
 

 

 شاخص یکپارچه برای ارزیابی خشکسالی در استان اصفهان
 چکیده:

خشکسالی عبارت است از یک دوره ممتد کمبود بارش که منجر به صدمه زدن به انواع مصرف کنندگان آب به ویژه بخش 

خشکسالی از جمله بالیایی است که آن را باید بدون امکان پیش بینی تلقی نمود.  کشاورزي و کاهش عملکرد آنها می شود. پدیده

هاي مختلفی براي ارزیابی طوفان و غیره بنا به عللی تفاوت دارد. شاخص ،زلزله ،این حادثه با دیگر حوادث طبیعی از قبیل سیل

هاي هواشناسی، هیدرولوژي از انواع خشکسالی است که براساس یکیطراحی شده SPI ،PDSI ،SWSIهاي خشکسالی مانند شاخص

 اشد.بهدف از این تحقیق بررسی و ارزیابی یک شاخص یکپارچه و در برگیرنده عوامل اصلی خشکسالی مییا کشاورزي بوده است. 

محیطی ستاقتصادي و زی -شاخص یکپارچه دربرگیرنده عوامل مختلف خشکسالی مانند هواشناسی، هیدرولوژیک، کشاورزي، اجتماعی

باشد. به دلیل خشکسالی هاي پی در پی در طی دهه هاي اخیر استان اصفهان به عنوان مطالعه موردي انتخاب شده است. در می

ب و هاي استاتیکی شامل کاربري زمین، شیهاي استاتیکی و دینامیکی استفاده شده است. الیهطراحی شاخص یکپارچه از تلفیق الیه

هاي دینامیکی شامل بارش، دماي میانگین، آب سطحی دردسترس، آب زیرزمینی دردسترس، کیفیت . الیهباشدجنس خاک حوضه می

بیشترین تنش آبی در استان و در  1391و  1386دهد که در سالهاي آبی باشد. نتایج نشان میآب زیرزمینی و سطح زیرکشت می

 نقاط مختلف استان حاکم بوده است. کمترین تنش و به عبارت دیگر ترسالی در  1390و  1387سالهاي 

  

 پذیري خشکسالی، شاخص یکپارچه، استان اصفهان.آسیب واژگان کلیدی:

 

 معرفی 1

هاي جدي در زندگی انسانها شود. تواند موجب بروز بحرانترین نیاز بشر است، خشکسالی و کمبود آب میهمانطور که آب اساسی

ابی به یهاي دیگري در زندگی اجتماعی بشر گردد. اختالف براي دستموجب بروز بحرانتواند خشکسالی بطور غیرمستقیم نیز می

هایی از این مورد هستند. تاکنون منابع آب، به خطر افتادن بهداشت عمومی و تأثیرات منفی زیست محیطی و اکولوژیکی مثال

انش زمین مورد توجه جدي قرار نگرفته است. یکی از هاي طبیعی از قبیل سیل، زلزله، طوفان و رخشکسالی به اندازه سایر بحران

اي کوتاه، خسارت سنگین مالی و جانی به جامعه وارد کرده، اما خسارت سنگین دالیل آن این است که اکثر بالیاي طبیعی طی دوره

افزون جمعیت و روند کند. در حال حاضر با وجود رشد روز ناشی از بحران خشکسالی، بصورت تدریجی و در مدت طوالنی بروز می

ی به هاي آبهاي اخیر، توجه جدي و کارشناسانه به پدیده خشکسالی، امري اجتناب ناپذیر است. با افزایش جمعیت، نیازخشکسالی

 (. 1شود تا اثرات ناشی از بحران تشدید گردد)یابد. این امر باعث میمنظور تأمین مواد غذایی و شرب نیز، افزایش می

ر دلیل حفشوند و نیز بههاي فصلی و دائمی کاهش یافته و یا خشک میها، قنوات، رودخانهها، چشمهلی، آب چاهبا بروز خشکسا

ترین اثر خشکسالی بر شود. مهمها تغییر کرده و آب شور میها، کیفیت آب چاهرویه از این چاههم و استفاده بیهاي نزدیک بهچاه

تبع آن افزایش واردات محصوالت و کاالهاي کشاورزي از خارج و کاهش صادرات زراعی و بهکشاورزي، کاهش شدید تولید محصوالت 

 (.  2باشد)هاي خارجی و افزایش تورم میکاالهاي کشاورزي و در نتیجه کسري تراز

د هر زیاهاي باشند که بسیاري از مناطق خشک و نیمه خشک دنیا را با شدتها یکی از تغییرات معمول اقلیمی میخشکسالی

گیرد. در بسیاري از سالها هم رخداد خشکسالی براي مدتی مشخص نیست، از این رو شناسائی خشکسالی چند سال یکبار در بر می

هد، داي ارزشمند براي مدیریت منابع آبی مناطقی چون ایران که بخش اعظم آن را مناطق خشک و نیمه خشک تشکیل میخود یافته

 (. 3شود)محسوب می

محیطی از این بابت دیده هاي اخیر خسارات سنگین اجتماعی، اقتصادي و زیستهمواره با خشکسالی مواجه بوده و طی دهه ایران

نظیر در کشور بوقوع پیوست که طی سی سال قبل خود بی 1380-81لغایت  1377-78ها طی سالهاي است یکی از این خشکسالی



 

 

و افزایش  %50داد. استمرار این واقعه و کاهش بارندگی در مواردي به بیش از  ود قرارالشعاع خبود و بطور فراگیر کل کشور را تحت

هاي مهم هاي این واقعه بود. همچنین ذخیره آب تعدادي از سدگراد، بخشی از ویژگیدرجه سانتی 4دماي متوسط سالیانه تا حدود 

ها نظیر درصد و در برخی حوضه 50رود و درودزن تا حدود هکشور از جمله کرج، لتیان، الر، جیرفت، استقالل، سفیدرود، زایند

درصد کاهش یافته بود.  در گزارشی نیز که مربوط به سازمان جهانی  80هرمزگان، کرمان، سیستان و بلوچستان و خراسان حدود 

 1/2و  5/2ترتیب به 2001و  2000(، خسارت این دوره تنها در بخش دام وکشاورزي و براي سالهاي FAO 2007باشد )خواروبار می

 (. 4میلیارد دالر بوده است)
ارائه شد.  1965( در سال Palmerها توسط پالمر )تعریف راجع به خشکسالی وجود دارد که یکی از کاملترین تعریف 150بیش از 

پالمر خشکسالی را بصورت کمبود رطوبت مستمر و غیرطبیعی تعریف کرد. منظور از مستمر، زمان آغاز تا پایان خشکسالی یا زمان 

 (. 5تداوم و منظور از واژه غیرطبیعی، انحراف یا نوسان منفی نسبت به شرایط طبیعی است)

الی را بصورت یک دوره گسترده از کمبود بارندگی نسبت به میانگین آماري چند خشکس 1996( در سال Schneiderاشنایدر )

اي و خشکسالی عبارت است از یک رویداد شدید منطقه 2004(. از نظر ونلنن و تالکسن در سال 6ساله براي یک منطقه معرفی کرد)

کند که خشکسالی بیان می  2000( در سال Wilhaite) (. وایت3پایدار، که طی آن دسترسی به منابع آب زیر شرایط متوسط قرار دارد)

 (.  7یک پدیده طبیعی است که بسیار پیچیده به نظر می رسد اما کمترین درک را از آن نسبت به کلیه مخاطرات طبیعی را دارا هستیم)

ده ارندگی مواجه شاي با کاهش محسوس بباشد. در شرایطی که منطقههاي مختلف بطور یکسان نمیتأثیر خشکسالی بر بخش

باشد، این امکان وجود دارد که تأثیر آن بر منابع آب هنوز ملموس نشده و یا کاهش منابع آب سطحی تأثیري بر تولیدات کشاورزي 

 150( بیش از 1985شود که هر بخش تعریف خاص خود را از خشکسالی داشته باشد. وایت )نداشته باشد. این وضعیت سبب می

لی را مورد تحلیل قرار داد و سپس این تعاریف را بطور کلی تحت چهار دسته طبقه بندي نمود: خشکسالی مورد تعریف خشکسا

 (.  8اجتماعی) -هواشناسی یا اقلیمی، خشکسالی هیدرولوژیک خشکسالی کشاورزي یا زراعی و خشکسالی اقتصادي

باشد. شاخص می 200ها بیش از ن شاخصهاي مختلف خشکسالی تعریف شده که تعداد ایبراساس انواع خشکسالی، شاخص

شاخص خشکسالی را به صورت شاخص مربوط به بعضی اثرات تجمعی طوالنی  1992( در سال WMOسازمان هواشناسی جهانی )

باشند، هر چند که هاي متعددي وجود دارد که گویاي وضعیت خشکسالی میمدت و غیرطبیعی کاهش رطوبت تعریف کرد. شاخص

هاي خشکسالی (. شاخص9کنند)ر ذاتی نسبت به دیگري برتري ندارند ولی بعضی از آنها در شرایطی بهتر عمل میهیچکدام به طو

باشد که می SPIباشند. مهمترین شاخص خشکسالی هواشناسی، شاخص هاي هواشناسی، هیدرولوژیک و کشاورزي میشامل شاخص

باشد که در می SWSIین شاخص خشکسالی هیدرولوژیک، شاخص (. مهمتر10توسط مککی و همکاران ارائه شد) 1993در سال 

باشد که می PDSIترین شاخص خشکسالی کشاورزي، شاخص ( و همچنین اصلی11توسط شافر و دزمان ارائه گردید ) 1982سال 

هاي خصهاي خشکسالی هواشناسی، هیدرولوژیک و کشاورزي، شا(. عالوه بر شاخص12معرفی شد) 1965درسال پالمر در سال 

 اند.  هاي اخیر معرفی شدهترکیبی، جامع و سنجش از راه دور نیز توسط محققین در سال

 Smith and Maidmentمنظور ارزیابی شدت خشکسالی عبارتند از: اسمیت و میدمنت )شده بههاي یکپارچه معرفیشاخص

ین سیستم با یکپارچه سازي اطالعات مربوط به سیستم اطالعات یکپارچه خشکسالی در آمریکا را معرفی کردند، که ا( 2008

ا هباشد. سیستم اطالعات یکپارچه توانایی ترکیب کردن دادههاي مختلف قادر به ایجاد یک تصویر کامل از خشکسالی میخشکسالی

مع خشکسالی، هاي هواشناسی و هیدرولوژیکی براي پایش جااز منابع متعدد را دارد و به علت پیچیدگی منابع خشکسالی، داده

ترکیب شوند. این سیستم شامل ترکیبی از چهار مولفه می باشد: آموزش خشکسالی، پیوند خوردن به منابع خشکسالی، اطالعات 

ارتفاعی منابع آبی، سیستم اطالعاتی خشکسالی جغرافیایی. در بین این چهار مولفه سیستم اطالعات جغرافیایی بیشترین پیچیدگی 

سه  2009. کارآموز و همکاران در سال (13از دو گروه الیه اطالعاتی استاتیکی و دینامیکی تشکیل شده است )را دارد. این سیستم 

هاي خشکسالی هواشناسی، کشاورزي و هیدرولوژیکی، از طریق آنالیز را به ترتیب به عنوان شاخص SWSIو  SPI ،PDSIشاخص 

د. رود ترکیب نمودنمیزان اثرات خشکسالی، در حوضه آبریز زاینده خسارات خشکسالی بعنوان یک رویکرد جدید براي کمی کردن



 

 

 هاي هواشناسی، کشاورزياست، چون در واقع نتیجه تمامی جنبه کردن اثرات خشکسالی خسارات خشکسالی انتخاب شدهبراي کمی

تفاده هاي قبلی اسدر دوره باشد. شاخص ترکیبی خشکسالی از خسارات مربوط به وقایع خشکسالیو هیدرولوژیکی، خشکسالی می

 نیپارامتر بود را ارائه نمودند. ا 7که شامل ی خشکسال يرپذیبیشاخص آس( Pandey et al 2010(. پاندي و همکاران )14کند )می

/مصرف آب و انحراف ازیدردسترس، ن یدردسترس، آب سطح ینیرزمینوع خاک، آب ز ،یاراض يحوضه، کاربر بیپارامترها شامل ش

 کپارچهی يرپذیبینقشه آس کی دیتول ينمودند. برا هاز حوضه مورد مطالعه را ارائ یو زمان یمکان هاي. در ادامه نقشهباشندیبارش م

. شوندیم هیته GISمختلف از عوامل متفاوت است بااستفاده از نرم افزار  هايمختلف که نشان دهنده نقشه هايهیال ،یخشکسال

تقاضا  ،یاراض يربرنوع خاک، کا ،ینیرزمیآب ز یدسترس ،یآب سطح یدسترس ز،یحوضه آبر ياینشان دهنده جغراف یمکان هاينقشه

 یمتفاوت هايفوق به کالس هاينقشه يبررو یباشند. اطالعات مکانیمتر، م 100در  100 ايشبکه ستمیس کی يدر واحد سطح بررو

روش  ک( یPandey et al 2012. پاندي و همکاران )(15) استشده بنديطبقه ،یخشکسال يرپذیبیدر آس تیبراساس درجه اهم

 نیدر منطقه پاالمو  ارائه کردند. در ا یکیدرولوژیو ه یهواشناس ،يکشاورز یخطرات خشکسال یابیارز يبرا یمکان کیژئوانفورمات

 ند،کنیرا مشخص م يکشاورز یکه خطر خشکسال یو اجتماع یکیزیوفیب ،ییآب و هوا يدیمطالعه فرض شده است که  عوامل کل

عوامل  نیا یهواشناس یخطر خشکسال يبرا کهیدرحال ،یو توپوگراف یاراض يکاربر ،یتراکم زهکش ،يژعبارتند از خاک، ژئومورفولو

ازده ب ،ینیرزمیعمق آب ز ،یعوامل شامل سنگ شناس نیا یکیدرولوژیه یخشکسال يبارش و برا راتییتغ بیشامل بارش و ضر

 یخشکسال یعوامل اصل رندهیدر برگ کپارچهیشاخص  کی 2014(. صفوي و همکاران در سال 16) باشدیم یآبخوان و منابع آب سطح

 یحوضه به عنوان منطقه مطالعات نیا ران،یا يرود در فالت مرکز ندهیزا زیحساس حوضه آبر تیموقع لیرا ارائه نمودند، که به دل

و  ياداقتص-یاجتماع ،يکشاورز ک،یدرولوژیه ،یمانند هواشناس یعوامل مختلف خشکسال رندهیدربرگ کپارچهیانتخاب شد. شاخص 

 یکیستاتا هايهیاستفاده شده است. ال یکینامیو د یکیاستات هايهیال قی. در طراحی شاخص یکپارچه از تلفباشدیم یطیمحستیز

موقعیت سطح  ،یآب سطح رهیدما، ذخ ر،یشامل بارش، تبخ یکینامید هايهیو جنس خاک حوضه و ال بیش ن،یزم يشامل کاربر

صوص وارد به خ بیو با ضر هیال کیبه عنوان  یکینامیو د یکیاستات هايهیاز ال کی. هر باشندیم یطمحیستیاز زیو ن ینیرزمیآب ز

میزان شدت خشکسالی در طول سالهاي مختلف  ،یکینامیو د یکاستاتی هايبا وزن دهی به الیه تیو در نها شودیم GISنرم افزار 

 رودندهیزا زریآب حوضه در پیوسته وقوع به هايشاخص یکپارچه براساس خشکسالی اینو نیز در بخشهاي مختلف حوضه تعیین گردید. 

ه عنوان ب 1377-78 یو سال آب یبه عنوان سال ترسال 1371-72 یشاخص سال آب نیاز ا ايجهیصحت سنجی گردید. به عنوان نت

 (. 17) انتخاب شد یسال از لحاظ خشکسال نترییبحران

پذیري خشکسالی و همچنین تخمین شدت، مدت و طول دوره هاي مختلفی براي ارزیابی آسیبهمانطور که بیان شد، شاخص

... باشند. هدف از  ، هیدرولوژي، کشاورزي وهاي خشکسالی هواشناسیتوانند از نوع شاخصها میخشکسالی وجود دارد. این شاخص

باشد، که در بر گیرنده کلیه عوامل شامل هواشناسی، هیدرولوژي، کشاورزي و همچنین عواملی مانند این تحقیق ارائه شاخصی می

اجتماعی باشد. بطور کلی ارزیابی خشکسالی در منطقه مورد مطالعه با استفاده از شاخصی که در بر  -زیست محیطی و اقتصادي

تواند در پیشبرد اهداف مدیریت خشکسالی و همچنین پایش خشکسالی با استفاده از این عوامل ذکر شده باشد میگیرنده کلیه 

هاي هواشناسی، شاخص ترکیبی یا یکپارچه مفید واقع شود. شاخصی که در این تحقیق مد نظر است داراي عوامل و در واقع معرف

 باشد.ماعی میاجت -هیدرولوژي، کشاورزي، زیست محیطی و اقتصادي

هاي متوالی منجر به تشدید از تنگناهاي مهم توسعه در استان اصفهان کمبود آب و اقلیم خشک و نیمه خشک بوده که طی دوره

هد دها در استان نشان میرود گردیده است. بررسی آمار و روند خشکسالیي زایندهي خشکسالی در اکثر مناطق بویژه حوضهپدیده

ش رو که هاي پیي خشکسالی در جهان و ایران در سالبینی ادامهسوي خشکی بیشتر پیش رفته و با توجه به پیشاقلیم منطقه به 

ریزي کالن با توجه به شرایط اقلیمی جدید باشد، ضرورت برنامههاي رطوبتی میاز اثرات جانبی گرمایش زمین و تغییرات سیستم

(. به همین منظور این استان به عنوان منطقه مورد مطالعه انتخاب 18هاي اصلی است)منظور مواجهه با شرایط بحرانی از اولویتبه

 شده است. 



 

 

 

 مطالعه موردی 2

هاي زاگرس، هاي مرکزي ایران و دامنهکیلومتر مربع، میان کوه 107029استان اصفهان در مرکز ایران با مساحت خاکی حدود 

دقیقه شرقی قرار گرفته است و  31درجه و  55دقیقه تا  36درجه و  49شمالی و  دقیقه 27درجه و  34دقیقه تا  43درجه و  30در 

هاي لرستان، هاي سمنان، قم و مرکزي، از جنوب به استان فارس، از مشرق به استان یزد و از مغرب به استاناز شمال به استان

استان اصفهان در کشور ایران نمایش داده شده موقعیت  1چهارمحال و بختیاري و کهگیلویه و بویر احمد محدود است. در شکل 

هاي استان اصفهان به تفکیک نشان ها یا دشتموقعیت آبخوان 3هاي استان و همچنین در شکل موقعیت شهرستان 2است. در شکل 

 داده شده است.  

 

 
 : موقعیت استان اصفهان در کشور1شکل 

 

 
 هاي استان اصفهان: موقعیت شهرستان2شکل 



 

 

 
 هاي استان اصفهان: موقعیت آبخوان3شکل 

 

هاي زاگرس با جهت شمال هاي متفاوتی است. در غرب استان رشته کوهاستان اصفهان به دلیل گستردگی زیاد داراي ناهمواري

، که یردگجنوب شرقی از شمال گلپایگان تا سمیرم کشیده شده و منطقه کوهستانی گلپایگان، خوانسار و فریدن را در بر می -غربی

متر و به دنبال ارتفاعات زرد کوه بختیاري به نام شاهان کوه با  3631و  3915هاي داالن کوه و دره بید با ارتفاعات شامل رشته کوه

استان اصفهان داراي  89ریزي استانداري اصفهان در سال متر قرار دارد. براساس آخرین آمار اخذ شده از معاونت برنامه 3040ارتفاع 

باشد.  شکل استان از لحاظ گسترش در امتداد طول و عرض جغرافیایی به دهستان می 124بخش و  45شهر،  101ان، شهرست 23

 باشد. کیلومتر می 405کیلومتر و عرض استان برابر با  5/532اي است که میانگین طول آن گونه

 

 هامواد و روش 3

 ساختار شاخص یکپارچه خشکسالی در استان 3-1

ی شامل هاي استاتیکآید. دادههاي استاتیکی و دینامیکی بدست مییکپارچه خشکسالی در استان از تلفیق دو دسته دادهشاخص 

ایی ههاي دینامیکی شامل دادهباشند. دادهباشند که در طول زمان تغییر محسوسی ندارند ولی در مقیاس مکانی متغیر میهایی میداده

یا سال آبی  1382-83هاي دینامیکی از سال مقیاس زمانی و مکانی متغیر باشند. بازه تغییرات داده توانند در هر دوهستند که می

هاي کاربري اراضی، شیب زمین و بافت خاک هاي استاتیکی شامل الیهباشد. دادهمی 1394یا سال آبی  1393-94تا سال  1383

یانگین، آب سطحی دردسترس، آب زیرزمینی دردسترس، کیفیت آب هاي بارش، دماي مهاي دینامیکی شامل الیهباشند. دادهمی

 باشد.زیرزمینی و سطح زیرکشت می

ماعی اجت -هاي بوقوع پیوسته داراي انواع خشکسالی هواشناسی، هیدرولوژیک، کشاورزي، زیست محیطی و اقتصاديخشکسالی

ا هدر شاخص یکپارچه فوق نمایانگر یکی از انواع خشکسالیهاي استاتیکی و دینامیکی توان گفت که هر کدام از الیهباشد. میمی

هاي آب سطحی دردسترس و آب زیرزمینی باشند. الیههاي هواشناسی میهاي بارش و دماي میانگین در گروه خشکسالیباشد. الیه

هاي ه خشکسالیشوند. شیب زمین و بافت خاک حوضه در دستبندي میهاي هیدرولوژیک طبقهدردسترس در گروه خشکسالی

-اجتماعی و همچنین کیفیت آب زیرزمینی در دسته خشکسالی -هاي اقتصاديباشند. کاربري اراضی در گروه خشکسالیکشاورزي می

اشناسی، هاي هوتوان نتیجه گرفت که در درون شاخص یکپارچه خشکسالی، انواع خشکسالیباشد. بنابراین میهاي زیست محیطی می



 

 

سازي هر یک از این باشد. در ادامه توضیحاتی در مورد آمادهي، اقتصادي اجتماعی و زیست محیطی، موجود میهیدرولوژیک، کشاورز

 ها ارائه شده است. الیه

 دهی شاخص یکپارچه خشکسالیروش وزن 3-2

اشد. عوامل بی میهاي استاتیکی و دینامیکها یا الیههاي قبلی بیان شد که شاخص یکپارچه خشکسالی ترکیبی از دادهدر قسمت

شده عبارتند از: کاربري اراضی، شیب زمین و بافت خاک. عوامل دینامیکی فیزیوگرافیکی یا استاتیکی که در این مطالعه درنظر گرفته

هاي بارش، دماي میانگین، آب سطحی دردسترس، آب یا متغیر در مکان و زمان در نظر گرفته شده در این مطالعه عبارتند از: الیه

ص هاي مختلف به منظور تشخیزمینی دردسترس، کیفیت آب زیرزمینی و سطح زیرکشت. هریک از فاکتورهاي فوق به زیرکالسزیر

نهاد پذیري خشکسالی پیشاست. طرح وزنی عددي براي ارزیابی آسیبدرجه آنها از حساسیت به خشکسالی و کمبود آب تقسیم شده

هاي معین است. مقدار وزنی به رابطه زیرکالسمشخص شده 10تا  0یک وزن عددي بین  پذیر باکند. هر زیرکالس از عوامل آسیبمی

نشان دهنده این است که زیرکالس یک عامل  0پذیري خشکسالی، بستگی دارد. مقدار وزنی در تشدید ذخایر نسبی آب و آسیب

پذیري است که زیرکالس بیشترین آسیبنشان دهنده این  10پذیري را به خشکسالی دارد. مقدار وزنی معین کمترین آسیب

الیه درنظر گرفته شده براي  9رود. در ادامه پذیرتر بکار میخشکسالی را دارد. به عبارت دیگر وزن بیشتر براي تشخیص کالس آسیب

 شود. استان اصفهان توضیح داده می

، هاي متفاوتی مانند شهري، کشاورزياصفهان کاربري باشد و در سطح استانهاي استاتیکی میاین الیه یکی از الیهکاربری اراضی: 

 تصویر این الیه در استان نمایش داده شده است.  4هاي بایر و غیره وجود دارند. در شکل باغات، زمین
 

 

 



 

 

 : الیه کاربري اراضی در استان اصفهان4شکل

 

ذیري پباشد، بنابراین این مناطق داراي آسیببیشتر میبا توجه به اینکه نیاز مناطق مسکونی و زمین هاي کشاورزي و باغات به آب 

ارها و سطوح زباشند. درمقابل این مناطق زمین بایر و نمکباشند و داراي رتبه یا عدد زیرکالس بیشتري میبیشتر به خشکسالی می

براساس  10تا  2الیه بین  شوند. رتبه بندي اینپذیري کمتري به خشکسالی داشته و با رتبه کمتري نمایش داده میآبی آسیب

 هاي الیه کاربري اراضی و رتبه هرکدام نمایش داده شده است. زیرکالس 1باشد. در جدول ها میپذیري زیرکالسآسیب

 

 هاي الیه کاربري اراضی: رتبه بندي زیر کالس1جدول 

 رتبه هازیر کالس

 10 اراضی شهري و صنعتی

 9 هاباغات و جنگل

 8 اراضی کشت دیم

 7 اراضی کشاورزي

 6 مراتع

 5 هاتاالب

 4 زارهااراضی بیابانی و نمک

 3 اراضی کوهستانی و سنگی

 2 ها و مخازن آبرودخانه

 

باشد. با توجه به نقشه خاک استان، شش بافت خاک در حوضه وجود دارد. این هاي استاتیکی میاین الیه نیز جزو الیهبافت خاک:  

 5شش نوع بافت عبارتند از: خیلی سنگین، سنگین و خیلی سنگین، سنگین، سنگین و متوسط، متوسط و متوسط وسبک. در شکل 

 نقشه خاک استان نشان داده شده است. 

 



 

 

 
 رود: الیه جنس خاک در حوضه آبریز زاینده5شکل

 

هاي جنس خاک باید به این نکته شود. براي رتبه بندي زیرکالسبندي میجنس خاک در اراضی استان اصفهان به شش نوع تقسیم

 پذیري آنهاي سبک آسیبباشد براي خاکتر میتوجه داشت که هرچه خاک سبکتر باشد این خاک براي مصارف کشاورزي مناسب

 10تا   1شود. رتبه بندي این الیه بین پذیري خشکسالی کمتر میتر شود آسیبسنگین باشد و هرچه خاکبه خشکسالی بیشتر می

 هاي الیه جنس خاک و رتبه هرکدام نمایش داده شده است. زیرکالس 2باشد. در جدول ها میپذیري زیرکالسبراساس آسیب

 

 هاي الیه جنس خاک: رتبه بندي زیر کالس2جدول 

 رتبه هازیر کالس

 10 1خاک سبک و متوسطترکیب 

 8 2خاک متوسط

 6 3ترکیب خاک متوسط و سنگین

 4 4خاک سنگین

 2 5ترکیب خاک سنگین و خیلی سنگین

 1 6خاک خیلی سنگین

 

                                                 
1 Light - Moderate 
2 Moderate 
3 Moderate - Heavy 
4 Heavy 
5 Heavy - Very Heavy  
6 Very Heavy 



 

 

بدست  ArcGISرود در نرم افزار حوضه آبریز زاینده dem90باشد، با استفاده از هاي استاتیکی میاین الیه که جزو الیهشیب زمین: 

 این نقشه بر حسب درصد نشان داده شده است.  6آید که در شکل نقشه شیب حوضه بدست می dem90آید. با وارد کردن نقشه می

 

 
 بندي شیب زمین در استان اصفهان برحسب درصد: الیه تقسیم6شکل

 

شود. مناطق باالي حوضه، بندي میجغرافیاي استان به سه زیر کالس تقسیم نمایش داده شد.  6الیه شیب زمین در استان در شکل 

هاي توپوگرافی )بعنوان مثال شیب هاي باال، وسط و پایین حوضه با توجه به ویژگیمناطق وسط حوضه و مناطق پست حوضه. بازه

هاي جریان مشخص شده است. مناطق باال دست حوضه اشاره به توپوگرافی کوهستانی و موجدار با متوسط(، درجه آبراهه و ویژگی

باشند. مناطق وسط حوضه دربرگیرنده دوام میهاي جریان بیداراي ویژگی 2و  1درصد و درجه آبراهه  6شیب متوسط بیشتر از 

باشد. مناطق دوام به صورت متناوب میهاي جریان بدون داراي ویژگی 4و  3درصد و درجه آبراهه  6تا  2مناطقی با شیب متوسط 

هاي جریان داراي ویژگی 4درصد و درجه آبراهه بیشتر از  2از زمین با شیب متوسط کمتر از پایین دست حوضه بعنوان مناطقی 

یی و هاي باالباشد. همچنین مناطق پایین دست حوضه اغلب زمان بیشتري را براي حفظ آب نسبت به قسمتمتناوب و همیشگی می

انی و پایین دست حوضه در معرض خطر قرار دارد. بنابراین میانی حوضه دارد. بنابراین مناطق باالدست حوضه بیشتر از مناطق می

 10تا   1رتبه بندي این الیه بین شود. پذیري خشکسالی بیشتر میشویم، آسیبهرچه به سمت مناطق پایین دست حوضه نزدیک می

ایش داده شده است. داده هاي الیه شیب زمین و رتبه هرکدام نمزیرکالس 3باشد. در جدول ها میپذیري زیرکالسبراساس آسیب

 شده است. 

 

 هاي الیه شیب زمین: رتبه بندي زیر کالس3جدول 

 رتبه هازیر کالس

 10 درصد 6شیب بیشر از 

 5 درصد 6تا  2شیب بین 

 1 درصد 2شیب کمتر از 

 



 

 

ال آبی هاي بارندگی از سبازه دادهباشد. هاي دینامیکی در طراحی شاخص یکپارچه خشکسالی میالیه بارندگی، یکی از الیهبارندگی: 

 ارائه شده است.  1394و  1390هاي آبی باران استان اصفهان در سالمنحنی هم 8و  7هاي باشد. در شکلمی 1394تا  1370

 

 
 )میلی متر( 1390باران استان در سال آبی : نقشه هم7شکل

 

 
 )میلی متر( 1394باران استان در سال آبی : نقشه هم8شکل

 

شود. رتبه بندي این شاخص براساس درصد انحراف میزان بارش از پذیري خشکسالی بیشتر میهرچه بارندگی کمتر شود، آسیب

پذیري خشکسالی هم بیشتر باشد. هرچه این درصد منفی بیشتر شود آسیبمی 1394تا  1370متوسط طوالنی مدت بارش از سال آبی 

 انحراف از متوسط بارش را بدست آورد. توان درصد می 1شود. بر طبق رابطه می

R =
X−X̅

X̅
× 100 (1                                                                                                                            )                                                



 

 

برابر با میانگین مقادیر  X̅ها، وسط بارش در یک سال آبی مورد نظر براي هرکدام از شهرستانبرابر با مقدار مت X که در این رابطه

درصد انحراف بارش در هر سال آبی از مقدار  Rباشد و ها میبراي هرکدام از شهرستان 1394تا  1370هاي آبی متوسط بارش در سال

 هاي الیه بارش و رتبه هرکدام نمایش داده شده است. زیرکالس 4در جدول  باشد.متوسط بلند مدت بارش می

 

 هاي الیه بارش: رتبه بندي زیر کالس4جدول 

 رتبه (R  ها )مقادیرزیر کالس

 0 درصد -10کمتر از 

 2 درصد -15و  -10بین 

 4 درصد -25و  -15بین 

 6 درصد -35و  -25بین 

 8 درصد -50و  -35بین 

 10 درصد -50بیشتر از 

 

ماي هاي دباشد. بازه دادههاي دینامیکی در طراحی شاخص یکپارچه خشکسالی میالیه دماي میانگین، یکی از الیهدمای میانگین: 

 1394و  1390هاي آبی دما استان اصفهان در سالمنحنی هم 10و  9هاي باشد. در شکلمی 1394تا  1370میانگین از سال آبی 

 ارائه شده است. 

 

 
 )سانتی گراد( 1390دما استان در سال آبی ه هم: نقش9شکل



 

 

 
 )سانتی گراد( 1394دما استان در سال آبی : نقشه هم10شکل

 

شود. رتبه بندي این شاخص براساس درصد انحراف پذیري خشکسالی بیشتر میشود، آسیبهرچه میزان دماي میانگین بیشتر می

باشد. هرچه می 1394تا  1370میانگین براساس بازه بندي شاخص یعنی سال آبی میزان دماي میانگین از متوسط طوالنی مدت دماي 

توان درصد انحراف از متوسط میانگین ( می1شود. بر طبق رابطه )پذیري خشکسالی هم بیشتر میاین درصد مثبت بیشتر شود آسیب

 X̅ها، ک سال آبی مورد نظر براي هرکدام از شهرستانبرابر با مقدار متوسط دماي میانگین در ی X ،(1)در رابطه دما را بدست آورد. 

درصد انحراف  Rباشد و ها میبراي هرکدام از شهرستان 1394تا  1370هاي آبی برابر با میانگین مقادیر متوسط دماي میانگین در سال

هاي الیه دماي میانگین و السزیرک 5در جدول  باشد.دماي میانگین در هر سال آبی از مقدار متوسط بلند مدت دماي میانگین می

 رتبه هرکدام نمایش داده شده است. 

 

 هاي الیه دماي میانگین: رتبه بندي زیر کالس5جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

اشد. بهاي دینامیکی در طراحی شاخص یکپارچه خشکسالی میالیه آب سطحی دردسترس، یکی دیگر از الیهآب سطحی دردسترس: 

هاي موجود از اي استان اصفهان دریافت شد. بازه دادههاي انتقال آب سطحی از شرکت آب منطقههاي مربوط به آمار روزانه کانالداده

 رتبه (R  ها )مقادیرزیر کالس

 0 درصد 2کمتر از 

 2 درصد 4تا  2بین 

 4 درصد 6تا  4بین 

 6 درصد 8تا  6بین 

 8 درصد 10تا  8بین 

 10 درصد 10بیشتر از 



 

 

 11باشد. در شکل هاي انتقال آب سطحی شامل شبکه آبشار، مهیار، نکو آباد و رودشتین میباشد. شبکهمی 1394تا  1383سال آبی 

 هاي انتقال آب برحسب ملیون متر مکعب نمایش داده شده است. مقدار حجم آب سطحی موجود در شبکه

 

 مکعبهاي انتقال آب برحسب میلیون متر حجم آب سطحی موجود در شبکه: 11شکل 

 
 

ها مقدار حجم آب سطحی را بدست آوردیم. باشد. براي هر سال آبی در هر یک از شهرستانهاي دینامیکی میاین الیه از انواع الیه

با استفاده از درصد مساحت موثر هریک از  1394تا  1383هاي استان از سال آبی مقدار حجم آب سطحی در هریک از شهرستان

 نمایش داده شده است.  12ي استان بدست آورده شد و در شکل هاها در شهرستانشبکه

 

 هاي استان )میلیون مترمکعب(حجم آب سطحی شهرستان: 12شکل 
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اصفهان خمینی شهر شهرضا فالورجان

لنجان مبارکه نجف آباد



 

 

شود. رتبه بندي این شاخص براساس درصد پذیري خشکسالی بیشتر میهرچه میزان حجم آب سطحی دردسترس کمتر باشد، آسیب

 1383سط طوالنی مدت آب سطحی دردسترس براساس بازه بندي شاخص یعنی سال آبی انحراف میزان آب سطحی دردسترس از متو

توان درصد ( می1شود. بر طبق رابطه )پذیري خشکسالی هم بیشتر میباشد. هرچه این درصد منفی بیشتر شود آسیبمی 1394تا 

ار متوسط آب سطحی دردسترس در یک سال برابر با مقد X ،(1)در رابطه انحراف از متوسط آب سطحی دردسترس را بدست آورد. 

 1394تا  1383هاي آبی برابر با میانگین مقادیر متوسط آب سطحی دردسترس در سال X̅ها، آبی مورد نظر براي هرکدام از شهرستان

درصد انحراف آب سطحی دردسترس در هر سال آبی از مقدار متوسط بلند مدت آب سطحی  Rباشد و ها میبراي هرکدام از شهرستان

 هاي الیه آب سطحی دردسترس و رتبه هرکدام نمایش داده شده است. زیرکالس 6در جدول  باشد.دردسترس می

 

 هاي الیه آب سطحی دردسترسرتبه بندي زیر کالس: 6جدول 

 رتبه (R  ها )مقادیرزیر کالس

 0 درصد -20کمتر از 

 2 درصد -40و   -20بین 

 4 درصد -60و   -40بین 

 6 درصد -80و   -60بین 

 درصد -100و   -80بین 

 درصد  -100بیشتر از 

8 

10 

 

هاي دینامیکی در طراحی شاخص یکپارچه خشکسالی الیه آب زیرزمینی دردسترس، یکی دیگر از الیهآب زیرزمینی دردسترس: 

هاي موجود در استان اصفهان از شرکت آب هاي مربوط به کاهش حجم ساالنه آب زیرزمینی در هر یک از آبخواندادهباشد. می

باشد. سپس براساس درصد مساحت موجود می 1394تا  1383هاي موجود از سال آبی اي استان اصفهان دریافت شد. بازه دادهمنطقه

ي اردستان، اصفهان، آران و بیدگل، برخوار هات حجم ساالنه آب زیرزمینی در شهرستانهاي استان، متوسط افهر آبخوان در شهرستان

 نمایش داده شده است.  13در شکل  1394تا  1383هاي آبی در سال و تیران و کرون

 

 هاي استان )میلیون متر مکعب(افت ساالنه حجم آب زیرزمینی شهرستان: متوسط 13شکل 



 

 

 

شود. رتبه بندي این شاخص براساس کاهش پذیري خشکسالی بیشتر مییرزمینی بیشتر باشد، آسیبهرچه میزان کاهش حجم آب ز

 و رتبه هرکدام نمایش داده شده است.افت حجم آب زیرزمینی هاي الیه زیرکالس 7باشد. در جدول حجم آب زیرزمینی می

 

 آب زیرزمینی در دسترسهاي الیه : رتبه بندي زیر کالس7جدول 

 رتبه (R  ها )مقادیرزیر کالس

 0 میلیون متر مکعب 5کمتر از 

 2 میلیون متر مکعب 15و  5بین 

 4 میلیون متر مکعب 25و  15بین 

میلیون متر مکعب بین  35و  25بین 

 میلیون متر مکعب 45و  35

 میلیون متر مکعب 45بیشتر از 

6 

8 

10 

 

اشد. بهاي دینامیکی در طراحی شاخص یکپارچه خشکسالی میاز الیه الیه کیفیت آب زیرزمینی، یکی دیگرکیفیت آب زیرزمینی: 

هاي موجود در استان اصفهان از شرکت آب در هر یک از آبخوان (ECهاي مربوط به پارامتر هدایت الکتریکی آب زیرزمینی )داده

اشد. سپس براساس درصد مساحت موجود بمی 1394تا  1383هاي موجود از سال آبی اي استان اصفهان دریافت شد. بازه دادهمنطقه

 هاي استان بدست خواهد آمد. در هریک از شهرستان ECهاي استان، متوسط مقدار ساالنه هر آبخوان در شهرستان

اس شود. رتبه بندي این شاخص براسپذیري خشکسالی بیشتر میهرچه میزان هدایت الکتریکی آب زیرزمینی بیشتر باشد، آسیب

زان هدایت الکتریکی آب زیرزمینی از متوسط طوالنی مدت هدایت الکتریکی آب زیرزمینی براساس بازه بندي شاخص درصد انحراف می

ابطه شود. بر طبق رپذیري خشکسالی هم بیشتر میباشد. هرچه این درصد مثبت بیشتر شود آسیبمی 1394تا  1383یعنی سال آبی 

برابر با مقدار متوسط هدایت  X ،(1)در رابطه ریکی آب زیرزمینی را بدست آورد. توان درصد انحراف از متوسط هدایت الکت( می1)
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اردستان اصفهان آران و بیدگل برخوار تیران و کرون



 

 

برابر با میانگین مقادیر متوسط هدایت الکتریکی  X̅ها، الکتریکی آب زیرزمینی در یک سال آبی مورد نظر براي هرکدام از شهرستان

درصد انحراف هدایت الکتریکی آب زیرزمینی  Rباشد و ها میبراي هرکدام از شهرستان 1394تا  1383هاي آبی آب زیرزمینی در سال

کیفیت آب زیرزمینی هاي الیه زیرکالس 8در جدول  باشد.در هر سال آبی از مقدار متوسط بلند مدت هدایت الکتریکی آب زیرزمینی می

 و رتبه هرکدام نمایش داده شده است.

 

 زمینیکیفیت آب زیرهاي الیه : رتبه بندي زیر کالس8جدول 

 رتبه (R  ها )مقادیرزیر کالس

 0 درصد 5کمتر از 

 2 درصد 10تا  5بین 

 4 درصد 15تا  10بین 

 6 درصد 20تا  15بین 

 درصد 25تا  20بین 

 درصد 25بیشتر از 

8 

10 

 

هاي هداد باشد.هاي دینامیکی در طراحی شاخص یکپارچه خشکسالی میالیه سطح زیر کشت، یکی دیگر از الیهسطح زیرکشت: 

ي هاهاي استان اصفهان از سازمان جهاد کشاورزي استان اصفهان دریافت شد. بازه دادهمربوط به سطح زیر کشت در هر یک شهرستان

هاي استان نمایش داده متوسط سطح زیرکشت ساالنه در هریک از شهرستان 14 شکلباشد. در می 1394تا  1380موجود از سال آبی 

 شده است.

 
 : متوسط سطح زیرکشت ساالنه شهرستانهاي استان اصفهان.14شکل 

شود. رتبه بندي این شاخص براساس درصد انحراف میزان پذیري خشکسالی بیشتر میهرچه میزان سطوح زیر کشت کمتر باشد، آسیب

باشد. هرچه می 1394تا  1380سطوح زیر کشت از متوسط طوالنی مدت سطوح زیر کشت براساس بازه بندي شاخص یعنی سال آبی 

توان درصد انحراف از متوسط سطوح ( می1شود. بر طبق رابطه )پذیري خشکسالی هم بیشتر میاین درصد منفی بیشتر شود آسیب
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شهرضا فریدن فریدونشهر فالورجان کاشان گلپایگان

لنجان مبارکه نائین نجف آباد نطنز



 

 

ا، هبرابر با مقدار متوسط سطوح زیر کشت در یک سال آبی مورد نظر براي هرکدام از شهرستان X ،(1)در رابطه زیر کشت را بدست آورد. 

X̅ باشد و ها میبراي هرکدام از شهرستان 1394تا  1383هاي آبی برابر با میانگین مقادیر متوسط سطوح زیر کشت در سالR  درصد

سطوح هاي الیه زیرکالس 9در جدول  باشد.انحراف سطوح زیر کشت در هر سال آبی از مقدار متوسط بلند مدت سطوح زیر کشت می

 اده شده است.و رتبه هرکدام نمایش دزیر کشت 

 

 سطوح زیر کشتهاي الیه : رتبه بندي زیر کالس9جدول 

 رتبه (R  ها )مقادیرزیر کالس

 0 درصد -5بیشتر از 

 2 درصد -10تا  -5بین 

 4 درصد -15تا  -10بین 

 6 درصد -20تا  -15بین 

 درصد -25تا  -20بین 

 درصد -25کمتر از 

8 

10 
 

 خشکسالی هایها یا محرکتعیین آستانه 3-3

هاي آن اعم از استاتیکی و دینامیکی و حدود آنها به همراه رتبه آنها بیان شد. در کل هاي خشکسالی یا الیههاي قبلی معرفدر قسمت

 بنابراینباشد. ها برابر با یک میباشند. ضریب همه این الیهمی 10تا  0ها داراي رتبه از معرف یا الیه وجود دارند و هر کدام از این الیه 9

سازي اعداد بدست آمده آید. با نرمالبوجود می 90تا  0هاي استان اصفهان یک عدد در بازه با جمع کردن این اعداد براي شهرستان

توان وضعیت اقلیمی منطقه را بدست هاي استان اصفهان براساس رابطه شاخص خشکسالی بارش استاندارد میدر هریک از شهرستان

 هاي شاخص یکپارچه نشان داده شده است. ها یا محرکحدود آستانه 10آورد. در جدول 

 

 هاي شاخص یکپارچه خشکسالی: محرک10جدول 

 شاخص یکپارچه خشکسالی وضعیت خشکسالی

 -3 خشکسالی بسیار شدید

 -5/2 خشکسالی شدید

 -2 خشکسالی متوسط

 -5/1 خشکسالی ضعیف

 -1 نزدیک به نرمال

 5/0- 

 0/0 نرمال

 5/0 

 1 نزدیک به نرمال

 5/1 ترسالی ضعیف

 2 ترسالی متوسط

 5/2 ترسالی شدید

 3 ترسالی بسیار شدید



 

 

 

 نتایج 4

الیه استاتیکی  9، با استفاده از روش توضیح داده شده به 1394تا سال آبی  1383هاي استان اصفهان از سال آبی در هریک از شهرستان

هر  شده درهاي استان اصفهان براساس مقدار نرمالیکپارچه خشکسالی در هریک از شهرستاناند و شاخص و دینامیکی تلفیق شده

 15هاي استان اصفهان در شکل بدست خواهد آمد. شاخص یکپارچه خشکسالی در شهرستان 11ها با توجه به جدول یک از شهرستان

 نشان داده شده است. 

 تان اصفهانهاي اس: مقدار شاخص یکپارچه در شهرستان15شکل 

 
 

 
 

 

-3.00

-2.00

-1.00

0.00

1.00

2.00

3.00

1382 1384 1386 1388 1390 1392 1394 1396

اردستان اصفهان آران و بیدگل برخوار

-3.00

-2.00

-1.00

0.00

1.00

2.00

3.00

1382 1384 1386 1388 1390 1392 1394 1396

تیران و کرون چادگان خمینی شهر خوانسار



 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

-3.00

-2.00

-1.00

0.00

1.00

2.00

3.00

1382 1384 1386 1388 1390 1392 1394 1396

خور و بیابانک دهاقان سمیرم شاهین شهر و میمه
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هاي خشکسالی استان بدست خواهد آمد. هاي شاخص یکپارچه ، نقشهو همچنین آستانه 17براساس مقدار شاخص یکپارچه در جدول 

به عنوان نمونه نمایش داده  1394و  1392، 1388، 1385هاي آبی هاي مکانی خشکسالی استان اصفهان در سالنقشه 16ها در شکل

 شده است. 

 

 

 
 

 . 1394و  1392، 1388، 1385هاي : نقشه شاخص یکپارچه استان اصفهان سال16شکل 

 

-3.00

-2.00

-1.00

0.00

1.00

2.00

3.00

1382 1384 1386 1388 1390 1392 1394 1396

نائین نجف آباد نطنز



 

 

 جمع بندی 5

هان در استان اصفدر این تحقیق سعی شده است یک شاخص یکپارچه براي ارزیابی و آنالیز خشکسالی ارائه و به صورت موردي 

ي تحقیق استفاده گردید. شاخص یکپارچه خشکسالی تلفیقی از انواع دهی به عنوان روش پایهبکار رود. به این منظور از روش وزن

باشد که عبارتند از: خشکسالی هواشناسی، خشکسالی هیدرولوژیک، خشکسالی کشاورزي، خشکسالی مختلف خشکسالی می

هاي مختلفی براي ارزیابی خشکسالی و حساسیت آن وجود دارد. این لی زیست محیطی. شاخصاقتصادي و خشکسا -اجتماعی

کند و فقط از عامل بارش استفاده می SPIکنند. به طور مثال شاخص ها را مدل میها غالباً یک یا دو مورد از انواع خشکسالیشاخص

ا مطرح است این است که ممکن است در مقطعی از زمان، یک باشد. مسئله مهمی که در اینجهاي هواشناسی میاز انواع شاخص

آبریز از لحاظ بارش وضعیت خوبی داشته باشد و بارندگی در آن منطقه نرمال باشد، اما اگر در همان مقطع منطقه و یا یک حوضه 

و ذخایر آب زیرزمینی کمتر از ها و مخازن ذخیره در آن منطقه از حد نرمال کمتر باشد و یا سطح ایستابی زمانی حجم آب پشت سد

باشد به عالوه کیفیت آب زیرزمینی از مسائل مهم حد نرمال باشد، در این صورت برآورد خشکسالی منطقه یا حوضه چالش بزرگی می

توان گفت شاخصی که فقط یکی از عوامل خشکسالی مانند بارش، باشد و یا حتی نوع کشت یا سطح زیرکشت. در اینجاست که میمی

ز تواند آنالیز واقعی و دقیقی ابخیر، دما، آب سطحی دردسترس، آب زیرزمینی دردسترس و یا ... را در آنالیزهاي خود بکار ببرد، نمیت

زیابی تواند ارحساسیت خشکسالی داشته باشد. بنابراین شاخص یکپارچه با توجه به در نظرگیري عوامل مختلف خشکسالی می

دهی یرند، وزنگهاي مختلفی که کلیه انواع خشکسالی را در بر میها یا الیهباشد. در این تحقیق پارامتر تري از خشکسالی داشتهواقعی

باشد. در این ها براساس تجربه و نیز مطالعه مراجع  و مقاالت مختلف میهاي اختصاص داده شده به هریک از الیهشدند و وزن

شود. از مزایاي شاخص ها نیز بیشتر مید، وزن اختصاص داده شده به فاکتورشوپذیري خشکسالی بیشتر میدهی هرچه آسیبوزن

گیرد. از معایب شاخص یکپارچه خشکسالی یکپارچه این است که عوامل بسیاري که دخیل در خشکسالی هستند، را در نظر می

باشد. البته در بعضی از این سال می 12ده هاي در نظر گرفته ش( طول دوره آماري کلیه معرف1توان به این نکات اشاره کرد که: می

د. باشها داراي پراکندگی مناسبی براي برآورد دقیق خشکسالی نمیباشد اما این دادهسال موجود می 12ها دوره آماري بیشتر از معرف

هاي رطوبت در الیه توان بهها میهاي دیگري در تحلیل حساسیت خشکسالی وجود دارند. به عنوان مثالی از این معرف( معرف2

توان محدوده شاخص یکپارچه هاي بیشتري در دسترس باشد میمختلف خاک و ارتفاع مخازن اشاره نمود، اگر اطالعات معرف

نامیکی ها اعم از استاتیکی و دیپذیري خشکسالی داشت. هر کدام از الیهتري از ارزیابی آسیبتر کرده و برآورد دقیقخشکسالی را وسیع

هاي آبی در بازه مورد مطالعه یعنی از سال آبی هاي نهایی خشکسالی براي کلیه سالورود به نرم افزار رتبه بندي شده و نقشهپس از 

بیشترین تنش آبی در استان و در سالهاي  1391و  1386ارائه شده است. براساس نتایج بدست آمده در سالهاي آبی  1394تا  1383

عبارت دیگر ترسالی در نقاط مختلف استان حاکم بوده است.در این تحقیق شاخص یکپارچه براي  کمترین تنش و به 1390و  1387

 توانبرآورد و ارزیابی خشکسالی ارائه شد. با توجه به اطالعات مکانی زمانی جمع آوري شده در سطح منطقه و یا حوضه آبریز می

 االنه انجام داد. هاي مختلف هفتگی ماهانه، فصلی و سپایش خشکسالی را در زمان
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Integrated index for drought assessment in Isfahan province 

 

Abstract: 

Drought is a continuous period of lack of rainfall that leads to damage to a variety of water 

consumers, especially in the agricultural sector and reduce their yield. Drought is one of the 

disasters that should be considered unpredictable. This incident is different from other natural 

disasters such as floods, earthquakes, storms, etc. for some reason. Various indicators are designed 

to assess drought, such as SPI, PDSI, SWSI, based on one of the types of meteorological, 

hydrological or agricultural droughts. The purpose of this study is to evaluate and evaluate an 

integrated index that includes the main causes of drought. The integrated index includes various 

drought factors such as meteorological, hydrological, agricultural, socio-economic and 

environmental. Due to successive droughts in recent decades, Isfahan province has been selected 

as a case study. In designing the integrated index, a combination of static and dynamic layers has 

been used. Static layers include land use, slope and soil type of the basin. Dynamic layers include 

precipitation, average temperature, available surface water, available groundwater, groundwater 

quality and cultivated area. The results show that in the water years of 1386 and 1391 the highest 

water stress in the province and in 1387 and 1390 the lowest stress and in other words wet season 

in different parts of the province. 

 

Keywords: Drought Vulnerability, Integrated Index, Isfahan Province. 

 


