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 چکيده

هاي وابستتتته به این منابع را نیز تحت تأثیر ررار محیطهاي جوي که بر منابع آبی تأثیر منفی داشتتته و ترین پدیدهیکی از مهم     

ترین منابع آبی هر کشور که متأثر هاي زیرزمینی به عنوان یکی از با ارزشدهد پدیده خشکسالی است، در این میان، مطالعه آبمی

 ابع آب زیرزمینی آبخوانباشتد امري رروري است  در این تحقی  به بررسی و ارزیابی تيییرا  سط  مناز شترایط خشتکستالی می

 هايبندرعباس وارع در استتان هرمزگان بر اساس شاخ  خشکسالی بارش استاندارد شده پرداخته شد و میزان ارتبا  دوره دشتت

خشتکستالی با این تيییرا  مورد بررسی ررار گرفت  میزان شاخ  بارش استاندارد شده از آمار ایستگاه سینوپتیب بندرعباس  ی 

هاي دهنو و سرخون در سريتخت، گنو، چوچ-هاي ایسین، شمیلبراي تيییرا  سط  آب دشت 2112الی  0330اري هاي آمستال

دست آمد  نتایج نشان داد که تمامی منطقه به افزارهاي متلب و اکسلنرمماهه با استتفاده از 24و  02، 02، 3، 0، 9ی با مقیاس زمان

مبستگی و تأثیر زیادي روي افت سط  ایستابی دارد  میزان همبستگی افت سط  با پدیده خشتکستالی مواجه بوده و خشتکسالی ه

هاي زمانی، شاخ  ایستتابی با افزای   ول مقیاس ط ول دوره،، شتاخ  بارش استاندارد شده افزای  یافت و در بین تمامی سري

بع آب زیرزمینی نشان داد  میانگین افت ترین همبستتگی را با تيییرا  سط  آب مناماهه بی 24با مقیاس بارش استتاندارد شتده 

دستت آمد  نتیجه کلی تحقی  اارر این است که پدیده همتر ب 92/9ستال مورد مطالعه،  04ستط  ایستتابی در کل منطقه و  ی 

ر واند معیاتهاي زیرزمینی داشته و بررسی تأثیرا  بلندمد  خشکسالی در یب منطقه میخشکسالی تأثیر بسزایی در افت سط  آب

 هاي آب زیرزمینی باشد بندي اثر شد  خشکسالی بر تيییرا  سط  سفرهتري در درجهمناسب

 ، خشکسالی SPIآب زیرزمینی، بندرعباس، شاخ   های کليدی:واژه

 

 مقدمه

ترین منابع آب ترین و با ارزشهاي زیرزمینی یکی از مهمآب     

روند و در منا   خشکی مانند ایران شمار میدر کره زمین به

هاي ترین منابع آب مورد نیاز بخ عنوان یکی از مهمبه

-ند طایدريزیادي برخوردار کشاورزي، شرب و صنعت از اهمیت

 هاي پیاپی سببخشکسالی ،  وروع0930آراگل و همکاران، 

 هاي جدي در کمیت و کیفیتایجاد چال  و افزای  برداشت

-میخشب ویژه در منا   خشب و نیمههاي زیرزمینی بهآب

ال مدیریت صحی  و کاه  پیامدهاي   توجه به اعمگردد

ریزي و اجراي ارداما  پیشگیرانه در خشکسالی، نیازمند برنامه

ري کارگیمقابله با پدیده خشکسالی است که خود مستلزم به

ند، وخشکسالی است طمحمودي و زینی بینیدان  کافی در پی 

هاي انجام شده در زمینه بررسی اثرا  پژوه ،  0939

هاي زیرزمینی، بیانگر اهمیت شناسایی نابع آبخشکسالی بر م
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جهت شناسایی  ارتبا  خشکسالی و سط  آب زیرزمینی است 

هاي وروع خشکسالی و تعیین درجه و شد  آن از شاخ 

ها، شاخ  بارش شود، یکی از این شاخ مختلفی استفاده می

، 0339ط همکاران و کیبمباشد  می ،SPI0طاستاندارد شده 

 منظور تعریف و پای به را شده استاندارد بارش شاخ 

زمانی سه،  هايمقیاس براي بارش کمبود و تعیین خشکسالی

 این SPIکاربرد  ماهه توسعه دادند  تنوع24و  02، 02ش ، نه، 

-هاي کوتاهمقیاس در هم را سالیتأثیر خشب دهد کهمی را امکان

-مقیاسدر  هم خاك، و طنظیر تأثیر خشکسالی بر ر وبت مد 

 و سطحی هايتأثیر خشکسالی بر آب طمانند درازمد  هاي

تعیین  براي ،0339و همکاران ط کیمبنمود   زیرزمینی، پای 

 معین بنديسیستم  بقه ایستگاه، یب هر تري و خشکی میزان

 هاي متفاو توان، شد وسیله آن میهب ارائه نمودند که

 SPIین ترتیب، را تعیین نمود  به ا منطقه یب در خشکسالی

 تواتر SPIزیرا  شودمی ایستگاه، نرمالیزه مورعیتمکان ط به نسبت

این  بر علاوه کند می محاسبه را بارندگی میانگینمکانی  توزیع

SPIزیرا این شاخ  در شود،می نرمالیزه نیز زمان به ، نسبت 

 این شاخ  شود  بنابراینمی محاسبه متفاو  زمانی هايمقیاس

ود خ تحلیل در را خشکسالی هم توزیع زمانی و مکانی توزیع هم

توان به رابل می SPIهاي از جمله سایر مزیت  دهدمی پوش 

ختلف و ارایه هاي زمانی ماستفاده بودن این شاخ  در مقیاس

سادگی آن نسبت  ها، همچنینخطر وروع خشکسالی و ارزیابی آن

بارندگی از  ری  ي متيیر ها و امکان مقایسهبه سایر شاخ 

هاي مختلف و لذا کاربرد هاي بارندگی در مکانکردن ارزشنرمال

-هاي متفاو  اشاره نمود طلشنیدر نواای مختلف با بارندگی آن

،  نتایج تحقیقا  متعددي نیز ااکی از برتري 0929زند و تلوري، 

هاي خشکسالی است طژانگ نسبت به سایر شاخ  SPIشاخ  

 تعدیل ملی ، و مرکز2104؛ پاك و همکاران، 210۲و همکاران، 

 شرایط و پای  خشکسالی منظوربه متحدهخشکسالی ایالا 

-می استفاده استاندارد شده بارش شاخ  از خاك ر وبت ذخیره

همین دلیل در این تحقی  ، به0932فر و همکاران، نماید طزندي

 از این شاخ  استفاده شد  یکی از مهمترین کاربردهاي بعدي

                                                           
1 - Standardized precipitation Index 

یر آن، ارزیابی میزان تأث تعیین پدیده خشکسالی و تعیین شد 

ها نشان داد هاي سطحی و زیرزمینی است  نتایجآن بر منابع آب

 هايارلیمی باعث افت سط  آب هايوروع خشکسالیکه 

-؛ زندي0932دهکردي و همکاران، طخسروي گرددمیزیرزمینی 

ل دیگري که در ازجمله مهمترین عوام .،0932فر و همکاران، 

توان به هاي زیرزمینی نق  اساسی دارد میافت سط  آب

ه برداري اشارهاي بهرهتيییرا  کاربري اراری و افزای  تعداد چاه

کلاهدوز و همکاران ،  093۲زادي و همکاران، طایدري نمود

 رود بر تراز آب زیرزمینیبا بررسی اثر خشکی زاینده، نیز 0934ط

رود و شدن زایندهاصفهان اظهار داشتند، خشبآباد دشت نجف

ویژه در زمان زیرزمینی به هايرویه از منابع آببرداشت بی

دشت سط  ایستابی  افتعوامل  ترینمهمشدن رودخانه خشب

باشند  ارزیابی خشکسالی و تأثیر آن بر منابع آب مورد مطالعه می

و د تفاده ازبا اس اوزه آبخیز رودخانه مینابسطحی و زیرزمینی 

سنجی معرف وارع در هاي باراندر ایستگاه SPI و  RDIشاخ 

هاي افت سط  آب همه دشت که نشان دادنیز  هاي اوزهدشت

 و است لاثیر باأخشکسالی با رریب توروع ثر از أمت ،مورد مطالعه

براساس فرریه سنجه کارآمد، سازگاري بهتري با  SPI شاخ 

مطالعه ،  0932گر و همکاران، اهدارد طنومنطقه مورد مطالعه 

تتتأثیر خشکسالی بتتر کیفیت و سط  آب زیترزمینی دشت 

بیانگر ، نیز 2100اسدزاده و همکاران ط چهاردلتتی رتتروه تتوسط

، ماهه42و  24که خشکسالی در بازه بلندمد   استآن 

 هاي زیرزمینیسط  و کیفیت آبافت داري با همبستگی معنی

 بین ، با بررسی روابط2121خوسفی و زارعی طابراهیمی  دارد

-داده زا استفاده با گیاهی پوش  تخریب و هواشناسی خشکسالی

 استان در خشبنیمه محیط یب در ارلیمی و ايماهواره هاي

 مراتعط چگالی کم سط  اساسیت که مرکزي گزارش نمودند

 یارارط متراکم گیاهی پوش  از بیشتر خشکسالی به، فقیر

  پوش متراکم منا   درصد و خشکسالی است و بین، کشاورزي

بدلیل نق  و اهمیت وجود دارد   منفی دارمعنی رابطه گیاهی

هاي زیرزمینی و اتکاي تولیدا  کشاورزي و توسعه و رون  آب

هاي زیرزمینی و پایداري ارتصادي استان هرمزگان بر منابع آب
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 که این هاي اخیر در منطقه و نق  مخربیگسترده خشکسالی

پدیده بر منابع آبی دارد، در این تحقی  به بررسی وجود و میزان 

هاي زیرزمینی هاي اخیر و تأثیرا  آن بر منابع آبخشکسالی

 پرداخته شد 

 هامواد و روش

 منطقه مورد مطالعه 

22عرض مورد مطالعه بین  محدوده     
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شرری ررار دارد و  

باشد  منطقه مورد مطالعه کیلومتر مربع می 09۲3آن  مساات

تخت، گنو، چوچ دهنو و سرخون -هاي ایسین، شمیلشامل دشت

ترتیب الف و ب به 0گردد  شکل شهرستان بندرعباس می

ي هاها و نقشه زمین و محدودیت اراری دشتمورعیت دشت

 دهد مورد مطالعه در این تحقی  را نشان می

اي ههدف از انجام این تحقی  بررسی میزان تأثیر خشکسالی     

-اخیر بر تيییرا  سط  منابع آب زیرزمینی تعدادي از دشت دهه

شهرستان بندرعباس در استان هرمزگان است  در این  هاي

خشکسالی منطقه از شاخ  منظور محاسبه میزان تحقی  به

بارش استاندارد شده استفاده شده است  براي این منظور از آمار 

 2112تا  0330هاي ایستگاه سینوپتیب بندرعباس  ی سال

-توان به چال آماري می استفاده شد  از دلایل انتخاب این دوره

ها در هاي آماري و بازسازي آنهاي موجود در دسترسی به داده

خشب اشاره نمود، زیرا به دلیل تيییرپذیري ب و نیمهنواای خش

ها ارزش چندانی نداشته شدید بارش در این منا   بازسازي داده

؛ 09۲۲پوشی شود طمسعودیان  و بهتر است که از آن چشم

هاي ،  منابع آب زیرزمینی دشت0924مسعودیان و عطائی، 

تار و دهنو و سرخون از نظر رفتخت، گنو، چوچ-ایسین، شمیل

 باشند،سیکل سالانه تحت تأثیر رژیم بارش منطقه می

 

 
 طالف،
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 طب،

 ها.الف( جانمایی منطقه مورد مطالعه در ایران و استان هرمزگان و ب( نقشه زمین و محدودیت اراضی دشت -1شکل 

آورده شده  2هاي زیرزمینی منطقه در شکل تراز آب نقشه     

ود  شاست  این تأثیرپذیري با یب تأخیر دو یا سه ماهه پدیدار می

منظور بررسی میزان تيییرا  سط  منابع آب زیرزمینی با به

میزان شد  خشکسالی به روش شاخ  بارش استاندارد شده 

هاي ذکر شده  ی ،، آمار مربو  به تيییرا  سط  آب دشتSPIط

 آوري شد  جمع 2112 -0330دوره آماري 

 
 نقشه تراز آب زیرزمینی منطقه مورد مطالعه. -۲شکل 
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افزارهاي متلب و اکسل از نرم SPIبراي انجام محاسبا  روش 

 است  SPIشاخ   نشان دهنده 0استفاده شد  رابطه 

=SPI ،0ط 
X-X̅

δ
 

مورد مطالعه و  میانگین بارش دوره �̅� بارش ماهانه، xه در آن ک

δ همگن از ا مینان از   پسهاي بارش استانحراف معیار داده-

، 02، 3، 0، 9مقیاس  با زمانی هايسري ماهانه، هايداده بودن

-توزیع با زمانی هايسري از هر یب  شد تشکیل ماهه24و  02

 و گاما هايتوزیع نهایت در و داده شد برازش مختلف هاي

 وزیعت  ترین روش انتخاب شدعنوان مناسببه سه تیپ پیرسون

این  تابع داشته و بارندگی زمانی سري با خوبی گاما برازش آماري

 2طه راب صور به فراوانی یا چگالی ااتمال تابع صور به توزیع

 ،  0339 همکاران، کی ومبط است شده تعریف

1 ،2ط

β
α
Γ(α)

xα-1e
-x

β⁄
 for:x>0 

مقدار   x>0پارامتر مقیاس، β > 0پارامتر شکل،α > 0در آن که

 استاندارد بارش شاخ  محاسبه تابع گاما است  £، αط بارندگی و

 راوانیف بر توزیع گاما ااتمال چگالی تابع برازش با رابطه در شده

از  βو  α پارامترهاي  باشدمی معین ایستگاه یب براي بارندگی

هاي یب از سري هر براي و ایستگاه هر براي گاما چگالی تابع

-یم نماییدرست روش اداکثر از استفاده با  شدند برآورد زمانی

کرد  برآورد 4و  9روابط  بر اساس را βو  αبهینه  مقادیر توان

 ، 2119تیان، ؛ نتل و یوگان0339همکاران،  و کیطمب

 =α ،9ط
1

4A
(1+√1+

4A

3
), β=

X̅

α
 

 -A=ln(x̅) ،4ط
1

n
 ∑ ln (xi

n

i=1

) 

 بارندگی میانگین x̅ تعداد مشاهدا  بارندگی و nدر آن  که

 باشد  نتایجآماري می  ی دوره در مشخ  یب ماه براي تجمعی

 تجمعی ااتمال کردن پیدا براي شده، محاسبه پارامترهاي

 از هر یب براي و مشخ  زمانی مقیاس و در ماه بارندگی

 تابع به β / χ =t با فرض تجمعی، ااتمال  شد استفاده هاایستگاه

  ،2شود طرابطه می تبدیل نار  گاماي

 =G(x) ،2ط
1

 Γ(α)
∫ tα-1e-t  dt

∞

0

 

 بارندگی توزیع و باشد نشده تعریف x=0 براي گاما تابع کهزمانی

صور  به تجمعی ااتمال االت این باشد، در صفر مقادیر داراي

 شود می محاسبه  0رابطه 

 H(x)= q+(1+q)G(x) ،0ط

توسط  SPIبندي شاخ  شد  خشکسالی پس از ارائه  بقه

، بر اساس تجربیا  2111طنیو ،، اگ0339کی و دوسکن طمب

خشکسالی منطقه ساالی در آفریقا به  دست آمده از بررسیبه

دي بنتعدیل و اصلاح این شاخ  پرداخته و بر این اساس  بقه

 آورده شده است  0جدیدي را ارائه نمود که در جدول 

 (.۲111نیو )( و اگ1991کی )بر اساس نظریات مک خشکسالیبندی شدت طبقه -1جدول 

 شدت خشکسالی
 (۲111نیو )بندی اگطبقه

 SPI شاخصبرای 

 (1991کی و دوسکن )بندی مکهطبق

 SPI شاخصبرای 

 <  -2 <  -02/0 بسیار شدید

 < 2/0 <  -22/0 شدید

 متوسط
24/1-  > 

0/1 - 

 <  1 ملایم

 > 1 >  -24/1 بدون خشکسالی

 نتايج

و تيییرا  سط  آب  SPIدست آمده از شاخ  نتایج به     

 2112تا  0330هاي هاي مورد مطالعه  ی سالزیرزمینی دشت

د دهترسیم شده است  نتایج کلی نشان می ۲تا  9هاي در شکل

 SPIهاي مورد مطالعه، شاخ  ها  ی سالکه در تمامی دشت

عبارتی، خشکسالی در اال گسترش شدن است بهدر اال منفی

آب  هايد شدن است  متقارب با این ورعیت، سط  سفرهو تشدی

رغم این روند یکسان، باشد  علیزیرزمینی نیز در اال افت می
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هایی با یکدیگر دارد  نتایج همچنین میزان تيییرا  آنها تفاو 

هاي آب زیرزمینی با یب تأخیر نشان داد که تيییرا  سط  سفره

کته جالب توجه تيییرا  نماید  نتبعیت می SPIزمانی از شاخ  

غم ردهنو علیچوچ کم و ثبا  سط  سفره آب زیرزمینی در دشت

باشد که ارتفاع سفره آن بین می SPIتوجه شاخ  تيییرا  رابل

 متر است  جدا از افت کلی سط  آب زیرزمینی دشت 09تا  02

ها دهنو، روند کاه  بصورتی است که از ابتداي بررسیچوچ

، پس از افت تقریباَ مداوم و هر سه 0330سال ، تا 0330طسال 

 اي نسبتاَ مناسبیساله سط  آب زیرزمینی، در سال بعد تيذیه

اتفاق افتاده و سط  آب به سط  اولیه خود برگشته است اما پس 

آمده نتوانسته جوابگوي تخلیه و هاي پی از این تاریخ، تيذیه

 ب زیرزمینیافت سالانه سط  آب زیرزمینی باشد و لذا سط  آ

 ، 9مرتباَ با کاه  و افت مواجه بوده است طشکل 

 
 .SPIدهنو و شاخص های دشت چوچتغییرات مطلق سطح آب چاه -1شکل 
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روند کلی تيییرا  سط  آب زیرزمینی دشت ایسین نیز، کاهشی 

دهنو که تيییرا  دشت است با این تفاو  نسبت به دشت چوچ

 تر است، این در االیبه نسبت کمتر و بسیار تدریجی ایسین

سمت همچنان روي و شدید است و به SPIاست که تيییرا  

عبارتی، در دشت ایسین، تيییرا  هتر شدن تمایل دارد، بمنفی

SPI   تأثیر چندانی بر افت سط  سفره آب زیرزمینی نداشته است

ینی ط  آب زیرزمیکی از دلیل این پدیده، ارتفاع و عم  بیشتر س

هنو ددر دشت ایسین و تأثیرپذیري کمتر آن نسبت به دشت چوچ

باشد طشکل تري دارد میتر و سطحیکه آب زیرزمینی کم عم 

4 ، 

 
 .SPIتغییرات مطلق سطح آب چاه های دشت ایسین و شاخص  -0شکل 

داراي افت دهنو و ایسین هاي چوچگنو نسبت به دشت دشت

تر با شیب تندتري بوده است  این دشت به استثناي تقریباَ مداوم

ها، همواره با افت سط  و کاه  ارتفاع در بقیه سال 0334سال 

سفره آب زیرزمینی مواجه بوده است  هر چند عم  سط  

هنو دهاي چوچایستابی این دشت به مراتب بیشتر از سایر دشت

هاي افر شده در این لاي تعداد چاهو ایسین است اما، تراکم با

منطقه، افت شدیدتري را باعث شده است  تأثیرپذیري زیاد این 

 ،   2هاي مهم آن است طشکل ها، از ویژگیدشت از خشکسالی
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 .SPIتغییرات مطلق سطح آب چاه های دشت گنو و شاخص  -۵شکل 

تأثیر دهنو و گنو تحتچوچهاي سرخون نیز همانند دشت دشت

ي اهاي بوروع پیوسته بوده و نوسانا  تيذیهزیاد شد  خشکسالی

اي زیادي در این دشت مشاهده گردید، این نوسانا  و تخلیه

بوده اما پس از این تاریخ،  0333داراي میانگین مشخصی تا سال 

ها، میزان تيذیه جوابگوي تخلیه زیاد با تشدید شد  خشکسالی

وم نبوده و افت مداوم و شدیدي در سط  آب زیرزمینی و مدا

 ،   0منطقه باعث شده است طشکل 
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 .SPIتغییرات مطلق سطح آب چاه های دشت سرخون و شاخص  -۶شکل 

در افت سط  ایستابی دشت شمیل، نوسانا  زیاد و چشمگیري 

ابی این دشت، از مشاهده نشده و تداوم تدریجی افت سط  ایست

ها و تداوم آن مشخصا  بارز آن است  تشدید شد  خشکسالی

نمایان  ۲و تأثیر بر افت سط  ایستابی در این دشت در شکل 

، ارتبا  بین این روش و افت سط  SPIاست  با افزای  دوره 

ا عبارتی افت سط  ایستابی بگردد بهایستابی، بهتر مشاهده می

 است   تأخیر زمانی همراه بوده
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 .SPIتغییرات مطلق سطح آب چاه های دشت شمیل و شاخص  -۷شکل 

تا  0330هاي میانگین افت سط  سفره آب زیرزمینی  ی سال

آورده شده است   2هاي مورد مطالعه در جدول در دشت 2112

دهد میانگین افت سط  آب براي کل منطقه  ی نتایج نشان می

باشد  متر می 92/9 ور متوسط هاي مورد مطالعه بهسال

، نیز  ی تحقیقی در دشت 0930کریمی و امیدوار طبهزادي

متر به ازاي یب  3/01سروستان فارس افت به مراتب بیشتري ط

ساله، را براي سفره آب زیرزمینی منطقه مورد مطالعه  21دوره 

 3/00افت ، نیز 093۲زادي و همکاران طدست آوردند  ایدريهب

دست آوردند طافت هسال را ب 21متري تراز آب زیرزمینی در  ول 

متري،  لازم به ذکر است در این مطالعه براي سانتی 24سالانه 

ها و بردن به میزان ارتبا  بین ارتفاع مطل  سط  آب چاهپی

به بررسی رریب همبستگی بین دو پارامتر مورد  SPIشاخ  

 آورده شده است   9آن در جدول نظر پرداخته شد که نتایج 

مشخ  است تفاو  بین رریب  9گونه که از جدول همان

با ارتفاع مطل  سط   SPIماهه شاخ  24ماهه و 9همبستگی 

ها با اثرا  ها بیانگر آن است که تيییرا  سط  آب چاهآب چاه

که  وريتري داشته بهخشکسالی همخوانی بی  بلندمد 

اي هيییرا  سط  آب زیرزمینی در سريبیشترین همبستگی با ت

ماهه اتفاق افتاده است  این امر لزوم بررسی بلندمد  پدیده 24

شود چرا که خشکسالی و اثرا  آن در یب منطقه را متذکر می
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تر باشد نتایج شود هر چه  ول مد  مطالعه بی مشخ  می

دهد  در مجموع دست آمده، وارعیت پدیده را به خوبی نشان میهب

ماه، رریب همبستگی آهنگ  24ماه به  9با افزای  مقیاس از 

افزایشی دارد  بیشترین رریب همبستگی در مورد دشت شمیل 

،  نتایج تحقی  9دست آمد طجدول هماهه ب02و در مقیاس 

هاي ، نیز نشان داد که خشکسالی0932فر و همکاران طزندي

هاي ساله بر افت سط  آبماهه تا یب0هیدرولوژي با تأخیري 

 زیرزمینی موثر است  

 های منطقه مورد مطالعه.میانگین افت سطح آب چاه -۲جدول 

 ها )متر(میانگین افت سطح آب چاه نام  دشت

 094/0 ایسین
 0۲2/2 گنو

 32۲/1 چوچ و دهنو
 024/2 سرخون
 990/9 شمیل

 های زمانی مختلف.در سری SPIضریب همبستگی بین ارتفاع مطلق سطح آب )متر( و شاخص  -1جدول 

 نام  دشت
 ضریب همبستگی

 ماهه ۲0 ماهه 11 ماهه 1۲ ماهه 9 ماهه۶ ماهه 1

 90/1 2/1 2/1 09/1 04/1 03/1 ایسین
 04/1 4۲/1 49/1 92/1 24/1 24/1 گنو

 09/1 ۲/1 22/1 2/1 2/1 9/1 چوچ و دهنو
 24/1 131/1 139/1 -121/1 -190/1 12۲/1 سرخون
 0۲/1 ۲0/1 2۲/1 40/1 40/1 90/1 شمیل

 

 بحث

مد  داراي نوسانا  هاي زمانی کوتاهنشان داد مقیاس نتایج     

باشد، بنابراین به هاي بلندمد  میزیادتري نسبت به مقیاس

ن العمل نشاسریعًا عکسکوچکترین تيییر در بارندگی ماهانه 

 SPI،، اگر نوسانا  مثبت باشد شاخ  ۲تا  9هاي دهد طشکلمی

به بالاي صفر و چنانچه منفی باشد میزان این شاخ  به زیر صفر 

هاي اخیر ،  در سال0920جمالی و همکاران، خواهد رسید طبداق

هاي هاي مذکور شاهد خشکسالیاستان هرمزگان از جمله دشت

هاي مورد ماهه دشتبوده است  با توجه به نمودار چنددرپی پی

هاي اخیر، روندي نزولی و مطالعه، شاخ  خشکسالی  ی سال

دهد  از  رفی آثار و نتایج این خشکسالی به منفی را نشان می

هاي صور  کاه  ارتفاع سط  منابع آب زیرزمینی  ی سال

  SPI شاخ  آمده دستهب نتایج با اخیر نمایان شده است  مطاب 

 وروع آماري، دوره  ول در بارندگی کمینه وروع سال با مقارن

 شاخ  که دهدمی نشان منتخب هايدشت در را خشکسالی

-خشکسالی دارد، ایدري دادن نشان در مناسبی عملکرد مذکور

، 0922صفدري ط ،،0920،، بذرافشان ط093۲زادي و همکاران ط

 مورد این در مشابهی نتایج به نیز، 0931سلطانی ط و شای  و

 ینربولی بدر این تحقی ، همبستگی مناسب و رابل  رسیدند

 و خان نتایج دست آمد هب زیرزمینی آب منابع و SPI شاخ 

-،، ابراهیمی0932گر و همکاران ط، نواه،2112طهمکاران 

، 2112طلوپزمورنو  و سرانوویسنتهو ، 2121خوسفی و زارعی ط

  دارد نیز با این یافته همخوانی

هاي ماهه در شکلسه SPIها طشاخ  ماهه دشتنمودار سه  ب 

ماهه این شاخ  با تيییرا  مطل  ،، میزان تيییرا  سه۲تا  9

هاي سط  آب نوسانا  زیادي داشته که این نوسانا  در دوره

اي تعدیل گردید  ماهه به مقدار رابل ملااظه24و  02، 02

زمانی، در نوسانا   تأخیربا  SPIافزای  و کاه  میزان شاخ  

 وري که نمودار ها اثرگذار است، بهسط  آب زیرزمینی دشت

ی متر از تيییرا  زودگذر ارلیمدلیل تأثیرپذیري کبه SPIماهه 24

خوبی بیانگر این مطلب است که با افزای  میزان شد  به
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تري منفی SPIخشکسالی در شرایط ارلیمی منطقه، شاخ  

افزای  خشکسالی ، افت محسوسی در سط  منابع گردیده و این 

آب زیرزمینی منطقه به همراه داشته است  در این مورد نتایج 

، گزارش گردیده است  0923مشابهی توسط شکیبا و همکاران ط

،  ی تحقیقی با عنوان ارزیابی اثر 0932جهانشاهی و همکاران ط

 SPIخشکسالی بر منابع آب زیرزمینی با استفاده از شاخ  

داري بین متيیرهاي ارلیمی نتیجه گرفتند همبستگی معنی

تبخیر و دما با تيییرا  سط  آب زیرزمینی وجود نداشته در 

داري بین تيییرا  سط  آب معنی که، همبستگیصورتی

 ماهه وجود دارد  42در مقیاس  SPIزیرزمینی و شاخ  

  هاي مورد مطالعه، شدیدترین افت سط  آب مربودر بین دشت

به دشت گنو بود  از آنجایی که این دشت داراي کاربري کشاورزي 

با وابستگی زیاد به منابع آب زیرزمینی است لذا این افت کاملًا 

رسد  با بروز خشکسالی و عدم تيذیه آب نظر میمنطقی به

هاي منطقه و از  رفی کاه  ر وبت در زیرزمینی توسط بارش

ده، افزای  استفاده از آب منا قی که در آن کشاورزي انجام ش

زیرزمینی اتفاق افتاده و  بیعتاً سط  سفره بی  از پی  کاه  

افی شناسی و توپوگریابد  از سوي دیگر با توجه به نق  زمینمی

تري نسبت به هاي مورد مطالعه، دشت گنو از شیب بی دشت

هاي دهنده شیب آبهاي دیگر برخوردار بوده که نشاندشت

له تر باشد به تت  بنابراین هرچه شیب دشت بی زیرزمینی اس

 راریا افتد  ررار گرفتنتر اتفاق میهاي زیرزمینی کمافتادن آب

 و آب کیفیت روي شد  به هاي مارنی، کهمنطقه بر روي توده

 یرا با تشدید تأث موثر است، کشاورزي محصولا  تولید نتیجه در

 ار شرایط منطقه، پتانسیل گرفتننظردر عدم و خشکسالی

 را اراری کاربري تناسب عدم و موروع ترتر و وخیمپیچیده

 در جانبههمه مدیریت و ریزيبرنامه اهمیت و تر نمودهپررنگ

-برنامه و گذارانسیاست مدیران، را براي پایدار توسعه راستاي

    لبدمی کشوري و استانی ریزان

 منابع

 هايشاخ  برخی تطبیقی مطالعه  0920 بذرافشان، ج ،

 امهنپایان  ایران ارلیمی نمونه چند در هواشناسی خشکسالی

  هرانت دانشگاه کشاورزي، دانشکده آبیاري، کارشناسی ارشد

 ص  092

  پای  و 0920جمالی، ج ، جوانمرد، س ، شیرمحمدي، ر ، بداق

بندي استان خراسان با استفاده از نمایه استاندارد شده پهنه

  20-4، 0۲شماره  ،تحقیقا  جيرافیایی بارش  فصلنامه
-ارزیابی تاثیر خشکسالی  0930کریمی، ح ، امیدوار، ك ، بهزادي

هاي زیرزمینی دشت هاي اخیر بر تيییرا  سط  آب

  مجله ترویج و توسعه آبخیزداري، سروستان استان فارس

   2۲-42، 03، شماره 2جلد 

  ارزیابی 093۲زادي، ز ، محمدي، ع ، یعقوبی، ث ، ایدري

هاي زیرزمینی دشت مهران و عوامل تأثیرگذار بر ورعیت آب

، 2، شماره 9کمیت این منابع  مجله هیدروژئولوژي، جلد 

23-02  

  0930آراگل، م ، غلامی، الف ، رستمی بارانی، ح  م ، ایدري

پتانسیل یابی منابع آب زیرزمینی با استفاده از روش منط  

ان خراسان جنوبی،  تحقیقا  فازي طمطالعه موردي: است

  202-200، 0، شماره 02منابع ایران  سال 

  ارزیابی اثر 0932نیا، ع  ر ، نهتانی، م ، جهانشاهی، ا ، مقدم

 SPI خشکسالی بر منابع آب زیرزمینی با استفاده از شاخ 

طمطالعه موردي: دشت شهر بابب استان کرمان،  مهندسی 

  32-22، 01 ، شماره2اکوسیستم بیابان، سال 
بروجنی، آبادي، ر ، صمدينجفدهکردي، ا ، میرعباسیخسروي

بینی پای  و پی   0932ر ، دستگردي، ا ح ، راسمی

هاي آب زیرزمینی دشت شهرکرد با استفاده از خشکسالی

  مجله هیدروژئولوژي، ارکفمو مدل زنجیره  GRI شاخ 

  022-000، 0، شماره 4سال 
  0932ا ، نعیمی، م ، خسروشاهی، م ،  فر، س ، فیجانی،زندي

تيییرا  زمانی و مکانی شاخ  خشکسالی آب زیرزمینی، 

مجله جراای  -ه موردي: اوزه آبریز زهرهمطالع

  091-012، 2، شماره 4هیدروژئولوژي، سال 
 خشکسالی هايشاخ    مقایسه0931شای ، ا ، سلطانی، س ، 

 و کشاورزي فنون و علوم یزد  مجله استان در هواشناسی

-290، 2۲ شماره ،02 سال خاك، و آب علوم  بیعی، منابع

243  

 تأثیر و خشکسالی  0923 ، ا خیري، ، ب میربارري، ، ع شکیبا،

 تفادهاس با کرمانشاه استان شرق در زیرزمینی آب منابع بر آن
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 ،2 جيرافیا، سال پژوهشی علمی فصلنامه  SPI شاخ  از

  024-012 ،22 شماره

 فراوانی مد  شد  و ايمنطقه آنالیزهاي  0922 ، ا  ع صفدري،

نامه پایان  کارون اوزه در بارش از استفاده با خشکسالی

 انشگاهد  بیعی، منابع دانشکده زدایی،بیابان ارشدکارشناسی

 ص  020  تهران

 ، د خلیلی، ، ر ع سپاسخواه، ، ا ع ، کامکاراقیقی، و کریمی،

  فارس استان در هواشناسی هايخشکسالی   بررسی0921

، شماره 2 بیعی، جلد و منابع کشاورزي فنون و علوم مجله

4  0-00   

آبادي، ر ، اسدي، ا ، نجفپژوه، ي ، میرعباسیکلاهدوز، ا ، دین

رود بر تيییرا  شدن زاینده  تأثیر خشب0934دربندي، ص ، 

آباد در دو دهه اخیر  مجله تراز آب زیرزمینی دشت نجف

  39-20، 0، شماره 40تحقیقا  آب و خاك ایران  دوره 
ارلیمی و    بررسی خشکسالی0929زند، م ، تلوري، ع ، لشنی

-بینی آن در ش  اوره وارع در غرب و شمالامکان پی 

-۲9  0، شماره 03غرب ایران،، تحقیقا  جيرافیایی، جلد 

20   

الی   بررسی ارتبا  خشکس0939 وند، ح ،محمودي، ز ، زینی

هواشناسی و هیدرولوژیب، مطالعه موردي: اوزه آبخیز 

لیلی المللی پژوهشی تحکشکان، استان لرستان  فصلنامه بین

  000-021، 9، شماره 2منابع آب و توسعه  سال 

مکانی بارش -  بررسی نظام تيییرا  زمانی09۲۲مسعودیان، ا ، 

م ودر ایران زمین  رساله دکتراي ارلیم شناسی  دانشکده عل

 انسانی  دانشگاه تهران 
  شناسایی فصول بارشی ایران به 0924مسعودیان، ا ، عطایی، ه ، 

نامه اي  مجله پژوهشی علوم انسانی طویژهروش تحلیل خوشه

   02-0 ،0، شماره 02جيرافیا،، جلد 

زاده، ن ، ایدرزاده، م ، ایدون، م ح ، ، رشقایی.گر، الفنواه

خشکسالی و تأثیر آن بر منابع آب    ارزیابی0932پناهی، م ، 

سطحی و زیرزمینی طمطالعه موردي: اوزه آبخیز رودخانه 

 22، 2۲هاي دان  زمین، سال هفتم، شماره میناب،  پژوه 
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