
SPI بررسی پدیده خشکسالی و ترسالی با استفاده از نمایه
مناطق مرکزي ایراندر 

2حسین شریفان،1محمدحسین شهبازبیگی روزبهانی،1مژگان کاظمی حسنوند

mojgankazemi92@yahoo.comگرگانکارشناس ارشد مهندسی منابع آب دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی - 1

mohammadshahbazi65@yahoo.comگرگانکارشناس ارشد مهندسی منابع آب دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی - 2

h_sharifan47@yahoo.comاستادیار گروه مهندسی آب دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگان-3

چکیده
به طورکلی در زمینه خشکسالی در ایران و مشکالت ناشی از آن،  مطالعات بسیاري در این زمینه انجام شده که هر یک با 

ساله 20در این تحقیق داده هاي بارش ساالنه یک دوره . اندروش و هدف خاصی پدیده را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده
هاي سی واقع در مناطق مرکزي ایران مورد تحلیل آماري بارش و تعیین سالبراي ایستگاه هاي  هواشنا) 1365–1384(

SPIش نرمال  به منظور تشخیص و تفکیک ترسالی و خشکسالی از نمایه درصد بار. مرطوب و خشک مورد استفاده قرار گرفت
- خشک و مرطوب به صورت دورههايهاي مورد مطالعه از نظر تفکیک اغلب داراي بارش نرمال و سالدر ایستگاه. شداستفاده 

.هاي مرطوب و خشک بیشتر استهاي داراي بارش نرمال از سالاي قابل مشاهده است که فراوانی و استمرارسال
ایران، مناطق مرکزي)SPI(بارش شاخص استاندارد خشکسالی، ترسالی، : واژه هاي کلیدي 

»وري آباولین همایش ملی آبیاري و بهره« 

دانشگاه فردوسی مشهد-انجمن آبیاري و زهکشی ایران

1392بهمن ماه  10- مشهد مقدس 

mailto:�ѐ��mojgankazemi92:@yahoo.com
mailto:�ѐ��mohammadshahbazi65:@yahoo.com


مقدمه
هاي مهم آب و هوایی آسیا، اروپا، آفریقا، اقیانوس هند و اطلس اي که مسیر جریانکشور ایران به دلیل واقع شدن در منطقه

هاي مذکور بوده و این امر موجب تغییر عوامل اقلیمی آن ازجمله نوسانات شدید بارندگی در است، پیوسته تحت تأثیر جریان
.هاي مختلف شده استسال

ها، هاي خشکسالی هواشناسی از قبیل معیار بارندگی ساالنه ،درصد نرمال،  ،دهک، برخی شاخص)1389(رافشان بذ
ناهنجاري بارش، شاخص بالم و مولی، بارش مؤثر و شاخص بارش استاندارد را بر اساس دو معیار بنیادي و آماري مورد بررسی 

ها قویاً به هدف مطالعه و میزان دسترسی به اطالعات خاب هر یک از شاخصگیري نمود که از نظر بنیادي انتقرار داده ونتیجه
ها کامالً مشابه بوده که در ارزیابی، نتایج مورد نیاز بستگی دارد و از نظر آماري، شاخص معیار بارندگی ساالنه و شاخص دهک

بارش مؤثر و درصد نرمال از نظر نقطه نظر آید در صورتی که شاخص بالم و مولی، بارش استاندارد، تقریباً مشابهی بدست می
نتیجتاً . دهدمعیارهاي آماري مشابه بوده و ارزیابی تقریباً یکسانی از نظر توالی، شدت و احتمال وقوع خشکسالی را نشان می

. دهدها ارائه میشاخص معیار بارندگی ساالنه سنجه بهتري نسبت به سایر شاخص
یمختلف خشکسالیرابااستفادهاززنجیرهمارکفمرتبهاول تغییراتششنمایه)1385(چناري

هایخشکسالیوترسالیبهترتیب اززیادبهکمدرنمایههایدردرصد هابهثبتگروهششحالتهبررسیکردوبهایننتیجهرسیدکهحساسیت نمایه
.شودمشاهده می(SIAP)، ومعیاربارشساالنه (DPI)هایبارندگی ، دهک(RAI)، ناهنجاریبارش(PNPI)نرمال

هاي عمومی دوره هاي خشک کشور براي ، از شاخص در صد نرمال به منظور بررسی ویژگی)1375(فرج زاده و همکاران
ایستگاه سینوپتیک و کلیماتولوژي دوره هاي خشک منطقه جنوب کشور 31با استفاده از داده هاي 1956-1985دوره زمانی 

ها با حداکثر فراوانی ، از گستردگی بیشتري برخوردارند و هم این که از را مورد بررسی قرار داده و نتیجه گرفت که این دوره
. گرددهاي خشک نیز کاسته میشود از شدت دورههاي جنوبی و مرکزي کشور فاصله گرفته میبخش

برایمطالعه )، ناهنجاریبارشوبارشاستانداردشدهZمعیار(بهمحاسبهسهنمایه)2003(لوکاسوهمکاران
بردگاننشاندادکههرسهنمایه روندمشابهیدرمقیاسنتایجتحقیقاتنام.هایزمانیمتفاوتدریونان پرداختندقیاسخشکسالیهواشناسیدرم

.درتعیینخشکسالیدارند(PDSI)هاداشتهوهمچنینمطابقتخوبیبانمایهخشکسالی پالمرهاو ترسالیماههبرایتعیینخشکسالی12
منظور تعیین و طبقه بندي دوره هاي خشکسالی و ترسالی به(PNPI)این پژوهش با هدف بررسی مدل درصد نرمال بارش 

. هایی در مرکز ایران استایستگاه
بررسی پدیده خشکسالی و ترسالی با استفاده .Error! Bookmark not definedبنابراین هدف از انجام این تحقیق 

. در مناطق مرکزي ایران بودPNPIاز نمایه

متن اصلی
) 1365-1385(ساله 20هایی از مناطق مرکزي ایران  در یک دوره آماري در این مطالعه داده هاي بارش ساالنه ایستگاه

ها به روش به منظور شروع کار ایستگاه. ارائه شده است) 1(هاي مورد مطالعه در جدول ایستگاهمشخصات . انتخاب گردید
ساله کامل بودند انتخاب شده و از روش درصد بارش نرمال 20هایی که داراي آماردومارتن تعیین اقلیم شد سپس ایستگاه

(SPI)استفاده شد.

مشخصات ایستگاه هاي مورد مطالعه):1(جدول 
ارتفاع)درجه(طول جغرافیایی)درجه(عرض جغرافیایینوع ایستگاهنام ایستگاه

32سینوپتیکشرق اصفهان 40 N51 52 E1543.0 M
36سینوپتیکقزوین 15 N50 0 E1278.3 M
33سینوپتیککاشان 59 N51 27 E982.3 M
35سینوپتیککرج 55 N50 54 E1312.5 M

35سینوپتیکمهرآباد 41 N51 19 E1190.8 M



:بااستفادهاز روشدومارتن)ناحیهبندیجغرافیایی(اقلیم بندي-1
:شودترینروش استکه دراغلبپروژههایاقلیمشناسی،به ویژهدرسدسازي، کشاورزیوغیرهاستفادهمیترینومرسومروشدومارتنساده
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. شاخص خشکی دومارتنIو ) گرادسانتی(متوسط دماي ساالنه T،) مترمیلی(، متوسطبارش ساالنه Pعوامالینرابطهعبارتنداز
عاملتبخیربهطورمستقیمدررابطهدومارتن نیامدهاست؛اماازآنجاکهتبخیرارتباطتنگاتنگیبا 

روشدومارتنبهدوعلت کاربردبیشتریدر ایراندارد. دمایهوادارد،بنابراینتبخیرنیزبهطورغیرمستقیمدر رابطهلحاظشدهاست
-ل متوسطبارشساالنهومتوسطدمایساالنهنیازاست کههردودردسترساوالینکهبرایمحاسبۀ پارامترضریبخشکیدراینفرمولبهدوعام.

) 2(جدول . تریرانشاندهدهایمتنوعتوانداقلیمگیردکهمیدوماین که اینفرمولطبقهبندیبیشتریرادرنظرمی. هاهستندترینعامل
.مربوط به طبقه بندي اقلیمی دومارتن است

ضریب اقلیم نماي دومارتن: )2(جدول 
)ܫ(محدوده ضریب خشکی دومارتننام اقلیم
10تر از کوچکخشک

19.9تا10نیمه خشک
23.9تا 20مدیترانه اي
27.9تا 24نیمه مرطوب

34.9تا 28مرطوب
35تر از بزرگبسیار مرطوب

:(SPI)روشبارشاستانداردشده -2
شاخص بارش .را ارایه دادندSPIبه منظور نشان دادن پایش شرایط خشکسالی و تشخیص کمبود بارندگی شاخص محققین

کار برده به) 3،6،9،12،24،42مثًال (هاي زمانی متفاوت استاندارد شاخصی است که بر اساس احتمال بارش براي مقیاس
. ()کندکمک میکند و به تخمین شدت خشکسالی میبینیشهمچنین رخداد شرایط خشکسالی را قبل از وقوع پی. شودمی

)  2(:آیدازاختالفمیانمقادیربارشومیانگینبارشبراییکبازهزمانیمشخصوتقسیماینمقدار برانحرافمعیاربارشبدستمیSPIي نمایه
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iمدتایستگاه میانگینبارشبلند iPامینمشاهدهبهمیلیمتر،k درi مقادیربارشایستگاهikPبارشاستانداردشده SPI:که درآن 
ها هاوخشکسالیهایشدتبرایتعیینترسالیدامنه طبقه.باشدمیiمدتایستگاههایبارشبلندانحرافمعیار دادهisبهمیلیمترو

.آمدهاست) 3(درجدولSPIي براساسنمایه

(SPI)مقیاس طبقه بندي دوره هاي مرطوب ، نرمال و خشک بر اساس روش بارش درصد نرمال بارندگی ):3(لجدو
بی نهایت طبقه

مرطوب
خشکی حادخشکی شدیدخشکی مالیمنرمالمرطوب متوسطمرطوب شدید

و کمتر- 2- 1.5تا -1.99-1تا -1.49- 0.99تا 10.99تا 1.51.49تا 1.99وبیشترSPI2مقدار 
7654321کد طبقه

:تحلیل آماري داده هاي بارش ساالنه-1
.آمده است) 4(ها در جدول شماره نتایج محاسبات آماري داده هاي بارش ساالنه ایستگاه



)1365-1384(ویژگی آماري ایستگاه هاي مورد مطالعه :)4(جدول

ضریب تغییراتانحراف معیارچولگیدامنهکمینهبیشینهمیانهمیانگیننام ایستگاه

107.375110.55190.859131.80.71670734.3531.994شرق اصفهان

324.96326.7462.7208.6254.10.14465475.9823.384قزوین

137.61123.2233.482151.40.79785750.2836.545کاشان

0.2169458.3923.751-245.875263.7338.9142.7196.2کرج

0.2921864.2426.379-243.53262.8351.7138.5213.2مهرآباد

:ترین نتایج حاصل از تحلیل آماري بارش ایستگاه هاي مورد مطالعه عبارتند از مهم
.باشدمیضریب تغییرات بارندگی در ایستگاه قزوین کمترین و در ایستگاه کاشان بیشترین مقدار .1
.ساله را به خود اختصاص دادند20ایستگاه قزوین باالترین و ایستگاه شرق اصفهان کمترین مقدار میانگین بارش .2
.باشدمقادیر چولگی ، انحراف معیار و به ویژه ضریب تغییرات نشان دهنده ثبات بارش در ایستگاه مهرآباد می.3

(SPI)روش درصد بارش نرمال -2
-بندي شدت ترسالیتبدیل شده سپس با استفاده از مقیاس طبقهSPIهاي واقعی بارش به ارقام دادهSPIبا استفاده از معادله 

نتایج . هاي مورد مطالعه گردیدبندي و تعیین خصوصیات آماري بارش در ایستگاه، شروع به طبقه) 3جدول (ها ها و خشکسالی
.آمده است) 5(محاسبات در جدول 

:باشدبه شرح ذیل می5ترین نتایج به دست آمده از جدول همم
.هاي بسیار شدید مالحظه نشد در ایستگاه هاي مورد مطالعه خشکی.1
.باشد می2ایستگاه مهرآباد داراي بیشترین خشکی شدید با فراوانی .2
.باشدمیفراوانی 5ایستگاه کرج داراي بیشترین خشکی مالیم و بیشترین خشکی ضعیف با .3
.فراوانی داراي بیشترین بارش نرمال است15هاي شرق اصفهان با ایستگاه.4
.فراوانی داراي بیشترین مقدار بسیار مرطوب است1ایستگاه شرق اصفهان با .5

هابراي هریک از ایستگاه(SPI)بندي بارش محاسبه شده از مدل بارش استاندار شده مقادیر طبقه):  5(جدول
مرطوب نرمالخشکی مالیمخشکی شدیدخشکی حادنام ایستگاه

متوسط
بی نهایت مرطوب شدید

مرطوب
00315011شرق اصفهان سینوپتیک

01312220قزوین سینوپتیک

00214130کاشان سینوپتیک

00512120کرج سینوپتیک

02411210مهرآباد سینوپتیک

:بنابراین
وقوع خشکسالی در ایران از یک سو به دلیل واقع شدن در منطقه خشک و نیمه خشک و از سوي دیگر رشد سریع جمعیت 

از این رو تعیین و . هاي آینده خسارات جبران ناپذیر و سنگینی را به دنبال خواهد داشتتواند در طی سالو زندگی شهري می



تواند ما هاي ریز و کالن ،کوتاه مدت و بلند مدت کشور دارد و میریزير برنامهها نقش مهمی دها و ترسالیتفکیک خشکسالی
.هاي به هنگام رهنمون سازدرا به سوي مدیریت صحیح و پیش بینی

نتایج حاصله از هر یک از . در این پژوهش، هر مدل نشان دهنده بعدي از ابعاد بارش در ایستگاه هاي مورد پژوهش است
توان می(SPI)هاي مدلکًال ویژگی.هاستدهنده وقوع پدیده خشکسالی به صورت مقطعی در هر یک از ایستگاهها نشان مدل

:به صورت زیر بیان نمود
مدت و براي دوره در هر منطقه بر اساس آمار بلندSPI . باشدگیري کمبود بارندگی از منابع مختلف میبراي اندازهSPIشاخص

شود، میها برازش دادهمدت بارندگیبراي این کار در ابتدا توزیع آماري مناسب بر آمار بلند .گرددمورد نظر محاسبه می
دهنده بارندگی بیش از بارندگی نشانSPIمقدار مثبت. بودبراي آن منطقه و دوره مورد نظر صفر خواهدSPIبطوریکه متوسط

هاي خشک و مرطوب قابل شده است، براي اقلیماستانداردSPIا کهاز آنج. باشد، و مقدار منفی معناي عکس آن را داردمیانه می
بطور SPIافتد کهاتفاق میطبق این روش دوره خشکسالی هنگامی. قابل مقایسه استبراي دوره مورد نظر استفاده، و نتایج

نیز، بزرگی و SPIتجمعیمثبت گردد و مقادیرSPIیابد کهپایان مییا کمتر برسد، و هنگامی -1مستمر منفی و به مقدار 
ها مربوط به درصد فراوانی نرمالساله ایستگاه30بیشترین فراوانی) 2(درشکل .دهدشدت دوره خشکسالی را نشان می

در این روش فراوانی خشکی حاد کمترین درصد فراوانی . قرار دارد) درصد15(و در مرحله بعد فراوانی خشکی مالیم ) درصد65(

. استرا دار) درصد0.6(
(SPI)درصد فراوانی وقوع بارندگی در دوره آماري به روش  : 1شکل 

. این تحقیق نتایج بسیار خوبی را به ما ارایه دادSPIنمایه بارش استاندارد شده شود مشاهده می1همان طور که در شکل 
هاي گوناگون زمانی براي اهداف مختلف از جمله کشاورزي، هیدرولوژیکی، و منابع مزیت این شاخص در استفاده آن در مقیاس

.ها کاربرد داردآب است که براي مقایسه دامنه وسیعی از اقلیم
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