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Abstract
Drought phenomenon is one of the environmental hazards, having long been particularly considered as one of
the 20th century scientific facts. This climate phenomenon is different than other phenomenon and hazards, due
to its being crawling, continuous, inevitable, and having gradual effects. Our especial geographical location of
Iran on the dry belt of Earth, especially our studied region, provides conditions for the occurrence of this
phenomenon, more and more. This research has worked on checking and detecting hydrological drought in the
Lenjan Township, using surface water supply index (SWSI), then, effects of this phenomenon on agriculture
sections have been evaluated. Data Analysis Method is statistical relationship analysis. Results showed that in
the study period (2001-2012), drought conditions with 42% occurrence probability in total, have the most
occurrence probability. Estimation results of SWSI index for revealing area drought, show that, there have been
only two normal years, and other years being in hydrological drought situations. The outcomes of the MannKendall test in routing agricultural products changes, show that production level and acreage level of garden
products have enjoyed a rising trend, while their operation rates have enjoyed decreasing trends. A decreasing
trend is also yielded in production, acreage level, and operational performance of crop production in the area.
Among all agricultural products, only rice has an increasing trend in production and acreage levels.
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چکيده
پدیده خشکسالی ازجمله مخاطرات محیطی است که از دیرباز درخور توجه انسان بووده و از قورن  ،20بوا نگواه
علمی به آن توجه ویژه ای شده است .این پدیده اقلیمی از نظر ویژگی های خزنده بودن ،مداوم بوودن ،آثوار تودریجی،
اجتناب ناپذیری و ...از سایر پدیده ها و مخاطرات طبیعی متفاوت است .موقعیت جغرافیایی کشور ایران روی کمربند
خشک کره زمین و به ویژه موقعیت منطقه مطالعه شده ،شرایط را برای وقوع این پدیوده مهیوا کورده اسوت .پوژوه
حاضر با استفاده از شاخص ذخیره آب سطحی به بررسی و آشکارسازی خشکسالی هیدرولوژیک در سوط دشوت
لنجان می پردازد و آثار این پدیده را بر بخ

کشاورزی ارزیابی می کند .روش تجزیه و تحلیل داده ها از نوع تحلیول

روابط آماری است .نتایج نشان می دهند که در دوره مطالعه شده ( 1380تا  ،)1391شرایط خشکسالی بوا  42درصود،
بیشترین احتمال وقوع را دارد .نتایج محاسبه شاخص  SWSIبرای آشکارسازی خشکسالی نیز نشان می دهند که تنها
دو سال نرمال در دوره زمانی بررسی شده وجود داشته است و سایر سال ها دارای شرایط خشکسوالی هیودرولوژیک
بوده اند .نتایج آزمون من  -کندال در روندیابی تغییرات محصوالت کشاورزی نیز روند افزایشی میزان تولید و سوط
زیرکشت محصوالت باغی منطقه و روند کاهشی میزان عملکرد آنهوا را نشوان موی دهنود .همچنوین تولیود ،سوط
زیرکشت و عملکرد محصوالت زراعی منطقه روند کاهشی دارند .در میان محصوالت زراعوی ،تنهوا میوزان تولیود و
سط زیرکشت برنج روند افزایشی دارد.
واژههای کليدی :خشکسالی ،خشکسالی هیدرولوژیک ،کشاورزی ،لنجان
* نویسنده مسؤول
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مقدمه و بيان مسئله
خشکسالی ازجمله اصلی ترین و قدیمی ترین بالیای طبیعی است که انسان از دیربواز بوا آن آشونا بووده اسوت و
رویآوردن به روشهای سنتی (مهار آبها ،ذخیره و )...از مهمترین راهکارهوای مقابلوه بوا آن بوودهانود .پیامودهای
اقتصادی و اجتماعی این پدیده اقلیمی که وقوع آن در بیشتر مناطق جهان اجتناب ناپذیر اسوت در مقایسوه بوا سوایر
بالیای طبیعی اهمیت بیشتری دارد (علیجانی و بابایی )109 :1388 ،تا جایی که نتایج و تأثیر آن بر انسوان بوه شوکل
فاجعه آشکار میشود.
مطالعات و نتایج آماری نشان میدهند که در سال  2006میالدی 11 ،درصد مخاطرات طبیعوی در سوط جهوانی
به وقوع خشکسالی ها مربوط بوده (قنبورزاده )141 :1388 ،و ایون پدیوده در دهوه هوای اخیور ،حودود یوک چهوارم
صدمههای ناشی از کل مخاطرات محیطی را موجب شده است ()UNEP, 2005؛ این زنگ خطری برای کشوورهایی
است که با شرایط ویژه خود در معرض خشکسالی قرار دارند.
خشکسالی به انواع مختلف اقلیمی ،هیدرولوژیک ،کشاورزی و اقتصوادی  -اجتمواعی تقسویم مویشوود (Lein,

 )2003: 23و تعیین نوع آن در بررسی آثار این پدیده ضروری است .خشکسالی به معنای اقلیمی یعنی کاه

بارش

بازه ای معین بر پهنه ای معین نسبت به میانگین بلندمدت بارش همان پهنه در همان بوازه زموانی (مسوعودیان:1390 ،
 .)133خشکسالی هیدرولوژیک مدتی پس از وقوع خشکسالی اقلیمی رخ میدهد که کمبوود بوارش باعو

کواه

ذخایر برف ،آب های جاری و زیرزمینی می شود .کمبود منابع آب منطقه بر سایر فعالیتهای انسانی اعم از اقتصادی
و اجتماعی تأثیر میگذارد و شدت این تأثیر بر مناطقی بیشتر است کوه کشواورزی آنهوا بوه منوابع آبوی سوطحی و
زیرزمینی وابسته است.
در کشور ایران نیز خشکسالی پدیده جدید و ناشناختهای نیست و موقعیت جغرافیایی و شورایط طبیعوی کشوور
به شکلی است که شاهد خشکسالیهایی با شدت کم و زیاد بووده اسوت .در سوالهوای وقووع خشکسوالی ،کمبوود
بارندگی عالوه بر مسئله مقدار توزیع آن مطرح میشود و خشکسالی هیدرولوژیک اتفاق میافتود (کردوانوی:1380 ،
 .)29پذیرش این واقعیت که بخ

وسیعی از سرزمین ایران در محدوده نوار بیابانی قرار دارد ،حوادبودن پیامودهای

خشکسالی را برای کشور مشخص می کند .طی سال های اخیر ،به ویژه بخ

مرکزی با خشکسالیهای متعدد و آثوار

زیانبار آنها روبه رو شده است .بنابراین ،اگرچه خشکسوالی اموری اجتنواب ناپوذیر اسوت و نمویتووان از وقووع آن
جلوگیری کرد ،با مطالعه ،برنامهریزی و ارائه اطالعات مطمئن ،تأثیر مخرب آن بر اقتصاد ،اجتمواع و محویط زیسوت
کاه

مییابد و دوره آن با کمترین خسارت میگذرد.
منطقه لنجان در جنوبغربی استان اصفهان قرار دارد و از قطبهای مهم کشاورزی و صنعتی ایون اسوتان اسوت.

بخشی از منطقه ،آب خود را بهویژه برای کشاورزی از رودخانه زایندهرود تأمین میکند و بخ هوای دیگور کوه بوه
رودخانه دسترسی ندارند از آبهای زیرزمینی بهشکل چاه ،قنات و چشمه استفاده میکنند .در سوالهوای اخیور ،بوه
دلیل بهره برداری بی رویه و نیز خشکسالی ،مقدار آب رودخانه زاینده رود به شدت کاه

یافته است .به دنبال کاه

میزان دبی ،سط آب های زیرزمینی نیز پایین رفته است و در نتیجه ،امکوان توأمین آب الزم بورای کشواورزان ماننود
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گذشته وجود ندارد .کمبود آب باع
شده و این مسئله نیز باع

کاه

تولید محصوالت ،سط زیرکشت و تغییر در الگوی کشت این منطقوه

به وجودآمدن مشکالت اقتصادی  -اجتماعی شده است.

با توجه به مشکالت مطرح شده ،پژوه

حاضر در پوی آشکارسوازی وضوعیت خشکسوالی در منطقوه لنجوان و

بررسی آثار احتمالی این پدیده بر وضعیت کشاورزی (سط زیرکشت ،میزان تولیود ،عملکورد محصووالت مختلوف
باغی و زراعی) منطقه یادشده است تا با ارائه پیشنهادهایی در این راستا ،برای آینده مناسبتر تصمیمگیری شود.
پيشينه پژوهش
خشکسالی از قدیمیترین بالیای طبیعی و موضوع مطالعه و پوژوه

از گذشوتههوای دور تواکنون بووده اسوت.

اگرچه تاریخ دقیق زمان توجه پژوهشگران به این پدیده مشخص نیست ،مطالعوات علموی دربواره آن بوا توجوه بوه
نظریه های مرتبط به قرن بیستم مربوط میشود .برخی پژوه های خارجی و داخلی درباره موضوع پژوه

حاضور

به شرح زیر هستند:
 Howittو همکاران ( )2015در پژوهشی به تجزیه و تحلیل اقتصادی آثوار خشکسوالی بور کشواورزی کالیفرنیوا
پرداختند و به این نتیجه رسیدند که آثار بیشوتری در منواطق دارای محودودیت آب هوای زیرزمینوی نمایوان هسوتند
به گونه ای که بر قیمت محصوالت کشاورزی نیز مؤثر هستند )2013( FAO .در پژوهشوی ،خشکسوالی در جهوان را
بررسی و آثار مختلف این پدیده ازجمله مرگ ،بیماری ،سوتغذیه ،قحطی و حتی جابه جایی های مکانی جمعیوت در
 30تا 50سال آینده جهان را تحلیول کورد Kwon .و  )2010( Kimاز شواخص اصوالح شوده  SWSIبورای بررسوی
خشکسالی کره جنوبی استفاده کردند؛ نتایج پژوه

یادشده نشان دادند که بزرگ ترین خشکسالی ثبت شده به 2001

مربوط بوده که خشک ترین سال در دوره مطالعه شده است )2009( Edossa .خشکسالی در حوضه رودخانه اواش

1

در اتیوپی را با شاخص خشکسالی  SPIبررسوی کورد؛ تجزیوه و تحلیول و ارتبواط بوین شواخص هوای خشکسوالی
هواشناسی و هیودرولوژی در حوضوه یادشوده نشوان داد کوه وقووع پدیوده خشکسوالی هیودرولوژیک در ایسوتگاه
اندازهگیریشده با میانگین تأخیری هفتماهه از رویداد خشکسالی هواشناسی در اواش روی میدهد و تنوع  3تا 13
ماهه دارد )2008( Shaban .خشکسالی هیدرولوژیکی را در لبنان مطالعه کرد و نتایج پوژوه

او نشوان دادنود کوه

منابعی مانند رودخانهها و آبهای زیرزمینی که متأثر از فعالیتهای انسان هستند ،حودود  23توا  29درصود کواه
داشتهاند و منابعی که کمتر از فعالیتهای انسان تأثیر میگیرند (پوش
درصد کاه
هفت بخ

برف و بارش باران و برف) ،حدود  12تا 16

داشته اند Keck .و  )2000( Dinarآثار خشکسالی در جوامع روستایی کشورهای جنوب آفریقوا را بور
محصوالت زراعی ،دام ،آب ،اشتغال ،قیمت مواد غذایی ،چراگاه و سوخت طبقهبندی و مطالعوه کردنود.

 Thompsonو  )1998( Powellدر پژوه

خود نشان دادند که حدود  10درصد کاه

درآمود خوالص مزرعوه در

مزارع کشاورزی از وقوع خشکسالی ناشی می شود و این پدیده در عملکرد ضعیف مالی واحودهای تولیودی نقو
دارد.
Awash

1
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در بخ

مطالعات داخلی نیز علیپور و همکاران ( )1392آثار خشکسالی بور وضوعیت اقتصوادی – اجتمواعی

کشاورزان گندمکار شهرستان نهبندان را بررسی کردند؛ بر اساس نتایج آنها ،آثار خشکسالی بر وضعیت اقتصادی
کشاورزان در پنج عامل افزای

هزینه های تولید ،کاه

تولیدی آتی کشاورز و خروج از بخ

تولید گندم ،کاه

توان اقتصادی کشاورز ،کاه

تووان

کشاورزی دسته بندی می شوند .تیمووری ( )1392در پژوهشوی بوا عنووان
مرکزی شهرستان اصفهان بوه ایون

بررسی آثار اقتصادی  -اجتماعی خشکسالی های دهه اخیر بر روستاهای بخ

نتیجه رسید که خشکسالی بر تغییر شاخصهای اقتصادی بیشتر از اجتماعی موؤثر بووده و در بوین شواخصهوای
اقتصادی ،بیشترین تأثیر بر کاه

تولیدات کشاورزی و در بین شاخصهای اجتماعی ،بیشترین اثر بر افزای

فقر

بوده است .حبیبی قهفرخی و عمانی ( )1390در بررسی آثار اقتصادی و اجتماعی خشکسالی بر زارعان شهرستان
اصفهان ،فاکتورهای اقتصادی شامل کاه

درآمد ،کاه

عملکرد ،سط زیرکشت و افت ارزش اقتصادی اراضی

زراعی و فاکتورهای اجتماعی شامل بیکاری ،مهاجرت و افزای

جمعیت تحت پوش

سوازمان هوای حموایتی را

بررسی کردند .خوش اخالق و همکاران ( ،)1389خشکسالی در سال آبی  1386تا  1387و آثار آن بر منابع آب و
کشاورزی شهرستان مرودشت را بررسی کردند؛ نتایج پژوه

آنها نشان دادند که خشکسالی در سوال یادشوده،

شدت بسیار زیاد و آثار منفی شدیدی بر منابع آب و کشاورزی داشته است .قنبرزاده ( )1388به بررسی پیامدهای
اقتصادی خشکسالیهای دوره  1375تا  1385بر نواحی روستایی دهستان شاندیز شهرستان مشهد پرداختند؛ نتایج
نشان دادند که خشکسالیهای شدید تا متوسط در برخی سال ها ،پیامدهای جبران ناپذیری در پوی داشوته اسوت و
 64/9درصد سط زیرکشت باغ ها طی دهه اخیر نسبت به سال  1375کاه

یافته اند و سه روستا از سکنه خوالی

شدهاند.
در پژوه

حاضر ،به بررسی و آشکارسازی خشکسالی هیدرولوژیک در منطقه لنجوان بوا شواخص ذخیوره آب

سطحی و استفاده از دادههای هیدرومتری ،آب های زیرزمینی ،دبی و بارش پرداخته و سپس آثار این پدیده بر بخ
کشاورزی (متغیرهای مختلف زراعت و باغداری) مطالعه و ارزیابی میشود.
پرسشها و فرضيههای پژوهش
پژوه

حاضر در پی پاسخگویی به این پرس ها است:

خشکسالی هیدرولوژیک در دشت لنجان در چه وضعیتی قرار دارد؟
آیا خشکسالی هیدرولوژیک بر تغییر شاخصهای کشاورزی منطقه لنجان تأثیر گذاشته است؟
آیا خشکسالی بر محصوالت مختلف منطقه لنجان تأثیر مشابهی داشته است؟
بر اساس این ،سه فرض مطرح میشود:
 خشکسالی هیدرولوژیک در سط دشت لنجان در وضعیت نسبتاً شدیدی اتفاق افتاده است؛ -به نظر میرسد خشکسالی بر تغییر شاخصهای بخ

کشاورزی منطقه لنجان تأثیر گذاشته است؛

 -به نظر میرسد اثر خشکسالی بر محصوالت مختلف منطقه لنجان متفاوت بوده باشد.
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مفاهيم ،ديدگاهها و مباني نظری
صاحب نظران ،تعریف های مختلف با دیدگاه های متفاوت و بر اساس متغیرهای گوناگون برای خشکسوالی ارائوه
کرده اند و تعریفی وجود ندارد که همه صاحب نظران با آن موافق باشند .گواهی «خشکسوالی »1رویوداد یوا واقعوه ای
اقلیمی تعریف می شود که ویژگی های آن به مدت ،استمرار ،شدت و وسعت منطقه تحت توأثیر و تسولط آن بسوتگی
دارد که کوتاه و کمتر زیانبخ

یا طوالنی و کشنده باشد (کردوانی .)23 :1380 ،از دیدگاه اقلویم شناسوی ،هور گواه

بارش دریافتی محلی در دوره زمانی معینی کمتر از میانگین بارش محل در همان دوره زمانی باشود ،خشکسوالی رخ
داده است (حجازیزاده و جویزاده .)27 :1389 ،برخی نیز معتقدند که خشکسالی همیشه متناسوب بوا معلوول (نوه
علل ایجاد) تعریف می شود و در سادهترین تعریف دوره ای است که نتیجه آن ،کمبوود آب اسوت (محمودی:1390 ،
 .)113بارلی و چورلی معتقدند که خشکسالی ،کمبود بارش در دوره ای بلندمدت است به شوکلی کوه باعو
رطوبت در خاک و کاه

کمبوود

آب های جاری شود و از این راه ،فعالیت های انسانی و حیات طبیعی ،گیاهی و حیوانی را

بر هم زند (غیور و مسعودیان)1376 ،؛ به عبارتی ،خشکسالی معلول دورهای از شورایط هووای خشوک غیرعوادی و
بادوام است و بنابراین ،ازجمله پدیدههای اقلیمی است که از کاه

بارندگی و رطوبت ،افزای

دما و یا توأثیر توومم

این عوامل ناشی می شود .این پدیده با خشکی ،حالتی دایمی از اقلیم و مربوط به مناطق با بارنودگی انودک ،تفواوت
دارد و در واقع ،خشکسالی ممکن است خشکی موقت تا چندین ساله را در بور گیورد .پدیوده خشکسوالی یکوی از
مهمترین مخاطرات و بحرانهای طبیعی با منشأ جوی است که پی

بینی آن قطعیت ندارد ،آغواز و پایوان آن تقریبواً

نامعلوم و چگونگی وقوع آن در هر ناحیه و آثار آن با ناحیه دیگر متفاوت است.
انواع خشکسالی با دو روش یا دو دیدگاه بررسی می شود :خشکسالی از نظر شودت (دایوم ،فصولی ،تصوادفی و
ضمنی یا نامشهود) و خشکسالی از نظر نوع (هواشناسی ،هیدرولوژیکی ،کشاورزی ،اجتماعی  -اقتصادی و قحطی).
کمترین شدت نوع خشکسالی به خشکسوالی هواشناسوی تعلوق دارد و در نتیجوه کمبوود غیرمنتظوره بوارش رخ
میدهد (محمدی .)115 :1390،تعریفهای خشکسالی هیدرولوژیک نیز با تأثیر دورههوای خشوک بور هیودرولوژی
سطحی و یا زیرسطحی و نه توضی هواشناسی این رویداد مرتبط هستند .به عبارت دیگر ،خشکسالی هیدرولوژیک
کاه

سریع جریانهای سطحی و افت سط مخازن آب زیرزمینی ،دریاچوههوا و رودخانوههوا را بررسوی مویکنود

(حجازیزاده و جویزاده .)27 :1389 ،این نوع خشکسالی هنگامی رخ می دهد که میوزان دبوی جریوان سوطحی در
منطقه ای معین برای تأمین نیازی از پی
نتیجه کاه

تعیین شده کافی نباشد (کارآموز و عراقینژاد .)356 :1389 ،خشکسوالی در

مشخصی در جریان طبیعی رودخانه یا سطوح آب زیرزمینی همراه با کاه

آب ذخیرهشده در مخوازن

سطحی و دریاچه ها برای عرضه آب رخ می دهد (محمودی .)116 :1390 ،خشکسوالی کشواورزی بوه طوور معموول
وضعیت و میزان رطوبت موجود در خاک را طی یک دوره آماری بررسی موی کنود (کوارآموز و عراقوینوژاد:1389 ،
 .)356خشکسالی اجتماعی  -اقتصادی تفاوت های فراوانی با انواع خشکسالی دارد زیرا فعالیوت هوای انسوانی را بوا
عناصر خشکسالی اقلیمی ،کشاورزی و آبی مرتبط می کند و ممکن است ناشی از عواملی باشد که عرضوه یوا تقاضوا
Drought

1
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برای کاالیی خاص یا محصول اقتصادی وابسته به بارش را متأثر کند (کاال ممکن است آب ،علوفه و یا برق حاصول
از سدهای آبی و  ...باشد) (حجازیزاده و جویزاده .)27 :1389 ،خشکسالی اقتصادی زمانی رخ می دهد که به علت
کاه

بارندگی ،نیازهای آبی برآورده نشوند یا تقاضا برای تأمین کاالی اقتصادی افزای

یابد .خشکسالی قحطی نیز

حداکثر شکل خشکسالی کشاورزی تلقی می شود که امنیت غذایی را تخریب می کند تا جوایی کوه تعوداد زیوادی از
مردم قادر به ادامه زندگی سالم نباشند (محمدی)121 :1390،
خشکسالی نیز همانند سایر پدیدههای آب و هوایی در نتیجه تغییرات و تحوالت آب و هوایی ناشوی از گوردش
عمومی اتمسفر اتفاق می افتد .وقوع آن هرچند ناشی از عوامل محلی است ،بیشتر به دلیل روابط بین بخو هوایی از
اجزای گردش عمومی اتمسفر است و بر همین اساس ،فرونشینی توده های هوا ،سلول های پرفشار ،ناهنجواریهوای
انسوان از

فشار ،دمای سط دریا در ایجاد و یا تداوم هسته های پرفشار ،موجهوای بلنود در بادهوای غربوی و نقو

مهمترین علل رخداد این پدیده هستند (امیدوار)88 :1392 ،؛ گزینه اخیر ،بهویژه در شدت و تداوم مؤثر است.
را در میان بالیای طبیعوی دارد و دو گوروه پیامود

خشکسالی اعم از هواشناسی و هیدرولوژیکی ،مؤثرترین نق

مستقیم و غیرمستقیم از خود برجای می گذارد .اساسی ترین پیامدهای مستقیم عبارتند از :کاه
کاه

تعداد دام ها ،کاه

مراتع و جنگل ها ،افزای
و دامداری ،کاه

تولید محصوالت کشاورزی ،افزای

هزینه های تولید ،کاه

آت سوزی ها و  ...و مهم ترین آثار غیرمستقیم نیز شامل کاه

قیمت اراضی زراعی ،افزای

اراضوی کشواورزی،

منابع آب ،کواه

وسوعت

درآمد در بخ

کشاورزی

مهاجرتهای روستایی ،تخلیه تدریجی آبادیها ،گسترش ابعاد فقر،

قحطی ،بیکاری ،تغییر ساختار الیههای زمین و نهایتاً نشست زمین و  ...هستند.
مطالعه خشکسالی با توجه به انواع مختلف و بروز آن در ابعواد مختلوف محویط طبیعوی ،کشواورزی ،اقتصواد و
شرایط اجتماعی و شهر و روستا ،زمینه های مختلفی را در بر می گیورد؛ اموا بوی تردیود تحلیول و ارزیوابی اقلیموی و
هیدرولوژیکی خشکسالی ،زمینههای اصلی و کلیدی مطالعوه خشکسوالی هسوتند .در منوابع مختلوف (Lein, 2003؛
حجازی زاده و جویزاده1389 ،؛ امیدوار )1392 ،به مجموعه متنووعی از روش هوا بورای تحلیول خشکسوالی اشواره
می شود که مهم ترین آنها عبارتند از :روش های مطالعه بیالن آبی مناطق ،روش های تحلیل جریان ،روش های تحلیل
داده های بارندگی ،روش هوای تحلیول همدیودی (سوینوپتیک) ،روش هوای اسوتفاده از اطالعوات ژئومورفولوژیوک،
روشهای سنج

از دور ،روشهای تعیین شواخصهوای خشکسوالی و ...؛ روش اخیور کوه بیشوتر بور روشهوا و

الگوهای ریاضی و تحلیل داده های کمی اقلیمی مبتنی است ،کاربرد فراوانی برای تحلیل خشکسوالی دارد (نووری و
نوروزی )223 :1395 ،و نمونه آن روش  SWSIاست که در پژوه

حاضر استفاده شده است.

روش پژوهش
پژوه

حاضر از نظر روش ،توصیفی  -تحلیلی و مبتنی بر تحلیل آمواری و از نظور نووع ،جوزو پوژوه

هوای

کاربردی است .ابتدا ،مبانی نظری و داده های الزم با روش کتابخانه ای و نیز مراجعه به سازمان های مربوطه (سوازمان
هواشناسی ،شرکت آب منطقه ای ،جهاد کشاورزی و  )...جمع آوری شدند و سپس ،پایگاه داده ها بر اساس داده هوای
جمع آوری شده تهیه و در چارچوب الگو برازش شدند .در ادامه با تهیه پایگاه داده در نرم افزارهای آماری ،داده هوای
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هواشناسی ،دبی ،سط آب های زیرزمینی ،مقادیر محصوالت زراعی و باغی ،سط زیرکشت ،عملکرد و ...تجزیوه و
تحلیل شدند.
برای پای

خشکسالی از شاخص  ،SWSIمتوداولتورین شویوه ارزیوابی خشکسوالی هیودرولوژیکی بوا کواربرد

پارامترهای بارش ،جریان سطحی ،آبهای زیرزمینی و ذخایر آبهای سطحی استفاده شود .بورای بررسوی اثور ایون
پدیده بر کشاورزی منطقه نیز مجموعه ای از شاخص های در دسترس مانند سط زیرکشت ،میوزان عملکورد ،میوزان
تولید و  ...استفاده شد .بستههای نرمافزاری استفادهشده  SPSS ،Excelو  Mini tabبودنود و از نورمافوزار Arc GIS

برای نمای
در پژوه

مکانی نتایج تحلیلها استفاده شد.
حاضر ،از آزمون من  -کندال برای روندیابی عناصر اقلیمی استفاده شد و آماره آن به این شرح است:

 Sمربوط به عالمتهای تفاوت مقادیر با یکدیگر و ) Var(sپراش  Sاست:

 nتعداد مشاهدههای سری Xj ،و  Xkبهترتیب دادههای jام و kام سری (بهترتیب وقووع) sgn(0) ،توابع عالموت
و عاملی مربوط به تصحی پراش است در حالتی که دادههای تکراری در اطالعات وجود داشته باشند.

 tتعداد دادههای مشاهدهای m ،معرف تعداد سریهایی است که حداقل یک داده تکراری در آنهوا وجوود دارد.
در آزمونی دو دامنهای برای روندیابی سری دادهها ،فرض صفر در حالتی پذیرفته است که رابطه زیر برقرار باشد:
 αسط معناداری برای آزمون و  Zαآماره توزیع نرمال استاندارد در سط معناداری  αاست .با توجه به دو دامنه
بودن آزمون ،از  α/2و سط معناداری  95درصد استفاده میشود (محمدی.)29 :1392 ،
چنانچه گفته شد برای بررسی وضعیت خشکسالی منطقه از شاخص ذخیره آب سوطحی ) (SWSIاسوتفاده شود؛
این شاخص ،شاخص ارزیابیشده خشکسالی است که از احتمال وقوع ذخیره آب ،دبی و ارتفاع بورف طوی دوازده
ماه سوال محاسوبه مویشوود (حجوازیزاده و جوویزاده )108 :1389 ،و از موؤثرترین شواخصهوای انودازهگیوری
خشکسالیهای هیدرولوژیک است ) (Kwon and Kim, 2010که عالوه بر بررسی وضعیت خشکسالیهای به وقوع
پیوسته ،وضعیت آینده با کمک این شاخص پی بینی میشود (کارآموز و عراقینژاد .)379 :1389 ،در این شواخص
به چهار پارامتر توجه میشود که عبارتند از :ذخیره برفی ،جریان رودخانهای ،بوارش و حجوم مخوازن سوطحی آب.
چون شاخص  SWSIتابع فصل است ،در هر زمان تنها سه پوارامتر از چهوار پوارامتر یادشوده در معوادالت اسوتفاده
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میشوند .محاسبهها در ماههای زمستان بر اساس سه پارامتر بودجه برفی ،بارش و حجم مخزن هستند و در ماههوای
تابستان ،اثر بودجه برفی بهشکل جریان رودخانهای در محاسبهها وارد میشود .شاخص ذخیره آب سوطحی ،میوزان
آب در دسترس هر حوضه را نشان میدهد.
مقدار شاخص  SWSIدر فصل زمستان از رابطه زیر محاسبه میشود:
= SWSI
 c ،b ،aو  dوزن هر یک از اجزای در نظر گرفتهشده در محاسبه  SWSIهستند و  a+b+c+d=1است Pi .احتمال
تجاوز برای متغیر iام (برف ،باران ،روانآب و مخزن) است .در رابطه ،تفاضل عدد  50در صورت کسور بورای ایون
است که مقادیر شاخص حول صفر متقارن باشند و همچنین با تقسیم بر عدد  ،12مقادیر شاخص بین  -4 ،2و+4 ،2
قرار میگیرد (جدول .)Shafer and Dezman, 1982( )1
جدول :1 -مقادير شاخص SWSI
مقادير شاخص

وضعيت هيدرولوژيکي

مقادير شاخص

وضعيت هيدرولوژيکي

+4

خیلی تر

-2

خشکی کم

+2

تری کم

-3

خشکی زیاد

+-1

نزدیک نرمال

-4

خشکی شدید

منبعShafer and Dezman, 1982 :

دادهها و متغيرهای پژوهش

 داده های اقليمي و هيدرومتری :مهم ترین پوارامتر دربواره اقلویم ،بوارش اسوت و در ارتبواط بوا هیودرومتری،دادههای دبی هستند که در جدول ( )2دیده میشوند.
جدول :2 -ميزان بارش ساالنه ايستگاههای هواشناسي و دبي ايستگاههای هيدرومتری دشت
پل کله

لنج

سال

دبي ايستگاه هيدرومتری

بارش ايستگاه هواشناسي

دبي ايستگاه هيدرومتری

بارش ايستگاه هواشناسي

19/77

133

28/39

205/5

1380

26/17

140/5

38/83

190/5

1381

25/81

216

37/69

211

1382

26/8

102/4

40/74

222/5

1383

33/66

165/7

47/68

276/5

1384

30/50

258/4

46/36

262

1385

17/57

51/8

26/25

58

1386

4/75

143/5

7/94

160

1387

20/85

180/5

29/74

223

1388

3/68

75/5

9/43

89/5

1389

16/77

141/4

21/9

208/5

1390

12/55

197

19/3

226

1391

منبع :سازمان آب منطقهای اصفهان1393 ،
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دادههای سطح آبهای زيرزميني

از آنجا که منطقه مطالعه شده دارای ذخایر برف چشمگیر و مؤثری در روان آب نیست ،عنصر آب های زیرزمینوی
جایگزین آن شد زیرا با توجه به شرایط هیدرولوژیکی منطقه برای محاسبه خشکسالی هیودرولوژیک مناسوب بوود.
جدول ( ،)3میانگین سط چاههای شاخص در منطقه را نشان میدهد.
جدول :3 -ويژگيهای چاههای شاخص بهکاررفته در پژوهش
محل چاه

ميانگين سطح (متر)

دوره آماری

اراضی سده

7/69

1380-1391

بیستجان

2/7

1380-1391

چرمهین

13/52

1380-1391

چمگردان

2/62

1380-1391

کله مسی

3/72

1380-1391

صنایع نظامی

27/83

1380-1391

ورنامخواست

20/54

1380-1391

منبع :سازمان آب منطقهای اصفهان1393 ،

دادههای ذخيره مخزن سد

سد زایندهرود تنها سد بزرگ حوضه زایندهرود است که در این پژوه  ،حجم ذخیره آن استفاده شد (جدول.)4
جدول :4 -حجم ذخيره منابع آب سد زايندهرود در دوره 1380-1391
حجم
(ميليون متر مکعب)

سال

حجم
(ميليون متر مکعب)

سال

حجم
(ميليون متر مکعب)

سال

486/51

1388

839/14

1384

565/62

1380

381/00

1389

1027/82

1385

782/23

1381

279/66

1390

467/66

1386

721/93

1382

250/00

1391

425/07

1387

712/16

1383

منبع :سازمان آب منطقهای اصفهان1393،

دادههای کشاورزی:

داده های کشاورزی شامل میزان تولید ،عملکرد (در هکتار) و سط زیرکشت محصوالت عموده زراعوی و بواغی
منطقه مربوط به سالهای  1380تا  1391هستند که میانگین دوره مطالعهشده در جدول ( )5ارائه شده است.
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جدول :5 -ويژگيهای محصوالت زراعي و باغي مطالعهشده (ميانگين سالهای )1380-91
نوع

زراعي
باغي

نام محصول

سطح زير کشت (هکتار)

ميزان توليد (تن)

عملکرد در هکتار (کيلوگرم)

گندم

1651/45

6468/68

3799/54

جو

825/73

3320/38

3895/88

برنج

2009/64

11221/3

5585/23

ارزن

49/55

118/41

2411/55

نخود

13/86

21/19

1272/73

انواع لوبیا

63/18

116/6

1507/84

عدس

2/86

3/59

839/51

ماش

51/646

45/58

839/67

هندوانه

50/82

1511/55

26874/82

سیبزمینی

118/09

3319/23

28878/39

پیاز

54/82

3136/18

49630/84

یونجه

350/36

3475/45

10398/32

ذرت علوفه

138/91

6156

41324/47

کلزا

23/27

41/1

2254/26

چغندر و شلغم

10/54

301/18

25979/36

آفتابگردان

119/64

255/09

1625/45

آلبالو

9/13

34/38

4660/51

گیالس

15/63

65/64

5997/81

گوجه

10/64

70/04

5927/76

آلو

12/55

45/29

5149/51

هلو

19/17

95/53

5983/38

زردآلو

79/43

289/55

3749/91

سیب

43/65

155/40

5024/89

گالبی

10/32

65/31

6722/91

به

42/49

363/90

8907/85

انار

22/01

103/72

5536/67

انگور

833/82

4517/54

5586/25

گردو

438/59

642/08

1477/66

بادام

589/68

559

1101/80

منبع :سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان1393 ،

محدوده مطالعهشده

محدوده مطالعه شده در پژوه

حاضر ،منطقه لنجان است که با وسعت  1172کیلوومتر مربوع در  35کیلوومتری

جنوبغربی اصفهان در دره گسترده زایندهرود واقع شده اسوت و از شومال بوه شهرسوتان نجوفآبواد ،از شورق بوه
دشتهای مبارکه و فالورجان و از جنوب و غرب به استان چهارمحالوبختیاری محدود موی شوود (شوکل  .)1ایون
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منطقه در  50درجه و  56دقیقه تا  51درجه و  28دقیقه طول جغرافیایی و  32درجه و  11دقیقه توا  32درجوه و 31
دقیقه عرض شمالی قرار دارد (مرکز آمار ایران.)1390 ،
میانگین بارش ساالنه برابر  151/87میلی متر است .فصل خشک ،تابستان ( 1درصد بارش) و مرطوب ترین فصول
(با  46درصد بارشها) ،زمستان است .میانگین دمای ساالنه منطقه برابر  14/8درجه سانتیگراد و سردترین ماه سوال
(با میانگین  3درجه) دیماه و گرمترین ماه سال (با میانگین  )26/5تیرماه است (سازمان آب منطقوهای و هواشناسوی
استان اصفهان .)1393،نحوه توزیع ارتفاع در منطقه نشان میدهد که بیشترین مسواحت بوین ارتفواع  1650توا 1800
است .جمعیت شهرستان لنجان در سال  1390برابر 246510نفر بوده است (مرکز آمار ایران )1390 ،و از این تعوداد،
 216637نفر در شهرها و  29873نفر در روستاها ساکن بوده انود .طبوق آموار سوال  ،1390میوزان سوط زیرکشوت
محصوالت زراعی برابر با  4536/15هکتار و محصوالت باغی  3048/06هکتار بوده است (مرکز آمار ایران.)1390 ،
منابع آب کشاورزی را رودخانه زایندهرود و تعداد  565حلقه چاه ،چشمه و قنات تأمین میکنند .تعداد بهرهبردار
و شاغالن بخ

کشاورزی بی

از  10000خانوار است .محصول عمده منطقه ،برنج و پس از آن گندم است .انگور،

بادام ،گردو از محصوالت عمده باغی و انواع سبزی و صیفی و گل های زینتی از محصوالت گلخانه ای هستند (اداره
جهاد کشاورزی لنجان.)1392 ،

شکل :1 -موقعيت جغرافيايي محدوده مطالعهشده در شهرستان لنجان و استان اصفهان

 / 108فصلنامه علمی  -پژوهشی برنامهریزی فضایی (جغرافیا) ،سال ششم ،شماره دوم( ،پیاپی  ،)21تابستان 1395

تجزيه و تحليل يافتههای پژوهش
بررسی وضعیت خشکسالی هیدرولوژیک
برای بررسی وضعیت خشکسالی در آب های زیرزمینی ،آمار موجود از سط چاه های دشت لنجان (ارتفاع کمتور
از  2000متر) جمعآوری و پس از مرتبکردن پایگاه دادههای آن با نرمافزار  ،Surferاطالعات سط چاههای موجود
در سالهای  1380تا  1391با روش کریجینگ میانیابی شدند .سپس نقشه پهنهبندی سط آب چاههوا در نورمافوزار
 GISو با روش  IDWبرای هر سال بهطور جداگانه ترسیم شد.
در نتیجه ،مشخص شد که سط آب های زیرزمینی دشت به شدت متأثر ازجریان رودخانوه اسوت .هرچوه مکوان
چاه ها از رودخانه فاصله می گیرد ،سط آب زیرزمینی پایین تر می رود .در بخ

شمال و شمالغربی دشت که تراکم

آبراهه بیشتر است ،سط آبهای زیرزمینی باالتر اسوت و بور عکوس ،سوط آب زیرزمینوی در بخو

جنووبی و

جنوبشرقی پایینتر است (شکل.)2

شکل :2 -پهنهبندی ميانگين بلندمدت سطح آب زيرزميني

پس از ترسیم نقشه پهنه بندی ساالنه سط آب های زیرزمینی ،با کسر نقشه هر سال از نقشوه میوانگین بلندمودت
سط آب که با ابزار  Raster Calculatorدر نرمافزار  GISانجام شد ،نقشه مقدار تغییر سط آب زیرزمینی محاسوبه
شد.
 :نقشه پهنه بندی سط آب زیرزمینی ساالنه و

 :نقشه تغییر سط آب زیرزمینی،

 :نقشوه

میانگین بلندمدت سط آبهای زیرزمینی است.
نتایج نشان میدهند که اگرچه در سال های مختلف ،عمق سط آب های زیرزمینی به میزان مختلفی تغییور کورده
است ،بیشترین تغییر در اکثر نقشهها در بخ

شمالی و بهویژه شمالغربی دشت رخ داده و عمق آبهای زیرزمینوی
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افزای

یافته است .با توجه به اینکه در مناطق یادشده ،بیشتر رودخانه ،منابع آب زیرزمینی را تغذیوه موی کنود ،ایون

شدت کاه

نتیجه کاه

در حجم دبی رودخانه و وقوع خشکسالی هیدرولوژیک است.

همانطور که گفته شد ،برای محاسبه شاخص  SWSIبه آمار متغیرهوای هیودرولوژی ،بوارش ،مخوازن آبهوای
سطحی ،سط آبهای زیرزمینی و دبی نیاز است.
برای محاسبه شاخص خشکسالی آب های جاری از آمار بارش ماهانه و ساالنه (جدول  )2ایستگاه هوای موجوود
در منطقه استفاده و پس از آن ،احتمال وقوع آن به درصد محاسبه شد و در رابطه به کار رفوت؛ وزن ایون عنصور بوا
توجه به میزان اهمیت آن نسبت به سایر متغیرها ( )0/15در نظر گرفته شد .برای استفاده از دبوی در فرموول ،SWSI
از دبی ماهانه و ساالنه ایستگاه های پل کله و لنج استفاده (جدول  )2و با توجه به اهمیت آب های جواری در توأمین
آب در دسترس ،به دبی بیشترین وزن ( )0/35اختصاص داده شد .با توجه به اینکه منطقه مطالعه شوده جوزو منواطق
کوهستانی محسوب نمی شود و ذخایر برف ندارد ،به جای عنصر ذخیره برف از سط آبهای زیرزمینی استفاده شد
و چون این عنصر پس از روان آب ها ،دومین اهمیت را در تأمین آب کشاورزی دشت لنجان دارد ،وزن ( )0/3بورای
آن در نظر گرفته شد .برای کاربرد ذخایر آب های سطحی نیز آمار سد زاینده رود ،بزرگترین سد حوضه مطالعه شوده،
در فرمول  SWSIاستفاده شد و آمار ماهانه آن تهیه و پس از محاسبه درصد احتمال وقوع ساالنه و ماهانه در رابطوه
بهکار رفت و وزن ( )0/2برای آن تعیین شد.

شکل :3 -نمودار مقادير ميانگين ماهانه حجم سد زايندهرود در دوره آماری ()1380-1391

شکل ( ،)4مقدار  SWSIساالنه را نشان می دهد .با توجه به این نمودار ،سال های  1389و  1391خشوکتورین و
سالهای  1384و  1385مرطوبترین سالها طی دوره آماری ( )1380-1391بودهاند.
سال  1385با مقدار  2/72مرطوب تورین و سوال  1390بوا منفوی  2/02خشوک تورین سوال در میوان سوال هوای
بررسیشده هستند .جدول ( ،)6مقادیر  SWSIاختصاصیافته و وضعیت حاکم بر آن را نشان میدهد.
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شکل :4 -نمودار مقادير ميانگين ساالنه  SWSIمنطقه
جدول :6 -مقادير  SWSIساالنه
سال

SWSI

شدت خشکسالي

سال

SWSI

شدت خشکسالي

1380

-1/19

خشکسالی ضعیف

1386

0/45

نرمال

1381

0/29

نرمال

1387

-1/12

خشکسالی ضعیف

1382

0/42

نرمال

1388

0/06

نرمال

1383

1/22

مرطوب ضعیف

1389

-1/79

خشکسالی متوسط

1384

2/53

مرطوب متوسط

1390

-1/57

خشکسالی ضعیف

1385

2/72

مرطوب متوسط

1391

-2/02

خشکسالی متوسط
منبع :یافتههای پژوه

همانطور که جدول ( )7نشان میدهد ،بیشترین فراوانی وضعیت را شرایط نرمال با  33درصد دارد و پس از آن،
خشکسالی ضعیف با  25درصد احتمال وقوع قرار دارد .در مجموع ،شرایط خشکسالی با  42درصد احتمال وقوع
بیشترین احتمال رخداد را دارد و شرایط مرطوب تنها  25درصد احتمال وقوع دارد .در نتیجه ،در سالهای اخیر شرایط
خشکسالی بیشتر از شرایط مرطوب بر منطقه حاکم و منطقه بیشتر دارای خشکسالی هیدرولوژیک بوده است.
جدول :7 -فراواني شدتهای خشکسالي شاخص  SWSIمنطقه
شدت خشکسالي

فراواني

احتمال وقوع

درصد احتمال وقوع

خشکسالی متوسط

2

0/17

16

خشکسالی ضعیف

3

0/25

25

نرمال

4

0/33

33

مرطوب ضعیف

1

0/08

9

مرطوب متوسط

2

0/17

17
منبع :یافتههای پژوه
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بررسي شاخصهای کشاورزی منطقه

در این بخ  ،تغییرات روند متغیرهای سط زیرکشت ،میزان تولید و عملکرد محصوالت کشواورزی منطقوه در
دو بخ

باغی و زراعی بررسی شدند .برای هر بخ  ،تعدادی از محصوالت انتخواب شودند کوه آموار کامول توری

داشتند و برای هر یک از آنها ،مقادیر  z،var (t) ،pدر سوط اطمینوان  95درصود توسوط آزموون مون  -کنودال در
نرمافزار  Minitabمحاسبه شد .به این منظور ،آمار متغیرهای یادشده برای دوره زمانی  1380تا  1391استفاده شد (به
دلیل طوالنیشدن مطلب از ارائه جداول مربوطه خودداری شده است) .جدول ( ،)8نتایج آزمون من  -کندال را برای
متغیرهای سط زیرکشت ،میزان تولید و عملکرد محصوالت باغی مطالعهشده نشان میدهد.
جدول :8 -نتايج آزمون من  -کندال سطح زيرکشت ،ميزان توليد و عملکرد محصوالت باغي
نام محصول

سطح زيرکشت (هکتار)
*

ميزان توليد (تن)

عملکرد (در هکتار)

2/13

0/64

-1/63

گيالس

*3/61

*3/20

-1/02

گوجه

0/55

0/62

-1/64

آلو

1/75

-0/62

-0/86

هلو

*2/18

1/86

1/56

*

2/46

0/55

-0/55

سيب

*2/79

*2/18

-1/89

گالبي

0/32

*

2/11

1/79

به

*2/33

0

-1/25

انار

1/33

1/28

-0/94

انگور

*-3/39

*-2/26

-0/71

گردو

*

4/14

*

1/89

بادام

*

4/14

0/70

جمع

1/56

-0/93

آلبالو

زردآلو

3/51

0/24
منبع :یافتههای پژوه

نتایج نشان می دهند که سط زیرکشت همه محصوالت باغی مطالعه شده ،رونود افزایشوی دارد بجوز انگوور کوه
دارای روند منفی معنادار ( )Z=-3/99است .در بوین ایون محصووالت ،آلبوالو ( ،)Z=2/13گویالس ( ،)Z=3/61هلوو
( ،)Z=2/18زردآلو ( ،)Z=2/46به ( ،)Z=2/33گردو ( )Z=4/14و بادام ( )Z=4/14روند افزایشی معنادار دارند.
درباره میزان تولید نیز نتایج آزمون من  -کندال نشان می دهند که بیشتر محصوالت روند افزایشی دارند و این ،با
نتایج روندیابی سط زیرکشت هم خوانی دارد .در میان محصوالت ،تنها آلو و انگور رونود کاهشوی دارنود و رونود
تولید انگور معنادار ( )Z=-2/26است .در میان روندهای افزایشی محصوالت ،گیالس ( ،)Z=3/20سویب (،)Z=2/18
گالبی ( )Z=2/11و گردو ( )Z=3/51روند معنادار دارند.
نتایج آزمون درباره عملکرد محصوالت نیز نشان میدهند که بیشوتر محصووالت رونود کاهشوی دارنود ،هرچنود
اینروند معنادار نیست .در میان محصوالت مطالعه شده تنها هلو ،گالبی ،گردو و بادام روند افزایشی دارند که آن هم
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معنادار نیست .با توجه به اینکه روند سط زیرکشت محصوالت ،روندی مثبت است و با توجه بوه شورایط منطقوه،
روشهای باغداری نیاز به بازنگری دارند تا بازده تولید بیشتر و عملکرد محصوالت بهبود یابد؛ بوا ایون حوال رونود
افزایشی سط زیرکشت ،تغییر الگوی کشت را نمایانتر میکند.
مطابق جدول ( )9که نتایج آزمون من  -کندال را بورای متغیرهوای سوط زیرکشوت و میوزان تولیود و عملکورد
محصوالت زراعی مطالعه شده نشان می دهد ،سط زیرکشت بیشتر محصوالت زراعی روند منفی دارد و محصوالتی
مانند برنج ،جو و ارزن روند مثبت دارند ،هرچند این روند معنادار نیست .بیشترین روند کاهشی به محصوول گنودم
تعلق دارد که روند آن معنادار است .دلیل کاه
(افزای

سط زیرکشت گندم نه تنها وقوع خشکسالی بلکه مسائل اقتصادی

سریع قیمت محصول برنج) است.

نتایج آزمون من  -کندال درباره میزان تولید محصوالت زراعی نشان می دهند که بیشتر محصووالت رونود کاهشوی
دارند و تنها برنج ،جو ،ارزن ،هندوانه ،یونجه و کلزا روند افزایشی دارند و رونود هوی کودام ،معنوادار نیسوت .در میوان
محصوالت مختلف ،پیاز ( )Z=-2/65و آفتابگردان ( )Z=-2/04دارای بیشترین روند کاهشی هستند و این روند معنادار
است .نتایج آزمون درباره عملکرد محصوالت نشان میدهند که بیشتر محصوالت رونود افزایشوی دارنود ،هرچنود ایون
افزای

بجز در محصول کلزا ( )Z=2/65معنادار نیسوت .تنهوا محصوول جوو ( ،)Z=-0/86نخوود ( ،)Z=-0/08عودس

( ،)Z=-0/24پیاز ( )Z=-1/71و آفتابگردان ( )Z=-0/24در متغیر عملکرد ،روند کاهشی دارند که آن هم معنادار نیست.
جدول :9 -نتايج آزمون من  -کندال سطح زيرکشت ،توليد و عملکرد محصوالت زراعي
نام محصول

سطح زيرکشت (هکتار)

ميزان توليد (تن)

عملکرد در هکتار

گندم

*-2/02

-0/93

0/86

جو

0/47

0/31

-0/86

برنج(شلتوک)

0/95

1/79

1.19

0/88

0/86

0/64

ارزن
*

-2/05

-1/64

-0/08

انواع لوبيا

0

0

0/78

عدس

0

-0/08

-0/24

ماش

-1/40

-1/17

1/58

هندوانه

0/70

0/93

0/47

سيبزميني

-0/70

-0/78

0/63

پياز

*-2/62

*-2/65

-1/71

يونجه

0

0/39

0/79
0/78

نخود

ذرت علوفهای

0

0

کلزا

-1/02

0/86

*

چغندرقند

-1/19

-0/31

0/47

آفتابگردان

*

-2/98

*

-0/24

-0/93

-0/47

جمع

-2/04

2/65

منبع :یافتههای پژوه
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جمعبندی و پيشنهادها
پژوه

حاضر به بررسی رخداد خشکسالی هیدرولوژیکی و تأثیر آن بر بخ

است .در ابتدا چهارچوب کلی پژوه  ،روش شناسی و پیشینه تدوین شد .در بحو
به کار رفتوه در پوژوه

کشاورزی منطقه لنجوان پرداختوه
روش شناسوی ،نووع داده هوای

و روش کواربرد آنهوا تشوری و در اداموه ،ویژگویهوای جغرافیوایی منطقوه و خشکسوالی

هیدرولوژیک بررسی شدند .در پایان نیز روند تغییرات در محصوالت کشاورزی با آزمون من  -کندال بررسی شد.
در پژوه

حاضر ،سه فرضیه مطرح شد که نتیجه آنها به این شرح است:

در فرضیه اول گفته شد که خشکسالی هیدرولوژیک در سط منطقه لنجان در وضعیت به نسبت شودیدی اتفواق
افتاده است .بر اساس نتایج حاصل از شاخص ( SWSIجودول  ،)7سوال هوای  1390 ،1389و  1391خشوکتورین
سال ها در منطقه طی دوره مطالعه شده بودند .از سال  1387تا سال 1391هموواره منطقوه خشکسوالی هیودرولوژیک
داشته است و تنها سوال  1388وضوعیت نرموال دارد .بنوابراین ،طوی دوره آمواری بور شودت و توداوم خشکسوالی
هیدرولوژیک در منطقه افزوده شده است و همچنان خشکسالی متوسط تداوم دارد؛ بنابراین فرضیه اول رد میشود.
در فرضیه دوم ،تغییر شاخص های بخ

کشاورزی منطقه لنجان متأثر از خشکسالی مطرح شد .طبق نتایج آزمون

من  -کندال (جدول  )8که بر اساس متغیرهای کشاورزی دوره زمانی  1380تا  1391حاصل شدند ،سط زیرکشت
محصوالت زراعی آفتابگردان ،پیاز ،نخود و گندم دارای روند معنادار و منفی است و سایر محصوالت روند مثبوت و
یا منفی دارند که هی کدام معنادار نیست .درباره شاخص میزان تولیود نیوز پیواز و آفتوابگردان دارای رونود منفوی و
معنادار هستند و هی کدام از محصوالت دارای روند مثبت معنادار نیستند .عملکرد محصوالت نشان می دهد که تنهوا
محصول کلزا دارای روند مثبت و معنادار است و رونود سوایر محصووالت معنوادار نیسوت .سوط زیرکشوت هموه
محصوالت باغی مطالعه شده روند افزایشی دارد بجز انگور که دارای روند منفی معنادار است .درباره میزان تولید نیز
بیشتر محصوالت دارای روند افزایشی هستند و این با نتایج حاصول از رونودیابی سوط زیرکشوت همخووانی دارد.
نتیجه آزمون درباره عملکرد محصوالت نشان می دهد که بیشتر محصوالت دارای روند کاهشی هستند ،هرچنود ایون
روند معنادارنیست .بنابراین خشکسالی هیدرولوژیک بر عملکرد ،میزان تولید و سط زیرکشت محصوالت زراعی و
باغی با شدت و ضعف تأثیر داشته است و فرضیه دوم پژوه  ،تأیید میشود.
در فرضیه سوم ،تفاوت در تأثیر خشکسالی بر محصووالت مختلوف مطورح شود .نتوایج نشوان دادنود کوه توأثیر
خشکسالی بر محصوالت کشاورزی منطقه یکسان نبوده و کاه

کاشت یک نوع محصوول باعو

افوزای

کاشوت

محصول دیگر شده است .اگرچه بیشتر محصوالت زراعی منطقه روند منفی داشته اند ،ایون رونود کاهشوی بوه سوود
محصوالت باغی بوده زیرا سط زیرکشت بیشتر این محصوالت و به تبع آن ،میزان تولیود افوزای
نتیجه ،خشکسالی باع

یافتوه اسوت .در

تغییر نوع کشت و روی آوردن کشاورزان به کشوت محصووالتی شوده اسوت کوه نیواز آبوی

کمتری دارند .بنابراین ،فرضیه سوم پژوه
درباره سایر نتایج جزئی تر پژوه

تأیید میشود.

گفتنی است که شاخص  SWSIابزاری مناسب برای پای

خشکسالی منطقوه

است .همچنین مشخص شد که در سالهای مطالعه شده ( 1380تا  ،)1391شرایط خشکسالی با  42درصود احتموال
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وقوع بیشترین احتمال رخداد را دارد و شرایط مرطوب ،تنها  26درصد احتمال وقوع دارد .نتوایج محاسوبه شواخص
 SWSIبرای آشکارسازی خشکسالی نشان دادند که از سال  ،1386میزان آب در دسترس بسویار کواه

یافتوه و توا

سال  1391تنها دو سال نرمال وجود داشته است و سایر سال ها دارای شورایط خشکسوالی هیودرولوژیک بووده انود.
کاه

ریزش باران و برف در حوضه آبخیز رودخانه زایندهرود و همچنین افزای

رودخانه باع

کاه

آب های جاری و در نتیجه ،کاه

تقاضا و بهرهبورداری از آب ایون

ذخایر منابع آب سطحی و زیرسطحی شده انود .بوه عوالوه،

نتایج نشان دادند که خشکسالی در سال های اخیر به شدت بر منابع آب زیرزمینی منطقه تأثیر منفی داشته ،به حدی که
طی سالهای  1386تا  ،1391میزان سط آبهای زیرزمینی منطقه بهطور میانگین  3تا  4متر نسبت به سط میانگین
منابع زیرزمینی منطقه کاه

یافته است .کم ترین مقدار  SWSIمحاسبه شده در منطقه برای سال  1391و مقدار منفی

 2/02بود که نشان میدهد طی این سال شدیدترین خشکسالی هیدرولوژیک در منطقه رخ داده است .بیشترین مقدار
 SWSIبا مقدار  2/72به سال  1385متعلق است و وجود بیشترین میزان منابع آبی را نشان میدهد.
نتایج آزمون من  -کندال در روندیابی تغییرات محصوالت کشاورزی نشان میدهند که در مجموع ،میزان تولید و
سط زیرکشت محصوالت باغی شهرستان طی دوره زمانی  1380توا  1391رونود افزایشوی داشوته ،هرچنود میوزان
عملکرد این محصوالت روند افزایشی نداشته است .همچنین نتایج ،روند کاهشی مجموع تولیدات و سط زیرکشت
محصوالت زراعی منطقه طی دوره زمانی یادشده را نشان می دهند .از این رو ،نتیجهگیری می شوود کوه محصووالت
باغی در حال جایگزینی محصوالت زراعی هستند و در بسیاری مناطق با ایجاد باغهوای جدیود و یوا مکوانیزه شودن
باغهای قبلی ،میزان تولیدات این بخ

افزای

یافته است؛ دلیول ایون امور ،کواه

آب در دسوترس اسوت کوه در

سال های اخیر به دلیل وقوع خشکسالی های هیدرولوژیک در منطقه رخ داده است .با توجوه بوه روش هوای آبیواری
جدید ،محصوالت باغی آب کمتری نسبت به محصوالت زراعی نیاز دارند و از این رو ،تمایل کشاورزان برای تولید
محصوالت باغی افزای

یافته است .در میان محصوالت زراعی ،برنج دارای روند افزایشی در میزان تولیود و سوط

زیرکشت بوده که دلیل آن اقتصادیبودن این محصول به دلیل قیمت زیاد آن نسبت به سایر محصوالت است.
پيشنهادها
بر اساس نتایج ،پیشنهادهای زیر ارائه میشوند:
 جایگزین کردن محصوالتی که نیاز آبی زیادی دارند (برنج) با محصوالتی که نیاز آبی کمتری دارنود .همچنوینتغییر روشهای آبیاری و مکانیزهکردن کاشت و برداشت برای زیادکردن بازده آبیاری و افزای

عملکرد؛

 هرچند پی بینی خشکسالی با درصدی از خطا همراه باشد تا حد زیادی از آثار مهلک کم میکند؛ -تهیه سند آمای

منطقه و بازنگری جدی در سیاستهای توسعهای بهویوژه در زمینوه الگووی کشوت ،اسوتقرار

صنایع آببر و  ...و همچنین تهیه سند مدیریت بحران منابع آب با رویکرد ناحیهای؛
 رودخانه زایندهرود تنها تأمینکننده آب الزم برای هموه فعالیوتهوای اقتصوادی منطقوه ازجملوه فعالیوتهوایکشاورزی و صنعتی است .سیاست انتقال آب ،افزای
این رودخانه میزان آب رودخانه را بهشدت کاه

تقاضای آب و همچنین وقوع خشکسوالی در حوضوه آبخیوز
داده است و از این رو ،مدیریت واحد منابع آب پیشنهاد میشود؛
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 انجام عملیات آبخیزداری در مناطق آبخیز حوضه زاینده رود برای جلوگیری از جریان یافتن شدید آب حاصولاز بارش و ذوب برف و تغذیه سفرههای آبهای زیرزمینی؛
تغییر الگوی کشت در دورههای خشکسالی؛ بیمه محصوالت کشاورزی و ارائه تسهیالت و اعتبارهای متناسب با میزان خسارتهای ناشی از خشکسالی.سپاسگزاری
مقاله حاضر برگرفته از طرحی پژوهشی با همین عنوان است که با حمایت موالی بنیواد ملوی نخبگوان و نظوارت
شورای پژوهشی دانشگاه پیام نور استان اصفهان انجام شده است.
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