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گان ی  ع  نا شاورزی و  وم  ه  عد ا

 پنجمين همايش ملي
 علوم و مهندسي آبخيزداري ايران

)مديريت پايدار بالياي طبيعي(  

  بررسي شاخص استاندارد شده بارش در برخي از ايستگاههاي  استان 
  چهارمحال و بختياري

 
  3 محمد زمانيان، 2، اصغر عابدي ،1سميه انگبيني

 

 دانشجوي كارشناسي ارشد آبخيزداري دانشگاه شهركرد.  1               

  تاديار  گروه جنگل دانشگاه شهركاس .2
  دانشجوي كارشناسي ارشد آبياري و زهكشي دانشگاه شهركرد .3 

  
Astudy oftandardised Precipitation Index in chaharmahal & bakhtiyari station  

 
somaye Angebini1, asghar abedi2  

 
  

  چكيده
 ايستگاه استان چهارمحال و بختياري جهت تحليل و 8 ساله براي 24دوره آماري هاي مربوط  به بارش ساالنه در يك در اين تحقيق داده

هاي مرطوب، نرمال و خشك از به منظور تعيين كمي و كيفيت سال. هاي مرطوب و خشك مورد استفاده قرار گرفته استمحاسبه سال
ها هاي كمتر بهتر از ديگر مدللت داشتن محدوديتمدل بارش استاندارد شده به ع. هاي بارش استاندارد شده استفاده شده استشاخص

هاي ها است كه با شدت و ضعفنتايج حاصل از اين مطالعه حاكي از وقوع پديده خشكسالي در همه ايستگاه. تشخيص داده شده است
رمال ، هراز گاهي سال هاي مورد مطالعه حالت بارش نهاي مرطوب و خشك غالباً در ايستگاهبندي شدت سالاز نظر طبقه. توام است

هاي مرطوب و هاي با بارش نرمال از توالي و تداوم بيشتري نسبت به سالباشند كه سالخشك و نيز دوره مرطوب قابل مشاهده مي
  .خشك برخوردارند

  محال و بختياري، بارش استاندارد شده، چهارخشكسالي :كليديواژه هاي 
 

   مقدمه

مرطوب پديد خشك و مناطق نيمه پديده اقليمي است كه در تمام نواحي اقليمي اعم از مناطق خشك و نيمهترينخشكسالي مخرب     
چه به شكل بارش، (كه از كاهش غيرمنتظره رطوبت ) 2000؛ اسميت، 1999تامسون، (آيد، در حالي كه خشكي يك پديده دائمي است مي

هاي ق شواهد موجود به علت رخداد خشكسالي در چهار سال اخير در اكثر استانطب. آيدبوجود مي) ايرطوبت خاك يا جريان رودخانه
آگاهي لذا شناسايي، پايش و پيش. هاي وارده هزينه متحمل شده استكشور، دولت بيش از دهها ميليارد ريال جهت جبران خسارت
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گان ی  ع  نا شاورزی و  وم  ه  عد ا

 پنجمين همايش ملي
 علوم و مهندسي آبخيزداري ايران

)مديريت پايدار بالياي طبيعي(  

وفاخواه و (باشد اي برخوردار مييت ويژهشود از اهمخشك جهان محسوب ميخشكسالي در كشور ايران كه جز مناطق خشك و نيمه
  ). 1383رجبي، 

به . خشك با آن روبرو هستند، صحيح نيستمرطوب، خشك و نيمهدر واقع بررسي خشكسالي تنها به عنوان مشكلي كه مناطق نيمه    
 مسأله اهميت انجام پايش پيوسته و اين. دليل طبيعت و ذات پنهاني اين پديده، تعيين زمان آغاز، گسترش و خاتمه آن بسيار مشكل است

  ). 1382بري ابرقويي و همكاران، (دهد گسترده و يا ايجاد يك سيستم هشداردهنده را در مناطق مستعد خشكسالي نشان مي

  :به طور كلي براي ارائه يك تعريف مناسب از خشكسالي بايد به سه نكته مهم توجه كرد

 . آن مشخص شودمقدار و شدت بارندگي و يا ميزان كمبود  - 1

مدت زمان، يك ويژگي مهم در تشخيص خشكسالي است و بايستي براي تعيين ميزان درجه خشكسالي و ارتباط بين مدت زمان  - 2
 . و شدت مشخص شود

توان طبق تعاريف ارائه شده، خشكسالي را مي. اي به عنوان يك نقطه مرجع براي تعيين زمان شروع خشكسالي تعيين شودآستانه - 3
بندي كرد  اجتماعي طبقه- ع خشكسالي هواشناسي، خشكسالي هيدرولوژي، خشكسالي كشاورزي و خشكسالي اقتصاديبه انوا

بحران خشكسالي . باشداولين گام ضروري براي بررسي خشكسالي مشخص نمودن زمينه فعاليت و تحقيق مي). 1378توكلي، (
طح تراز منابع آب سطحي و زيرزميني و يا تركيبي از اين ممكن است ناشي از كمبود بارندگي، كاهش رطوبت خاك يا افت س

 . سه عامل باشد

 هاي خشكسالي شاخص

، شاخص استاندارد بارش )PN(شود از جمله شاخص درصد از نرمال هاي مختلفي به كار برده ميبه منظور پايش خشكسالي، شاخص   
)SPI( شاخص بارش قابل اعتماد ،)DR( شاخص خشكسالي احيايي ،)RDI( شاخص نيچه و شاخص شدت خشكسالي پالمر ،
)PDSI .(ها براي اهداف ها در همه شرايط ندارند اما از آنجا كه هر يك از نمايهها برتري مطلق نسبت به ساير نمايههيچكدام از نمايه

جود خشكسالي منتج شود و لذا هاي متعددي مبني بر وجود يا عدم واند، بررسي خشكسالي با آنها ممكن است به جوابمعيني سنتز شده
  ).1383خواه و رجبي، وفاه(ها و كاربردهاي خاصي بهتر هستند بعضي از آنها براي محيط

  
  مواد و روشها 

  ) SPI(شاخص استاندارد شده بارش 
واند محاسبه تهاي زماني مختلف مي شاخصي است كه بستگي به احتمال بارش براي هر زمان و مقياس است و براي مقياس1SPIشاخص 

كيز با توجه به بررسي تاثيرات متفاوت اين روش به وسيله مك. اي جهت خشكسالي و كمك به ارزيابي شدت آن باشدشود و هشدار اوليه
هايز، (هاي زيرزميني، ذخاير و منابع آب سطحي، رطوبت خاك، كالهك برفي و جريان آبراهه، ارائه شده است كمبود بارش بر روي آب

                                                 
1 Standardized Precipitation Index 

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

 

گان ی  ع  نا شاورزی و  وم  ه  عد ا

 پنجمين همايش ملي
 علوم و مهندسي آبخيزداري ايران

)مديريت پايدار بالياي طبيعي(  

هاي ين نمايه جهت كمي كردن كمبود بارش در مقياس زماني نسبتاً كوتاه بوده، در عين حال بايد توجه داشت كه جريان آبا). 2000
، 3هاي زماني  اساساً براي مقياسSPIبه همين دليل . باشندكننده نوسانات دراز مدت بارش ميهاي سطحي منعكسزيرزميني و ذخاير آب

 اساساً به وسيله قرار دادن تفاوت بارش از ميانگين براي يك مقياس زماني مشخص و SPIنمايه . شود مي ماهه محاسبه48 و 24، 12، 6
اين شاخص نسبتاً ساده و عمالً قابل استفاده براي ). 2003جمالي و همكاران، بداق(آيد سپس تقسيم آن بر انحراف معيار بارش به دست مي

تواند براي نقطه قوت اين شاخص در اينجاست كه مي. هاي بارش استوار استط بر مبناي دادهاين شاخص فق. تمام شرايط منابع آبي است
در نظر گرفت كه اغلب بستگي به  توان براي آن هر پريود زماني را مي. هاي زماني متعدد از يك ماه تا چندين سال محاسبه شودمقياس

  ).2000دالزيوس و همكاران، (د موارد مورد عالقه در بررسي وضعيت هيدولوژيكي منطقه دار

 SPIباشد، اين يك مزيت است زيرا  در مقياس زماني در يك موقعيت صفر خواهد بود و انحراف معيار آن برابر يك ميSPIميانگين 
- الي، دورههاي خشكسعالوه بر دوره. توانند به همان روش نشان داده شوندتر ميتر و مرطوبهاي خشكبنابراين اقليم. نرمال شده است

 به طور مداوم منفي باشد و شدت آن به SPIيك حادثه خشكسالي هر زماني كه . شود بررسي ميSPIهاي ترسالي هم به وسيله نمايه 
بنابراين حادثه خشكسالي داراي يك . شود به مقادير مثبت برگردد تمام ميSPIاين حادثه، زماني كه . افتد يا كمتر برسد، اتفاق مي-1ارقام 

شود شود و شدت آن براي هر ماه تا زماني كه حادثه تداوم دارد محاسبه ميباشد كه به وسيله شروع و خاتمه آن تعريف ميره زماني ميدو
  ). 1381نوريان و همكاران، (

  )1383رحيمي، قويدل (SPIبندي خشكسالي با استفاده از شاخص طبقه. 1جدول 
  SPIشاخص    خشكسالي بنديدرجه

   و بيشتر 2  نهايت مرطوب بي
   49/1 تا 99/1  مرطوب شديد 

  1 تا 5/1  مرطوب متوسط 
  -99/0 تا 99/0  بارش نرمال 

  -49/1 تا - 1  خشكسالي ماليم 
  -99/1 تا - 5/1  خشكسالي شديد 

   و كمتر - 2  خشكسالي حاد 

  

خصوصاً از نظر تامين آب براي (ها و مشكالت ناشي از خشكسالي بويژه سيالبهاي بارش هاي اخير مسائل ناشي از ناهنجاريدر سال
يابي و افزايش توجه به مطالعات بارش و اثرات و مسايل زيست محيطي كاهش بارش موجب اهميت) مصارف خانگي، كشاورزي و صنايع

  .هاي زماني و مكاني مختلف در ايران شده استدر مقياس

هاي متعدد كه تماماً متكي بر استفاده از عنصر بارش بوده پديده خشكسالي را با عنايت به با استفاده از روش) 1374(زاده و همكاران فرج
در رساله ) 1377(اخالق خوش. اندهاي آماري آن از جمله وسعت، شدت، فراواني و تداوم زماني آن در ايران مطالعه نمودهتعيين ويژگي
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 پنجمين همايش ملي
 علوم و مهندسي آبخيزداري ايران

)مديريت پايدار بالياي طبيعي(  

هاي خشك و مرطوب در مقاطع زماني مختلف براي خود با تاكيد بر عنصر بارش و استفاده از روش تحليل سينوپتيك اقدام به مطالعه دوره
 قرار داده هاي فراگير ايران را بر روي نقشه ترسيم و از نقطه نظر سينوپتيك مورد تجزيه و تحليلايران نموده و پس از تعيين خشكسالي

در تحقيق خود با استفاده از روش نمرات استاندارد شده بارش و مبنا قرار دادن آن به عنوان شاخص تفكيك ) 1383(رحيمي قويدل. است
هاي در مطالعات مذكور دوره. هاي مرطوب و خشك در آذربايجان شرقي نموده استهاي مرطوب و خشك، اقدام به بررسي دورهماه

هاي زماني و مكاني،  ويژگيSPIالوه بر مقطع فصلي در مقاطع ماهانه و ساالنه نيز بررسي شده و با استفاده از روش مرطوب و خشك ع
هاي مرطوب و خشك مانند شدت، تداوم، فراواني و وسعت مورد بررسي و محاسبه قرار گرفته و در همچنين خصوصيات اصلي دوره

  . ها به عمل آمده استاز ايستگاهبندي نهايت بر اساس نتايج حاصله يك تقسيم

شهركرد، آورگان، ناغان، كوهرنگ، گردبيشه، مرغملك، (هاي هفت ايستگاه ها و ترساليبندي خشكساليهدف اين تحقيق تعيين و طبقه
  .  استSPIاستان چهارمحال و بختياري و خصوصيات آماري آنها با استفاده از روش ) بروجن و لردگان

   SPIوش مشاهدات حاصل از ر

  : گرديده كه براي اين كار از معادله ذيل استفاده شده استSPIهاي هاي بارش حقيقي تبديل به دادهبدين منظور ابتدا داده

i

iik pPSPI
σ
−

=   

  :در معادله فوق
SPI : نمايه بارش استاندارد شده  

ikP : مقادير بارشi ايستگاه به ميليمتر  امين  

iP : ميانگين بارشi امين ايستگاه به ميليمتر   
iσ :هاي بارش انحراف معيار دادهiباشند امين ايستگاه مي.  

 بختياري نشان داده شده هاي مورد مطالعه استان چهارمحال وبراي ايستگاه) SPI( شاخص بارش استاندارد شده 8 تا 1هاي  در شكل
رسد سال  خشكي حاد اتفاق افتاده است، به نظر مي1387هاي بروجن، گردبيشه، مرغملك و ناغان در سال بر اين اساس در ايستگاه. است
چ يك در طول دوره آماري هي.  ساله مورد بررسي وجود داشته است24ها باشد كه در منطقه طي دوره آماري  يكي از خشكترين سال1387

  . باشندنهايت مرطوب نميها داراي سال آماري بياز ايستگاه
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  بارش استاندارد شده در ايستگاه بروجن . 2شكل   بارش استاندارد شده در ايستگاه شهركرد. 1شكل 
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  بارش استاندارد شده در ايستگاه ناغان. 4شكل   بارش استاندارد شده در ايستگاه كوهرنگ. 3شكل 
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  بارش استاندارد شده در ايستگاه گردبيشه. 6شكل   بارش استاندارد شده در ايستگاه آورگان. 5كل ش
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  بارش استاندارد شده در ايستگاه لردگان . 8شكل   بارش استاندارد شده در ايستگاه مرغملك. 7شكل 
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)مديريت پايدار بالياي طبيعي(  

دهد كه اين ميزان براي شديد و ماليم را تشكيل مي درصد آمار مورد بررسي در ايستگاه بروجن دچار خشكسالي اعم از حاد، 25 حدود 
باشد و بارش نرمال نيز طيف وسيعي  مي2هاي شهركرد، ناغان، كوهرنگ، آورگان، گردبيشه، مرغملك و لردگان به صورت جدول ايستگاه
كمي از آمار موجود را در نيز درصد ) متوسط، شديد و بي نهايت(هاي مرطوب سال. هاي آمار را به خود اختصاص داده استاز سال
  . آمده است2هاي مختلف به خود اختصاص دادند كه در جدول ايستگاه

  هاي مختلف در طول دوره آماريهاي خشكسالي، بارش نرمال و مرطوب ايستگاهدرصد سال. 2جدول 
  لردگان  ناغان  مرغملك  گردبيشه  بروجن  كوهرنگ  آورگان  شهركرد  

  15  21  13  17  25  17  17  21  خشكسالي 
  62  58  70  66  58  60  62  67  بارش نرمال 

  23  21  17  17  17  27  21  12  مرطوب 

هاي مديريتي ريزيباشد كه بايد در اين زمينه برنامه مي1387هاي آماري مورد بررسي وضعيت حاد خشكسالي مربوط به سال در طي سال
 گستردگي مكاني و تنوع آب و هوايي كشور ايران، استعداد وقوع با عنايت به. هاي بوجود آمده بكار بسترا براي مقابله با خشكسالي
بر اين اساس ضرورت دارد تا . هاي كشور وجود دارد اما قابليت هر منطقه نسبت به اين پديده متفاوت استخشكسالي در تمامي اقليم

  .اي، پايش شودهاي مناسب منطقههاي خشكسالي با شاخصويژگي

  
  و نتيجه گيري   بحث
. پذير است هاي آينده اجتناب  وقوع خشكسالي در سال   . هاي اقليمي داراي ويژگي دوره بازگشت است      خشكسالي نيز مانند ديگر سري    چون  

هـاي ناشـي از    تواند تا حد زيادي ما را در مواجهه و فائق آمدن بر بحـران             ها مي هاي آينده استان و يا ايستگاه     بيني خشكسالي از اين رو پيش   
بينـي  هـاي پـيش  هاي آماري مربوط به اقليم بويژه بارش مانع بزرگي براي اسـتفاده از روش     اما متاسفانه كمبود داده   . ي دهد كاهش بارش يار  

لذا با توجه به ماهيت اقليم ايران و اسـتان چهـار محـال و               .  سال آماري نياز دارد شده است      75بارش از طريق زنجيره ماركف كه حداقل به         
بيني خشكسالي تنها راه مقابلـه بـا اثـرات          هاي آن است و با عنايت به كمبود آمار بارش براي پيش           ي از واقعيت  بختياري كه خشكسالي جزي   

 در چند SPIتواند با پايش ماه به ماه بارش در صورت منفي شدن          است كه مي   SPIنوساني بارش بويژه در مناطق خشك استفاده از روش          
هـاي  براي عبور از بحران خشكسالي استفاده صحيح و بهينه آب و اسـتقرار سيـستم              .  اعالم كند  ماه متوالي وقوع پديده خزنده خشكسالي را      

هـا  هاي پر باران خصوصاً در زمينه تغذيه مصنوعي آبخوان        ريزي منابع آب در سال    تواند مديريت صحيح خطر و برنامه     آگاهي دهنده مي  پيش
  .فراهم سازد

  
  قدرداني

هاي سودمندشان و ساماني به خاطر توصيه هواشناسي استان چهارمحال و بختياري جناب آقاي قطرهاز اساتيد و رئيس محترم سازمان
.نماييمهمكاري و مساعدت اين بزرگواران تشكر مي  
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