سال هشتم ،شماره بیستوسوم ،تابستان  ،۱۳۹۸صفحه ۱۷ـ۳۲

مقایسه و ارزیابی شش نمایۀ خشکسالی هواشناسی و پهنهبندی بهترین نمایه با

سید جواد ساداتینژاد* ،۱آرش ملکیان ،۲هادی زارعپور ،۳عاطفه

محمدی4

تاریخ پذیرش۱۳۹۷/۱۲/۸ :

تاریخ دریافت۱۳۹۷/6/۲۱ :

چکیده
برای بررسی خشكسالیها چندین شااخ
هداشناسی شامل شاخ
( )ZSIشاخ

هکها شاخ

 Zچینی و شاخ

خشكساالی اقلیمای وجاد ار
رصد نرمال بارندگی شااخ

ر حق یاق حاضار شاش شااخ
باارا اسناندار شادش شااخ

 Zچینی اصالحشدش مدر ارزیابی قرار گرفنه است این شاخ

خشكساالی

م یاار اساناندار

ها طای یاک ورۀ آمااری

 27ساله (1990ا )2017بر روی  10ایسنگاش همدیدی اسنان اصفهان ر م یاسهای زماانی  24 12 6 3 1و  48ماهاه انااا
شد سپس شاخ

ها از م یاس ماهانه به واحد مشنرك ساالنه حبدیل شدند و بهمنظدر اننخاب مناسبحرین شااخ

بارندگی ر طدل ورۀ آماری بارندگی ساالنه اسنفا ش شد ننایج حاصل از آزمدن فرضیهها نشان ا شاخ
بارا اسناندار شدش و شاخ

هکها شاخ

چینی م ارن با سال وقدع ممینۀ بارندگی رخدا خشكسالی شدید و بسیار شادید را باهحرحیب

ر حما ایسنگاشهای و ر چهار ایسنگاش حقت مطال ه نشان ا ند ایان ساه شااخ
بهلقاظ نمایش خشكسالی بسیار شدید نسبت به سایر شاخ
پهنهبندی وض یت خشكسالی شاخ
و است از این سه شاخ

از ممیناۀ

انقرافم یاار ممنار و ماارایی بیشانری

ها ارند بر این اساس مناسابحرین شااخ

های هکها و بارا اسناندار شدش ر جایگاش نخست و شااخ

بارای حقلیال و

 Zچینای ر جایگااش

بهمنظدر پهنهبندی گسنرشهای حقت حاثییر خشكساالی باا اسانفا ش از روا میانیاابی م كادس

اسنفا ش و اناا شد ننایج حاصل از ارزیابی نشان هندۀ حثییر حساسیت خشكسالیهای اقلیمی بر عرصۀ مدر مطال ه است
واژههای کلیدی :شاخ

رصد نرمال شاخ

هک پهنهبندی خشكسالی میانیابی م كدس نمایۀ خشكسالی اقلیمی

 .1انشیار گروش انرژیهای ند و مقیطزیست انشكدش علد و فندن ندین انشگاش حهران ندیسندش مسئدل jsadatinejad@yahoo.com
 .2انشیار گروش احیای مناطق خشک و مدهسنانی انشكدش منابع طبی ی انشگاش حهران
 .3دانش آموخته کارشناسی ارشد بیابانزدایی دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین دانشگاه کاشان
 .4دانش آموخته کارشناسی ارشد جغرافیایی طبیعی دانشکده جغرافیا دانشگاه اصفهان
DOI: 10.22052/deej.2018.7.23.11
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ارند (لدماس و همكاران )2003

مقدمه
خشكسااالی هداشناس ای 1یك ای از مهمحاارین بالی اای طبی ای

اسماخنین 9و همكاران بهمنظدر حقلیل مكانی شاخ

های

افزارهاای  10GISنظیار Arc View

حثییرگذار ر بخاش مشااورزی مقایط زیسانی اجنمااعی و

خشكسالی ر آمریكا از نر

اقنصا ی است ایان پدیادش باهعندان یكای از مقادو یتهای

و  Arc Infoاسنفا ش مر ند و به این ننیااه رسایدند ماه روا

خاص طبی ت برای هر اقلیمی حكرارپذیر و پیشآمدنی اسات

عكس فاصله برای پهنهبندی خشكساالی روا مناسابی اسات

و برخی از مق ان از آن بهعندان ناهنااری اقلیمی یا مر شاند

(اسماخنین و همكاران )2004

(میشرا و سااین )2010 2خشكساالی ح ریبااً ر حماا منااطق

 RDI12و  SPIرا مادر

حاسامریس و وانگلیس 11شااخ

نظیر ایران مه با شداریهای زیا ی ر زمینۀ حثمین آب مادر

آناایی مه شرایط بیالن آبی را بهنار نشاان می هاد شااخ

نیاز روبهروسات ایان مسائله اهمیات بیشانری پیادا میمناد

بهنری است (حسامریس و ونگلیس )2005
مقسنی ساروی 13و همكاران باهمنظدر پهنهبنادی شادا

و مداو ر حما جهان منشث اصلی مشكالحی نظیر ماهش منابع

مدا و فراونی خشكسالی حدزۀ مارون با اسنفا ش از شااخ

آب ماااهش مقصاادالا مشاااورزی و ن صااان ر چرخااۀ

بارا اسناندار شادش ( )SPIر م یاسهاای زماانی  6 3و 12

امدسیسنم به شمار میرو ازاینرو این واق اه حاثییراا منفای

ماهااه بااا روۀ بازگشااتهای 100 50 20 10 5ساااله و بااا

اقنصا ی را ر این مناطق به نبال ار (بلینه و آ

امدوساكی3

حرسیم منقنیهای

14TMF

و

15TDF

به این ننیاه رسیدند ماه

 )2012ر ننیاااۀ وقاادع خشكسااالی همااۀ مشاادرها چااار

شدیدحرین خشكسالی ر سال  1999ر جندب شارقی ن طاۀ

مشكالحی زیا ی میشدند لذا پر اخنن باه ایان مسائله بسایار

منط ااۀ ماادر مطال ااه رخ ا ش اساات (مقساانی ساااروی و

حائز اهمیت است؛ بدین سبب ارزیابی و حقلیل شااخ

های

همكاران )2009

خشكسالی اقلیمی یک منط اه رك بهناری از خصدصایاا و

صداقت مر ار و هداینی زفدلی بهمنظدر م ایساۀ حطبی ای

احنمال وقدع ماد با شداهای مخنلف این پدیادش را نشاان

سااه شاااخ

خشكسااالی ر اقلیمهااای مخنلااف ایااران بااا

می هد ر این راسنا پژوهشهای زیا ی اناا شدش است ماه

اسنفا هاز سریهای زمانی حاصل از مقاسبۀ  3شاخ
اسناندار شاادۀ  SPIشاااخ

ر ایناا به ب ضی اشارش میشد

16CZI

و شاااخ

بارا
Z-Score

لدماس 4و همكاران بهمنظدر مطال ۀ خشكسالی هداشناسی

شدا فراوانی و حداو خشكسالیها برای سه م یااس زماانی

بااارا

 3 1و 12ماهه مدر مطال ه قرار ا ند ننایج این حق یق نشاان

ناهناارهاای باارا)RAI( 7

های  CZI SPIو  Z-Scoreابزارهاای مناسابی

ر یدنااان بااه مقاساابۀ شاااخ
اسناندار شدش )SPI( 6و شااخ

 Z-Score5شاااخ

ر م یاسهای زمانی منفاوا پر اخنند ننایج نشان ا مه هار
سه نمایاه روناد مشاابهی ر م یااس  12ماهاه بارای ح یاین

ا مه شااخ

برای آشكارسازی خشكسالی است (صداقت مر ار و هاداینی
زفدلی )2008

خشكسالی و حرسالی ارناد همنناین ایان نمایاهها مطاب ات

سبزیپرور و همكااران بارای ارزیاابی خشكساالی اسانان

خدبی با نمایه خشكسالی پالمر  )PDSI(8ر ح یین خشكساالی

همدان با حطبیق هفت نمایۀ خشكسالی هداشناسی شامل نمایاۀ

1. Meteorological Drought
2. Mishra and Singh
3. Belayneh and Adamowski
4. Lukas
5. ZSI: Z-Score Index
6. SPI: Standardized Precipitation Index
7. RAI: Rainfall Anomaly Index
8. PDSI: Palmea drought severity Index

9. Smakhtin
10. GIS:Geographical Information System
12. Tsakiris & Vangelis
13. Reconnaissance drought Index
14. Mohseni Saravi
15. Time scale- Magnitude –Frequenc
16. Time scale-Duration-Frequency
17. CZI: China Z- Index
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آبوهدایی رخ می هد اماا ر منااطق خشاک و نیمهخشاک

م ایسه قرار ا ند و به این ننیاه رسیدند مه شااخ

(مرا ی شنپاگر ی و همكاران  )2014خشكسالیهای شدید

 RDIاز
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بارا اسناندار ( )SPIنمایۀ م یار اساناندار  )ZSI( Zنمایاۀ
 Zچین ای ( )CZIو نمای اۀ  Zچین ای ح دیلیافنااه  )MCZI(3بااا
اسنفا ش از رواهای حقلیل خدشهای 4و همبسنگی آماری بین
نمایهها ر  22ایسنگاش منط ۀ مدر مطال اه ر م یااس زماانی

ناصاارزا ش و احماادی بااه بررساای عملكاار شاااخ

های

خشكسااالی هداشناساای باارای ارزیااابی شاادا خشكسااالی و
پهنهبندی آن ر اسنان قازوین پر اخنناد شااخ
اسنفا ش شامل شاخ
شاخ

 Zچینی شاخ

بارندگی اسناندار شدش شااخ

های مادر

 Zچینی اصالحشادش
عاد  Zو شااخ

مدر نظر نشان ا ند مه م یارهای  ZSI RAIو  DIاز لقااظ

هکهااا میباشااد م ااا یر شاادا خشكسااالی بااا اساانفا ش از

حدصیف وض یت خشكسالی بسیار به هم نز یکاناد باهحرحیب

شاخ

های مدر نظر ر م یاس زمانی سااالنه مقاسابه شاد

بهعندان بهنرین سناهها برای ارزیاابی خشكساالی هداشناسای

ننااایج نشااان ا مااه شاااخ

همكاران )2009

هکها ر جایگاش نخست و شاخ

و و شاخ

ملكیااان و همكاااران بااهمنظدر پهنهبناادی خشكسااالی و
مدیریت بهینۀ منابع آب ر بخشهای شمالی اسنان سامنان باا
خشكساالی  SPIر م یااس زماانی  9 6و

اسنفا ش از شاخ

های  Zچینی و شااخ

عد  Zر رحباۀ

 Zچینای اصالحشادش

بااهحرحیب ر رحبااههای سااد و چهااار بااهلقاظ شناسااایی
خشكسااالیهای شاادید قاارار میگیرنااد مشااابهت عملكاار
شاخ

عد  Zبه شاخ

بارنادگی اسناندار شادش ر نشاان

12ماهه ر یک ورۀ زمانی مشنرك 16ساله (1988ا )2003به

ا ن خشكسااالیهای شاادید از یگاار ننااایج به سااتآمدش

این ننیاه رسیدند مه شدیدحرین خشكسالی ر ساال  1997و

میباشد همنناین شااخ

هکهاا باا حدجاه باه

مربدط به ایسنگاش گرمساار باد ش اسات؛ همنناین بار اسااس

عملكر مناساب ر مشاخ

ن شههای پهنهبندی خشكسالی به ستآمدش مشاخ

میشاد

مه ن اط شمالی و غربی اسنان نسابت باه ساایر منااطق ارای
خشكسالی شدیدحری هسنند (ملكیان و همكاران )2009

مار ن خشكساالیهای شادید

ارای اندمی مبالغه ر نماایش خشكساالیهای شادید اسات
(ناصرزا ش و احمدی

.)2012

نصراللهی و همكاران ر راسنای بررسی خطر خشكساالی

انصاری و همكااران بارای ارزیاابی و حقلیال خشكساالی

ر اسنان سمنان با هدف مشاخ

مار ن الگدهاای زماانی و

خطر خشكسالی  (DHI)7برای حهیۀ ن شۀ خطر

ایسنگاش همدیدی مشهد از مدل فازی اسنفا ش مر ند؛ باه ایان

مكانی شاخ

صدرا ماه باهمنظدر پاایش خشكساالی باا حرمیاب و حاابع

از ا شهای شاخ

عضدیت فاازی مربادط باه شااخ

شااخ

 SPIر سه م طاع زماانی  6 3و 12ماهاه

بارنادگی اسناندار شادش

اسنفا ش مر ش مه ب د از پهنهبنادی خطار از روا مریایناو و

فرضای حبخیار و ح ار اسناندار شادش

طب هبناادی طب اااا مخنلااف خطاار آساایبپذیری و ریسااک

حبخیار و ح ار و

خشكسالی از روا شكست طبی ی ر مقیط  GISاین ننیااه

بارندگی اسناندار شدش  (SEPI)6را ارائه مر ند ننایج حاصل از

حاصل شد مه ر م طع زمانی  3ماهه مناطق شامال و مرمازی

از

و ر م طع زمانی  6ماهاه منااطق شامالی و ر م طاع زماانی

) (SPIو یک شااخ
 (SEI)5شاخ

جدیدی باا ناا شااخ

مدل نشان ا ماه شااخ

 SEPIهماۀ مزایاای شااخ

جمله امكان مقاسابه ر م یاسهاای زماانی منفااوا را ار
بهعالوش حثییر پارامنر رجهحرارا بر وقادع خشكساالیها نیاز
ر آن لقاظ شدش است (انصاری و همكاران )2010

12ماهااه مناااطق جناادبی اساانان ساامنان از خطاار خشكسااالی
بیشنری برخدر ارند (نصراللهی و همكاران

.)2015

سلیمانی سار و و رف یی سار وئی بهمنظدر بررسی حقلیال
گسنرۀ ورشهای خشكسالی و حرسالی روی حدزۀ آبریز هلیال
رو جیرفت از و شاخ

 SPIو  SIAP8ر پایۀ زمانی ساالنه

1. DI: Deciles of precipitation Index
2. PNPI: Percent of Normal Precipitation Index
3. MCZI: Modified Chinese Z - Index
4. Cluster analysis

ر منط ۀ مدر نظر اسنفا ش مر ند و نشاان ا ناد ماه گسانرۀ

5. Standardized Evapotranspiration
6. Standardized Evapotransprecipitation Index

7. Drought Hazard Index
)8. Standaradize Index of Annual Precipitation
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ر شرایط اقلیمی سر نیمهخشک شناخنه شدند (سبزیپرور و

شاخ

های بارناادگی اسناندار شاادش و
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ورشهای خشكسالی بیشانر بهسامت غارب حادزۀ هلیالرو
است و گسنرۀ ورشهاای حرساالی بیشانر از جنادب بهسامت

خشكسالی ر منط ه اللینپدر 3ر سال  1976احفا افنا ش اسات
(آمریت و همكاران )2017
بدیاادا  4و همكاااران بااه حازیااه و حقلیاال خشكسااالی

شمال غارب منط اه باد ش اسات (سالیمانی ساار و و رف یای

هداشناسی و هیدرولدژیكی بر اساس شاخ

سار وئی )2016
ا یب و گرجیزا ش بهمنظدر بررسی خشكسالی ر حدضاۀ

های

 SPIو SDI

ر م یاسهای زمانی مخنلاف ( 6 3و  12مااش) باا اسانفا ش از

آبریز ز از ا شهای بارندگی ساالنه ایسنگاشهای حناو پانج و

آزمدن مان–منادال 5ر حدضاۀ لنااآون 6ر شامال

حلااهزنو سااد ز طاای یااک ورۀ آماااری مشاانرك 17ساااله

پر اخننااد و بااه ایاان ننیاااه رساایدند مااه همبساانگی بااین

(1373ا )1389اسنفا ش مر ند؛ وض یت خشكسالی بار اسااس

های  SPIو  SDIر ورشهای مخنلف وجد ار ولی

ا شهای مذمدر با اسنفا ش شاخ

هک ) (DIاسناندار بارا ( Z (SPIچینی ( Z (CZIچینای

ر م یاس زمانی 12ماهه این همبسانگی مثبات و قادی اسات
(بدیدا و همكاران )2017
ر این اسنان و سایر اسنانهای مشدر خشكسالی با ح دا

اصالحشاادش ( )MCZIنماارش  (ZSI) Zماادر بررساای قاارار
گرفت ننایج نشان ا مه بیشنرین وقدع خشكسالی شادید بار

م دو و با اسنفا ش از نر افزارهاای آمااری و مادر بررسای

های  MCZI PNIو  ZSIمربادط باه ایسانگاش

قرار گرفنه است ر این پژوهش با حدجه به اینكه ر مطال اا

های من اد فراگیرحارین

اناا یافنه حا مندن از نمایههای ارزیابیشدۀ م دو طدل ورۀ

سالهای خشكسالی مربدط به سالهای  1386حاا  1388باد ش

بررسی مدحاشحر (با مبنای سال مایال ی) و بهنادرا از حقلیال

است (ا یب و گرجیزا ش )2016

میانیابی م كدس جهت سنهبندی ننایج اسنفا ش شادش اسات

اساس شااخ

حلهزنو باد ش و بار اسااس شااخ

مصباحزا ش و سلیمانی سا رو برای ارزیابی و حقلیل وقادع
زمانی وقدع خشكسالیها از شااخ

های خشكساالی  SPIو

این پژوهش با بهمارگیری یاک ورۀ آمااری ( 27سااله) و بار
مبنااای بارناادگی ساااالنه و ماهانااه شااش شاااخ

MCZI

جریاناا رو خانهای ) 1(SDIبه همراش آمار ماهانه  10ایسانگاش

 DI SPI ZIS CZIو  PNPIر م یاسهای زمانی مخنلاف را

بارانسنای و  5ایسنگاش هیادرومنری ر حادزۀ آبخیاز مرخاه

مه حامندن ر اقلیمهای نیمهخشاک خشاک و بیاباانی باهطدر

ها ر  3بازش زماانی  48 24 12ماهاه

همزمان برای شناخت خدب از وس ت شادا حاداو زماان

مدر ارزیابی قرار گرفنند ننایج نشان ا رابطاۀ زماانی وقادع

شروع و زمان خاحمه خشكسالی و شاناخت اب اا مخنلاف آن

خشكسالی هداشناسی و هیدرولدژیكی با یكدیگر ر سطح 99

بررسی نشدشاند مدر ارزیابی قرار می هد حا باهعندان بخشای

رصد م نی ار است و این همبسنگی ر بازۀ  48ماهه حدامثر

از مطال اا طرح جاامع خشكساالی بارای اسانان ماه بارای

اسنفا ش مر ند و شاخ

است (مصباحزا ش و سلیمانی سا رو )2018
آمریت 2و همكاران برای ارزیابی و حقلیل فراوانی و شدا
وقاادع خشكسااالی ر مرمااز هنااد بااا اساانفا ش از شاااخ

ماهش خساراها مامالً ضاروری و مادر نیااز اسات لقااظ
گر

ر ایان حق یاق باا اسانفا ش از ن طاهنظراا مارشناساان

مخنلف ر ن اط مخنلف ایران و مطال اۀ حق ی ااا اناا شادش

خشكسالی رصد نرمال بارندگی ( )PNPIو آمار بارا ماهاناه

ر نیا و آمار و اطالعاا مدجاد ر ایسانگاشهای سایندپنیک

با ورۀ آماری  113ساله ( 1901حا  )2013مدر ارزیاابی قارار

اسنان ارزیابی شاخ

های خشكسالی و پهنهبندی خشكسالی

گرفت؛ نناایج نشاان ا ماه میاانگین فراونای خشكساالی ر

مدر بررسی قارار میگیار حاا شارایط مدجاد منط اۀ مادر

گذشنه هر  10سال یک بار بد ش ماه باه هار  5ساال یاک باار

حق یق با شرایط بهینه مدر م ایساه قارار گرفناه و ر نهایات

ح لیل پیادا مار ش و بار ایان اسااس منااطق غربای و شامالی
حساسیت بیشنری نسبت به خشكسالی اشنه حادامثر شادا
1. Streamflow drought index
2. Amrit

3. Lalitpur
4. Boudad
5. Mann-Kendall
6. Inaouen
7. Morocco
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های رصاد نرماال

)(PNI

شاخ

مارامش7
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سازگارحرین و مناسبحرین شاخ

مطال ه را ر پهنۀ اسنان اصفهان نشان می هد

اصدل اننخاب گر
ر این حق یق فرض شدش مه خشكساالیهای هداشناسای
حا ثشدش حقتحثییر ندساناا الگدهای زمانی و مكانی م ا یر
بارا قرار ارند و حغییراا عمدش ر این الگدها به نبال خد
نمایههای مدر مطال ه را حقتحثییر قرار می هند

داده و روش کار
اسنان اصفهان ر مخنصاا جغرافیایی 30رجه و  43قی اه

Figure 1. Geographic location of the stations studied in Isfahan
province

حا  34رجه و  27قی اۀ عارض شامالی و  49رجاه و 38
قی ه حا  55رجه و  32قی ۀ طدل شرقی قارار ار (شاكل

جدول ( :)۱ایستگاههای مورد مطالعه در استان اصفهان

 )1و مساحت آن حدو  107145میلدمنرمربع است میانگین

Table (1): Stations studied in Isfahan province

ایستگاههای

طول

عرض

ارتفاع از

سال شروع

استان

جغرافیایی

جغرافیایی

سطح

آماربرداری

(درجه -

(درجه -

دریا

بارش

دقیقه)

دقیقه)

(متر)

پنانسایل منط ااه  3200میلیمناار ر ساال و ارحفاااع مندسااط

اصفهان

51 40

32 37

1550/4

1951

منط ه  1550منر از سطح ریاست طب هبندی اقلیمی مه بار

شرق اصفهان

51 52

32 40

1543

1976

اساس وض یت میانگین شرایط اقلیمی هر منط ه و با اسنفا ش

کاشان

51 27

33 59

982/3

1966

خوروبیابانك

55 05

33 47

845

1986

کبوترآباد

51 51

32 31

1545

1987

گلپایگان

52 17

33 28

1870

1992

شهرضا

51 50

31 59

1845/2

1993

نطنز

51 54

33 32

1684/2

1992

اردستان

52 23

33 23

1252/4

1992

نایین

53 05

32 51

1549

1992

بارندگی منط ۀ مدر حق یق برابر 130میلیمنر ر سال است
این م دار بارندگی ممنر از نصف میانگین بارندگی مشادر و
یکششاام میااانگین جهااانی اساات و میاازان حبخیاار و ح اار

از رواهای م روف صدرا میگیار

ر شاناخت حفااوا

بااین مناااطق از نظاار شاارایط اقلیماای حااائز اهمیاات اساات
طب هبندی اقلیمی ایسنگاشهای اسانان را بار اسااس و روا
م روف آمبرژش و ومارحن نشان می هد اقلیم اسنان اصافهان
با حدجه به طب هبندیهای م نبر اقلیمی ارای سه اقلیم عمدۀ
نیمهخشااک گاار و خشااک و بیابااانی ارزیااابی شاادش اساات
(سلطانی و مدرس )2006
ر بررسی حاضر بهمنظدر مطال ۀ نمایههای خشكساالی
ر اسنان اصفهان از آمار  27ساله بارندگی  10ایسنگاش مسن ر
ر اسنان و اسنانهای مااور مه ارای میفیت آماری مناسبی
بد ند اسنفا ش شد (سازمان هداشناسی مشدر )2017 1همان
طدر مه ر جدول ( )1مالحظه میشاد هماۀ ایسانگاشهای
سیندپنیک حقت نظاارا ساازمان هداشناسای مشادر مننارل
میشدند شكل ( )1مدق یت جغرافیاایی ایسانگاشهای مادر
1 . Meteorological Organization of the country

شاخصهای مورد مطالعه
ر ایان مطال اه بااهمنظدر ارزیاابی سااناهها یاا شاااخ

های

خشكسالی ر اسنان اصافهان شاش شااخ

خشكساالی باا

مبنای بارندگی اننخاب شد اسااس شااخ

های خشكساالی

غالباً بر مبنای ساناش انقاراف م اا یر بارنادگی از میاانگین
رازمدا طی یک ورۀ زمانی م ین اسندار است ویژگیهاای
عماادمی و فرمدلهاااای مقاساابۀ هریاااک از شااااخ

های

خشكسالی مدر اسنفا ش ر این حق یاق ر جادول ( )2نشاان
ا ش شدش است به لیل آشنایی منخصصان با این شااخ

ها از
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منطقۀ مورد مطالعه و دادهها

شکل ( :)۱موقعیت جغرافیایی ایستگاههای مورد مطالعه در استان اصفهان
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خشكسالی با رعایت هماۀ

21

22

حدصیف مسن ل هر شاخ

خد اری شادش اسات همنناین
های

جاادول ( )3طب اااا مخنلااف خشكسااالی را ر شاااخ
ششگانه نشان می هد

جدول ( :)۲فرمولهای محاسبۀ هریك از شاخصهای خشکسالی
مورد استفاده در تحقیق
Table (2): Formulas for calculating each of the drought indices
used in the research

پارامنر
مدر

نا شاخ

اسنفا ش

بارندگیPNPI(۱

ی

واحد زمانی

فرمدل مقاسبه

ارزیابی

ماهانه و ساالنه

Pi
= PNPI
P

()۱

)

بارندگ

دهكهای
بارندگی)DI(۲

ی

ماهانه

شاخص معیار
۳

بارندگ

 Zscoreیا

ی

ماهانه

i
100
N +1

= Pi

()۲
X −x
Z= i
S
() ۳

ZIS
شاخص بارندگی
استانداردشده
()SPI

شاخص Z

4

چینی

()CZI

5

بارندگ

۱۲،6،۳و۲4ماه

ی

ه

بارندگ
ی

شاخص  Zچینی
اصالحشده
()MCZI

واریانس ا شهاست
جدول ( :)۳طبقات مختلف شاخصهای مختلف خشکسالی
شاخصبارندگی
شاخص
طبقات استانداردشده
درصد
( )SPIو
شدت
نرمال
خشكسالی شاخص Z
()PINI
چینی ()CZI
نرمال

شاخص

استاندارد

ماهانه  𝑋iا شهاای باارا مال ورش  nح ادا ا شهاا و

6

بارندگ
ی

σ

P −P
SPI = i
S

()4
1/ 3

ماهانه

 6 C
6 C
CZI i =  s  j + 1 − + s
Cs  g
 Cs 6

)− x

j

n  3

j −1

= Cs

 80%تا 40% %120تا -0/25 %60تا +0/25

خشكسالی
ضعیف
خشكسالی
 -1/5تا  50% -1تا 20% %70تا -0/84 %30تا -0/52
متوسط
خشكسالی
 -2تا 40% -1/5تا 10% %55تا -1/28 %20تا -0/84
شدید
خشكسالی
كمتر از  -2كمتراز %40كمتراز %20كمتر از -1/28
بسیار شدید
 -1تا 0

 70%تا 30% %80تا -0/52 %40تا -0/25

ر اجرای این حق یق بهمنظدر بررسی قیق خشكسالی و
باارای حاااریخ شااروع و خاحمااه و طاادل ماادا یااا حااداو
خشكسالی از لدح فشر ۀ حخصصی آمدزشای  DIPاسانفا ش

n

3

ماهانه

 (x

() 5

 +1تا 0

شاخص شاخص معیار
استاندارد
دهك
Z()DI
)SCORE(ZSI

() 6

ر رابطۀ ( 𝑃i )1بارندگی ماهیانه یا ورۀ مدر نظر و̅𝑃
میانگین بارا طدالنیمدا طی این ورش است
ر رابطااۀ ( i )2م اارف هااک و  nح اادا ا شهااای
بارندگی است

شدش است با بهمارگیری نر افزار  DIPروی ا شهای باارا
فراوانی ورشهای خشک و حر بزرگی حداو و شدا آنهاا
از طریق شش شاخ

های

اقلیمی (SPI ZIS CZI MCZI

 DIو  )PNPIمقاسبه شد

بررسی کارایی سنجههای خشکسالی

ر رابطۀ ( 𝑋i )3میانگین باارا مال ورش ̅𝑋 میاانگین

ر این پاژوهش ماارایی ساناههای خشكساالی ر پاایش

بارا ماهانه و  Sانقراف از م یاار بارنادگی ر هار م یااس

خشكسالی هداشناسی بررسی میشد برای چنین هدفی این

زمانی است

فرضیه ر نظر گرفنه شدش است :ممینۀ م ادار بارنادگی طای

ر رابطاااۀ ( 𝑃i )4باااارا ر ورۀ مشاااخ
12ماهه) ̅𝑃 میانگین مل ا شهاا و  Sانقرافم یاار نمدناه یاا
( 6 3و

یااک ورۀ بلندماادا اقلیماای من كسمنناادۀ خشكسااالی
هداشناسی بسیار شدید یا شدیدی است مه ر منط اۀ حقات
بررسی حا ث شدش است بهمنظدر بررسی این فرضیه ممینۀ

1. Percent of Normal Precipitation Index
2. Deciles of precipitation Index
3. Z-Score Index
4. Standaraization Precipitation Index
5. CZI: China Z- Index
6. MCZI: Modified Chinese Z – Index

م اااا یر بارنااادگی ر هااار ایسااانگاش اسااانخرا و پاااایش
صدراگرفنه حدسط ساناندشهای خشكساالی ارزیاابی شاد
(بذرافشان )2003

Downloaded from deej.kashanu.ac.ir at 9:37 +0430 on Monday September 16th 2019

نرمال

ر رابطۀ ( )5و ( Cs )6همان ضریب چدلگی  φjمنغیار
اسناندار ا شها ̅𝑋 میانگین بارا مل ورۀ میاانگین باارا

Table (3): Different classes of different drought indices

شاخص درصد

بارندگ

جام ه ر رازمدا است
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میااانگین گاارفنن از آنهااا بااه ساات میآیااد (شااكل )2

پهنهبندی خشکسالیها
بهمنظدر بررسی بهنار حغییاراا مكاانی خشكساالیها ر مال

(انصافیم د )2009

منط ۀ مدر مطال ه ن شههای خشكساالی از نظار ویژگیهاای
فراوانی نسبی خشكسالی از نظر حداو و بزرگی طادالنیحرین
حداو و شدیدحرین م ا یر مشاهدششدش ر هر م یااس حرسایم
شد بررسی این ویژگیها بهصدرا منط اهای ایان امكاان را
می هد مه ن ااط حسااس از نظار حماامی ویژگیهاای مادر
مطال ه ر هر مطال ۀ خشكسالی مشخ

figure (2): Validation of points or pixels in the method

شدند

از امكانااا نر افزارهاای مادر

اسنفا ش ر  GISشاامل  Arc Info Arc Viewاسانفا ش شاد از
نر افزار  Arc Viewبرای حرسیم ن شهها و خطدط همشدا از
نظر خشكسالی و از نر افزار  Arc Infoبرای حبدیل مخنصااا

()8

33

X X X
32

+ ...

32

2

13

X X X

23

X X X

12

()9

12
2

1

2

شبكۀ جغرافیایی به مخنصاا  UTMاسنفا ش شد

21

22

W +X W
W +W + ...
1

11

11

=X
22

W = X 2 +Y
1

روش میانیابی معکوس فاصله
رواهای مخنلفی برای برآور منغیرهایی مه حغییاراا زماانی
و مكانی ارند وجد ار حفااوا ایان رواهاا مربادط باه
نقدۀ مقاسبۀ وزنی است مه به ن اط مشاهدششدۀ اطراف ن طۀ
ماهدل ا ش میشد مزیت روا میانیابی م كدس این است
مه فاصلۀ م ا یر ن اط ماهدل را از راش میانگین وزنی ا شهاای
مشاهدشای با ن اط همسانش برآور میمند مه بار ایان اسااس
م ا یر برآور ش ن اط ماهدل به م دار واق ای نز یاکحر اسات
(لی و گر )2010 1ر این پژوهش از آناا مه هدف اسانفا ش
از روا میانیابی م كدس فاصله اسنفا ش از آماار ایسانگاشهای
همادار برای ایسنگاشهای فاقد آماار باد ش از نناایج ا شهاای
ایسنگاشهای همادار برای ایسانگاشها و منااطق فاقاد آماار ر
سطح اسنان اسنفا ش شد؛ ر این روا فاصله اینگدناه فارض
میشد مه هر ن طۀ ورو ی ارای یک ایر مقلی است و حاثییر
آن با افزایش فاصله مااهش مییاباد ر ایان روا باه ن ااط
نز یکحر به سلدل اناا فرایند وزن بیشنری ر م ایسه با یک
ن طۀ ورحر ا ش میشد و ماحریسی ر نظر گرفناه میشاد و
برحسب فاصله به هر سلدل ارزا یا وزنی ا ش میشد و ر
نهایاات ارزا ساالدل مرماازی ماااحریس بااا جمااع ارزاهااا و
1. Ly and Degr

X

()10
d POWER
ر این روابط هریک از پارامنرها عبارااند از:

=W

 :dفاصلۀ مسن یم حا سلدل مرمزی
 :Wوزن مربدط به هر سلدل
 :Xفاصلۀ اف ی حا سلدل مرمزی
 :Yفاصلۀ عمد ی حا سلدل مرمزی
پارامنر حادان 2میازان اهمیات ن ااط را ر بارآور ارزا
سلدل مرمزی مشخ

میمند بهمنظدر بارآور پارامنرهاای

مدجد ر ایان روا از روا آزمادن و خطاا و باه سات
آور ن میاازان خطااا اساانفا ش میشااد یكاای از مهمحاارین
پارامنرهای مدجد ر این بارآور انادازۀ سالدل خروجای
ح دا سندنها و ر یفهای خروجی است ر ح یاین انادازۀ
سلدل خروجی باید بهگدنهای عمل مر ماه از طرفای میازان
مقاسباا و زمان اناا فرایند میانیابی بهعلت اندازۀ سالدل
مدچک بسیار زیا نشد و از طرفی نباید سلدل بیش از حاد
بزرگ شد مه میزان خطا زیا شد از یگر پارامنرهای قابل
ح ریف ر این روا ح دا ن اط همسایه بارای میانیاابی و
حدان مدر اسنفا ش برای پارامنر فاصاله اسات (انصاافیم د
)2009

2. Power
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برای حهیۀ ن شههای فد

شکل ( :)۲ارزشگذاری نقاط یا پیکسلهای موجود در روش IDW
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23

24

بنابراین باهطدر خالصاه میحادان گفات از آنااایی ماه

طدل و عرض جغرافیایی و ارحفاع از سطح ریا پایاۀ زماانی

بررسی ویژگیهای منط های خشكسالی به مماک ن شاههای

 27ساااله (1990اا )2017بااهعندان پایاۀ آماااری مشاانرك ر

گساانرۀ آنهااا امكانپااذیر اساات ر ایاان حق یااق حمااامی

بررسی حغییراا زمانی بارا مدر حدجه قرار گرفت ساپس

ویژگیهااای خشكسااالی اعاام از فراواناای نساابی حااداو و

صقت و همگنی ا شها بر اساس روا جر مضاعف مادر

ورشهای بازگشات آنهاا بهصادرا ن شاههای خشكساالی

بررسی و ا شهای ناق

ایسنگاشهای مااور از طریاق روا

حرس ایم و ماادر ارزی اابی قاارار میگیرنااد ن شااههای قاباال

همبسنگی و روا نسبت نرمال مدر بازسازی قارار گرفات

طب هبندی حدساط جدولبنادی شااخ

های مادر اسانفا ش

ر مرحلۀ و با اسانفا ش از روا میاانگین منقارك روناد

طب هبناادی و همااۀ ن شااههای شاااخ

های خشكسااالی و

ورشهای خشک و مرطدب بهوسیلۀ آمار رازمدا بارا باا

مطال ه بهصدرا ن شههای خطدط مننادری حهیاه میشادند

شاااخ

های من ااد خشكسااالی اناادازشگیری شااد سااپس

پس از حهیۀ مامل ن شهها و اعمال مارز ر آنهاا ن شاههای

بهمنظدر بررسی فرضیه ممینۀ م ا یر بارندگی ر هر ایسنگاش

خروجی با ر نظر گرفنن م یاس به میلدمنر و جهات شامال

اساانخرا و پاااایش صااادراگرفنه حدساااط ساااناندشهای

ن شه حهیه و ارائه میگر ند

خشكسالی ارزیابی شد جدول ( )4ممینۀ م ا یر بارنادگی و
سال وقدع آن را به همراش پاایش وضا یت جادی از یادگاش

شرح و تفسیر نتایج
ر مرحلۀ اول این حق یق باهمنظدر ارزیاابی بهنار حغییاراا

سناههای خشكسالی مننخب نشان می هد

مكانی بارا ر اننخاب ایسنگاشها عالوش بار ممیات ا شهاا
جدول ( :)4تقارن سال وقوع کمینۀ بارش با خشکسالی شدید و بسیار شدید هواشناسی در ایستگاههای منتخب (عدد  ۳خشکسالی شدید و عدد
 4خشکسالی بسیار شدید)
Table (4): Equation of the year of minimum rainfall occurrence with severe and severe drought in meteorological stations in selected
)stations (number 3 Severe drought and number 4 extreme drought

ایسنگاش

ممینه بارا
(میلیمنر)

ها

شاخ

DI

PNPI

SPI

ZSI

CZI

MCZI

سال وقدع

اصفهان

77/5

1990

2

4

3

3

2

1

شر اصفهان

55/4

2008

3

4

4

3

4

1

ماشان

82/9

1990

2

4

2

2

2

1

مبدحر آبا

40/5

2008

4

4

4

3

3

1

خدروبیابانک

45/2

1997

3

4

3

2

2

1

ار سنان

66

1994

3

4

3

3

3

1

نطنز

114/1

2001

2

4

3

3

3

1

گلپایگان

112

2008

3

4

4

3

4

1

نایین

50/2

2008

3

4

3

2

3

1

شهرضا

52/7

2008

3

4

4

3

3

1

رحبه

-

-

4

1

2

5

3

6

با اسنفا ش از روا میانیابی م كدس فاصله و با اسنفا ش از
مقیط  GISو باا حدجاه باه ا شهاای مدجاد حدزیاع مكاانی
م نی اری آن ن شۀ رونیاابی حهیاه شاد؛ نیاز باا اسانفا ش از

شاخ

اقلیمی برحر ( CZI SPI DIو  )PNPIر طدل ورۀ

آماری  27ساله (1990ا )2017ن شههای پهنهبندی خشكسالی
ر م یاس زمانی ماهانه سهماهه پنجماهه و ساالنه حهیه شد
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همننین ن شههای فراوانی و شدا خشكسالی منط اۀ مادر

ورشهاااای حاااداو و شااادا خشكساااالی باااا اسااانفا ش از
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 نقشۀ پهنهبندی خشکسالی استان اصفهان با استفاده از:)6( شکل

 نقشۀ پهنهبندی خشکسالی استان اصفهان با استفاده از:)۳( شکل

شاخص بارش استانداردشده در مقیاس زمانی سهماهه

شاخص دهك در مقیاس زمانی سهماهه

Figure (6): Drought zonation map of Isfahan province
using the Standaraization Precipitation index in the threemonth time scale

Figure (3): Drought zonation map of Isfahan province using
the Deciles of precipitation index in the three-month time scale

 نقشۀ پهنهبندی خشکسالی استان اصفهان با استفاده از:)4( شکل
 نقشۀ پهنهبندی خشکسالی استان اصفهان با استفاده از:)۷( شکل
شاخص بارش استانداردشده در مقیاس زمانی ساالنه
Figure (7): Drought zonation map of Isfahan province
using the Standaraization Precipitation index in annual time
scale

 نقشۀ پهنهبندی خشکسالی استان اصفهان با استفاده از:)۸( شکل
 چینی در مقیاس زمانی سهماههz شاخص
Figure (8): Drought zonation map of Isfahan province
using the China Z- Index index in the three-month time scale

شاخص دهك در مقیاس زمانی پنجماهه
Figure (4): Drought zonation map of Isfahan province
using the Deciles of precipitation index in the five-month time
scale

 نقشۀ پهنهبندی خشکسالی استان اصفهان با استفاده از:)5( شکل
شاخص دهك در مقیاس زمانی ساالنه
Figure (5): Drought zonation map of Isfahan province
using the Deciles of precipitation index in annual time scale

شکل ( :)۹نقشۀ پهنهبندی خشکسالی استان اصفهان با استفاده از

شاخص شاخص درصد نرمال بارندگی در مقیاس زمانی ساالنه
Figure (12): Drought zonation map of Isfahan province
using the Percent of Normal Precipitation Index in annual time
scale

ننایج به ست آمدش قابلیت شاخ

های

PNPI DI SPI

 CZI ZSIو  MCZIرا بااا حدجااه بااه روابااط ح ریفشاادش ر
برآور وض یت خشكسالی و حرسالیها نشان می هند روناد
نمد ارها و گرافهای حاصل برای هر ایسنگاش ر هر م یاس
زمانی این مدر را حثیید میمناد؛ زیارا ایان گرافهاا ماامالً
من ارن هسنند و هیچ اغراقی ر باال یا پاایین مقادر Xهاا از
نظر حرسالی و خشكسالی بسیار شدید و خار از حد مادر
شکل ( :)۱۰نقشۀ پهنهبندی خشکسالی استان اصفهان با استفاده از
شاخص شاخص درصد نرمال بارندگی در مقیاس زمانی سهماهه
Figure (10): Drought zonation map of Isfahan province
using the Percent of Normal Precipitation Index in the threemonth time scale

اننظار وجد ندار و ا شها مامالً نرمالاناد ایان مطلاب ر
مدر شاخ

 SPIر مطال ااا مق اانی نظیار ماکمی 1و

همكاران ( )1995ر ایالت ملرا و آمریكا و مطال اا بدر

ی2

و همكاران ( )2006ر مشدر اینالیا مدر حثییاد قارار گرفناه
است
با افزایش م یاس زماانی پرید هاای باا م اا یر منفای و
مثبت  CZI ZSI PNPI DI SPIو  MCZIاز نظر ح دا یا
فراوانی ماسنه شدش ولی طدل مدا خشكسالی و حرساالی یاا
حداو آنها افزایش مییابد این مطلب ر مدر شاخ

SPI

مطال ۀ مکمی و همكاران ( )1995ر ایالت ملرا و و آمریكا
نیز حاصل شد
شکل ( :)۱۱نقشۀ پهنهبندی خشکسالی استان اصفهان با استفاده از
شاخص شاخص درصد نرمال بارندگی در مقیاس زمانی پنجماهه
Figure (11): Drought zonation map of Isfahan province
using the Percent of Normal Precipitation Index in the fivemonth time scale

ننایج شاخ

ها مه ر پایۀ زمانی مخنلفی مقاسابه شادش

اسات نشاان ا ماه هرچاه پایاه زماانی مقاسابه بزرگحاار
میشد شاخ

 SPIخشكسالیها را ممنر بارآور میمناد

ولاای هرچااه پایااۀ زمااانی شاااخ

مدچااکحر میشااد
1. Mckee
2. Bordi
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شاخص  zچینی در مقیاس زمانی پنجماهه
Figure (9): Drought zonation map of Isfahan province
using the China Z- index in a five-month scale

شکل ( :)۱۲نقشۀ پهنهبندی خشکسالی استان اصفهان با استفاده از
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عكسال مل بهناری نسابت باه ممباد باارا نشاان ا ش و

رخاادا خشكسااالی شاادید و بساایار شاادید را ر حمااا

خشكسالی مدحاشمدا را نز یک به واق یت بارآور میمناد؛

ایسنگاشهای حقت مطال ه نشان ا ش و مارایی بیشنری نسابت

سهماهۀ  SPIبیانگر این مدضدع است اما

ها از جنباه نماایش خشكساالیهای شادید

برای مثال شاخ

ر برآور خشكسالیهای طدالنیمادا شااخ

ها بار پایاۀ

زمانی طدالنیحر مناسبحر بد ش و ننایج بهنری ارائه میمنند و
از طرفی شاخ

 24 SPIماهه حثییر بارا ساالهای قبال را

ر خشكسالی سال جاری ر نظر گرفنه و ر صدرا وقادع
خشكسالی آن را یرحر برآور میمند

هکهاا

ارند اما مقدو ۀ م ا یر ماهانه و سااالنه شااخ

( )DIبر روی نمد ارهای حرسیمشدش ممی وسیعحر از ساایر
شاخ

هاست؛ بهویژش ر نمد ارهاای حرسیمشادۀ شااخ

هکها ( )DIبه نظر میرسد مبالغهای اندك ر بزرگنماایی
حظاهراا خشكسالیها و حرسالیها مشااهدش میشاد شااید

های خشكسالی ر ایسانگاشهای مخنلاف نناایج

هکهاا ()DI

بندان گفت بر اساس ایان مطال اه شااخ

منفاوحی ارائه می هند مه حنی ر مدر ایسنگاشهای نز یاک

ندسانهایی اگرچه هماهنو و همسد با سایر شااخ

هاام شهرساانانهای ماشااان و نظنااز و همننااین ایساانگاشهای

حند و حیزحار و مبالغاهآمیزحر ر نمد ارهاای باارا ماهاناه و

اصفهان و شر اصفهان نیز این مسئله یدش میشد علت آن

ساالنه نشان ا ش است

میحداند حغییرپذیری زیا بارا ر منط ۀ مدر مطال ه باشد
این ننیااه باا نناایج ناراسایمهان 1و همكااران مشاابه اسات
(ناراسیمهان و همكاران )2005
از بین شاخ

شااااخ

های  ZSI CZIو  SPIاز لقااااظ حدصااایف

وض یت خشكسالی بسیار به هم نز یکاند باهطدری ماه ر
انطبا نمد ارها همۀ شاخ

های ماهانه شاخ

ها اماا

ها ر م یااس زماانی سااالنه و

هاک عكسال مال

میانگین منقرك سه و پنجساله این روند مامالً مشهد اسات

بهنر و بیشنری نسبت به بارا نشان می هد اما با حدجاه باه

را ر

بااهخدبی نمیحدانااد

مشااكالا ر مقاساابه ایاان شاااخ

شكل ( )13انطبا و نز یكی نمد ار این ساه شااخ
ایسنگاش ماشان نشان می هد

خشكسالیهای بهوقدعپیدسنه را نشان هد مرید و همكاران

5

مشابه رسیدند (مرید و همكاران )2006

0

هر ایسنگاش با حدجه به ح دا عد  4ر هریک از شااخ
اولدیت شاخ

ها

ها به قرار زیر است:

بهمنظدر اننخاب مناسبحرین شاخ

شااخ
شاخ

 SPIر رحباۀ و شاااخ
 PNPIشاخ

 ZSIو شاخ

 DIر رحب اۀ اول
 CZIر رحباۀ سااد و
 MCZIر رحبههای

ب ادی قاارار میگیرنااد ازایانرو بهساابب پهنهبناادی گساانرۀ
خشكسالی از سه شاخ

اول اسنفا ش شدش است

ننایج حاصل از آزمدن فرضیهها نشان ا شاخ
شاخ

-5

DI
ZSI

CZI
MCZI

از ممینۀ بارنادگی

ر طاادل ورۀ آماااری بارناادگی ساااالنۀ ایساانگاشهای ماادر
مطال ااه اساانفا ش شاادش اساات و شاااخ

1990
1992
1994
1996
1998
2000
2002
2004
2006
2008
2010
2012
2014
2016

با حدجه به جدول ( )4و بررسی ممینۀ م ا یر بارندگی ر

میزان خشکسالی

نیز طی مطال های مه ر اسنان حهران اناا ا ند به این ننیاۀ

 SPIو

هکها ( )DIم ارن با سال وقادع ممیناۀ بارنادگی
1. Narasimhan

شکل ( :)۱۳انطباق و مقایسۀ نمودارهای همۀ شاخصها در مقیاس
زمانی ساالنه در ایستگاه کاشان
Figure (13): Adaptation and comparison of the graphs of all
indicators in the annual time scale at Kashan Station

ر نمد ارهای رسمشدش میانگین منقرك سه و پنجساالۀ
خشكسالی ر حما ایسانگاشها ر میاان  6شااخ
مادر مطال اه شااخ

اقلیمای
های

های  DI SPIو شااخ

ZSI

 CZIاز لقاظ ننیاه به هم نز یکحر و هماهنوحرند
با حدجه به مقاسباا اناا شادش  6شااخ
م یاس زمانی ساالنه مشاخ

شاد؛ شااخ

اقلیمای ر
های

ZSI SPI

و  CZIر میزان حداو خشكسالی و شدا خشكسالی با هام
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شاخ

به سایر شاخ
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28

هماهنو بد ش و شااخ

های  DIو  PNPIر میازان حاداو
2016

2013

2010

2007

2004

2001

1998

1995

0
-0.5
-1
-1.5
-2
-2.5

است
شاخ

های  SPI DIو  CZIبر اسااس ممیناۀ بارنادگی

ر طدل ورۀ آماری بارندگی ساالنه بهحرحیب بهعندان بهنرین
سااناهها باارای ارزیااابی خشكسااالی هداشناساای ر شاارایط

ميزان خشکسالی

وقدع خشكسالی هر شاخ

با حدجه به ندع ایسنگاش منفاوا

1992

خشكسالی هماهنو بد ش ولای ر شادا خشكساالی ساال

سال

شکل ( :)۱4نمودار شدت و تداوم خشکسالی ساالنۀ شاخص

اقلیمی نیمهخشک خشاک و بیاباانی شاناخنه شادند نناایج

چینی اصالحشده ()MCZI

حا  2001 1995حا  2005و  2008خشكساالیهای شادید ر

نمد ارهای میانگین منقرك سه و پنجساله شااخ

Z

چینی اصالحشدش ( )MCZIر همۀ ایسانگاشها مانناد شاكل

از ن طهنظر ایسنگاهی شدیدحرین خشكسالی ر م یااس

( )15است بیشنرین حداو خشكسالی با م ادار  -0/69را ر

DI

همۀ ایسنگاشها از سال  1993حا  2015نشان ا ش و همنناین

مربدط به سالهای  2001 2005 2008و  1990بارای هماۀ

شاادیدحرین خشكسااالی بااا م اادار  -1/25را باارای میاانگین

ایسنگاشها اسنان با م دار  DIمساوی  -4است برای شاخ

منقرك سهساله مربدط باه ساال  1991و  1992و همنناین

 SPIمربدط به سال  2008ایسنگاش خدر و بیابانک باا م ادار

شاادیدحرین خشكسااالی بااا م اادار  -1/02را باارای میاانگین

 SPIبرابر  -2/35است

منقاارك پنجساااله مرباادط بااه سااال  1992و  1993م رف ای

زمانی سااالنه ر منط اۀ مادر مطال اه بارای شااخ

از ن طهنظر ایسانگاهی بیشانرین فراوانای خشكساالی ر

نطنز و مبدحرآبا و برای شاخ

1991
1993
1995
1997
1999
2001
2003
2005
2007
2009
2011
2013
2015

شاخ

های  ZSI SPI DIو  CZIمربادط باه ایسانگاشهای

0

 PNPIمربادط باه ایسانگاش

-0.5
-1

خدر و بیابانک است
از ن طهنظر ایسنگاهی طدالنیحرین حداو خشكساالی ر
شاخ

 DIایسنگاش مبدحرآبا از سال  2007حا سال  2009و

ایسنگاش نایین از سال  1993حا سال  1995ر م یااس زماانی
فصلی طدالنیحرین حداو خشكسالی را ارند از نظار شااخ
ص SPIایسنگاش نایین از سال  2001حا اوایل ساال  2007ر
م یاس زماانی  24ماهاه و ایسانگاش شهرضاا از اواخار ساال
 1999حااا اوایاال سااال  2007ر م یاااس زمااانی  48ماهااه
طدالنیحرین حداو خشكسالی را ارند
شایان ذمر است مه نمد ارها و جاداول شادا و حاداو
خشكسالی ساالنه مربدط باه شااخ

 Zچینای اصالحشادش

( )MCZIر همۀ ایسنگاشها مانند شكل ( )14است
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میزان خشکسالی

م یاااس زمااانی ساااالنه ر منط ااۀ ماادر مطال ااه باارای

میمند

شکل ( :)۱5نمودار میانگین متحرك سه و پنجسالۀ شاخص
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چینی اصالحشده ()MCZI
Figure (15): Chart 3 and 5 year moving average chart of
)modified Chinese Z (MCZI

نتیجهگیری
ر حهیۀ ن شههای خشكسالی ساالنه با اسنفا ش از شااخ
مدر بررسی مشخ

شاد ماه شااخ

های

های باا پایاۀ زماانی

ساالنه نمیحدانند پهنهبندی خشكسالی را بهخدبی نشاان هناد
و شدا خشكسالی را ر پایینحر (از لقااظ عاد ی) بارآور
میمننااد بنااابراین ربااارۀ ایاان شاااخ

ها بایااد ن شااههای

خشكسالی را بهصدرا ماش به ماش حهیه مر ایان ننیااه نشاان
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 ر طاادل ورۀ آماااری ماادرCZI  وDI SPI های

شاااخ

می هد مه خشكسالی بهشدا به زمان وقدع آن وابسنه اسات

مطال ه ر سطح اسنان شدیدحرین خشكسالی مربدط به مرماز

و بهصدرا مدض ی و مقلی منناسب با زمان مدحاشمدا حغییر

و جندب شر اسنان ر اطراف ایسنگاشهای ناایین مبدحرآباا

میمند بنابراین ارائۀ ن شاۀ خشكساالی سااالنه باا اسانفا ش از

خدر و بیابانک ار سنان و شهرضا نسبت به سایر ن ااط حادزش
است

های ماهانه نمیحداند حصدیر واق ای حدسا ۀ مكاانی و
عد

شاخ

شدا خشكسالی را ارائه منند مشابهت عملكر شاخ

از ن طاهنظر طاادالنیحرین حاداو ها ر منط ااه بخشهااای

بارنااادگی اسناندار شااادش ر نشاااان ا ن

مرمز و جنادب شار و شامال اسانان از لقااظ خشكساالی

خشكسالیهای شدید از یگار نناایج باه سات آمادش اسات

حساسیت بیشنری برخدر ارند و بخشهاای غربای و جنادب

هکها با حدجه به عملكر مناساب

غربی از حساسیت ممنر این ویژگی خصدصاً ر جندب شر
و مرمز حدزۀ اطراف ایسنگاشهای نایین و مبدحرآبا و شهرضاا
و ار سنان از اهمیت وافری برخدر ار است

شاخ

 باااه شااااخZ
همننین شاخ

مر ن خشكسالیهای شدید ارای انادمی مبالغاه
.شدید است

ر مشخ

ر نمایش خشكسالیهای

ر ن شاااههای پهنهبنااادی خشكساااالی باااا اسااانفا ش از
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Extended Abstract
Introduction: Drought, as a natural disaster, has a major impact on agriculture and ecosystem of the affected
region. Droughts occur mainly in areas like Iran being located in the world dry belt, with below normal levels of
rainfall. There is a need to study and predict the drought situation because, according to statistics, Iran is among
the most water-stressed countries, with serious problems in occurring floods, supplying drinking water and
generation of electricity, so assessing the drought situation in order to reduce damage, comprehensive drought
plans are essential for the country and the studied province.
In this study drought situation in Isfahan province, has been evaluated using a relatively long (> 27 years)
monthly precipitation data, with simultaneous considering of six drought indies including MCZI, CZI, ZIS, SPI,
DI and PNPI.
Materials and methods: Study area and data: Isfahan province has geographical coordinates of 30 degrees 43
minutes to 34 degrees and 27 minutes north latitude and 49 degrees and 38 minutes to 55 degrees 32 minutes
east length and area of 107145 square kilometers (equivalent to 3.6 percent of the total area of Iran). The annual
rainfall in the study area is 130 mm which is less than half the country's average rainfall and one sixth of the
global
average.
In this study, in order to study the drought indices of Isfahan province, 27 year precipitation data of 12 stations
in the province and neighboring areas were used with appropriate statistical quality.
Case Study Indicators: In this study, six drought indexes based on rainfall were selected to evaluate drought
indices of Isfahan province. The basis of drought indicators is often based on the estimation of precipitation
deviation from the long-term average over a given period. General features and formulas used to calculate each
of the drought indicators are:
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each of the indicators has different classes of drought.

Evaluating the Efficiency of Drought Indicators: The meteorological drought is based on the assumption that
the minimum rainfall during the long term of the weather represents a very severe or severe meteorological
drought that occurred in the studied area. In order to investigate this hypothesis, rainfall at each station was
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determined using drought indices and the indicators that were most consistent with the climate conditions were
identified.
Finally, using inverse distance method in ArcGIS tools, the most accurate index maps were developed.
Findings and Results: In the first stage of this research, in order to better evaluate the spatial variations of
rainfall in the selected stations, in addition to the quantity and quality of data, latitude and longitude, and altitude
from the sea level, the 27-year time base (from 1990-2017) as the common statistical basis for the study of time
variation Precipitation was taken into consideration. Then, the accuracy and homogeneity of the data and the
incomplete statistics of precipitation of the stations were reconstructed using correlation method and normal
ratio method.
In the second stage, using the moving average method, dry and wet periods were measured by long-term rainfall
data with continuity periods and drought severity using different drought indices. Then, to determine the
hypothesis, the minimum rainfall was determined at each station and then evaluated using drought indices.
Using inverse interpolation method and using the GIS and based on available spatial distribution data, an
interpolation map was prepared and using the superior climatic index (CZI, DI, SPI and PNPI) during the 27
year statistical period (1990- 2017), drought zoning maps were prepared monthly, quarterly, and five-monthly
and annual.
Discussion and Conclusion:
The results showed that the ability of the SPI, DI, PNPI, ZSI, CZI and MCZI indices is based on the
relationships defined in the climatic drought conditions. Drought indicators at different stations have different
results that can be seen even at nearby stations. The reason for this is the high rainfall variation in the study area.
Among the indices, the DI ranked first, the second highest SPI, the third highest CZI, and the PNPI index, the
ZSI index, and the MCZI index in the next ranking. Therefore, in order to zoning the drought, the first three
indicators are used.
Although the results of the hypothesis test showed that the SPI index and Decile precipitation (DI) index were
consistent with the minimum rainfall year, but showed a severe and severe drought occurrence in all stations,
and, in terms of other indicators, had more performance. Display Severe drought, but the range of monthly and
annual Deciles of Index (DI) is slightly higher than other indicators in the charts. Especially in the graphs shown
by the decimal index (DI), it seems a small increase in the rate of drought and tropical manifestations. It can be
said that according to this study, precipitation index fluctuations (DI), although according to other indicators, are
more marked in monthly and annual rainfall graphs.
Based on the calculations, six climatic indicators at annual time scale showed that SPI, ZSI and CZI indices are
consistent with drought persistence and drought severity. The results of selected criteria show that in the years
1994 to 1995, 2001 to 2005 and 2008 severe drought occurred in most parts of the province.
From the station's point of view, the highest drought frequency in the studied area for DI, SPI, ZSI and CZI
indicators from Natanz and Kebootar Abad stations and the longest drought resistance in different time scales in
the study area; DI: Kabottarabad station from 2007 to 2009 and Naine station from 1993 to 1995 on a seasonal
scale is the longest drought. According to the SPI index, the Neen station spent the longest drought from late
1999 to the beginning of 2007 on a 24-month scale from 2001 to early 2007 at Reza Station.
In the preparation of annual drought maps using the indicators, it was found that annual time indices cannot
accurately represent drought zoning and estimate the severity of drought at the lower end. So, for these
indicators, drought plans should be prepared monthly to month. This result shows that droughts are heavily
dependent on the time of occurrence and vary locally and locally according to short-term time. Therefore,
providing annual drought map using monthly indicators cannot provide a realistic picture of spatial development
and drought severity.
In the droughts map, the most severe droughts during the studied period show severe droughts in the center and
south-east of the area around the stations of Naein, Kabootar Abad, KhoroBiabanak, Ardestan and Shah Reza
compared to other areas of the area. From the point of view of the longest continuity in the region, the central
and south-east and north parts of the area are more susceptible to potential, and the western and southwest
sections are less susceptible. This feature is especially important in the southeast and the center of the area
surrounding the Naein, Kabootar Abad, Shah Reza and Ardestan stations
Keywords: Arc GIS, Drought zoning, IDW, Isfahan, Meteorological Index.

