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                                                    فرھــــــــادی: دانشــــــــجو خــــــــانوادگي نـــــــام

 بھنام: نام

خوزستان  استان ھاییخشکسال بینی و تحلیل پیش :نامھپایان عنوان

 سطحی یھاآن بر آب ریثأو ت

 دکتر برومند صالحی :راھنما استاد 

 بھروز سبحانیدکتر ر: مشاو  استاد 

                                           کارشناسی ارشد ی:تحصیل مقطع 

آب و : گــــرایش                         جغرافیای طبیعی: رشتھ

 کاربردی  -ھواشناسی

 ادبیات و علوم انسانی :دانشكده        اردبیلي محقق :دانشگاه

 ٨٣ات:صفح تعداد                      ٢٧/٠٦/١٣٩٦   دفاع: تاریخ

 :چكیده

تحلیل و ارزیــابی وضــعیت بینی،  پیشھدف از تحقیق حاضر        

ھای ســطحی، در نتیجــھ خوزستان و تأثیر بر آب استان ھایخشکسالی

لــھ و ارائھ راھکارھای مناسب بــرای مقابشناخت مدیریت خشکسالی 

ان خســارات ناشــی نحوی کھ بتوھ بآبی می باشد، با خشکسالی و کم

ھای اقلیمی ده از دادهدر این تحقیق با استفااز آن کاھش یابد. 

-DI-SIAP( یشــاخص خشکســال ٣ و DICافزار نرم و استفاده از )،(بارش

SPI( دت و  فراوانــی رزیــابی و برررســی شــا تحلیــل، و تجزیھ بھ

) در ٢٠١٠-١٩٨١سالھ ( ٣٠طی یک دوره  ی استان خوزستانھاخشکسالی

دزفول پرداختــھ مطالعھ شھرھای اھواز، آبادان،  ایستگاه مورد ٣

برای ارتبــاط بــین   SPSSدر آخر با استفاده از نرم افزار شده و

ھــای اســتان بکــار ا و کاھش بارندگی با دبــی رودخانــھھخشکسالی

با توجھ بھ نتایج بدست آمــده در منــاطق مــورد . استگرفتھ شده 

ھــای ھا بوده و در سالھا بیشتر از ترسالیتعداد خشکسالیمطالعھ 

و بــا توجــھ بــھ ) بسیار تشدید شده اســت ٢٠١٠ – ٢٠٠٧( پایانی 

تان روند رو بھ کاھش داشتھ و بارندگی در اس ،نمودار روند بارش

ھــا ادامــھ ا کند و خشکسالیشود ھمین روند ادامھ پیدبینی میپیش

ی کــارون و بین تغییرات دبــی رودخانــھ SPSS در نرم افزارو یابد 

کھ بــا کــاھش بارنــدگی مبستگی و رابطھ وجود دارد بارش اھواز ھ

گیــریم بــین ھ اســت پــس نتیجــھ مــیھا ھم کاھش یافتدبی رودخانھ

کارون رابطھ  یھا (کاھش بارندگی) و دبی رودخانھافزایش خشکسالی

ھــا ھــم دبی روخانھ ھا،معکوس برقرار است کھ با افزایش خشکسالی

 یابد .کاھش می

دبــی ھــا، ، خشکســالیھای سطحی، اســتان خوزســتانآب: ھاواژهدكلی

 SPIشاخص ، SIAPشاخص  ،DIشاخص ، ھارودخانھ

 



أ 

 فھرست مطالب
                                                        عنوان 

 صفحھ

 کلیات پژوھش فصل اول

 ٢  ...........................................  مقدمھ  -١-١

 ٣  ...... ................................  مسألھ انیب  -٢-١

 ٥  .............................  پژوھش تیضرورت و اھم  -٣-١

 ٦  ...................................  پژوھش یھاسؤال  -۴-١

 ٦  ....................................  پژوھش اتیفرض  -۵-١

 ٧  ...... ................................  اھداف پژوھش -۶-١

 پژوھش یمطالعات ینھیشیو پ ینظر یمبان فصل دوم

 ٩  ...........................................  مقدمھ  -١-٢

 ٩  .........................................  یخشکسال  -٢-٢

 ١١  .......................  رانیآب در جھان و ا تیوضع  -٣-٢

 ١٣  .......................................  بحران آب  -۴-٢

 ١٣  .............................  رانیا در یخشکسال علل  -۵-٢

 ١٤  .................................  یخشکسال یابیارز  -۶-٢

 ١٥  ................................  خشکسالی يھاشاخص  -٧-٢

 ١٥  .......................  پالمر  یشاخص شدت خشکسال -١-٧-٢

 ١٦  ...........................  یآب سطح رهیشاخص ذخ  -٢-٧-٢

 ١٦  ..........................   از نرمال یشاخص درصد  -٣-٧-٢

 ١٦  .....................  ساالنھ یبارندگ اریشاخص مع  -۴-٧-٢

 ١٧  ...................................  ھاھکشاخص د  -۵-٧-٢

 ١٧  .........................   شاخص بارش استاندارد   -۶-٧-٢

 ١٧  .......................  رطوبت خاک یشاخص خشکسال  -٧-٧-٢

 ١٨  .....................  ژهیو -محصول یشاخص خشکسال  -٨-٧-٢

 ١٨  ......................  یکل ای یشاخص بارش سراسر  -٩-٧-٢

 ١٨  ..............  بارش  ینظمیب ای یشاخص نابھنجار  -١٠-٧-٢

 ١٨  .........................   یائیاح یشاخص خشکسال  -١١-٧-٢

 ١٩  ..............................  شاخص بارش موثر  -١٢-٧-٢

 .Error! Bookmark not defined  .....   یمنابع آب تیفیبرک یر خشکسالاث -٨-٢

 Error! Bookmark not  ..  یمنابع آب تیکم یبر رو یاثرات خشکسال  -٩-٢

defined. 
 یھانھھا و رودخا(رواناب یسطح یھابر آب یاثر خشکسال  -١٠-٢

 .Error! Bookmark not defined  .................................  استان)

 .Error! Bookmark not defined  ...  ینیرزمیز یھابر آب یاثر خشکسال  -١١-٢

 .Error! Bookmark not defined  ...........  ینیزم ریز یھاآب تیاھم  -١٢-٢

یخشکسال طیدر شرا یآب هخیرذ زنمخااز  یبرداربھره  -١٣-٢
  .......................................  Error! Bookmark not defined. 
 .Error! Bookmark not defined  ....  یبر بخش کشاورز یاثرات خشکسال  -١۴-٢



 ب 

 .Error! Bookmark not defined  ........  در خوزستان یاثرات خشکسال  -١۵-٢

 Error! Bookmark not  خوزستان یبر بخش کشاورز یاثرات خشکسال -١-١۵-٢

defined. 
 Error! Bookmark not  خوزستان یبر منابع آب یاثرات خشکسال  -٢-١۵-٢

defined. 
 .Error! Bookmark not defined  .......  ھابر تاالب یاثرات خشکسال  -٣-١۵-٢

 .Error! Bookmark not defined  ...........  قیتحق یمطالعات ینھیشیپ -١۶-٢

 منطقھ مورد پژوھش یمیاقل اتیمواد، روش و کل فصل سوم

 .Error! Bookmark not defined  .............................  مقدمھ -١-٣

 .Error! Bookmark not defined  ...  استان خوزستان ییایجغراف تیموقع  -٢-٣

 .Error! Bookmark not defined  .....................  قیتحق یھاداده -٣-٣

 .DI  .................  Error! Bookmark not defined) ھادھکشاخص (  -١-٣-٣

 .SIAP  .  Error! Bookmark not defined )  ساالنھ یبارندگ اریمعشاخص ( -٢-٣-٣

 .SPI  ..  Error! Bookmark not definedبارش)  یشاخص (استاندارد شده  -٣-٣-٣

 .SPSS  ....  Error! Bookmark not defined یآمار یھالینرم افزار تحل -۴-٣-٣

 .Error! Bookmark not defined  .........................   قیروش تحق -۴-٣

 .Error! Bookmark not defined  ....  در استان خوزستان یمیاقل ینواح  -۵-٣

)یغرب جنوب ھیناحباال ( یبارش با رطوبت نسبپھنھ کم  -١-۵-٣
  .......................................  Error! Bookmark not defined. 

 Error! Bookmark  )یجنوب – یشمال ھیناحھ گرم و خشک  (پھن  -٢-۵-٣

not defined. 
)یشرق جنوب  - یمرکز ھیناحو معتدل ( پھنھ مرطوب  -٣-۵-٣
  .......................................  Error! Bookmark not defined. 
 .Error! Bookmark not defined  .......  )یشرق ھیناحپھنھ پربارش (  -۵-۴-٣

 Error! Bookmark not  .  )یشمال ھیناحپھنھ معتدل و بارشمند (  -۵-۵-٣

defined. 
 .Error! Bookmark not defined  ...  استان خوزستان یارتفاعات و رودھا -۶-٣

 .Error! Bookmark not defined  .......................  ارتفاعات  -١-۶-٣

 .Error! Bookmark not defined  .......................  ھاانھرودخ -٢-۶-٣

 ھاي پژوھشیافتھ فصل چھارم

 .Error! Bookmark not defined  .............................  مقدمھ  ١-۴

(DI)ھا منطقھ با استفاده از شاخص دھک یھایخشکسال لیتحل -٢-۴

  .......................................  Error! Bookmark not defined. 
 .Error! Bookmark not defined  ...................  اھواز ستگاهیا -١-٢-۴

 .Error! Bookmark not defined  .................  آبادان ستگاهیا  -٢-٢-۴

 .Error! Bookmark not defined  ..................  دزفول ستگاهیا  -٣-٢-۴

 اریمنطقھ با استفاده از شاخص مع یھایخشکسال لیتحل -٣-۴

 .Error! Bookmark not defined  .....................  (SIAP) ساالنھ یبارندگ

 .Error! Bookmark not defined  ..................  اھواز ستگاهیا  -١-٣-۴

 .Error! Bookmark not defined  ..................  آبادان ستگاهیا -٢-٣-۴

 .Error! Bookmark not defined  ..................  دزفول ستگاهیا  -٣-٣-۴



 ج 

منطقھ با استفاده از شاخص استاندارد  یاھیخشکسال لیتحل -۴-۴

 .SPI  ............................  Error! Bookmark not definedشده بارش 

 .Error! Bookmark not defined  ....................  اھواز ستگاهیا -١-۴-۴

 .Error! Bookmark not defined  ...................  آبادان ستگاهیا -٢-۴-۴

 .Error! Bookmark not defined  ....................  دزفول ستگاهیا -٣-۴-۴

 .Error! Bookmark not defined  ..  یخشکسال ینیبشیل روند بارش و پیتحل -۴-۵

 .Error! Bookmark not defined  ....................  اھواز ستگاهیا -١-۴-۵

 .Error! Bookmark not defined  ..................  آبادان ستگاهیا  -٢-۴-۵

 .Error! Bookmark not defined  ...................  دزفول ستگاهیا  -٣-۴-۵

 Error! Bookmark not  .  مورد مطالعھ ستگاهیا ٣ یھابارش سھیمقا -۶ – ۴

defined. 
با استفاده از رودخانھ کارون ( یبارش با دب یھمبستگ  -٧-۴

 .SPSS(   ..........................  Error! Bookmark not definedنرم افزار 

 شنھاداتیھا و پھیآزمون فرض ،یریگجھینت :فصل پنجم

 .Error! Bookmark not defined  ..............................  مقدمھ -١-۵

 .Error! Bookmark not defined  .....................  ھاھیآزمون فرض  -٢-۵

 .Error! Bookmark not defined  ......................  فھرست منابع و مآخذ
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 فھرست جداول
                                                             عنوان 

 صفحھ

 ١٩  ............  یخشکسال یھااز شاخص یبرخ ستی:  ل٢ - ١جدول 

مــورد اســتفاده در  کینوپتیس یھاستگاهی: مشخصات ا٣ - ١جدول 

 .Error! Bookmark not defined  ..........................   استان خوزستان

مورد استفاده در  یدرومتریھ یھاستگاهی:  مشخصات ا٢ - ٣جدول 

 .Error! Bookmark not defined  ..............  )٢٠١٠-١٩٨١استان خوزستان (

 DIError! Bookmark notبر اساس شاخص  یخشکسال یبند: طبقھ٣ - ٣جدول 

defined. 
 SIAPError! Bookmarkبرا اساس شاخص  یخشکسال یبندطبقھ :۴ – ٣جدول 

not defined. 
 SPIError! Bookmark notبر اساس شاخص  یخشکسال یبند: طبقھ۵ - ٣جدول 

defined. 
شــاخص  –اھواز  ستگاهیا یھابارش یآمار یھایژگی: و١ - ۴جدول 

DI  ................................ ......  Error! Bookmark not defined. 

شــاخص  –اھواز  ستگاهیا یحاصل از خشکسال جی:  نتا٢ - ۴جدول 

DI  ................................ ......  Error! Bookmark not defined. 
 یاھــواز طــ ستگاهیا یخشکسال یفراوان یندب: طبقھ ٣ - ۴جدول 

 !Error)ھا( دھک DI) بر اساس شاخص ٢٠١٠-١٩٨١سالھ ( ٣٠دوره 

Bookmark not defined. 
شاخص  –آبادان  ستگاهیا یھابارش یآمار یھایژگی: و۴ - ۴جدول 

DI  ................................ ......  Error! Bookmark not defined. 

شــاخص  –آبادان ستگاهیا یحاصل از خشکسال جی: نتا ۵ - ۴جدول 

DI  ................................ ......  Error! Bookmark not defined. 
 یآبادان طــ ستگاهیا یخشکسال یفراوان یبند:  طبقھ۶ - ۴جدول 

 !Error)ھاک( دھ DI) بر اساس شاخص ٢٠١٠-١٩٨١( سالھ ٣٠دوره 

Bookmark not defined. 

شــاخص  –دزفول  ستگاهیا یھابارش یآمار یھایژگی: و٧ - ۴جدول 

DI  ................................ ......  Error! Bookmark not defined. 

DIشاخص  –دزفول ستگاهیا یحاصل از خشکسال جی:  نتا٨ - ۴جدول 

  .......................................  Error! Bookmark not defined. 
 یدزفــول طــ ستگاهیا یخشکسال یفراوان یبند:  طبقھ٩ - ۴جدول 

 !Error)ھا( دھک DI) بر اساس شاخص ٢٠١٠-١٩٨١سالھ ( ٣٠دوره 

Bookmark not defined. 
شــاخص  –اھواز ستگاهیا یھابارش یآمار یھایژگیو :١٠ - ۴جدول 

SIAP  ....................................  Error! Bookmark not defined. 

شــاخص  –اھواز ستگاهیا یحاصل از خشکسال جی:  نتا١١ - ۴جدول 

SIAP  ....................................  Error! Bookmark not defined. 



ه 

اھــواز  ســتگاهیدر ا یخشکسال یفراوان یبند: طبقھ١٢ - ۴جدول 

 SIAPError! Bookmark not) براساس شاخص ٢٠١٠-١٩٨١سالھ ( ٣٠دوره  یط

defined. 
شاخص  –آبادان  ستگاهیا یھابارش یآمار یھایژگی: و١٣ - ۴جدول

SIAP  ....................................  Error! Bookmark not defined. 

شاخص  –بادان آ ستگاهیا یحاصل از خشکسال جی:  نتا١۴ - ۴جدول

SIAP  ....................................  Error! Bookmark not defined. 
ه آبــادان ســتگایدر ا یخشکسال یفراوان یبند: طبقھ١۵ - ۴جدول

 SIAPError! Bookmark notخص ) بر اساس شا٢٠١٠-١٩٨١سالھ ( ٣٠دوره  یط

defined. 
شاخص  –دزفول  ستگاهیا یھابارش یآمار یھایژگی: و١۶ - ۴جدول 

SIAP  ....................................  Error! Bookmark not defined. 

شــاخص  –دزفول  ستگاهیا یحاصل از خشکسال جی: نتا١٧ - ۴جدول 

SIAP  ....................................  Error! Bookmark not defined. 
دزفــول  ستگاهیدر ا یخشکسال یفراوان یندب:  طبقھ١٨ - ۴ جدول

 SIAPError! Bookmark not) بر اساس شاخص ٢٠١٠-١٩٨١سالھ ( ٣٠دوره  یط

defined. 
شاخص  –اھواز  ستگاهیا یھابارش یآمار یھایژگی: و١٩ - ۴جدول 

SPI  ................................ .....  Error! Bookmark not defined. 

شاخص  –اھواز  ستگاهیا یحاصل از خشکسال جی:  نتا٢٠ - ۴جدول 
SPI  ................................ .....  Error! Bookmark not defined. 

اھــواز   ستگاهیدر ا یخشکسال یفراوان یبند:  طبقھ٢١ - ۴ جدول

 SPIError! Bookmark not) بر اساس شاخص ٢٠١٠-١٩٨١سالھ ( ٣٠دوره  یط

defined. 

 –آبــادان  ســتگاهیا یھــابارش یآمار یھایژگی:  و٢٢ - ۴جدول 

 .SPI  ................................  Error! Bookmark not definedشاخص 

 –آبــادان  ســتگاهیا یحاصــل از خشکســال جی:  نتا٢٣ - ۴جدول 

 .SPI  ................................  Error! Bookmark not definedشاخص 

اھــواز   ستگاهیدر ا یخشکسال یفراوان یبند:  طبقھ٢۴ - ۴ جدول

 SPIError! Bookmark notرا اساس شاخص ) ب٢٠١٠-١٩٨١سالھ ( ٣٠دوره  یط

defined. 

 –دزفــول  ســتگاهیا یھــابــارش یآمار یھایژگی:  و٢۵ - ۴جدول 

 .SPI  ................................  Error! Bookmark not definedشاخص 

شاخص  –دزفول  اهستگیا یحاصل از خشکسال جی:  نتا٢۶ - ۴ جدول
SPI  ................................ .....  Error! Bookmark not defined. 

دزفــول  ستگاهیدر ا یخشکسال یفراوان یبند:  طبقھ٢٧ - ۴ جدول

 SPIError! Bookmark not) بر اساس شاخص ٢٠١٠-١٩٨سالھ (  ٣٠دوره  یط

defined. 
 یاھــواز بــا دبــ ســتگاهیبــارش ا ی:   ھمبســتگ٢٨ - ۴جــدول 

 Error! Bookmark)٢٠١٠-١٩٨١سالھ ( ٣٠دوره  یکارون در ط یرودخانھ

not defined. 
 



و 



ز 

 فھرست شکل ھا
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 مقدمھ -١-١
را فرا گرفتھ  محیط اطراف ما ادث طبیعی بخشی ازحو

سالی و ... باشد و کتواند سیل، خشاست. این حوادث می

ناپذیر یستم داشتھ و جبرانھمیشھ بار منفی بر اکوس

سال  ٣٠ھستند. تحقیقات نشان داده کھ این حوادث نسبت بھ 

 رخدادھایي آنھا از % ٢۵ حدودگذشتھ افزاش یافتھ است. 

قرار گرفتن  .ھستند مرتبط جوي ملعوا با نحوي بھ كھ باشندمي

ی زمین و نوسانات زیاد کشور ایران در کمربند خشک کره

بارش در مناطق مختلف کشور، سبب وقوع رخدادھای خشکسالی 

ھای مختلف شده است. ھای متفاوت در دورهو ترسالی با شدت

دھد، ھای آب و ھوایی روی میی رژیماگرچھ خشکسالی در ھمھ

ساختار  ھای آنھای اکوسیستمخشک کھ جنبھاما در مناطق 

تری دارند، خشکسالی نمود بیشتری یافتھ و خسارات شکننده

گذارد. خشکسالی سیمای موقت اقلیمی بیشتری را بر جای می

یک ناحیھ است و با خشکی کھ بھ وضعت دائمی کمبود آب در 

دی و قبای سوق، شود متفاوت است (مساعیک ناحیھ اطالق می

مخاطرات طبیعی در سطح جھان، بویژه  %١١بیش از  ).١٣٩١

ھا است روستایی، مرتبط با وقوع خشکسالی در نواحی

وجب ی فیزیکی در دراز مدت م). این پدیده٢٠٠۴ ،١(کاران

شناسی شده و کاھش منابع را شناسی و آب و زمینخشکسالی آب

ھای سطحی و زیرزمینی بھ دنبال از طریق خشکیدگی جریان

شناسی خشکسالی و مطالعات پیرامون پیامدھای آبدارد. 

در  ١٩٧٠ی ھای وسیع دھھاثرات زیانبار آن پس از خشکسالی

تری را بھ خود گرفتند (محمدی و دسطح جھان شکل جدی

گستردگی، شدت،  ). پدیده خشکسالی بھ لحاظ٢٠٠٣پور، شمسی

ترین بالیای طبیعی رسانی یکی از بزرگمدت و میزان آسیب

میلیاردھا دالر  گردد کھ ساالنھ در سراسر جھانمی محسوب

ھای مختلف اقتصادی و اجتماعی جوامع بھ خسارت را بھ بخش

کند. بر اساس گزارش فائو ویژه بخش کشاورزی وارد می

                                                
1. karan 
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مدت و یک خشکسالی بلند ٢٠٠١تا  ١٩٩٩ای ھ) طی سال٢٠٠۶(

را فرا گرفت کھ موجب افت شدید استان کشور  ٢۵شدید 

زیرزمینی و کاھش تولیدات کشاورزی گردید.  سطحی و یھاآب

ھای کشاورزی ی این گزارش، خسارات خشکسالی در بخشبر پایھ

میلیارد دالر برای سال  ۵/٢و دامپروری کشور در حدود 

میالدی برآورد  ٢٠٠٠میلیارد دالر برای سال  ٧/١و  ٢٠٠١

و ھای اقتصادی، خسارات محیطی گردید. خشکسالی اگرچھ زیان

شوند ولی نسبت بھ سایر اجتماعی زیادی را باعث می

اند، زیرا ھای ھواشناسی کمتر مورد توجھ قرار گرفتھپدیده

ھای خشکسالی ھا مشکل است. ویژگیتعریف، تعیین و پایش آن

ای از کشور از این ای است کھ ھیچ نقطھدر ایران بھ گونھ

ای منطقھ ،ھاپدیده در امان نبوده و پیوستھ در اغلب سال

باشد. در این میان از کشور با پدیده خشکسالی مواجھ می

شرقی کشور بھ علت نوسانات جنوبجنوبی و  ،مناطق مرکزی

پذیری بیشتری سیبآ ھای مختلفزیاد مقادیر بارندگی در سال

 .)١٣٩٠(لوعلیزاده،  دبرخودار ھستن

 بیان مسألھ  -٢-١

ویژه ھای استان خوزستان و بھآنچھ از رواناب

 %٥٣شود از کاھش ھای کارون، دز و کرخھ گزارش میرودخانھ

ھا نسبت بھ وضعیت طبیعی حکایت دارد. بھ عبارت آورد آن

 ١۶ھای طبیعی ھای استان در سالدیگر مجموع آورد رودخانھ

اکنون آورد میلیون مترمکعب بوده اما ھم ٨٣ میلیارد و

ترمکعب است. میلیون م ٥٢٦میلیارد و  ٧ھا حدود رودخانھ

ھمین مسئلھ چندی پیش باعث شد تا معاون حفاظت و 

برق خوزستان نسبت  و منابع آب سازمان آب برداری ازبھره

ھای کارون، دز و کرخھ بھ وضعیت بحرانی حوضھ رودخانھ

 .ھشدار دھد

کھ � دھکردی با بیان اینکھ امسال با وجود اینفتح

بارانی و نوید سال پرزودھنگام ابتدای فصل یکی، دو بارش 

 داد اما با گذشت زمان با عدمنزدیک بھ طبیعی را می

صورت برف و در دست بھھای منظم و مناسب در باالبارش

صورت باران وضعیت خشکسالی رقم خورد. وی با دست بھپایین

بیان اینکھ وضعیت حوضھ کارون بزرگ بحرانی است، توضیح 
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ب میلیون مترمکع ١٥١و  میلیارد ٤داد: رودخانھ کارون با 

و رودخانھ دز با یک  %٣٧ھای طبیعی آورد نسبت بھ سال

 ھایمیلیون مترمکعب آورد نسبت بھ سال ٨٦٨میلیارد و 

تھ بھ گفتھ وی، حوضھ دھند. البکاھش نشان می  %٦٠طبیعی 

ھای طبیعی در مقایسھ با کاھش نسبت بھ سال %٢١مارون با 

یت بھتری دارد و از ھای آبی استان وضعدیگر حوضھ

ھای طبیعی، میلیون مترمکعب آورد در سال ١٤١میلیارد و یک

میلیون مترمکعب محقق شده است. معاون  ٩٠٨در حال حاضر 

بینی کرد کھ با توجھ بھ سازمان آب و برق خوزستان پیش

ریزی برای مصرف ھا، برنامھوضعیت نامناسب آورد رودخانھ

این در  .دجویی خواھد بوانھ ھمراه با صرفھکشت تابست

ھا در برخی از شدن چشمھھا از خشکحالی است کھ گزارش

دھند. مدیرعامل آب و فاضالب شھرھای استان خوزستان خبر می

ھای علت خشکسالیروستایی خوزستان در این خصوص گفت: بھ

شھر این استان خشک شده  ٤ھای آب در اخیر، تمام چشمھ

ھا درمناطق مھر گفت: تمام چشمھپور بھ است. غالمعلی خلیف

- اند. وی از آبخشک شده ایذه، باغملک، اندیمشک و دزفول

 ١٠٣ی ھای استان خوزستان با بھ کارگیررسانی بھ روستا

تانکر فعال خبر داد و اظھار داشت: این تعداد تانکر در 

 ٢٠٠ھزار و  ١٥روستا با جمعیتی در حدود  ٤٩٢حال حاضر 

کنند. وی با اشاره بھ شرایط رسانی میخانوار را آب

ھا در برخی شھرھای خشکسالی استان خوزستان وخشک شدن چاه

- استان، تصریح کرد: وضعیت موجود نیاز بھ تانکرھای آب

بیشتر  روستا ٧٠٠رسانی و روستاھای تحت پوشش را حتی تا 

رسانی بھ مین اعتبارات آبأخواھد کرد. وی بر ضرورت ت

مین بموقع أکرد و افزود: با تخوزستان تاکید روستاھای 

توانیم امیدوار بھ رفع مشکالت رسانی میاعتبارات آب

 .روستاییان در شرایط خشکسالی امسال باشیم

رئیس سازمان جھاد کشاورزی استان خوزستان از خسارت 

میلیارد تومانی بھ بخشی از کشاورزی استان خبر داد  ٥٧٠

حوزه کشاورزی  و گفت: با توجھ بھ مشکالت فراوانی کھ در

امسال اتفاق افتاد، خسارات زیادی بھ کشاورزان و 

دامداران وارد شد. وی مشکل کاھش بارندگی، وجود گرد و 
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آن برای کشاورزان  %۵غبار و کمبود کود ازتھ کھ تنھا 

مین شد را از جملھ مسائل و مشکالتی عنوان کرد کھ باعث أت

بیان اینکھ  ایجاد تنش در حوزه کشاورزی شد. چنگلوایی با

طور مداوم روز بھ ٧٥مدت در مقطعی از زمان امسال بھ

ھزار ھکتار از اراضی ما  ٢٠٠بارندگی نداشتیم، افزود: 

درصدی از بین رفت. وی مجموع  ١٠٠صورت در این مدت بھ

ھای روغنی و کشت تابستانھ خسارت وارده را بھ غالت، دانھ

 میلیارد تومان عنوان کرد.  ٥٧٠در حدود 

 عنوان بھ خشكسالي بینيپیشبا توجھ بھ مطالب بیان شده 

 اثرات كاھش و طبیعي رخداد این با مقابلھ راھبردھاي از یكي

 ھواشناسي كارشناسان توجھ اخیر ھايسال در كھ است امري آن مخرب

 جھت گوناگوني ھايفعالیت و است نموده جلب خود بھ را كشاورزي و

 صورت مرتبط ھايسازمان وسطت پدیده این بینيپیش و پایش

بینی و پیشدر این تحقیق نیز بھ بررسی  .است پذیرفتھ

خوزستان و تأثیر آن بر منابع  ی استانھاتحلیل خشکسالی

اھی باشد جھت کاھش ھای زیرزمینی پرداختھ شد تا رآب

 .١باشد خسارات وارده

 ضرورت و اھمیت پژوھش   -٣-١

ي در برداشتن گامي پروژه حاضر بھ عنوان یک رسالت مل

از خشكسالي یكي  .بھ سمت مدیریت این پدیده در ایران است

ل طورا در مختلف محیطي ي ست كھ بخشھاي اجوي ھاهپدید

ي بخشھااز . یكي دھدمیار قر تأثیرحاكمیت تحت دوره 

ي ھابآخشكسالي منابع ت یط بلند مداشر ه ازشد متأثر

رد خشھا موسایر باز  ست كھ متأسفانھ كمترامیني زیرز

یده خشکسالی اثرات منفی بزرگی پدست. اگرفتھ ار توجھ قر

گذارد کھ ع ميھاي وابستھ بھ این مناببر منابع آب و محیط

- ناپذیری را سبب میھا خسارات جبرانلعمومًا در برخي سا

گردد؛ این خسارات در مناطق خشک کھ از دیدگاه 

بیشتری تری قرار دارند، نمود ساختار شکننده	اقتصادی

یافتھ و اثرات منفي ماندگاری را از جھات مختلف برجای 

 گذارند. می

                                                
1. www.hamshahrionline.ir 
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ھا طول بكشد تا واقعا هاھا و یا مممكن است ھفتھ

بھ 	خشكسالي تشخص داده شود. این معضل بھ تدریج شروع 

ان جوامع مختلف نفوذ و پیشرفت كرده و در تمام ارك

یزان و مدت نماید و اثرات آن تابعي است از مپیشروي مي

خشكسالي كھ در بعضي مواقع قادر خواھد بود حیات در 

گذار تأثیرطبیعت را بھ كام خود فرو برده و در سطوح ملي 

باشد. خشكسالي حالتي نرمال و مستمر از اقلیم است. این 

دھد. سایر بًا در تمامي مناطق اقلیمي رخ ميپدیده تقری

د و رطوبت فاكتورھاي اقلیمي نظیر دماي باال، باد شدی

ھان با این پدیده نسبي پایین غالبًا در بسیاري از نقاط ج

توانند بھ طرز قابل مالحظھ بر شدت آن ھمراه شده و مي

 بیفزایند.

- یده خشکسالی اثرات منفی بزرگی بر منابع آب و محیطپد

گذارد کھ عمومًا در برخي ھاي وابستھ بھ این منابع مي

گردد؛ این خسارات سبب می ناپذیری راھا خسارات جبرانسال

تری از دیدگاه اقتصادی ساختار شکنندهدر مناطق خشک کھ 

قرار دارند، نمود بیشتری یافتھ و اثرات منفي ماندگاری 

 .گذارندرا از جھات مختلف برجای می

بنابراین این ضرورت را در پی دارد کھ با شناسایی و 

ر مواجھ ھای مناسب دررسی این پدیده و اتخاذ استراتژیب

نرا آھای مناسب اثرات نامطلوب با آن و با توجھ بھ شاخص

    ھای مختلف کاھش دھیم و از ھدر رفتن منابع در بخش

 .١زمینی جلوگیری کنیمھای زیربآ

 ی پژوھش ھاسؤال  -٤-١

ا توجھ بھ وضعیت خشکسالی در استان خوزستان ب - ١

 شرایط بھ چھ شکلی است؟

ھای سطحی استان خوزستان با آبھای ارتباط خشکسالی – ٢

 استان چگونھ است؟

 فرضیات پژوھش  -٥-١

ھای ھا در استان خوزستان در سالوضعیت خشکسالی – ١

 اخیر تشدید شده است.

                                                
1.www.drought.iranhydrogy.net 
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ھا ن خوزستان و دبی رودخانھھای استابین خشکسالی – ٢

 ارتباط معکوس برقرار است.

 اھداف پژوھش  -٦-١

ی خشکسالی و ارایھ یدهتحلیل پد و بینی و تجزیھپیش

ھای مناسب برای مقابلھ با آن و کاھش اثرات ریزیبرنامھ

در  SIAPخشکسالی با توجھ بھ شاخص معیار بارندگی ساالنھ 

 .استان خوزستان

 ھاي یا شاخص تجزیھ و تحلیل خشكسالي بر اساس شاخص

 .شده تعریف

  تعیین نوع و چگونگي اجراي عملیات مقابلھ با

 .خشكسالي
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 فصل دوم

 یمبانی نظری و پیشینھ

 مطالعاتی پژوھش
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 مقدمھ   -١-٢

فصل بھ بررسی شناخت، تعریف و مفھوم  دراین       

خشکسالی، وضعیت آب در ایران و جھان، بحران آب علل 

 ھای خشکسالی،شاخصو  ارزیابی خشکسالی خشکسالی در ایران،

ت منابع آبی و ارزیابی و اثرات خشکسالی بر کیفیت و کمی

ھای ھا و رودخانھابروان، ھای سطحیاثرات خشکسالی بر آب

ھای زیرزمینی و اھمیت اثرات خشکسالی بر منابع آب استان،

خازن ذخیره آب برداری از مھای زیرزمینی و بھرهمنابع آب

اثرات خشکسالی بر بخش کشاورزی و  در شرایط خشکسالی،

ی و در آخر پیشینھاثرات خشکسالی در استان خوزستان 

  .مطالعاتی تحقیق پرداختھ شد است

 

 خشکسالی  -٢-٢

ر بسیا، یفرتعاز مرو نظر حد از خشکسالی واژه         

گی دکھ بھ سايست. بھ نحواگرفتھ ار ید قردتررد مو

یا و بیوفیزیکی رف تعارا از  یف عمومیرتعاان نمیتو

ي صدمھھاو ھا لکاھش محصو، غلبد. انموا سیاسی مجز

د، در میگیر ارخشکسالی مدنظر قرن ماوارده در زجتماعی ا

یکی تر ھستند. هخشکسالی پیچیدوز مل براعوو حالی کھ علل 

در سال  ١ترین تعاریف توسط پالمرترین و کاملاز جامع

کاھش ان بھ عنورا کھ خشکسالی ارائھ شده است.  ١٩۶۵

 اكشتراجھ وست. ده اکرن غیرطبیعی بیاو طوبت مستمر ر

ست ایطی است کھ خشکسالی موقعیت یا شرآن ایف رمی تعاتما

 یشافز، اندگیرباان یتھایی نظیر کمی میزودمحددر آن کھ 

مقایسھ ه در غیرو خانھھا آب رودکاھش سطح ق، تعر -تبخیر

خشکسالی بھ رو، ین دد. از امیگرد یجاایط طبیعی ابا شر

د و از منطقھ گفتھ میشودر یافتھ وز بر ستثناییایط اشر

                                                
1. Palmer 



 ١٠

وت متفا، ستامناطق حاکم در یمی کھ ار و داپایدي شکیھاخ

 ).١٣٩۵(خلیلی،  ستا

ار سی قرربررد خشکسالی موع نور چھا، سیھاربردر   

ست کھ سبب ایطی اشناسی بیانگر شراخشکسالی ھود. گیرمی

ان میزاز نظر رد مو مانیزه زیک بادر ندگی رباان میز دشو

شناسی الی ھوگر خشکسااکمتر باشد. ت مددرازمیانگین 

د، یکی شوژلوروبھ خشکسالی ھید ند منجرامھ یابد میتوادا

، نھرھا، منابع سطحید آب باعث کمبوه ین پدیداکھ ريبھطو

ي ھاآبمنابع  ي آب وھانمخز، یاچھھا، درخانھھارود

فتد امیق تفااھنگامی ورزي خشکسالی کشادد. مینی گرزیرز

 زنیاي بگواکھ جود کم شوري بھ قدك طوبت خاار رکھ مقد

ي تکافوك خاد طوبت موجورنتیجھ و در نباشد ق تعر -تبخیر

و شتھ اندرا مرتعی و یم) (دعی ن زراشد گیاھان و رتنژید

د. یک منطقھ شوورزي در کشاي ھااوردهفران میز سبب کاھش

ار فیزیکی پدیدي ثرھاابیانگر دي قتصاا-جتماعیاخشکسالی 

ثر اانند یک جامعھ ماد فردي اقتصاا يفعالیتھاه روي شد

). ١-٢( شکل ھا میباشداوردهفروش فراز حاصل د سوروي 

ي کاال فتد کھ عرضھ یکامیق تفااین مسئلھ اھنگامی 

ار مقداز کمتر ق) برو ماھی ، علوفھا، غذدي (آب، قتصاا

ت مھاجرش و مشکلھایی مانند تامین معاز است و نیارد مو

 ).١٣٧٩د آورد (امین، جوو بھرا 

 كمبود از ناشي اساساً  ھوایي وآب یا ھواشناسي خشكسالي  

 ھیدرولوژي خشكسالي بھ منجر تداوم صورت در كھ باشدمي بارندگي

 برابر در نتواند پایدار كشاورزي چنانچھ .گرددمي كشاورزي و

 ترینعمده بارش آمد. خواھد وجود بھ قحطي كند مقاومت پدیده این

 یا كمبود و رودمي كار بھ خشكسالي تعریف در كھ است پارامتري

(ابیانھ و محبوبی،  است خشكسالي رخداد آستانھ آن فقدان

١٣٨٣.( 

 



 ١١

 
                                          )٢-٧: ١٣٨٣(منبع: ابیانھ و محبوبی،        

 تعاریف خشکسالی :١ - ٢شکل 

 وضعیت آب در جھان و ایران   -٣-٢

آب یزیکی فدن بوس سترو در دشیرین آب منابع محدودیت   

یک معضل  رتھا بھ صورکشوري از بسیادر سیاسی ان بحرو 

، ستانستھ ایت توودین محداکھ ري ست. بھ طوه امدي در آجد

ارش گزس سااھد. برد ارقرع تحت شعارا ھا رین کشواشد ر

شیرین بین آب کاھش ساالنھ منابع ، ٢٠٠٧لسادر بانک جھانی 

یلیارد و م ٨٠٧ھزار و  ٣در جھان  ٢٠٠٠تا  ١٩٨٧يھالسا

مربوط  %٧٠تر مکعب بوده کھ از این میزان میلیون م ۴٠٠

مربوط بھ مصارف   %١٠مربوط بھ صنعت و  %٢٠بھ کشاورزی، 

داخلی بوده است. بر اساس مطالعات و آمار ارائھ شده 

توسط برنامھ عمران سازمان ملل متحد، تقریبا نیمی از 

ب کافی جمعیت جھان برای رفع نیازھای ابتدائی خود، بھ آ

نفر یعنی یک رد یک میلیااز بیش ن کنواند ھم ارسترسی ندد

ل حادر جھان در ھر پنج نفر از یک نفر ن و ششم جمعیت جھا

د موجوي ند. طبق تخمینھاارسترسی نددسالم آب بھ ، توسعھ

ندگی د آب زبا کمبو جھاموي ھارکشودرکھ ادي فراد اتعد

 ٢٠٢۵ لسا ازنفر کنونی تا قبل ن میلیو ٧٠٠، از کنندمی

رسید (بزی و ھمکاران، ھد انفر خورد میلیا ٣از بیش بھ 

١٣٩٠.( 

خایر ذلیل كاھش دبھ ه مدآسمي بھ عمل ي رھاسيرطبق بر  

د و در بھ سر ميبران آب نھ بحرستاان در آیرر، ابي كشوآ



 ١٢

 ھایچالشگترین ربزاز بھ یكي آب تامین ه، یندآ ھایلسا

ان در یراھد كھ دمين سيھا نشارین برد؛ اتبدیل ميشور كشو

فاصلھ ر میانگین جھاني بسیاران از بارش مینھ متوسط باز

ل سادر میلي متر  ٢۶٠ان یري در اجوت الونزرش بادارد. 

ي ھاریف كشودر ردما تقریبا ر كشوب ین حسااست كھ با ا

ل سا ۵٠طي ان یرري در اماآسي ربررود. مير خشك بھ شما

ساالنھ ر بھ طوه آب دنھد كھ منابع تجدید شودمين خیر نشاا

 ٢٠٠٠ھ ب ١٣٧۵ل كھ ساده مترمكعب بوھزار  ٧ ،١٣٣۵ل سادر 

بھ  ١۴٠٠ل تا ساد بیني ميشوپیشو مترمكعب كاھش یافتھ 

ارد ستاندانظر متر مکعب کاھش یابد کھ از  ٨٠٠ود حد

ست. طبق امترمكعب)  ١٠٠٠بي (آكم ز مراز جھاني پایینتر 

از تنش ناشي ان یراه، یندل آسا ١٠طي ن شناساركاآورد بر

ان آب یط بحراشرد و وارد ھد كراتجربھ خود آب را كمبو

مترمكعب  ردمیلیا ۴١۵از سمي ساالنھ ر رماس آساابر .دميشو

ورود با د و تبخیر ميشوآن   %٧٠ود حدان، یررش در ابا

خل داھا بھ زمرآب ورودي از مترمكعب رد میلیا ١٢ساالنھ 

ست امترمكعب رد یلیام ١٣۵بي تجدیدپذیر آكل منابع ر، كشو

شت دابرآن مترمكعب رد میلیا ٩۵پیش فقط ل سا ١٠كھ تا 

آب، یت منابع ودبر محدوه عالد جووین است. با ه اشد

ي ھاحیت منابع مالي نیز طرودمحدل و ستحصاي اھاھزینھ

(ملکی و افتخار، ست ده اجھ كرابا مشكالتي موآب را توسعھ 

 ).١٣٩۵؛ حسینی اردکانی و دارایی، ١٣٩٣

 %/٣۶ھاي آب تجدیدشونده جھان تنھا عسھم ایران از منب  

از كل مساحت خشكیھاي  %١/١است در حالیكھ مساحت ایران 

ھاي آب از كل منبع  %۵٠كره زمین است در ضمن بیش از 

تجدیدشونده كشور در فصل غیر زراعي مشاھده شده است. 

میلیون  ١٩سال پیش با جمعیت  ۴٠شاخص سرانھ آب ایران در 

مترمكعب براي ھر نفر در سال و در سال  ٧١٠٠ر برابر نف

میلیوني)  ۶٠اي جمعیت مترمكعب (بر مبن ٢٢٠٠حدود ١٣٧۴

 ٢٠٢۵سال دیگر (سال  ٣٠بیني مي شود كھ حدود بوده و پیش

مترمكعب در سال براي ھر نفر  ٨٢٠میالدي) سرانھ آب بھ 

 بندي سازمان ملل،در وضعیت كنوني با توجھ بھ تقسیمبرسد 

ایران باالتر از مرز وضعیت بحراني آب قرار دارد، اما در 



 ١٣

ر ناشي از كمبود سال آینده نھ تنھا وضعیت "تنش و فشا ٣٠

كند، بلكھ وارد وضعیت "كمیابي و كمبود آب" را تجربھ مي

ر وضعیت شدید آب" نیز خواھد شد. این در حالي است كھ د

ھاي زینھھاي آب با دشواري و ھكنوني مھار و گسترش منبع

زیادي ھمراه است و از سوي دیگر روز بھ روز بر آلودگي 

). در حال ١٣٧۴شود (وکیلی، ھاي موجود نیز افزوده ميمنبع

و در   %۶٠ھاي آبي در تولید غالت حدود حاضر سھم زمین

  %١٠٠تا  ٩٠ھاي كشاورزي و باغي بین تولید دیگر فرآورده

كشاورزي كشور باشد بنابراین كمبود آب بھ شدت بر مي

تأثیر داشتھ و خواھد داشت (حسینی اردکانی و دارایی، 

١٣٩۵.( 

 بحران آب  -۴-٢

از نظر اقتصادی و اجتماعی مربوط بھ زمانی است کھ   

تقاضا برای آب بیشتر از عرضھ باشد. ھنگامی کھ بھ 

اندازه کافی آب آشامیدنی مورد نیازوجود ندارد، خطر 

 بھ اینکھ این مسالھ یک شود. با توجھبحران آب حس می

 ھایمتحد و دیگر سازماننگرانی جھانی است، سازمان ملل

 جھانی مناطق گوناگونی را، مناطق دچار بحران آب در نظر

 ).١٣٩۴گیرند (یوسفی، می

 ایران در خشکسالی علل  -٥-٢

رار دارد و با کشور ایران بر روی کمربند خشکی جھان ق  

بارش محسوب ھای جھان، کشوری کمسوم خشکیبارندگی معادِل یک

ھای شدید و شود. در کنار این ویژگی، وقوع خشکسالیمی

محیطی و حتی گسترده، اثرات عمیق اقتصادی، اجتماعی، زیست

ای گونھھا در ایران بھگذارد. وضعیت بارشسیاسی برجای می

 ھا و تدابیِر بخش مدیریت منابع آبریزیاست کھ برنامھ

ھوشمندانھ صورت گیرد (مجرد و ھمکاران، بایستی کامًا 

 پیش دھھ ود حدود از آب کمبود و خشکسالی مسائل و ھا). مشکل١٣٩٣

 و رحیمی پژوھش در جملھ از. است بوده پژوھشگران توجھ مورد

 در. شد پرداختھ مھم این بھ گردید، گزارش ١٣٧٩ سال در کھ خالدي

 المللیینب ھايمطالعھ اساس بر کھ است آمده گزارش این

 ١۴ رده در آبی بحران نظر از کشور ١١۶ بین در ایران خشکسالی،

 این در .است آن آب منابع نامناسب وضعیت بیانگر کھ داشتھ قرار



 ١۴

 با رابطھ در ایران، در آب سرانھ وضعیت تشریح ضمن مطالعھ

. است شده داده ھشدارھایی آینده در آب منابع وضعیت شدن بحرانی

 ھايخشکسالی بروز احتمال بیانگر ھاگزارش کھ شده اشاره ھمچنین

 گستردگی سویی، از .است گذشتھ بھ نسبت آینده در بیشتري

 بیشتر اھسال برخی در و کمتر ھاسال از ايپاره در ھاخشکسالی

 بارندگی مقدار کشور از ايگوشھ در کھ ھاییسال بیشتر، است.

 شرایط در. باشدمی میانگین باالي دیگر گوشھ در است میانگین زیر

 در گذشتھ ھايسیاست و ھابرنامھ یافتن استمرار صورت در و موجود

 از پیش شرایط بھ کشاورزي تولیدي ھاينظام برگشت کشاورزي، بخش

 .رسدمی نظر بھ دشوار بسیار دستکم ممکن، غیر نھ اگر خشکسالی،

 از کوچکی بخش تنھا ھامطالعھ گونھ این کھ است این مھم نکتھ

 خشکسالی بحران ھفتاد دھھ اواخر تا و بوده موجود ھايوھشپژ

 آغاز کشور مناطق از بسیاري در طوالنی و فراگیر صورت بھ ھنوز

). در ایران بھ رغم حاکم بودن ١٣٩۵(خلیلی،  بود نشده

شرایط خشکی در اکثر نقاط کشور، خشکسالی نیز بھ کرات 

ف مصرف ھای مختلاتفاق افتاده و باعث کمبود آب در بخش

مورد خشکسالی  ١٣سال گذشتھ  ٢۵گردد. بھ طوری کھ در می

 ). ١٣٩٠وجود داشتھ است (لوعلیزاده، 

 خشکسالی ارزیابی  -٦-٢

 پیچیده بسیار خشکسالی گیرياندازه و آشکارسازي تعریف،  

 ھایینمایھ تھیھ و در تدوین پژوھشگران بنابراین است،

- پژوھش از برخی اندیدهکوش خشکسالی ارزیابی براي )ھاییشاخص(

 پیشنھاد خشکسالی نمایھ ارائھ براي را معیار چھار گران

 ).١٣٩٢اند (پیری و ھمکاران، کرده

 نظر مورد مشکل و مسئلھ براي مناسب زمانی مقیاس. 

 زمانی سري ھايداده از استفاده با خشکسالی کمی بیان 

 .ايرودخانھ ھايجریان یا و جوي ھايبارش

 نمایھ بودن کاربردي. 

 نمایھ مقدار محاسبھ براي مدت طوالنی ھايداده بودن دسترس در. 

 براي تواندمی خشکسالی، از جامع تصویر ارائھ با نمایھ یک  

 ھانمایھ. گیرد قرار استفاده مورد گیريو تصمیم ارزیابی

 این از کھ افرادي بھ را اقلیمی گوناگون شرایط اطالعات انتقال

 اجازه پژوھشگران بھ و کرده آسانتر ندکنمی استفاده اطالعات
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 شرایط در خشکسالی زمانی و مکانی گستردگی و مدت شدت، کھ دھندمی

. اصوال برای تحلیل کمی کنند بیان را مختلف ھوایی و آب

ھای مرطوب و خشکسالی وجود یک شاخص مشخص جھت تعیین دوره

 ).١٣٩٢خشک بسیار ضروری است (شکری کوچک و بھینا، 

 خشکسالیي ھااخصش  -٧-٢

و قلیمي ت اطالعابھی از ایر متنادخشكسالي مقاھاي صشاخ  

ن جریاف، بر، ندگيرباارت، جھ حردرمانند ژي لوھیدرو

تا  گیرندمیر بھ كارا بي آسایر منابع ھا و خانھرود

اي، در منطقھر طو بھرا ضعیت خشكسالي از وتصویر جامعي 

دي متعدھای صنماید. شاخن بیااد عداي از اودهقالب محد

، منطقھ مي باشنددر ضعیت خشكسالي و يكھ گویاد دارد جوو

 جحیتي اریگردتي نسبت بھ ر ذابطوکدام ھیچچند كھ ھر 

ل عمص بھتر یطي خااشراز آنھا در لي بعضي وند ارند

متناسب با ، خشکساليیابي ھا در ارزین شاخصامیكنند. 

شاخص  یکار مقد شوند.تعیین ميد موجوھای اھداف و داده

ھای از دادهتب مفیدتر اکھ بھ مرباشد مید خشکسالي یک عد

ده و در تسھیل عمل کره پدیدین امرتبط با م خا

(پیری  داردیي امیت بسزھان ایزرتي برنامھآ ھایيگیرتصمیم

 ).١٣٩٢و ھمکاران، 

 ١شاخص شدت خشکسالی پالمر  -١-٧-٢

 توسط پالمر ابداع شد و مفھوم ١٩۶۵این شاخص در سال   

باشد. اساسی دما و بارش و ھمچنین رطوبت خاک استوار می

رود و کار میشاخص در مقیاس زمانی ماھیانھ بھ این

فاکتورھای اساسی مورد نیاز جھت مجاسبھ این شاخص شامل 

دما، بارش، رطوبت خاک و تبخیر و تعرق طی محاسبھ 

این نمایھ  شود.ھای فراوان و نسبتا پیچیده حاصل میفرمول

 تقاضاي و عرضھ بین روابط بر مبتنی و گذشتھنگاھی بھ  با

 از و دھدمی دست بھ خشکسالی شدت از را کمی برآورد یک رطوبت،

 رطوبتی شرایط ھوا، دماي تعرق، -تبخیر پارامترھاي بارندگی،

 شدت نمایھ. کندمی استفاده ورودي اطالعات براي غیره و خاك

 پایش براي توانمند ابزاري عنوان بھ سال ٣٠ خشکسالی حدود

                                                
1. PDSI: Palmer Drought Severty Index 
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 براي سطحی آب تأمین نمایھ. است بوده استفاده مورد خشکسالی

و پایش شرایط رطوبتی ارائھ شد  Palmerتکمیل نمایھ 

. این نمایھ با نگاه پس نگرانھ بھ شرایط )١٩٨٩، ١(مینکر

خشکسالی و ترسالی و با استفاده از روش بیالن آبی مورد 

 ).٢٠١۵، ٢د (میشرا و دیساتوجھ ھمگان بو

 ٣شاخص ذخیره آب سطحی  -٢-٧-٢

ارائھ شد و  ٤توسط شیفر و دیزمن ١٩٨٢این شاخص در سال   

مفھوم اصلی آن ھمان مفھوم شاخص پالمر است با این تفاوت 

د توجھ و کھ در این شاخص ذخیره آب موجود در برف مور

نیز برای مقیاس ده است. این شاخص  است تاکید قرار گرفتھ

رود و فاکتورھای اساسی ھواشناسی کار مینھ بزمانی ماھیا

د باشفاده آن بارش و پوشش برف میو اقلیمی مورد است

 ).١٣٨٩(حجازی زاده و جوی زاده، 

  ٥شاخص درصدی از نرمال  -٣-٧-٢

ارائھ  ٦توسط ویلکی و ھمکارانش ١٩٩۴این شاخص در سال   

شد و مفھوم اساسی آن تقسیم بارش واقعی بر بارش نرمال 

باشد و تنھا فاکتور مورد نیاز جھت محاسبھ آن بارش می

باشد و ھمچنین در مقیاس زمانی ماھیانھ بھ کار برده می

 ).١٣٨٨شود (غالمی و ھمکاران، می

 ٧شاخص معیار بارندگی ساالنھ  -۴-٧-٢

طی تحقیقات انجام شده شاخص معیار بارندگی ساالنھ   

ت (بذر بھترین نمایانگر خشکسالی در ایران بوده اس

ھای ). اساس محاسبھ این شاخص، انحراف داده١٣٨١افشان، 

باشد. مقیاس محاسبھ آن ساالنھ بوده بارندگی از نرمال می

و عالوه بر پارامتر میانگین، انحراف معیار استاندار را 

یک سنجھ  SIAPدھد. از آنجای کھ نیز مد نظر قرار می

گویای  شده است، مقادیر بدست آمده از آن داستاندار

، ین شاخصار امقدوضعیت خشکسالی، ترسالی و نرمال است. 

                                                
1. Mincer  
2. Mishra and Desai 
3. SWSI: Surface Water Supply Index 
4.Shafer and Dezman 
5. PN: Percent of Normal 
6. Willeke et al. 
7.SIAP 
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ھا منفی (خشکسالی) ه یستگااز ابرخی ، در معینل یک سادر 

یش افزاکاھش یا از ست کھ حاکی ایگر مثبت دبرخی و در 

ي ھاست کھ بخشاتی ومتفازاي رانباي ھاسیستمر نی عبواوافر

 )١٣٨١ن،فشاراذھند (بدمیار تحت تاثیر قرر را مختلف کشو

  ١ھاشاخص دھک  -۵-٧-٢

ارائھ  ٢توسط گیبس و ماھر ١٩۶٧این شاخص کھ در سال   

شد. از تقسیم توزیع احتمال وقوع آمار ثبت شده دراز مدت 

آید. توزیع بھ دست می  %١٠بارش بر بخشی از ھریک از 

باشد و تنھا فاکتور موثر در محاسبھ این شاخص بارش می

شاخص نیز مقیاس  استفاده در اینمقیاس زمانی مورد 

 ).١٣٨٩(حجازی زاده و جوی زاده،  باشدماھیانھ می

 ٣ دشاخص بارش استاندار  -۶-٧-٢

توسط مکی و ھمکارانش ارائھ  ١٩٩۵این شاخص در سال   

شد. بر اساس تفاوت بارش از میانگین برای یک مقیاس 

زمانی مشخص و سپس تقسیم آن بر انحراف معیار بھ دست 

ید و تنھا فاکتور موثر در محاسبھ این شاخص عنصر آمی

ھای زمانی توان در مقیاسباشد. این شاخص را میبارندگی می

 SPIماھھ محاسبھ کرد. ویژگی دیگر شاخص  ٢۴-۴٨-٠١٢-۶-٣

ی خشکسالی را توان آستانھاین است کھ بر اساس آن روش می

 برای ھر دوره زمانی تعیین کرد بنابراین بر اساس این

ی شدت خشکسالی، مدت آن نیز شاخص عالوه بر محاسبھ

توانیم تعیین نماییم. شاخص بارش استاندار شده بر می

باشد و بھ ی زمانی میاساس احتمال بارش برای ھر بازه

منظور ھشدار اولیھ و پایش شدت خشکسالی اھمیت زیادی 

ھای دارد. این شاخص برای کمی نمودن کمبود بارش در بازه

چندگانھ طراحی شده است (بابایی و ھمکاران،  زمانی

١٣٩٠.( 

  ٤شاخص خشکسالی رطوبت خاک  -٧-٧-٢

 ١توسط ھولینجر و ھمکارانش ١٩٩۴این شاخص در سال   

ارائھ شد. بر مبنای مجموع رطوبت خاک بطور روزانھ برای 

                                                
1.  Deciles 
2. and Maher2 Gibbs 
3. SPI: Standardized Percipitation Index 
4. SMDI: Soil Moisture Drouyht Index 
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سال استوار است و تنھا فاکتور اقلیمی مورد استفاده در 

ھای ساالنھ مقیاس اشد این شاخص درباین شاخص رطوبت خاک می

 ).١٣٩٢(پیری و ھمکاران،  رودبھ کار می

  ٢ویژه -شاخص خشکسالی محصول  -٨-٧-٢

و ھمکارانش محاسبھ شد. این  توسط میر ١٩٩٣در سال   

از شاخص رطوبت محصول ارائھ شد. مفھوم اساسی آن،  شاخص

 مجموع ارقام محاسبھ شده تبخیر و تعرق، تقسیم بر تبخیر

رشد یک محصول ویژه  یو تعرقی کھ ممکن است در طول دوره

ترین فاکتور اقلیمی کھ در این اتفاق افتاده باشد. مھم

باشد و در مقیاس زمانی رود تبخیر و تعرق میشاخص بکار می

(حجازی زاده و جوی شود فصلی از این شاخص استفاده می

 ).١٣٨٩زاده، 

  ٣شاخص بارش سراسری یا کلی  -٩-٧-٢

عرضھ شد.  ٤توسط گومس و پیتراس ١٩٩۴این شاخص در سال   

ھای بارش در یک مقیاس بر اساس الگوھای و نابھنجاری

باشد و تنھا فاکتور موثر در آن بارش ای استوار میقاره

 شودمانی سال و قرن بکار برده میباشد و در دو مقیاس زمی

 ).١٣٩٠(بابایی و ھمکاران، 

 ٥نظمی بارش ری یا بیشاخص نابھنجا  -١٠-٧-٢

بر اساس محاسبھ بارش  ٦توسط روی ١٩۶۵این شاخص در سال   

+ بدست ٣تا  -٣مقایسھ شده با ارقام تصادفی از 

کرانھ اختصاص داده  ١٠ھای بارش نظمیآیدبطوری کھ بھ بیمی

شده است. تنھا عامل موثر در محاسبھ این شاخص، بارش 

ھانھ و اس زمانی ماباشد. در ضمن این شاخص در دو مقیمی

 ).١٣٨٩(حجازی زاده و جوی زاده،  شودساالنھ بکار برده می

 ٧احیائی یشاخص خشکسال  -١١-٧-٢

ارائھ شد. شبیھ  ١توسط ویقورست ١٩٩۶این شاخص در سال   

باشد و بر اساس فاکتورھای بھ شاخص ذخیره آب سطحی می

                                                                                                                                              
5. Hollinger 

6. CSDI: Crop Specific Drought Index 
1. RI: National Rain Fall Index 
2. Gommes and Petrassi 
3. RAI: Rain Fall AnomalyIndex 
4. Rooy 
5. RDI: Reclamination Drought Index 
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 قلیمی و ھواشناسی، سطح آب رودخانھ، بارش برف، جریاناتا

مقیاس شود و در سطحی، ذخائر آب و ھمچنین دما محاسبھ می

 ).١٣٩٢(پیری و ھمکاران،  رودزمانی ماھانھ بکار می

  ٢شاخص بارش موثر  -١٢-٧-٢

بھ عنوان  ٣توسط ویلت و بون ١٩٩٩این شاخص در سال   

ھای اخیر ارائھ گردید و جدیدترین شاخص خشکسالی در سال

ثر روزانھ ؤکمی از بارش مھای این شاخص بر اساس تحلیل

ثر در آن بارش بوده ؤاستوار است. بنابراین تنھا عامل م

در مقیاس  SPIباشد. میانگین و مقیاس زمانی آن روزانھ می

زمانی در یک موقعیت صفر خواھد بود و انحراف معیار آن 

نرمال شده  SPIا یرباشد، این یک مزیت است زبرابر یک می

توانند بھ تر میتر و مرطوبی خشکھااست. بنابراین اقلیم

ھای خشکسالی، ھمان روش نشان داده شوند. عالوه بر دوره

شود. یک بررسی می SPIھای ترسالی ھم بھ وسیلھ نمایھ دوره

بھ طور منفی باشد و شدت  SPIحادثھ خشکسالی ھر زمانی کھ 

افتد. این حادثھ یا کمتر برسد، اتفاق می -١آن بھ ارقام 

شود. بھ مقادیر مثبت برگردد تمام می SPIزمانی کھ 

باشد کھ بنابراین حادثھ خشکسالی دارای یک دوره زمانی می

شود و شدت آن برای بھ وسیلھ شروع و خاتمھ آن تعریف می

شود. ھر ماه تا زمانی کھ حادثھ تدوام دارد محاسبھ می

ھای اخیر گسترش زیادی در کشور ما داشتھ خشکسالی در سال

تر در مورد و کاملین لزوم اجرای تحقیقات بیشتر است و ا

ثیرات حاصل از آن را بیش از بیش آشکار أاین پدیده و ت

 .)١٣٩١سازد (ناصرزاده و احمدی، می

 ھای خشکسالی لیست برخی از شاخص:  ١ - ٢جدول 
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6. Weghorst 
7. ERI: Effective Rain Fall Index 
8. Wilhit and Byun  
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      The purpose of this study was to predict, analyze and evaluate the state of , Khuzestan 

Province droughts and its effects on surface waters, thereby recognizing drought 

management and providing appropriate solutions for coping with drought and dehydration, 

in order to reduce the damage caused by it. . In this research, using climatic data 

(precipitation) and using DIC software and 3 drought indicators (DI-SIAP-SPI) to analyze, 

evaluate and monitor the severity and frequency of droughts in Khuzestan province during 

a 30-year period (1981-2010) was studied at 3 stations in Ahvaz, Abadan, Dezful, Iran. 

Finally, using SPSS software for linking droughts and reducing precipitation with river 

discharge in the province . According to the results obtained in the studied areas, the 

number of droughts is more than that of the elderly and has been exacerbated in the final 

years (2007-2010). According to the trend diagram, precipitation in the province is 

decreasing and predicted. The same trend continues and droughts continue and SPSS 

software correlates between the changes in the Karun River and Ahwaz River rainfall, 

which is also reduced by decreasing the rainfall of the rivers, so we conclude that there is 

an increase in droughts (decreasing rainfall) And the Karun river flood is inversely 

correlated with the increase in droughts, Finds   .  
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