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 IDW)یابي معکوس)هاي اقلیمي با استفاده از روش میانساليکخشبندي پهنه
 

 چکیده
 و پژوهش بنابراین، رود، می شمار به ایران کشور اقلیمی زیانبار و اجتناب ناپذیر های ویژگی از یکی سالیخشک و خشکی

بر منطقه مورد  سالیخشکباشد. به منظور بررسی تعیین فراوانی، شدت مدت وقوع پدیده ضروری می بسیار زمینه این در مطالعه
 IDWیابی معکوس فاصله ، از روش میانسالیخشکهای تحت تاثیر بندی گسترهو به منظور پهنه SPIبررسی از شاخص خشکی 

از ایستگاههای موجود اقدام به  (2595 – 9975)های بارشساله داده 25لعه با استقاده از آمارهای استفاده شده است. در این مطا
 سالیخشکبندی میزان تداوم، شدت و مدت در منطقه مورد بررسی شد و سپس با طبقه سالیخشکمحاسبه فراوانی، شدت و مدت 

در طول  SPIمنظور تجزیه و تحلیل شدت تغییرات مکانی شاخص  به عمل آمد و در نهایت به سالیخشکتجزیه و تحلیل سالانه از 
های افلیمی سالیخشکبندی اقدام به تهیه نقشه های پهنه IDWیابی با استفاده از روش روش میان Arc GISدوره داز مدت در محیط 

 در سالیخشک شدت به نسبت سالیکخش تداوم بیشتر گستردگی دهندهها نشان در محدوده مطالعاتی گردید، نتایج حاصل از ارزیابی

 بوده است و اکوسیستم منطقه متاثر از شرایط خشکی حاکم بر اقلیم منطقه خواهد بود. منطقه سطح

 بندی، استان اصفهان(، پهنهIDWیابی معکوس فاصله )، میانSPIشاخص خشکی  کلیدي: واژگان
 

 مقدمه
کاهش بارندگی و رطوبت نسبی،همچنین افزایش درجه حرارت و پدیده ای آرام و خزنده است که معمولا با  سالیکخش

باشد، ، تاثیر بلند مدت آن بر جوامع انسانی بسیار قابل توجه میسالیخشکسرعت باد همراه است، علی رغم تاثیرات تدریجی 
میلیون نفر قربانی  2/9ود دهند حدمیلیون از افرادی که تحت تاثیر حوادث طبیعی جان خود را از دست می 0/2که از میان بطوری
پدیده نیز،  این از واقعی تعریف در ناکافی دقت که گاهاً  است داده نشان (. تحقیقات209، 9،9994باشند)اوباسیمی سالیخشکپدیده 
(. 992، 2،9907هیت و گلانتاست)ویل شده غیره و مدیریتی های بخش در کار رکود و تردید به منجر و آن گشته صحیح فهم از مانع

ای از کشور از این پدیده در امان نبوده و به نسبت موقعیت دهد که به طور کلی هیچ منطقهایران نشان می سالیخشکویژگی های 
شرقی و مرکزی کشور به علت نوسانات بیشتر در  های جنوبی،نمایدو بخشهای این پدیده مخرب را تجربه میطبیعی خود اثر

 و بوده طولانی نسبتاً  زمانی دوره یک در و تدریج به خشکسالی زیادتری برخوردار هستند. تأثیر مقادیر بارندگی،از آسیب پذیری
 تا پدیده این خاتمه و شروع زمان دقیق تعیین سوی دیگر، از شود. ظاهر آن پایان از پس سال چند تأخیر با است آن ممکن اثرات

(. رخداد این 2،2552،927کنند)میشرامی توصیف خزنده ای پدیده ار سالیخشک اغلب ویژگی، این به با توجه است. مشکل حدودی
های اقتصادی اجتماعی و محیط زیستی بسیاری را به همراه دارد. علی رغم پدیده بر منابع آب نیز به شدت تاثیر گذار بوده و هزینه

                                                      

1. Obasi 
2 .Wilhit & Glant 

3. Mishra, 
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وقوع این پدیده بدست آورند)یورکلی و اند آگاهی کافی از محل و زمان تحقیقات گسترده در این زمینه هنوز محققان نتوانسته
و تر سالی در یک منطقه، یکی از نیازهای اساسی  سالیخشکهای (. با توجه به آنچه بیان شد تعیین ویژگی979، 2554، 9کورونگ

 سالیشکخبرنامه ریزی محیط زیستی و اقتصادی به ویژه برنامه ریزی برای مدیریت منابع آب است. از آنجا که زمان دقیق رخداد 
باشد، تجزیه و تحلیل آمار و اطلاعات گذشته برای باشد و همچنین جلوگیری کامل از وقوع این پدیده امکانپذیر نمیمشخص نمی

ها و مدیریت مقابله با آن را برای مدیران فراهم سالیخشکتواند وقوع مناطق مختلف در دوره بازگشت های متفاوت گاهاً می
(. 25، 2555، 2هیتطراحی شده است)ویل سالیخشکهایی در رابطه با یل و استخراج اطلاعات، شاخصآورد. جهت تجزیه و تحل

. در میان این دهدرا ارائه می سالیخشکیک ارزیابی کمی و کیفی از ویژگی های زمانی و مکانی رخداد  سالیخشکهای شاخص
های قابل استفاده بارش و قابلیت محاسبه ت، استفاده از دادهبه علت سادگی در محاسبا (SPI) 2ها شاخص استاندارد بارش شاخص

شناخته شده است)هیز و  سالیخشکترین شاخص در برآورد مشخصات برای مقیاس زمانی دلخواه، به عنوان مناسب
اهکار به عنوان مهمترین ر سالیخشکبینی تواند در جهت پیشمی سالیخشکهای تعیین (. بررسی شاخص422، 9999همکاران،

مطالعات زیادی  SPI سالیخشک، و استفاده از شاخص سالیخشکبندی مقابله با خسارات وارده ضروری باشد. در راستای پهنه
 استرالیا، جزیره نورفولک در بارندگی متوسط برآورد برای(، 978، 4،9997توسط محققین صورت پذیرفته است. )درك و همکاران

 عکس روش محققین، این نتایج اساس دادند بر قرار مقایسه مورد را هاایستگاه میانگین و تیسن فاصله، عکس کریجینگ، روش چهار

 به استرالیا در یمطالعها در(، 259، 2559، 0)جفری و همکاران .روش بودند ینترضعیف و ترین مناسب ترتیب به کریجینگ و فاصله

، 2)کیم و همکاران نمود. بررسی بیشتری دقت با را اقلیمی پارمترهای تواندرونیابی می روشهای از که با استفاده رسیدند نتیجه این
 نشان داد نتایج .اندپرداخته جنوبی کره در هواشناسی سئول سالیخشک بررسی به EDIو SPI شاخص دو از استفاده (، با287، 2552

 استفاده (، با779، 2559، 8تیس و سکریساست. )نالبن بوده کارآمدتر سالیخشک تخمین در SPIشاخص  به نسبت EDIشاخص  که

 شاخص به عنوان جریان سالیخشک شاخص که نتیجه رسیدند این به جریان سالیخشک و شاخص استاندارد بارش شاخص از

 و تجزیه به خود پژوهش (، در9449، 7،2595شود. )ادوسا و همکارانمی محسوب مطالعه مورد هایبرای حوزه بهتری و کارآمدتر
 با آنها پژوهش این اند درپرداخته هیدرولوژیکی و هواشناسی براساس اتیوپی آواش رودخانه حوزه در سالیخشک خصوصیات تحلیل

 و بالایی قسمت در بسیارشدیدتری سالیخشک ماهه 92 زمانی مقیاس در که رسیدند نتیجه این به استاندارد بارش شاخص از استفاده
 و کشاورزی اقتصادی، اجتماعی، اثرات منفی و سالیخشک بررسی ( در97، 2595، 9همکاران)آلکینا و  .است رخداده حوزه وسط

 آن از حاکی نتایج .اندکرده استفاده  DPI ،SPIو  RAIبرای کمی سازی از سه شاخص هاآن اند،پرداخته اردن کشور در محیطی آن

 بسیار به سطح نرمال سطح از آن بندیپهنه همچنین مدت و قدار،م باشدمی تکرار حال در غیریکنواختی فراوانی با سالیخشک که بود

های سالیخشک(، به تحلیل کمی شدت و تداوم 9272،942است. )حجازی زاده و فتاحی، یافته گذشته تغییر دهه در خصوصا شدید
 حوضه در هواشناسی سالیخشکپایش  و بندی(، در ناحیه22، 9278روزانه در ایستگاه شهرکرد پرداختند. ) قاسمی و همکاران،

 سالیخشک فراوانی درصد و بارندگی به این نتیجه رسیدند که شدت دهکهای و بارش استاندارد شاخصهای از استفاده با کرخه آبخیز

                                                      

1 .Yurekli & Kurunc 

2 .Wilhite 
3 .Standardized precipitation index 

4 .al Dirk et 

5. al Jeffrey et 

6 .al Kim et 

7 .Nalbantis &Tsakiris 
8 .al Edossa et 

9. al Al-Qinna et 



 385/(IDWهای میان یابی معکوس ) های اقلیمی با استفاده از روشسالیپهنه بندی خشک

 

 نرمال شاخص با سالیخشک شدت ( در بررسی42، 9277)رحیمی و همکاران. یابدکاهش می حوضه شرق به غرب از هواشناسی

(. نیز 284، 9277بلوچستان منطقه مذکور را به شش طبقه تقسم بندی نمودند. ) انصافی مقدم و رفیعی امام  و سیستان بارش در استان
بندی اقلیمی حوضه دریاچه نمک، نتایج حاصله از ارزیابیها نشان دهنده بندی بارش در نیمه جنوبی ایران پرداختند. در پهنهبه پهنه

 بارش، از درصدی شاخص از استفاده (29، 9277می بر عرصه مورد مطالعه بوده است. )شعبانی، های اقلیسالیخشکتاثیر حساسیت 

 تهیه کریجینگ برای درونیابی روش داد، نشان پژوهش این نتایج که کرد بررسی ساله 90 دوره یک در را فارس استان سالیخشک

 بینیپیش و بررسی به (9295، 20و همکاران، مرادی (.باشدمی سایرروشها از ترمناسب فارس استان سالیخشکشدت  بندیپهنه نقشه

 نتایج .استاندارد پرداختند بارش های بارش براساس شاخصسال با استفاده از داده 22طول در سالیخشک گستردگی و مدت، فراوانی

، 9295)متکیان و همکاران،  .داده است رخ استان و مرکز جنوب در شدیدتری هایسالیخشک که نشان داد پژوهش این از حاصل
بندی کردند و نتیجه گرفتند که از بین روشهای مورد پهنه GISمحیط  در مبنا دانش روشهای از ( حوضه شیطور یزد را با استفاده952

اده و ز)جمالی. بگیرد قرار استفاده مورد سالیخشک خطر بندیپهنه منظور به توانددقت می بالاترین با وزنی استفاده روش شاخص
بندی نمودند. )پوراصغر و بررسی و پهنه SPIشاخص  براساس خوزستان استان های ( وضعیت فراوانی خشکی908، 9299برنا،

 سالیخشکبه پایش (،  2592، 292، 9بندی بارش در نیمه جنوبی ایران پرداختند. )زمانی و همکاران( نیز به پهنه28، 9292،همکاران
در استان چهارمحال و بختیاری پرداختند. نتایج حاصله نشان از افزایش تعداد سالهای  SPIوف و شاخص با استفاده از زنجیره مارک
به عنوان یکی از راهکارهای مدیریتی است تا  سالیخشککه عنوان گردید ارزیابی  طورهمانبود.  ترخشک نسبت به سالهای

شاخص  ب را فراهم نمایند. لذا در این تحقیق سعی گردید تا با استفادهریزی صحیحی برای استفاده درست از منابع آمسئولین، برنامه
 یابی گردد.مکان سالیخشکنیمه غربی استان اصفهان از نظر شدت  SPIخشکی

 

 ها مواد و روش
 منطقه مورد مطالعه

 مطالعاتقرار دارد. طول شرقی در ایران مرکزی  00°22`تا  49° 22`عرض شمالی و 24° 25`تا  25 ° 42`استان اصفهان در 

 مساحت از نیمی که بطوری گرفته است قرار شمالی نیمکره بیانانی کمربندی روی بر استان اصفهان که دهدنشان می هوایی و آب

 را اقتصادی هایفعالیت و زندگی که است تبخیری قدرت بودن بالا و کم بارش آن های یگویژ از. دهدمی تشکیل بیابان را استان

 قابل ملاحظه بسیار سال گرم در فصل ویژه به آن میزان و سازدمی متکی مصنوعی آبیاری را به زراعت که به طوری کرده محدودتر

 دارد )سعادتی و همکاران،می عرضه استان شرق شمال و در خصوص به آب تأمین نظر از را شرایط ترینو تابستان، بحرانی باشدمی
9277 ،209 .) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 کشور محدوده مطالعاتی در تموقعی-0 شکل

                                                      

1. Zamani et al 
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  انجام تحقیق روش

های ، بر روی دادهDIP9سال استفاده شد و با استفاده از نرم افزار  25های بارش ماهانه و سالانه به مدت در این مطالعه از داده
 25آماری  ی دوره کی های متعدد محاسبه شد.از طریق شاخص هاآنخشک و تر، بزرگی، تداوم و شدت  هایبارش، فراوانی دوره

های شد، سپس صحت و همگنی داده گرفته نظر در ایستگاهها تمامی برای آماری مشترك ی دوره عنوان به( 2595 – 9975)  ساله
های ایستگاههای مجاور از طریق روش همبستگی و روش نسب نرمال های ناقص هر ایستگاه با استفاده از دادهمورد بررسی و داده

های خشک و مرطوب به وسیله آمار دراز قرار گرفت، در مرحله دوم با استفاده از روش میانگین متحرك، روند دورهمورد بازسازی 
  SPIگیری شد، بعد از تعیین مقادیراندازه سالیخشکبا استفادده از شاخص  سالیخشکهای تداوم و شدت مدت بارش و دوره

های سالانه پرداخته شد. در سالیخشکپایش و تجزیه و تحلیل میزان و تداوم به  سالیخشکبندی شدت ماهانه و سالانه و طبقه
در سطح حوضه مبادرت گردید.  سالیخشکبندی توزیع (، به پهنهIDWاخرین مرحله با استفاده از روش میان یابی معکوس فاصله)

 پرداخته شده است. SPIدر ادامه به معرفی شاخص 

 (SPIشاخص بارش استاندارد )
با مقایسه  SPIتوسعه دادند. شاخص  سالیخشکرا به منظور پایش وضعیت  SPIشاخص  9992ی و همکاران در سال مک ک

کل بارندگی تجمعی برای یک ایستگاه یا ناحیه خاص در یک فاصله زمانی مشخص با میانگین دراز مدت بارندگی برای همان 
های زمانی داده های بارندگی برازش داده توزیع گاما بر سری SPIبه آید. برای محاسفاصله زمانی در طول دوره آماری بدست می

توزیع گاما به صورت زیر  ،2آید. تابع چگالی احتمالشود و به این ترتیب احتمال تجمعی بارندگی برای ماه مشخص بدست میمی
  (.229، 2550)میشرا و سائین،  .شودمیتعریف 
(9) 
 
 

تابع گاما هستند.  و 4پارامتر مقیاس  ، 2پارامتر شکل مقدار بارندگی،   که در این رابطه 
 SPIتبدیل گردید که یک مقدار نرمال شده با میانگین صفر و انحراف معیر یک است. در واقع  Zاین احتمال به متغیر تصادفی 

بر  سالیخشکبندی شود. براین اساس طبقهمیاد مشخص از شرایط نرمال منحرف مقدار انحراف استانداردی است که یک روید
     . ارائه شده است 9در جدول  SPIاساس مقادیر 

 

  SPIبر اساس شاخص  سالیخشکطبقه بندی  -0جدول 

 مقادیر شاخص سالیخشکشدت 

 و بیشتر 55/2 ترسالی خیلی شدید

 99/9تا  05/9 ترسالی شدید

 49/9تا  55/9 مترسالی ملای

 -99/5تا  99/5 نزدیک به نرمال

 -49/9تا  -55/9 ملایم سالیخشک

 -99/9تا  -05/9 شدید سالیخشک

 و کمتر -55/2 خیلی شدید سالیخشک

 (63، 9112میشرا و همکاران، )منبع: 

                                                      
1 . Drought Indices package 
2 Probability dencity function 

3 .Shape parameter 
4.Scale paramer  



 387/(IDWهای میان یابی معکوس ) های اقلیمی با استفاده از روشسالیپهنه بندی خشک

 

 (WDI)0فاصله  عکس معین روش
انی دارند، وجود دارد. تفاوت این روشها مرربوط به نحوه روشهای مختلفی برای برآورد متغیرهایی که تغیرات زمانی و مک

 شود. محاسبه وزنی است که به نقاط مربوط به نحوه محاسبه وزنی است که به نقاط مشاهده شده اطراف نقطه مجهول داده می
لی و  (کندمی برآورد شانهمسان نقاط با ایمشاهده هایداده وزنی میانگین راه از را مجهول نقاط مقادیر فاصله عکس معین روش

  :گرددمحاسبه می رابطه زیر از استفاده با وزنی عامل مقدار( 422، 2595دگر،

    

 باشند.دهی میتوان وزن αم، تا نقطه مجهول و iفاصله ایستگاه  Diم، iوزن ایستگاه  iλدر رابطه بالا              

 نتایج
وب در محدوده مطالعاتی، سری زمانی میانگین بارش کل ایستگاهها و های خشک و مرطبه منظور اطلاع از وضعیت دوره

 (. 2میانگین متحرك پنج و هفت ساله در طی دوره محاسبه و نمودارهای مربوط به هر سال ترسیم گردید.)شکل 
 

 
 
 
 
 
 

 (0185 - 7505میانگین متحرک پنج و هفت ساله بارش در ایستگاههای حوضه در کل دوره ) -7شکل
 

میلیمتربا رنگ سیاه رسم شده است تا مقایسه مقادیر میانگین متحرك  902ل فوق خط میانگین کل دوره با رقم میانگین در شک
 9995مشهود است.از سال  سالیخشکبا میانگین کل دوره به راحتی امکان پذیر باشد. در هر دو میانگین متحرك در ابتدای دوره 

به وقوع  سالیخشکدوره طولانی مدت  2552تا  2555شود و از سال متناوب تکرار می های خشک و تر به طوردوره 2555تا سال 
 پیوسته است.

و  سالیخشکترین تداوم از نظر طول دوره ها به همراه سال وقوع ان، طولانیایستگاه سالیخشکهای ویژگی 2در جدول 
 دهد. ها را نشان میایستگاه یسالخشکو فراوانی وقوع  SPIشدیدترین تداوم از نظر بزرگی مقادیر 

 

 SPI(7505 - 0185)به وسیله شاخص  سالیخشکجدول تعیین شدت، مدت و فراوانی  -7جدول

 ایستگاه

 فراوانی تداوم شدیدترین مقدار مشاهده شده
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 2/42 94 2552 (9972-9972()2552-2552) 2 2559 - 9/2 زیار

 05 90 2552 (2552-2552-2559-2555-99) 0 9992 -2/9 ورزنه

 42 92 9970 (78-72-70-74-72) 0 9978 -2/2 تیران

 2/42 94 2559 (2552-2552-2559-2555-99) 0 2552 -4/9 کوهپایه

 22 95 9999 (2552-2559()92-99) 2 9972 -2/9 مقصودبیک

                                                      

1 .Inverse distance weighted 

= iλ 
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 02 92 9970 (72-70-74-72-72) 0 9972 -7/9 وزوان میمه

 05 90 9999 (94-92-92-99) 4 2552 -7/9 مهیار

 42 92 9999 (2559-2555-99) 2 9978 -9/9 خورتمورچه

 2/02 98 9999 (2555-99-97-98-92-90) 2 2557 -4/9 زمان خانپل

 02 92 9972 (92-92-99()72-72-79) 2 2595 -9/2 هونجان

 
 
 
 

 
 ساله 95های مختلف در طی دوره آماری در ایستگاه SPIمقادیر  )-9شکل

 

 (0381 - 2101) هاي مختلف دورههاي مشاهد شده در سالساليخشکبندي گستره پهنه
 دهد. ساله نشان می 25عاتی در طول ها را درمحدوده مطالسالیخشکبندی های سالانه پهنههایی از نقشهنمونه 95تا  4اشکال 

  
 

 

بر اساس شاخص  سالیخشکبندی نقشه پهنه -4شکل 

SPI  0185در سال 

بر اساس شاخص  سالیخشکبندی نقشه پهنه -0شکل 

SPI 0180در سال 

  

 

 

 SPIبر اساس شاخص  سالیخشکبندی نقشه پهنه -6شکل
 0115در سال

بر اساس شاخص  سالیخشکبندی نقشه پهنه -2شکل 
SPI 0110در سال 
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در  SPIبر اساس شاخص  سالیخشکبندی نقشه پهنه-8شکل
 7555سال

بر اساس شاخص  سالیخشکبندی نقشه پهنه -1شکل 
SPI 7550در سال 

 
 

 7505در سال SPIبر اساس شاخص  سالیخشکبندی نقشه پهنه-05شکل 

 گیريبحث و نتیجه
آمار ناقص، و با استفاده از  دارای هایایستگاه حذف و بررسی مورد هایبارش ایستگاه هایداده آوریعجم از مطالعه پس این در

محاسبه  SPIها از طریق شاخصهای خشک و تر، بزرگی، تداوم و شدت آنهای بارش، فراوانی دوره، بر روی دادهDIP نرم افزار 
 یابی معکوس فاصلهبا استفاده از روش میانو  آرك جی اسبه وسیله نرم افزار  استان در سالیخشک مکانی .بندیشد. به منظور ناحیه

(IDWاقدام به پهنه ،) از نقطه نظر ایستگاهی شدیدترین 2با توجه به شکل در سطح حوضه گردید.  سالیخشکبندی توزیع 

 2559( و ایستگاه زیار در سال SPI= -2.3ار)با مقد 9978ایستگاه تیران در سال  به مربوط استان اصفهان در شده مشاهده سالیخشک
 ,SPI= 2.9( و ایستگاه مهیار)SPI= 2.5, 1981باشد. مرطوبترین سال نیز متعلق به ایستگاه موچه خورت)می( SPI= -2.1با مقدار)

 گستره نهای خشکی کمتری برخوردار بوده است. بیشتری( نشان داده شده است. به طور کلی ایستگاه هونجان از دوره2009

 بر در را حوضه % 90 سالیخشک وسعت نظر از سال باشد. اینمی 95تا  70مربوط به سالهای  95تا  4با توجه به اشکال  سالیخشک

به بعد با افزایش نسبی بارندگی  2550رسد از سال ها منطقه در وضعیت نرمال قرار دارد؛ به نظر میگیرد، بطور کلی در اکثر زمانمی
و سال  9992، 9999، 9978، 9972سال  سالیخشک فراوانی و شدت نظر نقطه از شدت خشکی کاسته گردیده است. از به سمت شرق

 به بعد منطقه در وضعیت تر سالی نرمال قرار دارد؛ بررسی 2554اما از سال  است برخوردار بالاتری حساسیت پتانسیل از 9999

 به طوریکه استان است غرب منطقه در هاخشکسالی بودن ترشدید موید نیز SPI شاخص از بهره گیری با (9272همکاران) و رضیئی

نتایج حاصل از این تحقیق با  .است شده گزارش 2559تا  9992منطقه بین سالهای  همین در در خشکسالی از ناشی هایآسیب عمده
 و مدیریت نظر از مستعد خشکسالی، مناطق ییشناسا که آنجایی ( کاملا مطابقت دارد. از228، ص 9292نتایخ )خداقلی و همکاران 

 با این بررسی در باشد،می مهم بسیار مربوطه مسائل دیگر و آب، مرتع داری،محیط زیست، کشاورزی منابع مورد در گیریتصمیم

  .شدند مشخص یتیسیاستهای مدیر اتخاذ و آتی ریزیهایبرنامه منظور به بالا دارای خطر مناطق آمده، بدست هاینقشه از گیریبهره

 و مآخذ منابع
مطالعه  ،IDW)یابی معکوس)های اقلیمی با استفاده از روش میانسالیخشکبندی (. پهنه9277عمار ) رفیعی امام، ،انصافی مقدم، طاهره -9

 .292 – 284، صص 2، ش 92پژوهشی تحقیقات مرتع و بیابان ایران، جلد –موردی:حوضه دریاچه نمک. فصلنامه علمی 
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بندی بارش در نیمه جنوبی ایران، (. پهنه9292تدینی، معصومه)  ،سعید، ساری صراف، بهروز، قائمی، هوشنگ غر، فرناز، جهانبخش،صپور ا -2
 .42 – 28. صص44، ش 98نشریه علمی و پژوهشی جغرافیا و برنامه ریزی سال

 شدید، )میانگین، سالیخشکمختلف  بازگشت وضعیتهای دوره آماری بررسی(. 9277سید سعید) ،اسلامیان ،سعادتی، سیده سارا، سلطانی، سعید -2
، 2 ش ، 22 دوره ایران، طبیعی منابع مجله آبخیزداری، و مرتع بارش، نشریه شاخص استاندارد از گیریبهره با اصفهان استان شدید( در خیلی
 .229 – 208صص 

. GISاز تکنیک  استفاده و SPIشاخص  سبراسا خوزستان استان های خشکی عیتوض فراوانی (. بررسی9299رضا )  ،برنا ،زاده، ناهیدجمالی -4
 .982 – 908 صص 2 ش دوم، سال)ایمنطقه برنامه ریزی( پژوهشی جغرافیا-علمی فصلنامه

وم جغرافیایی، ایستگاه شهرکرد، نشریه عل در روزانه های سالیخشک تداوم و شدت کمی (. تحلیل9272فتاحی، ابراهیم) ،حجازی زاده، زهرا -0
 .908-942، صص 2جلد

 علوم اصفهان. مجله استان در سالیخشک آینده بینیپیش و گذشته روند (. تحلیل9292ذبیح الله)  ،اسکندری، قلی، مرتضی، صبوحی راضیه خدا-2

 .289 -222. صص28، ش 97جلد  ، خاك و آب علوم طبیعی، منابع و کشاورزی فنون و
 و سیستان استان موردی بارش )مطالعه نرمال شاخص با سالیخشک شدت (. بررسی9277سعید و برقی حمید)رحیمی، داریوش، موجدی، -8

 .02 -42 صص، 4، ش 25محیطی سال  ریزی برنامه و جغرافیا بلوچستان(. مجله

 گیری ازبهره با مرکزی انایر در خشکسالی پدیده پایش ،(9272دانش آراسته، پیمان) ،شکوهی، علیرضا، ثقفیان، بهرام طیب، ، رضیئی -7

 .اصفهان اقلیم، تغییر ملی کنفرانس اولین و ایمنطقه سومین کنفرانس مقالات مجموعه ، SPIشاخص 
 دوم، آب، سال مهندسی فارس. مجله استان سالیخشک هایشدت بندیپهنه در آمار زمین های روش کاربرد (. ارزیابی9277شعبانی، محمد) -9

 .22تا  29 صص
 از استفاده با کرخه آبخیز حوضه در هواشناسی سالیخشکپایش  و بندیناحیه ،(9278) ،سمیه ،سلطانی ،سید سعیداسلامیان، سمی، محسن، قا -95

 .20 -22 صص، 2،ش 7 کشاورزی، جلد در گیاه و خاك آب، :بارندگی، مجله پژوهش کشاورزی هایدهک و بارش استاندارد هایشاخص
 خطر بندیپهنه(. 9295درویش زاده، روشنک، حسینی اصل، امین، ابراهیمی خوسفی، محسن و ابراهیمی خوسفی، زهره)متکیان، علی اکبر،  -99

 هایپژوهش )مطالعه موردی: حوضه شیطور،یزد(. نشریهGIS محیط  در مبنا دانش روشهای از استفاده با خشک مناطق سالیخشک
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