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چکیده
خشکسالی از بالیای محیطی است که فراوانی آن بهویژه در نواحی خشک و نیمهخشک بسیار زیاد میباشد .امروزه شاخصهای خشکساالی باه-
عنوان ابزاری مناسب برای اقدامات مدیریتی و به دنبال آن مقابله با پدیدهی خشکسالی ،به طور وسیعی در دنیا مورد استفاده قرار میگیرند .یکی از این
شاخصها ،شاخص شدت خشکسالی پالمر (  )PDSIاست که در بسیاری از نقاط جهان جهت بررسی شرایط خشکسالی و تداوم آن مورد استفاده قرار
گرفته است .در این مقاله وضعیت خشکسالی استان فارس با استفاده از این شاخص طی دورهی آماری  20ساله (  )1995-2014و با توجه به دادههای
هواشناسی  6ایستگاه هواشناسی مختلف استان فارس مورد ارزیابی قرارگرفت .نتایج نشان داد سال  2010برای ایستگاههای آباده ،داراب و فساا و ساال
 2001برای ایستگاههای اقلید و الر در سال  1996برای ایستگاه شیراز خشکترین سالها در بازهی آماری  1995-2014بودند .در این بازهی زمانی در
ایستگاهها تغییرات بارش نیز مشاهده شد که در سالهای ذکر شده برای شدیدترین خشکسالیها افت بارش مشاهده شد .البته در تماام ایساتگاههاا در
سال  2010افت شدیدی در بارش وجود داشت که نشان دهندهی وضعیت خشکی در این سال بود.
واژههای کلیدی :ایستگاه هواشناسی ،بارش ،رطوبت خاک ،روندیابی ،فارس
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خشکسالی وضعیتی از کمبود بارنادگی و افازاید دماا باوده کاه
ممکن است در هر وضاعیت اقلیمای رد دهاد (علیازاده .)1384 ،ایان
رخداد یکی از شدیدترین حوادث است که در مقایسه با ساایر بالیاای
طبیعی از نقطه نظر میزان ،شدت ،طول مادت واقعاه ،کاس گساترش
منطقه ای ،کاس تلفاات جاانی ،کاس خساارتهاای اقتااادی ،ااارات
اجتماعی ،اارات بلندمدت ،غیره منتظره بودن و وقوع خطرات مارتبط،
دارای باالترین درجات اهمیت میباشد ( .)Bryan., 1991تعیین زمان
شروع و خاتمه خشکسالی مشکس بوده و تاایرات آن بهتادریج بارای
یک دوره ی بلندمدت روی هم انباشته شده و برای سالهاای پاا از
آن هم ادامه دارد .از ویژگیهای عمومی خشاکساالی مایتاوان باه
میانگین باالی دما ،کمباود باارش ،کااهد رطوبات خااک و کمباود
آبهای سطحی و زیرسطحی اشااره کارد (.)Taskiris et al., 2007
بارن نقس میکند بید از  150تعریف از خشکسالی ارایه شاده اسات
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( .)Baren., 1985از جام ترین و کامسترین تعریفها میتوان به نظر
پالمر اشاره کرد ،خشکسالی را می توان کمباود مساتمر و غیرطبیعای
رطوبت در یاک دورهی زماانی خاا (معماوال یاک ساال) دانسات
( .)Palmer., 1966باارای بررساای تغییاارات در شاارایط اقلیماای
بهخاو خشکسالیها ،شاخصهای خشکسالی باه عناوان ابازار
مدیریتی و برنامهریزی قاوی ارایاه شادهاناد .از جملاه مناسابتارین
شاخصها که در محاسبه آن ،تعیین سااده و کمای ساه مشخااهی
شدت ،تداوم و گستردگی مکانی خشکسالی ماورد نظار قارارگرفتاه،
میتوان به شاخص محاسباتی پالمر که اساس آن بر عرضه و تقاضای
آب می باشد ،اشاره کرد ( .)Palmer., 1965هیچکدام از شاخصهای
مهم به طور ذاتی برتر از سایر شاخصها نیست ،بلکه هر کدام از آنها
برای کاربرد خاا خاود مناسابتار از دیگار شااخصهاا مایباشاد
(هادی زاده ارغندی .)1390 ،رایان و فارست شاخص خشکسالی پالمر
برای ایاالت متحده طی دوره آماری  1895- 2016مورد بررسی قارار
دادند .نتایج آنها نشانداد که روند خشاکساالی بارای کاس ایااالت
متحاده افازاید پیادا کارده اسات ( .)Rayne and Forest., 2016
روساتو و همکاران برای ارزیابی تاایر رطوبت خاک طی دوره خشک-
سالی ،در برزیاس و در دوره آمااری  2000- 2014از شااخص شادت
خشکسالی پالمر استفاده کردند .نتایج نشاان داد کاه ساال  2012در
منطقه شمال شرقی برزیس به شدت تحت تاایر خشکسالی قرار گرفته
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است ( .)Rossato et al., 2016وندی و تیرف نشان دادند در طاول
دوره ی مطالعه ( )2014-1901قسمت شمال و شامالغربای اتیاوپی،
روند کمبود باارش و افازاید دماا را نسابت باه ساایر نقااط کشاور
داشته و با استفاده از شاخص  ،ScPDSIسه باار در طای ساالهاای
 ،1941- 1950چهار باار در ساال  ،1951- 1960پانج باار در ساال
 ،1980- 1990دو بااار  1991- 2000و سااه بااار  2001- 2010دوره
خشکسالی مشاهده شاد ( .)Wondie and Terefe., 2016احمادی
نمین و همکاران ( )1395نشان دادند به طور میانگین درجاه خشاک-
سالی در تمامی بخدهای کشور ایران ،در بهتارین شارایط در حالات
نرمال ،به جز تناوبهای کوتاه در نوسان مایباشاد .همچناین نمایاه
پالمر ،نشان داد که فراوانی بیدترین خشکسالی متعلق به شهر بام،
بیدترین ترساالی چابهاار و بایدتارین وضاعیت نرماال در گرگاان
می باشد .آزادی و همکاران ( )1393طبق مراحس پیچیادهای شااخص
 PDSIرا برای ایران مورد واسنجی قرار داده و سپا آن را در اساتان
سمنان محاسبه و ارزیابی کردند .نتایج نشان داد در غالب قسمتهاای
استان ،سالهای  1992و  2001به ترتیب مرطوبترین و خشکترین
سالها در بازه آماری  1990- 2002بودند .آسایایی ( )1385شااخص
 PDSIرا برای ایستگاه سینوپتیک مشهد طای دوره آمااری  1971تاا
 2003محاسبه و به این نتیجه رسید که درجه انحراف رطوبت در این
دوره در مشهد بسیار زیاد بوده و دارای نظم خاصی نیسات .بونساال و
رجییر در دشتهای کانادا به مقایسهی خشکسالی پرداختند .بر اساس
شاخص بارش استاندارد ( )SPIو شااخص شادت خشاکساالی پاالمر
( )PDSIنشان دادند که بدترین و طوالنیترین خشکسالی -گساترده
دشت در طاول دوره  1915- 2002در اوایاس قارن  20رد داده اسات
( .)Bonsal and Regier., 2007در طای ساالهاای اخیار بخاد
اعظمی از کشور ما تحت تاایر خشکسالی قرارگرفته است ( غالمی و
نهتانی .)1388 ،استان فارس در شارایط اقلیمای کشاور ایاران دارای
زادبومی خشک و کم آب است .توزی نامنظم بارندگی ها نیاز مشاکس
دیگری است که موجب میگردد بسیاری از استانهای کشور از جمله
استان فارس خسارات بسیار سنگینی را تحمس نمایاد ،باه طاوریکاه
بارندگیهای شدید و رگباری در زمانهای کوتاه و طغیان رودخانهها و
جاری شدن سیالب های مخرب را به دنبال دارد .استان فارس همواره
در معرض خشکسالی قرار دارد .درخشانی و همکاران ( )1390نیز باا
استفاده از شاخص معیار بارندگی ساالنه ( ،)SIAPشااخص درصاد از
نرمال (  )PNPIو شاخص ناهنجاری بارش (  )RAIرا بهعنوان الگوی
معتبر و کاربردی ،وضعیت خشکسالیها در سه ایساتگاه ساینوپتیک
شیراز ،آباده و الرستان در طول دوره آماری  20ساله ( )1369- 1389
مورد بررسی قرار دادند .نتایج آنها نشان داد که با مقایسه دو شااخص
 PNPIو  SIAPدر سه ایستگاه الرستان ،آباده و شیراز فراوانی و توالی
)دوره تداوم ) خشکسالیها با درجات مختلاف در ایساتگاه الرساتان
بیدتر از دو ایستگاه دیگر میباشد فقط با توجه باه شااخص  RAIدر

ایستگاه آباده فراوانی و توالی خشکسالی بیدتر از دو ایستگاه دیگار
میباشاد .بار اسااس دو شااخص  PNPIو  SIAPفراوانای خشاک-
سالیهای شدید و بسیار شادید در ایساتگاه الرساتان بایدتار از دو
ایستگاه دیگر میباشد .همچنین در ساه شااخص ماککور شادیدترین
خشکسالی در ایستگاه الرستان در سال زراعی  1378- 1379و در دو
ایستگاه آباده و شیراز در سال زراعی  1386- 1387اتفاق افتاده اسات.
خشکسالیهای اخیر زیانهای زیادی را بر بخد مناب آب بار جاای
گکاشته است .هدف از پژوهد حاضار ارزیاابی و تعیاین خاوصایات
خشکسالی های رد داده در یک دوره آماری  20سااله باا اساتفاده از
شاخص شدت خشکسالی پالمر که بهدلیس فقدان آمار به اجبار از دوره
آماری  20ساله استفاده شد.

مواد و روشها
منطقه مورد مطالعه

منطقه مورد مطالعه در ایان تحقیاق اساتان فاارس اسات .آب و
هوای استان فارس در نقاط مختلف این استان بر اساس طبقاهبنادی
دومارتن به سه گونه کوهستانی ،معتدل و گرم تقسیم میشود .در این
مطالعه از دادههای ماهاناه بارنادگی (میلایمتار) ،دماای هاوا (درجاه
سانتیگراد) و رطوبت خااک (میلایمتار) مرباوط باه شاد ایساتگاه
سینوپتیک در استان فارس استفاده شد که دوره آماری  1995تا 2014
را پوشد میدهد .مشخاات جغرافیایی ایساتگاههاای ماورد مطالعاه
)شامس طول جغرافیایی ،عرض جغرافیاایی ،ارتفااع ،متوساط باارش و
متوسط دما( در جدول  1و موقعیت ایستگاهها در پهنه استان در شکس
 1نشان داده شدهاند .همان طورکه در جدول  1نشان داده شده اسات،
ایستگاههای منتخب محدوده ارتفاعی  792متر (الر) از سطح دریاا تاا
 2300متر ( اقلید) از سطح دریا را شامس میشوند.
شاخص شدت خشکسالی PDSI

پالمر شاخص خشکسالی خود را ،که ترکیبی از بارندگی رد داده،
ذخیرهی رطوبتی و نیاز رطوبتی بود ،براساس محاسابهی بایالن آبای
معرفی نمود .او از یک الگوی دو الیه برای محاسبات رطوبات خااک
استفاده و فرضیهی ویژهای در ارتبااط باا ظرفیات پاکیرش و انتقاال
رطوبت به الیههای مختلف خاک ارایه داد .پالمر شروع و پایاان دوره-
های خشکسالی و ترسالی را برحسب احتمال زمان شروع و پایان آن-
ها بیان نمود .یک دورهی خشکسالی و یا ترسالی وقتی به طور قط
اتفاق میافتد که این احتمال به  %100رسیده یا از آن فراتر رود .ایان
شاخص خشکساالی هواشناسای باه ناام  PDSIیاا شااخص شادت
خشکسالی پالمر نامیده میشود ( .)Palmer., 1965به طور کلی روند
محاسباتی این شاخص را میتوان در سه مرحله بررسی نمود:

ارزیابي روند خشکسالي در استان فارس با استفاده از شاخص شدت خشکسالي پالمر
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جدول  -1مشخصات جغرافیایی و اقلیمی ایستگاههای مورد مطالعه
ایستگاه
آباده
اقلید
داراب
شیراز
فسا
الر

عرض جغرافیایی

طول جغرافیایی

(دقیقه -درجه(

)دقیقه -درجه(

11-31
30-54
28-47
29-32
28-58
27-42

52-40
52-38
54-17
52-36
53-41
54-17

ارتفاع )متر(

متوسط بارش ساالنه (میلیمتر)

متوسط دما (سانتیگراد)

0/4
0/9
0/7
0/9
0/7
0/5

14/4
13
22/1
18/6
19/4
23/9

2030
2300
1098
1484
1288
792

شکل  -1محدوده و موقعیت جغرافیایی ایستگاههای سینوپتیک مورد مطالعه استان فارس

مرحلهی اول :انحراف رطوبتی اقلیم مورد نظر بهدست آید
مرحله ی دوم :بهمنظور قابس مقایساه شادن انحاراف رطاوبتی در
زمان ها و مکان های مختلف ،مقادیر انحراف رطوبتی توساط ضارایب
اقلیمی به صورت بیبعد در میآیند به عبارتی دیگر در ایان گاام بایاد
میزان شاخص انحراف رطوبتی محاسبه شود
مرحله ی سوم :جهت تحلیس شدت وقاای و تعیاین آغااز و پایاان
آنها ،مقادیر انحراف رطوبتی به قالاب رده بنادی شاده تبادیس گاردد
(سلطانی تودشکی.)1386 ،
مفاهیم و گامهای اساسی برای محاسبهی شاخص پالمر از طریاق

معادالت 1تا  6بیان میشوند:

()1

ˆˆ  L
ˆ  ETˆ  R
ˆ  RO
P

̂ Pمقدار بارش مناسب اقلیمی است که از طریاق جما تبخیار
تعرق ،تغکیه ،رواناب و تلفات محاسبه میشود.
معادله  2حاصس اختالف مقادار باارش واقعای از باارش مناساب
اقلیمی است که کمبود رطوبت ماهانه نامیده میشود.
̅
𝑃𝑑 =𝑃−
()2
Z = Kd
()3
بامحاسبه  dو  kتعیین شاخص انحراف رطوبات ماهاناه پاالمر Z
-
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باضرب مقدار انحراف بارش  dدر عامس توزینی  kدر یاک مااه معاین
امکانپکیر میباشد ( معادله .)3
̅̅̅̅̅̅i
(PET
̅̅̅
Di

[ K1i =1.5. log10

̅̅̅̅̅i
̅̅̅̅̅̅
PETi +R̅i +RO
+2.5
P̅i +L̅i
+0.5
̅̅̅
Di
[
]

()4

به منظور مقایسه ی نتایج حاصس از شااخص پاالمر باین منااطق
مختلف الزم است فاکتور وزنی  Kتعدیس شود .این تعدیس با استفاده از
مقادیر تجمعی  Zو همچنین نسبتهای مربوط به عوامس اقلیمی کاه
در محاسبهی اولیاهی  Kماورد اساتفاده قارارگرفتاه بودناد ،حاصاس
میگردد .پالمر رابطهی منطقهای را بر اساس نتایج حاصاس از هماهی
مناطق تحت مطالعه ارایه نمود ( معادالت  4و .(Palmer., 1965( )5
K1j

()5

17.67

̅̅̅ 1
∑12
j-1 Dj Kj

= Ki

1
X3i =0.897X3i-1 + ( ) Zi
3

()6

مقادیر  Zتجمعی به صورت طبقهبندی شاده باه منظاور بررسای
شدت و زمان آغاز و خاتمهی وقای تبدیس شده و در نهایت بر مبناای
استنادهای طبقهبندی معادله ی نهایی شاخص پالمر استخراج می شود
(معادله  .)6شاخص شدت خشکساالی پاالمر( )Xدر مقطا زماانی ،i
ترکیبی از سهم مشارکت انحراف رطاوبتی هار مقطا (  )Ziو شادت
خشکسالی یک دورهی ماقبس ( )Xi-1میباشد.
طبقهبندی شدت خشکسالی بر مبنای شاخص پالمر در جادول 2
نشان داده شده است.
جدول  -2طبقهبندی شدت خشکسالی بر اساس شاخص پالمر
درجه خشکسالی
ترسالی بسیار شدید
بسیار مرطوب
ترسالی متوسط
تقریبا مرطوب
تاحدی مرطوب
تقریبا نرمال
تاحدی خشک
خشکسالی خفیف
خشکسالی متوسط
خشکسالی شدید
خشکسالی بسیار شدید

تقاضای رطوبت خاک در یک مکاان عماس مایکناد .عرضاه ،مقادار
رطوبت خاک بهعالوه مقدار رطوبت حاصس از بارندگی است که جکب
خاک میشود .با محاسبه ماهانه شاخص شدت خشکساالی پاالمر در
دورهی زمانی  20ساله (  )1995- 2014برای ایستگاههای سینوپتیک
استان فارس ،نمودار ماهانه ی شااخص انحاراف رطوبات ( )Zبیاانگر
میزان ترسالی یا خشکسالی با توجه به فاس جااری و اقلایم محلای
می باشد که بر اساس معادلهی  3محاسبه و ترسیمگردید و در شاکس
 2نشان داده شده است .کاهد بارندگی از مقدار نرمال باعث کااهد
مقدار  Zو افزاید بارندگی باعث افزاید مقدار  Zمیشاود .شاکس 2
نشان میدهد که درجهی انحراف رطوبت در ایستگاههای اساتان کام
بوده و دارای نظم خاصای اسات .اک ار ایساتگاههاا در دورهی زماانی
مککور ،بیدتر در دورهی خشکسالی هستند بهجز ایستگاه اقلیاد کاه
در سالهای  2004تا  2005مقداری به سمت نرمال پید رفته است.

PDSIمقادیر
4یا بیشتر
 3تا 3/99
 2تا 2/99
 1تا 1/99
 0/5تا 0/99
 0/49تا -0/49
 -0/5تا -0/99
 -1تا -1/99
 -2تا -2/99
 -3تا -3/99
 -4یا کمتر

نتایج و بحث
نمایهی شدت خشکسالی پالمر مبتنای بار یاک مادل عرضاه و

در شکس  3مقادیر ماهانهی شاخص شادت خشاکساالی پاالمر (
 )PDSIبرای دوره آماری  1995- 2014در استان فاارس محاسابه و
نشان داده شده است .شاخص شدت خشکسالی ( )Xiبه اعداد متوالی
 Zبستگی دارد .وجود دورههای کوتاهمدت و بلندمدت خشکساالی در
استان ،طی این دوره ،حاکی از اهمیت و ضرورت لحاا نماودن ایان
پدیده در مدیریت توسعه و بهخاو مدیریت کشاورزی منطقه دارد.
منطقه مورد مطالعه در  20ساال گکشاته باه طاور میاانگین در تماام
ایستگاهها خشکسالی را تجربه کرده است.
بررسی روند وقوع خشکسالیها نشاان داد کاه از ساال - 2014
 1995خشکسالی در درجات مختلف در تمام ایستگاهها مشاهده شده
است (جدول  .)3نتایج حاصس از پاید خشکسالی براسااس شااخص
پالمر در ایستگاه های استان نشاان داد کاه در طای  20ساال دورهی
آماری در اک ر سال ها ،ماه هایی از سال با خشکسالی مواجه بوده اند و
بهعبارتی ،کمبود رطوبت نسبت به نرمال در این ماه هاا مشاهود باوده
است .همچنین ،تحلیس و بررسی روند تغییرات خشکسالی ها در طول
دوره ی آماری نشان داد که در بعضی از مواقا دوره هاای خشاک باا
تداوم بیدتر از چند سال نیز به وقوع پیوساته اسات ،در صاورتیکاه
بارندگی های مناسبی در بعضی از ماه های این ساال هاا اتفااق افتااده
است .به نظر می رسد از عواملی که از تغییر شاخص از مقادیر منفی به
م بت در ماه های با بارندگی مناسب جلوگیری می کند ،تخلیه باید از
حد رطوبت از خاک در مااه هاای قباس دوره هاای خشاک مای باشاد.
همچنین بررسی نتایج حاصله نشان داد که در دهه هاای اخیار تاداوم
خشاکساالیهاا باه شادت افازاید یافتاه اسات و ایان امار بسایار
نگرانکننده است.
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شکل  -2نمودار انحراف رطوبت ماهانه طی دوره آماری 1995- 2014
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شکل  -3محاسبه شاخص خشکسالی پالمر طی دوره آماری 1995- 2014

عالوه بر موارد فوق ،نتایج حاصس از پاید خشکسالی نشاان داد
که در دوره آماری مورد مطالعه مجموعا در  240ماه در ایساتگاههاای

آباده ،داراب ،اقلید ،فسا ،الر و شیراز باهترتیاب باید از ،62 ،65 ،69
 68 ،66و  62درصد ماهها خشک بودهاند .عالوه بر این ،نتاایج نشاان
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افزاید دما مشاهده شده ،بارش کم و ایستگاه رو به خشکسالی پید
میرود و سالهایی که ایستگاههاا دارای خشاکساالی بسایار شادید
هستند ،بارش کم در ایستگاه مشاهده شد .نتایج ارایه شده در نمودارها
به خوبی نشان داد که در بعضای از فااول ما ال فااس تابساتان باا
بارندگی پایین ،افزاید خشکسالیها مشاهده شد.

دادند که در طول دورهی آماری در اک ار ماوارد دورههاای خشاک باا
شدت های متفاوت با هم ترکیب شده و یاک دوره ی خشاک کلای را
شامس شدهاند .بیدترین تداوم خشاکساالی در ایساتگاههاای آبااده،
داراب ،اقلید ،فسا ،الر و شیراز بهترتیب  9 ،9 ،9 ،9 ،10و  9مااه باود.
همانطورکه در شکس  4نشان داده شاده اسات طای دورههاایی کاه

جدول -3شدیدترین خشکسالی در دوره آماری  1995- 2014در ایستگاههای مورد مطالعه
ایستگاه
آباده
اقلید
داراب
شیراز
فسا
الر

مقدار PDSI
محاسبه شده
-5/51
-5/79
-5/04
-5/04
-5/42
-4/76

سال

ماه

سالی بسیار شدید در

2010
2001
2010
1996
2010
2001

اکتبر
اکتبر
اکتبر
نوامبر
اکتبر
اکتبر

سال مورد نظر
5
4
4
4
4
4

سال مورد نظر (میلیمتر)
37/9
328/6
69/6
422/9
52/7
55/3

سال مورد نظر
(سانتیگراد)
15/3
14/9
23
18/5
20/3
24/2

درجه
خشکسالی

خشکسالی
بسیار شدید

بارش

دما
2014
2013
2013
2012
2011
2011
2010
2009
2009
2008
2007
2007
2006
2005
2005
2004
2003
2003
2002
2001
2001
2000
1999
1999
1998
1997
1997
1996
1995
1995

1٢
1٠
٨
6
4
٢
٠

تعداد ماههای خشک-

مجموع بارش ساالنه در

متوسط دمای ساالنه در

شیراز
)Avg(T

)Avg(P

956

نشریه آبياري و زهكشي ایران  ،شماره  ، 6جلد  ، 11بهمن  -اسفند 1396

دما

بارش

دما

2014
2013
2013
2012
2011
2011
2010
2009
2009
2008
2007
2007
2006
2005
2005
2004
2003
2003
2002
2001
2001
2000
1999
1999
1998
1997
1997
1996
1995
1995
بارش

)Avg(T

)Avg(P

)Avg(T

)Avg(P

1٢
1٠
٨
6
4
٢
٠

2014
2014
2013
2013
2012
2011
2011
2010
2010
2009
2009
2008
2007
2007
2006
2006
2005
2004
2004
2003
2003
2002
2002
2001
2000
2000
1999
1999
1998
1997
1997
1996
1996
1995
1995

اقلید

١٢
١٠
٨
٦
٤
٢
٠

آباده
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بارش

دما
2014
2014
2013
2012
2012
2011
2010
2010
2009
2008
2008
2007
2006
2006
2005
2004
2004
2003
2002
2002
2001
2000
2000
1999
1998
1998
1997
1996
1996
1995
1994
1994

1٢
1٠
٨
6
4
٢
٠
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الر
)Avg(T

)Avg(P

شکل  -4نمودار سری زمانی ایستگاهها طی دوره 1995- 2014

نتیجهگیری
در این مطالعه دادههای مربوط باه  6ایساتگاه مطالعااتی جهات
بررسی خشکسالی توسط شاخص پالمر در استان فارس مورد استفاده
قرار گرفت .نتایج نشان داد سال  2010برای ایستگاههای آباده ،داراب
و فسا و سال  2001برای ایستگاههای اقلید و الر در سال  1996برای
ایستگاه شیراز خشکترین سالها در بازه آماری  1995- 2014بودند.
شدیدترین خشکسالی در استان فارس در شهرساتان اقلیاد در ساال
 2001با مقدار  PDSIمحاسبه شده برابر با ( )-5/ 79در ماه آباان باا
درجهی خشکسالی بسیار شدید مشاهده شد .تاداوم خشاکساالی در
ایستگاههای مککور بیدتر از  10ماه مشاهده نشد و کمی باه سامت
نرمال پیشرفته و مجددا دورهی خشکسالی شروع شده اسات .نتاایج
این تحقیق نشان داد که استان فاارس در ایان ساالهاا هماواره باا
خشکیهای متوسط تا شدید و متوالی بر اساس شاخص پاالمر مواجاه
بوده است .این خشکسالیها دارای روناد افزایشای )شادیدتر شادن
خشکسالی( است.
برای بررسی دقیقتر این موضوع استفاده از سایر روشهای پاید
خشکسالی و نیز سایر روشهای روندیابی توصیه میشود .همچناین
پیدبینی تغییرات دما و بارش به کمک مدلهای تغییر اقلایم و قارار
دادن دادههای پیدبینی شده در نمایه پالمر بهمنظور تخماین شارایط
خشکسالی در آینده نیز میتواند قدمی موار در فهام بهتار چگاونگی
تغییرات این پدیده اقلیمی در کشور به حساب آید .باهعاالوه پیشانهاد
می شود که در الگوی پالمر انحرافات رطوبت و محتاوای آب خااک از
نرمالهای محلی ،مبنای محاسبه قرار گیرد.

شاخص پالمر در ارزیاابی خشاکساالی اساتان سامنان .دوماین
کنفرانا حفاظت از حیات وحد ملی با مدیریت سطحی خشاک
و بیابان
آسیایی ،م  .1385.شاخصهاای خشاکساالی چاا اول ،انتشاارات
سخنگستر ،مشهد.
آسیایی،م .1385 .پاید خشکسالی در مشهد توسط شاخص پاالمر ، -
مجلهی جغرافیا و توسعهی ناحیهای.167-186 :7 .
احمدی نمین،م ،.کمالی ،وظیفه دوست،م .1395 .نظارت بار خشاک-
سالی با استفاده از شاخص خشکسالی پالمر و دادههاای رطوبات
خاک .سنجد از دور و رطوبت خاک ایستگاه .ساومین کنفارانا
یافتههای جدید در محیط زیست و اکوسیستمهای کشاورزی
باا رویکارد هاوا -

سلطانی تودشکی،ع .1386.کمیسازی خشکسالی
آبشناختی؛ مباانی نظاری و کااربرد .رسااله دکتاری ،دانشاکده
کشاورزی دانشگاه شیراز.

علیزاده،ا .1384 .اصول هیدرولوژی کاربردی .دانشگاه اماام رضاا (ع).
چا هجدهم.
غالمی ،و نهتانی،م .1388 .بررسی اارات زیست محیطای خشاک-
سالی در منطقه سیستان ،دومین هماید خشکساالی در اساتان
چهارمحال بختیاری ،شهرکرد.
هادیزاده ارغندی،م .1390.پیدبینی و تحلیس فراوانی خشاکساالی
تحت تاایر تغییر اقلیم در خراسان جنوبی ،پایاانناماه کارشناسای
ارشد مهندسی مناب آب ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه بیرجند.18 .
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Abstract
Drought is one of the great environmental disasters especially immense in arid and semi-arid. The drought
indices as a tool for management practices and seeks to deal with the phenomenon of drought, are widely used in
the world. One of these in dicators, is the Palmer Drought Severity Index (PDSI) that is used in many parts of the
world to assess the drought situation and its continuation. In this paper, the drought state of Fars Province by
using of this index over the period of 20 years (2014-1995) and according to meteorological data from six
weather stations was assessed. The results showed that stations of Abade, Darab and Fasa in 2010 and 2001 for
Eghlid and Lar and 1996 for Shiraz stations statistically were driest years in the period of 2014 to 1995. At this
time changing in precipitation was also observed that in the years listed for droughts the steepest drop in rainfall
was also remarkable. however in all stations in 2010 there were a sharp drop in rainfall that reflects the state of
the drought this year.
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