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چکیده
کاهش شدید آب در دسترس به کم تر از حد طبیعي در دوره ي 
در  مي نامند.  خشکسالی  را  توجه  قابل  وسعتي  با  خاص  زماني 
اثرات اجتماعی و  بررسي  از پژوهش حاضر  همین راستا هدف 
و   SPI شاخص  از  استفاده  با  هواشناسي  خشکسالی  اقتصادی 
مقایسه ي میزان کاهش و افزایش محصول و خسارات کشاورزي 
و دامي در سال هاي خشک و تر مي باشد. بدین منظور از آمار 25 
دوره  طی  در  بویراحمد  و  کهگیلویه  استان  باران سنجی  ایستگاه 
تحلیل هاي  نتایج  شد.  استفاده   1388 تا   1364 مشترک  آماری 
صورت گرفته نشان داد که شدیدترین خشک سالي هواشناسي 
در اغلب ایستگاه ها در سال  87-86 به وقوع پیوسته است. مقایسه 
نیز موید آن است  تولید علوفه در شرایط عادي و خشک سالي 
که به ترتیب در مراتع ییالقي و قشالقي 28 و 58 و در مجموع 
36 درصد تولید علوفه کاهش یافته است. هم چنین مقایسه میزان 
تولید علوفه در سال87-86 نسبت به میانگین ده ساله نشان داد 
که کل کاهش علوفه به ترتیب در مناطق ییالقي و قشالقي معادل 

89746 ، 30333 و 109689، 41925 تن بوده است. 
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مقدمه
اصطالح خشک سالي با پدیده خشکي متفاوت است، خشکي به 
نبود بارندگي اشاره دارد و حاکي از وجود یک شرایط خاص مزمن 
و یا مستمر مي باشد اما خشک سالي به خارج شدن از شرایط عادي 
انجامد. در همین  به طول  یا سال ها  ماه ها  دارد که مي تواند  اشاره 
بالیاي  مهم ترین  از  که  است  خزنده اي  پدیده ي  خشکسالی  راستا 
طبیعي محسوب مي گردد که در نتیجه فقدان یا کمبود بارش خود 
را بروز مي دهد و منشأ دیگر انواع خشکسالی مي باشد به طوري که 
ابتدا خشکسالی هواشناسي اتفاق مي افتد و با توسعه آن خشکسالی 
و  سطحي  آب  جریان  کاهش  به  که  مي شود  نمایان  هیدرولوژیک 
زیرزمیني با توجه به شرایط نرمال اطالق مي شود ]7[. خشکسالی 
کمینه(،  )جریان هاي  هیدرولوژیک  خشکسالی  مختلف  انواع  به 
تقسیم  )قحطي(  اجتماعي  واقتصادي-  کشاورزي  هواشناسي، 
در  بارندگي  کمبود  به  هواشناسي  به طوري که خشکسالی  مي شود 
مي شود، خشکسالی  گفته  معین  زماني  دوره ي  یک  در  منطقه  یک 
هیدرولوژیکي به دوره اي گفته مي شود که در آن آب هاي سطحي و 
زیرسطحي به مقدار کافي جهت تأمین مصارف آبي وجود نداشته 
کاهش  با  دوره اي  به  اشاره  معموالً  کشاورزي  خشکسالی  باشد، 
دارد و  آن کاهش محصوالت کشاورزي  متعاقب  رطوبت خاک و 
آبي  سیستم هاي  که  است  وضعیتي  اقتصادي-اجتماعي  خشکسالی 
نباشند  صنعت  و  اجتماع  آبي  درخواست  به  پاسخ گویي  به  قادر 
نیمه  و  خشک  مناطق  کمربند  امتداد  در  ایران  قرارگیري   .]2[
تا  است  آن سبب شده  در  بارشي  تغییرات شدید  و  خشک جهان 
خشکسالی، چالشي سنتي براي ایران باشد به طوري که ایراني ها در 
دوران باستان با تکنولوژي قنات به همراه آب انبار و یخ دان سعي 
 5IPCC اخیر  گزارش  طبق   .]8[ داشته اند  چالش  این  بر  غلبه  بر 
بسیاري  در  ذرت  و  برنج  گندم،  تولیدات  اخیر  دهه ي  چند  طي 
درجه  افزایش  از  منتج  آبي  تنش هاي  به علت  آسیا  بخش هاي  از 
روزهاي  تعداد  کاهش  و  ال نینو  پدیده ي  وقوع  افزایش  حرارت، 
تأثیر  تحت  به شدت  ایران  که  است  یافته  کاهش  به شدت  باراني 
اعمال  به  توجه  اساس  بر همین   .]7[ است  گرفته  قرار  پدیده  این 
پیامدهاي خشکسالی در توسعه مناطق،  مدیریت صحیح و کاهش 
نیازمند برنامه ریزي و اجراي اقدامات پیش گیرانه در مقابله با پدیده 
از جهت  مطالعه ي خشک سالي  مستلزم  که خود  است  خشکسالی 
مدیریت منابع آبي است که بسیاري از منافع اجتماعي وابسته ي به 

5. Intergovernmental Panel on Climate Change
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این منابع مي باشد ]1[ .
و شرایط  به شرایط جغرافیایي کشور  توجه  با  اساس  بر همین 
پائین ترین  و  متر   4430 با  دنا  ارتفاع  )بلندترین  حاکم  توپوگرافي 
ارتفاع حیدر کرار با 170 متر ارتفاع از سطح دریا( بر استان کهگیلویه 
به طور  خشکي  کمربند  در  گرفتن  قرار  علت  به  و  بویراحمد  و 
به علت خشکسالی هاي  روبروست.  پدیده خشک سالي  با  متناوب 
خشک سالي  پدیده  از  استان  این  اخیر  سال هاي  در  شده  واقع 
به طور  خشک سالي  است.  گردیده  متحمل  را  شدیدي  صدمات 
محسوس عالوه بر آب آشامیدني بر روي علوفه و مرتع و جنگل ها 
نیز اثر گذاشته است. همین امر خود موجب کاهش عملکرد دامي 
مستقیم  غیر  اثرات  از  که  به طوري  گردیده  تولیدمثل(  شیر،  )وزن، 
هزینه هاي  افزایش  دامدار،  درآمد  کاهش  مي توان  انسان  بر  آن 
در  برد.  نام  را  منابع شرب آب و کوچ زودرس  دامداري، کاهش 
این رابطه مطالعات متعددي در خارج از کشور صورت گرفته است 
به طوري که بوناکورسو و همکاران ]1[ در آنالیز خشک سالي 70 
نوسانات  نتیجه رسیدند که  این  به  آمریکا  منطقه ي سیسیل  ساله ي 
دوره هاي خشکي در این مدت بارها رخ داده است اما گرایش به 
تساکریس  است.  یافته  افزایش  انتهایي  دهه ي  دو  در  خشک سالي 
 1RDI شاخص  دو  با  خشک سالي  ارزیابي  به    ]12[ همکاران  و 
و2SPI پرداختند و شاخص جدید RDI را به عنوان شاخصي مفید 
در ارزیابي خشک سالي معرفي کردند که براي مواردي با تغییرات 
میان مطالعات  از  نیز  محیطي زیاد، مناسب است. در داخل کشور 
که  کرد  ]5[اشاره  خزاییوتلوري  مطالعه ي  به  مي توان  شده  انجام 
در  قره سو  حوضه  ایستگاه  دو  هیدرولوژیک  خشکسالی  تحلیل  با 
دو  در  روزانه  دبي  که  رسیدند  نتیجه  این  به  ساله  آماري43  دوره 
تحلیل  نمي دهد.  نشان  را  چنداني  تغییرات  مطالعه  مورد  ایستگاه 
همکاران  و  مرادي  توسط  هواشناسي  و  هیدرولوژیک  خشکسالی 
]8[ با استفاده از شاخص هاي SPI و3SDI درحوزه آبخیز خرم آباد 
صورت گرفت که نشان داد حالت غالب خشک سالي در منطقه ي 
مورد مطالعه نرمال مي باشد. هم چنین سبزي پرور و همکاران ]11[ 
که  گرفتند  نتیجه  نمایه ي خشکسالی  هفت  چندبعدي  مقایسه ي  با 
نمایه هاي ناهنجاري بارش، Z چیني و دهک ها از نظر آماري مشابه 
بوده و در ارزیابي هاي خشکسالی در شرایط سرد نیمه خشک به 

نتایج مشابهي منجر شده است. 

مواد و روش ها
منطقه مورد مطالعه

منطقه مطالعاتي محدوده استان کهگیلویه و بویر احمد بوده که در 
گستره ي جغرافیائي 45 48 29ْ تا 38 26 31 عرض شمالي و 26 53 

49 تا 16 53 51 طول شرقي واقع شده است )شکل 1(.

1. Reconnaissance Drought Index
2. Standardized Precipitation Index
3. Streamflow Drought Index

روش تحقیق
خشکسالی هواشناسي

 SPI شاخص  از  استفاده  با  هواشناسي  بررسي خشکسالی  براي 
دوره  طی  ایستگاه   25( استان  ایستگاه هاي  در  وضعیت خشکسالی 
گرفت.  قرار  بررسي  مورد   )1388-1364 سال های  مشتزک  آماری 
قابل  از داده هاي  استفاده  SPI به علت سادگي محاسبات،  شاخص 
دلخواه  زماني  مقیاس  هر  براي  محاسبه  قابلیت  بارندگي،  دسترس 
از  یکي  به عنوان  نتایج،  مکاني  مقایسه  در  زیاد  بسیار  قابلیت  و 
مناسب ترین شاخص  براي تحلیل خشکسالي شناخته مي شود. نتایج 
تابع  مناسب ترین  نشان مي دهد که  دانشمندان  از  بسیاري  تحقیقات 
مي باشد.  گاما4  توزیع  تابع  بارندگي  داده هاي  برازش  براي  احتمال 
از این رو، نخستین مرحله محاسبه شاخص SPI محاسبه پارامترهاي 
تابع توزیع براي هر مقیاس زماني دلخواه است. در  مربوط به این 
توزیع  تابع  یک  به  و  محاسبه  مربوطه  تجمعي  توزیع  تابع  نهایت 
تجمعي نرمال جهت محاسبه SPI تبدیل مي گردد. به منظور محاسبه 
پارامترهاي توزیع گاماي داده هاي بارندگي ساالنه در این تحقیق، از 

4. Gamma Distribution

بكط اسكتا    ( متكط ارتفكاع از سكطح دريكا     074ارتفاع حيدر كطار با 
كهگيلوي  و بويطاحمد و ب  علت قطار گطفتن در كمطبنكد خشككي   

بك  علكت   . سكالي روبطوسكت  لكور متنكاوب بكا پديكده خشكك     ب 
ي واقع شده در سالهاي اخيكط ايكن اسكتا  از پديكده     هاخشكسالي

-خشكك . سالي صدمات شديدي را متحمل گطديده اسكت خشك

لور محسوس عالوه بط آب آشاميدني بكط روي علوفك  و   سالي ب 
همكين امكط خكود موجك      . ها نيز اثط گذاشت  اسكت مطتع و جنگل

لكوري كك    گطديده ب ( وز ، شيط، توليدمثل)كاه  عملكطد دامي 
توا  ككاه  درآمكد دامكدار،    اثطات غيط مستقيم آ  بط انسا  مي از

هكاي دامكداري، ككاه  منكابع شكطب آب و ككو         افزاي  هزين 
در اين رابط  مطالعات متعكددي در خكارد از   . زودرس را ناب بطد

كشور صورت گطفت  است ب  لوري كك  بوناكورسكو و همككارا     
سيسيل آمطيككا بك    ي ي منطق سال  74سالي در آناليز خشك [1]

هاي خشككي در ايكن مكدت    اين نتيج  رسيدند ك  نوسانات دوره
ي سكالي در دو دهك   بارها رخ داده است امكا گكطاي  بك  خشكك    

بك     [12]تسكاكطي  و همككارا   . انتهكايي افكزاي  يافتك  اسكت    
پطداختنكد و   3SPI و 4RDIسكالي بكا دو شكاخ     ارزيابي خشك

مفيكد در ارزيككابي  را بك  عنكوا  شاخصكي     RDIشكاخ  جديكد   
سالي معطفي كطدند ك  بطاي مواردي بكا تغييكطات محيطكي    خشك

در داخل كشور نيز از ميكا  مطالعكات انجكاب    . زياد، مناس  است
 اشاره ككطد كك  بكا   [5] تلوري و ي خزاييتوا  ب  مطالع شده مي

 در سكو قكطه  حوضك   ايستگاه دو هيدرولوژيك خشكسالي تحليل

 دو در روزانك   دبي ك  رسيدند نتيج  ينا ب  سال  34 دوره آماري

 تحليكل . دهكد نشا  نمي چنداني را تغييطات مطالع  مورد ايستگاه

مكطادي و همككارا     هيدرولوژيك و هواشناسي توسا خشكسالي
 آبخيكز  حكوزه  در  SDI و SPIهكاي  با اسكتفاده از شكاخ    [8]

سكالي در  آباد صورت گطفت ك  نشا  داد حالت غال  خشكخطب
چنكين سكبزي پكطور و    هكم . باشكد ي مورد مطالع  نطما  ميمنطق 

 خشكسكالي ي ي چندبعدي هفت نمايك  با مقايس  [11]همكارا  
هكا  چيني و دهكك  Zهاي ناهنجاري بارش، نتيج  گطفتند ك  نماي 

در شكطايا   خشكساليهاي از نظط آماري مشاب  بوده و در ارزيابي
 . ستسطد نيم  خشك ب  نتايذ مشابهي منجط شده ا

                                                 
Reconnaissance Drought Index 

Standardized  Precipitation Index 
Streamflow Drought Index 

 هامواد و روش
 منطقه مورد مطالعه

منطق  مطالعاتي محدوده استا  كهگيلوي  و بويط احمد بوده ك  در 
عكط  شكمالي    44  2 402تا  3  34  92ي جغطافيايي گستطه

لككو  شككطقي واقككع شككده اسككت   02  4  02تككا   2  4 392و
 (.0شكل )

 

 
  ايرانان در تموقعيت اس-4شکل 

 
 تصقيقروش 

 هواشناسي خشکسالي
 SPIهواشناسكي بكا اسكتفاده از شكاخ       خشكساليبطاي بطرسي 

ايستگاه لكي دوره     )هاي استا  در ايستگاه خشكساليوضعيت 
. مورد بطرسي قطار گطفكت ( 0444-0423هاي آماري مشتزو سا 

هاي قابل  ب  علت سادگي محاسبات، استفاده از داده SPIشاخ  
قابليت محاسب  بطاي هط مقياس زماني دلخكواه  دستطس بارندگي، 

عنكوا  يككي از    و قابليت بسيار زياد در مقايس  مككاني نتكايذ، بك    
. شكود  بطاي تحليل خشكسكالي شكناخت  مكي     تطين شاخ  مناس 

دهككد ككك   نتككايذ تحقيقككات بسككياري از دانشككمندا  نشككا  مككي  
هكاي بارنكدگي تكابع     تطين تابع احتما  بكطاي بكطازش داده   مناس 

شکل 1- موقعیت استان در ایران
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نرم افزار HYFA1 استفاده شد.
تابع توزیع گاماي دو پارامتري به صورت رابطه )1( تعریف مي شود:

)1
βα

ααβ

x

exxf 1
)(

1)( −

Γ
=

بارش در  x مقدار  پارامتر مقیاس،   β پارامتر شکل،   α که در آن 
مقیاس زماني مشخص و α(Γ( تابع گاما مي باشد. تابع گاما به صورت 

رابطه )2( تعریف مي شود:
)2

رو، نخستين مطحل  محاسب  شكاخ    از اين. باشد مي 2توزيع گاما
SPI        محاسب  پارامتطهاي مطبوط بك  ايكن تكابع توزيكع بكطاي هكط

در نهايت تابع توزيع تجمعي مطبولك   . است مقياس زماني دلخواه
 SPIمحاسب  و ب  يك تابع توزيع تجمعي نطما  جهكت محاسكب    

متطهكاي توزيكع گامكاي    منظكور محاسكب  پارا   بك  . گكطدد  تبديل مكي 
 HYFA7هاي بارندگي ساالن  در ايكن تحقيكک، از نكطب افكزار      داده

 .استفاده شد
تعطيك   ( 0)صكورت رابطك     تابع توزيع گامكاي دو پكارامتطي بك    

 :شود مي

       0) 




x

exxf 1
)(

1)( 




 
مقدار بكارش در   xپارامتط مقياس،  βپارامتط شكل،  αك  در آ    

تكابع گامكا   . تابع گامكا مكي باشكد    Γ(α)مقياس زماني مشخ  و 
 :شود تعطي  مي(  )صورت رابط   ب 
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تابع توزيع گاما داراي چولگي ب  راسكت بكوده و حكد پكاييني آ      
 هكاي هكاي ايسكتگاه   پ  از بطازش تابع گاما بط داده. باشد صفط مي

حتمككا  تجمعككي بككطاي هككط رويككداد بككارش در  مككورد مطالعكك ، ا
 :شود محاسب  مي(  4)صورت رابط   هاي زماني مختل  ب  مقياس
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از آنجاييك  تابع توزيع گاما در نقط  صفط تعطي  نشده و مقكاديط  
بارش ممكن است شامل داده صكفط نيكز باشكد، بنكابطاين در ايكن      

 :گطدد محاسب  مي( 3)تجمعي از رابط   حالت، احتما 
3) )()1()( xFqqxH  

                                                 
Gamma Distribution 

 
 sisnalyArequency F ydrologicalH  

 .احتما  بارش ماهان  صفط است qك  در آ  

 Zب  متغييط نطما  اسكتاندارد   H(x)در مطحل  بعد احتما  تجمعي 
گكطدد كك  بطابكط بكا      با ميانگين صفط و واريكان  يكك تبكديل مكي    

بطاي تبديل احتما  تجمعي گاما ب  متغييكط  . باشد مي SPIشاخ  
هاي متعكددي پيشكنهاد شكده اسكت كك  از       نطما  استاندارد، روش

كك    ب  توج  ب  ايكن . جمل  مي توا  ب  روش گطافيكي اشاره نمود
استفاده از روش گطافيكي دشوار بوده و مقاديط بدست آمده از آ  

بكطاي تبكديل احتمكا      با تقطي  همطاه مي باشد، در اين تحقيكک، 
تجمعي ب  متغيط نطما  استاندارد از روش پيشنهادي آبطامكوويتز و  

در ايكن روش مقكاديط متغييكط نطمكا      . استفاده گطديد [1]استگا  
 :شود محاسب  مي( 2)و (  )از رابط  ( Z)استاندارد 
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پيوندد كك    خشكسالي زماني ب  وقوع مي SPIبا توج  ب  شاخ  
SPI  يكا كمتكط     -0ب  لور مداوب منفي باشد و شدت آ  ب  ارقاب
ب  مقكاديط مثبكت بطگكطدد تمكاب      SPIاين رويداد زماني ك  . بطسد
بنابطاين هط رويداد خشكسكالي داراي يكك دوره زمكاني    . شود مي
. شكود  باشكد كك  بك  وسكيلو شكطوع و خاتمك  آ  تعطيك  مكي         مي

 
آن  پاییني  و حد  بوده  راست  به  داراي چولگي  گاما  توزیع  تابع 
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مطالعه، احتمال تجمعي براي هر رویداد بارش در مقیاس هاي زماني 

مختلف به صورت رابطه )3(  محاسبه مي شود:
) 3

رو، نخستين مطحل  محاسب  شكاخ    از اين. باشد مي 2توزيع گاما
SPI        محاسب  پارامتطهاي مطبوط بك  ايكن تكابع توزيكع بكطاي هكط

در نهايت تابع توزيع تجمعي مطبولك   . است مقياس زماني دلخواه
 SPIمحاسب  و ب  يك تابع توزيع تجمعي نطما  جهكت محاسكب    

متطهكاي توزيكع گامكاي    منظكور محاسكب  پارا   بك  . گكطدد  تبديل مكي 
 HYFA7هاي بارندگي ساالن  در ايكن تحقيكک، از نكطب افكزار      داده

 .استفاده شد
تعطيك   ( 0)صكورت رابطك     تابع توزيع گامكاي دو پكارامتطي بك    
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از آنجائیکه تابع توزیع گاما در نقطه صفر تعریف نشده و مقادیر 
بارش ممکن است شامل داده صفر نیز باشد، بنابراین در این حالت، 

احتمال تجمعي از رابطه )4( محاسبه مي گردد:
)4)()1()( xFqqxH −+=

که در آن q احتمال بارش ماهانه صفر است.
در مرحله بعد احتمال تجمعي )H)x به متغییر نرمال استاندارد Z با 
 SPI میانگین صفر و واریانس یک تبدیل مي گردد که برابر با شاخص
مي باشد. براي تبدیل احتمال تجمعي گاما به متغییر نرمال استاندارد، 
روش هاي متعددي پیشنهاد شده است که از جمله مي توان به روش 
گرافیکي  از روش  استفاده  این که  به  توجه  به  نمود.  اشاره  گرافیکي 
دشوار بوده و مقادیر بدست آمده از آن با تقریب همراه مي باشد، در 
این تحقیق، براي تبدیل احتمال تجمعي به متغیر نرمال استاندارد از 
روش پیشنهادي آبراموویتز و استگان ]1[ استفاده گردید. در این روش 
مقادیر متغییر نرمال استاندارد )Z( از رابطه )5( و )6( محاسبه مي شود:
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بنابطاين هط رويداد خشكسكالي داراي يكك دوره زمكاني    . شود مي
. شكود  باشكد كك  بك  وسكيلو شكطوع و خاتمك  آ  تعطيك  مكي         مي

برابر515517  به ترتیب   d3  ،d2  ،d1  ،C2  ،C1  ،C0 فوق  روابط  در 
 0/001308  ،0/119269  ،1/432788  ،0/010328  ،0/802853  ،2/

مي باشند.
با توجه به شاخص SPI خشکسالي زماني به وقوع مي پیوندد که 
SPI به طور مداوم منفي باشد و شدت آن به ارقام 1 یا کمتر برسد. 
مي شود.  تمام  برگردد  مثبت  مقادیر  به   SPI که  زماني  رویداد  این 
بنابراین هر رویداد خشکسالي داراي یک دوره زماني مي باشد که به 
وسیلة شروع و خاتمه آن تعریف مي شود. آستانه هاي تفکیک نمایه 

SPI مطابق جدول )1( مي باشد )کیم و همکاران، 2009(.

جدول 1- مقادیر شاخص SPI برای طبقه بندی خشکسالی
 SPI طبقه بندي مقادیر

2 و باالترترسالي بسیار شدید
1/50 تا 1/99ترسالي شدید

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

1/00- تا 1/49-خشکسالي  
1/50- تا 1/99-خشکسالي شدید

2/00- و کمترخشکسالي بسیار شدید

خشک سالي کشاورزي و اقتصادي- اجتماعي
نیاز به  از آن جایي که براي برآورد تاثیرات اقتصادي خشکسالی 
برآورد تولید علوفه در سال  هاي مورد بررسي بود میزان تولید علوفه 
میزان  تا  گرفت  قرار  اندازه گیري  مورد  علمي  روش هاي  وسیله  به 
متوسط تولید علوفه نسبت به سال هاي خشک از لحاظ هواشناسي 
مورد مقایسه قرار گیرد. هم چنین در انتها میزان خسارت ریالي وارد 
شده به پروژه هاي احیایي و اصالحي مرتعي در اثر خشک سالي و 
برآورد  پروژه هاي جدید   اجراي  براي  نیاز  مورد  بودجه  مقدار  نیز 

گردید.

نتایج و بحث
طي  که  مي دهد  نشان  هواشناسي  خشک سالي  از  حاصل  نتایج 
نشان  که  مي باشد  منفي   SPI سال ها شاخص  اکثر  در  مطالعه  دوره 
دهنده خشک سالي است اما در بعضي سال ها مانند 86-87 و 87-
88  اوج خشک سالي قابل مشاهده مي باشد که این روند در همه 
دوره  نوسانات خشک سالي طي  البته  است.  ردیابي  قابل  ایستگاه ها 



سال سوم- شماره 9- تابستان 501394 نشریه ترویج و توسعه آبخیزداری

آماري و در دوره بازگشت هاي سه تا دوازده ماهه تغییراتي را نشان 
مي دهد به طوري که این نوسانات با افزابش دوره بازگشت کاهش 
دوره  این  طي  خشک سالي  نتایج  به  بیشتر  اعتماد  گویاي  که  یافته 
پیزومتری  چاه های  بررسی  از  حاصل  نتایج  مي باشد.  بازگشت ها 
هواشناسي  خشک سالي  با  مشابه  روند  نیز  زیرزمیني(  )آب هاي 
طي دوره آماري را در تمامي ایستگاه ها نشان داد که نشان گر تأثیر 
خشک سالي هواشناسي بر خشک سالي آب های زیرزمیني بوده است. 
مي دهد  نشان  بررسي  مورد  دشت هاي  در  پیزمتري  چاه هاي  نتایج 
به  مي باشد  بارش  میزان  تابع  به شدت  زیرزمیني  آب  نوسانات  که 
طوري که نقاط حداقل و حداکثر تراز آب زیرزمیني با تاخیري چند 
ماهه کامال منطبق بر میزان بارندگي است. الزم به ذکر است که طبق 
اخیر روندي  زیرزمیني طي سال هاي  تراز آب  مي توان گفت  نتایج 

کاهشي داشته است که در حقیقت واکنشي منطقي به روند کاهش 
بارندگي و وقوع خشکسالی هاي هواشناسي بوده است که با توجه 
به سهم این آب ها در تامین آب شیرین منطقه، باعث نگراني گردیده 
نشان  را  هواشناسي  بررسي خشکسالی  نتایج  3؛  و   2 شکل  است. 
مي دهد. هم چنین نقشه شدت خشکسالی در سال زراعی 86-87 با 
استفاده از روش زمین آماری کریجینگ ترسیم گردید که در شکل 

4 قابل مشاهده است.
بررسي  تولید علوفه در سال هاي مورد  بارندگي و  میزان کاهش 
نتایج، علوفه ي کمبود  ارائه شده است. طبق   )2( )1( و  در جدول 
در مناطق قشالقي به میزان 58 درصد جمعًا 87276 تن و در مناطق 
ییالقي به میزان 28 درصد جمعًا به مقدار 109698 تن مي باشد. اگر 
قیمت هر کیلوگرم علوفه 500 ریال در نظر گرفته شود اعتبار مورد 
نیاز جهت جبران این کمبود مبلغ 98487 میلیون ریال خواهد شد. 
لذا براي جبران خشک سالي و احیاء  و اصالح مراتع در سال هاي بعد 
به لحاظ عدم بذردهي و بذرریزي گونه هاي مناسب مرتعي خصوصاً  
در مناطق قشالقي نیاز به تأمین بذور این گونه ها به شرح جدول )3( 

مي باشد.
اثرات خشک سالي هواشناسي بر توسعه مرتعي،  کشاورزي و دامي 

شکل 2– میزان شاخص SPI در ایستگاه های مختلف 

شکل 3– میزان شاخص SPI طی سال های 1386 و 1387

شکل4 – نقشه پهنه بندی بارش در استان کهگیلویه و بویراحمد 
)سال 1387-1386(



سال سوم- شماره 9- تابستان 511394 نشریه ترویج و توسعه آبخیزداری

نیز نشان داد که طي سال هاي 86- 88 که خشک سالي هواشناسي و 
هیدرولوژیک شدید بوده است، خشک سالي کشاورزي و اقتصادي-
طوري که  به  است  داده  نشان  سال ها  این  در  را  خود  نیز  اجتماعي 
مقایسه وضع عادي با شرایط خشک سالي نیز با توجه به جدول 2 
بیانگر 36/3 درصد کاهش علوفه مي باشد که خسارتي بالغ بر 98487 
چراي  به  توجه  با  تأثیر  این  مي کند.  مراتع  متوجه  را  ریال  میلیون 
زودرس در مناطق ییالقي بر بذردهي گونه هاي مرتعي و نیز بذردهي 
آن ها براي سال هاي آینده و هم چنین عملیات اصالح و احیاء  مراتع 
بذرکاري،  مستقیم،  کشت  و  کپه کاري  نظیر  گذشته  سال هاي  در 
بذرپاشي، بوته کاري و... نیز تأثیر قابل توجهي خواهد داشت که در 
با توجه به  نیاز به چاره اندیشي دارد.  جاي خود موجب خسران و 
برآورد از میزان خسارت ناشی از خشکسالی مقدار 49% در مناطق 
ییالقي و 55 درصد در مناطق قشالقي مي باشد. به طوري که تولید 
نهال مرتعي جهت انجام عملیات بوته کاري به میزان 35/209/000 
میزان 46/907/000  به  کپه کاري و کشت مستقیم  ریال خسارت و 
ریال و در پروژه ذخیره نزوالت همراه با بذرپاشي بذر کشت شده 
در سطح 450 هکتار به لحاظ فقدان رطوبت کافي جهت رویش نیز 
قرار هر هکتار  از  این خصوص  وارده در  رفته و خسارات  بین  از 
 16658000 ریال،   8000 معادل  کیلوگرم  هر  و  بذر  کیلوگرم   25
میزان 46907000  به  بذرپاشي  بذرکاري و  پروژه  ریال است و در 
ریال خسارت وارد شده است و در بخش خصوصي استفاده کننده 
از تسهیالت بانکي جهت اجراي مصوبات طرح هاي مرتعداري نیز 

خسارت وارده 215361000 ریال بوده که در مجموع کل خسارت 
وارده در این بخش برابر با 346/444/000 ریال مي باشد و در مجموع 
کل خسارات اعم از کاهش علوفه و خسارات وارده به عملیات احیاء 
 و اصالح مراتع در نتیجه خشکسالي برابر با 98/833/444/000 ریال 

مي باشد )جدول های 2، 3 و4(.
و  بذرکاري  پروژه  در  و  است  ریال   16658000 ریال،   8000
در  است.  شده  وارد  ریال خسارت   46907000 میزان  به  بذرپاشي 
اجراي  جهت  بانکي  تسهیالت  از  استفاده کننده  خصوصي  بخش 
مصوبات طرح هاي 346/444/000 ریال مي باشد که در نهایت کل 
خسارات اعم از کاهش علوفه و خسارات وارده به عملیات احیاء  و 
اصالح مراتع در نتیجه خشک سالي برابر با 98/833/444/000 ریال 

مي باشد.

وضعیت خشک سالي در استان طي سال زراعي 87-86 
مساحت کل مراتع که مورد تعلیف دامداران قرار مي گیرد معادل 
1/5 میلیون هکتار مي باشد که قریب به 7 و 8 هزار هکتار آن به ترتیب 
در مناطق ییالقي و قشالقي مي باشد. تعداد دام موجود 2/928/120 
به دو میلیون واحد دامي  این تعداد قریب  از  واحد دامي است که 
به  نزدیک  و  هستند  مراتع  به  وابسته  کاماًل  که  است  عشایري  آن 

جدول 2- وضعیت بارندگي و مقایسه آن با متوسط ده ساله طي سال زراعي 86-87 و ارتباط آن با تولید علوفه در شهرستان ها
میانگین نام شهرستان

ده ساله
)mm( 

سال زراعي 87-86

)mm( درصد کاهشمقدار بارندگي)Kg( کاهش علوفه نسبت به متوسط تولید)Ton( کل کاهش تن

861/5438/949154109689بویراحمد و مناطق ییالقي

468/9211/8559845360گچساران

545/7306449441925کهگیلویه و مناطق قشالقي

346196974---کل

جدول شماره 3– مقایسه تولید علوفه در شرایط عادي و 
خشک سالي

علوفه تولیدي نوع مراتع
در شرایط عادي 

)Ton(تن

علوفه تولیدي 
در شرایط 
خشکسالي 
)Ton(تن

درصد 
کاهش

هزینه جبران 
خسارت

به میلیون ریال

3876892779912854849ییالقي

154552672765843638قشالقي

54224134526736/398487جمع کل

جدول 4- خسارت وارده به طرح ها و پروژه هاي اجرایي بخش 
مرتع در دوره خشک سالي

مبلغ هزینه شدهنام طرح )پروژه(
به هزار ریال

میزان خسارت وارده
 به هزار ریال

تولید نهال جهت انجام 
عملیات بوته کاري

8802335209

11726946907بذرکاري و بذرپاشي

8077232309کپه کاري و کشت مستقیم

ذخیره نزوالت آسماني همراه 
با بذرپاشي

4164616658

اجراي طرحهاي مرتعداري
با استفاده از تسهیالت بانکي

538400215361

866110346444جمع
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اوقات  بیش تر  در  که  است  آن روستایي  دامي  واحد  هزار  هشتصد 
نیز از مراتع استفاده مي نمایند. تولید علوفه در کل استان در شرایط 
عادي 542241 تن مي باشد که به ترتیب شامل علوفه علوفه تولیدي 
جوابگوي  تولیدي،  علوفه  مقدار  مي باشد.  ییالقي  و  قشالقي  مراتع 
براي یک دوره چراي 180 روزه  نیاز غذایي 284300 واحد دامي 
در مناطق قشالقي و 1256900 واحد دامي در مناطق ییالقي براي 
یک دوره ي چراي 100 روزه مي باشد. در شرایط خشک سالي بشرح 
جدول شماره 1 علوفه تولیدي در مراتع کاهش چشم گیري داشته، به 
طوري که در مجموع 196974 تن کاهش علوفه داشته ایم. با توجه به 
این که به ازاء هر یک میلیمتر بارندگي یک کیلوگرم بیوماس در هکتار 
قابل  اثر  خشک  سال هاي  در  بارندگي  کمبود  لذا  مي یابد؛  افزایش 
مالحظه اي بر روي تولید علوفه مرتعي گذاشته است. به طوري که 
از متوسط 300 کیلوگرم در هکتار  علوفه تولیدي در مراتع ییالقي 
از متوسط 170 کیلوگرم در  به 146 کیلوگرم و در مناطق قشالقي 
هکتار به 72 کیلوگرم در هکتار رسیده است. طبق نتایج شاخص هاي 
اصالحي برآورد خشکسالی هواشناسي طي سال هاي مورد بررسي 
که در شکل )2( ارائه شده است، مشاهده مي گردد شاخص ها طي 
سال هاي 86-87 و 87-88 به سمت خشکسالی شدید گرایش پیدا 

کرده اند. 
نتیجه گیري

تحلیل نتایج حاصل از پژوهش حاضر نشان مي دهد که شدیدترین 
به  آماري، در سال 1387-1386  خشک سالي هواشناسي طي دوره 
وقوع پیوسته است که این روند در تمامي ایستگاه ها قابل مشاهده 

با توجه به وجود خشکسالی شدید طي سال 1387-1386،  است. 
نسبت  سال  این  طي  که  داد  نشان  نیز  اجتماعي  اقتصادي-  بررسي 
و  کشاورزي  بخش  به  زیادي  خسارات  مدت  طوالني  میانگین  به 
دامي وارد شده و کاهش چشم گیري در تولید علوفه حاصل گردیده، 
به  تولید علوفه طي سال  87-86 نسبت  میزان  مقایسه  به طوري که 
میانگین ده ساله نشان داد که کاهش علوفه به ترتیب در مناطق ییالقي 
و قشالقي معادل 89746 ، 30333 و 109689، 41925 تن بوده است 
متوالي، صدمات   نتیجه گرفت طي دو سال خشکسالی  که مي توان 
وارده به بخش هاي جنگلي و مرتعي چنان سنگین و شکننده بوده 
که جبران آن اگر نگوئیم غیر ممکن، قطعا خیلي مشکل مي باشد. با 
توجه به نتایج مي توان گفت اثرات مستقیم خشکسالی مانند کاهش 
تولید علوفه و فراورده هاي جنگلي،کاهش منابع آب هاي سطحي و 
زیرزمیني، کاهش درآمد منطقه اي و ملي و نهایتًا ضعف امنیت غذائي 
اثرات غیرمستقیمي چون مهاجرت به حاشیه  و زیستي مردم سبب 
با  که  اقتصادي خواهد شد  و  اجتماعي  رواني،  شهرها و مشکالت 
از این صدمات جلوگیري کرد  تنها مي شود  اقدامات پیش گیرانه نه 

بلکه مي توان یک نوع همزیستي با پدیده خشکسالی ایجاد نمود.
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Drought refers to a random condition of severe reduction of water supply availability compared to normal 
value, extending along a significant period of time over a large region. Accordingly, the objective of this research 
was to investigate the effect ofagricultural and socio-economic, meteorological drought, during the studied 
period. For this purpose, from the twenty five rain-gauge stations during the years of 1364 to 1388 were used.
For this purpose standard precipitation index (SPI) was determined as well as for investigate meteorological 
drought. Eventually we compared decreasing and increasing livestock and agricultural production or losses 
in wet and dry years. The results of the analysis showed that most severe meteorological drought in the most 
stations occurred in 86-87 year. The forage production in drought and normal conditions showed that we 
had decreasing around 28, 58 and 36 percent in summer, winter quarter pastures  and total forage production 
respectively, also comparing forage production during 86-87 years than to 10 years average showed that 
decreasing in summer and winter quarter pastures were 89746, 30333 and 109689, 41925 tons, respectively.

Keywords: Agricultural, Drought, SPI, Forage Production.
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