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چکیذه

تغییز اللین اهزٍسُ یىی اس دالیل تغیار هْن در ایداد خؾه عالی درهٌاطمی هی تاؽذ وِ تا لثل اس ایي خؾىغالی در اًْا تارس
ًثَدُ اعت .لذا در ایي تحمیك تِ تزرعی ٍمؼیت خؾىغالی ٍ تز عالی در ؽْزعتاى پلذختز ،تا اعتفادُ اس اهار ایغتگاُ وؾىاى-
پلذختز ،در طی دٍرُ اهاری تیغت ٍ پٌح عالِ ( )1390-1365تا اعتفادُ اس ؽاخـ ّای خؾىغالی ًزم افشار DIPوِ ؽاهل
ؽاخـ  SPIیا ؽاخـ تارػ اعتاًذارد ،ؽاخـ  DIیا دّه ّا ،ؽاخـ  CZIیا ؽاخـ  Zچیٌی ،ؽاخـ  MCZIیا ؽاخـ
چیٌی افالح ؽذُ ،ؽاخـ  ZSIیا ؽاخـ ػذد ّ ٍ Zن چٌیي اعتفادُ اس هیاًگیي لغشاى پٌح ٍ ّفت عالِ پزداختِ ؽذُ اعت.
ًتایح حاوی اس ایي اعت وِ در هیاًگیي لغشاى پٌح عالِ عال  1367خؾه عالی تِ ٍلَع پیَعتِ اعت ،عپظ اس عال– 1375
 1388خؾىغالی رخ دادُ اعت ،ایي در حالی اعت وِ در هیاًگیي لغشاى ّفت عالِ اس عال  1387 – 1377خؾىغالی رخ دادُ
اعت .تزرعی ّا ًؾاى دٌّذُ ؽثاّت رًٍذ ؽاخـ ّای خؾىغالی  ZSI ،SPIو CZIهی تاؽذ .ؽاخـ ّای ً DI ٍ PNیش دارای
رًٍذ هؾاتْی هی تاؽذ.اها رًٍذ ؽاخـ  MCZIواهال هتفاٍت اعت.
واشه های کلیذی :تزعالی ،خؾىغالی،ؽاخـ ّای خؾىغالی  –MCZI ،CZI ،ZSI ،DI ،PN ،SPIهیاًگیي لغشاى پٌح عالِ –
هیاًگیي لغشاى ّفت عالِ

الف -مقذمه
در عالْای اخیز هؾىل ون اتی ٍ خؾىغالی تزٍس تیؾتزی داؽتِ ٍ عثة ایداد هؾىالت هتؼذدی در سهیٌِ ّای هختلف هزتثط
تا اب گزدیذُ اعت .تزرعی دادُ ّای طَالًی هذت تارػ در ایغتگاُ ّای هختلف خْاى تیاًگز اى اعت وِ در ّز هٌطمِ ،دٍرُ
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ّای تزعالی ٍ خؾىغالی تِ طَرهتٌاٍب ،در دٍرُ ّای  11عالِ 33 ،عالِ ٍ  120عالِ تِ ٍلَع هی پیًَذد وِ ایي اهز را در
ارتثاط تا خاتِ خایی لىِ ّای خَرؽیذی ٍ تغییز در هیشاى تارػ دریافتی سهیي ٍ افشایؼ تثخیز اس عطح دریاّا داًغتِ اًذ.
(هْذٍی ،هحوذ.)1388 ،
تزای تؼییي دٍرُ ّای هذوَر اس اهار ایغتگاُ وؾىاى – پلذختز در طی دٍرُ اهاری  25عالِ اس  1365تا  1390اعتفادُ ؽذُ
اعت .ایي ایغتگاُ در طَل ٍ ػزك خغزافیایی  33.15 ٍ 47.72لزار دارد .ارتفاع ایي ایغتگاُ  700هتز اس عطح دریا هی تاؽذ.در
ًمؾِ سیز هحذٍدُ هطالؼاتی تا ػالهت هؾخـ گزدیذُ اعت.

ٍلی اهلل وزیوی ٍ ّوىاراى ( ) 1389تا اعتفادُ اس دادُ ّای تارًذگی هاّاًِ ایغتگاُ ّای عیٌَپتیه تاتلغز ،راهغز ٍ ًَؽْز تِ
تزرعی ٍلایغ خؾىغالی تا اعتفادُ اس ؽاخـ ّای خؾىغالی پزداختٌذً .تایح حاوی اس ایي اعت وِ ؽاخـ ّای درفذ ًزهال
ٍ دّه ّا در توام ایغتگاُ ّا رًٍذ هؾاتْی دارًذ ٍّوچٌیي هٌحٌی ّای هزتَط تِ ؽاخـ CZI ٍ ZSI ،SPIدر توام ایغتگاُ
ّا تمزیثا تز ّن هٌطثك تَدُ ٍ ّوثغتگی تغیار خَتی تِ فَرت دٍ تِ دٍ تیي اًْا هؾاّذُ هی ؽَد اها ؽاخـ
ّMCZIوثغتگی خَتی ًذارد.
گل هحوذی ٍ هغاح تَاًی ( )1390تِ تزرعی اثزات تغییزات اللین تز ٍمؼیت خؾىغالی حَمِ لزُ عَ در دٍرُ ّای اتی تا
اعتفادُ اس ؽاخـ خؾىغالی تارػ اعتاًذارد یا  SPIپزداختِ اًذ.همایغِ ًتایح حاوی اس ایي اعت وِ حَمِ در دٍرُ – 2040
 2069هیالدی ؽاّذ افشایؼ تارػ ٍ تِ تثغ اى واّؼ ؽذت خؾىغالی ًغثت تِ دٍرُ پایِ خَاّذ تَد .ایي واّؼ ؽذت تزای
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همیاط ّای سهاًی  6هاِّ ٍ  12هاِّ تا افشایؼ دٍرُ تاسگؾت افشایؼ هی یاتذ ایي در حالی اعت وِ تزای خؾىغالی ّای 24
هاِّ تا افشایؼ دٍرُ تاسگؾت ؽذت خؾىغالی حَمِ تیؼ اس دٍرُ پایِ خَاّذ ؽذ.
اسادُ هحوذیاى ٍ ّوىاراى ( )1389تِ پایؼ خؾىغالی در اعتاى خزاعاى ؽوالی پزداختٌذ ًتایح حافل اس پٌِْ تٌذی ؽذت
خؾىغالی طی دٍرُ هَرد هطالؼِ ًؾاى داد وِ در عزاعز اعتاى خزاعاى ؽوالی ٍعیغ تزیي ٍ ؽذیذتزیي خؾىغالی ّا در
عالْای  2001 ٍ 1990اتفاق افتادُ اعت ّوچٌیي طَالًی تزیي خؾىغالی ّا هزتَط تِ عال  1997 – 1994هی تاؽذ وِ تا
تَخِ تِ لاتلیت SPIهحاعثِ گزدیذ..
ؽایك ٍ علطاًی ( ) 1390تِ تزرعی خؾه عالی در ایغتگاُ عیٌَپتیه یشد ٍ  31ایغتگاُ غیز عیٌَپتیه در عطح اعتاى تا
اعتفادُ اس پٌح ؽاخـ ،ؽاخـ درفذ اس ًزهال تارًذگی یا  ،PNPIدّه ّای تارًذگی یا ً ،DPIاٌّداری تارًذگی یا  ،RAIتالن
ٍ هَلی یا  ٍBMDIؽاخـ تارػ اعتاًذارد ؽذُ یا SPIپزداختِ اًذً .تایح تیاًگز وارایی دٍ ؽاخـ DPI ٍRAIدر ایي حَسُ هی
تاؽذ .ایي دٍ ؽاخـ تیاًگز خؾىغالی ؽذیذ در حَسُ هی تاؽذ.
هلىی ًضاد ٍ وزیوی ( )1388در ایي هطالؼِ اس دادُ ّای تارػ هاّاًِ ٍ عاالًِ  21ایغتگاُ وؾَر طی دٍرُ اهاری  49عالِ
اعتفادُ ؽذُ اعت .تزا ی تحلیل ٍ تفىیه خؾىغالی ّا ٍ تزعالی ّای ایغتگاُ ّای هَرد هطالؼِ ،ؽاخـ تارػ اعتاًذارد،
هیاًگیي هتحزن پٌح عالِ ٍ هیاًگیي هتحزن ّفت عالِ گزفتِ ؽذُ اعتً .تایح تذعت اهذُ حاوی اس ٍلَع خؾىغالی تا
درخات هتفاٍت در ایغتگاُ ّای هَخَد در ًیوِ ؽوالی ٍ خٌَتی وؾَر هی تاؽذ.
واظوی ٍ ّوىاراى (عیشدّویي وٌفزاًظ صئَفیشیه ایزاى) تِ هطالؼِ ّوثغتگی اهاری ً 6وایِ خؾىغالی َّاؽٌاعی (ٍ SPI
 ) PNPI ٍZSI( ٍ )PNPI ٍRAI( – )ZSIٍRAI( – )CZIپزداختِ اًذ ،وِ در توام ایغتگاُ ّا ّوثغتگی تاالیی را ًؾاى داد .تطاتك
دادُ ّای هیذاًی ؽاخـ ػولىزد هحقَل (تِ ػٌَاى ؽاّذ) تاًتایح تذعت اهذُ ،در عالْایی تا خؾىغالی ؽذیذ ًؾاى داد وِ
ػلی رغن ّوثغتگی تاال تزای تزخی اس ؽاخـ ّاً ،ویتَاى ایي ؽاخـ ّا را تا درخِ اطویٌاى تاالیی خْت ارسیاتی ٍ پیؼ
تیٌی خؾىغالی ّای هٌطمِ تىار تزد.اًتخاب هٌاعة تزیي ؽاخـ تحت ؽزایط اللیوی هٌطمِ تِ تحلیل ّای دیگزی ًظیز
تحلیل خَؽِ ای ًیاس هٌذ اعت.

www.SID.ir

Archive of SID

ًافزسادُ ٍ احوذی ( ) 1391تِ تزرعی ػولىزد ؽاخـ ّای خؾىغالی َّاؽٌاعی در ارسیاتی خؾىغالی ٍ پٌِْ تٌذی اى در
اعتاى لشٍیي پزداختٌذً .تایح ًؾاى داد وِ ؽاخـ ّای تارًذگی اعتاًذارد ؽذُ ٍ ؽاخـ دّه ّا را هی تَاى در خایگاُ
ًخغت ٍ ؽاخـ ػذد Zدر رتثِ دٍم ٍ ؽاخـ ّای Zچیٌی ٍ  Zچیٌی افالح ؽذُ تِ تزتیة در رتثِ ّای عَم ٍ چْارم ،تِ
لحاظ ؽٌاعایی خؾىغالی ّای ؽذیذ لزار هی گیزًذ .هؾاتْت ػولىزد ؽاخـ ػذد Zتا ؽاخـ تارًذگی اعتاًذارد ؽذُ در
ًؾاى دادى خؾىغالی ّای ؽذیذ اس دیگز ًتایح تذ عت اهذُ هی تاؽذّ .وچٌیي ؽاخـ دّه ّا تا تَخِ تِ ػولىزد هٌاعة در
هؾخـ وزدى خؾىغالی ّای ؽذیذ دارای اًذوی هثالغِ در ًوایؼ خؾىغالی ّای ؽذیذ هی تاؽذ.
حیذری ٍ ّوىاراى ( )1388تِ تحلیل خؾىغالیْای َّاؽٌاعی تا اعتفادُ اس ًزم افشار  DIPدر هٌطمِ ارٍهیِ ٍ خَی پزداختٌذ.
تٌی هْذ ٍ خلیلی ( )1390تِ تزرعی ٍهمایغِ ؽاخـ ّای خؾىغالی EDI ٍ SPIدر ایغتگاُ ّای هٌتخة اعتاى هاسًذراى
پزداختٌذ.در پایؼ خؾىغالی هٌطمِ پلذختز ،تا اعتفادُ اس ؽاخـ ً ،SPIتایح حاوی اس اى اعت وِ وِ درتیي عالْای 43تا86
درطَل آهاری  6هاِّ اٍل عال24 ،تارخؾىغالی تغیارؽذیذ ٍ 18تارتزعالی تغیارؽذیذ ٍ در6هاِّ دٍم 28تار حالت
خؾىغالی تغیارؽذیذ ٍ 14تارتزعالی تغیارؽذیذ ٍ در12هاِّ عال  22تار حالت خؾىغالی تغیارؽذیذ ٍ 20تار تزعالی
تغیارؽذیذ رخ دادُ اعت( .طْواعثی پَر ٍ ّوىاراى.)1391 ،
در تزرعی ٍمؼیت خؾىغالی ٍ تزعالی عِ دِّ اخیز ؽْزّای ایالم ٍ وزهاًؾاُ تَعط ًوایِ ّای ،PNPI ٍZSIفزاٍاًی
خؾىغالی ؽْزعتاى وزهاًؾاُ تیؼ اسایالم ٍلی دٍرُ ًزهال درآًْا یىغاى تَدُ ّوچٌیي دٍرُ تزعالی ؽْزعتاى ایالم تیؾتز
اسؽْزعتاى وزهاًؾاُ هی تاؽذ ٍ ؽذیذتزیي تزعالی ٍ خؾىغالی ًیش تزای ّزدٍرُ ؽْزعتاى یىغاى ٍ تتزتیة درعالْای
 74ٍ73تَلَع پیَعتِ اعت ( .طْواعثی پَر ٍ ّوىاراى. )1391 ،
ًتایح تِ دعت آهذُ اس تزرعی احتوال ٍلَع خؾىغالی ٍ تزعالی ایغتگاُ تاراًغٌدی دٍ آب الؾتز اعتاى لزعتاًٌؾاى هی دّذ،
اس تیي ٍمؼیت ّای هختلف رٍػ  ،SPIدر تیي عالْای  1343تا  1386در طَل دٍرُ طَل  12هاِّ عال  22تار حالت
خؾىغالی تغیار ؽذیذ ٍ  21تار حالت تزعالی ؽذیذ رخ دادُ اعت(.طْواعثی پَر ٍ ّوىاراى.)1392 ،
تزرعی احتوال ٍلَع خؾىغالی تا اعتفادُ اس رٍػ Spiؽْز اران حاوی اس ایي اعت وِ درتیي عالْای  1356تا  86ؽزایط
هزطَب  29تار تمزیثا ًزهال  18تار خیلی هزطَب  15تار ٍ ؽزایط خؾه هتَعط  9تار رخ دادُ اًذ تٌاتزایي درفذ ٍلَع
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ٍمؼیت ّای تمزیثا ًزهال 76درفذ هزطَب  8درفذ خؾه هتَعط  10درفذ ٍ خیلی هزطَب  6درفذ هی تاؽذ.
(طْواعثی پَر ٍّوىاراى.)1391 ،
تزرعی احتوال ٍلَع خؾىغالی تا اعتفادُ اس رٍػ SPIدر ایغتگاُ پل وؾىاى اعتاى لزعتاىً ،ؾاى دٌّذُ ایي اعت وِ تیي
عالْای  1391تا  1331اس تیي ٍمؼیتْای هختلف ،در طَل آهاری ؽؼ هاُ اٍل  25تار خؾىغالی تغیار ؽذیذ ٍ  19تار
تزعالی تغیار ؽذیذ ،در ؽؼ هاُ دٍم  23تار خؾىغالی تغیار ؽذیذ ٍ  15تار تزعالی تغیار ؽذیذ ٍ در دٍرُ آهاری یىغالِ
 23تار خؾىغالی تغیار ؽذیذ ٍ  15تار تزعالی تغیار ؽذیذ اتفاق افتادُ اعت( .طْواعثی پَر ٍ ّوىاراى.)1391 ،
در ارسیاتی عِ هذل تؼییي خؾىغالی ٍ تزعالی در ؽْزعتاى واؽاى،اس دادُ ّای تارػ عاالًِ ایغتگاُ تاراى عٌدی واؽاى
در طَل دٍرُ ی آهاری  25عالِ اعتفادُ ؽذ ٍ تدشیِ ٍ تحلیل ایي دادُ ّا اس طزیك هذل ًیچِ ،ؽاخـ تارػ اعتاًذارد
ؽذُ (ً ٍ)SPIوایِ درفذ ًزهال تارًذگی ( )PNPIاًدام گزفتً.تایح تذعت آهذُ ًؾاى هیذّذ طثك هذل ًیچِ  17تار حالت
ًزهال 3،تار حالت هزطَب ٍ  5تار حالت خؾىغالی ،طثك رٍػ ؽاخـ تارػ اعتاًذارد ؽذُ (SPI)13تار حالت ًزهال6،
تارخؾىغالی هتَعط 1،تار خؾىغالی ؽذیذ 3،تار تزعالی ؽذیذ 1،تار تزعالی تغیار ؽذیذ ٍ 1تار تزعالی هتَعطّ ،وچٌیي
تزاعاط درفذ ًزهال تارًذگی  (PNPI) 7تار حالت ًزهال 6،تار خؾىغالی مؼیف5 ،تار خؾىغالی هتَعط 2 ،تار خؾىغالی
ؽذیذ 5 ٍ ،تار حالت تزعالی در ایغتگاُ هَرد هطالؼِ رخ دادُ اعت( .طْواعثی پَر ٍ ّوىاراى.)1392 ،
در آسهَى پٌح ؽاخـ پزوارتزد خؾىغالی َّاؽٌاعیوٌتخثی اس دادُّای تارػ عاالًِ ٍسارت ًیزٍ اس اعتاىّای اففْاى ٍ
فارط در یه دٍرُ 30عالِ ( ) 1352-1381هَرد تزرعی لزار گزفتِ اعت وِ پظ اس طی هزاحل ّوگٌی ٍ آسهَى ٍ تىویل
ًَالـ دادُّا ،همادیز ًوایِّای آب ٍ َّایی هختلف ( )Z Score ٍPNPI, SLAP ,Nitche, RALهحاعثِ گزدیذً .تایح ًؾاى
داد وِ فزاگیزتزیي عال خؾىغالی در اوثز ؽاخـّا ،هزتَط تِ عال  1361هیتاؽذ .عالّای ًزهال دارای تذاٍم تاالتزی
هیتاؽٌذ ٍ ًیش تیؾتزیي خؾىغالی در دِّ دٍم دٍرُی هطالؼِ ( )1362-1371رخ دادُ اعت(.فزج الْی ٍ ّوىاراى،
. )1388
در ارسیاتی ٍمؼیت خؾىغالی تا اعتفادُ اس ؽاخـ  ٍ SIAPهیاًگیي هتحزن درحَمِ ؽوال حلمِدر در اعتاى الثزس ًتایح
ؽاخـ ً SIAPؾاى داد وِ هزطَبتزیي عال هٌطمِ هَرد هطالؼِ عال  ٍ 1375-76خؾهتزیي عال هزتَط تِ عال -70
 1369هیتاؽذّ .نچٌیي تیؾتزیي ٍ ووتزیي درفذ فزاٍاًی ٍلَع والعِّای هختلف در هٌطمِ هَرد هطالؼِ ،تِ تزتیة
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هزتَط تِ والط ًزهال ٍ هزطَب تا  5/9 ٍ 3/33درفذ فزٍاًی ٍلَع هیتاؽذ .رٍػ هیاًگیي هتحزن  5ٍ 3عالِ ًیش
خؾهتزیي ٍ هزطَبتزیي عال را تا ووی اختالف هؾاتِ ؽاخـ ً SIAPؾاى هیدٌّذ .در ًْایت تا تَخِ تِ ًتایح ّز دٍ
رٍػ هؾخـ هیؽَد وِ دٍرُّای خؾىغالی ٍ تزعالی تِفَرت هتٌاٍب در هٌطمِ اتفاق هیافتذ(.سارع خَرهیشی ،هٌْاس؛
هحثَتِ رحیوی ٍ هحثَتِ تای. )1391 ،
یَعف گزاًٍذ( )1392تِ ارسیاتی ًوایِ ّای خؾىغالی َّاؽٌاعی در ایغتگاُ ّای اعتاى وزهاًؾاُ پزداختِ اعتً .تایح
ًؾاى هی دّذ وِ ؽاخقْایNIETZSCHEو PNPI، DIدر توام ایغتگاّْا دارای رًٍذّای هؾاتِ ٍ تمزیثاً یىغاى هی
تاؽٌذ ٍ ّوچٌیي هٌحٌی ّای هزتَط تِ ؽاخـ ّایMCZI ،ZSI ٍSPI، CZIدر دٍرُ ّای سهاًی  48 ٍ 24،12،9،6هاِّ
دارای ّوثغتگیْای لاتل لثَلی ّغتٌذ تا ایي تفاٍت وِ رٍػ ًMCZIوایاًگز ؽذتْای تغیار خفیفتزی ًغثت تِ رٍؽْای
دیگز هی تاؽذً .یش ایٌىِ دٍرُ ّای  48هاِّ تا مزایة ّوثغتگی تاالتزی ًغثت تِ عایز دٍرُ ّا) ( 99<R2دارای تیؾتزیي
درخِ اًطثاق تا دیگز رٍؽْا ٍ تیؾتزیي اطویٌاى اس ًتایح هی تاؽٌذ.
اعواػیل پَرهطلك ٍ ّوىاراى ( ،)1392تِ تزرعی پذیذُ خؾىغالی ٍ ؽاخـ ّای ZSI ٍ SPI CZI-در حَمِ ّاى
خزاعاى رمَی تا ًزم افشار  DIP(Drought Indices Packageپزداختِ اًذ.
هزین لزتاًی ٍ ّوىاراى ( ،)1392تِ تحلیل خؾىغالی َّاؽٌاعی تا اعتفادُ اس ًزم افشارّای  Excel ٍ DIPتِ فَرت عاالًِ
در دٍرُ ی آهاری  1981 -2011در دٍ ایغتگاُ افزیٌِ ٍ تٌگ عیاب پزداختٌذ .پٌح ؽاخـ خؾىغالی

(SPI-ZSI-CZI-

 )DI-PNIتزای ّز ایغتگاُ تزرعی ٍ خؾىغالی ؽذیذ ،هتَعط ،مؼیف در دٍرُ آهاری هؾخـ گزدیذ.
عیٌا عزاتی ٍ ّوىاراى ( )1392تِ تزآٍرد هٌاعة تزیي ؽاخـ خؾىغالی اللیوی دراعتاى گلغتاى پزداختٌذ ٍ ًتایح ًؾاى
داد وِ تواهی ؽاخقْا تمزیثا ػولىزد هؾاتِ داؽتِ اًذ .تاتَخِ تِ الگَی وویٌِ تارًذگی تِ هٌظَر هؼزفی هٌاعثتزیي
ؽاخـ اللیویحغاعیت ؽاخـ ًDIغثت تِ تمیِ ؽاخقْا تیؾتز تَدُ درحالیىِ ؽاخـ ً SPIغثت تِ تمیِ ؽاخقْا
ػولىزد هؼمَالًِ تزی ارایِ داد تٌاتزایي ؽاخقْای ً SPI,DIغثت تِ تمیِ ؽاخقْا تزتزی ًغثیذاؽتٌذ ٍ تزای تزرعی
خؾىغالی تَفیِ هیؾًَذ.
در تزآٍرد همادیز خؾىغالی ارٍهیِ تا اعتفادُ اس ؽاخقْای  ٍZSI PN ،DI ،SPIهمایغِ رٍؽْای فَق تزای دعتیاتی تِ
تْتزیي ؽاخـ خؾىغالی ،در هٌطمِ ارٍهیِ ،تزرعی ّا ًؾاى هیذّذ وِ ؽاخـ  ZSI,DIتا یىذیگز دارای ّواٌّگی ّای
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سیادی هی تاؽٌذ تطَریىِ درحذٍد  14دٍرُ دارای ّوخَاًی تمزیثا واهلی ّغتٌذ هذلْای ً PN,SPIیش تا یىذیگز دارای
ّوخَاًی هطلَتی هی تاؽٌذ( .فذرافؾاری ٍ ،فیل الِ پَر.)1390 ،
در ارسیاتی چٌذ ؽاخـ خؾىغالی اللیوی ٍ تؼییي هٌاعثتزیي ؽاخـ در حَسُ وَْرعتاىً ،تایح حافل اس همایغِ عال ٍلَع
وویٌِ تارػ تا عال رخذاد خؾىغالی ؽذیذ ٍ تغیار ؽذیذ ًؾاى داد وِ ؽاخـ  DI ٍ PNIهمارى تا عال ٍلَع وویٌِ
تارًذگی رخذاد خؾىغالی تغیار ؽذیذ را در توام ایغتگاّْای تحت هطالؼِ تِ غیز اس یه ایغتگاُ تِ خَتی ًؾاى دادُ ٍ
وارایی تْتزی ًغثت تِ ؽاخـ  SPIاس خٌ ثِ ًوایؼ خؾىغالی تغیار ؽذیذ داردّ .ز عِ ؽاخـ در ًؾاى دادى عالْای
تزعالی( )1374 ٍ 1371تا ّن اًطثاق داؽتٌذ .در ایي حَمِ ؽاخـ SPIػىظ الؼول وافی تِ ووثَد ریشؽْا در همیاط
عاالًِ اس خَد ًؾاى ًوی دّذ ٍ تِ دادُ ّای رٍساًِ تارػ ًیاس اعت ٍلی ؽزٍع خؾىغالی ٍ دٍرُ ّای آى را اس دٍ ؽاخـ
دیگز سٍدتز اػالم هی وٌذ .تز ایي اعاط در اًتخاب هٌاعثتزیي ؽاخـ خْت پٌِْ تٌذی ٍ تحلیل ٍمؼیت خؾىغالی در طی
عالْای یه دٍرُ آهاری در ایي حَسُ ؽاخـ DI ٍ PNIدر خایگاُ ًخغت ٍ  SPIدر خایگاُ دٍم لزار دارد .در پایاى تْیِ ًمؾِ
ّای پٌِْ تٌذی خؾىغالی تِ ػٌَاى راّىاری در خْت یافتي راّىارّای هماتلِ تا خؾىغالی در ایي حَسُ پیؾٌْاد هی گزدد.
(ًَحِ گز ٍ ّوىاراى.)1391 ،
در ارسیاتی عِ ؽاخـ خؾىغالی اللیوی تارػ اعتاًذارد ؽذُ ،دّه ّا ٍدرفذ ًزهال ٍ تؼییي هٌاعة تزیي آًْا در اعتاى
ّزهشگاى ،در اًتخاب هٌاعثتزیي ؽاخـ خْت تحلیل ٍمؼیت خؾىغالی در طی عال ّای یه دٍرُ آهاری در ایي حَسُ،
ؽاخـ DI ٍPNIدر خایگاُ ًخغت ٍ  SPIدر خایگاُ دٍم لزار دارد( .اعواػیل پَر ٍ ّوىاراى.)1392 ،
ّایش ٍ ّوىاراى ( )1998در تزرعی خؾىغالی ایالت ولزادٍ اهزیىا تَعط ؽاخـ تارػ اعتاًذارد یا SPIتِ ایي ًتیدِ رعیذًذ
وِ ؽاخـ  SPIسهاى ؽزٍع خؾىغالی را در همیاط یه هاِّ تْتز اس ؽاخـ پالوز ًؾاى هی دّذ.
هه وی ٍ ّوىاراى ( ) 1995در تزرعی راتطِ فزاٍاًی خؾىغالی ّا ٍ تذاٍم اًْا تا همیاط ّای سهاًی تِ ووه ؽاخـ

SPI

دریافتٌذ وِ تا افشایؼ طَل همیاط سهاًی در ایي رٍػ ،دٍرُ ّای تا همادیز هثثت ٍ هٌفی  SPIاس ًظز تؼذاد ون ٍلی اس ًظز
تذاٍم طَالًی تز هی ؽًَذ.
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ب -مواد و روش ها
در ایي تحمیك تزای تؼییي دٍرُ ّای خؾىغالی ٍ تز عالی اس رٍػ هیاًگیي لغشاى پٌح عالِ ٍ ّفت عالِ اعتفادُ ؽذُ اعت.
ایي هیاًگیي تز اعاط پایِ ّای سهاًی هختلفی تؼییي هی گزدد وِ ّوَارُ تِ فَرت ػذد فزد هی تاؽذ در تیؾتز ایغتگاُ ّای
وؾَر تزرعی هیاًگیي هتحزن پٌح عالِ ٍ یا ّفت عالِ هی تَاًذ هٌاعة تاؽذ .تزای هحاعثِ وزدى هیاًگیي لغشاى پٌح عالِ،
اتتذا دادُ ّای تارػ را در عتًَی ٍارد ًوَدُ ٍ عپظ هیاًگیي اًْا هحاعثِ هی ؽَد ،عپظ هیاًگیي پٌح دادُ اٍل را تؼییي
ًوَدُ ٍ در هماتل عال ٍعط اًْا یؼٌی عال عَم ًَؽتِ هی ؽَد .ایي ػذد هیاًگیي پٌح عالِ هی تاؽذ .حال ػذد اٍل اى پٌح
ػذد را وٌار گذاؽتِ ٍاس چْار ػذد تالی هاًذُ تِ امافِ ػذد تؼذی هیاًگیي گزفتِ هی ؽَد .تِ ّویي تزتیة وار اداهِ هی یاتذ ٍ
هیاًگیي ّای لغشاى پٌح عالِ هحاعثِ هی گزدد.تزای هحاعثِ هیاًگیي لغشاى ّفت عالِ وافی اعت وِ هیاًگیي ّفت دادُ اٍل
را در تزاتز عال چْارم ًَؽتِ ٍعپظ تواهی هیاًگیي ّای لغشاى را تِ ّویي فَرت هحاعثِ ًوَد.
حال اگز ػذدّای تذعت اهذُ اس هیاًگیي ّا ی لغشاى پٌح ٍ ّفت عالِ را تا هیاًگیي تواهی دادُ ّا همایغِ گزدد دٍرُ ّای
تزعالی ٍ خؾىغالی هؾخـ هی گزدًذ.
اگز هیاًگیي لغشاى یه عال اس هیاًگیي هحاعثِ ؽذُ تیؾتز تاؽذ ،تزعالی تِ ٍلَع پیَعتِ اعت ٍ اگز هیاًگیي لغشاى یه عال اس
هیاًگیي تواهی دادُ ّا ووتز تاؽذ خؾىغالی رخ دادُ اعت.
تزای اخزای ًزم افشار  DIPتایذ تواهی اهار تارًذگی ّا تِ فَرت هاّیاًِ هزتة گزدد ٍ طَل دٍرُ ی اهاری تزای اخزای ایي ًزم
افشار ًثایذ اس  24هاُ ووتز تاؽذّ .وچٌیي تا تىار تزدى اهار تارًذگی هاّیاًِ ؽاخـ ّای خؾىغالی هختلفی اس لثیل ؽاخـ
 SPIیا ؽاخـ تارػ اعتاًذارد PN ،یا ؽاخـ درفذ ًزهال ،ؽاخـ دّه ّا یا  ،DIؽاخـ CZIیا ؽاخـ Zچیٌی ،ؽاخـ
MCZIیا ؽاخـ  Zچیٌی افالح ؽذُ ٍ ؽاخـ ػذد Zیا ZSIدر ًزم افشار  DIPتؼییي گزدیذً .تایح ًْایی تِ فَرت خذاٍلی
خالفِ گزدیذُ اعت وِ در اداهِ لاتل هؾاّذُ هی تاؽذ.ؽاخـ ّای  MCZI ٍCZSI ،ZSI ،PN ،SPIتِ تیاى خؾىغالی ّا ٍ
تزعالی ّا تا تیاى هزطَب تَدى ٍ یا خؾه تَدى عال هزتَطِ هی پزداسد.
ایي در حالی اعت وِ ؽاخـ خؾىغالی  DIتِ تزرعی عالْای خؾه ٍ تز تا تیاى سیز ًزهالً ،زهال ٍ تاالتز اس ًزهال هی پزداسد.
در اداهِ تِ هؼزفی ؽاخـ ّا پزداختِ هی ؽَد.
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 -1شاخص بارش  :SPIاعاط ایي ًوایِ تز هحاعثِ ٍلَع تارًذگی تزای ّز همیاط سهاًی اعتَار اعت وِ تَعط هه وی ٍ
ّوىاراى ( ) 1995تِ هٌظَر پایؼ ٍ تؼییي خؾىغالی ّا ارائِ ؽذ .ایي ؽاخـ تزای همیاط ّای سهاًی ،18 ،12 ،9 ،6 ،3 ،1
 48 ،24هاِّ ٍ یه عالِ هحاعثِ هی ؽَد .هحاعثِ همذار ایي ؽاخـ ؽاهل تزاسػ تاتغ چگالی احتوال گاها تز تَسیغ فزاٍاًی
تارًذگی تزای یه ایغتگاُ هؼیي اعت .همادیز ؽاخـ  SPIتذعت اهذُ اس دادُ ّای تلٌذ هذت تارػ تزای یه دٍرُ سهاًی اس
تَسیغ ًزهال تثؼیت هی وٌذ وِ دارای هیاًگیي ففز ٍ اًحزاف هؼیار یه اعت.
خذٍل ؽوارُ  -1درخِ تٌذی ؽذت خؾىغالی ٍ احتوال ٍلَع ؽاخـ خؾىغالی تارػ اعتاًذارد
فزٍخؾه

خیلی خؾه

ووی خؾه

وَچىتز اس

(-1/5) - (-

(-1) - (-

)1/99

)1/49

0/04

0/0919

-2
0/0228

ووی

خیلی

فزا

تَفیف

ًزهال

تمزیثا

تمزیثا

ًزهال

(خؾه)

(هزطَب)

هزطَب

هزطَب

هزطَب

ٍالؼِ

)0 - (-0/99

0 - 0/99

)1 - (1/49

-

تشرگتزاس2

حذٍد SPI

1/5

1/99
0/3413

0/0919

0/3413

0/04

0/0228

احتوال
ٍلَع

 -2شاخص درصذ نرمال ( : )PNایي ؽاخـ اس خولِ عادُ تزیي ؽاخـ ّا تزای ارسیاتی خؾىغالی اعت وِ اس تمغین هیشاى
تارًذگی رخذادُ تز همذار تارًذگی ًزهال (هیاًگیي دراس هذت) تثؼیت هی وٌذ ٍ تز حغة درفذ تیاى هی ؽَد.طثمات هختلف

ایي ًوایِ در خذٍل سیز ارائِ ؽذُ اعت.
خذٍل ؽوارُ  -2رتثِ تٌذی ؽاخـ PN
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رتثِ PN

همادیز PN

والط

1

70 - 80%

خؾىغالی خشئی

2

55 - 70%

خؾىغالی هتَعط

3

40 - 55 %

خؾىغالی ؽذیذ

4

ووتز اس  40درفذ

خؾىغالی تغیار ؽذیذ
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 -3شاخص دهک ها ( :)DIایي ؽاخـ تا هزتة وزدى دادُ ّای تارًذگی هاّاًِ در دّه ّا (دُ درفذ رٍیذادّا) اعت .ایي
ؽاخـ تِ ٍعیلِ گیثظ ٍ هاّز ( )Gibbs & Maher, 1967ارائِ ؽذُ اعت .در ایي رٍػ تَسیغ رٍیذادّای ثثت ؽذُ دراسهذت
را در دعتِ ّای یه دّن تمغین تٌذی هی وٌذ وِ ّز یه اس ایي لغوت ّا یه دّه ًاهیذُ هی ؽَد .دّه اٍل ،اًذاسُ ای اس
تارػ اعت وِ اس دُ درفذ رٍیذادّای تارػ تداٍس ًوی وٌذ .دٍهیي دّه ،اًذاسُ تارؽی اعت وِ اس  20درفذ وَچىتزیي
رٍیذادّای پاییي تداٍس ًوی وٌذ ٍ تِ ّویي تزتیة همذار هزتَط تِ دّه دّن وِ همذار اى تزاتز تشرگتزیي همذار تارػ رخذادُ
در طَل دٍرُ اهاری ثثت ؽذُ اعت .ایي ؽاخـ ًیش ّواًٌذ ؽاخـ درفذ ًزهال تزای دٍرُ ّای سهاًی هاّاًِ ،فقلی ٍ عاالًِ
هحاعثِ هی ؽَد .طثك تٌذی دّه ّا در خذٍل ؽوارُ  3ارائِ ؽذُ اعت.
 -4شاخص  Zچینی ( ،)CZIشاخص Zچینی اصالح شذه ( )MCZIو شاخص عذد :)ZSI( Z

ؽاخـ CZIتز اعاط تثذیل ریؾِ عَم ٍیلغَىّ -یلفزتی ( )Kendall & Stuart, 1997ؽىل گزفتِ اعت ،تا ایي فزك وِ دادُ
ّای تارًذگی اس تَسیغ پیزعَى تیپ عِ تثؼیت هی وٌذ.
تزای هحاعثِ ، MCZIهیاًِ دادُ ّای تارًذگی تِ خای هیاًگیي دادُ ّا در هحاعثات تىار هی رٍد .طثمِ تٌذی همادیز ایي عِ
ؽاخـ ّواًٌذ  SPIاعت.
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خذٍل ؽوارُ  -3طثمِ تٌذی دّه ّا
رتثِ DI

دّه ّا

والط

1

ووتز اس  10درفذ

خیلی سیاد ووتز اس ًزهال

2

10 - 20%

خیلی ووتز اس ًزهال

3

20 - 30%

ووتز اس ًزهال

4

30 - 40%

اًذوی ووتز اس ًزهال

5

40 - 50%

ًزهال

6

50 - 60%

ًزهال

7

60 - 70%

اًذوی تاالتز اس ًزهال

8

70 - 80%

تاالتز اس ًزهال

9

80 - 90%

خیلی تاالتز اس ًزهال

10

90 - 100%

خیلی سیاد تاالتز اس ًزهال

جدول شماره  -4محدوده ی محاسباتی شاخص های خشکسالی نرم افزار DIP
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همذار ؽاخـ PN

DIهمذار ؽاخـ

SPIهمذار ؽاخـ
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MCZI

CZI

ZSI

PN

DI

SPI

ؽاخـ  /عال

ًشدیه تِ ًزهال

ًشدیه تِ ًزهال

ًشدیه تِ ًزهال

ًزهال

ًزهال

ًشدیه تِ ًزهال

1365-66

تِ ؽذت خؾه

خیلی هزطَب

تِ ؽذت هزطَب

ًزهال

خیلی سیاد تاالتز اس ًزهال

تِ ؽذت هزطَب

1366-67

ًشدیه تِ ًزهال

ًشدیه تِ ًزهال

ًشدیه تِ ًزهال

ًزهال

ووی سیز ًزهال

ًشدیه تِ ًزهال

1367-68

ًشدیه تِ ًزهال

ًشدیه تِ ًزهال

ًشدیه تِ ًزهال

ًزهال

ووی سیز ًزهال

ًشدیه تِ ًزهال

1368-69

ًشدیه تِ ًزهال

ًشدیه تِ ًزهال

ًشدیه تِ ًزهال

ووی خؾه

خیلی سیز ًزهال

ًشدیه تِ ًزهال

1369-70

ًشدیه تِ ًزهال

هزطَب هتَعط

ًشدیه تِ ًزهال

ًزهال

خیلی سیاد تاالتز اس ًزهال

هزطَب هتَعط

1370-71

ًشدیه تِ ًزهال

هزطَب هتَعط

هزطَب هتَعط

ًزهال

خیلی سیاد تاالتز اس ًزهال

هزطَب هتَعط

1371-72

ًشدیه تِ ًزهال

ًشدیه تِ ًزهال

ًشدیه تِ ًزهال

ًزهال

تاالتز اس ًزهال

ًشدیه تِ ًزهال

1372-73

ًشدیه تِ ًزهال

خیلی هزطَب

تِ ؽذت هزطَب

ًزهال

خیلی سیاد تاالتز اس ًزهال

خیلی هزطَب

1373-74

ًشدیه تِ ًزهال

ًشدیه تِ ًزهال

ًشدیه تِ ًزهال

ًزهال

خیلی تاالتز اس ًزهال

ًشدیه تِ ًزهال

1374-75
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ًشدیه تِ ًزهال

خؾىی هتَعط

خؾىی هتَعط

خؾىی

خیلی سیز ًزهال

خؾىی هتَعط

1375-76

هتَعط
ًشدیه تِ ًزهال

ًشدیه تِ ًزهال

ًشدیه تِ ًزهال

ًزهال

تاالتز اس ًزهال

ًشدیه تِ ًزهال

1376-77

ًشدیه تِ ًزهال

ؽذیذا خؾه

خؾىی هتَعط

خؾىی ؽذیذ

خیلی سیاد سیز ًزهال

تِ ؽذت خؾه

1377-78

ًشدیه تِ ًزهال

ًشدیه تِ ًزهال

ًشدیه تِ ًزهال

خؾىی

خیلی سیز ًزهال

خؾىی هتَعط

1378-79

هتَعط
ًشدیه تِ ًزهال

ًشدیه تِ ًزهال

ًشدیه تِ ًزهال

ًزهال

ووی تاالی ًزهال

ًشدیه تِ ًزهال

1379-80

ًشدیه تِ ًزهال

ًشدیه تِ ًزهال

ًشدیه تِ ًزهال

ووی خؾه

سیز ًزهال

ًشدیه تِ ًزهال

1380-81

ًشدیه تِ ًزهال

ًشدیه تِ ًزهال

ًشدیه تِ ًزهال

ووی خؾه

سیز ًزهال

ًشدیه تِ ًزهال

1381-82

ًشدیه تِ ًزهال

ًشدیه تِ ًزهال

ًشدیه تِ ًزهال

ًزهال

ًزهال

ًشدیه تِ ًزهال

1382-83

ًشدیه تِ ًزهال

ًشدیه تِ ًزهال

ًشدیه تِ ًزهال

ًزهال

ووی تاالی ًزهال

ًشدیه تِ ًزهال

1383-84

ًشدیه تِ ًزهال

ًشدیه تِ ًزهال

ًشدیه تِ ًزهال

ًزهال

تاالی ًزهال

ًشدیه تِ ًزهال

1384-85

ًشدیه تِ ًزهال

ًشدیه تِ ًزهال

ًشدیه تِ ًزهال

ًزهال

ًزهال

ًشدیه تِ ًزهال

1385-86

ًشدیه تِ ًزهال

خؾىی هتَعط

خؾىی هتَعط

خؾىی

خیلی سیاد سیز ًزهال

تِ ؽذت خؾه

1386-87

هتَعط
ًشدیه تِ ًزهال

ًشدیه تِ ًزهال

ًشدیه تِ ًزهال

ًزهال

ًزهال

ًشدیه تِ ًزهال

1387-88

ًشدیه تِ ًزهال

ًشدیه تِ ًزهال

ًشدیه تِ ًزهال

ًزهال

ًزهال

ًشدیه تِ ًزهال

1388-89

ًشدیه تِ ًزهال

ًشدیه تِ ًزهال

ًشدیه تِ ًزهال

خؾىی

خیلی سیز ًزهال

ًشدیه تِ ًزهال

1389-90

هتَعط

خذٍل ؽوارُ  -6هیاًگیي لغشاى پٌح عالِ ٍ ّفت عالِ

www.SID.ir

تفغیزهیاًگیي لغشاى ّفت عالِ

تفغیز هیاًگیي لغشاى پٌح عالِ

عال

تزعالی

تزعالی

1365
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تزعالی

تزعالی

1366

تزعالی

خؾه عالی

1367

تزعالی

تزعالی

1368

تزعالی

تزعالی

1369

تزعالی

تزعالی

1370

تزعالی

تزعالی

1371

تزعالی

تزعالی

1372

تزعالی

تزعالی

1373

تزعالی

تزعالی

1374

تزعالی

خؾه عالی

1375

تزعالی

خؾه عالی

1376

خؾه عالی

خؾه عالی

1377

خؾه عالی

خؾه عالی

1378

خؾه عالی

خؾه عالی

1379

خؾه عالی

خؾه عالی

1380

خؾه عالی

خؾه عالی

1381

خؾه عالی

خؾه عالی

1382

خؾه عالی

خؾه عالی

1383

خؾه عالی

خؾه عالی

1384

خؾه عالی

خؾه عالی

1385

خؾه عالی

خؾه عالی

1386

خؾه عالی

خؾه عالی

1387

خؾه عالی

1388
1389
1390
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ج -بحث و نتیجه گیری
در هیاًگیي لغشاى پٌح عالِ عال  1367خؾه عالی تِ ٍلَع پیَعتِ اعت ،عپظ اس عالً 1388 – 1375یش خؾىغالی رخ
دادُ اعت ،ایي در حالی اعت وِ در هیاًگیي لغشاى ّفت عالِ اس عال  1387 – 1377خؾىغالی رخ دادُ اعت .در تزرعی
ؽاخـ ّای خؾىغالی ًتایدی تِ ؽزح سیز تذعت اهذُ اعت :در ؽاخـ SPIعالْای 1379 – 1378 ٍ 1376 – 1375
عالْایی تا خؾىی هتَعط تَدُ اها عالْای  1387 – 1386 ٍ 1378 – 1377عالْایی تِ ؽذت خؾه تَدُ اعت .در تزرعی
ؽاخـ DIعالْای  1369- 1367عالْایی ووی سیز ًزهال ،عالْای  1381 ٍ 1380عالْایی سیز ًزهال ،عالْای 1375 ،1369
ٍ  1378عالْایی خیلی سیز ًزهال ٍ عالْای  1389 ٍ 1386 ،1377عالْایی خیلی سیاد سیز ًزهال ّغتٌذ .در ؽاخـ

،PN

عالْای  1381 ٍ 1380 ،1369عالْایی تا خؾىی ون ،عالْای  1389 ٍ 1386 ،1378 ،1375عالْایی تا خؾىی هتَعط ٍ
عال  1377عالی تِ ؽذت خؾه هی تاؽذ .در ؽاخـ  ZSIعالْای  1386 ٍ 1377 ،1375عالْایی تا خؾىی هتَعط ّغتٌذ.
در ؽاخـ  CZIعالْای  1386 ٍ 1375عالْایی تا خؾىی هتَعط ٍ عال  1377عالی ؽذیذا خؾه هی تاؽذ اها در ؽاخـ
MCZIتزخالف ًتیدِ ّوِ ؽاخـ ّا وِ عال  1366را عالی تغیار هزطَب داًغتِ اًذ ،ایي عال را عالی تِ ؽذت خؾه
داًغتِ ٍ عایز عالْایی دٍرُ اهاری را عالْایی ًشدیه تِ ًزهال داًغتِ اعت.
تزرعی رًٍذ ؽاخـ ّای خؾه عالی ًزم افشار  DIPتیاًگز ٍخَد تزخی رًٍذّای هؾاتِ هی تاؽذ .تا ایي تزررعی هؾاّذُ گزدیذ
وِ ؽاخـ CZI ٍZSI ،SPIدر ایي ایغتگاُ دارای رًٍذّای هؾاتْی هی تاؽٌذ.
ؽاخـ ّای ًDI ٍ PNیش دارای رًٍذّایی هؾاتِ ّغتٌذ ایي در حالی اعت وِ ؽاخـ MCZIرًٍذی واهال هتفاٍت اس هیاًگیي
ّای لغشاى ٍ عایز ؽاخـ ّای تزرعی خؾىغالی دارد.

د-فهرست منابع
اعواػیل پَرهطلك ،ا،.دایا ،ع ،.حغیٌی ًغة،م ،.تزرعی پذیذُ خؾىغالی ٍ ؽاخـ ّای  ZSI ٍ SPI CZI-در حَمِ ّاى خزاعاى
رمَی تا ًزم افشار ّ،DIP(Drought Indices Packageفتویي وٌگزُ هلی هٌْذعی ػوزاى ،ساّذاى ،داًؾگاُ عیغتاى ٍ تلَچغتاى،
.1392
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اعواػیل پَر ،ی ،.خیزاًذیؼ ،ح ،.دهیزی ،ا ،.ارسیاتی عِ ؽاخـ خؾىغالی اللیوی تارػ اعتاًذارد ؽذُ ،دّه ّا ٍدرفذ ًزهال ٍ
تؼییي هٌاعة تزیي آًْا در اعتاى ّزهشگاى ،اٍلیي ّوایؼ هلی الىتزًٍیىی وؾاٍرسی ٍ هٌاتغ طثیؼی پایذار ،تْزاى ،هَعغِ آهَسػ ػالی
هْز ارًٍذ ،گزٍُ تزٍیدی دٍعتذاراى هحیط سیغت.1392 ،
تٌی هْذ ،ط .ا ،.خلیلی ،د ،.تزرعی ٍ همایغِ ؽاخقْای خؾىغالی  EDI ٍSPIدر ایغتگاُ ّای هٌتخة اعتاى هاسًذراىّ ،وایؼ
هٌطمِ ای داًؼ هحَری در هذیزیت پایذار وؾاٍرسی ٍ هٌاتغ طثیؼی گزگاى ،داًؾگاُ ػلَم وؾاٍرسی ٍ هٌاتغ طثیؼی گزگاى.1390 ،
خؼفزی ،م ،.طَیلی ،ع ،.احیای هٌاطك خؾه ٍتیاتاًی ،داًؾگاُ تْزاى1389 ،
حیذری ،م ،.فزخی ،ا ،.تٌیاى ،ط ،.تحلیل خؾىغالی ّای َّاؽٌاعی تا اعتفادُ اس ًزم افشارّ ٍDIPیذرٍلَصیىی (هطالؼِ هَردی:
ارٍهیِ ٍ خَی) ،پٌدویي ّوایؼ هلی ػلَم ٍ هٌْذعی اتخیشداری ایزاى ،وزج .اًدوي اتخیشداری ایزاى.1388 ،
سارع خَرهیشی ،م ،.رحیوی ،م،.تای ،م،.ارسیاتی ٍمؼیت خؾىغالی تا اعتفادُ اس ؽاخـ  ٍ SIAPهیاًگیي هتحزن ،اٍلیي ّوایؼ هلی
تیاتاى ،تْزاى ،هزوش تحمیمات تیي الوللی تیاتاى داًؾگاُ تْزاى.1391،
عزاتی ،ط ،.حؾوت پَر ،ع ،.تایزام ووىی ،ذ ،.طْواعثی ،ا ،.تزآٍرد هٌاعة تزیي ؽاخـ خؾىغالی اللیوی دراعتاى گلغتاىًْ ،ویي
ّوایؼ هلی ػلَم ٍ هٌْذعی آتخیشداری ایزاى ،یشد ،داًؾگاُ یشد.1392 ،
ؽایك ،ا ،.علطاًی ،ط ،.همایغِ ؽاخـ ّای خؾىغالی ٍ َّاؽٌاعی در اعتاى یشد ،هدلِ ػلَم ٍ فٌَى وؾاٍرسی ٍ هٌاتغ طثیؼی ،ػلَم
اب ٍ خان ،عال پاًشدّن ،ؽوارُ پٌداُ ٍ ّفتن ،پاییش. 1390
فذرافؾاری ،ط ،.فیل الِ پَر ،م ،.تزآٍرد همادیز خؾىغالی ارٍهیِ تا اعتفادُ اس ؽاخقْای  ٍZSI PN ،DI ،SPIهمایغِ رٍؽْای
فَق تزای دعتیاتی تِ تْتزیي ؽاخـ خؾىغالی ،دٍهیي ّوایؼ هلی هماتلِ تا تیاتاى سایی ٍ تَعؼِ پایذار تاالب ّای وَیزی ایزاى ،اران،
داًؾگاُ آساد اعالهی ٍاحذ اران.1390 ،
طْواعثی پَر ،ى؛ هْذی وزهی ،ػ ،.خؼفزی ،ف ،.تزرعی ٍمؼیت ًوایِ خؾىغالی  SPIدر اعتاى لزعتاى هطالؼِ هَردی ایغتگاُ
تاراًغٌدی پلذختز ،اٍلیي وٌفزاًظ هلی راّىارّای دعتیاتی تِ تَعؼِ پایذار ،تْزاىٍ ،سارت وؾَر.1391 ،
طْواعثی پَر ،ى ،.حغیٌی خَاُ ،م ،.تؾارت خْاى آتاد ،م ،.تزرعی ٍمؼیت خؾىغالی ٍ تزعالی عِ دِّ اخیز ؽْزّای ایالم ٍ
وزهاًؾاُ ،اٍلیي وٌفزاًظ هلی راّىارّای دعتیاتی تِ تَعؼِ پایذار ،تْزاىٍ ،سارت وؾَر.1391،
طْواعثی پَر ،ى ،.هْذی وزهی ،ػ ،.خؼفزی ،ف ،.تزرعی احتوال ٍلَع خؾىغالی ٍ تزعالی ایغتگاُ تاراًغٌدی دٍ آب الؾتز اعتاى
لزعتاى ،اٍلیي ّوایؼ هلی الىتزًٍیىی وؾاٍرسی ٍ هٌاتغ طثیؼی پایذار  ،تْزاى ،هَعغِ آهَسػ ػالی هْز ارًٍذ ،گزٍُ تزٍیدی دٍعتذاراى
هحیط سیغت.1392 ،
طْواعثی پَر ،ى ،.علیواًی ،م ،.هْذی وزهی ،ػ ،.تزرعی احتوال ٍلَع خؾىغالی تا اعتفادُ اس رٍػSPIهطالؼِ هَردی ؽْز اران،
ًخغتیي ّوایؼ هٌطمِ ای تَعؼِ پایذار هٌاتغ طثیؼی غزب وؾَر ٍ چالؾْا ٍ راّىارّا ،الؾتز ،داًؾگاُ پیام ًَر اعتاى لزعتاى.1391،
طْواعثی پَر ،ى؛ هْذی وزهی ،ػ ،.خؼفزی ،ف ، .تزرعی احتوال ٍلَع خؾىغالی تا اعتفادُ اس رٍػ  SPIهطالؼِ هَردی ایغتگاُ
پل وؾىاى اعتاى لزعتاىً ،خغتیي ّوایؼ هلی حمَق هحیط سیغت ٍ هٌاتغ طثیؼی ساگزط ،خزم آتاد ،ادارُ ول هذیزیت تحزاى
اعتاًذاری لزعتاى.1391 ،
طْواعثی پَر ،ى؛ هْذی وزهی ،ػ ،.الًَذفز ،ی ،.ارسیاتی خؾىغالی ٍ تزعالی ّای رخ دادُ در اعتاًْای غزب وؾَر تزاعاط هذل
ًیچِ ،درفذ ًزهال تارػ( ٍ)PNPIؽاخـ تارػ اعتاًذارد ؽذُ( ،)SPIوٌفزاًظ هلی هخاطزات هحیط سیغت ساگزط ،خزم آتاد ،ادارُ ول
هذیزیت تحزاى اعتاًذاری لزعتاى ،اًدوي هٌْذعی هحیط سیغت ساگزط.1392 ،
طْواعثی پَر ،ى؛ هْذی وزهی ،ػ ،.ػلیشادُ ،ػ ،.ارسیاتی عِ هذل تؼییي خؾىغالی ٍ تزعالی در ؽْزعتاى واؽاى ،اعتاى اففْاى،
وٌفزاًظ هلی هخاطزات هحیط سیغت ساگزط  ،خزم آتاد ،ادارُ ول هذیزیت تحزاى اعتاًذاری لزعتاى ،اًدوي هٌْذعی هحیط سیغت
ساگزط.1392 ،
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فزج الْی ،ا ،.سّتاتیاى ،ؽ ،.اٍعطی ،خ ،.آسهَى پٌح ؽاخـ پزوارتزد خؾىغالی َّاؽٌاعی (هطالؼِ هَردی :اعتاىّای اففْاى ٍ
فارط) ،دٍهیي ّوایؼ هلی اثزات خؾىغالی ٍ راّىارّای هذیزیت آى ،اففْاى ،هزوش تحمیمات وؾاٍرسی ٍ هٌاتغ طثیؼی اففْاى.1388 ،
لزتاًی ،مً ،.افزی ،ع ،.علطاًی هحوذی ،ا ،.تزرعی پذیذُ خؾىغالی ٍ ؽاخـ ّای هختلف آى در حَمِ وزخِ (هطالؼِ هَردی:
ایغتگاُ افزیٌِ ٍ تٌگ عیاب ٍالغ در اعتاى لزعتاى) ،پٌدویي وٌفزاًظ هذیزیت هٌاتغ آب ایزاى ،تْزاى ،اًدوي ػلَم ٍ هٌْذعی هٌاتغ آب
ایزاى ،داًؾگاُ ؽْیذ تْؾتی.1392 ،
واظوی راد ،ل ،.ػاتذی ،ط ،.رٍاًثخؼ ،م ،.ارسیاتی چٌذ ؽاخـ خؾىغالی اللیوی ٍ تؼییي هٌاعثتزیي ؽاخـ (هطالؼِ هَردی رؽت)،
ّوایؼ هلی تحزاى آب در وؾاٍرسی ٍ هٌاتغ طثیؼی ،ؽْزری ،داًؾگاُ آساد ؽْز ری.1388 ،
واظوی ،ا ،.عثشی پَر ،ع .ا ،.هؼزٍفی ،ؿ ،.تذرافؾاى ،ج ،.غفَری ،م ،.هطالؼِ ً 6وایِ خؾىغالی تِ رٍػ اهاری تز هثٌای عال اتی،
داًؾگاُ تَ ػلی عیٌا ّوذاى ایزاى ،داًؾىذُ وؾاٍرسی ،عیشدّویي وٌفزاًظ صئَفیشیه ایزاى.
وزیوی ،.ٍ ،حثیة ًضاد رٍؽي ،م ،.اتىار ،ع ،.تزرعی ؽاخـ ّای خؾىغالی َّاؽٌاعی در ایغتگاُ ّای عیٌَپتیه هاسًذراى ،فقلٌاهِ
ػلوی پضٍّؾی هٌْذعی اتیاری ٍ اب ،عال دٍم .ؽوارُ پٌدن .پاییش.1390
گل هحوذی ،م ،.هغاح تَاًی ،ع ،.تزرعی تغییزات ؽذت ٍ دٍرُ تاسگؾت خؾىغالی حَمِ لزُ عَ در دٍرُ ّای اتی تحت تاثیز تغییز
اللینً ،ؾزیِ اب ٍخان (ػلَم ٍ فٌایغ وؾاٍرسی) ،خلذ تیغت ٍپٌح .ؽوارُ دٍم .ؿ  .326 – 315خزداد – تیز .1390
گزاًٍذی ،ی ،.ا رسیاتی ًوایِ ّای خؾىغالی َّاؽٌاعی در ایغتگاُ ّای اعتاى وزهاًؾاُ ،پٌدویي وٌفزاًظ هذیزیت هٌاتغ آب ایزاى،
تْزاى ،اًدوي ػلَم ٍ هٌْذعی هٌاتغ آب ایزاى ،داًؾگاُ ؽْیذ تْؾتی.1392 ،
هحوذیاى ،ا ،.وَّی ،م ،.ادیٌِ تیگی ،ا ،.رعَلی ،ط .ج ،.تذرافؾاى ،ب ،.همایغِ پایؼ خؾىغالی تا اعتفادُ اس ؽاخـ ّای ٍ ،DI ،SPI
پٌِْ تٌذی اًْا (هطالؼِ هَردی :اعتاى خزاعاى ؽوالی) ،هدلِ پضٍّؼ ّای حفاظت اب ٍ خان .خلذ ّفذّن .ؽوارُ اٍل.1389 .
هلىی ًضاد ،ح ،.وزیوی ،م ،.تزررعی ؽذت ٍ فزاٍاًی خؾىغالی ٍ تطاتك سهاًی اى در ًیوِ ؽوالی ٍ خٌَتی ایزاى ،پٌدویي ّوایؼ
هلی ػلَم ٍ هٌْذعی اتخیشداری ایزاى (هذیزیت پایذار تالیای طثیؼی) داًؾگاُ ػلَم وؾاٍرسی ٍهٌاتغ طثیؼی ایزاى1388 ،
هْذٍی ،مّ ،.یذرٍلَصی ػوَهی ،داًؾگاُ تْزاى.1388 ،
ًافزسادُ ،م ،.احوذی ،ا ،.تزرعی ػولىزد ؽاخـ ّای خؾىغالی ٍ َّاؽٌاعی در ارسیاتی خؾىغالی ٍ پٌِْ تٌذی اى در اعتاى لشٍیي،
.1391
ًَحِ گز ،ا ،.هحوَدآتادی ،ط ،.خوؾیذی ،م ، .ارسیاتی چٌذ ؽاخـ خؾىغالی اللیوی ٍ تؼییي هٌاعثتزیي ؽاخـ در حَسُ
وَْرعتاى ،اٍلیي ّوایؼ هلی تیاتاى ،تْزاى ،هزوش تحمیمات تیي الوللی تیاتاى داًؾگاُ تْزاى.1391،
Hayes, M, J.Svoboda, M, D, A.andVanyarkho, O, V.1999. Monitoring the 1996 Drought Using the
Standardized Precipitation Index. Bulletin of American Meteoroligical Society. Vol.80 , No.3, pages 429-438.
Mckee,B,T. Nolan,J. Doesken, And Kleist,J. 1993. The relationship of drought frequency and duration to
tomescales.8th.Conference on Applied Climatology. 17-22January, Anaheim, CA,pp. 179-184.
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