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   استان لرستاندر  خشکسالی و مدیریت ، ارزیابیپایش الگوي تحلیلی بر
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  چکیده
پذیري نسبت به خطر ها و اطالعات در ارتباط با خطر، میزان در معرض خطر بودن و آسیبمدیریت ریسک خشکسالی نیازمند طیف وسیعی از  داده

تنهـا  . دهـد هاي مـورد نیـاز را پوشـش مـی    این در حالی است که ساختار فعلی نظام اطالعاتی موجود بخش کوچکی از داده باشد، وخشکسالی می
سـازمان  «باشـند کـه توسـط دو نهـاد     هـاي هواشناسـی و هیـدرولوژي مـی    گیرنـد داده صورت جاري و ساالنه مورد پایش قرار مـی هایی که به داده

هاي خطـر خشکسـالی   ها و نمایهتوان نمایانههاي حاصل از پایش این دو نهاد فقط میاز داده. شوندتهیه می» ايشرکت آب منطقه« و» هواشناسی
هاي خطر خشکسالی کشاورزي و آسیب پذیري اقتصادي و اجتماعی فاقد سـاختار و سـازمان پـایش    هواشناسی و هیدرولوژي را تهیه نمود، لذا الیه

خشکسـالی در   و مـدیریت  ارزیابی، مناسب براي پایش سازوکارهدف این مقاله ارائه  .زوکار الزم درنظر گرفته شودها سابوده والزم است که براي آن
هاي پایش ابتدا وظایف در نظر گرفته شده بـرا ي کمیتـه پـایش مشـخص     قبل از پرداختن به کار گروه .است استان لرستانهاي مختلف  اکوسیستم

به منظور اجرایی نمودن کـل فرآینـد    .هاي مربوطه با شرح وظایف شان ارائه خواهد شدهر کمیته، کارگروه شده سپس بر اساس وظایف تعریف شده
نیازمند سازماندهی و تعیین سازوکارهاي الزم براي اجراي  برنامه و تعیین وظایف در چارچوب برنامـه مربوطـه     ،برنامه ریزي و مدیریت خشکسالی

هـاي  اي متشـکل از کـار گـروه   ها کمیتـه  در نظر گرفته شد، که براي هریک از آناصلی براي مدیریت خشکسالی  ، در این راستا سه مولفهباشیم می
  .باشند وظایفی مشخص می وبه نوبه خود داراي اعضاء  ها از آن هریککه ، ستاد استانی قرار دارد ها کمیته این در راس .تخصصی تشکیل گردید

  
  لرستانریت، خشکسالی، تحلیل، پایش، مدی :کلیدي هاي واژه
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 مقدمه

هـاي مـوثر و کارآمـد بـه منظـور       ریزي براي خشکسالی با نگرش مدیریت ریسک، شامل شناسایی یک سري از اهداف و استراتژي برنامه
یـن  ریـزي خشکسـالی ا   برنامـه . می پردازد، می باشـد  ها آمادگی، پاسخ و احیاي اثرات خشکسالی با توسعه پالنی که به اجراي استراتژي

ي آسـیب پـذیر نسـبت بـه خشکسـالی، پـیش از رخـداد        ها دهد تا با شناخت صحیح از بخش فرصت را در اختیار تصمیم گیران قرار می
هر چند وقـوع خشکسـالی جـزء معمـولی از اقلـیم هـر منطقـه        ) ٢٠٠٨، NDMC و FAO ( .بپردازند ها بحران به مدیریت این بخش

اي که تاکنون واکنش هنگـام مواجـه بـا پدیـده      گونه اندکی در اکثر مناطق دنیا داشته است؛ به آید، اما مدیریت آن، پیشرفت شمار می به
ــه    ــادي ب ــا حــد زی ــوده و ت ــل آن، . توجــه شــده اســت 1»مــدیریت بحــران«خشکســالی عمــدتاً ســنتی ب مــدیریت ریســک «در مقاب

بیشـتر  . رسـاند  لگیري را بـه حـداقل ممکـن مـی    مجموعه اقداماتی است که قبل از وقوع خشکسالی انجام شده و عمالً غاف2»خشکسالی
هـاي صـحیح مـدیریت     اند و در تالشند تا اطالعـات بیشـتري در زمینـه روش    اعتبار شدن مدیریت بحران پی برده ها، اکنون به بی دولت

هـاي آینـده    سالیریسک کسب نمایند تا از این طریق، صدمات وارد بر جامعه ناشی از خشکسالی را کاهش داده و اثرات مربوط به خشک
نقش ارزیابی ریسک انجام تجزیه و تحلیل، بـرآورد ریسـک و پـیش بینـی چگـونگی       ).1389مرید و مقدسی، (را نیز به حداقل برسانند 

از آن پـس مـی توانـد    . ي جـانبی مـی باشـد   ها تغییرریسک تحت اقدامات مختلف و ارائه راهنمایی در قالب سند، معیار، نشانه و راه حل
ریسـک بـه معنـاي     ).به عنوان مثال، دولت و جوامع محلـی (ه یافته و با ذینفعان و اشخاص دست اندرکار ارتباط برقرارکند بیشتر توسع

ریسک ناشی از خشکسالی بـر یـک منطقـه و یـا یـک گـروه، نتیجـه در        . ترکیبی از احتمال رخداد یک پدیده و آثار منفی آن می باشد
بنـابراین بـه منظـور اجرایـی     . )2009بانک جهـانی ، (ب پذیري اجتماع از آن رخداد می باشدمعرض خطر بلیه طبیعی قرار گرفتن و آسی

نمودن کل فرآیند برنامه ریزي و مدیریت خشکسالی  نیازمند سازماندهی و تعیین سازوکارهاي الزم براي اجراي  برنامه وتعیین وظـایف  
و ارزیـابی  روشهاي ریسک خشکسـالی   خشکسالی، عدم تلفیق مناسبآگاهی  فقدان پایش و پیش. در چارچوب برنامه مربوطه می باشیم

منظـور  هـاي خشکسـالی بـه    فقدان هماهنگی نهادینه فعالیـت  تهیه نقشه آسیب پذیري خشکسالی و عالوه بر همه اینها خسارت، فقدان
هـاي مقابلـه بـا     فعالیـت براین بنا .خشکسالی است دهنده ضعف سیستم مدیریت فعلینشان لرستاندر استان کارآیی مدیریت عملیاتی، 

 شـود ایجـاد   استانی و ملی همـاهنگی  شهرستانی،مربوطه در سطوح  هايگاهد و در بین دستنگیر قرار تاکیدبیشتر مورد باید خشکسالی 
   .)1396کرمی و همکاران ویس(
  

 روش انجام کار
) 3(ریسـک   ارزیـابی اثـرات و   )2( و پـیش بینـی   پایش، هشـدار دهنـده  ) 1( :باشد میطرح مدیریت خشکسالی داراي سه مولفه اصلی  

کـه ایـن    گـردد  مـی هـاي تخصصـی تشـکیل    اي متشکل از کـارگروه هاي فوق کمیتهبراي هریک از فعالیت ریزي کاهش و واکنش برنامه
 سـتانی قـرار دارد  هـا، سـتاد ا   در راس کمیتـه ، نماینـد  میهاي مورد نیاز تعریف شده فعالیت  ها نسبت به انجام هریک از فعالیت کارگروه

  ).1شکل (

                                                
1-Crisis Management 
2-Drought Risk Management 
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  لرستان استان در یخشکسال جامع تیریمد ياجرا يبرا يشنهادیپ ساختار - 1شکل 

  
  وظایف کمیته پایش  و هشدار اولیه خشکسالی

 ي ذیربطها تشکیل کار گروه -
و ارائه نتـایج آن بـه دبیرخانـه     و اطالعات موجود ها ها وتنگناها در ارتباط با کارائی،کفایت، سازماندهی و مدیریت دادهبررسی چالش -

 .ها و اطالعاتستاد استانی به منظور ارائه به کار گروه مدیریت داده
  راه اندازي شبکه پایش خشکسالی  ایجاد زیر ساخت و -
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 .هاي ذیربطایجاد کارگروه -
  .اجتماعی–ها واطالعات جوي، اقلیمی، آب شناسی، کشاورزي واقتصادي دریافت داده آوري وارائه سازوکار جمع -
 آن ایجاد هاي استانی و ملی برايها و اطالعات خشکسالی و بهینه سازي شبکهایجاد پایگاه داده -
 .هاها به سایر کمیتهي پایش، و انتقال آنها واطالعات واصله از واحد ها نگهداري داده کسب، ثبت و -
 ي نتایج به کارگروه ارزیابی ریسکارائه و هاتجزیه وتحلیل ابعاد زمانی و مکانی خشکسالی پهنه بندي خطرخشکسالی، -
 .هاي مورد نیاز پایش خطرخشکسالی متناسب دراستاننمایه و ها بررسی وتعیین انواع نمایانه -
 .گیري در رابطه با خشکسالیهاي موردنیاز تعیین خطر، مدلسازي وپشتیبانی تصمیمتوسعه نرم افزاري براي محاسبه نمایه -
 .خشکسالی) دهاي برنامه ریزيواح(ایجاد مناطق مدیریتی -
  

در ارزیـابی  . کشاورزي و محیط زیست باشد ی با مسئولیت پایش آب و هوا وتامین آب،یهاکمیته پایش باید شامل نمایندگانی از سازمان
و تعـرق، پـیش   بـه عنـوان مثـال، بـارش، دمـا، تبخیـر       (ها و اطالعات هر نمایانه قابل اجرا داده کمیته از وضعیت و چشم انداز آب، باید

مد نظـر قـرار   ...) ها، و برف وهاي زیرزمینی، سطح مخازن و دریاچهاي، سطح آبهاي اقلیمی فصلی، رطوبت خاك، جریان رودخانه بینی
ریزي بخشی در ایران و متناسـب  ها و اطالعات، بر اساس نظام برنامهآوري، تجزیه و تحلیل و انتشار دادههاي مسئول جمعسازمان .گیرد

  .اندحوزه ماموریت و توان شان انتخاب شده با
سـتاد  « پس از هر جلسه گزارش باید آماده و به  .خصوص در فصل اوج تقاضاطور منظم برگزار شوند، بههاي کمیته پایش باید بهنشست
و  باشـد  موظف دائم ضوباید یک ع خشکسالی رئیس کمیته پایش .ارسال شود ها ي دولتی ذیربط، و رسانهها خشکسالی، سازمان» استانی

اقـدامات   الزم بـراي اي هـ توصـیه  وشرایط حکم کند، باید فرماندار یا مقام دولتی مربوطه را دربـاره محتویـات گـزارش آگـاه کنـد،      اگر 
بـا   کمیته پـایش بایـد   ،مردم مناسب یبه منظور آگاه. از تغییر شرایط دریافت کنند یمردم باید تفسیر متعادل .دنمایارائه  را اختصاصی

-شمار مـی هاي هواشناسی مهم هستند، اما تنها بخشی از یک سیستم پایش جامع بهداده .در ارتباط باشندمتخصصان اطالعات عمومی 
بایـد    نیـز  و اقتصـادي و اجتمـاعی   )هاي زیرزمینیها، سطح مخازن و آب-رطوبت خاك، جریان رودخانه(هاي فیزیکی سایر نمایانه .آیند

. را مـنعکس نماینـد   ....ت خشکسالی بر کشاورزي، خانوارها، صنعت، تولید انرژي، حمل و نقل، تفـرج و گردشـگري و   تا اثرا ،پایش شوند
ي پایش خشکسالی کشـاورزي و اقتصـادي و اجتمـاعی    ها هاي پایش هواشناسی و هیدرولوژي،کارگروهبراي این منظور عالوه بر کارگروه

  .نیز در نظر گرفته شده است
  

  پایش خشکسالی هواشناسی  وظایف کارگروه
نامـه موجـود در پروتکـل تهیـه شـده توسـط کـارگروه        مطابق شیوه هاپایش روزانه پارامترهاي هواشناسی و کدبندي و نگهداري آن -

 )ساالنه.(ها و اطالعاتمدیریت داده
جود در پروتکل تهیـه شـده توسـط    نامه موهاي زمانی مطابق شیوههاي مربوط به پارامترهاي هواشناسی تاریخی به سريتبدیل داده -

 )سال اول1تا(ها و اطالعات کارگروه مدیریت داده
 يدارا يپارامترها از و ساالنه یروزانه، ماهانه، فصل هايیاسدر مق يو سنجش از دور یهواشناس یخشکسال هايیهو نما یانهنما یهته -

 )سال1(یخیسوابق تار
نامـه موجـود در پروتکـل تهیـه شـده توسـط کـارگروه        اشناسی استان مطابق شـیوه هاي هوداده)ژئودیتابیس(پایگاه  و تهیه طراحی -

  ) ماه اول سال اول 6تا( ها و اطالعات مدیریت داده
، ماهانه، فصـلی  روزانههاي در مقیاس هاي هواشناسی و سنجش از دوريی، نمایههواشناس يپارامترهابررسی ومقایسه روند تغییرات  -

 )تا انتهاي سال دوم سال1(یخیاربر اساس سوابق تو ساالنه 
 )سال5(ها در سطح کشورهاي هواشناسی و توزیع مناسب آنبراي تکمیل و تجهیزایستگاهسازي  ینهبه -
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هـر  ( .خشکسالی هواشناسی هاي مختلفنمایهبراساس  هاي مورد مطالعه هاي خشک و تر در دوره تاریخی براي ایستگاه تعیین دوره -
 )سال یکبار

 )هر سال یکبار. (هر ایستگاهبه تفکیک هاي خشک  دوره یشدت و بزرگ محاسبه تداوم، -
هر  يبرا یخشکسال فراوانی -مدت –شدت  يهایمنحن یهته یستگاه وخشک هر ا يها دوره یتداوم، شدت و بزرگ ینرابطه ب یبررس -

 )هر سال یکبار( یستگاها
 )هر سال یکبار( .یستگاههر ا یرمهم و فراگ يهایخشکسال ينقشه پهنه بند یهته -
 )هر سال یکبار( ي مختلفها خشکسالی با دوره بازگشت پهنه بندي يها تهیه نقشه -
 در درونیـابی  هـاي  روش از اسـتفاده  بـا  تـاریخی  هـاي  خشکسـالی   هـم ارزش بزرگـی   و هم ارزش تـداوم  شدت، هم هايتهیه نقشه -

 )ماه ساالنههر يانتها( .GISمحیط
 )هرماه ساالنه يانتها(خشکسالی هواشناسیمنطقه بندي استان از نظر خطر وقوع  -
  

  وظایف کار گروه پایش خشکسالی هیدرولوژیک
نامـه موجـود در پروتکـل    شـیوه  مطابق هاآن يو نگهدار يو کدبند )آب سطحی و زیر زمینی(یدرولوژیک ه يروزانه پارامترها یشپا -

 )هر سال یکبار( .و اطالعات هاداده یریتشده توسط کارگروه مد یهته
شـده   یـه نامـه موجـود در پروتکـل ته    یوهمطابق شـ  یزمان هاييبه سر یخیتار یدرولوژیکه يمربوط به پارامترها هايداده یلدتب -

 ) اول سال1تا( و اطالعات هاداده یریتتوسط کارگروه مد
سـوابق   يدارا يترهـا و سـاالنه از پارام  یروزانـه، ماهانـه، فصـل    هـاي یـاس در مق یـدرولوژیک ه یخشکسـال  هايیهو نما یانهنما یهته -

 )سال1(یخیتار
شـده توسـط کـارگروه     یـه نامه موجود در پروتکـل ته یوهاستان مطابق ش یدرولوژیکه هايداده )یتابیسژئود( یگاهپا یهو ته یطراح -

  ) اول سال اول ماه 6تا(  و اطالعات هاداده یریتمد
سـوابق   بـر اسـاس  و ساالنه  یروزانه، ماهانه، فصل هايیاسمق در یدرولوژیکه هايیهنما و يپارامترها ییراتروند تغ یسهومقا یبررس -

 )سال دوم يسال تا انتها1(یخیتار
 )سال5(ها در سطح کشور هاي آب سنجی و توزیع مناسب آنبراي تکمیل و تجهیز ایستگاهسازي  ینهبه -
 یمختلــف خشکســال هــايیــهمــورد مطالعــه  براســاس نما هــايیســتگاها يبــرا یخیخشــک و تــر در دوره تــار يهــا دوره یــینتع -

 )سال1(.یدرولوژیکه
 )ساالنه( .یزومتريپ هايآمار چاه/ یستگاههر ا یکخشک به تفک يها دوره یمحاسبه تداوم، شدت و بزرگ -
هر  يبرا یخشکسال فراوانی -مدت –شدت  هايیمنحن یهو ته یستگاهخشک هر ا يها دوره یتداوم، شدت و بزرگ ینرابطه ب یبررس -

 )ساالنه( . یزومتريپ هايچاه /یستگاها
 )ساالنه( .یزومتريپ هايچاه/ یستگاههر ا یرمهم و فراگ هايیخشکسال ينقشه پهنه بند یهته -
 )ساالنه(مختلف  يهابا دوره بازگشت یخشکسال يپهنه بند يهانقشه یهته -
 در درونیـابی  هـاي  روش از اسـتفاده  بـا  تـاریخی  هـاي  خشکسـالی   بزرگـی  ارزش هـم  و تـداوم  ارزش هم شدت، هم هايتهیه نقشه -

 )هرماه ساالنه يانتها.( GISمحیط
 )هرماه ساالنه يانتها( یدرولوژیکه یاستان از نظر خطر وقوع خشکسال يمنطقه بند -
 یخیو سـاالنه بـر اسـاس سـوابق تـار      ی، ماهانه، فصـل هايیاسدر مق ها و چشمه ها چاه ،ها آب رودخانه یفیتک ییراتروند تغ یبررس -

 )ساالنه( )ها  ونیو آن ها یونکات(
 )ساالنه(و ساالنه یفصل  هاي،یاسدر مق و شرب ياستفاده در کشاورز يمنابع آب برا یفیتک یینتع -
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  وظایف کار گروه پایش خشکسالی کشاورزي
 )ماه6(کشاورزي استانهاي داده )ژئودیتابیس(طراحی پایگاه -
در منـاطق مختلـف    یشمشـخص پـا   هـاي یلوتپـا  یینتع زي وکشاور واطالعات هاداده دریافت و آوريفراهم ساختن سازوکار جمع -

  )ماه3(استان يکشاورز
 )ماه2(یش منظور پااستان به) آبزیانو  یدام ی، صیفی،اغی، بزراع(يمحصوالت عمده کشاورز يبندیتاولو -
محصـول  عملکـرد   س،یومـا هـا، ب نهـاده  یرمصرف آب وسا(ساالنه  يبه صورت آماربردار یلوتمزارع پا یوخروج يورود يهاثبت داده -

 ) ساالنه(...)و یمحصوالت زراع یکیفنولوژ یاترطوبت خاك، ثبت خصوص یی،نها
 .یخشکسال یشبا برنامه پا) در صورت وجود(استان يکشاورز يهاداده یگاهاتصال و هماهنگ ساختن پا -
یمـاري،  ب یـا نوع آفت ( هایماريآفات و بساالنه  یرقوم یهال یهگزارش شده وته یاهی مزارع و باغاتگ يهایماريآفات و ب یثبت تمام -

 )ساالنه( )برآورد خسارتو  محصول مورد ابتال ،محل، زمان ثبت گزارش مختصات
 یمـاري، ب یـا نوع آفت (هایماريساالنه آفات و ب یرقوم یهال یهوته جنگل و مرتع گزارش شده یاهیگ يهایماريآفات و ب یثبت تمام -

 )ساالنه( )مورد ابتال و برآورد خسارت) يها(مختصات محل، زمان ثبت گزارش، گونه
 و )بـرآورد خسـارت    ي،علت آتش سـوز  زمان، مختصات محل،(یو مرتع یجنگلهاي در عرصه ي رخ دادههايآتش سوز یثبت تمام -

 )ساالنه( .یسسنجنده مود ياماهواره یرو تصاو ینیزم یرقوم یهال یهته
ي، اگونـه  یـب رشـد، ترک  و يزادآور یـد، تول یومـاس، ب(ساالنه  يصورت آماربردار هب یلوتپا يهاجنگل ومرتع در مکان يهاثبت داده -

 )ساالنه(  ...)و يفنولوژ ها، یماريو ب آفات
هـاي  در مقیاس در استان یکار گروه هواشناس یها با هماهنگآن یمکان يبندپهنه و يکشاورز یخشکسال يهایهها ونمایانهنما یهته -

 )االنهس( هفتگی ماهانه و فصلی 
وثبـت و   يامـاهواره  یرو تصـاو  یـدانی م هايگیرياندازه از استان با استفاده یاهیمختلف پوشش گ يهایهنما گیري پارامترها واندازه -

 )ساالنه( هاي هفتگی ماهانه و فصلیی در مقیاسزمان يهايو سر یرقوم يهایهها به صورت الآن یرهذخ
 یـره وثبـت و ذخ  يامـاهواره  یرتصـاو هاي میدانی و گیرياندازه از وبت خاك استان با استفادهرط گیرياندازه مختلف يهایهنما یهته -

 )ساالنه( ي هفتگی ماهانه و فصلیها ی در مقیاسزمان يهايو سر یرقوم يهایهصورت الها بهآن
به تفکیـک  ) متر مکعب آب عملکرد در هکتار، عملکرد در(برآورد و ثبت عملکرد محصوالت کشاورزي برحسب محصول و نوع کشت  -

 يهايو سر یرقوم يهایهصورت الها بهآن یرهوثبت و ذخ ياماهواره یرتصاوهاي میدانی و گیرياندازه از با استفاده واحد آماربرداري
 )ساالنه( ی در مقیاس ساالنهزمان

نامـه موجـود در پروتکـل تهیـه شـده توسـط       ت شـیوه ها و اطالعات باید با رعایـ ی پارامترها و ثبت و نگهداري دادهتمام گیرياندازه**
  . ها و اطالعات صورت گیردکارگروه مدیریت داده

   
  وظایف کار گروه پایش خشکسالی اقتصادي و اجتماعی

 )  ماه6(اقتصادي و اجتماعی استانهاي داده )ژئودیتابیس( طراحی پایگاه -
 )ساالنه( هرستان برآورد کل تولید محصوالت کشاورزي برحسب محصول به تفکیک ش -
 )ساالنه( ها ها با خشکسالیاستان و تجزیه و تحلیل روند تغییرات آن) کالن و خرد(هاي اقتصاديها و نمایهبرآورد نمایانه -
 )ساالنه) ( درآمد ناخالص، درآمد خالص(نوع کشت  برآورد و ثبت درآمد حاصل از محصوالت کشاورزي برحسب محصول و -
به تفکیک سـطوح   هایمتو رصد روند ق) سر مزرعه، عمده فروشی، خرده فروشی(زي برحسب محصولثبت قیمت محصوالت کشاور -

 )ساالنه( بازارخرید و فروش محصوالت کشاورزي
 )ساالنه( ) کشاورزي، خدمات، صنعت و بازرگانی(درصد نیروي کار برحسب بخش اقتصادي برآورد و ثبت  -
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سطح سواد، کار با ابزار اطالع رسـانی نـوین، اسـتفاده از ماشـین آالت کشـاورزي و کـاربرد       (ثبت میزان مهارت نیروي کار کشاورزي -
 )ساالنه) ( هانهاده

 )ساالنه( ثبت میزان واردات و صادرات محصوالت کشاورزي به استان -
داد جمعیت، تعدادخانوار، بعـد خـانوار، تعـداد بـی سـواد،      تع(هاي رقومیصورت الیهبه) روستاها و شهرها(ثبت خصوصیات جمعیتی  -

تعداد باسواد به تفکیک طبقات سواد، نرخ رشد جمعیت، تعداد شاغالن به تفکیک بخش اقتصـادي، تعـداد بیکـاران، میـزان مـرگ و      
 )ساالنه) ( سال، تعداد افراد تحت پوشش کمیته امداد، تعداد افراد تحت پوشش بهزیستی5میرکودکان زیر

 )ساالنه( ها ها و تاالبها و چاههاي پمپاژ غیرمجاز آب از رودخانهبرداران محلناسایی بهرهش -
 )ساالنه) ( زمان ومحل(اي بر سر موضوع آب ها وتعارضات محلی و منطقهثبت درگیري -

جـود در پروتکـل تهیـه شـده توسـط      نامـه مو ها و اطالعات باید با رعایت شـیوه ی پارامترها و ثبت و نگهداري دادهتمام گیرياندازه **
  ) سال اول1تا(ها و اطالعات صورت گیرد کارگروه مدیریت داده

  
  وظایف کار گروه پایش محیط زیست  
 )  ماه6(محیط زیستی استاني ها داده)ژئودیتابیس(طراحی پایگاه  -
 )ماه6(ي استانها و دریاچه ها عمق سنجی آب تاالب -
 )هر سال( ي استان در مقیاس ماهانه ها و دریاچه ها ثبت مساحت و تغییرات سطح آب تاالب  -
-یاسدر مق هاي استان با هماهنگی و همکاري کارگروه پایش هیدرولوژیکها و رودخانهو دریاچه ها برآورد حق آبه اکولوژیکی تاالب -

 )هر سال( و ساالنه ی، ماهانه، فصلهاي
 )هر سال) ( اي و آمار برداري زمینیبا استفاده از تصاویر ماهواره(هاها و تاالبگیاهی زون لیتورال رودخانهرصدکردن پوشش -
 ها شدیدها در مواقع خشکسالیهاي آبزیان در زمان خشک شدن بستر رودخانهشناسایی پناهگاه -
 )هر سال( ها ثبت جمعیت پرندگان وآبزیان تاالب -
 )هر سال( نمایندهاي آبی میوارد عرصههایی که اي ونوع آالیندههاي نقطهتعیین موقعیت تمامی آلوده کننده -
 یـاس در مق هـاي اسـتان  هـا و رودخانـه  ها و دریاچـه آب تاالب) خصوصیات فیزیکی، شیمیایی و  بیو لوژیک(ثبت کیفیت اکولوژیک  -

 )هر سال( یفصل
  

  ها و اطالعات مورد نیاز براي پایش، ارزیابی و مدیریت خشکسالی داده
  پایش برنامه اجراي

 آزمایشـگاهی  هـاي گیرياندازه )ج ها نمونه حمل و نگهداري میدانی، يها سنجش نمونه برداري، )ب میدانی يها سنجش و پیمایش) الف
  هاداده کیفیت کنترل )د

بـا   هـا  ، و قابلیت مقایسـه داده ها ، جامعیت مجموعه دادهها ، معرف بودن دادهها تا دقت و صحت داده یک طرح تضمین کیفیت تهیه شود
 و میـدانی  هـاي گیـري  انـدازه  و حمـل  سـازي، آمـاده  برداري، نمونه يها فعالیت کلیه در. ي جمع آوري راشده مستند نمایدها سایرداده

   .است ضروريشده  تولید هايو داده انتخابی يها روش از اطمینان آزمایشگاهی
 

 ها داده تحلیل و تجزیه
 به هدف توجه با باید اطالعات به ها داده تبدیل براي .باشد می داده نه و اتاطالع تولید پایش برنامه نهایی خروجی که داشت توجه باید

 :باشد می زیر يها گام شامل و پایش برنامه اصلی يها بخش از یکی ها داده پردازش .شوند پردازش ها داده پایش،
 و اطالعـات  ارائـه  مناسـب  روش تعیـین ، )پـایش  هـدف  بـه  توجـه  با( ها داده پردازش و آماري مناسب يها روش تعیین ، ها داده کنترل
  دهی گزارش
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 اطالعات نگهداري و ذخیره سازي
بررسـی   زیـر  مـوارد  بایـد  زمینه این در . شود مشخص ها گزارش ارائه و ذخیره سازي و ثبت ها، داده مدیریت روش باید پایش برنامه در

 .شوند
 بانک سازي ایمنو  ها داده تبادل و ارائه نحوه تعیین، ها داده خیره سازيذ، ها داده بانک ایجاد، ها داده بانک هاي ویژگی و ساختار تعیین

  ها داده
 

  ي پایش شوندهها یا پارامتر ها نمایانه
مثالها عبارتند از بارش، دما، جریـان   .یا پارامترهاي مورد استفاده براي توصیف شرایط خشکسالی هستند ها متغیر) Indicator(ها نمایانه

 .ي زیرزمینی و مخازن ، رطوبت خاك و ضخامت برفها رودخانه، سطح آب
هاي اقلیمی و یا هیدروکلیمایی  ي شدت خشکسالی هستند، با استفاده از ورودي هاي عددي محاسبه شده معموال معرف) index(ها نمایه

سالی بر سیماي سـرزمین  در یـک   هدف آنها اندازه گیري حالت کیفی  خشک. هاي نامبرده شده در باال ارزیابی می شوند از قبیل نمایانه
  .دوره زمانی موردنظر است

  
  ها واطالعات مور نیاز براي پایش  داده
  . ز هستندامورد نی سال 10تا  5هاي زمانی کنند ودر بازه هایی که در پایه زمانی کمتر از یک سال تغییر نمیداده :ي پایهها داده
) روزانـه، هفتگـی، ماهانـه و سـاالنه    (دیریت خشکسالی که در بازه زمانی زیر یکسـال  هاي مورد نیاز مبه تمامی داده :ي مستمرها داده

  .کنند اطالق می شودتغییر می
  

  و اطالعات مورد نیاز براي پایش، ارزیابی و مدیریت خشکسالی کشاورزي  ها داده
 اکولوژیکی -پهنه بندي زراعی

پارامترهاي خاصی کـه  در تعریـف    .دنکنو خصوصیات اقلیمی تعریف می شکل زمین ،آب خاك،هاي  دادهمناطق را بر اساس ترکیبی از 
هاي مدیریتی تاکید دارد که محصـوالت زراعـی برپایـه    هاي  اقلیمی و خاك  محصوالت کشاورزي و سیستمآن به کار رفته بر نیازمندي

ریـزي عمـل کـرده و در ترکیـب بـا سـایر        امهي برنها ها به عنوان واحددر مدیریت خشکسالی کشاورزي این پهنه. شوندها کشت میآن
اي براي اتخاذ راهبردهـاي مختلـف بـه کـار مـی      به صورت پایه) هاي مختلف خشکسالی کشاورزي مانند نمایه(معیارهاي تصمیم گیري 

 .ستسازي خاك ا شامل دوره رشد، رژیم دمایی و واحد نقشه) یا سلول(اکولوژیکی -عناصر ضروري در تعریف پهنه زراعی. دنرو
 

  و اطالعات مورد نیاز براي پایش، ارزیابی و مدیریت خشکسالی جنگل و مرتع ها داده
بـه منظـور مـدیریت ریسـک     . سازگان مرتعی و جنگلی مـی باشـد  هاي ناشی از خشکسالی یکی از عوامل اساسی تهدید کننده بومتنش

هـاي  ازمند پایش مداوم این منابع بـا ارزش طبیعـی در سـال   ها و مراتع نیخشکسالی ارزیابی اثرات این پدیده طبیعی بر وضعیت جنگل
هـایی اسـت کـه در  مـدیریت     ها و نمایهمقوله پایش نیازمند انتخاب درست پارامترهاي مورد استفاده در محاسبه نمایانه. متمادي است
آمـاربرداري  . تواند بهینه شودطبیعی نمیبدون برآورد تمام منابع . ها و مراتع راهنماي مدیران و تصمیم گیران خواهند بودریسک جنگل

ر آمـاربرداري  بـا توجـه بـه     در زیـر برخـی از مـوارد بـراي درج د    . از منابع موجود کمک می کند که بدانیم چه کاري باید انجام دهـیم 
  . ریزي خشکسالی توصیه شده است برنامه

  
  پایش فنولوژي پوشش گیاهی 

. ي غالـب جنگـل و مرتـع مـی باشـد     هـا  گونـه  هاي حیاتی تالف زمانی بین ظهور پدیدهاخگیاهی تعیین  پایش فنولوژي پوششهدف از 
هـاي  تعیـین گسـتره اکوسیسـتم   ، تهیه نقشه تقسیمات اقلیمی اسـتان : شاملو مرتع  هاي جنگلمراحل تهیه واحدهاي پایش در عرصه
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با استفاده از مدل رقومی زمین در نرم افـزار  (زمیني شکل ها تهیه نقشه واحد، )نقشه استفاده از زمین یا پوشش زمین(جنگلی و مرتعی
GIS( ،   انتخـاب واحـد کـاري    و  هـاي جنگلـی و مرتعـی، و واحـدهاي شـکل زمـین      انطباق الیه تقسیمات اقلیمـی، گسـتره اکوسیسـتم

 هاي بدست آمده از واحد) معرف(مناسب
  

  ينمونه بردار هايروش
  عو مرت هاي جنگلهاي سنجش از دوري در عرصهنمایه
هـاي پوشـش گیـاهی بـه تشـخیص       نمایـه  .شوند استخراج می MODIS و   AVHRRهایی مانند  هاي پوشش گیاهی از سنجندهنمایه

اي، ارائه اطالعات پایه براي پایش طول فصـل   ي ماهوارهها تغییرات فصلی و فعالیت فنولوژیک پوشش گیاهی  برحسب سري زمانی داده
و یا تغییرات پوشش زمین در ارتباط با حوادثی مانند آتش سوزي، خشکسالی، تبـدیل اسـتفاده از   رشد، اوج سبزینگی، شروع سبزینگی، 

هاي مـورد اسـتفاده در   و مرتع  همان نمایه  پایش جنگل يهاي سنجش از دوري براانواع نمایه .کنندزمین، و نوسانات اقلیمی کمک می
نمایـه    ،)VCI(نمایه شـرایط پوشـش گیـاهی   ، (NDVI)اهی نرمال شدهنمایه  تفاوت پوشش گی: خش کشاورزي هستند و شاملپایش ب

  .باشند می( LAI ) برگ سطح شاخص، (WSVI)نمایه گیاهی ذخیره آب ، (NDWI)مایه تفاوت نرمال شده آب ، ن(TCI)وضعیت دما
 

  . و اطالعات مورد نیاز براي پایش، ارزیابی و مدیریت خشکسالی محیط زیست ها داده
  بیهاي آاکوسیستم

  )ها ها و تاالب، دریاچهها رودخانه(هاي آبی ي اکوسیستمها نمایه و نمایانه 
ي محیط زیستی تحت عنوان فیزیکی، شیمیایی، بیولوژیکی و یا اقدامات اقتصادي و اجتماعی که  به بهترین وجه نشان دهنـده  ها نمایانه

طیـف   ي آبـی ها براي اکوسیستم به طور کلی. تعریف شده اند باشند عناصر کلیدي یک اکوسیستم پیچیده و یا موضوع محیط زیست می
هـاي   هاي سالمت اکوسیستم مایانهن .هاي پایش استفاده می شوند ها پذیرفته شده است که معموال در بسیاري از برنامه وسیعی از نمایانه

  .هستند ي جریانها نمایانه وی ي زیستگاهها نمایانه، ي زیستیها مایانه، نشیمیایی -ي فیزیکی ها نمایانه :شاملآبی 
   

  گیري نتیجه
چـالش کمبـود    ،امروز یکی از مشکالت مهم و مخاطراتی که محیط زیست تعداد زیادي از کشورهاي دنیا را مورد تهدید جدي قرار داده

دت دشـوار  ها طی سالهاي اخیر در کشورمان شرایط زندگی را در برخی منـاطق بـه شـ   چالشی که با شدت گرفتن خشکسالی ،آب است
این در حالیست که کره زمین به شدت با کمبود آب شیرین مواجه بوده و روند رو به رشـد افـزایش جمعیـت نیـز هـر روزه       .کرده است

دهد که این استان بـه شـدت در   تجربه بیش از یک دهه خشکسالی در لرستان نشان می .دهدتقاضا براي این مایه حیاتی را افزایش می
  ).2 شکل( اي جامع براي مدیریت در این شرایط وجود نداردسیب پذیر است چرا که برنامهبرابر بحران آب آ

  
  استان مدت بلند نیانگیم به نسبت 78-93يسالها یط یبارندگ نمودارمتوسط -2شکل 

 



  
 1397خرداد  30و  29 –ومین کنفرانس ملی حفاظت خاك و آبخیزداري س
  

 

853 
 

میلیون متر مکعـب   1550آب در استان حدود میزان مصرف95 -96 در سال آبی استان لرستانو مصارف منابع  ارزیابیگزارش براساس 
 .شـود  ب سـطحی تـامین مـی   آمیلیون متر مکعب از منابع  812میلیون مترمکعب از منابع آب زیرزمینی و 737باشد که از این مقدار می

ب و سـهم کشـاورزي، شـر   . باشـد  درصد می 3 و 8 ،89به ترتیب صنعت  شرب و ،هاي مختلف کشاورزي در بخشب زیر زمینی آ مصرف
درصـد از جمعیـت    4/28حـدود   .)1396، مطالعـات منـابع آب  (درصـد اسـت   1و  4، 95به ترتیب  صنعت در مصرف منابع آب سطحی

درصـد از جمعیـت    1/38در صـورتیکه در لرسـتان    .)1391 ،سـالنامه ( نفري کشـور در منـاطق روسـتایی سـاکن هسـتند      75149669
ا درصد جمعیت روستایی لرستان که اقتصادشان معمـوال بـه کشـاورزي وابسـته     لذ. نفري در مناطق روستایی ساکن هستند 1754243

سـال قـرار    10در رده سـنی بـاالتر از    بخش کشاورزي درصد از شاغالن 4/19. است به میزانِ یک چهارم بیش از متوسط کشوري است
وابستگیِ اشتغال به بخش کشاورزي در لرسـتان   یعنی درصد. )1390 ،سالنامه( درصد است 2/28اما این رقم براي استان لرستان . دارند

نفـر شـاغل در بخـش کشـاورزي،      3902000آمار کشوري نشان مـی دهـد کـه از حـدود     . حدود یک و نیم برابر متوسط کشوري است
لـذا بخشـی از خانوارهـاي سـاکن شـهرهاي اسـتان بهـره بـردار زراعـی          . درصد در شهرها سکونت دارند 24نفر یعنی حدود   928000

از جامعه ي شهري نیز با وقوع خشکسالی، بـا کـاهش    یبخش. ان از راه زراعت حاصل می شودآن درآمدعمده  شوند و بخش حسوب میم
 وي روسـتایی   جامعـه  دري نقش کشـاورزي در تـامین اشـتغال و درآمـد     این موضوع نشان دهنده. شوند درآمد و احتمال فقر مواجه می

 . باشدشهري می
هـزار هکتـار زمـین     768924از . کشاورزي در استان لرستان به دالیل فوق بیش از متوسط درصد کشـوري اسـت  درصد شاغالن بخش 

در . )1392, سالنامه آماري کشـور , .سالنامه( شود هزار هکتار از آن به صورت دیم کشت می 569811درصد یعنی  74زراعی در لرستان 
هکتـار آن بـه صـورت     9368176هکتار اراضی زراعی  17665198زیرا از . تدرصد اس 53صورتی که این نسبت در سطح کشور حدوداً 

هاي لرستان عموماً در پایین دست اراضی زراعی قـرار دارنـد و اغلـب بـراي     از طرف دیگر، رودخانه). 1391،سالنامه(دیم کشت می شود 
ها براي فصول خشک و کم آبـی  خیره ي آب رودخانهدر صورتیکه سایر استانها از طریق احداث سد به مهار و ذ. اندکشاورزي مهار نشده

. هاي زراعی وابسته استو چاه ها هاي کشور، عمدتاً به چشمهلذا آبیاري اراضی آبی و باغات استان برخالف بسیاري از استان. اندپرداخته
تواند سبب تغییرات جدي در شـدت،   میدرپی  هاي پی سالی شوند، اما وقوع خشک میدر اثر کمبود بارندگی حاصل  اساسا  ها سالی خشک

هـا و   چـاه ، هـا رودخانـه  هاي پی در پی و کاهش آبـدهی  خشکسالیوقوع ). 2013و همکاران،  Choi(مدت و توزیع مکانی بارندگی شود 
 یشید آب قابـل دسـترس و افـزا   شـد باعث کاهش از سوي دیگر سازي رواناب  ناکافی بودن مخازن ذخیره سو و از یک ي استانهاچشمه

و  ریـزي   فقـدان برنامـه  . اسـت پذیري استان لرستان در برابر خشکسـالی و بحـران آب    آسیب دهنده نشان این موضوع. شود می تنش آبی
 تیریمنظـور مـد   بـه  .گـردد  خسارت خشکسـالی مـی   يها ها موجب افزایش هزینه گیري خشکسالی و تاخیر در تصمیم مدیریت راهبردي

 یسـال  که در معرض خطر خشـک  یبلندمدت مناطق يها داده ستیبا یم ،یخشکسال یو کاهش اثرات منف از منابع آب يبردار بهره نهیبه
دقیق بسیار ضـروري   ابزارتحلیل کمی خشکسالی، وجود یک  ياغلب توصیفی است، برا  خشکسالی حلیلت. شود یابیو ارز شیهستند، پا

بنـابراین بـا تغییـر رویکـرد از      .باشـد  مدیریت پویشـگراي ریسـک مـی   تر از  بدیهی است مدیریت بحران پر هزینه  .)٢٠٠٣ ،Silva(است
برداري بهینه از منابع آب و خاك نیز فـراهم   مدیریت بحران به مدیریت ریسک، عالوه بر کاهش خسارات ناشی از خشکسالی امکان بهره

هـا و خـدمات امـدادي و     یعنی رسیدگی( ه بوده،فاید دیریت بحران بی اثر و بیم .دنبال دارد اجتماعی را به –شده که شکوفایی اقتصادي 
ضـعیفی در ایـن   هنگی مـا و ه )هاي جمعیتی خـاص در نظـر گرفتـه شـده     ها به صورت ضعیف و ناقص، تنها براي اثرات و یا گروه کمک

  ).1396معتمدي و بهارلو، (شود رویکرد مشاهده می
بخشـی نگـري در    -1 :عبارتنـد از سـازند،   الی را روشـن مـی  که ضرورت پایش، ارزیابی و مدیریت خشکسالت چالش آب در استان کمش

وقـوع تغییـرات    -3 هاي الزم  جهت پایش منابع آب و خشکسـالی عدم وجود زیر ساخت-2 هاي مختلفمدیریت منابع آبتوسط دستگاه
از آب و رعایـت اصـول   سـازي و آمـوزش اسـتفاده بهینـه     هـاي فرهنـگ  عدم وجود برنامـه  -4 تاثیرپذیري استان از این پدیده اقلیمی و

عـدم همـاهنگی و   -7 استفاده غیر مجـاز و غیـر اصـولی از منـابع آب    -6 پایین بودن راندمان و بهره وري آب -5 سازگاري با خشکسالی
عـدم  -9 عـدم برنامـه و سـازوکار الزم جهـت انجـام تحقیقـات کـاربردي در منـابع آب و خشکسـالی          -8 مدیریت یکپارچه بر منابع آب

 عدم برنامه و سازوکار الزم جهت مشارکت بخش خصوصـی در مـدیریت منـابع آب    -10ي ملی آب با نیازهاي استانیها ههماهنگی برنام
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وجـود   -13 افزایش جمعییت و در نتیجه کاهش مصرف سرانه اب -12 اي استانهاي توسعهعدم توجه به نقش منابع آب در برنامه -11
عدم برنامه و سازوکار  -15 توجه به اثرات خشکسالی بر منابع طبیعی و محیط زیستی عدم -14 موانع در دسترسی به منابع آب موجود

عدم برنامـه و   -17 عدم برنامه و سازوکار الزم در بحث استفاده از منابع آبی مشترك -16 الزم در رابطه با کیفییت و باز چرخانی پسابها
  اي و استانیانتقال اب منطقه برايسازوکار الزم 
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