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  چکیده 

باعث کمبود رطوبت در خاك و سبب کاهش  که نحوي به بلندمدت اي دورهخشکسالی عبارت است از کمبود بارش در 

در تحقیق  انسانی حیات گیاهی و زندگی جانوري را بر هم میزند. هاي فعالیتروند طبیعی  ترتیب این بهجاري و  هاي آب

دست سد جیرفت و میزان حقابه کشاورزان و پایین حاضر به بررسی تاثیر بارندگیها و خشکسالیها بر میزان دبی باالدست

شاخص خطر خشکسالی در نظر گرفته شد که براي  نعنوا به )SPIاستاندارد شده (شاخص بارش  .پرداخته شده است. 

- و داده گردید آوري جمع 1378- 1392آماري  ي دورهطی  سنجی باران هايآن ابتدا آمار بارش ماهانه ایستگاه ي محاسبه

بارش تهیه و براي محاسبه شاخص بارش  هاي دادهسپس سري زمانی مربوط به هاي مفقود شده بازسازي و کامل گردید. 

روي دبی رودهاي  SPIدر ادامه به بررسی تاثیر شاخص  گردید.با مقیاسهاي زمانی مختلف آماده  SPI استانداردشده

دارد،  کرمان سد جیرفت که اثر مستقیم بر روي کشاورزي جنوب استان دست (تنگ سرگز) پایینو  (کناروییه) باالدست

اس هاي زمانی اشاره شده با دبی رودخانه نشان داد  که در مقی SPIنتایج بررسی همبستگی بین شاخص . پرداخته شد

وجود دارد. همچنین  (R=0.263)ماهه  6با مقیاس زمانی  SPIدر ایستگاه کناروییه همبستگی بیشتري بین شاخص 

هاي ترسالی دبی رودخانه ماهه نشان می دهد در سال 6با مقیاس زمانی   SPIبررسی شکل دبی رودخانه با شاخص 

هاي هاي آبخیزداري مثل تغذیه مصنوعی آب را ذخیره کرد و در سالتوان با انجام طرحافته است  که میافزایش ی

  است.سالی دبی رودخانه در منطقه کناروییه کاهش یافته خشک

  

   )، دبی رودخانه، تنگ سرگز، کناروئیهSPIشاخص بارش استاندارد شده (کلیدي:  گانواژ
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  مقدمه  - 1

 خشکسالی از کمبود بارندگی و افزایش دماست که در هر وضعیت اقلیمی ممکن است رخ دهد.خشکسالی وضعیتی 

)drought .و  مک کی) غالبا بعنوان یک پدیده خزنده توصیف می شود و توصیف زمانی و مکانی آن بسیار مشکل است

 150) که به بررسی بیش از 2000(ولیت  همچنینو  ،) که تعاریف خشکسالی را به طور کامل بررسی کردند1993همکاران (

 کشاورزي، اتمسفري، کلیماتولوژي، از  هواشناسی، بودند عبارت طبقه کلی از خشکسالی 6تعریف پرداختند و در نهایت 

ها کم ویا به طور کلی آب چشمه یابد،آب مخازن سدها کاهش می ،بر اثر خشکسالی .را مشخص کردند هیدرولوژي و منابع آب

با پایین رفتن سطح آب  اثر نامطلوبی بر سفره هاي آب زیرزمینی منطقه تحت تاثیر خود می گذارد.خشک می شود که 

آب شور در چاههاي آب شیرین پیشروي ، (نابود شدن گیاهان طبیعی) زیرزمینی در نواحی خشک، عالوه بر پیشروي بیابان

فر و همکاران نادریان .)1380کردوانی، ( هد انجامیدکند و آبیاري زیاد با آب شور سرانجام به کویري شدن آن زمین خوامی

پرداختند. آنها براي پایش   هاي سیستان) به بررسی اثرات خشکسالی بر روي پارامترهاي کمی و کیفی چاه نیمه1389(

یک تاخیر هاي سیستان با نیمهاستفاده کردند که نتایج آنها نشان داد که اثر بارندگی بر دبی چاه SPI شاخص خشکسالی از

ها نشان نیمهبا دبی ورودي به چاه SPIبدست آمد همچنین همبستگی بین  =37/0Rماهه همراه است. به طوري که مقدار  2

ها را در توان الگوي خشکسالیها دارد و بوسیله آن مینیمهماهه بیشترین تاثیر را روي دبی چاه 3با مقیاس زمانی  SPIداد که 

فر و همکاران، اند (نادریانن زیادي در ایران به بررسی تاثیر خشکسالیها بر روي آب زیرزمینی پرداختهمنطقه تعیین کرد. محققا

  اند.) و تاثیر آنها را بررسی کرده1390فر و انصاري، : نادریان1390: انصاري و همکاران،2017

و آب و هوایی متفاوت، درصد طبق تحقیقات انجام گرفته، ایران به علت موقعیت خاص و ویژگی هاي زمین شناسی 

باشد. به طور کلی، خشکسالی از پراکنش جغرافیایی گسترده اي به ویژه در فراوانی وقوع خشکسالی و شدت آن بسیار باال می

گیرد. نساجی زواره نواحی جنوبی کشور برخوردار است. این پدیده هر ساله مناطقی از کشور را با شدت هاي زیادي در بر می

ها ثار خشکسالی را به دو دسته تقسیم بندي کرده است. در این تحقیق، کاهش تولیدات زراعی و حاصلخیزي جنگل) آ1380(

و مراتع، افزایش خطر آتش سوزي، کاهش سطح آب، افزایش نرخ مرگ و میر دام و حیات وحش، مخاطره افتادن زیستگاه 

شاورزان و شاغالن بخش کشاورزي و افزایش قیمت غذا، مد کآماهیان، مثال هایی از آثار مستقیم خشکسالی و کاهش در

) در تحقیق خود بیان نمودند که 1382( سلطانی و کرباسی بیکاري و مهاجرت نمونه هایی از آثار غیر مستقیم ذکر شده است.

وري در طی ي سیستان و بلوچستان منجر به افزایش نرخ بیکاري به دو برابر متوسط کشخسارات ناشی از خشکسالی در منطقه

  هاي خشکسالی در این استان شده است.سال

اي از هاي مهم کشاورزي کشور در جنوب استان کرمان قرار دارد. منطقه فوق مجموعهمنطقه جیرفت یکی از قطب

میکروکلیماهاي مختلف بوده که پتانسیل تولید انواع محصوالت مختلف اعم از سردسیري و گرمسیري را به وجود آورده است. 

هزار هکتار سطح زیر کشت که در حدود  230هزار کیلومتر مربع وسعت داشته که با داشتن بیش از  50ین منطقه در حدود ا

درصد تولید کل محصوالت کشاورزي استان در کشور نقش مهمی را  70یک سوم سطح زیر کشت استان با تولیدي بیش از 

حاصلخیز باعث شده که منطقه جیرفت در تولید بسیاري از محصوالت  نماید. نور، درجه حرارت مناسب و کافی و خاكبازي می

اي راداشته باشد، به طوري که از نظر تولید محصول سیب زمینی و پیاز در قالب طرح مهم کشاورزي در کشور جایگاه ویژه

دوم، از نظر تولید مرکبات رتبه سوم، از اي رتبه دوم، از نظر تولید هندوانه مقام اي رتبه اول و خیار گلخانهاستمرار، خیار مزرعه

با توجه به اینکه  ).1387اي مقام چهارم و از نظر تولید گوجه فرنگی رتبه دوم را در کشور دارد (سرحدي، نظر تولید ذرت دانه

رد. باشد خشکسالی اثرات زیانباري بر محصوالت کشاورزي منطقه دامنطقه جیرفت قطب کشاورزي در جنوب استان کرمان می

رود در باال و پایین دست سد لذا هدف از تحقیق حاضر، بررسی تاثیر خشکسالیها بر تغییرات دبی سرشاخه هاي رودخانه هلیل

  باشد. جیرفت می
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  مواد و روش ها -2

  موقعیت منطقه مورد مطالعه -2-1

 15درجه و  57یایی حوضه ي آبریز دشت جیرفت بخشی از حوضه ي غربی جازموریان است که بین طول هاي جغراف 

دقیقه شمالی در  13درجه و  29دقیقه تا  12درجه و  28دقیقه شرقی و عرض هاي جغرافیایی  17درجه و  57دقیقه تا 

کیلومتر مربع و ارتفاع آن سطح دریا بین  2247وسعت دشت جیرفت حدود  جنوب ایران و در استان کرمان قرار گرفته است.

ین منطقه از نظر آب و هوایی جز مناطق نیمه خشک به شمار می آید و متوسط بارندگی ا متر متغییر است. 800تا  550

(گسل هاي سبزواران، جیرفت،  وجود پنج گسل اصلی میلی متر بوده است. 170ساله  40ساالنه آن در یک دوره دراز مدت 

اشد، زیرا این گسل ها در هدایت جریان دوساري، کهنوج، سرگریچ) در منطقه از دیدگاه هیدرولوژیکی بسیار حائز اهمیت می ب

  آب زیر زمینی از بخش کوهستانی به سمت دشت و افزایش تراوائی در یک پهلوي دشت نقش بسیار ارزنده و موثري دارند.

 زمین شناسی -2-2

در خورد. به طور کلی در شناسی، در دشت جیرفت تشکیالت دوره کامبرین تا دوران چهارم به چشم میاز نظر زمین

نیمه شمالی و نیمه شرقی و به طور پراکنده در نواحی مرکزي منطقه تشکیالت دوران سوم گسترده شده و در نیمه غربی 

اند. هاي دوران چهارم در بر گرفتهتشکیالت دوران اول و دوم رخنمون دارند و نواحی مرکزي و کم ارتفاع منطقه را رخساره

اند، در میان عدادي ارتفاعات منفرد حصار کوهستانی پیرامون دشت را تشکیل دادهرشته ارتفاعات جبالبارز، بحرآسمان و ت

اند. هر یک از واحدهاي دشت و کوهستان پیرامون آن داراي ارتفاعات سه پهنه دشتی جیرفت، بلوك و اسفندقه واقع شده

ایران مرکزي بوده و داراي روند کلی  خوردگیاشکال و نوع فرآیند فرسایشی خاص هستند. ارتفاعات این محدوده جزئی از چین

  جنوب شرق هستند.  -شمال غرب

  )SPIشاخص بارندگی استاندارد شده ( - 2-3

در این  و تاثیر آن روي سطح آب زیرزمینی خشک و بررسی روند تغییرات طوالنی مدتهاي  دورهشرایط  بررسیبراي 

کی میالدي توسط توماس بی. مک 1993در سال  SPIاخص استفاده شد. ش )SPI( شاخص بارندگی استاندارد شدهتحقیق، از 

  :بصورت زیر قابل محاسبه است )، یکی از محققین دانشگاه ایالتی کلرادوامریکا، پیشنهاد گردید و1993(مکی و همکاران، 

)1(  
i

iik XX
SPI

δ




  
امین  kامین ایستگاه و  i : مقادیر بارندگی برايikXامین ایستگاه،  iهاي  :انحراف از معیار دادهi، که در آن  

  باشد.  ام می i : متوسط بارندگی ایستگاهiXمشاهده، و

که بعنوان  SPIخشک است. با تعیین دوره وم و شدت تدا ،خاتمه  خشک شامل تاریخ شروع،دوره تعیین و پایش       

کی و (مک توان پارامترهاي فوق را محاسبه کرد کاربردي براي مقیاسهاي زمانی متفاوت مطرح است، می و  یک شاخص کمی

داده با ها براي تعیین مجموعه  اي از متوسط دوره ، ابتدا مجموعهSPIدر این تحقیق براي محاسبه ). 1995و  1993همکاران،

اهه م 84و  78، 72، 66، 60، 54، 48، 42، 36، 30، 24، 18، 12، 9، 6، 3، 1برابر iماهه که  i هاي زمانیمقیاس

شود.  مشخص می  ع منابع آبی،انواها با توجه به تأثیر کمبودهاي بارندگی بر هر یک از  ارائه شد. انتخاب این مجموعه  باشد، می

تحقیقات اخیر دهد.  ماه قبل بدست می i اي هر ماه یک مقدار جدیدي را با توجه به مقادیربر  این مجموعه در حال تغییر،

توان به باشد که از آن می) میPDSIداراي مزیت هاي بیشتري نسبت به شاخص پالمر ( SPIدهد که شاخص نشان می

به طور کلی  مطالعات مختلف  ).2003، . جی و پیترز1998پایداري مکانی و انعطاف پذیري زمانی آن اشاره نمود ( گاتمن، 

. هیز 1997هاي متفاوت قابل استفاده می باشد (ادوراد و مک کی، در بیان شدت انواع خشکسالی SPIنشان میدهدکه شاخص 

  ).1999و همکاران، 
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در طول   ماهیانه رشبا يهاداده شهرستان، در دموجو يها هیستگاا رشبا يها داده آوري جمع از پس مطالعه ینا در

) مورد بررسی قرار گرفت و داده هاي پرت اصالح شده و بازسازي داده ها انجام شد. در ادامه براي 1393- 1375دوره آماري (

در مقیاس زمانی SPI استفاده شد و مقدار شاخص  DIPبا مقیاس هاي زمانی مختلف از نرم افزار  SPIمحاسبه شاخص 

ایستگاه موجود (کناروئیه و تنگ سرگز) در منطقه مورد مطالعه، محاسبه  2)  براي ماهه 48و  24، 18، 12، 9، 6، 3مختلف (

  گردید.

سال براي ایستگاه هواشناسی  21دوره آماري مورد استفاده با توجه به آمار موجود در اداره کل هواشناسی جیرفت 

استفاده شد. در ادامه   1393تا  1378ترك جیرفت می باشد. براي بررسی تاثیر خشکسالیها بر روي دبی رودخانه  از دوره مش

 وضعیت خشکسالی با توجه به مقدار به دست آمده براي هرسال طبقه بندي گردید.

  نتایج و بحث: - 3

الف) نشان داد  که  -1در ایستگاه کناروئیه (شکل  1393الی  1378بررسی میزان دبی و شاخص بارندگی بین سالهاي 

دنده تاثیر ترسالیها بر دبی مقدار شاخص نیز مثبت شده است که نشان 1383و  1381هاي با افزایش دبی رودخانه در سال

  باشد.رودخانه در این ایستگاه می

  
  (الف)

  
  (ب)

در ایستگاه کناروئیه 1393الی  1378بررسی میزان دبی و شاخص بارندگی در مقیاسهاي زمانی مختلف بین سالهاي  -1شکل   

 
 (ب)

 
 (الف)

 سرگز تنگ ایستگاه در ماهه 6و  1  زمانی مقیاس با SPI شاخص و دبی میزان بررسی  -2شکل 

دهد با ماهه پرداخته شده است و نشان می 1الف نیز به بررسی تاثیر خشکسالیها  با مقیاسهاس زمانی  - 2در شکل 

ب همبستگی بین شاخص -2) در شکل 2افزایش خشکسالیها و ترسالیها میزان آب مورد نیاز کشاورزان تأمین شده است (شکل

SPI  با مقیاس زمانی مختلف و دبی رودخانه مشخص شده که نشان میدهد بین دبی رودخانه تنگ سرگز و شاخصSPI  با

د دارد که با توجه به خشکسالیها حجم آب پشت سد نیز کاهش یافته است وحو 05/0ماهه همبستگی کمتر از  1مقیاس زمانی 

الف نشان می دهد که بیشترین همبستگی بین -3که کشاورزان را با مشکالت جدي همراه ساخته است. همچنین نتایج شکل 
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ب) بیشترین - 3روییه  (باشد.در حالیکه براي ایستگاه کناماه می 18و  6و ایستگاه تنگ سرگز در مقیاس زمانی  SPIشاخص 

 شود. ) مشاهده میR=0.26ماهه ( 6مقیاس شاخص در مقیاس زمانی 

 
  (الف)

 
  (ب)

  ایستگاه الف)تنگ سرگز و ب) کناروییه در SPIضریب همبستگی پیرسون دبی رودخانه و شاخص  - 3شکل

  نتیجه گیري -4

در دشت  خشکسالی ارزیابی مختلف در) با مقیاسهاي زمانی SPI( هواشناسی خشکسالی شاخص عملکرد بررسی 

 اقلیمی مدت بلند دوره یک طی بارندگی تحقیق مقدار این در شد. جیرفت با هدف تاثیر آن بر تغییرات دبی  رودخانه (انجام

 به توجه است. با افتاده اتفاق بررسی تحت منطقه در که است شدیدي یا شدید بسیار هواشناسی خشکسالی کننده منعکس

گرفته میزان تغییر دبی رودخانه هاي سرشاخه هلیل رود با میزان تغییر شاخص بارندگی  صورت بررسی هاي و حاصل نتایج

بیشترین میزان دبی را در ایستگاههاي تنگ  1383و 1381رابطه مستقیم دارد و در مشاهدات صورت گرفته در سال هاي 

  گردد.سرگز و کناروئیه مشاهده می

شدید نسبت به دیگر شاخص هاي بارندگی در تعیین میزان شدت خشک سالی  هاي الیخشکس نشان در SPIشاخص 

با مقیاسهاي زمانی مختلف نشان داد که در ایستگاه  SPI). نتایج همبستگی بین شاخص 1386تر است (انصافی مقدم، مناسب

، 0122/0، -057/0، 035/0یب  ماهه به ترت 48و  24، 18، 12، 9، 6، 3، 1تنگ سرگز همبستگی پیرسون براي مقیاسهاي 

، 6، 3، 1میباشد. درحالیکه این مقادیر براي ایستگاه کناروییه براي مقیاسهاي  -081/0و  -006/0، 149/0، -111/0، -0367/0

 بدست آمد. اثر - 0423/0، - 058/0، 1344/0، 030/0، 115/0، 263/0، 096/0، 0399/0ماهه به ترتیب  48و  24، 18، 12، 9

 فرسایشهاي افزایش بادي، فرسایش افزایش اثر در خاك سطح در موجود غذایی مواد کاهش با فیزیکی محیط رب خشکسالی

 ساختمان و بافت تخریب و خاك و گرد توفانهاي افزایش خاك، در غذایی مواد انتقاالت و نقل کاهش منطقه، در آبی بادي و

  باشد.همراه می خاك

 منابع:

بندي شـدت بـروز خشکسـالی در مقیـاس مختلـف زمـانی       هاي مختلف پهنهارزیابی مدل .1390فر. م نادریان .،عرفانیان، م ،انصاري، ح. .1

  .1هاي حفاظت آب و خاك، شماره(مطالعه موردي استان سیستان و بلوچستان). مجله پژوهش

سیسـتان و بلوچسـتان اقتصـاد    نقش  اجرایی رژیم حقوقی رودخانـه هیرمنـد در تعـدیل خشکسـالی     . 1382کرباسی، ع.  .،سلطانی ، ج .2

  184- 155صفحه  38کشاورزي توسعه سال دهم شماره 

هاي هند ایران ( از نظـر مسـائل آب، خـاك و تغذیـه گیـاه)، نشـریه ترویجـی سـازمان جهـاد          مدیریت فنی گلخانه. 1387سرحدي، ج.  .3

 صفحه. 24،  87کشاورزي منطقه جیرفت و کهنوج، واحد انتشارات فنی ، بهار

 . تهران، انتشارات دانشگاه تهران خشکسالی و راههاي مقابله با آن در ایران. .1380. پ ،کردوانی    .4
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Investigation of the Effect of Droughts on Upstream and 
Downstream of Halil Rud River Jiroft Dam 

 
Abstract  
Drought is a shortage of rainfall in the long term, so that of the lack of moisture in the 
soil and the reduction of current water and thus the natural process of human activities, 
plant life and animal life are disrupted. In the present  study, the effect of rainfall and 
droughts on the upstream and downstream of the Jiroft Dam was investigated and the 
amount of the right to farmer's share is to be paid. In the present study, the effect of 
rainfall and droughts on the upstream and downstream of the Jiroft Dam was 
investigated and the amount of the right to farmer's share is to be paid. The 
Standardized Precipitation Index (SPI) was considered as a drought risk indicator. 
Firstly, the monthly precipitation statistics of the stations were collected during the 
period of 1968-1392 and the lost data was restored and completed. Then a time series 
was prepared for rainfall data and was prepared to calculate the SPI standardized 
rainfall index with different time scales. The effect of SPI index on the upstream 
(downstream) and downstream (Tang sarges) of Jiroft Dam, which has direct impact on 
southern province agriculture, was investigated. Results of correlation between SPI time 
scales mentioned in the discharge indicates that the correlation between the index SPI 
Konaruiyeh station with a scale of 6 months (R = 0.263) there. Also, studying the shape 
of river flow with the SPI index with a 6-month time scale indicates that in the years 
leading up to this year, the river discharge has been increased, which by storing water 
plans such as artificial water supply, and in the dry years of the river, Konaruiyeh area 
has decreased. 
Keywords: Standardized Precipitation Index (SPI), river discharge, Tang Sargaz, 
Konaruiyeh 
 

 

 

 


