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  مقدمه 

در يك مفهوم جامع خشكسالي به كمبود شديد در منابع 
ظر با زمان و مكان گفته آب نسبت به شرايط نرمال متنا

مطالعه خشكسالي شامل نخست ). ۱۳۸۱، ترابي(شود  مي
عات، دوم تعريف دقيق آوري آمار و اطال بررسي سوابق و جمع

بيني خشكسالي و تلفيق نتايج براي ايجاد  مسئله و پيش
بندي اين  هاي مختلف همراه با درجهارتباط بين خشكسالي
ي فراوان به ها  از زيان جلوگيريبرايپديده و سوم هشدار 

). ۱۳۸۲ ،ي و همكارانرضيئ. (ها است جوامع و بخش
 تداوم و -هاي شدتاستخراج منحني) ۱۹۹۳(دالزيوس 
هاي هم شدت خشكسالي را از نيازهاي همراه نقشه فراواني به

خصوص كشاورزي بيان  هريزي محيطي و ب اساسي برنامه
ي مطالعه ها عنوان يكي از روش تئوري ران به. كند مي

 مدت و -هاي شدت مناسب خشكسالي و استخراج منحني
تر براي متغيرهاي گسسته شود كه بيش فراواني محسوب مي

  ).۱۹۶۷ ،يوجويچ(استوار است 
  

  ها مواد و روش
محدوده مورد مطالعه استان لرستان در غرب ايران و در 

 تا ۵/۳۲ رض جغرافيايي درجه و ع۵۰ تا ۴۷ طول جغرافيايي
  . است۵/۳۴

ها و تكميل سري زماني ماهانه،  سنجي داده پس از صحت
عنوان شاخص هواشناسي از طريق فرمول   بهZشاخص نمره 

  .ذيل استخراج شد

)۱(        ( )
δ

µ−
=

xZ  

 ، مقدار بارش ماهيانهx ، شاخص نمره استاندارد Z :كه در آن
µ ميانگين جامعه δ است انحراف معيار جامعه آماري .

نظر  عنوان يك جامعه آماري در هاي بارندگي را به كل داده
اساس ميانگين و انحراف معيار اين جامعه  گرفته و سپس بر

 اساس تئوري ران بر.  محاسبه شدZآماري شاخص نمره 
 و دوم نامند كه آنها را ايستا مييفرآيندهاي هيدرولوژيك

 كاستيك براي هر متغير هيدرولوژيكيوزماني استهاي سري
اين تئوري كمك خواهد كرد تا در يك . شكل گرفته است

  هيدرولوژيكي وقايع وقايع خشك را از سايرسري زماني،
سطح برش . مكني جدا اساس يك سطح برش مشخص بر
اساس نوع فعاليت، توسط مديران در طراحي سيستم  بر

با استفاده ). ۱۹۸۸ ،شرما(ود شمديريت منابع آب تعيين مي
از تئوري ران خشكسالي با تداوم يك تا نه ماه در 

هاي شدت،   استخراج و منحني۱ همانند جدول هايي جدول
هاي آفرينه، كشور،  ي ايستگاهتداوم و فراواني خشكسالي برا

تخت ترسيم  علي، بروجرد، كوهدشت و دره ، سيدهما قلعه
  .شد

.
  هاي مختلف در ایستگاه آفرینه  تداوم شدت خشکسالی با-1جدول 

  )ماه(تداوم 

 ٩ ٨ ٧ ٦ ٥ ٤ ٣ ٢ ١ 

۱  ٨٤%-  - ٦٤%  - - ١٨/١  - ١٨/٤  - ٩٩/٤  - ٧٧/٥  - ٩٤/٥  - ٣٨/٣  

٢ - ٧٨%  - ٠٣/١  - - ١٦/١  - ١٨/٤  - ٩٦/٤  - ٤٣/٥  - ٤٧/٥  - ٥/٥  

٣ - ٧٤%  - ٦%  - - ٩٣%  - ١٤/٤  - ٨٨/٤  - ٣٣/٥  - ٤٢/٥  - ٤٩/٥  

٤ - ٦١%  - ٤٥%  - - ٢٣/١  - ١٢/٤  - ٨٤/٤  - ٣٣/٥  - ٣٢/٥  - ١/٩  

٥ - ٥١%  - ٢٥%  - - - ٠٢/٤  - ٧٨/٤  - ١٩/٥  - ٩٢/٤  - ٢٣/٥  

٦ - ٤٥%  - - - -٤ - ٦٩/٤  - ٠٩/٥  - ١٠/٥  - ٠١/٥  

٧ - ٣٩%  - - - - ٨٦/٣  - ٦٣/٤  - ٠٧/٥  - ٦١/٤   

٨ - ٣٣%  - - - - ٧/٣  - ٣٩/٤  - ٩٣/٤    
٩ - ٣٣%  - - - - ٤٦/٣  - ٣٩/٤  - ٤٢/٤    

١٠ - ٣١%  - - - - ٤٥/٣  - ٣٣/٤  - ٢٨/٤    
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  نتایج و بحث
شدت در  هاي مختلف خشكسالي مقادير س از تعيين تداومپ

ترتيب نزولي مرتب و سپس با استفاده از  ها به هركدام از ماه
ها با  فرمول توزيع تجربي احتمال تجاوز در هر كدام از تداوم

هاي شدت، منحني. دهاي مختلف محاسبه ش وره بازگشتد
ريق فرمول هاي مختلف از ط تداوم و فراواني با دوره بازگشت
. هاي مورد مطالعه ترسيم شد تجربي ويبول براي ايستگاه

 منحني شدت، تداوم و فراواني در ايستگاه آفرينه را ۱شكل 
  .نشان مي دهد

  
    منحنی شدت، تداوم و فراوانی  در ایستگاه آفرینه-1شکل 

  
صل سازي با حاهاي خشك در يك دوره شبيه تعداد سال

سازي در احتمال رخ داد خشكسالي و ضرب طول دوره شبيه
مدت دوام خشكسالي نيز از تقسيم احتمال ايستاي 

احتمال خشكسالي همان ايستگاه  خشكسالي هر ايستگاه بر
  .دست آورده شد هب

tPDE D *)( =                                      )۲( 

DW
ista

WDN
ista

ND pPpPP ,, ** +=            )۳(  

D
ista

D PPdurationD /)( =          )۴ (  
كسالي يا تعداد متوسط  اميد رياضي خشDE)(:كه در آن

احتمال  DP، سازي طول دوره شبيه tسالهاي خشك،
، )رفتن از حالتهاي غيرخشك به خشكي(رخداد خشكسالي 

ista
NPحالت نرمال براي طوالني  ه درال ماندن منطق احتم
ista، مدت

WPتر(حالت پر آب   احتمال ماندن منطقه در (
DNP،براي طوالني مدت   احتمال انتقال از حالت نرمال به ,

DWP ،خشك در ماتريس انتقال  احتمال انتقال از حالت تر  ,
 مدت دوام durationD)(،به خشك در ماتريس انتقال

istaوخشكسالي 
DPقه در شرايط خشك  احتمال ماندن منط

 ماتريس ايستاي منطقه را ۲ جدول .براي طوالني مدت است
هاي ماتريس ايستا نشان هركدام از درايه. دهدنشان مي

هايي است كه منطقه در دراز مدت در آن  درصد دورهدهنده
  . ماندحالت باقي مي

  
هاي منطقه مورد   ماتریس احتمال ایستاي ایستگاه- 2جدول 

  مطالعه
 حالت

 نام ايستگاه
 نرمال خشك مرطوب

 %١٨ %٣١١ %٥٠٩ آفرينه

 %٢٤٤ %١٧٣ %٥٨٣ دره تخت

 %٢٩١ %٢٢٤ %٤٨٦ سيد علي

 %٣٢٤ %٢٧٣ %٤٠٤ بروجرد

 %١٩٢ %٣٦٤ %٤٤٤ كوهدشت

 %٣٤٨ %٠٦٨ %٥٨٤ كشور

 %١٢٦ %٢٠٨ %٦٦٦ قلعه هما

  
با استخراج احتماالت مربوط به خشكي از روي قطر اصلي 
ماتريس احتمال انتقال هر ايستگاه و ترسيم آنها در مقابل 

دست  ه ب۲عرض جغرافيايي مربوط به ايستگاه مذكور شكل 
نظر احتمال خشكي از آمد كه بيانگر وضعيت هر ايستگاه 

توان گفت كه بهترين وضعيت با توجه به اين نتايج مي. است
هما رخ در ايستگاه بروجرد و بدترين وضعيت در ايستگاه قلعه

مقادير مربوط به احتمال خشك بودن از ماتريس . داده است
احتمال ايستاي منطقه نيز خارج و در مقابل موقعيت هر 

مدت خشكسالي در منطقه  ازايستگاه ترسيم و احتمال در
مدت خشكسالي در  مال دراز بيانگر احت۳شكل . دشاستخراج 

  .منطقه است

  
  )سمت راست( احتمال دوام خشکسالی -2شکل 
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  )سمت چپ(مدت خشکسالی    احتمال دراز-3شکل 
  

تفاده از هاي خشك و مدت دوام هر دوره با استعداد دوره
بيني شد   ماهه پيش۱۸۰ براي يك دوره ۲ه روابط مجموع

  . ارائه شده است۳كه نتايج در جدول 
توان پتانسيل آبي در مناطق مختلف استان را شناسايي، مي

 ريزي در زيرها اقدام به برنامهاساس اين آگاهي بر ارزيابي و
آورد اين روش امكان اين را فراهم مي. کردبخشهاي مختلف 

صورت قرار  هاي منطقه و مناطق مختلف در اهتا براي ايستگ
داشتن در هر كدام از شرايط محيطي احتمال گذر يا عدم 

  .گذر به شرايط ديگر بيان شود

  
  هاي خشک در منطقه مورد مطالعه  برآورد تعداد و تداوم دوره-3جدول 

 قلعه هما  كشور  كوهدشت  بروجرد  سيد علي  دره تخت  آفرينه  نام ايستگاه 

 ٢٥/٣٦ ٨٦/٢٢ ٦٢/٢٦ ٦٦/١٠ ١٢/٤٦ ٧١/٤٦ ٠٣/٤٢ عداد دوره خشك ت

 ٠٣/١ %٥٤ ٤٦/٢ ٦/٤ %٨٧ %٦٧ ٣٣/١ تداوم 

  
اساس موقعيت   خشكسالي در منطقه برگستره هاي همنقشه

 يك تا نه ها و شدت خشكسالي در تداوم جغرافيايي ايستگاه
، ۴در شكل . هاي مورد مطالعه ترسيم شده است ماه ايستگاه

 ماهه و دوره ۵ خشكسالي با تداوم ههاي هم گسترقشهن
  . ساله ترسيم شده است۱۰بازگشت 

  
 ماهه و 5 نقشه نقاط هم شدت خشکسالی براي تداوم -4شکل 

  ساله10دوره بازگشت 
 

با توجه به نتايج حاصله از تئوري ران و زنجيره ماركوف در 
ه رخ  ما۹هاي منطقه خشكسالي با تداوم باالتر از  ايستگاه

ندرت در  خشكسالي با تداوم سه ماه به. نداده است
هاي مورد مطالعه رخ داده و بيشترين وقوع در  ايستگاه

با حركت . دهد  ماه روي مي۶ و ۵ ،۴ ،۱  با تداومخشكسالي
هاي غربي استان از شدت  به عرضهاي باالتر و قسمت

هاي مناطق هم با توجه به نقشه. شودخشكسالي كاسته مي
  .استها  ترسيم شده كه حاصل از آناليز ايستگاهشدت 
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