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 چکیده

بت به کمبود بارش ساالنه نس ییجهنتاقلیمی، خشکسالی است که در  یهاپهنهیکی از مخاطرات طبیعی در تمام 

 در موجود هایحرانب مسایل و مشکالت ترینمهم از یکی آب بحران .دهدیممیانگین بلند مدت بارش منطقه رخ 

 متوالی، هایلیخشکسا رخداد از ناشی آب منابع محدودیت ؛گرددمی محسوب زیست محیط و انسانی جوامع مدیریت

های خشکسالی عاملی تعیین کننده در پایش وضعیت خشکسالی و شاخص .می باشد کشور معضالت ترینمهم از یکی

ر، با هدف ارزیابی کارایی برخی از تحقیق حاض ؛باشندگیری در مدیریت خشکسالی میکمک به فرآیند تصمیم

دارد ، شاخص بارش استان(DI)ها ، شاخص دهک(PNI)نرمال  های خشکسالی اقلیمی از جمله: شاخص درصدشاخص

(SPI)  عددو شاخص Z (ZSI) ین تحقیق ترین شاخص خشکسالی در حوضه قم انجام شده است. در او انتخاب مناسب

شدت  ساله استفاده گردید. مقادیر 29ی آماری حوضه قم طی یک دوره سنجی بارانایستگاه  یکهای بارش راز آما

ها و در هر ایستگاه تعیین و در نهایت بهترین شاخص برای هر یک از شاخص DIPافزار خشکسالی با استفاده از نرم

 د در منطقهی خشکسالی شدیدهندهندار بارندگی در طول یک دوره نشاگر با استفاده از این فرض که کمینه مقتوصیف

رای نمایش باز کارایی بیشتری  CZI و PNI ،SPIهای ، انتخاب شد. نتایج بدست آمده نشان داد، شاخصاست

متوسط را نشان  و هر دو خشکسالی دعملکرد مشابهی را داشتن ZSI و  DI هایشاخصخشکسالی شدید برخوردارند و 

 دادند.

 .ی بارش، حوضه قمهای خشکسالی، شاخص مناسب، کمینهخشکسالی، شاخص های کلیدی:واژه
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 مقدمه

 گرددمی انسانی به جوامع زیادی خسارات آمدن وارد موجب ساالنه که است محیطی هایپدیده از یکی خشکسالی

سبت های طبیعی یک اقلیم، خشکسالی است که به مفهوم کمبود منابع آب نیکی از ویژگی. (1394)شیرانی و همکاران، 

ای به نطقهن از مآاما مشخصات  ؛. احتمال وقوع خشکسالی در تمامی شرایط اقلیمی ممکن استاستبه مقدار نرمال آن 

 به بلندمدت دوره در بارش کمبود: زا است عبارت خشکسالی. (1382)خزائی و همکاران،  ای دیگر تفاوت داردمنطقه

 حیات و انسانی هایفعالیت طریق بدین و شود جاری هایآب کاهش سبب و خاک در رطوبت کمبود باعث که نحوی

ک ی معموالًممتد از زمان که  ایدورهخشکسالی کاهش طبیعی وقوع بارندگی در بزنند.  برهم را حیوانی و گیاهی طبیعی

سبی کم ناال، بادهای فراوان و رطوبت دمای ب :نظیر هوایی و آب عواملکشد و اغلب با سایر فصل یا بیشتر طول می

 مخاطرات رسای با پدیده این تمایز .(1382ران، خزائی و همکا) دتواند شدت واقعه را افزایش دههمراه است که می

عمل  طوالنی اًنسبت زمانی دوره یک در و تدریج به پدیده این طبیعی مخاطرات سایر بر خالف که است این در طبیعی

و  زاده ناصردد )گر ظاهر حوادث طبیعی سایر به نسبت بیشتری تأخیر با و سال چند از پس است ممکن آن اثرات و کرده

ورد استفاده فاکتورهای م هاآنهای مختلفی وجود دارد که هر کدام از برای مطالعه خشکسالی، شاخص .(1391 احمدی،

 اه، شاخص دهکz (ZSI) عددبه شاخص  توانمیها چنین مقیاس زمانی متفاوتی دارند که از جمله این شاخصو هم

(DI)ل، شاخص درصد نرما (PNI)د، شاخص بارش استاندار (SPI) بارندگی  متغیر ازتنها  هاشاخصاین  ؛اشاره نمود

جهت  عات زیادیند. مطالدههای زمانی ماهیانه و سالیانه مورد بررسی قرار میمقیاسکنند و خشکسالی را در استفاده می

مناطق مختلف جهان  دری ترین شاخص برای پایش خشکسالی و انتخاب مناسبهای مختلف خشکسالی شاخصمقایسه

 انجام شده است

ها س ساالنه بر مبنای آزمون فرضیههای خشکسالی هواشناسی را در مقیاکارایی نمایه ،(1382)خلیلی و بذرافشان، 

را به عنوان شاخص  (SIAP)ایستگاه سینوپتیک ایران مورد ارزیابی قرار دادند و شاخص معیار بارندگی ساالنه  9برای 

و  SPI ،ZSI ،PNهای کارایی شاخص ،(1386کارآمد برای پایش خشکسالی هواشناسی معرفی نمودند. )انصافی مقدم، 

DI  ساله با استفاده از آزمون سنجه کارآمد مورد  44ی دریاچه نمک طی یک دوره اه هواشناسی حوضهایستگ 34را در

 ،جایگاه نخست در DI و SPI صترین شاخص جهت تحلیل وضعیت خشکسالی، شاخارزیابی قرار داد و مناسب

پویا و خسروشاهی،  )نظریدر جایگاه دوم و شاخص درصد نرمال در جایگاه سوم تعیین شدند.  Z (ZSI)شاخص عدد 

همدان به این  استان دربرای ارزیابی خشکسالی  (SIAP ،DPI،Z  ،PNPI، SPI) یخشکسال شاخص 5با مقایسه  .(1390
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تر از سایر شکسالی ساالنه استان همدان مناسببرای بررسی خ Zو عدد استاندارد  (SIAP)نتیجه رسید که دو روش 

رحیمی و همکاران، خشکسالی مورد استفاده قرار گیرد. ) ارزیابی درهای عمده تواند به عنوان شاخصو می هاستروش

به بررسی شدت خشکسالی با شاخص نرمال بارش در استان سیستان و بلوچستان پرداختند و به این نتیجه  ،(1388

 زاده ناصردرصد خشکسالی است. ) 23تا  7/6های مورد بررسی، خشکسالی شدید و از سال ددرص 20تا  6رسیدند که 

آن در  بندی پهنههای خشکسالی هواشناسی در ارزیابی خشکسالی و به بررسی عملکرد شاخص ،(1391و احمدی، 

 و دوم رتبه در Z شاخص و شده استاندارد بارندگی هایشاخص هاستان قزوین پرداختند و به این نتیجه رسیدند ک

 شاخص و چینی Z ، در رتبه سوم،اصالح چینی عدد شاخص و نخست جایگاه در توانمی را هادهکو  Z هایشاخص

 بارندگی شاخص عدد شاخص عملکرد مشابهت .گیرندمی قرار در رتبه ی چهارم شدید هایخشکسالی شناسایی  Zبه

 با هادهک شاخص همچنین .باشدمی آمده دست به نتایج دیگر از شدید هایخشکسالی دادن نشان در شده استاندارد

 شدید هایخشکسالی نمایش در مبالغه اندکی دارای شدید، هایخشکسالی کردن مشخص در مناسب عملکرد به توجه

 .باشدمی

 

 هامواد و روش

 موقعیت منطقه مورد مطالعه

 یباً تقرمربع که  کیلومتر 11316استان قم، در مجاورت کویر مرکزى ایران در جهت غرب آن واقع شده و وسعت آن 

ز شرق به اان مرکزى و . از شمال به استان تهران و از غرب به استگیردیمدرصد از مساحت کل کشور را در بر  6/0

و  25،8تا  52،8،05مختصات جغرافیایى این استان  .(1ل )شک .استان سمنان و از جنوب به استان اصفهان محدود است

نسبت به خط استوا  35 و 10،9تا  10،8،34چ و به عرض جغرافیایى گرینوی النهارنصفطول جغرافیایى نسبت به  52

 مابقى به صورت وتشکیل داده  اییهکوهپادرصد از وسعت استان را مناطق کوهستانى و  25حدود ت. قرار گرفته اس

 هاییماقلتفاوت و داراى آب و هواى م (متر 3330تا  800از ). با توجه به اختالف زیاد ارتفاع در استان استدشت 

 .است (از اقلیم خشک کویرى گرفته تا معتدل و کوهستانى)مختلف 
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 موقعیت جغرافیایی منطقه مورد مطالعه -1 شکل

 هااستخراج و آماده سازی داده

اج وضه، استخرهای بارندگی ایستگاه بارندگی واقع در حپس از تعیین موقعیت جغرافیایی حوضه مورد مطالعه، داده

 (RunsTest)های آماری از روش آزمون توالی سال تعیین شد. برای بررسی درستی و همگنی داده 29 زمانیشده و پایه 

 ها استفاده شد.و برای بازسازی نواقص آماری از روش نسبت

 هانمودارهای مربوط به هر یک از شاخص های خشکسالی و ترسیممحاسبه شاخص

و در  ساله 29 یورهدبرای یک  DIPدر محیط نرم افزار  (DI ،SPI ،ZSI ،PNI) رهای مورد نظاز شاخص یک هر

ها در طول دوره از شاخص یک هربقه بندی های خشکسالی براساس طیک ایستگاه حوضه قم محاسبه شده و درجه

ها در طول از شاخص یک هرهای هر ایستگاه براساس مورد بررسی تعیین شد. نمودارهای تغییرات سال به سال داده

 ه مورد بررسی ترسیم شده و کلیه نمودارها از طریق انطباق در یک نمودار کلی مقایسه شدند.دور

 گر خشکسالی در حوضه مورد مطالعهتوصیف صانتخاب بهترین شاخ

شد. در  ستفادهمد برای پایش خشکسالی اآگر، از فرضیه سنجه کاربه منظور بررسی انتخاب بهترین شاخص توصیف

شدید یا  اسی بسیارمقدار بارندگی طی یک دوره بلند مدت اقلیمی منعکس کننده خشکسالی هواشنی این فرضیه کمینه

 شدیدی است که در منطقه مورد مطالعه اتفاق افتاده است.
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 نتایج و بحث

 تأثیرگذاری و انی بیشترفراو وسیع، جغرافیایی گستره دارای اقلیمی ایپدیدهعنوان  به آن مشخصات بر بنا خشکسالی

 و گیاهی پوشش منابع آب، در سریع تأثیرگذاری علت به طبیعی تهدید این .عمودی است و افقی بعد دو هر در شدید

 تهدیدات سایر به نسبت تریوسیعتأثیرات  صنایع و غذایی منابع آن، پیرو به و آشامیدنی، کشاورزی آب تأمین مرتعی،

سال و  29 های ذکرشده در طول آماریمورد مطالعه برای شاخصبعد از رسم نمودارهای ایستگاه دارد. در این پژوهش 

ه ی را برای هر ایستگاوضعیت خشکسال توانمی ،هاآنسه مقای و ی مربوط به هر شاخص بر روی یکدیگرانطباق نمودارها

به  ندر شرفخانهب ایستگاه درهای مورد مطالعه و نمودار کلی از انطباق این نمودارها ارزیابی کرد. نمودارهای شاخص

 (2،3،4،5،6،7نشان داده شده است. شکل ) زیر درعنوان نمونه 

 .گردید انجام نهساال در مقیاس هاشاخص کلیه محاسبات ابتدا ،گرتوصیف شاخص بهترین انتخاب بررسی منظور به

 یک از ؛کندمی عمل بهتر شاخص کدام ،مورد مطالعه منطقه در خشکسالی شدت ارزیابی برای اینکه تشخیص برای

 کمینه فرضیه نای در (.1382بذرافشان،  و خلیلی) دش استفاده پایش خشکسالی برای کارآمد سنجه عنوان به فرضیه

 در است که دیشدی یا شدید بسیار هواشناسی خشکسالی کننده منعکس اقلیمی مدت بلند دوره یک طی بارندگی مقدار

 آماری مشترک رهدو طول در بارندگی مقادیر کمینه ابتدا در فرضیه این طبق .است افتاده اتفاق بررسی تحت منطقه

 به را آن ل وقوعسا و بارندگی مقادیر کمینه ،(1) جدول .است شده ارزیابی خشکسالی هایشاخص و توسط استخراج

 .دهدمینشان  هواشناسی خشکسالی هایشاخص دیدگاه از جوی وضعیت پایش همراه

ا سال وقوع حداقل بارندگی، ب، مقارن CZIو  PNI ،SPIهای شود که شاخص( مشخص می1با توجه به جدول )

ی متوسط را نشان خشکسال DI و  ZSIصدهند. شاخمورد مطالعه نشان می وقوع خشکسالی شدید را در ایستگاه

ی مورد در منطقه CZIو  PNI ،SPIهای توان گفت که شاخصدر نتیجه، براساس فرضیه سنجه کارآمد می ؛دهدمی

 ید عملکرد مناسبی دارند. های شدید و بسیار شدمطالعه در نمایش خشکسالی
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 (1364-1393در ایستگاه قم در طول دوره ) SPIتغییرات سال به سال شاخص  -2شکل 

 

 (1364-1393در ایستگاه قم در طول دوره ) CZIتغییرات سال به سال شاخص  -3شکل 
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 (1364-1393در ایستگاه قم در طول دوره ) DIتغییرات سال به سال شاخص  -4شکل 

 

 (1364-1393در ایستگاه قم در طول دوره ) PNتغییرات سال به سال شاخص  -5شکل 
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 (1364-1393در ایستگاه قم در طول دوره ) ZSIتغییرات سال به سال شاخص  -6شکل 

 

 (1364-1393خشکسالی در ایستگاه قم در طول دوره )انطباق و مقایسه پنج شاخص  -7شکل 

 های شدید هواشناسی در ایستگاه حوضه قمی بارندگی با خشکسالیتقارن سال وقوع کمینه -1جدول شماره 

 SPI PNI DI ZSI CZI سال وقوع کمینه بارش نام ایستگاه

خشکسالی  1393-1392 6 قم

 شدید

خشکسالی 

 شدید

خشکسالی 

 متوسط

خشکسالی 

 متوسط

خشکسالی 

 شدید
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Abstract 

Drought is one of the natural hazards in all climate zones, which it Occurs the result of 

Annual rainfall shortage to Long-term average rainfall in region .Water crisis is the most 

important problems in manage the human and environmental communities. Water Resources 

Restriction Caused by drought is a country's dilemma. Drought indices are crucial factors to 

monitor drought conditions and to contribute to a decision-making process in management. 

The present study aims to evaluate the performance of climatic drought indices including 

percentage of normal index (PNI), deciles index (DI), Z-Score index (ZSI) and standardized 

precipitation index (SPI) and also to select the best indicator of drought in Qom basin. Over a 

period of 29 years (1986- 2014), in 1 hydrometric station. After calculation of drought 

induces by DIP software, they were evaluated and compared with each other. Results shows 

that PNI, CZI and SPI indices are more efficient for showing extreme drought Also DI and 

ZSI have a similar trend and both showed medium droughts. 
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