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 های ماهانه جنوب شرق ایرانبینی کوتاه مدت خشکسالیتحلیل بلند مدت و پیش

 استادیار اقلیم شناسی، گروه فیزیک، دانشکده علوم، دانشگاه سیستان و بلوچستان حجت اله دانشمند

ریزی محیطی، جغرافیا و برنامهاستادیار اقلیم شناسی، گروه جغرافیای طبیعی، دانشکده  پیمان محمودی

 دانشگاه سیستان و بلوچستان

ریزی محیطی، طبیعی، دانشکده جغرافیا و برنامهاقلیم شناسی، گروه جغرافیای  دانشیار تقی طاوسی

 دانشگاه سیستان و بلوچستان 

فیا و کارشناسی ارشد اقلیم شناسی، گروه جغرافیای طبیعی، دانشکده جغرا آموختهنشدا ه بخش ریگیال

ریزی محیطی، دانشگاه سیستان و بلوچستانبرنامه

پست الكترونيكي:0543346565، نمابر: 09151416956: تلفن نويسنده اصلي ،aneshmand@hamoon.usb.ac.ird

  چکیده 
ی جنوب شرق کشور با هایخشکسالهدف اصلی این پژوهش پیش بینی احتمال انتقال طبقات مختلف 

ایستگاه  4های بارش ماهانه از داده به این هدفاستفاده از مدل زنجیره مارکوف است. جهت دستیابی 

( استفاده شد. بعد از فراهم 1976 –2009ساله ) 34 آماری یک دوره برای استان سیستان و بلوچستانسینوپتیک 

با  .شد ها بهره گرفتهطبقه بندی خشکسالیجهت ( SPIاز شاخص استاندارد شده بارش ) ،هادادهشدن پایگاه 

با استفاده از آزمون خی دو انجام و ها مستقل و همبسته بودن داده ،آزمونتشکیل ماتریس فراوانی انتقاالت

رد تایید و برای یک ایستگاه  ایستگاه 3مشخص گردید که فرض همبسته بودن طبقات مختلف خشکسالی ها برای 

مدل بندی زنجیره ، ی مورد مطالعههاستگاهیا ماتریس احتمال انتقاالت برای بعد از تنظیمنهایت در . گرددمی

احتمال وقوع طبقات مختلف شدت شامل  هایخشکسالی مارکوفی یهایژگیو و انجام های مارکوف غیر همگن

زمان اولین گذار قابل انتظار ها، متوسط زمان ماندگاری قابل انتظار در هر طبقه از شدت خشکسالیها، خشکسالی

استخراج ها بینی کوتاه مدت طبقات مختلف خشکسالیپیش به طبقه ترسالی و هااز طبقات مختلف خشکسالی

 . شدند

 ، جنوب شرق ی دو، آزمون خارکوف غیر همگنخشکسالی، زنجیره م:هاکلید واژه

 مقدمه -1
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خشكسالي وضعيتي از کمبود بارندگي و افزايش دماست که در هر وضعيت اقليمي ممكن است رخ دهد و 

چرا که زمان شروع و خاتمه اين پديده تا حدودی مشكل است و  شودمعموالً به عنوان يک پديده خزنده توصيف مي

همه مناطق دنيا ممكن است هر از  .] 1[خشكسالي رخ داده است  که ها طول بكشد تا بفهميمها يا ماهممكن است هفته

توسط سامانه گاهي اسير پديده خشكسالي شوند. اما اين وضعيت در مناطقي که از نظر اقليمي به طور نامنظم و تصادفي 

های اخير بنا به عللي که غالباً مربوط به در سال .شودگيرند، بيشتر مشاهده ميهای مختلف آب و هوايي تحت تأثير قرار مي

های شديد های بارش در نواحي مختلف مملكت ما نيز فزوني يافته است و نوسانتغييرات جهاني اقليم هستند، ناهنجاری

کاهش عملكرد مراتع، کاهش توليد  به اقتصاد کشور وارد نموده است.سارات هنگفتي را مكاني و زماني خشكسالي، خ

محصوالت زراعي به ويژه ديم، کاهش منابع آب کشاورزی و شرب، کاهش منابع آب سطحي و زيرزميني و در نهايت 

دهد. بنابراين تهديد قرار ميشود که توسعه پايدار منطقه را مورد اثرات سوء زيست محيطي، اقتصادی و اجتماعي ظاهر مي

ها شناسان بوده است و در رسيدن به اين هدف از روشپيش بيني خشكسالي يكي از دغدغه های بزرگ هواشناسان و اقليم

که مدل زنجيره مارکوف يكي از اين روشهاست. زنجيره مارکف اين امكان را  اندهای مختلفي استفاده کردهو شاخص

به پيش  های احتمالي و ماتريس احتمال انتقال پيش بيني کرد. محققان فراوانيه را با بكار بردن حالتآورد تا آيندفراهم مي

در ايالت ]3[و لوهاني و همكاران  ]2[1مطالعات لوهاني و لوگانتانبيني خشكسالي با اين مدل پرداخته اند که ميتوان به 

در جنوب پرتغال،  ]6[ائولو و پريرا پدر يونان،  ]5[ 3كا و ماهرسو تولي ]4[و همكاران  2ويرجينيای آمريكا، آناگنوستوپلو

در خراسان ، عليزاده و همكاران ]9[و عليزاده و آشگر توسي  ]8[در چين، حجازی زاده و شيرخاني   ]7[و همكاران  4ليو

در حوزه  ]11[در استان لرستان، وفاه خواه و بشری سه قلعه  ]10[در سيستان و بلوچستان، بشير زاده و عراقي نژاد  ]1[

در  ]14[و قمقامي و بذرافشان  ]13[در حوضه رودخانه اترک ، درياباری  ]12[آبخيز کشف رود و بني مهد و خليلي 

 اشاره نمود.گستره ايران 

ميلي متر و  8/139 جنوب شرق ايران يكي از کم بارش ترين مناطق کشور است که ميانگين بارشي در حدود

به اين ناحيه از کشور درجه سانتي گراد دارد که خشكسالي هر ساله باعث بروز خسارات فراواني  6/22ميانگين دمای ساالنه 

های ماهانه در جنوب لذا هدف اصلي اين مطالعه پيش بيني احتمال انتقال طبقات مختلف خشكسالي .]15[گرديده است 

تواند در راستای توسعه ابزارهای هشدار سريع است که ميغير همگن شرق ايران با استفاده از زنجيره مارکف 

 کمک رسان باشد.های ماهانه اين بخش از کشورخشكسالي

 مواد و روشها -2 

 -2009ساله ) 34يک دوره  ايستگاه سينوپتيک استان سيستان و بلوچستان برای 4ار بارش از آم ن تحقيقدر اي 

با استفاده از  هادادهدارای آماری کامل و قابل اعتماد بودند که اندک خالء آماری  هادادهاين  .( استفاده گرديد1976

از نظر همگني، از  هادادهررسي درجه صحت و اطمينان همچنين جهت ب .ی رگرسيوني بازسازی شدندهامدلهمبستگي و 

مورد آزمون قرار  هاستگاهيا( که مورد توصيه مراجع علمي هواشناسي است برای کليه Run Testران تست ) آزمون

( 1در سطح بااليي مورد پذيرش قرار گرفت. توزيع و پراکنش ايستگاه های مورد مطالعه در شكل ) هاآنو همگني ت گرف

 آورده شده است.

                                                 
1.Lohaniand Loganatan 
2. Anagnostopoulou 
3. Tolika and P. Maheras 
4.Liu 
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 نقشه موقعیت و پراکنش ایستگاه های مورد مطالعه  1شکل شماره 

نماياه بعد از تشكيل بانک اطالعاتي مورد نياز برای شناساايي فراواناي درجاات مختلاف خشكساالي در اياران از 

( در مقياس زماني يک ماهه استفاده شد. اين شاخص فقط براساس متغير بارش استوار است و ابزاری SPIبارش استاندارد )

مناسب برای شناسايي پديده خشكسالي در مناطق گوناگون است. روش محاسباتي شاخص مذکور بطور کامال و جاامع در 

 1جادول  قابل دساترس اسات. ]19[، زماني و همكاران]18[همكاران ،  نگارش و ]17[و  ]16[منابع مک کي و همكاران 

منفاي بياانگر باارش کمتار از مقادار متوساط  SPIرا نشان مي دهد که مقدار  SPIطبقه بندی خشكسالي براساس شاخص 

مثبت نمايانگر بارش بيشتر از متوسط بلندمدت و پايان خشكسالي را نويد  SPIی خشكسالي است و مقدار نشانهبلندمدت و 

 .دهديم

 SPI. طبقه بندی خشکسالی براساس شاخص 1جدول

 عدد مربوط به شاخص وضعیت

 +SPI  2 ترسالي حاد

  SPI 5/1+99/1 ترسالي شديد

 49/1 SPI  1 ترسالي متوسط

 -  SPI  50/0+99/0 ترسالي خفیف

 -  SPI  49/0+49/0 نرمال

 -  SPI  99/0-50/0 ضعیفخشکسالي 

 - SPI  49/1 -1 خشکسالي متوسط

 - SPI 99/1 -5/1 خشکسالي شديد

   SPI-2 بسیار شديدخشکسالي 

 

بار روی دقات  توانناديمای ياک ساری زمااني هااحالتدر اين مطالعه با توجه به اينكه اندازه نمونه ها و تعاداد 

هاار حالات از گاذار باشاند لاذا چهاار طبقاه خشكساالي ياا بعباارتي ديگار چ ريتاأثبرآوردهای يک مدل زنجيره مارکوف 

 تعريف شدند که به شرح زير مي باشند: خشكسالي ها
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 (0بدون خشكسالي )

 (1خشكسالي ضعيف )

 (2خشكسالي متوسط )

 (3خشكسالي شديد و يا بسيار شديد )

 SPIآستانه های در نظر گرفته شده برای اين طبقه بندی در واقع همان آستانه های پيشانهاد شاده بارای شااخص 

 ( با اين تفاوت که طبقات شديد و بسيار شديد در يک گروه قرار داده شده اند.1995و  1993هستند )مک کي و همكاران، 

از زنجيره مارکوف غير همگن  ،SPI)استاندارد ) شاخص خشكسالي بارش در نهايت بعد از محاسبه و طبقه بندی

جهت پيش بيني های کوتاه مدت خشكسالي های استان سيستان و بلوچستان بهره گرفته شد. در زنجيره های مارکوف غيار 

ی استخراج شده سری زماني مورد مطالعه وابستگي کاملي به زمان آغازين مورد مطالعه دارناد. در فرماول هايژگيوهمگن 

که بياانگر انتقاال طبقاات از  شونديمماهه در نظر گرفته  12ی احتمال انتقال، هاسيماتری زنجيره مارکوف غير همگن، بند

يي چرخشي هستند که تغييرات هاسيماتر، هاسيماترماه ژانويه به فوريه؛ فوريه به مارس؛ ....، و دسامبر به ژانويه است.  اين 

تنها به ماه و نه به سال بستگي دارد. احتمال انتقاال ايان ناوع از  هاآنلكه احتماالت انتقال ب شودينممشاهده  هاآنساالنه در 

 :شوديممدل زنجيره مارکوف به صورت زير تعريف 

𝑃i,j
(n,n+1)

= 𝑃[𝑋𝑛+1=𝑗|𝑋𝑛 = 𝑖],   𝑓𝑜𝑟𝑖, 𝑗 = 1, 2, … , 4  𝑎𝑛𝑑𝑛 = 1, 2, … , 12    

 :باشديمکه شكل ساده شده آن به صورت زير 

𝑝𝑖, 𝑗(n,n+1) = 𝑁𝑖, 𝑗(n,n+1)/ 𝑛𝑖(n) 

,𝑁𝑖که 𝑗(n,n+1) تعداد انتقاالت از طبقه 𝑖 در ماه 𝑛 به طبقه 𝑗 در ماه 𝑛 + 1 ،𝑁i
(n) تعداد وقوع طبقه 𝑖 در ماه 𝑛 .

𝑁i اگر
(n) ،برای برخي از 𝑖هاا، صافر شاود آنگااه ماا 𝑝𝑖, 𝑗(n,n+1) = 1 𝑗 را بارای تماامي ⁄4 = 0,1, 2, … , تعرياف  3

 . در فرمول بندی زنجيره مارکوف غير همگن محاسبه:ميکنيم

 احتمال وقوع طبقات مختلف شدت خشكسالي 

 متوسط زمان ماندگاری قابل انتظار در هر طبقه از شدت خشكسالي 

 زمان اولين گذار قابل انتظار از طبقات مختلف خشكسالي به طبقه ترسالي و 

 ساليپيش بيني کوتاه مدت طبقات مختلف خشك 

بستگي به ماه آغازين دارد که از احتماالت انتقال بين طبقات مختلف خشكسالي که برای هار مااه تعرياف شاده 

 آورده شده است. ]3و  2[در منابع باال. فرمول بندی کامل هر کدام از محاسبات چهارگانه ديآيماست بدست 

 گیریبندی و نتیجهجمع -3

طبقاات مختلاف خشكساالي تعياين و سا س باا اساتفاده از زنجياره  SPIدر اين پژوهش باا اساتفاده از شااخص 

به پيش بيني طبقاات مختلاف  آخرمارکوف غيرهمگن ابتدا ويژگي مارکوفي ايستگاه مورد بررسي قرار گرفت و در مرحله 

د بسيار اندک های فصل تابستان بارشي وجود ندارد و اگر هم وجود داشته باشاز آنجايي که در ماه خشكسالي پرداخته شد.

 های زنجيره مارکوف غير همگن برای سه ماه جوالی، آگوست و س تامبر خودداری گرديد.است از محاسبه ويژگي

ها، مااتريس فراواناي هاای فراواناي طبقاات مختلاف خشكسااليابتدا برای برازش مدل زنجيره مارکوف بار داده

آنكه فراواني طبقات همبسته و يا مستقل از يكديگرناد از آزماون ايستگاه تهيه شد. س س جهت اطمينان از  4انتقاالت برای 
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انجاام شاد  05.0با استفاده از اين آزماون در ساطح احتمااالتي  هاستگاهيااستفاده شد. همبسته و مستقل بودن  خي دو

 (2ايستگاه را تاييد کرد )جدول 3های نتايج حاصل از اين آزمون همبسته بودن داده
 

 ی آزمون کای اسکوارهاآزموننتایج . 2جدول

 آزمون کای اسکوار یستگاها

 0 ايرانشهر

 0 زاهدان

 0 زابل

 27/0 چابهار

احتمال وقوع هر طبقه از شدت خشكسالي برای ماهای فصل زمستان، بهار و پاييز محاسبه گرديد که نتايج آن در 

 ( ذکر گرديده است.3جدول )

های فصل زمستان نشان داد که بيشترين احتمال وقوع طبقه خشكسالي خشكسالي ضعيف در ماهاحتمال بروز طبقه 

های ايرانشهر و زاهدان در همچنين در ايستگاه .اتفاق افتاده است 8/0ضعيف در اين فصل در ماه ژانويه برای ايستگاه زابل با 

 .خشكسالي ضعيفي را در ايان فصال تجرباه نكارده اسات رخ داده است. در ماه فوريه ايستگاه زابل هيچ 6/0و  7/0اين ماه 

 رخ داده اسات ضاعيفاحتمال بروز طبقه خشكسالي متوسط در فصل زمستان با وقوع بسيار کمي نسبت به طبقه خشكسالي 

در در ماه مارس اتفااق افتااده اسات همچناين  2/0بعنوان مثال بيشترين درصد احتمال وقوع اين طبقه در ايستگاه ايرانشهر با 

زابل خشكسالي متوسط رخ نداده است. نتايج بررسي وقوع احتمال طبقه خشكسالي شديد و خيلي شاديد در فصال  ايستگاه

بيشترين درصد احتمال وقاوع را داشاته اسات همچناين  ، بوده است که1زمستان نشان داد که در ماه فوريه در ايستگاه زابل 

 است. خيلي شديد را تجربه نكرده ايستگاه ايرانشهر در اين فصل خشكسالي شديد و

احتمال بروز طبقات مختلف خشكسالي در فصل بهار بسيار بيشتر از فصل زمستان است و هر چه به فصل تابساتان 

بعنوان مثال احتمال بروز طبقه خشكسالي متوسط فقط در مااه  طبقه خشكسالي بيشتر مي شود شويم احتمال بروزنزديک مي

در  و ياا اتفاق افتاده است و ديگر ايستگاه ها در اين فصل خشكسلي متوساط را تجرباه نكارده اناد 1/0آوريل در زاهدان با 

 رخ داده است.  3/0بيشترين احتمال وقوع در ماه آوريل در زابل با طبقه خشكسالي شديد و خيلي شديد 

از اين فصل بيشتر است که احتمال وقوع طبقه خشكسالي ضعيف در فصل پاييز در ماه اکتبر نسبت به دو ماه ديگر 

های فصل تابستان است. بيشترين احتمال وقوع طبقه خشكسالي ضعيف در توان گفت اين ماه همچنان متأثر از خشكساليمي

ها اسات. همچناين احتماال وقاوع طبقاه خشكساالي بيشتر از ساير ايستگاه 9/0ايستگاه زاهدان در هر سه ماه از فصل پاييز با 

اند همچناين در بيشاترين احتماال وقاوع را داشاته 6/0ه اين مطلب بود که در ماه اکتبر ايساتگاه زابال باا متوسط در برگيرند

ايستگاهزاهدان و زابل خشكسالي متوسط رخ نداده است بروز طبقه خشكسالي شديد و خيلي شديد فقط در ايساتگاه زابال 

اندل خشكسالي شديد و خيلي شديد را تجربه نكردهرخ داده استايرانشهر و زاهدان در اين فص 2/0در ماه دسامبر با 
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 (. احتمال وقوع هر طبقه از شدت خشکسالی3جدول )

  
 دسامبر نوامبر اکتبر ژوئن مه آوريل مارس فوريه ژانويه

رايرانشه  

0 

1 

2 

3 

2/0  

7/0  

1/0  

0 

1/0  

8/0  

1/0  

0 

1/0  

7/0  

2/0  

0 

2/0  

8/0  

0 

0 

2/0  

8/0  

0 

0 

1/0  

9/0  

0 

0 

1/0  

9/0  

0 

0 

2/0  

8/0  

0 

0 

2/0  

8/0  

0 

0 

 زاهدان

0 

1 

2 

3 

2/0  

6/0  

1/0  

1/0  

2/0  

6/0  

1/0  

1/0  

2/0  

6/0  

1/0  

1/0  

2/0  

7/0  

1/0  

0 

2/0  

8/0  

0 

0 

2/0  

8/0  

0 

0 

1/0  

9/0  

0 

0 

1/0  

9/0  

0 

0 

1/0  

9/0  

0 

0 

 زابل

0 

1 

2 

3 

1/0  

8/0  

0 

1/0  

0 

0 

0 

1 

2/0  

7/0  

0 

1/0  

2/0  

5/0  

0 

3/0  

2/0  

8/0  

0 

0 

0 

1 

0 

0 

1/0  

9/0  

0 

0 

3/0  

1/0  

6/0  

0 

2/0  

6/0  

0 

2/0  

 

هاای ماورد نتايج مدت زمان ماندگاری را برای ماه های آغازين ژانوياه، آوريال و اکتبار بارای ايساتگاه 4جدول

. اندشادهتعريف  قبالًبرای هر ماه، سه مقدار بيان شده است که معرف طبقات خشكسالي هستند که . دهديممطالعه را نشان 

مااه  6/2مااه در زابال،  8/1ماه در زاهدان،  8/8 روديميعني خشكسالي ضعيف در ژانويه رخ دهد انتظار  1زماني که حالت 

مااه  5/1اين حالت در ماه آوريال  کهيدرحالماه در ايرانشهر اين طبقه از شدت خشكسالي به طول بينجامد و  3/2در يزد و 

 7. در ماه اکتبر طبقه خشكسالي ضعيف در ايستگاه زاهدان نزديک باه کشديمماه بطول  3در زاهدان و در زابل و ايرانشهر 

ماه طول مي کشد. مدت زمان ماندگاری در طبقه  5/0و  3/3و در دو ايستگاه ايرانشهر و زابل به ترتيب  انجامديمماه بطول 

سالي متوسط در ماه ژانويه برای هيچ يک از ايستگاه ها رخ نداده است و در ماه آوريل فقط برای دو ايستگاه ايرانشهر خشك

مااه بدسات آماده اسات.  3/0و در ماه اکتبر در اين طبقه برای همه ايستگاه مورد مطالعه  ماه اتفاق افتاده است 3/0ابل با و ز

بااقي ايستگاه سه ماه در  3/0الي شديد و خيلي شديد در ماه اکتبر، آوريل و ژانويه طبقه خشكس دربيشترين زمان ماندگاری 

 .انجامديممورد مطالعه بطول  مانده

 (:متوسط زمان ماندگاری قابل انتظار در هرطبقه از شدت خشکسالی4جدول )

  ژانویه آوریل اکتبر

 ایستگاه 1 2 3 1 2 3 1 2 3

 ایرانشهر 3/2 0 3/0 3 3/0 3/0 3/3 3/0 3/0

 زاهدان 8/8 0 0 5/1 0 3/0 9/6 3/0 3/0
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 زابل 8/1 0 0 3 3/0 0 5/0 3/0 3/0

 

( 5نتايج حاصل از محاسبه اين ويژگي مارکوفي به ترتيب برای سه ماه از فصل پاييز، زمساتان و بهاار در جادول )

ويژگي  توانينميا متوسط رخ نداده است و يي که خشكسالي شديد و خيلي شديد هاماهارائه گرديده است. در اين جدول 

ه کا انادبودهياا طبقااتي  هااحالتمرباوط باه  اندشدهبنابراين مقاديری که در داخل جدول آورده مارکوفي را محاسبه کرد 

. بيشترين زماان اولاين گاذار هنگاامي کاه مااه آغاازين اندکردهسال آن را تجربه  34های مورد مطالعه در طول اين ايستگاه

ماه و در جهت عكس، کمترين زماان گاذار  3/2نويه باشد از طبقه خشكسالي ضعيف به طبقه ترسالي در ايستگاه زاهدان ژا

 . انجامديمماه بطول  5/1در ايستگاه زابل 

در اولين ماه از فصل بهار )آوريل( بيشترين زمان گذار از طبقه خشكسالي ضعيف به ترسالي در ايستگاه ايرانشاهر 

 0باه طبقاه  1تاا از طبقاه  کشاديمامااه طاول  8/6و زاهدان  زابلهايي ايستگاه در حالي که درمشاهده شده است  ماه 2/9با 

برويم. زمان گذار از طبقه خشكسالي متوسط به طبقه ترسالي همچنين طبقه خشكسالي شديد و خيلي شديد به طبقه ترسالي 

 در ماه های آوريل و ژانويه رخ نداده است.

 کشاديمماه طول  7/1ماه و در ايستگاه زاهدان  1/4زمان گذار در اول ماه پاييز )اکتبر( در ايستگاه های ايرانشهر 

 1/1فقط در ايستگاه زابل  0به طبقه  2ی گذار از طبقه هاحالت. در رسيده شودتا از طبقه خشكسالي ضعيف به طبقه ترسالي 

 هيچ حالتي مشاهده نشده است. 0به طبقه  3و از طبقه  انجامديمماه بطول 

 . متوسط زمان اولین گذار قابل انتظار از هر یک از طبقات خشکسالی به طبقه ترسالی5جدول

  ژانویه آوریل اکتبر

μ30 μ
20

 μ
10

 μ30 μ
20

 μ
10

 μ30 μ
20

 μ
10

 ايستگاه 

 ايرانشهر 9/1 * * 2/9 * * 1/4 * *

 زابل 5/1 * * 8/6 * * 5/0 1/1 *

 زاهدان 3/2 * * 8/6 * * 7/1 * *

 

( ارائاه 6ي شاده اسات کاه نتاايج آن در جادول )ماه آينده، بررسا 3و  2، 1پيش بيني طبقات آب و هوايي برای 

طبقه خشكسالي ضاعيف در مااه استقرار شرايط آب و هوايي حاکي از  زابلگرديده است. در فصل زمستان هنگامي که در 

هاا در فصل بهار بارای اکثار ايساتگاه .در اين ايستگاه پيش بيني خواهد شد متوسطسه ماه آينده، خشكسالي در ژانويه باشد 

طبقات مختلف خشكسالي، برای يک، دو و سه ماه آينده خشكسالي ضعيف خواهد بود بعنوان مثاال در ايساتگاه  پيش بيني

اشاد بارای ياک، دو و ساه مااه های ايرانشهر زماني که در اين ايستگاه حالت آغازين طبقه ترسالي و يا خشكسالي ضعيف ب

زمااني کاه حالات آغاازين  هاساتگاهياآينده طبقه پيش بيني شده طبقاه خشكساالي ضاعيف خواهاد باود همچناين در ايان 

برای آن حالتي را پيش بيني کرد چون امكان بروز ايان دو حالات  توانينمخشكسالي متوسط و شديد و خيلي شديد باشد 

  وجود ندارد. هاستگاهيادر اين 
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در فصل پاييز ماه آغازين برای پيش بيني ماه اکتبر در نظر گرفته شد. در اين ماه در ايستگاه زابل زماني کاه طبقاه 

آغازين طبقه ترسالي باشد پيش بيني برای يک و دو ماه آينده طبقه خشكسالي شديد و خيلي شديد خواهد بود و ياا زمااني 

د باشد طبقه پيش بيني شده در يک ماه آينده طبقه خشكسالي شاديد که حالت آغازين طبقه خشكسالي شديد و خيلي شدي

در ايستگاه زاهدان و ايرانشهر زماني کاه طبقاه آغاازين در ايان فصال همچنين خواهد بود. برای اين ايستگاه و خيلي شديد 

 خشكسالي ضعيف، متوسط و شديد و خيلي شديد باشد طبقه پيش بيني شده طبقه خشكسالي ضعيف است.

 ماه آینده 3و  2، 1. پیش بینی طبقات آب و هوایی برای 6 جدول

t=oct t=apr t=jan   

t+3 t+2 t+1 t+3 t+2 t+1 t+3 t+2 t+1 t ایستگاه 
         0 

 1          ايرانشهر

   Non Non Non Non Non Non 2 

Non Non Non Non Non Non Non Non Non 3 

         0 

 1          زابل

   Non Non Non Non Non Non 2 

      Non Non Non 3 

         0 

 1          زاهدان

      Non Non Non 2 

   Non Non  Non Non Non 3 

 
 

  خشکسالي شديد   خشکسالي ضعیف  خشکسالي ضعیف  ترسالي
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