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چکیده
با تحلیل سوابق تاریخی پدیده خشکسالی و با تکیه بر آمار و اطالعات موجود میتوان دوره بازگشتهای خشکسالی را برای مناطق مختلف برآورد
کرد .با ایجاد طرحهای آمادگی برای پدیده خشکسالی میتوان مشکالت ناشی از خشکسالی را تا حد زیادی کاهش داد .فراوانی بههمراه شدت،
مدت و گستره از مهمترین ویژگیهای موردمطالعه در مطالعات مربوط به خشکسالی میباشند .هدف از این پژوهش محاسبه فراوانیهای نسبی
خشکسالی حوضه خلیج فارس با کمک شاخص خشکسالی تبخیر و تعرق بارش استانداردشده ( )SPETIو تهیه نقشه فراوانی آنها بود .بدین
منظور از شاخص  SPETIبهعنوان شاخص منتخب جهت بررسی خشکسالیها در  10ایستگاه واقع در داخل و خارج از حوضه با طول دوره آماری
مشترک  30yrساله ( )2017-1988در چهار مقیاس  12و  9و  6و  3 monthاستفاده شد .پس از بررسی نتایج خروجی فراوانیهای نسبی
خشکسالی در هر مقیاس استخراج و نقشه های آن ترسیم شدند .نمودارهای روند بارش و دما نشان داد که دادههای ساالنه بارش و دما بهترتیب
روند کاهشی و افزایشی داشته که دما با  %28افزایش همراه بوده است؛ بنابراین نتایج نشان داد که شاخص  SPETIدر ارائه پدیدههای خشکسالی
با افزایش دما و کاهش بارش مواجه بوده است .لذا این ایستگاهها بهعنوان ایستگاه با پتانسیل حساسیت به خشکسالی معرفی میگردند.

واژههای کلیدی :تبخیر و تعرق؛ حوضه خلیج فارس؛ درجه حرارت؛ .شاخص .SPETI
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 -1مقدمه
کمتر از بارش بوده است ،تغییرپذیری در  PDSIبهوسیله
بارش کنترلشده است؛ پس به اهمیت اثر دما در شرایط
شد
ارائه
هشدارهایی
خشکسالی
(.)Chang and Kleopa 1991; Heim 2002

خشکسالیها گرچه زیانهای اقتصادی ،خسارات محیطی
و اجتماعی زیادی را باعث میشوند ،نسبت به سایر پدیده-
های هواشناسی کمتر موردتوجه قرار گرفتهاند؛ زیرا تعریف،
تعیین و ارزیابی آنها مشکل است .دانشمندان علم
هواشناسی ،شاخصهای متعددی بهمنظور ارزیابی و پایش
خشکسالیها ارائه دادهاند ( Bazrafshan and Khalili
)2012؛ بنابراین تالشهای زیادی در جهت ارزیابی ساده
و پایش خشکسالی صورت گرفته است .در این مطالعه
ارزیابی وضعیت خشکسالی در حوضه خلیج فارس که
آبراههای پراهمیت است و در امتداد دریای عمان و میان
دو منطقه ایران و شبهجزیره عربستان واقع شده ،هدف قرار
گرفته است .پژوهشگران در سالهای اخیر تالشهای
بسیاری در جهت توسعه یا تکمیل شاخصهای خشکسالی
داشتهاند .اغلب مطالعات مربوط به تحلیل خشکسالی با
استفاده از شاخص خشکسالی پالمر ،که بر اساس معادله
تعادل آبوخاک است ( (PDSI1و یا با کمک شاخص بارش
استانداردشده ( )SPIکه بر اساس احتمال وقوع بارش
است ،صورت میگیرد ( .)Palmer 1965بهدلیل کمبودن
تنوع دادههای موردنیاز و ساده بودن آنها در شاخص SPI
بهصورت وسیع برای پایش خشکسالی استفاده میشود و
بهدلیل وابستگی بارش به عواملی مانند دما ،تبخیر و
همچنین زمانبر بودن کنترل خشکسالی با متغیرهای
زمانی بارش برای پایش خشکسالی انجام میشود
).(Mckee 1993; Palmer 1965

معرفی شد و آن شاخص تبخیر و تعرق بارش استانداردشده
) (SPETIاست که بر اساس بارش و تبخیر و تعرق پایه-
ریزی شده است.

انتقاد اصلی به شاخص  SPIاین است که محاسبه آن تنها
بر اساس دادههای بارش میباشد .این شاخص متغیرهای
دیگری را که میتواند خشکسالی را تحت تأثیر قرار دهند-
مثل دما ،تبخیر و تعرق ،سرعت باد ،و رطوبت خاک -در
نظر نمیگیرند اما مطالعات زیادی نشان داده است که
بارش متغیر اصلی در تعیین شروع مدت شدت و پایان
است
خشکسالی
( .(Vicente-Serrano et al. 2010با پژوهشهای
بهعملآمده بر روی نقش دما و بارش در شاخص PDSI
دریافتند که شاخص در هر دو متغیر به یک اندازه به
تغیرات پاسخ میدهد و تنها زمانی که نوسان درجه حرارت

شاخص  SPETIترکیبی از حساسیت  PDSIبه تغیرات
تبخیر (ناشی از نوسانات دما و روند آن) همراه با سادگی
محاسبات و ماهیت چندزمانه بودن  SPIاست (Vicente-
 .)Serrano et al. 2010در پایش خشکسالی تابستان در
شبهجزیره عربستان از شاخصهای  PDSIو SPETI
مورداستفاده قرار گرفت و همبستگی این دو مورد ارزیابی
شد و نتیجه حاصل آن این بود که در تابستان بیشترین
همبستگی را دارند ( .)Boroneant et al. 2001در
جمهوری چک نیز از شاخص  SPETIروی مدل اقلیم
منطقهای با سناریوی  AIBSRESاستفاده شد و نتیجه
حاصل از آن نشان داد که هردو شاخص  SPIو SPETI

)Palmer Drought Severity Index (PDSI

بر اساس مطالعات تجربی افزایش درجه حرارت بهطور
قابلمالحظهای روی شدت خشکسالی تأثیر دارد .با استفاده
از آزمایشی به نام مدل گردش عمومی جو نشان داده شد
که بیش از  %80از آب حاصل از بارش توسط تبخیر و تعرق
کاهش مییابد و میزان خشکیهای ناشی از ناهنجاری دما
بسیار بیشتر از خشکی حاصل از کمبود بارش است و در
دهه اخیر هم نقش درجه حرارت در خشکسالی بیشتر
محسوس شده است ( .)Abramopoulos et al. 1998بر
اساس سناریوهای تغییر اقلیم ،دمای هوا حداقل تا 100
سال آینده  2تا  5 oCافزایش را در پی خواهد داشت ،لذا
لحاظ کردن دما در محاسبات خشکسالی از ضرورت باالیی
برخوردار است که این گرمای پیشبینیشده حاصل از
اثرات خشکسالی بهوسیله مدلهای اقلیم جهانی را میتوان
در  PDSIدید درحالیکه  SPIتغیرات شرایط موردانتظار
خشکسالی را منعکس نمیکند (al. 2007 Solomon et
Dubrovsky et al. 2009; Jones and Moberg
;)2003؛ بنابراین یک شاخص جدید برای خشکسالی

1
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رابطهی معناداری با متغیرهای روانآب رودخانههای منطقه
دارند ولی شاخص  SPETIدارای همبستگی بیشتری بود
( .)Abramowitz 1974بهدلیل جدید بودن این شاخص
در داخل کشور پژوهشهای زیادی در این رابطه صورت
نگرفته است و اکثر مقاالت التین موجود مربوط به شاخص
 SPETIمیباشد .بهطور مثال ،مقاله Eslahi et al. 2014
تنها مقاله یافت شده در ایران است که در تبریز برای پایش
خشکسالی از این شاخص ،آزمون مقایسه و آزمون
همبستگی نیز استفاده کردهاند .در این پژوهش تالش شده
است تا با استفاده از شاخصهای هواشناسی و
هیدرولوژیکی به شناخت و معرفی مناطق مستعد
خشکسالی پرداخته شود لذا از جمله نوآوریهای این
پژوهش استفاده ترکیب شاخص  SPIبا دما میباشد.
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 -2مواد و روشها
 -1-2منطقه موردمطالعه
حوضه خلیجفارس در ◦ 24تا ◦ 30و ‘ 30عرض شمالی و
◦ 48تا ◦ 56و ‘ 25طول شرقی از نصفالنهار گرینویچ قرار
دارد (شکل  .)1آب و هوایی خشک و نیمه استوایی دارد.
شوری بیشتر خلیجفارس نسبت به اقیانوس موجب
پیدایش جریان آبی از اقیانوس هند به خلیج فارس میشود
که بهموازات ساحل ایران و در جهت پادساعتگرد است با
کاهش دما و بارش همراه است و بههمین دلیل به بررسی
خشکسالی این حوضه پرداختهشد ( Haghshenas
.)2010

شکل  - 1موقعیت جغرافیایی حوضه خلیجفارس و ایستگاههای موردمطالعه
Fig. 1 Geographical location of the Persian Gulf basin and the studied stations

 -2-2محاسبه شاخص SPETI

از آنجاییکه محاسبه شاخص  SPETIساده بوده و برهمان
اساس شاخص  SPIمحاسبه میشود ،با استفاده از اختالف
ماهانه بارش و تبخیر و تعرق ( )PETمحاسبه میشود،
اولین مرحله محاسبه  PETیا همان تبخیر و تعرق است؛
چون از پارامترهای زیادی از قبیل رطوبت هوا ،دمای سطح
زمین ،تشعشع منتشرشده از خاک ،فشار بخار آب و گرمای

نهان و محسوس زمین  -جو محاسبه آن مشکل است که
مطابق با آن معادالت جانشین برای محاسبه PET
ارائهشده که دادههای کمی در آن نقش دارند (Allen et
) .al. 1998روش  PMدادههای فراوانی دارد بهدلیل اینکه
برای محاسبهاش از پارامترهای دما ،سرعت باد ،رطوبت-
سنجی و تشعشع خورشیدی دخیل هستند که در همه
مناطق دنیا این دادههای هواشناسی قابلدسترس نیستند
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مطابق با آن معادالت تجربی بهصورت جانشین برای
محاسبه  PETارائه شده است که دادههای کمتری در آن
دخیلاند .(Allen et al. 1998) .اگرچه که بعضی از این
روشها نتایج بهتری را نشان دادهاند ،ولی منظور از تخمین
 PETبرای محاسبه شاخص در واقع برآورد زمانی آن است،
بنابراین نیاز نیست دقیق باشد ( Droogers and Allen
 .)2002وقتی شاخصی مثل شاخص  PDSIمحاسبه
میشود ،استفاده از روشها ی آسان یا پیچیده برای PET
نتایج مشابهی میدهد ()Marvonatis 2007؛ بنابراین
سادهترین رویکرد را برای محاسبه  PETارائه میشود که
مزیت استفاده از این روش این است که تنها از میانگین
دمای ماهانه استفاده کرده است (.)Thornthwaite 1948
() 3
 Kضریب تصحیحشده است که بهصورت یک تابع از
روزهای ماه و مختصات عرض جغرافیایی بر اساس رابطه
( )4بهدست میآید:
()4

N NDM
()
)
12
30

(= K

 NDMتعداد روزهای ماه و  Nحداکثر تعداد ساعات آفتابی
است که بهصورت رابطه ( )5محاسبه میشود:
) s

()5

24



(= N

طبق این روش مقدار  PETبرحسب متر بهطور ماهانه از
رابطه ( )1محاسبه میشود:
10T m
)
I

()1

( PET = 16K

که T ،میانگین دمای ماهانه برحسب  I ،oCشاخص گرما،
بر اساس مجموع  12ماه مقادیر شاخص  Iکه درنهایت از
میانگین ماهانه دما بهصورت رابطه ( )2بهدست میآید:
T
I = ( )1.514
S

()2

 mضریب وابسته به  Iاست که مطابق رابطه ( )3محاسبه
میشود:
m =6.75 ×10-7I3-7.71×10-5I2+1.79×10-2I+0.492

خشکسالی است که فرآیند گرمایش جهانی را نشان
میدهد ،هرچند نقایصی بههمراه دارد؛ بهطوریکه اگر
 PETصفر باشد پارامتری قابلتعریف نیست و کسر
 P⁄PETروندپذیری نقش دما را در خشکسالی کاهش می
دهد .مشابه همان روشی که در  SPIاست ،مقادیر نهایی
در مقیاسهای زمانی مختلف جمع زده میشوند.
جدول  - 1مشخصات جغرافیایی ایستگاههای موردمطالعه
Table 1 Geographical characteristics of the studied
stations
عرض جغرافیایی

طول جغرافیایی

Station name

که 𝑆𝜛 زاویه ساعت طلوع خورشید است که مطابق رابطه
( )6محاسبه میشود:

28.983

50.8333

27.286

56.366

) s = arcos(-tanϕtanϭ

27.333

62.333

Boushehr
Bandar
Abbass
Saravan

26.5

53.983

26.533

54.833

25.833

54.833

25.633

57.766

25.283

60.616

30.766

49.666

Kish Island
Bandar
Lengeh
Abu Mousa
Island
Bandar Jask
Bandar
Chabahar
Agha Jari

()6

که در آن  ϕعرض جغرافیایی برحسب رادیان ) (Rو ϭ
تمایل خورشیدی برحسب رادیان است که با رابطه ()7
محاسبه میشود:
() 7

2J
 1,405
365

(  0.4093sen

و در آن  Jمتوسط روزهای میالدی در ماه است .پس در
محاسبه  PETبرای هر ماه  Iبر طبق رابطه ( )8محاسبه
میشود:
() 8

Di=Pi-PETi

که یک اندازه ساده از مقدار اضافی آب هرماه را به دست
میدهد .نسبت  Pبه  PETیک پارامتر برای تعیین وضعیت

 -3-2دادههای موردمطالعه
در این بررسی دادههای بارش و دمای ایستگاه هواشناسی
حوضه خلیجفارس را که دارای آمار بلندمدت  20ساله
است ،بهعنوان مطالعه موردی موردبررسی و تحلیل قرار
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داده شد .ابتدا روند تغیرات سری دادههای بارش و دمای
ساالنه ایستگاههای موردنظر را موردمطالعه قرار داده که
طبق جدول ( )1طول و عرض جغرافیایی هر ایستگاه نشان
دادهشده است .مطالعه تغیرات خشکسالی براساس مقادیر
محاسباتی ماهانه شاخصهای  SPIو  SPETIبا یکدیگر
مقایسه میشود .جهت محاسبه شاخص  SPETIبهدلیل
نبود برنامه منسجم رایانهای از نرمافزار محاسباتی متلب
کمک گرفتهشد و چون دادههای موردنظر بهعنوان ورودی
به نرمافزار داده شده است ،در مقابل صرفاً نمودارهایی از
جنس سری زمانی مقادیر شاخصهای خشکسالی ارائه
میشود.
 -4-2شاخص خشکسالی SPETI

این شاخص جدیدد خشکسدالی بدرای اولدین بدار توسدط
( )Vicente-Serrano et al. 2010فرمولدده شددد کدده
بددر اسددداس بدددارش و  PETپایدددهریدددزی شدددده اسدددت
(براسدداس تعددادل آب و هددوایی مطددرح شددده توسددط
 .(Thornthwaiteمزیدددت اصدددلی آن چنددددمقیاسدددی
بدددودن آن اسدددت طدددوریکددده مقیددداس آن در دوره

شکل  - 2نمودار مقادیر (الف) ( ،3ب) ( ،6ج)  12و (د) 24

زمانیهای متعدد قابدل ارائده اسدت و تدأثیر تغیدرات دمدا

ماهه شاخص خشکسالی  SPETIدر بازه زمانی 1988-2017
ایستگاههای آغاجاری و بوشهر

 .)2010از لحددداظ محاسدددبات ریاضدددی  SPETIشدددبیه

Fig. 2 Charts of a) 3, b) 6, c) 12 and d) 24 months
values of SPETI drought index in the period of
2018-1988 at Aghajari and Bushehr stations

در آن اعمدالشدده اسدت ( Vicente-Serrano et al.

شدداخص بددارش استانداردشددده (  ) SPIاسددت؛ امددا دمددا
در آن نقددش دارد ( .)Eslahi et al. 2014قدددم اول
محاسددبه  PETاسددت کدده پارامترهددای فراوانددی از جملدده
دمدای سدطح زمدین ،رطوبدت هدوا ،تشعشدع منتشرشدده
از خدداک ،فشددار تبخیددر آب و گرمددای نهددان و محسددوس
اسددت کدده از طریددق همددان روابددط ( )1و ( )2محاسددبه
میشود ).(Allen et al. 1998

 -3یافتهها و بحث
با توجه به نتایج گرفتهشدددده از مطالعهای که در سدددال
 1388در کل ایران انجام داده شدددد و نتیجه حاصدددل در
شمال غرب ایران خ شک سالی طی سالهای اخیر شدید
بوده اسدددت ( ،)Alijani and Babaei 2009میتوان از
طریق تحلیل آماری و نموداری به این نتایج پی برد.

شکل ( )2شامل نمودارهای مقادیر  24 ،12 ،6 ،3ماه
شاخص موردبررسی را در بازه زمانی  30ساله ( -2017
 ) 1988در ایستگاههای بوشهر و آغاجاری نشان میدهد.
همانگونه که مشاهده میشود روند کلی در طی دوره yr
 30نزولی بوده است ولی با بررسی نوسانات میانگین دما و
بارش در دورههای مختلف آماری مشخص میشود که این
تغیرات از سالهای  1988تا  2000نشاندهنده مقدار
بارش ساالنه بیشتر از دورههای بعد از آن است .از سال
 2000تا  2015بارش دارای جهش بوده و از سال 2015
تاکنون دما بیشتر شده است؛ بنابراین طبق نمودار روند
در این نمودار بارش ابتدا سقوط کرده و بعد کمکم
کاهشیافته است پس از آن دما رو به افزایش است.
شدددکل ( )3نمودارهدددای مقدددادیر  24 ،12 ،6 ،3ماهددده
شددداخص موردبررسدددی را در بدددازه زمدددانی  30سددداله
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ترسددالی مشدداهدهشددده اسددت .طددی سددالهددای 2000
تاکنون بیشتدر ترسدالی مشداهدهشدده ،امدا آنچده نشدان
میدهد دمای هوای شرجی بوده است.

( )1988 -2017در ایسددددتگاه جاسددددک کدددده نشددددان
مددیدهددد .طبددق نمددودار رونددد کلدی تغیددرات افزایشددی و
کاهشی بوده اسدت بدهطدوریکده هدم خشکسدالی و هدم
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شکل  - 3نمودار مقادیر  12 ،6 ،3و  24ماهه شاخص خشکسالی  SPETIدر بازه زمانی  1988-2017ایستگاه جاسک
Fig. 3 Chart of 3, 6, 12 and 24 months values of SPETI drought index in the period of 2017-1988 Jask
station

شدددددکل ) (4نمودارهدددددای مقدددددادیر 24 ،12 ،6 ،3
ماهددده شددداخص موردبررسدددی را در بدددازه زمدددانی 30
سددددداله (  )1988 -2017در ایسدددددتگاه سدددددراوان
نشددان مددیدهددد همددانگوندده کدده مشددخص اسددت
همدددانگونددده کددده مشدددخص اسدددت روندددد کلدددی
میدددانگین تغیدددرات طدددی ایدددن دوره دارای جهدددش

اسددت بددهطددوریکدده طبددق نمددودار رونددد تغیددرات
تحویدددل سدددال  2000مدددیالدی بددده بعدددد کددداهش و
افددزایش شددده و بیشدددتر تغیددرات از سددال  2000تدددا
 2010مدددیالدی اسدددت کددده روندددد کاهشدددی داشدددته
است.
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شکل  - 4نمودار مقادیر  12 ،6 ،3و  24ماهه شاخص خشکسالی  SPETIدر بازه زمانی  1988-2017ایستگاه سراوان
Fig. 4 Chart of 3, 6, 12 and 24 months values of SPETI drought index in Saravan station period 20171988

شدددکل ( )5نمودارهدددای مقدددادیر  24 ،12 ،6 ،3مددداه
شددداخص موردبررسد دی را در بدددازه زمدددانی  30سددداله (
 )1988 -2017در ایسدددتگاههدددای کندددارک و چابهدددار
نشددان مددیدهددد .اگددر سددالهددایی کدده بددارش کمتددر از
میددانگین اسددت را بددهعنددوان سددال خشددک در نظددر

بگیددریم ،مدیتددوان گفددت کدده بددر طبددق نمددودار از سددال
 2000بده قبدل دوره هشدتسداله بده بعدد از آن تدداکنون
درجهددش اسددت ،رونددد از سددال  2012تددا  2016روبدده
افزایش است یعنی میزان دما از بارش بیشتر است.
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شکل  - 5نمودار مقادیر  12 ،6 ،3و  24ماهه شاخص خشکسالی  SPETIدر بازه زمانی  1988-2017کنارک و چابهار
Fig. 5 Chart of 3, 6, 12 and 24 months values of SPETI drought index in the period of 2018-1988 at
Konarak and Chabahar stations

اگر سالهایی که دما باالتر است بهعنوان سال خشک در
نظر گرفته شود ،در سال  2000به قبل شدت خشکسالی
ها بیشتر بوده است و از  2000تاکنون شدت خشکسالی و
ترسالی در جهش و میزان دما و بارش در تغییر است.

شکل ( )6نمودارهای معادل  24 ،12 ،6 ،3ماهه شاخص
موردبررسی را در بازه زمانی  30ساله (  )1988 -2017در
ایستگاه بندرعباس نشان میدهد .به دلیل درجه حرارت در
سالهای اخیر خشکسالی و هوا شرجی است .طبق نمودار
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شکل  - 6نمودار مقادیر  12 ،6 ،3و  24ماهه شاخص خشکسالی  SPETIدر بازه زمانی  1988-2017ایستگاه بندرعباس
Fig. 6 Graph of 3, 6, 12 and 24 months values of SPETI drought index in the period 2017-1988 of Bandar
Abbas station
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شکل  - 7نمودار مقادیر  12 ،6 ،3و  24ماهه شاخص خشکسالی  SPETIدر بازه زمانی  1988-2017ایستگاههای جزیره کیش،
بندرلنگه و جزیره ابوموسی
Fig. 7 Chart of 3, 6, 12 and 24 months values of SPETI drought index in the period of 2017-2018 Kish
Island, Bandar Lengeh and Abu Musa Island stations
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شکل ( )7شامل نمودارهای مقادیر  ،12 ،6 ،3و Months

 24شاخص موردبررسی را در بازه زمانی -2017( 30 yr
 )1988در ایستگاههای جزیره کیش ،بندرلنگه و جزیره
ابوموسی نشان میدهد ،با توجه به اینکه هر سه شهرستان
از لحاظ آب و هوایی ،گرم و خشک ساحلی به درجه حرارت
شرجی دارند .همانگونه که مشاهده میشود ،روند کلی
میانگین دما در طی این دوره  30 yrصعودی بوده
بهطوریکه طبق نمودار ،روند تغیرات از سال 2000
میالدی به بعد بیشتر شده و بهعبارتدیگر روند صعودی
دما طی  30 yrاخیر بیش از دورههای دیگر بوده است و
دلیل صعودی بودن روند کلیه نمودار همین دوره 30 yr
است.
درباره روند کلی موضوع میتوان به این نکته اشاره کرد که
هرچقدر دورههای خشکسالی کمتر شوند ،تعداد مقادیر
کمتر شده و به ترسالی نزدیک میشود .به دلیل دخالت
داشتن دما در شاخص  SPETIسالهایی که شاخص SPI
ترسالی شدید (خشکسالی شدید) را نشان میدهد بهدلیل
باال بودن دما (پایین بودن دما) این ترسالیها (خشکسالی-
ها) تعدیلشده است و عکس این مطلب نیز صادق است.
به دلیل دخالت داشتن دما در شاخص  SPTIسالهایی که
شاخص  SPIخشکسالی شدید را نشان میدهد بهدلیل باال
بودن دما این ترسالیها تعریفشده و عکس این مطلب نیز
صادق است .چند سال اخیر نمونهای از این وضعیت است
که بهدلیل باال بودن دما شاخص  SPETIتعداد و میزان

Allen R. G., Pereira L. S., Raes D., and
Smith
M.
(1998).
Crop
evapotranspiration:
guidelines
for
computing crop water requirements.
FAO Irrigation and Drainage Paper 56,
pp. 300.
Bazrafshan J. and Khalili A. (2013). Spatial
analysis of meteorological drought in
Iran from 1965 to 2003: Desert, 18, 6371.
Boroneant C., Ionita-Scholtz M. and Rimbu
N. (2011). Monitoring the summer
drought variability over the Iberian
Peninsula and its relationship to global
sea surface temperature and large scale
atmospheric
circulation.
European

خشکسالی بیشتری را نسبت به شاخص  SPIنشان
میدهد.

 -4نتیجهگیری
 -1شاخص تبخیر و تعرق استانداردشده ( )SPETIعالوه
بر اینکه مزیتهای اصلی شاخص  SPIرا دارد ،اعم از چند
مقیاسی بودن و استفاده از حداقل پارامترهای هواشناسی،
دارای دقت بیشتری در پایش خشکسالی نسبت به شاخص
اخیر است.
 -2شاخص  SPETIبهعنوان یک شاخص دقیقتر نسبت
به شاخصهایی مانند  SPIو  PDSIمورد تائید قرارگرفته
شده است؛ که این موضوع در چندین سال اخیر در
ایستگاههای موردمطالعه که با خشکسالی و افزایش دما
همراه بوده است کامالً روشن میباشد .البته برای بررسی
دقت شاخص  SPETIهمبستگی آن را با شاخصهای
اصلی خشکسالی مثل رطوبت خاک و رواناب به دست آورده
و موردبررسی قرار دادهاند.
 -3نتیجهای که در هنگام بررسی این شاخص به دست آمد
نشان داد که دما و بارش ساالنه در چند سال اخیر به ترتیب
روند کاهشی و افزایشی داشته که افزایش دما با  %28همراه
بوده است.
بهعنوان پیشنهاد برای کارهای پیش رو میتوان شاخص
 SPETIرا در سطح کشوری به کاربرد تا به نتایج بهتری
از پایش خشکسالی دستیافت.
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Abstract
By analyzing the historical records of the drought phenomenon and relying on the available statistics and
information, it is possible to estimate the period of drought returns for different regions. By creating drought
preparedness plans, the problems caused by drought can be greatly reduced. Frequency along with severity,
duration and range are the most important features studied in drought studies. The purpose of this study was
to calculate the relative drought frequencies of the Persian Gulf basin with the help of the standardized
precipitation evapotranspiration drought index (SPETI) and to prepare a map of their frequencies. For this
purpose, SPETI index was used as a selected index to study droughts in 10 stations located inside and outside
the basin with a common statistical period of 30 years (1988-2017) in four scales of 12, 9, 6 and 3 months.
After reviewing the output results, the relative frequencies of drought were extracted and mapped at each
scale. Trend graphs of precipitation and temperature showed that the annual data of precipitation and
temperature had a decreasing and increasing trend, respectively, with a temperature increase of 28%; hence,
the results showed that SPETI index in presenting drought phenomena was faced with an increase in
temperature and a decrease in precipitation. Therefore, these stations are introduced as stations with the
potential for drought sensitivity.
Keywords: Evaporation and Transpiration; Persian Gulf Basin; SPETI; Temperature.
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