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وضعیت بندی  پهنه و ارزیابی منظور به PNPIو  RAI هواشناسی های شاخصعددی   مقایسۀ

 استان خوزستان در خشکسالی

 2، اقبال نوروزی6حسین جهانگیر محمد

 علوم و فنون نوین، دانشگاه تهران ۀدانشکد ،های نو و محیط زیست گروه انرژی ستادیارا. 1

  علوم و فنون نوین، دانشگاه تهران ۀدانشکد ،دانشجوی کارشناسی ارشد. 2 

 (93/32/1936 تصویب تاریخ ؛12/11/1931 دریافت تاریخ)

 چکیده

تعتداد و فراوانتی خشکستابی بیشتتر از     قرار داده استت،  ثیر أتمیان بالیای طبیعی که جوامع انسانی را تحت  های اخیر در طی دهه

های ستنگین   بیعی است که در مقایسه با مخاطرات طبیعی نظیر بارشسایر حوادث طبیعی بوده است. خشکسابی از جمله بالیای ط

هتای متعتدد و متوتاوتی وجتود      یابد. برای بیان کمی خشکسابی شتاخ   و گسترش می گیرد میشکل  طور خزنده ها، به و سیالب

اوم خشکستابی  وضتعیت و تتد  (، RAI( و ناهنجاری بارش )PNPIهای درصد از نرمال بارندگی ) شاخ  در پژوهش حاضر دارد.

 ۀدر استتان خوزستتان طتی دور    آبتاد  صتوی  تان، مسجدسلیمان، امیدیه، رامهرمز وماهشهر، بس ن، اهواز، بندراایستگاه آباد هشتدر 

ت  1333زمتانی   ۀدور طتی شدیدترین خشکستابی   PNPIبر اساس شاخ   نتایج نشان داد ه است.شدبررسی   2312ت  1333آماری 

بیشتترین مقتدار ترستابی بتر استاس       درضتمن  .اتواق افتتاده استت   2313در سال  93/23هر با مقدار ماهش در ایستگاه بندر 2312

شتدیدترین   RAIهمچنین براساس شتاخ    فتاده است.ااتواق  1331و در سال  99/216در ایستگاه اهواز با مقدار  PNPIشاخ  

براستاس   نیز .اتواق افتاده است 2313در سال  و -26/6ماهشهر با مقدار  در ایستگاه بندر 2312ت 1333زمانی  ۀدورطی خشکسابی 

 به وقوع پیوسته است. 1331و در سال  6/8بیشترین مقدار ترسابی در ایستگاه اهواز با مقدار  RAIشاخ  

 .RAI، شاخ  PNPIخشکسابی، شاخ   بندی، ، پهنهاستان خوزستان :واژگانکلید 
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 مقدمه

 زلزله   و سیل با بالیای طبیعی نظیر خشکسالی، همواره بشر

هههای  شو تحقیقههاو و وهه وه اسهه  بههوده گریبهها  بهه  دسهه 

 بهرای   ههایی  ریهزی  برنامه   و  کنترل بینی، ویش برایمتعددی 

 [.1] اسه  ها انجام داده  این ودیده های و خسارری از جلوگی 

ک   اس بالیای طبیعی  ای متفاوو از دیگر خشکسالی ودیده

که   ی ههای  و خسهار دههد و   طور اتفاقی و ناگهانی رخ نمهی  ب 

 کنهد،  زمهانی وارد  ۀدوریه     طهی  تواند در صورو وقهو   می

سهال   22در  فقه  طهوری که     به   ؛[2] اسه   نشدنی جبرا 

[. 1] سال خشکسالی مواج  بهوده اسه    11ایرا  با  گذشت ،

ثیر أمناطق ایرا  را تح  ته  بیشترخش   اقلیم خش  و نیم 

متهر   میلهی  242در ایهرا     متوسه  بارنهدگی   قرار داده اس .

به    اسه . از ی  سوم متوس  بارندگی جها  اس  ک  کمتر 

  ۀمنزله  به   یوهایش خشکسهال   و  بندی وهن باید ب   دلیل همین

 ای کهال  ملهی و منهقه     ههای  ریهزی  برنام  مهم درشاخصی 

ههای مهالعهاو خشکسهالی تحلیهل      از روش  یکی .توج  شود

شهمار   هها به    ترین روش های بارندگی اس  ک  از عمومی داده

خشکسالی و همچنین ارزیابی ودیدۀ برای بیا  کمی  رود. می

ههای   ای مختلف زمانی و مکهانی، از شهاخ   ه آ  در مقیاس

 آنهها وجهود  محاسهبۀ  د که  بهرای   شهو  مختلفی استفاده مهی 

 و  اقلیمههی  مههدو وارامترهههای طههوینیو  هههای مناسهه  دهدا

هها   شهاخ    ایهن  ۀازجمله  اس .  ضروری بسیار  هیدرولوژیکی

DI،PNPI توا  ب  می
1، SPI

2، CZI، EDI،RAI
 اشهاره کهرد   1

بنهدی شهدو خشکسهالی     های مختلفی برای وهن  روش. [4]

های  توا  ب  روش آنها می ۀجملی  منهق  وجود دارد ک  از 

آمار عالوه بر مقدار  زمینهای  در روش آماری اشاره کرد. زمین

موقعیه  مکهانی نمونه  نیهز      ی  کمی  معین در ی  نمون ،

بنهدی   وهنه   ۀعمهد ههای   روش گیهرد.  مورد توجه  قهرار مهی   

یابی در چههار   های درو  توا  شامل روش ها را می خشکسالی

که    بندی کرد  طبق IDW، GPI، RBF، Krigingگروه اصلی 

از  بیشهتر  IDWبندی  روش وهن استفاده از ین بین تکرار در ا

طهور   به   .[5] بهوده اسه    ها در تحلیل خشکسالی روش  بقیۀ

ارزیابی اثر خشکسهالی تهابعی از   ک   توا  گف  سیستمی می

   وقهو  ویوسهت  اسه .   ههای خشه  به    دورهشدو و تهداوم  

خشه  در اسهتا     ۀدوربنهدی   در وهن [ 6] انصاری و مرادی

                                                           
1. Percent of Normal Precipitation Index 
2. Standardized Precipitation Index 
3. Rainfall Anomaly Index

 

در  نشها  دادنهد   GISدر محهی    SPI3ده از اا استفخراسا  ب

نقاط اسهتا    ۀکلیتکرار و تداوم این ودیده در  های اخیر، سال

برنها و   ولی از شهدو آ  کاسهت  شهده اسه .     ؛ افزایش داشت 

و  RAIو  PNPIههای   بها اسهتفاده از شهاخ     [7ش ]همکاران

SIP     تحقیقههاتی در اسههتا  خوزسههتا  انجههام داده و نتههای

نشها    منهقه   ههای  ی را در شدو و تداوم خشکسالیمتفاوت

ههای درصهد از نرمهال     شاخ [ 8] خواه و رجبی وفاه اند. داده

ناهنجهاری   و (DPIههای بارنهدگی )   (، دهه  PNPIبارندگی )

ههای بختگها ، طشه  و     آبخیز دریاچ  ۀحوض( RAI) بارش

های  دند و ب  این نتیج  رسیدند ک  نمای کرارزیابی  مهارلو را

 های بارندگی و درصد نرمال کارایی بیشتری نسب  ب  ده 

ههای اسهتا  تههرا  بها      خشکسهالی  هها دارنهد.   سایر شهاخ  

ارزیهابی   PNPI، DI، SPI، CZI، EDIهای  استفاده از شاخ 

و  SPIههای   که  شهاخ    نتای  نشا  داده اس اس  و  شده

EDI  مهودو و   [.9اسه  ] های دیگر بهتهر   نسب  ب  شاخ

را در استا   TOPSISو  PNPI، SIAP های نمای  [12] ملکی

دند و ب  این نتیج  رسیدند ک  مدل تاوسهی   کرمهالع   یزد

ک  ایستگاه شهرستا  نیر در فهاکتور رطوبه  و    کند بیا  می

 ۀسهاین ههای نرمهال و    و نمایه   اس ترین ایستگاه  دما خش 

ترتیه  ایسهتگاه میبهد و خهاتم در      ب دهد  بارندگی نشا  می

 و خشکسههالی بسههیار شههدید قههرار دارنههد.  الوضههعی  نرمهه

، SPIههای خشکسهالی    شاخ  [11] شمحمدیا  و همکاران

DI  وPNPI   دنهد و  کربررسهی   را در استا  خراسها  شهمالی

نتهای    .تهیه  کردنهد  را   IDWبندی ب  روش  های وهن  نقش 

تههرین و شههدیدترین خشکسههالی  وسههی نشهها  داد  کههار آنههها

اتفههاا افتههاده و   2221 و 1992هههای  سههالترتیهه  در  بهه 

ههای   تهرین خشکسهالی مربهوط به  سهال      همچنین طهوینی 

بههرای  [12ش ]خسههروی و همکههاران  .اسهه  1994-1997

ایسهتگاه سهینووتی     48بندی و ارزیابی خشکسهالی از   وهن 

، RAIشهاخ    چههار استفاده کردند و سپ  بها اسهتفاده از   

PNPI ،SPI و SIP   بهه  تعیههین شههدو خشکسههالی در سههال

بنههدی از دو روش  همچنههین بههرای وهنهه . ورداختنههد 2221

رقهومی   و مهدل ارتفهاعی   (IDWیهابی )  تحلیل فضهایی درو  

(DEM اسههتفاده )کهه   کردنههدو در آخههر مشههخ    هکههرد

و شهدو   دارندتری یشحساسی  ب  PNPIو  RAIهای  شاخ 

ههد  از   .اند ا دق  بیشتری ب  نمایش گذاشت خشکسالی را ب

سهتا  خوزسهتا  بها    کسالی اتحلیل عددی خش ،این و وهش

درصد از نرمهال بارنهدگی   های خشکسالی  استفاده از شاخ 
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(PNPI ( و ناهنجهههاری بهههارش )RAI و بررسهههی ،) تهههداوم

 IDWبندی خشکسالی با استفاده از روش  خشکسالی و وهن 

 .اس 

 شده مطالعه ۀمنطق

اسهتا  خوزسهتا  واقه  در جنهوب  هرب       شده مهالع  ۀمنهق

درجه  و   29موقعی  جغرافیایی بهین   ردک   اس کشور ایرا  

 42درجه  و   47و شهمالی  دقیقۀ  58درج  و  12 قیق  تاد 58

ایهن   واقه  شهده اسه .   شرقی درجۀ  19درج  و  52دقیق  تا 

اسهتا    ااستا  لرسهتا  و از شهمال  هرب به     ااستا  از شمال ب

ههای   اسهتا   ااستا  بوشهر و از شرا ب اایالم و از جنوب شرا ب

 .ی  اسه  اسه احمهد هم  بهویر لوی  و یتیاری و کهگبخ چهارمحال

 .اس کیلومترمرب   64257حدود مساح  استا  

 ها  مواد و روش

بستر مناس  در مهالعاو اقلیمی و هواشناسی دسترسی به   

مناسه  ایسهتگاهی در یه      ۀشهبک ز ی  های مهمئن ا داده

ب  عنصر  تگیسآماری ب ۀدورطول  .اس مهلوب آماری  ۀدور

هایی ک  برای تجزی  و تحلیهل   دادهد. دار شده بررسی اقلیمی

ایسهتگاه   هشه  د شهامل  شهون  مهی اسهتفاده   این تحقیهق  در

ههای   که  داده  اسه  در اسهتا  خوزسهتا     واقه  سینووتی  

از هها   به  ایسهتگاه   ار مربهوط آم .اس ( 2214ه 1992)آماری 

 1 و در جدول آوری شده سازما  هواشناسی کل کشور جم 

در تحقیق حاضر آنالیز آماری بارش بر  نشا  داده شده اس .

شههاخ   (،PNPIهههای درصههد از نرمههال )  اسههاس شههاخ 

 ( صورو گرفت  اس .RAI)ش ناهنجاری بار

 
 برای ارزیابی وضعیت خشکسالی به آن هواشناسی مربوط های و ایستگاه شده مطالعه ۀموقعیت منطق. 6 شکل

 شده مطالعه های ایستگاه ییمشخصات جغرافیا. 6جدول 

 ارتفاع از سطح دریا )متر( عرض جغرافیایی طول جغرافیایی کد ایستگاه م ایستگاهنا

 6/6 17/12 21/48 42811 آبادا 

 5/22 14/11 74/48 42811 اهواز

 2/6 54/12 15/49 42812 بندر ماهشهر

 8/7 62/11 21/48 42812 بستا 

سلیما  مسجد  42812 24/49 98/11 5/122 

 27 74/12 68/49 42811 امیدی 

 5/152 27/11 59/49 42811 رامهرمز

آباد صفی  42794 41/48 25/12 9/82 
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 (PNPIشاخص درصد از نرمال بارندگی )معرفی  الف(

. انهد  کهرده ارائ  (  1998) شویل  و همکاران راشاخ  این  

 ههای  شاخ  ( یکی ازPNPIشاخ  درصد از نرمال بارش )

 محققها     شهده اسه   این امر سبخشکسالی اس .  سادۀ

دسه     به  1ۀ ین نمای  از رابهه ا .ندکنزیادی از آ  استفاده 

 :[11] آید می

(1) Pi
PNPI  100*

P
 

میانگین   وم اiمیزا  بارندگی در ماه  Pi در این رابه 

این نمای  همواره مثبه    درازمدو بارندگی هما  ماه اس .

 آمده اس . 2 و مختلف این نمای  در جدولطبقا .اس 

 (RAI) ششاخص ناهنجاری بارمعرفی  ب(

ده کهر ارائه    (1965)    رویو  را شهای بهار  شاخ  ناهنجاری

روی مقیهاس   این شاخ  بارندگی ماه یا سهال معهین را   اس .

 .آیهد  دس  می ب ها  ک  از روی سری داده کند ارزیابی می خهی

 :[14] صورو زیر اس  ب این شاخ   ۀمحاسبمراحل 

مههدو بارنههدگی ماهانهه  در   درازمیههانگین  ۀمحاسههب .1

استخراج میانگین ده مهورد از   .2؛ ))  های مد نظر ایستگاه

مهالعهاتی  طی دورۀ افتاده  اتفااترین مقادیر بارندگی  بزرگ

ترین مقهادیر   استخراج میانگین ده مورد از کوچ  .1(؛ )

مقایسهۀ   .4(؛ مهالعهاتی ) طهی دورۀ  افتاده  اتفاا گیبارند

 انگین درازمههدو بارنههدگی،یهه( بهها مPهههای بارنههدگی ) داده

 ک :  طوری  ب
ناهنجهاری مثبه    اصههال    ب یا  Pچنانچ   الف(

محاسههب   2ۀ شههاخ  ناهنجههاری بارنههدگی از رابههه، باشههد

 شود: می

(2) P P
RAI

X P

 
   

 
3  

، ناهنجهاری منفهی باشهد   اصههال    ب یا   > Pاگر  ب(

 :شود محاسب  می 1ۀ شاخ  ناهنجاری بارندگی از رابه

(1) P P
RAI

M P

 
   

 
3  

 آمده اس . 1 در جدولنمایۀ یادشده طبقاو مختلف 

 ی پژوهشها یافته

ههای  نمودار RAIو  PNPIههای   شهاخ  کیفی  با توج  ب  

همچنهین بها    ایستگاه استخراج شده اس .هش  مربوط ب  

ها جدول مربوط به    آمده از شاخ  دس  ب توج  ب  مقادیر 

 ه شده اس .آورد 4 ها در جدول ایستگاهشدیدترین و تداوم 

بنهدی   آمهده وهنه    دسه   به  وجه  به  اطالعهاو    سپ  بها ت 

نشها    هها  خشکسالی برای تداوم خشکسالی بهرای ایسهتگاه  

 داده شده اس .

 PNPIشاخص خشکسالی نمایۀ طبقات  .2 جدول

 PNPI بندی خشکسالی طبقه

 %122ه 82 نرمال

 %82ه 72 خشکسالی ضعیف

 %72ه 55 خشکسالی متوس 

 %55ه 42 خشکسالی شدید

 %42کمتر از  خشکسالی بسیار شدید

 RAIشاخص خشکسالی نمایۀ  طبقات .3 جدول

 RAI ت خشکسالییوضع

 +1/2تا  -1/2 نزدی  ب  نرمال

 -1/2تا  -2/1 خشکسالی ضعیف

 -2/1تا  -1/2 خشکسالی متوس 

 -1/2تا  -1 خشکسالی شدید

 -1مساوی  یا تر کوچ  خشکسالی بسیار شدید
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ای شههاخ  آمههده بههر دسهه   بههمقههادیر  2 مهههابق شههکل

ههه 1992) شههده مهالعهه  زمههانی ۀدور طههی PNPIخشکسههالی 

ماهشههر و   ایسهتگاه آبهادا ، اههواز، بنهدر     چههار ( برای 2214

د رونهد  شهو  طور ک  مشاهده مهی  هما  بستا  ارائ  شده اس .

کهل   چهو   آمده برحس  بارش ساین  اس  و دس  ب تغییراو 

 ،هسهتند  ههم  از نظر فاصل  نزدی  به   شده اشاره ایستگاه چهار

 شهده  مهالعه   زمانی ۀبازروند تغییراو شاخ  نسب  ب   تقریباً

توج  این اس  که  در حاله  کلهی     ۀ شایا نکت یکسا  اس .

داوم خشکسهالی  ههای مه   دوره شهود  طور ک  مشاهده می هما 

به  بعهد رخ    1998از سهال   بیشهتر  یادشدهایستگاه  چهاربرای 

یه  دوره   2224تها   2221از سهال   ،طهور مثهال   ب  داده اس .

ۀ نیهز یه  دور   2212تها   2226از سهال   تهداوم خشکسهالی و  

 مهابق شهکل  د.شو بیشتر مشاهده می ۀدورخشکسالی با طول 

بها   PNPIک  ایستگاه اهواز بیشترین مقهدار   شود مشاهده می 2

بارنهدگی بسهیار     ۀدهند نشا ، ک  1997در سال  11/216عدد 

که    PNPIر خوب برای ایهن ایسهتگاه اسه  و کمتهرین مقهدا     

 سهتگاه بنهدر  یخشکسالی بسیار شدید اس  برای ا  ۀدهند نشا 

 ؛اسه   دس  آمهده  ب  19/22با مقدار  2212ماهشهر در سال 

فق  ایسهتگاه بسهتا  اسه  که       2211اما برای مثال در سال 

طبهق    2211های دیگر دارد و در سال  روندی برخال  ایستگاه

دارنهد   آمهادگی  هها  ایستگاه ۀهمهای گذشت   های سال بارندگی

ک  وارد ترسالی شوند اما ایستگاه بسهتا  بها شهی  منفهی به       

 .اس سم  خشکسالی در حال رشد 

شهاخ  خشکسهالی    ۀآمد دس  ب مقادیر   1 مهابق شکل

PNPI   ( در 2214ههه 1992) شههده مهالعهه  زمههانی ۀدوربهرای

آبهاد   صهفی ایستگاه مسجدسلیما ، امیدیه ، رامهرمهز و    چهار

مسهاح    ،دشهو  گون  ک  مشاهده مهی  هما  ارائ  شده اس .

 1995-1991از سههال  یادشههدهنمههودار بههرای ایسههتگاه  زیههر

مهد   ۀدورکه  در  اسه   بزرگی شدو خشکسالی   ۀدهند نشا 

 ویش نیامده اس  و این تغییهراو متنهاوب  نظر چنین اتفاقی 

 بیشهتر امها بهرای ایسهتگاه رامهرمهز      اسه ؛ یکسها    تقریباً و

ا در چندین مقه  نهبارندگی آ دلیل  وجود دارد ک  بترسالی 

ههای   قله  ایهن  که    2224و  1997، 1996 ههای  قل  در سال

ترین وضعی  در بین  متعلق ب  ایستگاه رامهرمز اس . خش 

در  14/17ایستگاه امیدی  بها مقهدار    شده مهالع  های ایستگاه

در سهال   19/42آبهاد بها مقهدار     صفیو ایستگاه  2212سال 

همچنین شدیدترین ترسالی بهرای   اتفاا افتاده اس . 1992

اسه  و   99/182بها مقهدار    1991آباد در سال  صفی ایستگاه

ههای   بیشترین تعداد ترسالی برای ایستگاه رامهرمهز در سهال  

1991 ،1991 ،1996 ،1997 ،1999 ،2222 ،2224 ،

، 19/175، 24/166، 72/125، 79/118و بهها مقههادیر   2226

 اتفاا افتاده اس . 72/111، 44/111، 12/111
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آمههده بههرای شههاخ   دسهه   بههمقههادیر   4 مهههابق شههکل

ههه 1992) شههده مهالعهه  زمههانی ۀبههرای دور RAIخشکسههالی 

ماهشههر و   ایسهتگاه آبهادا ، اههواز، بنهدر     چههار ( برای 2214

طهور که     همها   ای ارائه  شهده اسه .    صورو میله   بستا  ب 

مقهادیر    ۀدهنهد  این محهور نشها    زیادد مقادیر شو   میظمالح

خشکسهالی   ۀددهنه  نشها  ترسالی و مقادیر منفهی زیهر محهور    

که  چهو     اسه   ای ایهن  مزی  نمودار میل  عمده طور ب  .اس 

مشهاهده  بیشتر خشکسالی  ،بیشتر مقادیر زیر مقدار صفر اس 

از  مهثالً  .های مداوم ترسالی ههم کهم نیسه     اما دوره ؛شود می

یها از   وجود داردترسالی مداوم  ۀی  دور 1994تا  1991سال 

مهداوم   ۀدوریه    بهاً تقری 2212تها سهال    2226اواس  سهال  

ماهشهر در سهال  ر جز ایستگاه بند  ب .شود دیده می خشکسالی

 .هها متنهاوب بهوده اسه      سهال  باقی و اس ک  ترسالی  2229

 یادشهده شترین مقدار ترسهالی در چههار ایسهتگاه    یهمچنین ب

که   اسه    6/8بها مقهدار    1997واز در سهال  برای ایستگاه اهه 

و بیشهترین   ال بوده اس بارندگی خوب در این س  ۀدهند نشا 

 -26/6ماهشهر بها مقهدار    مقدار خشکسالی برای ایستگاه بندر

خشکسهالی     ۀدهنهد  نشا اتفاا افتاده اس  ک   2212در سال 

 .اس شدید  بسیار

آمهده بهرای شهاخ      دسه    به مقهادیر    5 مهابق شکل

هه  1992) شهده  مهالعه   زمهانی  ۀدور طهی  RAIخشکسالی 

ایستگاه مسجدسلیما ، امیدی ، رامهرمز  چهار( برای 2214

گون  ک   هما  ای ارائ  شده اس . صورو میل  آباد ب  صفیو 

 2211تا اواخهر سهال    2227از اوایل سال  شود  مشاهده می

جز ایستگاه امیدیه  در سهال    خشکسالی ب  وممدا ۀدوری  

گونه  که  مشهاهده     ولهی همها    ؛اتفاا افتاده اسه   2229

های  طور متناوب دوره ب  شده مهالع  زمانی ۀدوردر د شو  می

بیشهترین مقهدار    اسه .  دس  آمده ب خشکسالی و ترسالی 

بههرای  1991در سههال  یادشههدههههای  ترسههالی در ایسههتگاه

که    اسه   دسه  آمهده   ب  41/8مقدار آباد با  ایستگاه صفی

و  بارنهدگی خهوب در ایهن سهال بهوده اسه         ۀدهنهد  نشا 

بیشترین مقدار خشکسالی برای ایسهتگاه امیدیه  در سهال    

  ۀدهنهد  نشها  اتفاا افتاده اس  که    -12/6با مقدار  2212

 .اس خشکسالی بسیار شدید در این سال 
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 2364ـ 6333 زمانیبازۀ ها در  شاخصآمده برای  دست بهمقادیر . 4 جدول 

 RAIشاخص خشکسالی  PNPIشاخص خشکسالی 
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 -7/5 8 4 1 11/24 8 1 2 آبادا 
 -12/5 2 5 2 14/15 8 2 1 اهواز

 -26/6 4 1 4 19/22 9 1 2 بندر ماهشهر
 -48/4 5 5 1 11/17 6 1 4 بستا 

 -74/4 5 4 1 72/46 8 - 1 مسجدسلیما 

 -12/6 5 5 1 14/17 5 1 1 امیدی 

 -46/4 5 5 1 99/45 8 - 2 رامهرمز

 -68/5 8 4 1 19/42 8 - 1 آباد )آ اجاری( صفی
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-2336زمانی بازۀ در  PNPIبندی شاخص خشکسالی  پهنه. 1 شکل

 خوزستانحوضۀ برای  2339

 
 

-2336زمانی  ۀبازدر  RAIبندی شاخص خشکسالی  پهنه. 9 شکل

 خوزستانحوضۀ برای  2339

اسهاس  خشکسهالی بر   ۀدورمقهادیر تهداوم     6 مهابق شهکل 

برای  2227-2221زمانی  ۀبرای باز PNPIشاخ  خشکسالی 

 همها   .  شهده اسه   استا  خوزستا  ارائ درنظر د م ۀوهنکل 

و بیشهترین   75/88کمترین مقهدار   شود  می مالحظ گون  ک  

وضهعی     ۀدهنهد  نشها   این مقدار تقریباً اس . 75/128مقدار 

ی بسهتا   ها ایستگاه شود مشاهده میو  اس خشکسالی نرمال 

وضهعی  خشکسهالی    یادشده ۀسال هف  ۀو بندر ماهشهر در باز

دارای وضههعی  خشکسههالی  PNPIبراسههاس میههانگین مقههادیر 

بهرای   ،شهود  مهی  تهر(  )مالیهم  اما هر چ  رنگ سهردتر  ،اند نرمال

مشهاهده  تهری   نرمهال  دا  و رامهرمز وضعی  نسهبتاً آبا  ایستگاه

خشکسهالی   ۀورکه  مقهادیر تهداوم د    7 مهابق شکلو  شود می

-2221زمهانی   ۀبهرای بهاز   RAIبراساس شاخ  خشکسهالی  

  شهده  استا  خوزسهتا  ارائه   درنظر د م ۀبرای کل وهن 2227

کمتهرین مقهدار    ،نشا  داده شهده اسه   گون  ک   هما  .اس 

که  مشهاهده    طور . هما اس  91/4بیشترین مقدار و  -11/6

ی خشکسهال  ماهشههر و بسهتا    ههای بنهدر   ایسهتگاه  ،شهود  می

 .ددارن ها شدیدتری نسب  ب  سایر ایستگاه

خشکسهالی براسهاس    ۀمقهادیر تهداوم دور    8 مهابق شکل

برای  2214-2228زمانی  ۀبرای باز PNPI شاخ  خشکسالی

 همها   .استا  خوزستا  ارائ  شهده اسه    درنظر د م ۀکل وهن

و بیشهترین   41/64کمترین مقهدار   شود،  می مالحظ گون  ک  

 شود،  در تصویر مشاهده میک   طور . هما اس  14/87مقدار 

خشکسالی شدیدتری نسهب  به     آبادا  و رامهرمز های ایستگاه

تهداوم  قهادیر  م  9 مهابق شکلهمچنین  .دارندها  سایر ایستگاه

 ۀبهرای بهاز   RAIخشکسالی براساس شاخ  خشکسهالی   ۀدور

اسههتا   درنظههر د مهه ۀبههرای کههل وهنهه 2214ههه 2228 زمههانی

شهود   مهی  مالحظه    که  طور هما  .ده اس خوزستا  ارائ  ش

 همها   .اسه   -84/2و بیشترین مقهدار   -68/2کمترین مقدار 

ماهشههر و   بنهدر  ههای  ایسهتگاه  ،نشا  داده شده اس گون  ک  

 .دارندها  خشکسالی شدیدتری نسب  ب  سایر ایستگاه بستا 

 
 

زمانی بازۀ در  PNPIبندی شاخص خشکسالی  پهنه. 9 شکل

 استان خوزستاندر  2339-2364

 
 

-2339زمانی بازۀ در  RAIبندی شاخص خشکسالی  پهنه. 3 شکل

 در استان خوزستان  2364
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 گیری نتیجه

در  PNPIو  RAI خشکسهالی  ههای  شاخ مقایسۀ با مهالع  و 

اسهاس شهاخ     بهر  .اسه  شر   این ب  استا  خوزستا  نتای 

ایسههتگاه  2214ههه 1992زمههانی  ۀو در دور PNPIخشکسههالی 

 2212و در سهال   داردخشکسهالی بسیارشهدید    ماهشهر ربند

و همچنهین بهر    اسه   19/22ک  مقهدار آ    اتفاا افتاده اس 

ماهشهر در سهال   ایستگاه بندر RAIاساس شاخ  خشکسالی 

 خشکسالی بسیار کنندۀ ک  بیا  -26/6مقدار  دارایک   2212

همچنهین بهر اسهاس شههاخ      .اسهه شهدید در ایهن منهقه     

بهها مقههدار  1997اهههواز در سههال ایسههتگاه  PNPIخشکسههالی 

و براسههاس شههاخ   را داردترین ترسههالی بیشهه کهه  11/216

 ک  6/8با مقدار  1997سال  ایستگاه اهواز در RAIخشکسالی 

تهوا  نتیجه     مقایسه  مهی   دواز ایهن  . را داردترین ترسالی بیش

گرف  ک  دو شاخ  مقدار خشکسالی بسهیار شهدید را بهرای    

ترسهالی را  ترین یشبو همچنین شهر مشاهده ماه رایستگاه بند

دو  ههر   ۀوایه ب  این دلیل که   اند،  برای ایستگاه اهواز بیا  کرده

نتای  مشابهی از این دو شهاخ    بنابراین اس ،شاخ  بارش 

 اس .  دس  آمده  ب
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