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پایش خشکسالی در استان تهران با استفاده از دادههای ماهوارۀ TRMM
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وحید نجفی ،1آزاده اربابی سبزواری
 .1دانشجوی دکتری گروه جغرافیا و برنامهریزی شهری ،واحد اسالمشهر ،دانشگاه آزاد اسالمی ،اسالمشهر ،ایران
 .2دانشیار ،گروه جغرافیا و برنامهریزی شهری ،واحد اسالمشهر ،اسالمشهر ،ایران
(تاریخ دریافت 1011/12/11؛ تاریخ تصویب )1011/10/10

چکیده
خشکسالی پدیدهای اقلیمی است که بخشهای مختلف محیط زیست را طی دورۀ استمرار خود تحت تأثیر قرار میدهد .بیشتر
سیستمهای ارزیابی خشکسالی بر مبنای دادههای بارش استوارند .با وجود این ،کوتاه بودن دورۀ آماری بسیاری از دادهها ،تراکم
ناکافی ایستگاهها و کیفیت نامطلوب دادههای بارانسنجی زمینی ،توانایی نشان دادن الگوی مکانی خشکسالی را کاهش میدهد .از
اینرو ،هدف تحقیق حاضر پایش خشکسالی در استان تهران با استفاده از دادههای شبکهای بارش است .به اینمنظور ،از دادههای
بارش ماهانۀ شش ایستگاه همدید در استان تهران و دادههای ماهانۀ بارش ماهوارۀ  TRMMبا قدرت تفکیک مکانی 0/52 × 0/52
درجۀ جغرافیایی طی دورۀ 8991ـ  5089استفاده شده است .نتایج نشان داده است خروجی شاخص  85 SPIماهه برای نقاط
 TRMMهمخوانی مناسبی با ایستگاههای همدیدی دارد و ویژگیهای خشکسالی در ایستگاههای مختلف همسو و منطبق با نقاط
مختلف شبکۀ  TRMMاست .در  63درصد دورۀ مطالعهشده بارش استان در محدودۀ نرمال و در  36درصد آن ،شاهد ناهنجاری
بارش هستیم .در همۀ نقاط استان فراوانی دورههای خشک و مرطوب با هم برابر هستند و هر یک  68/1درصد را به خود
اختصاص دادهاند .از نظر شدت ،بیشتر ناهنجاریهای بارش در استان تهران از نوع مالیم و متوسط هستند ،به طوری که فراوانی
خشکسالی مالیم  81درصد ،خشکسالی متوسط  9درصد و خشکسالی شدید حدود  6/2درصد است .رخداد بسیار شدید
خشکسالی در هیچیک از نقاط استان طی  55سال اخیر به وجود نیامده است .همچنین ،سالهای  5086 ،5001 ،5008و 5086
شدیدترین دورههای خشکسالی فراگیر در استان محسوب میشوند که بیشتر مناطق در این سالها از خشکسالی متوسط تا شدید
رنج میبرند.
کلیدواژگان :پایش خشکسالی ،دادههای شبکهای ،شاخص  ،SPIماهوارۀ .TRMM
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مقدمه
خشکسالی از جمله مخاطرات اقلیمی بسیار پیچیده است ،که
بیش از هر مخاطرۀ دیگر انسان را تحت تأثیر قرار میدهد
[ ]1و هرساله بدون توجه به تفاوتهای سیاسی و اقتصادی،
همچنین بدون توجه به هشدار و مرزهای شناختهشده به
وقوع میپیوندد [ .]2این پدیده از ویژگیهای طبیعی آبوهوا
است که در تمامی مناطق اقلیمی رخ میدهد [ ]3و ساالنه
بیش از نیمی از کرۀ زمین [ ]0در معرض آن قرار دارند.
خشکسالی نوعی مخاطرۀ طبیعی است ،اما با یک سیمای
تکرارشوندۀ آشنا است که با سایر مخاطرات تفاوت دارد [.]0
نخست برای آنکه مخاطرهای خزنده است و بعضی اوقات بیش
از چندین سال حضور دارد و دوم اینکه به وضعیت توپوگرافی
خاصی محدود نمیشود و تأثیر آن میتواند بر مناطق وسیعی
گسترش یابد [ .]6افزون بر تأثیرات مستقیمی که خشکسالی
روی بخشهای مختلف اکوسیستمهای طبیعی از جمله منابع
آب ،کشاورزی ،محیط زیست و ساختارهای اقتصادی و
اجتماعی دارد [ 7و ]8؛ این پدیده میتواند آثار ثانویۀ
بیشتری را بر جای گذارد ،از آن جمله میتوان به توفانهای
گرد و غبار ،آتشسوزی جنگلها ،بیماریهای ناشی از
حشرات ،کاهش سطح بهداشت عمومی اشاره کرد که بهنوبۀ
خود سبب بروز مشکالتی برای موجودات زنده و بهویژه بشر
میشوند [ .]0بنابراین ،خشکسالی از مزمنترین و زیانبارترین
مخاطرات طبیعی است که در بین بالیای طبیعی تهدیدکنندۀ
انسان و محیط زندگی او ،هم از نظر فراوانی وقوع و هم از نظر
خسارتهای مالی و حتی جانی در ردۀ اول قرار دارد [ .]11به
همین دلیل ،این پدیده همواره مورد توجه متخصصان علوم
مختلف همچون متخصصان اقلیمشناسی ،هیدرولوژی و
کشاورزی است و تا کنون مطالعات فراوانی را با روشهای
مختلف از جمله شاخص  SPIکه از معروفترین شاخصهای
پایش خشکسالی است ،انجام دادهاند.
به همین منظور ،مک کی و همکاران ( )1003در ایالتهای
کلرادوی آمریکا [ ،]11پیترز و همکاران ( )2116در انگلیس
[ ،]12ادوسا و همکاران ( )2111در اتیوپی [ ،]13اکبری و
همکاران ( )2110در حوضۀ آبخیز چنار -راهدار [ ،]10سبرال
و همکاران ( )2110در برزیل [ ،]10یردلن و همکاران (
 )2121در ترکیه [ ،]16فرجزاده و احمدیان ( )1303در پهنۀ
ایران [ ،]17معدنچی و همکاران ( )1308در استان کرمان
[ ]18و مزیدی و همکاران ( )1011در اصفهان [ ]10با استفاده
از شاخص  SPIبه بررسی خشکسالی پرداختهاند .کاهش

اکوهیدرولوژی ،دورۀ  ،9شمارۀ  ،3پاییز 1011

پیامدهای خشکسالی ،نیازمند مدیریت ،مطالعه و پایش مستمر
این پدیده است [ ،]21اما به دالیل مختلف اندازهگیری بارش
به عنوان دلیل اصلی رخداد خشکسالی در بسیاری از نقاط
جهان بهویژه کشورهای در حال توسعه همانند ایران با مشکل
مواجه است .دلیل این محدودیت ،عدم توزیع مناسب و کافی
ایستگاههای هواشناسی و در دسترس نبودن آمار طوالنیمدت
بارش در ایران است که پیچیدگی واکاوی بارش در کشور را
دوچندان کرده است [ .]21امروزه سامانۀ اطالعات جغرافیایی و
فنون سنجش از دور ،به طور وسیعی در ارزیابی و پایش
خشکسالی استفاده میشوند و گسترش ماهوارههای هواشناسی
از جمله  TRMMپتانسیل جدیدی برای برآورد بهتر و دقیقتر
بارندگی در نواحی که اندازهگیریها و دیدبانیهای زمینی
محدود هستند ،ایجاد کرده است [ .]22برای نمونه ،نومن و
همکاران ( )2112در آفریقا در محدودۀ حوضۀ رودخانۀ
النکانگ [ ،]23دیو و همکاران ( )2113در استان شاندونگ
چین [ ،]20یان و همکاران ( )2110در حوضههای چین [،]20
و همچنین عرفانیان و همکاران ( )1303در استان فارس [،]22
غفوریان و همکاران ( )1303در استان خراسان رضوی و
احمدی و همکاران ( )1306در شمال غرب کشور [ ]26با
استفاده از دادههای بارش  TRMMبه پایش خشکسالی
پرداختند .نتایج این تحقیقات نشان داد انطباق خوبی بین
دادههای بارش این سنجنده و ایستگاههای زمینی وجود دارد و
استفاده از دادههای  TRMMبا قدرت تفکیک مکانی زیاد برای
پایش خشکسالی عملکرد بسیار مناسبی دارد .استان تهران با
جمعیتی حدود  12میلیون نفر ،پرجمعیتترین استان کشور
است و بیش از  16درصد از مردم ایران در آنجا زندگی
میکنند .این در حالی است که وسعت استان کمتر از  1درصد
کل کشور است .عالوه بر این ،تهران مهمترین قطب صنعتی
کشور است و نیاز آبی آن بیش از سایر مناطق ایران است.
بنابراین ،پایش خشکسالی در این استان اهمیت قابل توجهی
دارد .عالوه بر این ،انجام مطالعۀ حاضر بر اساس دادههای
شبکهای برخوردار از تفکیک مکانی زیاد نظیر  TRMMبا توجه
به تغییرات اقلیمی دهههای اخیر و افزایش نیاز آبی در
بخشهای مختلف استان تهران اهمیت و ضرورتی دو چندان
دارد.
دادهها و روش تحقیق
در پژوهش حاضر از دادههای بارش ماهانۀ ایستگاههای
همدیدی استان تهران و دادههای بارش ماهوارۀ  TRMMطی
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دورۀ 1008ـ  2110استفاده شده است .دادههای ایستگاهی
از سازمان هواشناسی کل کشور و دادههای شبکهبندیشده
بارش ماهانۀ  TRMMبا قدرت تفکیک مکانی 1/20 × 1/20
درجۀ جغرافیایی طی دورۀ  2110 -1080از سایت نوآ و
تارنمای  Giovaniدریافت و با استفاده از قابلیتهای سامانۀ
اطالعات جغرافیایی استخراج شده و پردازش شدند (شکل .)1
کیفیت دادههای یادشده در سطح کشور و از جمله ایستگاه
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مهرآباد به نمایندگی از استان تهران با روشهای مختلف
آماری توسط میری و همکاران ( 1308و  )1300تأیید
شدهاند [ 21و  .]27پس از دریافت و آمادهسازی دادهها ،از
شاخص  SPIبرای پایش خشکسالی استفاده شد و ویژگیهای
مختلف خشکسالی (فراوانی و شدت) در مقیاس  12ماهه که
معرف وضعیت ساالنه است ،ارزیابی شد.

شکل  .1نقشۀ منطقۀ مطالعهشده و پراکنش ایستگاههای همدیدی و نقاط شبکۀ  TRMMدر استان تهران

شاخص بارش استانداردشده ()SPI
شاخص بارش استاندارد ( )SPIتوسط مک کی و همکاران
( )1003برای تعیین دورههای خشکسالی به منظور بهبود
وضعیت عملیاتی پایش منابع آب در ایالتهای کلرادو تدوین
شد [ .]11این شاخص برای هر منطقه بر پایۀ دادههای
بلندمدت بارش و برای دورۀ مطلوب محاسبه میشود.
محاسبۀ  SPIشامل برازش تابع چگالی احتمال گاما بر توزیع
فراوانی بارش برای یک ایستگاه معین است ،G(X) .احتماالت
تجمعی گاما از رابطۀ  1به دست میآید:
()1

∫

در این رابطه ،پارامتر شکل ،پارامتر مقیاس ،مقدار
تابع گاما است .پارامترهای توزیع چگالی
بارش و
احتمال گاما از دادههای نمونه با روش درستنمایی حداکثر
برای هر ایستگاه و برای مقیاس زمانی انتخابی و برای هر ماه
از سال برآورد میشود (رابطۀ )2؛ بنابراین:

()2

̅

̅ ]

√

[

̅

∑

که

 ،nتعداد مشاهدات بارش است ،به عالوه میانگین بارش
تجمعی برای یک ماه طی دورۀ آماری است .چون تابع گاما
(بارش صفر میلیمتر) تعریف نشده و توزیع
برای
بارش ممکن است دارای مقادیر صفر باشد ،احتمال تجمعی
کل که دربرگیرندۀ مقادیر صفر است به صورت رابطۀ 3
محاسبه میشود.
()2
که در آن  qاحتمال صفر بودن مقدار بارش ،و  P= 1+qاست.
اگر  mتعداد دادههای بارش صفر در سری زمانی  nتایی
باشد ،آنگاه  qاز رابطۀ  0به دست میآید:
()3
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پس از محاسبۀ احتمال تجمعی کل مقدار متغیر تصادفی
نرمال استاندارد ،هماحتمال با احتمال یادشده که دارای
میانگین صفر و انحراف معیار یک است ،محاسبه میشود که
همان مقدار شاخص  SPIاست .روابط 0ـ  Z 8یا  SPIرا از
روی مقادیر ) H(Xارائه میدهد.
()0
)] (0< H (X) ≤.5

[

=Z=SPI

[ =Z=SPI

)] (.5< H(X) ≤1
اگر(0< H (X) ≤.5) :

]

()7
اگر(.5< H(X) ≤1) :

()8

]

c0=2.535537

c1=0.802853

c2=0.030328

d1=3.432788

d2=0.1899269

d3= 0.003308

از آنجا که طبقهبندی ارائهشده توسط مک کی و همکاران
مرز بین خشکسالی و ترسالی (وضعیت نرمال) را لحاظ
نمیکند و تغییر آستانه از خشکسالی به ترسالی و بهعکس
بسیار سریع صورت میگیرد و با توجه به ویژگیهای اقلیمی
منطقۀ مطالعهشده و نوسان شدید بارش در مناطق خشک و
نیمهخشک کشور از جمله استان تهران ،برای پایش و ارزیابی
بهتر شدتهای خشکسالی از طبقهبندی مقادیر ( SPIجدول
 )1استفاده شده است.

طبقه

مقادیر SPI

ترسالی بسیار شدید
ترسالی شدید
ترسالی متوسط
ترسالی مالیم
تقریباً نرمال
خشکسالی مالیم
خشکسالی متوسط
خشکسالی شدید
خشکسالی بسیار شدید

بزرگتر یا مساوی 2
 1/0تا 1/00
 1تا 1/00
 1/0تا 1/00
 1/00تا -1/00
 -1/0تا -1/00
-1تا -1/00
 -1/0تا -1/00
کوچکتر یا مساوی -2

[

√= t

در این روابط مقدار  c0,c1,c2,d1,d2,d3مقادیر ثابت زیر و
) H(Xاحتمال تجمعی است [.]28

()6

جدول  .1مقیاس طبقهبندی مقادیر ]29[ SPI

[

√=t

یافتههای تحقیق
شکل  2درصد فراوانی ناهنجاریهای منفی و مثبت بارش و
همچنین ،فراوانی دورههای نرمال برای سالهای مورد مطالعه
(1008ـ  )2110را نشان میدهد .مالحظه میشود که رخداد
ناهنجاری بارش در ایستگاهها و همچنین ،نقاط  TRMMدر
استان تهران قابل توجه است و حدود  60درصد سالهای
مطالعهشده مقدار بارش از حالت بهنجار بلندمدت نوسان داشته
است .این در حالی است که حدود  36درصد سالها مقدار
بارش در منطقۀ مطالعهشده در محدودۀ نرمال قرار دارد .نکتۀ
قابل توجه اینکه درصد رخدادهای خشکسالی ،ترسالی و
دورههای نرمال برای همۀ نقاط استان مشابه است و بهترتیب
شاهد  31/8درصد خشکسالی 31/8 ،درصد ترسالی و 36/0
درصد دورۀ نرمال هستیم .این وضعیت مؤید نتایج پژوهش
میری و همکاران ( )1300است و نشان میدهد ماهوارۀ
 TRMMبرآورد خوبی از بارش در پهنۀ استان تهران دارد؛ چرا
که فراوانی دورههای خشکسالی و ترسالی بهدستآمده از بارش
ماهواره با فراوانی خشکسالی و ترسالی بهدستآمده از بارش
ثبتشده توسط ایستگاههای همدیدی در سطح استان با هم
متناسب و یکسان هستند.
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شکل  .2درصد فراوانی دورههای خشکسالی ،ترسالی و نرمال در استان تهران (1889ـ )2118

بررسی فراوانی شدتهای مختلف ناهنجاری بارش (جدول
 )2نشان میدهد فراوانی شدتهای خشکسالی و ترسالی برای

تمام پهنۀ منطقۀ مطالعهشده با هم یکسان است و ناهنجاری
بارش در سطح استان تهران معموالً به طور فراگیر اتفاق میافتد.

جدول  .2فراوانی شدتهای مختلف ناهنجاری بارش در استان تهران بر حسب درصد (1889ـ )2118
ترسالی شدید

خشکسالی مالیم

خشکسالی متوسط

خشکسالی شدید

ترسالی مالیم ترسالی متوسط

ایستگاه

نرمال

0/1

0/0

18/2

0/1

0/0

مهرآباد

36/0

18/2

0/0

18/2

0/1

0/0

آبعلی

36/0

18/2

0/1

18/2

0/1

0/0

18/2

0/1

0/0

شمیران

36/0

18/2

0/1

0/0

ژئوفیزیک

36/0

18/2

0/1

0/0

0/1

0/0

چیتگر

36/0

18/2

0/1

0/0

18/2

0/0

نقطۀ 1

36/0

18/2

0/1

0/0

18/2

0/1

نقطۀ 2

36/0

18/2

0/1

0/0

18/2

0/1

0/0

نقطۀ 3

36/0

18/2

0/1

0/0

18/2

0/1

0/0

نقطۀ 0

36/0

18/2

0/1

0/0

18/2

0/1

0/0

نقطۀ 0

36/0

18/2

0/1

0/0

18/2

0/1

0/0

نقطۀ 6

36/0

18/2

0/1

0/0

18/2

0/1

0/0

نقطۀ 7

36/0

18/2

0/1

0/0

18/2

0/1

0/0

نقطۀ 8

36/0

18/2

0/1

0/0

18/2

0/1

0/0

نقطۀ 0

36/0

18/2

0/1

0/0

18/2

0/1

0/0

نقطۀ 11

36/0

18/2

0/1

0/0

18/2

0/1

0/0

نقطۀ 11

36/0

18/2

0/1

0/0

18/2

0/1

0/0

نقطۀ 12

36/0

18/2

0/1

0/0

18/2

0/1

0/0

نقطۀ 13

36/0

18/2

0/1

0/0

18/2

0/1

0/0

نقطۀ 10

36/0

18/2

0/1

0/0

18/2

0/1

0/0

نقطۀ 10

36/0

18/2

0/1

0/0

18/2

0/1

0/0

نقطۀ 16

36/0

18/2

0/1

0/0

18/2

0/1

0/0

نقطۀ 17

36/0

18/2

0/1

0/0

18/2

0/1

0/0

نقطۀ 18

36/0

18/2

0/1

0/0

18/2

0/1

0/0

نقطۀ 10

36/0

18/2

0/1

0/0

18/2

0/1

0/0

نقطۀ 21

36/0

18/2

0/1

0/0

18/2

0/1

0/0

نقطۀ 21

36/0

18/2

0/1

0/0

18/2

0/1

0/0
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هر چند امکان دارد شدت ناهنجاری در همۀ نقاط به طور
همزمان یکسان نباشد (برای نمونه ،مقدار نمرۀ  12 SPIماهۀ
سال  1008در ایستگاه ژئوفیزیک  1/67و در ایستگاه فیروزکوه
 1/2به دست آمده است) ،اما در مجموع دورۀ بلندمدت فراوانی
شدتهای مختلف با هم برابر شده است.
همانطور که در جدول  2مشاهده میشود ،بیشتر
رخدادهای خشکسالی و ترسالی در استان تهران از نوع مالیم
هستند و در همۀ نقاط  18/2درصد از ناهنجاری بارش مربوط
به ترسالی و خشکسالی مالیم است .در  0/1درصد از مواقع
شاهد دورههای خشک و مرطوب متوسط هستیم و رخدادهای
شدید خشکسالی و ترسالی فقط در  0/0درصد مواقع اتفاق
افتادهاند .کمینه و بیشینۀ نمرات  SPIبرای نقاط منتخب در
سطح استان  ±1/00به دست آمده که بیان میکند خشکسالی
و ترسالیهای بسیار شدید در سالهای اخیر اتفاق نیفتاده
است.

با توجه به تعداد زیاد نقاط منتخب در سطح استان (21
نقطه از شبکۀ  TEMMو  0ایستگاه سینوپتیک) ،برای نشان
دادن سری زمانی مقادیر  12 SPIماهۀ منتهی به ماه دسامبر
که بیانگر خشکسالی در مقیاس ساالنه است ،از میانگین مقادیر
 SPIدر هر سال استفاده شد (شکل  .)3مطابق شکل 3
همچون وضعیت تمام نقاط ،فراوانی دورههای ناهنجار بارش
بیشتر از دورههای هنجار است و رخدادهای خشکسالی و
ترسالی از نظم زمانی برخوردار نیستند و در تمام دورۀ
مطالعاتی پراکنده شدهاند .در اویل دهۀ  2111دو دورۀ
خشکسالی بر کل استان حاکمیت داشته است و پس از آن،
شاهد  0سال وضعیت نرمال تا سال  2110هستیم .طی
سالهای  2116و  2117وضعیت غالب استان ترسالی است تا
اینکه در سال  2118شدیدترین خشکسالی  22سال اخیر در
تهران اتفاق افتاده است.

شکل  .3میانگین شاخص  SPIاستان تهران در مقیاس ساالنه ()2118-1889

در سالهای پایانی دورۀ مطالعهشده ناهنجای بارش در
استان تهران تمایل بیشتر به خشکسالی دارد و در  7سال
اخیر سه دورۀ خشک فراگیر و نسبتاً شدید در سالهای
 2110 ،2113و  2117حادث شده است .در وضعیت
میانگین کل استان  0رخداد خشک در مقابل  0رخداد
مرطوب مشاهده میشود .از نظر تداوم نیز دورههای خشک و
مرطوب تفاوتی با هم ندارند و از حداکثر تداوم  2ساله
برخوردارند .به منظور آگاهی از توزیع مکانی خشکسالی در
استان تهران ،نقشۀ پهنهبندی این پدیده در سالهایی که

IDW1

رخداد آن فراگیر و قابل توجه بوده است ،به روش
ترسیم شده است .با توجه به شکل  0الف ،در سال 2111
نواحی شمال شرقی استان و محدودۀ شمیرانات در شمال
درگیر خشکسالی شدید هستند .در نواحی شمالی و شرقی
استان مقادیر شاخص  SPIدر محدودۀ  -1تا  -1/00قرار دارد
که گویای حاکمیت خشکسالی متوسط است .در سایر مناطق
(نواحی مرکزی ،جنوبی و غربی) خشکسالی شدت کمی دارد
و غلبه با رخداد مالیم یا ضعیف است .در سال  2118که
شدیدترین خشکسالی سالهای اخیر اتفاق افتاده است،
1. Inverse Distance Weighting

نجفی و همکاران :پایش خشکسالی در استان تهران با استفاده از دادههای ماهوارۀ TRMM

مناطق غربی و جنوبی استان به خالف سال  ،2111از
خشکسالی شدید رنج میبرند .در قسمتهای مرکزی و
شمالی خشکسالی متوسط حاکمیت داشته است و در شمال
شرق تهران (شهرستانهای فیروزکوه و دماوند) بیشتر نقاط
درگیر خشکسالی مالیم بودهاند (شکل  0ب) .مطابق شکل 0
ج و د ،در سالهای  2113و  2110گسترۀ خشکسالی شدید
کاهش قابل توجهی دارد و لکههایی از این نوع خشکسالی در
حوالی شهر قدس ،قرچک ،شمال ورامین ،غرب پاکدشت (در
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سال  )2113و قسمتهایی از غرب دماوند و شرق پردیس و
جنوب تهران (سال  )2110دیده میشوند .در بازوی شمال
شرق استان و وسعت زیادی از شمیرانات خشکسالی مالیم و
ضعیف نمود بیشتری دارد .در این دو سال ،گسترۀ قابل
توجهی از استان شامل غرب ،جنوب ،مرکز و شرق آن مقدار
شاخص  SPIبین  -1تا  -1/00قرار دارد که نشاندهندۀ
خشکسالی متوسط است.

شکل  .0پهنهبندی خشکسالیهای فراگیر در استان تهران (الف :سال  ،2111ب :سال  ،2119ج :سال  2113و د :سال )2110
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استان تهران است .بیشتر سیستمهای ارزیابی خشکسالی بر
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 فراوانی و شدت، و همچنین،دورههای ناهنجار بارش
دورههای خشکسالی بهدستآمده توسط ایستگاههای
 تا حد زیادی همسو و منطبق با نقاط،هواشناسی زمینی
 این نتایج با یافتههای محققانی همچون. استTRMM شبکۀ
) و1306(  احمدی و همکاران،)1303( عرفانیان و همکاران
 درTRMM ) که قابلیت ماهوارۀ2112( نومن و همکاران
. مطابقت دارد،برآورد خشکسالی را مناسب ارزیابی کردهاند
36/0  نشان داد بارش استان تهران درSPI خروجی شاخص
 درصد آن خارج از63/6 درصد مواقع در محدودۀ نرمال و در
 این وضعیت برای همۀ نقاط شبکۀ.محدودۀ نرمال است
 نکتۀ قابل. و ایستگاههای هواشناسی صادق استTRMM
توجه اینکه در همۀ نقاط استان فراوانی دورههای مرطوب و
، از نظر شدت. درصد با هم برابر است31/8 خشک هریک با
بیشتر رخدادهای خشکسالی در دو دهۀ اخیر از نوع مالیم و
 درصد ناهنجاریهای منفی80 متوسط بوده است و بیش از
 رخداد، همچنین. قرار دارد-1/0  تا-1/0 بارش در محدودۀ
 و کمتر) در-2 SPI بسیار شدید خشکسالی (مقدار شاخص
 درSPI استان اتفاق نیفتاده و بیشترین مقدار شاخص
. به دست آمده است-1/00  حدود، 2110 ـ1008 سالهای
خشکسالی در استان تهران تداوم زیادی ندارد و رخداد آن از
 ناهنجاری بارش، همچنین.دو سال پیاپی تجاوز نکرده است
در کل دورۀ مطالعهشده پراکنده شده است و دورههای خشک
 میانگین، به همین دلیل.با دورههای مرطوب جبران شدهاند
. سال اخیر نزدیک به صفر است22  طیSPI نمرات شاخص
 در چند سال اخیر رخداد خشکسالیها افزایش یافته و،البته
 دورۀ خشک در مقابل3  سال پایانی دورۀ مطالعهشده7 در
،2118 ،2111  سالهای.یک دورۀ مرطوب اتفاق افتاده است
 از جمله فراگیرترین رخدادهای خشکسالی در2110  و2113
 بیشتر پهنۀ استان تحت2118  در سال.استان تهران بودهاند
 اما در،حاکمیت خشکسالی متوسط تا شدید قرار داشتند
 رخدادهای مالیم تا متوسط2110  و2113 ،2111 سالهای
 از نظر مکانی.گسترۀ بیشتری از استان را درگیر کردهاند
 قرچک و پاکدشت،خشکسالی شدید در محدودۀ ورامین
،2111 بیشتر از سایر مناطق اتفاق افتاده است و بهجز سال
،بازوی شمال شرقی استان و محدودۀ شمیرانات در شمال
.کمترین شدت خشکسالی را دارند
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