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  دهيچك
گر ي دهد و تنها مشخصات آن از يك منطقه به منطقه دي رخ ميمي مناطق اقليبا در تمامي كه تقرم استينرمال از اقل ي حالتخشكسالي
 يان هاي، رطوبت خاك، جري مورد توجه مانند بارندگي با توجه به شاخص هاي خشكسالي براي خاصي مطالعاتيروش ها .تفاوت دارد

در  . دارديت خاصي مقبولخشكسالين روش ها شاخص ين اياز ب . گردديارائه م...  وي اقتصادي، خسارت هاينير زمي، مخازن زيسطح
 5 ي منظور آمار بارندگنبدي. شد به كار گرفته استان اصفهان خشكساليش يجهت پا) SIAP( ساالنهيار بارندگيق شاخص معين تحقيا
ت داده ها و يبوترآباد، شرق اصفهان كه به نسبت از نقطه نظر كمك اصفهان، كاشان، خور، كينوپتي سيستگاه هايا(اصفهانك ينوپتيستگاه سيا

ل و آزمون صحت يح، تكميپس از تصح.  به كار گرفته شد2007 تا 1978 ي سال هاي در ط) دارنديت مطلوبتريپراكنش در استان وضع
  سال،ج حاصلهيد و بر اساس نتاي گردوردبرآ مورد نظر ي هاستگاهي اي براSIAP، شاخص ي داده ها با استفاده از روش آزمون تواليهمگن

  .سال به دست آمده است نيترمرطوب  2007شتر استان ي و در ب1996 سال ها ونيخشك تر) 2001 و1987(
  ، اصفهانSIAP، شيپا،ي، خشكسالمياقل :يديكل يواژه ها

 
 مقدمه

پيشگيري آن وجود  امكان كه است باليايي ملهج از خشكسالي پديده:  از خشكسالي چنين تعبيري دارد)1985( و همكاران ويلهيت
 كندي به پديده اين نخست اينكه.  دارد تفاوت عللي به بنا غيره و طوفان زلزله، سيل، قبيل از طبيعي حوادث ديگر با اين حادثه. ندارد

 اقتصادي، اجتماعي، كشاورزي، ،آب منابع مانند مختلف هاي دربخش طوالني نسبتا زماني دوره يك ودر بتدريج آن تاثير و شود مي شروع

 اين به با توجه كه است مشكل حدودي تا پديده اين خاتمه و شروع زمان دقيق تعيين ديگر سوي از شود ظاهرمي غيره و محيطي زيست

عي تاكنون تعاريف متعددي از خشكسالي ارائه شده كه همه آنها به نو. كنند مي توصيف خزنده اي پديده را خشكسالي اغلب ويژگي
وجهي كاهش مي يابد تعريف مي خشكسالي را يك دوره پيوسته و پايدار كه در آن مقدار آب موجود در منابع آبي يك منطقه به حد قابل ت

   در زير به تعدادي از اين تعاريف مي پردازيم.كنند
 جاري آبهاي كاهش سبب و خاك رطوبت كمبود  كه باعث نحوي به مدت بلند اي دوره در بارش ازكمبود است عبارت خشكسالي

 ارائه خشكسالي از كه مختلفي تعاريف به توجه  با.  زند هم بر را جانوري و گياهي طبيعي، حيات و انساني طريق فعاليتهاي بدين و شود

و  است شده ذكر ن كنندهييو تع اصلي يك مشخصه عنوان به بارش عنصر تعاريف اين اكثر در كه است توجه نكته قابل اين است شده
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خشكي ويژگي ذاتي .  بنا به تعريف پديده خشكسالي متفاوت از خشكي مي باشد.كند مي فرق ديگر اي به منطقه اي منطقه از آن مقدار
 ].5[ز، تحت تاثير قرار دهدياقليم هاي خشك ونيمه خشك دنيا است در حاليكه خشكسالي ممكن است حتي مناطق مرطوب را ن

  :شكسالي متصور است به طور كلي دو نوع تعريف از خ
دسته اول تعاريف، تعاريف مفهومي مي باشند كه در قالب اصطالحات كلي بيان مي شود و به افراد كمك مي كند تا مفهوم خشكسالي 

تعريف ديگر كه معروف به تعريف .  باشندين سياستگذاري در زمينه خشكسالي حائز اهميت مي كنند اين گونه تعاريف در تبيكرا در
  . شودي در آن زمان شروع، خاتمه و درجه شدت خشكسالي  معين معلمي است

هر  ]11 ، 7[  اجتماعي گروه بندي مي شود-ژيكي، كشاورزي و اقتصادي به طور كلي خشكسالي به چهار دسته هواشناسي، هيدرولو
 CZI1 ،MCZI2 ،ZSI3 ،SPI4 ،DI5،ي مربوط به خود را دارند به عنوان مثال شاخص هاي ها شاخص هاين نوع خشكساليكدام از ا

،SIAP6 ،EDI7 وPNI8 توان ي مي كشاورزي هاياز خشكسال. باشندي مي در سطح جهاني خشكسالين شاخص هاي از جمله  مهمتر 
 خشكسالي هواشناسي زماني حادث مي شود كه ميزان بارندگي ساالنه كمتر از ميانگين دراز .ث نام برديمانت- پالمر و پنمنيبه شاخص ها

از . ن باشد در صورتيكه خشكسالي هواشناسي مدت زيادي ادامه پيدا كند منجر به ايجاد و وقوع خشكسالي هيدرولوژيكي مي شودمدت آ
  .ويژگي هاي مهم خشكسالي هيدرولوژيكي كاهش جريان رودخانه ها و افت سطح آب زير زميني است

 يرات خشكساليي روند تغي ساله دما و بارندگ10،20، 5 ي متواليان دوره هيانگي مي،  با بررس1984 در سال ]Karl] 10ن راستا يدر ا
 و ي مناطق رو به خشكي برخيش بوده و از نظر بارندگي هوا رو به افزاي قرار داده ونشان داد كه دمايكا مورد بررسيرا در كل كشور آمر

  . رونديش مي از منطق رو به مرطوب شدن پيبرخ
McKee. شاخص استاندار شده بارشي عنوان احتمال خشكسال تحتيقي در تحق]8[وهمكاران SPI آنها ابراز .  را توسعه دادند

 را بر ي اثرات خشكسالي زماني هااسي شود و مقي مختلف استفاده مي زمانياسهاي كمبود بارش در مقنيي در تعSPIكردند كه شاخص  
 در كهي گذارد در صورتي رطوبت خاك اثر ميدتا بر رو كوتاه مدت عمي زماناسيكمبود بارش در مق.  دهديم منابع آب نشان يرو
  . گذاردي مري منابع آب تاثرهي رودخانه ها و ذخاني جر،يني زمري زي آبهاتي وضعي بلند مدت اغلب بر روي زماناسيمق

 Byun و Wilhite)1997(شاخص ينكها از بودند عبارت مهمترين آنها كه دادند ارائه خشكسالي هاي شاخص بر كل بطور را ي نقد 

 و بينند نمي خشكسالي پايش در را بارش تجمعي تاثير كنند، را تعيين خشكسالي خاتمه و شروع دقيق بطور توانند نمي مرسوم هاي
 .گرددپايش انجام  پيوسته تا بطور گذارد نمي است ماهانه حداقل كه زماني آنها مقياس

 تي وضعمي آن بر محصول گندم دري تاثزاني استان همدان ومي خشكسالير آمالي با عنوان تحلي در مطالعه ا)1385( در سال يرحمان
 كرد و ي آن فصل خشك وتر را شناسائي قرار داد وطلي وتحلهي و دهك مورد تجزz را توسط دو شاخص استاندارد ي هواشناسيخشكسال

                                                 
1 China Z Index 
2 Modified CZI 
3 Z-Score Index 
4Standardized Precipitation Index 
5 Deciles Index  
6 Standard Index Annual Precipitation  
7 Effective Drought Index 
8 Percent of Normal Index 
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در تحقيق خود ] 1[ بذر افشان. كردانيمطالعه ب مورد يستگاههاي مختلف در اي را با احتمالهامي دگندم زمان جهت كشت ني بهترتيدر نها
 و نرمال ي، ترساليت خشكسالي وضعياير به دست آمده از آن گويك سنجه استاندارد شده است، مقادي SIAPاز آنجا كه  اظهار مي دارد

 از ي است كه حاكيسالتر(گر مثبتي ديو در برخ) يخشكسال( يستگاه ها منفياز ا ين، در برخيك سال معين شاخص، در يمقدار ا.است
  .. دهندير قرار مي مختلف كشور را تحت تاثي است كه بخش هاي متفاوتي باران زايستم هاي عبور سيش فراوانيا افزايكاهش 

 NOAو اثرات ) NOA (يك شمالي مرطوب و خشك و نوسانات آتالنتين دوره هاين رابطه بييدر تع )2006(  فرد ورضا زادهيملك 
 را ي خشكسالي استفاده و دوره هاSIAPخشك و مرطوب از روش  ين ماه هايي تعيران برايبارش شمال غرب ابر درجه حرارت و 

 باشد ي ميكيدرولوژيك نوع شاخص هي كه  SIAPق ما از شاخص ين تحقيدر ا.ن نمودندييه و سنندج تعيز، اروميستگاه تبري سه ايبرا
  . باشدي مي آمار روابطي بر مبناSIAPشاخص .مياستفاده كرد

  
  منطقه مورد مطالعه

 15 درجه و 55 دقيقه تا 9 درجه و 45 دقيقه عرض شمالي و 30 درجه و 34 دقيقه تا 45 درجه و 31استان اصفهان در محدوده جغرافيائي 
ا  ميزان بارندگي و دماي هو.واقع شده است)  درصد سطح كل كشور4/6حدود ( هزار كيلومتر مربع 105دقيقه طول شرقي با مساحت 

 بخش اعظم بارندگي در فصول سرد و ميزان كمي از ).استي متر از سطح در1575ارتفاع آن متوسط (وابستگي شديدي به ارتفاع محل دارد
 جنب حاره يكيناميت پر فشار دي از سال تحت حاكميميش از نيم منطقه در بي به طور متوسط اقل.آن در فصول گرم سال ريزش مي كند

  174 به  متوسط بارندگي ساليانه استان. آب و هوا اقليم استان از نوع خشك و بياباني است. باشديم بدون بارش ماين اي بوده و در ايا
 گوسن يبنداستان اصفهان طبق طبقه. گزارش شده است 18,5   ترين دماي ثبت شده و پايين46  حداكثر دماي ساالنه. رسدميليمتر مي

   شده استيم خشك سرد طبقه بندي آمبرژه جز اقلي شود و در طبقه بندي مف محسوبي خفيابانيمه بيم نيجزء اقل
  

  مواد و روش ها
 درجه 51,40 وي شمالدرجه 32,37. ييايستگاه اصفهان با مختصات جغرافيا(  استان اصفهانك ينوپتيستگاه سيا 5 آمار ق ازين تحقيدر ا
 55,5 و ي درجه شمال33,47 يياي با مختصات جغراف، خوريرجه شرق د51,27 وي درجه شمال33,59 يياي، كاشان با مختصات جغرافيشرق

 51,52 و ي درجه شمال32,40 يياي با مختصات جغراف شرق اصفهان وي درجه شرق51,51 و ي درجه شمال32,31 ، كبوترآباديدرجه شرق
ح، يپس از تصح سال 21 به مدت )2007 تا 1978(ستگاهي مربوط به بارش ساالنه اين صورت كه داده هايبد.د يگرداستفاده )يدرجه شرق

 يسه داده هاي مقايم براي داني همانطور كه م.به كار گرفته شد ، ي داده ها با استفاده از روش آزمون تواليل و آزمون صحت همگنيتكم
ان ي، ب موجود استي كه در جامعه آماري اساسي در نظر گرفت و هر كدام را به نسبت پارامتر هاي آنها را به صورت نسببايستي يبارندگ
ن يانگي از ميار بارندگين است كه انحراف معي وجود دارد اي نسبي به اندازه هاي خام بارندگيل داده هاي تبدي كه براي روشنبهتري.  نمود

 مي اقال دري هواشناسي هاستگاهي اي و براين شاخص را طراحي و بذرافشان ايلي خل2003در سال  .)1(م نموديار تقسيرا بر انحراف مع
 . نمودند استفاده 1ن شاخص از رابطه ين ايي تعيبرا و )11(ل نموده اند يران برآورد و تحليامختلف 

SIAP=Pi – P-/SD            )1(  
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  كه در آن 
Pi =در سال مورد نظريبارندگ   
P=ساالنهين دراز مدت بارندگيانگي م   

SD =ر ارائه شده استين شاخص در زي اي بندهطبق.  باشد ي ساالنه مي بارندگيار از داده هاي معفانحرا.  
  ساالنهيار بارندگي شاخص معيكالس بند-1جدول 

 يميمفهوم اقل حدود شاخص

 نرمال -0,25تا  +0,25

 في خفيخشكسال -0,52تا  - 0,25

  متوسطيخشكسال -0,84تا  - 0,52

 دي شديخشكسال -1,28تا  - 0,84

 ديار شدي بسيشكسالخ --1,28كمتر از 

  )11(بذرافشان  و يليخل: منبع
 باشد كه هر چه قدر مقدار ير مي متغ- 4تا + 4ن ي بي باشد و مقدار آن بطور تجربي بدون بعد مSIAPن اصول شاخص يبنابر ا 

  . باشديد تر مين شاخص كوچكتر باشد خشكسالي شدي ايددع
 يريجه گيبحث و نت 

ل مربوط به هر يه و تحليرسم شده است كه تجز ) 5 تا 1شكل شماره ( ستگاه يك از اي هر يرادار مربوط به مقدار شاخص بونم
  .ل آورده شده استيستگاه در ذيا

 داده ي به طور مداوم و منظم رويو ترسال خشكسالي نشان داد كه دوره ستگاه شرق اصفهان يا يبراSIAP ساالنه شاخص يبررس
و مرطوب ) SIAP Value (- 1,66 با 2007ب خشكترين سال مربوط به يبه ترت )2007 تا 1978( ساله21 يكه در طول دوره آمار است
  . منطقه در نظر گرفته شده استيبرا )SIAP Value (1,81 با 1996 ين سال برايتر

ن يباشد با ا يستگاه شرق اصفهان مي و خشكسالي همانند اي و منظم ترسالي در پي پي از وقوع دوره هاي انجام شده حاكي هايبررس
و مرطوب ) SIAP Value (- 1,66 با 2007ب خشكترين سال مربوط به يبه ترت )2007 تا 1978( ساله21 يتفاوت كه در طول دوره آمار

  . منطقه در نظر گرفته شده استيبرا )SIAP Value (1,81 با 1996 ين سال برايتر
كه در  داشته ي روند منظمي و خشكسالي ترساليوقوع دوره ها باشد كه يستگاه اصفهان ميرات شاخص در ايينكته جالب توجه تغ

و دو دوره ) ف بودي خفي خشكسال2005 كه البته در 2007-  2003 و 1999-1992 (ي دو دوره ترسال مورد نظري آماريطول دورهِ 
  . رخ داده است- 1,58 با مقدار شاخص1978 در ين خشكساليشترياتفاق افتاده است كه ب) 2003- 1999 و 1992- 1978 (يخشكسال

ر ي اخيدر سال ها. برد يف به سر مي خفي باشد و غالبا  منطقه در خشكساليار كم مي مقدار شاخص بسيدر كاشان نوسانات عدد
 .ف در منطقه حاكم بوده استي خفيخشكسال

ن سال ها و يخشكتر  (SIAP Value )-1,16 با 1990 و 1987ستگاه اصفهان داشته و در سال ي مشابه ايطيز شرايآباد نستگاه كبوتريا
  .ن سال برآورد شده استي مرطوب تر2,23 با مقدار 2006سال 
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