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  چکيده
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 قابل نتايج به دستيابي يبرا که است ها آن استخراج مناطق شرايط به مربوط ها، شاخص اين معادالت از برخي هاي يبضر

 براي پالمر شاخص ضرايب واسنجي پژوهش اين هدف. گيرند قرار واسنجي مورد است الزم ديگر، مختلف مناطق در اعتماد
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 ،٨٩٢/٠( دوگانه ضرايب ترتيب به تر و خشک شرايط براي جداگانه صورت به و گرفت قرار واسنجي مورد ايران کل براي پالمر
 دست به ،بود خشک شرايط براي که تنها) ٣٣٣/٠ ،٨٩٧/٠( ضرايب با پالمر معادله با مقايسه در) ٠٠٢/٠ ،٩٤٦/٠( و) ٠٠٢/٠

ها و  سال ترين خشک عنوان به ٢٠٠١ و ٢٠٠٠ هاي سال براي ها حوضه اکثر در را خوبي بسيار انطباق پژوهش اين نتايج. آمد
 هاي سال يبارش يطشرا يلحاصل از تحل نتايجتوجه به  با بررسي مورد يها سال ينتر مرطوب عنوان به ۱۹۹۳و  ۱۹۹۲ يها سال
 مختلف اقليمي مناطق در سالي خشک ارزيابي و پالمر شاخص واسنجي براي را اي زمينه پژوهش اين نتايجنشان داد.  نظر مورد
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  مقدمه
بر  ،يعيطب يايبال ترين يچيدهپ جمله از ،سالي خشک

هاي اقتصادي،  سالمت انسان، امنيت غذايي، فعاليت
 رثاآمحيط زيست،  وهاي فيزيکي، منابع طبيعي  ساخت زير

 يدهپد ينا که  ييجا ز آنا). ٢٠٠٧ ، (ACSD-5سوء دارد
به  تواند يآن م سازي يو کم يابيارز استخزنده  صورت به

 يايي،(آس دکن کمک  سالي خشکاز  يکاهش خسارات ناش
١٣٨٥.(  

خاص و  يتپهناور است که به علت موقع يکشور يرانا
برخوردار  يمتفاوت ياز آب و هوا يک،توپوگراف هاي يژگيو

تا  ٢٢٤آن حدود  همتوسط ساالن يبارندگ يزاناست. م
سوم  يکحدود  يبترت يناست که بد متر يليم ٢٧٥

 از کمتر و) متر لييم ٨٠٠( ها يخشک هاي يمتوسط بارندگ
به  است؛) متر يليم ١١٣٣( ينزم کره بارندگي چهارم يک
 يدر قلمرو آب و هوا يرانقسمت اعظم ا يل،دل ينهم

). ١٣٧٤ همکاران، و زاده (فرج گيرد يخشک جهان قرار م
به محصوالت  يازو ن يتجمع يندهرشد فزا يگر،د ياز سو

بستر  عنوان بهمنابع آب و خاک  يتو محدود يکشاورز
 ياربس يا گونهه را ب يآب کم همسأل ي،کشاورز يداتتول ياصل
طور که آب  کشور قرار داده است. همان يفرارو يجد

 ،و کمبود آب سالي خشکبشر است،  يازن ترين ياساس
. تاکنون استانسان  يدر زندگ يجد يها عامل بروز بحران

مورد توجه قرار  يعيطب يايبال يرسا هبه انداز سالي خشک
کوتاه  يا دوره يط يعيطب يايچون اکثر بال ؛نگرفته است

اما  ؛دکنن يبه جامعه وارد م يو جان يمال ينخسارات سنگ
و در  يجيتدر صورت به سالي خشک تر ينخسارات سنگ

). با توجه به ١٣٩٠ پورحسين،( کند يم بروز يطوالن يمدت
مختلف از جمله  يها در بخش ها سالي خشکخسارات 

 يتآن از اهم ييکشور، شناسا يو اقتصاد يکشاورز
 هاي گيري يمدر تصم يشتريتوجه ب مند يازن و دارد اي يژهو

  .است ياسيس
مختلف با  يها از شاخص سالي خشک سازي يکم يبرا

 جمله آن از که شود مينقاط قوت و ضعف استفاده 
دارد ن: شاخص بارش استادکر اشاره موارد اين به توان مي

)، PNPI(٢ ي)، شاخص درصد از نرمال بارندگSPI(١شده 
 ي)، شاخص ناهنجارDPI(٣ يبارندگ يها شاخص دهک

                                                
1- Standardized Precipitation Index 
2- Percent of Normal Precipitation Index 
3- Deciles of Precipitation Index 

 ٥پالمر سالي خشک شدت شاخص و ،RAI)(٤بارش 

)PDSI .(در پالمر توسط ١٩٦٥ درسال پالمر شاخص 
 شرايط دو هر براي شدت ي معادله يک تنها با آمريکا
 هايي ويژگي ).١٩٦٥(پالمر،  کرد پيدا توسعه تر و خشک

 شامل ،کند مي يزها متما شاخص يگرکه شاخص پالمر از د
عامل با  يک يفبر بارش و تعر عالوه ديگر عوامل کاربرد

در بخش  رويدادهر  هخاتم يبرا يمفهوم احتماالت
 پنجگذشت حدود  رغم يباعث شده عل که است يبند رده

 استفاده موردمختلف، همچنان  يها شاخص هدهه و ارائ
). ١٣٨٦ ي،تودشک ي(سلطان گيرد قرار پژوهشگران

 يبرا شاخص اينبا استفاده از  اي گسترده يها پژوهش
 همکاران و ريندصورت گرفته است.  سالي خشک يبررس

 همکاران و آيگو ،آمريکاي شمالي و اروپادر  )١٩٩٠(
) در ٢٠١١( همکاران و گوپتا ،) در سراسر جهان٢٠٠٤(

و مساح  يگل محمد ،) در مشهد١٣٨٥( ياييآس ،نيما
 همکاران و کشاورز ،سو قره حوضه در) ١٣٩٠( يبوان

 در) ١٣٩٢و همکاران ( نيا صالح کشور، کل در) ١٣٩١(
خوب  يعملکرد شاخص را تا حدود يشابور،ن هحوض

است که شاخص  ينا ،دند؛ اما نکته قابل توجهکرگزارش 
و ارقام منطقه استخراج  ياتفرض يکسريپالمر بر اساس 

آن در مناطق  ياست که واسنج دهششاخص محاسبه 
 مولي و بالم. است دهکررا ارائه  يبهتر يج، نتايگرمختلف د

) در نبراسکا و ١٩٩٤(و همکاران  بگاردي) در هند، ١٩٨٠(
 کانادا، در) ١٩٩٦( همکاران و رمي آکين ي،شمال يکايآمر
کانزاس، کلرادو،  نبراسکا، در) ٢٠٠٤( همکاران و ولز
 هاي يالت) در ا٢٠٠٦( يامو و چل ،مونتانا و داکوتا ينگ،ووم

منطقه  در) ٢٠٠٨( همکاران و تودشکي سلطانيمتحده، 
) در اصفهان ٢٠٠٤فارس، کارآموز و همکاران ( يمهارلو

 بسيار هاي يافته و دادند قرار واسنجي مورد را شاخص
 در پالمر شاخص که ييجا . از آنآوردند دسته ب را خوبي

 يبا توجه به لزوم بررس و دارد کاربرد اي گسترده مطالعات
 مختلف يميدر مناطق اقل يو ترسال سالي خشک يابيو ارز

کل  يشاخص پالمر برا ،پژوهش يندر ا ،وجود دارد يرانا
  .دشو مي يبررس و يکشور واسنج

  
  
  

                                                
4- Rainfall Anomaly Index 
5- Palmer Drought Severity Index 
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  ها مواد و روش
  منطقه مورد مطالعه

 ٢٥عرض  نيب مربع، لومتريک ١٦٤٨٠٠٠ مساحت با رانيا
واقع  يدرجه شرق ٦٣تا  ٤٤و طول  يدرجه شمال ٤٠تا 
آن  ي). دامنه ارتفاع٢٠٠٩ همکاران، و يفرامرزاست ( دهش

 يو دارا متر ٥٠٠٠ از شتريب تا ايکمتر از سطح در نيب
. است گراد يسانت+ درجه ٥٠تا  -٣٠متنوع از  يهوا يدما

 متر يليم ٢٥از حدود  ريمتغ صورت به ساالنهمتوسط بارش 
 يدر نواح متر يليم ٢٠٠٠از  شيتا ب يدر فالت مرکز

 ٢٥٠کل کشور  ساالنهخزر و متوسط بارش  يايدر
خشک  يآب و هوا يدارا% کشور ٩٠ باًياست. تقر متر يليم

). بر اساس ٢٠١٢ همکاران، وفر  (شهاب است خشک مهيو ن
 حوضه يسبه  کشور رو،ين وزارت يبند ميتقس

 حوضهکه مرتبط با شش  است شده ميتقس يکيدرولوژيه
  ).١(شکل  ندهست اصلي

  

  
 ايران هگان يس هيدرولوژيکي يها حوضه يبند ميتقس - ۱شکل 

  )۱۳۸۳ نيرو،(وزارت 
  

  پالمر سالي خشکشاخص شدت 
) ١٩٦٥( پالمر توسط پالمر سالي خشک شدت شاخص

 در خاک رطوبتي ذخيره نوسانات ميزان سنجش براي
 خاک آب بيالن معادله بر آن اساس و يافت توسعه آمريکا

 صورت به، روش بودن طوالني و پيچيده دليل به. است
 محاسباتي روند کلي طور به. دش مي ارائه آن مراحل خالصه

   دکر بررسي گام سه در توان مي را شاخص اين

 اقليم رطوبتي انحراف، ها شاخص از بسياري مشابه: اول گام
 معادله( آيد مي به دست)، i( دوره هر در) d( نظر مورد

 مقايسه معيار يک تعريف به نياز، d برآورد منظور به .))١(
 يک از پالمر. است انحراف اين مقدار و نوع تعيين براي

 آن در که دکر استفاده خاک در آب رطوبت بيالن الگوريتم
 مدت دراز اطالعات براي شناختي آب محاسبات يکسري

) پتانسيل تعرق - تبخير و بارش، خاک هاي ويژگي( منطقه
 محاسباتي قسمت دو شامل گام اين. پذيرد مي صورت

 برآورد و آبي بيالن رياضي سازي شبيه - اول قسمت: است
 و واقعي رامقد شامل که آبي بيالن پتانسيل و واقعي عوامل

 و رطوبت اتالف، رطوبت تغذيه، تعرق -تبخير پتانسيل
 از پالمر. چهارگانه ضرايب محاسبه سپس و ندهست رواناب

 از و پتانسيل تعرق -تبخير محاسبه براي وايت تورنث روش
 ها فاکتور ساير آوردن دسته ب براي آبي بيالن مدل

 قسمت .)١٣٨٦ ي،تودشک ي(سلطان است کرده استفاده
 )Prc-i( اقليمي عادي شرايط مقتضي بارش محاسبه - دوم

iiii ضريب چهار از استفاده با( δγβα  ادامه در و) ,,,
 مورد اقليم براي) di( امiدوره  در رطوبتي انحراف محاسبه

 انحراف شدن مقايسه قابل منظور  به: دوم گام. است نظر
 انحراف رامقد، مختلف هاي مكان و ها زمان در رطوبتي
 Ki)( اقليمي مشخصه وزني ضريب توسط رطوبتي

، گام اين در ديگر عبارت به ؛آيند مي در بعد بي صورت به
 معادله( شود مي تعيين )Zi( رطوبتي انحراف شاخص ميزان

آغاز و  يينو تع رويدادشدت  يل: جهت تحلسوم گام). )٢(
 شده يبند به قالب رده يانحراف رطوبت راها، مقد آن يانپا

 يمحاسبات مرحلهقسمت را در پنج  ين. ادشو يم يلتبد
  ):١٣٨٦ ،يتودشک يد (سلطانکر يبررس توان يم

 هآستان يف(تعر يبند رده ياسقالب و مق يينتع -١
برآورد  -٢ ؛)يترسال يا سالي خشکمختلف  يها شدت

، )٣( معادلهشدت ( هو استخراج معادل عوامل دوام دوره
 - ٣ ؛)است مرکزي آيواي و غربي کانزاس يمعادله پالمر برا

هر  هخاتم يبرا يعامل با مفهوم احتماالت يک يفتعر
 يمايشپ -٥ و واسط يها شاخص همحاسب -٤، رويداد

  .رويدادهاشدت و مدت  يينمعکوس و تع

i-cPriPrid −=
 

)۱(                                         

iKidiZ ×= )۲        (                                       
iii ZXX 333.0897.0 1 += − )۳   (                     
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. است موجود شرايط در بارش ميزان Pri ،)١( معادله در
) iX( پالمر سالي خشك شدت شاخص ،)٣( معادله طبق

 انحراف مشارکت سهم از ترکيبي ،i زماني مقطع در
 دوره يک سالي خشک شدت و )iZ( مقطع هر رطوبتي

 مدت زين ٣٣٣/٠ و ٨٩٧/٠ب يضرا است.) iX−1( ماقبل
 را يسال تر اي سالي خشک داديرو کي دوام و استمرار زمان

  ).١٩٦٥ پالمر،( ندکن يم نييتب
  

  محاسبه شاخص
از  يران،در ا پالمرشاخص  يواسنج يبرا پژوهش يندر ا

-٢٠٠٢( يآمار همربوط به دور ماهانهاطالعات دما و بارش 
آب قابل  يت، ظرفيايي)، مساحت، عرض جغراف١٩٩٠

 هدور ي) و رطوبت کل خاک در ابتداTWCدسترس (
 حوضهيرز ٥٠٦)؛ مربوط به ١٩٩٠(سپتامبر سال  يآمار

استفاده  يرانا يبرا SWATاز مدل  يخروج يدرولوژيکيه
 يندهايفرآ). ٢٠٠٩و همکاران،  يشده است (فرامرز

و عملکرد  يدب يها داده يسنج صحت نيهمچنو  يواسنج
و همکاران  يفرامرز توسطکل کشور  يبرامحصول 

نشان  يرا در خروج يخوبدقت  و گرفت انجام) ٢٠٠٩(
 ؛مدل بود نيقابل قبول ا تيعدم قطع دليل بهکه  داد

 مدل يها يخروج ريسا که امر نيا به توجه نيبنابرا
در اين  شانيا پژوهش جياز نتا ،قابل اعتماد باشد تواند يم

 اين يوزن يانگينکه م صورت ين. بدشداستفاده  بررسي
 يبرا هيدرولوژيکي، و اقليمي شباهت اساس براطالعات 

و  محاسبه ١ جدول با مطابق يمطالعات يزآبخ حوضه هدهف
 يبراجداگانه  صورت به، پالمر شاخص يبسپس ضرا

دست آمده ه ب يرانا يبرا يو ترسال يسال خشک يطشرا
 حوضه هفدهمربوط به  يبالف و ب به ترت -٢است. شکل 

مورد استفاده  يدرولوژيکيه حوضهيرز ٥٠٦و  يمطالعات
  .است يرانکل ا يبرا

  
 

) و ۱۳۹۲ ي،(آزاد يمطالعات حوضه۱۷ - ب والف  - ۲شکل 
و  ي(فرامرز يرانا ييتا ۵۰۶ يدرولوژيکيه هاي حوضهيرز

 )۲۰۰۹ ،همکاران

  

  

  مربوطه کدهاي و مطالعاتي هاي حوضه -۱ جدول
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  تايج و بحثن
 سازي يبا توجه به باال بودن حجم محاسبات در بوم

 همچنين و يرانآن در ا سازي يکم يجشاخص پالمر و نتا
نمونه  عنوان به مختلف، مطالعاتي هاي حوضه نتايج تشابه

 ي ها حوضه( ٤-٢٣٤ يمطالعات حوضه يجاز نتا برخي
، ٢قو) آورده شده است. جدول  ابر و مهارلو ي،خون گاو

 شده يرا در روش پالمر واسنج يآب يالنخالصه محاسبات ب
  د.ده ينشان م

  
- ٢٣٤ يمطالعات حوضه ،»يآب يالنب يبضرا«) و استخراج متر يلي(متوسط ماهانه و ساالنه؛ م يآب يالنمحاسبات عوامل ب هخالص -٢دول ج

 شده يپالمر واسنج روش درقو)  مهارلو، ابر ي،خون (گاو ٤

بيالن عوامل  
آبي سال هاي ماه زماني؛ مقاطع  

 متوسط
Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep 

آبي بيالن پتانسيل و واقعي مقادير ساالنه ميانگين  
Pr_mean ٤/٥  ٦/٢٣  ٩/٥٧  ٣/٦٣  ٨/٥٧  ٨/٦٥  ٢/٢٧  ٧/١٠  ٨/١  ٧./  ٦/٠  ٢/٠  ٣/٢٦  
ET_mean ١/٨  ٢/١٤  ٩/٧  ٦/٣  ١/٨  ٩/٢٢  ٧/٥١  ٢/٧٢  ٣/٥٠  ٥/٩  ٧/٠  ٢/٠  ٨/٢٠  
RE_mean ٠/٠  ٦/٩  ١/٥٠  ٧/٥١  ٠/١٩  ٠/١٠  ١/٠  ٠/٠  ٠/٠  ٠/٠  ٠/٠  ٠/٠  ٧/١١  
RO_mean ٠/٠  ٠/٠  ٠/٠  ٠/٨  ٧/٣٠  ٤/٣٣  ٩/٠  ٠/٠  ٠/٠  ٠/٠  ٠/٠  ٠/٠  ١/٦  
L_mean ٧/٢  ٣/٠  ١/٠  ٠/٠  ١/٠  ٦/٠  ٥/٢٥  ٥/٦١  ٥/٤٨  ٨/٨  ٠/٠  ٠/٠  ٣/١٢  

ETp_mean ٣/٥٩  ٥/٢٤  ٧/٩  ٦/٣  ١/٨  ٩/٢٢  ٨/٥٦  ٩/١٠٠  ٥/١٤٣  ٧/١٧٢  ٧/١٢٧  ٠/١٠٥  ٦/٦٩  
REp _mean ٦/١٥٨  ٣/١٦١  ٩/١٥١  ٩/١٠٠  ٢/٤٩  ٢/٣٠  ٨/٢٠  ٢/٤٦  ٧/١٠٧  ٢/١٥٦  ٠/١٦٥  ١/١٦٥  ٤/١٠٩  
ROp _mean ٥/٦  ٨/٣  ١/١٣  ٢/٦٤  ٩/١١٥  ٨/١٣٤  ٣/١٤٤  ٩/١١٨  ٤/٥٧  ٩/٨  ٠/٠  ٠/٠  ٧/٥٥  
Lp _mean ٨/٢  ٦/٠  ٨/١  ٦/٢  ١/٨  ٧/٢٢  ٥/٤٧  ٩/٦٨  ٢/٤٩  ٨/٨  ٠/٠  ٠/٠  ٨/١٧  

)ها آن پتانسيل مقادير متوسط و بيالن متغيرهاي واقعي مقادير متوسط بين نسبت( آبي بيالن ضرايب  

α ١٤/٠  ٥٨/٠  ٨١/٠  ٠٠/١  ٠٠/١  ٠٠/١  ٩١/٠  ٧٢/٠  ٣٥/٠  ٠٥/٠  ٠١/٠  ٠٠/٠   

β ٠٠/٠  ٠٦/٠  ٣٣/٠  ٥١/٠  ٣٩/٠  ٣٣/٠  ٠٠/٠  ٠٠/٠  ٠٠/٠  ٠٠/٠  ٠٠/٠  ٠٠/٠   

γ ٠٠/٠  ٠٠/٠  ٠٠/٠  ١٢/٠  ٢٧/٠  ٢٥/٠  ٠١/٠  ٠٠/٠  ٠٠/٠  ٠٠/٠  ٠٠/٠  ٠٠/٠   

δ ٩٧/٠  ٤٦/٠  ٠٥/٠  ٠٠/٠  ٠١/٠  ٠٢/٠  ٥٤/٠  ٨٩/٠  ٩٩/٠  ٠٠/١  ٩٩/٠  ٠٠/١   
: اتالف رطوبت و L_mean رواناب،:  RO_mean ،رطوبت يه: تغذRE_mean يرتعرق،: تبخET_mean بارش،: Pr_mean صورت به يآب بيالن پارامترهاي واقعي رامقد متوسطجدول فوق  * در

  مشخص شده است. p پسوند با پتانسيل پارامترهاي
  

دست ه ب هگانچهار يبکه ضرا شود يم يدهد ۲ جدولدر 
 و واقعي مقاديرآمده (محاسبه بر اساس نسبت متوسط 

 با کهاست  دهتجاوز نکر يکعوامل)، از مقدار  پتانسيل
نمونه  عنوان به همچنين .دارد مطابقت حوضه اين شرايط

  هامون مشكيل) در ماه حوضه( ٥-٣ يمطالعات حوضهدر 
 يواقع رواناب رامقد(نسبت متوسط  mnT يبدسامبر، ضر

تر شدن  که بزرگ آمد دسته ب ٣٧/٦) برابر با پتانسيل و
نسبت به مقدار متوسط  يمقدار متوسط رواناب واقع

 اشکال ينا .دهد مي نشان يزمان يدر سر راآن  پتانسيل
پالمر  است. پالمر شاخص آبي بيالن هاي فرضيهمربوط به 

که رطوبت  افتد ياتفاق م يزمان يفرض نمود رواناب واقع
و در حالت  )FC(١باشد  يزراع يتازحد ظرف يشترخاک ب

                                                
1- Field Capacity 

(برابر با  پتانسيلبارش  راتفاضل مقد ه، به اندازپتانسيل
 عبارت به ا؛ استخاک  پتانسيل يه) و تغذيزراع يتظرف

 يبا بررس دهد، يخاک رخ م يهرطوبت اول هبه انداز يگر،د
که مقدار متوسط  شد يدهد ٥-٣ حوضه ماه دسامبر در

 يزراع يتو ظرف متر يليم ١٦٠ يزمان يبارش در سر
mm/m يهتغذ پتانسيلمقدار متوسط  ينهمچن .بود ٨٠ 
 يتتفاضل ظرف ينبنابرا ؛شد حاصلمتر  يليم ٩/٧٨برابر با 

و کمتر از مقدار متوسط  ١/١خاک   يهتغذ پتانسيلو  يزراع
باعث  ينو هم شد نتيجه) متر يليم ٨/٦( يرواناب واقع

 يدجهت شا  يناز ا .دش يکاز  رت بزرگ يمقدار کسر يجادا
 ريزي پايه يدرسته را ب پتانسيل رابتوان گفت که پالمر مقد

 يآب يالنب هچهارگان يبضرا محاسبه از بعد است. نکرده
)iiii δγβα  براي يو انحراف رطوبت يبارش مقتض ،),,,
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 همشخص يبضرا سپسآمد.  دسته ب يمطالعات يها حوضه
 وتر و خشک  يطدر شرا يمطالعات يها حوضه يبرا يمياقل

. دش حاصل) Zi( يرطوبتشاخص انحراف  رامقددر ادامه 
شاخص  يتجمع راشدت، مقد يها استخراج معادله يراب

ماه مربوط به  ۴۸تا  يک يمقاطع زمان در يانحراف رطوبت
مورد استفاده قرار  و محاسبه يرانا يمطالعات يها حوضه

و  يبش يشترينبا ب يخط (خط ينگرفت و با برازش بهتر
 يکها به تفک معادله ين)، ايردبر گها را در غالب داده ينکها

در ). ۳دست آمده است (شکل ه تر و خشک ب يطشرا يبرا
 شاخص انحراف يتجمع راکه مقد شود مي مالحظه ۳شکل 
1iVw( يرطوبت تر و  شرايطدر  يا کرانه رويدادهاي) در −

 نشانکه  است بااليي )همبستگي يب(ضر r يخشک دارا
 در r. اما شود حاصل تواند مي اعتمادي قابل نتايج دهد مي

 ي) دارا٧٧٣١/٠نسبت به خشک ( )٩١٣٢/٠(تر  شرايط
د که کراستنباط  ينچن توان يو م است شترييب مقدار

 دامنه با مقاديري ،در حالت تر يميمشخصه اقل يبضر
 رطوبتي انحراف شاخص از کمتر، پراکندگي و تر بزرگ
 يپراکندگ که ينا يح. در تشراست دهکر حاصل نهايي

 توان يتر است، م يطاز شرا يشترخشک ب يطها در شرا داده
 نوسانات خشک هاي ماه در همشخص يبگفت که ضر

 هم ديگر مراحل و داشته تر هاي ماه به نسبت را بيشتري
 .است دهکر بسيار بيشتر تدريجي صورت به را تأثير اين

 ارقام در يو بزرگ يشترارقام در حالت خشک ب يپراکندگ
 .است تر ازکمتر  حالت ينا

شدت  يينها يها شده، معادله انجام هاي يتوجه به واسنج با
 سازي بومي زير صورت به ايران در خشک و تر شرايط يبرا

  : شد

i0.002Z1i0.946XiX1 +−=   تر شرايط              )۴( 

i0.002Z1i0.892XiX2 +−= شرايط خشک             )۵(  

شاخص  ريکه سهم تأث دشو يم مالحظه معادالت نيا در
 اريدر مقدار شاخص در ماه مورد نظر بس يانحراف رطوبت

) و عمده مقدار شاخص مربوط به مقطع ۰۰۲/۰( استکم 
 ايشاخص پالمر است که حافظه پو ويژگي نياست. ا يقبل

 يمقدار به ن،يشيپ مقاطع طيشرا گرفتن نظردارد و با در 
بعد از  رسد، يم نظر مورد ماه در شاخص يبرا مشخص

محاسبه و  سالي خشکشدت، شاخص  يها استخراج معادله
چون  يگريمطالعات د در يرفت.صورت پذ يبند مراحل رده

شدت  يها معادله ،)۲۰۰۸( همکاران و تودشکي سلطاني
 ترسالي برايو ۰/ ۰۰۶و  ۷۵/۰ يبضرا سالي خشک يبرا

 حاصل فارس مهارلوي منطقه يبرا ۰۰۸/۰ و ۶/۰ ضرايب
 يک تنها )،۲۰۰۴کارآموز و همکاران ( همچنين. شد

 اند  کرده گزارش اصفهان در ۰۶/۰ و ۶۸/۰ ضرايب با معادله
 صورت به را آن خشک، شرايط معادله محاسبه با آن در که

 يساز يکم جهينت .دادند تعميم ترسالي هاي دوره به قرينه
 يسر يبرا پالمربا استفاده از شاخص  سالي خشکشدت 

 ۴  در شکل ۴ -۲۳۴ يمطالعات حوضهمربوطه در  يزمان
 يتبه وضع مربوطالف،  - ۴ل (الف و ب) آمده است. شک

ب مربوط  -۵و شکل  ۱۹۹۶تا  ۱۹۹۲ يها در سال حوضه
است. محور سمت راست نمودار مربوط  ۲۰۰۲تا  ۱۹۹۷به 

ر سمت چپ مربوط به و محو حوضهبه بارش ماهانه 
 کلي روند. است پالمر اوليه شاخصو  شده واسنجيشاخص 
 ۱۹۹۱و  ۱۹۹۰ يها در سال دهد نشان مي ها شاخص

 ۱۹۹۳و  ۱۹۹۲ يها و بعد از آن در سال يعيطب يطشرا
 ۱۹۹۳سال  که يطوره ب است؛ افتاده اتفاق يترسال يطشرا

به سمت  يطو بعد از آن شرااست بوده  سال ينتر مرطوب
در سال  يديشد هاي سالي خشکآورده و  يرو سالي خشک
 شود ياست. طبق نمودار مالحظه م يوستهبه وقوع پ ۱۹۹۴

ند و ا هبود يتر يها سال ۱۹۹۶ اوايلو  ۱۹۹۵ يها که سال
وجود  سالي خشک يطشرا ۱۹۹۷ ابتدايو  ۱۹۹۶در اواخر 

 اوليه شاخص ،۱۹۹۷سال  در شکل طبق داشته است.
 نرمال شرايط واسنجي شده، شاخص و سالي خشک شرايط

اتفاق  ييها بارش ،سال ينا يابتدا در دهند، مي نشان را
بودن شاخص پالمر، شاخص  يبازگشت ويژگي طبق وافتاده 
و  بهتر شرايط يهبه شاخص اول نسبتشده  يواسنج
 يطشرا ١٩٩٨سال  يل. در اوااستنشان داده  را تري واقعي

بر منطقه حاکم  سالي خشک، ٢٠٠٢ يلاتر و بعد از آن تا او
 دورهدر  سالي خشک ترين يدشد که يطوره ب ؛بوده است

و بعد از آن  ٢٠٠٠ سالوط به ربم ١٩٩٠- ٢٠٠٢ آماري
مورد  هاي در سال يبارش کل ي. بررستاس بوده ٢٠٠١

 يکه تطابق خوب دهد مي نشان مختلف هاي حوضه درنظر 
 از. دارد وجود يبارش يطو شرا شده يواسنج شاخص ينب

شاخص  ها، حوضه ساير با مشابه حوضه اين در ديگر، طرف
 يو ترسال سالي خشک وضعيت ها سال غالب در پالمر يهاول

و شاخص  يحالت واقع به نسبت بيشتر خيليرا با شدت 
 .دهد مي نشان شده يواسنج
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  شده يجنواس پالمر روش در ي،مطالعات يها  حوضهشدت؛  يينها يها استخراج معادله يبراو خطوط پوش  يا کرانه يعوقا - ٤شکل 

 

  

  
  )۱۹۹۰- ۲۰۰۲( ۴- ۲۳۴ حوضه  شده؛ واسنجي و اوليه پالمر روششاخص پالمر در  يبند رده يجنتا -و ب الف - ۵شکل 

 
 مدل حساسيت بررسي

درصد  ۵۰تا  صفرمدل از  حساسيت تحليل پژوهش اين در
(بارش و  اصلي ورودي يپارامترها رادر مقدو  يشافزا

 بدين و شده انجام) TWCو  خاکماهانه، رطوبت  يدما
ه ب PDSIها در مقدار شاخص  آن ييراتتغ يزانم طريق
که  دهد مي نشان نتايج). ۵آمده است (شکل  دست

y = 116/79x + 1084/8 
R² = 0/8339 

y = -58/055x - 506/26 
R² = 0/5977 
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 يکيدارد و  ياديز يتحساس TWC راشاخص پالمر به مقد
 فرضيات برخالف( پارامتر اينمطالعه  ينکه در ا يلياز دال
 SWATخاک) از مدل  يهکل ال يبرا ينچا ۸با فرض  پالمر

که در کشور  شود مي مربوط موضوع اين به نيز شداستفاده 
 يکسانموجود در مناطق مختلف  يها خاک يطشرا يرانا
برآورد  TWC يواقع راکه مقد يصورت در رو ينو از ا ستين

. دکن مي ارائه واقعيت به تر يکبهتر و نزد يجد نتاش
 ۴۰ مقدار در تنها دما، پارامتر به نسبت شاخص، ينهمچن
 که است اين خاطره ب و دهد مي نشان حساسيت آن درصد

 يرتعرقکم، تبخ يليخ يدر دماها وايت تورنث مدل
  .کند يبه صفر برآورد م يکرا نزد يلپتانس

  

 
  اصلي ورودي پارامترهاي تغييرات درصد اساس بر شاخص حسايت تحليل - ۵ شکل

  
 گيري نتيجه

 پالمر سالي خشک شاخص واسنجي يبرا ،پژوهش اين در
 به کشور گانه يس هيدرولوژيکي هاي حوضه ابتدا ايران، در

 از وزني ميانگين با سپس و تبديل تر بزرگ حوضه هفده
از  ي(خروج ايران حوضه زير ۵۰۶ يموجود برا هاي داده

دست ه ب يمطالعات حوضه هفده هاي ير)، متغSWATمدل 
 هاي معادله ضرايب مختلف، هاي دادهاستفاده از  باآمد. 

 حوضه هفده به که ايران کل سطح در پالمر شاخص
استفاده از  اب. شد واسنجي بود، شده تبديل مطالعاتي

 نهايي ي ها معادله پالمر، شاخص يافته  تعميممعادالت 
 ضرايب با ترتيب به ترسالي و سالي خشک براي شدت

) به دست ۰۰۲/۰، ۹۴۶/۰) و (۰۰۲/۰، ۸۹۲/۰( گانه دو
در غالب  دادنشان  پژوهش ينا يکل نتايج همچنين .دآم

 ۲۰۰۱و  ۲۰۰۰ يها سال کشور، يمطالعات يها حوضه
 ينتر مرطوب ۱۹۹۳و  ۱۹۹۲ يها و سال ينتر خشک

 يجنتا اين که بودند) ۱۹۹۰- ۲۰۰۲( يدوره آمار يها سال
 اين بارشي شرايط يلحاصل از تحل نتايجمنطبق با 

 دهد يو نشان ماست مورد نظر بوده  هاي سال در ها حوضه
انجام شود  تواند يهر منطقه م يشاخص پالمر برا واسنجي

 شدت مقايسه نتايج. دکن حاصلرا  ينانياطم قابل نتايج و
 و شده واسنجي شاخص دو در ترسالي و سالي خشک

 ها حوضه غالب در اوليه شاخص که داد نشان اوليه شاخص

 خيلي شدت با را ترسالي و سالي خشک وضعيت ها، سال و
و با توجه  است کردهبرآورد  يبه حالت واقع نسبت بيشتر

منابع آب  يريتمد هاي در برنامه شاخص اين که ينبه ا
 يتبهتر است بر اساس وضع ،گيرد ميمورد استفاده قرار 

 يکه واسنج شودو محاسبه  يموجود منطقه واسنج
شده  يمنته يخوب يجبه نتا يزن پژوهش ينشاخص در ا

 نيا يکل جينتا :دشو مي ارائه پيشنهاداتي ادامه دراست. 
 مناطق در سالي خشک يابيارز يبرا را يا نهيزم پژوهش

 مطالعه، نيا از استفاده با. دکن يم فراهم مختلف يمياقل
 با سالي خشک و آب منابع بر مياقل رييتغ اثر يبررس

 ريپذ امکان ران،يا در شده يواسنج پالمر شاخص از استفاده
 جهت هيدرولوژيکي حوضه زير هفدهاستفاده از  يبرا. است

 شدت هاي معادله و اقليمي مشخصه ضرايب استخراج
 و يس تعداد با که دشو مي پيشنهاد ،سالي خشک و ترسالي

 و سالي خشک وقايع تحليل تا شود انجام کار بيشتر يا
 هاي فرضيه به توجه با. گيرد صورت بهتري دقت با ترسالي

مثال فرض دو  يبرا يالن،ب عوامل محاسبهپالمر در  ساده
 اليه يبرا ينچا کيبودن خاک و در نظر گرفتن  اي يهال

 در همچنين و خاک تحتاني اليه يبرا ينچا هفتو  سطحي
) Deep Perculation, DP( فرونشت ميزان نگرفتن نظر

عوامل مربوط به  يرسا دشو يم يشنهادپ يآب يالنب يبرا
. شوند گرفته نظر در آبي بيالن و هيدرولوژيکي چرخه
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