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تاریخ پذیرش6931/2/9 :

چکیده
پایش خشکسالی هواشناسی و آب زیرزمینی و تعیین میزان تأخیر بین این دو نوع خشکسالی در بخش های مختلف مکانیِ یک
منطقه میتواند کمک شایانی به مدیریت مصرف و صرفهجویی منابع آب زیرزمینی نماید .در این پژووهش ،تغییژرا

] [ Downloaded from deej.kashanu.ac.ir on 2023-01-07

تحلیل زمانیمکانی خشکسالیهای هواشناسی و آب زیرزمینی

زمژانی و

مکانی خشکسالیها با استفاده از دو شاخص بارش استاندارد و آب زیرزمینی در منطقۀ مهیژار شژمالی اسژتان اصژفهان ،مژورد
زیرزمینی و احتماالً به دلیل کاهش سرعت نفوذپذیری و بستهشدن منافذ آبرفت ناشی از تعدد چاه های بهرهبژرداری و برداشژت
زیاد منابع آب زیرزمینی با تأخیر زمانی باال ( 44ماه) صور

میگیرد .در بخش غربی آبخوان ،بهویوه در حوالی چاه پیزومتژری

آجرکاخ ،بیشترین همبستگی بین خشکسالیهای هواشناسی و آب زیرزمینی در تأخیر زمانی  24ماه ،بهترتیژ
 0/22صور

میگیرد .ضری

بژا R2برابژر بژا

نفوذپذیری باال ،جریان ورودی از آبخوان مجاور ،تغذیۀ جانبی ناشی از سژازندهژای نفژوذپژذیر

آهکی نزدیک به دشت ،حفظ تخلخل مؤثر آبخوان و کنترل پدیدۀ نشست بهعلژت تجمژع آب انتقژالیافتژه از کانژال مهیژار در
حوالی این چاهها ،از دالیل پاسخ نسبتاً سریع سطح آب زیرزمینی نسبت به نوسانا

بارش در این مناطق است .همچنین نتژایج

پهنهبندی مکانی خشکسالی های هواشناسی و آب زیرزمینی ،مبین افزایش میزان زمان تأخیر بین خشکسژالی هواشناسژی و آب
زیرزمینی و گسترش شد

خشکسالی در بیشتر بخشهای آبخوان با گذشت زمان است.

] [ DOR: 20.1001.1.25386336.1396.6.15.4.9

تجزیه و تحلیل قرار گرفت .نتایج نشان داد که خشکسالی آب زیرزمینی در بیشتر بخش های آبخوان به علت افزایش عمژق آب

واژههای کلیدی :خشکسالی هیدروژئولوژیک ،بهرهبرداری بیرویۀ آب زیرزمینی ،زمان انتشار خشکسالی ،دشت مهیار شمالی.
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 .3دانشآموخته دکتری علوم و مهندسی آبخیزداری ،دانشگاه کاشان
 .4دانشجوی کارشناسیارشد علوم و مهندسی آبخیزداری ،دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین ،دانشگاه کاشان
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زمانی بلندمد (7ژ 10ماه) قابلتبیین است .پاندا 4و همکژاران

مقدمه
در دهههای اخیر ،بهعلت اهمیت برنامهریزی و مدیریت پایژدار

( )2007بهمنظور شناخت و تعیژین رونژد تغییژرا سژطح آب

منابع آب ،بررسی وضعیت منابع آب زیرزمینی در مقابل وقژایع

زیرزمینی در منطقۀ اوراسیای هند و تأثیر خشکسالی و دخالژت

مختلف ازجمله خشکسالی برای جمعآوری اطالعا ضروری

بشر ،از روش آماری ناپارامتری من ژکندال استفاده کردند .نتایج

بهنظر می رسد .خشکسالی به چهار نوع اصلی یعنی خشکسالی

نشان داد که افت سژطح آب بژهعلژت کمبژود بژاران در طژول

هواشناسی ،خشکسالی هیدرولوژیکی ،خشکسالی کشاورزی و
طبقهبندی مژیشژود (دراکژو ،1
خشکسالی اقتصادیاجتماعی 

سال های خشک ،دمای باال و دخالت بشری نتوانسته بژا تغذیژه
در سال های مرطوب جبران شود .خان و همکژاران ( )2004از

اهمیژژت بیشژژتری دارنژژد .پدیژژدۀ خشکسژژالی هواشناسژژی در

آب زیرزمینی در سه منطقۀ تحژت آبیژاری در حوضژۀ مژاری ژ

خشکسژالی هیژدرولوژیکی مژیشژود و

دارل ژین اسژژترالیا اسژژتفاده کردنژژد کژژه نتژژایج حژژاکی از وجژژود

کاهش منابع آب را از طریق خشکیدگی جریان های سژطحی و

همبسژتگی بژاال بژین شژاخص  SPIو نوسژانهژای سژطح آب

زیرزمینی بهدنبال دارد .خشکسژالی هیژدرولوژیکی مهژ تژرین

زیرزمینی در منطقه بوده ،بهطوریکه می توان با بهره وری از آن،

شکل این پدیده است که از آن ،بهعنوان خشکسالی واقعی نیژز

الگژژوی خشکسژژالیهژژای اصژژلی را در اسژژترالیا تعیژژین کژژرد.

طوالنیمد  ،موجژ

۲

مندیسینو و همکاران ( ،)2004شاخص آب زیرزمینی ()GRI

یاد میشود (کارآموز و عراقینواد.)200۲ ،

2

وقژژوع خشکسژژالیهژژای ضژژعیف تژژا شژژدید در کشژژور امژژری

شرایط خشکسالی آب زیرزمینی معرفی کردند و بیژان نمودنژد

اجتنابناپژذیر اسژت .بژرای مثژال ،نتژایج پژووهش رضژایی و


که این شاخص ،اشتقاقی از مدل سادۀ پخش تعژادل آب اسژت

همکاران ( )2013در دریاچۀ ارومیه و همچنین یافته های بابایی

کژژه در منطقژژه مدیترانژژه بژژه آزمژژایش درآمژژده اسژژت .تحلیژژل

فینی و علیجانی ( )2013در کشور تأییدکنندۀ این مطل

است.

ویوگیهای  ، GRIتنوع مکانی باالیی را نسبتبه ( SPIالبتژه در

بنژژابراین ،شژژناخت خشکسژژالی و ارزیژژابی اثژژرا

آن بژژر

مقایسه با تحلیلهای طیفی) نشان داد و حساسژیت معنژیداری

محیطزیست ،بهویوه منابع آب ضروری است .درنتیجه ،امژروزه

با ویوگژی هژای سژن شناسژی از تحلیژل هژای منطقژهای دارد.

پووهش های گسترده ای دربارۀ خشکسژالیهژای هواشناسژی و

عالوهبژراین GRI ،همبسژتگی بسژیار بژاالیی بژا  SPIدر طژول

آب زیرزمینی و اثرا

آن در جهان و ایران انجام شده است که
2

از آن جمله میتوان به پووهش ویسنته سرانو و مورنا ()200۲

7

ماه های تابستان نشان می دهژد .شژهید و هازریکژا ( )200٨بژه
تحلیل آب نگار سطح آب زیرزمینی و دورۀ زمانی بارنژدگی در

شاخص بژارش استانداردشژده )SPI( 3در مقیژاسهژای زمژانی

ایشان نشان داد که افزایش برداشت آب زیرزمینی برای آبیژاری

گوناگون و در یک حوضۀ بزرگ بسته در منطقۀ مرکزی اسپانیا

در فصل های خشک و بازگشت خشکسالی ها ،از عوامژل افژت

پرداختند و به این نتیجه رسیدند که مقیژاس زمژانی بلندمژد

سطح آب زیرزمینی در این منطقه بوده و اگر مداخلژۀ بشژر در

(بیشتر از  12ماه) نمیتوانژد بژرای تعیژین خشکسژالی در ایژن

سامانۀ آب زیرزمینی وجود نمیداشژت ،یکژی از عوامژل افژت

منطقه مفید باشد و رویه رفته ،تغییرا جریان هژای سژطحی

آب زیرزمینی بهطور عمده ،مربوط به کاهش بارندگی هژا بژود.

 SPIو منابع آب زیرزمینی با پاسژخ

شکیبا و همکاران ( ،)2010خشکسالی هواشناسی و تأثیر آن بر

با مقیاس زمانی کوتاهمد

منابع آب زیرزمینی در شرق اسژتان کرمانشژاه را بژا اسژتفاده از
1. Dracup
2. Vicente-Serrano and Lopez- Moreno
3. Standardized precipitation index

4. Panda
5. Mendicino
6. Groundwater resource index
7. Shahid and Hazarika

] [ DOI: 10.22052/6.15.101

اشاره کرد .ایشان به بررسی خشکسالی هواشناسی با اسژتفاده از

منطقۀ شمال غربی کشور بژنگالدش پرداختنژد نتژایج تحقیژق

] [ DOR: 20.1001.1.25386336.1396.6.15.4.9

باتوجهبه روند منفی شدید در بارشهژای مختلژف کشژور،

را بهعنوان ابزار قابل اطمینان و مناسبی در پایش و پژیش بینژی

] [ Downloaded from deej.kashanu.ac.ir on 2023-01-07

 .)1٨40در این میان ،خشکسژالی هواشناسژی و هیژدرولوژیکی

شاخص  SPIبرای بررسی اثر خشکسالی و بارندگی بژر سژطح
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تحلیل زمانیمکانی خشکسالیهای هواشناسی و آب زیرزمینی...

زیرزمینی ،ضژمن بررسژی نوسژانا ماهانژۀ  SPIو سژطح آب

ارتباط بین این نوع خشکسالیها مژیتوانژد اطالعژا مفیژدی

همبستگی بژین دو

برای برنامهریزی و مدیریت ریسک خشکسالیها برای تخفیف

پارامتر مذکور را محاسبه نمودند .نتایج بررسی آن ها نشژان داده

اثرا

آنها فراه کند .در پووهشهای قبلژی ،هرچنژد کژه بژه

که تمام ایستگاه ها در منطقۀ موردمطالعه ،با خشکسژالی مواجژه

ارتباط بژین خشکسژالیهژای هواشناسژی و هیژدروژئولوژیکی

بژژودهانژژد .چمژژنپیژژرا و همکژژاران ( ،)2014بژژه بررس ژی آثژژار

اشاره شده است ،چنانچه تأخیر بین این دو نوع خشکسژالی در

خشکسالی بر تغییرا سطح سفرۀ آب زیرزمینی دشژت الشژتر

بخشهای مختلف آبخوان (در نژواحی تحژت تژأثیر هژر چژاه

با استفاده از شاخصهای  GRIو  SPIدر یک دورۀ بیستسژاله

پیزومتری) از لحاظ زمانی و مکانی مورد تجزیه و تحلیل قژرار

(1370ژ )134٨پرداختند که نتایج تحقیژق آنهژا ،نشژان دهنژدۀ

گیرد ،میتوان بهنحو بهتری آبخژوان را مژدیریت کژرد .در ایژن

افژژت سژژفرۀ دشژژت موردمطالعژژه و همبسژژتگی معنژژیدار ب ژین

تحقیق تالش می شژود تحلیژل زمژانیمکژانی خشکسژالیهژای

شاخص  SPIدر مقیاس زمانی 24ماهه با میانگین تژراز سژطح

هواشناسی و آب زیرزمینی و میزان تأخیر زمانی بژین آن دو در

آب زیرزمینی و شژاخص  GRIآبخژوان دشژت بژود .همچنژین

مکانهای مختلف دشت مهیار شمالی واقع در اسژتان اصژفهان

بژر فصژول

بررسی شود .بنابراین ،هدف مطالعه پایش دو نژوع خشکسژالی

زمسژژتان و پژژاییز منطبژژقانژژد کژژه ایژژن امژژر بژژه مژژدیریت بهینژۀ

هواشناسی و آب زیرزمینی با تأکید بر تعیژین تژأخیر زمژانی در

بهرهبرداری در فصول بهار و تابستان کمک مژی کنژد .محمژدی


بخشهای مختلف آبخوان دشت مهیار شمالی است.

زیرزمینی طی دورۀ آماری سیساله ،ضری

نتایج آنها نشان داد کژه خشکسژالیهژا بژه ترتیژ

قلعژژهنژژی و همکژژاران ( ،)2012بژژهمنظژژور بررسژژی رابطژژۀ بژژین
خشکسالی های هواشناسی و آب زیرزمینژی در آبخژوان دشژت

مواد و روشها

شاخص  SPIبا مقیاسهای زمانی  24و 44ماهه با تژراز سژطح

دشت مهیار شمالی در  30کیلومتری جنوب شهر اصفهان واقژع

آب زیرزمینی با تأخیر زمانی پنجماهژه ،بیشژترین همبسژتگی را

شده اسژت .ایژن دشژت بژهدلیژل اراضژی وسژیع و مسژتعد ،از

داشژژته اسژژت .نتژژایج پژژووهش صژیف و همکژژاران ( )2013در

قط های کشژاورزی در اسژتان اصژفهان محسژوب مژی شژود.

بررسی خشکسالی هیدورژئولوژیکی در آبخوان دشت فسژا بژا

آبخوان این دشت در مختصا

 ۲1درجژه و  41دقیقژه تژا ۲1

استفاده از شاخص  GRIنیز حاکی از روند کاهشی مقژادیر آن

درجه و  ۲1دقیقۀ طول شرقی و  32درجژه و  1۲دقیقژه تژا 32

بود که در سالهای اخیر ،نشاندهندۀ شد بیشژتر خشکسژالی

درجه و  22دقیقۀ عژر

شژمالی قژرار دارد .مسژاحت منطقژۀ

است .خورانی و خواجه ( )2014در بررسژی هژ زمژانی رونژد

مهیار 227/14 ،کیلومترمربع و مساحت این آبخوان کژه از نژوع

خشکسالی و افژت سژطح آب زیرزمینژی در دشژت داراب بژا

آزاد مژژژیباشژژژد 122/4 ،کیلومترمربژژژع اسژژژت .در محژژژدودۀ

استفاده از آزمون ناپارامتری منژکندال و شاخص  SPIبژه ایژن

موردمطالعژژه ،طبژژق نقشژژۀ زمژژینشناسژژی دریافژژتشژژده از آب

نتیجه رسژیدند کژه در محژدودۀ موردمطالعژه افژت سژطح آب

منطقهای استان اصفهان ،واحدهای سژنگی و سژازندهای دوران

زیرزمینی با یک تأخیر پنجماهه رخ میدهد.

دوم تا سوم زمین شناسی رخنمون دارند که از قدی بژه جدیژد

بنابراین باتوجهبه مسائل مطژر شژده ،تعیژین ویوگژیهژای

عبار اند از :گرانودیوریت (ژوراسژیک بژاالیی) ،سژن

آهژک

هیدروژئولوژیکی در یک منطقه ،یکی از نیازهای اساسی بژرای

سن های آهکی نازک الیه ،مژارن هژای آرژیلیتژی و شژیلهژای

برنامهریزی محیطژی و اقتصژادی بژهویژوه برنامژهریژزی بژرای

سیاهرن


آهک آمونیت دار دورۀ کرتاسژه،
1. Raziei

] [ DOI: 10.22052/6.15.101

خشکسالی یژا ترسژالیهژای هواشناسژی ،هیژدرولوژیکی و یژا

همراه با فسیل اربیتولین دار و آمژونیتی دورۀ کرتاسژه همژراه بژا
با میان الیه های سن

] [ DOR: 20.1001.1.25386336.1396.6.15.4.9

ساوه ،از شاخص  SPIاستفاده کردنژد .نتژایج نشژان دادنژد کژه

منطقۀ موردمطالعه

] [ Downloaded from deej.kashanu.ac.ir on 2023-01-07
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سن های آتشفشانی دولریتیژک پژالئوژن در اطژراف دشژت و

را نشان میدهد.

آبرفتهای دورۀ کواترنر که شامل ماسه ،رس ،سیلت و گژراول
در سژژطح دشژژت اسژژت .نکتژژۀ حژژائز اهمیژژت ایژژن اسژژت کژژه
آهژژکهژژای کرتاسژژه اطژژراف دشژژت بژژهدلیژژل وجژژود درز و
شکاف های وسیع ،از منابع کارستیک باارزش در منطقه است و
در تغذیۀ آبرفت های دشت نقش بسژزایی دارد .ایژن منطقژه از
لحاظ آبوهوایی براساس سیست طبقهبندی آمبژرژه ،در ناحیژۀ
بارش ساالنۀ آن  1۲0میلیمتر است .تعداد چاههای بهره برداری
حفر شده در محدودۀ مطالعاتی طبق آمار سازمان آب منطقژهای
استان اصفهان ،حدود  324حلقۀ چاه است که تعدادی متروکژه
یا دارای تخلیه صفر هستند و در حال حاضر ،تعژداد  244چژاه
در حال بهرهبرداری است .از این تعداد ،حژدود  134حلقژه در
محدودۀ موردمطالعه (آبخوان آزاد) قرار دارنژد .البتژه از تعژداد
چاههای غیرمجاز حفرشده در دشت آماری موجود نیسژت .در
این منطقه ،انتقال آب از رودخانژه زاینژدهرود بژهدلیژل توسژعۀ
اراضژژی ،تقویژژت سژژفرۀ آب زیرزمینژژی و رونژژق کشژژاورزی و
اقتصادی صور

گرفته است.

] [ Downloaded from deej.kashanu.ac.ir on 2023-01-07

نیمهخشک معتدل قرار دارد (نادری همژامی .)2011 ،میژانگین

شکل ( :)5تعداد چاههای حفرشده در دشت از 6992ـ6939

شکل ( :)9روند نمای تحقیق

روش انجام پژوهش
ابتدا داده ها و اطالعا

موردنیژاز تحقیژق شژامل نقشژه هژای

توپژژوگرافی و زمژژینشناسژژی ،دادههژژای بژژارش ایسژژتگاههژژای
هواشناسی منطقه و ارتفاع سطح ایستابی پیزومترهای واقع در
محدودۀ آبخوان از ادارۀ آب منطقهای استان اصفهان مربوطژه
گردآوری شد.
شکل ( :)6نقشۀ زمینشناسی منطقه ،موقعیت آبخوان ،شبکۀ تیسن و
پراکنش چاههای پیزومتری

نقشۀ زمین شناسی منطقۀ مهیژار شژمالی ،موقعیژت آبخژوان
هریک از آنها با استفاده از شژبکۀ تیسژن در شژکل ( )1نشژان
داده شژژده اسژژت .شژژکل ( )2تعژژداد چژژاههژژای حفرشژژده طژژی
سال های 133۲ژ1343در دشت و شکل ( )3روندنمای تحقیژق

بارانسنجی استان اصفهان و ایستگاههای مجاور در دورۀ زمژانی
 1371تا  13٨1استفاده شد .همچنین از دادههای ماهانژۀ سژطح
آب ،تعداد  1۲چاه پیزومتری استفاده شژد .شژکل ( )4پژراکنش
ایسژژتگاههژژای بژژارانسژژنجی و سژژینوپتیک را در منطقژژه نشژژان
می دهد .برای کنترل همگنی دادهها از روش آزمون تژوالی (ران
تست )1و برای بازسژازی نژواقص آمژاری از روش همبسژتگی
1. Run Test

] [ DOI: 10.22052/6.15.101

دشت ،پراکنش چاههژای پیزومتژری بژا مسژاحت تحژت تژأثیر

در این تحقیق ،از آمژار بژارش ایسژتگاههژای سژینوپتیک و

] [ DOR: 20.1001.1.25386336.1396.6.15.4.9

جمعآوری دادهها و اطالعات موردنیاز

تحلیل زمانیمکانی خشکسالیهای هواشناسی و آب زیرزمینی...

بین ایستگاهها استفاده شد.

901

مهیار شمالی در مقیاس زمانی ساالنه ترسی گردید .نقشژههژای
گسترۀ مکانی خشکسالی هواشناسی در ایژن دشژت بژر مبنژای
ایستگاههای بارانسنجی و سینوپتیک استان اصفهان

مقادیر SPI
در محیط  GISاسژتخرا شژدند .بژرای ایژن منظژور ،از روش
درونیابی کریجنی

برای پهنهبندی خشکسالی بژهدلیژل پژایین

بودن خطای درونیابی نسبتبه روشهای دیگژر اسژتفاده شژد
(ملکینواد و همکاران.)2011 ،

طبقات خشکسالی

مقادیر SPI

مقادیر GRI

ترسالی بسیار شدید

 2و بیشتر

 2و بیشتر

ترسالی شدید

 1/۲تا 1/٨٨

 1/۲تا 1/٨٨

ترسالی متوسط

 1تا 1/4٨

 1تا 1/4٨

شرایط نرمال

 0/٨٨تا -0/٨٨

 0/٨٨تا -0/٨٨

خشکسالی متوسط

 -1تا -1/4٨

 -1تا -1/4٨

خشکسالی شدید

 -1/۲تا -1/٨٨

 -1/۲تا -1/٨٨

خشکسالی بسیار شدید

 -2و کمتر

 -2و کمتر

شکل ( :)۱پراکنش ایستگاههای هواشناسی و بارانسنجی

پایش خشکسالیهای هواشناسی و هیدروژئولوژیکی
ـ پایش خشکسالی هواشناسی
در این تحقیق ،برای بررسی و تعیین خشکسالی هواشناسژی ،از
شاخص  SPIدر محیط نرمافزار  1DIPاستفاده شده اسژت .ایژن
شاخص را مککی 2و همکژاران ( )1٨٨3پیشژنهاد کژرده انژد و
بهطور گسترده بهعلت توسعۀ نظری قابلاطمینان آن ،توانژایی و
تطبیقپذیری در تحلیل خشکسالی از دو دهژۀ گذشژته تژاکنون
مورداستفاده قرار گرفته است (ردموند

3

 .)2002 ،شژاخص SPI

آماری بر آنکه معموالً توزیع گاماست ،محاسبه میشود ،سژپ
تابع تجمعی توزیع با استفاده از احتمژاال مسژاوی بژه توزیژع
نرمال تبدیل میگردد .بهعبار

دیگر ،احتماال به سژریهژای

استانداردشده با میانگین صژفر و انحژراف معیژار  1انتقژال داده
میشوند (ویسنتهژ سرانو و همکاران .)2014 ،طبقژا

ـ پایش خشکسالی هیدروژئولوژیکی (آب زیرزمینی)
در این تحقیق ،بژهمنظژور پژایش خشکسژالی آب زیرزمینژی،
شاخص سطح آب استاندارد استفاده شد .مقدار این شژاخص
از رابطۀ ( )1محاسبه میشود (مندیسینو و همکاران.)2004 ،
D y,m  μ D,m

()1

σ D,m

در این رابطه،

GRI 

ارتفاع سطح آب زیرزمینی چژاه هژای

پیزومتری در سال  Yو مژاه،m

میژانگین ماهانژۀ آنهژا و

مختلژف

انحراف از معیار این مقادیر در ماه  mاسژت .طبقژا مختلژف

شاخصهای ( SPIبراساس نتایج مککژی و همکژاران)1٨٨3 ،

رطژوبتی در شژاخص  GRIنیژز هماننژد شژاخص  SPIاسژت

در جدول ( )1ارائه شده است .در منطقۀ مهیار شمالی ،پایش و

(جژژدول  .)1ازآنجژژاییکژژه تفسژژیر فیزیکژژی خشکسژژالی آب

SPI

زیرزمینی به تأثیرا خشکسالی هواشناسی بر سیست هژای آب

بررسی زمانی خشکسالی هواشناسی با استفاده از شاخص

معرف منطقژه (میژانگین وزنژی بژارش منطقژه براسژاس روش

پایش زمانی خشکسالی آب زیرزمینی بژا اسژتفاده از شژاخص

تیسن) انجام شد و گسژترۀ خشکسژالی هواشناسژی در دشژت

 GRIمشابه با شاخص  SPIو دیگر شاخصهای هیدرولوژیکی

1. Drought Indices Package
2. McKee
3. Redmond

ماننژژد ( SSIبژژارکر 4و همکژژاران )201۲ ،انجژژام شژژد و نقشژژه
4. Barker

] [ DOI: 10.22052/6.15.101

در مقیاس های زمانی  24 ،12 ،٨ ،2 ،3و 44ماهه بژرای بژارش

برمیگژردد (احمژدی آخورمژه و همکژاران،)201۲ ،
زیرزمینی 

] [ DOR: 20.1001.1.25386336.1396.6.15.4.9

براساس دادههای بارش طوالنیمد و برازش توزیژع مناسژ

] [ Downloaded from deej.kashanu.ac.ir on 2023-01-07
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پهنه بندی آن در دشت مهیار شمالی در مقیژاس زمژانی سژاالنه

( 24و  44ماهه) تا سال آبی 1377ژ 1374حفظ شده است .از

ترسی گردید.

این تاریخ بهبعد ،بهمد

ـ تعیین میزان تأخیر زمانی خشکسالیهای هواشناسی

مقیاس های زمانی  3تا  24ماه حاک بوده و در مقیاس زمژانی

و هیدروژئولوژیکی

 44ماهه ،خشکسالی از نوع متوسط بوده است .از سژال آبژی

از آنجژژاییکژژه تعیژژین میژژزان تژژأخیر زمژژانی بژژین وقژژوع
خشکسالی های هواشناسی و هیدروژئولوژیکی به برنامژه ریژزی
و مدیریت منابع آب کمک شایانی مژیکنژد ،در ایژن پژووهش،
بخش های مختلف دشت موردمطالعه در مقیاس هژای زمژانی 3
تا  44ماه ،تعیین و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.

نتایج و بحث

شدید براساس مقیاس های زمانی بلندمد

( 12تا  44ماهژه)

رخ داده است .مجدداً در سال  ،1347نقصان بارش در منطقه
باعث وقوع خشکسالی های متوسط تا شدید (در سژری  3تژا
 24ماه) شژده اسژت .در ایژن زمژان ،سژری زمژانی  44ماهژه
وضعیت نرمال و ترسالی متوسط را در منطقه نشان داده است
و در پایان دورۀ آماری (134٨ژ )13٨0بر اساس ایژن سژری،
خشکسالی شدید قابلتوجه است.
بهطور کلی براساس این نمودارها ،رفتار سریهای زمانی

پایش زمانی خشکسالی هواشناسی
بژژرای بررسژژی خشکسژژالی هواشناسژژی ،شژژاخص  SPIدر
مقیاس های زمانی  24 ،12 ،2 ،3و 44ماهه برای بارش معرف
منطقه محاسبه شژد .مطژابق شژکلهژای ( )۲و ( )2نوسژانا
شاخص  SPIدر تمام مقیاسهای زمژانی فژوق تقریبژاً مشژابه
اسژژت .در ابتژژدای دورۀ موردبررسژژی ،هژژر  7مقیژژاس زمژژانی
نشاندهندۀ وقوع شرایط تقریبژاً نرمژال و ترسژالی در منطقژه

بوده و این روند تا دیماه  1373ادامه داشته است .وقوع یک
 1374در مقیاس های زمانی کوتاه ( 3ماهژه) مشژهود بژوده و
در منطقه ،ترسالی و شرایط نرمال حژاک شژده اسژت.

پایداری این شرایط بهویوه در مقیاسهژای زمژانی بلندمژد

SPI - 6

در انعکاس خشکسالی یا ترسالیها تقریباً یکسژان اسژت بژا
این تفاو

که در سری های زمانی بلندمد  ،وقژوع و تژداوم

خشکسالی ها به علت احتساب مقدار نقصژان بژارش تجمعژی
ماههای قبل بهتر به نمایش گذاشته شده اسژت (ملکژینژواد و
سلیمانی مطلق 2011 ،نادریانفر و انصاری.)2011 ،
همچنژژین طویژژلتژژرین دورههژژای خشکسژژالی رخداده در
منطقه در مقیاسهای زمانی  24 ،14 ،12و 44ماهه ،به ترتیژ
 17 ،13 ،12و  14ماه است .بژهعبژار
زمانی محاسبا

دیگژر ،افژزایش گژام

 SPIمنجر به تداوم خشکسالی بیشتر و دورۀ

نقصان تجمعی بارندگی نسبتبه شرایط نرمال واضحتژر بیژان
شده است.
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خشکسالی متوسط از ماه بهمن این سال تا ماه فروردین سژال
سپ

1341ژ 1342بهبعد ،شرایط نرمال و حتی ترسژالی متوسژط و
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میژژزان تژژأخیر زمژژانی بژژین دو نژژوع خشکسژژالی ذکرشژژده در

دو سال خشکسالی تقریباً شژدید در

تحلیل زمانیمکانی خشکسالیهای هواشناسی و آب زیرزمینی...
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شکل ( :)1مقادیر شاخص  SPIدر مقیاسهای زمانی 5۱ ،63 ،65 ،3و  ۱3ماهه برای دشت مهیار شمالی

ـ پایش زمانی خشکسالی منابع آب زیرزمینی
متعاق

تأخیر زمانی بین خشکسـالیهـای هواشناسـی و آب

با کمبود بارش و وقوع خشکسالی هواشناسژی ،مقژدار

زیرزمینی

آب زیرزمینی کاهش می یابد .این پدیده به واسطۀ بهژره بژرداری

زمان تأثیر کاهش یا افزایش بارش و تغذیه بژر روی آبخژوان

زیاد از منابع آب زیرزمینی تشدید مییابژد .درهرحژال ،تعیژین

است .ازآنجاییکه زمان تژأثیر کژاهش یژا افژزایش تغذیژه یژا

دوره های خشکسالی آب زیرزمینی حائز اهمیت است تا بتژوان

بژژهعبژژار

آبخوان را بهطور صحیح و اصژولی مژدیریت کژرد .بژرای ایژن

هواشناسی بر روی آب زیرزمینی بسته به ویوگی هژای خژاک،

منظور ،مقادیر شاخص  GRIدر سریهای زمژانی ،12 ،٨ ،2 ،3

عمق سطح آب زیرزمینی و ویوگی هژای آبخژوان هژر دشژت

GRI

متغیر اسژت (صژیف و همکژاران ،)2013 ،ضژروری بژهنظژر

در مقیاسهای زمانی  3تا 44ماهه نشژان مژی دهنژد ،از ابتژدای

میرسد که ایژن ارتبژاط زمژانی در دشژت مهیژار شژمالی در


دورۀ آماری تا سال آبی 137٨ژ ،1340وضعیت ترسالی و نرمال

بخش های مختلف آبخوان برای چاه های پیزومتژری محاسژبه

بر آبخوان حاک بوده است .از ایژن تژاریخ بژهبعژد ،یژک دوره

شژود .ابتژدا نتژایج  R2بژین شژاخصهژای  SPIو  GRIدر

خشکسالی متوسط تا شدید در سال های آبی بین 1340ژژ1341

مقیاس های زمانی  3تژا 44ماهژه بژرای تعیژین سژری زمژانی

از گذر از این دوره ،شرایط

برای تمام چاههای پیزومتژری موجژود در طژول دورۀ

 24 ،14و 44ماهه محاسبه شد .همانطور که نمودارهژای

تا 1343ژ 1344رخ داده است .پ

ک وبیش نرمال و شرایط ترسالی تا سال آبژی 1344ژژ 134٨در

مناس

دیگژژر ،وقژژوع دورههژژای ترسژژالی و خشکسژژالی

آماری موردبررسی (آذر  1371تا اسفند  )13٨0استخرا شد.

منطقژژه بژژهوقژژوع پیوسژژته و در انتهژژای دورۀ آمژژاری ،شژژد

بر طبق این نتایج ،ضری

خشکسالی آب زیرزمینی افزایش یافته است .طبژق نمودارهژای

هواشناسی و آب زیرزمینی در همژۀ چژاههژای پیزومتژری بژا

ترسژژیمی در شژژکل ( )7رفتژژار سژژریهژژای زمژژانی در نمژژایش

افزایش مقیاس زمانی ،افزایش نشان می دهد (شکل  4الژف و

خشکسالی یا ترسالیها تقریباً یکسان بوده ،با ایژن تفژاو کژه

ب) .مقدار  R2بین دو شاخص خشکسژالی هواشناسژی و آب

تعیین بین سژریهژای خشکسژالی

زیرزمینی در همۀ چاههژا در مقیژاس زمژانی 44ماهژه بژهجژز

] [ DOI: 10.22052/6.15.101

تداوم خشکسالیها در سریهای بلندمد

بیشتر است.

] [ DOR: 20.1001.1.25386336.1396.6.15.4.9

آب نفوذیافته به داخل خاک و میزان نشت آن بژه درون سژفرۀ

برنامهریزی منابع آب زیرزمینژی مسژتلزم شناسژایی مقژدار و
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چاه های پیزومتری تن

اسژدآباد ،شژمال و غژرب افتخاریژه،

دارای مقدار نسبتاً باالیی است .چاه های پیزومتری زریندشت
GRI-48

معادل  0/42و  0/34را به خود اختصاص دادهاند.
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شکل ( :)7مقادیر شاخص  GRIدر مقیاسهای زمانی 5۱ ،63 ،65 ،3 ،1 ،9و ۱3ماهه برای دشت مهیار شمالی
(الف)

آبادی مهیار
مزرعه الهیه
شاملو

ویالدره
زرین دشت

9 12 18 24 48
مقیاس ماهانه

6

3
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ضریب تعیین

شرق افتخاریه
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مقیاس ماهانه
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1

چاه های پیزومتری تن

اسدآباد ،غرب و شژمال افتخاریژه در

مقیاس زمانی 24ماهه بهدست آمد که بهترتی

دارای ضژری

تعیین  0/14 ،0/1٨و  0/12با درصد معناداری ( )Sigکمتژر از

] [ DOI: 10.22052/6.15.101

شکل ( 3الف و ب) :تغییرات ضریب تعیین بین شاخصهای  SPIو  GRIدر مقیاسهای زمانی مختلف برای چاههای پیزومتری

بیشژترین همپوشژانی شژاخصهژای  SPIو  GRIدربژارۀ
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تحلیل زمانیمکانی خشکسالیهای هواشناسی و آب زیرزمینی...

 0/0۲بودند .بنابراین براساس نتایج ارائهشده در دشت مهیژار

تحلیژژل رابطژژۀ بژژارش و سژژطح آب زیرزمینژژی در قالژژ

شژژمالی ،خشکسژژالی آب زیرزمینژژی در مقیژژاسهژژای زمژژانی

خشکسالیها یا ترسالیها تا حدودی قابلبررسژی اسژت امژا

بلندمد

(بیشتر از  24ماه) قابلتشخیص است به ایژن معنژی

بهعلت بهرهبرداری بیشتر از منژابع آب زیرزمینژی نمژیتژوان

که ضری

 R2برای تأخیر زمژانی  24مژاه و بیشژتر معنژیدار

بهطور قطعی ،اثر متقابل این دو متغیر را نسبتبژه هژ تعیژین

بوده است .همچنین نتایج این بخش از تحقیق بژا یافتژههژای

کرد (سلیمانیمطلق .)2011 ،
پژ

پووهشگران دیگر همخوانی دارد ،بژهگونژه ای کژه تشژخیص

از تعیژژین مقیژژاس زمژژانی مناس ژ

بژژرای هژژر چژژاه

سلیمانیمطلق ( )2011باالتر از  12مژاه و در نتژایج پژووهش

زیرزمینی بهدست آمد .براساس نتایج ارائه شدۀ شکلهژای (٨

نادریانفر و انصاری ( ،)2011بیشتر از  32ماه بهدسژت آمژد.

الف و ب) و همچنین شکل ( )10همبسژتگی مقژادیر  SPIو

لذا دخالت دادن کاهش اثر تجمعی بارش ها در ماه های قبژل،

 GRIدر سریهای  24و 44ماهه در همۀ چاههای پیزومتژری

از دالیژژل تشژژخیص وقژژوع خشکسژژالیهژژای آبشژژناختی در

با افزایش تأخیر زمانی افزایش مییابد.

مقیاس های بلندمد

است .البتژه قابژلتوجژه اسژت هرچنژد
0.5

(ب)

0.4

شرق افتخاریه
شاملو

48

24

0.5
0.4
0.3
0.2
(الف)

0
3

1

9 12 18 24 48
میزان تأخیر

3

6

0.1
0

1

شکل ( 3الف و ب) :ضریب تعیین بین شاخصهای  SPIو  GRIدر تأخیرهای زمانی متفاوت در مقیاس  ۱3ماهه

تنگ اسد آباد
غرب افتخاریه
شمال افتخاریه

48

24

18

12

9

6

3

ضریب تعیین

0.35
0.3
0.25
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0.15
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0.05
0
1
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خشکسژژالی آبشناسژژی در نتژژایج پژژووهش ملکژژینژژواد و

پیزومتری ،میزان تأخیر بین خشکسالی های هواشناسژی و آب

میزان تأخیر

نتایج ارائه شده در شکل ( ٨الف و ب) ،بیانگر همبستگی

بیشترین ضری

تعیین ( )R2 =0/۲مربوط بژه چژاه الماسژی و

متوسط بین شاخصهای  GRIو  SPIبا فاصلۀ زمانی  44مژاه

در تأخیر  24ماهه بیشترین ضری

در همه چاهها بهجز چاه آجرکاخ است .در تژأخیر  44ماهژه،

به چاه آجرکاخ است.

تعیین ( ،)R2 =0/22متعلق

] [ DOI: 10.22052/6.15.101

شکل ( :)6۰ضریب تعیین بین شاخصهای  SPIو  GRIدر تأخیرهای زمانی متفاوت در مقیاس  5۱ماهه
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بررسژژی وضژژعیت زمژژینشناسژژی منطقژژه و نقشژژههژژای

اسدآباد در تأخیر زمانی  24ماه با  R2 = 0/32بهدست آمژده و

ه جریان آبخوان نشان داد که چاه آجرکاخ و محدودۀ تحژت

برای دو چاه پیزومتری شمال و غرب افتخاریه در تژأخیر 44

تأثیر آن ،به علت ورود جریان های جانبی از آبخوان مجژاور و

تعیین  0/24و  0/3با درصد معناداری

درصد نفوذپذیری باال نسبتبه تغییرا

ماه ،بهترتی

با ضری

العمل سریعتری در مقایسه با سایر چاه هژا

آبخوان مجاور و تغذیۀ جانبی ناشی از سازند های نفژوذ پژذیر

نشان میدهد (شکلهای  1و  . )11عالوهبژراین ،تقویژت آب

آهکی مشرف به دشت و همچنین حفظ تخلخل مؤثر آبخوان

زیرزمینی با انتقال آب کانال مهیار در کنتژرل پدیژدۀ نشسژت

بهعلت تجمع آب انتقالیافته از کانال مهیژار در حژوالی چژاه

مؤثر بوده و این امر باعث شده که ویوگی های نفوذپذیری در

پیزومتری تن

اسدآباد ،از دالیل پاسخ نسبتاً سریع سطح آب

این بخش از آبخوان ،همچنان حفظ شود که درنهایژت منجژر

زیرزمینی نسژبتبژه نوسژانا

خشکسالی ،عک

به پاسخ هیدرولوژیکی سریعتر نسبتبه تغییرا

بژارش در ایژن منطقژه اسژت

بارش شژده

(شکل های  1و  .)11اما علی رغ موقعیت چاه های پیزومتری

است .نتایج این بخش از تحقیق ،با نتایج پووهش نادریان فر و

آبادی مهیار و غرب و شمال افتخاریه در اطژراف سژازندهای

انصاری ( )2011متناقض است ،بهطوریکه نتایج آنژان نشژان

نفوذپژژذیر آهکژژی ،ردپژژای خشکسژژالی هواشناسژژی در آب

داده که افزایش تخلیۀ منابع آب زیرزمینی و بهدنبال آن پدیدۀ

زیرزمینی در تأخیر 44ماهه بهجا مژیمانژد .تژراک چژاههژای

فرونشست در حژوالی چژاه سژلطانآبژاد در دشژت نیشژابور،

بهره بژرداری و برداشژت بژی رویژۀ آب زیرزمینژی در حژوالی

سژطح

چاههای پیزومتژری ذکرشژده ،از دالیژل عمژدۀ آن محسژوب


آب زیرزمینی نسبتبه بارش ذکر شده اسژت درصژورتیکژه

می شوند زیرا منجر به وقژوع پدیژدۀ نشسژت و بسژته شژدن

این قضیه در این بخش از مطالعۀ حاضر به علت حفظ

منافذ آبرفت و کاهش سرعت نفوذپژذیری شژده اسژت .ایژن

ازجمله عوامل عمدۀ افزایش تأخیر زمانی بین تغییرا
عک

پایداری آبخوان اتفاق افتاده است.
شرایط زمینشناسژی و رفتژار هیژدرودینامیکی چژاههژای
زریندشت ،ویژالدره و آبژادی مهیژار تقریبژاً مشژابه بژا چژاه
چاهها نسبتبه خشکسالیهای هواشناسی ،سریعتر با تأخیر 2

تا  ٨ماه است (شژکل هژای  1و  .)11دربژارۀ چژاه الماسژی و
محدودۀ اطراف آن می توان بیان کرد که دلیل تأخیر  44ماهژه
اثرا

بارش در آب زیرزمینی ،در اثر افزایش برداشژت منژابع

آب ،احتماالً بهدلیل بستهشدن منافذ آبرفت است که ایژن امژر
میتواند باعث کژاهش سژرعت نفوذپژذیری و طژوالنیشژدن
زمان اثر نقصان بارش بر سطح آبخوان شود.
نتایج  R2بین شاخص  SPIو  GRIدر تژأخیرهژای زمژانی
متفژژاو

در سژژری  24ماهژژه در شژژکل ( )٨بژژرای  3چژژاه

که بهطورکلی بژا افژزایش تژأخیر زمژانی ،مقژدار همبسژتگی
افژژزایش یافتژژه اسژژت .بیشژژترین همبسژژتگی بژژین خشکسژژالی
هواشناسژژی و خشکسژژالی آب زیرزمینژژی دربژژارۀ چژژاه تن ژ

ـ پهنهبندی شدت خشکسالیهای هواشناسی وآب زیرزمینی
گسترۀ خشکسالی هژای هواشناسژی و آب زیرزمینژی در سژه
مقطع زمانی (اوایل دهۀ  ،70اوایل دهۀ  40و اواخر دهژۀ )40
ترسی و تجزیه و تحلیژل شژد (شژکل  .)12در ابتژدای دورۀ
آمژاری (سژال آبژی 1371ژژ ،)1372شژاخص  SPIنمایژانگر
شرایط نرمال در کل منطقه بوده و پ

از گذشت  3سژال در

سال آبی (1374ژ ،)137۲اثر آن در آب زیرزمینی ظاهر شژده
است ،با این تفاو

که شاخص  GRIنیمی از آبخوان (محور

شمال غربی ژ جنوب شرقی) را با وضژعیت ترسژالی متوسژط
نشان میدهد .برداشت نسبتاً معقژول آب زیرزمینژی ازجملژه
عوامل تأثیرگذار بر وضعیت حاک این بخژش از آبخژوان در
این مقطع زمانی است.
نقشژژۀ گسژژترۀ خشکسژژالی هواشناسژژی در سژژال آبژژی
1374ژ 137٨نشان می دهژد کژه خشکسژالی شژدید و خیلژی
شدید در منطقه حژاک بژوده و متعاقژ

آن ،خشکسژالی آب

] [ DOI: 10.22052/6.15.101

پیزومتری تن

اسدآباد ،غرب و شمال افتخاریه نشان می دهد

احمد ( )2004و نادریانفر و انصاری ( )2011همخوانی دارد.
] [ DOR: 20.1001.1.25386336.1396.6.15.4.9

آجرکاخ است ،بهطوریکژه واکژنش آبخژوان در حژوالی ایژن

مطل

با نتژایج پژووهش سژلیمانیمطلژق ( ،)2011اشژرف و

] [ Downloaded from deej.kashanu.ac.ir on 2023-01-07

بارش و شژد هژای

( )Sigکمتر از  0/0۲حاصژل شژده اسژت .جریژان ورودی از
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کالس های شدید ،متوسط و نرمال ظاهر شده اسژت .در ایژن

تفژژاو

خشکسژژالیهژژای هواشناسژژی در آب

سال ،بیشتر سطح آبخوان دشت مهیار تحت تأثیر خشکسژالی

زیرزمینی بهدلیل تأثیر آب انتقال یافتۀ کانژال مهیژار بژه دشژت

متوسط بوده و فقط در بخش غربی آبخوان حوالی چژاه هژای

مهیار شژمالی کاسژته شژده اسژت .البتژه مطژابق شژکل ()11

اسژژدآباد و غژژرب افتخاریژژه،

افزایش تعداد چاهها و برداشژت در نژواحی مرکژزی آوبخژوان

خشکسالی شدید رخ داده است .در این زمان ،بخش جنژوب

باعث شده که با وجود شرایط مناس

نفوذ در بخژش غربژی،

شرقی آبخوان در حواشی چاههای پیزومتری جادۀ آجژرطال و

سرعت آب زیرزمینی افزایش یابد .ایژن عامژل باعژث تخلیژۀ

شرق افتخاریه ،دارای شرایط نرمال بوده است .بژا مقایسژۀ دو

سریع آب زیرزمینی و تشژدید خشکسژالی در نژواحی غربژی

نقشۀ خشکسالی هواشناسژی و آب زیرزمینژی در زمژان هژای

آبخوان شده است.

پیزومتژژری آجرکژژاخ ،تنژژ

ذکرشده میتوان بیان کرد کژه تژأثیر نوسژانا

کژژه از شژژد

بژارش در آب

] [ DOI: 10.22052/6.15.101
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شکل ( :)66شبکۀ خطوط جریان آب زیرزمینی و پراکنش چاههای بهرهبرداری
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زیرزمینی در سه سال بعژد در سژال آبژی (1341ژژ )1342در

زیرزمینی با فاصلۀ زمانی  3ساله قابلمالحظه اسژت ،بژا ایژن
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بررسی خشکسالی در اواخر دورۀ آماری نشان می دهد کژه

زیرزمینی در مکانهای مختلف آبخوان تعیین و تحلیل گردد.

خشکسالی هواشناسی در سژال آبژی 1342ژژ 1347در کژالس

بهطور کلی ،نتایج نشان داد که خشکسالی هواشناسژی در

آن،

رخ داده

خیلی شژدید در کژل منطقژه بژهوقژوع پیوسژته و متعاقژ

منطقه با تداوم یک تا دوساله با شد هژای متفژاو

با آنها ،خشکسالی آب زیرزمینی در مکانهای

خشکسالی آب زیرزمینی در چهار سال بعد بژا همژان وسژعت

است .متعاق

اتفاق افتاده است .تراک چاههای بهرهبرداری ،افزایش تعداد چاه

مختلف بهوقژوع پیوسژته و تژداوم آن در بعضژی از سژالهژا

های برداشت در سال های اخیر براساس آمار بیانشده در شکل

بهدلیل بهرهبرداری بیشتر شده است.

خشکسالی آب زیرزمینی و افزایش زمژان تژأخیر بژین دو نژوع

بیانگر وقوع خشکسالی آب زیرزمینی در اکثر نقاط آبخژوان بژا

خشکسالی هواشناسی و آب زیرزمینی شده اسژت .بژهعبژار

تأخیر زمانی باال ( 3تا  4ساله) است .این امر بهدلیل ازدیاد عمق

دیگر ،بهدنبال افزایش تعداد چاه ها و برداشت آب زیرزمینی در

رسیدن به سطح آب و احتماالً کژاهش سژرعت نفوذپژذیری و

سال های اخیر ،عمق سطح ایستابی آب زیرزمینی افزایش یافتژه
و متعاق

آن ،زمان اثربخشی نوسانا بژارش بژر روی سژطح

بهژرهبژرداری و برداشژت

بستهشدن منافذ در اثر تعدد چاههژای
زیاد منابع آب زیرزمینی در بیشتر نقاط آبخوان است.

ایستابی سفره افزایش یافته است .بهطور خالصه ،میتوان نتیجه

عکژژ العمژژل هیژژدرولوژیکی غژژرب آبخژژوان در برابژژر

گرفت که پایش خشکسالی در دورۀ موردمطالعه نشژان داد کژه

تنشهای خشکسالی ،بهدلیژل نزدیژک بژودن بژه سژازندهژای

وقوع خشکسالی در منطقه ،هرچند امری طبیعی است ،افزایش

نفوذپذیر ،جریان ورودی از آبخوان مجژاور و واقژعشژدن در

بهرهبرداری و دخالت انسانی منجر به تشدید آن شده است.

مسیر کانال مهیار سریعتر است .سژطح آب در ایژن محژدوده
باال بوده و در صور

نتیجهگیری
ازآنجژژاییکژژه تعیژژین وقژژوع خشکسژژالیهژژا یژژا ترسژژالیهژژای
هواشناسی و آب زیرزمینی و ارتباط زمانی بژین ایژن دو ،بژه
می کند ،در این پووهش تالش شد تا عالوهبر پایش زمژانی و
مکانی خشکسالی یا ترسالی های هواشناسی و هیدروژئولوژیکی،
زمان تأخیر اثر نوسانا

تغذیۀ ناشژی از بژارش بژر روی آب

آب زیرزمینی زودتر نمایان میشود.
نتایج گسترۀ خشکسالی های هواشناسژی و آب زیرزمینژی
نشژژان داد کژژه بژژا گذشژژت زمژژان ،شژژد

و فاصژژلۀ زمژژانی

خشکسالیهژا افژزایش یافتژه اسژت .رونژد صژعودی افژت و
افزایش عمق سطح ایستابی به علت تعدد و افژزایش برداشژت
چاه های بهره برداری ،دلیژل اصژلی تشژدید مقژدار و افژزایش
میزان تأخیر خشکسالیهای دشت مهیار شمالی است.

] [ DOI: 10.22052/6.15.101

برنامهریزی و مژدیریت منژابع آب زیرزمینژی کمژک شژایانی

ایجاد تنش خشکسژالی ،انتشژار آن در

] [ DOR: 20.1001.1.25386336.1396.6.15.4.9

( )2و همچنژژین وجژژود چژژاههژژای غیژژرمجژژاز ،باعژژث تشژژدید

تعیین فاصلۀ زمانی بژین دو نژوع خشکسژالی مطژر شژده،
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Abstrac
Monitoring of Meteorological and groundwater droughts and determining of the lag time between
these two types of droughts in spatial various locations can help in consumption management and
protection of the groundwater resources. In this study, spatial and temporal changes of droughts were
analyzed using the Standard Precipitation and Groundwater Resource Indices (SPI & GRI) in the
northern Mahyar plain located in Esfahan province. The results showed that groundwater drought in
most areas of the aquifer have occurred with a longer lag time (48 months). This is due to increase of
groundwater depth and probably due to decrease permeability and blocking pores of the alluvium
formations as a result of high number of exploitation wells and heavy withdrawal of groundwater
resources in the area. In the western part of the aquifer, particularly around the Ajrakh piezometer,
there were high correlations between meteorological and groundwater droughts in lag time of 24
months with R2 value of 0.62. In this part of the aquifer, the factors that make relatively fast response
of groundwater level to precipitation fluctuations were the high permeability coefficient, input flows
from the adjacent aquifer, lateral recharge caused by permeable limestone formations close to the
plain, keeping of aquifer effective porosity and control of subsidence phenomenon due to transferred
water from Mahyar channel. Also, the results of spatial mapping of meteorological and groundwater
droughts showed increase in the amount of lag time between meteorological and groundwater
droughts and expansion of drought severity in most parts of the aquifer over time.

Keywords: Hydrogeologic Drought, Overexploitation, Propagation Drought Time, Mahyar Plain,
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Lag time.
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