
)خوزستان(نجنوب کشور ایراسالی و روند وقوع آن دربررسی خشک

حسین شریفان و محمدرضا امجدیان
به ترتیب عضو هیئت علمی و دانش آموخته گروه مهندسی آب دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگان

چکیده 
که تعیین شروع به طوريمحیط اکولوژیک داردخشکسالی از جمله بالهاي طبیعی است که رخداد آن تاثیر زیادي بر 

ممکن است براي دوره هاي متوالی روي هم انباشته آنوخاتمه آن بسیار مشکل است زیرا یک پدیده خزنده است واثرات
خوزستان،هرمزگان (جنوبی کشورتحقیق به منظور بررسی پدیده خشکسالی و روند وقوع آن در استان هايلذا این.شود

20دوره به این منظور آمار بارندگی ماهیانه ایستگاه هاي سینوپتیک اهواز،آبادان ، دزفول، براي یک .انجام شده است)وبوشهر 
ماهه اول ، 6سا لیانه، (پریود 4پریودهایی که وقوع خشکسالی در آنها مورد بررسی قرار گرفته اند شامل .ساله  استفاده گردید

خشکسالی و ترسالی مشاهده ،که در طول دوره آماري و در همه پریودها نتایج نشان داد. ی باشدم) ماهه دوم، ژانویه تا ژوئن6
) مانند پریود ساالنه(هر چه پریود مورد نظر طوالنی تر باشد .شده است و در بیشتر موارد شرایط نزدیک به نرمال بوده است

ماهه دوم که  6بخصوص پریودهاي (ود در نظر گرفته و ضریب تغییرات بارندگی آن کمتر می باشد و با کوتاهتر شدن پری
ضریب تغییرات  بارندگی بیشتر است ضریب تغییرات مقادیر بارندگی  ساالنه از سایر )مربوط به فصول تابستان وبهار  می باشد

انی مختلف یک خشکسالی در چندین ایستگاه در پریودهاي زم) 12یا 10(سال11هر پریودها کمتر است در ضمن  تقریبا
مشاهده شده که در مورد ترسالی این گونه مشاهده اي نشده است

خشکسالی،ضریب تغییرات بارندگی،نوسانات بارندگی،خوزستان: واژه هاي کلیدي

مقدمه 
آن  اثر زیادي بر محیط اکولوژیک  وارد می سازد نظر به اینکه متغیرهاي خشکسالی از جمله بالهاي طبیعی است  که رخداد

مختلف ي به صورت مستقیم یا غیرمستقیم در رخداداد آن دخالت دارد در مقایسه با سایر بالهاي طبیعی از چندین نظر 
اوالٌ تعیین شروع وخاتمه آن مشکل است زیرا یک پدیده خزنده بوده واثرات آن ممکن است به تدریج براي یک :متفاوت است

ثانیاٌ اثرات زیانبار خشکسالی در پهنه .ایی پس از آن نیز ادامه داشته باشددوره طوالنی روي هم انباشته شود وبراي سال ه
کشور .هایی که وسعت بیشتري دارد نسبت به خسارات ناشی از سایر بال هاي طبیعی ،به صورت پراکنده کمتر به نظر می رسد

آن در زمره کشورهاي خشک ونیمه ایران را نیز به دلیل کم بودن ریزش هاي جوي ونامناسب بودن پراکنش زمانی ومکانی
خشک جهان قرار دارد وبه شدت از این بابت ضربه پذیر است  در سال هاي اخیر بنا به عللی که غالباٌ مربوط به تغییرات جهانی 

اقلیم هستند ناهنجاریهاي بارش در نواحی مختلف کشورمان نیز فزونی یافته است 
در حالی که ،ارد که بعضاٌ خشکی با خشکسالی را در کنار هم قرار می دهنددر تعریف خشکسالی اختالف نظرهایی وجود د

نشان دهنده عدم کفایت بارش در حد الزم براي رشد وتوسعه می آب وهوایی در یک منطقه بوده وخشکی نوعی مشخصه دای

»هاي منابع آب و کشاورزيچالشاولین همایش ملی« 

آزاد اسالمی واحد خوراسگاندانشگاه -ري و زهکشی ایرانانجمن آبیا

1392بهمن 17-اصفهان



معین در منطقه اي  که خشکسالی عبارت است از کاهش غیر معمول بارش در مدت در حالی کهحیات در آن منطقه می باشد
لزوماٌ خشک نیست ومیزان کاهش بارندگی تاثیري در روند عادي رشد وتوسعه حیات در منطقه دارد 

خشکسالی هواشناسی : نوع خشکسالی وجود دارد  که عبارتند از4باتوجه به تعاریف این واژه از طرف محققان مختلف 
خشکسالی هواشناسی در اصل به وسیله نقصان .اقتصادي واجتماعی،خشکسالی کشاورزي،خشکسالی هیدرولوژیکی وخشکسالی

خشکسالی براساس آب قابل دسترس .بارندگی از مقدار نرمال یا بلند مدت آن در طول یک دوره زمان خاص تعریف می شود
سته شاورزي واباست اما شدت خشکسالی  کبراي رشد گیاهان وبذرها تعریف می شود زیرا  اگرچه کمبود بارندگی بسیار مهم 

به کمبود رطوبت خاك می باشد که مهمترین عوامل در توان تولید بذرها وگیاهان می باشد خشکسالی هیدرولوژیکی با کمبود 
تامین آبهاي سطحی و زیرزمینی تعریف می شود که باعث کمبود آب قابل دسترس نرمال یا ویژه مورد تقاضا می شود 

خ می دهد که تقاضا براي یک کاالي اقتصادي به دلیل نقصان آب حاصل از کمبود وخشکسالی اقتصادي اجتماعی زمانی ر
بارش از میزان عرضه فزونی می گیرد 

هیدرولوژیست ها وهواشناسان براي پایش وارزیابی خشکسالی ها شاخص هایی را ارائه داده اند که وابسته به پارامترهاي اقلیمی 

خالصه اي از این شاخص ها 1پرداخته وسپس در جدول SPI بتدا به شرح روشکه ایا اعتماد به احتمال وقوع آن است
تشریح می شود

)SPI: Standardized Percipitation Index( شاخص بارش استاندارد 

این شاخص بر اساس تفاوت بارش از میانگین براییک .و همکارانش ارائه شد Mckeeتوسط 1995این شاخص در سال 
و سپس تقسیم آن بر انحراف معیار به دست می آید وتنها فاکتور مؤثر در محاسبه این شاخص عنصر مقیاس زمانی مشخص 

.ماهه محاسبه کرد48و24-12- 6-3این شاخص را می توان در مقیاس هاي زمانی .بارندگی می باشد 

ي زمانی تعیین ادورهاین است که براساس آن روش می توان آستانه ي خشکسالی را براي هرSPIویژگی دیگر شاخص
ودتعیین نمخشکسالی، مدت آن را نیز می توانبنابراین بر اساس این شاخص عالوه بر محاسبه ي شدت .کرد

Guttm)1999-4(  به این نتیجه رسید کهSPI بهتر قادر است که تفاوت خشکسالی در یک ،نسبت به سایر شاخص ها

SPIدر مطالعات خود اثبات نمودند که شاخص )1993(وهمکارانHeys.دناحیه خاص نسبت به سایر نواحی نشان می ده
وقوع خشکسالی را حداقل یک ماه زودتر از دیگر نواحی نشان می دهد

ر آن برابریک می باشد، این یک مزیت در مقیاس زمانی دریک موقعیت صفر خواهد بود و انحراف معیاSPIمیانگین 

عالوه بر . بنابراین اقلیم هاي خشک تر و مرطوب تر می توانند به همان روش نشان داده شوند. نرمال شده استSPIاست زیرا 

به SPIیک حادثه خشکسالی هر زمانی که .بررسی می شودSPIدوره هاي خشکسالی، دوره هاي ترسالی هم به وسیله نمایه 

به مقادیر مثبت SPIاین حادثه، زمانی که . یا کمتر برسد، اتفاق می افتد-1داوم منفی باشد و شدت آن به ارقام طور م
یک دوره زمانی می باشد که به وسیله شروع و خاتمه آن تعریف می بنابراین حادثه خشکسالی داراي. برگردد تمام می شود

).1381نوریان و همکاران، (داوم دارد محاسبه می شود شود و شدت آن براي هر ماه تا زمانی که حادثه ت



:در زمینه خشکسالی وعوارض آن مطالعات مختلفی انجام شده است که از آن جمله می توان به
لیل وپایش قرار دادنددوره اي خشک نیراسکا با استفاده از شاخص توزیع استاندارد مورد تح) 1997(ادوادز ومک کی

شدت ومدت خشکسالی را مورد اارزیابی قرار داده واشکاالت  شاخص هاي خشکسالی را براي شروع وپایان ) 1999(ریونگ بیون
تنش تجمعی خشکسالی بیان داشته ودر نهایت شاخص جدید خشکسالی با فواصل زمانی روزانه به جاي ماهانه را پیشنهاد کرد 

در بررسی تداوم دوره هاي خشک را در مقایس منطقه اي بدون در نظر گرفتن وابستگی وقوع  ) 1960(نوکریشا) 1945(رومن
دوره خشک نسبت به دوره یا دوره هاي قبلی به انجام رسانیدند

ارائه روشی براي ارزیابی روزهاي فراوانی وروزهاي متوالی با بارندگی کمتر یا بیشتر از آستانه معین ) 1970(ساستري وکاپور
داده که 

درآن احتماالت شرطی استفاده شد
عالوه بر تحقیقات ذکر شده در ایران نیز تحقیقات دیگري را در رابطه با این پدیده صورت گرفته است که می توان به موارد زیر 

اشاره کرد
بارش بوده ،پدیده خشکسالی با با استفاده از روش هاي متعددي که تماماٌ متکی براستفاده از عنصر) 1374(فرج زاده وهمکاران

عنایت به تعیین ویژگی هاي آماري آن از جمله وسعت،شدت،فراوانی وتداوم زمان آن در ایران مطالعه نمودند 

بارش ومبنا قراردادن آن به عنوان شاخص )Z(درتحقیق خود بااستفاده از روش نمرات استاندارد شده ) 1382(قویدل رحیمی
وخشک،اقدام به بررسی دوره هاي خشک ومرطوب درآذربایجان شرقی نمود در مطالع مذکور دوره تفکیک ماه هاي مرطوب

ویژگی SPIهاي خشک ومرطوب عالوه بر مقطع فصلی درمقاطع ماهانه وساالنه نیز مورد بررسی واقع شده بااستفاده از روش
وم،فراوانی و وسعت مورد بررسی ومحاسبه هاي زمانی ومکانی ،همچنین خصوصیات اصلی دوره خشک ومرطوب مانند شدت،تدا

قرار گرفته ودرنهایت براساس نتایج حاصل یک تقسیم بندي از ایستگاهها به عمل آورند
کارآموز وهمکاران در بررسی مدیریت منطقه اي خشکسالی در حوضه آبریز زاینده رود مدل هایی به منظور نمایش وپیش بینی 

هاي خشک ارایه نمودندتداوم خشکسالی واحتمال وقوع دوره 
ایستگاه منتخب ایران به این 50مرادي وهمکاران درپهنه بندي خشکسالی هواشناسی بااستفاده از مدل توزیع منطقه اي در 

درصد از سال ها کل کشور تحت تاثیر خشکسالی قرار گرفته است شدیدترین خشکسالی در سال 22نتیجه رسیدند که در 
50درصد از مساحت ایران با دوره بازگشت 50ساله و در روز 100با دوره بازگشت 1973-1962،74-63هاي هیدرولوژیکی 

ساله بوده است

مکانی دورهاي مرطوب -اقدام به تحلیل زمانیspIبا استفاده از شاخص ) 1383(محمد خورشید دوست وقویدل رحیمی 
وخشک زمستانی آذربایجان شرقی کرده و با استفاده از سري هاي زمانی ،بارش زمستانه سال هاي آتی را مورد پیش بینی قرار 

داد

در غرب در مطالعه اي با عنوان بررسی شدت وتداوم خشکسالی هاي اقلیمی در شش حوضه  واقع ) 2003(لشتی زند وهمکاران
وشمال کشور،ابتدا نقشه هاي پهنه بندي خشکسالی براي یک دوره سی ساله را تهیه نمود سپس با استفاده از سري هاي زمانی    

  SPIآنگاه اقدام به ترسیم منحنی هاي شدت .براي تمام ایستگاهها،متوسط شدت خشکسالی در هر حوضه را استخراج نمود



یجه گرفت که وقوع خشکسالی با تداوم هاي یک تا سه ماهه ، حتی در ایستگاههاي واقع در وتدام وفراوانی خشکسالی نمود ونت
مناطق نیمه مرطوب پدیده اي معمول وبازگشت کننده است 

وبا هدف بررسی خشکسالی وروند وقوع ماهه وساالنه6رندگی در پریودهاي زمانی تحقیق به منظور بررسی وضعیت نوسانات با
آن

) بندرعباس،بندرلنگه،بندر جاسک(هرمزگان) اهواز،آبادان،دزفول(استان خوزستان 3بی کشور ایران ومناطق جنودر 
است انجام شده ) بوشهر(وبوشهر

مواد وروش ها
براي انجام این تحقیق از آمار واطالعات هواشناسی ایستگاههاي سینوپتیک واقع در استان خوزستان کشور استفاده شد

مورد استفاده در میالدي به عنوان داده هاي 2005تا 1986داده هاي بارندگی ماهیانه سال هاي یق بنابراین در این تحق
پریود زمانی  مورد بررسی قرار گرفته 4در به طوري که این داده ها.در نظر گرفته شده اندتعیین وضعیت خشکسالی منطقه 

:اند که پریود هاي مورد بررسی عبارتند از 
ماهه 6) ماهه دوم آوریل تا سپتامبر ج6)بمارس ماهه اول از اکتبر تا6)پریود الف3ه که شامل ماه6پریودهاي -1

سوم از ژانویه تا ژوئن

پریود اکتبر تا سپتامبر می باشد1پریود ساالنه که شامل -2

، حداقل وحداکثر بارش براي هر یک از این پریودها مقادیر بارش ،میانگین، انحراف معیار ،ضریب تغییرات، دامنه تغییرات
استفاده شده است) 1(تعیین شدند سپس براي تعیین شاخص بارش از معادله 

PIi=
مقدار متوسط  Xavgو) میلی متر(ام iمقدار بارندگی در سال Xi) بدون بعد(ام iشاخص بارش در سال pIi  :آنکه در 

شندمی با)انحراف معیار(SD،) میلی متر(بارندگی 
این روش به علت سادگی محاسبات ،استفاده از داده هاي قابل دسترس بارندگی ،انعطاف پذیري،قابلیت محاسبه براي هر 
مقیاس زمانی دلخواه و قابلیت زیاد در مقیاس مکانی نتایج، به عنوان مناسب ترین شاخص در تحلیل هاي خشکسالی بویژه 

تحلیل هاي مکانی شناخته می شود
شاخص بارش را براي هر یک از پریودها محاسبه و مقادیر انحراف معیار ،ضریب تغییرات ،حداقل وحداکثر شاخص سپس مقادر 

بارش نیز تعیین شدند
می شود که   ثابت می شود) 2(مچنین با توجه به معادلهه

طول دوره آماري می باشدnکه 



دار مقادیر حداقل ،حداکثر،میانگین ودامنه تغییرات وضریب سپس نمودار تغییرات شاخص مقادیر بارندگی وهمچنین نمو
در هر پریود برابر صفر می باشد که به طورکلی PI،حاصل جمع مقادیر 2با توجه به معادله .تغییرات آنها نیز رسم گردید

همانطور .بوده است در آن سال به شرایط نرمال خود نزدیکترمورد نظر به صفر نزدیکتر باشد پریود زمانیPIهرچه شاخص 
شود نشان دهنده شدت خشکسالی بوده وشدت آن با -1که اگر شاخص برابر ویا کمتر از مشاهده می شود3که از جدول 

بزرگتر شود نشان دهنده وقوع ترسالی 1وبرعکس هر چه شاخص خشکسالی از مقدار .کوچکتر شدن شاخص افزایش می یابد
وترسالی شدید خواهد بود

PIمقادیر شاخص 3دول  ج

PIمقادیر 

+2وبیشتر ترسالی بسیار شدید

1.99تا  1.5 ترسالی شدید

1.49تا 1 ترسالی

- 0.99تا0.99 نزدیک به نرمال

- 1.49تا - 1 خشکسالی

-1.99تا  -1.5 خشکسالی شدید

وکمتر2- خشکسالی بسیار شدید
در نظر گرفته د بلکه خشکسالی ممکن است در هر یک از پریودهاي زمانی منظور از خشکسالی لزوماٌ یکسال خشک نمی باش

شده
رخ دهد

نتایج
،نرمال وکم ) مرطوب(مان گونه که ذکر گردید به منظور تعیین روند خشکسالی وتعیین سیکل دوره هاي پرباران وکم باران 

ک اهواز، دزفول، آبادان ،بندرجاسک، بندر وهمچنین شدت خشکسالی وترسالی در محدوده ایستگاههاي سینوپتی)خشک(باران
استفاده شد که پس از بررسی ایستگاهها در طول دوره آماري و در هر یک از پریودهاي PI لنگه ، بندرعباس ، بوشهرازشاخص

گانه وقوع شدیدترین خشکسالی در پریودها مورد بررسی قرار  گرفت که به شرح زیر می باشد4
پریود ساالنه 

وقوع خشکسالی شدیدسال ھای  سال ھای وقوع خشکسالی نام ایستگاه
١٩٩٥ ١٩٩٠ اھواز
١٩٩٠-١٩٩٥ آبادان
١٩٩٠-١٩٩٥ دزفول



ماهه اول6پریود 
سال ھای وقوع خشکسالی شدید سال ھای وقوع خشکسالی نام ایستگاه

١٩٩٥ ١٩٩٠-٢٠٠٢ اھواز
١٩٩٠-١٩٩٨ آبادان

١٩٩٣ ١٩٩٠-١٩٩١-١٩٩٢-١٩٩٥ دزفول

ماهه دوم6پریود 
سال ھای وقوع خشکسالی شدید سال ھای وقوع خشکسالی نام ایستگاه

١٩٩٩-٢٠٠٠-٢٠٠١ اھواز
١٩٩٩-٢٠٠٠ دزفول

ژانویه تا ژوئن
سال ھای وقوع خشکسالی شدید سال ھای وقوع خشکسالی نام ایستگاه

١٩٩٥-٢٠٠١ اھواز
١٩٨٧-١٩٨٩-١٩٩٠ آبادان
١٩٨٧-١٩٩٥-٢٠٠٠-٢٠٠١-٢٠٠٣ دزفول

در استان هرمزگان  به 2003و2001در استان خوزستان،1995و 1990همانطور که از جداول مشاهده می شود سال هاي 
عنوان بحرانی ترین سال هاي وقوع خشکسالی می باشد

ین بارندگی را نسبت به همچنین زمان هایی که در هر یک از پریودهاي مورد بررسی دادراي بارندگی زیاد واصطالحاٌ  بیشتر
سال هاي مشابه در سال هاي قبل وبعد خود بوده اند تعیین شدند وبه عنوان سالی که ترسالی رخ داده است شناخته می شوند 

که به شرح زیر می باشد
ساالنه

سال ھای وقوع ترسالی بسیار 
شدید

سال ھای وقوع ترسالی شدید سال ھای وقوع ترسالی نام ایستگاه

١٩٩١-١٩٩٧ اھواز
١٩٩٧ ١٩٩٤ آبادان

١٩٩١ دزفول

ماهه اول6
سال ھای وقوع ترسالی بسیار 

شدید
سال ھای وقوع ترسالی شدید سال ھای وقوع ترسالی نام ایستگاه

١٩٩٧ اھواز
١٩٩١ آبادان

دزفول



ماهه دوم6
سال ھای وقوع ترسالی بسیار 

شدید
سال ھای وقوع ترسالی شدید ل ھای وقوع ترسالیسا نام ایستگاه

١٩٩٣ ٢٠٠٢ اھواز
١٩٨٦-١٩٩٣ آبادان

١٩٩٣-٢٠٠٣ دزفول

ژانویه تا ژوئن
سال ھای وقوع ترسالی بسیار 

شدید
سال ھای وقوع ترسالی شدید سال ھای وقوع ترسالی نام ایستگاه

١٩٩٦ اھواز
١٩٨٦-١٩٩١ ١٩٩٣ آبادان

١٩٩٦-١٩٩٩ دزفول

در استان  خوزستان، به عنوان شدیدترین سال هاي وقوع 1993و1997شود سال هاي طور که از جداول مشاهده می همان
ترسالی می باشد

3در پریودهاي مختلف در طول دوره آماري در جدول PIمقادیر متوسط ، ضریب تغییرات، دامنه تغییرات  بارندگی وضریب 
ساله در 11ساله و 6بارندگی ، انحراف معیار وضریب تغییرات آنها در دوره هاي ارائه شده است  همچنین مقادیر متوسط

آورده شده است 5و4پریودهاي زمانی ذکر شده  طی سال هاي آماري در جداول 
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