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بررسي شدت خشكسالي با شاخص نرمال بارش 

 (مطالعه موردي استان سيستان و بلوچستان)

 

 داريوش رحيمي

 ػضَ ّيبت ػلوي گشٍُ جغشافيب داًـگبُ اكفْبى

 رسول شريفي

 وبسؿٌبع ؿشوت هٌْذػيي هـبٍس ثَم آسا

 آفاق ارفع

وبسؿٌبع ػبصهبى جْبد وـبٍسصي اػتبى خشاػبى سضَي

 

: چكيده

 توبهي  اسوبى "صيؼت هحؼَة هي گشدد وِ تمشيجب ثحشاى آة يىي اص هْوتشيي ثحشاًْبي هَجَد دس هذيشيت اجتوبػبت اًؼبًي، هحيظ

ِ اي سا تحت تبحيش خَد لشاس دادُ اػت ِ اي، هلي ٍ ًبحي سٍؿْبي ثشسػي خـىؼبلي ٍ . ٍجَدي تَػؼِ دس ػغَح ثيي الوللي، هٌغم

، (...ؿبخق دسكذ ًشهبل، اػتبًذاس ًوَدى دادُ ّب، احتوبالت، ػشي ّبي صهبًي ٍ)ؿذت آى هتؼذد ثَدُ ٍ دس ثشگيشًذُ سٍؿْبي آهبسي 

ٍ سٍؽ ّبي ّيذسٍلَطيىي  (ػيٌَپتيه ٍ ديٌبهيىي ؿبهل سٍؽ ّبي هحيظ گشدؿي ٍ گشدؿي هحيغي)سٍؽ ّبي َّاؿٌبختي 

. دس ثشسػي خـىؼبلي اػتبى ػيؼتبى ٍ ثلَچؼتبى اص سٍؽ آهبسي ؿبخق دسكذ ًشهبل اػتفبدُ گشديذ. اػت (هحبػجبت ثيالى آة)

 63 دليمِ تب 50 دسجِ ٍ 58 دليمِ ػشم ؿوبلي ٍ 27 دسجِ ٍ 31 دليمِ تب 3 دسجِ ٍ 25اػتبى ػيؼتبى ٍ ثلَچؼتبى دس ثيي 

 ثش اػبع هغبلؼِ .دس ؿشق وـَس دس ػبلْبي اخيش دس هؼشم خـىؼبلي ّبي ؿذيذ لشاس گشفتِ اػت دليمِ عَل ؿشلي، 21دسجِ ٍ 

 13 تب 3 دسكذ دس آػتبًِ خـىؼبلي، 23 تب 10 دسكذ اص ػبلْبي هَسد ثشسػي هيضاى ثبسؽ ثيؾ اص هيبًگيي، 52 تب 36  ثييهزوَس

 دسكذ خـىؼبلي 23 تب 7/6 دسكذ خـىؼبلي ؿذيذ ٍ 20 تب 6 دسكذ خـىؼبلي هتَػظ، 23 تب 7/6دسكذ خـىؼبلي ضؼيف، 

. اػت

 اػتبى ػيؼتبى ٍ ثلَچؼتبى- تْذيذات هحيغي- ثبسؽ- ؿبخق دسكذ ًشهبل- ؿذت خـىؼبلي- خـىؼبلي: کلمات کليدي
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 :مقدمه

 ٍ ًَػبًبت ؿذيذ [1]وـَس ايشاى ثب لشاس گشفتي دس هٌغمِ خـه ٍ ثيبثبًي جْبى ثب ثبسؿي حذٍد يه ػَم ثبسؽ جْبًي

هىبًي ٍ صهبًي ثبسؽ اص جولِ وـَسّبي اػت وِ خؼبسات ٌّگفتي سا اص  ايي تْذيذ عجيؼي دس گؼتشُ ّبي هختلف ثَيظُ دس عي 

ِ ّبي اخيش دسيبفت ًوَدُ ٍ دس ايي هيبى اػتبى ػيؼتبى ٍ ثلَچؼتبى ثِ دليل دٍس ثَدى اص هؼيش ػيؼتوْبي ثبسؽ صا ٍ ٍالغ ؿذى  دّ

ِ اي خـه ٍ ثيبثبًي ٍ ّوچٌيي هجبٍست ثب هٌبعك خـه ديگش وـَس ٍ وـَسّبي ّوؼبيِ وِ اهىبى اجشاي پشٍطُ ّبي  دس هٌغم

ى تْذيذات دس  اي. اًتمبل آة ـ حذالل جْت ؿشة سا داسا ًوي ثبؿٌذ ـ تبحيشات خـىؼبلي  سا ثِ گًَِ ؿذيذتشي حغ ًوَدُ  اػت

ِ اي اػت وِ . ّوؼبيگي آى ثب اليبًَع ٌّذ هَجت ؿذُ اػتبى دس هؼشم خغش ػًَبهي  ٍ اهَاد اليبًَػي لشاس گيشد: اػتبى ثِ گًَ

هَلؼيت صهيي ؿٌبػي ٍ تىتًَيه آى هَجت گشديذُ اص هؼذٍد هٌبعك هؼتؼذ فؼبليت ّبي آتـفـبًي ٍ گل افـبًْب ثِ حؼبة 

گيشي اللين خـه ٍ ثيبثبًي،  ؿٌبػي آى ؿىل هَلؼيت اللين.(...فـبًْبي ثٌذس وٌبسن، آتـفـبًْبي تفتبى ٍ ثضهبى ٍ اگل) آيذ

، سخذاد ((ايؼتگبُ چبثْبس) هيلي هتش دس ػبل هتفبٍت اػت 540داهٌِ تغييشات ثبسؽ ثيي كفش تب )خـىؼبلي ّبي هوتذ ٍ ثب ؿذت ثبال 

ِ ّب سا  سا هَجت ؿذُ ٍ ؿشايظ الليوي هؼلظ دس اػتبى ؿىل (1386تَفبى گًََ )تَفبًْبي حبسُ اي  گيشي سطين ػيالثي دس سٍدخبً

اص اّويت ثيـتشي ثشخَسداس  (ؿذت، فشاٍاًي ٍ حَصُ تبحيشگزاسي)ثبػج گشديذُ وِ دس  ايي هيبى خـىؼبلي ثب تَجِ ثِ هـخلبت آى 

. دس ايي همبلِ جْت ثشسػي ثحشاى آة دس اػتبى ػيؼتبى ٍ ثلَچؼتبى ثِ ثشسػي ًمؾ خـىؼبلي هي پشداصين. اػت

: محدوده مورد مطالعه 

 25 ويلَهتش هشثغ پٌْبٍستشيي اػتبى  وـَس هي ثبؿذ، وِ دس ثيي 181785اػتبى ػيؼتبى ٍ ثلَچؼتبى ثب ٍػؼتي حذٍد 

دس ؿشق  دليمِ عَل ؿشلي، 21 دسجِ ٍ 63 دليمِ تب 50 دسجِ ٍ 58 دليمِ ػشم ؿوبلي ٍ 27 دسجِ ٍ 31 دليمِ تب 3دسجِ ٍ 

 .وـَس لشاسداسد

 ٍ وـَس افغبًؼتبى، اص ؿشق ثِ وـَسّبي پبوؼتبى ٍ افغبًؼتبى، اص جٌَة ثِ دسيبي ػوبى ٍ اص  جٌَثيايي اػتبى اص ؿوبل ثِ خشاػبى

ؿوبل اػتبى، آثشفت ّبي سٍدخبًِ ّيشهٌذ، وِ ثضسي تشيي دسيبچِ آة  دس .هغشة ثِ اػتبى ّبي وشهبى ٍ ّشهضگبى هحذٍد هي ؿَد

ثبًي هيبًِ لشاس داسد، ثبسؿي ووتش ادؿت ػيؼتبى وِ دس گشٍُ اللين ثي. ، لشاس گشفتِ اػت اػت ؿيشيي جْبى سا دس خَيؾ جبي دادُ

 ايي ؿشايظ دس هجوَع ثبػج  . هيلي هتش هي سػذ5000 هيلي هتش سا دس ػبل دسيبفت هي وٌذ ٍ هيضاى تجخيش دس آى ثِ ثيؾ اص 65اص 

خـىي فيضيىي ؿذيذ هحيظ ثَدُ ٍ دس ػبلْبيي وِ هيضاى ٍسٍدي آة سٍدخبًِ ّيشهٌذ وبّؾ هي يبثذ، خـىؼبلي ّبي هخشة 

ِ اي سا ًـبى هي دّذاؿشيبى حيبتي هٌغمِ يؼٌي ّيشهٌذ ًَػبًبت ػبليبًِ ق. تَػؼِ پيذا هي وٌذ  سٍصُ 120ٍصؽ ثبدّبي . ثل هالحظ

ايي  . ّوؼبيِ اػتثب دسيبي ػوبى  جٌَة اػتبى اص.ثؼتبى هي ٍصد دس تـذيذ ًيبص ٍ خـىي هحيظ هَحش اػتاوِ اص اٍاخش ثْبس تب پبيبى ت
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 گيشي اص ثبدّبي هَػوي هٌبعك جٌَثي اػتبى ثب تَجِ ثِ هجبٍست ثب دسيبي ػوبى ٍ ثْشُ. ٍادي داساي عجيؼتي وَّؼتبًي هي ثبؿذ

ِ ّبي اػبػي اللين هٌغمِ.  اللين هتفبٍتي داسًذ ثب تَجِ ثِ پبييي .  اػت ثبال ثَدى هيبًگيي دهب ٍ پبييي ثَدى ًَػبًبت آى اص هـخل

ِ اي، هَلتي ٍ فللي ثَدُ ٍ دس ثخؾ ٍػيؼي اص اػتبى هٌبثغ  ثَدى ثبسؽ ٍ ػذم ٍجَد هٌبثغ ثشفي وَّؼتبًي اوخش جشيبًبت سٍدخبً

 هتش استفبع دس ؿوبل 3941ٍجَد هخشٍط آتـفـبًي تفتبى ثب . هحذٍد آة ّبي صيشصهيٌي تٌْب اهىبًبت تأهيي آة ثـوبس هي آيٌذ

هيلي هتش ٍ هيبًگيي دهبي 8/139هيبًگيي ثبسؽ ػبليبًِ اػتبى . ثلَچؼتبى هشوضي، ؿشايظ الليوي هتٌَع ٍ جبلجي سا فشاّن آٍسدُ اػت

 دّؼتبى ٍ 94 ؿْش، 30 ثخؾ، 32 ؿْشػتبى، 8اص لحبػ تمؼيوبت وـَسي اػتبى داساي .  دسجِ ػبًتي گشاد، هي ثبؿذ6/22ػبليبًِ 

 اػتبى ػيؼتبى ٍثلَچؼتبى اص حيج حَادث عجيؼي ثب تَجِ ثِ هَلؼيت جغشافيبيي، ّيذسٍلَطيىي، الليوي ٍ .اػت آثبدي 6300حذٍد 

.  ؿٌبػي تٌَع ٍ جبيگبُ ٍيظُ اي ثشخَسداس هي ثبؿذ صهيي

: پيشينه

پذيذُ ّبي َّاؿٌبختي خـىؼبلي، . ثِ هٌظَس ثشسػي خـىؼبلي اص ديشثبص سٍؽ ّبي هتٌَػي ٍ هتغييشي اثذاع گشديذُ اػت

اص  ايي سٍ پيچيذگي اوَلَطيه . گشدد  تشويجي اص وؼشي سعَثت اتوؼفش ٍ خبن هي ثبؿٌذ وِ اص ثيالى هٌفي آة هحيظ هـَْد هي

آغبص ثشسػي ٍضؼيت خـىؼبلي . خـه ػبهل تغييش ضشايت خـىؼبلي ثَدُ اػت ٍيظُ پَؿؾ گيبّي ٍ خبن دس البلين خـه ٍ ًيوِ

 سٍصُ ثب ثبسؽ ووتش 15يه دٍسُ ) هشثَط اػت وِ ػبصهبى َّاؿٌبػي اًگلؼتبى ثيي خـىؼبلي هغلك 1887ثِ كَست ووي  ثِ ػبل 

. تفبٍت لبيل ؿذ ( هيلي هتش اػت2/0 سٍصُ ووتش اص 29وِ هتَػظ ثبسًذگي )ٍ خـىؼبلي جضءي ( هيلي هتش دس سٍص2/0اص 

ًـبى داد وِ اسصيبثي دليك ثِ هَلغ ؿذت خـىؼبلي ثب ّوِ پيچيذگي خَد ثِ داهٌِ ٍ گؼتشؽ ًبحيِ ووجَد ثبسؽ  (1942)َّيت

ثِ ػجبست ديگش اسصيبثي ؿذت خـىؼبلي ّبي وِ اص داهٌِ ٍػيغ تشي ثشخَسداسًذ آػبى تش اص . ًؼجت ثِ هيبًگيي ػبالًِ ثؼتگي داسد

ثب ثشسػي هٌغمِ خـىؼبلي ّبي الليوي، وـبٍسصي ٍ ّيذسٍلَطيىي اػتشاليب ٍ  (1962)ٍالي. خـىؼبلي ّبي هحذٍد اًجبم هي گيشد

ِ ايي ًتيجِ سػيذ وِ هغبلؼِ ثيالى آة جْت اسصيبثي خـىؼبلي اص ّوِ ٍالغ  وبسثشد هغبلؼِ خَد دس استجبط ثب وـبٍسصي خبٍسهيبًِ ث

ِ تش اػت  دسكذ هيبًگيي 60 دسكذ ٍ يب ثبسؽ هبّيبًِ 75خـىؼبلي سا صهبًي هي داًذ وِ ثبسؽ ػبالًِ  (1936)ػالٍُ ثش آى ثيتض. ثيٌبً

 دسكذ هيبًگيي ثبسؽ سا هشص ٍلَع خـىؼبلي دس ايشاى هي ؿٌبػذ ٍ ؿذت خـىؼبلي سا ثِ 80آػتبًِ (1374)فشد صادُ. سا ؿبهل ؿَد

.  هشتجظ هي داًذ((اػتوشاس دٍسُ اي ))ٍ ((دسكذ وبّؾ ًضٍالت جَي ))دٍ ػبهل 

، (1380)، وشيوي  ٍ ّوىبساى(1380)تَولي ٍ ّوىبساى (1379)ّوچٌيي هي تَاى ثِ هغبلؼبت ٍ تالؿْبي وِ ثزسافـبى

دس صهيٌِ تؼييي ؿبخق خـىؼبلي ٍ ؿذت آى دس هٌبعك هختلف وـَس ثِ  (1385)داًـَس ٍ ّوىبساى (1380)وبسآهَص ٍ ّوىبساى

دس ايي هغبلؼبت اص سٍؽ ّبي ًؼجت ّب، ػيٌَپتيىي، اػتبًذاس ًوَدى دادُ ّب ٍ احتوبل ٍلَع خـىؼبلي . اًجبم سػبًذُ اًذ اؿبسُ داؿت

 10 تب 2اػتفبدُ گشديذُ ٍ دس ايي هغبلؼبت خـىؼبلي ثؼٌَاى يه تْذيذ الليوي دس وـَس ؿٌبختِ ؿذُ وِ داساي دٍسُ ثشگـت ّبي 
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 ػبلِ 2دٍسُ ثشگـت خـىؼبلي دس هٌبعك جٌَة ؿشلي وـَس  (1385)ثِ ػٌَاى هخبل دس هغبلؼِ داًـَس ٍ ّوىبساى. ثبؿذ ػبلِ هي

. تؼييي ؿذُ اػت

: روش، مواد و بحث

: روش(الف

ؿبخق دسكذ ًشهبل، اػتبًذاس ًوَدى )سٍؿْبي ثشسػي خـىؼبلي ٍ ؿذت آى هتؼذد ثَدُ ٍ دس ثشگيشًذُ سٍؿْبي آهبسي

ػيٌَپتيه ٍ ديٌبهيىي ؿبهل سٍؽ ّبي هحيظ گشدؿي ٍ گشدؿي )، سٍؽ ّبي َّاؿٌبختي(... دادُ ّب، احتوبالت، ػشي ّبي صهبًي ٍ

دس ثشسػي خـىؼبلي اػتبى ػيؼتبى ٍ ثلَچؼتبى اص سٍؽ . [2]اػت ( هحبػجبت ثيالى آة)ٍ سٍؽ ّبي ّيذسٍلَطيىي  (هحيغي

دس سٍؽ هزوَس ًؼجت ثبسًذگي ػبالًِ ثِ هتَػظ ػبالًِ ٍ هحبػجِ دسكذ ؿبخق . آهبسي ؿبخق دسكذ ًشهبل اػتفبدُ هي گشدد

: اػتفبدُ هي گشدد (1)هزوَس اص ساثغِ ؿوبسُ 

(1) 100
p

p
PN

PN : ،ؿبخق ثبسؽ ًشهبلP :  ٍ ًِثبسؽ ػبالp : ُهتَػظ ثبسؽ دٍس

 اص PNاػتفبدُ اص ايي ؿبخق يىي اص ػبدُ تشيي سٍؿْبي اسصيبثي ؿذت خـىؼبلي اػت وِ ثشاي تؼييي اٍليِ آى هفيذ هي ثبؿذ ؿبخق 

 (ػبل، فلل، هبُ يب سٍص)ثِ ػجبست ديگش  ايي ؿبخق ثشاي يه صهبى.  ثِ دػت هي آيذ100تمؼين همذاس ثبسؽ ثش ثبسؽ ًشهبل ٍ ضشة آى دس ػذد 

P هجوَع ثبسًذگي ػبالًِ ثش حؼت هيلي هتش،  Pتؼييي هي گشدد وِ (1)ثب تَجِ ثِ ساثغِ   ايي . هيبًگيي ثبسًذگي ػبالًِ ثلٌذ هذت هي ثبؿذ 

 (1)ثٌذي ؿبخق ؿذت خـىؼبلي ثش حؼت  ايي ؿبخق دس جذٍل ؿوبسُ  عجمِ. ؿبخق هي تَاًذ ثشاي ثبصُ ّبي صهبًي هختلف هحبػجِ ؿَد

. اسائِ ؿذُ اػت

. ؿذت خـىؼبلي ثش حؼت ًؼجت ثبسؽ ػبالًِ ثِ هتَػظ ػبالًِ- (1)جذٍل ؿوبسُ 

 <40 40-55 55-70 70-80 80 دسكذ هيبًگيي 
خيلي ؿذيذ ؿذيذ هتَػظ ضؼيف آػتبًِ ؿذت خـىؼبلي 

 دسكذ ٍ يب ثيـتش اص هتَػظ ثلٌذ هذت ثبسؽ ػبالًِ ثبؿذ هٌغمِ دس 80چٌبًچِ هيضاى هجوَع ثبسؽ ػبالًِ  (1)عجك جذٍل ؿوبسُ 

 دسكذ 55 تب 40 دسكذ خـىؼبلي هتَػظ، 70 تب 55 دسكذ هتَػظ ػبالًِ ثبؿذ خـىؼبلي ضؼيف، 80 تب PN 70آػتبًِ خـىؼبلي، ؿبخق 

دس اداهِ ؿذت .  دسكذ هتَػظ ثلٌذ هذت ثبسؽ ثبؿذ خـىؼبلي خيلي ؿذيذ سخ دادُ اػت40ؿذيذ ٍ اگش هيضاى ؿبخق ًشهبل ووتش اص 

. گشدد  دس ثيي ايؼتگبّْبي هٌتخت اػتبى اسائِ هيPNخـىؼبلي ثب اػتفبدُ اص ؿبخق 

 (1975-2005) ػبلِ 30جْت ثشسػي خـىؼبلي ّب اص دادُ ّبي ايؼتگبّْبي َّاؿٌبػي ػيٌَپتيه اػتبى دس عي دٍسُ  :مواد(ب

.  هي ثبؿذ (2)هـخلبت  ايؼتگبّْبي هزوَس ثِ ؿشح جذٍل ؿوبسُ . اػتفبدُ ؿذُ اػت

Archive of SID

www.SID.ir



                                      

ولین کنفرانس                                                     ا

 20-22                                  بین المللی بحران آب 

 دانشگاه زابل- 1387اسفندماه 
 

 
هـخلبت ايؼتگبّْبي ػيٌَپتيه اػتبى ػيؼتبى ٍ ثلَچؼتبى - (2)جذٍل ؿوبسُ 

 ايؼتگبُ
عَل 

 جغشافيب

ػشم 

 جغشافيب
 (هتش)استفبع

دٍسُ 

 (ػبل)آهبسي

 43 8 25.17 60.37 چبثْبس

 42 591 27.12 60.42 ايشاًـْش

 20 1394 28.13 61.12 خبؽ

 22 12 25.26 60.22 وٌبسن

 20 1195 27.2 62.2 ػشاٍاى

 44 489 31.2 61.29 صاثل

 43 1370 29.28 60.53 صاّذاى

 14 495 30.54 61.41 صّه

ايؼتگبّْبي صّه ٍ صاثل ) 44 تب 14تؼذاد ػٌَات آهبس ثشداسي ؿذُ  ايؼتگبّْبي ػيٌَپتيه اػتبى ثيي  (2)عجك جذٍل ؿوبسُ 

 ايؼتگبّْبي ًبهتجبًغ اص ًظش آهبسي ثب اػتفبدُ اص  (1975-2005دٍسُ )ثوٌظَس ثشسػي آهبسي دادُ ّب دس يه دٍسُ هـتشن . هتفبٍت هي ثبؿذ(

ِ اًذ . سٍؽ ًؼجت ّب تىويل ٍ هَسد تحليل لشاس گشفت

دادُ ّبي . ايي سٍؽ يىي اص سٍؿْبي غيش گشافيىي جْت ثبصػبصي دادُ ّب دس ػلَم َّاؿٌبػي ٍ ّيذسٍلَطي هحؼَة هي گشدد

ثِ ووه ايؼتگبّْبي داساي آهبس وبهل دس  (دس دٍسُ آهبسي هـتشن داساي جبافتبدگي ٍ يب ػذم حجت دادُ ّؼتٌذ) ايؼتگبّْبيي وِ ًبلق هي ثبؿذ 

. گشدد ثبصػبصي ٍ تىويل هي (2)عي دٍسُ آهبسي هَسد ًظش ٍ ّوچٌيي داساي ؿجبّت ّبي الليوي يب ّيذسٍلَطيىي ٍ ثب اػتفبدُ اص ساثغِ ؿوبسُ 

(2) p
p

p
x

b

a 1

1x : ثبسؽ دس ػبل فبلذ آهبسap: هيبًگيي ثبسؽ دس ايؼتگبُ ًبلقbp :  هيبًگيي ثبسؽ دس ايؼتگبُ وبهل

ip : هجوَع ثبسؽ دس ػبل هَسد ًظش ايؼتگبُ وبهل

: بحث(ت

جْت ثشسػي ؿذت خـىؼبلي دس اػتبى ػيؼتبى ٍ ثلَچؼتبى دس آثتذا الگَسيتن صيش تْيِ ٍ ػپغ عجك الگَسيتن هزوَس 

: ؿذت خـىؼبلي ّب دس ثيي ايؼتگبّْبي هٌتخت هحبػجِ ٍ تؼييي گشديذ

. آٍسي ٍ تْيِ ثبًه اعالػبت ثبسؽ ايؼتگبّْبي ػيٌَپتيه اػتبى جوغ -1

 .اًغجبق دادُ ّبي اص ًظش صهبًي ثبيىذيگش -2

 .ثبصػبصي دادُ ّبي ثبسؽ دس ايؼتگبّْبي وِ اص ًظش دٍسُ آهبسي ثب ايؼتگبّْبي پبيِ هٌغجك ًجَدُ -3
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 .هحبػجِ همبديش ؿبخق ّبي آهبسي ايؼتگبّْبي هٌتخت -4

 .هحبػجِ ؿبخق دسكذ ًشهبل ثبسؽ دس ّش ايؼتگبُ -5

 .تؼييي ؿذت خـىؼبلي دس ّش ايؼتگبُ -6

: جْت تجييي الگَسيتن ثبال 

ّبي ثبساؽ  ايؼتگبّْبي ػيٌَپتيه اػتبى اص هحل ػبيت ػبصهبى َّاؿٌبػي اػتبى چْبسهحبل ٍ ثختيبسي،  دس اثتذا دادُ- 1

 رخيشُ ٍ ػپغ ثب تجذيل فشهت دادُ ّب دس doc.*  دس فشهتwww.chaharmahalmet.irپٌجشُ دادُ ّبي الليوي وـَس ثب آدسع 

.  ثلَست ثبًه اعالػبتي رخيشُ گشديذExcelافضاس  ًشم

دس دٍسُ آهبسي  (2ساثغِ ؿوبسُ )ثب تَجِ ثِ ػذم اًغجبق صهبًي دادُ ّب اص ًظش عَل دٍسُ آهبسي دادُ ّب ثبس سٍؽ ًؼجت ّب - 2

.  ػبل دس ايؼتگبُ صاثل هتغيش ثَدُ اػت44ػبل دس ايؼتگبُ صّه تب 14عَل دٍسُ آهبسي دادُ ّب اص .  ثبصػبصي ؿذًذ2005-1975

ثبصػبصي ّب دس ايؼتگبُ ّبي روش ؿذُ ثش . ثبصػبصي ّبي دس ايؼتگبّْبي خبؽ، وٌبسن، ػشاٍاى ٍ صّه اًجبم گشفتِ اػت-3

ثذيي تشتيت . اػبع ؿجبّت ّبي الليوي، فبكلِ هىبًي ٍ ؿجبّت ّبي جغشافيبيي هٌغمِ ثب اػتفبدُ اص ايؼتگبّْبي پبيِ اًجبم گشديذ

ِ ايؼتگبّْبي خبؽ ٍ ػشاٍاى ثب تَجِ ثِ ؿجبّت الليوي  ٍ ضشيت خـىي دهبستي  ِ تشتيت ثشاثش ثب )و ُ   (35/3 ٍ 02/5ث ثب  ايؼتگب

ٍ  (07/3)ثب  ايؼتگبُ چبثْبس  (65/2)ٍ اللين ثؼيبس خـه،  ايؼتگبُ وٌبسن ثب ضشيت خـىي دهبستي ( 3ضشيت خـىي )ايشاًـْش 

، ًضديىي هؼبفت ٍ تـبثِ الليوي  ثب  ايؼتگبُ صاثل ثب 63/1ؿشايظ الليوي ٍيظُ هٌبعك گشهؼيشي ٍ  ايؼتگبُ صّه ثب ضشيت خـىي 

.   ثبصػبصي ؿذُ اًذ93/1ضشيت خـىي 

 (ثب دادُ ّبي ثبصػبصي ؿذُ)دس ايي هشحلِ اص الگَسيتن اسائِ ؿذُ دس ثبال ؿبخق ّبي آهبسي  ايؼتگبّْبي ػيٌَپتيه اػتبى - 4

.  اسائِ گشديذُ اػت (3)هحبػجِ ٍ همبديش ّشوذام اص ؿبخق ّبي آهبسي دس جذٍل ؿوبسُ 

گشدد وِ اص ساثغِ ؿوبسُ  تشيي ٍ دس ػيي حبل جبهغ تشيي ؿبخق توشوض آهبسي هحؼَة هي  ايي ؿبخق آهبسي ػبم: هيبًگيي

: هحبػجِ هي گشدد (3)

(3) 

n

xi
 

 : هيبًگيي xi : ٍ هجوَع دادُ ّبn :تؼذاد دادُ ّب 

 هيلي هتش دس ايؼتگبُ خبؽ دس 163 دس ايؼتگبُ صّه تب 6/50هيبًگيي همبديش ثبسؽ دس ثيي ايؼتگبّْبي ػيٌَپتيه اػتبى ثيي 

(. ػتَى هيبًگيي (3)جذٍل ؿوبسُ )ثش ايي اػبع ثبيذ گفت هيضاى ثبسؽ دس ول اػتبى پبييي اػت . تغييش هي ثبؿذ

 آهبسي دس ثيي ؿبخق ّبي  ّبي ايي ؿبخق ًيض ّوبًٌذ هيبًگيي يىي اص هْوتشيي ٍ جبهغ تشيي ؿبخق: اًحشاف اص هؼيبس

. هحبػجِ هي ؿَد (4)ايي ؿبخق اص ساثغِ ؿوبسُ . پشاوٌؾ هحؼَة هي گشدد
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(4) 

1

)( 2







n

xxi
 

 : اًحشاف اص هؼيبس  2)( xxi : هشثغ تفبضل دادُ ّب اص هيبًگييn :  تؼذاد دادُ ّب

 دس ايؼتگبُ 25 دس ايؼتگبُ چبثْبس تب 5/112هيضاى اًحشاف اص هؼيبس  ايؼتگبّْبي هَسد ثشسػي ثيي  (4)ثشاػبع ساثغِ ؿوبسُ 

. ( ػتَى اًحشاف هؼيبس3جذٍل ؿوبسُ )صّه دس ًَػبى اػت 

سا ًـبى هي دّذ ّوبًٌذ ؿبخق  ايي ؿبخق وِ هيضاى تغييشات ٍ اًحشاف ّش وذام اص دادُ ّب ًؼجت ثِ هيبًگيي : ضشيت تغييشات

. هحبػجِ هي ؿَد (5)ثؼُذ آهبسي ثَدُ ٍ اص ساثغِ ؿوبسُ  اًحشاف اص هؼيبس يه ؿبخق پشاوٌؾ ٍ ثي

(5) 
100

x
cv


 

 : اًحشاف اص هؼيبسx : هيبًگييcv : ضشيت تغييشات

ثش اػبع هغبلؼبت كَست گشفتِ ثيـتش . ؿبخق ضشيت تغييشات سا هي تَاى گَيب وٌٌذُ هيبًگيي ٍ اًحشاف اص هؼيبس هي ثبؿذ

ًظوي  ثبالي ثبسؽ ٍ حبوويت ؿشايظ الليوي  خـه دس هحذٍدُ   دسكذ دس ثبسؽ ًـبى دٌّذُ ثي40ثَدى ؿبخق ضشيت تغييشات اص 

.  ايؼتگبُ هَسد ثشسػي هي ثبؿذ

 49 دس چبثْبس تب 3/96ثيي ) دسكذ ثَدُ 40عجك ؿبخق هضثَس هيضاى ضشيت تغييشات دس توبم ايؼتگبّْبي اػتبى ثبالتش اص 

ثذيي تشتيت ثبيذ گفت ثبسؽ دس اػتبى ػيؼتبى ٍ ثلَچؼتبى ثـذت ًبهٌظن ٍ دس ًَػبى ثَدُ ٍ . دس تغييش اػت (دسكذ دس صّه

 هيلي هتش دس ثيي ايؼتگبُ ّبي هَسد ثشسػي اػتبى ثذاى 101دس ٍالغ ثبيذ گفت وِ ثبسؽ . ؿشايظ الليوي  خـه ًيض دس آى حبون اػت

 هيلي هتش 538هؼٌب ًيؼت وِ ّش ػبل اتفبق هي افتذ ثلىِ  ايي همذاس ثبسؽ اص ًَػبى ثيي كفش دس ايؼتگبُ صاثل، صّه، چبثْبس تب 

. دس ايؼتگبُ چبثْبس سا ؿبهل هي ؿَد

هيضاى ٍ ًَع ػولىشد . ايي آهبسُ ثيبًگش ًحَُ تَصيغ دادُ ّب ثش اػبع ؿبخق ّبي آهبسي هذ، هيبًِ ٍ هيبًگيي اػت:چَلگي

ثٌحَي وِ هخجت ثَدى آى ًـبى دٌّذُ تَصيغ . آى ًـبى دٌّذُ هحل گشاًيگبُ دادُ ّب ٍ تجوغ آًْب هي ثبؿذ (هخجت ٍ يب هٌفي ثَدى)

. دس ايي ٍضؼيت دس ٍالغ تؼذاد دادُ ّبيي وِ همذاسؿبى اص هيبًگيي ثيـتش اػت ون، ٍلي همذاس آًْب ثيـتش اػت. ًبهتؼبدل دادُ ّب اػت

. هحبػجِ هي گشدد (6) ايي ؿبخق اص ساثغِ ؿوبسُ 

(6) 
3

3

))(2)(1(

)(




 

nn

xxn
skew

i
 

skew : چَلگي 

3)( xxn i اًحشاف اص هؼيبس : تؼذاد دادُ ّب ٍ  : nهىؼت تفبضل دادُ ّب اص هيبًگيي :  

ٍ ايي ًـبى دٌّذُ سخذاد  (6)عجك ساثغِ ؿوبسُ  هيضاى چَلگي دادُ ّب دس توبم  ايؼتگبّْبي هَسد ثشسػي هخجت ثَدُ 

. ثبسؽ ّبي ػٌگيي ثب تؼذاد هحذٍد دس همبثل ثبسؽ ّبي ثب همذاس ووتش اص هيبًگيي ٍ فشاٍاًي ثبال هي ثبؿذ
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 (1975-2005)ثشخي ؿبخق ّبي آهبسي ثبسؽ ػبالًِ دس ايؼتگبّْبي ػيٌَپتيه اػتبى - (3)جذٍل ؿوبسُ 

 چَلگي ضشيت تغيشات اًحشاف اص هؼيبس هيبًگيي ايؼتگبُ

 2/4 96/3 112/5 116/8 چبثْبس

 0/4 56/8 64/2 113 ايشاًـْش

 0/7 58/7 95/9 163/3 خبؽ

 1/3  84 89/7 106/7 وٌبسن

  1 52/4 62/4 119/1 ػشاٍاى

 0 50/1 31/1 62/2 صاثل

 0/7 54/4 43 79/1 صاّذاى

 0/3 49/4 25 50/6 صّه

ثبيذ گفت وِ ثبسؽ ّب دس اػتبى ػيؼتبى ٍ ثلَچؼتبى  (3)ثب تَجِ ثِ ؿبخق ّبي روش ؿذُ دس ثبال ٍ ّوچٌيي جذٍل ؿوبسُ 

ثؼيبس ًبهٌظن ٍ ثب تغييشپزيشي ثبالي ّوشاُ هي ثبؿٌذ ٍ  ايي ًـبى دٌّذُ حبوويت اللين خـه ٍ سخذاد خـىؼبلي ّبي صيبد ٍ ثب 

. ؿذت ثبال هي ثبؿذ

 جذٍل .هؼيي گشديذُ اػت (2) اص الگَسيتن اسائِ ؿذُ دس ثبال ثب اػتفبدُ اص ساثغِ ؿوبسُ 6 ٍ 5دس ايي لؼوت هشاحل - 5

. ؿبخق هضثَس سا دس ػبلْبي هختلف سا ًـبى هي دّذ (2)ٍ  (1)ٍ ًوَداس ّبي ؿوبسُ  (4)ؿوبسُ 

فشاٍاًي ًؼجي ػبلْبي ثبسؿي ثش اػبع ؿبخق دسكذ ًشهبل - (4)جذٍل ؿوبسُ 

 40< 40-55 55-70 70-80 80-100 100> ؿذت خـىي

 23/3 7/16 7/6 67/6 3/13 7/36 چبثْبس

 16/7 10 10 33/3 10 3/53 ايشاًـْش

  20 7/6 7/6 33/13 10 7/46 خبؽ

  20 20 7/6 33/3 3/13 40 وٌبسن

  10 7/6 7/6 10 3/23 7/46 ػشاٍاى

 6/7 3/13 3/13 33/3 3/13 3/53 صاثل

 6/7 3/13 3/23 67/6 10 3/43 صاّذاى

 6/7 10 3/13 33/3 7/16 3/53 صّه
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 13/8 1/12 8/10 3/6 8/13 7/46 هتَػظ ؿبخق

ؿبخق دسكذ ًشهبل دس ايؼتگبّْبي هَسد ثشسػي  (1)ًوَداس ؿوبسُ 

 
ؿبخق دسكذ ًشهبل دس ايؼتگبّْبي هَسد ثشسػي (2)ًوَداس ؿوبسُ 

 دسكذ اص ػبلْبي هَسد ثشسػي هيضاى ثبسؽ ثيؾ اص 52 تب 36ثيي  (2 1ٍ)ٍ ًوَداسّبي ؿوبسُ  (4)ثش اػبع جذٍل ؿوبسُ 

 20 تب 6 دسكذ خـىؼبلي هتَػظ، 23 تب 7/6 دسكذ خـىؼبلي ضؼيف، 13 تب 3 دسكذ دس آػتبًِ خـىؼبلي، 23 تب 10هيبًگيي، 

ثذيي تشتيت ثبيذ گفت حذٍد ًيوي  اص .  دسكذ خـىؼبلي ثؼيبس ؿذيذ ثِ حجت سػيذُ اػت23 تب 7/6دسكذ خـىؼبلي ؿذيذ ٍ 

ِ اًذ الجتِ آًچِ ثبيذ ثذاى تَجِ ثيـتشي ًوَد . ػبلْبي هَسد هغبلؼِ داساي ٍضؼيت هشعَة ٍ ًيوي  ديگش ٍضؼيت خـه داؿت

 36حذٍد  (دس ثخؾ جٌَثي اػتبى)ثٌحَي وِ چبثْبس ٍ وٌبسن . پشاوٌؾ ػبلْبي خـه ٍ هشعَة دس ثيي  ايؼتگبّْبي اػتبى اػت
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ٍ ايشاًـْش ثب ثيؾ اص   دسكذ ثيـتشيي فشاٍاًي سا ثِ خَد 50دسكذ ووتشيي ػبلْبي هشعَة سا داؿتِ ٍ  ايؼتگبّْبي صاثل، صّه 

. اختلبف دادُ اًذ

 دسكذ دٍسُ هَسد ثشسػي داساي ٍضؼيت  تشػبلي ثَدُ وِ ثذيي تشتيت فبلذ ؿذت 46ثِ عَس ولي دس ايؼتگبّْبي هٌتخت 

 دسكذ دٍسُ دس آػتبًِ 8/13ّوچٌيي . ثِ ػجبست ديگش دس  ايي هذت ثبسؽ ّب همذاس هخجتي سا ًـبى هي دّذ. خـىؼبلي هي ثبؿذ

 دسكذ اصؿذت ثؼيبس ثبال 8/13 دسكذ ؿذيذ ٍ 1/12 دسكذ ثب ؿذت هتَػظ، 8/10 دسكذ خـىؼبلي ضؼيف، 3/6خـىؼبلي، 

ِ اي وِ حذٍد  ايي ؿذت ثَيظُ دس .   دسكذ دٍسُ اص خـىؼبلي ؿذيذ ٍ ثؼيبس ؿذيذ ثشخَسداس هي ثبؿذ26ثشخَسداس ثَدُ اػت، ثگًَ

. دِّ اخيش ؿذيذتش ًيض ثَدُ اػت
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 :گيري نتيجه

ايي تْذيذات ثش اػبع ؿذت، فشاٍاًي ٍ داهٌِ . تْذيذات هحيغي اص هْوتشيي ػَاهل هحذٍد وٌٌذُ تَػؼِ هحؼَة هي گشدد

ثشخي اص آًْب هبًٌذ ػيل ٍ صلضلِ اص فشاٍاًي ون ٍ . دس اهش تَػؼِ داساي تبحيشات هتفبٍتي هي ثبؿٌذ (ثِ كَست افمي ٍ ػوَدي)احشگزاسي 

ثذيي تشتيت وِ ثش اػبع ًظشيِ پخؾ ّشاًذاصُ وِ . ؿذت ثبال ٍ احشگزاسي افمي هحذٍد ٍ ػومي گؼتشدُ ثَيظُ دس هشوض حبدحِ داسًذ

خـىؼبلي ثٌبثش هـخلبت آى ثؼٌَاى .ثِ هشوض حبدحِ ًضديىتش، تبحيش گزاسي آى ؿذيذتش ٍ هلوَع تش خَاّذ ثَد ٍ ّوچٌيي ػىغ آى

 ايي . يه پذيذُ الليوي وِ داساي گؼتشُ جغشافيبيي ٍػيغ ٍ فشاٍاًي ثيـتش ٍ تبحيشگزاسي ؿذيذ دس ّش دٍ ثؼذ افمي ٍ ػوَدي اػت

تْذيذ عجيؼي ثِ دليل تبحيشگزاسي ػشيغ دس هٌبثغ آة، پَؿؾ گيبّي ٍ هشتؼي، تبهيي آة آؿبهيذًي، وـبٍسصي ٍ پيشٍ آى هٌبثغ 

 دسكذ اص ػبلْبي هَسد ثشسػي 52 تب 36ثش اػبع هغبلؼِ هزوَس ثيي . غزايي ٍ كٌبيغ، احشات ٍػيؼتشي ًؼجت ثِ ػبيش تْذيذات داسد

 دسكذ 23 تب 7/6 دسكذ خـىؼبلي ضؼيف، 13 تب 3 دسكذ دس آػتبًِ خـىؼبلي، 23 تب 10هيضاى ثبسؽ ثيؾ اص هيبًگيي، 

 دسكذ خـىؼبلي ثؼيبس ؿذيذ ثِ حجت سػيذُ اػت ثذيي تشتيت 23 تب 7/6 دسكذ خـىؼبلي ؿذيذ ٍ 20 تب 6خـىؼبلي هتَػظ، 

ِ اًذ الجتِ آًچِ ثبيذ ثذاى . ثبيذ گفت حذٍد ًيوي  اص ػبلْبي هَسد هغبلؼِ داساي ٍضؼيت هشعَة ٍ ًيوي  ديگش ٍضؼيت خـه داؿت

دس ثخؾ )تَجِ ثيـتشي ًوَد پشاوٌؾ ػبلْبي خـه ٍ هشعَة دس ثيي ايؼتگبّْبي اػتبى اػت؛ ثٌحَي وِ چبثْبس ٍ وٌبسن 

 دسكذ 50 دسكذ ووتشيي ػبلْبي هشعَة سا داؿتِ ٍ  ايؼتگبّْبي صاثل، صّه ٍ  ايشاًـْش ثب ثيؾ اص 36حذٍد  (جٌَثي اػتبى

 دسكذ دٍسُ هَسد ثشسػي ٍضؼيت تش ػبلي 46ثِ عَس ولي دس ايؼتگبّْبي هٌتخت . ثيـتشيي فشاٍاًي سا ثِ خَد اختلبف دادُ اًذ

 8/13 دسكذ ؿذيذ ٍ 1/12 دسكذ ثب ؿذت هتَػظ، 8/10 دسكذ خـىؼبلي ضؼيف، 3/6 دسكذ دٍسُ دس آػتبًِ خـىؼبلي، 8/13

ِ ثٌذي خـىؼبلي سا  (1)ًمـِ ؿوبسُ .  ايي ؿذت ثَيظُ دس دِّ اخيش ؿذيذتش ًيض ؿذُ اػت. دسكذ اص ؿذت ثؼيبس ثبال حبون اػت پٌْ

 .دس اػتبى ػيؼتبى ٍ ثلَچؼتبى ًـبى هي دّذ

 

 

 

 

 

 

 
 

 2001دس ػبل ثٌذي ؿذت خـىؼبلي اػتبى ػيؼتبى ٍ ثلَچؼتبى  پٌِْ- (1)ًمـِ ؿوبسُ 
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Abstract 

 

Water crisis is one of the most important crisis in the management of human societies and environment 

which almost affect all of the development bases in the international, regional and national levels. Drought 

assessment  and its intensity are very different and includes statistical methods (Standardizatation 

,probabilities and ….) ,meteorological(Synoptic,dynamic and…) and hydrological (water balance ) 

methodse.In this reseach we used percile normal index to analysis the meteorological drought in Sistan 

and Baluchestan province which suffer from severe drought during recent years. 

according to result of present work ,the annual precipitation of between 36 to 52 percent of  studied years 

are more than mean precipitation of the province.10 to 23  are in the border of drought ,3 to 13 percent are 

weak drought,6.7 to 23 percent are moderate drought ,6 to 20 percent are severe drought ,and 6.7 to 23 are 

very severe drought. 

Archive of SID

www.SID.ir



                                      

ولین کنفرانس                                                     ا

 20-22                                  بین المللی بحران آب 

 دانشگاه زابل- 1387اسفندماه 
 

 

: منابع و مراجع

. 1371وشدٍاًي، پشٍيض، هٌبثغ ٍ هؼبئل آة ايشاى، داًـگبُ تْشاى،- [1]

. 1384فشد صادُ،  هٌَچْش، خـىؼبلي اص هفَْم تب ساّىبس،ػبصهبى جغشافيبيي ٍصاست دفبع ٍ پـتيجبًي ًيشٍّبي هؼلح،- [2]

ثزس افـبى، جَاد، هغبلؼِ ثشخي ؿبخق ّبي خـىؼبلي َّاؿٌبػي دس چٌذ ًوًَِ الليوي ايشاى، پبيبى ًبهِ وبسؿٌبػي اسؿذ، داًـگبُ تْشاى، - [3]

1379 .

ِ ّبي خـىؼبلي هتئَلَطيىي، هجوَػِ همبالت اٍليي  - [4] تَولي، هحوَد ٍ ّوىبساى، ؿبخق اسصيبثي سًٍذ ثبسؽ ايشاى ثبتىيِ ثش هـخل

 469-483، كفحبت 1380وٌفشاًغ هلي ثشسػي ساّىبسّبي همأثلِ ثب ثحشاى آة،

داًـَس،  هحوذسضب ٍ ّوىبساى، تحليل دٍسُ ّبي ثبصگـت خـىؼبلي، ؿشق ٍ جٌَة ؿشلي وـَس،هجلِ ػلوي ٍ فٌي ػبصهبى َّاؿٌبػي - [5] 

 36 -21، كفحبت 1385،  63 ٍ 62وـَس، ؿوبسُ 

. 1382ػيذ ػجبدي، ػيذ هٌلَس، ساٌّوبي هختلشثب آحبس ثبػتبًي ػيؼتبى، ػبصهبى هذيشيت ٍ ثشًبهِ سيضي اػتبى ػيؼتبى ٍ ثلَچؼتبى،- [6]

. 1371ػليجبًي، ثْلَل ٍ وبٍيبًي،هحوذسضب؛ هجبًي آة ٍ َّاؿٌبػي، اًتـبسات ػوت،- [7]

. 1384ػليضادُ، اهيي، اكَل ّيذسٍلَطي وبسثشدي، آػتبى لذع سضَي، - [8]

. 1387.هؼؼَديبى، ػيذ آثَالفضل ٍ وبٍيبًي، هحوذسضب؛ اللين ؿٌبػي ايشاى، داًـگبُ اكفْبى- [9]

ِ اي خـىؼبلي، داًـگبُ كٌؼتي اهيشوجيش، - [10]  16، كفحِ 1380وبسآهَص، هحوذ ٍ ّوىبساى، هذيشيت هٌغم

 71-89، كفحبت60،1380وبٍيبًي، هحوذسضب، ثشسػي الليوي ؿبخق ّبي خـىي ٍ خـىؼبلي، فللٌبهِ تحميمبت جغشافيبيي، ؽ - [11]

وشيوي، ٍلي اهلل، ٍ ّوىبساى، ثشسػي خـىؼبلي دس اػتبى فبسع، هجلِ ػلَم ٍفٌَى وـبٍسصي ٍ هٌبثغ عجيؼي، جلذ پٌجن، ؿوبسُ - [12] 

. 105-16،كفحبت 4،1380

. ، ،  ػبصهبى َّاؿٌبػي وـَس45ٍ 44، تحليلي ثش خـىؼبلي اخيش هـْذ، ًيَاس، ؽ 1381ووبلي، غالهؼلي ٍ  ليلي خضاًِ داسي،  - [13]

Archive of SID

www.SID.ir



 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

