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چكیده
خشكسالي مخاطره آمیزترین پدیده طبیعي است .گرچه امکان جلوگیري از وقوع آن وجود ندارد ،اما ميتوان با انجاام
اقداماتي اثرات منفي آن را كم نمود .یکي از سیستمهایي كه بهشدت تحت تأثیر خشكسالي واقع شاده و كمتار ماورد
توجه قرار ميگیرد ،آبهاي زیرزمیني است .در ایان پاژوه ،،باا اساتفاده از شااخ بارنادگي معیاار شاده ) (SPIدر
مقیاسهاي مختلف ماهانه ،فصلي و ساالنه و شاخ منباع آب زیرزمیناي ) (GRIدر طاو دوره آمااري 1131-1133
وضعیت خشكسالي و تأثیر آن بر منابع آب زیرزمیني دشت الشتر بررسي شد .پس از انجام آزماونهااي همگناي روي
دادههاي جمعآوري شده و رفع نواق آماري به روش تفاضل و نسبتها ،شاخ هاي مذكور از طریق نارمافازار  DIPدر
مقیاسهاي زماني ساالنه ،فصلي و سه ،ش ،،نه 04 ،13 ،10 ،و 43ماهه محاسبه شد .در مرحله بعد با توجه باه مقادار
 SPIو  GRIمحاسبه شده ،وضعیت رطوبتي براي هر بازه زماني تعیین شد .نتایج نشان ميدهد كه روناد خشاكساالي
هواشناسي و آب زیرزمیني دشت منفي است .همبستگي بین شاخ  SPIدر مقیاسهاي زمااني مختلاف باا اعماا و
بدون اعما تأخیر زماني ،با میانگین تراز سطح سفره آب زیرزمیني و شاخ  GRIبررسي شد .تحلیلهاي آماري نشان
داد كه شاخ  SPIدر مقیاس زماني 04ماهه بدون تأخیر زماني با میانگین تراز سطح سفره آب زیرزمیناي و شااخ
 GRIدر سطح  1/11معنيدار بوده و داراي بیشترین ضریب همبستگي است كه حاكي از تأثیرگذاري خشاكساالي بار
آب زیرزمیني دشت الشتر مي باشد .رابطه رگرسیون بین تراز متوسا ساطح ایساتابي و  SPI_24نشاان داد كاه 64/4
درصد از واریانس تراز متوس سطح ایستابي تحت تأثیر  SPI_04و  13/6درصد متأثر از سایر عوامل اسات .باا بررساي
مجموع بزرگي خشكسالي ) (DMمعلوم شد كه خشكساليهاي هواشناسي و آب زیرزمیني بهترتیب بر فصو زمستان
و پاییز منطبق هستند .بدون شك مدیریت بهینه بهرهبرداري بهخصوص در فصو بهار و تابستان اثار بسایار مهماي در
جلوگیري از تخریب منابع آب زیرزمیني منطقه دارد.
واژهای کلیدی :بزرگي خشكسالي ،تأخیر زماني ،تحلیل آماري ،شاخ
شده
___________________________
* مسئو مکاتبهchamanpira2000@gmail.com :

منبع آب زیرزمیني ،شاخ

بارندگي معیاار
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مقدمه
خشك ساليها اساسا در اثر كمبود بارندگي حاصل
ميشوند ،اما وقوع خشكساليهاي پيدرپي مايتواناد
سبب تغییرات جدي در شدت ،مادت و توزیاع مکااني
بارندگي شود ( Choiو همکاران .)0111 ،ایجاد چناین
تغییراتي ،خشاك سااليهااي هواشناساي ،كشااورزي،
هیدرولوژیکي و اقتصادي اجتماعي را در پاي خواهناد
داشاات .خشااكسااالي هنگااامي اتفااا ماايافتااد كااه
دسترسي به آب در كوتااهمادت ،كمتار از حاد نرماا
باشد .خشكساليهاا در تماام منااطق اقلیماي وجاود
دارند و بار اجازاي مختلاف چرخاه آبشناساي تاأثیر
ميگذارند.
در قرن اخیر ،پدیده خشك ساالي ،باهخصاوص در
مناطق خشك و نیمهخشك هزینههاي هنگفتاي را بار
محی زیست تحمیل نموده اسات .باهطاوري كاه 31
درصد از تاالب هاي جهان ناپدید شده اند 01 ،درصد از
ماهيهاي آب شیرین یا منقرض شده و یاا در معارض
انقراض قرار گرفته اند ،آب بعضي از رودخانه ها دیگر به
دریااا نماايرسااد و بساایاري از مهاامتاارین منااابع آب
زیرزمیني از نظر كمي و كیفي تخریب شده یا در حا
تخریب هستند .این درحالي اسات كاه در طاو قارن
گذشته ،جمعیت جهان سه برابر شده ولاي اساتفاده از
آب ش ،برابار افازای ،یافتاه اسات (،Gourbesville
 .)0113كمیسیون جهاني آب  ،پی ،بیني كرده است
كه در  11سا آینده استفاده از آب حدود  31درصاد
افزای ،خواهد یافت (.)0111 ،C.W.W
وجه اشتراک همه خشكساليها ،وجود انحراف از
حالت نرما است .خشكسالي هواشناسي ميتواناد در
اثر كمبود بارندگي كه اغلب با تبخیار و تعرقاي بای،
ازحالت بالقوه طبیعي همراه است ،باشد ( Tallaksenو
همکاران .)0114 ،خشك سالي آب هااي زیرزمیناي در
دوره هایي رخ ميدهد كه مقادار بارنادگي در آن دوره
كمتر از متوس بلندمادت باشاد ( Petersو همکااران،
 .)0111زماني كه سیساتمهااي آب زیرزمیناي تحات
تأثیر خشكسالي واقع ميشوند ،ابتدا آبگیري ،ساسس
سطح و در نهایت آبدهي سفره آب زیرزمیناي كااه،
پیدا ميكند ،چنین خشكساالي را خشاكساالي آب
زیرزمیني مينامند ( Van Lanenو همکاران.)0111 ،
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در خشك ساليهاي اخیر ،آب هاي زیرزمیني ،براي
مصارف مختلف كشاورزي ،شهري و صنعتي باهشادت
مورد بهرهبرداري قرار گرفته است .ایان مسائله ،تان،
خشکي بر منابع آب زیرزمیني را در اكثر نقاا ایاران
تشدید مينماید .گرچه آبهاي زیرزمیني یکي از منابع
مهم آبي در دنیا محسوب ميشاوند ،اماا در بسایاري از
بررسيهاي مربو به خشاكساالي ماورد توجاه قارار
نماايگیرناد ( Shakibaو همکاااران .)0111 ،بنااابراین،
بهمنظور مادیریت بهیناه بهارهبارداري از مناابع آب و
كاه ،اثرات منفي خشك سالي ،مي بایسات دادههااي
بلندمدت مناطقي كه در معارض خطار خشاك ساالي
هستند ،پای ،و ارزیابي شاوند .تحلیال خشاكساالي
اغلب توصیفي است و براي تحلیل كمي آن وجود یاك
شاخ دقیق بسیار ضروري است (.)0111 ،Silva
تاااكنون شاااخ هاااي بساایاري بااراي پااای،
خشكسالي ارائه شده است ،اما برخي از آنها بهدلیال
سادگي و قابل اجرا بودن ،از اقبا بیشاتري برخاوردار
هساتند ( Mendicinoو همکااران .)0113 ،باهعناوان
مثااا شاااخ  1SPIكااه توس ا  Mckeeو همکاااران
( )1331براي پای ،خشك ساالي هواشناساي تادوین
شد ،براي مقیاس هاي زماني مختلف محاسابه شاده و
بااراي هشاادار اولیااه و كمااك بااه ارزیااابي شاادت
خشكسالي اهمیت زیادي دارد .محاسبه این شااخ
مستلزم برازش مناسبترین تابع توزیع احتماالتي بوده
كه معموأل با توزیع گاما برازش مايیاباد .ساسس تاابع
تجمعي توزیع محاسبه شده باه توزیاع نرماا تبادیل
مي شود ( Mosaediو همکاران .)0113 ،كمبود باارش
در مقیاس زماني كوتاهمدت ،عمادتا بار روي وضاعیت
رطوبت خاک اثر ميگذارد ،در صورتي كه كمبود بارش
طوالني مادت اغلاب بار آبهااي زیرزمیناي ،جریاان
رودخانااه و اخااایر منااابع آب مااوثر اساات (،Hayes
.)0113
براي پای ،و پی،بیني خشكسالي منابع آب
منبع آب
 0GRIیا شاخ
زیرزمیني ،شاخ
زیرزمیني توس  Mendicinoو همکاران ( )0113در
GRI
كاالبریاي ایتالیا آزمای ،شد .تاكنون شاخ
بهعنوان جدیدترین و كاربرديترین شاخ با  41سا
Standardized Precipitation Index
Groundwater Resource Index

1
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داده شبیهسازي شده آزمای ،شده است .براي پای،
خشكسالي آب زیرزمیني در مناطق مدیترانهاي این
بهتر از شاخ هاي دیگر است ( Nicoو
شاخ
همکاران .)0111 ،بررسيها نشان داد كه شاخ هاي
 SPIو  GRIبهعنوان دو شاخ مفید و قابل اعتماد
براي پای ،خشكساليهاي هواشناسي و
ژئوهیدرولوژیکي در ایران و سایر كشورهاي دنیا بهطور
گستردهاي استفاده ميشوند Naserzadeh .و Ahmadi
( )0110در پژوهشي با عنوان بررسي عملکرد
شاخ هاي خشكسالي هواشناسي در ارزیابي
خشكسالي و پهنهبندي آن در استان قزوین دریافتند
كه شاخ  SPIبراي نشان دادن خشكساليهاي
شدید در جایگاه نخست قرار دارد.
 Yasamaniو همکاران ( )0110براي بررسي تأثیر
خشكساليهاي هواشناسي بر سطح آب زیرزمیني
GRI
دشت تربتجام خراسانرضوي از شاخ
استفاده نمودند .نتایج این پژوه ،نشان داد كه رابطه
معنيداري بین خشكسالي هواشناسي و خشكسالي
آب زیرزمیني با تأخیر زماني 43ماهه وجود دارد.
هنگامي كه خشكسالي هواشناسي اتفا ميافتد ،ابتدا
تغذیه آب زیرزمیني كاه ،یافته ،سسس سطح
ایستابي و دبي آبخوان كاه ،ميیابد .گرچه تمام
خشكساليها از كمبود بارندگي سرچشمه ميگیرند،
اما خشكساليهاي هیدرولوژیکي نسبت به
خشكساليهاي هواشناسي و كشاورزي معموأل با
تأخیر زماني رخ ميدهند ( Fatehiو ،Taie Semiromi
.)0111
 Mohammadi Ghaleniو  ،)0111( Ebrahimiدر
پژوهشي در دشت ساوه دریافتند كه بین شاخ SPI
ایستگاه احمدآباد و سطح سفره آب زیرزمیني در
مقیاس 04ماهه رابطه معنيداري در سطح 1/11
درصد برقرار است .یعني خشكسالي هواشناسي در
دشت ساوه بهطور متوس پس از گذشت دو سا
بیشترین تأثیر خود را بر منابع آب زیرزمیني دارد.
 Mohammadiو  )0111( Shamsipourدر بررسي
تأثیر خشكساليهاي اخیر در افت منابع آب
زیرزمیني دشتهاي شما همدان به این نتیجه
رسیدند كه اثر خشكسالي با تاخیر زماني نهماهه در
آبهاي زیرزمیني رخ ميدهد.

جلد  ،6شماره 1131 ،1

ایااان پاااژوه ،باااا هااادف تبیاااین و توصااایف
خشك ساليهاي هواشناسي و ژئوهیدرولوژیکي و كمي
كردن كمبود بارش در مقیاسهاي زماني مختلف و اثر
آن بر روي منابع آب زیرزمیني انجام شد .ارائاه نتاایج
حاصله ،گام مهمي در راستاي برنامهریازي و مادیریت
بهینه بهرهبرداري از منابع آب منطقه ميباشد.
مواد و روشها
منطقه مورد پژوهش :حوزه آبخیز الشتر باا مسااحت
 333كیلومتر مربع در  61كیلومتري شما غربي شاهر
خرمآباد ،واقع شده است .از نظر ژئومورفولاوژیکي ایان
حوضه به دو واحد كوه و دشت تقسیم ميشود .آبخوان
الشتر با مساحت  111كیلومتر مربع تقریبا  14درصاد
سطح این حوضه را به خود اختصاص داده است .شکل
 ،1موقعیت جغرافیاایي حاوزه آبخیاز الشاتر را نشاان
ميدهد .دامنه تغییرات ارتفاعي آن حادود  0131متار
یعنااي از  1431متاار در خروجااي تااا  1611متاار در
بلندترین نقطه آن ميباشد .ارتفااع متوسا دشات از
سطح دریا  1331متر است و رشاته كاوههااي مرتفاع
آهکي حد شما و شما شرقي آنرا تشکیل ميدهند.
رسوبات آبرفتي دشت متشکل از شن ،ماسه و
قلوهسنگ ميباشد كه با الیههاي رس بهطور متناوب
ضخامت آبرفت را تشکیل ميدهند .سازندهاي شناخته
شده این دشت شامل رسوبات كرتاسه ،سازند كشکان،
كنگلومراي بختیاري و نهشتههاي آبرفتي ميباشد.
بارندگي متوس ساالنه محدوده  334میليمتر
ميباشد .رژیم بارندگي مدیترانهاي است و بیشترین و
كمترین بارشها بهترتیب در فصلهاي سرد و گرم
سا رخ ميدهند 36 .درصد بارندگي ساالنه در
ماههاي آار لغایت اردیبهشت ماه مشاهده شده است.
رودخانه الشتر یك رودخانه دائمي است كه از
دامنههاي جنوبي رشته ارتفاعات گرین كه یکي از
كانونهاي آبگیري دائمي در لرستان ميباشد،
سرچشمه گرفته و تحت نام كهمان بهطرف غرب
جریان یافته و از میان دره تنگي ميگذرد و روستاهاي
كرجان ،درهتنگ ،كهمانعلیا و سفلي را مشروب
ميكند .متوس آبدهي ساالنه این رودخانه در محل
خروجي از محدوده  061/3میلیون مترمکعب برآورد
شده است (.)0111 ،Zharfab
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شكل  -1موقعیت حوزه آبخیز الشتر

روش پژوهش :پاس از جماع آوري اطالعاات و آماار
بارنادگي ایساتگاههااي باارانسانجي و ساینوپتیك
منتخب ،آزمونهاي همگناي ،روي دادههااي بارنادگي
ماهانه انجام و نواق آماري به روش تفاضل و نسبتها
برطاارف شااد .سااسس بااهمنظااور تعیااین وضااعیت
خشكسالي هواشناسي ،شاخ  SPIاز طریق نرمافزار
 Morid( DIPو همکااااران )1336 ،در مقیااااسهااااي
زماني ساالنه ،فصلي و ساه ،شا ،،ناه 04 ،13 ،10 ،و
جدول  -1وضعیت رطوبتي بر حسب شاخ

 Mckee( SPIو همکاران)1331 ،

مقادیر SPI

وضعیت رطوبتي

طبقات

بزرگتر یا مساوي 0
 1تا 1/33
 -1/33تا 1/33
 -1/33تا -1
كوچكتر یا مساوي -0

بسیار مرطوب
مرطوب
نرما
خشك
بسیار خشك

1
0
1
4
3

بزرگي خشكسالي  (DM)1بر اساس این شااخ
از طریااق رابطااه ( )1تعریااف ماايشااود ( Mckeeو
همکاران.)1331 ،
n

()1

43ماهااه بااراي دشااتالشااتر در دوره آماااري -1133
 1131محاسبه شد .در مرحله بعد با توجاه باه مقادار
 ،SPIوضعیت رطوبتي براي هر بازه زماني با استفاده از
جدو  1تعیین شد .سادگي محاسبات و در دساترس
بودن اطالعات و آمار مورد نیاز سبب شده تا در تحلیل
خشكسالي ایان شااخ كماي ،از مقبولیات جهااني
زیادي برخوردار شود ( Nathanielو 1333 ،Guttman؛
 Seifو همکاران.)0110 ،

DM   SPI ij
j 1

كه در آن DM ،بزرگي خشكسالي j ،ماه وقوع
خشكسالي n ،تعداد ماههاي وقوع خشكسالي و

Drought Magnitude

1

 SPI ijشاخ خشكسالي ماههاي كمتر از  -1بر
اساس مقیاس زماني iام در ماه jام ميباشد.
به منظور بررسي تأثیر وقوع خشكساليها در طو
دوره آماري بر منابع آب زیرزمیني دشت الشتر ،از آمار
 13عدد چاه پیزومتري اساتفاده شاد .باراي محاسابه
ارتفاع متوس ماهانه سطح آب زیرزمیني دشت ،ابتادا
با استفاده از ابزارهاي تحلیلاي  ArcGIS10ساطح اثار
چاههاي پیزومتري بهروش تیسن تعیاین شاد .ساسس
مشاهدات ماهانه سطح ایستابي در طاو دوره آمااري
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به صورت یك مااتریس  014×13مرتاب شاد .در ایان
ماتریس ردیفها نشانه ماههاي سا است كه در طاو
دوره تکرار ميشود و ستونها نشانه چاههاي پیزومتري
است .در مرحله بعد میانگین وزني تراز سطح ایساتابي
ماهانه در طو دوره آمااري باا اساتفاده از رابطاه ()0

جلد  ،6شماره 1131 ،1

محاسبه شد .موقعیت چاه هاي پیزومتري و ساطح اثار
آنها در شکل  0نشان داده شده است.
Wt Ave   AiWt i  A
()0
كه در آن Ai ،سطح اثار پیزومتار iام و  W iتاراز
سطح ایستابي در پليگن iام ميباشد.

شكل  -2موقعیت چاههاي پیزومتري دشت الشتر و سطح اثر آنها

مقاادار شاااخ  GRIهماننااد شاااخ  SPIبااراي
آبخوان دشت ،طي دوره آماري 01سااله از رابطاه ()1
محاسبه شد ( Mendicinoو همکاران.)0113 ،
GRI  (D y , m  D , m )  D , m
()1
كااه در آن GRI ،شاااخ منااابع آب زیرزمینااي،
 D y ,mمقادیر ارتفاع سطح آب زیرزمیني در ساا  yو
ماه  D , m ،mمیانگین ارتفاع ساطح آب زیرزمیناي در
ماه  mو   D ,mانحراف معیار ساطح آب زیرزمیناي در
ماه  mميباشد.
طبقهبندي و تعیین وضعیت رطوبتي در مد GRI
شبیه مد  SPIاسات ،زیارا در هار دو روش از توزیاع
نرما استفاده شده اسات ( Nicoو همکااران.)0111 ،
محاسبه شاخ هاي  SPIو  GRIبراي هر منطقاه بار
پایه آمار درازمادت باراي یاك دوره آمااري مشاخ
صورت ميگیرد .این آمار درازمدت باه توزیاع آمااري

مناسب (گاما) برازش یافت .تابع حاصل شده بهمنظاور
پیدا كردن احتما تجمعي دادهها براي یك ایستگاه و
براي ماه معین و مقیااس زمااني گونااگون مايتواناد
استفاده شود .شااخ هااي  SPIو  GRIیاك مقادار
نرما شده با میاانگین صافر و انحاراف معیاار یاك
ميباشند .مراحل محاسبه و فرمو هاي محاسباتي این
شاااخ هااا بااهطااور كاماال در پااژوه Loukas( ،و
 )0114 ،Vasiliadesآورده شده است .پس از محاسبه
شاخ هاي فو  ،نرما بودن دادههاا در ساطح 1/13
درصد با استفاده از آزمون كولموگروف-اسامیرنوف در
محی نرمافزار  SPSS Ver.20انجام شد.
به منظور بررسي شدت اثار بارنادگي بار تغییارات
كمي مناابع آب زیرزمیناي ،ضاریب همبساتگي باین
شاخ  SPIبا میانگین ارتفاع ساطح آب زیرزمیناي و
شاخ  GRIدر مقیاسهاي زماني مختلف ،با اعما و

13 /

بررسي تأثیر خشکسالي بر منابع آب زیرزمیني بهمنظور مدیریت بهینه بهرهبرداري ،مطالعه موردي :دشت الشتر

بدون اعما تأخیر زماني محاسابه شاد ( Yasamaniو
همکاااران0110 ،؛  Seifو همکاااران .)0110 ،ضااریب
همبسااتگي میااانگین ارتفاااع سااطح آب زیرزمینااي و
شاخ  SPIاز طریق رابطه ( )4محاسبه شد ( Khanو
همکاران.)0113 ،
()4
Px , y  cov(x , y )  x  y
ضریب همبساتگي باین شااخ
كه در آن،
معیار شده و میانگین ارتفااع ساطح آب زیرزمیناي،
شاخ بارندگي معیار شده ،میانگین ارتفااع ساطح
انحااراف معیااار شاااخ بارناادگي
آب زیرزمینااي،
انحاراف معیاار میاانگین ساطح آب
معیار شاده و
زیرزمیني ميباشد.
محاساابات مربااو بااه ضاارایب همبسااتگي بااین
متغیرها ،پس از پردازش اولیه باهكماك ،Excel 2010

همگي در محی نرمافازار  MINITAB Ver.14انجاام
شد .ساسس شااخ  SPIباا فراسانجهااي كماي آب
زیرزمیني دشت الشاتر ،باا تأخیرهااي زمااني ماهاناه،
فصلي و ساالنه بررسي و تحلیل شد.
نتایج و بحث
بهمنظور مقایسه وضعیت رطوبتي بارنادگي و تاراز
سطح آب زیرزمیني دشت الشتر ،با استفاده از نرمافزار
 DIP Ver.2وضعیت رطوبتي دشت در مقیاس سااالنه
بر اسااس شااخ  SPIو  GRIباا اساتفاده از مقاادیر
بارندگي و تاراز ساطح ایساتابي ماهاناه ایساتگاههااي
منتخب و چاههاي پیزومتري ،طي دوره آماري 01ساله
( )1131-1133محاسبه و طبقهبندي شد (جدو هاي
 1 ،0و  4و شکل .)1

جدول  -2وضعیت رطوبتي ساالنه دشت الشتر بر اساس شاخ
وضعیت رطوبتي
نرما
مرطوب
مرطوب
مرطوب
مرطوب
نرما
نرما
نرما
نرما
خشك
نرما
نرما
نرما
نرما
نرما
نرما
نرما
خیلي خشك
خشك

كالس رطوبتي
1
0
0
0
0
1
1
1
1
4
1
1
1
1
1
1
1
3
4

مقادیر GRI
1/3
1/34
1/03
1/03
1/00
1/34
1/30
1/00
-1/33
-1
-1/6
-1/61
-1/3
-1/14
1/11
1/14
-1/31
-0/11
-1/33

وضعیت رطوبتي
مرطوب
مرطوب
نرما
مرطوب
نرما
نرما
نرما
بسیار خشك
خشك
نرما
نرما
نرما
نرما
نرما
نرما
نرما
خشك
خشك
نرما

با توجه به اینكه شاخ هاي  GRIو  SPIاز
طریق اختالف بین داده (داده سطح آب زیرزمیني یا
داده بارندگي) با میانگین و تقسیم كردن بر انحراف
معیار محاسبه شدهاند ،مقادیر ضرایب همبستگي بین
شاخ  SPIدر مقیاسهاي زماني مختلف ماهانه با
میانگین ارتفاع سطح آب زیرزمیني و شاخ  GRIدر

كالس رطوبتي
0
0
1
0
1
1
1
3
4
1
1
1
1
1
1
1
4
4
1

هاي  SPIو GRI

مقادیر SPI
1/13
1/43
1/11
1/3
1/33
1/10
1/11
-0/10
-1/46
1/14
-1/34
-1/13
1/13
-1/13
1/1
1/30
-1/44
-1/16
1/13

بارش ساالنه (میليمتر)
334/3
311/3
331/4
303/3
313
316/6
334/0
061/3
110/1
313/6
431/6
433/3
344/1
310/1
343/0
601/3
111/3
163/3
333/3

سا
1131-1131
1131-1130
1130-1131
1131-1134
1134-1133
1133-1136
1136-1133
1133-1133
1133-1133
1133-1131
1131-1131
1131-1130
1130-1131
1131-1134
1134-1133
1133-1136
1136-1133
1133-1133
1133-1133

ماه متناظر ،طي دوره آماري محاسبه شد .بررسيها
نشان داد كه با افزای ،مقیاس زماني  ،SPIضریب
همبستگي آن با میانگین ارتفاع سطح آب زیرزمیني و
شاخ  GRIافزای ،ميیابد .نتایج بهدست آمده در
این قسمت از پژوه ،با نتایج كار  Mendicinoو
همکاران ( )0113و  Seifو همکاران ( )0110مطابقت

جلد  ،6شماره 1131 ،1
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مقیاس 04ماهه در سطح  1/11و احتما  33درصد
معنيدار ميباشد (جدو .)3

دارد .بیشترین ضریب همبستگي ماهانه بین شاخ
 SPIو فراسنجهاي كمي آب زیرزمیني دشت الشتر ،در

( SPIدرصد)

جدول  -3فراواني وقوع نسبي وضعیت رطوبتي ماهانه دشت الشتر بر اساس شاخ
شهریود

مرداد

تیر

خرداد

اردیبهشت

فروردین

اسفند

بهمن

دي

آار

آبان

مهر

وضعیت رطوبتي

0

1

1

1

1

1

3/3

3/3

3/3

3/3

1

1

بسیار مرطوب

01/3
64/3
3/3
3/3

01/3
64/3
3/3
3/3

01/3
64/3
3/3
3/3

01/3
64/3
3/3
3/3

01/3
64/3
3/3
3/3

01/3
64/3
3/3
3/3

11/3
64/3
13/6
1

11/3
64/3
13/6
1

11/3
64/3
13/6
1

11/3
64/3
13/6
1

11/3
36/3
3/3
3/3

01/3
64/3
11/3
1

مرطوب
نرما
خشك
بسیار خشك

( GRIدرصد)

جدول  -4فراواني وقوع نسبي وضعیت رطوبتي ماهانه دشت الشتر بر اساس شاخ
شهریود

مرداد

تیر

خرداد

اردیبهشت

فروردین

اسفند

بهمن

دي

آار

آبان

مهر

وضعیت رطوبتي

1
01
63
11
3

1
03
61
11
3

1
03
61
11
3

1
03
33
13
3

1
11
31
13
3

1
03
61
3
11

1
01/1
33/3
11/3
11/3

1
13/3
63/4
11/3
3/1

1
01/1
61/0
3/1
11/3

1
01/1
61/0
3/1
11/3

1
01/1
33/3
11/3
11/3

1
01
33/3
13/3
3/1

بسیار مرطوب
مرطوب
نرما
خشك
بسیار خشك

مفادیر  GRIو SPI

2
1.5
1
0.5
0
-0.5
-1
-1.5
-2
-2.5

شاخ

GRI

شاخ

SPI

بارش ساالنه

شكل  -3مقایسه بارش ساالنه با وضعیت رطوبتي ساالنه دشت الشتر بر اساس شاخ
جدول  -5ضرایب همبستگي بین شاخ

 SPIماهانه با تراز متوس سطح ایستابي و شاخ

هاي  SPIو GRI

 GRIدر طو دوره آماري 1131-1133

SPI_48

SPI_24

SPI_18

SPI_12

SPI_9

SPI_6

SPI_3

SPI_1

1/311
1/633

1/311
1/333

1/316
1/333

1/313
1/314

1/613
1/611

1/403
1/434

1/133
1/036

-

تأثیر تأخیر زماني ماهانه خشكساالي هواشناساي
باار تااراز متوسا سااطح ایسااتابي و شاااخ  GRIبااا
تأخیرهاي زماني یك ،دو ،سه ،چهار ،پانج ،شا ،،ناه،
 04 ،13 ،10و 43ماهه بررسي شد .نتایج نشان داد كه
بیشترین همبساتگي باا مقادار  rمسااوي  1/34باین

ارتفاع بارش (میليمتر)

900
800
700
600
500
400
300
200
100
0

میانگین سطح ایستابي
شاخ GRI

شاخ  SPIدر مقیااس 04ماهاه و شااخ  GRIباا
اعما تأخیر زمااني 10ماهاه بار قارار اسات .ضاریب
همبستگي بین  SPI_24و تراز متوس سطح ایساتابي
نیز بدون اعما تأخیر زماني برابر  1/313است كاه در
سطح  1/11معنيدار ميباشد (جدو .)6

1/

بررسي تأثیر خشکسالي بر منابع آب زیرزمیني بهمنظور مدیریت بهینه بهرهبرداري ،مطالعه موردي :دشت الشتر
 SPIدر مقیاس 04ماهه با تراز متوس سطح ایستابي و شاخ

جدول  -6ضرایب همبستگي شاخ

 GRIدشت الشتر با اعما تأخیر زماني

 43ماه

 04ماه

 13ماه

 10ماه

 3ماه

 6ماه

 3ماه

 4ماه

 1ماه

 0ماه

 1ماه

1/031
1/331

1/431
1/331

1/346
1/331

1/630
1/341

1/643
1/336

1/633
1/333

1/311
1/331

1/343
1/364

1/331
1/334

1/333
1/341

1/313
1/306

با توجه به نتایج بهدست آمده ،باین تاراز متوسا
سااطح ایسااتابي بااهعنااوان متغیاار وابسااته و SPI_24
بهعنوان متغیر مستقل رابطه رگرسایون خطاي سااده،
طي دوره آماري  1131-1133برقرار شد .بهطوريكه،
این رابطه در سطح  1/1111معنايدار اسات (جادو
 .)3معادلااه رگرساایون خطااي بااین ایاان دو متغیاار در
آبخوان دشت الشتر بهصورت رابطه ( )3ميباشد.
D y , m  1578  1.64SPI _ 24
()3
كه در آن D y ,m ،مقادیر ارتفاع سطح آب
زیرزمیني در سا  yو ماه  SPI _ 24 ،mشاخ

سطح ایستابي
شاخ GRI

بارندگي معیار شده در مقیاس 04ماهه بدون تأخیر
زماني ميباشد.
با توجه باه ضاریب تبیاین محاسابه شاده64/4 ،
درصد از واریانس تراز متوسا ساطح ایساتابي تحات
تاأثیر  SPI_24و  13/6درصاد ،متاأثر از ساایر عواماال
اساات .بیشااترین همبسااتگي بااین شاااخ  SPIدر
فصلهاي مختلف سا  ،با تراز متوس سطح ایستابي و
شاخ  GRIمربو به فصل بهار ميباشد .همبستگي
بین شاخ  SPIفصلهاي بهاار و زمساتان در ساطح
 1/11معنيدار ميباشد (جدو .)3

جدول  -7نتایج رگرسیون خطي بین تراز متوس سطح ایستابي و  SPI_24طي دوره آماري 1131-1133
متغیر وابسته

متغیر مستقل

64/1

SPI_24

جدول  -8ضرایب همبستگي بین شاخ
 SPIكل سا
***1/601
*** 1/333

 SPIفصل زمستان
***

1/310
***1/331

)R (adj

P Value

ضرایب

64/4

1/1

=1333مقدار ثابت
SPI_24=1/64

 SPIفصلي با تراز متوس سطح ایستابي و شاخ
 SPIفصل پاییز
-1/034
-1/013

 SPIفصل تابستان
1 /143
1/413

 GRIدشت الشتر در طو دوره 1131-1133
 SPIفصل بهار
***

1/633
***1/633

تراز متوس سطح ایستابي
شاخ GRI

*** در سطح  1/11معنيدار است.

با استفاده از رابطه ( )1بزرگاي خشاكسااليهااي
فصلي هواشناسي و ژئوهیادرولوژیکي (آب زیرزمیناي)
محاسبه شد .نتایج بهدست آماده نشاان داد ،در طاو
دوره آمااااري  1131-1133بزرگاااي خشاااكساااالي
هواشناسااي و ژئوهیاادرولوژیکي بااهترتیااب باار فصااو
زمستان و پاییز منطبق هستند .بررسيها نشان داد كه
علت بزرگي خشك سالي ژئوهیدرولوژیکي فصال پااییز
بهدلیل كاه ،بارش هاي زمساتانه و بهارهبارداري آب
آبیاري از منابع آب زیرزمیني در فصو بهار و تابستان
است (شکل  .)4باهمنظاور تعیاین تاأثیر بارنادگي بار
فراسنج هاي كماي آب زیرزمیناي در مقیااس سااالنه،
رواب همبستگي با اعما و بدون اعما تأخیر زمااني
بااین  SPIساااالنه بااا تااراز متوسا سااطح ایسااتابي و

شاخ  GRIبرقرار شد .در ایان بررساي معلاوم شاد،
بیشترین همبستگي بین  SPIساالنه باا تاراز متوسا
سطح ایستابي و شاخ  GRIمربو به تاأخیر زمااني
دو سااا اساات كااه در سااطح  1/11معناايدار اساات
(جدو .)3
با توجه به جدو هااي  6 ،3و  3در مايیاابیم كاه
بین فراسنجهاي كمي آب زیرزمیناي دشات الشاتر باا
شاخ  SPIدر مقیااس 04ماهاه همبساتگي بااالیي
وجود دارد .بنابراین ،خشكسالي هواشناسي در دشات
الشتر بهطور متوس پس از گذشت دو سا بیشاترین
تأثیر خاود را بار مناابع آب زیرزمیناي دارد .تغییارات
سطح ایستابي بسیاري از آبخاوانهاا كاه تحات تاأثیر
عواملي چون بارندگي و پساب هاي كشاورزي اسات ،از
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الگوهااي فصالي و سااالنه تبعیات مايكنناد (،Tood
 .)1331زیرا آب نفوایافته حاصل از بارندگي با تاأخیر
زماني به منابع آب زیرزمیني مايپیونادد .ایان تاأخیر
زماااني باار حسااب شاارای و ویژگ ايهاااي تشااکیالت

-20
-25

شاخ

-15

بزرگي خشکسالي آب زیرزمیني

-10

-2
-3
-4
-5
-6
-7

شكل  -4مقایسه بزرگي خشكسالي هواشناسي و ژئوهیدرولوژیکي دشت الشتر بر اساس شاخ
جدول  -9ضرایب همبستگي بین شاخ
 SPIساالنه بدون تأخیر زماني
1/601
1/336

 SPIساالنه با تراز متوس سطح ایستابي و شاخ

بزرگي خشکسالي هواشناسي

-5

0
-1

شاخ

0

زمینشناسي هر منطقه متغیر است .نتایج این بخ ،از
پژوه ،با نتایج حاصل از پاژوه،هااي  Mendicinoو
همکاااران ()0113؛  Eimaniو Talebi Esfandarani
( )0111و  Seifو همکاران ( )0110همخواني دارند.

هاي  SPIو GRI

 GRIدشت الشتر در طو دوره 1131-1133

 SPIساالنه با تأخیر زماني
4ساله

1ساله

0ساله

1ساله

1/431
1/413

***1/336
***1/363

***1/363
***1/360

***1/616
***1/330

تراز متوس سطح ایستابي
شاخ GRI

*** در سطح  1/11معنيدار است.

بررسي مقادیر  SPIدشت الشتر با میانگین ارتفااع
سطح آب زیرزمیني و شاخ  GRIاین مطلب را تأیید
ميكند .شکل  ،3ارتبا میانگین ارتفاع سطح آب زیار
زمیني و شاخ  GRIرا نسبت باه تغییارات شااخ
 SPIدر مقیاس 04ماهه ،بدون تاأخیر زمااني را نشاان
ميدهد .بر این اسااس ،در هنگاام خشاكسااليهااي
هواشناساي ،یعناي زمااني كاه شااخ 04 SPIماهاه
داراي مقادیر  -1یا كمتر هستند ،میانگین ارتفاع سطح
آب زیرزمینااي رونااد كاهشااي داشاته و شاااخ GRI
خشااكسااالي ژئوهیاادرولوژیکي (خشااكسااالي آب
زیرزمیني) را نشان ميدهد .بر اساس شکل مذكور ،هر
دو خشااكسااالي (هواشناسااي و آب زیرزمینااي) در
سااا هاااي  1130 ،1131 ،1131و  1133بار منطقااه
حاكم بودهاند.
در سا هاي  1133و  1136با اینكه شاخ SPI
مقادیر مثبتي را نشان مي دهد ،اما هیادروگراف واحاد
دشت داراي روند كاهشاي باوده و شااخ  GRIنیاز
مقادیر منفاي را نشاان مايدهاد .بناابراین ،مايتاوان

نتیجهگیري كرد كه عالوه بر خشكساالي هواشناساي
عوامل دیگري مثل بهره برداري غیر اصولي و مادیریت
نشده از منابع آب زیرزمیناي در بخا،هااي مختلاف،
بهخصوص در بخ ،كشاورزي باعث بروز خشكساالي
آب زیرزمیني ميشوند.
همچنین ،بررسي خ روند تغییارات هیادروگراف
واحد دشت نشان داد كاه میاانگین ارتفااع ساطح آب
زیرزمینااي داراي رونااد نزولااي اسات .افاات سااطح آب
زیرزمیني از سا  1131تا ساا  1133معااد 3/34
متر برآورد شد .بنابراین در طي ایان مادت ساطح آب
زیرزمیني آبخوان الشتر در هار ساا  1/14متار افات
نموده است.
در این پژوه ،با اساتفاده از شااخ هااي  SPIو
 GRIوضااعیت رطااوبتي هواشناسااي و آبزیرزمینااي
حوضه الشتر در مقیاسهااي زمااني ماهاناه ،فصالي و
ساااالنه در چهااار طبقااه مرطااوب ،نرمااا  ،خشااك و
بسیارخشك تعیین شد.

1/

 دشت الشتر: مطالعه موردي،بررسي تأثیر خشکسالي بر منابع آب زیرزمیني بهمنظور مدیریت بهینه بهرهبرداري

هیدروگراف واحد

خ روند تغییرات سطح آب زیرزمیني
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SPI  وGRI مقادیر

GRI

زمان به ماه
GRI

 بدون تأخیر زماني با میانگین ارتفاع سطح آب زیر زمیني و شاخ،ماهه04  در مقیاسSPI  رابطه-5 شكل

 در طاو،بررسي بزرگي خشك ساليها نشاان داد
 خشك ساالي هواشناساي و1131-1133 دوره آماري
ژئوهیدرولوژیکي بهترتیب بار فصاو زمساتان و پااییز
 بااارشهاااي زمسااتانه و، كاااه.منطبااق هسااتند
بهاارهباارداري آب آبیاااري از منااابع آب زیرزمینااي در
.فصو بهار و تابستان علت این امر است
آب زیرزمیني دشت الشاتر تحات تاأثیر دو عامال
خشااكسااالي هواشناسااي و پمساااژ آب بااراي مصااارف
 باهمنظاور مادیریت بهیناه، بناابراین.كشاورزي اسات
،مصرف آب كشاورزي و جلوگیري از تخریب منابع آب
اساااتفاده از ماااد هااااي متناساااب شااابیهساااازي و
 باااراي تخصااای مناااابع آب باااین،بهیناااهساااازي
.مصرفكنندگان مختلف پیشنهاد ميشود

بهمنظور بررسي تأثیر خشكساالي هواشناساي بار
 وGRI  بااین شاااخ،آب زیرزمینااي آبخااوان الشااتر
 رابطااه،SPI متوساا سااطح ایسااتابي بااا شاااخ
 بررسيهاي آماري نشان داد كاه.همبستگي برقرار شد
 بااSPI  شاخ بارنادگي معیاار شاده،در این منطقه
 بر تاراز متوسا،ماهه و بدون تأخیر زماني04 مقیاس
 نتایج بهدست آمده در.سطح ایستابي دشت تأثیر دارد
هااي انجاام شاده توسا، با نتایج پژوه،این پژوه
 و همکااارانSeif ،)0113(  و همکااارانMendicino
، و همکاارانShakiba ،) در آبخوان دشت فساا0110(
 وYasamani ،) در شااار اساااتان كرمانشااااه0111(
) در دشت تربتجام فریمان مطابقات0110( همکاران
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Abstract
Drought is the most hazardous natural phenomenon. Although not preventable, its
negative effects can be reduced through taking some measures. One of the systems
severely affected by drought while less considered is the groundwater. In this study,
drought status and its impact on groundwater resources was investigated in Alashtar
Plain using Standardized Precipitation Index (SPI) at monthly, quarterly, and annual
scales and the Groundwater Resource Index (GRI) during the statistical period of 19912010. After data collection, statistical errors were corrected by subtraction and ratios
method. Then, to determine the status, SPI and GRI were calculated with DIP software
on an annual, seasonal, and three, six, nine, 12, 18, 24, and 48-month time scales for
Alashtar Plain. Then, according to SPI and GRI value, the moisture status were
determined for each period. Results indicated that the trend of plain meteorological and
groundwater drought is negative. Correlation between SPI at different time scales with
and without the time delay and with average groundwater level and GRI was analyzed.
Statistical analysis showed that SPI was significant at the level of 0.01, in the 24-month
time scale without any time delay with mean groundwater level and GRI and had the
highest correlation coefficient, suggesting the impact of drought on Alashtar plain
groundwater. Regression relation between the mean level of the water table and SPI_24
showed that 64.4% of the variance at the mean level of water table was affected by
SPI_24 and 35.6% was affected by other factors. Drought magnitude (DM) analysis
showed that meteorological and groundwater droughts are consistent with winter and
autumn, respectively. Undoubtedly, optimized utilization management, especially in
spring and summer, may have a critical impact on preventing damages to the
groundwater resources of the region.
Key words: Drought magnitude, Groundwater Resource Index, Lag time, Standardized
Precipitation Index, Statistical analysis
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