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گان ی  ع  نا شاورزی و  وم  ه  عد ا

 پنجمين همايش ملي
 علوم و مهندسي آبخيزداري ايران

)مديريت پايدار بالياي طبيعي(  

پايش شدت و مدت خشكسالي استان خوزستان در مقياس زماني فصلي و ساالنه به منظور 
  مديريت بهتر منابع آب

  1 صفر معروفي،ژاد وحيد يزداني، حسين بان
  سينا گروه مهندسي آب دانشگاه بوعلياناستاديارسينا، دانشجوي كارشناسي ارشد مهندسي آب دانشگاه بوعلي -1

v.yazdany@yahoo.com 

  هدچكي
 1384 تا 1343هايهاي ماهيانه استان خوزستان درطي سالدر اين تحقيق براي سنجش كمي خشكسالي هواشناسي از بارش

نتايج حاصله از اين تحقيق نشان . هاي هواشناسي خوزستان با بكارگيري پنج شاخص معتبر انجام شدارزيابي خشكسالي .استفاده شد
-توان به خشكسالي سال يك خشكسالي سخت و شديد را تجربه كرده است، براين مبنا مي23دهد كه منطقه خوزستان تقريبا هر مي

 در مقياس زماني ساالنه جهت PNPI در مقياس فصلي و شاخص Zشاخص .   اشاره كرد1367 و 1344هاي هاي بسيار شديد سال
ها دقيقتر بوده و به ت به ساير شاخص نسبSPIنتايج حاصله از شاخص . باشندهاي مناسبي نميهاي شاخصبرآورد خشكسالي
هاي آبخيزداري به منظور كاهش خسارات ناشي از  در تركيب با طرحSPIتوان از شاخص بر اين اساس مي. باشدواقعيت نزديكتر مي

برداري، ت بهرههاي اخير، بهبود عمليابا توجه به تكرر و افزايش تداوم نسبي خشكسالي در سال. ها در استان، استفاده كردخشكسالي
با توجه به . آيدنگهداري و بهسازي توزيع و تحويل آب، يكي از ابزارهاي بسيار مؤثر در مقابله با پديده خشكسالي به حساب مي

ها در مقايسه با ساير نواحي برخوردار هاي اهواز و هفت تپه از پتانسيل حساسيت بيشتري نسبت به خشكسالينتايج حاصله ايستگاه
  .باشندمي

  

  هاي خشكسالي، آبخيزداري، مديريت منابع آب، خوزستانخشكسالي هواشناسي، شاخص :هاي كليديواژه
  

  مقدمه
بر روي انسان زندگي دانند كه بيني مي آب و هوا را سيستمي غيرقابل پيش)1994(ويلك و همكاران بسياري از محققين نظير   

در يك دوره  بتدريج و است كه مخاطرات طبيعيخشكسالي از جمله . دهد مي تأثير قرارمناطق خشك را تحتبويژه در كره زمين 
. خير بيشتري نسبت به ساير حوادث طبيعي ظاهر شودأبا ت  از چند سال ون ممكن است پسآاثرات  زماني نسبتا طوالني عمل كرده و

ن به طور مستقيم در رطوبت خاك،  آيراتيغ ت است كهخشكدر مناطق خشك و نيمهترين متغير اقليمي ثباتبي به عنوان بارندگي
به ويژه تواند در بررسي خشكسالي به همين دليل بارش اولين عاملي است كه مي. يابدس ميانعكاهاي سطحي و زيرزميني جريان

اص و باشد كه به لحاظ موقعيت خيران كشور پهناوري ميا. )1384نوحي و عسگري، ( مورد توجه قرار گيردخشكسالي هواشناسي 
 224ميزان بارندگي متوسط ساالنه آن را حدود . هاي توپوگرافيك، مناطق مختلف آن از آب و هواي متفاوتي برخوردار استويژگي
اند، كه بدين ترتيب حدود يك سوم متوسط بارندگي  ذكر نموده)1371(متر رهنمائي  ميلي275 تا )1371(دانش متر موحدميلي

با توجه به وجود نوسانات . باشدمتر مي ميلي1133 و كمتر از يك سوم بارندگي متوسط كره زمين يعني متر ميلي800ها يعني خشكي
هاي جوي نسبت به ها در شرايط نوسان منفي و يا به عبارتي كاهش بارشهاي مناطق مختلف كشور، خشكساليشديد در بارش

تحقيقات نشان . كنندبر بخش كشاورزي و بعضا اقتصاد نواحي تحميل ميهاي بسيار زيانباري را دهند و اثرميانگين دراز مدت رخ مي
تواند در چهار چوب گردش عمومي جو و دهد كه رخداد اين پديده معلول عوامل فيزيكي و مكاني متعددي است كه عمدتا ميمي

ها و سيالب( هاي مازاد نزوالت جوي متاسفانه بررسي اين پديده طبيعي همچون پديده. تغييرات آب و هوايي مورد بررسي قرار گيرد
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)مديريت پايدار بالياي طبيعي(  

مانده  مطالعه نگرديده و به صورت موضوع ناشناخته باقي)1376( و كمالي )1366(در ايران به جز موارد نادري مانند گنجي ) هارگبار
باشد، به  مي)1965(ترين و كاملترين آنها تعريف پالمر تعاريف مختلفي براي واژه خشكسالي عنوان شده است كه يكي از جامع. است

نظر وي خشكسالي عبارت است از كمبود رطوبت مستمر و غير طبيعي، واژه مستمر به استمرار حالت كمبود و واژه غير طبيعي به 
اي كه در آن مقدار رطوبت يا هر شاخص ديگر شود، به عبارت ديگر دورهانحراف شاخص مورد نظر از شرايط با ميانگين اطالق مي

بر اساس همين تعريف، . شودط ميانگين منطقه از ناهنجاري منفي برخوردار گردد به عنوان دوره خشكسالي تلقي مينسبت به شراي
شاخص پالمر و  .باشدتوان براي هر خشكسالي قائل شد كه شامل فراواني، شدت، تداوم و گسترش ميچهار ويژگي عمده را مي

اي است اما فقدان آماري طوالني مدت كاربرد لمر داراي قالب نسبتا پيچيده از كاربرد وسيعي برخوردارند، شاخص پاSPI1شاخص 
تر هاي سادهآوري محققين به جايگزينكمبود اطالعاتي، سبب روي. )2002هيم، (محدود نموده است ) در ايران(شاخص پالمر را 

يي نظير درصدي از نرمال، بارش استاندارد هاتوان به شاخصدر اين خصوص مي. )1998گاتمن، (براي ارزيابي خشكسالي شده است 
-هاي كشور اندازههاي فوق مبناي بارندگي داشته كه در اكثر ايستگاهزيرا شاخص. ها اشاره داشتشده، ناهنجاري بارندگي و دهك

رزيابي خشكسالي با سيستان و بلوچستان و خراسان نشان داد كه اهاي  در استان)1379(نتايج مقدم و همكاران . شوند و ثبت ميگيري
 با )1385(اختري و همكاران . شاخص استاندارد شده بارش نسبت به دو شاخص درصدي از نرمال و دهك داراي دقت باالتري است

هاي فوق متغير  نشان دادند كه شاخص(EDI) 2 و خشكسالي مؤثر(SPI)هاي بارش استاندارد شده پايش خشكسالي براساس شاخص
 )1999(هايس و همكاران . دار در تحليل مكاني خشكسالي از دقت كافي برخوردار استانگين متحرك وزنمكاني بوده و روش مي

نتايج مطالعاتي بانژاد و همكاران  .پذير و توانمند در تحليل خشكسالي براي هر مقياس زماني دانستند را شاخصي انعطافSPIشاخص 
 براي مقياس ماهانه، مدل كروي براي مقياس فصلي، در تركيب با روش  و مدل نماييSPI نشان داد استفاده از شاخص )1385(

زواره نساجي .دهدتري ارائه ميهاي شش ماهه، ساالنه و دو ساالنه نتايج مطلوبكريجينگ و روش فاصله وزني معكوس براي مقياس
 ماهه در 3،6،12،24،48 انيبندي شدت خشكسالي در مقياسهاي زم جهت پايش و درجهSPI نيز از شاخص )1380(و صانعي 

  . هاي سينوپتيك زابل و اصفهان استفاده كردندايستگاه
 استان تهران را بررسي 80 تا 77هاي  خشكسالي سالDI و EDI و SPI  با استفاده از سه شاخص)1384(مقدسي و همكاران 

 SPIشاخص ديگر دارد و همچنين شاخص  در مجموع عملكرد بهتري نسبت به دو EDIنمودند و به اين نتيجه رسيدند كه شاخص 
ي بارش  از شاخص استاندارد شده)2001(بوردي و همكاران . دهدها از خود نشان نميدر مقياس ماهانه واكنش كافي به كمبود بارش

. اده كردندبندي خشكسالي ماهانه در مقياسهاي زماني كوتاه مدت، ميان مدت و دراز مدت در ايتاليا استفهاي پهنهجهت رسم نقشه
تواند ي بارش جهت كمي كردن و مراقبت از خشكسالي مي نيز نشان دادند كه شاخص استاندارد شده)2001(برونيني و همكاران 

هاي با مقدار بارندگي كمتر  ايران در نواحي خشك يا بياباني سبب شده است كه به طور طبيعي در آن، سالقرارگيري. بسيار مفيد باشد
 سال 23 سال از 13اينكه در هايي با مقدار بارندگي بيش از ميانگين درازمدت ساالنه باشد، كماه مراتب بيشتر از سالاز ميانگين، ب

حال با توجه به آنچه گفته شد، اولين قدم براي مقابله . )1380(گذشته، كشور از بارندگي كمتر از ميانگين ساالنه برخوردار بوده است 
-قدم بعدي و مهمتر اتخاذ راهبردها و انتخاب راه.  نابسامان آن، شناخت و درك صحيح از آن استبا خشكسالي و تعديل اثرات

در اين راستا . كارهايي است كه بر اساس آن بتوان با پيامدهاي اين پديده مقابله نمود و اثرات زيانبار آن را تا حد امكان كاهش داد
از جمله موارد مهم در اجراي . )1989والنتين، (اثرات خشكسالي داشته باشد تواند كمك شاياني در كاهش هاي آبخيزداري ميطرح

                                                 
1 Standard precipitation index 
2 Effective Drought Index 
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- مصاحبه. )1992هادسون، (توان به وجود نظارت و پيگيري در موقع اجرا و بعد از اجرا اشاره نمود هاي آبخيزداري ميدرست طرح

بيني شده، اقدامات اجرا شده و عدم انطباق آنها با اي نشان دهنده اين است كه عدم اعتقاد ساكنين منطقه به عمليات پيشهاي منطقه
از . )1989 و والنتين، 1992هادسون،  (هاي اجرايي استنيازهاي مردمي عامل محدودكننده در مشاركت مردمي و موفقيت گزينه

ها، تايج شاخصهاي معتبر، بررسي نهاي به كمك شاخصتوان به محاسبه شدت، مدت و فراواني خشكسالياهداف اين مطالعه مي
كارهايي جهت كاهش اثرات نامطلوب خشكسالي ها در استان خوزستان و ارائه راهتعيين بهترين شاخص براي بررسي خشكسالي

  .اشاره كرد
  هامواد و روش

و و كهكيلويه  چهارمحال و بختياريهاي هاي لرستان، ايالم و اصفهان، از شرق به استاناستان خوزستان از شمال به استان
كيلومتر مربع با ميانگين  64236وسعت استان معادل . محدود است كشور عراق به به خليج فارس و از غرب، از جنوب بويراحمد

-هايي كه بارش در آندر اين تحقيق، براي مطالعه خشكسالي در استان خوزستان، تمامي ايستگاه. باشدمتر در سال مي ميلي261بارش 

 ايستگاه داراي اين 5اينكه تنها  لذا با توجه به.ترين دوره آماري را داشتند، انتخاب شدند است و طوالنيگيري و ثبت شدهها اندازه
 ساله براساس 42 ايستگاه متعلق به سازمان هواشناسي با طول دوره آماري5ي بارندگي  بدين ترتيب از آمار ماهانهشرايط بودند

هاي مورد مطالعه را  نام، موقعيت و ميانگين بارش ايستگاه1جدول . )1383عليزاده، (د هاي سازمان جهاني هواشناسي استفاده شتوصيه
  .دهدنشان مي

  هاي مورد مطالعهموقعيت جغرافيايي ايستگاه : 1جدول 
  ارتفاع  مختصات جغرافيايي  نام ايستگاه  رديف

  )متر(
  متوسط بارش

  )مترميلي(
انحراف 
  معيار

       Nعرض Eطول    
  7/88  248  5/22  31   20  48   40  اهواز  1
  5/52  166  6/6  30   22  48   15  ابادان  2
  6/113  5/407  143  32   24  48   23  دزفول  3
  7/131  5/274  63  32   5  48   21  هفت تپه  4
  2/72  210  21  31   29  48   26  حميديه  5

  

  هاسازي دادهآماده
ها نسبت در اين روش توزيع داده.  استفاده گرديد3ارامتري ران تستها از آزمون ناپبه منظور بررسي درجه صحت و همگني داده

همچنين . هاي آماري بر اساس اين آزمون ثابت گشته استدر كليه موارد، همگني داده. گيردبه ميانگين و ميانه مورد بررسي قرار مي
تنها در ايستگاه .  استفاده گرديدSPSSزار  در نرم اف4اسميرونوف-ها از آزمون كولموگروفبراي درجه صحت و نرمال بودن داده

-تجزيه و تحليل داده. ها تكميل شدند خالء آماري بود كه از روش حداقل مربعات و رگرسيون، داده سال تعداد معدود2 در حميديه،

، بارش )Z( 6، توزيع استاندارد)PNPI( 5هاي درصد نرمال بارندگيهاي بارش در ساختار خشكسالي هواشناسي و در قالب شاخص

                                                 
3 Run test 
4 Kolmogorov-Smirnov 
5 Percent of normal precipitation index 
6 Z score 
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هاي بكار گرفته شده اقليمي همه شاخص.  در مقياس فصلي و ساليانه انجام شد)RAI( 7و ناهنجاري بارندگي) SPI(استاندارد شده 
  .ها بارش استبوده و اساس محاسباتي آن

سال يا فصل آماري هاي زماني فصلي و ساالنه از تقسيم بارندگي در هر در روش درصد نرمال بارندگي، خشكسالي براي مقياس
بكارگيري اين روش مستلزم انطباق ميانگين بارندگي بر ميانه و يا نرمال بودن توزيع بارندگي . آيدبر ميانگين دراز مدت به دست مي

هاي گر شدت درصد و كمتر از آن بيان80گر عدم خشكسالي و مقادير  درصد بيان80تر از زرگبPNPI در اين روش مقادير . است
در شاخص توزيع استاندارد با فرض اختالف بارش با ميانگين دراز مدت در هر دوره زماني نسبت به  . خشكسالي استمختلف

 و كمتر از -25/0دهنده وضعيت نرمال و مقادير  نشان-25/0بر مبناي اين روش مقادير بيش از . شودانحراف معيار نمونه سنجيده مي
 1ها از رابطه در شاخص بارش استاندارد شده با محاسبه تابع احتمال تجمعي داده. دهد ميهاي مختلف را نشانآن خشكسالي با شدت

به عبارت ديگر اين شاخص از برازش توزيع آماري .  بدست آورد2توان مقدار عددي را به عنوان بارش استاندارد شده از رابطه مي
هاي كوتاه اين شاخص براي ارزيابي خشكسالي بارش. آيدست ميگاما بر سري بارندگي و محاسبه احتماالت توزيع تجمعي گاما بد

دهنده بارش بيش از متوسط و مقادير منفي آن  نشانSPIمقادير مثبت . باشدبه علت چولگي قابل قبول نمي)  ماه1كمتر از (مدت 
  .)1385كاظمي، (بيانگر خشكسالي با درجات مختلف است 

H(x)=q+(1-q)G(x ) 1                 (                                                                                             

SPI=
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  .باشندثابت و بصورت زير مي  هاd هاو c تابع توزيع گاماي تجمعي، G(x) احتمال تجربي بارندگي صفر، qدر روابط باال 
515517/2 C0=         432788/1d1= ،802853/0      C1=    189269/0d2= ،010328/0 C2=         001308/0d3= 

 مورد از بزرگترين و كمترين مقادير بارندگي حادث شده در طول دوره 10در شاخص ناهنجاري بارندگي با محاسبه ميانگين 
 نشان دهنده وضعيت نرمال -3/0ن روش مقادير بيشتر از بر مبناي اي.  اقدام نمود3توان نسبت به تفسير خشكسالي از رابطه آماري مي
  . دهدهاي مختلف را نشان مي و كمتر ازآن خشكسالي با شدت-3/0و مقادير

)3 (                                                                                                  
))/()((*3:

))/()((*3:

PMPPiRAIPPiif

PxPPiRAIPPiif

−−=→>

−−−=→<
  

 ميانگين دراز مدت P ميانگين ده مورد از بزرگترين مقادير بارندگي، Mنگين ده مورد از كوچكترين مقادير بارندگي،  مياxكه درآن 
  .باشد مقادير بارندگي در هر سال و يا هر فصل ميPiبارندگي و 

  
  هاتحليل گرافيكي داده

 به صورت فصلي 1384 تا 1343هاي ان براي سال ايستگاه در سطح استان خوزست5همانگونه كه قبال اشاره شد، خشكسالي براي 
ولي به منظور جلوگيري از طوالني شدن مقاله، نتايج ايستگاه سينوپتيك اهواز در مركز استان خوزستان ارائه شده . و ساالنه ارزيابي شد

 2براساس جدول . دهد ميهاي مورد بررسي را نشانهاي فصلي، ميانگين فصلي و ساليانه بارش ايستگاه درصد بارش2جدول . است

                                                 
7 Rainfall anomaly index 
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)مديريت پايدار بالياي طبيعي(  

در اين . دهدكه اين امر ضرورت ذخيره سازي آب در زمستان را نشان مي. ها در فصل زمستان حادث شده استقسمت اعظم بارش
ب برداري مناسهاي استان به منظور بهرهدر سطح رودخانه) خاتمهايچهارم و گودالنيمهنظير چاه(توان با ايجاد مخازن جديد راستا مي
  .اثرات خشكسالي ناشي از كمبود بارش در فصول ديگر را كاهش داد) هاسيالب(هاي زمستانه از بارش

   ساله42و درصد بارش در فصل هاي مختلف در دوره ) مترميلي( ميانگين  :2 جدول
  ساليانه  زمستان  پائيز  تابستان  بهار  ايستگاه

  درصد  ميانگين  درصد  گينميان  درصد  ميانگين  درصد  ميانگين  درصد  ميانگين  
  100  166  1/52  4/86  6/37  2/39  007/0  13/0  2/10  17  آبادان
  100  248  51  127  41  3/101  07/0  17/0  8/7  4/16 اهواز
  100  5/407  5/54  3/222  4/35  144  04/0  16/0  10  7/40  دزفول
  100  5/274  5/52  1/144  4/38  3/105  04/0  12/0  1/6  25  هفت تپه
  100  210  5/54  3/114  3/35  74  03/0  05/0  3/10  5/21  حميديه

 شكل زير  براساس. نشان داده شده است1داده نسبت به ميانگين دراز مدت ايستگاه اهواز، در شكل هاي رخپراكندگي بارش
بر . تر استمميلي 6/111 برابر1344متر و كمترين مقدار ثبت شده در سال ميلي 4/570 معادل 1347بيشترين باران ثبت شده در سال 
  .متر است كه حاكي از پراكنش بارش است ميلي8/458 اين اساس دامنه اختالف بارش

Year
138313811379137713751373137113691367136513631361135913571355135313511349134713451343

Prec
ipitio

n

600.00

500.00

400.00

300.00

200.00

100.00

 
  هاي آماريها براي ايستگاه اهواز نسبت به ميانگين دراز مدت در طي سال پراكندگي بارش :1شكل 

  اطمينانSPSSافزار وف در نرماسميرون-ها از طريق آزمون كولموگروفبه منظور بررسي در مرحله نخست، نرمال بودن داده
  .باشدهاي بارش ايستگاه اهواز مينرمال بودن داده نشان دهنده 3جدول . حاصل گرديد

 ها اسميرونوف براي بررسي  نرمال بودن داده-ي كولموگروف آزمون يكطرفه :3جدول 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test Precipition 
N 42 

Mean 247.7200 Normal Parameters(a,b) Std. Deviation 88.68433 
Absolute .111 
Positive .111 

Most Extreme Differences 

Negative -.064 
Kolmogorov-Smirnov Z .717 
Asymp. Sig. (2-tailed) .683 

a  Test distribution is Normal. 
b  Calculated from data. 
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)مديريت پايدار بالياي طبيعي(  

هر ايستگاه كه مقادير منفي آن Z ي خشكسالي، نمره  درصد نرمال به عنوان آستانه75مون دنباله و مقدار در ابتدا با استفاده از آز
هاي خشك و توان سالبا استفاده از اين آزمون مي.  ذكر شده است2نشان دهنده وقوع خشكسالي است محاسبه گرديد كه در شكل 

ير منفي در هر دوره به طول آن دوره، شدت خشكسالي را محاسبه نمود مرطوب را محاسبه نمود و همچنين از نسبت مجموع مقاد
 بيشترين 2بر اساس شكل .  ذكر گرديده است4ها در جدول همچنين نتايج مربوط به طول دوره و شدت خشكسالي. )1383عليزاده، (

  .هاي دزفول و حميديه به وقوع پيوسته استتپه و كمترين خشكسالي در ايستگاهها در هفتخشكسالي

 
  هاي مورد مطالعهآزمون دنباله استگاه : 2شكل 

  ها بر اساس آزمون دنبالههاي مورد مطالعه طول دوره و شدت خشكسالي ايستگاه :4جدول 
دوره   8  7  6  5  4  3  2  1

  Li Di  Li  Di  Li  Di  Li  Di  Li  Di  Li  Di  Li  Di  Li  Di خشكسالي
  7/2  1  1/55  1  2/20  1  3/58  1  8/14  1  7/35  1  3/19  1  6/42  3  اهواز
  -  -  1  1  34  2  25  1  3/1  1  40  1  7/65  1  5/26  1  آبادان
  -  -  -  -  -  -  3/79  1  7/43  2  2/3  1  1/86  1  2/66  3  دزفول

  5/59  2  1/39  2  /07  1  7/4  1  7/5  1  5/44  2  3/7  2  8/46  4  هفت تپه
  -  -  -  -  -  -  9/14  1  2/50  4  8/73  1  7/27  1  2/75  1  حميديه

 و بيشترين شدت در 07/0 برابر1373 كمترين شدت خشكسالي در ايستگاه هفت تپه در سال 4با توجه به مندرجات جدول 
هفت تپه و هاي  سال بود كه در ايستگاه4همچنين بيشترين طول دوره خشكسالي . باشد مي1/86 برابر 1349ايستگاه دزفول در سال 

با توجه به رقم باالي تبخير در منطقه، بخصوص در تابستان و مواقع .  بوقوع پيوسته است2/50 و 8/46حميديه به ترتيب با شدت 
بايست در راستاي كاهش حجم تبخير از سطح آزاد منابع آب منطقه، تمهيداتي بروز خشكسالي، به منظور استفاده بهينه از منابع آب مي

توان مخازن جديد با كمترين نسبت سطح مخزن به ظرفيت، در سطح استان طراحي و ايجاد كرد تا بر اين اساس مي. رفترا در نظر گ
توان به احداث بادشكن از طريق همچنين مي. گردددر واحد حجم عمق آب زياد شود كه اين عمل باعث كاهش حجم تبخير مي

. توان كاهش داد و از ميزان تبخير كاستاز اين طريق سرعت باد را مي. ره كرددرختكاري و يا جنگلكاري در اطراف مخازن آبي اشا
گر نتايج پايش خشكسالي در ايستگاه اهواز براساس  بيان5جدول . اين عمل در كاهش رسوبات بادي ناشي از باد نيز مؤثر خواهد بود
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 وقوع درجات مختلفي از خشكسالي براي چهار جدول زير براساس تعداد و درصد.  استRAI و PNPI ،Z ،SPIچهار شاخص كمي 
  . فصل سال و بصورت ساالنه تنظيم شده است

  هاي فصلي و ساليانه ايستگاه اهواز در طول دوره آماري تعداد و درصد و شدت خشكسالي :5جدول 
 خشكسالي  بسيارشديد  شديد متوسط خفيف شدت

  درصد  تعداد  صددر  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد  فصل  شاخص
  6/47  20  9/30  13  5/9  4  1/7  3  0  0  بهار

  2/95  40  8/92  39  0  0  4/2  1  0  0  تابستان
  1/38  16  05/19  8  5/9  4  1/7  3  4/2  1  پاييز
  5/40  17  4/2  1  9/11  5  6/16  7  5/9  4  زمستان

PN
PI

  

  5/28  12  0  0  1/7  3  9/11  5  5/9  4  ساليانه
  5/40  17  0  0  05/19  5  05/19  8  5/9  4  بهار

  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  تابستان
  5/40  17  5/9  4  6/16  7  5/9  4  7/4  2  پاييز

  50  21  4/2  1  3/14  6  4/21  9  9/11  5  زمستان

Z  

  2/45  19  1/7  3  9/11  5  5/9  4  6/16  7  ساليانه
  2/45  19  9/11  5  7/4  2  0  0  6/28  12  بهار

  2/95  40  8/92  39  0  0  0  0  4/2  1  تابستان
  5/40  17  4/2  1  5/9  4  1/7  3  4/21  9  پاييز

  7/54  23  4/2  1  0  0  3/14  6  1/38  16  زمستان

SPI
  

  4/52  22  0  0  1/7  3  5/9  4  7/35  15  ساليانه
  4/52  22  05/19  8  5/9  4  3/14  6  5/9  4  بهار

  2/92  40  8/92  39  0  0  4/2  1  0  0  تابستان
  6/47  20  3/14  6  9/11  5  9/11  5  5/9  4  پاييز

  6/47  20  5/9  4  05/19  5  9/11  5  3/14  6  زمستان

R
A

I
  

  4/52  22  9/11  5  5/9  4  3/14  6  6/16  7  ساليانه
كمترين تعداد خشكسالي براي . دهد در فصل تابستان نشان ميZها را به جز شاخص  بيشترين تعداد و درصد خشكسالي5جدول 

ضمن .  در فصول پائيز و زمستان بودRAI شاخص  در فصل تابستان و برايZ در فصل پائيز، براي شاخص SPI و PNPIدو شاخص 
گر آن است كه اين نتيجه بيان. هاي فصلي هر شاخص بيشتر و متفاوت از ساليانه همان شاخص استكه تعداد و نوع خشكساليآن

لذا .  استتواند متشكل از يك يا چند فصل تر و يا خشك باشد كه در مقياس ساالنه از اثرات خشكي كاسته شدهيك سال خشك مي
ها از نظر تعداد در مقياس فصلي نتايج تمامي شاخص.  تري را نشان دهدتواند جزئيات كاملپايش خشكسالي بصورت فصلي مي

 با اندك تفاوت جزئي به يكديگر نزديك ولي RAI و Z ،SPIتقريبا مشابه يكديگر است، ليكن در مقياس ساالنه نتايج سه شاخص 
 در برآوردهاي ساليانه شاخص مناسبي نيست و افزايش بازه زماني PNPIرسد به نظر مي). 5جدول ( است PNPIمتفاوت از شاخص 

 نيز )1994( و ويلك و همكاران )1384(زند و خرميان اي از سوي لشنيمشابه چنين نتيجه. شود ميPNPIسبب اخالل در برآوردهاي 
ها را از نظر تعداد و شدت نشان دادند در صورتي كه شكساليها در مقياس ساالنه كمترين ختمامي شاخص. گزارش شده است

هاي حداكثري در دو توان به ريزشعلت اين امر را مي. هاي شديدتر با تعداد بيشتر در مقياس فصلي قابل مشاهده استخشكسالي
  . فصل انتهايي سال نسبت داد
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 6بر اساس جدول .  ذكر گرديده است6 در جدول SPIها براساس شاخص تعداد و حداكثر تداوم خشكسالي تمامي ايستگاه
ها بيشتر همچنين شدت خشكسالي. ها با شدت خفيف مشاهده شدباشد كه در تمام ايستگاه سال مي3بيشترين تداوم خشكسالي برابر 
نسيل حساسيت بيشتري هاي اهواز و هفت تپه از پتا ايستگاه6با توجه به نتايج بدست آمده از جدول . از نوع خفيف ارزيابي گرديد

  .باشندها در مقايسه با ساير نواحي برخوردار مينسبت به خشكسالي
  هاي مورد مطالعههاي مختلف در ايستگاهخشكسالي با شدت) سال(حداكثر تعداد و تداوم : 6جدول

  خشكسالي  بسيار شديد  شديد  متوسط  خفيف  ايستگاه
  تعداد  دادتع  تداوم  تعداد  تداوم  تعداد  تداوم  تعداد  تداوم  

  22  0  0  3  1  4  1  15  3  اهواز
  19  2  1  1  1  2  1  14  3  آبادان
  17  1  1  4  1  1  1  14  3  دزفول
  19  2  1  2  1  3  1  12  3  حميديه
  21  0  0  2  1  2  1  17  3  هفت تپه

، بيشترين تعداد PNPI درصد توسط شاخص 5/28معادل )  مورد19(هاي انجام شده كمترين تعداد خشكسالي پايه بررسي بر
  SPI،PNPIهاي با توجه به نتايج شاخص.  محاسبه گرديد SPI وRAIهاي  درصد توسط شاخص4/52معادل )  مورد22(شكسالي خ
 بيانگر وقوع RAIهاي خفيف و متوسط داراي فراواني بيشتري هستند، درحالي كه نتايج شاخص  مشخص گرديد كه خشكساليZو 

 در خصوص يك خشكسالي مصيبت بار )1380 (توان مشابه نتيجه كردوانيحاصله مياز ديگر نتايج . خشكسالي شديد در منطقه است
.  اشاره كرد1378 و 1367، 1344هاي هاي بسيار شديد سالتوان به خشكساليدر مقياس بزرگ براي ايران اشاره نمود، براين مبنا مي

، 43-44هاي ي سال ساالنه2هاي وان به خشكساليت سال بوقوع پيوسته است كه مي2 سال يك خشكسالي با تداوم 10همچنين هر 
  . اشاره نمود72-73 و 63-62، 52-51

كند، به طور مثال نتايج حاصل از شاخص بارش استاندارد شده نشان تر ميپايش خشكسالي بصورت فصلي جزئيات را مشخص
ع خشكسالي شديد در پائيز و خشكسالي  خشكسالي شديد رخ داده است كه اين خشكسالي ناشي از وقو1344دهد كه در سال مي

، 1378توان به خشكسالي شديد سال همچنين مي. باشدخفيف در زمستان است اين در حالي است كه بارندگي در فصل بهار نرمال مي
 در  خشكسالي خفيف بوقوع پيوسته بود ليكن1380در سال . باشد اشاره نمودكه ناشي از خشكسالي بسيار شديد در فصل بهار مي
هايي بزرگ در سطح استان شده كه بارندگي در فصل پائيز باعث وقوع سيالبفصل بهار خشكسالي بسيار شديد رخ داده در حالي

باشد و با توجه به آبگيري مخازن در اين مواقع بايد هاي بزرگ در استان داراي فراواني زياد ميگيري سيالباز آنجا كه شكل. است
. گذاري براي كاهش انباشتگي رسوبات در مخازن و اليروبي آنها و مسير رودخانه انجام شودشكل رسوبكارهايي جهت رفع مراه

ها، پس از محاسبه مقادير عددي شاخص. ها در كشت بندسارها و احياي مراتع استفاده نمودتوان بطور مستقيم از سيالبهمچنين مي
نتايج اين محاسبات حاكي از آن است كه .  محاسبه گرديد SPSSم افزارها با استفاده از نرضريب همبستگي پيرسون بين شاخص

ي تقريبا مستقيم و خطي بين اين دو باشد كه بيانگر رابطه مي855/0 و شاخص نابهنجاري برابر  SPIضريب همبستگي بين شاخص
  .شاخص است

-هاي زير فراواني خشكسالي براساس شكل. آورده شده است5 تا 3هاي هاي مختلف در شكلدرصد فراواني خشكسالي با شدت

 در برآورد خشكسالي نسبت به ساير SPIاينكه نتايج شاخص ضمن. هاي ديگر استها با شدتهاي خفيف بيشتر از خشكسالي
 در فصل تابستان با وجود عدم بارندگي هيچ خشكسالي از نوع شديد و Zشاخص . باشدها دقيقتر و به واقعيت نزديكتر ميشاخص

www.SID.ir

www.sid.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

 
 
 
 

 ٩

گان ی  ع  نا شاورزی و  وم  ه  عد ا

 پنجمين همايش ملي
 علوم و مهندسي آبخيزداري ايران
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گيرد و در برآورد  بيشتر تغييرات حدي را درنظر ميRAIشاخص . يار شديد را برآورد نكرد كه اين دور از واقعيت استبس
معيار زياد بارندگي بر اين اساس نتايج حاصله از آن در مناطق با انحراف. هاي بسيار شديد عملكرد خوبي داردساليها و ترخشكسالي

  .شدباها ميدقيقتر از ساير شاخص

  

  

  متوسط  درصد فراواني وقوع خشكسالي خفيف و :3شكل
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  درصد فراواني وقوع خشكسالي شديد : 4شكل

 

   درصد فراواني وقوع خشكسالي بسيار شديد:5شكل
  گيرينتيجه

ن ها در فصل تابستان از نوع شديد و بسيار شديد و در فصل زمستادهد كه خشكساليي خشكسالي در استان نشان ميمطالعه
هاي مناسبي جهت  در مقياس ساالنه شاخصPNPI در مقياس زماني فصلي و شاخص Zشاخص . باشندبيشتر از نوع خفيف مي

 نيز گزارش )1994( و ويلك و همكاران )1384(زند و خرميان اي از سوي لشنيمشابه چنين نتيجه. باشندهاي نميبرآورد خشكسالي
هاي بسيار شديد عملكرد خوبي ساليها و ترگيرد و در برآورد خشكسالي را درنظر مي بيشتر تغييرات حديRAIشاخص . شده است

باشد و نتايج ها بهتر ميمناطقي كه تغييرپذيري بارندگي زياد است دقت شاخص ناهنجاري از ديگر شاخص دارد به همين دليل در
. پيونددسالي سخت و شديد در سطح استان بوقوع مي سال يك خشك23به طور تقريبي هر . حاصل از آن به واقعيت نزديكتر است

 2 سال يك خشكسالي با تداوم 10همچنين هر . هاي ايران بيان شده است براي خشكسالي)1380( اي نيز از سوي كردوانيچنين نتيجه
.  اشاره نمود72-73 و 62-63 ،51-52، 43-44هاي ي سال ساالنه2هاي توان به خشكساليساله بوقوع پيوسته است بر اين اساس مي
ها دقيقتر و به واقعيت  نسبت به ساير شاخصSPIگر اين موضوع است كه نتايج شاخص بررسي انجام شده در سطح استان بيان
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بر اين . هاي سيستان و خراسان بدست آمده است براي استان)1379(اي نيز از سوي مقدم و همكاران نزديكتر است، چنين نتيجه
هاي استان خوزستان را هاي آبخيزداري، خسارات ناشي از خشكسالي در تركيب با طرحSPI از نتايج حاصل از شاخص تواناساس مي
برداري، نگهداري و بهسازي هاي اخير، بهبود عمليات بهرهبا توجه به تكرر و افزايش تداوم نسبي خشكسالي در سال. كاهش داد

سازي در اين راستا بهسازي و مدرن. آيدمي مؤثر در مقابله با پديده خشكسالي به حسابتوزيع و تحويل آب، يكي از ابزارهاي بسيار 
هاي غير متعارف، حفاظت از منابع محدود سيستم توزيع و تحويل آب با تكيه بر اجراي سيستمهاي آبياري تحت فشار، استفاده از آب

يق و گسترش مشاركت مردمي و آموزش زيست محيطي با آب در شرايط خشكسالي، تدوين الگوي زراعي مناسب با كم آبي، تشو
-با توجه به نتايج حاصله از اين تحقيق ايستگاه. ها داردتأكيد بر كنترل بياباني شدن تأثير بسزايي در مديريت كاهش اثرات خشكسالي

اين نتيجه . باشندبرخوردار ميها در مقايسه با ساير نواحي هاي اهواز و هفت تپه از پتانسيل حساسيت بيشتري نسبت به خشكسالي
  .كندمي هاي آبخيزداري در اين مناطق را مطرحضرورت انجام طرح
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