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 می باشد.سالی هیدرولوژيکی استان لرستان  بندی خشک زمین آمار در پهنه مناسب تعیین روش به منظور پژوهش حاضر

ايستگاه باران سنجی و شاخص  22سالی هواشناسی برای  برای محاسبه و رسیدن به اين هدف از شاخص خشک

-39و  21-22، 26-21، 16-11ی ها صورت ساالنه برای سال به ايستگاه هیدرومتری 22سالی هیدرولوژيکی برای  خشک
ترين  عنوان معیار ارزيابی برای انتخاب مناسب به RMSE آمارهبا استفاده از بندی  برآورد گرديد پس از انجام پهنه 32

ترين  نتايج نشان داد که کم .به کار گرفته شد سالی هواشناسی و هیدرولوژيکی خشکبندی  يابی برای پهنه روش درون

، کوکريجینگ معمولی و شعاعیهای توابع  سالی هواشناسی به ترتیب برای روش برای شاخص خشک RMSEمیزان 

های توابع  به ترتیب برای روشسالی هیدرولوژيکی  برای شاخص خشک RMSEترين میزان  کريجینگ ساده است و کم

دهد که  درولوژيکی نشان میسالی هی بندی خشک . نتايج حاصل از پهنهاستکريجینگ ساده و کوکريجینگ ساده ی شعاع

سالی بوده اين در حالی  سالی ماليم بوده و نیمی فاقد خشک حدود نیمی از استان لرستان دارای خشک 16-11در سال 

 هسالی بود استان فاقد خشک درصد 06حدود  22-29در سال  هسالی بود کل استان فاقد خشک 26-21است که در سال 

سالی هواشناسی  توان نتیجه گرفت که خشک میها حاکم بوده است.  سالی از خشک درصد استان انواع مختلفی 16و در 

.اند ها پديده غالب بوده سالی سالی هیدرولوژيکی تقريبا انواع خشک خشکدر تقريبا حالت نرمال داشته ولی 

 RMSEسالی هیدرولوژيکی،  کسالی هواشناسی، خش زمین آمار، لرستان، خشکواژگان كلیدی: 

 

 مقدمه
 شود های زيادی را باعث می هايی است که هر ساله خسارت های آب و هوايی و از جمله رخداد يکی از پديده سالی خشک

در نواحی مرطوب نیز به وقوع  سالی خشکشود، بلکه  اثرات اين پديده، فقط به نواحی خشک و نیمه خشک محدود نمی

ها از نظر شدت و مدت با هم تفاوت  سالی خشک .(1326 ،و همکاران  Dracup) شود  کمبود آب میپیوندد و باعث  می

 سالی خشک .(1920گذارد ) ذابیحی،  آثار زيان باری بر محیط انسانی و اکولوژی منطقه بر جای می سالی خشک. دارند

عبارت است از کمبود مستمر و غیرطبیعی رطوبت که واژه غیرطبیعی به انحراف شاخص مورد نظر از شرايط طبیعی 

( برای بررسی اثرات 2610و همکاران ) Azareh .(Palmer ،1311)شود )میانگین( و واژه مستمر به حالت کمبود گفته می

استفاه کردند نتايج نشان داد که وقوع  SDIو SPIخشکسالی بر منابع آب سطحی در حوضه رودخانه کرج از دو شاخص 

% معنی دار و در محدوده سه ماهه 33رابطه زمانی بین خشکسالی هواشناسی و هیدرولوژيکی با يکديگر در سطح اطمینان 

همچنین وقوع خشکسالی اثر خود را به صورت آنی و با تاخیر يک ماهه بر روی منابع آب سطحی نشان  حداکثر بوده است

 داد .

. Sahoo (  در دو منطقه نوات و دهر واقع در هندوستان نقشه های پهنه2611وهمکاران )  بندی خشکسالی آب

ررسی نقشه های حاصل از اين شاخص حاکی . نتايج بطح آب استاندارد شده ترسیم کردندزيرزمینی را بر اساس شاخص س
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کشور ما  .اتفاق افتاده است 2662و 2662از افزايش تدريجی تنش در سفره های آبی بوده و خشکسالی شديدی در سال 

در اين مناطق  سالی خشکفطرت ذاتی آن است هنگام وقوع  در يک منطقه خشک و نیمه خشک قرار گرفته و خشکی جز

آور  برای منابع آب اجرا شود. به منظور اتخاذ اقدامات مناسب جهت مقابله با آثار زيان ی مديريتی مناسبتبايس

ارائه اطالعات به هنگام از وضعیت  های مهم قادر به به عنوان يکی از ابزار سالی خشکهای پايش  ، سامانهسالی خشک

رويه از منابع  بهره برداری بی یدر اقلیم خشک و نیمه خشک و از سوي ايران در اين ناحیه هستند. قرار گیری سالی خشک

هواشناسی و هیدرولوژيکی در ايران را دو  سالی خشکبخصوص مباحث مربوط به  سالی خشکآب اهمیت مطالعه پديده 

بینی و ا پیش ها ر سالی خشکتواند شدت  هواشناسی و هیدرولوژيکی می سالی خشکبا مطالعه جامع  ،کند چندان می

که رابطه تنگاتنگی با منابع آب و  سالی خشکريزی صحیح و اصولی و اقدامات اجرايی در حیطه  مشخص کرده و برنامه

ای  هرا تا حد قابل مالحظ سالی خشکهای  تا خسارات و زيان گرفتهای اجتماعی چون فقر و مهاجرت دارد به کار  پديده

بهترين روش زمین آمار در پهنه بندی خشکسالی هیدرولوژيکی استان ، تعیین هدف از انجام اين تحقیق کاهش داد.

 می باشد.لرستان با استفاده از داده های ايستگاههای باران سنجی و هیدرومتری 

 مواد و روش

 استان لرستان ییایجغراف تیموقع
 92و  چينوياز نصف النهار گر یطول شرق قهیدق 9درجه و  16تا  قهیدق 11درجه و  01 نیب رانيلرستان در غرب ا استان

مربع و  لومتریک 22962و وسعت آن حدود  دهياز خط استوا واقع گرد یعرض شمال قهیدق 22درجه و 90تا  قهیدق 92درجه و

استان از شمال با  ني. ادهد به خود اختصاص میرا  رانيدرصد مساحت کشور ا 2/1است که  لومتریک 0/1113آن  طیمح

هم  وکرمانشاه الميا یها و همدان از شرق با استان اصفهان، از جنوب با استان خوزستان و از غرب با استان یمرکز یها استان

 .(1939 رانوندی، بیاراحمدي) جوار است

 پژوهشروش 
SPIبا استفاده از شاخص یهواشناس سالی خشک یابيپژوهش ارز نياز انجام ا هدف

با  یکيدورلوژیه سالی خشکو  1

SDI رودخانه انياستفاده از شاخص جر
. استدر سطح استان لرستان  یآمار نیزم یها با استفاده از روش يابی و درون 2

آمار  یکيدرولوژیه سالی خشک یو برا یسنج باران یها ستگاهياطالعات مربوط به ا یهواشناس سالی خشک یکه برا یصورت به

محاسبه شد و  (SDI)و  (SPI) شاخص ،یآمار یها یبعد از بررس .شد یسطح استان لرستان جمع آور یدرومتریه یها ستگاهيا

دو شاخص مذکور در  بندی پهنهاقدام به  يابی درون یها و براساس روش  ArcMapها وارد نرم افزار آن یمحاسبات یها داده

مورد  سالی خشک بندی پهنه مناسب روش یابيارز اریعنوان مع به RMSEمقداره آماره  نيتر و کم گرديد مطالعه مورد های سال

 بین دو شاخص بررسی گرديد. مشخص و ارتباط یکيدرولوژیو ه یهواشناس سالی خشکو شدت بررسی قرار گرفت 

 نتایج
 یکيدرولوژیسالی ه و شاخص خشک یسنج باران ستگاهيا 22 ی( براSPI) یسالی هواشناس بعد از محاسبه شاخص خشک

(SDI) ديگردبرآورد  32-39و  21-22،  26-21 ،16-11 یها سال یصورت ساالنه برا که به یدرومتریه ستگاهيا 22 یبرا .

نتايج نشان . سالی هواشناسی و هیدرولوژيکی به کار گرفته شد خشک، RMSEبا استفاده از آماره يابی  ترين روش درون مناسب

، کوکريجینگ معمولی، کريجینگ  یهای توابع شعاع به ترتیب برای روش SPIبرای شاخص  RMSEترين میزان  داد که کم

، یهای توابع شعاع به ترتیب برای روش SDIبرای شاخص  RMSEترين میزان  کمباشد و  نگ معمولی میساده و کوکريجی

 .باشد کريجینگ ساده و کوکريجینگ ساده می

                                                
1 Standardized Precipitation Index 
2 Standard Drischarge Index   
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به ترتیب  32-39، 22-29، 26-21، 16-11های  برای سال SPIهواشناسی براساس شاخص  سالی خشکبندی  نقشه پهنه

 .ده است( ترسیم ش0( تا )1) های شکلصورت  به

  

 17-11سال  هواشناسی سالی خشک بندی پهنه( نقشه 2شکل) 1-11سال  هواشناسی سالی خشک بندی پهنه( نقشه 1شکل)

  

 32-33سال  هواشناسی سالی خشک بندی پهنه( نقشه 4شکل) 21-22سال  هواشناسی سالی خشک بندی پهنه( نقشه 3شکل)

به ترتیب  32-39، 22-29، 26-21، 16-11های  ( برای سالSDIهیدرولوژيکی براساس شاخص ) سالی خشک بندی پهنهنقشه 

 ( ترسیم شد.2( تا )1) های شکل صورت به
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 17-11سال  هیدرولوژیکی سالی خشک بندی پهنه( نقشه 1شکل) 17-11سال  هیدرولوژیکی سالی خشک بندی پهنه( نقشه 5شکل)

  

 32-33سال  هیدرولوژیکی سالی خشک بندی پهنه( نقشه 2شکل) 21-22سال  هیدرولوژیکی سالی خشک بندی پهنه( نقشه 1شکل)

 

ها در مناطقی که هم دچار  سال ذکر شده و اشتراک گیری بین آن 0در  SDIو  SPI تلفیق دو پهنه متشکل از شاخص

 سالی خشکهای بحران  تواند کانون هیدرولوژيکی شده تا حدود زيادی می سالی خشکهواشناسی شده و هم گرفتار  سالی خشک

های بحرانی  پهنه صورت به( 12( تا )3) های صل از تلفیق دو شاخص ذکر شده در شکلرا به خوبی نمايان کند که نتايج حا

 است.نشان داده شده 
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 17-11سال  سالی خشک( نقشه پهنه بحرانی 17شکل) 17-11سال  سالی خشک( نقشه پهنه بحرانی 3شکل)

  

 32-33سال  سالی خشک( نقشه پهنه بحرانی 12شکل) 21-22سال  سالی خشک( نقشه پهنه بحرانی 11شکل)

 

 بحث و نتیجه گیری
و  21-22، 16-11های  در سال 26-21سالی به استثنا سال  بحران خشکهای  های بحرانی، کانون پهنهبا توجه به نقشه 

اند. اما با مقايسه  صورت مشترک بر يک منطقه گسترش پیدا کرده سالی هواشناسی و هیدرولوژيکی با هم به خشک 39-32

ن نتیجه گرفت که در توا سالی هیدرولوژيکی می بندی خشک های حاصل از پهنه سالی هواشناسی با نقشه بندی خشک نقشه پهنه

سالی هیدرولوژيکی  فرما بوده ولی در خشک سال مورد مطالعه، حکم 0سال از  9سالی هواشناسی حالت نرمال در طول  خشک

ولی پیش بینی آنها  های بحرانی در حال گسترش است ن پهنهسالی پديده غالب بوده است. در استان لرستا تقريبا انواع خشک
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های   دهد که نیازمند مديريت پهنه سالی رفتار متفاوتی از خود نشان می هر سال پهنه بحرانی خشکبسیار دشوار است و در 

 های اجتماعی، اقتصادی، زيست محیطی و غیره است. سالی در هر سال، برای کاهش آسیب بحرانی خشک

 منابع
، پايان نامه کارشناسی  دماوند با تاکید بر شهر دماوند سالی و تاثیر آن بر آبهای سطحی منطقه های خشک بررسی دوره .1920، ذابیحی، ا. 1

 .ارشد، دانشگاه تهران
، دوره کارشناسی ارشد  ی درس طبقه بندی اقلیمی و نواحی اقلیمی ايران ، جزوه سالی خشکی و خشک .1921شاهرخوندی، س م، . 2

 .، دانشگاه آزاد خرم آباد دانشجويان جغرافیا
3. Dracup,J.A.,Seong lee, K., Edwin, g., &Paulson,J. 1980. on the definition of droughts.water resources 

research, 2,297-302. 
 

4. Palmer, W.C. 1965. Meteorological drought. USWB, Res. Paper No.45. 
 

Determine The Best Geostatistical mathod in Zoning Drought 

Indexis in Lorestan Province 
 

Abstract: 

Subject of this study is determination of the best way of Census eatrth in hydrologic drought 

zoning of the lorestan province.for calculation and reach to this purpose from aerology 

province. for calculation and reach to this purpose from aerology drought index for 22 station 

of hydrology, drought index for 27 station of hydrometric estimated annually for 1981- 1982, 

1991- 1992, 2002-2005, and 2013-2014 after zoning “RMSE “used for criterion of evaluation 

or select of the most adaptable way of interpolation and census earth for zoning of aerology 

famin and hydrology. the results show tht minimum of “RMSE “ for aerology drought index 

is basic radius environs of spline of tinny sheet of ordinary cokrijing and simple krijing and 

by the results show that minimum of “RMSE” for hydrology drought index is simple Krijing 

multi square basic reidius envirouns and simple cokrijing. the results of hydrology drought 

zoning by hydrology drought index show that in the 1981-1982 about half of lorestan 

province had mild drought and half of there had lock of drought while in the years of 1991-

1992 whole of the province was lack of drought that results of existence of normal and wet 

year in the 2003-2004 about %40 (percent) of the province was lack of drought and in the 

%60 was different kinds of drought. the results show that aerology drought and hydrology 

develope commonly. we can conclude that aerology drought was about normal but in the 

hydrology drought almost kinds of droughts was dominant phenomenon. 
Keywords: census earth, lorestan, aerology drought, hydrology drought, RMSE 

 




