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  چکیده 
خشکسـالی کـاهش    .گویندکشد را خشکسالی شود و خشکی هوا به درازا مییک دوره طوالنی از نظر زمانی که بارندگی به مقدار غیرکافی نازل می

در تحقیق حاضر، تعریف پذیرفته شـده از خشکسـالی    .گذاردغیرطبیعی و طوالنی مدت رطوبت است که اثرات نامطلوبی بر گیاهان، حیوانات و انسان می
جا از آن. باشدمی "ین طوالنی مدت آنمیزان کمبود بارش ، نسبت به شرایط میانگ"باشد، به عبارت دیگر تر از معدل میهایی با بارش پاییناقلیمی، دوره

حوضـه کرخـه اسـتالن    اي دارد در این تحقیق به بررسی فراوانی وقوع خشکسالی درطی دوره سی سـاله در  هاي آبی اهمیت ویژهکه خشکسالی در پروژه
-تواند در مقیاسآید که میمنطقه به شمار می خشکسالی در یک هاي مورد مطالعه در بررسیترین ویژگیفراوانی خشکسالی از مهم .لرستان پرداخته ایم

در این تحقیق با استفاده از آمار بارندگی سی ساله هشـت ایسـتگاه هواشناسـی حوضـه کرخـه      . محاسبه شود) ساالنه، ماهانه، فصلی(مختلف زمانی  هاي
از هواشناسی استان لرستان تهیه شد، پس از اطمینـان از   آمار سی ساله بارندگی، .هاي مختلف به بررسی فراوانی خشکسالی هواشناسی پرداخته شددرماه

هـا بـا آمـار    براي بازسازي آمار مفقود شـده، ایسـتگاه  . ها و بازسازي نواقص آماري شدها اقدام به بررسی کمی دادهها یا به عبارتی کیفیت دادهصحت داده
ها با انتخاب ایستگاه مبنا کـه  با استفاده از روش نسبت. یا مورد استفاده قرار گرفتهاي با آمار ناقص و ارتفاع از سطح درکامل، موقعیت نسبت به ایستگاه

گیـري و نـرم   از روش میان. آمار کامل و مورد اطمینان است و مقایسه با ایستگاه داراي آمار ناقص و با استفاده از روابط، آمار مفقود شده، تخمین زده شد
  .شد براي انجام پروژه استفاده Excelافزار 
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     1 مقدمه

کشور ما به خاطر قرار گرفتن در کمربند خشک جغرافیایی و نـوار  
-ودرجه عرض شمالی واقع شده، از شرایط آب 40تا  25بیابانی که در 

هوایی خشکی برخوردار است و جزو مناطق کـم بـاران جهـان بشـمار     
 . آیدمی

-نوسانات شدیدساالنه، فصلی و ماهانه از خصوصیات اصلی رژیـم 
شود که مقدار این نوسانات از شـمال  بارندگی ایران محسوب می هاي

  . گیردبه جنوب و از غرب به شرق فزونی می
به علت متغیرهاي متعدد و مختلفی که به طرق مختلف در وقـوع  

اي خشکسالی دخالت دارند ارایه تعریف جامعی از این پدیده بـه گونـه  
یرممکن است، در این که مقبول عمومی باشد، بسیار مشکل و تقریبا غ
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اي برخوردار است، چـرا  هاي بارش از اهمیت برجستهمیان تحلیل داده
ترین متغیري است که تغییرات آن به طور مستقیم در که بارندگی مهم

هاي سطحی و تغییرات آب زیرزمینـی مـنعکس   رطوبت خاك، جریان
توانـد در  به همین دلیل بارش اولـین عـاملی اسـت کـه مـی     . شودمی
  . رسی هر حالتی از خشکسالی مورد توجه قرار گیردبر

خشکسالی با دیگر حوادث طبیعی از قبیل سیل، زلزله و غیـره بنـا   
که تاثیر خشکسالی بتدریج و در یک بر دالیلی تفاوت دارد، نخست این

دوره نسبتا طوالنی بوده و اثرات آن ممکن است با تاخیر و چنـد سـال   
 که خسارات و اثرات نسبتا شدیدوم اینبعد از پایان آن ظاهر شود، د

ــه   ناشــی از خشکســالی داراي ســاختار مشخصــی نبــوده و منطق
کـه یـک   سوم ایـن . دهدتري را تحت پوشش قرار میجغرافیایی وسیع

 .تعریف دقیق و قابل قبول جهانی از خشکسالی وجود ندارد 
خشکسالی از بالیاي طبیعی است که تحـت هـر رژیـم و دمـایی     

این رخداد گـاه بـه آهسـتگی و تـدریجی و گـاه بـه       . ر استپذیامکان
کند و از خشکسالی غالبا به عنـوان یـک   سرعت آثار خود را آشکار می

بینی زمـان  شود و برخالف سیل و بارندگی پیشپدیده خزنده تعبیر می
هـا یـا   شروع و خاتمه خشکسالی بسیار دشوار است، ممکن است هفته

  یاري و زهکشی ایران آب نشریه
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توان تشخیص دادکه خشکی اتفاق افتاده یا ها طول بکشد تا واقعا بماه
ها پـس از شـروع بارنـدگی بـاز هـم اثـرات       خیر، یا ممکن است مدت

خشکسـالی ویژگـی   ). 1385علیـزاده،  (خشکسالی وجود داشـته باشـد   
-دهد اگرچـه ویژگـی  اقلیمی است که در تمامی مناطق اقلیمی رخ می
وقوع خشکسالی . کندهاي آن ازیک منطقه به منطقه دیگر تفاوت می

هاي خاص اقلیمـی و  ترین حادثه محیطی است که داراي ویژگیوخیم
 ).1385سمیعی و همکاران،(هیدرولوژیکی در هر ناحیه است 

دهد ولـی  هوایی رخ میوخشکسالی اگرچه در تمام قلمروهاي آب
هـاي  عرصه گسترش و میدان عمل آن بـه علـت حساسـیت سیسـتم    

مرطـوب  خشک و نیمـه هاي نیمهمینتر در سرزسینوپتیک جوي، بیش
ها با شرایط ذیـل  نواحی معتدله و مداري است و درمجموع خشکسالی

اي، فعالیـت  گسترش و حضور پرفشارهاي جنـب حـاره  : همراه هستند
  .ايسطح خورشید، غلظت گازهاي گلخانه

هـاي  زاده اصل، در رسـاله دکتـري خـود ضـمن بیـان روش     فرج
هـاي فضـایی و زمـانی رخـدادهاي     یمختلف مطالعه خشکسالی، ویژگ

خشکسالی در ایران را بررسی نمود و نتیجه گرفت که بـه طـور کلـی    
اي از کشور از این پدیده در امان نبوده و به نسبت موقعیت هیچ منطقه

هاي نماید اما بخشطبیعی خود تاثیرات این پدیده مخرب را تجربه می
دیدتر در مقـادیر  جنوبی، شرقی و مرکزي کشور به علـت نوسـانات شـ   

 .تري برخوردار هستندبارندگی از آسیب پذیري بیش
اي جهت درك صحیح مسئله هاي گستردهدرچند دهه اخیر تالش
هاي متعددي براي تحلیـل متناسـب و   حلخشکسالی انجام شده و راه

 . جامع با خصوصیات این پدیده ارایه گردیده است
 53سـاله   43ماهانـه   دین پژوه و همکاران، با بررسی آمار بـارش 

ایستگاه هواشناسی و کلیماتولوژي ایران، روند تغییرات بارش را تعیین 
اي خشکسالی از قبیل دوره تداوم، مجموع مقـدار  هاي نقطهو مشخصه

اي در سـطح  کمبود، شدت و نیز وسعت خشکسالی را به طـور منطقـه  
یمـی از  اند و نتیجه گرفتند کـه بـیش از ن  کشور مورد بررسی قرار داده

چنـین بـه جـز منـاطق     هاي کشور داراي روند مثبت بوده همایستگاه
حاشیه دریاچه خزر و بخشی از غرب کشـور در غالـب منـاطق میـزان     

از سطح کشور میـزان  % 56باشد به طوري که در بارش ساالنه کم می
از سطح کشـور میـزان بـازش    % 74متر و در میلی 150تر از بارش کم

  .متر استمیلی 200تر از کم
Chbouck مکـانی  -یابی کریگینگ الگوي زمـانی ، با روش میان

  .هاي مراکش را شناسایی کردخشکسالی
نظـام تغییـرات    "سعودیان، در رساله دکتري خود تحـت عنـوان  م

مکـانی   –الگوهـاي زمـانی   "مکـانی بـارش در ایـران زمـین     -زمـانی 
خشکسـالی و  هاي دچار ها، روابطی به منظور تعیین گستردهخشکسالی
ها را ارائه داده و نتیجـه گرفـت کـه توزیـع فراوانـی شـدت       شدت آن

  .خشکسالی از نوع لوگ نرمال سه پارامتري است
زند، در رساله دکتري خود با استفاده از شاخص براي غرب و لشنی

بینی آن هاي اقلیمی و پیشبندي خشکسالیغرب ایران و با پهنهشمال
  . خشکسالی اقلیمی پیشنهاد نموده است راهکارهایی جهت مقابله با

هاي مهم و اساسی در مطالعـات خشکسـالی هـر منطقـه،     از قدم 
هـا میـزان شـدت و    توان بر اسـاس آن هایی است که بهتعیین شاخص

تداوم خشکسالی را کـه در واقـع تـابعی از عوامـل مختلـف محیطـی       
رت است را مشخص نمود که در نهایت به صـو  تاثیرگذار برخشکسالی

  . شودیک عدد نمایش داده می
-باتوجه به تعاریف مختلف که بنا به نیازهاي کاري محققان رشته

-هـا و روش هاي مختلف در مورد خشکسالی اریه شده است ، شاخص
باشدکه پارامترهاي متفـاوتی  هاي مطالعاتی خشکسالی نیز متفاوت می

ـ  هم ی و چون بارندگی، رطوبت خاك، جریان سطحی، مخـازن زیرزمین
کـدام از  امـا هـیچ  . دهنـد هاي اقتصادي را مورد توجه قرار میخسارت
ها نیست، بلکه هرکـدام از  ها به طور ذاتی برتر از بقیه شاخصشاخص

 .ها استتر از دیگر شاخصها براي کاربرد خاص خود مناسبآن
-طی سالیان متمادي محققینی که اقدام به بررسی و تحلیـل دوره 

-هاي بسیاري را براي تعیین شدت دورهاند، شاخصهاي خشک نموده
اندکه عمدتا وابسته به انحراف معیار بارش هاي خشک پی ریزي کرده
  .باشندنسبت به یک دوره معین می

هاي بارش براي تحلیـل  هایی که در بررسی دادهاز جمله شاخص
هاي درصد از توان به شاخصکنند، میوضعیت خشکسالی استفاده می

ن بارش و درصد تفاضل بارش اشاره نمود که مزایایی چون بـه  میانگی
-کارگیري راحت، فهم آسان، مقادیر شاخص، قابلیت استفاده در توزیع

هاي پرطرفدار مبدل کرده ها را به شاخصاین شاخص... هاي آماري و
هاي منابع آب و الگوي توسعه در هر منطقـه  است، که در برنامه ریزي

در ایـن تحقیـق باتوجـه بـه     . مهی را ایفا نمایند توانند نقشخاص، می
ها، با استفاده از شاخص درصـد میـانگین از   ساله داده 30سري زمانی 

هـاي بـارش   بارش به بررسی خشکسالی هواشناسی با اسـتفاده از داده 
  . حوضه کرخه اقدام شده است

هـایی در رابطـه بـا    طـور کـه در بـاال اشـاره شـد پـژوهش      همان
گرفته است در این تحقیـق هـدف مـا بررسـی رخ     خشکسالی صورت 

هـاي  در اینجـا مـا بـا داده   . دادن این پدیده از دیدگاه هواشناسی است
هـا  آماري بسیاري روبرو هستیم کـه بررسـی صـحت و همگنـی داده    

تـوان بـا   اي دارد، در این تحقیق فراوانی خشکسالی را میاهمیت ویژه
ه کـرد و سـپس بـا محاسـبه     هاي توزیع مناسب محاسباستفاده از تابع
  . شان، دوره بازگشت را محاسبه کرداحتمال وقوع

  
  هامواد و روش

دقیقـه   3درجـه و   50دقیقـه تـا    51درجه و  46استان لرستان در 
دقیقـه عـرض    22درجـه و   34دقیقه تا  67درجه و  23طول شرقی و 

 .شمالی در غرب ایران واقع شده است
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گراد و در درجه سانتی 24ن به دماي حداکثر مطلق در شمال استا
  . رسدگراد میدرجه سانتی 40تا  39جنوب استان به 

استان لرستان به دلیل موقعیت جغرافیایی نسبت بـه سـایر نقـاط    
کشور از بارش نسبتا خوبی برخوردار است ، به طوري که بخش اعظم 

  .پتانسیل آبی کشور به منابع آبی استان لرستان متکی است
اي کند بـه گونـه  استان در دوره سرد سال ریزش میعمده بارش 

شـود ودر مـاه خـرداد    ها به طور عمده از مهر ماه شروع مـی که بارش
  .یابدخاتمه می

متر است و در جنوب میلی 1000در ارتفاعات میزان بارش ساالنه 
  .یابدمتر کاهش میمیلی 300تر از استان به کم

در هـر مـاه بـه صـورت      در این تحقیق در یک ایستگاه معـین و 
اختصاصی به بررسی خشکسالی پرداخته شده است، بـدین صـورت در   

تـر بـوده، شـاهد    سالی که آمار آن از مقـدار میـانگین سـی سـاله کـم     
تـر بـوده،   ایم و اگر از مقدار میانگین سـی سـاله بـیش   خشکسالی بوده

  .ایمترسالی را شاهد بوده
  جمع آوري و تهیه آمار و اطالعات

سنجی در رابطه با تخمـین  هاي بارانیین مطلوب ایستگاهبراي تع
 : را به کار برد 1توان فرمول ساده آماري بارندگی می

)1(  N=( )                                                               
  %CV=S / 푃*100 

CV :    هـاي  ضریب تغییرات بارندگی منطقـه بـر اسـاس ایسـتگاه
  .موجود
E :درصد اشتباه مجاز در تخمین میانگین بارندگی منطقه.  
N: سنجی الزمهاي بارانتعداد ایستگاه  . 
S: انحراف از معیار . 

: 푃  میانگین بارندگی سالیانه .  
سـنجی موجـود در حوضـه کرخـه در ایـن      از هشت ایستگاه باران

  . تحقیق استفاده شد
  

  انتخاب پایه زمانی مشترك
هاي مختلف، با توجه به اینکه  آمار بارش ایستگاهآوري پس ازجمع

هـاي  هـاي بکـار رفتـه در بررسـی تغییـرات بـارش و دوره      زمان داده
خشکسالی بسیار تعیین کننده است بنابراین با توجه به توجیه سـازمان  

هـاي  جهانی هواشناسی و پس از بررسی طـول دوره آمـاري ایسـتگاه   
ایـه زمـانی مشـترك انتخـاب     موجود، یک دوره سی ساله به عنـوان پ 

  .گردید
  

  هاکنترل کیفیت، صحت و همگنی داده
هاي آماري نتـایج  ها، انجام دادن تحلیلبدون ارزیابی صحیح داده

هـا و  با بررسـی آمـار موجـود ایسـتگاه    . قبولی بدست نخواهد آمدقابل
هاي مختلف، از جملـه مقایسـه نظـري آمـار، کنتـرل      بکارگیري روش

  .د گردیدمقادیر خیلی زیا
پس از این مرحله، آمار موجود از نظر همگنی نیـز مـورد بررسـی    

  . استفاده شد1 براي کنترل آمار آزمون متوالی. قرار گرفت
ها به ترتیب صعودي یا نزولی مرتب شده، میانه در این روش داده

سپس هرکـدام از ارقـام سـري را بـا     . ها تعیین گردیدیا میانگین آماره
تـر از  تـر و پـایین  مقایسه نموده، تعداد مشاهدات باال میانه بدست آمده

چه مجموع چنان. ها تعیین شدچنین تعداد دنبالهمیانه یا میانگین و هم
گیري است ها خیلی کم باشد نشان دهنده تغییر در شرایط اندازهدنباله

  . چه خیلی زیاد باشد نشان دهنده نوسانات شدید استو چنان
تـوان بـا اسـتفاده از جـداول     ها رامیاد دنبالهحد بهینه مجموع تعد

استاندارد موجود در سطح مختلف اعتماد بدسـت آورد کـه بـر مبنـاي     
هاي همگـن  توان سري دادهها میتعداد مشاهدات و جمع تعداد دنباله

  . را تعیین نمود
  

  بازسازي نواقص آماري
اقدام ها ها یا به عبارتی کیفیت دادهپس از اطمینان از صحت داده

بـراي بازسـازي   . ها و بازسازي نواقص آماري شدبه بررسی کمی داده
-ها با آمار کامل، موقعیت نسبت بـه ایسـتگاه  آمار مفقود شده، ایستگاه

  . هاي با آمار ناقص و ارتفاع از سطح دریا مورد استفاده قرار گرفت
ها با انتخاب ایستگاه مبنا که آمار کامـل  با استفاده از روش نسبت

مورد اطمینان است و مقایسـه بـا ایسـتگاه داراي آمـار نـاقص و بـا        و
  . استفاده از روابط، آمار مفقود شده، تخمین زده شد

   =بارندگی ایستگاه داراي آمار ناقص در سال مورد نظر         )2(
)푃′      /푃	  ()*بارندگی ایستگاه مبنا در سال مورد نظر( 

: 푃	  هـاي  هاي آمـاري بـراي ایسـتگاه   میانگین بارندگی در سال
  .داراي آمار ناقص

: 푃′ هاي مشترك آماري براي ایسـتگاه  میانگین بارندگی در سال
 .مبنا

سـنجی اسـتفاده   گونه که ذکر شد از آمار باراندر این پروژه همان
  . شده است

باشد کـه مـا بـه    حوضه آبریز لرستان شامل حوضه کرخه و دز می
که درنقشه شماره یـک  .ایمکرخه پرداختهبررسی خشکسالی در حوضه 

این حوضه را نمایش داده ایم،درجدول شـماره یـک هـم مشخصـات     
چون سـال  . ایستگاه هاي هواشناسی جهت ارائه آمار آورده شده است

پـذیرد، ابتـدا از مـاه    زراعی از مهر ماه شروع و در خرداد ماه پایان مـی 
فصـل تابسـتان،    مهر بررسی شروع شد و چون در اسـتان لرسـتان در  

هاي تیر، مرداد، شهریور حذف شاهد بارندگی زیادي نیستیم بررسی ماه
  .گردید
  

                                                             
1 -Run test 
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 لرستان هاي آبریز استانحوضه - 1نقشه 

  
  هاي هواشناسیمشخصات ایستگاه -1جدول

  نام ایستگاه ردیف
 

  حوضه آبریز
 

 مشخصات جغرافیایی
)متر(ارتفاع  عرض طول  

35,47 کرخه افرینه 1   81,33   800 
دخترپل 2 34,47 کرخه    90,33   650 
21,47 کرخه تنگ سیاب 3   32,33   880 
51,48 کرخه خرم آباد 4   62,33   1140 
64,48 کرخه هرورود 5   13,33   1770 
21,48 کرخه الشتر 6   74,33   1520 
51,48 کرخه کاکارضا 7   34,33   1530 
85,47 کرخه نورآباد 8   40,34   1800 

  
جداولی مخصوص براي آمار بارندگی هر ایستگاه، بـراي هـر مـاه    
تهیه شد سپس میانگین متحرك سـه سـاله، محاسـبه شـد و نمـودار      

هـایی  در سال). همانند نمودارشماره یک(مخصوص هر کدام رسم شد
تر بوده است، ما شاهد خشکسالی آمارشان از میانگین تجمعی پایینکه 
ایم، در این جا به عنوان نمونه جدول و نمودار مربوط بـه مهرمـاه   بوده

که به همین ترتیب بـراي  . آورده شده است) 2جدول (ایستگاه افرینه 
هاي مهر تا خـرداد تهیـه   هر ایستگاه به صورت اختصاصی جداول ماه

 .شد
  هاي هواشناسیاي فراوانی وقوع  خشکسالی در  ایستگاهنموداره

  
  

  
  ماه مهر –میانگین  متحرك سه ساله ایستگاه افرینه - 1نمودار
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 ماه مهر- هاي بارش ایستگاه افرینهداده -2جدول
  میانگین تجمعی  ساله میانگین متحرك سه بارش سال

55-1354  6/3     
1355-56 23 86/8  4/8   
1356-57 0 66/7  4/8   
1357-58 0 0 4/8   
1358-59 0 33/10  4/8   
1359-60 31 33/12  4/8   
1360-61 6 33/12  4/8   
1361-62 0 33/4  4/8   
1362-63 7 33/2  4/8   
1363-64 0 33/3  4/8   
1364-65 3 33/10  4/8   
1365-66 28 33/13  4/8   
1366-67 9 66/14  4/8   
1367-68 7 33/5  4/8   
1368-69 0 8 4/8   
1369-70 17 66/5  4/8   
1370-71 0 66/5  4/8   
1371-72 0 33/23  4/8   
1372-73 70 33/23  4/8   
1373-74 0 33/23  4/8   
1374-75 0 5/3  4/8   
1375-76 5/10  5/3  4/8   
1376-77 0 5/3  4/8   
1377-78 0 66/7  4/8   
1378-79 23 83/7  4/8   
1379-80 5/0  16/8  4/8   
1380-81 1 33/1  4/8   
1381-82 5/2  83/1  4/8   
1382-83 2    

  
  فراوانی خشکسالی ایستگاه افرینه - 2نمودار

  
  دخترفراوانی خشکسالی ایستگاه پل - 3نمودار
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  فراوانی وقوع خشکسالی در ایستگاه افرینه -3جدول

3  2 1 12 11 10 9 8 7 
  ماه

 سال
 √ √ √  √  √ √ 56-1355 
 √ √ √    √ √ 57-1356 
√ √ √ √    √  58-1357 
√ √ √     √  59-1358 
√ √ √ √   √ √  60-1359 
√  √ √ √  √ √ √ 61-1360 
√  √ √ √ √   √ 62-1361 
√ √ √ √ √ √   √ 63-1362 
√  √ √ √ √    64-1363 
√  √   √ √   65-1364 
√  √  √ √ √   66-1365 
√ √ √   √ √  √ 67-1366 
√ √ √  √ √ √ √ √ 68-1367 
√ √ √  √ √ √ √ √ 69-1368 
  √  √   √ √ 70-1369 
  √     √  71-1370 
  √ √      72-1371 
√  √       73-1372 
√    √  √  √ 74-1373 
√    √  √ √ √ 75-1374 
√ √   √  √ √ √ 76-1375 
√ √  √ √  √  √ 77-1376 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ 78-1377 
√ √ √ √ √ √  √ √ 79-1378 
√ √  √  √  √ √ 80-1379 
√ √  √     √ 81-1380 
√   √   √   82-1381 

 

 
  فراوانی خشکسالی ایستگاه تنگ سیاب - 4نمودار
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  فراوانی خشکسالی ایستگاه خرم آباد - 5نمودار

  

  
  فراوانی خشکسالی ایستگاه هرود - 6نمودار

  

  
  خشکسالی ایستگاه الشترفراوانی  - 7نمودار

 

  
  فراوانی خشکسالی ایستگاه  کاکارضا  - 8نمودار

 

 
  فراوانی خشکسالی ایستگاه نورآباد - 9نمودار

  
  نتیجه گیري

در ) 3جـدول  (به عنوان نمونه جدول فراوانـی وقـوع خشکسـالی    
ایستگاه افرینه را در اینجا آورده ایم، که از روي این جداول به نمـودار  

نمودارهـاي  (هاي هواشناسی میرسیمهاي  فراوانی خشکسالی ایستگاه
  ).9تا 2

طور که مشاهده شد هیچ جاي استان از خطر خشکسالی در همان
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  .امان نبوده است
خشکسالی وابسته به عوامل و پارامترهاي متفـاوتی اسـت کـه در    

اي برخوردار اسـت،  هاي بارش از اهمیت برجستهاین میان تحلیل داده
ترین متغیـري اسـت کـه تغییـرات آن بـه طـور       چرا که بارندگی مهم

هاي سطحی و تغییـرات آب مخـازن   مستقیم در رطوبت خاك، جریان
دیگر در میان متغیرهاي اقلیمـی بـارش    از طرف. زمینی موثر استزیر

خشـک  ها  بخصـوص در منـاطق خشـک و نیمـه    ترین آنثباتجز بی
-به همین دلیل بارش اولین عاملی است کـه مـی  . محسوب می گردد

   .تواند در بررسی هر حالتی از خشکسالی مورد توجه قرار گیرد
اي پیچیده و چند جانبه است و به همـین دلیـل   خشکسالی پدیده

در این زمینه نه تنها در ایران بلکه . شناخت کامل آن امر آسانی نیست
-هاي فراوانی پیش روي پـژوهش تر نقاط جهان هنوز پرسشدر بیش

  گران قرار دارد
هرچند خشکسالی پدیده ذاتـی  . که بایستی به آن پاسخ داده شود
-باشد اما بـا مـدیریت و برنامـه   شرایط طبیعی و اقلیمی هر منطقه می

هاي ناشی از این بالي طبیعـی را  توان زیاني مناسب و دقیق میریز
با توجه بـه نتـایج بدسـت آمـده از پـژوهش حاضـر ونیـز        . کاهش داد

موقعیت طبیعی و جغرافیایی استان لرسـتان، مطالـب زیـر قابـل ذکـر      
 :است

با وجود بارش نسبتا خـوب در اسـتان در مقایسـه بـا کـل کشـور       
 -، از لحـاظ زمـانی  )برابر میانگین کشـوري میانگین بارش سالیانه دو (

بهترین راهکـار بـراي   . مکانی، بارش از توزیع مناسبی برخوردار نیست
هـاي  موقع، جلوگیري از هدر رفت آب، اجراي طـرح استفاده بهینه و به

.  باشـد آبخیزداري و آبخوانداري، از جمله نفوذ دادن آب در زمـین مـی  
منطقـه، فرسـایش خـاك را نیـز      این امر با توجه به کوهستانی بـودن 

                    .کاهش خواهد داد
هـاي کشـاورزي کشـور    جا که اسـتان لرسـتان از قطـب   از آن-2

شود لزوم شناخت دقیق و همه جانبه خشکسـالی در ایـن   محسوب می
 .شود منطقه کامال احساس می

ایجاد شبکه پایش و پیش آگاهی خشکسالی در منطقه پیشنهاد -3
 .شودمی

هاي ترین شاخص خشکسالی در اقلیممحاسبه و تعیین مناسب-4
  .باشدمختلف استان الزم می

هـاي اطالعـات   اي و سـامانه هـاي مـاهواره  گیري از دادهبهره-5
 .جغرافیایی در شبکه پایش و پیش آگاهی صورت گیرد

هاي هواشناسی سطح استان انجـام  ارتقاي کیفیت کار ایستگاه-6
  شود

هاي ذیربط و ستاد مقابله با خشکسالی در اسـتان  همه سازمان-7
 .همکاري به عمل آورند 

آسیب پذیري مناطق مختلف استان در مقابل وقوع خشکسالی -8
 .مورد ارزیابی قرار گیرد

هاي فرهنگی در خصوص صـرفه جـویی در مصـرف آب    طرح-9
 .صورت گیرد 

در نهایت، تغییر نگرش مدیریت کـالن کشـور و جـایگزینی    -10
اقـدامات  (به جاي مـدیریت بحـران   ) اقدامات اساسی(مدیریت ریسک 

، یعنی قبل از وقوع خشکسالی آمادگی مقابلـه بـا آن را داشـته    )انفعالی
  .باشیم
 
  منابع

ــا،ححســینی ــالی   .1379. ع و صــالحی،ز.ه بررســی وضــعیت خشکس
اولـین  . هاي آماري در اسـتان زنجـان  براساس تعدادي از شاخص

راهکارهاي مقابله با کم آبی و خشکسـالی،   کنفرانس ملی بررسی
 .دانشگاه شهید باهنر کرمان

بررسی روند بارش ایران بـا  . 1385. ، فاخري،م و میرنیا،ج.دین پژوه،ي
هاي خشکسالی متئورو لوژیکی، اولین کنفـرانس  تکیه بر مشخصه

  .بررسی راهکارهاي مقابله با بحران آب زابل
طـرح جـامع   . 1384. ن لرسـتان سازمان مدیریت وبرنامه ریـزي اسـتا  
  .هواشناسیو  توسعه استان لرستان، بخش اقلیم

اصول هیدرولوژي کاربردي، انتشارات دانشـگاه امـام   . 1384. علیزاده،ا
 ).ع(رضا

رساله . 1374. بینی خشکسالی درایرانتحلیل و پیش. زاده اصل،مفرج 
  .دکتري اقلیم شناسی، دانشگاه تربیت مدرس

هاي ایران و راهکارهاي بررسی اقلیمی، خشکسالی. 1383. زند،ملشنی
-مقابله با آن مطالعه موردي شش حوضه واقع در غـرب و شـمال  

 .رساله دکتري اقلیم شناسی، دانشگاه اصفهان غرب ایران ،

تحلیلی بر وضـعیت اقلیمـی اسـتان    . 1371. م.آبادي،سمبارکیان خرم
  .لرستان، سازمان جهاد سازندگی استان لرستان

بررسی نظام تغییرات زمانی و مکانی بـارش در  . 1377. ا.سعودیان،سم
 .ایران، رساله دوره دکتري، دانشگاه اصفهان

-هـاي هواشناسـی و آب  بررسی وقوع خشکسالی. 1384. معروفی،ص
شناسی در منـاطق مرکـزي و شـمالی لرسـتان، فصـلنامه علمـی       
ترویجی خشکی و خشکسالی کشاورزي، وزارت جهاد کشـاورزي،  

  .170شماره 
ــوب  ــواه،م و ای ــا خ ــوثر در  . 1379. ع.زاده،سوف ــل م ــناخت عوام ش

هـا در حـوزه آبخیـز    خشکسالی هیدرولوژیک به منظور کنترل آن
دریاچه نمک، اولین کنفرانس ملی بررسی راهکارهـاي مقابلـه بـا    

 .کم آبی و خشکسالی، دانشگاه شهید باهنر کرمان

بارش در اسـتان لرسـتان بـا     بررسی روند تغییرات. 1387.  زاده،نولی
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Abstract 
Drought is called to a long period of time that an insufficient amount of rainfall to be revealed and dry 

weather lasts for a long time. Drought is abnormally low and long term moisture that has adverse effects on 
plants, animals and human. In this study, the accepted definition of climate drought is periods of precipitation 
that is lower than average. Actually, this is” the comparison between lack of rainfall and its long-term average”. 

Because of the importance of drought in water projects, in this study, we investigate the frequency of drought 
for period of last thirty-years ago on Karkhe basin in Lorestan province. After checking the data, or data quality 
of statistical errors was to evaluate quantitative data. To reconstruct the missing data, Aystgah¬Ha with full 
statistics, position and altitude of the stations with incomplete statistics were used. Drought frequency is the most 
important feature for studying in a region that considered which can be different in scales of time (yearly, 
monthly, quarterly). In this study, we investigate rainfall data from eight meteorological stations for thirty years 
in KARKHE basin in different months to evaluate drought frequency. These data about the amount of thirty 
years of the rainfall have been prepared from meteorological of LORESTAN province. Although, the operation 
of review and restore data is in processing. Buffering method and Excel software was used for the project. 
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