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ن  ا صفه ر ، ا یى 3شهر 1 3 1 
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 محديدٌ مطالعاتی مريدشت خرامٍ

 

 5سیايش طایی سمیرمی4، مجید طایی سمیرمی3،  مُدی سلیماوی مطلق2، مریم احمدی آخًرم1ٍاحمد وًحٍ گر
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 چکیدٌ
ٍ ظیاىذكىؿالی یىی اظ هعهي ُ اؾت وِ اثطات لاتل تَخْی تط خٌثِتطیي  ّای هرتلف ظًسگی تكط زاضز. زض تاضتطیي تالیای َثیؼی ذعًس

ٍ قاذم ذكىؿالی  غیىی زض هحسٍزSPI ٍSDIُایي پػٍّف اظ ز ٍَل ٍ ّیسض ِ تطتیة تِ هٌظَض تطضؾی ذكىؿالی َّاقٌاؾی  ی هُالؼاتی ت

ُ قس. تطای ایي هٌظَض اظ زازُهطٍزقت ذط ِ اؾتفاز ّای زتی ایؿتگاُ ّیسضٍهتطی ٍالغ زض ایؿتگاُ َّاقٌاؾی ٍ زازُ 14ّای تاضًسگی اه

ُ قس. قاذم ُ اؾتفاز ِ قسًس. خْت تطضؾی اثطات ذكىؿالی تط هٌاتغ  48ٍ  24، 12، 6، 3ّای ظهاًی ّا زض  تاظُذطٍخی حَظ ِ هحاؾث هاّ

ّا اظ ضٍـ ّوثؿتگی پیطؾَى اؾتفازُ قس. ًتایح ًكاى زاز وِ  قسیستطیي ذكىؿالی ظهاًی تیي آى ّای ؾُحی ٍ تطضؾی تاذیطآب

ِ زض ؾال  ٍ  ضاتُِ 1386َّاقٌاؾی زض هٌُم  ُ َغیىی زض تاظُضخ زاز ٍل ٍ ّیسض ی ظهاًی یه هاِّ زض ؾُح ی ظهاًی ذكىؿالی َّاقٌاؾی 

ّای ؾُحی ٌاؾی زض ایي هٌُمِ اثط ذَز ضا تِ نَضت آًی تط هٌاتغ آبزاض اؾت تٌاتطایي ذكىؿالی َّاقزضنس هؼٌی 99زاضی هؼٌی

 گصاقتِ اؾت.

 

 .SPI ،SDIذكىؿالی، هطٍزقت ذطاهِ،  َای کلیدی:ياژٌ

 

 

 

 

 

 

 
                                                                 

ُ ّطهعگاى -1 كگا ٍ هٌاتغ َثیؼی زًا ضظی  ُ وكٍا كىس ٍ آتریعزاضی زًا ُ هطتغ   اؾتاز گطٍ
كدَی واضقٌاؾی اضقس هٌْسؾی-1 ُ ّطهعگاى آتریعزاضی زًا كگا  زًا

ُ واقاى  -3 كگا ٍ ػلَم ظهیي زًا ُ هٌاتغ َثیؼی  كىس كدَی زوتطی هٌْسؾی آتریعزاضی زًا  زًا

ُ واؾل آلواى -4 كگا ٍ ظیؿت زًا ٍ هٌْسؾی هحی ُ ػوطاى  كىس غی زًا ٍَل كدَی زوتطی غئَّیسض  زًا

كدَی واضقٌاؾی اضقس هٌْسؾی آتریعزاضی-5 ُ تطتیت هسضؼ زًا كگا زًا  
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 مقدمٍ: -1

زّس، ایي وٌس ٍ تِ نَضت غیطهؿتمین ظًسگی تكط ضا تحت تاثیط لطاض هیای اؾت وِ تِ آضاهی تَؾؼِ پیسا هیذكىؿالی پسیسُ

ذكىؿالی تط .(,.2003Hisdal et al)قَزای ًؿثت تِ ٍيؼیت هیاًگیي تؼطیف هیُ هؼوَال، ووثَز تاضـ یا خطیاى آتطاِّپسیس

آب، واّف ویفیت آب، ترطیة تَاًس هٌدط تِ واّف هٌاتغگصاضز ٍ هیّای ؾُحی ٍ ظیطظهیٌی تاثیط هیّطزٍ هٌاتغ آب

ّای التهازی ٍاختواػی ًیع تاثیط ای تفطیحیكَز ّوچٌاى وِ تط فؼالیتّهحهَالت وكاٍضظی، واّف تَلیس تطق، ٍلفِ فؼالیت

ِ تؼاضیف ذكىؿالی هتفاٍت اؾت ٍ تؿتگی ّا اّویت هْوی زض تطًاهِگصاضز.ذكىؿالیهی ٍ هسیطیت هٌاتغ آب زاضًس.گطچ ضیعی 

قٌاؾی،ذكىؿالی تِ هتغیط اؾتفازُ قسُ زض تَنیف ذكىؿالی زاضز اظ ایٌطٍ ذكىؿالی تِ پٌح ضزُ؛ ذكىؿالی َّا

 Mishra et)قَزّای ظیطظهیٌی تمؿین هیّیسضٍلَغیىی، ذكىؿالی وكاٍضظی، ذكىؿالی التهازی اختواػی ٍ ذكىؿالی آب

al., 0202). 
( تا اؾتفازُ اظ 2012َ ّوىاضاى )تیگىاؾای زض یًَاى تَؾٍ ّای آتطاِّتاثیطات تغییطات آب ٍَّایی ٍ ذكىؿالی تطضٍی خطیاى

نَضت گطفت. ایي هحممیي تِ ایي SDI(Streamflow Drought Index) ٍRDI(Reclamation Drought Index)ّای قاذم

-تیاى هی SDIٍ ذكىؿالی ّیسضٍلَغیىی تَؾیلِ قاذمRDIًتیدِ ضؾیسًس وِ ؾرتی ذكىؿالیَْاقٌاؾی تَؾیلِ قاذم 

 .SDIقَز ًِ هُلما تَؾیلِ اضظـّای ذكىؿالی تِ ٍؾیلِ والؼ ذكىؿالی تیاى هیقَز ٍ ّوچٌیي تیاى وطزًس وِ ٍیػگی
َّاقٌاؾی تا اؾتفازُ اظ قاذم  ( تِ تطضؾی ٍاوٌف ّیسضٍلَغیىی ذكىؿالی2005ؾطاًَ ٍ هَضًَ )

SPIStandardized)Precipitation Index)  زض همیاؼ ظهاًی هرتلف ٍ زض یه حَظُ تعضي تؿتِ زض هٌُمِ هطوعی اؾپاًیا

تَاًس تطای تؼییي ذكىؿالی زض ایي هٌُمِ هفیس هاُ( ًوی 12ًی تلٌس هست )تیكتط اظ پطزاذتٌس. آًْا ًكاى زازًس وِ همیاؼ ظها

ظیطظهیٌی زض هٌاتغ آب زٌّس زض حالیىِپاؾد هیSPIّای ؾُحی تِ همیاؼ ظهاًی وَتاُ هست تاقس ٍ تِ ََضولی خطیاى
 ٌس.زّهاُ( تِ تغییطات َّاقٌاؾی ٍاوٌف ًكاى هی 10تا  7ّای ظهاًی تلٌس هست )همیاؼ

زض حَظُ SPI ٍSDIتِ اضظیاتی ذكىؿالی َّاقٌاؾی ٍ ّیسضٍلَغیه تا اؾتفازُ اظ قاذم  1388هطازی ٍ ّوىاضاى زض ؾال 

ِ زتی ٍ تاضـ زض َی زٍضُقْط ذطم آتاز پطزاذتٌس، آًْا اظ زازُ ُ وطزًس، ًتایح حانل  1356 -1385ی آهاضی ّای هاّاً اؾتفاز
 .ي زٍ قاذم ًكاى زاز وِ حالت غالة ذكىؿالی زض ایي حَظُ  تمطیثا حالت ًطهال اؾتی تیي ایّای آهاضی همایؿِاظ تحلیل

1391ِپَض ٍ ّوىاضاى )هفیسی ی ذكىؿالی َّاقٌاؾی ٍ ّیسضٍلَغیىی زض حَظُ آتریع اتطن تا اؾتفازُ اظ ( زض تطضؾی ضاُت

ِ SPI ٍSDIقاذم  ِ ضاُت ِ ضؾیسًس و ِ ایي ًتید  99ٍ ّیسضٍلَغیىی تا یىسیگط زض ؾُح  ی ظهاًی ٍلَع ذكىؿالی َّاقٌاؾیت

 .تاقسهاِّ حساوثط هی 3ی ظهاًیزاض اؾت ٍ ایي ّوثؿتگی زض تاظُزضنس هؼٌی
ّای َّاقٌاؾی ٍ ّیسضٍلَغیه زض حَظُ ی چغلًَسی تِ تطضؾی قست ذكىؿالیاز ٍ ؾلیواًی هُلك ؾلیواًی هُلك هلىی ًػ

ازُ وطزًس، ًتایح آًْا ًكاى زاز وِ قست ٍ تساٍم ذكىؿالی ّا تَیػُ اؾتفSPI ٍSWIتسیي هٌظَضآًْا اظ زٍ قاذم ؛ پطزاذتٌس

ّای اذیط افعایف یافتِ ٍ تاذیط ظهاًی هتفاٍتی تیي ٍلَع ذكىؿالی َّاقٌاؾی ٍ ذكىؿالی ّیسضٍلَغیه زض ؾال
 ؾت. ّای خٌَتی ٍ هطوعی قست ذكىؿالی ّا تیكتط اظ ؾایط ًماٌ تَزُ اّیسضٍلَغیىی ٍخَز زاقتِ اؾت ٍ زض لؿوت

ّای َّاقٌاؾی ٍ ٍ تؼییي تاذیط ظهاًی تیي ٍلَع ذكىؿالیِ ٍ تطضؾی قست، تساٍم ٍ فطاٍاًی ّسف اؾاؾی ایي پػٍّف هُالؼ

 هُالؼاتی هطٍزقت ذطاهِ تِ هٌظَض هسیطیت تْیٌِ هٌاتغ آب زض ایي هٌُمِ هی تاقس.  یّیسضٍلَغیىی زض هحسٍزُ

 

 مًاد ي ريش َا:-2
ی تطیي هحسٍزُ هُالؼاتی حَظُتطیي ٍ پیچیسُویلَهتط هطتغ ٍؾیغ 3941ذطاهِ تا ٍؾؼت  -تی هُالؼاتی هطٍزقهحسٍزُ

 یوِ زض هطوع ایي حَظُ ٍالغ قسُ اؾت، ایي هحسٍزُ اظ خٌَب تِ هحسٍزُتاقس ترتگاى ٍ هْاضلَ هی-ّای َكهآتریع زضیاچِ
فاضٍق اظ تَاتغ اضؾٌداى هحسٍز قسُ  -طق تِ ؾیساىظضلاى ٍ اظ ق -ؾطٍؾتاى، اظ قوال تِ آؾپاؼ، اظ غطب تِ زاضیاى ٍ تیًا
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آب  ویلَهتط هطتغ ضا اضتفاػات تكىیل زازُ اؾت. 50/1488ویلَهتط هطتغ اظ ایي هحسٍزُ ضا زقت ٍ  50/2452اؾت. تِ هیعاى 
زازُ ٍ  ای اؾت وِ زض حطوت تِ َطف قطق هؼوَال ضََتت ذَز ضا اظ زؾتّای هسیتطاًٍِ َّای ایي هٌُمِ هتاثط اظ خطیاى

َض ولی ایي هٌُمخَز هیتطی ًؿثت تِ آًچِ وِ اظ هثسا زاقتِ اؾت زض آًدا تَقطایٍ ذكه خعء ِ اظ ًظط آب ٍ َّا آٍضز، ُت

ّای انلی ٍ زائوی ٍ ضٍزذاًِ هائیي ضٍزذاًِ ضٍزذاًِ ّای وط ٍ ؾیًَسضٍزذاًِ قَز.ذكه هحؿَب هیهٌاَك ذكه ٍ ًیوِ
ذطاهِ ضا  -ی هُالؼاتی هطٍزقتهَلؼیت وكَضی ٍ اؾتاًی هحسٍزُ 1قىلآى خطیاى زاضًس.سض هی تاقٌس وْ فطػی ایي هحسٍزُ

 زّس.ًكاى هی

 
 مًقعیت کشًری ي استاوی محديدٌ مطالعاتی مريدشت خرامٍ -1شکل 

 
ی زٍضُایؿتگاُ ّیسضٍهتطی ٍالغ زض اًتْای حَظُ تا ََل  آهاض زتی ایؿتگاُ َّاقٌاؾی ٍ 14زض ایي تحمیك اظ آهاض تاضًسگی 

 ؾالِ اؾتفازُ قسُ اؾت.  (1380-81تا 1391-92) ؾال آتی 12 آهاضی هكتطن
 

 (SPIشاخص بارودگی استاودارد ) - 1-1

(  تِ  هٌظَض تؼطیف ٍ 1993تؼس اؾت وِ تَؾٍ هه ویَ ّوىاضاى )(، یه قاذم تیSPIقاذم تاضًسگی اؾتاًساضز قسُ )

ؾالی ضا زّس تا پسیسُ ًازض ذكىؿالی ٍ ّوچٌیي تطگط هیىاى ضا تِ تحلیلایي اهSPIپایف ذكىؿالی تَؾؼِ زازُ قس. ٍیػگی

تِ هٌظَض هحاؾثِ ایي قاذم اظ تاتغ تَظیغ گاها تطای ای اظ زًیا تؼییي ًوایس.زض یه همیاؼ ظهاًی هؼیي ٍ تطای ّط ًمُِ
تطای زؾتیاتی تِ همازیط یاتس.ال تغییط هیقَز وِ ایي تاتغ تؼسا تِ تاتغ تَظیغ ًطهّای تلٌس هست تاضـ اؾتفازُ هیتطاظـ زازُ

Zیا(SPIازٍاضزظ ٍ هه )اضائِ قسُ تَز اؾتفازُ وطزًس. ایي 1965(وی اظ ضٍـ تثسیل تمطیثی وِ تَؾٍ آتطاهَیتع ٍ اؾتگاى )

 ًوایس ٍ تِ قىل ظیط اؾت:تمطیة، احتواالت تدوؼی ضا تِ هتغیط تهازفی ًطهال اؾتاًساضز تثسیل هی
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Z = SPI = - H(x) ≤ 0/5 >0تطای (1) Z = SPI = 

+ H(x)<1 >5/.تطای (2)  

 وِ؛

t =   0تطای <  H(x) ≤ 0/5 (3) t= 0/5تطای < H(x) < 1 (4)  

 ّای هؼازلِ وِ ػثاضتٌس اظ:احتوال تدوؼی تاضًسگی هكاّسُ قسُ ٍ ثاتتH(x)تاضًسگی، xوِ   

=2/202301 , , =2/0100/0 

, =2/220321 

 10-3زّس. خسٍل تط اظ هیاًگیي ضا ًكاى هیتاقس وِ همساض اًحطافات تاالتط یا پاییي، یه هتغیط اؾتاًساضز قسُ هیSPIزض ٍالغ 

 قاذم تِ نَضت ظیط هی تاقس: فطهَل ولی ایي(.Edwards and Mckee, 1997زّس )ضا ًكاى هیSPIَثمات هرتلف 

SPI=  (5 )  

 iٍ ؾال ّیسضٍلَغیىیkی هثٌای اضظـ قاذم تطای زٍضSPIُوِ  

 iٍ ؾال ّیسضٍلَغیىیkی هثٌای اضتفاع تاضـ تدوؼی تطای زٍضُ 

ِ تطتیة هیاًگیي ا  ٍ    ـ تدوؼی ٍ اًحطاف هؼیات ـ تدوؼی تطای زٍضُ ضضتفاع تاض ل تاقس. هی (K)ی هثٌای اضتفاع تاض خٍس

 زّس.( ضا ًكاى هی1993تط اؾاؼ ًتایح هه وی ٍ ّوىاضاى )SPIَثمات هرتلف  1

 (SDI)شاخص خشکسالی جریان ريدخاوٍ ای  -1-2

هعایای ؾازگی ٍ زاضز ضا هؼطفی وطزًس. ایي قاذم SPIضا وِ ضٍقی قثیِ SDIقاذم  2008سض ؾال ًالثاًتیؽ ٍ تاوطیؿ

ّای ذكىؿالی َّاقٌاؾی ضا زاضز تا ایي تفاٍت وِ فمٍ اظ خطیاى ضٍزذاًِ تِ ػٌَاى تٌْا هتغیط زض اضظیاتی ؾَزهٌسی قاذم

ای هاّاًِ تِ ّای ظهاًی حدن خطیاى ضٍزذاًِقَز وِ ؾطیوٌس. زض ایي ضٍـ فطو هیذكىؿالی ّیسضٍلَغیىی اؾتفازُ هی

هاُ هطتٌَ تِ ؾال ّیسضٍلَغیه اؾت. اؾاؼ ایي jؾال ّیسضٍلَغیىی ٍ اًسیؽ iاؾت وِ زض آى اًسیؽهَخَز  نَضت 

ِؾطی  ی ظیط اؾت:ّا تط پایِ ضاُت

= (6)  

i= 0,0,…             j = 0,0,…..,00        k = 0,0,3,2,1,6 

 وِ زض آى؛

 هاkِّی هثٌای ٍ زٍضiُای زض ؾال ّیسضٍلَغیىی ِحدن تدوؼی خطیاًات ضٍزذاً
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ِ حدن خطیاى ضٍزذاًِ  ای هاّاً

Kُی هثٌا زٍض 

ِتط ایي اؾاؼ قاذم ذكىؿالی خطیاى ضٍزذاًِ  ِ نَضت ضاُت  آیس:ی ظیط تسؾت هیای ت

 = (7) i = 0,0,…               k = 0,0,3,2,1,/ 

 وِ؛

 هیاًگیي هدوَع حدن زتی  

 kی هثٌای اًحطاف هؼیاض حدن خطیاًات تدوؼی تطای زٍضُ 

-ای هوىي اؾت اظ یه تَظیغ احتوال اضیة پیطٍی وٌٌس وِ  ترَتی هیّای ضٍزذاًِّای وَچه، خطیاىزض انل تطای حَظُ

تٌسی َثمِ 1خسٍل قَز.قَز ٍ تسیي نَضت تاتغ تَظیغ، ًطهال هی ّای تَظیغ گاها تمطیة ظزُتَاًٌس تَؾیلِ ذاًَازُ تاتغ
 زّس.ضا ًكاى هیSDIذكىؿالی ّیسضٍلَغیىی تط اؾاؼ قاذم 

 SDIي SPIَای بىدی شدت شاخصطبقٍ  -1جديل 

ًالثاًتیؽ ٍ )SDIهمازیط  َثمات ذكىؿالی

 (2008تاواضیؽ، 

)هه وی ٍ SPIهمازیط 

 (1993ّوىاضاى،

 >  SDI 2 0 تسٍى ذكىؿالی

 -99/0تا  SDI1- 0 ذكىؿالی هالین

-5/1 ذكىؿالی هتَؾٍ SDI 1-  -49/1تا  -1 

-2 ذكىؿالی قسیس SDI 5/1-  -99/1تا  -5/1 

ذكىؿالی تؿیاض 

 قسیس

SDI 2-  2- ≥ 

 وتایج ي بحث:-3

اؾتفازُ قس وِ ّط SDIٍ قاذم SPIٍ ّیسضٍلَغیىی زض هٌُمِ تِ تطتیة اظ قاذم تِ هٌظَض تطضؾی ذكىؿالی َّاقٌاؾی 

ِ قس.  48ٍ  24، 12، 6، 3ّای ظهاًی ّا زض همیاؼوسام اظ قاذم  زضSPIًتایح حانل اظ هحاؾثات قاذم 2قىلهاِّ هحاؾث
ّای ظهاًی تساٍم ذكىؿالی تیكتط ٍ همازیط قاذم تط اؾاؼ ًتایح، تا افعایف ؾطیس،زّّای ظهاًی هصوَض ضا ًكاى هیهمیاؼ

ّای ذكىی تیكتط تا تساٍم تیكتطی هاِّ تؼساز زٍضُ 48ٍ  24ّای ظهاًی قَز. اظ ایٌطٍ ؾطیتط ٍ تىطاض آًْا ًیع تیكتط هیهٌفی

تِ تطتیة  1389ٍ آشض هاُ  1386اؾفٌس هاُ ؾال زّسٍلَع ذكىؿالی َّاقٌاؾی زض والؼ تؿیاض قسیس هطتٌَ تِ ضا ًكاى هی

ّا ون ٍ تیف تِ ضٍز ٍ زض ؾایط هاُّای پط تاضـ هٌُمِ تِ قواض هیتاقس وِ خع هاُهی -SPI 77/2-  ٍ35/2تا همازیط قاذم
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ٌ تِ ی آهاضی هطتَّای زٍضُّن ًعزیه تَزُ ٍ تیكتطیي تؼساز فطاٍاًی ٍلَع قسیستطیي ذكىؿالی َّاقٌاؾی زض ََل هاُ

 تاقس.اضزیثْكت ٍ زی هاُ ٍ ووتطیي هطتٌَ تِ هْط ٍ اؾفٌس هاُ هی
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 ماٍَ 44ي  24، 12، 6، 3َای زماوی مقیاس درSPIتغییرات شاخص  -2شکل 

ی آهاضی زض هٌُمِ اظ آهاض زتی هاّاًِ ایؿتگاُ حؿي آتاز ٍالغ زض اًتْای حَظُ زض زٍضSDIُی قاذمتِ هٌظَض هحاؾثِ
ُ هؼطف ول حَظُ اؾتفازُ قس. قىل  1391-1380 ِ ػٌَاى ایؿتگا ًتایح حانل اظ هحاؾثات ایي قاذم زض ایؿتگاُ حؿي  3ت

زّس. ّواًگًَِ وِ زض ًوَزاضّای ؾطی ظهاًی هاّاًِ هكاّسُ ًكاى هیّای ظهاًی هصوَض زض همیاؼ ٍالغ زض اًتْای حَظُ ضا آتاز
زاضای ًَؾاى تیي ٍيؼیت تسٍى ذكىؿالی ٍ ذكىؿالی هالین  1385تا  1380ّای ّای ؾالقَز هیعاى ایي قاذم زض هاُهی

تاقس. ّوچٌیي هكاّسُ تِ تؼس ایي ًَؾاًات، تیي ٍيؼیت ذكىؿالی هالین ٍ هتَؾٍ تِ تاال هی 1386تاقس ٍلی اظ ؾال هی

َضیّای ظهاًی هیعاى ٍ تساٍم ذكىؿالی ّیسضٍلَغیىی افعایف هیقَز تا افعایف ؾطیهی هاِّ  48ىِ زض همیاؼ ظهاًی یاتس ُت

قسیستطیٌركىؿالی ّیسضٍلَغیىی  ّوچٌیيتاقس هی1390قسیستطیي ذكىؿالی تِ تطتیة هطتٌَ تِ اؾفٌس ٍ تْوي هاُ ؾال 

 اتفاق افتازُ اؾت. -SDI11/2-  ٍ35/1تا همازیط قاذم  1389ٍ  1390ّای تِ تطتیة زض ؾال
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 ماٍَ 44ي  24، 12، 6، 3زماوی  َایمقیاس درSDIتغییرات شاخص  -3شکل 
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ِتاثیطذكىؿالی َّاقٌاؾی تط هٌاتغ آب یتط ظهاًّوچٌیي تِ هٌظَض تطضؾی زلیك ٍ SPIی تیي قاذم ّای ؾُحی، ضاُت
SDI20ی ًطم افعاضیّای ظهاًی هصوَض زض ََل زٍضُ هكتطن آهاضی تِ نَضت ّوثؿتگی تا اؾتفازُ اظ تؿتِزض همیاؼ SPSS ٍ

زض ؾُح یه زضنس SDIٍ قاذم SPIزّس وِ تیي قاذم ؿتگی پیطؾَى نَضت گطفت ًتایح ًكاى هیتِ ضٍـ آظهَى ّوث

(1ِ ّای ظهاًی هیعاى ّوثؿتگی ًیع افعایف ّای هرتلف هاّاًِ ٍخَز زاضز وِ تا افعایف همیاؼزاضی زض همیاؼی هؼٌا%( ضاُت
ّای زاضز. الظم تِ شوط اؾت اظ زازSDIُضا تا قاذم  هاِّ تیكتطیي هیعاى ّوثؿتگی 48وِ زض همیاؼ ظهاًی یاتس تا خاییهی

ی قاذم ّای ّیسضٍهتطی هَخَز زض هٌُمِ، زض هحاؾثِایؿتگاُ حؿي آتاز ٍالغ زض ذطٍخی حَظُ تِ ػٌَاى ًوایٌسُ ایؿتگاُ

SDIاهیط زض ٍ تٌس آتازتٌس اًحطافی قاهل تٌسّای هَاى، تیلىاى، فیى 4تَاى گفت تِ زلیل ٍخَز ، اؾتفازُ قس. تٌاتطایي هی

ّا زض هٌحطف وطزى آب هؿیط تاالی ضٍزذاًِ ٍ زٍ تٌس حؿي آتاز ٍ خْاى آتاز ٍالغ زض پاییي ایؿتگاُ ٍ ًمكی وِ ایي ؾاظُ
ِ ٍ تاثیطاتی وِ تط زتی ضٍزذاًِ زاضًس، تاػث قسُ اؾت وِ  ًتایح قاذم  تطیي هتغیط ٍضٍزی آى زتی اؾت وِ انلیSDIضٍزذاً

ِ 48ِّ تا اظ همیاؼ ظهاًی یه ها % زاقتِ تاقس وِ ایي هیعاى 99زض ؾُح اػتواز SPIزاضی تا قاذم ی هؼٌیهاِّ ضاُت

2ِیاتس )خسٍلّای ظهاًی افعایف هیّوثؿتگی تا افعایف ؾطی -تَاًس ًكاىهیSPI ٍSDIی ًعزیه تیي قاذم (. ایي ضاُت

ِ زض هَالغ واّف تاضًسگی، ضٍاًاب ٍ هیعاى ی ٍاتؿتگی ًعزیه ذكىؿالی َّاقٌاؾی ٍ ّیسضٍلَغی زض هٌُمِ تاقس وزٌّسُ

 یاتس.ّای ؾُحی ًیع پؽ اظ گصقت ظهاى اًسوی واّف هیّا ٍ آبآب ضٍزذاًِ

 SDIي SPIضرایب َمبستگی بیه شاخص  -2جديل

SPI44 SPI24 SPI14 SPI12 SPI9 SPI6 SPI3 SPI1  

0/801** 0/798** 0/776** 0/693** 0/628** 0/515** 0/408** 0/228** SDI 

 0/05ؾُح هؼٌی زاضی  *                     01/0ؾُحوؼٌی زاضی  **

 گیری:وتیجٍ -4

ًتایح هحاؾثِ اؾت تَاى ًتیدِ گطفت وِ ّط زٍ ذكىؿالی َّاقٌاؾی ٍ ّیسضٍلَغیىی زض هٌُمِ حاون تَزُ تِ ََض ولی هی
ی آهاضی هیعاى قاذم تیي ًرؿت زٍضُ ؾال 5ّای ّای هرتلف ظهاًی هاّاًِ ًكاى زاز وِ زض هاُزض همیاؼSDIقاذم

س ضًٍس قاذم ًعٍلی قسُ ٍ تِ تؼ 1386ٍيؼیت تسٍى ذكىؿالی ٍ ذكىؿالی هالین زض ًَؾاى اؾت ٍلی اظ هْطهاُ ؾال 
تاقس. ی ذكىؿالی ّیسضٍلَغیىی هالین زض هٌُمِ هیزٌّسُتاقسوِ ًكاىون ٍ تیي همازیط نفط تا هٌفی یه هیًَؾاًات 

 ّوچٌیيافتس،ّای ذكه تا قست، فطاٍاًی ٍ تساٍم تیكتط اتفاق هیّای ظهاًی، زٍضُؾطی ّوچٌیي تا افعایف

SDIِقاذم ی ظهاًی هَضز تطضؾی ّای ظهاًی هاّاًِ َی تاظُزض همیاؼSPI% تا قاذم 1یه زضنس ؾُح زاضیسض ی هؼٌاضاُت

نَضت آًی یا تا تاذیط یه هاِّ ضٍی هٌاتغ  ذكىؿالی َّاقٌاؾی زض هٌُمِ اثط ذَز ضا تِیایي اؾت وِ ًكاى زٌّسُ وِ زاضز
ٍ ذكىؿالی َّاقٌاؾی اثط  یافتِوْثا واّف هیعاى تاضًسگی، هتؼالثا ضٍاًاب حَظُ ًیع واّف  وطزُ اؾتؾُحی ًوایاى آب

ِ هسیطاى ٍ تطًاهتط هٌاتغ آب ّای ؾُحی گصاقتِ اؾت وِ آگاّی اظ ایي هؿالِ هیذَز ضا تِ نَضت آًی  -ِتَاًس ووه ظیازی ت

 ىٌس.ترهَل زض ترف وكاٍضظی تا انالح الگَی ههطف ٍ قیَُ ّای ًَیي وكاٍضظی ضیعاى تطای هسیطیت تْیٌِ هٌاتغ آب
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