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  با استفاده از شاخص استاندارد شده بارش شهر مشهد خشکسالی ارزیابی

 *2رضا راهداریمحمد ،1نرجس یوسفی

 دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربت حیدریه، تربت حیدریه، ایران، یعتطب یمهندس یکارشناس یدانشجو -1

 (.irRahdarimr@torbath.ac) استادیار، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربت حیدریه، تربت حیدریه، ایران -2

 چکیده 
های بشری خشکسالی یک پدیده اقلیمی است که به کندی آغاز، به آرامی گسترش و به شدت بر همه جوانب به فعالیت

افتد، که وقوع آن دگی زیاد یا کم اتفاق میهای اقلیمی شامل نواحی با بارنگذارد. این پدیده خزنده در تمام رژیمتأثیر می
باشد. با توجه به اهمیت ناشی از کمبود بارندگی برای یک دوره زمانی مشخص نسبتاً طولانی نسبت به بارندگی نرمال می

( در منطقه مشهد 1121-2۳12ساله ) ۰۳این پدیده در شمال شرق ایران لذا بررسی خشکسالی در یک دوره آماری 

افتد. در این ها در این منطقه یک مشخصه نرمال و طبیعی است که به کرات اتفاق میست که وقوع این دورهگویای آن ا
های خشک در های خشکی شدید اتفاق افتاده است. تغییرات طولانی مدت، دورهسال دوره ۰منطقه به طور متوسط در هر 

های زمانی افزایش یافته است. این شکی ها در کلیه مقیاسهای اخیر تکرار و تداوم خدهد که در سالاین منطقه نشان می

اتفاق افتاده و  2۳۳2دهد که شدیدترین دوره خشک یک ساله )خشکسالی( در طول دوره آماری در سال بررسی نشان می
 گردد، با بررسیترین سال در طول دوره آماری بوده است. در پایان به مدیران اجرائی توصیه میمرطوب 1112سال 

-از سویی راههای مختلف کشاورزی پیشنهاد و فعالیت منطقه های موجود در اینتغییرات اقلیمی و با توجه به پتسانیل

 . کارهای مناسب به منظور جلوگیری هدر رفت منابع آبی اجرائی شود

 ، مشهدبارش، خشکسالی، تغییر اقلیم، شمال شرق ایران  واژگان کلیدی:

 

 مقدمه -1
 یزمان یاسآن منطقه ممکن است در مق یمکه بسته به نوع اقل سیع استو یدوره زمان یکدر  یبارندگ یزانکاهش م یجهنت یخشکسال

 یشگیریکه امکان پ یایو جمله بلا یراجتناب ناپذ یدهبه عنوان پد توانیرا م یسال حادث شود خشکسال ینچند یحت یاسال و  ،ماه ،هفته

کهه مهورد  یخشکسال یدهاز پد یو جهان یقدق یفتا کنون تعر .(Hughes, 2004)برد باشد نام  یم ماندهیو ساز یریتندارد اما قابل مد
که مقدار آب موجود در  شودیاطلاق م یدارپا یدارو پا یوستهدوره پ یک یخشکسال یفهمگان باشد ارائه نشده است در اکثر تعار یرشپذ

 یهدهپد مهدت و وسهعت متفهاوت اسهت. . هر خشکسالی از نظهر شهدت،(Wilhite, 1985) یابدیکاهش م یمنطقه به حد قابل توجه یک
ر یهمختلهف نظ بلایهایو ظهور  یو موجب از دست رفتن محصولات کشاورز یافته یادینمود ز یستمدوم قرن ب یمهدر طول ن یخشکسال

از نقاط  یاریبس ،مختلف ینزما یهاو مستمر در دوره یدشد یهایوقوع خشکسال ،شده استسال گذشته  ۰۳در طول گسترده  یهاحطیق
بزرگ  یتوان به خشکسالیبزرگ م هاییخشکسال یاز برخ .است یدهگردتخریب و  یرانیو موجب و دادهقرار  یدرا مورد تهد ینکره زم
 ینب یقاآفر یمنطقه ساحل یکشورها یرانگرو یها یو خشکسال یکادر آمر 11۰۳دهه  یخشکسال یزو ن(  یافتسال ادامه  2۰که ) 1۲2۱

  (.1۰2۱)صالح و مختاری،  اشاره نمود 112۳و دهه  11۱2تا  11۲۰ یهاسال

از  یاریقرار گرفته است و همانند بس ینزم یشمال یمکرهخود در قسمت معتدل ن یمیو اقل یاییجغراف یتبا توجه به وضع یرانکشور ا
 یراندر ا یادن یتدرصد جمع یککه حدود  یدر حال .ردآب قرار ندا یناز نظر تام یمناسب یتدر وضع یقاو شمال آفر یانهخاورم یکشورها

متوسط سرانه آب در سطح جهان  یزانکه م یطیدرصد است در شرا ۰۱/۳تنها  یاشونده دن یدسهم کشور ما از کل منابع تجد ؛ساکن است
در سال  شودیم بینییشپمترمکعب بوده و  21۱۳در دهه گذشته در کشور ما  یزانم ینمتر مکعب در سال است ا 2۳۳۳در وضع موجود 

 یرا در کشور ما به جا یخسارات مال یشتریناست که ب یایاز بلا یخشکسال. (1۰2۲)ضرغامی, . یابدمتر مکعب کاهش  1۰۳۳به  1۰۳۳
ربوط به به کشور ما وارد شده است م یعیطب یایکه بر اثر بلا یدرصد خسارات ۲۳حدود  هایناز تخم یاکه مطابق پاره یابه گونه گذاردیم

http://ensani.ir/fa/article/17128/%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%AE%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D8%B5-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B4-spi-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%87-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86-
mailto:Rahdarimr@torbath.ac.ir
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 یاریبس یددارد که شا ینیخسارات درازمدت سنگ وبرخوردار است  یشتریب یتاز اهم یخشکسال یانم یندر ا .باشد یم سیل و خشکسالی
  .(1۰21 ،کرمیو )فاطمی قابل درک نباشد  یاز ابعاد آن به آسان

نامناسهب آب آن  یتر دارد که نشان دهنده وضعقرا 1۰در رده  یکشور از نظر بحران آب 11۱ یاناز م یرانکه ا دهدیآمار نشان م

 1۰2۳تا  1۰۰۳ یهاان دهنده آن است که در فاصله سالنش یراخ یهامنتشر شده در دهه یرسم یهاگزارش. (IWMI, 1993) باشدیم
ز دههه هشهتاد رخ داد اما بها آغها1۰۲1 -1۰۲2 که در سال یخشکسال؛ را تجربه نموده است یدو شد یبحران یخشکسال یکتنها  یرانا

از  یاریبوده است که بسه یبه حد یراخ یهایشدت خشکسال یدشبایم یخشکسال یوقوع و شدت و گستردگ یششاهد افزا یدیخورش
 وارد نموده است ییجوامع روستا یکرهبر پ ینیمانده و خسارات سنگ یباق یرهمچنان به گونه جبران ناپذ یدهپد یناز ا یناش یهایبتخر

با توجه به اهمیت ارزیابی وضعیت شاخص استاندارد شده بارش در شمال شرق ایران و به ویژه در این تحقیق،  .(1۰21 ،کرمیو )فاطمی 
 به ارزابی و پایش این شاخص پرداخته شود.  (1121-2۳12)ساله  ۰۳لذا تلاش شده است در یک دوره آماری 

 هامواد و روش -2
 منطقه مورد مطالعه -2-1

 1۵درجه و  ۵1شرق ایران و در طول جغرافیایی در شمال کیلومتر مربع مساحت، ۰۵1ن خراسان رضوی با شهر مشهد مرکز استا
، بهین رودکشهف آبریهزدقیقهه و در حوضهه  2درجه و  ۰۲دقیقه تا  ۰۰درجه و  ۰۵دقیقه و عرض جغرافیایی  ۰۱درجه و  ۱۳دقیقه تا 

 .متر( است 1۵۳متر و حداقل  11۵۳متر )حداکثر  1۳۵۳واقع است. ارتفاع شهر از سطح دریا حدود  هزارمسجد و بینالود هایکوهرشته

 
 در ایران موقعیت مکانی منطقه مورد مطالعه -1شکل

 روش پژوهش -2-2
باشد؛ می آمار سال ۰۳ حداقل داشتن به نیاز آن محاسبه برای و گیرد قرار بارندگی نرمال مقدار باید هاخشکسالی در تحلیل که جایی آن زا

( جهت تجزیه و 1121-2۳12) ساله ۰۳های ماهانه بارش ایستگاه سینوپتیک هواشناسی مشهد در دوره آماری لذا در این پژوهش، داده
سالانه ایستگاه  ماهه جهت تعیین شدت خشکسالی ماهانه و 12و  ۱و  ۰های زمانی با مقیاس SPIتحلیل اماری استفاده گردید. مقادیر 

بندی محاسبه شد و با استفاده از جدول طبقه DrinC  سینوپتیک شهرستان  مشهد در طول دوره آماری مورد نظر با استفاده از نرم افزار

 . مقادیر کمی شدت خشکسالی به مقادیرکیفی تبدیل شد شاخص استاندارد شده بارش،

https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B4%D9%81%E2%80%8C%D8%B1%D9%88%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%88%D9%87_%D8%A8%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%88%D9%87_%D8%A8%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF


 

 ۰ 

SPI=
𝐏𝐢−𝐏 

𝑺
 

 استاندارد شده بارششاخص   -2-3

در  یخشکسال شی( با هدف پا111۰) و همکاران  کیمکشاخص بارش استاندارد شده است که توسط   یخشکسال نییتع یهااز روش یکی
محاسبه  تیقابل یقابل دسترس بارندگ یدر محاسبات استفاده از داده ها یسادگ لیشاخص به دل نیکلرادو اراده ارائه شده است ا التیا

محاسبه  یشود شاخص مذکور برا یشاخص شناخته م نیبه عنوان مناسب تر ییآب و هوا طینوع شرا هرو  یزمان اسیهر مق یبرا
این  .نسبت به هم دارند استوار است ییبالا یبارش که همبستگ یهاداده یمبنا بر بلند مدتو  کوتاه مدت یهااسیدر مق یخشکسال

مدت  یطولانو در سازد یرا مشخص م یاز بارندگ یو برآورد فصل کندیخاک را منعکس م طوبتر طیکوتاه مدت شرا شاخص در 

 ینیرزمیها، سطح آب در سدها و منابع آب زلیباس یاس زمانیمق نیا یبه دست آمده برا ریو مقاد کندیرا بهتر منعکس م یخشکسال
خشک توابع مهیدر مناطق خشک و ن ژهیماهانه به و یبارندگ یهاازش دادهبر یاحتمال برا عیتابع توز نیترسبمنا . از سوییمرتبط است

و  باشدیو شدت آن م یدر مورد خشکسال هیهشدار اول ارائه  ییشاخص توانا نیا یایاز مزا (1۰12 و همکاران، زاده)میریعقوبباشد یگاما م
 SPIشاخص . باید عنوان نمود باشد یم یخطر شاخص مناسب تیریمد یبرا نیتوان استفاده نمود همچن یم یهر مکان یشاخص برا نیاز ا

 شود:( محاسبه می1با ستفاده از رابطه)

 1 فرمول

  

 

انحراف معیار مقادیر بارش در دوره مورد نظر  Sمیانگین دراز مدت بارش در دوره مورد نظر و میزان بارش در دوره مورد نظر ip که در آن
 می باشد. 

 بارندگی استاندار شاخص یبندطبقه  -1جدول

 کمیت شاخص وضعیت ردیف

 2≤ فرا مرطوب 1

11/1تا ۵/1 بسیار مرطوب 2  

۰1/1تا 1 نسبتا مرطوب ۰  

-11/۳تا  11/۳ نزدیک به نرمال ۰  

 -۰1/1تا  -1 نسبتا خشک ۵

 -11/1تا  -۵/1 بسیار خشک ۱

 ≤-2 فرا خشک ۲

 

 نتایج و بحث  -3

ها در حال ای خشک درحال افزایش، اما شدت آنهتکرار دورهساله  ۰۳دوره آماری  درتایج نشان داده است که نطبق بررسی و تحلیل 
های خشک، با ول دوره آماری بطور متوسط، دورهسال، در ط ۰کاهش است. نتایج نشان دادند که؛ در این منطقه به طور متوسط در هر 

و تداوم خشکی  نسبتا مرطوب بوده 111۰ و 1112های دهد سالها نشان میچنین بررسیاتفاق افتاده است. هم تداوم بیشتر از یکسال
ماه  1۲1سال مشخص شد که  ۰۳با مقادیر منفی و تداوم دوره خشک در طی این شاخص ها کم تر است. در بررسی نسبت به سایر دوره

های خشک بوقوع پیوسته در منطقه؛ دوره خشک که، دورهدهد همچنین نشان می تحقیقکمتر از صفر بوده است. نتایج این  SPIشاخص 
 ۰۳) سال به درازا کشیده است 2بیش از  111۲تا  111۰های خشک ماه( به درازا کشیده است. دوره 11) سال 1بیش از  111۳تا  1121
دوره خشک داشتیم که ماه(  2۱) سه سال 2۳۳2تا  2۳۳۵ماه( ادامه داشته است؛ و از سال ۰2 بیش از دو سال ) 2۳۳2تا  1111ماه(؛ 

دو سال متوالی خشک و بعد از آن  2۳11تا  2۳1۳های شود؛ و در نهایت سالمحسوب میترین سال این دوره آماری خشک 2۳۳2سال 
 ماه( شهر مشهد در دوره خشک به سر برده است. ۰۰سال ) ۰یعنی بیش از  2۳12تا  2۳1۰سال 



 

 ۰ 

 زمان مربوط به هر طبقه به درصدطبقات شدت دوره های خشکسالی و  -2جدول

 درصد فرآوانی مقادیر شاخص طبقات شدت دوره های خشک ردیف

 ۳ 2≤ فرا مرطوب 1

11/1تا ۵/1 بسیار مرطوب 2  ۳ 

۰1/1تا 1 نسبتا مرطوب ۰  ۱۱/۱  

-11/۳تا  11/۳ نزدیک به نرمال ۰  ۲۳ 

 1۳ -۰1/1تا  -1 نسبتا خشک ۵

 ۱۱/۱ -11/1تا  -۵/1 بسیار خشک ۱

 ۱۱/۱ ≤-2 فرا خشک ۲

رای شدت خشکسالی دا 111۳,111۰,2۳1۰های (، سال1121-2۳12) ساله ۰۳سالیانه در یک دوره  SPIطبق محاسبات شاخص 

( شدت خشکسالی فراخشک داشتند و 2۳۳1,2۳۳های با شدت خشکسالی بسیار خشک و سال 2۳۳۳,2۳1۳ هاینسبتا خشک و سال
 111۰, 1112های های با شدت خشکسالی نسبتا مرطوب، سالشوند. تنها سالساله محسوب می ۰۳ها در این دوره ترین سالجزء خشک

ایم و هیچ سالی، شرایط + و مرطوب نداشته2ها، شرایط رطوبتی و شدت خشکسالی جز این دو مورد در هیچ یک از سالو به است بوده 
توان نتیجه گرفت شرایط محیطی و طبق این محاسبات عددی می دارند. ها شدت خشکسالی نسبتا نرمالکاملا نرمال نداشته و تمامی سال

های مرطوب؛ میتوان های خشک نسبت به سالهای خشک و بیشتر بودن سالدید بوده و با توجه به تکرار سالاقلیمی منطقه در نوسان ش
 و تکرار شده است. خشکسالی در منطقه اتفاق افتاده است و در طولانی مدت تشدید و ماندگار عنوان نمود

 
 ساله ۰۳سالانه در دروه مورد مطالعه  SPIشاخص  -2شکل

رندگی به طور اند و باماه را داشته12( مرطوبترین 1111,111۰,1112,1111های )دوازده ماهه؛ سال SPIطبق محاسبات شاخص 

 2۳۳۰تا  2۳۳۳های )سال وجود نداشته است. های سال وجود داشته است و هیچ ماه کاملا خشکی در این سال هایکسان در تمامی ماه
 اند.ماه سال بوده 12امی ها از نظر کمبود بارش در تمترین سال( خشک2۳۳2تا  2۳۳۲,

 دوازده ماههاستاندارد شده بارش شاخص  -۰لجدو
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Apr 

Jun-
May 

Jul-
Jun 

Aug-
Jul 

Sep-
Aug 



 

 ۵ 

( اتفاق افتاده 2۳۳2,2۳۳1های )اسفند( در سال بهمن، دی، آذر، آبان، های)مهر،شش ماهه اول یعنی ماهترین بق محاسبات خشکط
شوند. همچنین های خشک هم محسوب میتوان نتیجه گرفت جزء سالهای بارندگی هستند؛ میست و چون این دو فصل، معمولا فصلا

شهریور( را داشتیم؛ یعنی دو  مرداد، تیر، خرداد، اردیبهشت، اهه دوم سال )فروردین،ترین شش ممرطوبت (،111۰-111۰های )در سال
تواند نشان دهنده بالا بودن درصد ها بارندگی داشتند؛ که میفصل بهار و تابستان که معمولا بارش کمی دارند یا اصلا ندارند در این سال

 نشان دهنده یک نوسان اقلیمی شدید است که رطوبت دریافتی ناگهانی افزایش یافته است. اما از طرفی ها باشد،بارش و رطوبت این سال



 

 ۱ 

 
 شش ماهه در دروه مورد مطالعه  SPIشاخص  -3شکل

-میلی ۵/۰۲1و  2/۰1۳ان با میز 111۰و  1112های ساله در سال ۰۳بارش در این دوره حداکثر میزان  های بارش،طبق نمودار داده

کی مداوم تا سال خش و در ادامه یک 111۰بعد از آن شاهد یک نوسان اقلیمی شدید و کاهش بارندگی ناگهانی در سال  متر بوده است؛ و

ک ی 1112تا  111۲متر هستند؛ همچنین از سال میلی ۰/121و  ۱/1۰۰با بارش  2۳۳2و  2۳۳1ها ترین سالهستیم. خشک 111۲
 شده است. نیز نشان داده نرمال افزایش میزان بارندگی غیر

 
 در دوره آماری مورد مطالعه ساله شهرستان مشهد ۰۳بارندگی   -۰شکل

 گیری و پیشنهاداتنتیجه -4
ها کاهش نوسان ینبلندمدت ا یزمان یتاست و در موقع یادنوسانات ز یکوتاه مدت مثل سه ماه دارا یزمان هاییاسدر مقSPI شاخص 

در  ییرتغ ینبا کوچکتر ینحساس است و بنابرا یاربس یرطوبت یطکوتاه مدت نسبت به شراSPI شود که  یرتفس ینچن توانیو م یابدیم
و  دهندیرخ م هسه ماه یزمان یاسابتدا در مق هایخشکسالاز سویی این تحقیق بیانگر این است که  .دهدیم سخپا یعاً، سرهماهان یبارندگ

های خشهک های زمانی دورها افزایش مقیاسب .اتفاق خواهد افتاد یزت نبلندمد یزمان هاییاسدر مق یخشکسال یطدر صورت تداوم شرا
هها که تا حدودی از شهدت آن اند؛تر و تداوم بیشتر بوجود آوردههای خشک بزرگتری را با تکرار کمتر، باهم ترکیب شده و دورهکوچک

)دیهم و  های خشک کشاورزیدورهوان برای پایش تمی SPIاز شاخص  دهد کهتایج بدست آمده از تحقیق نشان مین کاسته شده است.
)قنوات، کاریزها، مخازن بزرگ و کوچک، منابع آب سطحی، منابع آب زیر زمینی کم عمق و  های خشک هواشناسی و منابع آبیآبی( دوره

رش چند ایستگاه سینوپتیک، در شود که با استفاده از آمار باپیشنهاد می با توجه به مقیاس بکار رفته در محاسبات استفاده کرد. عمیق(
وبت بندی تهیه شود؛ تا وضعیت خشکی و رطسه مقادیر این شاخص یک نقشه پهنهاستان و محاسبه این شاخص برای چند ایستگاه و مقای



 

 ۲ 

م تعیین شود و همچنین درصد و مساحت خشکی استان و مناطق مرطوب آن تعیین شود؛ تا در تصمیها در سطح استان و سایر شهرستان
 رد.ار گیهای اصلاحی و کشاورزی مد نظر قرها و طرحیریگ

 قدردانی -5
داشته باشند. از دانند نهایت تشکر و قدردانی را صورت پذیرفته است و نویسندگان لازم میدانشگاه تربت حیدریه این پژوهش با حمایت 
( است که تحت راهنمایی دکتر محمدرضا راهداری در نرجس یوسفینویسنده اول )کارشناسی  هژروپمستخرج از  سویی پژوهش حاضر

  دانشگاه تربت حیدریه انجام شده است.
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ABSTRACT 

Drought is a climatic phenomenon that slowly begins and spreads as well as strongly affects all aspects of human 

activities. This creeping phenomenon occurs in all climatic regimes including areas with high or low rainfall, in 

which relatively occurs due to lack of rainfall for a period of time longer than normal rainfall. This phenomenon 

is very importance in northeastern Iran; therefore the study of drought in a 30-year statistical period (1989-1989) 

in the Mashhad region shows that the occurrence of drought periods in this region is a normal and natural feature 

that occurs frequently. In this region, on average, severe droughts occur every three years. Long-term changes of 

dry periods in this region show that the frequency and continuity of droughts has increased at all scales in recent 

years. This study shows that the most severe one-year dry period occurred during the statistical period in 2008 

and 1992 was the wettest year during the statistical period. Finally it is recommended to the executive managers 

that suggest various agricultural activities and to implement appropriate strategies to prevent the waste of water 

resources by studying climate change and considering the potentials in this region.  
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