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 ذهيچک

قَز. ايي ضٍيساز زض خَاهؼي وِ ثب گيط هٌبعك ٍؾيؼي اظ زًيب هيذكىؿبلي يه ضذساز عجيؼي اؾت وِ ّوِ ؾبلِ گطيجبى

وٌس وِ ثبػث ٍاضز آهسى ذؿبضات ثبقٌس، هؿبئل ثؿيبض حبزي ضا ايدبز هيهؿئلِ ون آثي ٍ وبّف ًعٍالت خَي ضٍثطٍ هي

اظ خولِ هْوتطيي هطاحل اضظيبثي ٍضؼيت ذكىؿبلي زض ّط هٌغمِ تؼييي  گطزز.هٌبثغ عجيؼي وكَضهبى هيقسيسي ثِ 

ّبي ذكىؿبلي ثِ هٌظَض تحليل هيعاى قست ٍ تساٍم ذكىؿبلي زض آى هٌغمِ اؾت. قبذم ذكىؿبلي زض ٍالغ قبذم

ذم ذكىؿبلي ثِ نَضت قبذم هطثَط ثِ گصاضًس. قبثَزُ وِ ثط پسيسُ ذكىؿبلي اثط هيتبثؼي اظ ػَاهل هرتلف هحيغي 

اؾتبًساضز قسُ ثبضـ،  ّبيثبقس. زض ايي تحميك قبذمٍ غيطعجيؼي وبّف ضعَثت هي ثؼضي اثطات تدوؼي عَالًي هست

ثِ اذتهبض هؼطفي گطزيس وِ ثطاي  ، قبذم شذيطُ آة ؾغحي ٍ قبذم ضعَثت هحهَلپبلوط يقبذم قست ذكىؿبل

تَاى اؾتفبزُ ًوَز ٍ ّب هيتؼييي ذكىؿبلي ّط هٌغمِ ثب تَخِ ثِ اللين ٍ هكرهبت هٌغمِ اظ يىي يب ثيكتط اظ ايي قبذم

 ّب زض هٌبثغ عجيؼي ثىبض ثطز.ضيعي خْت هسيطيت ضيؿه ٍ ثحطاى ذكىؿبليثطًبهِزض ًْبيت ًتبيح حبنلِ اظ آى ضا زض 

قست  ،ذكىؿبلي ،(CMI)(، ضعَثت هحهَل SWSI) (، شذيطُ آة ؾغحيSPIاؾتبًساضز قسُ ثبضـ ) :يذيکلهاي  واشه

 .(PDSI)پبلوط يذكىؿبل

 

 مقذمه -الف

ػطضِ آة  يّبِيط ًوبيٍ ؾب يبى ؾغحي، اضتفبع ثطف، خطيت اظ اعالػبت هطثَط ثِ ثبضًسگيّعاضاى ثب يؿبلذكى يّبقبذم

-نيٌس تهويه ػسز اؾت وِ زض فطآيه قبذم تٌْب يوٌٌس. همساض يه يؾبظِيط ثعضي ٍ لبثل فْن قجيه تهَيضا زض لبلت 

ه زٍضُ ي يع يٌىِ همساض ثبضًسگيي اييتؼ يّب ثطااظ قبذم يبزيثبقس. تؼساز ظيِ هيبض وبضاتط اظ اعالػبت ذبم اٍليثؿ يطيگ

اظ  هيچ ياًس. ّط چٌس ّثَخَز آهسُ ،حبنل اظ ؾٌَات گصقتِ اًحطاف زاقتِ حبلت ًطهبلعاى اظ يثِ چِ ه يهكرم ظهبً

گطاى يؿجت ثِ زً يذبن يّباؾتفبزُ يّب ثطاي قبذمياظ ا يًساضًس، ثطذ يي ثطتطيطيشاتبً ًؿجت ثِ ؾب يانل يّبقبذم

 يلِ ٍظاضت وكبٍضظيثَؾ يا( ثغَض گؿتطزPalmerُ) پبلوط يػٌَاى هثبل قبذم قست ذكىؿبلهٌبؾجتط ّؿتٌس. ثِ 
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هَضز اؾتفبزُ لطاض گطفتِ  يسگبى اظ ذكىؿبليت زيثِ آؾ ياضغطاض يّبووه يىب خْت هكرم ًوَزى ظهبى اػغبيآهط

گط يز يتط اؾت. ثطذىٌَاذت هٌبؾتي يغ ثب تَپَگطافيظ زض هٌبعك ٍؾيقطا يثطضؾ يي قبذم ثطايانَالً ا ياؾت ٍل

 يّبيػگياًس. ٍي ضعَثت ثىبض گطفتِيظ تأهيقطا يبثيثٌبم قبذم اؾتبًساضز قسُ ثبضـ ضا خْت ضز يستطيقبذم خس

ضا چٌس هبُ ظٍزتط اظ قبذم پبلوط  يتَاى ثطٍظ ذكىؿبليي قبذم هيٌىِ ثب اؾتفبزُ اظ ايي قبذم ػجبضتٌس اظ اياهكرم 

 يعاى آثطؾبًيضكتط ثطًبهِيهرتلف هحبؾجِ ًوَز. ث يظهبً يّببؼيهم يتَاى ثطايي قبذم ضا هيٌىِ ايگط ايم زاز ٍ زيتكر

 اًس.بفتِيؾَزهٌس  يطيگنيلجل اظ تهو ب چٌس قبذميه يظ ضا ثب اؾتفبزُ اظ يقطا يبثياضظ

ّبي ذكىؿبلي ثِ هٌظَض تحليل هيعاى اظ خولِ هْوتطيي هطاحل اضظيبثي ٍضؼيت ذكىؿبلي زض ّط هٌغمِ تؼييي قبذم

قست ٍ تساٍم ذكىؿبلي زض آى هٌغمِ اؾت. قبذم ذكىؿبلي زض ٍالغ تبثؼي اظ ػَاهل هرتلف هحيغي ثَزُ وِ ثط پسيسُ 

ّبي گصاضًس ٍ اعالػبت هتٌَػي هطثَط ثِ ثبضًسگي، ثطف پكتِ، خطيبى آة ضٍزذبًِ ٍ ... زض قبذمذكىؿبلي اثط هي

ؾبظهبى َّاقٌبؾي خْبًي زض ؾبل زٌّس. وٌٌس وِ تهَيط ٍاضحي اظ ٍضؼيت ذكىؿبلي اضائِ هيذكىؿبلي زذبلت هي

ٍ غيطعجيؼي وبّف ضعَثت قبذم ذكىؿبلي ضا ثِ نَضت قبذم هطثَط ثِ ثؼضي اثطات تدوؼي عَالًي هست  1992

 ي تؼطيف ضطٍضي زاًؿت:اي قطط ضا ثطاي Freidman، 4 تؼطيف وطز. ثب اثساع قبذم ذكىؿبلي،

 هميبؼ ظهبًي: )زٍضُ( هٌبؾت ثطاي هؿئلِ )ذكىؿبلي( ٍخَز زاقتِ ثبقس. -1

 هٌبؾت ثبقس.ّبي ظهبًي  گيطي ّبيي زض هميبؼ هىبًي ثعضي ٍ زض زٍضُ ايي قبذم ثبيؿتي زاضاي اًساظُ -2

 لبثل اؾتفبزُ زض هَاضز ذبل ًيع ثبقس. -3

 .(1383حمبًي، ) ّبي ثب زلت هٌبؾت اظ ايي قبذم زض زؾتطؼ يب لبثل هحبؾجِ ثبقس زازُ -4

 مواد و روش -ب

 يعاى ذكىؿبليي ٍ ثطآٍضز هييخْت تؼ يوبضثطز يّباظ قبذم يثطذ يهؼطف-1

1قبذم اؾتبًساضز قسُ ثبضـ ) -1-1
SPI) 

(SPI )ثِ  يعاى ذكىؿبليضاظ ثطًبهِ يبضيهَضز ًظط، ثؿ يّط زٍضُ ظهبً ياؾت ثط اؾبؼ احتوبل ٍلَع ثبضـ ثطا يقبذه

تَاًس يي قبذم هيهرتلف هحبؾجِ ًوَز، ا يظهبً يّبزٍضُ يتَاى ثطايضا ه SPIاشػبى زاضًس قبذم  SPIت قبذم يلبثل

ٌىِ اظ قبذم پبلوط ووتط ياتبً يووه وٌس ٍ ًْب يقست ذكىؿبل يبثيٍ زض اضظس يضا فطاّن ًوب ياهىبى ّكساض ٍلَع ذكىؿبل

ووجَز ثبضـ ٌىِ يثِ هٌظَض زضن ا ٌس.يط ًوبييِ هوىي اؾت تغيقسُ ثط اؾبؼ اعالػبت اٍل يعيضِيط پبيسُ اؾت. همبزيچيپ

                                                           
1- Standardized Precipitation Index 
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ٍ ّوىبضاى  McKeeزاضز.  يبًبت ؾغحيطُ، ضعَثت ذبن، شذبئط ثطف ٍ خطيّب، هربظى شذثط آثرَاى يطات هتفبٍتيتأث

-زٍضُ يسى ووجَز ثبضـ ثطايت وكيثِ وو يي قبذم ثطايسًس. ايكمسم اضائِ قبذم ثبضـ اؾتبًساضز قسُ گطزي( پ1993)

هرتلف ضا  يثط زض زؾتطؼ ثَزى هٌبثغ آث يطات ذكىؿبليتأث يظهبً يّبي زٍضُيقسُ ثَز. ا يعيض هتؼسز عطح يظهبً يّب

ّب زّس. آثرَاىيٍاوٌف ًكبى ه يًؿجتبً وَتبّ زض زٍضُط هؼوَل يذبن ًؿجت ثِ ثبضـ غ يظ ضعَثتيزٌّس. قطاياًؼىبؼ ه

بًگط يث SPIط هثجت يزٌّس. همبزيضا اًؼىبؼ ه يتطيط هؼوَل زض زٍضُ عَالًيغ يّبطات ثبضـيطُ آة تأثيٍ هربظى شذ

ه ي SPIثبقٌس. اظ آًدب وِ يبًِ هيهمساض ه ط ثبضـ ووتط اظيبًگط همبزيث يط هٌفيبًِ ٍ همبزيف اظ همساض هيط ثبضـ ثيهمبز

ٌىِ ثب يهضبف ثط ا .ل ًوَزيي نَضت تحليع ثِ ّويتط ضا ًب ذكهيتط هطعَة يّبنياللتَاى يهعُ قسُ اؾت، يط ًطهبليهتغ

  ًوَز. يبثيع ضزيتط ضا ًهطعَة يّبتَاى زٍضُيي قبذم هيا

 

 شذه شاخص بارش استانذارد ير طبقه بنذيمقاد -1جذول

 SPIط يهمبز

 +2/0 بض هطعَةيثؿ

 5/1 -99/1 هطعَة يليذ

 0/1 -49/1 هطعَة هؼتسل

 ( -99/0) -99/0 ه ثِ ًطهبليًعز

 ( -0/1) -( -49/1) جبً ذكهيتمط

 ( -5/1) -( -99/1) ذكه يليذ

 2 ≥ ساً ذكهيقس
 

 يثطااؾت، ( اضائِ قسُ 1ضا وِ زض خسٍل ) SPIط يقسُ ثط اؾبؼ همبز يثٌسؿتن عجمِيؾ (1993ٍ ّوىبضاى ) يو هه

ّط زٍضُ  يثطا يضا خْت قٌبذت ٍالؼِ ذكىؿبل يبضيي هؼيّب ّوچٌّب هَضز اؾتفبزُ لطاض زازًس. آىيف قست ذكىؿبليتؼط

ب ي -1ثِ قست  SPIَؾتِ يپ يط هٌفيضخ زازُ وِ همبز يه ٍالؼِ ذكىؿبلي يي اؾبؼ ٌّگبهيف ًوَزًس. ثط ايتؼط يظهبً

 يزاضا يي ّط ضذساز ذكىؿبليهثجت گطزز. ثٌبثطا SPIقَز وِ همساض يه يبفتِ تلميذبتوِ  يي ٍالؼِ ٌّگبهيثطؾس. اووتط 

هكرم اؾت. اظ  يقست يي زٍضُ زاضايزض ّط هبُ اظ ا يگطزز ٍ ذكىيف هيلِ آغبظ ٍ ذبتوِ آى تؼطياؾت وِ ثَؾ يهست

 هٌظَض ًوَز. "ياًساظُ ذكىؿبل "تَاى ثؼٌَاى يضا ه يٍالغ زض زٍضُ ذكىؿبل يّبتوبم هبُ يثطا SPIط يهدوَع لسض هغلك همبز

) پبلوط ) يقبذم قست ذكىؿبل -1-2
1
PDSI   

ًؿجتبً ّوگَى  يًَاح ياضائِ ٍ ثطا W.C Palmerتَؾظ  1965تن ضعَثت ذبن اؾت وِ زض ؾبل يه الگَضيقبذم پبلوط 

 يي قبذم ذكىؿبليثِ قبذم پبلوط اتىب زاضًس. اٍل يٍ اهساز ذكىؿبل يعيضاظ هؤؾؿبت ثطًبهِ يبضيجطُ قسُ اؾت. ثؿيوبل

                                                           
1- Palmer Drought Severty Index 
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ي قبذم يا .بى ؾبظزيط ًوبيهبُ تأذي يضا ثب چٌس يىب اؾت. قبذم پبلوط هوىي اؾت ظَْض ذكىؿبليهَضز اؾتفبزُ زض اهط

ُ سُ ثَزيچيپ يي قبذم وويؿت. ايّؿتٌس هٌبؾت ً يسيقس يويطات اللييتغ يوِ زاضا يٍ هٌبعم يهٌبعك وَّؿتبً يثطا

 PDSIقبذم  گطزز. يتَاًس ثبػث گوطاّيم اؾتفبزُ قسُ وِ هيط لبثل ترهيقسُ ٍ غ ثبثت يبؼ ظهبًيه هميٍ زض آى اظ 

( 2خسٍل ) س.يًوبيط هؼوَل ضا هٌؼىؽ هيب ذكه غيهطعَة  يظ خَياؾت ٍ قطا يَّاقٌبؾ يه قبذم ذكىؿبلي

 زّس.يه ثٌسي قست ذكىؿبلي ثط حؿت قبذم پبلوط ضا ًكبىعجمِ

 

 پبلوطثط حؿت قبذم  ذكىؿبليقست  ثٌسيعجمِ -2خسٍل

 PSDIهمبزيط  تَنيف ويفي ضذساز

 ٍ ثيكتط 4 هطعَة اًقسيس

 99/3تب  3 هطعَة بضيثؿ

 99/2تب  2 هطعَة ًؿجتبً

 99/1تب  1 هطعَة يوو

 99/0تب  5/0 ه ثِ هطعَةيًعز

 +49/0تب  -49/0 ظ ًطهبليه قطايًعز

 -99/0تب  -5/0 ه ثِ ذكهيًعز

 -99/1تب  -1 فيذكىي ذف

 -99/2تب  -2 ًؿجتبً ذكه

 -99/3تب  -3 بض ذكهيثؿ

 ٍ ووتط -4 ذكه قسيساً 

 

ثسٍى  PDSIثب  يذكىؿبل يبثياضظ وٌس،يط هييب هطعَة تغيظ ًطهبل يظ اظ ذكه ثِ قطايوِ قطا يثِ ػٌَاى هثبل ٌّگبه

 بثسيه ذبتوِ هيسضٍلَغيط ػَالت ّيب ؾبيّب ٍ هربظى بچِيضلَم آة زض زض، يؾغح يّببىيزض هَضز خط ياچ گًَِ هالحظِيّ

(Karl & Knight ،1985) قبذم .PDSI ضعَثت لبثل عاى يي هيَّا ٍ ّوچٌ يثبضـ ٍ زهب ثط اؾبؼ اعالػبت

هؼبزلِ تَاظى آة  يتوبم اخعاء اؾبؾ يگطزز. ثب اؾتفبزُ اظ اعالػبت ٍضٍزي( ذبن زض هحل هحبؾجِ هAWC) يزؾتطؾ

 يثكط يّبتي ًوَز. زذبلييتَاى تؼيضا ه يؾغح يّبِيٍ تلفبت آة اظ ال يِ ذبن، ضٍاًبة ؾغحيط ٍ تؼطق، تغصيقبهل تجر

تَاى اظ يحبت وبهل زض ذهَل هؼبزالت هَضز اؾتفبزُ ضا هيقًَس. تَضيزض ًظط گطفتِ ًو يبضيزض هؼبزلِ تَاظى آة هبًٌس آث

زض  يضا ثطا PDSI پبلوط قبذم سا ًوَز.ي( پ1984) Alleyط تَؾظ يع اذي( ٍ آًبل1965) Palmerگعاضـ  يًؿرِ انل

 بىيهبض هطعَة زض يه هبُ ثؿيي نَضت ثَز وِ يثس يٍ يسُ انليًوَز. ا يعيضِيب هطعَة پبي يثطزاقتي عَل زٍضُ ذكى

ثب ثبضـ  يّباظ هبُ ياهكبّسُ هدوَػِ بيزاقتِ ثبقس  يقبذم ذكىؿبل ثط يبزيط ظيس تأثيالوست ًجب ليه ذكىؿبل عَي

 يبضيتَاى گفت پبلوط هؼيٌطٍ هيؿت. اظ ايً يبفتي ذكىؿبليذبتوِ  يس ثِ هؼٌيقس يه ذكىؿبليپؽ اظ ه ثِ ًطهبل يًعز

ت قبذم يي تطتيبثس، تَؾؼِ زازُ وِ ثسييب ذبتوِ هيب هطعَة آغبظ يه زٍضُ ذكه يٌىِ چِ ٍلت يي اييتؼ يضا ثطا
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PDSI ه قبذم يؿت ثلىِ ثؼٌَاى يهغطح ً يه قبذم َّاقٌبؾيگطزز. زض حبل حبضط قبذم پبلوط ثؼٌَاى يل هيتؼس

طُ اؾتَاض اؾت ٍ يٍ شذ ي)ثبضـ(، ذطٍخ يي قبذم ثط اؾبؼ ضعَثت ٍضٍزيقَز. چطا وِ ايه قٌبذتِ هيسضٍلَغيّ

 يه ضٍـ انالح قسُ ثطاي 1989زض ؾبل  (.Karl & Knight ،1985)طز يگيل الوست ضا زض ًظط ًويعَ يبهسّبيپ

-ي زٍضُيث ييزض ٌّگبم خبثدب PDSIانالح قسُ ثب قبذم  PDSIي قبذم يهَضز اؾتفبزُ لطاض گطفت. ا PDSIهحبؾجِ 

 "ٍ  "قبذم پبلوط "ي يپبلوط ػٌبٍ يّبي قبذميي ايث يّبذكه ٍ هطعَة هتفبٍت اؾت. ثب تَخِ ثِ قجبّت يّب

قبذم پبلوط  ّب هَضز اؾتفبزُ لطاض گطفتِ اؾت.ي قبذميا يػوَهف هكرهبت يتَن يثطا "پبلوط يقبذم ذكىؿبل

هغبلؼِ زض  يِ انليضا ثط اؾبؼ ًبح يظ ضعَثتيقطا يثٌسنيبؼ تمؿيط اؾت. پبلوط زلرَاّبًِ همي+ هتغ6تب  -6ي يجبً ثيتمط

 يگبًيه ثبيگطزز ٍ يه بًِ هحبؾجِيهبّ يّبهؼوَالً ثط اؾبؼ زٍضُاًتربة ًوَز. قبذم پبلوط  يٍ وبًعاؼ غطث يَا هطوعيآ

قبذم پبلوط  يط ّفتگيتَاى همبزيي هيس. ّوچٌيآيثسؾت ه يويِ الليّط ًبح يثطا PDSIبًِ يط هبّيل الوست اظ همبزيعَ

ي يي قبذم ّوچٌيّط زٍضُ ضقس هحبؾجِ ًوَز. ازض عَل  يويِ الليّط ًبح ي)زض ٍالغ قبذم انالح قسُ پبلوط( ضا ثطا

 يهمبثلِ ثب ذكىؿبل يّبعطح يٌِ الظم خْت اخطايثِ هٌظَض آهبزُ ًوَزى ظه يذكىؿبل يبثيؾَزهٌس زض ضز يثؼٌَاى اثعاض

 .طزيگيهَضز اؾتفبزُ لطاض ه

ط ياًس ضا ثِ قطح ظاؾتفبزُ اظ آى ًمف زاقتِ يطيقبذم پبلوط وِ زض فطاگ يت هثجت ثطايؾِ ذهَن 1984زض ؾبل  آلي 

 س:يًوبيه يهؼطف

ِ فطاّن يه ًبحي يط ثطايط هتطلجِ اذيغ يظ خَيقطا يبثيگعاضاى ثب اضظبؾتيؾ يضا ثطا يطيگنيهىبى تهوقبذم پبلوط ا -1

 وٌس.يه

 وٌس.يٍ گصقتِ ضا فطاّن ه يظ فؼليقطا يٌيي قبذم اهىبى ّوعهبى ثيا -2

  ثبقس. يگصقتِ ذكىؿبل يسازّبيهؼطف هىبى ٍ ظهبى ضٍتَاًس يي قبذم هيا -3

زض ؾبل  Alleyل تَؾظ يع زض وبضثطز قبذم پبلوط ٍخَز زاضًس وِ ثِ تفهيً يلبثل تأهل يّبتيزض ّوبى حبل هحسٍز

1984  ٍKarl  قبذم پبلوط ػجبضتٌس اظ: يّبتياًس. هحسٍزقطح زازُ قسُ 1985زض ؾبل 

 يبضياذتثِ عَض ّؿتٌس هطعَة  يّبب زٍضُي يًكبًگط آغبظ ٍ ذبتوِ ذكىؿبلوِ  يي قست ذكىؿبلييتؼ يط وويالف( همبز

 زاضًس. يفيضؼ يط ػلوياًس ٍ تفؿقسُ يگصاضِيىب پبياظ اهط يذبن يثط اؾبؼ هغبلؼِ پبلوط زض ًَاح

ن هرتلف يهٌبعك ثب الل يي وبضثطز آى ثطايپ ذبن حؿبؼ ثَزُ ثٌبثطايه تيهؤثط  يف ضعَثتية( قبذم پبلوط ثِ گٌدب

 ثبقس. يٍ ول يبض ػوَهيهوىي اؾت ثؿ
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 ت ًجبقس.يه هَلؼي يثطا يِ زض هحبؾجِ هَاظًِ آة هوىي اؾت هؼطف ذَثيٍ هٌظَض ًوَزى ذبن ثب زٍ ال يؾبزُ ؾبظج( 

ُ لحبػ قسي قبذم هٌظَض ًكسُ اؾت. ّوِ ثبضـ ثِ فطم ثبضاى ييد ظزُ زض تؼي يّبييٍ ظه يَقف ثطفعـ ثطف، پيضز( 

ط هوىي يگًمبط ثطف يب ثْبض ثطايظهؿتبى  پبلوط زض فهَل يىيسضٍلَغيّ يب ذكىؿبلي يك قبذم قست ذكىؿبليلصا تغج

 ح ًجبقس.ياؾت نح

قسى ضٍاًبة  يي خبضيقسى ضٍاًبة زض ًظط گطفتِ ًكسُ اؾت. ػالٍُ ثط ا يي ٍلَع ثبضـ ٍ خبضيث يؼيعج يط ظهبًيتأذُ( 

ثبقٌس وِ ل قسُ يذبن تىو يط ؾغحيٍ ظ يؾغح يّبِيال يف ضعَثتيطزًس وِ گٌدبويٍاضز هحبؾجبت زض هسل ه يٌّگبه

 گطزز. يي اهط هَخت ون ثطآٍضز ًوَزى ضٍاًبة هيا

هَضز  ياي ضٍـ زض ؾغح گؿتطزُيسُ اؾت. ّط چٌس ايت ثطآٍضز گطزيل ثط اؾبؼ ضٍـ تَضًت ٍايط ٍ تؼطق پتبًؿيتجرٍ( 

 ثبقس.يي هيه ترويىي ٌَّظ تٌْب يلجَل اؾت ل

( ػٌَاى 1995ٍ ّوىبضاًف ) McKeeاًس. قبذم پبلوط ثطقوطزُ يثطا يكتطيث يّبتيع هحسٍزيً يگطيي هرتلف زيهحمم

طات ياضائِ تأثح لبزض ثِ يعطح قسُ ٍ ثِ عَض نح يوكبٍضظ يثطا PDSIپبلوط  يًوَزًس وِ قبذم قست ذكىؿبل

زض  يىب وبضثطز زاضز ٍليبالت هتحسُ اهطيي قبذم پبلوط زض ايؿت. ّوچٌيهست ً يعَالً يذكى يّبزٍضُ يىيسضٍلَغيّ

 يي قبذم ثطايوِ ا اظْبض ًوَزُ زض هَضز قبذم پبلوط Smith (1993) .ثطذَضزاض اؾت يطـ وويگط اظ پصيهٌبعك ز

ػجبضتٌس اظ  يي ًَاحياظ ا ييّبًساضز. هثبل يثطذَضزاضًس، وبضثطز هٌبؾج يسيطات قسييٍ ضٍاًبة اظ تغ يوِ ثبضًسگ يهٌبعم

 يس ٍ زض ثطذيبض قسيثؿ يي اؾت وِ عجمبت ذكىؿبليگط قبذم پبلوط ايمب. ضؼف زيلبضُ افط يخٌَث يب ٍ ًَاحياؾتطال

ثعضي ثب  يس زض نحطايقس يّبيذكىؿبل. زٌّسيضخ ه يكتطيث يثب فطاٍاًگط يز يّبًؿجت ثِ ثرفوكَض  يّبثرف

سُ يگطز يِ اظ ًظط قست ذكىؿبليؿِ زٍ ًبحيي هَضَع ثبػث هحسٍز قسى زلت زض همبيزّس. اي% ضخ ه10ف اظ يث يفطاٍاً

 س.يًوبيسُ هيچيكتط پيهكرم ضا ث يه قست ذكىؿبليثط اؾبؼ  يتسافؼ يّبٍ ثطًبهِ

1) قبذم شذيطُ آة ؾغحي -1-3
SWSI) 

اضائِ قس ٍ هفَْم انلي آى ّوبى هفَْم قبذم پبلوط اؾت ثب  Shafer  ٍDezman تَؾظ 1982ايي قبذم زض ؾبل 

هَضز تَخِ ٍ تبًويس لطاض گطفتِ قسُ اؾت. ايي قبذم ًيع ثطاي  ايي تفبٍت وِ زض ايي قبذم شذيطُ آة هَخَز زض ثطف

-ضٍز ٍ فبوتَضّبي اؾبؾي َّاقٌبؾي ٍ الليوي هَضز اؾتفبزُ آى ثبضـ ٍ پَقف ثطف هيهميبؼ ظهبًي هبّيبًِ ثِ وبض هي

 .(1382)نفسضي،  ثبقس

                                                           
1- Surface Water Supply Index 
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ثطاي ؾغَحي اظ يه  هتدبًؽ ثَز ٍقبذم پبلوط اؾبؾبً يه الگَضيتن تٌظين قسُ ثطاي ضعَثت ذبن زض ًَاحي تمطيجبً 

ّبي ثطف ٍ ضٍاًبة هتَالي ًبقي اظ آى ّوچٌيي ايي قبذم تَزُ ًبحيِ وِ تٌَع تَپَگطافي ظيبزي زاقت عطاحي ًكسُ ثَز.

 ،قبذم شذيطُ آة ؾغحي ضا وِ هؼطف قطايظ آة ؾغحي اؾت Shafer  ٍDezmanثٌبثطايي  ضا لحبػ ًىطزُ ثَز.

انلي ايي قبذم ضا تحت ػٌَاى قبذم ٍاثؿتِ ثِ آة وَّؿتبى زض ًَاحي وَّؿتبًي وِ ثبضـ ثطف خعء  عطاحي وطزًس ٍ

الليوي ضا  ّسف قبذم شذيطُ آة ؾغحي ايي ثَز وِ ذهَنيبت ّيسضٍلَغي ٍ تكطيح وطزًس. ،ّبي آى اؾتضيعـ

ّبي هْن زض زض ضٍزذبًِ همبزيط قبذم پبلوط ّب ٍهكبثِ ثِ اضظـ ،ضا ثِ يه قبذم ٍاحس آى وٌس ٍ ضويوِ ّن

 (.1382)نفسضي،  اًسّب اؾتبًساضز قسُايي اضلبم ثب تَخِ ثِ همبيؿِ ثيي حَضِ وٌس. ولطازٍ حَضِ

 ضيعـ ثطف، ضيعـ ثبضاى ٍ پَقف ثطف، ثبقٌس وِ ػجبضتٌس اظ:چْبض ٍضٍزي ثطاي قبذم شذيطُ آة ؾغحي هَضز ًيبظ هي

ضيعـ  ٍثب پَقف ثطف قبذم شذيطُ آة ؾغحي تٌْب  ،ٍاثؿتِ اؾتچَى ايي قبذم ثِ فهل  هٌبثغ زيگط شذيطُ آة.

پَقف ثطف  ّبي تبثؿتبى خطيبًبت آة ؾغحي خبيگعييزض عَل هبُ .قَزهٌبثغ زيگط شذيطُ زض ظهؿتبى هحبؾجِ هي ثبضاى ٍ

   .(1381ثصضافكبى، ) ّبي ػبزي قبذم شذيطُ آة ؾغحي اؾتقَز وِ يىي اظ هحسٍزيتهي

1)هحهَلقبذم ضعَثت  -1-4
CMI) 

ّفتِ زض هدوَع ثبضـ ّط  اؾبؼ هيبًگيي زهب ٍ هفَْم ايي قبذم ثط .تَؾظ پبلوط اثساع قس 1968ايي قبذم زض ؾبل 

-ت ٍظًي هييهىبى زاضاي ضطا ثب تَخِ ثِ ظهبى ٍ ّفتِ لجل اؾتَاض اؾت ٍ CMI يه تمؿين الليوي ًؿجت ثِ همبزيط

-زض هميبؼ ظهبًي ّفتگي ثِ وبض هي ثبقس ٍثبضـ هي زهب ٍ ،فبوتَضّبي اؾبؾي هَضز اؾتفبزُ زض ايي قبذم ثبقس.

هٌظَض ًكبى زازى قطايظ وكت ّفتِ ثِ ّفتِ هحهَالت ثِ  اظ يه ًگطـ َّاقٌبؾي ،قبذم ضعَثت هحهَل ضٍز.

 تَؾؼِ پيسا  PDSIاظ عطيك ّوبى ضٍال هحبؾجِ قسُ زض 1968ايي ضٍـ تَؾظ پبلوط زض ؾبل  قَز.وكبٍضظي ًبقي هي

ثطاي اضظيبثي  CMI قبذم ،زازّبي تطؾبلي ضا ًكبى هيزٍضُ ّبي ذكىؿبلي ٍزٍضُ  PDSIثب ٍخَزي وِ قبذم وطز.

ايي قبذم هجتٌي ثط زضخِ حطاضت هتَؾظ  .ضعَثت زض وَتبُ هست زض ًَاحي ػوسُ تَليس هحهَل عطاحي قسُ ثَزقطايظ 

ًؿجت ثِ تغييط قطايظ ٍاوٌف  ؾطيؼبً CMI قبذم ثبقس.ّفتِ زض هحسٍزُ يه هٌغمِ هي هدوَع ثبضًسگي ثطاي ّط ٍ

ّفتگي ضا زض  CMI ّبئي وِ ثغَض هتساٍلثٌبثطايي ًمكِ ،قَزهىبى اضظيبثي هي ايي قبذم ثب تَخِ ثِ ظهبى ٍ زّس.ًكبى هي

 تَاًٌس ثِ هٌظَض همبيؿِ قطايظ ضعَثت زض هٌبعك هرتلف هَضز اؾتفبزُ لطاض گيطًسزٌّس، هيؾغح ايبلت هتحسُ ًكبى هي

ثطاي ًكبى زازى قطايظ ضعَثت هؤثط زض ضقس هحهَالت زض وَتبُ هست عطاحي   CMIچَى قبذم .(1381ثصضافكبى، )
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ًؿجت ثِ  ّب  CMIاظ عطفي ثؼلت ايٌىِ ،ثٌبثطايي اثعاض ذَثي ثطاي ًكبى زازى ذكىؿبلي زض ثلٌس هست ًيؿت ،قسُ اؾت

هست زض  اي زضثبضُ قطايظ ثلٌسهوىي اؾت اعالػبت گوطاُ وٌٌسُ ،زٌّستغييطات وَتبُ هست قطايظ ٍاوٌف ًكبى هي

ثطاي ًكبى  ضا CMI يه زٍضُ ذكىؿبلي هوىي اؾت همبزيطثطاي هثبل يه ثبضًسگي هفيس زض عَل  ،زٌّس زؾتطؼ لطاض

 هست زض آى هٌغمِ ازاهِ زاقتِ ثبقس زض حبلي وِ ذكىؿبلي ثلٌس ،ثگيطز زازى قطايظ ضعَثت ثِ اًساظُ وبفي زض ًظط

ضا ثِ ػٌَاى اثعاضي ثطاي ًكبى زازى ذكىؿبلي  هَنيت زيگط قبذم ضعَثت هحهَل وِ اؾتفبزُ آى. ذ(1381ثصضافكبى، )

ذبتوِ  قَز ٍوٌس ايي اؾت وِ قبذم ضعَثت هحهَل هؼوَالً زض فهل ضقس ًعزيه نفط قطٍع هيهست هحسٍز هي ثلٌس

اؾتفبزُ اظ قبذم ضعَثت هحهَل ثطاي ًكبى زازى قطايظ ضعَثت زض ذبضج اظ ضقس فهلي ّب هبًغ تايي هحسٍزي يبثس.هي

ّب زض زض عَل ضقس زاًِ تَاًسهي CMI قبذم تساٍم زاضًس.ي وِ چٌسيي ؾبل يّبزض ذكىؿبلي ثرهَل ،قَزػوَهي هي

شذيطُ ضعَثت ضا زض وَتبُ هست زض ؾغح  ،قبذم ضعَثت هحهَل قطٍع فهل ضقس هحهَالت ثرهَني هٌبؾت ثبقس.

ي ايي ياظ ؾَ .وبضثطزي ًساضز ،هست ثطاي اضظيبثي ذكىؿبلي ثلٌس ٍ زّسًَاحي ػوسُ تَليسات هحهَالت وكبٍضظي ًكبى هي

 .(1381ثصضافكبى، ) وٌسذكىؿبلي ثبلمَُ وكبٍضظي ضا قٌبؾبئي هي ،قبذم

 نتيجه گيري -ج

ّب پبضاهتطّبي ذبني اظ اللين ٍ قطايظ هٌغمِ ضا زض گطزز وِ ّط يه اظ آىّب هكرم هيثب ًگبّي هرتهط ثِ ايي قبذم 

ثٌسي آى ثب تَخِ ثِ ثطآٍضز قست ذكىؿبلي ٍ عجمِضٍز. ثطاي زض قطايظ هحيغي ذبني ثىبض هي گيطز، لصا ّط وسامًظط هي

ّب تَپَگطافي، فبوتَضّبي َّاقٌبؾي ٍ الليوي ٍ هٌبثغ شذيطُ آة هٌغمِ هَضز ًظط اظ يه يب تؼساز ثيكتطي اظ ايي قبذم

ّبي ذكىؿبلي ثغَض ولي اؾتفبزُ اظ قبذم قَز وِ ًتبيح حبنلِ زض هسيطيت ثحطاى ذكىؿبلي هَثط اؾت.اؾتفبزُ هي

ًوبيس ٍ هب ضا زض ثطآٍضز ٍ تؼييي ًمبعي وِ قست گَيي هدعا هيُ ٍ اظ حبلت ويفي ٍ وليقسثبػث ووي ًوَزى ايي پسيسُ 

ضيعي ولي ٍ وبضقٌبؾبًِ ًوبيس. ّوچٌيي زض ثطًبهِضيعي زض اٍلَيت ّؿتٌس، يبضي هيذكىؿبلي ثيكتطي زاقتِ ٍ زض ثطًبهِ

-ًوبيس تب زض پيف. ّوچٌيي هب ضا ووه هيوٌسؾبظي پسيسُ ذكىؿبلي ووه هيي هسلزضاظ هست ٍ پبيف ذكىؿبلي ثطا

ضيعي خْت ايدبز ؾبظٍوبضّبي الظم ثطاي همبثلِ ثب ذكىؿبلي ضا اًدبم زّين ٍ ووتطيي تط قسُ ٍ ثطًبهِثيٌي ذكىؿبلي زليك

ّبي ضيعي هسيطيت ثرفثطًبهِ ٍ زض وَتبُ ٍ ثلٌس هست، اظ ًتبيح حبنل اظ آى زض نيقَ ذؿبضات ضا اظ ذكىؿبلي هتحول

اؾتفبزُ ًوبيين وِ ايي ًيبظ هجطم ثِ تَخِ ثيكتط هؿئَليي ثرف اخطا ثِ ثرف  ّبيزض ظهبى ذكىؿبل هرتلف هٌبثغ عجيؼي

 تحميمبت زاضز.

 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 
 فهرست منابع -د

ذكىؿبلي َّاقٌبؾي زض چٌس ًوًَِ الليوي ايطاى، پبيبى ًبهِ وبضقٌبؾي  ّبي. هغبلؼِ تغجيمي ثطذي قبذم1381ثصضافكبى ج، 

  اضقس آثيبضي، زاًكىسُ وكبٍضظي، زاًكگبُ تْطاى.
 .78-82: 62. هدلِ خٌگل ٍ هطتغ، قوبضُ يٌيطظهيظ يّبآة يفيٍ و يثط وبّف وو ي. اثط ذكىؿبل1383ق،  يحمبً

طاٍاًي ذكىؿبلي ثب اؾتفبزُ اظ ثبضـ زض حَظُ وبضٍى، پبيبى ًبهِ اي ٍ قست هست ف. آًبليعّبي هٌغم1382ِنفسضي ع ا، 

 وبضقٌبؾي اضقس ثيبثبى ظزايي، زاًكىسُ هٌبثغ عجيؼي، زاًكگبُ تْطاى.
Friedman DG, 1957. The precipitation of long- continuing drought in south and south west 

Texas. Occasional Papers in Meteorology, No:1, The Travelers Weather Research Center, Hartford , CT , 182 

pp. 

Karl TR and Knight RW, 1985. Atlas of monthly palmer hydrological drought indices (1931-1983) for 

the contiguous United States ,National Climatology, Series 3-7, Asheville, NC, p. 319. 
McKee TB, Doesken NJ, and Kleist J. 1995. Drought monitoring with multiple time scales. Preprints, 9

th
 

Conference on Applied Climatology, pp.233-236. January 15-20, Dallas, Texas. 

Palmer, WC, 1965. Meteorological drought. Research Paper No. 45, U.S. Department of Commerce 

Weather Bureau, Washington, D.C. 

Shafer BA and Dezman LE, 1982. Development of a Surface Water Supply Index (SWSI) to assess the 

severity of drought conditions in snowpack runoff areas. In Proceedings of the Western Snow Conference, 

pp. 164-175. Colorado State University, Fort Collins, Colorado. 

Smith  DI, Hutchinson  MF and MCArthur  RJ, 1993. Australian climatic and agriculture drought, 

payments and policy, Drought Network news, 5(3), pp. 11-12. 

Archive of SID

www.SID.ir

http://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

