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پهنه بندی خشکسالی دراستان هرمزگان 
با استفاده از روش های آماری 

              دکترنسرين نیک انديش                                                                                دکترعباسعلی آروين
                            استادیار دانشگاه پیام نور آران و بیدگل                                                                  استادیار دانشگاه پیام نور آران و بیدگل  

                                        وجیهه شهسواری                                                    مهندس فرشاد سلیمانی
                                     کارشناس ارشد جغرافیا                                                                       عضو هیأت علمی دانشگاه جیرفت

چکیده 
خشکسالی پدیده جهانی است که تقریبًا می تواند در هر ناحیه به وقوع 
پیوندد و منجر به زیان ها و هزینه های عمده اقتصادی، اجتماعی و زیست 
در  اقلیمی  بررسی خشکسالی های  منظور  به  تحقیق  این  در  شود.  محیطی 
استان هرمزگان از داده های بارندگی ساالنه مربوط به 7 ایستگاه سینوپتیک 
و8 ایستگاه باران سنجی طی یک دوره آماری 20ساله )1986-2005( استفاده 
گردید. پس از آماده سازی داده ها، شدت خشکسالی به وسیله دو شاخص 
آماری )شاخص درصد از نرمال بارش و معیار بارش ساالنه( محاسبه شد. 
تا  گردید  مقایسه  آن  نظیر  بارش  نتایج  با  ایستگاه  هر  در  نتایج  این  سپس 

بهترین روش پهنه بندی انتخاب شود.
شاخص  بهترین  عنوان  به  بارش  نرمال  از  درصد  شاخص  نهایتًا   
که   در  داد  نشان  پهنه بندی  نتایج  شد.  انتخاب  خشکسالی  پهنه بندی  برای 
سال های  در  سال های1995،1996،1997،1992ترسالی،  در  روش  دو  این 
1993،1994 ،2000،2004،2005 وسعت زیادی از منطقه خشکسالی متوسط 
و در سال 2003و2001 وسعت زیادی از منطقه خشکسالی شدید وخیلی 
شدید حاکم بوده است. وقوع خشکسالی در منطقه از لحاظ تداوم، شدت 
و وسعت از روند مشخصی برخوردار نبوده و دارای توزیع زمانی و مکانی 

یکنواخت نیست. 
واژه های کلیدی:

 پهنه بندی، خشکسالی، شاخص های آماری،  استان هرمزگان 

مقدمه
از خصوصیات پدیده خشکسالی تدریجی بودن آن است، به این معنی 
دوره  شروع  نیست.  محسوس  چندان  زمان  نظر  از  آن  پایان  و  شروع  که 

خشکسالی با توجه به تعریف مورد استفاده متفاوت است.
 بدیهی است که این زمان با توقف آخرین بارش مفید آغاز نمی شود، 
بلکه ممکن است تا زمان اتمام ذخیره رطوبت خاک به تعویق بیفتد. بنابراین 
در حالت کلی می توان گفت زمان آغاز خشکسالی، زمانی است که ذخیره 
رطوبتی خاتمه یافته باشد. پایان خشکسالی نسبت به زمان آغاز محسوس تر 

است. 

مقیاس زمانی دوره تداوم یک خشکسالی می تواند از روز و ماه تا سال 
است.  آن  مکانی  گستردگی  خشکسالی،  دیگر  ویژگی های  از  نماید.  تفات 
خشکسالی می تواند در منطقه ای با وسعت چند هزار کیلومتر مربع اتفاق افتد 
و در عین حال نیز شدت دوره تداوم آن در سراسر منطقه یکسان نباشد. در 
مجموع این ویژگی ها باعث می شود که مدیریت خشکسالی بسیار سخت و 

پر هزینه باشد)علیزاده، 1382،98(.
 این پدیده در  اکوسیستم های خشک که استان هرمزگان نیز جزئی از آن 
محسوب می گردد مشکالت عمده اي را در استفاده از زمین ایجاد مي کند که 
معلول وزش باد بطور دائم، کمي آب سطحي در نتیجه کمي باران، پراکنش  
نامنظم  زمانی و مکانی آن، تبخیر شدید آب در اثر حرارت و تابش خورشید 
و ناآگاهي مدیریت های آبي است. استان هرمزگان یکي از استان هاي کشور 
جمهوري اسالمي ایران است که در جنوب آن، بین مختصات جغرافیایي 25 
درجه و 24 دقیقه تا 28 درجه و 57 دقیقه عرض شمالي و 53 درجه و 41 
دقیقه تا 59 درجه و 15 دقیقه طول شرقي از نصف النهار گرینویچ واقع شده 
است. این استان حدود 68 هزار کیلومتر مربع مساحت دارد که از این نظر 

هشتمین استان کشور مي باشد. 
هرمزگان از جهت شمال و شمال شرقي با استان کرمان، غرب و شمال 
غربي با استان های فارس و بوشهر از شرق با سیستان و بلوچستان همسایه 
بوده و جنوب آن را آب هاي گرم خلیج فارس و دریاي عمان در نواري به 

طول تقریبي 900 کیلومتر دربرگرفته است.
 با توجه به اینکه در استان هرمزگان مقدار متوسط سالیانه بارندگی پایین 
و در فواصل نامنظم مي بارد شروع فصل باران نامنظم و اختالف سالیانه آن 

زیاد است. 
لذا انجام برنامه ریزی هایی به منظور استفاده بهینه از منابع آبی موجود 
تولید  تداوم  برای  سطحی  روان آب های  از  بهره وری  همچنین  و  زیرزمینی 
و افزایش بهره وري از منابع طبیعي در  خشکسالی ها و اجرای پروژه هایی  
مهار  و  مازاد  آب های  ذخیره  و  آوري  نظر جمع  از  کارایي  افزایش  جهت 
آب  منابع  از  پایدار  و  صحیح  استفاده  همچنین  و  سیالب ها  و  روان آب ها 
منابع ژنتیکی  نیز حفظ  آبیاری درست (، خاک، گیاه و دام و  )سیستم های 

گیاهي  در این مناطق از راهکارهای  مناسب و متنوع است.   
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نگاره)1(موقعیت استان هرمزگان 
درايران 

                                                          
  نگاره)2(پراکندگی 
ايستگاه های منطقه 

موردمطالعه)تهیه 
وترسیم:وجیهه شهسواری(     

نگاره)3(نقشه سطوح همبارش استان هرمزگان)تهیه وترسیم:وجیهه شهسواری(
تعریف  یک  فقدان  که  کرد  درسال 1967بیان  یوجویچ  پژوهش:  سابقه 

مختصر و مشخص از خشکسالی یکی از موانع اصلی بررسی مؤثر این پدیده 
است. بدلیل متغیر های مختلفی که بصورت مستقیم و یا غیرمستقیم در رخداد 
خشکسالی دخالت دارند، تعریف این واژه مشکل است و به همین دلیل تاکنون 
تعریف جامع و کاملی از خشکسالی ارائه نگردیده است. هنریکوس و سانتوز 
در سال  1998به منظور تحلیل منطقه ای خشکسالی منطقه ای در پرتغال یک 
این مدل  از  نتایج حاصل  دادند.  را توسعه  منطقه ای خشکسالی  مدل توزیع 
مساحت و  مدت –  نقشه های پهنه بندی خشکسالی و منحنی های شدت – 
فراوانی خشکسالی بود.  لوکاس و همکاران در سال 2003 به محاسبه سه 
مطالعه خشکسالی  برای  استاندارد(  بارش  و  بارش  ناهنجاری   ،zنمایه) عدد
هواشناسی در مقیاس های زمانی متفاوت در یونان پرداختند و نتایج نشان داد 
که هر سه نمایه روند مشابهی در مقیاس 12ماهه برای تعیین خشکسالی ها و 
ترسالی ها داشتند، ضمن آنکه  این نمایه ها مطابقت خوبی با نمایه خشکسالی 
پالمر در تعیین خشکسالی دارند.  وضعیت خشکسالی در استان زنجان توسط 
حسنی ها )1379( برای سال، چهار شاخص درصد از میانگین، شاخص اغراق 
از میانگین، کالس بندی بارش )دهک ها( و شاخص بارش استاندارد بررسی 
گردید. نتایج نشان داد که روند وقوع خشکسالی در استان زنجان رو به افزایش 
بوده که به تدریج بر دوره تداوم آن افزوده می شود. خلیلی در سال 1370در 
بررسی های مربوط به مطالعات روند طبیعی خشکسالی ها وترسالی های ایران، 
شاخص معیار بارندگی ساالنه را پیشنهاد و بر شبکه ای مرکب از  1200ایستگاه 
به تفکیک حوزه آبریز کشور اعمال نموده است. در این بررسی حداقل مقدار 
شاخص در ایستگاه های مختلف برابر 47و2- وحداکثر آن 78و2 بوده است. 
نصرتی آذرنیوند)1383( با استفاده از روش شاخص درصد نرمال)PNPI( به 
آنالیز منطقه ای ریسک خشکسالی درحوزه آبریز اترک دراستان گلستان پرداخته 
و با استفاده از این شاخص مشخص نمودند که خشکسالی ازجنوب شرقی 

 جدول)1( مشخصات ايستگاه های منتخب  

نوع ایستگاهنام ایستگاهردیف
 ارتفاع از سطح

عرض جغرافیاییطول جغرافیاییدریا به متر
˝21´36°27˝03´38°57  630بارانسنجیبارگاه1

˝27´39°26˝51´21°854بارانسنجیبندر حسینه2

˝34´11°4927´16°1056بارانسنجیبندر عباس3

˝8´14°1428´48°80055بارانسنجیدراشکفت4

˝59´24°4126´11°85058بارانسنجیگرهون5

˝30´22°0028´28°154055بارانسنجیگیس6

˝10´23°5127´22°80057بارانسنجیمعدن آسمینون7

˝42´49°4626´16°6057بارانسنجیمازابی8

´50°25´50°6/654سینوپتیکابوموسی9
´13   °27´22  °10/556سینوپتیکبندر عباس10
´35   °26´50 ° 14/254سینوپتیکبندر لنگه11
´30   °26´29 °30/053سینوپتیککیش12
´53   °25´29  °4/454سینوپتیکجزیره سیری13
´38   °25´29  °4/857سینوپتیکجاسک14
 ´7    °27 ´6   °27/057سینوپتیکمیناب15
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حوزه آغاز و سپس کل حوزه را فرا می گیرد.
 

1)PNPI( شاخص درصد نرمال
یک شاخص بسیار ساده است که میانگین بارش طوالنی مدت را مبنا 
قرار داده و وضعیت خشکی را بر مبنای درصدی از میانگین تعیین می کند. 
شاخص  ساالنه  و  فصلی  ماهانه،  دوره های  برای  می تواند  نرمال  درصد 
شاخص   .)  Willek et.al باشد)1994,  خشک  دوره های  ارزیابی  جهت  خوبی 
عنوان  به  زیاد  انعطاف پذیری  و  جامعیت  سادگی،  علت  به  نرمال  درصد 
شاخص مهمی مورد استفاده محققین بوده و به روش زیر محاسبه می شود:                                                                

)1(
PNPI)%(= ×



 100       
1
 مقدار بارش : 

 : میانگین بلند مدت بارش 
 جدول 2طبقه بندی دوره های خشک بر مبنای شاخص PNPI را نشان می دهد.

 PN PIجدول)2(: طبقه بندی دوره های خشک بر مبنای شاخص
.) Willek et.al ,1994(

مقدار شاخص PNشدت دوره های خشک

70 تا80 %خفیف
55 تا 75 %متوسط
40 تا 55 %شدید

> 40 %بسیار شدید

الزم به ذکر است در مناطقی که توزیع بارش نرمال نباشد، بسته به میزان 
عدم نرمال بودن بارش، استفاده از این شاخص دارای خطا می باشد)بذر افشان،  
1379:17(. برای رفع این مشکل ابتدا با توابع انتقال نرمال باید حتی االمکان 
تابع توزیع  نیست چون  پذیر  امکان  امر  این  نرمال کرد که عماًل  را  داده ها 

 .)Hayes et al ,1999(احتمال خاصی بدست نمی آید

2)SIAP( شاخص معیار بارش ساالنه
 این شاخص طبق فرمول زیرمحاسبه می شود:

                                  )2(
 : میانگین بارش سالیانه 

−

1 : بارندگی در یک سال هیدرولوژیکی خاص

   
 جدول)3(:طبقه بندی دوره های خشک برمبنای شاخص معیار بارش 

.)1993,McKee, et al (ساالنه
طبقات شاخص وضعیت

0/25- تا0/25 +   حالت نرمال
0/52- تا0/25  خشکسالی ضعیف
84- تا 0/52- خشکسالی متوسط

1/28-تا0/84-  خشکسالی شدید
< -1/28 خشکسالی بسیار شدید

مواد و روش ها
 7 هواشناسی  آمار  موجود،  منابع  و  روش ها  بررسی  و  مطالعه  از  پس 
ایستگاه سینوپتیک و8  ایستگاه باران سنجی، به ترتیب از سالنامه هواشناسی 
بیست  دوره  آمار یک  این  که  تهیه شده  هرمزگان  منطقه ای  آب  سازمان  و 
انتخاب  در  به ذکر است که  بر می گیرد. الزم  در  را  ساله )2005 -1986( 
ایستگاه ها توزیع مناسب در سطح  منطقه لحاظ گردیده است. پس از تصحیح 
با  نیز  داده ها  همگنی  منطقه،  ایستگاه های  آمار  اساس  بر  آمار  بازسازی  و 
استفاده از روش ران تست آزمون و تصادفی بودن آنها در سطح  95 % تأیید 
شد و سپس به تهیه و استخراج شاخص های درصد از نرمال بارش و معیار 
 ARCGIS در محیط ،PNPIبارش ساالنه پرداختیم و پس از میان یابی مقادیر
بااستفاده از روشIDW به پهنه بندی خشکسالی در منطقه پرداختیم، و نقشه 
شدیدترین وآخرین سال خشکسالی تهیه و در نهایت شدت، فراوانی وگستره 

خشکسالی درمنطقه مورد مطالعه مشخص شد.

تحلیل فراوانی خشکسالی های منطقه
دو  محاسبه  از  پس  منطقه،  خشکسالی های  فراوانی  تحلیل  منظور  به   
شاخص منتخب، فراوانی خشکسالی های منطقه براساس نتایج این شاخص ها 

صورت گرفت که در قالب نگاره های 4 تا 11 ارائه شده است. 

 PNPI نگاره)4(فراوانی خشكسالی های بسیار شديد برحسب شاخص
درمجموع ايستگاه های مورد مطالعه      

         
 PNPI نگاره)5( فراوانی خشكسالی های شديدبرحسب شاخص   

درمجموع ايستگاه های مورد مطالعه
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جدول)4( مقاديرمحاسبه شاخص PNPI ايستگاه های بارانسنجی منطقه موردمطالعه

بارگاه سال بندرحسینه بندرعباس دراشکفت گرهون گیس  معدن
اسمینون مازابی

1986 133/6 101/6 125/7 108/8 137/6 34/3 94/1 140/8
1987 50/3 115/5 104/8 66/6 70 76/9 71/5 88/9
1988 31/4 29/3 31/6 58/8 86/9 49/7 62/2 68/5
1989 107/9 150 134/8 55/8 146/7 49/7 114 163/2
1990 90/5 90/2 119/4 77/8 76 94/6 98/7 54/6
1991 171/4 185/2 162/9 98/3 123/1 170/3 124/8 138/9
1992 176/6 273/4 213/8 275/2 121/3 253/7 198 178/2
1993 31/9 25/6 28/9 59/9 59/7 68/5 36/9 28/2
1994 53/7 143/5 52/2 133/5 117/1 155/6 59/3 77/8
1995 264/8 277/1 287/6 204/5 283/8 206/2 323/1 225/9
1996 135/1 161/3 122/4 121 122/5 119/7 122/9 128/6
1997 156/4 96/3 191/9 115/2 198/9 100/9 212/7 243/1
1998 86/1 45 55/7 90/2 74/8 109/5 99/1 95/5
1999 74/5 33/1 74/1 33/4 42/8 37/8 24/6 46/7
2000 48/9 73/1 45 54/9 40 50/3 26/7 43/1
2001 72/1 33/1 24/4 85/8 37/4 78/6 68 44/8
2002 39/2 7/5 68/8 95/7 53/7 114/5 29/2 37/3
2003 21/7 13/6 12/7 36/8 45/8 42/8 22/1 14/8
2004 174/8 111 101/3 179/9 94/8 138/9 161/9 124/5
2005 78/4 32/4 41/8 47/8 66/4 46/9 49/3 56/5

جدول)5( مقاديرمحاسبه شاخص PNPI ايستگاه های سینوپتیک منطقه موردمطالعه

ابوموسی سال بندرعباس بندرلنگه کیش سیری جاسک میناب

1986 58 64/9 43/9 60/2 89/9 138/4 44/6
1987 51/4 84/8 80/5 67/4 49/4 148/5 99/8
1988 135/2 110/7 104/1 107/2 70/1 128/6 100/7
1989 145/4 139/1 112/8 121/5 102/9 126 77/9
1990 85/8 73/9 75/5 62/5 54/3 87/9 119/4
1991 111 130/1 137/7 87/6 147/9 108 124
1992 131/6 200 146/8 142/7 113/3 95 188
1993 82/4 131/2 155/3 152/5 83/4 35/2 100
1994 9/1 17/2 32/8 48/9 5/3 27/4 32/94
1995 236/6 136/3 281/8 216/5 224/3 409/2 112/1
1996 250/2 185/4 90/9 138/5 301/3 117/5 172
1997 220/7 190/3 163/4 204/2 256/5 202/6 148/7
1998 107/5 114/6 152/2 73/2 72/8 147/6 134/4
1999 54/8 58/8 65/7 98/1 256/5 36/5 119/9
2000 39/6 13/7 92/4 64/2 81/1 12/6 93/6
2001 50/4 25/5 22/1 44/2 28/7 55/6 14/25
2002 58/4 63/8 36/6 45/3 42/4 25 53/3
2003 28/7 43/7 26/4 36/9 47/4 13/1 38/2
2004 70/3 37/7 38/2 86/2 99/5 30/6 78/1
2005 70/3 81/9 90/6 53/3 65/6 72/5 141
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 جدول)6( مقاديرمحاسبه شاخص SIAP ايستگاه های  باران سنجی منطقه موردمطالعه

بارگاه سال بندرحسینه بندرعباس دراشکفت گرهون گیس  معدن
اسمینون مازابی

1986 0/52 0/01 0/35 0/14 0/14 -1/08 -0/07 0/62
1987 -0/77 0/19 0/06 -0/54 -0/54 -0/38 -0/37 -0/16
1988 -1/03 -0/88 -0/94 -0/67 -0/67 -0/83 -0/49 -0/47
1989 0/12 0/62 0/48 -0/72 -0/72 -0/83 0/18 0/93
1990 -0/14 -0/12 0/26 -0/36 -0/36 0 -0/01 -0/69
1991 1/11 1/06 0/87 -0/027 -0/027 1/16 0/32 0.59
1992 1/19 2/17 1/57 2/88 2/88 2/55 1/28 1/19
1993 -1/78 -0/93 -0/98 -0/66 -0/66 -0/52 -0/82 -1/09
1994 0/72 0/54 -0/66 0/54 0/54 0/92 -0/53 -0/33
1995 2/54 2/22 2/6 1/71 1/71 1/76 2/92 1/91
1996 0/54 0/76 0/31 0/34 0/34 0/32 0/3 0/43
1997 0/88 -0/04 1/27 0/24 0/24 0/015 1/47 2/17
1998 -0/21 -0/65 -0/61 -0/16 -0/16 0/15 -0/01 0/06
1999 -0/39 -0/83 -0/35 -1/04 -1/04 -1/03 -0/98 -0/81
2000 -0/79 -0/33 -0/76 -0/74 -0/74 -0/82 -0/95 -0/86
2001 -0/43 -0/83 -1/04 -0/23 -0/23 -0/35 -0/41 -0/84
2002 -0/94 -1/16 -0/43 -0/06 -0/06 0/24 -0/92 -0/95
2003 -1/22 -1/08 -1/21 -1/03 -1/03 -0/94 -1/01 -1/29
2004 1/16 0/13 0/01 1/31 1/31 0/64 0/81 0/37
2005 -0/33 -0/84 -0/8 -0/86 -0/86 -0/88 -0/66 -0/66

 جدول)7( مقاديرمحاسبه شاخص SIAP ايستگاه های سینوپتیک منطقه موردمطالعه

سال  ابوموسی بندرعباس بندرلنگه کیش سیری جاسک میناب
1986 -0/57 -0/64 -0/84 -0/78 -0/15 0/4 -1/19
1987 -0/7 -0/28 -0/3 -0/58 -0/67 0/52 0
1988 0/51 0/19 0/06 0/13 -0/35 0/31 0/01
1989 0/66 0/72 0/2 0/38 0/01 0/28 -0/47
1990 -0/2 -0/48 -0/38 -0/67 -0/61 -0/13 0/42
1991 0/16 0/55 0/59 1/37 -0/59 0/08 0/53
1992 0/46 1/84 0/73 0/77 0/53 -0/05 1/9
1993 -0/25 0/57 0/86 0/95 -0/23 -0/71 0
1994 -1/32 -1/48 -1/05 -0/95 -1/24 -0/79 -1/45
1995 1/98 0/67 2/84 2/11 1/58 3/4 0/26
1996 2/18 1/57 0/63 0/69 2/57 1/13 1/56
1997 1/75 1/66 0/99 1/88 2 0/52 1/05
1998 0/11 0/27 0/81 -0/48 -0/37 -0/69 0/47
1999 -0/65 -0/75 -0/53 -0/03 -0/5 -0/96 0/43
2000 -0/87 0/25 -0/11 -1/67 -0/26 -0/48 -0/13
2001 -0/72 -1/37 -1/29 -1/03 -0/94 -0/82 -1/85
2002 -0/6 -0/74 -0/99 -0/99 -0/76 -0/95 -0/9
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نگاره)6( فراوانی خشكسالی های ضعیف برحسب شاخص PNPI در 
مجموع ايستگاه های مورد مطالعه

نگاره)7( فراوانی خشكسالی های متوسط برحسب  شاخص PNPI در 
مجموع ايستگاه های مورد مطالعه

SIAP  نگاره)8(فراوانی خشكسالی های بسیارشديد برحسب شاخص
درمجموع ايستگاه های مورد مطالعه

SIAP  نگاره)9( فراوانی خشكسالی های شديد برحسب شاخص
درمجموع ايستگاه های مورد مطالعه

SIAP  نگاره)10( فراوانی خشكسالی های متوسط برحسب شاخص
درمجموع ايستگاه های مورد مطالعه 

SIAP  نگاره)11( فراوانی خشكسالی های ضعیف برحسب شاخص
درمجموع ايستگاه های مورد مطالعه

  نگاره )12(نقشه 
پهنه بندی خشكسالی منطقه 

 )PNPI(مورد مطالعه
درسال2003 )تهیه وترسیم:وجیهه 

شهسواری(

نگاره )13(نقشه پهنه بندی 
خشكسالی منطقه 

 )PNPI(مورد مطالعه
درسال2005)تهیه وترسیم:وجیهه 

شهسواری(

بحث و نتیجه گیری 
در این تحقیق نقشه پهنه بندی آخرین سال دوره آماری مورد مطالعه و 

همچنین خشک ترین سال این دوره تهیه شده است. 
سال های  که  است  آن  نشان دهنده   PNPI روش  با  حاصله  نتایج 
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1990,1998تقریبًا  سال های  ترسالی،  عنوان  به   1997,1996,1995,1992
بخش وسیعی از منطقه ترسالی، سال های2001 ،2003 خشکسالی شدید و 
خیلی شدید و سال های 1993, 2000,1994و2004و2005 بخش وسیعی از 

منطقه دچار خشکسالی متوسط بوده است.
 طبق محاسبات این شاخص سال 2003 به عنوان خشک ترین سال در 

دوره آماری )1986-2005( مورد مطالعه شناخته شد. 
-نکته مهم دیگر در این منطقه، تغییرات شدید و ناگهانی شرایط اقلیم 
بخصوص در نقاط حداقل و حداکثر است. روند این تغییرات در طول دوره 
آماری به هیچ وجه تدریجی نیست و تغییرات شدید و ناگهانی از خشکسالی 
به ترسالی بسیار به چشم می خورد که این به دلیل خصوصیات اقلیمی خشک 

و نیمه خشک منطقه است.
- طبق محاسبه PNPI ایستگاه های جاسک و بندرحسینه با دارا بودن %35 
خشکسالی  بسیار شدید بیشترین خشکسالی و ایستگاه های بندرلنگه و معدن 
آسمینون با دارا بودن 25% خشکسالی بسیارشدید رتبه های دوم خشکسالی 

را به خود اختصاص داده است.
- مقادیرشاخص PNPI در نیمه غربی و شرقی با هم متفاوت است. بدین 
یکسان  افقی  و  مداری  صورت  به  منطقه  این  در  مقادیرشاخص  که  معنی 
بارانزای  سیستم های  تأثیر  جهت  و  نحوه  در  باید  امررا  این  دلیل  نیست. 
بارانزای شرقی وگاهی  حاکم در منطقه جستجوکرد. که گاهی سیستم های 

سیستم های بارانزای غربی در منطقه غالب هستند.
استان  مرکزی  قسمت های  در   PNPIشاخص مقادیر  حداکثر  نیز  گاهی   -
مشاهده می شود که نشان دهنده تأثیرهمزمان سیستم های بارانزای شرقی و 
غربی در منطقه می باشد. عمدتًا در این سال ها بارش های خوب در منطقه و 

ترسالی اتفاق می افتد.
- در نهایت از بررسی تحلیل شاخص مذکور نتیجه می شود که درسال های 
شدت  با  استان  مطالعه،  مورد  دوره  سال های  سایر  به  نسبت   2001,2003

بیشتری تحت نفوذ خشکسالی بوده است. 
-نکته حائز اهمیت در مطالعه خشکسالی، مطالعه پراکنش مکانی و زمانی 
بارش در یک منطقه است. همزمانی رخداد خشکسالی در نواحی مختلف 
یک منطقه تأثیر مهمی بر وضعیت اقتصادی و اجتماعی آن منطقه دارد و نکته 

بسیار مهمی در مدیریت مکانی خشکسالی است.

پیشنهادات
پدیده  بودن  خزنده  اصطالح  به  و  بودن  تدریجی  ماهیت  به  توجه  با   -1
خشکسالی پیشنهاد می شود شاخص های مورد مطالعه به صورت میانگین های 

متحرک نیز بررسی شوند.
2-از نتایج تحقیق در برنامه ریزی آتی منطقه استفاده شود.

3-بررسی دقیق تر روند بارندگی در منطقه مورد مطالعه نیاز به استفاده از دوره 
آماری بلند مدت تر و بر اساس تحلیل سری های ماهانه و ساالنه دارد. 

4-اطالعات مربوط به شرایط رطوبت خاک و شاخص های پوشش گیاهی 
به وسیله روش های جدیدی مانند روش های سنجش از دور صورت گیرد.

هرمزگان  دراستان  زمانی خشکسالی  و  مکانی  تغییرات  مطالعه  این  در 

مورد بررسی قرار گرفت. مطالعه خشکسالی در منطقه با استفاده ازشاخص  
و  مدت  شدت،  یعنی  خشکسالی  مهم  ویژگی  سه  بیانگر  PNPI,SIAPکه 

فراوانی وقوع است، انجام شد.
 

منابع ومآخذ
1- بذر افشان، جواد، 1379، »بارش مؤثر، نگرشی تازه بر روند شدت و تداوم 
دانشکده  کرمان،  خشکسالی  کنفرانس  سومین  مقاالت  مجموعه  خشکسالی ها« 

کشاورزی دانشگاه تهران. 
از  تعدادی  اساس  بر  وضعیت خشکسالی  بررسی   ، ع،1379  ح،  حسنی ها،   -2
شاخص های آماری در استان زنجان، مجموعه مقاالت اولین کنفرانس ملی بررسی 
راهکارهای مقابله با کم آبی و خشکسالی، 10-9 اسفند ماه، کرمان، دانشگاه شهید 

باهنر کرمان. 
3- خلیلی، ع، بذر افشان، ج، 1370، ارزیابی کارایی چند نمایه خشکسالی هواشناسی 

در نمونه های اقلیمی مختلف ایران، مجله علمی فنی نیوار، شماره 48و49 .
4- علیزاده، امین،1382 ، اصول هیدرولوژی کاربردی، انتشارات دانشگاه فردوسی 

مشهد، چاپ شانزدهم
5- نصرتی، ک، آذرنیوند، ح،1383، تحلیل منطقه ای شدت – مدت، دوره بازگشت 

خشکسالی با استفاده از داده های بارندگی، مجله بیابان، جلد 7، شماره 1. 
6-Byan,H.R and D.A.Wiehit,1999 objective quantification of drought 

severity and duration. 

7-Hayes, M. J., 2005, What is Drought?, Drought Indices, Climate 

Impacts Specialist, National Drought Mitigation Center.

8-Henriques.A..G.and M.,J.,Santos.1998,Regional Drougt stribution  

Model,phys.,chem..,Earth,24(1-2):19-22.

9-Loukas,A,vasiliades,.and Dalezios,N.R.(2003).Inter comparison of 

Meteorological Drougt indices for drougt assessment and monitoring 

in Greece.8 International conference on Environmental Science and 

Technology Lemons Island,Greece,8-10Setember. 

10-McKee, T.B., N.J. Doesken, and J. Kleist, 1993.  The relationship of 

drought frequency and duration of time scales.  Eighth Conference on 

Applied Climatology, American Meteorological Society, Jan 17-23, 1993, 

Anaheim CA, pp. 179-186.        

11-yevjevich, V,1967, Drought research conference on drought research 

need, Colorado state university.

پی نوشت

1.Percent of Normal
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