
 

 
 
 

 1به روش دمارتن تعیین شاخص خشکی در حوضه دریاچه نمک
  2طاهره انصافی مقدم

 )5/3/84: تاریخ پذیرش نهایی مقاله(
 
 

که در زمره مناطق خشک ونیمه خشک جای دارد از  حوضه دریاچه نمک
های جنوبی سلسله جبال البرز  ای است که در دامنه های بسته حوضهجمله 

  طول شرقی و52° و 30´ تا 48°غرافیاییمرکزی بین مختصات ج
بندی طرح جامع آب کشور، به   عرض شمالی واقع و در تقسیم37° تا °33

 کیلومتر مربع 92750عنوان حوضۀ هفتم مشخص شده است و حدود 
استانهای تهران، مرکزی، قم، توسط حوضه دریاچه نمک، . وسعت دارد

های مازندران و  انهای کوچکی از است قزوین، زنجان، همدان و بخش
های اقلیمی،  به منظور تجزیه و تحلیل داده. اصفهان پوشش یافته است

محاسبات آماری، به ترتیب در مورد شش پارامتر اقلیمی مشتمل بر 
 ساعته، میانگین حداقل ماهانه دما، 24بارش ماهانه، باالترین بارش 

حداقل مطلق میانگین حداکثر ماهانه دما، حداکثر مطلق دمای ماهانه و 
نتایج  . سال به عمل آمده است40 ایستگاه با قدمت 35دمای ماهانه 

 ساله، میانگین 40در یک دورۀ آماری  دهد، حاصل از محاسبات نشان می
 و میانگین ضریب mm 5/256ها در سطوح حوضه  بارش کل ایستگاه

ضریب تغییرات میانگین بارش کل . باشد  درصد می11/35تغییرات بارش 
 درصد در دوزج و ضریب 4/62مالیر تا   درصد در1/22ه  بین دور
درصد در  9/38 درصد در زنجان و 3/8نظمی بارش کل دوره بین  بی

                                                           
است  »بررسی فرایند بیابانی شدن اقلیم با توجه به معیارهای آب و هوایی«این مقاله بخشی از نتایج طرح تحقیقاتی  -1

-0842 به پایان رسیده و اصل گزارش آن با شماره 1381که اجرای آن در موسسه تحقیقات و مراتع در سال 
 .موجود می باشد خانه این مرکز در بخش مراجع کتاب0310490908-77

   عضو هیئت علمی بخش تحقیقات بیابان موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع-2

 
 چکیده

* 

* 

*
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میانگین ساالنه دمای کل دوره مورد بررسی . ایستگاه کویر متغیر است
ماههای  حداکثرمطلق گرمترین  درجه،99/13در سطح حوضه دریاچه نمک 

 -35گراد، حداقل مطلق سردترین ماههای دوره سانتی درجه+ 48دوره 
 درصد، 49/11درجه سانتیگراد و میانگین ضریب تغییرات دمای کل دوره 

نوع اقلیم هر یک از  ضریب خشکی دمارتن،رابطه  با استفاده از .است
معدل ضریب . تعیین گردیده است های حوضه دریاچه نمک ایستگاه

 092/11 ساله 40ماری خشکی حوضه دریاچه نمک در طول دوره آ
محاسبه شده که این رقم بیانگر اقلیم غالب نیمه خشک در طول دوره 

 .باشد مورد بررسی می
 شاخص خشکی، روشهای آماری، حوضه دریاچه نمک، :کلمات کلیدی
 . آب و هواشناسی،روش دمارتن

 
 مقدمه

دا کرده است اگرچه ساختار کلی مناطق خشک با کمیابی و تمرکز فصلی بارش سازگاری پی
های رفتاری که به آنها تا حدی اجازه  ای از سازش و گیاهان وجانوران این مناطق به نظام پیچیده

اما  فشارهای ناشی از تغییرات  دست یافته اند، دهد با تغییرات آب وهوایی انعطاف پیدا کنند، می
 نه در بارندگی وزیاد روزانه و فصلی درجه حرارت و حتی نوسانات غیر قابل پیش بینی ساال

هر تغییر در یک پارامتر اقلیمی سبب . ]14[تواند صدمه بسیاری به آنها وارد سازد رطوبت خاک می
بارش . ]11[کند گردد و در توازن اکوسیستم ناپایداری ایجاد می ایجاد تغییر در کل سیستم می

نی شدن فصول سرد قلیل، بی نظمی زمانی و مکانی پراکندگی بارش، درجه زیاد دمای هوا وطوال
دما  مطالعه تغییرات بارندگی و. زندگی انسانی است وگرم، عامل اصلی محدودیت کشاورزی و

ریب تغییرات ماهانه و ساالنه بارندگی ض. ]1[تواند اوضاع آب وهوایی این مناطق را تعیین کند می
 خشکسالی های تواند شاخصی برای درک دوره که معرف میزان انحراف از میانگین است، می

شناسی، هرگاه بارش دریافتی یک محل در یک دورۀ زمانی معین کمتر از  از دیدگاه اقلیم. باشد
بنابراین آستانۀ بروز . میانگین بارش محل در همان دورۀ زمانی باشد با خشکسالی روبرو هستیم

 دورۀ خشکسالی کمّیتی جغرافیایی است که مقدار آن از محلی به محل دیگر متفاوت است و به
تعریف یاد شده بر این اصل شهودی استوار است که چون گیاهان، . زمانی انتخابی نیز بستگی دارد

اند، هر گاه مقدار  ها در هر محل با میانگین بارش دریافتی محل سازگاری یافته جانوران و انسان

 

*
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ش نسبت به بارش از حد متوسط کمتر شود اختاللی در حیات آنها پدید خواهد آمد و هر قدر کاه
بررسی تغییرات  در این مقاله، به منظور .]9[میانگین بیشتر باشد اختالل بیشتری ایجاد خواهد شد

 گردآوری شده و  ایستگاه هواشناسی با سابقه چهل سال،35عمده اقلیمی، شش پارامتر اقلیمی در 
پس از  رفته ومحاسبه و تجزیه وتحلیل قرار گ مورد بازسازی،، پس از بکارگیری روشهای آماری

نوع اقلیم هر ایستگاه و نیز کل  تعیین درجه خشکی، دما و ه نمودارهای تغییرات بارندگی ویارا
 .منطقه مشخص شده است

 
 کلیات منطقه مورد مطالعه

 موقعیت جغرافیایی حوضه دریاچه نمک
  عرض شمالی37° تا 33° طول شرقی و 52° و 30´ تا 48°بین مختصات جغرافیایی ین حوضه ا

استان تهران، مرکزی، قم، قزوین، زنجان، همدان و  از  استان را که عبارتندشش واقع شده و
از مهمترین شهرهای . مازندران و اصفهان پوشش داده است های های بسیار کوچکی از استان بخش

توان تهران، کرج، ورامین، قزوین، تاکستان، خرّمدره، ابهر، همدان،   میدریاچه نمکحوضه 
 .آباد، گلپایگان و خوانسار را نام برد ین، ساوه، قم، تفرش، آشتیان، کاشان، اراک، شمسدَرَگز

مطرح  تحت عنوان حوضه هفتم که در تقسیم بندی طرح جامع آب کشور حوضه دریاچه نمک
های کوهستان  از جنوب وغرب به دامنه های کوهستان البرز، گردیده است، از شمال به دامنه

حوضه دریاچه  موقعیت .شود ق به کویر کاشان و دریاچه نمک محدود میزاگرس و از سمت شر
 .نشان داده شده است 1ایستگاههای منتخب هواشناسی در شکل نمک، با 

 
 توپوگرافی

ب وجنوب و دشتها در بخشهای  غراز نظر توپوگرافی ارتفاعات این منطقه در جهات شمال،
در حوضۀ )  متر4375( تفاع در منطقۀ شمالی حوضه باالترین ار.مرکزی و شرقی  امتداد یافته اند

 1554(در اطراف دریاچه نمک و ارتفاع متوسط آن  )متر792(رودخانۀ کرج وپایین ترین نقطه آن
آن را کوهستانها، % 45از این حوضه را دشتها و کوهپایه ها و % 55تقریبا . باشد  می)ترم

 کیلومتر مربع و 5609 دشت قزوین با وسعتپهناورترین دشت حوضه دریاچه نمک، .اند دربرگرفته
های این حوضه عبارتند از  مهمترین رودخانه. باشد کیلومتر مربع می2740وسعت دشت تهران با

 .]5[قره چای قم و های شور، کرج،جاجرود، رودخانه
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  و ایستگاههای هواشناسی منتخب آنموقعیت حوضه دریاچه نمک -1شکل

 

 اقلیم

گیری این  های مرتفع البرز و زاگرس در حاشیه فالت مرکزی ایران، به ویژه جهت وجود کوه
ها، در برابر بادهای مرطوب، همراه با موقعیت عمومی و نسبی حوضه و ارتفاع از سطح دریا، از  کوه

مورد مهمترین عواملی است که در میزان بارش و چگونگی آن در نواحی داخلی ایران و منطقه 
 اگر سواحل دریای خزر و حاشیه غربی زاگرس و شمال غرب ایران و .]4[گذارد مطالعه، تأثیر می

برخی نواحی کوهستانی را در زمره نواحی پرباران ایران محسوب کنیم، شاید بتوان گفت که با 
ای  دور شدن از مناطق مزبور و حرکت به سمت نواحی داخلی، از میزان بارش به طور قابل مالحظه

 .شود کاسته می
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 حقیقداده ها و روش ت
و تعیین  )1:250000(های توپوگرافی  بر روی نقشه پس از تعیین موقعیت حوضه دریاچه نمک

های  بررسی ویژگیهای آب وهوایی این منطقه، داده به منظور مرز بیرونی حوضه مربوطه،
 ماهانه، باالترین بارش  میالدی شامل بارش1996 تا 1957هواشناسی یک دوره طوالنی مدت  از

 ساعته، میانگین حداقل ماهانه دما، میانگین حداکثر ماهانه دما، حداکثر مطلق دمای ماهانه و 24
های  از سالنامه ،منطقهحداقل مطلق دمای ماهانه در مورد ایستگاههای منتخب واقع در محدوده 

ز کوهستان و کویر در انتخاب توزیع یکنواخت ایستگاهها و فاصله آنها ا. هواشناسی استخراج شد
 spssبا استفاده از روش ضریب همبستگی و بوسیله نرم افزار. مورد مالحظه قرارگرفت ایستگاهها،

 .گرفتند سالهایی که فاقد آمار بودند، مورد بازسازی قرارهای آماری درماهها و  ءخال
 

 نواقص آماریبازسازی روش 
در این روش با انتخاب یک . ها انجام شداین کار به کمک روش همبستگی بین ایستگاه

معادله . شود باشد آمار ایستگاه ناقص تکمیل می تر می ایستگاه شاهد که دارای آمار طوالنی
 از روی مقادیر b و a پس از تعیین ضرایب .ه شد نوشت(Y=a+bx) همبستگی به صورت کلی

فیشر و درجه آزادی مقدار سپس با توجه به جدول  و محاسبهY  مقادیر مربوط به،xمربوط به 
درمواردی  .شدضریب همبستگی بدست آمده با اعداد جدول در ستون احتمال مورد نظر مقایسه 

 همبستگی در آن سطح اعتماد معنی دار  بودضریب بدست آمده بزرگتر یا مساوی با آنکه 
ند و از  سال برخوردار بود40ایستگاههای مرجع یا شاخص که از آمار کامل  .]13[محسوب شد

نظر ارتفاع و طول و عرض جغرافیایی، برمبنای نزدیک بودن ارقام فاصله و ارتفاع، وضعیتی مشابه 
های ناقص همان منطقه مورد  های ناقص داشتند، برای بازسازی خالء آماری ایستگاه ایستگاه

 01/0 طحهای مرجع و ناقص در س خوشبختانه کلیه ضرایب همبستگی ایستگاه .استفاده قرار گرفتند
 .بودند دار درصد معنی

 

محاسبه مقدار  :محاسبات مربوط به طوالنی کردن سریها از مجموع بارانهای سالیانه
 قابل بسط و توسعه آمار

 ابتدا مدت زمان قابل گسترش یا تطویل آمار ، برقراری همبستگی بین دو متغیرقبل از
 برای شناسایی تعداد x به کمک Y برای این منظور افزایش سری .محاسبه شدایستگاههای ناقص 

 .]13[این افزایش بر حسب معادله زیر بیان گردیده است. گیرد  صورت میYقابل تطویل سری 
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تعداد سالهای آماری  nمار برای ایستگاه ناقص پس از تطویل، طول مناسب آ Neکه در آن 
 Rتعداد سالهای آماری مربوط به ایستگاه شاهد یا مبنا و  Nمربوط به آمارهای کوتاه مدت، 

 .ضریب همبستگی بین دو متغیر قبل از تطویل آمار است
ع، تعداد سالهای مرج حد مجاز تطویل آمار با استفاده از ضرایب همبستگی ایستگاههای تابع و

 .محاسبه شد) 1(مرجع با استفاده از رابطه  آماری و تعداد سالهای مشترک بین ایستگاههای ناقص و
با توجه به حاصل محاسبات انجام شده، دوره پایه چهل سال در مورد قریب به اتفاق ایستگاههای 

 با استخراج ههای ناقص ایستگا های آماری تکمیل خالبرای . باشد ناقص، قابل گسترش وتطویل می
آماری ایستگاههای   الخ  (Y=a+bx)جایگزین کردن آنها در معادلۀ رگرسیون  وb و aمقادیر 

 .)2و 1جدول ( دناقص برطرف گردی
  وواریانس های آماری، محاسبات میانگین، ارتباط و ساماندهی داده پس از گردآوری،

 ،ضریب بی نظمی بارش براساس آن، د ودرطول دوره مورد بررسی به عمل آم انحراف ازمعیار،
 .تعیین نوع اقلیم درکلیه ایستگاههای منطقه محاسبه شد شدت درجات خشکی و

 
 بارندگی

 تفاوتهای فضایی بسیار زیادی را ،مشاهدات میدانی و اطالعات سنجش از دور بطور همگن
  در پاسـخ بـه ،1تودهدرتراکـم گیاهی سـرزمینهای خشـک و تغییـرات موقتـی مهمـی را در زیسـت 

گرچه در بخش اعظمی از ا .]15[اند نوسانات فصلی ودرون سالی بارندگی تثبیت و تایید کرده
منطقه حوضه دریاچه نمک، مانند نواحی مرکزی، شرقی و جنوب شرقی، بضاعت اندکی در 

 ربیهای جوی وجود دارد، اما در مقابل، بخشهای شمالی، غربی، جنوب و جنوب غ دریافت ریزش
ترتیب هر قدر از مناطق  بدین. گردند  از زمره مناطق نسبتاً پرباران محسوب میدریاچه نمکحوضه 

تر شویم، میزان نزوالت  ها نزدیک ها و به ویژه کوهپایه داخلی حوضه دریاچه نمک به سمت حاشیه
 .خورد جوی افزایش یافته و جریان رودهای دائمی بیشتری به چشم می

 

                                                           
1- Biomass 
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 تهیه اقلیم شناسی ایستگاه 35 از 1996 تا 1957های آماری  براساس میانگین بارش سال که 2شکل 
ترین ایستگاه  و پرباران) mm 5/99کویر با (ترین ایستگاه  گردیده است، اختالف مابین کم باران

 ساله، 40براین اساس، در یک دورۀ آماری  .دهد را به خوبی نشان می) mm 5/482 بروجرد با (
های مختلف حوضه دریاچه نمک مخصوصاً نواحی دشتی و  ییر نسبتاً مشخص بارش در قسمتتغ

 مقدار بارش از  در ارتفاعات شمالی و غربی حوضه دریاچه نمک. خورد ارتفاعات به چشم می
mm 300های قزوین، خرمدره، همدان نوژه، فرودگاه همدان،  ایستگاه(کند   در سال تجاوز می

با حرکت از سمت غرب به شرق از مقدار بارش به شدت کاسته شده و در دشت ). بروجرد و مالیر
یابد   یا کمتر از آن تقلیل میmm 100و مناطق نزدیک به دریاچۀ نمک، میزان آن به مقدار 

 200های جنوبی حوضه مقدار بارش مجدداً به  و در بخش) های کویر، گرمسار، اردستان ایستگاه(
ترتیب در  بدین). های خوانسار، گلپایگان، دامنه فریدن ایستگاه(یابد  ی افزایش ممیلیمتر 300تا 

حوضه دریاچه نمک در امتداد غرب به شرق و با عبور از ارتفاعات به سمت دشت، بارندگی 
 گرادیان ارتفاع و بارش را در 3شکل . کند کاهش یافته و افزایش آن از عامل ارتفاع تبعیت می

 معنی 01/0مقدار رگرسیون در حد شکل در این . دهد نشان می نمکهای حوضه دریاچه  ایستگاه
 .)باشد  می=148/0b  و=a 248/38(است  دار
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 رابطه تغییرات بارش با ارتفاع در حوضه دریاچه نمک -3شکل

 

 ب تغییر پذیری بارندگیضری
تغییرپذیری  .ضریب تغییرات ماهانه و ساالنه بارش بیش ازکمیت بارندگی، حائز اهمیت است

معموالً . دهد میارایه بارندگی معرف میزان انحراف از میانگین بوده و تصویری از رژیم بارندگی 
عامل نامطمئنی کشاورزی موضوع در بخش این . فقر باران با تغییرپذیری شدید توأم است

 .]7[شود برای محاسبه ضریب تغـــییرات بـارش از فرمول زیر اسـتفاده می. ] 10[شود محسوب می
100. ×=

X
SVC  )2(                                                                                                       

 . میانگین استX انحراف از معیار و Sبارش، ضریب تغییرات C.Vکه در آن 
های واقع در حوضه   براساس محاسبه ضریب تغییرپذیری بارش برای کلیه ایستگاه4شکل 

شکل، کمترین میزان ضریب این  براساس . استشدهدر طول دوره چهل ساله تهیه  دریاچه نمک
میزان آن در ایستگاه دوزج با  درصد و بیشترین 1/22تغییرپذیری بارش در ایستگاه مالیر با رقم 

 .گردد  درصد مشاهده می4/62رقم 
تواند نسبت به میانگین  آباد می  است که بارندگی در ایستگاه امینآناین موضوع حاکی از 

 در ایستگاه دوزج نسبت به میانگین دوره، حدود و بیشتر یا  درصد کمتر15دوره حداکثر حدود 
مانند  های داخلی حوضه دریاچه نمک ترتیب در بخش بدین.  درصد کمتر یا بیشتر نازل شود2/28

 و نطنز)  درصد9/41( ، کاشان ) درصد46(، دودهک ) درصد9/51( ، قم) درصد4/62(دوزج 
های واقع در حاشیه حوضه  ، ضریب تغییرات افزایش بیشتری نسبت به ایستگاه) درصد6/40(

های دودهک، کاشان و نطنز نسبتاً  یستگاهضریب تغییرپذیری بارندگی ا.دهد نشان می دریاچه نمک
تواند شدید  اما تغییرپذیری بارندگی قم و به ویژه دوزج شرایط حادتری داشته و می. باشد شدید می

 .محسوب شود
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 )1957-1996(درطول دوره چهل ساله  ضریب تغییرات بارش درایستگاههای حوضه دریاچه نمک -4شکل

 
 م ماهانه و فصلی بارشبررسی تحلیلی ارقا

 مطابق .تر از سال یعنی ماه نیز به انجام رسیده است ها در فواصل زمانی کوتاه بررسی بارش
ه ماه مارس و بمربوط  mm5/42   بیشترین میزان بارش ماهانه به طور متوسط با رقم5شکل 

ترتیب   بدین.استبه ماه آگوست مربوط  mm 4/2کمترین میزان آن به طور متوسط با رقم 
 درصد بارندگی 80. دهد میانگین بارش در ماه آگوست کاهش و در ماه مارس افزایش را نشان می

بنابراین ماههای نوامبر تا . بارد می )اواسط اردیبهشت( تا ماه آوریل) اواسط آبان( از ماه نوامبر
ین بارش  آگوست و سپتامبر دارای کمترژوئیه،آوریل دارای بیشترین بارش و ماههای ژوئن، 

 به طوری که فصل خشک با ماههای گرم سال و فصل مرطوب با ماههای سرد سال انطباق ،هستند
تحلیل . گردند های بارندگی حوضه دریاچه نمک محسوب می  فصل،بنابراین زمستان و بهار. دارد

 درصد بارش 8/16بیانگر این است که  حوضه دریاچه نمکهای  ارقام فصلی بارش در ایستگاه
 3/38های بهار و   درصدبارش درماه40های تابستان،  درصد بارش درماه9/3های پاییز،  نه در ماهساال

های   درصد توزیع ماهانه بارش ایستگاه5شکل. هدد میرخ های زمستان  درصد بارش ساالنه در ماه
مبر دسا در ماههای فوریه، ژانویه و. هدد میشان حوضه دریاچه نمک را در طول دورۀ چهل ساله ن

  درصد در2/37ضریب تغییرات بارش نسبتاً کم و با حداکثری معادل ) زمستانفصل ماههای (
های نسبتاً  نظمی بیانگر این است که در ماههای سرد سال تغییرات و بی) دی10آذرتا10(دسامبر
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 باالترین ضریب تغییرات ماهانه بارش در ماه سپتامبر. وجود داردکمتری در بارش 
درصد  3/32)  بهمن10دی تا10(ترین در ماه ژانویه  درصد و پایین4/158) مهر10شهریورتا10(

و ژوئن ژوئیه ضریب تغییرات ماهانه پس از ماه سپتامبر، در ماههای آگوست،  .شود مشاهده می
های  این وضع، که نشانگر توزیع بسیار متغیر بارش در ماه. بسیار باالست) ماههای فصل تابستان(

بررسی . سازد سالی را درحوضه دریاچه نمک روشن می درون تغییرات شدیددامنه  سال است،
های سال بطور غیرمتناوب   سال دوره مشاهداتی، کلیه ماه40دهد که در طی  ماهانه بارشها نشان می

باران مخصوصاً در فصل تابستان منافاتی  این مطلب با وجود ماههای متوالی بی. اند توأم با باران بوده
گردد ماههای متوالی  های بارش، مالحظه می با مراجعه به جداول اولیه استخراج دادهون چ ،ندارد

هایی است که در بخشهای مرکزی و  ها به ویژه ایستگاه بدون باران از خصوصیات برخی از ایستگاه
 در بخشهای مرکزی و شرقی  توزیع ساالنه و ماهانه بارش. اند شرقی حوضه دریاچه نمک واقع شده

های   اما شدت تغییرات بارش درحد بیاباناستای نسبتاً بیابانی  وجود منطقهحاکی از  حوضۀ این
شک و بیابانی خرغم  های مرکز فالت ایران نیست چراکه حوضه دریاچه نمک علی اصلی بخش

های  تواند از رطوبت ها، به علت موقعیت خاص خود می ای از دشت های گسترده در بخشبودن 
زا به ویژه درحواشی شمالی، غربی و جنوبی حوضه  های هوای باران ثیر تودهزاگرسی تحت تأ

ها در برخی از  که منشاء جریانات سطحی ودائمی رودخانه های پربارشی را مند باشد و کانون بهره
 .]12[آورد ، بوجودهستندها  حوضه
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 )1957-1996( در طول دورۀ چهل ساله های حوضه دریاچه نمک درصد توزیع ماهانه بارش ایستگاه -5شکل

 

 ضریب بی نظمی بارش در حوضه دریاچه نمک
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 ساعته هر ایستگاه در طول سال 24برای محاسبه بی نظمی بارش ساالنه، حداکثر میزان بارش 
بااستفاده از . شود ، ضرب می100مورد نظر بر میانگین ساالنه بارش در همان سال تقسیم و در عدد 

نظمی بارش ساالنه برای کلیه ایستگاههای حوضه دریاچه نمک محاسبه  صد بیدر ،رابطه زیر
 .است شده

 

  سال ساعته در طول24باالترین بارش 
 

100×  

 
 میانگین ساالنه بارش

 

 نظمی بارش ضریب بی = 

 

نتیجه بدست آمده حاکی از این است که در طول دوره مشترک آماری چهل ساله، بی نظمی 
با توجه به اینکه . باشد  درصد متغیر می35/8 و99/38ضه دریاچه نمک، بین بارش درسطح حو

محاسبه بی نظمی بارش در طول ماه، سال و دوره مورد بررسی ، شاخصی از اقلیم بیابانی است، 
رقم بی نظمی بارش یک سال یا یک دوره اقلیمی، بیشتر باشد توزیع بارش آن  بنابراین هر قدر،

نهایتاً کاهش این رقم، . تر خواهد بود تر و شرایط آب وهوایی به اقلیم بیابانی  نزدیک سال منظم
دور بودن از اقلیم بیابانی و افزایش این رقم نزدیک شدن به شرایط اقلیم بیابانی را خاطر نشان 

به  درصد وسپس 99/38گیری شده به ایستگاه کویر با اندازه باالترین رقم بی نظمی بارش. سازد می
درصد در طول دوره اختصاص 9/18 و گرمسار با 06/20با  ، نطنز46/23ایستگاههای اردستان با 

و سپس ایستگاههای درگزین همدان   درصد35/8در مقابل، ایستگاه زنجان با بی نظمی بارش. دارد
  درصد،16/9با  )فرودگاه(  درصد، همدان15/9آوج با  درصد، 02/9درصد، تاکستان با  52/8با 
درصد   درصد، از89/9 درصد، دوشان تپه با 62/9خرمدره با   درصد،59/9رکان آشتیان با گ
سازد که ازجنبه مورد بررسی،  این موضوع خاطر نشان می. نظمی بارش کمتری برخوردار هستند بی

تر شدن  درایستگاههای کویر، اردستان ،نطنز، گرمسار و دودهک گرایش بیشتری به سمت بیابانی
آوج،   ایستگاههای زنجان، درگزین همدان، تاکستان،همچنین. شود اهده میاقلیم مش
ترین رقم   پایین برخوردار بودن ازخرمدره، دوشان تپه، با وجود ،گرکان آشتیان،) فرودگاه(همدان

 .)6شکل(اقلیم بیابانی فاصله دارند جنبه بی نظمی بارش از بی نظمی بارش ساالنه، از
 

) ٣(  
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 )1957-1996( درطول دوره چهل ساله بارش ساالنه ایستگاههای حوضه دریاچه نمکضریب بی نظمی  -6شکل
 

 دما
های متفاوت با توجه به ارتفاعات مختلف، از تنوع و   سال در ایستگاه40روند دما طی مدت 

میانگین ساالنه دما در کل دوره مورد . ضریب تغییرات گوناگونی دراین حوضه  برخوردار است
 8/1، انحراف از معیار 4/8 درجه سانتیگراد، واریانس 99/13ضه دریاچه نمک بررسی در سطح حو

  ترین میانگین ساالنه دما در طول دوره پایین. باشد  درصد می49/11و ضریب تغییرات کل دوره 
، 86/10، دوزج با 36/10، همندآبسرد با 88/9های دامنۀ فریدن با  مورد بررسی به ترتیب به ایستگاه

 درجه سانتیگراد 86/10 و دَرَگزین همدان با 9/10با ) فرودگاه(، همدان 8/10با ) هنوژ(همدان 
در مقابل باالترین رقم میانگین ساالنۀ دما در طول دوره مورد بررسی به ترتیب به . شود مربوط می
. شود درجه سانتیگراد مربوط می 03/18 و قم با 24/18، ساوه با 92/18های کاشان با  ایستگاه

 درصد و کمترین درصد 06/97رین درصد ضریب تغییرات دمای متوسط ساالنه به خنداب با بیشت
 .)7شکل( درصد اختصاص دارد26/3آن به دوشان تپه با 

 



... تعیین شاخص خشکی در حوضه دریاچه نمک 47  

 

 
 )1957-1996(در طول دوره چهل ساله میانگین ساالنه دما درایستگاههای حوضه دریاچه نمک -7شکل

 
 العات و ارقام ماهانه و ساالنۀ دمابررسی تحلیلی اط

از چهار پارامتر درجه  به منظور بررسی میانگین دمای ماهانه و ساالنه حوضه دریاچه نمک
حرارت شامل میانگین ماهانه حداکثر دما، میانگین ماهانه حداقل دما، حداکثر مطلق دمای ماهانه و 

 و 3/27با متوسط ژوئیه  وره مورد بررسی،گرمترین ماه د. حداقل مطلق دمای ماهانه استفاده گردید
اختالف متوسط دمای گرمترین ماه . باشد  درجه سانتیگراد می7/0سردترین ماه، ژانویه با متوسط 

 درجه سانتیگراد و اختالف دمای حداکثر مطلق 6/26دوره و متوسط دمای سردترین ماه دوره 
این عدد  .باشد  درجه سانتیگراد می83گرمترین ماه دوره و حداقل مطلق سردترین ماه دوره، 

های دوره به وقوع  جمع جبری دو عدد حداکثر مطلق و حداقل مطلق است که طی سال حاصل
ترین دمای حداقل مطلق که در  پایین  باالترین دمای حداکثر مطلق و3جدول در . پیوسته است

 .استشده ارایه های حوضه دریاچه نمک رخ داده،   ساله در ایستگاه40طول دوره 
 با حداقل مطلق )درجه+ 48(های دوره  ترتیب تفاوت حداکثر مطلق گرمترین ماه بدین

های مرکزی ایران به  از آنجایی که اقلیم بیابان. باشد  می83، ) درجه-35(های دوره  سردترین ماه
وسیله  اختالف زیاد در دمای شب و روز و نیز اختالف زیاد دما در فصول مختلف سال  مشخص 

نظمی شدید درجه حرارت و از اختصاصات  ، چنین اختالفی در دما، نشان دهندۀ بی]2[شود می
 .نماید مناطق بیابانی بوده و خشکی اقلیم را تأیید می
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  ساله40حداقل مطلق در طول دوره  ترین دمای پایین  باالترین دمای حداکثر مطلق و-3جدول
 سال ماه ایستگاه میزان دما پارامتر

 ن دمای حداکثر مطلقباالتری 1976و1970 ئیهوژن و وئژ کاشان 48
 1972 ژوئیه ساوه 47
 باالترین دمای حداقل مطلق 1974 فوریه شمس آباد اراک -35
 1968 فوریه فرودگاه همدان -35

 

 گرادیان دما با ارتفاع
ۀ دمای هوا در نرمال ساالن. میزان دما به ارتفاع از سطح دریا و موقعیت جغرافیایی بستگی دارد

پذیرد و همچنین به ازاء هر   درجۀ سانتیگراد کاهش می7/5ایران به ازاء هر کیلومتر افزایش ارتفاع 
های  این دو مؤلفه، سازنده. شود  درجه از مقدار آن کاسته می92/0درجه افزایش عرض جغرافیایی 

های حوضه دریاچه   ایستگاه ارتفاع را دربا  گرادیان دما8شکل . ]3[باشند اصلی گرادیان دما می
داری وجود  مطابق این نمودار بین کاهش دما و افزایش ارتفاع همبستگی معنی .دهد نمک نشان می

 .کند دارد و افزایش دما از عامل کاهش ارتفاع تبعیت می
 

 

 
  رابطه تغییرات دما با ارتفاع در حوضه دریاچه نمک ایران-8شکل
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 ب تغییرپذیری دماضری
میانگین دمای هوا در سطح زمین و تغییرات آن نمودی از تغییرات اقلیمی است که تقریباً 

با بررسی روند تغییرات میانگین دمای هوا، . کنند های تغییر اقلیم به نوعی از آن یاد می تمامی نظریه
یزان انحراف از میانگین دما  تغییرپذیری دما، معرف م.]1[توان تغییرات اقلیم را ردیابی نمود می

 براساس محاسبه ضریب تغییرات دما ترسیم 9شکل . دهد میارایه بوده و تصوری از رژیم دما را 
کمترین میزان تغییرپذیری دما در کل دورۀ مورد بررسی مربوط به ایستگاه دوشان تپه با  .است شده

این موضوع . است درصد 06/97ایستگاه خنداب با آن مربوط به  درصد و بیشترین میزان 26/3
 درصد 83تواند نسبت به میانگین دوره، حداکثر حدود  که دما در ایستگاه خنداب میدهد  نشان می

 درصد کمتر یا بیشتر رخ 6/10کمتر یا بیشتر و در ایستگاه دوشان تپه نسبت به میانگین دوره، حدود 
 درصد برآورد شده است، اما 4/11اگرچه متوسط ضریب تغییرپذیری دما در کل دوره . دهد

 نشانگر اختالف فاحش در سردترین و ،تفاوت بسیار زیاد ضرایب تغییرپذیری درون سالی دما
 .گرمترین ماههای سال است

 
 

 
 )1957-1996( در طول دورۀ چهل ساله در ایستگاههای حوضه دریاچه نمک دما  ضریب تغییرات-9شکل
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 ۀ برّی بودنتعیین درج

 برّی بودن هر منطقه در. میزان برّی بودن هر محل با محاسبه ضریب خشکی قابل برآورد است
های مختلف  در درجۀ دوم به قرار داشتن در عرض درجۀ اول به تغییرات دمای آن محل و

ی های دمای نوسان. های دمایی با عرض جغرافیایی مرتبط هستند نوسان. ]8[جغرافیایی بستگی دارد
ای یا بری  های دمایی شدید، مبیّن شرایط اقلیم قاره اندک، حاکی از شرایط اقلیم اقیانوسی و نوسان

توجه به رابطه نوسان ساالنۀ دمای هوا و موقعیت محلی هر ایستگاه همراه با در نظر گرفتن . باشند می
اسب برای تشخیص دهد که نوسان دما را مقیاسی من فاصله و تأثیرپذیری آن از دریا، امکان می

 میزان برّی بودن هر محل با محاسبه .]6[درجه بری بودن اقلیم در مناطق مختلف به شمار آوریم
در این تحقیق برای تعیین درجه برّی بودن اقالیم از روش . ضریب خشکی قابل برآورد است

 با ضریب خشکی دمارتن نسبت مستقیم با بارندگی ونسبت معکوس. دمارتن استفاده شده است
افزایش این رقم دلیل باال بودن رطوبت وکاهش آن معرف خشکی منطقه . دمای سالیانه دارد

دمارتن در تعیین درجه برّی بودن، با اهمیت دادن به مناطق خشک فرمول ضریب . خواهد بود
 .]14[پیشنهاد کرده استبه شکل زیر را  خشکی

)( 10+
=
T
PI  )4(                                                                                                            

 . میانگین بارش در طول دوره استP میانگین دما در طول دوره و T ضریب خشکی، Iکه در آن 
محاسبه  ، درجه بری بودن در مورد کلیۀ ایستگاههای حوضه دریاچه نمکرابطه باالبا توجه به 

 ضرایب خشکی کلیه ایستگاهها درکنار میانگین بارش و میانگین دمای 4در جدول . ستشده ا
دوره، نوع اقلیم هر ایستگاه و  میانگین ضریب خشکی کل حوضه دریاچه نمک  قابل مشاهده 

 .است
 

 بندی اقلیمی تقسیم
را  گروه اصلی 6بندی سطح زمین و براساس پارامترهای دما و بارش، هدمارتن با هدف ناحی

بندی، به  در این تقسیم. شود تعیین کرد که هر گروه خود به واحدهای کوچکتری تقسیم می
محدودۀ نواحی خشک، توجه شده و بیشتر مرزهای آب و هوایی از طریق توصیف محض تعیین 

نقشه نیز  10درشکلصورت گرفته و  5 گسترش اقالیم و زیر اقالیم بر اساس جدول .]7[اند گردیده
این  براساس .استنشان داده شده   خشکی دمارتن درحوضه دریاچه نمکتوزیع شاخص

هریک از ایستگاههای  نوع اقلیم خشکی دمارتن، ضریب بندی و با استفاده از فرمول طبقه
 .تعیین شده است دریاچه نمک حوضه



... تعیین شاخص خشکی در حوضه دریاچه نمک 51  

 
 

  شاخص دمارتن بهبندی اقلیمی ایستگاههای حوضه دریاچه نمک با توجه  طبقه-4جدول
بارندگی متوسط  گاهایست ردیف

 ساالنه
دمای متوسط 

 ساالنه
 نوع اقلیم ضریب خشکی

لیم خشک بیابانیقا 30/8 68/16 3/221 امین آباد 1  
لیم نیمه خشکقا 93/14 65/13 1/353 اراک 2  
لیم فراخشکقا 92/3 52/17 9/107 اردستان 3  
لیم نیمه خشکقا 35/16 10/11 1/345 آوج 4  
لیم مدیترانه ایقا 44/20 61/13 5/482 بروجرد 5  
لیم نیمه خشکقا 1/16 88/9 3/320 دامنه فریدن 6  
لیم نیمه خشکقا 51/14 86/10 7/302 درگزین همدان 7  
لیم خشک بیابانیقا 67/5 12/15 5/142 دودهک 8  
لیم خشک بیابانیقا 41/9 24/17 4/256 دوشان تپه 9  
لیم خشک بیابانیقا 66/9 39/10 9/196 دوزج 10  
7/120 اصفهان 11  90/15  66/4 لیم فراخشکقا   
8/277 گرکان آشتیان 12  07/13  04/12 لیم نیمه خشکقا   
1/120 گرمسار 13  46/17  37/4 لیم فراخشکقا   
7/322 قزوین 14  88/13  51/13  لیم نیمه خشکقا 
3/159 قم 15  03/18  68/5  لیم خشک بیابانیقا 
1/254 گلپایگان 16  99/12  06/11   خشکاقلیم نیمه 
8/298 فرودگاه همدان 17  95/10  26/14  اقلیم نیمه خشک 
)نوژه(همدان  18  5/334  80/10  08/16  اقلیم نیمه خشک 
4/329 همند آبسرد 19  36/10  18/16  اقلیم نیمه خشک 
)دانشکده(کرج 20  6/249  03/14  39/10  اقلیم نیمه خشک 
)سینوپتیک(کرج 21  4/266  47/13  35/11  اقلیم نیمه خشک 
3/131 کاشان 22  92/18  54/4  اقلیم فراخشک 
5/99 کویر 23  66/16  73/3  اقلیم فراخشک 
1/318 خوانسار 24  67/11  68/14  اقلیم نیمه خشک 
6/332 خنداب 25  84/15  87/12  اقلیم نیمه خشک 
94/10 356 خرمدره 26  اقلیم نیمه خشک 17 
2/320 مالیر 27  33/13  72/13  اقلیم نیمه خشک 
4/135 نظنز 28  67/14  49/5  اقلیم خشک بیابانی 
9/204 ساوه 29  24/18  26/7  اقلیم خشک بیابانی 
2/345 شمس آباد 30  54/11  03/16  اقلیم نیمه خشک 
2/309 تفرش 31  56/12  71/13  اقلیم نیمه خشک 
9/245 تاکستان 32  53/13  83/10  اقلیم نیمه خشک 
1/234 تهران 33  08/17  64/8  اقلیم خشک بیابانی 
8/164 ورامین 34  61/16  19/6  اقلیم خشک بیابانی 
2/309 زنجان 35  10/11  66/14  اقلیم نیمه خشک 
5/256 میانگین 36  995/13  092/11  اقلیم نیمه خشک 
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 بندی اقلیمی براساس شاخص خشکی دمارتن تقسیم -5جدول
 شاخص خشکی نوع اقلیم

 اقالیم خشک 5ضریب خشکی کمتر از اقالیم فراخشک
 10 تا 5ضریب خشکی بین  اقالیم خشک بیابانی 

 20 تا 10هایی با شاخص خشکی بین  سرزمین اقالیم نیمه خشک
 24 تا 20هایی با شاخص خشکی بین  سرزمین ای اقالیم مدیترانه

 28 تا 24هایی با شاخص خشکی بین  سرزمین اقالیم نیمه مرطوب
 35 تا 28هایی با شاخص خشکی بین  سرزمین اقالیم مرطوب

 +35هایی با شاخص خشکی  سرزمین اقالیم خیلی مرطوب
 

تر باشد بر شدت درجه خشکی اقلیم  بدین ترتیب هر قدر ضریب خشکی به صفر نزدیک
دارند رکه از ضریب خشکی اندکی برخو ییها به عبارت دیگر ایستگاه. گردد و برعکس افزوده می

اقلیم ایستگاه شود که   مالحظه می4ۀ جدول با مشاهد. هستندشدت درجه خشکی بیشتری دارای 
های مورد   از بین ایستگاهایستگاهبه عنوان تنها ) 44/20(ضریب خشکی میزان بروجرد با باالترین 

سپس ایستگاه  و) 73/3(مقدار ای قرار گرفته و ایستگاه کویر با  مطالعه در ردۀ اقلیم مدیترانه
یب خشکی را به خود اختصاص داده و در ردۀ اقلیم اضریر مقادترین  پایین) 92/3(مقدار اردستان با 

. باشد های مورد مطالعه، اقلیم نیمه خشک می اقلیم غالب در بین ایستگاه. اند فراخشک قرار گرفته
و ) 5/256(بدین علت و بر مبنای معدل بارش دوره آماری چهل ساله درحوضه دریاچه نمک 

ل ضریب خشکی حوضه دریاچه نمک در طول دوره ، معد)99/13(معدل ساالنه دمای کل دوره 
بیانگر اقلیم غالب نیمه خشک در طول دوره مورد بررسی مقدار  محاسبه شده و این 092/11
 .باشد می
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 )1957-1996( در طول دورۀ چهل ساله نقشه توزیع شاخص خشکی دمارتن در حوضه دریاچه نمک -10شکل

 
 گیری نتیجه

می خشک، نیمه خشک و حتی نیمه مرطوب باشند، استعداد بیشتری در مناطقی که از نظر اقلی
اراضی این مناطق چنانچه با خشکسالیهای متوالی . برای پذیرش آثار سوء تخریب وجود دارد

های بسیاری از  گذارند که نمونه روبرو گردند، زمینۀ مناسبی برای بیابانی شدن از خود به جای می
وضعیت آب و هوایی به ویژه تغییرات آب و . شاهد مثال استآنها در جغرافیای جهان امروز، 

، عامل اصلی تفاوت در  یک منطقه و توزیع آن در اقلیم)درجه حرارت، مجموع بارندگی(هوایی 
های مکانی و  تفاوت .]2[استهای متفاوت   سالطیعملکرد کمی و کیفی محصوالت زراعی 
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ه تنوع شرایط توپوگرافی و اقلیمی در این نتیج تغییرات زمانی اقلیمی در حوضه دریاچه نمک
در این حوضه، در امتداد غرب به شرق و با عبور از ارتفاعات به سمت دشت، . باشد منطقه می

اگرچه  در حوضه دریاچه نمک. کند بارندگی کاهش یافته و افزایش آن از عامل ارتفاع تبعیت می
اصفهان، کاشان و قم شاهدی بر های کویر، گرمسار، اردستان،  های اندک ایستگاه بارش

های پر بارش در ارتفاعات کناری حوضه  خصوصیات اقالیم بیابانی وخشک است، اما وجود کانون
، فرودگاه همدان، بروجرد، )نوژه(دریاچه نمک همچون زنجان، قزوین، همندآبسرد، همدان 

 در طول mm 300از  آباد با میانگین بارش باالتر دَرَگزین همدان و حتی اراک، تفرش و شمس
های جنوبی  دوره، انتقال طبیعی منابع آب از صفحات غربی و جنوبی زاگرس و  بخشی از دامنه

در حوضه دریاچه نمک  البرز و جریان رودهای پر برکت وتوسعه شهرهای بزرگ و پرجمعیت را
یمی هر یک به طبقه اقل های واقع در حوضه دریاچه نمک اگر چه ایستگاه. ممکن ساخته است

در این  ای اختصاص دارند، اما با یک نگاه کلّی و همه جانبه، منطقۀ حوضه دریاچه نمک جداگانه
با توجه به نتایج محاسباتی میزان بارندگی . شود ها جزو مناطق نیمه خشک محسوب می بندی طبقه

ست کم در هر منطقه و اثرات و روابط عناصر اقلیمی مورد بررسی که شرح نتایج آن آورده شده ا
توجهی به مناطق جغرافیای اقلیمی ایران حاکمیت هر چه بیشتر عوامل منفی را تثبیت خواهد 

توجهی علمی، نه تنها عارض یک منطقه گردیده بلکه صدمات  ساخت و عوارض منفی ناشی از بی
 و خسارات آتی بالیای اقلیمی همچون خشکی،خشکسالی کردفراوان به مناطق مجاور وارد خواهد

 . اقتصاد ملی محتمل خواهد ساختبر ناپذیری را  بانی شدن اقلیم اثرات جبرانبیا و
 

 منابع 
 نشـریۀ نیـوار، دورۀ      ، پارامترهـای مـؤثر بـر تغییـر اقلـیم          ،1377، فاطمه، رحیم زاده،     براتیان، علی  -1

 .47، ویژۀ هفتۀ کاهش اثرات بالیای طبیعی، ص 37جدید، شمارۀ 
 مترجم محمـد کـافی و دیگـران، ناشـر؛           ،رد گیاهان زراعی   آب و هوا و عملک     ،1379،   جی ،پِتِر -2

 .23انتشارات جهاد دانشگاهی، مشهد، ص 
هـای سـاالنه دراز مـدت دمـای هـوا در گسـترۀ                 تغییرات سه بُعدی میانگین    ،1375،  خلیلی، علی  -3

 .13، ص 32 نشریۀ نیوار، دورۀ جدید، شمارۀ ،ایران
قلیمـی بـر محـیط جغرافیـایی مطالعـۀ مـوردی        بررسی اثرات عناصـر ا ،1367،الدین    سرور، جلیل  -4

 .19، ص 15منطقۀ لوت، نشریۀ رشد آموزش جغرافیا، سال چهارم، شمارۀ 



... تعیین شاخص خشکی در حوضه دریاچه نمک 55  

 شـرکت مهندسـین مشـاور       ،1368،  طرح جامع آب کشور، حوضه آبریز شور، کرج، جـاجرود          -5
 .6-1 و 1-1جاماب، وابسته به وزارت نیرو، صفحات شماره 

سازمان مطالعه و تـدوین    /  مبانی آب و هواشناسی    ،1371 ،کاویانیمحمدرضا،   ،علیجانی، بهلول  -6
 .127، تهران، ص »سمت«کتب علوم انسانی دانشگاهها 

 سازمان مطالعـه و تـدوین   ، مبانی آب و هواشناسی ،1371کاویانی،محمدرضا،  علیجانی، بهلول،    -7
 .478 و333 ،332، تهران، ص »سمت«کتب علوم انسانی دانشگاهها 

 نشریۀ رشد جغرافیـا،     ، اقلیم کاربردی تشعشع و دما در ارتباط با معماری         ،1374،  غیور، حسنعلی  -8
 .11، ص 37سال دهم؛ شمارۀ 

وانـی خشکسـالیها در     ا بزرگـی، گسـتره و فر      ،1376، مسـعودیان،    سیدابوالفصل،  غیور، حسنعلی  -9
 .25، ص 45، شمارۀ پیاپی 2فصلنامۀ تحقیقات جغرافیایی، سال دوازدهم، شمارۀ ، ایران

 نشـریۀ رشـد آمـوزش       ، تحلیلی آماری از رژیـم بارنـدگی ایـران         ،1367،  ، محمدرضا کاویانی -10
 .8، ص 13جغرافیا، سال سوم، شمارۀ 

 نشـریۀ نیـوار، دورۀ      ، بررسی روند خشکسـالی از دیـدگاه کشـاورزی         ،1375،  مقدسی، فخری  -11
 .38، ص 29جدید، شماره 

حوضه  -طق مرکزی ایران نظری بر جغرافیای هیدرولوژی منا  ،1371،  اصغر  موحد دانش، علی   -12
، 4، ص 31 نشریۀ رشد آموزش جغرافیا، سال هشتم، شمارۀ مسلسـل    ، اصفهان ،باتالق گاوخونی 

5 ،6. 
 ص ، جلـد اول ،تهـران  ،انتشـارات دانشـگاه  ،  هیـدرولوژی کـاربردی    ،1381 ، محمـد  ،مهدوی -13

246-249. 
14. Mahdavi, Masoud, 1987, A Statistical Analysis of the Climate in the Margin of 

the Dasht-e- Kavir, Centeral, Iran “A Case Study of the Kashan Meteorological 
Station”, Desert Scientific Research, University of Tehran, p. 29. 

15. World Meteorological Organization, 1997, Climate Drought and 
Desertification, Geneva, Switzerland, No: 869, p. 5.  




