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استفاده از روش میانیابی معکوس (مطالعۀ موردی :استان اصفهان)

تاریخ پذیرش۱۳۹۷/۱۲/۸ :

تاریخ دریافت۱۳۹۷/6/۲۱ :

چکیده
برای بررسی خشكسالیها چندین شاخص خشكسااالی اقلیماای وجا د داردد در ق یا ق حاضاارش شااخ شاااخص خشكسااالی
ه اشناسی شامل شاخص دهکهاش شاخص درصد نرمال بارندگیش شاخص بااارا اسنانداردشااداش شاااخص مسیااار اسااناندارد
()ZSIش شاخص  Zچینی و شاخص  Zچینی اصالحشدا م رد ارزیابی قرار گرفنه استد این شاخصها طا ی یا ک دورۀ آماااری
 27ساله (1990ا )2017بر روی  10ایسنگاا همدیدی اسنان اصفهان در م یاسهای زمااانی 1ش 3ش 6ش 12ش  24و  48ماهااه انمااا
شدد سپس شاخصها از م یاس ماهانه به واحد مشنرك ساالنه قبدیل شدند و بهمنظ ر اننخاب مناسبقرین شاااخص از مینا ۀ
بارندگی در ط ل دورۀ آماری بارندگی ساالنه اسنفادا شدد ننایج حاصل از آزم ن فرضیهها نشان داد شاخص دهکهاش شاخص
بارا اسناندارد شدا و شاخص چینی م ارن با سال وق ع مینۀ بارندگیش رخداد خشكسالی شدید و بسیار شاادید را بااهقرقیب
در قما ایسنگااهای و در چهار ایسنگاا ق ت مطالسه نشان دادندد ایاان سااه شاااخص ان رافمسیااار مناار و ااارایی بیشاانری
بهل اظ نمایخ خشكسالی بسیار شدید نسبت به سایر شاخصها دارندد بر این اساسش مناساابقرین شاااخص باارای ق لیا ل و
پهنهبندی وضسیت خشكسالیش شاخصهای دهکها و بارا اسنانداردشدا در جایگاا نخست و شاخص  Zچینا ی در جایگاااا
دو استد از این سه شاخص بهمنظ ر پهنهبندی گسنراهای ق ت قاایریر خشكسااالیش بااا اساانفادا از روا میانیااابی مسكا س
اسنفادا و انما شدد ننایج حاصل از ارزیابیش نشاندهندۀ قیریر حساسیت خشكسالیهای اقلیمی بر عرصۀ م رد مطالسه استد
واژههای کلیدی :شاخص درصد نرمالش شاخص دهکش پهنهبندی خشكسالیش میانیابی مسك سش نمایۀ خشكسالی اقلیمید
 .1دانشیار گروا انرژیهای ن و م یطزیست دانشكدا عل
 .2دانشیار گروا احیای مناطق خشک و

و فن ن ن ین دانشگاا قهرانش ن یسندا مسئ ل jsadatinejad@yahoo.com

هسنانی دانشكدا منابع طبیسی دانشگاا قهران

 .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

Downloaded from deej.kashanu.ac.ir at 15:10 +0430 on Tuesday May 11th 2021

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

محمدی4

مجله علمیپژوهشی مهندسی اکوسیستم بیابان ،سال هشتم ،شماره بیستوسوم ،تابستان 139۸

18

مقدمه
خشكسااالی ه اشناسا ی 1یكا ی از مهمقاارین بالیا ای طبیسا ی

اسماخنین 9و همكاران بهمنظ ر ق لیل مكانی شاخصهای

قیریرگذار در بخااخ شاااورزیش م اایط زیساانیش اجنماااعی و

خشكسالی در آمریكا از نر

افزارهااای  10GISنظیاار Arc View

اقنصادی استد این پدای دا بااهعن ان ی اك ی از م اادودیتهای

و  Arc Infoاسنفادا ردند و به این ننیمااه ر اس یدند ااه روا

خاص طبیستش برای هر اقلیمی قكرارپذیر و پیخآمدنی اساات

عكس فاصله برای پهنهبندی خشكسالی روا مناساابی اساات

و برخی از م

ان از آن بهعن ان ناهنماری اقلیمی یاد ردااند

(اسماخنین و همكارانش )2004د

آبوه ایی رخ میدهدش امااا در مناااطق خشااک و نیمهخشااک

م ایسه قرار دادند و به این ننیمه رسیدند ه شاااخص  RDIاز

نظیر ایران ه با دش اریهای زیادی در زمینۀ قیمین آب ما رد

آنمایی ه شرایط بیالن آبی را بهناار نشااان میدهاادش شاااخص

نیاز روبهروسااتش اای ن مساائله اهمای ت بیشاانری پای دا می نااد

بهنری است (قسا ریس و ونگلیسش )2005د

(مرادی دشنپاگردی و همكارانش )2014د خشكسالیهای شدید

م سنی ساروی 13و همكاران بااهمنظ ر پهنهبناادی شااداش

و مداو در قما جهان منشی اصلی مشكالقی نظیر اهخ منابع

مدا و فراونی خشكسالی ح زۀ ارون با اسنفادا از شاااخص

آبش اااهخ م صاا الا شاااورزی و ن صااان در چرخاا ۀ

بارا اسنانداردشاادا ( )SPIدر م یاسهااای زمااانی 3ش  6و 12

ا سیسنم به شمار میرودد ازاینرو این واقسااه قاایریراا مناف ی

ماهااهش بااا دروۀ بازگشااتهای 5ش 10ش 20ش 50ش 100ساااله و بااا
14TMF

و

15TDF

به این ننیمه رسیدند ااه

اقنصادی را در این مناطق به دنبال دارد (بلینه و آدام وسااكی3ش

قرسیم من نیهای

)2012د در ننیماا ۀ وقاا ع خشكساا الی هماا ۀ شاا رها دچااار

شدیدقرین خشكسالی در سال  1999در جن ب شاارقی ن اط ۀ

س ئله بساایار
مشكالقی زیادی میش ندش لذا پرداخنن بااه ایاان م ا

منطاا ۀ ماا رد مطالسااه رخ دادا اساات (م ساانی ساااروی و

حائز اهمیت است؛ بدین سبب ارزیابی و ق لیل شاااخصهای

همكارانش )2009

ص یاا و
خشكسالی اقلیمی یک منط ااه درك بهنااری از خص ا

س ۀ قطبی اای
صداقت ردار و هداینی دزف لی بهمنظ ر م ای ا

احنمال وق ع ممدد با شداهای مخنلف این پدای دا را نشااان

سااه شاااخص خشكسااالی در اقلیمهااای مخنلااف ایااران بااا

میدهدد در این راسنا پژوهخهای زیادی انما شدا است ااه

اسنفادهاز سریهای زمانی حاصل از م اسبۀ  3شاخص بارا

در اینما به بسضی اشارا میش دد

اسنانداردشاادۀ SPIش شاااخص

16CZI

و شاااخص Z-Scoreش

ل اس 4و همكاران بهمنظ ر مطالسۀ خشكسالی ه اشناسی

شداش فراوانی و قداو خشكسالیها برای سه م یاااس زمااانی

در ی نااان بااه م اساابۀ شاااخص  Z-Score5ش شاااخص بااارا

1ش  3و 12ماهه م رد مطالسه قرار دادندد ننایج این ق یق نشااان

اسنانداردشدا )SPI( 6و شاااخص ناهنمارهااای بااارا)RAI( 7

داد ه شاااخصهای SPIش  CZIو  Z-Scoreابزارهااای مناساابی

در م یاسهای زمانی منفاوا پرداخنندد ننایج نشان داد ه هاار

برای آشكارسازی خشكسالی است (صداقت ردار و هااداینی

سه نماای هش رونااد مشااابهی در م ای اس  12ماهااه باارای قسیااین

دزف لیش )2008د

خشكسالی و قرسالی دارناادد هم ان ین اای ن نماای هها مطاب اات

سبزیپرور و همكاااران باارای ارزیااابی خشكسااالی اساانان

خ بی با نمایه خشكسالی پالمر  )PDSI(8در قسیین خشكسااالی

همدان با قطبیق هفت نمایۀ خشكسالی ه اشناسی شامل نماای ۀ

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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قاسا ریس و وانگلیس 11شاااخص  RDI12و  SPIرا ما رد
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 Zچینا ی ( )CZIو نمایا ۀ  Zچینا ی قسدیلیافنااه  )MCZI(3بااا

پهنهبندی آن در اسنان قاازوین پرداخنان دد شاااخصهای ما رد

اسنفادا از رواهای ق لیل خ شهای 4و همبسنگی آماری بین

اسنفادا شامل شاخص  Zچینیش شاخص  Zچینی اصالحشااداش

نمایهها در  22ایسنگاا منط ۀ م رد مطالسااهش در م یاااس زمااانی

شاخص بارندگی اسنانداردشداش شاااخص عاادد  Zو شاااخص

م رد نظرش نشان دادند ه مسیارهای RAIش  ZSIو  DIاز ل اااظ

دهکهااا میباشاادد م ااادیر شاادا خشكسااالی بااا اساانفادا از

ق صیف وضسیت خشكسالی بسیار به هم نزدیکانااد بااهقرقیب

شاخصهای م رد نظر در م یاس زمانی ساااالنه م اساابه شاادد

بهعن ان بهنرین سنمهها برای ارزیااابی خشكسااالی ه اشناساای

ننااایج نشااان داد ااه شاااخصهای بارناادگی اسنانداردشاادا و

در شرایط اقلیمی سرد نیمهخشک شناخنه شدند (سبزیپرور و

شاخص دهکها در جایگاا نخست و شاخص عدد  Zدر رقاب ۀ

همكارانش )2009د

دو و شاخصهای  Zچینی و شاااخص  Zچیناای اصالحشاادا

ملكیاا ان و همكاااران بااهمنظ ر پهنهبناادی خشكسااالی و

بااهقرقیب در رقبااههای ساا

و چهااار بااهل اظ شناسااایی

مدیریت بهینۀ منابع آب در بخخهای شمالی اسنان ساامنان بااا

خشكسااالیهای شاادید قاارار میگیرناادد مشااابهت عملكاارد

اسنفادا از شاخص خشكسااالی  SPIدر م ای اس زمااانی 6ش  9و

شاخص عدد  Zبه شاخص بارناادگی اسنانداردشاادا در نشااان

12ماهه در یک دورۀ زمانی مشنرك 16ساله (1988ا)2003ش به

دادن خشكسااالیهای شاادید از دیگاار ننااایج بهدسااتآمدا

این ننیمه رسیدند ه شدیدقرین خشكسالی در سااال  1997و

میباشدد هم نااین شاااخص شاااخص دهکهااا بااا ق جااه بااه

مرب ط به ایسنگاا گرمسااار با دا اساات؛ هم ان ین باار اساااس

عملكرد مناسااب در مشااخص ااردن خشكسااالیهای شاادیدش

ن شههای پهنهبندی خشكسالی بهدستآمدا مشااخص میشا د

دارای اند ی مبالغه در نمااایخ خشكسااالیهای شاادید اساات

ه ن اط شمالی و غربی اسنان نساابت بااه سااایر مناااطق دارای
خشكسالی شدیدقری هسنند (ملكیان و همكارانش )2009د

(ناصرزادا

و احمدیش .)2012

نصراللهی و همكاران در راسنای بررسی خطر خشكسااالی

انصاری و همكاران باارای ارزای ابی و ق لای ل خشكسااالی

در اسنان سمنان با هدف مشااخص ااردن الگ هااای زمااانی و

ایسنگاا همدیدی مشهدش از مدل فازی اسنفادا ردند؛ بااه اای ن

مكانی شاخص خطر خشكسالی  (DHI)7برای قهیۀ ن شۀ خطر

ص را ااه بااهمنظ ر پااایخ خشكسااالی بااا قر ای ب دو قااابع

از داداهای شاخص  SPIدر سه م طااع زمااانی 3ش  6و 12ماهااه

عض یت فااازی مربا ط بااه شاااخص بارناادگی اسنانداردشاادا

اسنفادا ردا ه بسد از پهنهبناادی خطاار از روا ریمینا

و

ض ی قبخای ر و قساارا اسنانداردشاادا
) (SPIو یک شاااخص فر ا

طب هبناادی طب اااا مخنلااف خطاارش آساایبپذیری و ریسااک

(SEI)5ش شاخص جدیدی بااا نااا شاااخص قبخای ر و قساارا و

خشكسالی از روا شكست طبیسی در م یط  GISاین ننیمااه

بارندگی اسنانداردشدا  (SEPI)6را ارائه ردندد ننایج حاصل از

حاصل شد ه در م طع زمانی  3ماهه مناطق شمال و مر اازی

مدل نشان داد ااه شاااخص SEPIش ه ام ۀ مزاای ای شاااخص از

و در م طع زمانی  6ماهااه مناااطق شاامالی و در م طااع زمااانی

جمله امكان م اساابه در م یاسهااای زمااانی منفاااوا را داردد

12ماهااه مناااطق جن ا بی اساانان ساامنان از خطاار خشكسااالی

بهعالوا قیریر پارامنر درجهحرارا بر وقا ع خشكسااالیها نای ز
در آن ل اظ شدا است (انصاری و همكارانش )2010د

بیشنری برخ ردارند

(نصراللهی و همكارانش .)2015

سلیمانی ساردو و رفسیی ساردوئی بهمنظ ر بررسی ق لیاال
گسنرۀ دوراهای خشكسالی و قرسالی روی ح زۀ آبریز هلیاال

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

رود جیرفت از دو شاخص  SPIو  SIAP8در پایۀ زمانی ساالنه
در منط ۀ م رد نظر اسنفادا ردند و نشااان دادان د ااه گساانرۀ
7. Drought Hazard Index
)8. Standaradize Index of Annual Precipitation
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است و گسنرۀ دوراهااای قرسااالی بیشاانر از جنا ب بهساامت

(آمریت و همكارانش )2017د

شمال غاارب منط ااه با دا اساات (ساالیمانی ساااردو و رفسیاای
ساردوئیش )2016د

ه اشناسی و هیدرول ژیكی بر

ضۀ
ادیب و گرجیزادا بهمنظ ر بررسی خشكسالی در ح ا
آبریز دزش از داداهای بارندگی ساالنه ایسنگااهای قنا
قلااهزن

ب یااداد 4و همكاااران بااه قمزیااه و ق لیاال خشكسااالی

پاانج و

اساس شاخصهای  SPIو SDI

در م یاسهای زمانی مخنلااف (3ش  6و  12ماااا) بااا اساانفادا از
ض ۀ لناااآون 6در شاامال ماارا
آزم ن ماان– ناادال 5در ح ا

خ7

(1373ا )1389اسنفادا ردند؛ وضسیت خشكسالی باار اساااس

شاخصهای  SPIو  SDIدر دوراهای مخنلف وج د دارد ولی

داداهای مذ ر با اسنفادا شاخصهای درصااد نرمااال )(PNIش

در م یاس زمانی 12ماهه این همبسنگی مثباات و قا ی اساات

دهک )(DIش اسناندارد بارا ((SPIش  Zچینی ((CZIش  Zچیناای

(ب یداد و همكارانش )2017د

اصالحشاادا ( )MCZIش نماارا  (ZSI) Zماا رد بررساای قاارار

در این اسنان و سایر اسنانهای ش رش خشكسالی با قسداد

گرفتد ننایج نشان داد ه بیشنرین وق ع خشكسالی شدید باار

مسدود و با اسنفادا از نر افزارهااای آماااری وددد ما رد بررساای

اساس شاااخصهای PNIش  MCZIو  ZSIمربا ط بااه ایساانگاا

قرار گرفنه استد در این پژوهخ با ق جه به اینكه در مطالساا

با دا و باار اساااس شاااخصهای منساادد فراگیرقاارین

انما یافنه قا ن نش از نمایههای ارزیابیشدۀ مسدودش ط ل دورۀ

سالهای خشكسالی مرب ط به سالهای  1386قااا  1388با دا

بررسی

قااقر (با مبنای سال ماایالدی) و بهناادرا از ق لیاال

است (ادیب و گرجیزاداش )2016د

میانیابی مسك س جهت دسنهبندی ننایج اسنفادا شاادا اسااتش

قلهزن

مصباحزادا و سلیمانی سادرو برای ارزیابی و ق لیل وقا ع

این پژوهخ با به ارگیری یااک دورۀ آماااری ( 27ساااله) و باار

زمانی وق ع خشكسالیها از شاااخصهای خشكسااالی  SPIو

مبنااای بارناادگی ساااالنه و ماهانااهش شااخ شاااخص MCZIش

جریاناا رودخانهای ) 1(SDIبه همراا آمار ماهانه  10ایساانگاا

CZIش ZISش SPIش  DIو  PNPIدر م یاسهای زمانی مخنلااف را

بارانسنمی و  5ایسنگاا هیاادرومنری در حا زۀ آبخیااز رخااه

ه قا ن ن در اقلیمهای نیمهخشااکش خشااک و بیابااانی بااهط ر

اسنفادا ردند و شاخصها در  3بازا زمااانی 12ش 24ش  48ماهااه

همزمان برای شناخت خ ب از وسستش شااداش قااداو ش زمااان

م رد ارزیابی قرار گرفنندد ننایج نشان داد راب اط ۀ زمااانی وقا ع

شروع و زمان خاقمه خشكسالی و شااناخت ابساااد مخنلااف آن

خشكسالی ه اشناسی و هیدرول ژیكی با یكدیگر در سطح 99

بررسی نشدااندش م رد ارزیابی قرار میدهد قا بااهعن ان بخشاای

درصد مسنیدار است و این همبسنگی در بازۀ  48ماهه حدا ثر

از مطالساا طرح جااامع خشكسااالی باارای اساانانش ااه باارای

است (مصباحزادا و سلیمانی سادروش )2018د

ال ضااروری و ما رد نای از اساات ل اااظ
اهخ خساراها ام ً

آمریت 2و همكاران برای ارزیابی و ق لیل فراوانی و شدا

گرددد در ایاان ق یااق بااا اساانفادا از ن طااهنظراا ارشناسااان

وقاا ع خشكسااالی در مر ااز هنااد بااا اساانفادا از شاااخص

مخنلف در ن اط مخنلف ایران و مطال اس ۀ ق ی اااا انما شاادا

خشكسالی درصد نرمال بارندگی ( )PNPIو آمار بارا ماهانااه

در دنیا و آمار و اطالعاا م جا د در ایساانگااهای سااین پنیک

با دورۀ آماری  113ساله ( 1901قا  )2013م رد ارزیااابی قاارار

اسنانش ارزیابی شاخصهای خشكسالی و پهنهبندی خشكسالی

گرفت؛ ننااایج نشااان داد ااه میااانگین فراوناای خشكسااالی در

م رد بررسی قرار میگیاارد قااا شاارایط م جا د منط ااۀ ما رد

گذشنه هر  10سال یک بار ب دا ه بااه هاار  5سااال یااک بااار

ق یق با شرایط بهینه م رد م ایسااه قاارار گرفنااه و در نهاای ت

ق لیل پیاادا ااردا و باار ایاان اساااس مناااطق غرباای و شاامالی
حساسیت بیشنری نسبت به خشكسالی داشنهد حاادا ثر شاادا
1. Streamflow drought index
2. Amrit

3. Lalitpur
4. Boudad
5. Mann-Kendall
6. Inaouen
7. Morocco
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سااد دز طاای یااک دورۀ آماااری مشاانرك 17ساااله

پرداخننااد و بااه ایاان ننیمااه رساایدند ااه همبساانگی بااین

] [ DOI: 10.22052/deej.2018.7.23.11

دوراهای خشكسالی بیشاانر بهساامت غاارب حا زۀ هلیاالرود

خشكسالی در منط ه اللینپ ر 3در سال  1976اقفاا افنادا اساات

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

] [ DOI: 10.22052/deej.2018.7.23.11

سازگارقرین و مناسبقرین شاخص خشكسالی با رعایت همۀ

21

مطالسه را در پهنۀ اسنان اصفهان نشان میدهدد

اص ل اننخاب گرددد
در این ق یق فرض شدا ه خشكسااالیهای ه اشناساای
حادثشدا ق تقیریر ن ساناا الگ های زمانی و مكانی م ادیر
بارا قرار دارند و قغییراا عمدا در این الگ ها به دنبال خ دش
نمایههای م رد مطالسه را ق تقیریر قرار میدهندد

داده و روش کار
اسنان اصفهان در مخنصاا جغرافیایی 30درجه و  43دقی ااه

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

قا  34درجه و  27دقیا ۀ عاارض شاامالی و  49درجااه و 38
دقی ه قا  55درجه و  32دقی ۀ ط ل شرقی قاارار دارد (شااكل

جدول ( :)۱ایستگاههای مورد مطالعه در استان اصفهان

 )1و مساحت آن حدود  107145یل منرمربع استد میانگین

Table (1): Stations studied in Isfahan province

ایستگاههای

طول

عرض

ارتفاع از

سال شروع

این م دار بارندگی منر از نصف میانگین بارندگی شا ر و

استان

جغرافیایی

جغرافیایی

سطح

آماربرداری

(درجه -

(درجه -

دریا

بارش

یکششاام میااانگین جهااانی اساات و میاازان قبخیاار و قساارا

دقیقه)

دقیقه)

(متر)

پنانسیل منط ااهش  3200میلیمناار در سااال و ارقفاااع من سااط

اصفهان

51 40

32 37

1550/4

1951

منط هش  1550منر از سطح دریاستد طب هبندی اقلیمی ه باار

شرق اصفهان

51 52

32 40

1543

1976

اساس وضسیت میانگین شرایط اقلیمی هر منط ه و با اسنفادا

کاشان

51 27

33 59

982/3

1966

از رواهای مسروف ص را میگیااردش در شااناخت قفاااوا

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 م رد ق یق برابر 130میلیمنر در سال استد

بااین مناااطق از نظاار شاارایط اقلیماای حااائز اهمیاات اسااتد
طب هبندی اقلیمی ایسنگااهای اساانان را باار اساااس دو روا
مسروف آمبرژا و دومارقن نشان میدهدد اقلیم اسنان اصاافهان
با ق جه به طب هبندیهای مسنبر اقلیمیش دارای سه اقلیم عمدۀ
نیمهخشااک گاار و خشااک و بیابااانی ارزیااابی شاادا اساات
(سلطانی و مدرسش )2006د
در بررسی حاضرش بهمنظ ر مطالسۀ نمایههای خشكسااالی
در اسنان اصفهان از آمار  27ساله بارندگی  10ایسنگاا مسن ر
در اسنان و اسنانهای مماور ه دارای یفیت آماری مناسبی
ب دندش اسنفادا شد (سازمان ه اشناسی ش ر1ش )2017د همان
ط ر ه در جدول ( )1مالحظه میشا دش همااۀ ایساانگااهای
سین پنیک ق ت نظااارا سااازمان ه اشناساای شا ر نناارل
میش ندد شكل ( )1م قسیت جغرافیااایی ایساانگااهای ما رد

شاخصهای مورد مطالعه
در این مطالسااهش بااهمنظ ر ارزیااابی ساانمهها یااا شاااخصهای
خشكسالی در اسنان اصاافهانش شااخ شاااخص خشكسااالی بااا
مبنای بارندگی اننخاب شدد اساااس شاااخصهای خشكسااالی
غالب ًا بر مبنای ساانمخ ان ااراف ما ادیر بارناادگی از میااانگین
درازمدا طی یک دورۀ زمانی مسین اسن ار استد ویژگیهااای
عماا می و فرم لهاااای م اساابۀ هرایا ک از شااااخصهای
خشكسالی م رد اسنفادا در این ق ای ق در جاادول ( )2نشااان
دادا شدا استد بهدلیل آشنایی منخصصان با این شاااخصها از

1 . Meteorological Organization of the country
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منطقۀ مورد مطالعه و دادهها

شکل ( :)۱موقعیت جغرافیایی ایستگاههای مورد مطالعه در استان اصفهان

مجله علمیپژوهشی مهندسی اکوسیستم بیابان ،سال هشتم ،شماره بیستوسوم ،تابستان 139۸
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جاادول ( )3طب اااا مخنلااف خشكسااالی را در شاااخصهای

در رابطۀ ( )5و ()6ش  Csهمان ضریب چ لگیش  φjمنغیا ر
اسناندارد داداهاش ̅𝑋 میانگین بارا ل دورۀ میا انگین بااارا

ششگانه نشان میدهدد
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
نا شاخص

م رد
اسنفادا

بارندگیPNPI(۱

ی

واحد زمانی

فرم ل م اسبه

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

شاخصبارندگی
شاخص
طبقات استانداردشده
درصد
( )SPIو
شدت
نرمال
خشكسالی شاخص Z
()PINI
چینی ()CZI
نرمال

شاخص

استاندارد

جدول ( :)۳طبقات مختلف شاخصهای مختلف خشکسالی

6

بارندگ
ی

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

در اجرای این ق یق بهمنظ ر بررسی دقیق خشكسالی و
باارای قاااریخ شااروع و خاقمااه و طاا ل ماادا یاا ا قااداو
خشكسالیش از ل ح فشردۀ قخصصی آم زشا ی  DIPاساانفادا

n

3

ماهانه

 (x

() 5

 +1تا 0

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

() 6

در رابطۀ ()1ش  𝑃iبارندگی ماهیانه یا دورۀ م رد نظر و̅𝑃
میانگین بارا ط النیمدا طی این دورا استد
در رابطاا ۀ ()2ش  iمساارف دهااک و  nقسااداد داداهااای
بارندگی استد

شدا استد با به ارگیری نر افزار  DIPروی داداهای باااراش
فراوانی دوراهای خشک و قرش بزرگیش قداو و شدا آنهااا
از طریق شخ شاخصهای اقلیمی (MCZIش CZIش ZISش SPIش
 DIو  )PNPIم اسبه شدد

بررسی کارایی سنجههای خشکسالی

در رابطۀ ()3ش  𝑋iمیانگین بااارا اال دوراش ̅𝑋 میا انگین

در این پااژوهخش ااارایی ساانمههای خشكسااالی در پااایخ

بارا ماهانه و  Sان راف از مسیار بارناادگی در هاار م یا اس

خشكسالی ه اشناسی بررسی میش دد برای چنین هدفی این

زمانی استد

فرضیه در نظر گرفنه شدا است :مینۀ م اادار بارناادگی طا ی

در رابطا ا ۀ ()4ش  𝑃iباااارا در دورۀ مشاااخص (3ش  6و
12ماهه)ش̅𝑃 میانگین ل داداها و  Sان رافمسیااار نم نااه یا ا

یاا ک دورۀ بلندماادا اقلیماا یش منسكس نناادۀ خشكسااالی
ه اشناسی بسیار شدید یا شدیدی است ه در منطا ۀ ق اات
بررسی حادث شدا استد بهمنظ ر بررسی این فرضیهش مینۀ

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 اااادیر بارنااادگی در هااار ایسااانگاا اسااانخرا و پاااایخ
ص راگرفنه ق سط ساانمنداهای خشكسااالی ارزیا ابی شا د
(بذرافشانش )2003د
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نرمال

واریانس داداهاستد
Table (3): Different classes of different drought indices

شاخص درصد

بارندگ

ماهانهش  𝑋iداداهااای بااارا اال دوراش  nقسااداد داداهااا و

σ

] [ DOI: 10.22052/deej.2018.7.23.11

ق صیف مسن ل هر شاخص خ دداری شاادا اسااتد هم ان ین

جامسه در درازمدا استد
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مقایسه و ارزیابی شش نمایۀ خشکسالی هواشناسی و پهنهبندی بهترین نمایه با...

پهنهبندی خشکسالیها
بهمنظ ر بررسی بهناار قغیای راا مكااانی خشكسااالیها در اال

(انصافیم د ش )2009د

منط ۀ م رد مطالسهش ن شههای خشكسالی از نظاار ویژگیهااای
فراوانی نسبی خشكسالی از نظر قداو و بزرگیش طا النیقرین
قداو و شدیدقرین م ادیر مشاهداشدا در هر م یاااس قرساایم
شدد بررسی این ویژگیها بهص را منط ااهایش ایاان امكااان را
میدهد ه ن اااط حساااس از نظاار قمااامی ویژگیهااای ما رد

شکل ( :)۲ارزشگذاری نقاط یا پیکسلهای موجود در روش IDW
figure (2): Validation of points or pixels in the method

مطالسه در هر مطالسۀ خشكسالی مشخص ش ندد
برای قهیۀ ن شههای ف اش از امكاناااا نر افزارهااای ما رد
نر افزار  Arc Viewبرای قرسیم ن شهها و خط ط همشدا از
نظر خشكسالی و از نر افزار  Arc Infoبرای قبدیل مخنصاااا

33

X X X
32

32

()9

رواهای مخنلفی برای برآورد منغیرهایی ه قغیای راا زمااانی
و مكانی دارندش وج د داردد قفاااوا اای ن رواهااا مربا ط بااه
ن ۀ م اسبۀ وزنی است ه به ن اط مشاهداشدۀ اطراف ن طۀ
ممه ل دادا میش دد مزیت روا میانیابی مسك س این است
ه فاصلۀ م ادیر ن اط ممه ل را از راا میانگین وزنی داداهااای
مشاهداای با ن اط همسانخ برآورد می ند ه باار ایاان اساااس
م ادیر برآوردا ن اط ممه ل به م دار واقساای نزدیااکقر اساات
(لی و دگر1ش  )2010در این پژوهخ از آنما ه هدف اساانفادا
از روا میانیابی مسك س فاصله اسنفادا از آمااار ایساانگااهای
همم ار برای ایسنگااهای فاقد آمااار با داش از ننااایج داداهااای
ایسنگااهای همم ار برای ایساانگااها و مناااطق فاقااد آمااار در
سطح اسنان اسنفادا شد؛ در این روا فاصله اینگ نااه فاارض
میش د ه هر ن طۀ ورودی دارای یک ارر م لی است و قاایریر
آن با افزایخ فاصله اااهخ مییاباادد در اای ن روا بااه ن اااط
نزدیکقر به سل ل انما فرایندش وزن بیشنری در م ایسه با یک
ن طۀ دورقر دادا میش د و ماقریسی در نظر گرفنااه میشا د و
برحسب فاصله به هر سل لش ارزا یا وزنی دادا میش د و در
نهایاات ارزا ساال ل مر اازی ماااقریس بااا جمااع ارزاهااا و

1. Ly and Degr

12

1

2

1

2

21

22

W +X W
W +W + ...

شبكۀ جغرافیایی به مخنصاا  UTMاسنفادا شدد

روش میانیابی معکوس فاصله

23

X X X

12

11

11

=X
22

X

W = X 2 +Y
1

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

=W

 :dفاصلۀ مسن یم قا سل ل مر زی
 :Wوزن مرب ط به هر سل ل
 :Xفاصلۀ اف ی قا سل ل مر زی
 :Yفاصلۀ عم دی قا سل ل مر زی
پارامنر قا ان 2میاازان اهمیاات ن اااط را در باارآورد ارزا
سل ل مر زی مشخص می ندد بهمنظ ر باارآورد پارامنرهااای
م ج د در ایا ن روا از روا آزما ن و خطااا و بااه دساات
آوردن میاازان خطااا اساانفادا میشاا دد یكاای از مهمقاارین
پارامنرهای م ج د در این باارآوردش اناادازۀ ساال ل خروجاایش
قسداد سن نها و ردیفهای خروجی استد در قسیااین اناادازۀ
سل ل خروجی باید بهگ نهای عمل رد ااه از طرفاای میاازان
م اسباا و زمان انما فرایند میانیابی بهعلت اندازۀ ساال ل
چک بسیار زیاد نش د و از طرفی نباید سل ل بیخ از حااد
بزرگ ش د ه میزان خطا زیاد ش دد از دیگر پارامنرهای قابل
قسریف در این رواش قسداد ن اط همسایه باارای میانیااابی و
ق ان م رد اسنفادا برای پارامنر فاصااله اساات (انصااافیم د ش
)2009د

2. Power
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میااانگین گاارفنن از آنهااا بااه دساات میآیااد (شااكل )2
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گساانرۀ آنهااا امكانپااذیر اسااتش در ایاا ن ق یاا ق قمااامی

بررسی قغییراا زمانی بارا م رد ق جه قرار گرفتد سااپس

ویژگیهااای خشكسااالی اعاام از فراواناا ی نساابیش قااداو و

ص ت و همگنی داداها بر اساس روا جر مضاعف ما رد

دوراهای بازگشاات آنهااا بهصا را ن شااههای خشكسااالی

بررسی و داداهای ناقص ایسنگااهای مماور از طریا ق روا

قرسا یم و م ا رد ارزیا ابی قاارار میگیرناادد ن شااههای قاباال

همبسنگی و روا نسبت نرمال م رد بازسازی قاارار گرفااتد

طب هبندی ق سااط جدولبناادی شاااخصهای ما رد اساانفادا

در مرحلۀ دو با اساانفادا از روا میا انگین من ااركش رونااد

طب هبناادی و هماا ۀ ن شااههای شاااخصهای خشكسااالی و

دوراهای خشک و مرط ب بهوسیلۀ آمار درازمدا بارا بااا

هم نین ن شههای فراوانی و شدا خشكسالی منطا ۀ ما رد

دوراهاااای قاااداو و شااادا خشكساااالی باااا اسااانفادا از

مطالسه بهص را ن شههای خط ط ننا ری قهیا ه میشا ندد

شاااخصهای منساادد خشكسااالی اناادازاگیری شاادد سااپس

پس از قهیۀ امل ن شهها و اعمال ماارز در آنهاااش ن شااههای

بهمنظ ر بررسی فرضیهش مینۀ م ادیر بارندگی در هر ایسنگاا

خروجی با در نظر گرفنن م یاس به یل منر و جهاات شاامال

اساانخرا و پاااایخ صاا راگرفنه ق ساااط سااانمنداهای

ن شهش قهیه و ارائه میگردندد

خشكسالی ارزیابی شدد جدول ( )4مینۀ م ادیر بارناادگی و
سال وق ع آن را به همراا پااایخ وضااسیت جا ی از دیا دگاا

شرح و تفسیر نتایج
در مرحلۀ اول این ق یقش بااهمنظ ر ارزیا ابی بهناار قغییا راا

سنمههای خشكسالی مننخب نشان میدهدد

مكانی بارا در اننخاب ایسنگااها عالوا باار میا ت داداهاااش
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

ایسنگاا

مینه بارا
(میلیمنر)

شاخصها

PNPI

DI

SPI

ZSI

CZI

MCZI

سال وق ع

اصفهان

77/5

1990

2

4

3

3

2

1

شرا اصفهان

55/4

2008

3

4

4

3

4

1

اشان

82/9

1990

2

4

2

2

2

1

ب قر آباد

40/5

2008

4

4

4

3

3

1

خ روبیابانک

45/2

1997

3

4

3

2

2

1

اردسنان

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

رقبه

-

-

4

1

2

5

3

6

با اسنفادا از روا میانیابی مسك س فاصله و با اسنفادا از

شاخص اقلیمی برقر (DIش SPIش  CZIو  )PNPIدر طا ل دورۀ

م یط  GISو بااا ق جااه بااه داداهااای م جا د ق زای ع مكااانی

آماری  27ساله (1990ا)2017ش ن شههای پهنهبندی خشكسالی

مسنیداری آنش ن شۀ درونای ابی قهای ه شااد؛ نیااز بااا اساانفادا از

در م یاس زمانی ماهانهش سهماههش پنجماهه و ساالنه قهیه شدد
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بررسی ویژگیهای منط های خشكسالی به مااک ن شااههای

 27ساااله (1990ا )2017بااهعن ان پایا ۀ آماااری مشاانرك در
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بنابراین بااهط ر خالصااه میقا ان گفاات از آنمااایی ااه

ط ل و عرض جغرافیایی و ارقفاع از سطح دریاش پایا ۀ زمااانی

...مقایسه و ارزیابی شش نمایۀ خشکسالی هواشناسی و پهنهبندی بهترین نمایه با
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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
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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 بهدست آمدا قابلیت شاخصهای SPIش DIش PNPIش
ZSIش CZIو  MCZIرا بااا ق جااه بااه روابااط قسریفشاادا در
برآورد وضسیت خشكسالی و قرسالیها نشان میدهندد رونااد
نم دارها و گرافهای حاصل برای هر ایسنگاا در هر م یاس
زمانیش این م رد را قییید می ند؛ زیاارا ایا ن گرافهااا ااامالً
من ارن هسنند و هیچ اغراقی در باال یا پااایین م ا ر Xهااا از
نظر قرسالی و خشكسالی بسیار شدید و خار از حد ما رد
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 وج د ندارد و داداها امالً نرمالاناادد ایا ن مطلااب در
م رد شاخص  SPIدر مطالساااا م

ااانی نظیا ر مااک ی 1و

همكاران ( )1995در ایالت لرادو آمریكا و مطالساا ب

ردی2

و همكاران ( )2006در ش ر اینالیا م رد قیییا د قاارار گرفنااه
استد
با افزایخ م یاس زمااانیش پری دهااای بااا م ااادیر منفا ی و
مثبت SPIش DIش PNPIش ZSIش  CZIو  MCZIاز نظر قسداد یا
فراوانی اسنه شدا ولی ط ل مدا خشكسالی و قرسااالی یا ا
قداو آنها افزایخ مییابدد این مطلب در م رد شاخص

SPI

مطالسۀ مک ی و همكاران ( )1995در ایالت لرادو و آمریكا
نیز حاصل شدد
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 شاخصها ه در پایۀ زمانی مخنلفی م اساابه شاادا
استش نشااان داد ااه هرچااه پایا ه زمااانی م اساابه بزرگقاار
میش دش شاخص  SPIخشكسالیها را منر باارآورد می نااد
ولاای هرچااه پایاا ۀ زمااانی شاااخص

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

شکل ( :)۱۲نقشۀ پهنهبندی خشکسالی استان اصفهان با استفاده از

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

خشكسالی

رخااداد خشكسااالی شاادید و بساا یار شاادید را در قمااا

قاامدا را نزدیک به واقسیت باارآورد می نااد؛

ایسنگااهای ق ت مطالسه نشان دادا و ارایی بیشنری نسبت

برای مثال شاخص سهماهۀ  SPIبیانگر این م ض ع استد اما

به سایر شاخصها از جنبااه نمااایخ خشكسااالیهای شاادید

در برآورد خشكسالیهای ط النیماادا شاااخصها باار پایا ۀ

دارندش اما م دودۀ م ادیر ماهانه و ساااالنه شاااخص دهکهااا

زمانی ط النیقر مناسبقر ب دا و ننایج بهنری ارائه می نند و

()DIش بر روی نم دارهای قرسیمشداش می وسیعقر از سااایر

از طرفی شاخص  24 SPIماهه قیریر بارا سااالهای قباال را

شاخصهاست؛ بهویژا در نم دارهااای قرسیمشاادۀ شاااخص

در خشكسالی سال جاری در نظر گرفنه و در ص را وقا ع

دهکها ( )DIبه نظر میرسد مبالغهای اندك در بزرگنمااایی

خشكسالی آن را دیرقر برآورد می ندد

قظاهراا خشكسالیها و قرسالیها مشاااهدا میشا دد شاااید

منفاوقی ارائه میدهند ه حنی در م رد ایسنگااهای نزدیا ک

ن سانهایی اگرچه هماهن

و همس با سایر شاااخصها امااا

هاام شهرساانانهای اشااان و نظنااز و هم نااین ایساانگااهای

قند و قیزقاار و مبالغااهآمیزقر در نم دارهااای بااارا ماهانااه و

اصفهان و شرا اصفهان نیز این مسئله دیدا میش دد علت آن

ساالنه نشان دادا استد

میق اند قغییرپذیری زیاد بارا در منط ۀ م رد مطالسه باشدد

شااااخصهای CZIش  ZSIو  SPIاز ل ااااظ ق صااا یف

این ننیمه بااا ننااایج ناراساایمهان 1و همكاااران مشااابه اساات

وضسیت خشكسالی بسیار به هم نزدیکاندش بااهط ری ااه در

(ناراسیمهان و همكارانش )2005د

انطباا نم دارها همۀ شاخصها در م یا اس زمااانی ساااالنه و

از بین شاخصهای ماهانهش شاخص دهااک عكسالسماال

میانگین من رك سه و پنجساله این روند امالً مشه د اسااتد

بهنر و بیشنری نسبت به بارا نشان میدهدش اما با ق جااه بااه

شكل ( )13انطباا و نزدیكی نم دار این سااه شاااخص را در

مشااكالا در م اساابهش ایاا ن شاااخص بااهخ بی نمیق انااد

ایسنگاا اشان نشان میدهدد

خشكسالیهای بهوق عپی سنه را نشان دهدد مرید و همكاران

5

مشابه رسیدند (مرید و همكارانش )2006د

0

هر ایسنگاا با ق جه به قسداد عدد  4در هریک از شاااخصها
اول یت شاخصها به قرار زیر است:

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

با ق جه به جدول ( )4و بررسی مینۀ م ادیر بارندگی در

-5

CZI
MCZI

میزان خشکسالی

نیز طی مطالسهای ه در اسنان قهران انما دادند به این ننیمۀ

DI
ZSI

بهمنظ ر اننخاب مناسبقرین شاخصش از مینۀ بارناادگی
در ط ا ل دورۀ آماااری بارناادگی ساااالنۀ ایساانگااهای م ا رد
مطالسااه اساانفادا شاادا اساات و شاااخص  DIدر رقبا ۀ اولش
شاخص  SPIدر رقبا ۀ دو ش شاااخص  CZIدر رقبا ۀ سا

و

شاخص PNPIش شاخص  ZSIو شاخص  MCZIدر رقبههای
بسدی قاارار میگیرناادد ازایاانرو بهساابب پهنهبناادی گساانرۀ
خشكسالی از سه شاخص اول اسنفادا شدا استد
ننایج حاصل از آزم ن فرضیهها نشان داد شاخص  SPIو
شاخص دهکها ( )DIم ارن با سال وقا ع مینا ۀ بارناادگیش
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

در نم دارهای رسمشداش میانگین من رك سه و پنجسااالۀ
خشكسالی در قما ایساانگااهاش در میا ان  6شاااخص اقلیما ی
ما رد مطالسااهش شاااخصهای SPIش  DIو شاااخصهای ZSIش
 CZIاز ل اظ ننیمه به هم نزدیکقر و هماهن قرندد
با ق جه به م اسباا انما شااداش  6شاااخص اقلیما ی در
م یاس زمانی ساالنه مشااخص شااد؛ شاااخصهای

SPIش ZSI

و  CZIدر میزان قداو خشكسالی و شدا خشكسالی با هاام
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شاخصهای خشكسالی در ایساانگااهای مخنلااف ننااایج

بن ان گفتش بر اساس ایا ن مطالسااهش شاااخص دهکهااا ()DI
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عكسالسمل بهنااری نساابت بااه مبا د بااارا نشااان دادا و
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2016

2013

2010

2007

2004

2001

1998

1995

0
-0.5
-1
-1.5
-2
-2.5

استد
شاخصهای DIش  SPIو  CZIبر اساس مینا ۀ بارناادگی
در ط ل دورۀ آماری بارندگی ساالنه بهقرقیب بهعن ان بهنرین
ساانمهها باارای ارزیااابی خشكسااالی ه اشناساای در شاارایط

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

اقلیمی نیمهخشکش خشک و بیابااانی شااناخنه شاادندد ننااایج
حاصل از مسیارهای مننخب نشان داد ه در سااالهای 1994
اغلب ن اط اسنان اقفاا افنادا استد

Z

چینی اصالحشده ()MCZI
Figure (14): Chart of intensity and continuity of drought of
)the modified Chinese Z index (MCZI

نم دارهای میانگین من رك سه و پنجسالهش شاااخص

Z

چینی اصالحشدا ( )MCZIدر همۀ ایساانگااها ماننااد شااكل

از ن طهنظر ایسنگاهیش شدیدقرین خشكسالی در م یا اس

( )15استد بیشنرین قداو خشكسالی با م اادار  -0/69را در

زمانی ساالنه در منطا ۀ ما رد مطالسااهش باارای شاااخص DIش

همۀ ایسنگااها از سال  1993قا  2015نشان دادا و هم نا ین

مرب ط به سالهای 2008ش 2005ش  2001و  1990باارای همااۀ

شاادیدقرین خشكسااالی بااا م اادار  -1/25را باارای میا انگین

ایسنگااها اسنان با م دار  DIمساوی  -4استد برای شاخص

من رك سهساله مرب ط بااه سااال  1991و  1992و هم نا ین

 SPIمرب ط به سال 2008ش ایسنگاا خ ر و بیابانک بااا م اادار

شاادیدقرین خشكسااالی بااا م اادار  -1/02را باارای میا انگین

 SPIبرابر  -2/35استد

من اارك پنجساااله مرب ا ط بااه سااال  1992و  1993مسرفا ی

از ن طهنظر ایسنگاهی بیشاانرین فراواناای خشكسااالی در

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

شاخصهای DIش SPIش  ZSIو  CZIمربا ط بااه ایساانگااهای

0

نطنز و ب قرآباد و برای شاخص  PNPIمربا ط بااه ایساانگاا
از ن طهنظر ایسنگاهیش ط النیقرین قداو خشكسااالی در

ميانگين متحرك  3ساله
ميانگين متحرك  5ساله

م یاسهای زمانی مخنلف در منطا ۀ ما رد مطالسااهش از نظاار
شاخص DIش ایسنگاا ب قرآباد از سال  2007قا سال  2009و
ایسنگاا نایین از سال  1993قا سال  1995در م یا اس زمااانی
فصلیش ط النیقرین قداو خشكسالی را دارندد از نظاار شاااخ
صSPIش ایسنگاا نایین از سال  2001قا اوایل سااال  2007در
م یاس زمااانی  24ماهااه و ایساانگاا شهرضااا از اواخاار سااال
 1999قااا اوایاا ل سااال  2007در م یاا اس زمااانی  48ماهااهش
ط النیقرین قداو خشكسالی را دارندد
شایان ذ ر است ه نم دارها و جااداول شاادا و قااداو
خشكسالی ساالنه مرب ط بااه شاااخص  Zچیناای اصالحشاادا
( )MCZIدر همۀ ایسنگااها مانند شكل ( )14استد

-0.5
-1

خ ر و بیابانک استد

میزان خشکسالی

م یاا اس زمااانی ساااالنه در منطاا ۀ ماا رد مطالسااهش باارای

می ندد

-1.5

شکل ( :)۱5نمودار میانگین متحرك سه و پنجسالۀ شاخص

Z

چینی اصالحشده ()MCZI
Figure (15): Chart 3 and 5 year moving average chart of
)modified Chinese Z (MCZI

نتیجهگیری
در قهیۀ ن شههای خشكسالی ساالنه با اسنفادا از شاااخصهای
م رد بررسیش مشخص شااد ااه شاااخصهای بااا پاای ۀ زمااانی
ساالنه نمیق انند پهنهبندی خشكسالی را بهخ بی نشااان دهنااد
و شدا خشكسالی را در پایینقر (از ل اااظ عااددی) باارآورد
می نناادد بنااابراین دربااارۀ ایاا ن شاااخصها بایاا د ن شااههای
خشكسالی را بهص را ماا به ماا قهیه ردد اای ن ننیمااه نشااان
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ميزان خشکسالی

وق ع خشكسالی هر شاخص با ق جه به ن ع ایسنگاا منفاوا

1992

خشكسالی هماهن

ب داش ولی در شاادا خشكسااالی سااال
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هماهن
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 در طاا ل دورۀ آماااری ماا ردCZI  وDI شSPI شاااخصهای

میدهد ه خشكسالی بهشدا به زمان وق ع آن وابسنه اساات

مطالسه در سطح اسنانش شدیدقرین خشكسالی مرب ط به مر ااز

قاامدا قغییر

و جن ب شرا اسنان در اطراف ایسنگااهای نااایینش ب قرآبااادش

ش ۀ خشكسااالی ساااالنه بااا اساانفادا از
می ندد بنابراین ارائۀ ن ا

خ ر و بیابانکش اردسنان و شهرضا نسبت به سایر ن اااط حا زا

شاخصهای ماهانه نمیق اند قص یر واق اس ی ق سااسۀ مكااانی و

استد

شدا خشكسالی را ارائه نندد مشابهت عملكرد شاخص عدد

و بهص را م ضسی و م لی منناسب با زمان

از ن طهنظر طا النیقرین قااداو ها در منط ااهش بخخهااای

 باااه شااااخص بارنااادگی اسنانداردشااادا در نشاااان دادنZ

مر ز و جنا ب شاارا و شاامال اساانان از ل اااظ خشكسااالی

خشكسالیهای شدید از دیگاار ننااایج بااه دساات آماادا اسااتد

حساسیت بیشنری برخ ردارند و بخخهااای غراب ی و جنا ب

هم نین شاخص شاخص دهکها با ق جه به عملكرد مناسب

غربی از حساسیت منرد این ویژگی خص ص ًا در جن ب شرا

در مشخص ردن خشكسالیهای شدیدش دارای انااد ی مبالغااه

و مر ز ح زۀ اطراف ایسنگااهای نایین و ب قرآباد و شهرضااا
و اردسنان از اهمیت وافری برخ ردار استد

.شدید است

در نمایخ خشكسالیهای

در ن شاااههای پهنهبنااادی خشكساااالی باااا اسااانفادا 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
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.
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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.

