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چکیده
هدف از این پژوهش بررسی اثر خشکسالی هواشناسی بر نوسانات عمق آب
 بدین منظور با دریافت اطالعات سطح آب.زیرزمینی آبخوان کمیجان بود
 قهاوند و، چاه پیزومتری و سه ایستگاه هواشناسی کمیجان22 زیرزمینی
 اثر خشکسالی هواشناسی از طریق،خنداب واقع در محدوده آبخوان
) وPNI(  درصد نرمال،(SPI) شاخصهای خشکسالی بارش استاندارد شده
 بررسیها بر.) مطالعه شدGRI( ) بر شاخص آب زیرزمینیDI( دهکها
،2 ،0 اساس آزمون همبستگی پیرسون در مقیاس ماهانه و تأخیرهای زمانی
 نتایج نشان داد وقوع هر سه. ماهه انجام گرفت58  و25 ،08 ،02 ،9 ،6
 بیشترین تأثیر را در شاخص، ماهه9 شاخص خشکسالی هواشناسی با تأخیر
 همچنین درصد ایستگاههای دارای.آب زیرزمینی منطقه مورد مطالعه داشت
 بهترتیبPNI  وDI ،SPI  با شاخصهایGRI همبستگی معنیدار شاخص
 مقایسه میانگین عمق آب زیرزمینی در. درصد بود20/25  و27/52 ،22/05
سالهای خشک و تر نیز بیانگر آن بود که وقوع خشکسالی منجر به افت
. متر شده است0/07 ارتفاع آب زیرزمینی بهمیزان

Abstract
The purpose of this study was the evaluation of the effect of
meteorological droughts on groundwater changes in Komijan
aquifer. Using the information of 32 piezometric wells and
three meteorological stations of Komijan, Ghahavand and
Khondab located around the aquifer, the effects of
meteorological droughts on groundwater resource index (GRI)
were studied by the standardized precipitation index (SPI), the
percentage of normal (PNI) and decides (DI). Assessments
were based on Pearson correlation analysis on a monthly scale
and the time lag of 1, 3, 6, 9, 12, 18, 24 and 48 months. The
results showed that all three drought indexes with 9 month time
lag had more effect on GRI index. Also, the percent of stations
with significant correlation between GRI and SPI, DI and PNI
were 20.14, 27.43 and 31.25 percent, respectively. The average
of groundwater depth in dry and wet years indicated that
drought phenomenon led to 1.17 m reduction in groundwater
height.
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زیرزمینی بهویژه در زمان خشک شدن رودخانه از عوامل کاهش سطح
ایستابی است Radfar et al. )2013( .اثر خشکسالی بر منابع آب
زیرزمینی دشت شهرکرد را بررسی و نشان دادند خشکسالی و برداشت
بیرویه از منابع آبهای زیرزمینی بر نوسانات سطح آب مؤثر بوده
است .نتایج مطالعه ( Li and Rodell )2014در بررسی شاخص
خشکسالی آبهای زیرزمینی در آمریکا نشان داد که شاخص
خشکسالی  SPIبا تأخیر  02و  25ماهه دارای بیشترین همبستگی با
شاخص  SWIبود .مطالعه اثر خشکسالی بر منابع آبهای زیرزمینی
دشت الشتر شهرستان خرمآباد با استفاده از شاخص خشکسالی GRI
و شاخص بارش استاندارد شده )SPI( 5نشان داد که  SPIدر بازه 25
ماهه بیشترین همبستگی را با سطح آب زیرزمینی داشت
( .)Chamanpira et al., 2014در پژوهشی مشابه،
( Soleimani Motlagh et al. )2017اقدام به تحلیل خشکسالی
آبهای زیرزمینی در دشت الشتر خرمآباد با استفاده از شاخص
خشکسالی هواشناسی  SPIو شاخص خشکسالی آبهای زیرزمینی5
( )SGIنمودند .در این بررسی بیشترین همبستگی بین  SGIو  SPIدر
بازه زمانی  25ماهه مشاهده گردید .در پژوهشی دیگر ،مهمترین عوامل
کاهش سطح آبهای زیرزمینی ،بهرهبرداری زیاد از آبهای زیرزمینی
به منظور آبیاری ،کاهش بارندگی و ویژگیهای زمینشناسی عنوان
شد (.)Rahman et al., 2016

 -0مقدمه
آبهای زیرزمینی یکی از مهمترین و با ارزشترین منابع آب در کره
زمین بهشمار میروند و در مناطق خشکی مانند ایران بهعنوان یکی از
مهمترین منابع آب مورد نیاز بخشهای کشاورزی ،شرب و صنعت از
اهمیت زیادی برخوردار است (.)Heydari Aghagol et al., 2017
به اعتقاد ) Raghibi et al. (2017بیشترین خسارت خشکسالی در
مناطق خشک و نیمهخشک است که در شرایط معمول نیز دسترسی
کمتری به آب دارند .خشکسالی هواشناسی ،همزمان با کمبود میزان
بارندگی ساالنه یا هر بازهی زمانی معین ،نسبت به میانگین بلندمدت
منطقه رخ میدهد .ادامهی خشکسالی هواشناسی به مدت طوالنی
سبب بروز خشکسالی هیدرولوژیکی میگردد کــه افت سطح آب
رودخانــهها و مخازن سطحی و زیــرسطحی نتیجه آن است
( .)Mishra and Singh, 2010یکی از پیامدهای منفی خشکسالی،
افزایش برداشت آبهای زیرزمینی و ایجاد چالشهای جدی در کمیت
و کیفیت آبهای زیرزمینی بهویژه در مناطق خشک و نیمهخشک
است .توجه به اعمال مدیریت صحیح و کاهش پیامدهای خشکسالی،
نیازمند برنامهریزی و اجرای اقدامات پیشگیرانه در مقابله با پدیده
خشکسالی است که خود مستلزم بهکارگیری دانش کافی در پیشبینی
خشکسالی است (.)Mahmoodi and Zeinivand, 2014
پژوهشهای انجام شده در زمینه بررسی اثرات خشکسالی بر منابع
آبهای زیرزمینی ،بیانگر اهمیت شناسایی ارتباط خشکسالی و سطح
آب زیرزمینی است Pak et al. )2014( .با بررسی تؤام خشکسالی و
افت آب نشان دادند که احداث سد ،برداشت بیرویه از منابع آبهای
زیرزمینی و خشکسالی از عوامل تأثیرگذار بر منابع آبهای زیرزمینی
دشت ساوه است Ahmadi Akhoorme et al. )2015( .اثر
خشکسالی بر سطح آبهای زیرزمینی در محدوده مطالعاتی مرودشت
خرامه استان فارس را با استفاده از شاخص منابع آب زیرزمینی)GRI( 0
و شاخص سطح آب استاندارد شده )SWI( 2و سیستم اطالعات
جغرافیایی )GIS( 2بررسی و وقوع خشکسالی هیدرولوژیکی را با هر دو
شاخص تأیید نمودند .بررسی اثر خشکسالی بــر سفره آب زیــرزمینی
دشت گرگان نشان داد خشکسالی در دوره کــوتــاه مــدت بر
سفرههــای آزاد و در بــازه بلند مــدت بــر سفرههای بسته اثــر
دارد ( .)Karimirad et al., 2015مطالعه تــأثیر خشکسالی بــر
کیفیت و سطح آب زیـرزمینی دشت چهاردلــی قــروه تـوسط
( Asadzadeh et al. )2016بیانگر آن بود که خشکسالی در بازه
بلندمدت  25و  58ماهه دارای همبستگی معنیداری با سطح و کیفیت
آبهای زیرزمینی است Kolahdoozan et al. )2015( .با بررسی اثر
خشکی زایندهرود بر تراز آب زیرزمینی دشت نجف آباد اصفهان اظهار
داشتند ،خشک شدن زایندهرود و برداشت بیرویه از منابع آبهای

بررسی منابع نشان میدهد ،نتایج حاصل از مطالعه اثر خشکسالی بر
منابع آب زیرزمینی با توجه به شدت ،مدت و گستره جغرافیایی آن در
هر منطقه متفاوت بوده و قابل تعمیم به مناطق دیگر نمیباشد .از
طرفی در مطالعات صورت گرفته مربوط به خشکسالی ،بکارگیری
همزمان سه شاخص  PNI ،SPIو  DIبرای خشکسالی هواشناسی و
شاخص  GRIبرای خشکسالی هیدرولوژیکی و ارتباط زمانی آنها برای
یک منطقه کمتر توجه شده است؛ لذا هدف از این تحقیق پایش زمانی
و مکانی تغییرات سطح آب زیرزمینی و تعیین تغییرات آن در کرانههای
متناظر با حداکثرهای اقلیمی طی سالهای خشکسالی و ترسالی در
دوره بازگشتهای مختلف در گامهای زمانی یک ماهه تا  58ماهه
میباشد .در این راستا آبخوان کمیجان در استان مرکزی بهعنوان یکی
از مناطق کم بارش کشور مدنظر قرار گرفت .این آبخوان تأمینکننده
بخش زیادی از نیاز آبی کشاورزی و شهری منطقه بوده و بروز
خشکسالیهای مکرر در سالهای اخیر و برداشت بیرویه از منابع آب
زیرزمینی منطقه بهمنظور تأمین نیاز بخش کشاورزی ،تأثیر بسیاری بر
کاهش منابع آبهای زیرزمینی داشته است .از اینرو ،بررسی اثرات
خشکسالی بر منابع آبهای زیرزمینی منطقه ،برای کاهش اثرات آن
طی سالهای آینده و مدیریت و برنامهریزی منابع آب موجود از اهمیت
بسیاری برخوردار است.
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کل محدوده آبخوان ،از روش چند ضلعی تیسن 6در نرمافزار ArcGIS

 -8روش تحقیق

استفاده شد .سپس ،اطالعات چاههای پیزومتری و هواشناسی مرتب و
نسبت به کمیت و کیفیت دادهها بررسیهای الزم صورت گرفت .بدین
منظور ،شناسایی دادههای پرت از روش نمودار جعبهای و همگنی
دادهها نیز به روش آزمون توالی ( )Run-testمورد بررسی قرار گرفت
( .)Tukey, 1977بازسازی خالءهای محدود آماری و دادههای پرت
با روش همبستگی مرتفع گردید .در این روش با توجه به آمار ایستگاه
مبنا (متغیر مستقل) و ایستگاه فاقد آمار (متغیر وابسته) ،دادههای مورد
نظر با استفاده از نرمافزار  SPSSمورد بازسازی قرار گرفت
(.)Golmohamadi et al., 2009

 -0-8منطقه مورد مطالعه

شهرستان کمیجان واقع در استان مرکزی با مساحت  2557/9کیلومتر
مربع ،دارای متوسط بارش  277میلیمتر در سال است .این شهرستان
براساس طبقهبندی اقلیمی دومارتن ،در اقلیم نیمه خشک قرار دارد.
وسعت آبخوان آزاد کمیجان  0252/6کیلومتر مربع میباشد که بخش
اعظم آن در محدوده شهرستان کمیجان استان مرکزی و بخش
کوچکی از آن در شهرستانهای شراء و مالیر در محدوده استان همدان
قرار دارد .در این پژوهش از دادههای ماهانه  22حلقه چاه پیزومتری با
دوره آماری  08ساله ( 0275-76تا  )0292-92استفاده گردید .این
اطالعات از بخش مطالعات شرکتهای آب منطقهای کل کشور و آب
منطقهای استان همدان تهیه شد .شکل  0موقیت آبخوان مورد مطالعه
و چاههای پیزومتری را نشان میدهد.

از آنجا که هدف از این مطالعه ،بررسی اثر خشکسالی بر منابع آب
زیرزمینی بود ،بنابراین اثر خشکسالی هواشناسی بر خشکسالی آب
زیرزمینی مورد بررسی قرار گرفت .در این مطالعه با لحاظ اطالعات
ایستگاههای هواشناسی ،سه شاخص خشکسالی هواشناسی شامل
 ،SPIشاخص درصد نرمال )PNI( 7و شاخص دهکها )DI( 8و با
لحاظ اطالعات چاههای پیزومتری ،شاخص آب زیرزمینی GRI
محاسبه گردید .مراحل محاسبه هر یک از شاخصها بهصورت زیر
میباشد.

بهدلیل محدودیت تعداد ایستگاههای هواشناسی ،اطالعات ماهانه 2
ایستگاه هواشناسی کمیجان ،خنداب از استان مرکزی و قهاوند از استان
همدان طی دوره متناظر  08ساله با پراکنش مناسب واقع در محدوه
آبخوان مورد استفاده قرار گرفت .جهت تعمیم اطالعات هواشناسی به

Fig. 1- Location of Malayer aquifer, piezometers and meteorological stations

شکل  -0موقعیت آبخوان ،پیزومترها و ايستگاههای هواشناسی
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 -8-8شاخص بارش استاندارد ()SPI

 -5-8شاخص دهکها ()DI

شاخص  SPIیکی از شاخصهای پرکاربرد برای پایش خشکسالی در
سراسر جهان میباشد که بهطور گستردهای مورد استفاده قرار گرفته
است .مقادیر این شاخص در دورههای زمانی مورد نظر ،با برازش تابع
توزیع گامای دو پارامتری بر دادههای بارندگی و تبدیل آن به توزیع
نرمال استاندارد شده با میانگین صفر و انحراف از معیار یک ،بهدست
آمده است .روابط استفاده شده برای این تبدیل براساس روابط ارائه
شده توسط ) Lloyd-Hughes and Saunders (2002میباشد.
براساس این شاخص ،وقوع خشکسالی هنگامی است که  SPIبهطور
مستمر منفی و به مقدار  -0یا کمتر برسد و خاتمه آن زمانی است که
مقدار  SPIمثبت گردد .مهمترین مزیت شاخص  SPIقابلیت محاسبه
در مقیاسهای زمانی مختلف است که باعث میشود این شاخص بتواند
اثرات دورههای کوتاهمدت ذخایر آب (از جمله رطوبت خاک که در
تولیدات کشاورزی نقش مهمی دارد) و اثرات دورههای طوالنی مدت
منابع آب (از جمله ذخایر آب زیرزمینی و سطح مخازن آب) را پایش
نماید ) .(Mishra and Singh, 2010دامنههای شدت وقوع
خشکسالیهای این شاخص در جدول  0آورده شده است.

شاخص  DIتوسط ) Gibbs and Maher (1967ارایه شده است .این
شاخص وقوع بارندگیهای طوالنی مدت را در دهکهایی از توزیع
نرمال تقسیم میکند .بدین منظور ابتدا دادههای بارندگی ماهیانه یا
سالیانه به صورت صعودی مرتب و سپس احتمال وقوع بارش یک سال
یا یک ماه معین از رابطهی  0تعیین میشود:
i
()0
100
N 1
در این رابطه Pi ،احتمال وقوع بارندگی در شماره ردیف iام است و N
Pi 

تعداد دادههای بارندگی میباشد .در این صورت برحسب اینکه مقدار
 pدر چه فاصلهی دهکی (فاصله ده درصدی) قرار گرفته باشد ،مطابق
جدول  0یکی از درجههای خشکسالی و ترسالی به آن نسبت داده
میشود.
 -0-8شاخص آب زيرزمینی ()GRI

) Mendicino et al. (2008شاخص  GRIرا بهمنظور پایش و
پیشبینی خشکسالی هیدرولوژیکی در قالب رابطه  2ارائه و صحت آن
را در منطقه کاالبریای ایتالیا بررسی نمودند.
D y,m  μ D,m

 -3-8شاخص درصد نرمال ()PNI

()2

شاخص  PNIتوسط ) Willeke et al. (1994بــرای پایش
خشکسالی هواشناسی ارائه گردید که از نسبت مقدار بارندگی در یک
دورهی مشخص به مقدار نرمال بارندگی آن دوره محاسبه میشود.
) Hayes et al. (2010اصلیترین حسن این شاخص را محاسبات
بسیار ساده و مناسب برای آگاهی عموم از وضعیت خشکسالی در
مقیاس محلی و فصلی میداند .دامنههای پیشنهادی برای شدتهای
خشکسالی در شاخص  PNIدر جدول  0نشان داده شده است.

در این رابطه  Dy,mعمق آب زیرزمینی در سال  yو ماه  µD,m ،mو
 σD,mبه ترتیب میانگین و انحراف معیار ارتفاع سطح آب زیرزمینی در
ماه  mاست .طبقههای مختلف شدت خشکسالی به ازای هر یک از
شاخصها در جدول  0آورده شدهاند.

σ D,m

GRI y,m 

پس از محاسبه شاخصها ،همبستگی شاخص خشکسالی هواشناسی
و شاخص آب زیرزمینی از روش همبستگی پیرسون محاسبه شد.

Table 1- Classification of different drought indexes

جدول  -0طبقههای شدت خشکسالی در شاخصهای مختلف مورد بررسی

-1.5 to -1.99

40 to 50

10 to 20

Severe Drought

-1 to -1.49

55 to 70

20 to30

Moderate Drought

-0.99 to 0.99

70 to 130

30 to 70

Normal

1 to 1.49

130 to 145

70 to 80

Moderate

1.5 to 1.99

154 to 160

80 to 90

Severe

>2

> 160 %

90 to 100

Extremely
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Drought

<-2

< 40 %

<20%t

Extremely

Wet

GRI and SPI

)PNI (%

)DI (%

Classification

بازه تغییرات بارش از  2تا  025میلیمتر است .تغییرات عمق آب نیز از
 08تا  29/97متر است .نوسانات بارندگی نیز به صورتی است که در
سالهای آبی  86-87 ،80-82 ،82-80 ،79-82 ،78-79و 92-90
دارای بیشترین مقادیر هستند .عمق آبهای زیرزمینی نیز در طول
دوره آماری همواره در حال افزایش است.

هدف شناسایی و معرفی شاخص خشکسالی هواشناسی است که دارای
بیشترین همبستگی با  GRIدارد .محاسبه ضریب همبستگی به دو
صورت ماهانه و تأخیرهای  58 ،25 ،08 ،02 ،9 ،6 ،2 ،0ماهه انجام
شد .همبستگی بین شاخص  GRIو شاخصهای خشکسالی
هواشناسی در سطح اطمینان  95و  99درصد محاسبه شد .برای انتخاب
بهترین شاخص هواشناسی از مقایسه تعداد همبستگیها و در صورت
برابر بودن ،از سطح اطمینان برای انتخاب بهترین شاخص استفاده
میشود .الزم به ذکر است در اکثر مطالعات مشابه صورت گرفته ،روش
بررسی اثرات خشکسالی هواشناسی بر منابع آب زیرزمینی تحلیل
همبستگی میباشد که از سوی محققین مختلف توصیه شده است
(Soleimani Motlagh et al., 2017; Karimirad et al., 2015
;.)Asadzadeh et al., 2016

مقدار ضریب همبستگی پیرسون بین شاخصهای خشکسالی
هواشناسی  PNI ،SPIو  DIبا شاخص خشکسالی آب زیرزمینی
( )GRIبرای پیزومترهای آبخوان در صورت گرفت .جدول  ،2نتایج
ضریب همبستگی هر سه شاخص  DI ،SPIو  PNIبا شاخص GRI
را در دو حالت بدون تأخیر و تأخیرهای  25 ،08 ،02 ،9 ،6 ،2 ،0و 58
ماهه براساس تعداد ایستگاههای دارای همبستگی معنیدار ،سطح
معنیداری و جهت آن نشان میدهد.

در گام بعد ،با استفاده از شاخص خشکسالی هواشناسی منتخب ،اثر
خشکسالی هواشناسی بر عمق آبهای زیرزمینی مورد بررسی قرار
گرفت و با استفاده از تکنیک زمینآمار وضعیت آبهای زیرزمینی در
دورههای زمانی خشک و مرطوب با استفاده از نرمافزار ArcGIS
پهنهبندی شد .بدین منظور از روش کریجینگ معمولی )OK( 9به
دلیل دقت باال در برآورد عمق سطح ایستابی استفاده شدPiri and .
) Bameri (2014نیز روش کریجینگ را در درونیابی تغییرات عمق
آب زیرزمینی کارا و مناسب دانستند .پژوهشهای )Pak et al. (2014
و ) Asadzadeh et al. (2016نیز نشانگر دقت باالی روش
کریجینگ برای پهنهبندی عمق آب زیرزمینی بود.

جدول  2نشان میدهد ،ضریب همبستگی ماهانه بین شاخص
خشکسالی  SPIبا شاخص  GRIدر  09ایستگاه مثبت و در  02ایستگاه
منفی است .تعداد ایستگاههای دارای همبستگی معنیدار نیز  2مورد
میباشند .در بین  2ایستگاه معنیدار 0 ،ایستگاه در سطح  99درصد و
دو ایستگاه در سطح  95درصد معنیدار هستند که هر سه دارای
همبستگی مثبت میباشند .بررسی همبستگی با تأخیرهای مختلف
زمانی نشان میدهد که تعداد ایستگاههای دارای همبستگی معنیدار
بین شاخص  SPIو شاخص  GRIدر تأخیرهای ،08 ،02 ،9 ،6 ،2 ،0
 25و  58ماهه بهترتیب  5 ،02 ،0 ،05 ،7 ،2 ،5و  02مورد میباشند.
براین اساس بیشترین تعداد همبستگیهای معنیدار بین شاخصهای
خشکسالی  GRIو  SPIدر تأخیر زمانی  9ماهه قابل مشاهده است که
 05ایستگاه پیزومتری را پوشش داده است .این موضوع نشاندهنده
این است که بارش در تأخیر زمانی  9ماهه دارای بیشترین اثر روی
آبهای زیرزمینی آبخوان بوده است.

 -3نتايج و بحث
شکل  2نمودار سری زمانی دادههای بارش و میانگین عمق آب
زیرزمینی را نشان میدهد .میانگین ماهانه بارش  27میلیمتر در ماه و
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Fig. 2- The changes of precipitation and groundwater depth in the study area

شکل  -8تغییرات ماهانه بارش و عمق آب زيرزمینی منطقه مورد مطالعه
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Table 2- The results of correlation coefficients of GRI with SPI, DI and PNI in different time scales

جدول  – 8نتايج ضريب همبستگی شاخص  GRIبا شاخصهای  DI ، SPIو  PNIدر مقیاسهای زمانی مختلف
With time lag

Without
lag

)s. (0.01
s. ( 0.05)b
n.sc.
s. 0.01
s. 0.05
n.s.
s. 0.01
s. 0.05
n.s.
s. 0.01
s. 0.05
n.s.
s. 0.01
s. 0.05
n.s.
s. 0.01
s. 0.05
n.s.

Positive

Negative

SPI

7
23
0
0
2
2
11
17

a

Positive

Negative

DI

0
0
12
5
7
8
0
0
14
3
7
8
0
0
10
0
7
15

0
0
6
0
4
22
0
0
1
3
8
20
0
0
0
1
11
20

0
2
3
3
4
20
0
0
3
1
6
22
0
0
1
0
3
28

0
1
9
0
0
22
0
0
4
1
5
22
0
0
2
0
8
22

0
1
3
7
6
15
0
0
3
5
10
14
0
0
1
8
5
18

0
1
7
1
5
18
0
0
2

2
0
16
0
0
14
0
0
2
3
4
23
0
0
2
8
5
17

1
3
16
0
0
12
0
0
4
1
4
23
0
0
3
3
5
21

1
2
16
0
0
13
0
0
4
1
5
22
0
0
3
2
10
17

Significant

Positive

Negative

PNI

48
months

24
months

18
months

12
months

9
months

6
months

3
months

1
month

Monthly

Correlation number

Index

a: significant at 0.01 level, b: significant at 0.05 level and c: non-significant

همبستگی  6ایستگاه مذکور منفی میباشد .عالمت منفی مقدار ضریب
همبستگی بیانگر آن است که تغییرات شاخص  DIو  GRIدر حالت
همزمان بهصورت معکوس میباشد .بهعبارت دیگر ،با افزایش مقدار
شاخص  ،DIمقدار شاخص  GRIکاهش مییابد .از آن جایی که
افزایش شاخص  DIبه معنای افزایش بارش و نزوالت جوی است،
کاهش عمق آب منطقی میباشد .بررسی همبستگی در حالت تأخیر،
نشان میدهد که تعداد ایستگاههای دارای همبستگی معنیدار بین
شاخص  DIو شاخص  GRIدر تأخیرهای  25 ،08 ،02 ،9 ،6 ،2 ،0و
 58ماهه بهترتیب  02 ،7 ،7 ،05 ،7 ،9 ،5و  00ایستگاه میباشند .بر
این اساس بیشترین تعداد همبستگی بین شاخصهای خشکسالی
 GRIو  DIدر تأخیر زمانی  9ماهه قابل مشاهده است که  05ایستگاه
پیزومتری را شامل میشود .این نتیجه همسو با نتایج جدول 2
میبـاشد .لیکن به دلیل افزایش تعداد ایستگاههای دارای همبستگی
معنیدار از  05ایستگاه به  05ایستگاه میتوان اثر شاخص  DIرا بر
آب زیرزمینی منطقه مورد مطالعه بیش از شاخص  SPIدانست.
) Morid et al. (2006در مطالعه خود اظهار داشتند که شاخص DI
در مقایسه با دیگر شاخصهای خشکسالی هواشناسی ،نسبت به
رخدادهای بارشی حساسیت بیشتری از خود نشان میدهد.

مقایسه نتایج همبستگی با شاخص  SPIدر حالت بدون تأخیر با تأخیر
 9ماهه نشاندهنده این است که خشکسالی به صورت همزمان تأثیر
کمتری بر عمق آب زیرزمینی دارد .دلیل این امر را میتوان زمان الزم
برای رسیدن بارش به آبهای زیرزمینی دانست .تــأثیر کمبود بــارش
در تأخیرهای زمــانی کــوتــاه مــدت روی رطوبت خـاک و در
تـأخیر زمانی بلند مدت روی رودخانهها ،مخازن آب و آبهای
زیرزمینی میباشد ( .)Naderianfar et al., 2011در گزارش
) Mohammadi Ghaleni et al. (2010نیز به تأثیر تأخیر
خشکسالی هواشناسی بر آب زیرزمینی اشاره شده است.
) Naderianfar et al. (2011نیز در مطالعه خود تأخیر  02ماهه را
بهعنوان مؤثرترین گام زمانی در بررسی اثر خشکسالی هواشناسی بر
آب زیرزمینی عنوان کرد که همسو با نتایج این مطالعه میباشد.
بنابراین میتوان اظهار داشت ،حداقل  9ماه زمان الزم است تا اثر
خشکسالی هواشناسی بر منابع آب زیرزمینی مشاهده گردد.
جدول  2نشان میدهد ،ضریب همبستگی ماهانه بین شاخص
خشکسالی  GRIبا شاخص  DIدر  5ایستگاه مثبت و در  28ایستگاه
منفی است .این نتیجه برخالف نتایج شاخص  SPIمیباشد .بهعبارت
دیگر ،با درنظر گرفتن شاخص  ،DIبیشتر ایستگاهها دارای همبستگی
منفی با شاخص  GRIمیباشد .لیکن تعداد ایستگاههای دارای
همبستگی معنیدار بیش از شاخص  SPIمیباشد ( 6ایستگاه) .در بین
 6ایستگاه دارای همبستگی معنیدار 0 ،ایستگاه در سطح  99درصد و
 5ایستگاه در سطح  95درصد معنیدار هستند .ضمن آنکه جهت

همانگونه که از جدول  2استنباط میگردد ،همبستگی همزمان بین
شاخص خشکسالی  GRIبا شاخص  PNIدر  2ایستگاه مثبت و در 22
ایستگاه منفی است .تعداد ایستگاههای دارای همبستگی معنیدار نیز
 02ایستگاه میباشد که دارای جهت منفی هستند .از آن جایی که
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دارد .نتایج مطالعات )Nohegar and Mahmood Abadi (2012

افزایش شاخص  PNIبه معنای افزایش بارش و نزوالت جوی است،
کاهش عمق آب منطقی بهنظر میرسد .در بین  02ایستگاه معنیدار،
 2ایستگاه در سطح  99درصد و ده ایستگاه در سطح  95درصد معنیدار
هستند .بررسی همبستگی در حالت تأخیر ،نشان میدهد که تعداد
ایستگاههای دارای همبستگی معنیدار بین شاخص  PNIو
شاخص  GRIدر تأخیرهای  25 ،08 ،02 ،9 ،6 ،2 ،0و  58ماهه
بهترتیب  02 ،5 ،8 ،02 ،02 ،02 ،7و  7عدد میباشند .بر پایهی نتایج
بهدست آمده بیشترین تعداد همبستگی بین شاخصهای خشکسالی
 GRIو  PNIدر تأخیر زمانی  6 ،2و  9ماهه قابل مشاهده است که
 02ایستگاه پیزومتری را شامل میشود .از آنجا که تأخیر  9ماهه
شاخصهای  SPIو  DIقبال به تأیید رسید ،بنابراین میتوان با اطمینان
باال ،تأخیر  9ماهه را در بررسی اثر خشکسالی هواشناسی بر آب
زیرزمینی مؤثر و کارا ارزیابی نمود Naderianfar et al. (2011) .نیز
در پژوهشهای خود به تأثیر تأخیر  02ماهه خشکسالی در منابع آب
زیرزمینی اشاره داشتند.

نیز در ارزیابی خشکسالی حوضه کهورستان استان بوشهر نشان داد
شاخص  PNIدارای کارایی بهتری نسبت به شاخص  SPIاست .از
طرفی مقایسه مقدار ضریب همبستگی ایستگاهها بیانگر این مطلب
است که اگرچه تأثیر شاخصهای هواشناسی بر تغییرات تراز آب
زیرزمینی مشاهده و تأیید شد ،لیکن دیگر عوامل اقلیمی و انسانی نظیر
دمای هوا ،سطح زیر کشت ،متوسط رطوبت نسبی و میزان برداشت از
آبهای زیرزمینی نیز بر تغییرات تراز آب زیرزمینی مؤثر میباشد.
بهعبارت دیگر نتایج جدول  2نشان میدهد بیشترین تعداد
همبستگیهای معنیدار بین شاخص  PNIبا شاخص  GRIبرای 02
چاه معنیدار است .این بدان معنی است که تغییرات سطح آب زیرزمینی
در  52/6درصد از چاههای منطقه متأثر از خشکسالی هواشناسی است.
بهعبارت دیگر تغییرات سطح آب زیرزمینی در  59/5درصد از چاههای
مورد مطالعه میتواند ناشی از وضعیت برداشت و سایر عوامل
غیراقلیمی باشد،Pak et al. (2014) ،Kiani et al. (2015) .
( Kolahdoozan et al. )2015و ( Radfar et al. )2013برداشت
بیش از اندازه از آبخوان بهمنظور تأمین نیازهای شهری و کشاورزی را
مهمترین عامـل در نــوسانات عمق آب زیــرزمینی دانستند.
) Akbari et al. (2009نیز ضمن تأیید اثر خشکسالی هواشناسی ،اثر
برداشت بیرویه ،ازدیاد جمعیت ،افزایش سطح زیرکشت و تعداد زیاد
چاههای برداشت را بر تغییرات تراز آب زیرزمینی گزارش نمودند.

در مجموع ،مقایسه تعداد ایستگاههای دارای همبستگی معنیدار در
همه حالتهای بدون تأخیر و با تأخیر ،در جدول  2نشان میدهد که
درصد ایستگاههای دارای همبستگی معنیدار شاخص  GRIبا
شاخصهای  DI ،SPIو  PNIبهترتیب  27/52 ،22/05و 20/25
درصد میباشد .این نتیجه بیانگر آن است که اثر شاخص  PNIبر
تغییرات تراز آب زیرزمینی منطقه مورد مطالعه بیش از شاخص  DIو
 SPIاست .ضمن آنکه شاخص  DIنیز بهمراتب تأثیرگذارتر از شاخص
 SPIمشاهده شد .نتیجه پژوهشهای Mohammadian et al.
) (2010در بررسی خشکسالی در استان خراسان نشان داد شاخص
 PNIدر مطالعه خشکسالی کارایی بهتری نسبت به بقیه شاخصها

براساس نتایج جدول  ،2شاخص  PNIبا توجه به دارا بودن بیشترین
تعداد ایستگاههای دارای همبستگی معنیدار در همه حالتهای بدون
تأخیر و با تأخیر ،با شاخص آب زیرزمینی ،بهعنوان مؤثرترین شاخص
خشکسالی هواشناسی در آبخوان دشت کمیجان معرفی گردید.

Fig. 3- The groundwater depth changes in piezometric wells of Komijan aquifer in wet and dry periods

شکل  - 3تغییرات عمق آب زيرزمینی در دورههای خشک و تر در پیزومترهای آبخوان كمیجان
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میالجرد به اندازه  5/299متر است .چاه پیزومتر میالجرد در نواحی
مرکزی آبخوان قرار داشته و تحت تأثیر رودخانه قرهچای قرار دارد.
بههمین دلیل با کم و زیاد شدن مقدار آب این رودخانه در دورههای تر
و خشک میزان تغذیه آب زیرزمینی و در نتیجه عمق آب زیرزمینی
دچار نوسانات زیادی میشود.

بنابراین ،با درنظر گرفتن این شاخص ،اقدام به بررسی سطح آب
زیرزمینی هر یک از ایستگاههای مورد مطالعه در سالهای خشک و
تر ،براساس محدوده توصیفی جدول  0گردید (شکل .)2
همانگونه که از شکل  2استنباط میگردد ،بیشترین عمق آب مربوط
به پیزومتر کمیجان و کمترین عمق مربوط به پیزومتر کلوان است.
میانگین عمق آب در سالهای تر  26/79متر و در سالهای خشک
 27/96متر است .بهعبارت دیگر ،وقوع خشکسالی منجر به افزایش
عمق آب به میزان  5/5درصد شده است .از آنجا که کشور ایران از
نظر وضعیت آب نسبت به متوسطهای جهانی در شرایط بحرانیتری
قرار داشته و جـزو مناطق خشک جهان محسوب میشود
()Mohammad Jani and Yazdanian, 2014؛ لذا افزایش 5/5
درصدی عمق آب در فصل خشک نسبت به فصل تر دارای اهمیت
بسیاری است.

بهمنظور بررسی توزیع مکانی عمق آب زیرزمینی در سطح منطقه مورد
مطالعه ،نتایج درونیابی با روش کریجینگ در شکل  5آورده شد .شکل
 5نتایج توزیع مکانی تراز آب زیرزمینی به تفکیک سالهای خشک و
تر را در وسعت کل آبخوان در قالب  5کالس نشان میدهد .در ترسیم
این شکل ،درصد مساحت اختصاص یافته به هر کالس نیز مد نظر
قرار گرفت.
بر اساس نتایج شکل  ،5دامنه تغییرات عمق آب در سالهای خشک
و تر نشاندهنده کاهش عمق آب در سالهای تر و افزایش عمق آب
در سالهای خشک است .بررسی توزیع مکانی تغییرات عمق آب در
شکل  5نشان میدهد ،بخشهای شمالی و محدوده غربی آبخوان
دارای بیشترین عمق آب و ناحیه مرکزی و جنوب شرقی آبخوان دارای
کمترین عمق آب میباشند.

کمترین اختالف بین سالهای تر و خشک در پیزومتر کلوان به اندازه
 2/202متر است .به دلیل این که این پیزومتر در بخش شرقی آبخوان
قرار داشته و در این ناحیه سنگ کف در عمق کمتری قرار دارد ،دارای
نوسانات کمتری است .همچنین بیشترین اختالف در چاه پیزومتر

Fig. 4- The average groundwater depth in dry and wet season during 1996 to 2014

شکل  -5میانگین كلی عمق آب زيرزمینی در فصل خشک و تر بین سالهای  0370تا 0363
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زیرزمینی در مقایسه با آبهای با عمق کمتر اشاره کردند که همسو با
نتایج حاضر میباشد.

دلیل این امر میتواند تمرکز  75درصد از چاههای برداشت در مناطق
غربی آبخوان و برداشت بیش از اندازه به منظور مصرف شهری در
شمال شرق آبخوان باشد (شکل  .)0بررسی وسعت اختصاص یافته
برای هر کالس طبقهبندی در شکل  5گویای آن است که بیشترین
پهنه در هر دو سال خشک و تر مربوط به کالس  08/52تا 25/75
متر است که در سالهای خشک و تر بهترتیب  52/79و  50/26درصد
از کل مساحت آبخوان را شامل میشود .نتایج شکل  5نشان میدهد
میانگین کلی عمق آب در فصل تر در کالس  02/52تا  08/52متر به
مقدار  02/66درصد میباشد که در مقایسه با فصل خشک که 7/2
درصد است پهنه بیشتری را شامل شده است .این پهنه در اطراف
پیزومترهای چزان  0و  2در قسمت مرکزی قرار داشته و در فصل تر
با پر آب شدن رودخانهها و تغذیه آب زیرزمینی بر مساحت پهنه در
دورههای تر تأثیر داشته است .بازه عمق  02/52تا  08/52متر شامل
دو بخش آبخوان میشود .بخش کوچکی از مرز شرقی آبخوان در
نزدیکی پیزومتر کلوان که همان گونه در شکل  2نیز مشاهده شد
دارای کمترین اختالف در فصل تر و خشک بود .این موضوع در شکل
 5نیز به خوبی مشهود است .بخشهای مرکزی آبخوان که در فصل
تر ناحیه بین نهر پشته تا فاراب را شامل میشود در مقایسه با فصل
خشک ناحیه بیشتری را دربرگرفته و در امتداد مسیر رودخانه قرهچای
گسترش یافته است .بخش مرکزی در فصل تر و با پر آب شدن
رودخانهها گسترش یافته به نحوی که حدود  0/5درصد از مساحت
نسبت به فصل خشک و زمانی که آب رودخانه ها کمتر است را شامل
میشود .دامنه عمق آب  08/52تا  25/75متر که بخش اعظم آبخوان
را به خود اختصاص داده ،در فصل خشک  0/52درصد از مساحت
بیشتر از فصل تر است .بیشتر بودن پهنههایی با عمق بیشتر در فصل
خشک نسبت به فصل تر در این نواحی نشان دهنده تأثیر کمبود بارش
و برداشت از منابع آب زیرزمینی به منظور مصارف شهری و کشاورزی
منطقه است .بازه عمق  25/75تا  28/56متر در آبخوان شامل مرزهای
شمالی و غربی آبخوان است .این ناحیه در فصل خشک  2/62درصد
از مساحت نسبت به فصل تر بیشتر است .همچنین این پهنه شامل
بخش کوچکی از شرق آبخوان در فصل خشک بوده که نشاندهنده
تأثیر کمبود بارشها و برداشت در فصل خشک میباشد .بازه عمق
 28/56تا  79/02متر که بخش شمال شرق از آبخوان را شامل میشود.
این پهنه در فصل تر شامل  9/29درصد از مساحت آبخوان و در فصل
خشک  02/57درصد بوده که دارای تفاوت  0/28درصدی است .دلیل
این امر تأثیر بسیار اندک نزوالت جوی بر آبهای زیرزمینی با عمق
زیاد است که در پژوهش ) Asadzadeh et al. (2016برای
پیزومترهای با عمق زیاد در دشت قره چهاردلی نیز گزارش شده است.
) Khan et al. (2008در بررسی آب زیرزمینی در یکی از دشتهای
استرالیا به ضعیف بودن همبستگی بین بارش و آبهای عمیق

 -5نتیجهگیری
با بررسی نتایج شاخصهای خشکسالی میتوان دریافت که در دوره
مطالعاتی در محدوده آبخوان کمیجان خشکسالی هواشناسی رخ داده
است .بررسی نتایج خشکسالی هواشناسی و خشکسالی آبهای
زیرزمینی در ارتباط با هم نشان داد کمبود بارش بارش و نزوالت جوی
با تأخیر زمانی  9ماهه در آبهای زیرزمینی تأثیر دارد .این بدان معنی
است که با وقوع خشکسالی هواشناسی میتوان با مدیریت زمانی منابع
آب زیرزمینی ،اثرات خشکسالی هواشناسی بر خشکسالی آب زیرزمینی
را کاهش داد .همچنین شاخص  PNIدر این رابطه بیشترین همبستگی
را در مقایسه با بقیه شاخصها نشان داد .دلیل این امر وجود اثر فصلی
در دادههای سطح آب زیرزمینی بود که مطابقت بیشتری با شاخص
 PNIداشت .به منظور رسم نقشه آبخوان در دورههای تر و خشک
دستهبندی دادهها با شاخص  PNIانجام گرفت و نقشههای آبخوان در
دورههای خشک و تر رسم شد .نتایج نشان داد بخش مرکزی آبخوان
به دلیل تغذیه توسط رودخانه قرهچای دارای وضعیت مناسبی است.
همچنین بخش شمال شرقی آبخوان در نزدیکی شهر کمیجان
بحرانیترین بخش آبخوان است .این امر به دلیل استفاده زیاد از منابع
آب زیرزمینی این محدوده برای تأمین نیاز شهری است .مرزهای غربی
آبخوان نیز به دلیل تراکم باالی چاههای برداشت بخش کشاورزی
دچار افزایش عمق آب زیرزمینی شده است .وضعیت آبخوان در دوره
آماری نشان میدهد با ادامه روند افزایش عمق آب در بخشهای
شمال شرق همچنین مرزهای غربی آبخوان ،این مناطق در آینده
نزدیک دچار کم آبی ،کاهش کیفیت آب و فرونشست میشوند .به
همین دلیل برنامهریزی به منظور استفاده درست از منابع آبی منطقه،
همچنین ایجاد آمادگی به منظور مقابله با خشکسالی در دورههای آتی
دارای اهمیت بسیاری است.
پینوشتها
1- Groundwater Resource Index
2- Standardized Water-Level Index
3- Geographic Information System
4- Standardized Precipitation Index
5- Standardized Groundwater Level Index
6- Thiessen’s Ppolygon
7- Percent of Normal Index
8- Deciles Index
9- Ordinary Kriging
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