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  پهنه بندي خشكسالي در استان هرمزگان به كمك شاخص
  GIS در محيط  )SPI(  بارش استاندارد 

  
  : تهيه كنندگان 

   ابراهيم شاكري زاده
   هرمزگان كارشناس امور توليدي معاونت برنامه ريزي استانداري

 E-Mail:a_shakerizade@yahoo.com   79196-19683 كد پستي 

  فاطمه مهدوي  
  اداره كل منابع طبيعي هرمزگان  آبخيزداري  كارشناس 

  
  

  چكيده 
موجب اخـتالل در اكوسيـستم و اثـرات         كه  خشكسالي يكي از مزمن ترين و زيانبارترين ناپايداري هاي محيطي است            

  شدت ، طول در بين حوادث طبيعي در جهان خشكسالي از لحاظ درجه واجتماعي اقتصادي زيانباري را ببار مي آورد

در   اسـتان هرمزگـان     به قرار گـرفتن  با توجه. اول را داراست فراواني مقام  فضاي تحت پوشش و  جموع  مدت ، م
وقوع خشكسالي هاي مكرر درسالهاي اخير، اهميـت پـرداختن بـه     ايران    نيمه خشك  خشك و  آب و هوايي ناحيه

 حوضـه هـاي آبريـز رودخانـه هـاي بـين             منطقه مورد مطالعه شـامل    . مقوله خشكسالي را بيش از پيش نمايان مي كند        
تمام استان هرمزگان     و همچنين حوضه رودخانه كل و رودخانه مهران ميباشد كه          )شرق جاسك    ( بندرعباس و سديچ  

.   را شامل مي شـود       و شرق استان بوشهر   بخشهايي از جنوب استان فارس ، غرب استان كرمان           در بر مي گيرد و نيز        را
سبه فراواني نسبي خشكساليهاي حوضه هاي آبريز استان هرمزگان به كمـك شـاخص بـارش                هدف از اين مطالعه محا    

 ايـستگاه   102جهـت بررسـي خشكـساليهاي محـدوده مطالعـاتي ،            . و پهنه بندي آنهـا مـي باشـد           ) SPI(استاندارد  
مـورد تجزيـه و تحليـل قـرار      )  83-84  تـا  64-65(  ساله    20هواشناسي وزارت نيرو با طول  دوره آماري  مشترك           

  در سه مقياس زماني شش ماهه اول ، شش ماهه دوم و ساالنه محاسبه گرديد و نقـشه                    SPIگرفتند و سپس شاخص   
نقـشه  .  توليـد گرديـد      GISهاي گستره  خشكسالي حوضه هاي آبريز براي دوره هـاي زمـاني يـاد شـده در محـيط                     

در  SPI  نشان مي دهدكه بخش اعظمـي ازحوضـه هـاي آبريـز اسـتان از لحـاظ كـالس       82-83 خشكسالي ساالنه 
كه در حوضه هاي ميناب ، گرو ، سرني ، حـسنلنگي و جالبـي         وضعيت خشكسالي و خشكسالي شديد قرار داشته اند       

اين مناطق تمهيداتي انديشيده شود      كه مي بايست در جهت كاهش اثرات خشكسالي در           شرايط خشكسالي حادتر بوده   
 .  
  

    GIS ، خشكسالي ، SPIپهنه بندي ، : واژه هاي كليدي 
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  :بيان مسأله 
تاريخ اين سرزمين مملـو از خشكـسالي        . شايد خشكسالي يكي از قديمي ترين واژه كهن اين مرز و بوم باشد              

تا بدانجا كه بر روي     .  ما را به دنبال داشته است        طي  ، مهاجرت و مرگ اجداد      حهاي فراوان مي باشد كه خيلي ازآنها ق       
  . به يادگار مانـده اسـت      »خدا اين كشور را از دشمن ، خشكسالي و دروغ حفظ كند             «كتيبه اي در تخت جمشيد جمله       

متفاوت از    )Drought( بنا به تعريف پديده خشكسالي     . است    قرار گرفته  ايراناستان هرمزگان در زمره مناطق خشك       
عـدم كفايـت  بـارش در          خشكي نوعي ويژگي ذاتي و دائمي منطقه است كه  عبارتست از            ،است    )Aridity(خشكي  

 در حاليكه خشكسالي ويژگي موقتي هواشناسي يك منطقه بـشمار ميـرود و              .آن منطقه    حد  الزم براي رشد حيات در      
شك نيست ، ميـزان ايـن كـاهش آنقـدر          عبارتست از كاهش غير منتظره بارش در مدتي معين در منطقه اي كه لزوما خ              

 روند عادي رشد را در منطقه مختل مي كند ، بنابراين خشكسالي ويژگي دائمي يك منطقـه نيـست و در هـر                       است كه 
 پديده اي است كه در هـر  خشكسالي  به عبارت ديگررژيم آب و هوايي حتي مناطق مرطوب نيز مي تواند اتفاق بيافتد      

.  گردد محيطي زيست   و   اقتصادي ، اجتماعي     عمده   هاي هزينه و پيوندد و منجر به زيانها     اي مي تواند بوقوع ب     ناحيه
 اثرات آن ممكن است سالها بعد از خشكسالي تداوم           حادتر بوده و   خشك نيمه و  خشك مناطق     در فاجعه     اينابعاد    
 اسـت   كردهپيدا      تازه اي    ابعادكسالي     پديده خش    مصرف روز افزون منابع آبي     بدليل اخير  هاي دههدر  .  باشد    داشته

 بنـابراين كـشورهاي جهـان بـويژه ايـران كـه در صـدد                .است تحت تاثير قرار داده        را  زيادي انساني هاي   جمعيتو  
 بدون ترديد بايد درمديريت و برنامه ريزي به خشكسالي           دستيابي به توسعه پايدار و بهبود وضعيت موجود مي باشند ،          

  .ضه و خطر چند بعدي توجه خاصي معطوف دارندبعنوان يك عار

  : ضرورت و اهميت 
تبعات خشكسالي چند ساله اخير به طور چشمگيري ، ابعاد مختلف توسعه استان ، زندگي مردم و منابع پايه را              

بحران كمبود آب باعث كاهش ذخيره آب مخزن سـد مينـاب و عـدم اطمينـان از آبگيـري                    . تحت تاثير قرار داده است    
اي جگين و شميل ، افت شديد سطح آب زير زميني دشت هاي اصلي استان ، شور شدن و كاهش كيفيـت منـابع      سده

آب زير زميني بخاطر برداشت بي رويه گرديده كه به تبع آن استان شاهد فقر پوشش گياهي و بيابـاني شـدن اراضـي،                        
 نخيالت و مركبات و افـزايش شـيوع         تشديد فرسايش بادي، كاهش شديد علوفه و توليدات دامي، خشك شدن باغات           

يكي از مهمترين تبعات خشكسالي مشكالت اقتصادي و اجتماعي است كه           . بيماريهاي مشترك انسان و دام خواهد بود      
  . در نتيجه توقف برنامه هاي اقتصادي و كشاورزي و همچنين مهاجرت اجباري روستاييان رخ مي دهد

  : هدف 
الي و مشخص نمودن منـاطق پـر مخـاطره و كـم مخـاطره در اثـر وقـوع         تعيين گستره خشكساين مقالههدف  

   بارندگي  با استفاده از داده ها و اطالعات موجودخشكسالي در محدوده هاي مطالعاتي استان هرمزگان 

  : روش تحقيق 

نمايـه    مي تـوان بـه      از جمله    ارائه شده است كه   روش هاي مختلفي جهت بررسي خشكسالي توسط محققين         
نمايه ناهنجاري  ،) SIAP( ، نمايه معيار بارندگي ساالنه (DPI) نمايه دهكهاي بارندگي ، )PNPI(نرمال بارندگي درصد 
 ، نمايه شدت خشكسالي پالمر) SPI(، نمايه بارش استاندارد  ) BMDI( ، نمايه خشكسالي بالم و مولي )RAI( بارندگي

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

)PDSI(  ،    نمايه رطوبت گياه)CMI( ، نمايه بارش مؤثر )EPI(  ،   نمايه خشكسالي احيـايي)RDI ( نمايـه تـامين آب    و
  نياز به پارامترهاي  متعـدد ومحاسـبات        بررسي خشكسالي توسط روش هاي فوق الذكر       .اشاره كرد    ) SWSI( سطحي  

 ايـن نقـصان   كـه شـرق اسـتان     بويژه  در شرق  و شمالدر استان فقدان يا كمبود آمار      به علت    كهداشته  پيچيده آماري   
آماري بيشتر به چشم مي خورد ، امكان پذير نمي باشد بدين لحاظ از بين روش هاي مختلف ، بررسي خشكـسالي در       

 مبتنـي بـر      SPI از آنجائيكـه شـاخص      گرفتـه اسـت   صـورت    )SPI( استان هرمزگان بر اساس نمايه بارش استاندارد        
اي هواشناسي تقريباً تمام استان را تحت پوشش قرار مي ارامتر ه و آمار بارندگي در مقايسه با آمار ساير پ       بودهبارندگي  

 فواصـل زيـاد وجـود دارد لـذا نمايـه مـذكور جهـت بررسـي                  دهد و در مناطق فوق الذكر نيز ايستگاه بارانـسنجي بـا           
 بارش  بيشتر از متوسط را        SPI مقادير مثبت   . مي باشد    -3و  + 3 بين   SPI مقادير  محدوده .خشكسالي انتخاب گرديد    

 بارش كمتر از متوسط را نشان  داده  و          SPIمي كند ، در حاليكه  مقادير  منفي           ن مي دهد  و دوره ترسالي  را  بيان          نشا
 از عدد صفر بيشتر باشد دوره هاي ترسالي و خشكسالي           SPIهر قدر فاصله  مقادير      . حادثه  خشكسالي اتفاق مي افتد       

 كار عمده در بخـش روش تحقيـق و توصـيف داده بـه شـرح ذيـل                   نشان مي دهد بنابراين در اين مقاله دو        شديدي را 
  : صورت گرفته است 

اسـتان هرمزگـان ، بخـشهاي جنـوبي اسـتان           محدوده مورد مطالعه تمام     : موقعيت طبيعي منطقه مورد مطالعه      -1
مي كنـد   كيلومتر مربع را اشغال 106514و مساحتي در حدود  گيرد قسمت شرقي بوشهر را دربرمي  و كرمان فارس و

25 در بين طول هاي جغرافيايي اين مناطق كه  . برابر مساحت كل استان هرمزگان است       5/1كه در حقيقت حدود      َ  52 
19تا  َ 59  25  َ عرض هاي جغرافياييوشرقي   25 َ 10  تا   29 ناشـي از بارنـدگي    گسترش دارد تمام آبهـاي  شمالي 

و   بـه خلـيج فـارس      اراضـي سـاحلي   از عبور از كوهستانها ، دشـتها و       و پس     را جمع آوري نموده    مناطق ذكر شده  
 الزم به ذكر است محدوده مطالعاتي ذكر شده شامل كليه واحد هـاي مطالعـاتي تهيـه و تأييـد                     .درياي عمان مي ريزند     

    .شده وزارت نيرو مي باشد كه تمامي حوزه هاي آبريز استان هرمزگان را شامل مي شود 
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   محدوده مورد مطالعه –  1كل  ش

  
جهت بررسي وضعيت خشكسالي ، آمـار كليـه         : بررسي ايستگاههاي هواشناسي در محدوده مورد مطالعه        -2

كيفيت و يكنـواختي داده هـاي بارنـدگي آنهـا بررسـي             ايستگاههاي هواشناسي در محدوده مورد مطالعه جمع آوري و          
با توجه بـه  .  به عنوان دوره پايه مطالعات انتخاب گرديد 1383-84 تا 1364-65 ساله  20از اينرو دوره آماري     . گرديد  

 ساله بسياري از ايستگاههايي كه جديدالتأسيس بودند و طول دوره آمـاري آنهـا كمتـر از پايـه                    20انتخاب دوره آماري    
 داخل و خارج اسـتان   ايستگاه هواشناسي در102زماني مورد نظر بود از محاسبات حذف گرديدند كه در نهايت تعداد          

ايستگاههاي هواشناسي و پراكنش آنهـا را در محـدوده مـورد مطالعـه               ) 2( شكل  . به عنوان مبناي مطالعه قرار گرفتند       
  . نشان مي دهد 
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  ايستگاههاي هواشناسي محدوده مورد مطالعه -2شكل 

 

  
  : يافته هاي تحقيق تحليل تجزيه و 

 استفاده شده و    ILWIS3.4 و   ArcGIS9.1 داده ها از امكانات نرم افزاري        در اين بخش جهت تجزيه و تحليل      
  : در دو كار عمده صورت گرفته است 

 بارندگي محدوده هاي مطالعاتي ، با استفاده از آمار پردازش شـده و بـا                جهت برآورد  : تحليل بارندگي منطقه       -1
 اقـدام بـه ترسـيم همبـاران سـاالنه محـدوده هـاي               ILWIS3.4 و   ArcGIS9.1بهره گيري از امكانات نرم افزار هـاي         

 ترسيم شده مشاهده مي گردد كه هسته پرباران منطقه در سرچشمه رودخانه  همباران  بر اساس خطوط   .مطالعاتي گرديد 
   ميليمتر متمركز است و هر قدر از ايـن هـسته دور شـويم ميـزان بارنـدگي بتـدريج                     420به  ميزان    ) جاماش  (  جالبي

 ميليمتر واقع شده است و منطقه       400د هسته  پرباران ثانوي  نيز در قسمت مياني حوضه  مزبور به ميزان                كاهش مي ياب  
  .  ميليمتر نمايان است 380سوم بيشينه بارش نيز در سرچشمه رودخانه رودان به ميزان 

رودخانـه هـاي      سرچشمه مقايسه  پراكندگي  بارش  در حوضه هاي  آبريز  بيانگر  اين  است كه  حداكثر  بارش  را                         
آبريز اسـتان هرمزگـان      و رودان دريافت مي كند و قطب پرباران حوضه هاي         ) شميل  ( ،حسنلنگي  ) جاماش  ( جالبي  

در ايـن نقـاط آب رودخانـه هـا         نيز در اين محدوده متمركز شده است ، كه  خوشبختانه بعلت فقدان گنبدهاي نمكـي               
ده  نقشه  مالحظه  مي گردد كه  نمي توان يك قاعده كلي  در رابطه با رونـد              با مشاه  .شيرين و قابل استفاده مي باشد       

تغييرات بارش در منطقه  مشخص كرد اما  در مجموع  مي توان گفت  مناطق  پست  ساحلي  بارش كمتـري  نـسبت                            
ارتفـاع    ارتفاعات  و  مناطق كوهستاني  برخوردار است البته در همه جاي حوضه هاي آبريز رابطـه  بـين  بـارش و              به

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

در سرچشمه رودخانه ده    )  ميليمتر   120( معني دار نيست بعنوان نمونه يكي از هسته هاي  كم باران محدوده مطالعاتي               
همچنين با مطالعه نقشه مـشاهده مـي گـردد كـه بارنـدگي در                 . متر واقع شده است      2000ت باالي   شيخ و در ارتفاعا   

مي باشد كـه ايـن منـاطق        )مهران و رسول    ( كمتر از حوضه هاي غربي       )سديچ و گابريك    ( حوضه هاي شرقي استان     
ميزان  بارندگي  در جزاير  و  خليج فارس كمتر  از ساير           .بارش دريافت مي كنند      ميليمتر240 و   120بترتيب درحدود   

 كـم بـاران تـرين منـاطق حوضـه هـاي آبريـز اسـتان                  . ميليمتر است    120 اط  استان  است و  مقدار  آن  در حدود            نق
 100هرمزگان در بخشهاي پست ساحلي حوضه هاي سديچ ، گابريك و جگـين مـي باشـد كـه بـارش آنهـا كمتـر از             

  ميليمتـر و حـداقل آن  31/266 ميـزان   به) جاماش ( بدين ترتيب حداكثر بارش درحوضه آبريز جالبي  .  ميليمتر است 
  .  ميليمتر محاسبه گرديده است  3/122در حوضه آبريز سديچ به ميزان 

  خطوط همباران محدوده هاي مطالعاتي -3شكل 

     
 دامنـه  -3و + 3بـين   طبقـه ناهنجـاري   7در SPI ميزان نمايه  :  و پهنه بندي خشكسالي SPIمحاسبه نمايه  -2

)  1 (جـدول در  طبقات مختلف اين نمايـه    .   خشكسالي بسيار شديد مي باشد       -3لي بسيار شديد و     ترسا+  3دارد  كه    
  . منعكس گرديده است 
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   SPI طبقه بندي مقادير -1جدول 
   و باالتر2  ترسالي بسيار شديد

  99/1 تا 50/1  ترسالي شديد
  49/1 تا 00/1  ترسالي 
  -99/0 تا 99/0  نرمال

  -49/1 تا -00/1  خشكسالي  
  -99/1 تا -50/1  خشكسالي شديد

   و كمتر-00/2  خشكسالي بسيار شديد
  

، داده هاي  بارندگي هـر ايـستگاه بـه  سـه گـام                  محدوده مطالعاتي  ) SPI( جهت برآورد نمايه بارش استاندارد             
م زماني بر اساس فرمـول    هر گاSPIسپس  مقادير  . زماني شش ماهه اول ، شش ماهه دوم و ساالنه تقسيم  گرديدند           

  .محاسبه گرديدند)  ايستگاه 102(   براي هر يك از ايستگاههاي  محدوده  مطالعاتي           )SPI( شاخص بارش استاندارد    
 هر گام زماني در هرسال      SPIبا توجه به محاسبات بعمل آمده براي هر يك از ايستگاههاي محدوده مطالعاتي ، مقادير                

 درصد ايـستگاههايي كـه      سپس  طبقه بندي گرديدند   )1(در يكي از گروههاي جدول       SPI بر اساس طبقه بندي مقادير    
 اساس شديدترين سـالهاي خشكـسالي و         اين  بر ودر دوره هاي مختلف ترسالي و خشكسالي قرار داشته اند مشخص            

ديدترين  سال   ش)2جدول (بر اساس جدول  دوره  زماني ساالنه . گرديد  مشخص مطالعاتي   هاي ترسالي در محدوده  
.  بوده است    78-79 و   79-80 بترتيب  سالهاي آبي      پس از آن   و   1382-83آماري سال آبي     دوره 20شكسالي در طي  خ

در كـالس    درصد9/56 درصد ايستگاهها در كالس نرمال ،        1/41 ايستگاه مورد نظر   102  از مجموع     1382-83در سال   
همچنين  بر اساس جدول مذكور  سال         .يد قرار داشته اند      درصد آن در كالس خشكسالي شد      2  و باالخره  خشكسالي

 درصد ايـستگاهها در ترسـالي       7/64وضعيت  بارندگي     از لحاظ .   بعنوان شديدترين سال ترسالي  بوده  است           75-74
 درصـد ايـستگاهها در      0/2 درصد در دوره ترسالي و باالخره        8/9  درصد در ترسالي شديد و        5/23فوق العاده شديد ،     

در گروههـاي مختلـف خشكـسالي       )  ايستگاه   102( در همين سال هيچكدام از ايستگاهها       . ره نرمال قرار داشته اند      دو
  .  قرار نداشته است 
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   در ايستگاههاي مورد مطالعه  زماني ساالنهدوره در SPI مختلف كالس هاي وقوعدرصد  -2جدول 
 سال ترسالي رساليت خشكسالي خشكسالي 

 شديد فوق العاده شديد
 ترسالي نرمال خشكسالي

 فوق العاده شديد شديد
65-1364     8 92       
66-1365     2 87 8 3   
67-1366     1 98 1     
68-1367     7 93       
69-1368     6 90 3 1   
70-1369       100       
71-1370       85 13 1 1 
72-1371       20 9 14 57 
73-1372     25 75       
74-1373       96 1 3   
75-1374       1 11 23 65 
76-1375       97 3     
77-1376       59 18 10 13 
78-1377     1 99       
79-1378   4 33 63       
80-1379     34 66       
81-1380     10 90       
82-1381     7 93       
83-1382   2 57 41       
84-1383       89 10   1 

  
با توجه به شديدترين سال هاي وقوع خشكسالي در طي دوره آمـاري  براي شناخت توزيع مكاني خشكساليهاي منطقه      

 در سه مقياس زمـاني شـش ماهـه اول ،            1382-83 و   1379-80 ،   1378-79 در سال هاي      SPIنقشه مقادير    ساله   20
   نـشان    را دوره زمـاني سـاالنه     در   1382-83 در سـال     SPI مقـادير    4 شـكل . النه ترسـيم گرديـد      شش ماهه دوم و سا    

 نقـشه هـاي پهنـه بنـدي خشكـسالي در            GISمي دهد سپس با استفاده از نقشه هاي تهيه شده و برگيري از امكانـات                
 زماني ساالنه در سـال هـاي         پهنه بندي خشكسالي را در مقياس      7 تا   5اشكال  . ده هاي مورد مطالعه تهيه گرديد       محدو

  . مذكور نشان مي دهد 
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  1382-83 ساالنه محدوده هاي مطالعاتي در سال SPIمقادير -4شكل 

  
   1378-79پهنه بندي خشكسالي در مقياس زماني ساالنه در سال -5شكل 
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  1379-80پهنه بندي خشكسالي در مقياس زماني ساالنه در سال  -6شكل 

  
  1382-83ندي خشكسالي در مقياس زماني ساالنه در سال پهنه ب -7شكل 
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  : و پيشنهادات نتيجه گيري

 و  حوضـه هـاي آبريـز       تحليل نقشه هاي پهنه بندي خشكسالي ساالنه ديدگاه روشني از وضعيت خشكـسالي            
 اسـتان   مطالعـاتي هـاي   محـدوده    78-79 سـاالنه    SPI مطالعه نقشه پهنـه بنـدي         .ارائه مي دهد  محدوه هاي مطالعاتي    

 SPI هرمزگان بيانگر اين است كه بخشهاي اعظمـي از شـمال ، شـرق و غـرب محـدوده مطالعـاتي از لحـاظ كـالس                         
  ضـــمن اينكـــه بخـــشهاي ميـــاني محـــدوده مطالعـــاتي و سرچـــشمه  . دروضـــعيت خشكـــسالي بـــوده اســـت 
وضـعيت نرمـال قـرار    در جزيره قشم و جزاير اطراف آن از لحاظ بارندگي       رودخانه هاي گابريك و جگين و همچنين      

داشـته    شديدترين وضعيت خشكسالي در سال آماري مزبور در بخشهاي مياني حوضه آبريز آبشور گسترش              .ندداشته ا 
  SPIبررسـي  نقـشه پهنـه بنـدي        .   در وضعيت خشكسالي شديد قرار داشته اسـت          SPIاست كه از لحاظ طبقه بندي       

 كمتـر بـوده و فقـط بخـشهاي شـرقي            78-79ت بـه سـال        گوياي اين است كه گسترش خشكسالي نسب        79-80سال  
 همچنين محدوده هاي شمال شرقي ، شـمال غربـي             محدوده مطالعاتي شامل حوضه هاي سديچ ، گابريك و جگين و          

 در وضعيت خشكسالي قرارداشته و ساير نقاط حوضـه از نظـر             SPIو نوار باريكي در قسمت مركزي  از لحاظ كالس           
 در دوره آماري مذكور هيچ  محدوده اي تحت  SPI از لحاظ طبقه بندي      .ل قرار داشته است     بارندگي در وضعيت نرما   

 نـشان   82-83 سـال    SPIنقشه پهنه بندي    .  سيطره خشكسالي شديد يا خشكسالي فوق العاده شديد قرار نداشته است            
قـرار داشـته اسـت    در وضـعيت خشكـسالي       SPI مي دهد كه بخشهاي اعظمي از حوضه هاي آبريز از لحـاظ كـالس             

قسمتهاي ساحلي حوضه هاي آبريز ميناب ، حسنلنگي ، جالبي و  همچنين بخشهايي از حوضه آبريز سرني و گـرو از                     
در اين دوره سرشاخه هاي رودخانه كل و محدوده هاي          .  تحت حاكميت خشكسالي شديد بوده اند         SPIلحاظ كالس   

يعي در شرق هرمزگان به لحاظ بارندگي حالت نرمال را تجربـه            پراكنده اي در مركز و شمال شرق و همچنين پهنه وس          
 اسـتنباط مـي گـردد كـه         1382-83 و   1379-80 ، 1378-79 سالهاي   SPI از مقايسه نقشه هاي پهنه بندي      .كرده است   

   بيشتر از سايرسالهاي آماري بوده است و بخشهاي اعظمي از استان وحوضه هـاي              1382-83گستره خشكسالي درسال    
همچنين اين نكته را بوضوح نشان مي دهد كه شرق هرمزگان در هر سه سال               . حت سيطره خشكسالي بوده اند      آبريز ت 

آمـاري مـذكور در       پاره اي از نواحي فقـط در يكـي از سـالهاي            وآماري مذكور در حالت خشكسالي قرار داشته است         
ه ابعاد زندگي مردم و توسعه استان را  تبعات منفي خشكسالي چند سال اخير هم.خشكسالي قرار داشته است وضعيت 

بحران . كه اين تبعات در مناطق شمالي ، شرقي و شمال شرقي استان بسيار مشهود تر بود تحت الشعاع قرار داده است     
ات و كاهش سـطح  كمبود آب كشاورزي و شرب در اثر افت شديد سطح آب زير زميني كه به تبع آن خشك شدن باغ    

، كاهش كيفيت منابع آب زير زميني ، كاهش دبي رودخانه هاي دائمي             را در بر داشت     مناطق  اراضي كشاورزي در اين     
با توجه به نقشه هاي پهنه بندي خشكسالي . رود ديگر تبعات خشكسالي در اين مناطق به شمار مي    و تلفات دام ها از      

ه ريـزي در جهـت كـاهش اثـرات          در استان هرمزگان و قرار گرفتن مناطق فوق الـذكر در گـستره خشكـسالي ، برنامـ                 
مطالعه  اين اقدامات مي توان به  از جمله .خشكسالي در اين مناطق بيش از ساير مناطق استان ضروري به نظر مي رسد         

احياء سيستم هاي  ، طرح جامع آبخيز داري استان وتعيين استراتژي توسعه  بر اساس آمايش،كاربري و استعداد  اراضي 
صرفه جويي در مصرف آب از طريق اشـاعه فرهنـگ صـحيح              ،   مديريت فاضالبها و پسابها    ،   نسنتي سطوح آبگير بارا   

حفاظت از عرصه هاي و جلو گيري از حفر چاههاي غير مجاز و بهره برداري بي رويه از منابع آب زير زميني ، مصرف
   .  اشاره كرد طبيعي
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   :فهرست منابع
ايه خشكسالي هواشناسي در نمونه هاي اقليمي مختلـف ايـران ، نيـوار              خليلي ، علي و همكار ، ارزيابي كارايي نم        -1  

  1382 ، 49و48شماره 
 ، سومين كنفرانس منطقه اي و اولين        SPIطيب رضيئي و همكاران ، پايش خشكسالي در ايران مركزي با استفاده از              -2

  1382كنفرانس ملي تغيير اقليم ، اصفهان 
   ،  71رد خشكـسالي در غـرب ايـران ، تحقيقـات جغرافيـايي ، شـماره                 ساري طـرف و همكـاران ، تحليـل و بـرآو           -3

  1382زمستان 
  1371عليجاني و كاوياني ، مباني آب و هواشناسي ، انتشارات سمت ، -4
علي صفدري و همكاران ، پهنه بندي فراواني خشكسالي هاي حوضه كارون بـه كمـك شـاخص بـارش اسـتاندارد          -5
)SPI( در محيطGIS ، 1382نس منطقه اي و اولين كنفرانس ملي تغيير اقليم ، اصفهان سومين كنفرا  
غيور حسنعلي و مسعوديان سيد ابوالفضل ، بزرگي ، گستره و فراواني خشكسالي ها در ايران ، تحقيقات جغرافيايي                   -6

  1376 ، تابستان 45شماره 
ان سنجي كاربرد نمايـه خشكـسالي       قرابي محمد نيا و همكاران ، بررسي نمايه هاي ارزيابي شدت خشكسالي و امك             -7

  1380 شهريور 6پالمر در ايران ، بولتن علمي مركز ملي اقليم شناسي ، شماره 
بهار استان خراسـان ، بـولتن علمـي مركـز اقلـيم             در بررسي الگوهاي مكاني و زماني خشكسالي فصل          SPIكاربرد  -8

  1382شناسي ، جلد سوم ، شماره اول ، بهار 
عملكرد بخش كشاورزي و منابع طبيعي ، سازمان جهاد كشاورزي استان هرمزگان ، آبـان مـاه                 سيماي خشكسالي و    -9

1383   
 ، پاييز و زمـستان  59و58اكرم هدايتي دزفولي ، بررسي خشكسالي و روند آن در استان بوير احمد ، نيوار ، شماره        -10

1384  
11-Rutherford B.M and Maarouf A ,2005 Standardized Precipitation Index zones for MEXICO 
,Instituto de Ecologia ,A.C.,xalapa ,Veracruz 9100,MEXICO 
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