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ی  ع  نا شاورزی و  وم  ه  عد ا

  پنجمين همايش ملي
  علوم و مهندسي آبخيزداري ايران

 )مديريت پايدار بالياي طبيعي(

 براي تشخيص و تعيين خشكسالي و شدت ، تداوم و وسعت آن در يمعرفي شاخص جديد
 مناطق خشك ايران 

 
   1 زارچامين اسدي محمد

Email:amin156asadi@yahoo.com 
  3 و سعيد رضايي زارچي2محمد تقي دستوراني ،2، حسين ملكي نژاد2محمد حسين مبين

   دانشگاه يزد،ابع طبيعي و كوير شناسيدانشكده من،دانشجوي كارشناسي ارشد آبخيزداري1
 ، دانشگاه يزد   و كوير شناسيدانشكده منابع طبيعياستاديار 2

  زيست شناسي، دانشگاه پيام نور يزد استاديار گروه 3   
  

  چكيده 
يك دوره  جغرافيايي و در  وسيعخشكسالي يك پديده متناوب طبيعي است كه همراه با كمبود منابع آب در دسترس در يك منطقه

ارائه شده است كه ) RDI) Reconnaissance Drought Indexبه تازگي شاخص جديدي به نام  .باشدمي زماني قابل مالحظه 
 محاسبه مي شود كه شامل مرحله در سه RDI  .خشكسالي را بر اساس دو متغير بارندگي و تبخير و تعرق پتانسيل تخمين مي زند

 SPI       استاندارد شده را مي توان مستقيما باRDI.  استاندارد شده مي باشدRDIه و  شده نرماليزRDIمقدار ابتدايي، 
)Standardised Precipitation Index (مي شودسه كرد كه به طور گسترده در جهان استفاده مقاي  .SPIه عنوان  از بارندگي ب

مانند مصرف (يا خروجي ) مانند بارندگي(د بر اساس ورودي اما كمبود آب فقط نمي توان. استفاده ميكندتنها عامل تخمين خشكسالي 
 PET و  P  كه از داده هاي هر دو عامل موثر پيشنهاد شده استRDIبر اساس اين منطق شاخص جديد . تخمين زده شود) آب

 .  مي باشد و اساس علمي درست تري داردSPIشاخص جديد ساده، جهاني و جامع تر از . استفاده مي كند
 
 

  ، تبخير و تعرق پتانسيلRDI ،SPI خشكسالي ،  :ت كليديكلما

 
  مقدمه -1

خشكسالي عبارت است از كمبود بارش در دوره هاي بلند مدت به نحوي كه باعث كمبود رطوبت در خـاك و سـبب كـاهش آبهـاي                           
از ديدگاه اقليم شـناختي، هـر گـاه بـارش           . جاري شود و بدين طريق فعاليتهاي انساني و حيات طبيعي گياهي و حانوري را بر هم زند                

). 1374، غيـور (دريافتي در يك محل در يك دوره زماني معين كمتـر از ميـانگين بـارش محـل باشـد، بـا خشكـسالي روبـرو هـستيم                      
ابـل توجـه   خشكسالي يكي از مزمن ترين و زيانبارترين بالياي طبيعي محسوب مي شود كه انسانها از ديرباز با آن آشنا بوده و اثرات ق  

  ).1384، ياراحمدي(جنبه هاي اجتماعي تجربه كرده اندآن را بر اقتصاد، كشاورزي،محيط زيست و 
از يك )  ميلي متر 240حدود ( بخش عمده كشور ايران در منطقه خشك جهان قرار دارد و ميزان بارشهاي جوي متوسط ساالنه كشور      

 دشت كـشور بـا      120تا كنون بيش از     ). 1363،  كردواني(نيز كمتر است    ) متر   ميلي   860(سوم متوسط نزوالت جوي ساالنه كره زمين        
 اسـتان كـشور از حـداكثر        20 براسـاس آمارهـاي موجـود        .)1379،  دهقان(خطر خشك شدن ، شوري و كم آبي شديد مواجه هستند            

ي هاي ذاتي اقليم ايران است و وقوع        بنابراين خشكي از ويژگ   ). 1382،  مومني(ظرفيت سفره هاي آب زيرزميني خود استفاده كرده اند          
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 ٢

ی  ع  نا شاورزی و  وم  ه  عد ا

  پنجمين همايش ملي
  علوم و مهندسي آبخيزداري ايران

 )مديريت پايدار بالياي طبيعي(

. خشكسالي هاي متناوب در چند دهه اخير نيز بر عمق مشكل افزوده است و كشور را در آستانه ورود به بحران آبي قـرار داده اسـت                            
  .  متر مكعب تقليل يافته است 1850 به حدود 1335سرانه منابع آبي تجديد پذير كشور را از هفت هزار متر معكب در سال 

 متاثر از تغييـر در ميـزان تبـادل و    پديده تغيير اقليم. بين وقوع خشكسالي هاي متناوب و پديده  تغيير اقليم رابطه تنگاتنگي وجود دارد             
گرم شدن كره زمين باعـث افـزايش تبخيـر و ازديـاد         . به همين دليل بر سيكل هيدرولوژي تاثير شديدي گذاشته است         . انرژي مي باشد  

از ديگـر يافتـه هـا و        . در نتيجه ميزان و الگوي نزوالت آسماني اعم از باران و برف تغيير مي كند              . در اتمسفر مي شود   تراكم بخار آب    
در حـال حاضـر گـرم و        ر و خشكتر شدن مناطقي است كه        تپيش بيني ها، ايجاد دوره هاي خشكسالي شديد در مناطق مختلف و گرم            

  ). 1386، جعفري(خشك مي باشند
.  بين محدوديت منابع آبي و توسعه همه جانبه كشور، توازن برقرار شود كه تنها راه آن مديريت علمـي بخـش آب اسـت                        بنابراين بايد 

چـون  . شناخت خشكسالي ها و بررسي دقيق شدت، مدت و وسعت آنها، مهمترين حلقه در زنجيره مديريت علمي منابع آب مي باشد             
  . را در سال هاي آينده پيش بيني كرده و براي آن برنامه ريزي كردبا رونديابي خشكسالي ها مي توان وقوع خشكسالي 

خشكسالي يك پديده متناوب طبيعي است كه همراه با كمبود منابع آب در دسترس در يك منطقـه جغرافيـايي وسـيع و در يـك دوره                           
ت كه با سه بعـد مـشخص مـي    بر اساس اين تعريف، خشكسالي يك پديده منطقه اي اس. )Rossi, 2000(زماني قابل مالحظه باشد

اگر چه مي توان شـدت خشكـسالي را بـر اسـاس بـرآورد      . مهمترين بعد خشكسالي شدت آن مي باشد     .  شدت، مدت و وسعت    :شود
خسارات وارد شده به يخشهاي گوناگون اقتصادي، محيطي و اجتمـاعي منطقـه تحـت تـاثير، تخمـين زد امـا اسـتفاده از شاخـصهاي                           

شاخصهاي خشكسالي به دليل سادگي به طور گسترده در جها ن مورد استفاده قرار مي گيرند و هر                  . ي دارد خشكسالي طرفداران بيشتر  
 براي محاسبه شدت خشكـسالي از  .)Tsakiris et al, 2005(دو گروه دانشمندان و متخصصان مديريت آب، آن را پيشنهاد مي كنند

ل تعيين آستانه هاي خشكسالي است كه معموال بر اساس ميـانگين            قدم او . طريق يك شاخص خشكسالي دو مرحله اصلي وجود دارد        
بلكه تـابع فعاليـت     . اين آستانه ها تنها به شرايط هواشناسي وابسته نيستند        . در دسترس بودن آب در دوره هاي آماري طوالني مي باشد          

.  نشان دهنده در دسترس بودن آب اسـت        قدم دوم در محاسبه شدت خشكسالي، تعيين متغيرهاي       . هاي انجام شده در منطقه نيز هستند      
  : مهمترين پارامترهاي موثر در شدت خشكسالي به شرح زيرمي باشند

  ) مقدار، رژيم، شدت و زمان توزيع( بارندگي  -1
 ).كه تابع دماي هوا، سرعت باد، تابش آفتاب و رطوبت هوا مي باشد ( تبخير و تعرق پتانسيل  -2

 ...) نگهداري آب ، نفوذ پذيري خاك ومثل ظرفيت( مشخصات خاك و پوشش گياهي  -3

  .  تابع شرايط اقليمي هستنداولي و دومي، وابسته به شرايط محلي است در حاليكه پارامترهاي دسته سومپارامترهاي 
UNESCO    يك سيستم طبقه بندي خشكي بر اساس ميانگين بارندگي ساالنه          1979 در سال  )P(         و تقسيم بر ميانگين سـاالنه تبخيـر

روش پـنمن احتيـاج   ). 1جدول(تبخير و تعرق پتانسيل را به روش پنمن محاسبه مي كند         را ارائه كرده است كه       )ETP( تانسيلتعرق پ 
  . به اطالعاتي دارد كه در بسياري از مناطق جهان به راحتي يافت نمي شود

UNEP   محاسبه شود كه اطالعات كمتري را نياز  پيشنهاد مي كند كه تبخير و تعرق پتانسيل بر اساس فرمول تورانوايت1992 در سال 
  ). 1جدول(دارد 

نشان مي دهد كه براي تعيين خشكي، هر دو پـارامتر           ) 1(بدون توجه به روش محاسبه تبخير و تعرق پتانسيل، طبقه بندي هاي جدول              
  . بارندگي و تبخير و تعرق پتانسيل الزمند
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 ٣

ی  ع  نا شاورزی و  وم  ه  عد ا

  پنجمين همايش ملي
  علوم و مهندسي آبخيزداري ايران

 )مديريت پايدار بالياي طبيعي(

  )km3/year( تخمين و پيش بيني بازپس گيري آب جهاني -1جدول 
UNEP(19992) 

P/PET 
  تورنوايت

UNESCO(1979) 
P/PET 
  روش پنمن

 
  كالس خشكي

  خيلي خشك  03/0  05/0
  خشك  03/0 - 20/0  /05 - 20/0
  نيمه خشك  20/0 -50/0  20/0 -50/0
  نيمه مرطوب  50/0 -0 /75  50/0 -0 /65

  مرطوب  <75/0  <65/0
  
   مواد و روش ها-2
  سالي مروري بر شاخصهاي خشك -2-1

شاخصها فهم ارتباط اطالعات را درباره بي نظمي هاي اقليمـي           .  شاخصهاي خشكسالي عناصر مهم پايش و برآورد خشكسالي هستند        
براي كاربران گوناگون آسانتر مي كنند و به دانشمندان اجازه مي دهند تا كميت بي نظمـي هـاي اقليمـي را در روابـط شـدت، مـدت،                         

شاخصها اطالعات مهم و مفيدي را براي برنامه ريزي، طراحي و مديريت استفاده             . كنندرا مطالعه   ورد مي   فراواني و گسترش مكاني برآ    
تا از آنهـا     تاكنون شاخصهاي متنوعي براي توصيف خشكسالي پيشنهاد شده است كه دو          . از منابع آب در اختيار كاربران قرار مي دهند        

شـاخص پـالمر    .  مـي باشـد    SPIو ديگري شـاخص     ) PDSI(ه يكي شاخص پالمر     به طور گسترده پذيرفته شده و به كار مي روند ك          
اصوال براي برآورد خشكسالي هواشناسي پيشنهاد شده و پارامترهـاي آن شـامل بارنـدگي، تبخيـر و تعـرق و شـرايط رطوبـت خـاك                           

در مقابـل  . ا ندارنـد  براي برآورد خشكسالي مفيد است، اما در پايش خشكسالي حـساسيت كـافي ر  Palmer, 1965 .(PDSI(است
 از شاخص پالمر پيچيدگي كمتـري دارد و         SPI.  از بارندگي به عنوان تنها عامل تعيين كننده خشكسالي استفاده مي كند            SPIشاخص  

 توزيع داده هاي بارندگي را از يك توزيع اريـب بـه يـك توزيـع نرمـال                   SPI. مي تواند براي هر منطقه اي به آساني به كار برده شود           
در آن است كه بـراي توصـيف   SPI و مهمترين نقص   سادگي آن استSPIمهمترين امتياز ). Mckee et al, 1996(مي كندتبديل 
ماهه قابل محاسبه بـوده و     48 و 24، 12، 6، 3اين شاخص براي دوره هاي . استفاده مي كند)بارندگي(سالي فقط از يك پارامتر خشك

اما معموال از دوره زماني ساالنه به عنوان يك         .  دارد SPIتگي به هدف مورد نظر از محاسبه        انتخاب هر يك از اين دوره هاي زماني بس        
  .تداول هيدرولوژيك استفاده مي شودسيكل م

   
   داليل منطقي براي استفاده از تبخير و تعرق پتانسيل در برآورد شدت خشكسالي  - 2-2

اگر خشكسالي هواشناسي را به صورت يك نقصان در توازن بين ورودي  و خروجـي در نظـر بگيـريم، ايـن فـرض كـه كمبـود آب                              
بنابراين مدلي در برآورد خشكـسالي كـارا   . رد  مي شود تخمين زد،) بارندگي (را مي توان تنها از طريق برآورد ورودي ) خشكسالي (

را بـه   ) ETP(را به عنوان ورودي و تبخير و تعرق پتاسيل          ) P(، بارندگي   RDI. در نظر گيرد  مي باشد كه ورودي و خروجي را با هم          
اما براورد تبخير و تعرق واقعـي  . البته واضح است كه تبخير و تعرق واقعي، خروجي حقيقي مي باشد. عنوان خروجي در نظر مي گيرد  

نسيل به عنوان پارامتر اصلي نشان دهنده شدت جذب آب توسط اتمسفر            به همين دليل تبخير و تعرق پتا      . مدل را بسيار پيچيده مي كند     
به همين ترتيب بارندگي ثبت شده در ايستگاههاي هواشناسي نيز، ورودي واقعي نمـي              . از سيستم انتخاب شده، در نظر گرفته مي شود        
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ی  ع  نا شاورزی و  وم  ه  عد ا

  پنجمين همايش ملي
  علوم و مهندسي آبخيزداري ايران

 )مديريت پايدار بالياي طبيعي(

براي مثال در يـك     .  موثر باشد و هدر نرود     بلكه ورودي واقعي آن بخشي از بارندگي است كه براي سيستم مورد مطالعه، مفيد و              . باشد
در . سيستم كشاورزي، ورودي آن بخش از بارندگي است كه در زمين نفوذ كرده و به عنوان بارندگي مـوثر در نظـر گرفتـه مـي شـود                           

 Aتبخير كالس   تشتك   ترجيحاً از فرمول تورنوايت يا    (نهايت براي سهولت، بارندگي ثبت شده در ايستگاهها و تبخير و تعرق پتانسيل              
براي محاسبه تبخير   (بنابراين در اين مدل فقط به داده هاي دما          . را به عنوان ورودي و خروجي سيستم در نظر مي گيريم          ) به دست آيد  

  . و بارندگي نياز داريم كه تقريبا همه جا در دسترس هستند) و تعرق پتانسيل از روش تورانوايت
  
  RDIمحاسبه شاخص -2-3

  نياز RDI براي تعيين خشكسالي با استفاده از شاخص Tsakiris and Vangelis, 2005) .(ارائه شد 2005سال اين شاخص در 
روش محاسبه بدين شـرح اسـت كـه         . به داشتن آمار بارندگي و تبخير و تعرق پتانسيل ماهانه و يا مجموع ساالنه اين دو پارامتر است                 

  :شود  محاسبه ميa0مقداري با عنوان  ،از دوره آماري مورد مطالعه) i(ابتدا با استفاده از فرمول زير براي هر سال 

( )

∑

∑

=

== 12
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1
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j
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j
ij
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ET

P
a  

تعداد سال هايي است كه      (N از يك تا       iمقدار  .  هستند i امين ماه سال     j تبخير و تعرق پتانسيل در       ،ET و    بارندگي ،Pدر اين فرمول    
بارندگي و تبخير و تعرق بصورت ساالنه محاسبه شوند نيـازي بـه جمـع كـردن                 چنانچه  . كردتغيير خواهد   ) آمار آن در دسترس است    

هر سال است كه از فرمول زير       )  RDInيا  (  نرمال   RDIگام بعدي تعيين شاخصي با عنوان       . مقادير  ماهانه در اين فرمول نخواهد بود       
  :محاسبه خواهد شد

( )
( )

1
0

0 −=
a
a

RDI
i

i
n  

از مقـادير  )  RDIsيا  (RDIجهت محاسبه شاخص استاندارد شده . هر سال مي باشدa0  ميانگين حسابي اعداد 0aكه در اين فرمول 
). ( بدست خواهـد آمـد  yiگرفته كه عددي با عنوان   لگاريتمa0 ساالنه  )( )i

i aLny سـپس ميـانگين حـسابي و انحـراف معيـار      ). =0
 در هر سال به كمك فرمول زير        RDIنهايتاً شاخص استاندارد شده     .  مي ناميم  ykσ̂ و   ky به ترتيب    استاندارد اين اعداد را محاسبه و     

  . محاسبه خواهد شد

( )
( )

yk

k
i

ki
s

yy
RDI

σ
−

=  

  . خواهد بود 2 ه از اين روش بر اساس جدول شمارهتفسير مقادير به دست آمد
 

  .  يكسان مي باشدSPI استاندارد شده و RDI بندي خشكسالي براي آستانه هاي طبقه
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ی  ع  نا شاورزی و  وم  ه  عد ا

  پنجمين همايش ملي
  علوم و مهندسي آبخيزداري ايران

 )مديريت پايدار بالياي طبيعي(

  
  و تعريف كالسهاي خشكسالي متناظر با آنSPI و RDIs طبقه بندي شاخصهاي – 2 جدول

  طبقه بندي خشكسالي SPIو RDI مقدار شاخص 
  به شدت مرطو ب   و بيشتر از آن2

  خيلي مر طوب  99/1 تا 5/1
  نسبتا مرطوب  49/1 تا00/1
  )نرمال(متوسط  99/0تا-99/0
  نسبتا خشك  -49/1 تا -00/1
  خيلي خشك  -99/1 تا -50/1

  به شدت خشك   و كمتر-2
  
  نتايج -3

 كاربرد وسـيعتري در جهـان دارد كـه احتمـاال            SPIاز ارائه برخي از شاخصهاي معروف برآورد خشكسالي به اين نتيجه مي رسيم كه               
همچنين نشان داده شد كه كمبود آب نمي تواند فقط بـر اسـاس   . ده هاي كمتري است كه نياز داردناشي از سادگي، جهان شمولي و دا      

 ارائـه   RDIبر اساس اين منطق، شـاخص جديـد         . تخمين زده شود  ) مصرف آب (و يا فقط بر اساس خروجي       ) مثل بارندگي (ورودي  
 مي باشـد و  SPIاخص جديد ساده، جهاني و جامع تر از ش. استفاده مي كند PET  وP شده است كه از داده هاي هر دو عامل موثر 

  :  در زير خالصه شده استRDIبرخي از امتيازات . اساس علمي درست تري دارد
  . چون كسري تجمعي را بين تقاضاي تبخيري اتمسفر و بارندگي محاسبه مي كند. فيزيكي محور است -1
چـون ايـن دوره هـا بـراي         .  ماهه پيشنهاد مي شوند    12 و   9،  6 ،3اما دوره هاي    . براي هر دوره ي زماني قابل محاسبه است        -2

 . مقايسه بين وضعيت ها و موقعيت هاي مختلف مناسبترند

 .مي تواند به طور موثري با خشكسالي هيدرولوژيكي و كشاورزي ارتباط برقرار كند -3

همچنين به دليـل    . شدت خشكسالي مي باشد    برآورد يك شاخص جديد ارتقا يافته براي        RDIاز مطالب باال نتيجه گرفته مي شود كه         
  .سهولت محاسبه مي تواند براي پايش و پيش بيني خشكسالي در دوره هاي كوتاه مدت و در پهنه هاي معين به كار رود

  
  بحث-4

متر اصلي مـوثر  دما، سرعت باد، رطوبت نسبي و تابش آفتاب ، چهار پارا. از بارندگي در اثر تبخير از بين مي رود% 70 در ايران حدود   
ميزان  تبخير و تعرق از  ص در ايران مركزي باعث شده است تا در تبخير و تعرق هستند و مساعد بودن اين عوامل در كشور به خصو

 مـي باشـد و بـه همـين دليـل      RDIكنار بارندگي پـارامتر اصـلي محاسـبه شـاخص      تبخير و تعرق پتانسيل در. حد نرمال باالتر باشد
 خشكسالي را نيز  و مدت، مي توانيم وسعتRDIپس از محاسبه شدت خشكسالي با استفاده از . دارد  ا اقليم ايرانهماهنگي زيادي ب

زماني كه شدت خشكسالي را براي هر سال در يك دوره آماري بلند مدت محاسبه كرديم و نمودار آن را رسم كـرديم،                       . مشخص كنيم 
 . مدت هر دوره خشكسالي مشخص مي شود

، قابل ارائه و ارزيابي مي باشد كه همراه با اسـتفاده            وسعت-شدتالي نيز به دو طريق نقشه هاي  شدت و منحني هاي             وسعت خشكس 
نقشه هاي شدت مناطقي را     .  مي باشد  RDIبه جاي مدت و يك شاخص شدت خشكسالي مثل          ) مثل سال (از يك دوره زماني مرجع      

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

 

 ٦

ی  ع  نا شاورزی و  وم  ه  عد ا

  پنجمين همايش ملي
  علوم و مهندسي آبخيزداري ايران

 )مديريت پايدار بالياي طبيعي(

در حاليكه منحني هاي تجمعي، مستقيما درصد مناطق متعلق به هر كـالس از              . كه تحت تاثير خشكسالي يكسان هستند نشان مي دهند        
) 2(نمونه اي از نقشه شدت خشكسالي را در يك سـال خـشك و شـكل شـماره               ) 1(شكل شماره   . شدت خشكسالي را بيان مي كنند     

  .ي دهد را در يك سال مرطوب براي منطقه كرت شرقي در يونان نشان موسعت-شدتنمونه اي از منحني هاي 
  
  
  

  
  

  وسعت-شدتنمونه اي از منحني -2شكل                             نمونه از نقشه شدت خشكسالي-1شكل 
  

 شدت، مدت و وسعت خشكسالي را در هر منطقه اي از كشور و در هر دوره زماني                  RDIبه عبارت ديگر مي توانيم با كمك شاخص         
ز پـراكنش   ا فقط به داده هاي بارندگي و دما نياز داريم و چـون ايـستگاههاي كليمـاتولوژي                  RDIبراي محاسبه     . دلخواه محاسبه كنيم  

 نشان داد كه بطور كلي نتايج . در همه مناطق كشور به كار ببريم به راحتي مي توانيم اين شاخص را،بسيار خوبي در كشور برخوردارند
  ). 3شكل ( دارند  زيادي با هم تطابق RDI و SPI   مقادير
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   كرمان  در ايستگاه SPI و RDI تطابق -3شكل
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