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 چكيده
ايي مخاطره ايستگاه سينوپتيك شمال شرق ايران براي محاسبه17با استفاده از مقادير داده هاي بارش ماهانه تعداد

استاندارد شده همچون خشكسالي كه يكي از بالياي خطرناكي است كه تقريباً تمام دنيا از آن در امان نخواهند بود، از نمره
شد) SPI(بارش  و متوسط در شمال شرق ايران. استفاده در اين پژوهش ابتدا به تعيين پراكندگي مكاني خشكسالي شديد

و شمال شرقي AHPو با استفاده از روش GISدر محيط  و مشخص گرديد ايستگاه هاي نواحي شمالي پرداخته شد
ك و نواحي مركزي به سمت جنوب داراي و خشكسالي شديد در منطقه مورد بيشترين مترين ميزان خشكسالي متوسط

و بهار مي باشد. مطالعه مي باشند و. از لحاظ بازه زماني نيز بيشترين خشكسالي متوسط به ترتيب در فصول زمستان
و پاييز مي باشد و مارسو بيشترين خشكسالي هاي شديد را در ماههاي ژانو. كمترين ميزان آن نيز در فصول تابستان يه

با توجه به نتايج به دست آمده مشخص. در ساير ايام سال ميزان خشكسالي هاي شديد صفر بوده است. مشاهده مي گردد
راهكارهايي براي مقابله با اين كم آبي در دراز. گرديد كه مناطق شمالي منطقه مورد مطالعه با بحران كم آبي مواجه هستند

ا. مدت ارائه گرديد و اين مناطق داراي با توجه به و نيمه خشك مي باشد و هواي خشك ينكه شمال شرق ايران داراي آب
و حدي فراوان مي باشد مي در اين مناطق با توجه به اينگونه بارش. بارش هاي سنگين توان ها كه در طي سال رخ مي دهند

ه و آب باران از اين آب .ا استفاده كردبا استفاده هاي روش هاي معمول در جمع آوري رواناب

 AHP,GISمتوسط، كم آبي، شمال شرق ايران،، خشكساليخشكسالي شديد: كليد واژه

:مقدمه
خشكسالي از قديم االيام. خشكسالي يكي از مخاطراتي جوي است كه تقريبأ در تمام نقاط دنيا امكان وقوع آن وجود دارد

بطوريكه در متون تاريخي ديده ميشود اين پديده هميشه باعث. يكي از باليا طبيعي خطرناك براي زندگي بشر بوده است
اين بليه در مناطق خشك. اقتصادي مثل آتش سوزي جنگلها، قحطي، مهاجرت ها بوده است-بسياري از تحوالت اجتماعي

و آسياي ميانه فراوانتر است در) 1965(1پژوهش هاي پالمر). 1376خوش اخالق،(جنب حاره اي مثل ايران، شمال آفريقا
و غير طبيعي منظور(خصوص خشكسالي از جمله نخستين پژوهش هايي است كه خشكسالي را كمبود رطوبت مستمر
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در) 1991(2رانگاچارياو موهان. دانسته اند) انحراف از شرايط طبيعي يا ميانگين درازمدت پارامترهاي هواشناسي
 نتايج دادندكه انجام ماهانه بارشواي رودخانه جريانات براساس هواشناسي خشكسالي در زمينهرا پژوهشهايي هندوستان

و پيشنهادي روش شده اصالح آنها، توسط شده كارگرفتهبه است روش شده گزارش بخش نهايي رضايت  هربست
و.باشدمي خشكسالي تعيين جهت) 1966(3همكاران شاخص بارندگي معيار شده را براي) 1993(4همكاران مك كي

و از اين شاخص براي پايش خشكسالي در اياالت كلرادو استفاده نموند نقشه) 1997(5گش. پايش خشكسالي ارايه داده
و سامانه اطالعات جغرافيايي  و تحليل قرار داده) GIS(هاي خشكسالي را به كمك داده هاي ماهواره اي و مورد تجزيه تهيه

در پرتقال به منظورتحليل خشكسالي ها يك مدل توزيع منطقه اي به كارگرفته شد ونقشه هاي پهنه 1998در سال.تاس
و فراواني خشكسالي ترسيم گرديد  داله زيوس ). 61998هنريكوزو(بندي خشكسالي ومنحني هاي شدت، مساحت

و فراواني) 2000(7وهمكاران خشكسالي نقشه هاي هم شدت خشكسالي را براي براساس تحليل منحني هاي شدت، تداوم
و نتيجه گرفتند كه نواحي شمالي يونان نسبت به نواحي جنوبي آن ازخشكسالي شديدتري  يونان ترسيم نمودند

و همكاران.برخوردارهستند بر) 1997(8در تحقيقي ديگر ياموح نشان دادند كه استفاده از نتايج براي تعيين اثر آب وهوا
صحراهاي جنوبي وايالت هاي جنوبي غربي ياالت 1995- 1996دوره هاي خشك. اهان خيلي سودمند استعملكرد گي

و همكاران SPIمتحده هم با استفاده از  و تحليل قرار گرفت) 1999(9به وسيله هيز 40براي SPIمقادير. مورد تجزيه
3،6،12،24و براي مقياس هاي زماني 1940-1997بخش اقليمي متفاوت در تركيه نيز براي دوره آماري7ايستگاه در

ي كموسكو شد) 1999(10ماهه به وسيله ي خشك مناطق ساحلي غرب آفريقا به وسيله SPIاز. محاسبه براي پايش دوره
شد) 2000(11ي اگينو از AURELHYدر تحقيقي كه در مجارستان صورت گرفته است از روش. استفاده با استفاده

SPI  و كريجينگ مي باشد. استفاده گرديد ها. اين روش بر اساس شباهت هاي فضايي نتايج نشان مي دهد كه اين شباهت
(نتايج رضايت بخشي را در مورد عوامل هواشناسي ارائه مي دهند و بيهاري. ) 2004(13وسيليادسو لوكاس).12،2004زاالي

را خشكسالي اين محققين شدت.دست آوردندبه ييونانتسال منطقه برايرا خشكسالي مكانيو زماني مشخصات نيز
با سپس نمودند، تهيهرا خشكسالي ماهانه هاي مكاني، نقشه تحليل برايو محاسبه ماههر براي SPI باشاخص
 رويبر هاي آماري توزيع برازشباو آورده دستبهرا ساالنهو تجمعي ساالنه هاي نقشه ماهانه، هاي نقشهاز گيري ميانگين
پناه يزدان.كردند غيرتجمعي ترسيمو تجمعي دوحالت رابراي فراواني– مساحت- شدت هاي منحني ها، نقشه اين اطالعات

ي آماري  GISو SPIدر ارزيابي خشكسالي با استفاده از شاخص) 2005(و طباطبايي  ساله15در آذربايجان طي دوره
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و مركزي استان است و شدت خشكسالي در مناطق غربي بيشتر از مناطق شرقي در اين مقاله،. عنوان نمودند كه دوره
و پهنه بندي فراواني SPIافزون برشاخص  و ترسالي در تمامي سال هاي زراعي داراي خشكسالي ي خشكسالي دوازده ماهه

ي بحران بارش طي فصل هاي گون زارع ابيانه. اگون در استان فارس نيز محاسبه گرديده استو شدت وقوع آن، آستانه
خشكسالي هاي به وقوع پيوسته در غرب كشور را با استفاده از بعضي شاخص هاي خشكسالي مطالعه) 1375(وهمكاران 

وند اما وقتي بصورت فصلي داده ها بررسي ميش. ايشان نشان دادند كه در بعضي سالها خشكسالي رخ نداده است. نمودند
نيز براي استان لرستان) 1380(لشني زند. خشكسالي هايي به وقوع پيوسته كه به صورت ساليانه هيچ گاه مشخص نيستند

و همكاران. به پهنه بندي خشكسالي با بكارگيري شاخص هاي آماري پرداخت به پايش خشكسالي بر اساس) 1380(مقدم
و همكاران.پرداختند SPIنمايه  SPIپايش پديده خشكسالي در ايران مركزي با استفاده از نمايهبه) 1382(رضيئي

با) 1383(در مطالعه اي ديگر، لشني زند وتلوري. پرداختند و فراواني خشكسالي هاي اقليمي به بررسي شدت، تداوم
و شمال غرب كشور پرداختند6در SPIاستفاده از شاخص  ه بندي ايشان در نهايت نقشه هاي پهن. حوزه واقع در غرب

و همكارانش. ساله را تهيه نمودند30ماهانه خشكسالي براي يك دوره خشكسالي هاي) 1383(همچنين محسني ساروي
از) 1350-1378(ساله28ايستگاه با طول دوره آماري29حوضه كارون را با بهره گيري از داده هاي بارش  و با استفاده

و"منج"ايشان نشان داد كه شديدترين خشكسالي ها مربوط به ايستگاه بررسي هاي. مورد بررسي قرار دادند SPIشاخص
و سعادتي. بوده است"دارشاهي"طوالني ترين تداوم وبيشترين فراواني خشكسالي ها متعلق به ايستگاه ) 1386(سلطاني
و به اين نتيج SPIنيز به پهنه بندي خشكسالي در استان اصفهان با استفاده از شاخص ه دست يافتند كه به پرداختند

و شديد در محدودهايستگاه داران، فريدون شهر واقع در غرب استان اصفهان بوقوع مي طورعمده خشكسالي هاي متوسط
و غرب شهرستان- اين در حالي است كه خشكسالي هاي بسيارشديد عمدتاً در بخشهاي شرق. پيوندد شمال شرق اصفهان

و ايشان همچن. اصفهان قابل مشاهده است ين مناطق داراي خطر باالي وقوع خشكسالي را به منظور برنامه ريزي هاي آتي
و. اتخاذ سياست مديريتي مشخص نموده اند ل پراكندگي در تحقيقي كه جهت پايش وتحلي) 1387(همكاران پيرمراديان

آني استان فارس انجام دادند به اين نتيجه رسيدند كه با طوالني شدن مكاني شدت خشكسالي ها دوره خشكسالي وتداوم
ي مكاني خشكسالي افزايش مي يابد ي شدت وگستره همچنين به اين نتيجه رسيدند كه مناطقي از شمال.، دو مؤلفه

و بخش هايي از جنوب شرقي، جنوب وجنوب غربي استان فارس نسبت به مناطق ديگر از لحاظ آسيب پذيري  شرق
و نظام هاي مبتني بر كشت.ار دارندمستعدتر بوده وبيشتر در معرض خشكسالي قر پس مناطق مذكور در بخش كشاورزي

و همكاران. ديم، كه بقاي آن بستگي به ميزان بارش دارد، آسيب پذيرتر مي باشند ي) 1388(شاهيان به پهنه بندي آستانه
آنها نشان داد كه از نظر نتايج بررسي. پرداختند GISو  SPIبحران خشكسالي استان فارس با كاربرد شاخص معيار بارش 

ي بعدي خشكسالي هاي  و در مرحله شدت خشكسالي ساالنه، بيشترين فراواني مربوط به خشكسالي هاي ماليم بوده
ي تداوم. متوسط تا بسيار شديد قرار دارند و دوره ي تداوم خشكسالي هاي يك ساله بيشترين تداوم 5و4از لحاظ دوره

آستانه بحران خشكسالي زمستان در مناطق پر بارش استان بين. كل ايستگاه ها شامل مي شوند ساله كمترين فراواني را در
و در نواحي كم بارش 478تا 267 در كل شهر هاي پر بارش استان مانند كازرون،. ميلي متر مي باشد 162تا56ميلي متر

و بيشترين خشكسا و بسيار شديد و رفيعي. لي حاد را شاهد بودندنورآباد، سپيدان كمترين ترسالي شديد انصافي مقدم
و نتايج حاصل از ارزيابي هاي نشان دهنده تأثير. نيز به پهنه بندي خشكسالي اقليمي حوضه درياچه نمكپرداختند) 1388(
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ي مورد مطالعه مي باشد در نهايت افرادي نيز خشكسالي هاي خراسان را مورد. حساسيت خشكساليهاي اقليمي بر عرصه
به بررسي خشكسالي هاي استان خراسان با استفاده از شاخص) 1376(افرادي همچون خوش اخالق. بررسي قرار داده اند

پايش وپهنه بندي) 1381(بداق جمالي وجوانمرد. ايستگاه سينوپتيك پرداخته است17استاندارد بارش براي تعداد 
انجام دادند كه در نهايت نقشه هاي پهنه بندي خشكسالي SPIوضعيت خشكسالي استان خراسان را با استفاده از شاخص 

و گريجينگ بدست آورده اند نتايج اين پژوهش نشان ميدهد كه نمايه. استان خراسان را با استفاده از دو مدل عكس فاصله
spi به پيش بيني) 1382(جوانمرد. بعنوان ابزاري مناسب جهت پايش شرايط خشكسالي استان خراسان قابل استفاده است

از) 1385(بذر افشان. احتمال وقوع خشكسالي در استان خراسان پرداخته است به پهنه بندي خطر خشكسالي با استفاده
به پهنه بندي دوره خشك) 1386(همچنين انصاري وداوري. شاخص بارش استاندارد براي استان گلستان پرداخته است

و اكبري. پرداختند GIS ندارد شده در محيط خراسان با استفاده از شاخص بارندگي استا و) 1388(خسروي به مطالعه
آنها در تحقيق خود به اين نتيجه رسيدند كه شديدترين. بررسي ويژگي خشكسالي هاي استان خراسان جنوبي پرداختند

و شديدترين مشاهده شده مربوط به ايستگاه نهبندان SPIهمچنين كمترين. بوده است 2001خشكسالي مربوط به  بوده
و. مي باشد كه مربوط به ايستگاه قاين است 1982ترسالي مربوط به سال منطقه نيز مربوط به سال  همچنين مفيدي پور

در) 1388(همكاران  ي آبخيز اترك به پهنه بندي خطر خشكسالي با استفاده از شاخص بارش استاندارد براي حوضه
.خراسان شمالي پرداختند

ر و :وش كارداده ها

توپوگرافي خراسان بزرگ.1شكل شماره  



٥

 مشخصات ايستگاه هاي مورد مطالعه1جدول شماره
 طول دوره آماري مورد تحقيق ارتفاع از سطح دريا عرض جغرافيايي طول جغرافيايي نام ايستگاه
 31 371091 5728 19 بجنورد
20 27575433885 بشرويه
 37 321491 5952 12 بيرجند

37 135916351450.8 تربت حيدريه
35601535950.415تربت جام

18 265856321117.4 خور بيرجند
 37 36977.6 5712 43 سبزوار
24 10613236235 سرخس
 23 341293 5801 10 فردوس
21 105943331432 قاين
 24 371287 5804 30 قوچان
22 285812351109.7 كاشمر
 21 361176 5929 17 گلمكان
21 415821341056 گناباد
 37 36992.2 5916 38 مشهد
21 323102601211 نهبندان
 17 361213 5816 48 نيشابور

ي مخاطره اي همچون خشكسالي كه يكي از بالياي خطرناكي است كه تقريباً تمام دنيا از آن در امان براي محاسبه
شد) SPI(نخواهند بود، از نمره استاندارد شده بارش  بنابراين براي محاسبه خشكساليهاي خراسان ارائه شاخصي.استفاده

و و كه در آن مقياس زماني مدنظر قرار گرفته باشد، از اهميت خاصي برخوردار است و آثار براي تحليل بررسي اين پديده
و همكارانش براي پايش دوره.آن برمحيط كاربرد هاي فراواني وجود دارد به اين جهت از شاخص استاندارد شده مك كي

).1993مك كي،(خشك استفاده شد 
از SPIبعضي از مزاياي :عبارتند

 در محاسبات SPIسادگي-1
 استفاده از داده هاي قابل دسترس بارندگي-2
و هر نوع شرايط اقليمي قابليت-3  محاسبه براي هر مقياس زماني
و هيدرولوژيكي SPIچند كاره بودن-4 و كشاورزي ، جهت پايش شرايط خشكسالي از نظر هواشناسي
 SPIتوزيع نرمال-5
و امكان استفاده در تمامي ماه هاي سال-6  عدم وابستگي به رطوبت خاك
 امكان استفاده از آن در تمامي سال-7
،( نسبت به مقياس هاي زماني SPIانعطاف پذيري-8 )1998كوموس
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و براي مقياس زماني مختلف قابل محاسبه است SPIنمايه و مقياس دارد با .( كه بستگي به احتمال بارش براي هر زمان
و تكرار آن همگي توابعي اند كه بطور صريح وغير صريح به مقياس زماني وا و) بسته اندتوجه به اينكه شدت خشكسالي

و كمك به ارزيابي شدت آن باشد و همكارانش. ميتواند هشدار اوليه جهت خشكسالي ي مك كي اين روش به وسيله
و منابع آب سطحي، رطوبت) 1993( ، ذخائر با توجه به بررسي تأثيرات متفاوت كمبود بارش بر روي آب هاي زيرزميني

و جريان آبراهه ها ارائه شده است .خاك

و شدت هاي خشكسالي را به روش و بررسي نتايج حاصل از اين محاسبه جدولي ارائه شده مي SPIبه منظور تفسير نشان
و مقادير منفي بيانگر بارندگي پايينتر از ميانه است.دهد بنابر اين. در اين جدول مقادير مثبت بيانگر بارندگي باالتر از ميانه

و ترسالي از نظر بازه تقسيم بندي متقارن خواهد بود SPIچون  با تحليل سري. نرماليزه شده است طبقه بندي خشكسالي
مي.را براي هر ماه محاسبه كرد SPIرش ماهانه يك مكان مي توان شاخص هاي زماني داده هاي با بنابراين اين شاخص

تا3تواند براي مشاهدات كلي بارش  طبق اين روش خشكسالي زماني رخ مي دهد كه شاخص. ماهه محاسبه شود48ماهه
و به مقدار  اي-1بطور مستمر منفي و زماني پايان مي يابد كه  SPIمقادير تجمعي.ن شاخص مثبت شودو يا كمتر برسد

و شدت دوره خشكسالي را نشان ميدهد در مقياس زماني در يك مؤقعيت صفر  SPIميانگين).14،2008گامر.(بزرگي
و انحراف معيار آن برابر  و. نرمال شده است SPIاست، اين يك مزيت است زيرا1بود بنابراين اقليم هاي خشكتر

ي. به همان روش نشان داده شوندمرطوبترمي توانند  ، دوره هاي ترسالي هم به وسيله عالوه بر دوره هاي خشكسالي
يا-1بطور مداوم منفي باشد وشدت آن به ارقام SPIيك حادثه خشكسالي هر زماني. بررسي مي شود SPIشاخص  و

كه. كمتر برسد، اتفاق مي افتد بنابراين هر حادثه خشكسالي. تمام مي شود به مقادير مثبت برگردد، SPIاين حادثه زماني
و شدت آن براي هر ماه تا زماني كه حادثه تداوم  و خاتمه آن تعريف ميشود داراي يك دوره زماني است كه بوسيله شروع

 
��- Gammer 

 SPI مقدار شاخص

و باالتر2 ترسالي بسيار شديد

 1.50تا 1.99 ترسالي شديد

1تا 1.49 ترسالي متوسط

- 0.99تا 0.99 نزديك به نرمال

-1تا-1.49 خشكسالي متوسط

-1.5تا-1.99 خشكسالي شديد

و كمتر-2 خشكسالي بسيار شديد

)1388كمالي وهمكاران،(  SPIطبقه بندي شدت خشكسالي با استفاده از شاخص.2جدول شماره
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و همكاران،(، محاسبه ميشود دارد بارش ماهانه از سايت سازمانايهه ابتدا داد SPIشاخص جهت محاسبه). 1381نوريان
يسپس با محاسبه ميانگين ماهانه.گرديداخذ) www.irimo.net.ir(اشناسي كشور هو انحراف معيار SPIطبق معادله

و كمتر رابه عنوان2مقادير منفياز) SPI(وبراساس جدول شاخص بارش استاندارد محاسبه گرديدZوسپس نمره 
د. بسيار شديد لحاظ گرديد خشكسالي شدر اين البته و شديد نيز محاسبه كه.ميان خشكسالي متوسط الزم به ذكر است

. ماهه لحاظ گرديده استSPI 12در اين پژوهش 

��� � ������
	� )3-2(معادله


 امين ايستگاهiانحراف از معيار داده هاي=
Xik = مقادير بارندگي برايiو  امين مشاهدهkامين ايستگاه
امiمتوسط بارندگي ايستگاه=���

ها GISوسپس با استفاده از نرم افزار .پرداختيمي شمال شرق ايرانبه پهنه بندي خشكسالي

و نتيجه گيري  بحث
 خشكسالي

ي خزنده اي است كه در اثر كمبود رطوبت ناشي از كاهش ميزان بارندگي بوقوع مي پيوندد . دوره خشك بعنوان يك پديده
و همه ساله زيان هاي و وسيع اين پديده بخش هاي زيادي از جامعه را تحت تأثير خود قرار داده خسارت بسيار گسترده

په. بسيار زيادي را به بار مي آورد و نه بندي آن بعنوان يك اصل مهم در برنامه ريزي هاي كالن بايد مد نظر قرار لذا پايش
بطور مشخص در اين تحقيق، شاخص بارندگي استاندارد شده براي پايش دوره هاي خشك براي پهنه بندي اين دوره. بگيرد

ي آماري. ها استفاده شده است شردر) 1971-2007(بررسي دوره هاي خشك در يك دوره كهنشق ايرانشمال ان داد
اين بررسي نشان ميدهد كه در سال.ي اقليمي است كه در دوره هاي خاصي بوقوع مي پيوندندوقوع اين پديده يك ويژگ

و تداوم اين پديده در هر  و جنوبي افزايش داشته است3هاي اخير تكرار .استان خراسان شمالي، رضوي
و از جمله خراسان بزرگ را در بر مي گيردبا توجه به اين كه خشكسالي يكي از مهم تري در.ن مخاطراتي است كه ايران

شدكه براي محاسبه خشكسالي خراسان به كار spiروش چند نوع خشكسالي را براي يك منطقه ميتوان محاسبه. گرفته
و همچنين با اين روش ميتوان  و خشكسالي متوسط ترسالي ها را كرد كه شامل خشكسالي شديد، خشكسالي بسيار شديد

.يستگاه هاي مورد مطالعه در طول دوره بررسي بوده استبيانگر شرايط حاكم درا1شماره نيز به دست آورد كه جدول

و خشكسالي ها در خراسان بزرگ.1شماره جدول  نمره استاندارد ترسالي ها
 خشكسالي بسيار شديد خشكسالي شديد خشكسالي متوسط ايستگاه
0 0.06 1.20 بجنورد
0 0.02 0.74 بيرجند
00 0.78 گناباد
1.360.350گلمكان
00 0.73 قاين
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00 0.67 فردوس
0 0.04 0.13 نهبندان
0 0.05 0.94 مشهد

100 تربتحيدريه
00 1.23 تربت جام
0 0.13 0.95 قوچان
0 0.06 0.8 نيشابور
0.6100بشرويه
0 10.09 سرخس
0 0.11 0.85 سبزوار
0 0.1 0.7 كاشمر

0 0.06 0.37 خور بيرجند

 خشكسالي ها در شمال شرق ايران فراواني وقوع.2شماره شكل

 خشكسالي متوسط-1-7-
:بيانگر نكات زير است3شماره شكل

و شمال شرقي منطقه مورد مطالعه وجود دارد- .بيشترين خشكسالي متوسط در نواحي شمالي
.را در نواحي مركزي به سمت جنوب مشاهده مي كنيمكمترين ميزان خشكسالي-
در- و خور بيرجند رخ داده استايستگاه هاي كمترين ميزان خشكسالي متوسط .نهبندان
و بهار مي باشد- و.بيشترين خشكسالي متوسط به ترتيب در فصول زمستان و كمترين ميزان آن نيز در فصول تابستان

.پاييز مي باشد
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مت- . مشاهده مي گردد) 1.20(و بجنورد) 1.23(، تربت جام)1.36(وسط در ايستگاه هاي گلمكان بيشترين خشكسالي
مي) 0.37(و خور بيرجند)13(.اين در حالي است كه كمترين خشكسالي هاي متوسط در ايستگاه هاي تربت جام مشاهده

.شود
اس- و در بقيه ايام سال ميزان آن صفر استايستگاه نهبندان فقط در ماه ژانويه خشكسالي متوسط را تجربه نموده .ت
. ايستگاه تربت حيدريه فراواني بااليي از خشكسالي هاي متوسط را با تجربه نموده است-
و تربت جام با فراواني بسيار باالي وقوع خشكسالي متوسط در گروه پنجم قرار دارند- از. ايستگاه هاي بجنورد، گلمكان

.كه بيانگر فراواني زياد مي باشد، قرار گرفته اند4و تربت حيدريه در گروه سويي ايستگاه هاي سرخس، قوچان

در.3شماره شكل  شمال شرق ايرانفراواني وقوع خشكسالي متوسط

 خشكسالي شديد-3-1-8
:بررسي شكل نكات زير را آشكار مي سازد. بيانگر ميزان خشكسالي شديد در خراسان بزرگ است4شماره شكل
در مقابل كمترين ميزان. باالترين فراواني وقوع خشكسالي هاي شديد در بخش شمالي استان بوقوع پيوسته است-

.وقوع آن در نيمه جنوبي منطقه مورد مطالعه مشاهده مي شود
. مشاهده مي گردد) 0.35(بيشترين خشكسالي شديد در ايستگاه گلمكان-
و تربت جام خشكسالي شديد نداشته اند ايستگاه هاي بشرويه، فردوس، قاين، گناباد،- .تربت حيدريه
. بخش جنوبي استان فقط ايستگاه خور بيرجند است كه ميزان خشكسالي شديد آن در حد متوسط است-
و جنوب استان مشاهده مي كنيم- و كم را در مركز .خشكسالي هاي شديد از گروه متوسط
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در ساير ايام سال ميزان خشكسالي.و مارس مشاهده مي گرددبيشترين خشكسالي هاي شديد را در ماههاي ژانويه-
.هاي شديد صفر بوده است

تا( ايستگاه گلمكان از جمله ايستگاه هايي است كه داراي بيشترين تعداد ماه داراي خشكسالي شديد- ماه نوامبر
و آوريل را داراي خشكسالي3ايستگاه قوچان نيز. مي باشد) مارس .شديد مي باشد ماه دسامبر، ژانويه

در.4شماره شكل  شمال شرق ايرانفراواني وقوع خشكسالي هاي شديد

 خشكسالي بسيار شديد-3-1-9
.در بزرگ خراسان مشاهده نگرديدو كمتر مشخص گرديده است،-2اين نوع خشكسالي كه با آستانه

و نتيجه گيري  بحث
:راهكارها

و جدي خشكسالي مواجه مي باشد و همچنين منابع آب اين منطقه. با توجه به اينكه شمال شرق ايران با مشكل حاد
، يك بحران مديريتي است. استدر نتيجه با مشكل كم آبي مواجه. محدود مي باشد و براي كاهش اين مشكل راه بحران آب
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و اميد است كه مد يران جهت برنامه ريزي هايي آتي اين راهكارها را مورد توجه قرار كارهايي در زير ارائه گرديده است
.دهند

آب-1 ي كشت كم  توسعه
و كم آبيحمايت از تحقيقات انجام شده در زمينه خشكسالي-2  ها
 احداث سدهاي زير زميني-3
اي-4  استفاده از آب باران توسط مخازن ذخيره
و تصفيه آنها جهت-5 و معابر به مخازن  بهره برداريانتقال آب جوي ها
)كاري كه در تمام كشورهاي پيشرفته انجام شده است(جدا كردن آب شرب از ساير مصارف شهري-6
و ساير مصارف مردم مناسب باشد-7 .كشف منابعي كه براي آشاميدن
و گسترش پوش گياهي-8  جلوگيري از تخريب
 شناسايي منابع آب در دسترس-9

و مناطق-10 ي غير منطقي صنايع  شهريجلوگيري از توسعه
 ارتقاء سطح فرهنگ صرفه جويي در مصرف آب خصوصاً دربين زنان خانه دار-11
با-12 و تشويق آنان به صرفه جوي مسائل كم آبيوآشنا كردن مردم ها( خشكسالي )و آموزش همگاني به كمك رسانه
 كاهش تلفات فيزيكي آب در تĤسيسات آب رساني-13
و مصارف-14  نظارت مستمر بر منابع
در-15  بكه توزيعش تعديل فشار آب
 اطالع رساني عمومي- 16
 كنترل رشد جمعيت-17
 استفاده از شبكه هاي مصرف آبياري يا بهينه كردن روش سنتي آبياري-18
و كم آبياري-19 اي(استفاده از روش هاي نوين آبياري )آبياري قطره
و دامداري هاي صنعتي-20  كاهش تلفات آب در بخش كشاورزي
و دخل وتصرف-21 آب جلوگيري از استفاده غير مجاز  غير قانوني برتأسيسات
 بهسازي شبكه هاي آب شهري-22
و تهيه دستورالعمل بهينه بهره برداري از مخازن-23  مديريت مخازن در دوره كم آبي
 نظارت مستمر بر منابع مصرف-24
 تغيير الگوي كشت توسط كشاورزان-25
 جمع آوري آب هاي سطحي- 26
آب-27  تصفيه آب براي از بين بردن آلودگي
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 منابع
و ترسالي در ايران«،)1376(فرامرز، خوش اخالق،-1 ، فصلنامه تحقيقات جغرافيايي، سال»بررسي الگوهاي ماهانه خشكسالي

صص45، شماره پياپي2دوازدهم، شماره ،154 -136.
م،-2 و ايزدي، و روند«،)1375( زارع ابيانه، ح، محسني موحد، ا، قائدي، م، ر، طرح تحقيقاتي، بررسي درصدفراواني خشكسالي
آنا .، انتشارات دانشگاه بوعلي سينا واداره كل هواشناسي استان همدان»)مرحله اول( فزايش

،مجموعه»پهنه بندي خشكسالي هاي اقليمي دراستان لرستان بابكارگيري شاخص هاي آماري«،)1380(لشني زند،مهران،-3
 109-131،صص1380بل،اسفندمقاالت اولين كنفرانس ملي بررسي راهكارهاي مقابله بابحران آب،دانشگاه زا

م،-4 و ابراهيم پور، م پايش خشكسالي«،)1380( مقدم، ح، بداق جمالي، ج، جوانمرد، س، مهدويان، ع، خزانه داري، ل، خسروي
و بلوچستان SPIبراساس نمايه  و نرمال در استان سيستان با»دهكها ، مجموعه مقاالت اولين كنفرانس بررسي راهكارهاي مقابله

صصبحران .69-80آب ايران، دانشگاه زابل،
پ-5 و دانش كار، ب فراواني خشكسالي با استفاده از روش–تداوم–پيش بيني شدت«،)1382(رضيئي، ط، شكوهي، ع، ثقفيان،

و سري هاي زماني  و بلوچستان( هاي احتماالتي ي بيابان،»مطالعه موردي استان سيستان .292- 310):2(8، مجله
6-، ع بررسي خشكسالي اقليمي وامكان پيش بيني آن درشش حوزه واقع درغرب وشمال غرب«،)1383(لشني زند،م،تلوري،

.75-86،صص72،فصلنامه تحقيقات جغرافيايي،شماره»ايران
و گستره«،)1383(، محسن، صفدري، علي اكبر، ثقفيان، بهرام، مهدوي، محمد، محسني ساروي-7 تحليل شدت،مدت،فراواني

صص4، شماره57، مجله منابع طبيعي ايران، جلد»(SPI)خشكسالي حوزه كارون به كمك شاخص بارش استاندارد ،620-607 
8-، پهنه بندي خشكسالي دراستان اصفهان بااستفاده از نمايه استاندارد بارش«،)1386(سلطاني، سعيد،سعادتي، سيده سارا

(SPI)«صص2اري ايران،سال اول،شماره ،مجله علمي پژوهشي علوم ومهندسي آبخيزد ،664.
و تحليل پراكندگي مكاني شدت خشكسالي سال«،)1387(پيرمراديان، نادر، شمس نيا، سيد امير، شاهرخ نيا، محمدعلي،-9 پايش

، مجله مهندسي آب، سال اول،»GISدر محيط سامانه) SPI(استان فارس با استفاده از شاخص معيار شده بارش 1379-80زراعي 
.61-70صص

ي بحران«،)1388(شاهيان، رامين، جامع، عبدالكريم، آريانفر،رامين، حقيقت، مسعود، دهقان، حيدر،- 10 پهنه بندي آستانه
صص» GISو SPIخشكسالي استان فارس با كاربرد شاخص معيار بارش  ، سال دوم، .33-42، مجله مهندسي آب

پهنه بندي خشكسالي هاي اقليمي بااستفاده از روش ميان يابي معكوس فاصله«،) 1388(انصافي مقدم،طاهره،رفيعي امام،عمار،- 11
ي درياچه نمك:مطالعه موردي( (IDW)و صص2،شماره16پژوهشي تحقيقات مرتع وبيابان ايران،جلد،-،فصلنامه علمي») حوزه ،292 

274 .
در«،)1376(خوش اخالق، فرامرز،- 12 و ترسالي ، فصلنامه تحقيقات جغرافيايي، سال»ايرانبررسي الگوهاي ماهانه خشكسالي

صص45، شماره پياپي2دوازدهم، شماره ،154 -136 
و مقابله با تگرگ«،)1389(فاتح، شاهرخ. جوانمرد، سهيال.بداق جمالي، جواد- 13 و روش هاي كنترل ،»بررسي پديده تگرگ در ايران
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