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  چکیده
 عبارت است از وضعیت کمبود بارش در یک دوره زمانی معین به حدي که یک ناحیه خشکسالی

هاي   با استفاده از دادهپژوهشن  در ای.هاي بشر به تأخیر بیفتد  و فعالیتگرفتهقرار آن تأثیر منفی  تحت
، شاخص 2008 تا 1989رضوي در دوره آماري   ایستگاه سینوپتیک استان خراسان9روزانه بارندگی 

هاي ترسالی و  ه و دوره ماهه محاسبه شد3 و 1هاي زمانی   در مقیاسSPI)( بارش استاندارد شده
هاي سینوپتیکی هم فشار، هم دما، هم رطوبت نسبی و  ههمچنین نقش.  تعیین و شمارش شدخشکسالی

) شش ماه فصول پاییز و زمستان(صورت میانگین ماهانه  در سطح زمین بهابر هم مقدار آب قابل بارش 
نتایج نشان داد که سه شهرستان سرخس، قوچان و . بررسی گردید مورد مطالعه  سال20براي تمام 

ي تربت حیدریه، سرخس، قوچان، کاشمر و گناباد در فصل زمستان ها گناباد در فصل پاییز و شهرستان
ترتیب  هاي خشک پاییزه و زمستانه نیز به ترین دوره کم. اند  را تجربه کردهخشکسالیبیشترین میزان 

 تک تک خشکسالیهمچنین با بررسی وضعیت  .هاي کاشمر و نیشابور بوده است ایستگاه مربوط به
هاي تحت مطالعه با پدیده   همه ایستگاه2001 سال  شد که درهاي مورد مطالعه مشخص سال

عنوان  این سال بهبنابراین اند،  مواجه بوده) حاد، شدید و متوسط(هاي مختلف   البته با شدتخشکسالی
 هاي نقشهه و شد در نظر گرفته ، در دوره آماري تحت بررسیخشکسالینمونه بارز وقوع مبنا و سال 

وجود رغم  بهکه نشان دادمبنا سال  سینوپتیکی مطالعه الگوهاي .ارائه شدن سینوپتیکی مربوط به آ
                                                

 mousavi500@yahoo.com :مسئول مکاتبه*
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در تمام )  پایین، رطوبت نسبی باال و میزان مناسب آب قابل بارش ابر دما(شرایط مناسب براي بارندگی 
یت تقوو   با سامانه پرفشار آزورزاندرکنش سامانه پرفشار سیبريدلیل   به، فصول پاییز و زمستانهاي ماه

نه تنها هیچ بارندگی رخ نداده است بلکه   بر منطقه،آنسیطره کامل پرفشار سیبري و درنتیجه 
متوسط، شدید و  هاي  خشکسالیبنابراینو نیز با محدودیت مواجه شده  هاي محلی و اروگرافیک بارش

  . استرخ دادهحاد در کل منطقه مورد مطالعه 
  

، شاخص بارش آزورز پرفشار  ، سامانهي سیبرفشار پر امانه، سهاي اروگرافیک بارش : کلیديهاي  واژه
  هواي سرد رفت ، هم شدهاستاندارد

  
  مقدمه

هاي مختلف در مناطق وسیعی از جهان روي داده  اله با شدتاي است که همه س  پدیدهخشکسالی
 تعریف کلی. و اثرات مخرب و سوئی همچون قحطی، مرگ و میر و خسارات اقتصادي به دنبال دارد

 که یک ناحیه به حديدر یک دوره زمانی معین  است از وضعیت کمبود بارش  عبارتخشکسالی
 این تعریف کلی از .)1978وبستر،  (هاي بشر به تأخیر بیفتد  و فعالیتقرار گیردآن  تأثیر منفی تحت

هاي مختلف مطرح  صورت  به اجتماعی- و اقتصاديهواشناسی، هیدرولوژيدیدگاه کشاورزي، 
افتد که در اثر کمبود بارش، رطوبت خاك به حدي   کشاورزي هنگامی اتفاق میخشکسالی. شود می

فی قرار گرفته و دچار خسارت طور قابل توجه تحت تأثیر من کاهش یابد که نواحی زراعی و مراتع به
 غییرت به منجر که عمولم حد کمتر از صورت بارش به سالی شکخ هواشناسی، دیدگاهاز . شوند

 سطح که دهد  هیدرولوژیکی زمانی رخ میخشکسالی. گردد می تعریف شود، هوایی می و ب آالگوهاي
اقتصادي نیز - اجتماعی دیدگاه از .رود تر پایین خود معمول حد از یرزمینی زو هاي سطحی آب تراز

،  و گورچودهوري( شود ناهنجاري بشري موجب نیازهاي براي بآ مبودک که است زمانی سالی خشک
  ). 2004، یلهایتو؛ و1989

 جمله استفاده از هاي مختلفی از روش، توسط خشکسالیبار  پدیده زیانبینی  پایش و پیشامروزه 
یک ابزار رایج براي . گیرد صورت میهاي سینوپتیکی   و یا تحلیلخشکسالیي ها معیارها و شاخص

هاي مختلفی  ین منظور شاخصا هب.  استخشکسالیهاي  ، استفاده از شاخصخشکسالیکمی کردن 
 ؛1965، پالمر(ن در مطالعات متعدد مورد استفاده قرار گرفته است اتاکنون ابداع شده و توسط محقق
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 و یری  م؛1995،  و همکاران مک کی؛1967،  و ماهر گیبس؛1982، دزمان و شافر؛ 1968، پالمر
طور خاص براي   بهتوانند کاربرد کلی و عمومی داشته باشند یا ها می این شاخص). 1993 ،همکاران

هاي  ترین شاخص از جمله مهم). 2004 ،تساکیریس(کشاورزي ارائه شده باشند  اهداف مخصوص
شناسی و کشاورزي دارند هوااي در مطالعات هیدرولوژي،  که امروزه کاربرد گسترده خشکسالی

 و PDSI(2( پالمر خشکسالی، شاخص شدت 1)SPI ( شدهدتوان به شاخص بارش استاندار می
 در  همکاران کی توسط مک شاخص بارش استاندارد شده. اشاره کرد  CMI(3(شاخص رطوبتی گیاه 

هاي زمانی مختلف ماهانه  یاستابعی از بارش است و براي مقاین شاخص .  ابداع شد1993سال 
 خشکسالیشاخص شدت ). 1995مک کی، (شود  ه می ماهه محاسب48 و 24، 12، 6، 3، 1 صورت به

هاي دما و رطوبت خاك نیز  هاي بارش به داده  و عالوه بر دادهبوده SPI تر از شاخص پیچیده، پالمر
 هواشناسی توسعه داده خشکسالیطور ذاتی براي پایش  این دو شاخص به). 1965پالمر، (نیازمند است 

اساس کمبود رطوبت نسبت  برشاخص رطوبتی گیاه  ).2005یت، اویله(ماهانه دارند اند و مقیاس  شده
شود و به خوبی در مقابل تغییرات کوتاه مدت وضعیت رطوبتی گیاه  به نیاز رطوبتی گیاه تعریف می

 خشکسالیهاي زمانی هفتگی محاسبه شده و شدت  این شاخص معموالً در گام. دهد  میواکنش نشان
 از جمله مطالعات صورت گرفته بر روي ).1982، دزمانشافر و (کند  شد گیاه کمی می ردورهرا در 

 و  یزه. موارد زیر اشاره کرد توان به هاي تعریف شده براي آن، می  از شاخص با استفادهخشکسالی
پایش  SPI  آمریکا را با استفاده از شاخص1996 گسترده سال خشکسالی، 1998همکاران در سال 
 2003رضیئی و همکاران در سال .  تهیه نمودند آمریکاندي آن را براي کل کشورب کرده و نقشه پهنه

را با استفاده از شاخص  1999 و 1998هاي  در سالهاي اصفهان و یزد  ستان اخشکسالیوضعیت 
همچنین پایش و  . ماهه مورد مطالعه قرار دادند12 و 6، 3هاي زمانی  شده در دوره بارش استاندارد

مرد و همکاران  توسط جوان  SPI استان خراسان با استفاده از شاخص خشکسالیبندي وضعیت  پهنه
 در این استان از مناطق جنوبی شروع خشکسالیمورد مطالعه قرار گرفت و نشان داده شد که ) 2001(

هاي  فاده از دادهبا استنیز ) 2009(عیوضی و همکاران . یابد شده و به سمت شرق آن گسترش می
شبکه نوع دو  ساله و به کمک41خیز گرگان رود در دوره آماري ه آببارندگی ایستگاه نوده در حوض

                                                
1- Standardized Precipitation Index 
2- Palmer Drought Severity Index 
3- Crop Moisture Index 



1390) 4(، شماره )18(هاي حفاظت آب و خاك جلد  مجله پژوهش  

 170

به محاسبه شاخص بارش  2(RBF) شعاعی اي پایه تابعو  1 (MLP)ه چندالیپرسپترون مصنوعی عصبی
 RBF نسبت به MLPصنوعی شبکه عصبی مها نشان داد که  نتایج مطالعه آن. شده پرداختند استاندارد

 خود پژوهشدر ) 1968(پالمر  .کند بینی می  را پیشخشکسالی و وضعیت SPIبا دقت باالتري مقادیر 
 آب ناشی از بارش کل ،توان مشخص نمود که تا چه میزان یمCMIبیان کرد که با استفاده از شاخص

توان از این شاخص براي محاسبه آب مورد   میبنابراین است هفته براي تأمین نیاز آبی گیاه کافی بوده
 )2010(همچنین سبزي پرور و همکاران  . استفاده نمودخشکسالینیاز براي آبیاري تکمیلی در شرایط 

خشک  اي در اقلیم سرد نیمه  هواشناسی را با استفاده از روش تحلیل خوشهخشکسالیهفت نمایه 
 شدید، مطابقت خوبی بین خشکسالیهاي وقوع   داده و در سالاستان همدان مورد ارزیابی قرار

هاي  افت شدید عملکرد محصوالت کشاورزي، کاهش سطح آب(معیارهاي منتخب با شواهد واقعی 
  .مشاهده نمودند) ها زمینی و کاهش دبی رودخانه زیر

هاي  تحلیلشد، مبتنی بر  چنان که قبالً ذکر خشکسالیروشی دیگر جهت بررسی و مطالعه پدیده 
عبارت دیگر  به. باشد می این روش، وضوح و عملی بودن آن ترین مزیت مهم. سینوپتیکی است

به هاي سینوپتیکی وارد شده و   وضع هوا در یک منطقه وسیع جغرافیایی بر روي نقشههاي گزارش
ت صورت تحقیقااز جمله ). 2002،  و کاویانیعلیجانی(گیرند  مورد تجزیه و تحلیل قرار میآسانی 

 اشاره نمود که با استفاده از 1998اخالق در سال   خوشپژوهشتوان به   می، این روشگرفته بر اساس
هاي فراگیر ایران  خشکسالی به بررسی 1991 تا 1962هاي سینوپتیک در دوره آماري  تحلیل نقشه

هاي  د فعالیت سامانه با تشدیه عمدطور  بههاي ایران  خشکسالیپرداخته و به این نتیجه رسید که وقوع 
با ) 2006(بادي آ همچنین اله. انه همراه بوده استمی ها در خاور پرفشار سیبري و آزورز و ادغام آن

هاي فراگیر شرق ایران پرداخته و نتایج  خشکسالی استفاده از روش تحلیل سینوپتیکی به بررسی
هاي فراگیر خراسان  خشکسالیها بر نیز تأثیر واچرخند) 2008(صادقی و همکاران . مشابهی ارائه نمود

 .ها را در وقوع این پدیده مخرب مورد تأکید قرار دادند بزرگ را بررسی کرده و نقش مستقیم آن
هاي سیل آسا در  گوهاي سینوپتیکی منجر به بارندگیال) 2010(همچنین سبزي پرور و همکاران 

  از اقیانوس هند را به آنغذیه رطوبتو ت SHL3سامانه حاکمیت جنوب غرب ایران را مطالعه کرده و 

  .معرفی نمودنددر این منطقه بار سیل  عنوان عوامل اصلی منجر به وقوع پدیده زیان

                                                
1- Multi Layer Perceptron 
2- Radial Basis Function    
3- Sudan heat low 
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 تا 22عرض جغرافیایی (اي   نوسانات کمربند پرفشار جنب حارهطور کلی کشورهایی که در دامنه به
هاي گرم و   مناطق، داراي دورههاي جغرافیایی خاص این علت ویژگی اند به قرار گرفته)  درجه40

بخش ). 1999ناظم السادات، (کمتر از میانگین بارش جهانی است ها  اوان بوده و بارندگی آنخشک فر
در این محدوده قرار گرفته و نوسانات زیاد بارندگی رضوي نیز  از جمله استان خراسانوسیعی از ایران 

بنابراین  .باشد میهاي عمده آن   آبی از ویژگیهاي گسترده و بحران کم خشکسالیو در نتیجه وقوع 
عنوان یکی از   بهخشکسالینوپتیکی منجر به وقوع پدیده شناخت شرایط جوي و الگوهاي سی

در جهت تواند نقش شایانی  می امري ضروري و الزم بوده و ، در این منطقهبالیاي طبیعی بارترین زیان
همین علت هدف این   و بهداشته باشدآن ي از خسارات جلوگیریا جهه و ایجاد آمادگی الزم براي موا

  . قرار گرفته است،پژوهش
  

  ها مواد و روش
 که باشد  می ایرانیشرق در شمال رضوي ، استان خراسانپژوهشمنطقه مورد مطالعه در این 

  . نشان داده شده است ،1شکل در رافیایی آن موقعیت جغ
  

  
  

  .مطالعه موقعیت جغرافیایی منطقه مورد  -1شکل 
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رضوي در منطقه معتدل شمالی قرار گرفته و از نظر موقعیت طبیعی به دو بخش  استان خراسان
بلندترین نقطه استان در ارتفاعات بینالود در شمال نیشابور با ارتفاع . شود شمالی و جنوبی تقسیم می

ر از سطح دریا در  مت300ترین نقطه استان در دشت سرخس با ارتفاع    متر از سطح دریا و پست3211
ها  تر کوهستانی هستند و بین آن هاي شمالی منطقه، بیش بخش. حاشیه مرز ایران و ترکمنستان قرار دارد

دلیل دارا بودن میزان بارندگی قابل توجه از شرایط مناسب  خیز قرار گرفته است که به هاي حاصل دشت
 سبب مجاورت با کویر و پست بودن هاي جنوبی استان به اما بخش. باشند کشاورزي برخوردار می

اقلیم استان نیز . باشند و شرایط مناسبی براي کشاورزي ندارند ناحیه داراي میزان بارندگی کمی می
  . خشک است طور معمول خشک و نیمه به

هریک ) هاي مختلف اقلیمی  بندي براساس طبقه(خصوصیات هواشناسی و اقلیمی و نیز نوع اقلیم 
بایگی و  موسوي( نشان داده شده است 2 و 1 هاي ترتیب در جدول ورد بررسی بههاي م از ایستگاه
هاي سینوپتیک موجود در سطح استان به  هاي سایر ایستگاه الزم به ذکر است که داده). 2010همکاران، 

 ها در این  از بررسی این ایستگاهبنابراینهاي آماري، قابل استناد نبودند و  دلیل کم بودن تعداد سال
  . شدپوشی چشم، پژوهش

  
  .هاي سینوپتیک استان خراسان رضوي خصوصیات هواشناسی و اقلیمی ایستگاه  -1جدول 
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7/156  5/416 4/279 40 22- 6/1  2/14 8/1450 N1635 E1359  حیدریه تربت  
2/88 4/311 1/189 5/45 20- 6/2  3/17 6/977 N1236 E1357  سبزوار 

3/99 261 1/183 6/46 6/18- 8/4  6/17 235 N3236 E1061  سرخس 

6/203 408 301 6/40 8/21- 4/2  6/12 1287 N437 E3058  قوچان 

7/145 1/299 7/217 6/42 8/9- 3/2  5/17 7/1109 N1235 E2858  کاشمر 
129 1/319 7/210 8/40 8/18- 2/2  2/13 1176 N2936 E1759  گلمکان 

8/90 3/228 5/157 2/44 2/14- 4/1  17 1056 N2134 E4158  گناباد 

7/130 1/427 5/257 8/43 28- 1/3  14 2/999 N1636 E3859  مشهد 

1/158 6/250 3/343 6/41 6/17- 7/1  14 1213 N1636 E4858  نیشابور 
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 .میهاي مختلف اقلی بندي اساس طبقهررضوي ب هاي سینوپتیک استان خراسان نوع اقلیم ایستگاه  -2جدول 

بندي روش طبقه  

 دومارتن آمبرژه ایوانف
 نام ایستگاه

 تربت حیدریه نیمه خشک خشک سرد استپی

 سبزوار خشک خشک سرد بیابانی

 سرخس خشک خشک معتدل بیابان

 قوچان نیمه خشک نیمه خشک سرد استپ جنگلی

 کاشمر خشک خشک معتدل بیابان

 نگلمکا خشک خشک سرد استپی

ردخشک س بیابان  گناباد خشک 

 مشهد نیمه خشک خشک سرد استپی

 نیشابور نیمه خشک خشک سرد استپی

  
 روزانه نه بارندگیهاي   شامل داده منطقه،خشکسالیبراي بررسی وضعیت هاي مورد نیاز  داده

 بخش از) 1989 -2008( سال آماري 20ایستگاه هواشناسی سینوپتیک نام برده شده در باال در طی 
ها کنترل  در بخش خدمات ماشینی بر روي داده. خدمات ماشینی سازمان هواشناسی کشور اخذ شد

تنها در . ها انجام شده است هاي همگنی، استقالل و کفایت داده کیفی صورت گرفته و کلیه آزمون
. ه استها برطرف شد هاي مجاور و به روش نسبت ها با استفاده از ایستگاه برخی موارد خالء داده

هاي هم فشار، هم دما، هم  هاي سینوپتیکی شامل نقشه مورد نیاز براي تحلیلهاي  نقشههمچنین 
ماه فصول  شش (صورت میانگین ماهانه  در سطح زمین به1رطوبت نسبی و هم مقدار آب قابل بارش

   .ستخراج گردیدا NOAA2  از سایت تحقیقاتی)پاییز و زمستان
 SPI)(شده  شاخص بارش استانداردرضوي از  در استان خراسان خشکسالیبراي بررسی پدیده 

توان   می را و همکارانش ارائه شده است3 توسط مک کی1995این شاخص که در سال . استفاده شد
طور کلی دوره خشک در مقیاس   و به ماهه محاسبه نمود48 و 12، 9، 6، 3، 1هاي زمانی  در دوره

صورت پیوسته منفی بوده و به مقدار   بهSPIپیوندد که در آن مقیاس، زمانی به وقوع می ،ام iزمانی 

                                                
1- Precipitable Water 
2  - National Oceanic and Atmospheric Administration 
3- McKee 
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 در  شاخص بارش استاندارد شدهمقدار، پژوهشدر این . )3جدول (تر از آن رسیده باشد  و یا کم  -1
دست   بهبا مقایسه مقادیر و محاسبه گردیدسال براي هر  )فصلی( ماهه سهو  ماهه یکزمانی مقیاس دو 

براي هر در دو مقیاس ذکر شده  و ترسالی خشکسالیهاي  ، دوره3با مقادیر موجود در جدول آمده 
  . تعیین شدهاي مورد مطالعه  در تمام ساله ایستگا
  
 .)1995،  و همکارانکی مک (SPI)(اساس شاخص بارش استاندارد سالی بر  و ترخشکسالیهاي  بندي دوره  طبقه - 3جدول 

  شدت ترسالی یا خشکسالی  SPIمقدار 

SPI2  ترسالی حاد  
99/15/1  SPI  ترسالی شدید  

49/11  SPI  ترسالی متوسط  
99/05/0  SPI  ترسالی خفیف  
49/049/0  SPI  نرمال  
5/099/0  SPI  خشکسالی خفیف  

149/0  SPI  خشکسالی متوسط  
5/199/1  SPI  خشکسالی شدید  

SPI2  خشکسالی حاد  
 

هاي آماري و همچنین با عنایت به این که هدف از این  نهایت با توجه به زیاد بودن سال  در
باشد، تعداد  رضوي می هاي پاییزه و زمستانه استان خراسان خشکسالی، مطالعه و بررسی پژوهش

 هاي دست آمده در جدول هاي خشک به وقوع پیوسته در این دو فصل، شمارش شد که مقادیر به دوره
ي پاییزه و زمستانه رخ داده در تک تک ها خشکسالیپس از بررسی  . در بخش نتایج ارائه شده است4

 با این 2001 در سال ها ، مشخص شد که تمامی ایستگاه)2008 تا 1989(مطالعه هاي دوره مورد  سال
 خشکسالیو نیز نوع  پاییزه و زمستانه SPIمحاسبه شده شاخص مقادیر بنابراین. اند پدیده مواجه بوده

در بخش نتایج  در دوره آماري بررسی شده خشکسالیعنوان نمونه بارز وقوع  هباین سال رخ داده در 
 20  تمامدرو فصل داین هاي سینوپتیک در  رغم این که بررسی نقشه  بههمچنین ). 5جدول (ارائه شد 

 علت محدودیت صفحات مقاله و عدم امکان ارائه همه مطالعه انجام شد، اما به سال آماري تحت
 سطح زمینهاي هم فشار، هم دما، هم رطوبت نسبی و هم مقدار آب قابل بارش   نقشهها، تنها نقشه

 سال متعلق به) ژانویه، فوریه، مارس( زمستان و نیز سه ماه) اکتبر، نوامبر، دسامبر(سه ماه پاییز براي 
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در دوره خشکی مالك عمل جهت بررسی و مطالعه الگوهاي سینوپتیکی منطقه عنوان نمونه  به 2001
  .و در بخش نتایج ارائه شده است) 2 و 1 هاي شکل(ه قرار گرفت

  
  نتایج و بحث
دوره آماري  دو فصل پاییز و زمستان در به وقوع پیوسته درهاي خشک  دورهتعداد  4در جدول 

  .نشان داده شده استبه تفکیک هر ایستگاه مورد مطالعه 
  

  .)1989 -2008 (ر دوره آماري موجودهاي خشک دو فصل پاییز و زمستان د دوره  تعداد -4جدول 
  ایستگاه هاي خشک پاییزه تعداد دوره هاي خشک زمستانه تعداد دوره

 تربت حیدریه  5  6

 سبزوار  5  5

 سرخس  6  6

 قوچان  6  6

 کاشمر  3  6

 گلمکان  5  5

 گناباد  6  6

 مشهد  5  5

 نیشابور  4  4

  
در فصل پاییز و  قوچان و گناباد سرخس، ستانسه شهرشود   مشاهده می4 جدول در طور که همان
هاي تربت حیدریه، سرخس، قوچان، کاشمر و گناباد در فصل زمستان بیشترین میزان  شهرستان

 نیز در فصل پاییز در شهرستان کاشمر و در هاي خشک دورهترین   کم.اند  را تجربه کردهخشکسالی
   . استوجود داشتهفصل زمستان در شهرستان نیشابور 

 2001در سال  خشکسالیو نیز نوع  مقادیر شاخص بارش استاندارد پاییزه و زمستانه 5در جدول 
 ایستگاه تحت مطالعه 9همه  ،چه در بخش قبل گفته شد، در این سال نشان داده شده است زیرا چنان

عنوان نمونه بارز  این سال به بنابراین ،اند ه بوده مواجهاي متفاوت سالی البته با شدتده خشکبا پدی
هاي  نقشهرغم بررسی کلیه  بهو در نظر گرفته شده وقوع خشکسالی در دوره آماري تحت بررسی 
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در بخش نتایج ارائه شده و مورد  این سال مربوط بههاي   نقشه ساله تنها 20سینوپتیک در دوره آماري 
  .استبحث قرار گرفته 

  
  .2001خشکسالی در سال ه و نوع  پاییزه و زمستانSPI مقادیر شاخص -5جدول 

  ایستگاه  پاییزهSPIمقدار شاخص  زمستانهSPIمقدار شاخص  نوع خشکسالی
 تربت حیدریه  -66/2  -68/2  خشکسالی حاد

 سبزوار  -22/1  -25/1  خشکسالی متوسط

 سرخس  -17/1  -23/1  خشکسالی متوسط

 قوچان  -07/1  -21/1  خشکسالی متوسط

 کاشمر  -83/1  -98/1  خشکسالی شدید

 گلمکان  -18/1  -21/1  خشکسالی متوسط

 گناباد  -66/1  -90/1  خشکسالی شدید

 مشهد  -77/1  -81/1  خشکسالی شدید

 نیشابور  -19/1  -21/1  متوسطخشکسالی 

  
ه هاي مورد مطالع در تمام ایستگاه 2001سال طی شود  مالحظه می، جدولاین در چه  چنان

هاي زمستانه شدت  د و حداقل متوسط وجود داشته است و همچنین خشکسالی حاد، شدیخشکسالی
  .اند هاي پاییزه داشته خشکسالیبه بیشتري نسبت 

نسبی و هم مقدار آب قابل بارش در هاي هم فشار، هم دما، هم رطوبت  نقشه 5 تا 2هاي  شکل
) ژانویه، فوریه، مارس(ن و نیز سه ماه زمستا) سامبراکتبر، نوامبر، د(سه ماه پاییز  را برايسطح زمین 

هاي هم فشار سطح  نقشهکه مربوط به  2در شکل شود  چه مالحظه می چنان .دهند   نشان می2001سال 
هاي فشاري و  وجود سامانه .هاي فشاري حاکم بر منطقه نشان داده شده است  سامانهباشد، میزمین 

از جمله . زمین دارد م زدن آب و هواي مناطق مختلف کرهها نقش مؤثري در رق تعامل بین آن
هند که به آزورز، سیبري و ) پرفشار(توان به سه سامانه واچرخندي  ها، می ترین این سامانه معروف
این سه سامانه و . اقیانوس اطلس، منطقه سیبري و اقیانوس هند قرار دارند، اشاره نمود بر روي  ترتیب

تعامل بین . کنند       هاي باران زا به منطقه ما ایفا می نقش اساسی در ورود سامانهها  چگونگی اندرکنش آن
شوند،  ها به اندازه کافی تقویت می  که آنشود که هنگامی زورز و سیبري موجب میدو سامانه پرفشار آ
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یرد سامانه پرفشار سیبري گسترش یافته و کل منطقه شمال و شمال شرق ایران را تحت سیطره خود بگ
 دهنده نیز نشان 3هاي هم دما در شکل   منحنی.شود  مشاهده می2مطلب به وضوح در شکل که این 

 که خطوط هم 4در شکل . این نواحی استدر   در طول هر دو فصل هواي سرد قطبی1رفت هم
رطوبت نسبی در نوار در این شش ماه، که شود  مالحظه میدهد، به وضوح  رطوبت نسبی را نشان می

الزم به توضیح است که . )60 درصد بیش از ،در اغلب موارد (استبوده  باال نسبیطور  ی ایران بهشمال
در این دو فصل،  پایین هوا  دمادر حقیقت  رطوبت باال نیست بلکه  معنارطوبت نسبی باال الزاماً به 

 بارش ابر در شود که مقدار آب قابل  نیز مشاهده می5در شکل . افزایش رطوبت نسبی شده استباعث 
 10 بیش از ،اغلب موارد در( بوده استقابل توجه ایران در این زمان، بسیار تمامی نواحی شمال شرق 

توانست   می،داشت چه شرایط مناسب براي فرارفت هوا وجود می و چنان) کیلوگرم بر مترمربع
یت سامانه پرفشار سیبري ا توجه به حاکم اما ب.هاي مناسب و مطلوبی را براي منطقه رقم بزند بارندگی
 است بلکه  نه تنها هیچ بارندگی رخ نداده هوا صورت نگرفته و در نتیجه2 فرارفتناحیه،در این 

آن شده و بنابراین  نیز مانع از دلیل فرارفت واداشته موجود بوده  رخداد بهاحتماالً در مناطقی که امکان
 بنابراین با عنایت به .ت مواجه شده استهاي محلی و اروگرافیک نیز با محدودی حتی ریزش بارش

رسد که وقوع  ، به نظر میدر این زمانشده در محدودیت بارندگی در این مناطق  همه عوامل ذکر
  . ، دور از انتظار نبوده استخشکسالیبار  پدیده زیان

  
   گیري نتیجه

دوم سال تحت   نیمهخصوص در بهاگرچه که سامانه پرفشار سیبري معموالً شمال شرق ایران را 
 2001اي است اما در سال  منطقه خراسان، سامانه شناخته شدهدهد و این سامانه براي  تأثیر قرار می

. اندرکنش آن با پرفشار آزورز، موجب تداوم حضور و سیطره آن در منطقه مورد مطالعه شده است 
سیاري از گیاهان زراعی که مبتنی بر فصل رشد ب یاد شده دو فصل این شرایط در پایشبنابراین با 

توان ضمن آمادگی براي مواجهه با این پدیده مخرب از خسارات احتمالی ناشی از  می، باشد میپاییزه 
  .آن نیز تا حد امکان جلوگیري نمود و میزان ریسک را کاهش داد

                                                
1- Advection 
2- Convection 
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  .2001 مستان سالسه ماهه ز) ب(سه ماهه پاییز و ) الف(در ) بار میلی(هاي هم فشار سطح زمین   نقشه -2شکل 
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  سه ماهه پاییز و ) الف(در ) گراد درجه سانتی(هاي هم دماي سطح زمین    نقشه-3شکل 

  .2001سه ماهه زمستان سال ) ب(
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  .2001سه ماهه زمستان سال ) ب(سه ماهه پاییز و ) الف(در ) درصد(هاي هم رطوبت نسبی   نقشه -4شکل 
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  سه ماهه پاییز و ) الف(در ) کیلوگرم بر مترمربع(رش ابر هاي هم مقدار آب قابل با  نقشه-5شکل 

  .2001سه ماهه زمستان سال ) ب(
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Abstract 
Drought is a weather condition which accompanies with lack of precipitation 

over a certain time periods that human activities in the area located under its impact 
will experience negative effects. In this research daily rainfall data of nine synoptic 
stations in Khorasan Razavi province in the static period of 1989 to 2008 were used. 
Standardized Precipitation Index for one-month and three-month scales was 
calculated and then drought and wet periods were determinated and counted. 
Monthly average of isobars, isotemps, iso- RH, and iso-PWC (6 months of autumn 
and winter) were considered for 20 years (1989-2008). Results showed that three 
cities, Sarakhs, Quchan and Gonabad in autumn and cities of Torbat heydariye, 
Sarakhs, Quchan, Kashmar and Gonabad in winter have experienced the most 
drought. Lowest dry autumn and winter periods, were related to the Kashmar and 
Nishabur stations respectively. Also consideration of every year drought situation 
of study period shows that in 2001, all stations have experienced different intensity 
(acute, severe and moderate) of this phenomenon, so this year was considered as 
the base year of droughts in the period under review and its synoptic maps were 
presented. The study of synoptic patterns in base year showed that despite of good 
conditions for precipitation (low temperature, high relative humidity and 
precipitable water content of cloud) in all months of autumn and winter, due to 
interaction of Siberian high pressure system with Azores high pressure system and 
strengthening of Siberian high pressure and its complete domination over the 
region, not only rainfall has not happened, but also local and orographic 
precipitation faced with constraints and therefore moderate, severe and acute 
droughts, occurred entire region of our study. 
 
Keywords: Orographic precipitation; Siberian high pressure; Azores high pressure; 
Standardized Precipitation Index; Cold air advection 
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