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 هاي سطوح آبگير باراناولين همايش ملي سامانه
      A-10-331-1 شماره شناسايي مقاله

  هيدرولوژي به منظور توسعه سطوح آبگير بارانپايش خشكسالي هواشناسي و 

  3مجيدطائي سميرميو  2مريم حسين پور، 1احمد فاتحي مرج
 fatehi1339@gmail.comعضو هيات علمي پژوهشكده حفاظت خاك و آبخيزداري-1

 hosseinpour.m58@gmail.comكارشناس ارشد پژوهشكده حفاظت خاك و آبخيزداري  -2
 majid.taie@gmail.comكارشناس ارشد پژوهشكده حفاظت خاك و آبخيزداري  -3

 چكيده
هاي مهم بيالن وع خشكسالي، متغيرمنظور كشف شر. در حقيقت بهگرددتلقي مي منابع آبترين مباحث در مديريت خشكسالي از اساسي هارزيابي گستر

در تحقيـق  اين امر نبايد تنها محدود به شرايط خشكسالي باشد بلكه در تمامي حاالت بايـد اسـتمرار يابـد.     .طور دائم پايش شوندآبي حوزه آبخيز بايد به
بـارش بـه    بـا  . در رابطهصورت گرفتمنابع مذكور پايش ها، ها و اطالعات بارش، جريان سطحي و ذخيره سدواسطه در اختيار داشتن دادهبه تنها  رحاض

 SPIه بـا اسـتفاده از شـاخص    ماه 12و  9، 6، 3هاي زماني توزيع زماني و مكاني آن در نواحي مختلف كشور، پايش آن در مقياس و دليل تغيير پذيري
گيري در نواحي مختلف متفـاوت  طور چشمشدت خشكسالي به هاي زماني مختلف گستره وگر آن است كه در مقياس. نتايج تحقيق حاضر بيانشد انجام
همچنـين برخـي از منـاطق    انتقال يافته اسـت.  از جنوب شرقي به سمت نواحي غربي  خشكسالي شديدكه با افزايش مقياس زماني، گستره طوريبه بوده

بر اسـاس ايـن نتـايج مـي      متر از مقدار متوسط دراز مدت بوده است.كشور  با اينكه بارش بيش از نرمال را داشته اند اما آورد رودخانه هاي آن مناطق ك
 توان سطوح آبگير باران را با توجه به شرايط خشكسالي در مناطق مختلف كشور توسعه داد. 

 
 SPIها، شاخص ها، ذخيره سدخشكسالي هواشناسي، آورد رودخانهپايش سطوح آبگير باران،  واژگان كليدي:
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 مقدمه
-باشد، مجموعه اقدامات صورت گرفته در قبل، هنگام و بعد از خشكسالي در قالب برنامهجايي كه جلوگيري از خشكسالي غير قابل اجتناب ميآناز 

0Fشود. در اين باره پايش خشكساليهاي مديريت ريسك خشكسالي، موجبات تعديل اثرات اين پديده مي

هاي اساسـي در مـديريت ريسـك    از جمله ابزار 1
ريزي منـابع آب  ). در حقيقت ارزيابي خشكسالي در يك منطقه، اولين گام براي برنامه1391گردد (فاتحي مرج و طائي سميرمي كسالي محسوب ميخش

بود گردد. بدين منظور در طول ساليان متمادي، چندين شاخص با هدف ارزيابي كممنظور جلوگيري و تعديل اثرات منفي اين پديده در آينده تلقي ميبه
. در رابطه با پايش خشكسالي مطالعات متعددي در اقصي نقاط دنيا صـورت گرفتـه اسـت. در    ]6[و ]7[منابع آبي حاصل از كمبود بارش تهيه شده است 

 آب  محتواي نيز و ادم بارش،  هاي داده اساس بر  PDSIمقدار روش  اين در. نمود  معرفي  خشكسالي  تحليل منظوربه را PDSI هينما ]10[پـالمر  اين رابطه 
  منـاطق  از را  خشـك  منـاطق  و  تعيـين  را  مطالعـه  مورد منطقه آب بيالن  ميزان توانست  شيوه  اين با پالمر. گردد مي  محاسبه  (AWC) خاك دسترس  قابل

 مـورد  خشكسـالي  نظـر  از را قـاره  ايـن  وضـعيت  اروپا كل اي ماهواره و بارندگي هاي داده و SPI شاخص از گيري بهره با نيز .]8[نمايد  تفكيك مرطوب
 آماري روش از استفاده با و شناسائي را اروپا خشكسالي به مستعد مناطق مرطوب، و خشك هايدوره تعيين از پس در اين تحقيق. است داده قرار بررسي
 ارتبـاط  و قـاره  اين در خشكسالي بينيپيش قابليت و پرداخته اروپا در خشكسالي مكاني و زماني تغييرات بررسي به Wavelet و اصلي هايمولفه تحليل

SMDIقابليت دو شاخص  .]9[ است داده قرار تحليل و تجزيه و بررسي مورد را ENSO و NAO مثل اقليمي هايشاخص با آن 1F

ETDIو  2 2F

را در پايش  3
نجام شد، طي اين تحقيق رطوبت در كل پروفيل خـاك و  قياس هفتگي امخشكسالي كشاورزي در كشور استراليا مورد ارزيابي قرار دادند. اين مطالعه در 

هـاي فـوق بـا ميـزان محصـول توليـدي از       گيري قرار گرفت. نتايج اين تحقيق گوياي آن بود كه ارتباط شاخصفوتي زمين مورد اندازه 6و  4، 2ها عمق
در ايران نيز تحقيقاتي  حساب آيد.ر پايش خشكسالي كشاورزي بهمنظوتواند ابزاري مناسب بهمي 75/0ت با ضرايب همبستگي باالتر از راراضي گندم و ذ

خشكسالي هواشناسي استان همدان را با در اختيار داشـتن  .]3[گرددجا مواردي ذكر مياي در رابطه با پايش خشكسالي صورت گرفته كه در اينپراكنده
درصـد، درصـدي از نرمـال،     60دادند. در اين تحقيـق بـا اسـتفاده از آسـتانه      ساله در دو مقياس زمتني فصلي و ساالنه مورد بررسي قرار 52آمار بارش 

ها شدت و فراواني خشكسالي استخراج گرديد. نتايج مبين آن بـود كـه در برخـي از    بندي دامنه بارش و دهكاستاندارد بارش، انحراف از ميانگين، كالسه
هـاي  كشور را با اسـتفاده از خروجـي الگـو    ها بارشداده .]2[ زماني ساالنه رخ داده استموارد ديگر در مقياس ها خشكسالي در مقياس فصلي و در سال

و  SPIهـاي  سپس به كمك شاخصبيني نمودند. ) پيش2039تا 2010( آيندهسال  30براي ) AOGCMاقيانوس گردش عمومي جو ( -جوجفت شده 
DI ميـان   نآن بود كه شرايط خشكسالي در كشور روبه افزايش خواهد بود كـه در ايـ  بيني گرديد. نتايج گوياي وضعيت خشكسالي در دوره مذكور پيش

اقدام بـه پـايش خشكسـالي هواشناسـي در      PNIو  SPI ،DIهاي كار گيري شاخصبا بهنيز  .]4[ تر خواهد بودشديد 2039وضعيت خشكسالي در سال 
استفاده گرديد. نتايج اين تحقيق نشـان داد كـه    2005تا  1986ش طي دوره آماري هاي ماهانه باراستان خراسان شمالي نمودند. در اين تحقيق از داده

هـاي  هـا مربـوط بـه سـال    تـرين خشكسـال  چنين طـوالني اتفاق افتاده و هم 2001و  1990هاي ترتيب در سالها بهترين خشكساليترين و شديدوسيع
) و تحليـل مكـاني پـايش نمودنـد.     SPIبا استفاده از شاخص بـارش اسـتاندارد (   طي تحقيقي، خشكسالي استان گلستان را .]5[ باشدمي 1997-1994

چنـين مشـخص گرديـد،    پيوندد. هـم هاي عمده به وقوع ميها و خشكساليسال ترسالي 11طور متوسط در هر هاي اين تحقيق مبين آن بود كه بهيافته
بيني بارش بـا  اقدام به پيش. ]1[ شودوضعيت رطوبتي مشاهده مي 3هر سال آبي شروع و خاتمه خشكسالي در مناطق مختلف استان متفاوت بوده و در 

در ايـن   PDRIو  BMIهـاي  در حوزه آبخيز درياچه اروميه نموده و در ادامه پايش خشكسالي نيـز بـه كمـك شـاخص     SARIMAهاي استفاده از مدل
ـ  انـد. تر از يك سـال داشـته  هاي اين حوضه مقطعي و تداوم كمو ترسالي هاحوضه صورت گرفت. نتايج اين تحقيق گوياي آن بود كه عمده خشكسالي ه ب

گيرانه در برابـر  ريزي و اقدامات پيش، تحليل و بررسي آن با مشكالتي همراه است، لذا نياز به برنامههاي حاكم بر پديده خشكساليدليل پيچيدگي متغير
هـاي  بيني خشكسـالي از جملـه ابـزار   باشد. در اين راستا پايش و پيشمل اجتناب ناپذير ميمنظور مديريت مناسب آن و تعديل اثرات محتخشكسالي به

مقايسـه اخـتالف   و  SPIشـاخص  كه بـا اسـتفاده از   گردد. با اين توضيحات تحقيق حاضر بر آن است اساسي در مديريت ريسك خشكسالي محسوب مي
ماهه مورد پايش و  12و  9، 6، 3هاي زماني را در مقياس خشكسالي هواشناسي كشور وضعيت بارش در سال آبي جاري نسبت به ميانگين طوالني مدت

مقايسه با شرايط متوسط (ميانگين طـوالني  در  )90-91در سال آبي جاري ( هاها و ذخيره سدچنين ارزيابي وضعيت آورد رودخانهتحليل قرار داده و هم
 آيد.شمار ميمدت) از ديگر اهداف تحقيق حاضر به

 
 
 

                                                            
1-Drought Monitoring 
2-Soil Moisture Deficit Index 
3-Evapotranspiration Deficit Index 
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 مواد و روش كار
 معرفي منطقه مورد مطالعه

از الزامات هاي زماني مختلف در مقياسباشد، بدين منظور پايش آن جايي كه يكي از اهداف تحقيق حاضر پايش خشكسالي هواشناسي مياز آن
ها و نواحي مختلف كشور از اولويت بندي استانلحاظ تدوين سامانه هشدار خشكسالي و حاضر، به آيد. در تحقيقحساب مياساسي مديريت منابع آب به

هاي باران سنجي وزارت نيرو و سازمان هواشناسي با طول دوره حيث شدت خشكسالي، پايش مكاني خشكسالي هواشناسي با استخراج كليه ايستگاه
 آماري مناسب در مقياس مكاني كل كشور صورت پذيرفت. 

 روش كار
 ها) و مخازن سدهاطحي (آورد رودخانههاي سارزيابي وضعيت بارش، جريان
ها  اقتباس شده از شركت مديريت منابع آب ايران سد مخازن در آب موجود حجم و سطحي هايبارندگي، جريان ميزان با در اختيار داشتن گزارش

شود. با هدف مقايسه ارائه مي 1 هاي بزرگ شش گانه در قالب جدول شمارهها و به تفكيك حوضه)، وضعيت منابع آب كشور در كليه بخش1391(
 اي نيز در اين باره آورده شده است.آماره ،چنين ميانگين طوالني مدت) و هم89-90وضعيت منابع آب كشور در قياس با سال آبي گذشته (

 
 نسبت به دوره مشابه دراز مدت 90-91ماه سال آبي  شهريورتوزيع مكاني اختالف بارش تا پايان 

سنجي متعلق به سازمان هواشناسي و وزارت نيرو و با توزيع مكاني و ارتفاعي مناسب و ايستگاه باران 357فاده از آمار بارش تجمعي در ابتدا با است
. صورت گرفتيابي كريجينگ با استفاده از روش دروناين اختالف  مكانيچنين در اختيار داشتن مقادير بارش طوالني مدت با دوره مشابه، تحليل هم

 ارائه شده است. 2ماهه در شكل  12ه اين تحليل براي مقياس زماني نتيج
 

 نتايج و بحث
 90-91ماه سال آبي پايان شهريور وضعيت بارندگي كشور تا 

-ميلي 6/204 مكعب برآورد گرديده كه معادلميليارد متر 198/337بالغ بر  90-91هاي جوي مهر لغايت فروردين ماه سال آبي حجم كل ريزش
درصد كاهش و در مقايسه با دوره مشابه سال  16متر) ميلي 7/244ساله ( 43باشد. اين مقدار بارش در مقايسه با ميانگين دوره مشابه رندگي ميمتر با

 90-91ماه سال آبي  شهريورهاي جوي مهر لغايت پايان طور كلّي ميزان ريزشچنين بهدهد. همدرصد افزايش نشان مي 3متر) ميلي 1/199گذشته (
هاي آبخيز شش گانه ايران نسبت به متوسط دراز مدت: درياي خزر افزايش، خليج فارس: كاهش، درياچه اروميه كاهش، مركزي كاهش، هامون در حوزه

كاهش، سرخس افزايش و نسبت به سال گذشته: درياي خزر افزايش، خليج فارس كاهش، درياچه اروميه كاهش، مركزي افزايش، هامون كاهش و 
 دهد. خس افزايش را نشان ميسر

 90-91ماه سال آبي پايان شهريور هاي سطحي تا وضعيت جريان
مكعب برآورد گرديده است كه در مقايسه با ميليارد متر 891/50بالغ بر  90-91هاي سطحي مهر لغايت پايان مرداد ماه سال آبي حجم جريان

درصد افزايش داشته است.  15مكعب) ميليارد متر 187/44كاهش و نسبت به سال گذشته ( درصد 43مكعب) ميليارد متر 952/89متوسط دراز مدت (
هاي آبخيز درياي خزر كاهش، خليج فارس كاهش، اروميه كاهش، هاي سطحي نسبت به ميانگين دراز مدت در حوزهحجم جريان 3 بر اساس جدول

بت به سال گذشته درياي خزر افزايش، خليج فارس كاهش، اروميه افزايش، چنين نسمركزي كاهش، هامون كاهش و سرخس كاهش داشته است. هم
 دهد.مركزي افزايش، هامون افزايش و سرخس افزايش نشان مي

 
 90-91سال آبي  پايان شهريورها تا وضعيت آب موجود در مخازن سد

) حاكي از آن است كه حجم كل 1ها در قياس با مدت مشابه سال قبل (جدولت آب موجود در مخازن سديعمل آمده در رابطه با وضعمطالعات به
-ها در كليه حوضهكه حجم آب موجود در مخازن سدطوريدرصد كاهش داشته است. به 3ها نسبت به زمان مشابه سال قبل آب موجود در مخازن سد

س، اروميه و هامون در مقايسه با زمان مشابه سال قبل افزايش يافته است. تغييرات كاهشي مربوط به هاي آبخيز خليج فارجز حوزههاي شش گانه به
-به سرخسترين افزايش حجم مخازن در حوزه آبخيز مكعب بوده است. بيشميليون متر 1350ميزان هاي موجود در حوزه آبخيز خليج فارس بهسد

 18 /5 و 42ترتيب ل بوده است. از طرفي حجم آب ورودي و خروجي نسبت به زمان مشابه سال قبل بهمكعب نسبت به سال قبميليون متر 528ميزان 
 كاهش درصد 1باشد كه نسبت به زمان مشابه سال قبل درصد حجم مخازن سدها پر مي 40جاري سال ماه شهريور داشته است. در  كاهشدرصد 

  .داشته است
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نسبت به مدت مشابه سال گذشته و ميانگين طوالني مدت  90-91سال آبي  شهريورها تا پايان سطحي و مخازن سدهاي ) مقايسه حجم بارش، جريان1جدول(

)1391(اقتباس از شركت مديريت منابع آب ايران  

 مكعب)ها (ميليون مترحجم مخازن سد
-هاي سطحي (ميليون مترحجم جريان

 مكعب)
 مكعب)حجم بارندگي (ميليون متر

حوزه 
 آبخيز

صد پر بودن در
درصد  مخزن

 تغييرات

ماه مشابه 
 سال قبل

 

ماه 
 جاري

 درصد تغييرات
از ابتداي سال 

 آبي تا كنون
ماه 
 جاري

 درصد تغييرات
از ابتداي سال 

 آبي تا كنون
ماه 
ماه مشابه  جاري

 سال قبل
ماه 
 جاري

دراز 
 مدت

سال 
 گذشته

دراز 
 مدت

سال 
 گذشته

30 37 24 2170 2698 17- 79 14188 417 23 35 90121 6637 
درياي 

 خزر

44 39 10- 12991 11641 59- 14- 20040 607 39- 20- 95865 107 
خليج 
 فارس

46 44 5- 721 688 22- 42 4184 237 13- 0 15393 337 
درياچه 
 اروميه

 مركزي 653 116623 5 -14 497 10731 23 -21 1498 1450 3 31 30
 هامون 0 8226 -1 -24 9 333 14 -79 1018 1048 -3 64 66

 سرخس 0 10969 66 13 65 1416 37 -54 850 652 30 63 49

 جمع كل 7734 337198 3 -16 2981 50891 15 -43 18393 19032 -3 40 41

 

 نسبت به دوره مشابه دراز مدت 90-91ماه سال آبي  شهريورتوزيع مكاني اختالف بارش تا پايان 
سنجي متعلق به سازمان هواشناسي و وزارت نيرو و با توزيع مكاني و ارتفاعي مناسب و ايستگاه باران 357ر بارش تجمعي در ابتدا با استفاده از آما

بخش  1كه بر اساس شكل طورياين اختالف نموده به مكانيچنين در اختيار داشتن مقادير بارش طوالني مدت با دوره مشابه، اقدام به تحليل هم
) تجربه كرده است. اختالفات بارش در مقايسه با ميانگين طوالني 90-91رايط ترسالي تا خشكسالي خفيف را در سال آبي جاري (اعظمي از كشور در ش

هاي خوزستان، لرستان و ايالم كمترين مقدار بارش را دريافت نموده مدت بارش نيز حاكي از آن است كه نواحي غربي و جنوب كشور و باالخص استان
متري بارش نسبت به ميانگين طوالني مدت مشاهده ميلي 361چنانكه در بعضي از مناطق اختالف در حدود  ،هاميانگين طوالني مدت آندر قياس با 

باشد كه ترين مقدار بارش را در مقايسه با ميانگين طوالني مدت دريافت كرده است. قابل ذكر ميگردد. از طرفي، نوار ساحلي شمالي كشور بيشمي
اند كه به دليل مقدار بارش كم ار كمي را در مقايسه با ميانگين طوالني مدت دريافت كردهيهاي كرمان، يزد و هرمزگان نيز بارش بسي از استانهابخش

 SPIحاصل از شاخص  2و  1هاي ها در اين شكل، اختالف بارش به خوبي نشان داده نشده حال آن كه اين كاهش قابل مالحظه در شكلاين استان
دهد. الزم به ذكر است كه مناطق واقع در دامنه جنوبي مشهود بوده كه اين امر اهميت شاخص فوق در شناسايي مناطق متأثر از خشكسالي را نشان مي

 برند. رشته كوه البرز، شرق و مركز كشور در اين بازه زماني در شرايط ترسالي تا نرمال به سر مي
 ارائه شده ختالفات، ميانگين اختالف بارش هر استان نسبت به ميانگين طوالني مدت آن، در قالب هيستوگرامتر اين امنظور نمايش مناسبحال به

تر بوده اين استان مقدار بارش درحد ميانگين طوالني مدت و يا بيش 11توان دريافت تنها در نشان داده شده است. با بررسي اين شكل مي 2در شكل 
هاي خوزستان، ايالم و لرستان با كمبود بارش دهند. در اين ميان استاناي را از خود نشان ميها كمبود بارش قابل توجهدر حالي است كه بقيه استان

هاي گلستان، مازندران، در اين باره استان باشد كهاند. شايان ذكر ميترين خشكسالي را تجريه نمودهشديد(نسبت به ميانگين) مترميلي 200بيش از 
 اند.در مقايسه با دوره مشابه طوالني مدت دريافت نموده 90-91را در سال آبي  نسبت به ميانگين)  ترين مقدار بارشاردبيل بيشگيالن و 
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 مدت در دوره مشابهتا پايان مرداد ماه در قياس با ميانگين طوالني  90-91) نقشه توزيع مكاني اختالف مقادير بارش از شروع سال آبي 1شكل (

 

 نسبت به ميانگين طوالني مدت بارش با زمان مشابه 90-91) مقايسه استاني ميانگين اختالف بارش تا پايان مرداد ماه سال آبي 2شكل (
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  SPIدركشور بر اساس شاخص  1391تا پايان  شهريور  1390گستره خشكسالي مهر 
 (مهر 90-91) كه مفهوم آن در قسمت قبل آمد، براي سال آبي SPIگستره مكاني خشكسالي در كشور با استفاده از شاخص بارش استاندارد شده (

-. هماننمايش داده شده استگستره مكاني آن  6تا  3ماهه محاسبه و در اشكال  12و  9، 6، 3هاي زماني ) در مقياس1391تا پايان شهريور  1390
هاي واقع در امتداد رشته كوه كه استانطوريشود، بهديده ميهاي كشور شود بر اساس اين شاخص، وضعيت متغيري در استانطور كه مشاهده مي

چنين استان آذربايجان غربي و مناطق واقع درجنوب و شرق كشور، در شرايط خشكسالي متوسط تا شديد هاي جنوبي آن و همزاگرس بخصوص دامنه
چنين باشند. همترين مقدار خشكسالي در اين بازه زماني مياراي بيشهاي ايالم، خوزستان، هرمزگان و كرمان دكه در اين ميان استان ندقرار گرفته ا

هزار مسجد و كپه داغ و نيز قسمتي از نواحي مركزي (استان اصفهان) كشور وضعيت نرمال و ترسالي حكمفرما  –نواحي واقع در امتداد رشته كوه البرز
 باشد. مي

 

 

 سه ماهه SPIبا استفاده از  گستره مكاني خشكسالي هواشناسي تهيه شده  )3شكل (
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 شش ماهه SPIگستره مكاني خشكسالي هواشناسي تهيه شده با استفاده از   )4شكل (
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 نه ماهه SPIگستره مكاني خشكسالي هواشناسي تهيه شده با استفاده از   )5شكل (
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 دوازده ماهه SPIگستره مكاني خشكسالي هواشناسي تهيه شده با استفاده از   )6شكل (

 نتيجه گيري
ها و نمودارهاي تهيه شده با استفاده از شاخص درصد بارندگي نسبت به ميانگين طوالني مدت بررسي و تجزيه و تحليل داده هاي موجود و نقشه

هاي از ر بخشگر آن است كه ميزان بارندگي در دوره مزبور دها و مناطق مختلف كشور نشاندر استان 1391براي دوره آماري مهر تا پايان مرداد 
هاي ايالم، بوشهر، ويژه استانچنين در مقايسه با دوره مشابه سال آبي گذشته كاهش داشته است بهمناطق كشور نسبت به ميانگين طوالني مدت و هم

د كه در دوره مهر تا شومشاهده مي SPIها حاصل از شاخص با مشاهده نقشه دهند. ترين مقدار كاهش را نشان ميخوزستان، كرمان و هرمزگان بيش
گستره وسيعي از كشور، بخصوص نيمه غربي، مركز، شمال غرب و شمال شرق كشور، در وضعيت خشكسالي شديد تا متوسط قرار  1391 شهريورپايان 

نكه ميزان بارندگي تنها تري داشته است. با توجه به ايدارد و در مقايسه با دوره مشابه سال آبي گذشته، خشكسالي در مناطق مذكور شدت و نمود بيش
برند لزوم توجه هاي ديگر از حيث منابع آب سطحي در شرايط كمبود آب به سر ميتر از ميانگين بوده و در ساير حوضهدر حوزه آبخيز درياي خزر بيش

-مديريت بحران غير قابل اجتناب مي ويژه به اقدامات مديريتي در چارچوب برنامه مديريت ريسك و در برخي از مناطق به دليل كمبود شديد آب اعمال
باشد كه به رغم افزايش قابل توجه بارش در حوضه درياي خزر در مقايسه با مدت مشابه و ميانگين طوالني مدت، با اين حال آمار باشد. شايان توجه مي

انجام  ،ك اين نواحي در اقتصاد كشاورزي كشوواسطه اهميت استراتژيسطحي اين حوضه كاهش يافته لذا به هاي جرياندهد كه حجم موجود نشان مي
 سطحي بايستي مورد توجه مسئولين امر قرار گيرد. جريان هايتحقيقي جامع در رابطه با علت كاهش 
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