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چکیذُ
ّسف اصلي ايي پػٍّف ،تؼييي گؿتطُي تساٍم ذكىؿبليّبي َّاقٌبؾي ٍ ّيسضٍلَغيىي
ٍ هكرص وطزى اضتجبط ثيي آىّب اؾت .زض ايي تحميك اظ قبذصّبي ثبضـ اؾتبًساضز
( ٍ )SPIؾغح آة اؾتبًساضز ( ،)SWIخْت ثطضؾي ذكىؿبليّب اؾتفبزُ قس .زض ايي
تحميك اظ  16ايؿتگبُ ثبضاىؾٌدي ٍ  31حلمِ چبُ پيعٍهتطي ثب عَل زٍضُي آهبضي
هكتطن  30ؾبلِ ( 1362تب  )1392اؾتفبزُ قس .ثطاي آًبليع ضًٍس ذكىؿبليّب اظ 7
هميبؼ ظهبًي  48 ٍ 24 ،12 ،6 ،3 ،1هبِّ ٍ هميبؼ ؾبالًِ اؾتفبزُ قس .زض ايي پػٍّف
ثطاي ثبظؾبظي ًَالص آهبضي اظ ضٍـ ّوجؿتگي ٍ اظ ضٍـ ًؿجت ًطهبل ثطاي ّوگٌي زازُّب
ثْطُ گطفتِ قسُ اؾت .ؾپؽ ثطاي ثطضؾي ضًٍس تغييطات هيعاى ثبضـ ٍ آةّبي ظيطظهيٌي
ٍ تحليل ووي ذكىؿبليّبي حَضِ اظ قبذصّبي  SWI ٍ SPIاؾتفبزُ گطزيس تب اهىبى

 -1وبضقٌبؼ اضقس َّاقٌبؾي وكبٍضظي ،زاًكگبُ ؾوٌبى ،ؾوٌبى ،ايطاى
 -2اؾتبزيبض گطٍُ ثيبثبًعزايي ،زاًكگبُ ؾوٌبى ،ؾوٌبى ،ايطاى
 -3زوتطي ترصصي خغطافيبي عجيؼي ،ػضَ ثبقگبُ پػٍّكگطاى خَاى ٍ ًرجگبى (ًَيؿٌسُ هؿئَل)
E-mail:Vahid.feizi62@gmail.com
 -4اؾتبزيبض گطٍُ هسيطيت هٌبعك ذكه ٍ ثيبثبًي ،زاًكگبُ ؾوٌبى ،ؾوٌبى ،ايطاى

اضظيبثي آى زض هميبؼّبي هرتلف ظهبًي ٍ هىبًي هيؿط قَز .ثب هحبؾجبت اًدبم قسُ ٍ
ثطضؾي ًمكِي گؿتطُي ذكىؿبليّبي ؾبالًِ َّاقٌبذتي هٌبعك ًيوِي غطثي ٍ قطق
حَضِ ثيكتط اظ ؾبيط هٌبعك ذكىؿبلي زاقتِاًس .زض ثطضؾي ًمكِي گؿتطُي ذكىؿبليّبي
ؾبالًِ آة ظيطظهيٌي هٌبعك خٌَة غطة ،غطة ٍ قوبل ثيكتط اظ ؾبيط هٌبعك زض هؼطض
ذكىؿبلي لطاض گطفتِاًس .عَالًيتطيي تساٍم اظ لحبػ عَل هست ذكىؿبلي َّاقٌبؾي ًكبى
هيزّس وِ زض ثرفّبي قوبل قطلي ،غطة ٍ خٌَة غطثي زاضاي تساٍمّبي عَالًيتطي
ًؿجت ثِ ؾبيط هٌبعك زاضًسّ .وچٌيي عَالًيتطيي تساٍم اظ لحبػ عَل هست ذكىؿبلي
آةّبي ظيطظهيٌي ًكبى هـيزّس زض ًَاحي قوبلي ٍ خـٌَة غطثي ٍ هطوع حَضـِ،
عَالًيتطيي تساٍمّبي ذكىؿبلي ٍخَز زاضز.

کلوات کلیذی :تحليل هىبًي ذكىؿبلي ،قبذص  ،SPIقبذص  ،SWIآة ظيطظهيٌي.
هقذهِ
ثط اثط ذكىؿبلي آة ضٍزّب ون هيقَز ٍ اهىبى زاضز وِ ضٍزّبي زائوي ،ثِ ضٍز فصلي
يب هَلتي تجسيل گطزز ٍ يب ثِ ولي ذكه قَز وِ زض ًتيدِ ثب حفط چبُّبي ثيكتط ٍ
ثْطُثطزاضي ثيف اظ حس اظ آةّبي ظيط ظهيٌي ،ؾغح آًْب ثيكتط افت پيسا هيوٌس
(وطزٍاًي .)43 :1380،لصا ثب ثطًبهِضيعي اصَلي ثبيس حساوثط ثْطُثطزاضيّب ثب تَخِ
ثِ اٍلَيت ػولي گطزز .ػعيعي ( )1382اضتجبط ذكىؿبليّبي اذيط ضا ثب آة ظيطظهيٌي
زقت لعٍيي هغبلؼِ وطز ٍ ثِ ايي ًتيدِ ضؾيس وِ ذكىؿبلي زض آةّبي ظيطظهيٌي ثب
زٍ الي ؾِ هبُ تأذيط ًؿجت ثِ ذكىؿبليّبي الليوي ثطٍظ هيوٌس .قوؿيپَض ٍ
حجيجي ( )1382زض پػٍّكي ثِ ثطضؾي هيعاى ًمف ذكىؿبليّب زض هٌبثغ آة
ظيطظهيٌي (هغبلؼِي هَضزي زقتّبي قوبل ّوساى) پطزاذتٌس .زض ايي تحميك
هتغيطّبي الليوي ٍ ّيسضٍلَغي آةّبي ؾغحي ثِ ػٌَاى تَاثغ هؿتمل زض افت

ؾغح اؾبؼ آةّبي ظيطظهيٌي زقتّب ّوجؿتگي ثيي هتغيطّبي الليوي ضا ثب
هيعاى افت ًكبى زاز.
اؾالهيبى ٍ ّوىبضاى ( )1388زض پػٍّكي ثب ػٌَاى ثطضؾي زٍضُّبي تطؾبلي ٍ
ذكىؿبلي ٍ اثطات آى ثط تغييطات هٌبثغ آة حَضِي آثريع زقت ثَئيي ثِ ثطضؾي
تغييطات ثبضـ ،پيفثيٌي زٍضُّبي تطؾبلي ٍ ذكىؿبلي ٍ اثطات آى ثط تغييطات هٌبثغ
آة (ؾغحي ٍ ظيطظهيٌي) پطزاذتٌسً .تبيح ًكبى زاز وِ ثيي ٍلَع ضيعـّبي خَي ٍ
تغييطات ؾغح آةّبي ظيطظهيٌي هٌغمِ اضتجبط هؼٌيزاضي ٍخَز زاضزً .بزضيبىفط ٍ
ّوىبضاى ( )1390زض هغبلؼِاي ثِ ثطضؾي تأثيطات ذكىؿبلي ٍ تطؾبلي ثط ؾغح آة
ظيطظهيٌي زض حَضِي آثطيع ًيكبثَض پطزاذتٌسً .تبيح ًكبى زاز ذكىؿبليّب زض
زقت ًيكبثَض ػبهل اصلي افت ؾغح آة ظيطظهيٌي زقت هيثبقس ٍلي ثِ تٌْبيي
ػبهل ثحطاى ًجَزُ ثلىِ ثطزاقت ثيضٍيِ اظ زيگط ػَاهل اؾت ٍ ذكىؿبليّبي
الليوي زض وَتبُهست ثط ضٍي ؾـغح آة ظيطظهيٌي اثطي ًساضًس اهب زض ثلٌسهست ثبػث
افت ؾغح آةظيطظهيٌي هيقًَس.
هحوسي ٍ ّوىبضاى (ً )1391مكِّبي پٌِْثٌسي هىبًي ٍ ظهبًي ذكىؿبلي آة
ظيطظهيٌي زقت اضان ضا ثب اؾتفبزُ اظ قبذص ( SWIقبذص ؾغح آة اؾتبًساضز)
تْيِ وطزًس ٍ ًتيدِ گطفتٌس وِ ثيكتطيي قست ذكىؿبلي زض خٌَة ٍ قوبل زقت
ثَزُ اؾت .فطيسپَض ٍ ّوىبضاى ( )1393زض پػٍّكي زٍضُّبي هتَالي ذكىؿبلي
ّيسضٍغئَلَغي ٍ ّوچٌيي قست ،تساٍم ٍ فطاٍاًي هغلك ذكىؿبلي آةّبي ظيطظهيٌي
ثب اؾتفبزُ اظ قبذص ذكىؿبلي  SWIزض ثبظُّبي ظهبًي  48 ٍ 24 ،6هبِّ ثطاي ّط
يه اظ پيعٍهتطّب زض زقت هطًس ضا ثطضؾي ٍ ثطاي تفؿيط ثْتط ثِ صَضت پٌِْاي
ًوبيف زازًسً .تبيح ًكبى زاز وِ ذكىؿبلي آةّبي ظيطظهيٌي ثِ عَض تصبزفي زض
هٌغمِ ضخ ًسازُ ٍ توطوع آى زض غطة آثرَاى ثيف اظ قطق آى ثَزُ اؾت.

ؾبضيصطاف ٍ ّوىبضاى ( )1394ثب پبيف ٍ پيفثيٌي تطؾبلي ٍ ذكىؿبلي تجطيع
ثيبى وطزًس وِ ضًٍس ثبضـ ضٍ ثِ وبّف اؾت ٍ اظ عطف زيگط زض زٍضُي پيفثيٌي
قسُ ًؿجت ثِ زٍضُي هكبّساتي تطؾبلي ٍ ذكىؿبليّب ضٍ ثِ افعايف ًْبزُ ٍ اظ
ٍضؼيت ًطهبل فبصلِ گطفتِاًس .ووبؾي ٍ ّوىبضاى ( )1395ثِ قٌبؾبيي ػَاهل هَثط
ثط وبّف تطاظ آة ظيطظهيٌي ثب ثْطُگيطي اظ هؼيبض هَخه آًتطٍپي پطزاذتٌس ٍ ًتبيح
آًْب ًكبى هي زّس وِ تأثيط ػَاهل اًؿبًي ثط ػبهل تغييط اللين زض وبّف تطاظ آة
ظيطظهيٌي زض زقت ؾيالذَض ،همسم اؾت .اغزضي ٍ ّوىبضاى زض ؾبل  1395ثِ
ثطضؾي ًَؾبًبت ؾغح تطاظ آة ظيطظهيٌي زقت تَيؿطوبى زض زٍ هميبؼ ًمغِاي ٍ
هٌغمِ اي پطزاذتٌسً .تبيح ًكبى اظ ضًٍس ضٍ ثِ افت ؾغح تطاظ آة ظيطظهيٌي زقت
اؾت .صفطي قبز ٍ ّوىبضاى ( )1396پتبًؿيل تأثيط تغييط اللين ثط خطيبى ضٍزذبًِ
زض حَضِي آثريع ّوساى-ثْبض هَضز هغبلؼِ لطاض زازًس .حدن ضٍاًبة ثطاي ّط ؾِ
ظيطحَضِ تحت ؾٌبضيَ  A2وبّف ٍ تحت ؾٌبضيَ  B1ثطاي ظيطحَضِي قوبضُي 1
ٍ  2وبّف ٍ ثطاي ظيطحَضِي  3افعايف ذَاّس يبفت.

ؼکل ( )1هَقعیت هٌغقِی هَرد هغالعِ

هَاد ٍ رٍغّا
پبضاهتطّبي هَضز اؾتفبزُ زض ايي هغبلؼِ همبزيط ثبضـ ضٍظاًِ ٍ ؾغح ايؿتبثي
هبّبًِي چبُّبي پيعٍهتطي ثطاي زٍضُي آهبضي  1362-91هيثبقس وِ ثب تجسيل
آًْب ثِ ؾطيّبي ظهبًي  48 ،24 ،18 ،12 ،6 ،3هبِّ ٍ هميبؼ ؾبالًِ زض اًدبم
تحميك حبضط ثِ وبض گطفتِ قسُ اؾت .زض ايي تحميك ؾؼي قسُ اؾت اظ ايؿتگبُّبيي
وِ زاضاي آهبض عَالًي هست ثبقٌس ٍ ًَالص آهبضي زض آىّب ون ثبقس ٍ اظ پطاوٌف
هٌبؾجي ثطذَضزاض ثبقٌس اؾتفبزُ قَز تب قطايظ هطثَط ثِ وفبيت زازُّب ضا تؼييي
وٌٌس.
پٌِْبٌذی حَضِ از ًظر ؼذت خؽکعالی

زض ايي پػٍّف ثطاي ثبظؾبظي ًَالص آهبضي اظ ضٍـ ّوجؿتگي ٍ اظ ضٍـ ًؿجت
ًطهبل ثطاي ّوگٌي زازُّب ثْطُ گطفتِ قسُ اؾت .ؾپؽ ثطاي ثطضؾي ضًٍس تغييطات
هيعاى ثبضـ ٍ آةّبي ظيطظهيٌي ٍ تحليل ووي ذكىؿبليّبي حَضِ اظ قبذصّبي
 SWI2 ٍ SPI1زض ًطمافعاضّبي  Excel 2013 ٍ DIPاؾتفبزُ گطزيس تب اهىبى اضظيبثي
آى زض هميبؼّبي هرتلف ظهبًي ٍ هىبًي هيؿط قَز .ثِ هٌظَض فطايٌس زضٍىيبثي ٍ
تحليل فضبيي ٍيػگيّبي ذكىؿبليّب اظ ًطمافعاض  ٍ ArcGISضٍـ ػىؽ فبصلِي
ٍظًي ( )IDW3اؾتفبزُ قسُ اؾت تب ثتَاى زضثبضُي قست ٍلَع آى اظْبض ًظط ًوَز.
ؼاخص بارًذگی اظتاًذارد ؼذُ

اؾبؼ قبذص ثبضـ اؾتبًساضز ( ،)SPIثط احتوبل ٍلَع ثبضًسگي زض ّط هميبؼ ظهبًي
اؾتَاض اؾت .عجمبت هرتلف  SPIثط اؾبؼ يبفتِّبي ههوي ٍ ّوىبضاى ()1993

)1- Standardized Precipitation Index (SPI
)2- Standardized Water-Level Index (SWI
)3- Inverse Distance Weighted (IDW

زض خسٍل ( )1اضائِ قسُ اؾت .قست ذكىؿبليّب هيتَاًس تَؾظ همساض SPI

ترويي ظزُ قَز.
ضاثغِي ()1

X ij  X im



SPI 

زض ضاثغِي ( Xij ،)1ثبضـ هبّبًِ يب ؾبالًِ  iتب  jزض ايؿتگبُ ثبضاىؾٌديXim ،

هيبًگيي ثلٌس هست هبّبًِ يب ؾبالًِ آىّب ٍ ً يع اًحطاف هؼيبض آى اؾت.
ؼاخص ظغح آب اظتاًذارد

ثَيبى زض ؾبل  2004قبذص ؾغح آة اؾتبًساضز ( )SWIضا خْت پبيف ًَؾبًبت
ؾغح ؾفطُّبي آة ظيطظهيٌي زض ثطضؾي ذكىؿبليّبي ّيسضٍلَغيه اضائِ ًوَز.
ايي قبذص ثب اؾتفبزُ اظ ضاثغِ ( )2هحبؾجِ هيقَز:
ضاثغِي ()2

Wij  Wim



SWI 

زض ضاثغِي ( Wij ،)2ؾغح ايؿتبثي هبّبًِ يب ؾبالًِ چبُّبي پيعٍهتطي  iتب ، j
 Wimهيبًگيي ثلٌس هست هبّبًِ يب ؾبالًِ آىّب ٍ  اًحطاف هؼيبض هيثبقس.
اظ آًدبئيوِ ؾغح آةّبي ظيطظهيٌي اظ ؾغح ظهيي ثِ پبئيي اًساظُگيطي هيقًَس
همبزيط هثجت ًكبىزٌّسُي ذكىؿبلي ٍ همبزيط هٌفي ًكبىزٌّسُي قطايظ ًطهبل
هيثبقس (ثَيبى ٍ ّوىبضاى .)289 :2006 ،1ثطاي هحبؾجِي همبزيط قبذص ،SWI
ّوبًٌس قبذص  ،SPIاظ ؾطي ظهبًي  48 ٍ 24 ،12 ،6 ،3 ،1هبِّ ٍ ّوچٌيي زض
هميبؼ ؾبالًِ اظ ًطمافعاض  Excel ٍ DIPاؾتفبزُ قس (هطيس ٍ ّوىبضاى .)1384 ،ايي

1- Bhuiyan, C. et al.,

زٍ قبذص قجيِ ثِ ّن ثَزُ ٍلي عجمِثٌسي آىّب ػىؽ يىسيگط اؾت (هلىيًػاز ٍ
ؾليوبًيهغلك.)61 :1390 ،
جذٍل ( )1عبقِبٌذی خؽکعالی َّاؼٌاختی ٍ آب زیرزهیٌی
عبقِّای خؽکعالی

ذكىؿبلي ثؿيبض قسيس
ذكىؿبلي قسيس
ذكىؿبلي هتَؾظ
ًطهبل
تط ؾبلي هتَؾظ
تطؾبلي قسيس
تطؾبلي ذيلي قسيس

هقادیر SPI

هقادیر SWI

(هککی ٍ ّوکاراى)1993 ،

(بَیاى)2004 ،

 ٍ -2ووتط
 -1/55تب -1/99
تب -1/49
 -0/99تب 0/99
تب 1/49
 1/5تب 1/99
ثيكتط اظ 2

ثيكتط اظ 2
 1/5تب 1/99
 1تب 1/49
 0/99تب -0/99
-1تب -1/49
 -1/5تب -1/99
ووتط اظ -2

ثعضگي ذكىؿبلي
زضاوَح ٍ ّوىبضاىٍ ،)1980( 1اغُي ثعضگي ذكىؿبلي ضا هتَؾظ ووجَز آة ٍ
ٍاغُي قست ضا هدوَع ووجَز آة هؼطفي هيوٌٌس (ههوي ٍ ّوىبضاى:1995 ،2
 )235ثعضگي ذكىؿبلي ضا ثِ صَضت ظيط هؼطفي ًوَزُاًس.
ضاثغِي (DM  (i SPI i ) )3
n

زض ضاثغِي ( DM3 ،)3ثعضگي ذكىؿبلي ٍ  nتساٍم يب تؼساز هبُّبيي اؾت وِ
ذكىؿبلي زاقتِاًس.

1- Dracup J.A. et al.,
2- Mckee, T.B. et al.,
)3- Drought Magnitude (DM

هتَؾظ قست ذكىؿبلي
ثطاي ثيبى هتَؾظ قست ذكىؿبلي ( )ADI1تبهؿَى ( )1999ضاثغِي ( )4ضا
پيكٌْبز ًوَز وِ زض آى  Siهدوَع حدن ووجَز (هدوَع اًحطافبت هٌفي) ٍ L
هدوَع تساٍم ذكىؿبلي (عَل زٍضُي اًحطافبت هٌفي) هيثبقس.
ضاثغِي ()4

Si
L

ADI 

زض ايي تحميك ثطاي هتَؾظ قست ذكىؿبلي اظ ضاثغِي ( )5اؾتفبزُ قسُ اؾت:
ضاثغِي ()5

DM
n

ADI 

زض ضاثغِي (ّ DM ،)5وبى ثعضگي ذكىؿبلي زض تساٍم  ،n( nتؼساز هبُّبيي
اؾت وِ ذكىؿبلي زاقتِاًس) هيثبقس.
تحلیل رًٍذ خؽکعالیّای ظاالًِ

ضٍـّبي هرتلفي ثطاي تحليل ضًٍس هتغيطّبي هحيغي اضائِ قسُ اؾت .زض ايي
تحميك ثِ هٌظَض آًبليع ضًٍس ذكىؿبليّبي ؾبالًِ زض ايؿتگبُّبي هغبلؼبتي اظ ضٍـ
آًبليع ؾطيّبي ظهبًي اؾتفبزُ گطزيس .ثب اؾتفبزُ اظ همبيؿِي ًوَزاض ؾطيّبي ظهبًي
هبّبًِ ٍ ؾبالًِ ،ضًٍس ذكىؿبليّبي حَضِي گطگبًطٍز هَضز ثطضؾي لطاض گطفت.
تحلیل هکاًی عَالًیتریي تذاٍمّای خؽکعالی َّاؼٌاظی در هقیاضّای زهاًی
هختلف

ًمكِي عَالًي تطيي تساٍم اظ لحبػ عَل هست ذكىؿبلي ًكبى هيزّس وِ زض
ثرفّبي قوبل قطلي ،غطة ٍ خٌَة غطثي زاضاي تساٍمّبي عَالًيتطي ًؿجت ثِ
)1- Avarage Drought Intensity (ADI

ؾبيط هٌبعك زاضًس .ثب تَخِ ثِ قىل ( )2ثب افعايف هميبؼ ظهبًي تساٍم ذكىؿبلي
ًيع افعايف هييبثس .زض هميبؼ ظهبًي  6هبِّ قسيستطيي ذكىؿبلي اتفبق افتبزُ زض
ايؿتگبُ ضاهيبى زض ؾبل  1387هطثَط ثِ فطٍضزيي ٍ ثيكتطيي تساٍم زض ؾبل -87
 1386ثِ هست  7هبُ زض هبُّبي فطٍضزيي تب هْط هيثبقسّ .وچٌيي زض ثطآٍضز همساض
فطاٍاًي هغلك اظ هدوَع  355هبُ ،تؼساز  44هبُ ذكىؿبلي زض ايي ايؿتگبُ هكبّسُ
قسُ اؾت.
ثيكتطيي قست ذكىؿبلي زض هميبؼ ظهبًي  12هبِّ زض هطزاز ؾبل  1387ثِ
هيعاى  ٍ -2/56ثيكتطيي تساٍم آى ًيع زض هبُّبي زي  1386تب هطزاز  1387ثِ
هست  8هبُ هيثبقس .فطاٍاًي هغلك تؼساز ذكىؿبليّبي هكبّسُ قسُ  35هبُ اظ
هدوَع  349هبُ هَضز هحبؾجِ ،هيثبقس.
پبيييتطيي همساض  SPIهكبّسُ قسُ زض هميبؼ ظهبًي  24هبِّ هطثَط ثِ زي هبُ
 1387ثِ همساض  -1/99هيثبقس .عَالًيتطيي تساٍم هكبّسُ قسُ زض ايي هميبؼ اظ
هْط ؾبل  1387تب هطزاز ؾبل  1388ثِ ٍلَع پيَؾتِ اؾت .زٍهيي تساٍم عَالًي
ثب ّويي هست ظهبى اظ هْط هبُ  1386تب هطزاز  1387هيثبقس .اظ هدوَع  337هبُ
هَضز هغبلؼِ ،تؼساز يب فطاٍاًي هغلك ذكىؿبليّبي هكبّسُ قسُ  36هبُ هيثبقس.

ؼکل (ً )2قؽِی گعترُ عَالًیتریي تذاٍمّای خؽکعالی َّاؼٌاظی در بازُی زهاًی هختلف

اداهِی ؼکل ()2

اداهِی ؼکل ()2

تحلیل هکاًی ؼدذیذتریي هقدادیر خؽکعدالی آبّدای زیرزهیٌدی ( )SWIدر
هقیاضّای هختلف

ًمكِي گؿتطُ قسيستطيي همبزيط ذكىؿبلي آةظيطظهيٌي ًكبى هيزّـس زض ًـَاحي
قوبل قطق ٍ خٌَة غطثي حؿبؾيت آة ّبي ظيطظهيٌي آى هٌـبعك ثـِ ذكىؿـبلي
ثيكتط اؾت .زض هميبؼ ظهبًي  6هبِّ ،قسيستطيي ذكىؿـبلي اتفـبق افتـبزُ زض ايـي
ايؿتگبُ زض ؾبل  1369هطثَط ثِ اؾفٌس هبُ ثـِ هيـعاى  ٍ 2/47ثيكـتطيي تـساٍم زض
ؾبل آثي  1369-70ثِ هست  9هبُ زض هبُّبي آشض تب ثْوي هـيثبقـسّ .وچٌـيي زض
ثطآٍضز همساض فطاٍاًي هغلك اظ هدوَع  355هبُ ،تؼـساز  55هـبُ ذكىؿـبلي زض ايـي
ايؿتگبُ هكبّسُ قسُ اؾت.
زض هميبؼ ظهبًي  12هبِّ ثيكـتطيي قـست ذكىؿـبلي زض قـْطيَض هـبُ ؾـبل
 1369ثِ هيعاى  ٍ 2/24ثيكتطيي تساٍم آى ثِ هست  20هبُ زض هـبُّـبي آشض 1364

تب تيط  ٍ 1365قسيستطيي تساٍم آى ًيع زض هبُّبي آثبى  1369تب اؾـفٌس  1370ثـِ
هست  17هبُ هيثبقس .فطاٍاًي هغلك تؼساز ذكىؿبليّبي هكبّسُ قـسُ  70هـبُ اظ
هدوَع  349هبُ هَضز هحبؾجِ هيثبقس.
زض هميبؼ ظهبًي  24هبِّ ثبالتطيي همساض  SWIهكبّسُ قسُ هطثَط ثِ قـْطيَض
هبُ  1369ثِ همساض  1/96هيثبقس .قسيستطيي تساٍم هكبّسُ قسُ ثِ هيعاى  27هـبُ
زض ايي هميبؼ اظ قْطيَض ؾبل  1368تب آثبى ؾبل  1371ثـِ ٍلـَع پيَؾـتِ اؾـت.
عَالًيتطيي تساٍم اظ قْطيَض هبُ  1363تب ثْوي  1366ثِ هست  30هبُ هيثبقـس .اظ
هدوَع  337هبُ هَضز هغبلؼِ ،تؼساز يب فطاٍاًي هغلك ذكىؿبليّبي هكبّسُ قـسُ
 68هبُ هيثبقس.

ؼکل (ً )3قؽِی گعترُ ؼذیذتریي هقادیر  SWIدر هقیاضّای زهاًی هختلف

اداهِی ؼکل ()3

ًتبيح تحميك ًكبى هيزّس ذكىؿبلي َّاقٌبؾي ،تب يه الي زٍ ؾبل ثؼس اثط ذَز
ضا زض هيعاى ًَؾبًبت ؾغح آةّبي ظيطظهيٌي ًكبى هيزّسّ .وچٌيي زض ؾبلّبيي
وِ ذكىؿبلي َّاقٌبؾي زض ؾغح ٍؾيغ زض هٌغمِ ٍخَز زاقتِ ،زض ّوبى ؾبل
تأثيط ذَز ضا زض ؾغح آة ظيطظهيٌي ًكبى هيزّسّ .وچٌيي زض فصل ضقس
هحصَالت وكبٍضظي ،ثطاي خجطاى ًيبظ آثي گيبّبى وِ ثب زٍضُي گطم ٍ ون آثي
هٌغجك اؾت ،ايي ووجَز ػوستبً اظ هٌبثغ آة ظيطظهيٌي خجطاى هيقَز .ثط اؾبؼ
ًمكِّبي پٌِْثٌسي ،چٌبًچِ هيعاى ذكىؿبلي زض حس ثؿيبض قسيس ثبقس اثطات
ذكىؿبلي تب زٍ ؾبل ثؼس اظ آى ثط ضٍي ؾغح آة ظيطظهيٌي ازاهِ ذَاّس زاقت.
ًتیجِگیری
ًمكِّبي ذكىؿبلي وِ ثب اؾتفبزُ اظ قبذص  SPIزض هحيظ  GISتطؾين قس ًكبى
زاز وِ ذكىؿبلي َّاقٌبؾي ثـِ صَضت تـصبزفي زض ثـطذي اظ هبُّب ٍ ؾـبلّب ضخ

هيزّس ٍ اظ ًظط هىبًي زاضاي ضًٍس هكرصي ًويثبقٌس .زض ضاثغِ ثب ذكىؿبلي آة
ظيطظهيٌي ًيـع هكرص قس ٍلَع ايي پسيسُ اظ ظهبًي ثـِ ظهبى زيـگط ٍ ّوچٌيي
ًمكِّبي ذكىؿبلي آة ظيطظهيٌي وِ ثب اؾتفبزُ اظ قبذص  SWIزض هحيظ GIS
فطاّن قس ًيع هكرص وطز وِ تٌف ؾفطُّبي آثي اظ ظهبًي ثِ ظهبى زيگط ٍ ثِ
صَضت هتٌبٍة تغييط وطزُ اؾت ٍ توطوع آًْب زض ًمبط هكرصي اظ حَضِ وِ زاضاي
تٌفّبي ثبضقي ٍ ػَاهل اًؿبًي (اظ ًظط تطاون خوؼيت) هيثبقٌس ،ايدبز قسُ اؾت.
ثب افعايف ذكىؿبلي َّاقٌبؾي ،ذكىؿبلي آة ظيطظهيٌي ثب يه ؾبل تأذيط زض
حَضِ ثِ ٍلَع هيپيًَسز .ظهبًي وِ ذكىؿبلي َّاقٌبؾي ضخ هيزّس ،پبؾد ؾغح
آةّبي ظيطظهيٌي ًؿجت ثِ ووجَز ثبضـ ،فطآيٌسي ثلٌسهست اؾتً .تبيح ايي تحميك
ًكبى زاز قست ذكىؿبلي زض هميبؼّبي ظهبًي وَتبُ هست ثب زٍضُي تساٍم ووتطي
ظبّط هيقَز ٍ زض هميبؼّبي عَالًي هست زاضاي تساٍم عَالًيتطي ّؿتٌس.
ًتبيح ثِ زؾت آهسُ ،لبثليت قبذص  SPI ٍ SWIضا زض ثطآٍضز ٍضؼيت تطؾبليّب ٍ
ذكىؿبليّب زض ّوِي هميبؼّبي ظهبًي ًكبى هيزٌّس .ضًٍس ًوَزاضّبي حبصلِ
ثطاي ّط ايؿتگبُ ٍ چبُ پيعٍهتطي زض ّط هميبؼ ظهبًي ،ايي هَضز ضا تأييس هيوٌس .چطا
وِ ًوَزاض ّب وبهالً هتمبضى هيثبقٌس ٍ ّيچ اغطالي زض ثبال يب پبييي ثَزى هحَض ّYب اظ
ًظط تطؾبلي ٍ ذكىؿبلي ثؿيبض قسيس ٍ ذبضج اظ حس هَضز اًتظبض ٍخَز ًساضز ٍ زازُّب
وبهالً ًطهبل ّؿتٌس ٍ ثب ٍضؼيت پطاوٌف ثبضًسگي ٍ آةّبي ظيطظهيٌي زض ؾغح
هٌغمِ تغبثك زاضز.
ثب افعايف هميبؼ ظهبًي ،زٍضُّبي ثب همساض هٌفي ٍ هثجت  ،SPIاظ ًظط تؼساز يب
فطاٍاًي وبؾتِ قسُ ٍلي هست ذكىؿبلي يب تط ؾبلي يب تساٍم آًْب افعايف هييبثس.
اظ ًمغِ ًظط ايؿتگبّي قسيستطيي تساٍم ذكىؿبلي َّاقٌبؾي زض ايؿتگبُ گٌجس
ثب تساٍم  4هبُ زض هميبؼ ظهبًي  6هبِّ اؾت اظ ًظط عَالًيتطيي تساٍم اوثط ايؿتگبُّب

تساٍم يىؿبًي زاقتِاًس .ووتطيي همساض  ،SPIزض آثبىهبُ ؾبل  1380زض ايؿتگبُ
لعٍضُ زض هميبؼ ظهبًي  12ضخ زازُ اؾت .اظ ًظط ثيكتطيي فطاٍاًي ًؿجي ،ايؿتگبُ
ًَزُ زض هميبؼ ؾبالًِ ثِ هيعاى  23/33زضصس ثيكتطيي فطاٍاًي ضا زاقتِ اؾت.
ثب تَخِ ثِ ًمكِّبي پٌِْثٌسي ذكىؿبلي قسيستطيي همبزيط  SPIزض هٌبعك
قوبل ،خٌَة قطق ،خٌَة غطة ٍ غطة ثِ ٍلَع پيَؾتِ اؾت.
اظ ًظط عَالًي تطيي تساٍم ذكىؿبلي َّاقٌبؾي هٌبعك قوبل قطق ٍ غطة
حَضِ حؿبؾيت ثيكتطي ًؿجت ثِ ثرف هيبًي حَضِ زاضًس.
ثب ثطضؾي ًمكِي گؿتطُي ذكىؿبليّبي ؾبالًِ َّاقٌبذتي هٌبعك خٌَة
غطة ،غطة ٍ خٌَة قطق ثيكتط اظ ؾبيط هٌبعك زض هؼطض ذكىؿبلي لطاض گطفتِاًس.
ثب تَخِ ثِ ًمكِّبي پٌِْثٌسي قسيستطيي تساٍم ذكىؿبلي آة ظيطظهيٌي زض
چبُ پيعٍهتطي لطًديه ثعضي ثب تساٍم  8هبُ زض هميبؼ ظهبًي  6هبِّ اؾت.
عَالًيتطيي تساٍم ،چبُ پيعٍهتطي ذبى ثجيي ثب تساٍم  80هبُ زض هميبؼ  12هبِّ
هكبّسُ گطزيس قسيستطيي همساض  SWIهكبّسُ قسُ زض قْطيَض هبُ ؾبل  1389زض
چبُ پيعٍهتطي وٌگَض زض هميبؼ ظهبًي  1هبِّ ضخ زازُ اؾت .اظ ًظط ثيكتطيي
فطاٍاًي ًؿجي ،چبُ پيعٍهتطي ؾالخ غبئت ثب هيعاى  26/07زضصس ثيكتطيي زضصس
فطاٍاًي ًؿجي ضا زاقتِ اؾت.
اظ ًظط قسيستطيي همبزيط  SWIهكبّسُ قسُ هٌبعك خٌَة غطة ٍ قوبل قطلي
اظ حؿبؾيت ثيكتطي ثطذَضزاضًس.
اظ ًظط عَالًي تطيي تساٍم ذكىؿبلي آة ظيطظهيٌي قوبل ،خٌَة غطة ٍ هطوع
حَضِ اظ حؿبؾيت ثيكتطي ًؿجت ثِ ؾبيط ًمبط حَضِ زاضًس.

اظ ًمغِ ًظط فطاٍاًي ًؿجي ذكىؿبلي آة ظيطظهيٌي هٌبعك قوبلي ،خٌَة غطثي
ٍ غطة ثيكتط زضگيط ّؿتٌس.
ثب ثطضؾي ًمكِي گؿتطُي ذكىؿبليّبي ؾبالًِ آة ظيطظهيٌي هٌبعك خٌَة
غطة ،غطة ٍ قوبل ثيكتط اظ ؾبيط هٌبعك زض هؼطض ذكىؿبلي لطاض گطفتِاًس.
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