اکوهیدرولوژی
دورۀ  ،4شمارۀ  ،3پاییز  ،6331ص 323-333

مقایسۀ عددی شاخصهای هواشناسی  RAIو  PNPIبهمنظور ارزیابی و پهنهبندی وضعیت
خشکسالی در استان خوزستان
محمدحسین جهانگیر ،6اقبال نوروزی
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 .1استادیار گروه انرژیهای نو و محیط زیست ،دانشکدۀ علوم و فنون نوین ،دانشگاه تهران
 .2دانشجوی کارشناسی ارشد ،دانشکدۀ علوم و فنون نوین ،دانشگاه تهران
(تاریخ دریافت 1931/11/12؛ تاریخ تصویب )1936/32/93

چکیده
طی دهههای اخیر در میان بالیای طبیعی که جوامع انسانی را تحت تأثیر قرار داده استت ،تعتداد و فراوانتی خشکستابی بیشتتر از
سایر حوادث طبیعی بوده است .خشکسابی از جمله بالیای طبیعی است که در مقایسه با مخاطرات طبیعی نظیر بارشهای ستنگین
و سیالبها ،بهطور خزنده شکل میگیرد و گسترش مییابد .برای بیان کمی خشکسابی شتاخ
دارد .در پژوهش حاضر شاخ

هتای متعتدد و متوتاوتی وجتود

های درصد از نرمال بارندگی ( )PNPIو ناهنجاری بارش ( ،)RAIوضتعیت و تتداوم خشکستابی

در هشت ایستگاه آبادان ،اهواز ،بندر ماهشهر ،بستان ،مسجدسلیمان ،امیدیه ،رامهرمز و صتویآبتاد در استتان خوزستتان طتی دورۀ
آماری 1333ت  2312بررسی شده است .نتایج نشان داد بر اساس شاخ

 PNPIشدیدترین خشکستابی طتی دورۀ زمتانی 1333ت

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

 PNPIدر ایستگاه اهواز با مقدار  216/99و در سال  1331اتواق افتاده است .همچنین براساس شتاخ

 RAIشتدیدترین

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

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

کلیدواژگان :استان خوزستان ،پهنهبندی ،خشکسابی ،شاخ

 نویسندۀ مسئول

 ،PNPIشاخ

.RAI

Email: mh.jahangir@ut.ac.ir
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مقدمه
بشر همواره با بالیای طبیعی نظیر خشکسالی ،سیل و زلزله
دس ه ب ه گریبهها بههوده اس ه و تحقیقههاو و و ه وهشهههای
متعددی برای ویشبینی ،کنترل و برنامه ریهزیههایی بهرای
جلوگیری از خساروهای این ودیدهها انجام داده اسه [.]1
خشکسالی ودیدهای متفاوو از دیگر بالیای طبیعی اس ک
ب طور اتفاقی و ناگهانی رخ نمهیدههد و خسهاروههایی که
میتواند در صورو وقهو طهی یه دورۀ زمهانی وارد کنهد،
جبرا نشدنی اسه []2؛ به طهوری که فقه در  22سهال
گذشت  ،ایرا با  11سال خشکسالی مواج بهوده اسه [.]1
اقلیم خش و نیم خش بیشتر مناطق ایرا را تح تهأثیر
قرار داده اس  .متوسه بارنهدگی در ایهرا  242میلهیمتهر
اس ک کمتر از ی سوم متوس بارندگی جها اسه  .به
همیندلیل باید ب وهن بندی و وهایش خشکسهالی به منزلهۀ
شاخصی مهم در برنام ریهزیههای کهال ملهی و منهقه ای
توج شود .یکی از روشههای مهالعهاو خشکسهالی تحلیهل
دادههای بارندگی اس ک از عمومیترین روشهها به شهمار
میرود .برای بیا کمی ودیدۀ خشکسالی و همچنین ارزیابی
آ در مقیاسهای مختلف زمانی و مکهانی ،از شهاخ ههای
مختلفی استفاده مهیشهود که بهرای محاسهبۀ آنهها وجهود
دادههههای مناسهه و طههوینیمههدو وارامترهههای اقلیمههی و
هیدرولوژیکی بسیار ضروری اس  .ازجملهۀ ایهن شهاخ هها
میتوا ب  RAI1،EDI ،CZI ،2SPI ،PNPI1،DIاشهاره کهرد
[ .]4روشهای مختلفی برای وهن بنهدی شهدو خشکسهالی
ی منهق وجود دارد ک از جملۀ آنها میتوا ب روشهای
زمینآماری اشاره کرد .در روشهای زمینآمار عالوه بر مقدار
ی کمی معین در ی نمون  ،موقعیه مکهانی نمونه نیهز
مورد توجه قهرار مهیگیهرد .روشههای عمهدۀ وهنه بنهدی
خشکسالیها را میتوا شامل روشهای درو یابی در چههار
گروه اصلی  Kriging ،RBF ،GPI ،IDWطبق بندی کرد که
در این بین تکرار استفاده از روش وهن بندی  IDWبیشهتر از
بقیۀ روشها در تحلیل خشکسالی بهوده اسه [ .]5به طهور
سیستمی میتوا گف ک ارزیابی اثر خشکسهالی تهابعی از
شدو و تهداوم دورهههای خشه به وقهو ویوسهت اسه .
انصاری و مرادی [ ]6در وهن بنهدی دورۀ خشه در اسهتا
1. Percent of Normal Precipitation Index
2. Standardized Precipitation Index
3. Rainfall Anomaly Index

خراسا با استفاده از  SPI3در محهی  GISنشها دادنهد در
سالهای اخیر ،تکرار و تداوم این ودیده در کلیۀ نقاط اسهتا
افزایش داشت ؛ ولی از شهدو آ کاسهت شهده اسه  .برنها و
همکارانش [ ]7بها اسهتفاده از شهاخ ههای  PNPIو  RAIو
 SIPتحقیقههاتی در اسههتا خوزسههتا انجههام داده و نتههای
متفاوتی را در شدو و تداوم خشکسالیههای منهقه نشها
دادهاند .وفاهخواه و رجبی [ ]8شاخ ههای درصهد از نرمهال
بارندگی ( ،)PNPIدهه ههای بارنهدگی ( )DPIو ناهنجهاری
بارش ( )RAIحوضۀ آبخیز دریاچ ههای بختگها  ،طشه و
مهارلو را ارزیابی کردند و ب این نتیج رسیدند ک نمای های
ده های بارندگی و درصد نرمال کارایی بیشتری نسب ب
سایر شهاخ هها دارنهد .خشکسهالیههای اسهتا تههرا بها
استفاده از شاخ های  EDI ،CZI ،SPI ،DI ،PNPIارزیهابی
شده اس و نتای نشا داده اس که شهاخ ههای  SPIو
 EDIنسب ب شاخ های دیگر بهتهر اسه [ .]9مهودو و
ملکی [ ]12نمای های  SIAP ،PNPIو  TOPSISرا در استا
یزد مهالع کردند و ب این نتیج رسیدند ک مدل تاوسهی
بیا میکند ک ایستگاه شهرستا نیر در فهاکتور رطوبه و
دما خش ترین ایستگاه اس و نمایه ههای نرمهال و سهاینۀ
بارندگی نشا میدهد ب ترتیه ایسهتگاه میبهد و خهاتم در
وضههعی نرمههال و خشکسههالی بسههیار شههدید قههرار دارنههد.
محمدیا و همکارانش [ ]11شاخ ههای خشکسهالی ،SPI
 DIو  PNPIرا در استا خراسها شهمالی بررسهی کردنهد و
نقش های وهن بندی ب روش  IDWرا تهیه کردنهد .نتهای
کههار آنههها نشهها داد وسههی تههرین و شههدیدترین خشکسههالی
بهه ترتیهه در سههالهههای  1992و  2221اتفههاا افتههاده و
همچنین طهوینیتهرین خشکسهالی مربهوط به سهالههای
 1997-1994اسهه  .خسههروی و همکههارانش [ ]12بههرای
وهن بندی و ارزیابی خشکسهالی از  48ایسهتگاه سهینووتی
استفاده کردند و سپ بها اسهتفاده از چههار شهاخ ،RAI
 SPI ،PNPIو  SIPب ه تعیههین شههدو خشکسههالی در سههال
 2221ورداختنههد .همچنههین بههرای وهنه بنههدی از دو روش
تحلیل فضهایی درو یهابی ( )IDWو مهدل ارتفهاعی رقهومی
( )DEMاسههتفاده کههرده و در آخههر مشههخ کردنههد کهه
شاخ های  RAIو  PNPIحساسی بیشتری دارند و شهدو
خشکسالی را با دق بیشتری ب نمایش گذاشت اند .ههد از
این و وهش ،تحلیل عددی خشکسالی اسهتا خوزسهتا بها
استفاده از شاخ های خشکسالی درصد از نرمهال بارنهدگی
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( )PNPIو ناهنجهههاری بهههارش ( ،)RAIو بررسهههی تهههداوم
خشکسالی و وهن بندی خشکسالی با استفاده از روش IDW
اس .
منطقۀ مطالعهشده
منهقۀ مهالع شده اسهتا خوزسهتا واقه در جنهوب هرب
کشور ایرا اس ک در موقعی جغرافیایی بهین  29درجه و
 58دقیق تا  12درج و  58دقیقۀ شهمالی و  47درجه و 42
دقیق تا  52درج و  19درجۀ شرقی واقه شهده اسه  .ایهن
استا از شمال با استا لرسهتا و از شهمال هرب بها اسهتا
ایالم و از جنوب شرا با استا بوشهر و از شرا با اسهتا ههای
چهارمحال بختیاری و کهگیلوی و بهویراحمهد همسهای اسه .
مساح استا حدود  64257کیلومترمرب اس .
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مواد و روشها
بستر مناس در مهالعاو اقلیمی و هواشناسی دسترسی به
دادههای مهمئن از ی شهبکۀ مناسه ایسهتگاهی در یه
دورۀ مهلوب آماری اس  .طول دورۀ آماری بستگی ب عنصر
اقلیمی بررسی شده دارد .دادههایی ک برای تجزی و تحلیهل
در این تحقیهق اسهتفاده مهیشهوند شهامل هشه ایسهتگاه
سینووتی واقه در اسهتا خوزسهتا اسه که دادهههای
آماری (1992ه  )2214اس  .آمار مربهوط به ایسهتگاههها از
سازما هواشناسی کل کشور جم آوری شده و در جدول 1
نشا داده شده اس  .در تحقیق حاضر آنالیز آماری بارش بر
اسههاس شههاخ هههای درصههد از نرمههال ( ،)PNPIشههاخ
ناهنجاری بارش ( )RAIصورو گرفت اس .

شکل  .6موقعیت منطقۀ مطالعهشده و ایستگاههای هواشناسی مربوط به آن برای ارزیابی وضعیت خشکسالی

جدول  .6مشخصات جغرافیایی ایستگاههای مطالعهشده
نام ایستگاه

کد ایستگاه

طول جغرافیایی

عرض جغرافیایی

ارتفاع از سطح دریا (متر)

آبادا
اهواز
بندر ماهشهر
بستا
مسجدسلیما
امیدی
رامهرمز
صفیآباد

42811
42811
42812
42812
42812
42811
42811
42794

48/21
48/74
49/15
48/21
49/24
49/68
49/59
48/41

12/17
11/14
12/54
11/62
11/98
12/74
11/27
12/25

6/6
22/5
6/2
7/8
122/5
27
152/5
82/9
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ب) اگر

الف) معرفی شاخص درصد از نرمال بارندگی ()PNPI

این شاخ

را ویل

و همکارانش ( )1998ارائ کهرده انهد.

شاخ درصد از نرمال بارش ( )PNPIیکی از شاخ ههای
سادۀ خشکسالی اس  .این امر سب شهده اسه محققها
زیادی از آ استفاده کنند .این نمای از رابههۀ  1به دسه
میآید [:]11
Pi
()1
* 100
P
در این رابه  Piمیزا بارندگی در ماه iام و میانگین
PNPI 

درازمدو بارندگی هما ماه اس  .این نمای همواره مثبه
اس  .طبقاو مختلف این نمای در جدول  2آمده اس .
ب) معرفی شاخص ناهنجاری بارش ()RAI

شاخ ناهنجاریهای بهارش را و روی ( )1965ارائه کهرده
اس  .این شاخ بارندگی ماه یا سهال معهین را روی مقیهاس
خهی ارزیابی میکند ک از روی سری دادهها ب دس میآیهد.
مراحل محاسبۀ این شاخ ب صورو زیر اس [:]14
 .1محاسههبۀ میههانگین درازمههدو بارنههدگی ماهانهه در
ایستگاههای مد نظر ( (؛  .2استخراج میانگین ده مهورد از
بزرگترین مقادیر بارندگی اتفااافتاده طی دورۀ مهالعهاتی
( )؛  .1استخراج میانگین ده مورد از کوچ ترین مقهادیر
بارندگی اتفااافتاده طهی دورۀ مهالعهاتی ( )؛  .4مقایسهۀ
دادههههای بارنههدگی ( )Pبهها می هانگین درازمههدو بارنههدگی،
ب طوری ک :
 Pیا ب اصههال ناهنجهاری مثبه
الف) چنانچ
باشههد ،شههاخ ناهنجههاری بارنههدگی از رابه هۀ  2محاسههب
میشود:

شاخ

ناهنجاری بارندگی از رابهۀ  1محاسب میشود:
 PP 
RAI  3 

M  P

()1

طبقاو مختلف نمایۀ یادشده در جدول  1آمده اس .
یافتههای پژوهش
با توج ب کیفی شهاخ ههای  PNPIو  RAIنمودارههای
مربوط ب هش ایستگاه استخراج شده اس  .همچنهین بها
توج ب مقادیر ب دس آمده از شاخ ها جدول مربوط به
شدیدترین و تداوم ایستگاهها در جدول  4آورده شده اس .
سپ بها توجه به اطالعهاو به دسه آمهده وهنه بنهدی
خشکسالی برای تداوم خشکسالی بهرای ایسهتگاههها نشها
داده شده اس .
جدول  .2طبقات نمایۀ شاخص خشکسالی PNPI
طبقهبندی خشکسالی

PNPI
82ه %122
72ه %82
55ه %72
42ه %55
کمتر از %42

نرمال
خشکسالی ضعیف
خشکسالی متوس
خشکسالی شدید
خشکسالی بسیار شدید

جدول  .3طبقات نمایۀ شاخص خشکسالی RAI
وضعیت خشکسالی
نزدی

PP 
RAI  3 

X  P

()2

<  Pیا ب اصههال ناهنجهاری منفهی باشهد،

RAI
 -2/1تا +2/1

ب نرمال

خشکسالی ضعیف

 -1/2تا -2/1

خشکسالی متوس

 -2/1تا -1/2

خشکسالی شدید

 -1تا -2/1

خشکسالی بسیار شدید

کوچ تر یا مساوی -1
250
200
150
100
50

2014

2012

2010
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)PNPI (Percent of Normal Precipitation Index

Abadan
Ahwaz
Bandaremahshar
Bostan
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مهههابق شههکل  2مقههادیر ب ه دس ه آمههده بههرای شههاخ
خشکسههالی  PNPIطههی دورۀ زمههانی مهالع ه شههده (1992ه ه
 )2214برای چههار ایسهتگاه آبهادا  ،اههواز ،بنهدر ماهشههر و
بستا ارائ شده اس  .هما طور ک مشاهده مهیشهود رونهد
تغییراو ب دس آمده برحس بارش ساین اس و چهو کهل
چهار ایستگاه اشارهشده از نظر فاصل نزدی به ههم هسهتند،
تقریباً روند تغییراو شاخ نسب ب بازۀ زمانی مهالعه شهده
یکسا اس  .نکتۀ شایا توج این اس که در حاله کلهی
هما طور ک مشاهده میشهود دورهههای مهداوم خشکسهالی
برای چهار ایستگاه یادشده بیشهتر از سهال  1998به بعهد رخ
داده اس  .ب طهور مثهال ،از سهال  2221تها  2224یه دوره
تهداوم خشکسهالی و از سهال  2226تها  2212نیهز یه دورۀ
خشکسالی با طول دورۀ بیشتر مشاهده میشود .مهابق شهکل
 2مشاهده میشود ک ایستگاه اهواز بیشترین مقهدار  PNPIبها
عدد  216/11در سال  ،1997ک نشا دهندۀ بارنهدگی بسهیار
خوب برای ایهن ایسهتگاه اسه و کمتهرین مقهدار  PNPIکه
نشا دهندۀ خشکسالی بسیار شدید اس برای ایسهتگاه بنهدر
ماهشهر در سال  2212با مقدار  22/19ب دس آمهده اسه ؛
اما برای مثال در سال  2211فق ایسهتگاه بسهتا اسه که
روندی برخال ایستگاههای دیگر دارد و در سال  2211طبهق
بارندگیهای سالهای گذشت همۀ ایستگاههها آمهادگی دارنهد
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ک وارد ترسالی شوند اما ایستگاه بسهتا بها شهی منفهی به
سم خشکسالی در حال رشد اس .
مهابق شکل  1مقادیر ب دس آمدۀ شهاخ خشکسهالی
 PNPIبهرای دورۀ زمههانی مهالعه شههده (1992هه  )2214در
چهار ایستگاه مسجدسلیما  ،امیدیه  ،رامهرمهز و صهفیآبهاد
ارائ شده اس  .هما گون ک مشاهده مهیشهود ،مسهاح
زیههر نمههودار بههرای ایسههتگاه یادشههده از سههال 1995-1991
نشا دهندۀ بزرگی شدو خشکسالی اسه که در دورۀ مهد
نظر چنین اتفاقی ویش نیامده اس و این تغییهراو متنهاوب
و تقریباً یکسها اسه ؛ امها بهرای ایسهتگاه رامهرمهز بیشهتر
ترسالی وجود دارد ک ب دلیل بارندگی آنها در چندین مقه
قل در سالههای  1997 ،1996و  2224که ایهن قله ههای
متعلق ب ایستگاه رامهرمز اس  .خش ترین وضعی در بین
ایستگاههای مهالع شده ایستگاه امیدی بها مقهدار  17/14در
سال  2212و ایستگاه صفیآبهاد بها مقهدار  42/19در سهال
 1992اتفاا افتاده اس  .همچنین شدیدترین ترسالی بهرای
ایستگاه صفیآباد در سال  1991بها مقهدار  182/99اسه و
بیشترین تعداد ترسالی برای ایستگاه رامهرمهز در سهالههای
،2224 ،2222 ،1999 ،1997 ،1996 ،1991 ،1991
 2226و بهها مقههادیر ،175/19 ،166/24 ،125/72 ،118/79
 111/72 ،111/44 ،111/12اتفاا افتاده اس .
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مهههابق شههکل  4مقههادیر ب ه دس ه آمههده بههرای شههاخ
خشکسههالی  RAIبههرای دورۀ زمههانی مهالع ه شههده (1992ههه
 )2214برای چههار ایسهتگاه آبهادا  ،اههواز ،بنهدر ماهشههر و
بستا ب صورو میله ای ارائه شهده اسه  .همها طهور که
مالحظ میشود مقادیر زیاد این محهور نشها دهنهدۀ مقهادیر
ترسالی و مقادیر منفهی زیهر محهور نشها دهنهدۀ خشکسهالی
اس  .ب طور عمده مزی نمودار میل ای ایهن اسه که چهو
بیشتر مقادیر زیر مقدار صفر اس  ،بیشتر خشکسالی مشهاهده
میشود؛ اما دورههای مداوم ترسالی ههم کهم نیسه  .مهثالً از
سال  1991تا  1994ی دورۀ ترسالی مداوم وجود دارد یها از
اواس سهال  2226تها سهال  2212تقریبهاً یه دورۀ مهداوم
خشکسالی دیده میشود .ب جز ایستگاه بندر ماهشهر در سهال
 2229ک ترسالی اس و باقی سهالهها متنهاوب بهوده اسه .
همچنین بیشترین مقدار ترسهالی در چههار ایسهتگاه یادشهده
برای ایستگاه اههواز در سهال  1997بها مقهدار  8/6اسه که
نشا دهندۀ بارندگی خوب در این سال بوده اس و بیشهترین
مقدار خشکسالی برای ایستگاه بندر ماهشهر بها مقهدار -6/26

در سال  2212اتفاا افتاده اس ک نشا دهنهدۀ خشکسهالی
بسیار شدید اس .
مهابق شکل  5مقهادیر به دسه آمهده بهرای شهاخ
خشکسالی  RAIطهی دورۀ زمهانی مهالعه شهده (1992هه
 )2214برای چهار ایستگاه مسجدسلیما  ،امیدی  ،رامهرمز
و صفیآباد ب صورو میل ای ارائ شده اس  .هما گون ک
مشاهده میشود از اوایل سال  2227تا اواخهر سهال 2211
ی دورۀ مداوم خشکسالی ب جز ایستگاه امیدیه در سهال
 2229اتفاا افتاده اسه ؛ ولهی همها گونه که مشهاهده
میشود در دورۀ زمانی مهالع شده ب طور متناوب دورههای
خشکسالی و ترسالی ب دس آمده اسه  .بیشهترین مقهدار
ترسههالی در ایسههتگاههههای یادشههده در سههال  1991بههرای
ایستگاه صفیآباد با مقدار  8/41ب دسه آمهده اسه که
نشا دهنهدۀ بارنهدگی خهوب در ایهن سهال بهوده اسه و
بیشترین مقدار خشکسالی برای ایسهتگاه امیدیه در سهال
 2212با مقدار  -6/12اتفاا افتاده اس که نشها دهنهدۀ
خشکسالی بسیار شدید در این سال اس .
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جدول  .4مقادیر بهدستآمده برای شاخصها در بازۀ زمانی 6333ـ 2364
شاخص خشکسالی RAI

شاخص خشکسالی PNPI

تعداد خشکسالیهای
شدید

تعداد خشکسالیهای
خیلی شدید

طوالنیترین دورۀ
خشکسالی (سال)

شدیدترین مقدار
خشکسالی

تعداد خشکسالیهای
شدید

تعداد خشکسالیهای
خیلی شدید

طوالنیترین دورۀ
خشکسالی (سال)

آبادا
اهواز
بندر ماهشهر
بستا
مسجدسلیما
امیدی
رامهرمز
صفیآباد (آ اجاری)

2
1
2
4
1
1
2
1

1
2
1
1
1
-

8
8
9
6
8
5
8
8

24/11
15/14
22/19
17/11
46/72
17/14
45/99
42/19

1
2
4
1
1
1
1
1

4
5
1
5
4
5
5
4

8
2
4
5
5
5
5
8

شدیدترین مقدار
خشکسالی

نام ایستگاه

-5/7
-5/12
-6/26
-4/48
-4/74
-6/12
-4/46
-5/68
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شکل  .1پهنهبندی شاخص خشکسالی  PNPIدر بازۀ زمانی -2336

شکل  .9پهنهبندی شاخص خشکسالی  RAIدر بازۀ زمانی -2336

 2339برای حوضۀ خوزستان

 2339برای حوضۀ خوزستان

مهابق شهکل  6مقهادیر تهداوم دورۀ خشکسهالی براسهاس
شاخ خشکسالی  PNPIبرای بازۀ زمانی  2227-2221برای
کل وهنۀ مد نظر در استا خوزستا ارائ شهده اسه  .همها
گون ک مالحظ میشود کمترین مقهدار  88/75و بیشهترین
مقدار  128/75اس  .این مقدار تقریباً نشها دهنهدۀ وضهعی
خشکسالی نرمال اس و مشاهده میشود ایستگاههای بسهتا
و بندر ماهشهر در بازۀ هف سالۀ یادشده وضهعی خشکسهالی
براسههاس میههانگین مقههادیر  PNPIدارای وضههعی خشکسههالی
نرمالاند ،اما هر چ رنگ سهردتر (مالیهمتهر) مهیشهود ،بهرای
ایستگاه آبادا و رامهرمز وضعی نسهبتاً نرمهالتهری مشهاهده
میشود و مهابق شکل  7که مقهادیر تهداوم دورۀ خشکسهالی
براساس شاخ خشکسهالی  RAIبهرای بهازۀ زمهانی -2221
 2227برای کل وهنۀ مد نظر در استا خوزسهتا ارائه شهده
اس  .هما گون ک نشا داده شهده اسه  ،کمتهرین مقهدار
 -6/11و بیشترین مقدار  4/91اس  .هما طور که مشهاهده

میشهود ،ایسهتگاهههای بنهدر ماهشههر و بسهتا خشکسهالی
شدیدتری نسب ب سایر ایستگاهها دارند.
مهابق شکل  8مقهادیر تهداوم دورۀ خشکسهالی براسهاس
شاخ خشکسالی  PNPIبرای بازۀ زمانی  2214-2228برای
کل وهنۀ مد نظر در استا خوزستا ارائ شهده اسه  .همها
گون ک مالحظ میشود ،کمترین مقهدار  64/41و بیشهترین
مقدار  87/14اس  .هما طور ک در تصویر مشاهده میشود،
ایستگاههای آبادا و رامهرمز خشکسالی شدیدتری نسهب به
سایر ایستگاهها دارند .همچنین مهابق شکل  9مقهادیر تهداوم
دورۀ خشکسالی براساس شاخ خشکسهالی  RAIبهرای بهازۀ
زمههانی 2228هه  2214بههرای کههل وهنهۀ مهد نظههر در اسههتا
خوزستا ارائ شده اس  .هما طور که مالحظه مهیشهود
کمترین مقدار  -2/68و بیشترین مقهدار  -2/84اسه  .همها
گون ک نشا داده شده اس  ،ایسهتگاهههای بنهدر ماهشههر و
بستا خشکسالی شدیدتری نسب ب سایر ایستگاهها دارند.

شکل  .9پهنهبندی شاخص خشکسالی  PNPIدر بازۀ زمانی

شکل  .3پهنهبندی شاخص خشکسالی  RAIدر بازۀ زمانی -2339

 2364-2339در استان خوزستان

 2364در استان خوزستان
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نتیجهگیری
 درPNPI  وRAI با مهالع و مقایسۀ شاخ ههای خشکسهالی
 بهراسهاس شهاخ. استا خوزستا نتای ب این شر اسه
 ایسههتگاه2214 ه ه1992  و در دورۀ زمههانیPNPI خشکسههالی
2212 بندر ماهشهر خشکسهالی بسیارشهدید دارد و در سهال
 اسه و همچنهین بهر22/19 اتفاا افتاده اس ک مقهدار آ
 ایستگاه بندر ماهشهر در سهالRAI اساس شاخ خشکسالی
 ک بیا کنندۀ خشکسالی بسیار-6/26  ک دارای مقدار2212
 همچنهین بهر اسهاس شههاخ. شهدید در ایهن منهقه اسه
 بهها مقههدار1997  ایسههتگاه اهههواز در سههالPNPI خشکسههالی
 ک ه بیش هترین ترسههالی را دارد و براسههاس شههاخ216/11
 ک8/6  با مقدار1997  ایستگاه اهواز در سالRAI خشکسالی
 از ایهن دو مقایسه مهیتهوا نتیجه.بیشترین ترسالی را دارد
گرف ک دو شاخ مقدار خشکسالی بسهیار شهدید را بهرای
ایستگاه بندر ماهشهر مشاهده و همچنین بیشترین ترسهالی را
 ب این دلیل که وایهۀ ههر دو،برای ایستگاه اهواز بیا کردهاند
 بنابراین نتای مشابهی از این دو شهاخ، شاخ بارش اس
. ب دس آمده اس
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