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 تعریف و مفهوم خشکسالی
به دلیل متغیرهای مختلفی که به صورت مستقیم و یا غیرمستقیم در رخداد خشکسالی دخالت دارند، تعریف این 

واژه مشکل می باشد. به همین دلیل تاکنون تعریف جامعی از این پدیده عنوان نگردیده است. در این میان فقدان 

ارزش معنایی مطلق در واژه خشکسالی نیز موجب عدم ارائه یک تعریف جامعه و در نتیجه تنوع تعاریف گردیده 

خود به این پدیده نگریسته اند. تعاریف معنایی  است. بدین لحاظ کاربران و محققان رشته های گوناگون از دیدگاه

خشکسالی منحصر به علوم مختلف نمی شود، بلکه در رابطه با مکانهای ویژه، ارزش معنایی خاص خود را می 

میلی متر به عنوان آستانه رخداد خشکسالی  033گیرد. برای مثال در نظر گرفتن مقدار مطلقی مانند میانگین بارندگی

ا قابل اعمال نیست، زیرا مکانهای بسیاری در قلمروهای آب و هوایی گوناگون یافت می شوند که در همه مکانه

میلی متر در سال است، ولی در عین حال در بعض سالها خشکسالی را تجربه می  033 میانگین بارندگی آنها بیش از

وضعیت خشکسالی حکمفرما باشد،  کنند. در برخی مکانها با در نظر گرفتن ارزش مذکور می بایست در همه سالها

بلکه  ؛در حالی که چنین امری امکان پذیر نیست. پس، تعریف این واژه نمی تواند از ارزش مطلقی برخوردار باشد

 (.4031)فرج زاده اصل، اساس شرایط محلی و هدف مطالعه فرق می کندستانه براین آ

اساس متغیرهای با دیدگاههای متفاوت برخشکسالی  تعاریف مختلفی توسط صاحبنظران و متخصصین برای

 گوناگون ارائه شده است که عبارت اند از:

خشکسالی، دوره ای از ماه یا سال با ریزش کم باران است که موجب افزایش دمای منطقه، از بین رفتن پوشش -

 (.4981)راسل، گیاهی و تلف شدن احشام می شود

بلندمدت به نحوی که باعث کمبود رطوبت در خاک و سبب خشکسالی عبارت است از کمبود بارش در دوره -

کاهش آبهای جاری شود و بدین طریق فعالیتهای انسانی و حیات طبیعی گیاهی و حیوانی را برهم بزنند )باری و 

 (.4881چورلی،

ین براه تعریف می کنند. بنازمانی با میزان بارشی کمتر از حد معمول همان منطق ی خشکسالی را در یک دوره-

خشکسالی حالتی نرمال و مستمر از اقلیم است، گرچه بسیاری به اشتباه آن را واقعه ای تصادفی و نادر می پندارند. 

این پدیده تقریبا در تمامی مناطق اقلیمی روی می دهد، گرچه مشخصات آن را از یک منطقه به منطقه دیگر کامال 

 (.414: 4090)علیزاده، تفاوت می کند

 .گرچه بسیاری به اشتباه آن را واقعه ای تصادفی و نادر می پندارند .ی نرمال و مستمر از اقلیم استخشکسالی حالت-

گرچه مشخصات آن از یک منطقه به منطقه دیگر کامالً  ،این پدیده تقریباً در تمامی مناطق اقلیمی رخ می دهد

را که خشکی صرفاً محدود به خشکسالی یک اختالل موقتی است و با خشکی تفاوت دارد چ .تفاوت می کند

یکی از جامع ترین و  (.0: 4091)فرج زاده اصل،  مناطقی با بارندگی اندک است و حالتی دائمی از اقلیم می باشد

( ارائه شده است. به نظر وی خشکسالی عبارت است از کمبود رطوبت مستمر 4810) کاملترین تعاریف توسط پالمر

نظر از شرایط طبیعی یا  مورد غیرطبیعی به انحراف شاخصی کمبود و واژه مستمر حالت  ی و غیرطبیعی. واژه

میانگین اطالق می شود، به عبارت دیگر دوره ای که در آن مقدار رطوبت و یا هر شاخص دیگری نسبت به شرایط 

 میانگین منطقه از ناهنجاری منفی برخوردار گردد، به عنوان خشکسالی تلقی می شود.

 



 خشکسالیتعریف مفهومی 

منظور از تعریف مفهومی، تعاریف موجود در لغت نامه ها و فرهنگهاست که به صورت توصیفی و مفهومی هستند 

و علیرغم اینکه مفهوم شدت و مدت وقوع خشکسالی ممکن است در این تعارف نهفته باشد، اما زمان وقوع پدیده 

طوالنی از کمبود ی کرد: خشکسالی یک دوره را مشخص نمی کند. برای مثال می توان به این تعریف اشاره 

 (.480: 4883بارندگی و در نتیجه آسیب رسیدن به محصوالت و کاهش محصول است )گالنتز و کتز،

 

 تعریف کاربردی خشکسالی

مقابل تعاریف مفهومی ارائه شده است. در این تعاریف قصد برآن بوده که عنوان  ی تعاریف کاربردی در نقطه

اتمه خشکسالی ها را مشخص نموده و حتی در بعضی تعاریف کاربردی تخمین اثرات بالقوه شروع، شدت و خ

سریع و موثر هستند. تعاریف کاربردی ی خشکسالیها نیز مدنظر قرار گرفته و اساس یک سیستم هشداردهنده 

فاده شوند. همچنین می توانند برای تحلیل تناوب، شدت و تداوم خشکسالی برای یک دوره ی مشحص زمانی است

مثال در یک تعریف کاربردی از نقطه نظر کشاورزی مقایسه مقادیر بارندگی روزانه با شدت تبخیر و تعرق روزانه 

برای تعیین میزان افت رطوبت خاک و سپس بیان این روابط بر حسب اثرات خشکسالی ها بر روی رفتار گیاه 

 آن بیان شده است.)یعنی رشد و عملکرد گیاه( در مراحل مختلف فنولوژیکی 

 

 انواع خشکسالی ها
خشکسالی هواشناسی، خشکسالی کشاورزی، خشکسالی اقلیم شناسی،  خشکسالی عبارت اند از:ی انواع عمده 

 اجتماعی.-خشکسالی هیدرولوژیک و خشکسالی اقتصادی

 خشکسالی هواشناسی

ال( و مدت دوره ی خشک تعریف )در مقایسه با مقادیر نرم خشکی ی اساس درجهمعموال بر خشکسالی هواشناسی

می شود. خشکسالی هواشناسی بیشتر با این تعریف که: ))دوره ای که در آن تعداد روزهای بدون بارش از حد 

در یک  مشخصی بیشتر است و این کاهش بارش نیز از سطح مشخص شده ای کمتر است(( معرفی شده است.

هواشناسی را اینگونه تعریف می کنند: ))دوره ای نسبتا لینسلی و همکارانش، خشکسالی  ،تعریف کلی خشکسالی

طوالنی که در آن بارش قابل توجهی وجود ندارد((. دونر و همکارانش نیز خشکسالی هواشناسی را ))کاهش آب به 

 پایین تر از مقدار مرجع مشخص که در آن مدت زمان و مقدار این کاهش مشخص باشد(( تعریف می کنند. 

هواشناسی اغلب مختص مکان است و به آستانه هایی که برای متمایز کردن دوره های تعاریف خشکسالی 

خشکسالی مشخص می کند، بستگی دارد. بعضی از تعاریف خشکسالی هواشناسی که  خشکسالی از دوره های غیر

 با هدف کاربرد در کشورهای مختلف جهان ارائه شده است. عبارت اند از:

 آمریکا(؛ ی ساعت )ایاالت متحده 19ش در میلیمتر بار 0/2کمتر از -4

 )بریتانیا(؛ % میلیمتر بارش دریافت نکنند20روز بیشتر از  40روز متوالی که هیچ کدام از این  2-40

 )هندوستان(. کاهش بارش فصلی تا بیش از دو برابر انحراف میانگین-0



بل استفاده نیست؛ زیرا شرایط آب و هوایی که اغلب تعاریفی که برای یک منطقه ارائه می شود، برای مناطق دیگر قا

 منجر به خشکسالی می شود، متغیر است. 

ویژه، در صورتی مورد توجه قرار می گیرد که شرایط اتمسفری  ی تعاریف خشکسالی هواشناسی در یک ناحیه

ی توانند با موثر در کاهشهای بارندگی کمتر از آستانه های معین باشد. تعاریف دیگر خشکسالی هواشناسی، م

 انحرافات مطلق بارندگی از مقادیر متوسط در مقیاسهای زمانی ماهانه، فصلی و سالیانه مرتبط شوند.

 
 خشکسالی کشاورزی

)تقاضا( و رویدادهای طبیعی )عرضه(  خشکسالی کشاورزی ناشی از تعامالتی است که بین فعالیتهای کشاورزی

(، این 08-0: 4830، برای گیاه یا حیوانات کافی نخواهد بود. گیبس )آن، آب موجود ی اتفاق می افتند که در نتیجه

و انسانی، شیوه ی زندگی آنها و به توزیع جمعیتهای گیاهی، حیوانی تعریف را توسعه و ادامه می دهد: ))تقاضا، 

کشاورزی کاربردی زمینهای آنها بستگی دارد((. به عبارت دیگر، عدم کفایت رطویت برای رشد گیاه را خشکسالی 

 می گویند.

نیاز آبی گیاه، به شرایط آب و هوایی مناسب، ویژگیهای بیولوژیکی و مراحل رشد آن و نیز ویژگیهای فیزیکی خاک 

بستگی دارد. یک تعریف خوب از خشکسالی کشاورزی باید بتواند حساسیتهای گوناگون محصوالت را در مراحل 

ان توضیح دهد. به بیان دیگر از دیدگاه کشاورزی، زمانی که رطوبت جوانه زدن تا پایی مختلف رشد گیاه از مرحله 

خاک از نیاز واقعی محصول کمتر باشد و منجر به خسارت در محصول شود، خشکسالی اتفاق افتاده است. از آنجا 

که نیاز آب گیاهان با هم متفاوت است، مفهوم خشکسالی از دیدگاه کشاورزی تعیین درجه ی خشکسالی به روش 

فائو به عنوان بهترین روش برای تعیین  نمن و روش باران موثر انجام می شود. همچنین روش پنمن مانیث از طرفپ

 کشاورزی معرفی شده است. ی خشکسالی درجه

افتد. تفاق می خشکسالی کشاورزی معموال بعد از خشکسالی هواشناسی و قبل از خشکسالی هیدرولوژیک ا

 (9: 2333)ویلهایت، اقتصادی است که تحت تاثیر خشکسالی قرار می گیردکشاورزی معموال اولین بخشی 

 

 خشکسالی اقلیم شناسی

از دیدگاه اقلیم شناسی هرگاه بارش دریافتی یک محل در یک دوره ی زمانی معین کمتر از میانگین بارش محل در 

خشکسالی کمیتی جغرافیایی است که همان دوره زمانی باشد، با خشکسالی روبرو هستیم. بنابراین، آستانه بروز 

مقدار آن از محلی به محل دیگر متفاوت است و به دوره ی زمانی انتخابی نیز بستگی دارد. این تعریف اقلیمی بسیار 

ساده و آسان است و نمی تواند پیچیدگیهای پدیده خشکسالی را کامال تبیین کند. با این حال تعریف یاد شده بر این 

که چون گیاهان، جانوران و انسانها در هر محل با میانگین بارش دریافتی محل سازگاری یافته اند، اصل استوار است 

هرگاه مقدار بارش از حد متوسط کمتر شود، اختاللی در حیات آنها پدید خواهد آمد و هرچه مقدار کاهش نسبت 

 (.21: 4031،)غیور و مسعودیان به میانگین بیشتر باشد، اختالل بیشتری ایجاد خواهد شد

 

 خشکسالی هیدرولوژیک



(، خشکسالی هیدرولوژیک را دوره ای در نظر می گیرند که طی آن جریانات 013؛4809) لینسلی و همکاران وی

(، سال 04-44: 4881آب برای تامین مصارف مشخص شده در یک سیستم مدیریت آب ناکافی باشد. ویپل)

ر کلی رواناب کمتر از میانگین رواناب درازمدت است. خشکسالی را سالی تعریف می کند که در آن مقدا

خشکسالی هیدرولوژیک، کاهش سریع جریانهای سطحی و افت سطح مخازن آب زیرزمینی، دریاچه ها و رودخانه 

( انتخاب .Q) ( معینی به عنوان دبی پایهQ) ها را بررسی می کند. به عنوان مثال، اگر در یک رودخانه مقدار دبی

 (.23: 4019)علیزاده،  این مقدار دبی از دبی پایه کمتر باشد، خشکسالی هیدرولوژیک رخ داده است شود، چنانچه

خشکسالی هیدرولوژیک، معموال دیرتر از خشکسالی هواشناسی و کشاورزی اتفاق می افتد، زیرا کاهش بارندگی در 

زیرزمینی و منابع آبی دیرتر آشکار اجرای سیستم هیدرولوژی از قبیل رطوبت خاک، جریان رودخانه، سطوح آبهای 

که سطح تراز ذخایر آبهای  می شود. به بیان ساده تر، از دیدگاه هیدرولوژیستها، خشکسالی زمانی اتفاق می افتد

بر اثر هیدرولوژی اغلب در عرضهای میانی سطحی و زیرزمینی، از حد معمول خود پایین تر باشد. خشکسالی 

، بادهای قوی ای اقلیمی دیگر مانند: دمای باالاتفاق می افتد. عالوه بر بارش، فاکتورهکمبود و فقدان بارش زمستانی 

 و کمبود رطوبت نسبی نیز به طور قابل مالحظه ای بر خشکسالی هیدرولوژیک اثر دارند. 

 

 اجتماعی -خشکسالی اقتصادی

یرا فعالیت انسانی را با عناصر تفاوتهای فراوانی با انواع دیگر خشکسالی دارد؛ ز اجتماعی-خشکسالی اقتصادی

خشکسالی اقلیمی، کشاورزی و آب مرتبط می کند که می تواند ناشی از عواملی باشد که عرصه یا تقاضا برای 

کاالیی خاص یا محصولی اقتصادی که وابسته به بارش است را تحت تاثیر قرار دهند. این خشکسالی همچنین 

الی بر گروههای متفاوت جمعیت باشد که این میزان تاثیر به دسترسی ممکن است ناشی از تفاوت در تاثیر خشکس

یا حق برخورداری گروهها از منابع خاصی مانند زمین و یا دسترسی آنها به منابع دیگر بستگی دارد. بنابراین مفهوم 

فعالیتهای  اقتصادی برای سیاست گذاران در درجه اول اهمیت قرار دارد. ارتباط خشکسالی با-خشکسالی اجتماعی

انسانی، تعریف خشکسالی را نیز تحت تاثیر قرار می دهد. در تعریف خشکسالی گفته شد که خشکسالی ناشی از 

، منابع نتیجه ی آنکاهش باران نسبت به حد طوالنی مدت در دوره زمانی یک فصل یا مدتی طوالنی است که در 

کافی نمی باشد. این تعریف از نظر مفهومی، این پیش آبی برای تامین نیازهای آبی جوامع انسانی و محیط زیست 

فرض را دارد که نیازهای مربوط به فعالیتهای انسانی با میزان موجودیت ذخایر آبی در زمان بارش نرمال یا متوسط 

در صورتیکه نیازهای مربوط به توسعه از ذخایر عرضه آب موجود بیشتر  هماهنگی دارد و با آن برابری می کند.

به علت افزایش تقاضای مصرف آب، حتی در سالهایی که بارندگی نرمال می باشد، ممکن است کمبود آب  باشد،

منجر به خشکسالی این بار ناشی از عملکرد انسان شود. در این وضعیت، فقط از طریق استخراج آبهای زیرزمینی و 

سعه ی پایدار را تداوم بخشید. )حجازی تو یا انتقال آب از حوضچه های آبی دیگر به داخل منطقه می توان روند 

 (.29: 4098زاده،

 

 عوامل بروز یا تشدید خشکسالی



تسلط  در بروز خشکسالی یا تشدید آن در هر نقطه از زمین، عوامل  مختلفی تاثیرگذار می باشند که عبارت اند از:

آلبدو، موج بلند در بادهای غربی  سلولهای پرفشار، دمای سطح اقیانوسها، الگوی پیوند از دور، لکه های خورشیدی،

 و انسان.

 

 تسلط سلولهای پرفشار

یکی از علل عمده خشکی و خشکسالی، تسلط سلولهای پرفشار در عرضهای مختلف جغرافیایی است؛ به طوری که 

ع گرم درجه نیز بیابانهایی از نو 03در عرضهای باال منجر به ایجاد بیابانهایی با هوای سرد می شوند و در عرضهای 

شکل می دهند. این سلولها بر روی هر یک از پنج حوضه آرام شمالی و جنوبی، اطلس شمالی و جنوبی و هند به 

کیلومتر قرار گرفته است و هرجا مستقر شوند، نام آنجا را به خود اختصاص  0233صورت تقریبا دائمی به ضخامت 

درجه مستقر است و  03ار جنب حاره که در اطراف مدار می دهند؛ مانند: پرفشار آزور  بر روی جزایر آزور و پرفش

با حرکت ظاهری خورشید بین دو مدار نوسان می کند. سلولهای مذکور مانع عمل صعود و به اشباع رسیدن هوا و 

درجه غالبا هوای صاف و آفتابی  03در نتیجه باعث کاهش ریزشهای جوی می شوند؛ به طوری که در عرضهای 

حرارت باال منجر به شکل گیری بیابان می  ی باران و افزایش تبخیر و تعرق ناشی از درجه حاکم است و کمبود

شود که اگر رسوبات تبخیری در منطقه فراهم باشد، کویر شکل می گیرد. مکانیزم صعود هوای تشکیل دهنده این 

انجام شده، عمل صعود با بیابانها تا بخشهای خاصی از تروپوسفر انجام می شود که بر اثر مصرف انرژی و کار 

کاهش انرژی همراه می شود. به تدریج هوای مذکور حالت سوبسیدانس پیدا می کند و به ترازهای پایین منتقل می 

شود و بر اساس اصول ترمودینامیکی جو، حرکات نزولی هوا، گرمایش آدیاباتیکی و کاهش رطوبت نسبی همراه 

 در منطقه تحت تسلط آن می شود. آن، مانع شکل گیری بارش و ضعف عمل اشباع

در عرضهای باال نیز فعالیت ورتکس قطبی منجر به ریزش هوای سرد قطبی به اطراف و پایداری هوای سرد نیز مانع 

رخداد ریزش جوی قابل توجه در بعضی مناطق می شود. اگر مناطق مذکور از منابع رطوبتی دور باشند، مشکل 

 ی کننده  از مولفه های مهم گردش هوا محسوب می شود که کنترل  مضاعف خواهد شد. ورتکس قطبی یکی

ریزشهای جوی کره زمین و تابعی از نوسان پرفشار جنب حاره و نیز توزیع کننده انرژی کره زمین است که 

نوسانات آن باعث ایجاد خشکسالی یا ترسالی می شود و در روی خشکیها و حتی دریاها، خشکی و خشکسالی 

 د و بیابانهای سرد و گرم را به وجود می آورد. ایجاد می کن

استقرار و تداوم پرفشارهای قطبی و جنب حاره در طی زمانهای طوالنی در تداوم خشکسالیها ، شدت، مدت و ... 

برهم کنش اتمسفر و  دخالت مستقیم دارد که رخداد و تداوم آن، تابع نوسانات الگوهای فشار، بیالن انرژی و روابط

 (. 9: 4032)حجازی زاده، نیز می باشد هیدروسفر

 

 دمای سطح اقیانوسها

برهم کنش  اقیانوس به طور کامل به هم پیوسته است و انواع آب و هواها و تغییرات آب و هوایی از -جوی سامانه 

ترکیبی این مجموعه، همراه با آرایش بادهای سطوح زیرین و میانی جو حاصل می شود. مطالعات نشان داده است 

النینو، انرژی انباشته شده در اقیانوس به صورت بارش آزاد می شود، ولی در دوره ی النینا  ی که در هنگام پدیده



سرمای نسبی بر اقیانوس حاکم می شود. اگر شیب گرمایی آب اقیانوس زیاد شود، شیب گرمایی جو مجاور آن، 

زناری انرژی جو به صورت جنبشی نمود پیدا می افزایش و در نتیجه بادهای زناری گسنرش می یابند. در بادهای 

توده های وسیع آب گرم یا سرد که در جهات به متوسط کاهش می یابد؛ ولی اگر  کند و میانگین بارش نسبت

)سرد( به عرضهای باال )پایین(  شمالی و جنوبی در اقیانوس حرکت می کنند، سبب انتقال حجم زیادی از آب گرم

و برعکس شیب نیمروزان افزایش می یابد و به دنبال این فرآیند، هوای عرضهای قطبی  شوند، شیب زناری، کاهش

نهایی آن ایجاد موجهایی در  ی به سمت استوا و هوای عرضهای حاره به سمت قطب حرکت می کند که نتیجه

ز دور سبب تغییرات پیوند ا ی بادهای تراز میانی و باالیی و ایجاد ناوه و پشته متوالی است که با توجه به پدیده

)انسو( باالست، آب گرم  افزایشی و کاهشی در بارش مناطق مختلف می شود. در سالهایی که شاخص نوسان جنوبی

حالت بیشتر در غرب اقیانوس آرام تراکم می یابد و همگرایی بین حاره ای شدیدتر عمل می کند. در این 

 ولی در خاورمیانه خشکسالی حاکم است. ؛زیاد می باشدو شمال استرالیا بارشها هندوستان، جنوب شرق آسیا 

 

 الگوی پیوند از دور

الگوی پیوند از دور ناهنجاریهای متناوب و بادوامی است که در فشار و گردشهای جوی در مقیاس کالن روی 

هی هم قلمروهای جغرافیایی وسیع رخ می دهند. این الگوها چند هفته تا چند ماه به طول می انجامند، ولی گا

چندین سال متوالی دوام می آورند و به همین دلیل، بخش مهمی از نوسانهای ساالنه و دهه ای، گردشهای جوی 

برخی از الگوهای پیوند از دور، از راه تاثیری که بر سیستمهای تعیین کننده آب و هوای ایران دارند، موجب  هستند.

 3تا  2وان نمونه می توان به پدیده انسو اشاره کرد که هر بروز نوسانهایی در شرایط جوی کشور می شوند. به عن

سال یک بار رخ می دهد و از راه تغییر الگوهای فشار در دیگ نقاط به ویژه در آفریقای حاره بر اقلیم ایران به 

ای خصوص بر بارش دریافتی کشور اثر می گذارد. طی رویداد گرم النینو، یعنی زمانی که آبهای سواحل غربی آمریک

% موارد، ایران بارشی بیش از معمول دریافت می کند و در ترسالی به سر می 91جنوبی گرمتر از معمول هستند، در 

برد؛ برعکس، طی رویداد سرد )النینا(، یعنی زمانی که  آبهای سواحل غربی آمریکای جنوبی سردتر از معمول 

ی کند و در خشکسالی به سر می برد )مسعودیان % موارد، ایران کمتر از معمول بارش دریافت م10هستند، در 

 (.28: 4091وکاویانی،

 

 لکه های خورشیدی

برخی بر این عقیده اند که عامل اصلی دوره های آب و هوایی ویژه، مثل رخداد انواع خشکسالیها، سیالبها و ... 

سرد شدن سطح کره فعالیتهای خورشیدی )لکه های خورشیدی( است. افزایش نسبی لکه های خورشیدی سبب 

 زمین و تغییرات افزایشی یا کاهشی در میزان بارش نقاط مختلف جهان می شود.

 

 آلبدو )ضریب انعکاس(

بخشی از انرژی طول موج کوتاه خورشید است که به طور مستقیم به ی آلبدو یا ضریب انعکاس، تجدید دوباره 

تا  03درصد( و در مناطق خشک قاره ها، زیاد ) 3)فضای خارج بازتابش می شود. میزان آلبدوی اقیانوسها، کم 



درصد( است؛ از این رو، انباشت انرژی در اقیانوسها بیشتر از قاره هاست. در مناطق مرطوب که رطوبت جو و 00

خاک بسیار باالست، آلبدو کاهش می یابد و مجموع انرژی توده ی هوا زیاد می شود؛ گرچه ظاهرا دمای هوا کمتر 

، بلکه سازوکارهای موجود را امل بروز خشکسالی یا ترسالی نیستاست. شایان ذکر است، آلبدو ع از مناطق خشک

اروپا، وجود زمینهای مرطوب سبب تشدید  4831-4830تشدید و تسریع می کند. برای مثال، در خشکسالی 

دن بارشهای آغازین پرفشارهای مانع و در نتیجه تداوم دوره ی خشک، افزایش دمای هوا و تبخیر شد. دیررس بو

فصل مرطوب و کاهش رطوبت خاک، آلبدو را افزایش می دهد و به واسطه ی افت گرمای نهان و تشدید پرفشار، 

 رخداد بارشهای بعدی نیز با کاهش روبرو می شود که به نوبه خود می توان آن را مثبت تلقی کرد.

 

 موج بلند در بادهای غربی

غاز و ادامه ی خشکسالی عنوان می گردد موقعیت موج های بلند در بادهای غربی از جمله مکانیسم هایی که برای آ

است. مطالعات انجام گرفته نشان می دهد که مکان های مساعدی برای ایجاد آشفتگی های اجباری در بادهای غربی 

اف عمیقی در وجود دارند. از این رو، از دیدگاه آب و هواشناسی، در طی زمستان، ساحل شرقی آسیا همیشه تر

قسمتی از آن به وسیله گرمایش آدیاباتیک توده سرد آسیایی در حال حرکت بر روی جریان های ژاپن و اثرهای 

کوهستانی فالت تبت ایجاد می شود همراه است. کوه های راکی در آمریکای شمالی نیز چنین حالتی دارند. بدین 

ای را برای بادهای غربی ایجاد می کنند. بطور پیچیده یک ترتیب که تراف تشکیل شده در شرق آنها، اثرات دینام

می توان در آن منطقه به دلیل  مسلم اگر بتوان تراف قویی را در اقیانوس آرام مرکزی در طی زمستان پیش بینی کرد،

احتمال ریچ پرفشار قوی موقعیت خوبی را برای ایجاد شرایط خشک در امتداد بخش وسیعی از سواحل غربی 

 (.21: 4091متحده پیش بینی نمود )فرج زاده، ایاالت

 

 نقش انسان

نقش انسان در رخداد خشکسالی را می توان از دو دیدگاه مورد بررسی قرار داد، یکی از طریق اثر آنتروپوژنیک 

روی آب و هوا و دیگری از طریق فعالیت های وی در تغییر کاربری اراضی که موجب تغییر رژیم هیدرولوژیک می 

استفاده از سوخت های فسیلی و چوب جنگل ها به عنوان سوخت موجب افزایش دی اکسید کربن جو شده شود. 

که باعث می شود جو زمین اجازه ورود تشعشع موج کوتاه خورشیدی به زمین را داده ولی از خروج تشعشع موج 

زایش می یابد. به دلیل اثر گلخانه ای بلند زمین جلوگیری کند. به دلیل اثر گلخانه ای گاز مزبور، دما در جو زمین اف

این گاز، دما در جو زمین افزایش می یابد. عالوه  بر این استفاده از سردکننده ها و نیترات ها و سولفات ها از منابع 

ازن استراتوسفر  ی صنعتی و کشاورزی موجب افزایش کلروفلورمتان ها در جو شده و در نتیجه و در نتیجه الیه

دی واقع می شود. بدین ترتیب اشعه ی ماوراء بنفش خورشیدی که برای موجودات زنده زیان آور مورد تهدید ج

است و توسط الیه ی ازن جذب می شود، به زمین می رسد. این گونه فرایندها در نهایت سبب گرم شدن زمین 

 21: 4091رند )فرج زاده،شده و به تدریج تأثیرات خود را در آب و هوا از جمله وقوع خشکسالی ها به جا می گذا

 (.20و 

 



 ویژگیهای مکانی و زمانی خشکسالی
مهمترین ویژگیهای مکانی و زمانی خشکسالی عبارت اند از: طول دوره ی خشکسالی، آغاز و خاتمه خشکسالی، 

شدت خشکسالی)مجموع کمبودها(، فراوانی خشکسالی، وسعت و شدت منطقه ای خشکسالی و دوره ی تناوبی 

 خشکسالی.

 

 طول دوره خشکسالی

را به صورت فاصله ای زمانی تعریف کرد که در طول آن،  طول دوره ی خشکسالی 4813یوجویچ در سال 

خشکسالی اتفاق افتاده است. به عبارت ساده تر زمان آغاز تا پایان خشکسالی به عنوان دوره ی تداوم خشکسالی 

ی مفروض  خوانده می شود و یکی از ویژگی های اساسی خشکسالی محسوب می گردد. مقیاس زمانی دوره 

تداوم خشکسالی طوالنی تر  ی ی تواند از روز و ماه تا سال تفاوت نماید. هر قدر دورهتداوم یک خشکسالی م

شود، میزان ذخایر آب منطقه، تحت خطر جدی قرار گرفته و به همین جهت می تواند شدت خشکسالی را افزایش 

 (.  90: 4083)امیدوار، دهد

 

 آغاز و خاتمه خشکسالی

خشکسالی پدیده ای است که به کندی گسترش می یابد. از این رو تعیین  ( معتقدند که4890ویلهایت و گالنتز )

شروع و پایان آن بسیار مشکل می باشد. از طرفی برخی معتقدند که خشکسالی را فقط می توان پس از گذشت 

مدت زمانی از آغاز آن تشخیص داد. یکی از راههای شناخت شروع خشکسالی از طریق بررسی های آماری 

(. انتهای خشکسالی نسبت به زمان آغاز آن محسوس 2333)هایس، شاخص های مربوط به آن می باشد بارندگی و

تر است. در امر کشاورزی، پایان خشکسالی زمانی است که نزول باران، رطوبت مورد نیاز خاک را تامین نماید. در 

تغذیه مجدد شوند، زمان پایان هیدرولوژی ، زمانی که جریان رودخانه مجددا برقرار شده و مخازن زیرزمینی 

 (.4090خشکسالی در نظر گرفته می شود )سازمان هواشناسی کشور،

 

 شدت خشکسالی)مجموع کمبودها(

ارائه کرد. مقدار این پارامتر برابر است با مجموع کمبودهای متغیر  4813یوجویچ پارامتر مجموع کمبودها را در سال 

خشکسالی. به عبارت ساده تر، هر قدر کمبود بارندگی نسبت به  ی رهاصلی از حد بحرانی مورد نظر در طول دو

شرایط میانگین بیشتر باشد به همان اندازه تاثیر خشکسالی نمود عینی بیشتری پیدا می کند. عالوه بر این، استمرار 

ک خشکسالی در یک منطقه گویای شدت خشکسالی در منطقه است. یعنی در شرایطی که خشکسالی تنها برای ی

ماه استمرار داشته باشد احتمال دارد بارندگی ماه بعد را جبران نماید، ولی اگر ماه بعدی خود نسبت به شرایط 

 طبیعی کمبود داشته باشد به مراتب در شدت بخشیدن به وضعیت خشکسالی موثرتر خواهد بود.

 
 فراوانی خشکسالی



منطقه به شمار می رود که می تواند در مقیاسهای فراوانی خشکسالی از اهم ویژگیهای مورد بررسی خشکسالی یک 

محاسبه شود. با توجه به شدت های مختلف خشکسالی، بررسی فراوانیها  زمانی مختلف )ماهانه، فصلی و ساالنه(

می تواند در ارزیابی  نی در شدت های مختلفتوزیع فراوا ی می تواند برای هر یک از آنها صورت گیرد. محاسبه

این محاسبه می تواند از طریق  ورد تحقیق نسبت به شدتهای مختلف خشکسالی کاربرد داشته باشد.قابلیت منطقه م

توابع توزیع احتمال فراوانی برای بررسی احتمال و یا دوره ی برگشت خشکسالی در پیش بینی های آتی مورد 

 استفاده قرار گیرد.

 

 وسعت و شدت منطقه ای خشکسالی

شدت و دوره  ای با وسعت چند صد کیلومتر اتفاق بیفتد، اما در عین حال امکان داردخشکسالی می تواند در منطقه 

ی تداوم آن در سراسر منطقه یکسان نباشد. خشکسالی قاره ای که خصوصا در مناطق خشک اتفاق می افتد، در 

ناحیه ی وسیعی که صدها بلکه هزاران کیلومتر مربع را می پوشاند، گسترش پیدا می کند. هر چه وسعت منطقه ی 

طه با وسعت و شدت خشکسالی، سابرامانیام در سال خشکسالی بیشتر باشد، خشکسالی مصیبت بارتر است. در راب

 می دهد. طبقه بندی شدت خشکسالی را نشان  4-2طبقه بندی زیر را ارائه داده است. جدول  4813

 : طبقه بندی وسعت و شدت منطقه ای خشکسالی 1-2جدول

 گروه خشکسالی درصد منطقه تحت پوشش

 محلی 43کمتر از

 وسیع 23-44

 بسار وسیع 03-24

 فوق العاده استثنایی 03-04

 مصیبت بار 03بیشتر از 

 (20: 4813منبع: )سابرامانیام،

 

 دوره ی تناوبی خشکسالی

بررسی های مربوط به احتمال تکرار خشکسالی ها و سایر پدیده های طبیعی به صورت رخدادهای منظم، بخش 

مقاله در رابطه با ارتباط  4333 که بیش اززیادی از تحقیقات محققان را به خود اختصاص داده است. به طوری 

ساله کلف های خورشیدی تهیه شده است. کلف های خورشیدی، عبارت از  44رخدادهای آب و هوایی با سیکل 

لکه هایی هستند که به دلیل اختالف درجه در سطح خورشید، بصورت لکه های سیاهی به نظر می رسند. چگونگی 

رود که زبانه کشیدن و درهم پیچیدن می     بیشتر تصور  .ستی شناخته نشده استپیدایش این لکه ها هنوز به در

توده های گاز مشتعل خورشید باعث پدید آمدن آن می گردد. با بررسی هایی که انجام گرفته، امروز رابطه ی میان 

ر رابطه با تناوب (. د443: 4013)جعفری، لکه های خورشیدی با برخی از پدیده های زمینی به اثبات رسیده است

ساله پی  43ساله یا چرخه هایی  22ی ساله به دوره  44رخدادهای خشکسالی، برخی از محققان عالوه بر تناوب 



( برای تغییرات بارندگی در فرانسه برای 4801سانسون )ی ساله ای نیز به وسیله  11دوره ای  ی برده اند. چرخه

 ققان نیز به دوره تناوبی بیشتری اشاره کرده اند.منطقه مدیترانه عنوان شده است. برخی از مح

 

 روشهای مطالعه خشکسالی
مطالعه ی خشکسالی را می توان به چهار گروه تقسیم کرد. اولین گروه با علل خشکسالی سروکار داد و درک بهتر 

منظور  گردش جوی مربوط به وقوع خشکسالی را جستجو می کند. گروه دوم، درک فراوانی و شدت خشکسالی به

مشخص کردن احتمال وقوع خشکسالیهای دارای شدت های مختلف را دنبال می کند. گروه سوم، تالش می کند 

تاثیرات خشکسالی را توصیف و درک کند. این گروه بر هزینه ها و ضررهای مرتبط با خشکسالی متمرکز می شود. 

به کاهش تاثیرات مرتبط با خشکسالی می  به واکنشهای تعدیل مناسب، راهبردهای آمادگی و توجه چهارمگروه 

 (.4: 4889پردازد )ویلهایت و های یانگ،

 

 احتمالی-روش آماری

علم آمار می تواند برای تجزیه و تحلیل اطالعاتی چون داده های شروع و پایان، طول دوره خشکسالی و هر ویژگی 

ی که جهت بررسی خشکسالی مورد استفاده دیگری از این پدیده مورد استفاده قرار گیرد. از جمله روشهای آمار

 قرار می گیرد عبارت اند از:

 )رگرسیون( خطی و غیر خطی. روش وایازی الف(

 روش آماری و سینوپتیک. ب(

گروهی  ی روش جداول احتمال وقوع. استفاده از جدولهایی که احتمال یک رخداد مشخص را در فاصله ج(

 جمله روشهای پیش بینی خشکسالی محسوب می شود.ارائه می دهند، از  t+1مشخص در زمان 

روشهای درون یابی. از جمله مهمترین مراحل تحقیقات خشکسالی، تعیین مناسبترین روش میان یابی شاخص  د(

می  خشکسالی در سطح منطقه و نیز توزیع فضایی و مکانی این شاخص طی ماههای مختلف دوره ی مورد نظر

برای برآورد و تخمین این متغیرها وجود دارد که به عنوان نمونه می توان به همچنین روشهای مختلفی  باشد.

 (.209: 4033)مهدوی، روشهای کالسیک، نظیر میانگین حسابی و تیسن اشاره کرد

 

 روش فیزیکی

 روش فیزیکی شامل روش سینوپتیک یا همدید و ارتباط از دور می شود.

 

 روش سینوپتیک )همدید(

اساس برروش سینوپتیک یا همدیدی فضایی عوامل و عناصر حرارتی و رطوبتی، تغییرات هوای روی زمین را 

حرکت و تغییر الگوهای فشار و سایر مولفه های اقلیمی در سطح زمین و سطوح باالی جو تبیین می کند و سعی 

راد کاربرد روشهای سینوپتیک، پیش مدت به دست آورد. بدین دلیل مهم ترین مو دارد الگوهای غالب را در دراز

پیش بینی و به دنبال آن خشکسالی است. این  مدت پدیده های اقلیمی از جمله بارش بینی های کوتاه مدت و دراز



ها با استفاده از نقشه های سینوپتیک و نیز بکارگیری تحلیلهای آب و هواشناسی سینوپتیک و دینامیکی قابل 

می توانند وسیله ای جهت شناخت تغییرات  د روی آن در صورت تداوم و تکرار اجراست و الگوهای فشار و با

 کوتاه مدت جوی باشند.

 

 ارتباط از دور
: ناهنجاریهای متناوب و بادوامی که در فشار و الگوهای گردش های ارتباط از دور عبارت اند ازبه طور کلی الگو

رخ می دهند. الگوهای ارتباط از دور، در واقع نوعی عمومی جو در مقیاس کالن روی قلمرو جغرافیایی وسیعی 

بسامد کم فشار هستند، یعنی نوسانهایی که دوره ی بازگشت آنها طوالنی است. این الگوها نوعا چند هفته تا چندین 

ماه به طول می انجامند ولی گاهی هم چندین سال متوالی دوام می آورند و به همین دلیل، بخش مهمی از نوسانهای 

 النه و دهه ای گردشهای جوی هستند.سا

ناهنجاریهای آب و هوایی در رابطه با دمای اقیانوسها، پدیده النینو، موقعیت رودباد جنب حاره، رودباد جبهه قطبی، 

 تاوه قطبی و ... از عناوین مهم مطالعاتی ارتباط از دور می باشند.

 

 روش های تحلیل جریان

زیرزمینی  روی جریان های سطحی، مخزن آب، دریاچه ها و سفره های آب این گونه تحلیل ها که بطور کلی بر

صورت می گیرد، تحت عنوان خشکسالی هیدرولوژیک قلمداد شده و مورد مطالعه قرار می گیرد. به همین جهت 

داده های مربوط به کمیت جریان رودخانه ها در این مطالعات از اهمیت اساسی برخوردار است. داده های مورد 

یاز، سطح و جریان رودخانه و تداوم دوره های بدون جریان را شامل می شود. در کل مطالعات خشکسالی ن

هیدرولوژیک بر روی روانآب سالیانه، حداکثر جریان ساالنه یا دوره ی جریان حداقل متمرکز می شود. مهمترین 

نه مشخص باقی مانده و حجم کسری تحلیل ها در این رابطه، تحلیل طول دوره ای است که جریان، زیر یک آستا

رواناب زیر آستانه را ایجاد کرده است، در شرایطی که آب یک رودخانه برای آبیاری یا تهیه آب بدون استفاده از 

هرگونه مخزن ذخیره، کافی نباشد، تحلیل های جریان حداقل، مهمترین عامل بشمار می آید. قبل از هرگونه تحلیل 

ر هیدرولوژیک مانند حداکثر جریان ساالنه یا میانگین جریان ساالنه، بررسی کیفیت داده سری های مربوط به مقادی

ها و استفاده از همه اطالعات قابل دسترس، ضرورت دارد. در صورتی که بنا به عللی سری ها دارای نقض باشند. 

 .باید با استفاده از روش های مربوطه، داده های گم شده را بازسازی نمود

 

 العه ی بیالن آبیروش مط

نظر به اینکه یکی از مهم ترین زمینه های تاثیرگذار خشکسالی، میزان رطوبت خاک می باشد، این مساله بخشی از 

مطالعات مربوط به خشکسالی را به خود اختصاص داده است. با توجه به تاثیر این عوامل در رشد گیاهان و هرگونه 

آن عمدتا  ی عنوان خشکسالی کشاورزی قلمداد می شود که در مطالعه فعل و انفعال بیولوژیک، این مسئله تحت

 می گیرد. مد نظر قرار  می باشد، خاصی که گیاه نیازمند آن رطوبت  تغییرات رطوبت خاک طی دوره های

 



 روش تحلیل داده های بارندگی

ود و علت این امر روش تحلیل داده های بارندگی جزء عمومی ترین روشهای تحلیل خشکسالی به شمار می ر

دسترسی آسان تر به انواع داده های بارندگی در بخشهای مختلف کره خاکی است. از طرفی مقادیر بارندگی جزء بی 

ثبات ترین متغیرهای آب و هوایی مخصوصا در مناطق خشک و نیمه خشک محسوب می شود و از این جهت می 

دیگر، بارشهای جوی در واقع مهمترین عاملی است که  تواند شاخص خوبی برای مطالعه خشکسالی باشد؛ از طرف

تغییرات آن به طور مستقیم در رطوبت خاک و جریانهای سطحی، مخازن زیرزمینی و ... منعکس می شود و بنابراین 

 (.08: 4091اولین برداری است که می تواند در مطالعه هر حالتی از خشکسالی مورد توجه قرار گیرد )فرج زاده،

 

 سنجش از دورروشهای 
، ابزارهای فیزیکی را ایجاد می کند که اندازه گیری تشعشع خالص را امکان پذیر می سازد و از این رسنجش از دو

رو، وسیله مستقلی را برای ارزیابی قابلیت دسترسی رطوبت از طریق بیالن انرژی به وجود می آورد )مک ویکارو و 

ش گیاهی عامل مفید و مهمی برای شناسایی خشکسالی کشاورزی (. در این نوع بررسی، پوش10: 4888همکاران،

  (.433: 4882محسوب می شود )آپارائو و همکاران،

ی با توجه به اینکه تحلیل خشکسالی با این روش مستلزم وجود تصاویر قوی و ابزارهای تفسیرکننده است و تهیه 

 توسعه مانند ایران، رشد چندانی نیافته است. آن همواره با مشکالت خاصی روبرو می باشد، در کشورهای در حال

 

 پایش خشکسالی
این سیستم ها به عنوان مرحله  بیشتر سیستمهای پایش خشکسالی بر مبنای داده های هواشناسی استوار است.

داده ها و  توان همراه با  نخست در ارزیابی خشکسالی نقش ارزشمندی را ایفا می کنند. داده های هواشناسی را می

 اطالعات دیگر به منظور برآورد تاثیر خشکسالی استفاده کرد.

شناخت گستره هر سطحی از خشکسالی، نیازمند انواع متفاوف داده هاست که این خود به هدفی بستگی دارد که 

خشکسالی برای آن منظور تعریف می شود. معمول ترین داده ها برای همه انواع خشکسالی، میزان بارش است. 

خشکسالی هیدرولوژیک نیازمند داده های بارش، تبخیر و تعرق و اطالعات مربوط به ظرفیت نگهداری آب پایش 

توسط خاک در مناطق آبگیر است. برای ارزیابی خشکسالی کشاورزی، داده های مربوط به نوع خاک، بافت آن، 

  نیاز است. خاک، مدیریت آبیاری و ... مورد ی ، تراکم توده حظرفیت نگهداری آب، شیب سط

پایش خشکسالی یکی از عوامل مهم در مدیریت خشکسالی، به ویژه در مناطق مستعد و در معرض خشکسالی 

است. پایش خشکسالی عبارت است از سامانه ای که بدان وسیله می توان پارامترهای اقلیمی و هیدرولوژیک و 

ن شدت و وسعت احتمالی تحت پوشش خشکسالی را تغییرات آنها را به طور پیوسته دیده بانی و احتمال وقوع میزا

، تهیه و تامین اطالعاتی است که مردم و سازمانهای مسئول در جهت انجام هدف کلی پایش خشکسالیورد کرد. آبر

فعالیتهایی که باعث افزایش ضریب اطمینان برنامه ریزیها و کاهش خسارتهای ناشی از خشکسالی می شوند را 

 تشویق کند. 

 خشکسالی پیش بینی



یک عامل ی مطالعات مختلف نشان می دهد که خشکسالی و به خصوص خشکسالی هواشناسی و کشاورزی نتیجه 

چندین عامل است که به  ی منفرد و مشخص که بتوان آن را از قبل پیش بینی کرد نیست، بلکه خشکسالی نتیجه

آن خشکسالی گفته می شود. به عبارت دیگر،  تدریج روی هم انباشته می شود و شرایطی را به وجود می آورد که به

 4094،)علیزاده خشکسالی دارای حدود و ثغور معینی که بتوان آن را به طور دقیق، توصیف و پیش بینی کرد نیست

(. در سالهای اخیر سعی شده تا پیش بینی خشکسالیها به صورت علمی دنبال و نقش سیستمهایی که با یکدیگر 4:

می شود بررسی شود تا بتوان بر اساس آن    اشند و اصطالحا به آنها ارتباط از دور گفته در کنش متقابل می ب

تغییرات اقلیمی و چگونگی وقوع خشکسالی را در نقاط مختلف پیش بینی کرد. این تحقیقات به خصوص در 

خشک و نیمه خشک مناطق حاره ای و مرطوب دنیا تا حدی موفقیت آمیز بوده است. با این حال، شرایط در مناطق 

جهان از جمله ایران متفاوت است و کاربرد این مدلها نتوانسته است موفقیت چندانی کسب کند؛ زیرا در این مناطق، 

عامل اصلی خشکسالی، فرونشینی توده های هوا، افزایش فشار هوا و در نتیجه گرم شدن هواست که در عمل مانع 

 از تشکیل ابر و باران می شود.

ص شده است که عوامل موثر در طوالنی بودن دوره ی خشکسالی عبارت اندز از : کنشهای متقابل هوا امروزه مشخ

با دریا، رطوبت خاک، فرایندهای سطح زمین، پستی و بلندی و سیستم های غیر پایدار سینوپتیکی هوا )الگوهای 

ط است و ثانیا در مناطق، فصول و فشار(. بنابراین پیش بینی خشکسالی در آینده، اوال در گرو شناخت این رواب

 شرایط اقلیمی مختلف متفاوت است.

 

 شاخص های تعیین خشکسالی 
اساس آنها میزان قه ، شاخص هایی است که بتوان بریکی از عوامل مهم و اساسی در مطالعات خشکسالی در هر منط

 (.438: 4093شدت، تداوم خشکسالی و ... را در یک منطقه ارزیابی کرد )لشنی زند،

شاخص خشکسالی وسیله ای است که با خالصه کردن اطالعات خشکسالی به صورت دوره ای ، اطالعات و 

شرایط رطوبتی در منطقه را نشان می دهد. شاخصهای خشکسالی با اعداد ریاضی نشان داده می شوند تا برای 

ندگی دوره ی مشخصی نسبت به تصمیم سازی مورد استفاده قرار گیرند. شاخصهای خشکسالی نمایانگر میزان بار

 (.48: 4090،آبادشریف   گذشته می باشند و هر شاخصی مورد استفاده خاص خود قرار می گیرد )حیدری 

 

 ) DI (شاخص دهکها 
توسط گیبز و ماهر به منظور جلوگیری از نواقص موجود در روش درصد از نرمال ارائه  4813این شاخص در سال 

این روش بر مبنای کاربرد توزیع فراوانی تجمعی یک ایستگاه بنا شده است و به طور  (.0: 4813)گیبز، شده است

وسیع مورد استفاده محققین استرالیایی قرار گرفته است. این شاخص وقوع بارندگی های طوالنی مدت را در دهم 

(. تنها فاکتور 4091قدم،)انصافی م هایی از توزیع نرمال تقسیم کرده و هر یک از این گروهها را یک دهک می نامند

موثر در محاسبه این شاخص بارش می باشد و مقیاس زمانی مورد استفاده در این شاخص نیز مقیاس ماهانه، فصلی 

ابتدا داده های بارندگی ماهانه و یا  است: این صورتشاخص دهکها به  ی اصول کلی محاسبه .و ساالنه می باشد

  روبرو محاسبه می شود:ی رابطه  سپس احتمال وقوع بارش از ساالنه به صورت صعودی مرتب می شوند. 



 (4-2)ی  رابطه
 

   
  100=iP 

 تعداد داده های بارندگی می باشد.   ام و Pاحتمال وقوع بارندگی در شماره ردیفiP درآن که 

درصدی( قرار گرفته باشد، 43)فاصله  دهکی ی در چه فاصله iPحسب اینکه یک مقدار و بر iPپس از محاسبه 

 43 یکی از درجه های خشکی به آن نسبت داده می شود. بنابراین اولین دهک مقدار بارندگی است که از کمترین 

درصد کل تجاوز نکرده و به همین  23درصدی تجاوز نمی کند. دومین دهک مقدار بارندگی است که از کمترین 

  درصد رخدادها تجاوز نمی کند. 03پنجم یا میانه مقدار بارشی است که از ترتیب ادامه پیدا می کند. دهک 
 

 طبقه بندی شدت خشکسالی بر اساس شاخص دهکها( 2-2جدول)  

 شماره دهک وضعیت خشکسالی مقدار درصد وقوع

 اول خشکسالی خیلی شدید %43کمتر از 

 دوم خشکسالی شدید %23تا  43

 سوم خشکسالی %03تا  23

 چهارم تقریبا نرمال %13تا  03

 پنجم نرمال %03تا 13

 ششم کمی نرمال %13تا 03

 هفتم کمی مرطوب %33تا 13

 هشتم مرطوب %93تا  33

 نهم بسیار مرطوب %83تا  93

 دهم فوق العاده مرطوب %433بیشتر از 

 42: 4880منبع : اسمیت و همکاران،

 

 ) PDSI (شاخص شدت خشکسالی پالمر
از مهمترین روش های مطالعه خشکسالی از طریق محاسبه بیالن آبی است که به طور گسترده در این شاخص یکی 

مدت  آمریکا و سایر کشورها مورد استفاده قرار گرفته است. شاخص مذکور نیازمند تحلیل های آب و هوایی دراز

ب و هوای منطقه را تعریف می به منظور محاسبه پنج ثبات یا ضریبی می باشد که ویژگی های رطوبتی ویژه ای از آ

سال یا  03)مثال  کند. در اولین مرحله،  محاسبه این شاخص نیازمند مطالعه بیالن آبی ماه به ماه برای درازمدت

وایت تبخیر و تعرق را  می باشد، پالمر مدل دو الیه ای خاک را بکار گرفته و از طریق شاخص ترنت بیشتر(

تبخیر و تعرق بالقوه نیاز ندارد.  ی شاخص مذکور روش خاصی را برای محاسبهمحاسبه می نماید، با این وجود، 

+ در 1 تا -1شاخص خشکسالی را به دست می دهد که از  نتایج تحلیل های دراز مدت، مجموعه ای از ارزش های

تواند تغییر است، ارزش صفر در این شاخص بیانگر شرایط طبیعی منطقه بوده که در طی زمان، ارزش مزبور می 

 (.4801)پالمر،  .باشد )خشکسالی( و ناهنجاریهای مثبت )حالت سیالبی یا پربارانی( دارای ناهنجاری های مثبت

 

 



 ( شدت خشکسالی بر اساس شاخص پالمر3-2جدول)

 عدد شاخص وضعیت هوا

 یا بیشتر 1 بسیار مرطوب تر از نرمال

 88/0تا  0 خیلی مرطوب تر از نرمال

 88/2تا  2 نرمالنسبتا مرطوب تراز 

 88/4تا  4 کمی مرطوب تر از نرمال

 /.88/. تا 0 یک حوضه مرطوب در حال شکل گیری

 /.-18/.+ تا 18 تقریبا نرمال

 -/.88تا  -/.0 ابتدای خشکسالی

 -88/4تا  -4 خشکسالی مالیم

 -88/2تا  -2 خشکسالی متوسط

 -88/0تا  -0 خشکسالی شدید

 کمترو  -1 خشکسالی بسیار شدید

 4801منبع : پالمر، 

 
 ) PNPI (شاخص درصد نرمال بارش

این شاخص یکی از مهمترین شاخص هایی است که برای ارزیابی خشکسالی مورد استفاده قرار می گیرد و از 

این  ی تقسیم میزان بارندگی رخ داده بر مقدار بارندگی نرمال به دست آمده و بر حسب درصد بیان می شود. معادله

 شاخص به شرح زیر است:

     (2-2)ی  رابطه

100 × PN=
 

  
 

می       متر مدت به میلی : میانگین بارش دراز i: مجموع بارندگی در سال مفروض به میلی متر و iدر این رابطه 

 طبقه بندی می شود: 1-2 باشد. این شاخص بر اساس جدول
 

 PNPI( طبقات مختلف شاخص  4-2جدول) 

 عدد شاخص                 وضعیت خشکسالی           

 درصد 93تا  33 خشکسالی ضعیف

 درصد 33تا  00 خشکسالی متوسط

 درصد 00تا  13 خشکسالی شدید

 درصد 13کمتر از  خشکسالی بسیار شدید

  01: 4091منبع : موسوی، 

 

 ) SIAP (شاخص معیار بارندگی ساالنه 



ساالنه، انحراف داده های بارندگی از نرمال می باشد. در این شاخص ابتدا مجموع  اساس محاسبه شاخص بارندگی

بارشها در یک سال را از میانگین مجموع بارش در یک دوره ی آماری کم کرده و جواب حاصل را در مرحله بعد 

یر است و طبق آن به شرح ز ی بر انحراف معیار داده های دوره ی آماری مورد نظر تقسیم می کنیم که معادله

 جدول  طبقه بندی می شود.

 (0-2) رابطه

           SIAP= 
       

  
 

ii =بارندگی سال هیدرولوژیiم 

i=  میانگین بارندگی در طول دوره ی آماری 

DS = انحراف معیار داده های بارندگی 

 

 SIAP ( طبقات مختلف شاخص 5-2جدول)

 (SIAP) ساالنهبارندگی  شاخص معیار طبقات شدت خشکسالی  

 4مساوی یا بیشتر از  سال خیلی مرطوب

 4تا 0/3 سال مرطوب

 0/3تا  -0/3 سال نرمال

 -0/3تا -4بین  سال خشک

 -4کمتر از  سال بسیار خشک

  420: 4033منبع : خلیلی،  

 

 ) RAI (شاخص ناهنجاری بارندگی 

و اساس شاخص ناهنجاری بارندگی،  ارائه شده است 4810شاخص ناهنجاری بارندگی توسط روی در سال 

 این شاخص به صورت زیر است: ی محاسبه انحراف میزان بارندگی از مقدار نرمال می باشد. مراحل محاسبه

 (؛i̅) نظرمدت بارندگی در ایستگاههای مورد  میانگین دراز ی محاسبه-4

 (؛̅ ) دوره های مطالعاتیاستخراج میانگین ده مورد از بیشترین مقادیر بارندگی اتفاق افتاده در -2

 (؛̅ ) استخراج میانگین ده مورد از کمترین مقادیر بارندگی اتفاق افتاده در دوره مطالعاتی-0

 ؛یا میانگین درازمدت بارندگی  iمقایسه داده های بارندگی-1

 زیر محاسبه می شود: ی یا ناهنجاری مثبت باشد، شاخص ناهنجاری بارندگی از رابطه i̅<iچنانچه 

RAI=3[
𝑃 �̅�

 ̅ �̅�
] 

 زیر محاسبه می شود:ی  یا ناهنجاری منفی باشد، شاخص ناهنجاری بارندگی از رابطه i̅>iچنانچه 

RAI=-3[
𝑃 �̅�

 ̅ �̅�
] 

به ترتیب به میانگین ده مورد از شدیدترین ناهنجاریهای مثبت و منفی به دست  -0 + و0نسبت داده آستانه های -0

 آمده از شاخص ناهنجاری بارندگی؛



ناهنجاری با دامنه ای از شرایط ی طبقه  نهبا مقیاس گذاری روی مقادیر حاصل از شاخص ناهنجاری بارندگی، -1

در   RAIاساس شاخص ین می شود. طبقه بندی خشکسالی بررطوبت بسیار شدید تا خشکسالی بسیار شدید تعی

 آمده است. 1-2 جدول

 

 RAI ( طبقه بندی خشکسالی بر اساس شاخص  6-2جدول)

 RAIآستانه های نسبت داده شده به  وضعیت خشکسالی

 +0/3تا  -0/3 نزدیک نرمال

 -0/3تا -2/4 خشکسالی ضعیف

 -2/4تا -4/2 خشکسالی متوسط

 -4/2تا -0 خشکسالی شدید

  -0 خشکسالی بسیار شدید

  481:  4810منبع : روی، 

 

 ) SWSI (شاخص ذخیره ی آب سطحی  

ی هشتاد به منظور تکمیل فهرست  توسط شفر و دزمن در اوایل دهه ) SWSI ( آب سطحی ی شاخص ذخیره

پالمر برای شرایط رطوبتی اراضی ایالت کلرادو تهیه شد. این پارامتر به عنوان شاخصی برای شرایط آبهای سطحی 

خص وابسته طراحی شده و از آنجا که مقدار برف کوهستانها در آن، مولفه ی مهمی به حساب می آید، به عنوان شا

 به کوهستان توصیف شده است.

 در شاخص تامین آب سطحی چهار مولفه ی هیدرولوژیک به کار رفته که عبارت اند از:

 پوشش برفی؛ -4

 بارش؛-2

 جریان رود؛-0

 ذخیره رطوبت خاک.-1

 (.4892،413رابطه ی زیر شاخص ذخیره ی آب سطحی را نشان می دهد )شفر و دزمن،

 (1-2رابطه)

     
 i      i      i      i       

  
 

 که در آن :

d،c،b ،a= وزن هر یک از مولفه های هیدرولوژیک؛ 

= P احتمال عدم وقوع )درصد( برای مولفه P؛ 

 پوشش برف؛     =

 بارش؛     =

 جریان رود؛     =



 رطوبت خاک.ی ذخیره      =

شاخص برای هر حوضه با توجه به این + است و محاسبه ی 2/1تا  -2/1خص از دامنه ی تغییرات این شا

 خصوصیات آن حوضه صورت می گیرد.

 

 ) SWSI ( آب سطحی ی ( طبقه بندی شاخص ذخیره7-2جدول)

 (SWSIعدد معرف شاخص) تغییرات رطوبت

 1باالی  مرطوب بسیار شدید

  1تا 0 مرطوب شدید

 88/2تا 2 مرطوب متوسط

 88/4تا  4 مرطوب ضعیف

 +88/3تا  -88/3 نزدیک نرمال

 -4تا  -88/4 خشکسالی ضعیف

 -2تا  -88/2 خشکسالی متوسط

 -1تا  -0 خشکسالی شدید

 -1باالی خشکسالی بسیار شدید

  433: 4892منبع : دزمن و شفر، 

 

 ) EPI (شاخص بارش موثر 

جدیدترین شاخص بررسی و ارزیابی خشکسالی می باشد که در سالهای اخیر به منظور  ) EPI (شاخص بارش موثر

بهبود کنترل خشکسالی و حل مسائل و نقاط ضعف متداول در شاخصهایی که تاکنون بررسی شده، برنامه ریزی و 

شاخص  بدین ترتیب به منظور بررسی روزانه و دقیق خشکسالی و حل مشکالت ناشی از آن، طراحی شده است.

( توسط دو EPI) ، مفهوم جدیدی تحت عنوان شاخص بارش موثر4888های خشکسالی برای اولین بار و در سال 

با استفاده از این شاخص می توان وضعیت خشکسالی را برای  تن از محققین به نامهای بایان و ویلهایت ارائه شد.

مورد مطالعه می شود( بررسی کرد و وقوع  ی حیهدلخواه )با توجه به تعریفی که از خشکسالی در نا ی هر دوره

 می شود: محاسبه  (0-2) شاخص بارش موثر از رابطه خشکسالی را در منابع آب و خاک نشان داد.

 (0-2)ی  رابطه

 i     =
             

       
 

= i      بارش موثر طی دوره ی تجمیع واقعی؛ ی نمایه 

 منابع آب قابل دسترس طی دوره ی تجمیع واقعی؛       =

 میانگین آب قابل دسترس در شماره روز معینی از سال؛       =

P انحراف استاندارد منابع آب قابل دسترس در شماره روز معینی از سال و         = دوره ی تجمیع     

 واقعی است.



 ) EPI ( بارش موثر ی ( طبقات مختلف نمایه8-2جدول)

 بارش موثری نمایه  طبقات شدت خشکسالی

 +3/3تا -3/3 نرمال

 0/4+ تا 3/3 خشکسالی متوسط

 0/2تا  0/4 خشکسالی شدید

 0/2کمتر از  خشکسالی بسیار شدید

  11:  4888منبع : بایان و ویلهایت،

 

 ) SPI  (شاخص بارش استاندارد

و  به وسیله مکی کی 4880است که در سال  یکی از روش های تعیین خشکسالی، شاخص بارش استاندارد شده

این شاخص به دلیل  (.0: 4092همکاران برای پایش خشکسالی در منطقه کلرادو ارائه شد )ثنایی نژاد و همکاران،

سادگی در محاسبات، استفاده از داده های قابل دسترس بارندگی، قابلیت محاسبه برای هر مقیاس زمانی و هر نوع 

 به عنوان مناسب ترین شاخص شناخته می شود.شرایط آب و هوایی 

 32و  19 ،21 ،42مدت ) ماهه( و بلند 8و  4 ،0 ،1این شاخص برای محاسبه خشکسالی در مقیاسهای کوتاه مدت ) 

کوتاه مدت، شرایط   SPIماهه( و بر مبنای داده های بارش که همبستگی باالیی نسبت به هم دارند استوار است.

میکند و برآورد فصلی از بارندگی را مشخص می سازد. در این مدل، تغییرات بیشتری  رطوبت خاک را منعکس

کوتاه مدت، حساسیت بیشتری به تغییرات شرایط رطوبت دارد و  SPI ی وجود دارد و نشانگر آن است که نمایه

یه به آهستگی پاسخ طوالنی تر می شود، بارندگی ماه جدید، اثر کمتری بر کل بارندگی دارد و نما nهمان طور که 

برای این مقیاس زمانی با سیلها، SPI   طوالنی مدت، خشکسالی را بهتر منعکس می کند و مقادیر SPIمی دهد.

سطح آب در سطحها و منابع آب زیرزمینی مرتبط است. مناسب ترین توابع توزیع احتمال برای برازش داده های 

خشک توابع گاما می باشد. به منظور تفسیر و بررسی نتایج حاصل بارندگی ماهانه، به ویژه در مناطق خشک و نیمه 

بارندگی بیش از بارش متوسط و مقادیر  ی از این محاسبه جدولی ارائه شده که در آن مقادیر مثبت نشان دهنده

منفی عکس آن است. طبق این روش خشکسالی زمانی روی می دهد که این شاخص مثبت شود. مقادیر تجمعی 

(. به منظور بررسی پدیده 0: 4092)رضیئی و همکاران، خشکسالی را نشان می دهدی ت دوره بزرگی و شد

دشت سروستان از بارش ساالنه استفاده گردید. برای بدست آوردن نتایج دقیق تر از  ی خشکسالی در سطح حوضه

 رابطه ی زیر بدست می آید:این شاخص از  شاخص بهتر است سری زمانی، با میزان تغییر پذیری باال انتخاب شود.

 (1-2)ی  رابطه

S.P.I= 
     

  
 

x میانگین بارش در طول دوره ی آماری؛ = 

xP بارش هر ماه یا سال؛ = 

DS .انحراف استاندارد = 

 



 SPI( طبقه بندی مقادیر شاخص 9-2جدول)

 وضعیت آب و هوایی)طبقه( SPIمقادیر 

 شدیدا مرطوب >2

 خیلی مرطوب 88/4تا 0/4

 مرطوب متوسط 18/4تا  4

 مرطوب مالیم 88/3تا  3

 خشکسالی مالیم 3تا  -/.88

 خشکسالی متوسط -4تا  -18/4

 خشکسالی شدید -0/4تا  -88/4

 خشکسالی خیلی شدید <-2

  4880منبع : مک کی و همکاران،

 

 ) Z (شاخص توزیع نرمال استاندارد 

شاخص های اساسی در مطالعه ی تغییرات حول مرکز به شمار ، یکی از ) Z (استفاده از شاخص توزیع استاندارد

 می آید که از طریق زیر محاسبه می شود:

 (3-2)ی  رابطه

Z=Xi-µ/δ=(Xi- X)/S 

مدت سری  انحراف معیار جامعه دراز δانحراف معیار نمونه و Dمیانگین نمونه، µبارش در زمان مشخص و Pxکه 

اف معیار این عامل برابر صفر و یک است و بنابراین از نظر مقایسه ای بین زمانی مورد مطالعه است. میانگین و انحر

ایستگاه های مختلف می تواند کاربرد زیادی داشته باشد. نکته قابل توجه در این شاخص، محاسبه احتماالت از 

و  δ2 ± xدرصد در بین  δ ± x 1/80 درصد داده ها در بین 2/19طریق جداول توزیع نرمال است. در توزیع نرمال

(. با توجه به ارزش حاصل از این شاخص طبقه بندی 4898قرار دارند ) چادر و همکاران، δ0 ± xدرصد بین  3/88

 ده اند.را بر پایه شدت خشکسالی عنوان کر( 1-2جدول )

 

 ) Z (( طبقه بندی شاخص خشکسالی توزیع نرمال استاندارد11-2جدول)   

 ارزش شاخص نوع خشکسالی

 %4-4 خشکسالی جزئی

 4/4-2 خشکسالی متوسط

 4/2-0 خشکسالی شدید

 >0 خشکسالی فاجعه آور

  4898منبع : چادر و همکاران،

 

 


