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 چکيده
آیدد، خشکادالی نیدز از جملده مار میشبهمیلیون نفر  230کشور جهان با جمعیتی بالغ بر  36بر کم آبی که از مشکالت همیشگی افزون 
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در خشکادالی  رمدثثفشردگی و نابت طول بده عدر ، عوامدل  عامل مااحت، ارتفاع متوسط، رریب 4که  نتایج تحلیل عاملی نشان داد
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 سرآغاز
ر های آن خشکاالی است، در هتغییر اقلیم که یکی از جلوه

وب مرط یا ،منطقه و کشوری، چه دارای آب و هوای خشک باشد
ه مینزیا عادی در  ،فتاد و انحراف از شرایط متوسطامیاتفاق 

 خشکاالی یک دوره . در حقیقتندکمیبارش و آب را بیان 
ابد و بمیمدت طوالنی در منطقه دوام  خشکی است که برای

 خصوصیاتاز  .دشومی هیدرولوژیکی سبب برهم خوردن تعادل
 نینخشکاالی و همچشدت  و مدت، استمرار وانتمی این پدیده

 ،)کردوانی را نام بردخشکاالی  تأثیرتحت  وسعت منطقه
1380 .) 

 (1)هواشناسی خشکاالی جمله، از مختلف ایهدیدگاه از خشکاالی
ی ی بارندگی کمتر از نرمال، خشکاالاهدورهکه مرتبط با 

 بی آکم  آثارمرتبط با  (2) اکولوژی و اقلیم شناسی کشاورزی
اغی و خشکاالی ب -بر رطوبت خاک و رشد گیاهان زراعی

 ودشمی ایی با کمبود آب، بررسیها سالمرتبط ب (3)هیدرولوژیکی
 (. 1383 ،)علیزاده

 گر(ل آبی )از مهر تا مهر سال دیمواردی که در طول یک سا
ن آوسط مت ابد، از مقداریر آبی که در یک رودخانه جریان میمقدا

 دهدا ای گذشته کمتر باشد، خشکاالی هیدرولوژیکی رخهدر سال
 الیای گذشته بیشتر باشد، ترسهاست و اگر از میانگین سال
 (. 1380 ،)کردوانی هیدرولوژیکی اتفاق افتاده است

کاهش شدید میزان آب در باعث  هیدرولوژیکی خشکاالی
شک ی، خبافت سطح ایاتا وا ها و دریاچهها، تاالبهرودخانه

ه کاین رخدادها پیش از آن  .دشومیا ها و چشمههشدن قنات
 بسب ،پوشش گیاهی و زندگی اناان را تحت تأثیر قرار دهد

ود. شمحدود شدن شرایط زیاتی و حتی مرگ و میر آبزیان می
واع ان هویژه با تخلیبه ،کاهش شدید میزان آب در این منابع آثار

با وقوع  د.شوای خانگی، کشاورزی و صنعتی تشدید میهپااب
 ،دهشکامالً قطع  اهجریان آب به تاالب ،هیدرولوژیکی خشکاالی

ز از نمک پوشیده و عاری ا کامالبه طوری که سطح تاالب 
ن شک ادامه این شرایط بدو ود وشمیای حیاتی هنشانهگونه هر

 .(1379 ،)رشیدی کرد فرایند بیابانی شدن را تاریع خواهد
توان به می زیاتمحیطبر  هیدرولوژیکی خشکاالی آثار دیگراز 
 موارد اشاره کرد:این 
ا و در های فیزیکوشیمیایی و بیولوژیکی آبهتغییر در ویژگی .1

، PH ک، دما،نتیجه اثر بر روی کیفیت آب )افزایش غلظت نم

و  هااکایژن محلول، گل آلودگی آب، افزایش غلظت آالینده
ر در مخازن، تسطح آب پایین .2ها( کاهش خودپاالیی رودخانه

کاهش جریان آب  .3 ای ذخیره آبها و حورچههدریاچه
 تأثیرا و هخاارت به تاالب .4 ویژه در تاباتانا، بههرودخانه

افزایش تخلیه  .5 سطح شوری(روی مدخل رودخانه )تغییر در 
افزایش  .6 زلزله قدرتآب زیرزمینی و نشات زمین و افزایش 

 (.1379 ،)سلطانی ای آب ساحلیهدستگاه بهخاارت 
ای هخشکاالی شدن رتطوالنی اثر بر هیدرولوژیکی ایهخشکاالی

ن ت جبراو خاارا اغلب مصیبت بارتر بوده و آمدههواشناسی پدید 
ل و جوامع بشری تحمی زیاتمحیطمختلف  ناپذیری بر ابعاد

ر داست و  سطح جهان کمتر به آن توجه شده ولی در ،دننکمی
م ه چشنه بار کمتری در این زمیآث همچنین در ایران موجودمنابع 
 .(1387 ،)یاراحمدی وردخمی

 نناااتغییرات اقلیمی بر کره زمین و زندگی  تأثیراهمیت و 
ری ایابن قارو در سراسر جهان محققابل انکار است. از این غیر

ل ند. برای مثااای آن پرداختههبه بررسی این موروع و چالش
ای مختلف هایی که به شناسایی جنبههوان به پژوهشتمی

رین تو مهم آثارخشکاالی هیدرولوژیکی، عوامل، چگونگی، 
  :دند، اشاره کراای آن پرداختههشاخص

 (4)خص شدت خشکاالی پالمر، با استفاده از شا1985در سال 
ور بدین منظو  ه شدبررسی خشکاالی هیدرولوژیکی پرداخت به

 رسیوقوع شاخص فوق در هر یک از تقایمات آب و هوایی نیوج
و جریان  PDSIای زیرزمینی، هآب)شاخص  3 و مقایاه شد
ن اید دا نتایج نشان. برای این مناط  ارزشیابی شد ،(یارودخانه
 دنت متفاوت خشکاالی را نشان دهاد خصوصینوانتمی اهشاخص

(Alley, 1985).  
اخص خشکاالی حااسیت ش تحلیلوتجزیه، 1991 در سال

شخص م وبررسی میانگین و شرایط بارش هیدرولوژیکی پالمر با 
ای هریای درجه حرارت در مقایاه با ناهنجاهشد اثر ناهنجاری
 . (Guttman, 1991) بارش ناچیز است

ای همجموعهبا استفاده از  ، شدت خشکاالی1997 در سال
اد د. تحقی  نشان برآورد شد هیدرولوژیکی ماتقل و واباته

ر تپایینی اهدورهاز  یشترباالتر، ب یاهدورهشدت خشکاالی در 
 . (Sharma, 1997) است

احتمال وقوع خشکاالی هیدرولوژیکی با استفاده از مدل ساده 
شد. روش جدیدی که در این برآورد  2000در سال آب و هوا 
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تحقی  استفاده شده، قادر به ارزیابی خطر خشکاالی با 
Anderson( است سازیمدل وسیلههب (5)ییهوا و آب رویدادهای

(et al., 2000 . 
اساس بر (6)، شاخص مجموع خشکاالی2004در سال 

 شد.بررسی چرخه هیدرولوژیکی و سطح ذخیره آب  هاینوسان
 به این 

 ی اشناسواقعه خشکاالی مهم در کالیفرنیا از نظر هو دووسیله 
 روشنی عملکرد شدت خشکاالی را روش بهاین تفایر شد. 

 ودشراحتی منطب  نشان داد و توانات با توصیف خشکاالی به
(Keyantash and Darcup, 2004) . 

 آبرسانی  ی هیدرولوژیکی در سیاتم، خشکاال2005در سال 
 شناسایی خشکاالی تحت رواناب مورد بررسی قرار گرفت و

 کاالیکه نتایج ارتباط معناداری با خش شدتنظیم شده بررسی 
 .(Feng et al., 2005) داشت

ا سی بپاسخ هیدرولوژیکی به خشکاالی هواشناتحقیقی در مورد 
 2009در سال  استفاده از شاخص خشکاالی پالمر در یونان

الی بایار ی خشکااهدوره. نتایج در شناسایی صورت گرفت
خی اریتشاخص پالمر در شناسایی خشکاالی وقایع  .متغیر بودند

 ولی در شناسایی مدت خشکاالی آنها نامناسب بود ،موف 
(Vasiliades and Loukas, 2009) . 
ای خشکاالی ها و جنبههدر همین سال، بررسی شاخص

طحی در لبنان انجام شد سای سطحی و زیرههیدرولوژیکی آب

را  یفوری به طرح مدیریت آب در حف  منابع آب نیاز که نتایج
 (Shaban, 2009).   ددانشان 
ر به شرح زی هدف از پژوهش حارر یاد شدهاساس تحقیقات بر

 :است
 : (7)یا بحرانی ،تعیین حد آستانه خشکاالی .1

تعیین  ایهراه ی ازیکمشخص کردن حد آستانه خشکاالی 
مطاب  این روش  است. ی هیدرولوژیکیاهوقوع خشکاالی

ر فتد که مقادیاخشکاالی هیدرولوژیکی زمانی اتفاق می
  .اشندب ر قرار گرفتهتا از سطح آستانه تعیین شده پایینهدبی

از  متغیر حاصل 14تجزیه و تحلیل عاملی با استفاده از  .2
 .ناسیشای فیزیوگرافی و زمینهویژگی

 .یکیهیدرولوژ ین عوامل مثثر بر شدت خشکاالیتعی .3
 

 اهمواد و روش
دقیقه تا  44درجه،  51آبریز بین  حورهموقعیت جغرافیایی این 

 31دقیقه تا  7درجه،  29دقیقه طول شرقی و  30درجه،  54
 28234دقیقه عر  شمالی قرار دارد. مااحت آن  15درجه، 

ای کر و هکیلومتر مربع بوده و شامل دو رودخانه اصلی به نام
نش و م)اقبالاست ن شاخه فرعی وند و همچنین چندیسی

 (. 1388 ،فرهادی

 

 
  ای استان فارسهحوضهبختگان در ميان  حوضهموقعيت  (:1) شکل

 ی استان فارس(ا)نقشه از سازمان آب منطقه
 

ای هموقعیت جغرافیایی حوره بختگان در میان حوره (1)شکل 
 ا درههد، همچنین نام حورهددیگر استان فارس را نشان می

 ذکر شده است.شهرها  برخی ازبه همراه نام راهنمای نقشه 

یا  ،ا چندین شهرهود برخی از حورهشمیطور که دیده همان
 ی دوگرافدوقعیت فیزیداساس مردرهای مختلف را بدقامتی از شه

 یرند.گمنطقه در بر می
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 روش پژوهش
 زیاتمحیطهیدرولوژیکی بر  ی خشکاالیبرای کاهش اثرها

، اخت خصوصیات متعدد خشکاالی نظیر زمان شروعمنطقه، شن
 خشکاالی برای بررسی .وسعت و شدت خشکاالی رروری است

 تحلیل ای بارندگی،هداده تحلیل ایهروش از است ممکن

 ن،و همکارا )نصرتی شود استفاده سینوپتیکی تحلیل جریان،
1382 .) 

ینی خشکاالی، خشکاالی بشیای پهیکی از بهترین روش
حلیل تای مرسوم و بایار متداول هاز روشو  است یوژیکهیدرول

 (8)برهیافت روانا، روش هیدرولوژیکی و بررسی کمی خشکاالی
 صیفعی برای شناسایی و توبه طور وسیرهیافت رواناب است. 

ا هداده .دشومی استفادهکی چند ساله ای هیدرولوژیهخشکاالی
استاندارد  وهم واحد  و تبدیل Zبه نمره ابتدا در این تحلیل باید 

ین ر اد ست.ا حول میانگین آنهاهشوند که به معنی توزیع داده
و  اصلی تأثیرود و شصورت وزن اعداد با هر واحدی ثابت می
 ،تلوری)سمیعی و  اساسی خود را در محاسبات خواهد داشت

1387.) 

 هدحوردر این پژوهش در ی هیدرولوژیکبرای بررسی خشکاالی 
راهنمای ایاتگاه هیدرومتری به شرح  20 ،ختگانآبریز دریاچه ب

های ایاتگاه UTMسپس با داشتن ؛ انتخاب شدند (2) شکل
افزار اتوکد در منطقه هیدرومتری، موقعیت آنها با استفاده از نرم

ا، به همراه دو هپراکندگی ایاتگاه (2) د. در شکلشمشخص 
 است. )کر و سیوند( مشخص شده حورهاین  رودخانه اصلی
رودخانه دائمی است که  (2رودخانه غربی در شکل ) رودخانه کر

ای سلاله جبال زاگرس هاز شمال غربی استان فارس و بلندی
این ود. طول شد و تا جنوب شرقی کشیده میشومیمنشعب 
یزد. رمیکیلومتر است و به دریاچه بختگان  280 رودخانه

یزد. رمیسرشاخه اصلی این رودخانه به دریاچه سد درودزن 
د، سپس شورودخانه در محل پل خان با رودخانه سیوند یکی می

امیر جریان یافته و با گذشت از تعدادی بند  تاریخی به سمت بند
)رودخانه  ود. رودخانه سیوندشبه دریاچه بختگان منتهی می

غربی فارس کیلومتر از شمال 170به طول  (2شرقی در شکل 
یزد ربه رودخانه کر مییرد و در پل خان گسرچشمه می

 (. 1388نش و فرهادی، م)اقبال

 

 
 ای هيدرومتری و دو رودخانه اصلی واقع در حوضه آبریز بختگان هایستگاه (:2) شکل

 ی استان فارس(ا)نقشه از سازمان آب منطقه
 

ای هیدرومتری هو ایاتگاه هانام رودخانه (2)در راهنمای شکل 
رین روستا تاست به همراه نام نزدیککه بر روی آنها واقع شده 

 دلیل بهشکل  ها ذکر شده است )در اینبه هر یک از ایاتگاه
ا و هنام رودخانهکوچک بودن مقیاس نقشه، سعی شده است که 

پس از مشخص شدن موقعیت  مشخص شود(.مناط  مهم 
 ،ساله دبی 35آمار  (2)وسیله شکل ای مورد استفاده بههایاتگاه

تا  1352 -1353سال آبی ا از هانه این ایاتگاهمتوسط ماه
آماری برخی از  ءفراهم شد. خال 1385 -1386سال آبی 
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ای زمانی، با استفاده از های ذکر شده در برخی از فاصلههایاتگاه
 د.شتکمیل  رریب همباتگی

های ادهدبا تکمیل آمارها برای تحلیل خشکاالی با نظریه ران، 
 (3کل )ش، ونهدا استاندارد شدند. برای نمدهی ایاتگاهدی تمامددب

 
 RTبا روش  Z(: نمودار مجموعه زمانی شاخص 3شکل )

 ریزدر ایستگاه چم

 
ا ر رهیافت رواناب ریز به روشتحلیل خشکاالی ایاتگاه چم

ی فقازیر محور  در ایی از این نمودار کهههد. قامتدنشان می
 امیروش برای تم )این دهنده خشکاالی استقرار دارند، نشان

انگین درصد می 0X ،75ا انجام شد(. در پژوهش حارر هایاتگاه
فته ر گرمتوسط ماهانه( در نظ زمانی دبی )دبی مجموعهساالنه، 

ای خشکاالی شامل هشد. سپس برای هر ایاتگاه مشخصه
رد طول دوره خشکاالی، مقدار خشکاالی، شدت خشکاالی برآو

 رینتا از معمولیهختی دادهرای بررسی همگنی و یکنواب شد.
استفاده و برای  (9)روش نموداری یعنی روش جرم مضاعف
از  تجزیه و تحلیل برایتشخیص کافی بودن طول دوره آماری 

 (.1388 ،)صفوی استفاده شد (10)رریب هرست
 ب ازمین آأای تهاز آنجا که تجزیه و تحلیل خشکاالی در پروژه

ی خشکاالی احلیل منطقهاهمیت زیادی برخوردار است، در ت
ای های حورهههیدرولوژیکی، با برقراری ارتباط میان ویژگی

رد وان شدت خشکاالی را برآوتای جریان، میهآبخیز و شاخص
 کرد.

 مانهسااستفاده از  با هیدرولوژیکیخشکاالی بر  مثثرعوامل 
 . دست آمدهب (11)اطالعات جغرافیایی

ای هر حاصل از ویژگیمتغی 14 ،آبریز بختگان حوره در
، حداکثر )Km( ، محیط)2Km( امل مااحتش فیزیوگرافی

 ، حداقل ارتفاع(m) ، ارتفاع میانه(m) ، ارتفاع متوسط(m) ارتفاع
(m) طول ماتطیل معادل ،(Km)عر  ماتطیل معادل ، 

(Km)طول حقیقی شاخه اصلی رودخانه ، (Km) طول شاخه ،
، (FF) ب شکل، شیب خالص شاخه اصلی، رری (Lc)اصلی

زیه دتج ، برای)nB( و نابت طول به عر  (12)رریب فشردگی
 تحلیل عاملی استفاده شدند.  و

 همجموع بین که است آماری تکنیک (13)عاملی تجزیه و تحلیل
 خاصی طهراب هاتند، رتباطابی ظاهر به که متغیرهایی از فراوانی

ر ند. این تحلیل سعی دکمی برقرار فرری مدل تحت یک را
گی شناسایی متغیرهای ماتقل به منظور تبیین الگوی همبات
ر نظوبین متغیرهای مشاهده شده را دارد. تحلیل عاملی به م

 و سنجش اعتبار یک (15)، شناسایی ساختار(14)اهکاهش داده
امل ود. مراحل تحلیل عاملی ششمی استفادهیا شاخص  ،مقیاس

ا از هعاملتشکیل ماتریای از ررایب همباتگی، استخراج 
 ماتریس دورانی باا هماتریس همباتگی، چرخش عامل

تغیرها به منظور به حداکثر رساندن رابطه بین م (16)واریماکس
ر بدر نهایت  .ستاهعامل گذاریا، نامهتفایر عامل منظوربه

ژه و ایی در جدول مقادیر ویهفقط عامل (17)اساس مالک کایزر
ه مجموع مجذور بارهای وند کشدرصد واریانس انتخاب می

 وصرتی )ن یا برابر یک باشند ،عاملی )مقدار ویژه( آنها بزرگتر
 (.1382همکاران، 

برای  ص مناسب بودن تحلیل عاملیدر مراحل بعدی برای تشخی
 ایاتگاه مورد مطالعه، از دو آزمون 20متغیر انتخابی و  14

KMO(18) در این  .استفاده شد (20)یا کرویت (19)و آزمون بارتلت
ا حداقل شرایط الزم که برای انجام دادن تحلیل عاملی هآزمون
 ( ,George and Malleryودشمی بررسی باشد، داشته وجود باید

(1995. 
 

 هایافته
دهد که در ( نشان می1ا در جدول )هنتیجه آزمون کفایت داده

 نبنابرایبیشتر است،  5/0ا رریب هرست از هکلیه ایاتگاه
 .ستاهاهنی دارای حافظه بلند مدت برای کلیه ایاتگزما مجموعه

یل ه طوزمانی متوسط دبی ماهانه نیازی ب مجموعهبنابراین در 
 .نیاتها کردن داده

 (4ها در شکل )حاصل شدن خط ماتقیم از آزمون همگنی داده
 ها بود.گواه بر یکنواخت بودن داده

 مد ودست آبه KMO ،612/0( مقدار آزمون 2مطاب  جدول )
متغیر  14کافی بودن  5/0دلیل بیشتر بودن این مقدار از به 
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ایاتگاه تأیید شد، همچنین مقدار سطح  20انتخابی نابت به 
، در آزمون بارتلت مناسب بودن تحلیل 05/0داری کمتر از معنی

 عاملی برای متغیرهای انتخابی را نشان داد.
 

 

 ش هرستا به روهنتایج آزمون کفایت داده (:1) جدول
 ضریب هرست ایستگاه رودخانه

 652/0 سفید دهکده گاودار

 744/0 دهکده سفید سفید

 650/0 جمال بیگ شورخارستان

 650/0 بیگ جمال شوروشیرین

 700/0 هچوبخل چوبخله

 722/0 مارگان مارگان

 621/0 بادامک تنگ شول

 651/0 منجان تنگ باتانک

 636/0 سد درودزن کر

 636/0 پل خان کر

 637/0 آبادخرامهجهان کر

 637/0 چم ریز کر

 663/0 تنگ براق رک

 645/0 براق تنگ کرددز

 606/0 بیدکل مائین

 605/0 ررغام آباد مائین

 723/0 دشتبال سیوند

 727/0 رحمت آباد سیوند

 730/0 تنگ بالغی سیوند

 723/0 دیدگان سیمکان

 

 حليل عاملی های تشخيص مناسب بودن ت(: آماره2جدول )
 ضرایب آماره
 KMO 612/0آزمون 

 آزمون بارتلت

 772/774 کای مربع

 136 درجه آزادی
 0001/0 سطح معنی داری

 
 14ی رو تجزیه و تحلیل عاملی، با ماتریس دورانی واریماکس بر

جدول  های ماتقل شد.متغیر انتخابی، منجر به شناسایی مثلفه
اتگی همب 942/0فه با مقدار دهد، که اولین مثل( نشان می3)

ن اشتباالیی با مااحت حوره دارد. ارتفاع متوسط حوره با د
یب دومین مثلفه است و به همین ترت 973/0مقدار همباتگی 

ول ت طسومین مثلفه با رریب فشردگی و چهارمین مثلفه با ناب
 928/0و  933/0به عر  به ترتیب با مقدارهای همباتگی 

ی به ترتیب عامل اصل 4ن بر اساس این نتایج تعیین شدند. بنابرای
  مااحت، ارتفاع متوسط، رریب فشردگی و نابت طول به عر

 هاتند.  
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 ای دبی به روش جرم مضاعفهآزمون همگنی داده(: 4) شکل

 
 ماتریس دورانی واریماکس(: 3) جدول

 4 مؤلفه 3 مؤلفه 2 مؤلفه 1 مؤلفه هامشخصه

    942/0 مااحت

    937/0 (Lc)طول شاخه اصلی

 398/0   858/0 عر  ماتطیل معادل

 453/0 350/0  786/0 نهطول شاخه اصلی رودخا

 438/0 370/0  783/0 محیط

    -773/0 حورهشیب متوسط 

 441/0 391/0  770/0 طول ماتطیل معادل

 380/0 343/0  671/0 حداکثر ارتفاع

   973/0  ارتفاع متوسط

   948/0  انهارتفاع می

   625/0  حداقل ارتفاع

  -938/0   اینابت دایره

  933/0   رریب گراولیس

 -504/0 -718/0   رریب شکل

  -570/0 510/0 -492/0 شیب خالص شاخه اصلی

 928/0    نابت طول به عر 

 
اصلی بیان  مثلفه 4برای نشان دادن مقدار تغییرات حاصل از 

( استفاده شد. در این جدول 4ا از جدول )شده و مقادیر ویژه آنه
اصلی  مثلفهو مقدار ویژه سه  756/9 مثلفهمقدار ویژه اولین 
. همان طور است 228/1و  723/1، 562/2دیگر به ترتیب 
ود مقادیر ویژه از عامل اول به بعد کاهش شکه مشاهده می

مااحت، ارتفاع  شامل ای اصلیهابد. در مجموع عاملیمی
ه، رریب فشردگی و نابت طول به عر  متوسط حور

درصد از تغییرات در خشکاالی هیدرولوژیکی را  82/89
بیشترین  391/57هند. واریانس مااحت با مقدار دمیتوریح 

مقدار تغییرات را به خود اختصاص داده است، پس از آن 
ای ارتفاع متوسط، رریب فشردگی و نابت طول به همثلفه

و  136/10، 072/15ای هیانسعر  به ترتیب دارای وار
 .هاتند 225/7

 

 و درصد واریانس عواملاوليه مقادیر ویژه (: 4) جدول
 مقادیر ویژه اوليه

 مؤلفه
 کل درصد واریانس مقدار تجمعی واریانس

 مااحت 756/9 391/57 391/57

 ارتفاع متوسط 562/2 072/15 463/72

 فشردگیرریب  723/1 136/10 599/82

 نابت طول به عر  228/1 225/7 824/89
 

له بحران آب و ئافزون جمعیت و افزایش نیازها، ما با رشد روز گيریو نتيجهبحث 
 ایران بر اثرزیات محیطای وارد شده به هآسیب مدیریت
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با شناسایی  .وشی نیاتپای هیدرولوژیکی قابل چشمهخشکاالی
 یعیحدود طب نندهکبیان واقع درکه  خشکاالی هایشاخص

 درخشکاالی  ارزیابی امکان هاتند خشکاالی رخدادهای
همین  . درودشمیفراهم  مکانی و زمانی مختلف ایهمقیاس
متغیر حاصل  14با  استان فارس در حوره دریاچه بختگانراستا 

ناسی تجزیه و تحلیل عاملی شای فیزیوگرافی و زمینهاز ویژگی
یی که حداقل تعداد متغیرها و شناسایی دنکربرای محدود 

 ، صورت گرفت. و ماتقل هاتند همباتگی را با یکدیگر دارند
 ون ددزمآاز دو  یددتجزیه و تحلیل عامل برای تعیین مناسب بودن

KMO .آزمون مقدار  و بارتلت استفاده شدKMO،  برابر
، 05/0اری کمتر از دایاتگاه و مقدار سطح معنی 20از  612/0

های تحلیل عاملی برای متغیردر آزمون بارتلت مناسب بودن 
س ماتریس دورانی واریماک باسپس  .انتخابی را نشان داد

 فاععامل مااحت، ارت 4متغیرهای اصلی این پژوهش تعیین و 
 فشردگی و نابت طول به عر ، به ترتیب به متوسط، رریب
خشکاالی هیدرولوژیکی ثر بر ثرین عوامل متعنوان مهم
 رب ثرثم تغییرات از درصد 82/89 اهاین عامل که شدند مشخص
 . هیدرولوژیکی را توریح دادند خشکاالی

 اییهپژوهش یگرد مانند پژوهش این در گرفته صورت تحلیل روند
سعی ای آبخیز هدر حورهثر ثمهای شاخصبا شناسایی  است که

ه هر چ مدیریت وزیات محیطای وارد شده بر هآسیبمهار  در
وان به تا میهاین پژوهش ز جملهاند. اداشتهبهتر بر آن را 

 ن زیر اشاره کرد.امحقق توسطای صورت گرفته هتالش
 عامل 4 اترک رودخانه (، در حوره1382نصرتی و همکاران ) 

 متوسط شیب و نفوذپذیر سازند درصد ساالنه، بارش مااحت،
برآوردی  KMOمهم برگزیدند. مقدار  عوامل عنوانبه را حوره
 اقلیمی، متغیر 11 و ایاتگاه 16 از که بود 781/0 نیز آنها

ناسی و آبشناسی حاصل شد. موسوی و شزمین فیزیوگرافی،
 ایران، نمک دریاچه آبخیز (، در حوره1378) ادرداودی

 ارتفاع اهمیت مااحت، ترتیب را به انتخابیعوامل  رینتمهم
 شکل و آبراهه، رریب تراکم نفوذپذیر، سازندهای درصد حداقل،

توسط حوره آبخیز  40عرفی کردند. در البرز شمالی م فشردگی
های مشخصه(، انتخاب و 1383غیاثی و همکاران )

 ،انتخاب شدههای مشخصهرفولوژی استخراج شدند. در ژئوم
جنگل،  رودخانه، درصد پوشش متوسط، شیب مااحت، ارتفاع

کننده داشت  نه نقش تعیینمتوسط ساال زهکشی و بارش تراکم
عامل اصلی شناخته شد. سهیلی و وفاخواه  متغیر مااحت و

 5ایاتگاه هیدرومتری  20( در استان فارس از 1384)
رفومتری و اقلیمی انتخاب و به کمک تحلیل عاملی مشخصه م
 هایمشخصهعنوان مااحت و ارتفاع متوسط را به هایمشخصه

(، 1387) سمیعی و تلوریدر پژوهش  مهم شناسایی کردند.
سپس با استفاده از تجزیه  .حوره تقایم شد 12استان تهران به 

نه، متوسط متوسط ساال و تحلیل عاملی، عوامل مااحت، بارش
عنوان عوامل ماتقل متوسط حوره به وزنی نفوذپذیری و شیب

درصد از تغییرات در  36/99شناسایی شدند که این عوامل 
 ای اصلی را توریح دادند.هداده

 ،ستفاده از تجزیه و تحلیل عاملیبا احوره  168 در در اسکاتلند
مااحت حوره، تراکم آبراهه، شاخص بارندگی، طول  متغیرهای

عنوان آبراهه اصلی، شیب حوره و عامل کمبود رطوبت خاک به
 ( ,Acreman and Sinclairمهم تعیین شدند هایمشخصه

ایاتگاه بررسی شد و عوامل  23در ایالت ماساچوست  .1986)
ثابت بازگشت پایه جریان توسط حوره و مااحت حوره، شیب م

 ( ,Vogel and Krollشدند شناسایی ثرثم عوامل عنوانبه

ایاتگاه  19. در مناط  مرطوب پورتوریکو در 1992)
مااحت،  ایهویژگی ،هیدرومتری با استفاده از تحلیل عاملی
اب به طول آبراهه اصلی شیب متوسط حوره و نابت طول انشع

 .(Martino et al., 1996)  قل تعیین شدندمات عنوان عواملبه
دست در مقایاه با تحقیقات پیشین مااحت عامل مشترک به

 که با افزایش این عامل شدت استآمده از تحلیل عاملی 
ابل ققت را با د آن ابد ویخشکاالی هیدرولوژیکی نیز افزایش می

 .ندکمیقبولی برآورد 
 هستانده از روش سطح آاستفا خشکاالی با تحلیلوتجزیهنتایج 
متر کشدت دریج از تمات حفاظت آب باید بهکه اقدانشان داد  نیز

ب آیت اقدامات مدیربه بیان دیگر  ،تا سطح باالتر صورت گیرد
ن ر شدت خشکاالی شروع شود و زماتواند از سطح پایینتمی

 کافی را برای کنترل و تنظیم آب در اختیار قرار دهد.
های یزیردر برنامه واندتمیاز این پژوهش  دست آمدههبنتیجه 
مورد خشکاالی هیدرولوژیکی ثر بر ثتغییرات مکنترل  برایآتی 

کنترل  و برای مدیریتی که ابه گونه ،قرار گیردتوجه 
در  عوامل ذکر شده تأثیرای این حوره باید میزان هخشکاالی

بهتر از دست آوردن نتیجه همثال برای ب عنوانبهگرفته شود. نظر 
ای آب هسطح سفرهافزایش  برایتغذیه مصنوعی ای هپروژه

ای همهار کردن اثر خشکاالی بر روی فعالیت منظوربهزیرزمینی 
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ر توسعت کم ایهمحدوده در آن اجرای ،زیاتمحیط و کشاورزی
  .ری رسیدتبه نتایج مطلوبدر این راستا تا سد رالزم به نظر می

رد دقی  برای برآو GISی  استفاده از از مزایای انجام این تحق
 در انتها .ثر بر خشکاالی هیدرولوژیکی بودثهای ممشخصه

ای های طبیعی سرزمینهخشکاالی یکی از ویژگیوان گفت تمی
اگر  ،شود واند به فرصت تبدیلتکه می، خشک است، نه بالی آن

 بآ کم و خشک سرزمینی همواره به یاد داشته باشیم که در
 کهری برای غلبه بر خشکاالی باید به پیشگی و نیمکیم زندگی

 .ددا کننده این پدیده است اهمیتهمان شناسایی عوامل تشدید
 

حلیل تبررسی حااسیت  رتبرای رسیدن به نتایج دقی در پایان 
از  ادهاستفبه عنوان قامتی از تحقی  و  ،یاایاتگاهی و منطقه

صد مانند دروژیکی هیدرول خشکاالی ثر برثای مهسایر ویژگی
 ناسی و کاربریشای مربوط به خاکهشاخصیا  ،پوشش گیاهی

 .ودشپیشنهاد می اراری
 

 سپاسگزاری 
ایان پکه به یاری او این پژوهش به را  پروردگار یکتاسپاس 
  .رسید

و  رازی استان فارس و جهاد کشاورزی شیااز سازمان آب منطقه
 نم وککردند تشکر میهمه کاانی که در این تحقی  مرا یاری 

 ا را دارم.هآرزوی سرافرازی و بهروزی برای آن
 

 اهیادداشت
1. Meteorological Drought  
2. Agricultural Drought 
3. Hydrological Drought 
4. Palmer Drought Severity Index: PDSI 
5. Hydro Climatic 
6. Aggregate Drought Index: ADI 

7. Truncation Level or Critical Level 

8. Run Approach 
9. Double Mass 
10. Hurst Coefficient 

11. Geography Information System: GIS 
12. Compactness 

13. Factor Analysis 

14. Data Reduction 

15. Structure Detection 

16. Varimax Rotation 
17. Kaiser 

18. Kaiser- Meyer- Olkin 

19. Bartlett  

20. Sphericity 
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