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Extended Abstract 

Introduction 

Drought is an inseparable phenomenon of climate in any geographical region. But it may have 

different behavior and different environmental effects with the change of geographical 

environment. Vulnerable environments will suffer more damage. As a result, to the extent that 

our understanding of the behavior of this phenomenon is more accurate, we will have a more 

appropriate behavior and reaction. Adaptive behavior will cause us to have less damage from 

environmental hazards. During the occurrence of droughts, some features of the rainfall element 

such as intensity, intervals of rainfall days, number of rainfall days, length of rainfall period, etc. 

will experience severe abnormalities. The occurrence of abnormality in the normal behavior of 

precipitations leads to a change in the hydrological behavior of the environment and changes all 

the elements and factors related to precipitation. The most incompatible environmental elements 

will suffer the most damage. The southern region of the country, due to its geographical and 

topographical location, adjacent to the Arabian subtropical high pressure, the hot and dry deserts 

in the vast expanse of the Arabian Peninsula and the Lut desert in the east and center of Iran, 

despite access to the moisture resources of the warm seas of Oman, Arabia and the Persian Gulf 

have a dry and semi-arid climate. As a result, the region inherently faces a shortage of water 

resources and droughts can aggravate these conditions and lead the region to a water shortage 

crisis. 

 

Methodology 

To conduct this research, first, 34 stations from the synoptic stations of southern Iran, which had 

complete statistics in the years 1986-2019 (corresponding to the last three solar cycles), have 

been selected. The research design involves the following steps. 1- The daily and annual rainfall 

data of the synoptic stations of the study area were extracted from the data of the Meteorological 

Organization. 2- The statistical base has been chosen to adapt to the solar cycles of a 33-year 

period corresponding to the years 1986-2019. 3- The number of 19 synoptic stations that had 

these conditions were selected. 4- Wet years were determined based on standard precipitation 

indices (SPI), Chinese Z (CZI), Z score (ZSI). 5- To check the anomaly of precipitation RAI 

index is used. 6- Based on the declared indicators, with the criteria of 30% repetition in selected 

stations, 6 severe wet and based on 50% repetition in selected stations, three severe wets have 

occurred in the statistical period of 33 years. 7- In this research, two seasons of 1992-1993 and 

1995-1996 have been examined in terms of anomaly indices and other rainfall characteristics. 
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Results and Discussion 

In examining the trend of droughts in the last three solar cycles, it was observed that the 

frequency of years affected by droughts has increased significantly in the 23th cycle (statistical 

period 1997-2008) and the 24th solar cycle (2009-2019). So that out of 11 years of the 23th 

solar cycle, in 9 years, between one third and more than half of the study area has been affected 

by drought. Out of these 9 years, in 4 years there has been widespread drought. In the 24th solar 

cycle, out of 11 years of this cycle, in 10 of those years, parts of the studied area have 

experienced drought with different intensities. Of these, in 4 years there has been widespread 

drought. In these 4 years, more than half of the study area has been involved in severe and ultra-

severe drought. Examining the abnormality created in some characteristics of precipitation 

showed that the intensity of precipitation has shown a sharp decrease in dry years. So that the 

average daily rainfall has decreased from two millimeters to less than one millimeter. Due to the 

temperature conditions of this region, when the rainfall intensity of the systems decreases in dry 

years, the effectiveness of the precipitation also decreases. In other words, a large part of the 

precipitation is wasted through evaporation and does not get a chance to penetrate. The 

investigation of rainfall anomalies also showed that the number of dry days in this region is 

increasing more intensively. So that in severe droughts, the number of dry days has increased to 

more than 350 days. When the number of dry days increases, a large part of the soil moisture is 

removed through evaporation and the empty spaces of the soil pores are filled with air. As a 

result, the little rains of dry years are not able to penetrate and are out of reach in the form of 

surface flows. 

 

Conclusion 

Drought disrupts the living conditions in all climates and makes the ecosystem face the 

reduction of water resources. But in dry and semi-arid climates, these effects are increasingly 

intensified. Because ecosystems are more vulnerable in these climates. The provinces of the 

southern coast of Iran, due to their port location, the presence of huge oil and petrochemical 

resources and industries, climatic features for the production of tropical agricultural products 

and the products needed by the country in the cold period of the year, are among the 

demographic and strategic regions of the country. Droughts and aridity in this region of the 

country will cause irreparable damage to the agriculture and industry of this region. Examining 

the trend and intensity of droughts in the last three periods of 11 years showed that the 

frequency of occurrence, the extent of effect and the intensity of droughts are increasing in the 

southern region of the country. This phenomenon has been increasing, especially in the last two 

solar cycles. In this way, the southern region of the country, in addition to being involved with 

the phenomenon of drought, the continuation of this trend will also face the region with aridity. 

Therefore, it is necessary for practitioners and planners to prepare the conditions for a drier 

climate than the current situation by redefining short and long-term goals and plans. These 

changes should be made especially in the pattern of cultivation of agricultural products, which 

has the highest water consumption in the region. 
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 چکیده
های شدید و سالیخشكمان وقوع های بارش در زیناهنجار یریاثرپذروند تاریخی و  یپژوهش به بررس نیدر ا
های تگاهاالنه ایسهای بارش روزانه و سبرای این منظور دادهپرداخته شده است.  رانیدرجنوب االعاده شدید فوق

های ا سیكلانطباق ب های سازمان هواشناسی استخرا  گردید. پایه آماری برایسینوپتین منطقه مطالعاتی از داده
ایستگاه  34ردیده است. بر این اساسگانتخاب  2019- 1986های منطبق با سال ساله 33خورشیدی ین دوره 
بر اساس  هاخشكسالی تیوضعهای منطقه با این دوره آماری منطبق بودند. ابتدا سینوپتین از ایستگاه

 یبررس یرار گرفت. براق یمورد بررسZ(ZSI) هنمر ،(CZI)ینیچ Z، (SPI)بارش های استانداردشاخص
ز اسال به عنوان نمونه  7های انتخابی بر اساس معیاراستفاده شده است.  RAIبارش از شاخص  یناهنجار

ه سیكل سها نشان داد که اوالً در های شدید و فوق شدید انتخاب گردید. روند تاریخی وقوع خشكسالیخشكسالی
 ت. تعدادواجه بوده اسكسالی مسال دوره آماری منطقه جنوبی ایران کمابیش با پدیده خش 33سال از  26اخیر در

سال و در  9سال  11از  23های در دو سیكل اخیربشدت افزایش یافته است. به طوری که در سیكل خشكسالی
 4ر دهای زیادی از منطقه درگیر خشكسالی بوده است. در هر دو سیكل سال آن بخش 10سال  11از  24سیكل 

های مرتب  با ست. از لحاظ پدیدهشدید و فوق شدید رخ داده اها خشكسالی سال در بیش از نیمی از ایستگاه
ت به ها، متوس  بارش روزانه نسبهای شدیدی رخ داده است در منطقه جنوبی در خشكسالیبارش نیز ناهنجاری

م کحد زمان ها در وامتوس  بارش طوالنی مدت منطقه بشدت در حال کاهش است. به عبارت دیگر توزیع بارش
متر تقلیل پیدا یلیمتر به کمتر از ین مه طوری که متوس  بارش روزانه در دوره بارشی از دو میلیشده است. ب

ر های خشن در منطقه با شدت بیشتری در حال افزایش است. به طوری که دکرده است. تعداد روز
های همراه با د روزروز افزایش یافته است.در واقع تعدا 350ها به بیش از های شدید این تعداد روزخشكسالی

ها به سمت رگباری شدن سوق شود. به بیان دیگر بارشها افزوده میبارش کم شده و برعكس بر شدت بارش
 یده در دو سیكل اخیر شدت بیشتری پیداکرده است. کنند. این پدپیدا می

 .ایران جنوب بارش، ناهنجاری ،RAIشاخص شدید، فوق و شدید خشكسالی واژگان کلیدی:
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 دمهمق
به  یجو از سال یاست که در گردش عموم یراتییتغ لیبدل نیباشد. امی یمیهر اقل نفنیها جزء الیها و ترسالیخشكسال

 عیها از لحاظ شدت، مدت، حجم و توزنظم بارش جهیافتد. در نتاتفاق می گریای نسبت به دوره ددوره ای گریسال د

 ،یستیتواند آثارزها از هنجار معمول میخار  شدن بارش ای ینظم به نیخورد. انرمال به هم می  ینسبت به شرا

است که در  یآورده آب هیصنعت و شرب بر پا ،یکشاورز نهیریزی در زمداشته باشد. هرگونه برنامه یو اجتماع یاقتصاد

و  یاهیگوشش )پ یاهیو گ یجانور اتیح نكهیپذیر است. گو اهای هر منطقه امكانبارش لهیکوتاه و بلند مدت بوس

و  یجد انیکه متول نیا لیدله ها ببخش نیشود. اها متأثر مییها و ترسالیبشدت از خشكسال زی( ن یجانور

 رتریپذ بیها آسیو ترسال یهایی مانند خشكسالدهیو صنعت ندارند در مقابل پد یپذیر همانند بخش کشاورزتیمسئول

کنند. می دایپ یشیافزا ای یکاهش یسمت و سو ایشوند. روند می یارازمان دها در طول یاگر ناهنجار جهیباشند. در نتمی

 نیرا متحمل شود. با وجود ا یجد بیخود را از دست داده و آس یآورتاب تواند( بشدت مییاهیو گ یجاندار )جانور اتیح

تأثیر  دهیپد یله است. وها در منطقه مورد مطالعه انجام شدیها و ترسالیخشكسال نهیدر زم یمتعدد قاتیکه تحق

با  رانیا ینشده است. منطقه جنوب یها توجه جدبارش یها بر روند نابهنجاریترسال ایها یهایی مانند خشكسالدهیپد

را دارد که بخش قابل  لیپتانس نیباشد. امی رانیا یریمحصوالت گرمس دیکه قطب تول نیخود عالوه بر ا میتوجه به اقل

امور  انیمناسب متول تیریو چه بسا با مد .دیکشور را در دوره سرد سال فراهم نما ازین ردحصوالت موم هایازیاز ن یتوجه

 تأمین کند. زیفارس را ن جیخل یجنوب هیهای حاشکشور هایازیاز ن یادیبخش ز

 

 مبانی نظری

پدیده فرین با شدت و ضعف پذیر است. این باشد که وقوع آن در هر اقلیمی امكانخشكسالی ین پدیده فرین اقلیمی می

های شدید و خیلی شدید ممكن است نماید. ولی خشكسالیهای متفاوت رخ میدر هر اقلیمی و با دوره برگشت

جان را دچار اختالل نماید. به همین های جدی به محی  زیست وارد نموده و زندگی حیات جاندار و حتی محی  بیآسیب

شود تا ن و متخصصین فن برای سازگاری با این پدیده فرین تمهیداتی اندیشیده میها، برنامه ریزاخاطر در همه کشور

های مناسب و برنامه مدون و هایی که زیرساختهای ناشی از آن را به حداقل ممكن برسانند. ولی در کشورآسیب

شن که محی  طبیعی بدلیل های خدرازمدت برای مقابله یا همزیستی با این پدیده اندیشیده نشده است و همچنین اقلیم

های شدید به ین بحران اقلیمی ها دارند، خشكسالیپذیری باالیی در مقابل خشكسالیهای نادرست ازآسیبکاربری

ها معلول عوامل و عناصر تبدیل شده و ممكن است زیست و حیات جانداران را با خطر نابودی مواجه سازند. خشكسالی

ای تغییرات تابشی ورودی از ای و سیارهگذار بر گردش جوی منطقهیكی از عوامل تأثیر باشند.جوی و اقلیمی متعددی می

های مختلف سیكل و از سیكلی باشد. با توجه به این که مقادیر تابشی ورودی در بخشخورشید به سامانه اتمسفری می

نی سه سیكل خورشیدی اخیر منطبق شده باشد. در این تحقیق دوره آماری انتخابی با دوره زمابه سیكل دیگر متفاوت می

ای برای ها مشاهده شد، سؤال و زمینهها در هرین از سیكلو شدت خشكسالی است. تا اگر تغییرات در روند و فراوانی

ها ایجاد شود. محققان بر این اعتقاد هستند که تحقیق خوانندگان برای کشف علت یا علل آن پدیده را در درون سیكل

بارش  نیکه ا یمخرب راتیتأث لیبه دل دیشد یدر بارندگ تاید منتج به سؤال یا سؤاالت جدیدی گردد. تغییراهر تحقیقی ب

(. IPCC, 2013:1535) باشدها( دارند قابل توجه میستمیو اکوس یکشاورز ،یاجتماع )اقتصاد یبر زندگ دیشد

 .مشاهده شده است یای و جهانهای قارهاسیدر مق دیو شدت بارش شد یدر فراوان شیافزا
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 (Donat et al, 2013: 2098; Hartmann et al, 2013:159; Min et al, 2011:378; Westra 

et al. , 2013:3904 .)است  افتهی شینسبت به کاهش، افزا یشتریدر مناطق ب یاو  بارندگ ،یدر سطح جهان

(Alexander 2016: 4 Rhein et al, 2013:255;) .در شدت و دفعات بارش  یکل شیافزا ،یاقاره اسیدر مق

 Huang et al, 2017:1783( .)Bronikowski et) وجود دارد یو جنوب یشمال یكایو آمر ایدر اروپا، آس دیشد

al,1996: 27 ،)یهااطالعات و ابزار یهینظر یهانوع شاخص ابزار نیبهتر نییبارش را با هد  تع یریرپذییتغ 

شاخص  نیزایپراکنش را دارد و ن نیکه شاخص شانون بهتر دندیرس جهینت نیبه ا قرار دادند و یمورد بررس یرگیچ

 ,Wang & Enfield). پژوهش دهدیمختلف بارش از خود نشان م یهامیدر رژ ییباال یریپذتیحساس

 شودیشدن باعث کاهش تابش طول مو  بلند از سطح م یو ابر یهمرفت تیفعال شینشان داد که افزا (2001:1635

به مطالعه  یپژوهش در .(Zaveri et al, 2020:10225 ) کندیم تیرا تقو SST یهایناهنجار جهیدر نت که

جداشده  یهابا استفاده از روش داده یمهم در درگسترش محصوالت کشاورز یبارش به عنوان عامل یهایناهنجار

بارش، خشن شده پرداختند.  یاهنجارن لیکه مزارع آن بدل یدرمناطق یپوشش جنگل یبر رو شیدرسطح شبكه و ازما

 نیرفتن جنگل دارد و همچن نیوازب ییدرجنگل زدا یمهم كمحر ینشان داد که گسترش محصوالت زراع جینتا

 ,Chen et al). شودیدرحال توسعه م یهادرکشور یمكرر بارش منجربه کاهش محصوالت زراع یهایناهنجار

 نیدر چ ییایجغراف ستیو ز ییمختلف آب و هوا  یبارش در شرا یهایبه ناهنجار یاهی، پاسخ پوشش گ(2020:1

 ریبه شدت تحت تأث یدر فالت مغولستان داخل یاهیها نشان داد که پوشش گآن جیقرار داد، نتا یمورد بررس

و  یبحر میدر اقل یهمرفت تیفعال نیرواب  ب(، Xia et al, 2020: 978)بارش قرار دارد.  یهایناهنجار

 ینشان داد بارش تابستان در جنوب غرب جیکردند نتا یدر تابستان را بررس نیچ یبارش در جنوب غرب یاهیناهنجار

 & Mega) ردیگیقرار م ریتحت تأث یبحر میدر منطقه اقل یهمرفت تیتوس  فعال یبه طور قابل توجه نیچ

Medjerab, 2021: 973 ،)بارش  یو شاخص خشكسالشاخص بارش استاندارد  نیب یآمار سهیبه مقا یقیدر تحق

 یدار یماه( به طور معن 12) ینسبتاً طوالن یخشكسال یهادو شاخص در دوره نینشان داد که ا جیاستاندارد پرداخت و نتا

 یهایناهنجار نهیدرزم یهاپژوهش زین رانیمتفاوت هستند. در ا گرید یزمان اسیدارند و در دو مق یبا هم همبستگ

ها به اشاره کرد آن 1380 ،یو خسرو وریچون غ یبه مطالعات توانیانجام شده است و م هایلو ترسا هایبارش و خشكسال

ها، وجود پرداختند. آن رانیمنطقه جنوب شرق ا یزییو پا یبارش تابستان یهایانسو بر ناهنجار دهیپد ریتأث یبررس

 1384در سال  زیکردند. فرزانمش ن دییتأرا  زییفصول تابستان و پا یمختلف انسو ط یهامشخص در فاز یهایناهنجار

بارش  نیب یقرار داد و ارتباط نسبتاً قو یمورد بررس نایو الن نوینمونه الن یهارا در سال یانوسانات پرفشار جنب حاره

دوره بازگشت  یابیبه ارز (7: 1387و همكاران، انیرمرادیپ)به دست آوردند.  یمنتخب و شاخص نوسان جنوب هاستگاهیا

 راتیینشان داد که روند تغ جیدر استان فارس پرداختند و نتا (SPIبا استفاده از شاخص استاندارد شده بارش ) یكسالخش

به  1391 ،ی. عساکره و رزمباشدیآن م یاستان به سمت جنوب شرق یاز سمت شمال غرب ادیکم به ز یهااز شدت

دهه تا دهه  نینشان داد که از نخست جیونتا رپرداختندیاخ یهادهه یط رانیبارش شمال غرب ا یهایناهنجار لیتحل

 یمورد بررس یاز پهنه یعینهاده و بارش در گستره وس یسال رو به فزون یهاماه یتمام یط یمنف یناهنجار ریچهارم، س

 در منطقه یمیهای اقلمشخصه ی( به بررس1393داشته است. خرم بخت و همكاران ) یکاهش ینسبت به کل دوره، روند

های شاخص ریاز سا شیب ZSI برحسب هایسالنشان داد که دوام خشن شانیکار ا جیو نتا اختالرستان پرد

و  یریپذفصل راتییتغ یبه بررس 1395 ،ییرایکمر و کت نی(. زر130 :1393است )خرم بخت و همكاران،  یسالخشن
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گرگان در جنوب  ستگاهینشان داد که ا جیو نتاپرداختند  2006 یال 1977دوره  یط رانیدر ا یبارش فصل یهایناهنجار

و  یحمدرا دارند. م یریپذفصل نیفارس بزرگتر جیبندرعباس در جنوب و کنار خل ستگاهیو ا نیخزر کوچكتر یایشرق در

 یكینامیو ترمود یدیهمد یهادر الگو یاپُرفشار عربستان و رودباد جنب حاره یمكان یینقش جابه جا 1397 ،یلشكر

 یهادر همۀ سامانه یمنبع رطوبت نیترنشان داد که مهم جیپرداختند و نتا رانیجنوب و جنوب غرب ا دیشد یهایترسال

 یگردش واچرخند یشرق اناتیجر قیرطوبت از طر نیعرب و عمان هست؛ ا یهاایدر نیریوردسپهر ز ۀیدر ال یبارش

 نیترمنطقه منتقل شده است. مناسب یفشار بر روکم و سپس در امتداد زبانۀ یپُرفشار عربستان به درون سامانۀ سودان

است که  فارسجیمصر تا غرب خل نیب یامحدوده نیریز ۀیال یهایداریناپا دیتشد یبرا یاحارهرودباد جنب تیموقع

و  یبه آشكارساز 1399 ،یمراد .(491: 1397)محمدی و لشكری، ابدییرودباد در جنوب اردن استقرار م یهستۀ مرکز

بارش نشان داد که در  یهاداده یبررس جیپرداخت و نتا رانیبارش زمستانه در جنوب شرق ا یناهنجار لیتحل

 یدرصد سهم بارش را به خود اختصاص داده است. از بررس 59تا  50 نیمختلف استان، بارش زمستانه ب یهاستگاهیا

در  2001زمستان  یشكار شد که خشكخشن آ یلیزمستان خ یمعر  تعداد یهاستگاهیبارش زمستانه ا راتییتغ

 .(96: 1399)مرادی، بود دتریو چابهار شد رانشهریا یهاستگاهیدر ا 2000زمستان  یزاهدان و زابل و خشك یهاستگاهیا

در جنوب  یمیشاخص اقل نیبهتر نییو تع یخشكسال یدقت شاخص ها یواکاو (، 1400:6)حجازی زاده و همكاران،

و  (RAI) یبارندگ یناهنجار یساالنه شاخص ها اسیدر مقار دادند و نتایج نشان داد که مورد بررسی قر رانیشرق ا

می دهند. از دیگر مطالعات در نشان  دیشد اریبس یرا با خشكسال یمقدار بارندگ نهیها کم ستگاهیدر همه ا (DIدهن ها )

( اشاره کرد.  علیرغم این 172: 1400ی،و عفیف 202: 1398زمینه خشكسالی می توان به مطالعات )کرم پور و همكاران، 

که مطالعات جامع، مفید و متعددی در کشور و منطقه جنوبی کشور انجام شده است ولی این تحقیق دارای سه ویژگی 

خاص می باشد که در تحقیقات انجام شده مورد توجه نبوده است. الف( در این تحقیق همه پهنه جنوبی به عنوان منطقه 

طور ین جا مورد بررسی قرار گرفته است، تا تفاوت های منطقه ای ساحل جنوبی کشور برای خواننده گرمسیری کشور ب

روش گردد. ب( از شاخص های متعددی برای تعیین خشكسالی ها و نابهنجاری ها استفاده شده و در نهایت منطبق 

با سیكل های خورشیدی استفاده  ترین شاخص ها برای تحلیل گزینش شده اند. پ( دوره آماری طوالنی تر و منطبق

شده است تا تغییرات حادث شده در هر سیكل مورد مقایسه قرار گیرد.در این تحقیق ویژگی های متعددی از بارش 

همانند روزهای خشن، آنومالی نرخ بارش، میانگین ماهانه، میانگین اقلیمی، آنومالی بارش ماهانه، انحرا  استاندارد 

ام بارش  99روزهای خشن متوالی، صدك های بارش کل، روزهای باالتر از صدك روزه،  بارش، ماکزیمم بارش ین

این تحقیق مورد بررسی قرار گرفت و موثرترین شاخص ناهنجار متاثر از خشكسالی گزینش شده و تحلیل گردیده است.

نیمه جنوبی کشور ایران و آشكارسازی منطقه ای پدیده خشكسالی در  -1برای دستیابی  به اهدا  زیر انجام شده است.

-3آشكارسازی روند تغییرات خشكسالی های شدید و فوق شدید در سه دهه اخیر،-2تاثیر آن بر ناهنجاری های بارش ،

 چه عنصر بارشی دچار باالترین نابهنجاری شده است؟

 روش پژوهش

درصد  0.96شده و از آنجا که  ها کنترلدر اکسل داده COUNTها پرداخته شد و با دستوردر اینجا به بررسی داده

ها انجام شد. سپس به بررسی درصد داده 4برای  خألهای بود، با توجه به این مهم، بررسی دادهها قابل استفاده داده

موردمطالعه، از آزمون اندرسون  هاییستگاههای اجهت بررسی نرمال بودن دادهپرداخته شد.  هادادهنرمال و همگن بودن 

ها بر اساس سال زراعی کشور ایران)مهر تا مهر( درمرحله بعد دادهاستفاده گردید.  Minitabافزار محی  نرمدارلینگ در 
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های مورد های زیر استخرا  گردید. شاخصتر برای هر سه دهه و بر اساس شاخصهای خشن ومرتب شد. آنگاه سال

 باشد. استفاده در این تحقیق بشرح زیر می

 

 ( 1RAI)ششاخ  ناهنجاری بار

 (Freitas,2005:84توسعه و استفاده شد و سپس توس  ) (Rooy,1965:43این شاخص برای اولین بار توس  )

رابطه  شاخص از ر ایناقتباس شده است. اساس شاخص ناهنجاری بارش، محاسبه انحرا  معیار بارش از نرمال است. د

 شود. برای محاسبه ناهنجاری بارش استفاده می 2و  1

 

 

 ه در آن: ک

بارش  مورد از بزرگترین مقادیر 10(، استخرا  میانگین ) های مورد نظرمحاسبه میانگین دراز مدت بارش در ایستگاه

های مطالعاتی مورد از کمترین مقادیر بارش اتفاق افتاده در دوره 10(، استخرا  ) های مطالعاتیاتفاق افتاده در دوره

بیشتر یا  Nبا میانگین دراز مدت بارش. درصورتیكه میانگین دراز مدت بارش از مقدار (Nهای بارش )(، مقایسه داده)

جاری، منفی باشد از معادله کمتر یا هن Nهنجاری، مثبت باشد از معادله اول و در صورتیكه میانگین دراز مدت بارش از 

 استفاده شده است.  2

 (RAIبارش ) شاخ  ناهنجاری شدت بندیطبقه .1لجدو
 RAIآستانه  طبقات شاخص 

ی 
جار
هن
 نا
ص
اخ
ش

ش)
بار

R
A

I
) 

 4باالتر از  العاده مرطوبفوق

 4تا  2 بسیار مرطوب

 2تا  0 مرطوب

 -2تا 0 خشن

 -4تا  -2 بسیار خشن

 -4تر ازپایین العاده خشنفوق

 ((Costa and Rodrigues,2017:630: نبعم

 

 oreSc-Z، (2ZSI)شاخ  

 باشد. می صورت زیر های آماری است و معادله آن بهاساس این شاخص انحرا  از میانگین نسبت به انحرا  معیار داده

 

 

                                                           
1. Rainfall Anomaly Index 

2. Z-Score Index 
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باشد. میانگین بارندگی بلند مدت می انحرا  معیار بارش در طول دوره آماری،  SDو  iبارندگی سال  که در آن: 

 طبقات مختلف شاخص آورده شده است.  3 در جدول

 (1CZIچینی ) Zشاخ 

 ها از توزیعوردگردیده است. با این فرض که دادههیلفرتی برآ -بر اساس تبدیل ریشه سوم ویلسون CZIشاخص 

 گردد. در زیر برآورد می 4مطابق رابطه  CZIپیرسون نوع سوم تبعیت کند. 

 

سال مورد نظر  jسال و  44، .... تا 1،2تواند مقیاس زمانی مورد نظرکه می iباشد. می CZIشاخص  که در آن 

 های دوره آماری است. تعداد کل سال nضریب چولگی و  آید که در آن بدست می 5از رابطه  باشد. می

به ترتیب میانگین و انحرا  معیار بارندگی در  و   ،iبرای دوره  jبارندگی سال  متغییر استاندارشده،   

 (. 180: 1395زاده، )ادیب و گرجی آیدبدست می 6باشد که از رابطه هرمقیاس زمانی می

 

 
 (CZI) ینیچZ شاخ   ،Z (ZSI)شاخ  نمرههای طبقات مختلف شاخ  .2جدول 

 (CZIچینی)Zشاخص  Z (ZSI)شاخص نمره توصیف رخداد

 2بیش از  2بیش از  ترسالی بسیارشدید

 5/1تا 2 5/1تا 2 ترسالی شدید

 1تا  5/1 1تا  5/1 ترسالی متوس 

 +1تا-1 +1تا-1   نرمال

 -5/1تا  -1 -5/1تا  -1 خشكسالی متوس 

 -2تا -5/1 -2تا -5/1 خشكسالی شدید

 -2کمتر از  -2کمتر از  خشكسالی بسیارشدید

 (180: 1395زاده، دیب و گرجینبع: )م 

 2SPIشاخ  

 این شاخص بر اساس رابطه زیر استوار است. 

 

انحرا  معیار  و میانگین دراز مدت بارش برای دوره مورد نظر مقدار بارش در دوره مورد نظر،  در رابطه فوق 

 های بلند مدت بارش برای ین دوره زمانی مورد نظر بهکه بدین گونه از داده SPIمقادیر بارش است. مقادیر شاخص 

                                                           
1. China Z-Index 

2. Standardized Precipitation Index 
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کند که دارای میانگین صفر و انحرا  معیار ین است. این مسأله موجب آید، از ین توزیع نرمال طبعیت میدست می

ره دوازده ماهه استفاده های مرطوب و خشن رابه ین روش بررسی نمود. در این پژوهش از دوشود که بتوان اقلیممی

 استفاده شده است.  SPSSافزار از نرم ،SPIشده است. همچنین برای محاسبه نمایه 

 شاخ  بارش استاندارد، رطوبت و خشکی متناظرآن مقادیر. 3جدول

 SPI آستانه توصیف رخداد

 2بیش از  فرا مرطوب

 5/1تا  99/1 خیلی مرطوب

 1تا  49/1 کمی مرطوب

 0تا  /99 مرطوب(ل )نرماتقریباً 

 -/99 تا 0 تقریباً نرمال )خشن(

 -49/1تا  -1 کمی خشن

 -99/1تا  -5/1 خیلی خشن

 -2کمتر از  فرا خشن

 (1386مرید و پایمزد، ): نبعم

آماری انتخابی مشخص گردید. ترسالی و خشكسالی در دوره هایدر این مرحله از تحقیق بر اساس سه شاخص فوق دوره

های منطقه مطالعاتی را نشان نتایج حاصل از اعمال سه شاخص فوق برای هرین از ایستگاه( 1شكل )و ( 4)جدول

های انتخابی بر اساس معیار زیر انتخاب شدند. های مطالعاتی استخرا  گردید. نمونهدهد. در مرحله بعد نمونهمی

 ه است. های مطالعاتی به شرح زیر بودهای اعمال شده برای تعیین نمونهمعیار

ها در سال مورد نظر بر اساس هر سه شاخص انتخابی در شرای  خشكسالی شدید حداقل نصف به عالوه ین ایستگاه-1

 یا خیلی شدید قرار گرفته باشد. 

های انتخابی حداقل در دو شاخص فوق در شرای  خشن سالی شدید و حداقل نصف به عالوه ین از تعداد ایستگاه -2

ها در هر های نمونه انتخابی را بر اساس معیار اول )حداقل نصف ایستگاهسال( 1شكل )رار داشته باشد. العاده شدید قفوق

 دهد. اند( نشان میالعاده شدید شدهسه شاخص انتخابی درگیر خشكسالی شدید یا فوق

 

 

 CZI,SPI,ZSI. فراوانی خشکسالی ها مورد مطالعه براساس سه شاخ 1 شکل

 (1401ندگان،ترسیم نگار): نبعم
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 RAIفراوانی وقوع ترسالی ها و خشکسالی های منطقه مورد مطالعه براساس شاخ  . 4 جدول
فوق العاده  خیلی خشن خشن سال فوق العاده خشن خیلی خشن خشن RAIشاخص 

 خشن

1987-1986  8 2 2 2004-2003  2 9 6 

1988-1987  12 1 0 2005-2004  5 0 0 

1989-1988  9 18 2 2006-2005  5 14 1 

1990-1989  10 5 0 2007-2006  4 0 0 

1991-1990  14 4 0 2008-2007  4 15 9 

1992-1991  6 1 0 2009-2008  9 12 0 

1993-1992  4 1 0 2010-2009  16 9 1 

1994-1993  5 22 4 2011-2010  12 15 1 

1995-1994  7 2 0 2012-2011  9 21 3 

1996-1995  0 0 0 2013-2012  17 3 1 

9719-1996  13 4 0 2014-2013  10 2 0 

1998-1997  2 3 0 2015-2014  6 21 1 

1999-1998  15 5 0 2016-2015  16 4 1 

2000-1999  6 17 9 2017-2016  5 10 0 

2001-2000  13 13 2 2018-2017  10 18 4 

2002-2001  3 10 2 2019-2018  8 0 0 

2003-2002  17 12 0     

 (1401نگارندگان،): نبعم

بر اساس  .شوددهد. همان طور که دیده میرا نشان می  RAIهای انتخابی را بر اساس شاخصنمونه (4)جدول

العاده شدید رخ ها خشكسالی شدید و فوقسال در طول دوره آماری در بیش از نیمی از ایستگاه 7های انتخابی درمعیار

 ArcGIS10.5  یدر مح RMSداقلبه علت داشتن ح IDW یابیانیهر شاخص از روش م یبراسپس  داده است.

 /https://fluid.nccs.nasa.gov تیسا یبا استفاده از داده ها و. دیاستفاده گرد یپهنه بند ینقشه ها هیته یبرا

 یبارش و ناهنجار نیانگیو م MERRA-2شده در  دیبا استفاده از مدل بارش تول خشن یتعداد روزهای نقشه ها

 شد. افتیبارش در

 العهمحدودۀ مورد مط

 ریساله اخ 11 كلی)سه س یدیخورش كلیسه س یکه دارا یمنطقه مطالعات نینوپتیس یهاستگاهیپژوهش تمام ا نیدر ا

در . انددهیمنطقه انتخاب گرد ندهینما یهاستگاهیعنوان ااند، بهمشترك بوده یآمار هیپا ی( دارا24تا  22 یهاكلیشامل س

شود، منطقه ه شامل منطقه جنوب غربی که استان خوزستان را شامل میاین مطالعه به سه بخش تقسیم شده است ک

، کرمان و هرمزگان و بخش جنوب کهگیلویه و بویراحمدبوشهر،  ،فارس هایاستانجنوب میانی یا جنوب که شامل 

 یالدیم 2019تا  1986 یدر بازه زمان همدید ستگاهیا 34رایمع نیبا ا .استشرقی که شامل استان سیستان و بلوچستان 

( 5لجدو) و  (2لشك) انتخاب شدند. یسطح  یمح یهاداده لیتحل یروز( برا 12410) یشمس 1398تا  1364برابر با 

 .دهندیموردمطالعه را نشان م یهاستگاهیا تیموقع
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 وقعیت منطقه و ایستگاههای جنوب. 2شکل

 (1401ترسیم نگارندگان،): نبعم

 

 2019-1986های انتخابی براساس دوره آماری  مشخصات ایستگاه. 5جدول 

ف
ردی

گاه 
ست
ای

 

ض 
عر

ی
یای
راف
جغ

 

ل 
طو

ی
یای
راف
جغ

 

اع
رتف
ا

ف 
ردی

گاه 
ست
ای

 

ض 
عر

ی
یای
راف
جغ

 

ل 
طو

ی
یای
راف
جغ

 

اع
رتف
ا

 

 6/6 01/55 87/25 جزیره ابوموسی 18 5/22 74/48 3/31 اهواز 1

 5/320 24/49 98/31 مسجد سلیمان 19 6/6 48/21 3/30 آبادان 2

 726 81/50 34/30 دو گنبدان 20 1754 96/56 2/30 کرمان 3

 1767 66/55 55/29 سیرجان 21 1488 6/52 5/29 شیراز 4

 6/29 08/57 10/27 ابینم 22 1370 90/60 4/29 زاهدان 5

 8/7 01/48 70/31 بستان 23 9/2048 83/50 2/32 شهرکرد 6

 1409 25/55 88/30 انار 24 9/1066 35/58 1/29 بم 7

 4/8 82/50 90/28 بوشهر )ساحلی( 25 8/9 37/56 2/27 بندر عباس 8

 1427 18/61 22/28 خاش 26 143 38/48 4/32 دزفول 9

 1182 31/62 39/27 سراوان 27 2/489 54/61 0/31 زابل 10

 9/82 43/48 32/25 باد )دزفول(آصفی  28 8 65/60 2/25 چابهار 11

 5/150 59/49 27/31 رامهرمز 29 1/591 71/60 2/27 ایرانشهر 12

/3 55/51 69/30 یاسو  30 1268 71/53 8/28 فسا 13
1816 

 2/6 15/49 54/30 بندر ماهشهر 31 7/22 82/54 5/26 بندر لنگه 14

 4/4 55/54 8/25 جزیره سیری 32 2/5 76/57 6/25 جاسن 15

 27 68/49 7/30 امیدیه )آغاجاری( 33 30 98/53 5/26 جزیره کیش 16

 143 82/49 6/30 آغاجاری 34 2030 61/52 1/31 آباده 17

 (1401، )سازمان هواشناسی کشور: بعمن
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 هابحث و یافته

باشد، ولی در مناطق خشن و نیمه خشن دنیا ها با وجود این که ین پدیده معمول در هر اقلیمی میخشكسالی

های مناسب تواند برای اقتصاد و معیشت ساکنان آن مناطق فاجعه بار باشد. بخصوص وقتی زیرساختها میخشكسالی

های جوی و هایی پدیدهبینی نشده باشد. در چنین سالله یا سازگاری برای آن پدیده فراهم نشده یا پیشبرای مقاب

های کند. در نتیجه پدیدههای شدید شده و محی  توان سازگاری با آن را پیدا نمیها دچار ناهنجاریبخصوص بارش

های شدید و نمونه از خشكسالی 2یت در این تحقیق با توجه به محدود گردد.های جبران ناپذیر میمحیطی دچار آسیب

های مرتب  با بارش مورد بررسی قرار گرفته های بارشی و پدیدهالعاده شدید در طول دوره آماری انتخاب و ناهنجاریفوق

  است.

 های به وقوع پیوسته در دوره آماری مورد مطالعه فراوانی خشکسالی

 دهیبا پد یری( از لحاظ درگ2019-1986) یرا در طول دوره آمار یانتخاب یاهستگاهیا یو فراوان تیوضع( 3)شكل

سال  7کشور بجز در  یگفت که منطقه جنوب توانیم ینگاه کل نی. در دهدینشان م دیالعاده شدو فوق دیشد یخشكسال

 یسال انتخاب 33سال از  26در  گریشده است. به عبارت د ریدرگ دیالعاده شدفوق ای دیشد یخشكسال دهیبا پد شیکم و ب

 1999-2000و  1993-1994 یهاسال انیم نیشده است. در ا ریدرگ یخشكسال دهیبا پد ادیکشور کم و ز یمنطقه جنوب

 یانتخاب ستگاهیا 34از ستگاهای 26 2000-1999که در سال  یاند. به طورقرار داشته یحادتر  یدر شرا 2007-2008و 

 اند. شده دیاده شدالعو فوق دیشد یخشكسال ریدرگ

  RAI   . فراوانی خشکسالهای شدید و فوق العاده شدید منطقه مورد مطالعه بر اساس شاخ3شکل 

 (1401)ترسیم نگارندگان،: نبعم

 

. باشدیم ینرمال و ترسال یهادهیبه پد بتنس یترغالب دهیکشور پد یدر منطقه جنوب یخشكسال دهیدر مجموع رخ داد پد

 هایخشكسال یداشته است. از لحاظ روند فراوان یشتری( شدت بیدیخورش 23 كلیدوم )س كلیدر س دهیپد نیا نیهمچن

 یصعود هایروند خشكسال زین 24 كلیس ایآخر  كلیدر س یخشن بوده است ول كلیس نی یانیم كلیکه س نیبا وجود ا

تجربه  هاستگاهیاز ا یدر تعداد دیشد یمنطقه خشكسال یسال آن بر رو 9در  كلیسال س 11که از  یربوده است. به طو

 .شده است
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بخش شرقی منطقه مطالعاتی خشكسالی  ZCIدهد در شاخص بندی خشكسالی نشان میهای پهنههمان طور که نقشه

ها افزوده شده است. بر اساس این شاخص متوس  و ضعیف حاکمیت دارد و به سمت غرب بر شدت خشكسالی

نیز بخش شرقی منطقه  SPIغربی استان بوشهر رخ داده است. بر اساس شاخص  شدیدترین خشكسالی در بخش جنوب

باشد. در دهد، دارای خشكسالی ضعیف یا متوس  میمطالعاتی بجر شهرستان سراوان که خشكسالی شدید را نشان می

ترین مقدار خود ها افزوده شده و بر روی بخش جنوبی استان بوشهر به باالاین جا نیز به سمت غرب بر شدت خشكسالی

ها در دو شاخص نیز شباهت کلی با الگوی پراکنش خشكسالی ZSIرسد. نقشه پهنه خشكسالی بر اساس شاخص می

ها در جنوب غرب و غرب استان بوشهر رخ داده قبلی دارد. و همچنان بر اساس این شاخص نیز شدیدترین خشكسالی

  نرمال یا ترسالی فرار دارند. ولی سایر مناطق در خشكسالی شدید تا است. در اینجا نیز دو شهر زاهدان و دزفول در شرای

ها با میانگین بارش طوالنی مدت بخوبی ناهنجاری بارش ( مقایسه بارش ساالنه ایستگاه4خیلی شدید قرار دارند. )شكل

ه بر شدت شود به میزانی کدهد. همان طور که مالحظه میسال خشكسال را با میانگین طوالنی مدت نشان می

دهد. . به طوری که بارش در ها نسبت به نرمال نوسان شدیدی را نشان میها افزوده شده است بارشخشكسالی

 هایی مانند بوشهر، جزایر سیری ابوموسی و بندرعباس به کمتر از ین سوم تا ین چهارم تقلیل یافته است.ایستگاه

 
 منطقه مورد مطالعه براساس سه شاخ  1999-2000لی شدید و فوق شدید سال زراعی خشکسا. نمونه 4شکل 

CZI,SPI,ZSI   .و مقایسه سال زراعی نسبت به میانگین بارش درازمدت ، 

 (1401)ترسیم نگارندگان،: نبعم 

 

 

انگین بارش آن با می سهیمنطقه و مقا دیهای شدیاز خشكسال یكیبه عنوان  2008-2007 یبارش سال آب ( 5)شكل

بوده  یخشن منطقه در دوره آمار اریهای بساز سال یكیسال  نیا یدهد. به نوعمدت منطقه را نشان می یساالنه طوالن
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 ,Mohammadi et al؛  73: 2015؛ لشكری و محمدی، 141: 2017تحقیقات )لشكری و همكاران،  است

2021:1 ;Mohamadi & Lashkari, 2019:85). 

را  یدیها کاهش شدستگاهیبارش در تمام ا ریدهد مقادنشان می زیهمان طور که نمودار نه داشته است. به این مهم اشار 

 ریشهرکرد، دوگنبدان دزفول، آباده مقاد ،اسو ی ستگاهیمنطقه همچون ا یهای پربارشستگاهیدر ا یدهند. حتمی اننش

را بر اساس  یاست. نقشه پهنه خشكسال افتهی مدت منطقه کاهش یسوم معدل طوالن نی یبارش ساالنه به نصف و حت

)استان  یمنطقه مطالعات یشود در هر سه شاخص پهنه شرقمی دهیدهد. همان طور که دنشان می یسه شاخص انتخاب

کشور در  ینقاط منطقه جنوب ریسا یتا متوس  قرار دارد. ول فیضع یترسال اینرمال   یو بلوچستان ( در شرا ستانیس

استان  یبر رو یخشكسال یقرار دارد. هسته اصل دیالعاده شدتا فوق ادیبا شدت ز ریگسترده و فراگ یلخشكسا  یشرا

 احمد قرار دارد.  ریو بو هیلویو کهك یاریهای چهار محال و بختهایی از استانفارس و بخش

 
 اس سه شاخ منطقه مورد مطالعه براس 1999-2000خشکسالی شدید و فوق شدید سال زراعی  . نمونه5شکل 

CZI,SPI,ZSI  و مقایسه سال زراعی نسبت به میانگین بارش درازمدت ، 

 (1401ترسیم نگارندگان،): نبعم
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 های شدید و فوق شدید بر نابهنجاری ویژگی های بارشتحلیل اثر خشکسالی

نرمال  ریبارش به ز با افت ی. خشكسالگرددیم یو نابهنجار رییدچار تغ هایاست که در خشكسال یعنصر نیبارش اول

گردند.  ینابهنجار ای دیشد راتییممكن است دچار تغ یبارش یهایژگیاز و یاریآن بس رویپ ی. ولدهدیدرازمدت رخ م

بارش ماهانه، انحرا  استاندارد  یهایبارش روزانه، آنومال یهایخشن، آنومال یمتوال یهامانند تعداد روز ییهادهیپد

 . باشندیم هایناهنجار نیاز ا ییهاو ماهانه نمونه ساالنه یهابارش از بارش

انتخاب شده و  دیالعاده شدو فوق دیهای شدینمونه از خشكسال ینبه جهت اختصار فق   قیبخش از تحق نیدر ا

 ریهای درگستگاهیا نیکه باالتر 2000-1999 یهای آبشده است. سال یها بررسآن یهای رطوبتدهیپد یناهنجار

که دوره  نیشده است. با توجه به ا لیها تحلآن یهای رطوبتدهیاند، انتخاب و پدرا داشته دیو فوق شد دیشد یخشكسال

 نیقرار گرفته است. با ا یها مورد بررسماه نیها در همدهیپد نیدهد ارخ می نوامبر تا می یمنطقه در بازه زمان نیا یبارش

خار  شده است.  یاندك بوده است از روند بررس اریبس ریمقاد یرادا مورد نظر دیپد یبازه زمان نیهمه، اگر در هم

ها در منطقه نشان سایر عناصر آماری آن را در ماه نوامبر به عنوان اولین ماه شروع بارش ( مقادیر بارش و6)شكل

ی کوچكی از هاشود میانگین بارش روزانه در بخش اعظم منطقه مطالعاتی بجر بخشدهد. همان طور که دیده میمی

های کهكیلویه و بویر احمد و چهار محال و بختیاری در سایر مناطق مقادیر متوس  بارش روزانه کمتر از ین استان

ها منفی بوده است در صورتی که میانگین بارش اقلیمی این مناطق متر بوده است. حتی در همان مناطق نیز انومالیمیلی

ماه دسامبر در بخش  میلیمتر در روز بوده است.  5تا  4ناطق مرتفع بیش از بخصوص بخش غربی آن بیش از ین و در م

در بخش جنوب  .شود باشد.  همان طور که مالحظه میهای منطقه میترین ماهجنوب غرب و جنوب میانی جزء پربارش

های استانمیانی و جنوب شرق در این سال خشن هیچ بارشی رخ نداده است.  ولی از بخش جنوب غرب و بخصوص 

میلی متر بارش روزانه رخ داده است.  که در مقایسه با متوس  بارش اقلیمی منطقه  3مرتفع بطور متوس  بین ین تا 

های خشن را در ماه شماره تعداد روز 9شكل شماره باشد.  بسیار پایین است.  همچنان آنومالی بارش منفی می

روز در سایر  30روزبر روی ارتفاعات منطقه تا  24منطقه مطالعاتی بین دهد. در این ماه بر روی نشان می 1999نوامبر

در ماه دسامبر نیز در تمام منطقه جنوب میانی و جنوب نقاط منطقه مطالعاتی روز خشن یا فاقد بارش ثبت شده است. 

روز  28تا  22های خشن یا فاقد بارش را شاهد هستیم.  در بخش جنوب غرب بین روز شاهد روز 30شرق در تمام 

 شود. خشن و فاقد بارش مشاهده می
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برای ماه  MERRA-2 . از چپ به راست میانگین بارش، معدل اقلیمی، ناهنجاری بارش ماهانه، انحراف معیارخروجی6شکل 

  .1999نوامبر و دسامبر

 (1401ترسیم نگارندگان،: نبع)م

 

های منطقه نشان دهد. بررسی توزیع ماهانه بارشرا نشان می 2000ویه و فوریه سال ( نقشه بارشی ماه ژان7)شكل

باشد. های جنوبی کشور ایران میهای سال در ایستگاهترین ماهدهد که ماه ژانویه به همراه ماه دسامبر از پربارشمی

های مرتغع و خصوص بر روی استاندهد. بهای قبل افزایش چشمگیری را نشان میبارش در این ماه در قیاس با ماه

متر رخ داده است. ولی بخش جنوب میلی 5تا  5/2های بوشهر و هرمزگاه متوس  بارش روزانه ارتفاعات شمالی استان

شرق کامالً خشن است و بخش ساحلی نیز بارش مناسبی را دریافت نكرده است. متوس  بارش روزانه در مناطق مرتفع 

ر از میانگین اقلیمی منطقه بوده است. آنومالی بارش بخصوص در استان هرمزگان بسیار باال بوده منطقه در این ماه باالت

ماه در کل منطقه  نیشود در امی دهیدهد. دنشان می 2000-1999در سال  هیماه فور ینقشه بارشاست. همانطور که 

شامل استا نهای چهار  یمنطقه مطالعات یبهای جنوب غررخ نداده است. فق  در استان یجنوب شرق و جنوب میانی بارش

با متوس   سهیمقدار بارش در مقا نیبارش روزانه رخ داده است. ا مترمیلی 3تا  1 نیبطور متوس  ب هیلویمحال و کهك

حال در  نیمنطقه اوالً در تمام منطقه بارش ثبت شده ست. در ع یمیاست. در متوس  اقل نییپا اریمنطقه بس یمیاقل

کند که در تمام منطقه مسأله را تأیید می نیا زیبارش ن یمتر در روز بوده است. نقشه انومالمیلی 3از  شیها بشمناطق بار

های به عنوان یكی از ماه 2000های خشن را برای ماه ژانویه تعداد روز 9شكل شماره شود. می دهید یمنف یانومال

روز خشن یا فق  فاقد بارش بوده  30شرق تقریباً در تمام دهد. جنوب را نشان می 2000-1999خشكسالی سال آبی 

روز خشن در سایر مناطق روز خشن  28روز بر روی ارتفاعات منطقه و  20است. در سایر نقاط منطقه مطالعاتی بین 

 28 نیماه ب نیشود در امی دهیدهد. همان طور که درا نشان می 2000 هیهای خشن ماه فورتعداد روزثبت شده است. 

و چهار محال  هیلویهای کهكروز خشن در مناطق مرتفع استان 20روز خشن در بخش جنوب شرق و جنوب میانی تا 

 ثبت شده است.
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برای ماه  MERRA-2 . از چپ به راست میانگین بارش، معدل اقلیمی، ناهنجاری بارش ماهانه، انحراف معیارخروجی7شکل 

 .2000ژانویه و فوریه 

 (1401ارندگان،ترسیم نگ: نبع)م 

شود بجز می دهیدهد. همان طور که دنشان می 2000-1999 یماه مارس را در خشكسال یقشه بارش( ن8)شكل

نقاط منطقه  ریو بلوچستان آن هم به مقدار کم در سا ستانیای در شمال استان خوزستان و استان سهای پراکندهبخش

 دیشد یخشك انگریماه ب نیمنطقه در هم یمیاقل بارشماه با  نیه ابارش روزان سهیرخ نداده است. مقا یبارش یمطالعات

های که در اکثر بخش یداشته است. به طور یخوب اریبس  یمنطقه شرا یماه متوس  بارش نیماه است. در ا نیحاك در ا

( 9شكل)ود. شمی دهیمتر دمیلی 5گاه تا متوس   یستانههای کومتر و در بخشمیلی نیاز  شیب یمنطقه متوس  بارش

هایی از جنوب میانی شامل در بخش زیماه ن نیدهد. در اماه نشان می نیفاقد بارش را در ا ایهای خشن تعداد روز

تا  24بخش  نیجنوب غرب و ارتفاعات ا یشود و بر رومی دهیروز خشن د 30های هرمزگان و فارس و بوشهر تا استان

 .طول ماه خشن و فاقد بارش بوده است تمام باًیتقر زینها ماه ریروز خشن ثبت شده است. در سا 28
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 گیرینتیجه
با هر  یمیای در هر اقلای است و به صورت دورههر منطقه میاز اقل ریناپذ ییجدا دهیپد نی یکه خشكسال نیبا وجود ا

به  شیگرفت که منطقه گرا جهیتتوان نمی .ابدیمی شیشدت آن افزا ایوقوع  یفراون یوقت یافتد، ولاتفاق می یژگیو

  یشرا نیباشد. در اشود، عنصر بارش میمی یکه دچار نابهنجار یرعنص نیها اولیکرده است. در خشكسال دایپ یخشك

رخ بدهد.  یدیشد اریدر همان سال در چند نوبت بارش بس یرخ ندهد. ول یبارش چیه یمدت طوالن یممكن است برا

 نیدهد. انشان می یدیمدت کاهش شد یباشد مجموع بارش نسبت به نرمال طوالنمی یقطع یخشكسال نیآنچه در

  یپذیری باالتر محبیآس لیدهد، به دلرخ می رانیهمچون جنوب کشور ا یخشك مهین ایخشن  میدر اقل یوقت دهیدپ

 نیجانوران و ساکن ازیرفته و آب مورد ن یرو به نابود یاهیگ اتیکه ح یگردد. به طورها مضاعف میخسارت ،یعیطب

های بارش و روند یها در نابهنجارینقش خشكسالق، یحقگردد. با توجه به اهدا  تمواجه می یجد یمنطقه با دشوار

 24و  23 ،22های كلیس) ریاخ یدیخورش كلیانتخاب شده با سه س یدوره آمارر، یها در سه دهه اخیخشكسال

بوده است،  دیمتوس  تا شد یخشكسال ریاز پهنه مورد مطالعه درگ یمیناز  شیهایی که ب( منطبق شد. در سالیدیخورش

 23 كلیدر دو س یبا خشكسال ریهای درگسال ینشان داد که فراوان قیتحق جینتا .دیخشن انتخاب گرد سالبه عنوان 

که از  یطوراست. به  افتهی شیافزا ی( به طور قابل توجه 2019 - 2009) یدیخورش 24( و  2008-1997 ی)دوره آمار

پهنه منطقه مورد  ای یهای انتخابستگاهیاز ا یمیاز ن شیسوم تا ب نی نیسال آن ب 9در  یدیخورش 23 كلیسال س 11

از  24 یدیخورش كلیبوده است. در س ریفراگ یسال آن خشكسال 4سال در  9 نیبوده است. از ا یخشكسال ریمطالعه درگ

های متفاوت بوده است. از با شدت یز منطقه مورد مطالعه دچار خشكسالهایی اسال آن بخش 10در  كلیس نیسال ا 11

 ریدرگ یاز پهنه مطالعات یمیاز ن شیهای بسال نیشده است. در ا ریفراگ یسال آن خشكسال 4در  زیتعداد ن نیا

 3و (  (SPI, CZI, ZSI سه شاخص جینتا 2های شماره به شكل یبوده است. نگاه دیو فوق شد دیشد یخشكسال

و فوق  دیها شدیالو بخصوص خشكس یوقوع خشكسال یدهد که فراواننشان می 5و جدول شماره  (RAI) شاخص

کرده است.  دایبه سمت خشن شدن میل پ شیاز پ شیکشور ب یمنطقه جنوب ،نیباشد. بنابرامی شیدر حال افزا دیشد

 نیا .مایبوده ییایمنطقه جغراف نیا در همآسلیهای سبارش رشاهدیاخ یدیخورش كلیاست که در دو س یدر حال نیا

 یدیخورش كلیهای دو سها و تفاوتیژگیو یگرید قیشود در تحقمی شنهادیپ .شدباای میجداگانه یبررس ازمندین دهیپد

گزارش  یدیهای خورشتعداد لكه سهیو مقا هیاول یگردد. در بررس یها بررسكلیس ریبا سا 24 كلیو بخصوص س ریاخ

متفاوت از چند  كلیس نیدر ا یدیهای خورشتعداد لكه راتییو تغ ییدهد که ساختار دمانشان می كلیس نیشده از ا

 بوده است.  ریاخ كلیس

 

 تقدیر و تشکر
 بنا به اظهار نویسنده مسئول، این مقاله که برگرفته از رساله دکتری می باشد، حامی مالی نداشته است.
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