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سال ششم ،شماره چهاردهم ،بهار  ،93۰6صفحه ۹۰ـ۰۹

یک منطقۀ خشک (مطالعۀ موردی :دشت ششده و قرهبالغ)
محمدرضا شکاری ،*1سید جواد ساداتینژاد ،2عباسعلی ولی
تاریخ دریافت93۰1/93/33 :
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تاریخ پذیرش93۰6/3/9۹ :

چکیده
اله ای
آبهای زیرزمینی یکی از مهمترین منابع تأمینکنندۀ آب بخش کشاورزی دشت ششده و قرهبالغ م یباش د کﻪ در س 
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بررسی ارتباط بین خشکسالی هواشناسی و خشکسالی هیدروژئولوژیکی در

اﺧی ر ،با افزایش بهرهبرداری بیرویﻪ و شرایط ﺧشکسالی ،فشار جدی بر این منابع وارد شده است .در تحﻘیﻖ ﺣاضر ،بﻪمنﻈور
بررسی ﺧشکسالی هواشناسی و هیدروژئولوژیکی ،بﻪترتیب از شاﺧصه ای  SPIو  GRIاس فااده ش ده اس ت.ب رای محاس بۀ
 11چاه پیزومفری با طول دورۀ آماری مشفرک  21سال ،از سال  13۳3 1332اسفااده ش د .ترس یم هی دروگراف واﺣ د نش ان
میدهد سطح آب زیرزمینی در پایان دورۀ آماری نسبتبﻪ سال  ،1332بﻪ می زان  33/۳3مف ر اف ت داش فﻪ و میزان مفوسط افت
ساﻻنﻪ  1/33مفر است .تحلیل همبسفگی پیرسون بین ﺧشکسالی هواشناسی و هیدروژئولوژیکی با ضریب تعیین  1۳درصد ،در
سطح اطمینان یک درصد نشان داد کﻪ ﺧشکسالی هواشناسی با تأﺧیر زمانی بین  21تا  18ماه ﻪ ب ر روی من ابع آب زیرزمین ی
داشفﻪ است .نفایﺞ پهنﻪبندی ﺧشکسالی هیدروژئولوژیکی نشان داد کﻪ در ابفدا شرایط ترسالی بر آبخوان ﺣاکم بوده ،اما از سال
 1338تا  ،1383از شدت دورههای ترسالی کاسفﻪ شده و وضعیت آبخوان در ﺣالت نرمال قرار دارد.از س ال  1388-1383ت ا
یه ا در بیش فر
پایان دورۀ آماری ،شدت دورههای ﺧشکسالی شدید افزایش مییابد تا اینکﻪ از سال  13۳1تا  ،13۳3ﺧشکس ال 
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شاﺧص  ،SPIاز آمار بارندگی  8ایسفگاه بارانسنجی و سینوپفیک و همچنین برای محاسبۀ شاﺧص  ،GRIاز تراز سطح ایسفابی

مناطﻖ آبخوان گسفرده شدهاند .ازاینرو ،در چنین شرایط بحرانی ،ﺣاظ تعادل آبخوان امری ضروری بﻪنﻈر میرسد.

 .1دانشجوی دکفری بیابانزدایی دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین ،دانشگاه کاشان ،نویسندۀ مسئول Email: shekari.reza@gmail.com /
 .2دانشیار هیدرولوژی دانشکده علوم و فنون نوین ،دانشگاه تهران
 .3دانشیار ژئومرفولوژی بیابان دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین ،دانشگاه کاشان 

] [ DOI: 10.22052/6.14.79

واژههای کلیدی :ﺧشکسالی هیدروژئولوژیکی ،ﺧشکسالی هواشناسی ،هیدروگراف واﺣد ،GIS ،دشت ششده و قرهبالغ.
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یاففن رون د تغیی رات س طح آب زیرزمین ی در هن د و ت أییر

مقدمه
ﺧشکسالی یکی از بالیای طبیعی بﻪ دلی ل ی ک دورۀ ﺧش ک
غیرعادی است کﻪ بﻪاندازۀ کافی تداوم داشفﻪ تا عدم تعادل در
وضعیت هیدرولوژیکی منطﻘﻪ ایجاد شود (مرادی و همکاران،
 .)2111ﺧشکس الی وض عیفی از کمب ود ب ارا و اف زایش
دماست کﻪ در هر وضعیت اقلیمی ممک ن اس ت ر ده د و
شامل کشاورزی ،هیدرولوژی و هواشناسی اس ت (ص الحوند
می انگین بلندم دت ب ارا مبن ای م ورد اس فااده اس ت.

آنها نشان داد ک ﻪ
ناپارامفری من-کندال اسفااده کردند .نفایﺞ 
سالهای ﺧش ک،
افت سطح آب بﻪ دلیل کمبود باران در طول 
دمای باال و دﺧالت بشری ،نفوانسفﻪ در سالهای مرط وب ب ا
تغذیﻪ جبران شود .در قبل از فصل مانس ون ،رون د تغیی رات
سفگاههای ناظر ،ب ا تجرب ۀ اف ت

نشان داد کﻪ  4۳درصد از ای
آب زیرزمینی روبﻪرو ب وده و در مﻘاب ل 11 ،درص د پ

از

فصل مانسون برای منطﻘۀ مورد مطالعﻪ ،تغییرات داشفﻪ اس ت.

ﺧشکسالی آب زیرزمینی یا هیدروژئولوژیکی نی ز ب ر مبن ای

ﺧان و همکاران ( )2118در بررسی رابطۀ ب ین ﺧشکس الی و

تغییرات درازمدت میانگین سطح تراز آب زیرزمین ی در ی ک

سطح آب زیرزمینی در یکی از دشته ای اس فرالیا ،ب ﻪ ای ن

آبخوان است کﻪ برای تأمین یک نیاز ازپیشتعیینش ده ک افی

نفیجﻪ رسیدند کﻪ بین ش اﺧص بارن دگی معیارش ده و س طح

نباشد .اگر در طول دورۀ زمانی مشخص ،می زان اف ت س طح

آب زیرزمینی کمعمﻖ منطﻘﻪ ،ارتباطی قوی وجود دارد .م ایر

نتر از سطح بحرانی نزول یابد کﻪ منجر ب ﻪ
آب زیرزمینی پایی 
نفایﺞ مخرب شود ،ﺧشکسالی آب زیرزمینی گویند (هیس دال
شاﺧصهای مفعددی برای پایش پدیدۀ

و تاالکسن.)2111 ،1
ﺧشکسالی پیشنهاد شده است .ش اﺧص بارن دگی  SPIب رای
تعیین و پایش ﺧشکس الی توس ط (م ک ک ی 2و همک اران،
 )1۳۳3ارائﻪ شده است .ایشان گ امه ای زم انی ،12 ،۳ ،3 ،3
 21 ،18و  18ماهﻪ را برای شاﺧص بارن دگی اسفانداردش ده

4

و فارس ( )2111ارزیابی رابطۀ زمانی -مک انی ب ین جری ان
س طحی ،بارن دگی و آب زیرزمین ی از دادهه ای ت اریخی
طوالنیمدت با اسفااده از آزمون من کندال در ﺣوضۀ هاوایی
آنها ﺣاکی از کاهش جریان پایۀ
اسفااده کردند؛ نفایﺞ تحﻘیﻖ 
آبه ای س طحی از س ال  1۳31ب ﻪ بع د ب ود ،درﺣ الیک ﻪ

بارندگی ،تأییر معنیداری را در این دوره نشان ن داده اس ت.
همچنین برداشت از آبهای زیرزمینی از سال  1۳31بﻪ بع د،

مندیس ینو ،3شاﺧص ی مای د و قاب لاعفم اد ب رای پ ایش و

ایسفابی است .عزیزی ( )2113با مطالعۀ رابطۀ بین ﺧشکسالی

اسفااده شده است (مندیس ینو و همک اران .)2118 ،ایش ان از
شاﺧص منابع آب زیرزمینی  GRIدر ی ک دورۀ  14س الﻪ در
فرانﻪای اسفااده نموده و با ش اﺧص
مناطﻖ کاالبریا با اقلیم مدی 

و منابع آب زیرزمینی در دشت قزوین نشان دادند ک ﻪ من ابع
آب زیرزمینی تحتتأییر رژیم بارا منطﻘﻪ و همراه با ت أﺧیر
زمانی بوده است و نﻘش عوام ل انس انی در اف ت س طح آب
زیرزمینی ،واضح و مش خص اس ت.رزاقم نش و همک اران

بارا اسفاندارد  SPIمﻘایسﻪ کردند .نفایﺞ ایشان نشان داد ک ﻪ

( )2113بﻪ بررسی کمّی و کیای من ابع آب زیرزمین ی دش ت

هرچﻪ مﻘیاس زم انی ای ن دو ش اﺧص ط والنیت ر باش د ،از

تبریز پرداﺧفند .نفایﺞ تحﻘیﻘ ات ایش ان نش ان داد ک ﻪ در 13

همبس فگی بیش فری برﺧوردارن د.در ای ن زمین ﻪ ،مطالع اتی

سال آینده ،سطح آب زیرزمینی  2/3مفر پایین ﺧواهد رفت و

توسط محﻘﻘان ﺧارجی و داﺧلی انجام شده است:

با افزایش برداشت در طوالنیمدت ،امکان افت سطح ایسفابی
تأییر ﺧشکسالی را ب ر من ابع آب زیرزمین ی در ش رق اس فان

1. Hisdal & Tallaksen
2. McKee
3. Mendicino
4. Panda

کرمانشاه با اس فااده از ش اﺧص  SPIبررس ی کردن د .نف ایﺞ
5. Mair & Fares
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پاندا 1و همکاران ( )2113در تحﻘیﻘ ی ب رای ش ناﺧفن و

تا ﺣدود  4مفر نیز ﺧواه د ب ود .ش کیبا و همک اران ()2111
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پیشنهاد کردند .شاﺧص منب ع آب زیرزمین ی  GRIب ﻪوس یلۀ

افزایش یاففﻪ و نفایﺞ نشاندهندۀ ایر آن بر کاهش ت راز س طح

پ یشبین ی وض عیت ﺧشکس الی آب ب رای منطﻘ ۀ مدیفران ﻪ
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و همک اران .)2113 ،در ﺧشکس الی اقلیم ی ی ا هواشناس ی،

ﺧشکسالی و دﺧالت بشر در منطﻘۀ اریزا ،از رواهای آماری

بررسی ارتباط بین خشکسالی هواشناسی و خشکسالی هیدروژئولوژیکی...

19

اسفانداردش ده ب ر من ابع آب زیرزمین ی نش ان دادن د ک ﻪ

داشفﻪ و همبسفگی بارا با افت سطح آب زیرزمینی با تأﺧیر

آبهای زیرزمینی ،ت أییر بس زایی
یها بر افت سطح 
ﺧشکسال 

الهای اﺧی ر ،افزایش برداش ت
چندماهﻪ ر داده است .در س 

دارند .همچنین آنها با توجﻪ بﻪ وجود ضریب همبسفگی بین

ته ای نامناس ب کش اورزی و
آب زیرزمینی ناش ی از فعالی 

مﻘادیر شاﺧص  SPIو عمﻖ آب زیرزمینی گزارا کردند ک ﻪ

یهای اﺧیر ،منج ر
همچنین کاهش نزوالت جوّی و ﺧشکسال 

 SPIشاﺧص تﻘریباً مناسبی برای بررسی ایرات ﺧشکسالی بر

بﻪ فشار جدی بر منابع آب زیرزمینی دشت ششده و قره ب الغ

من ابع آب زیرزمین ی اس ت .ص یف و همک اران ()2111

یه ای ای ن دش ت و
شده است.شناﺧت و بررسی ﺧشکسال 

وضعیت ﺧشکسالی آب زیرزمینی  1388 1332را با اس فااده

سنجش ایرات آن بر روی آب زیرزمینی جهت مدیریت بهینۀ

یها نشان داد ک ﻪ
از شاﺧص  GRIمحاسبﻪ کردند .نفایﺞ بررس 

منابع آب و انجام طرحهای مخفلف در منطﻘ ﻪ ،از ام ور مه م

مﻘدار  GRIدارای روند کاهشی بوده و در ساله ای  1383و

در این زمینﻪ محسوب میشود .هدف از این تحﻘیﻖ ،بررس ی

 ،1388ﺧشکسالی با درجات باال بر منابع آب زیرزمین ی ای ن

وضعیت ﺧشکس الی هواشناس ی و هی دروژئولوژیکی و نی ز

منطﻘ ﻪ ر داده اس ت .اکرام ی و همک اران ( )2111ض من

آنها بر روی نوسانات من ابع آب زیرزمین ی در دش ت
ایرات 

دورهه ای مف والی ﺧشکس الی هواشناس ی ،آب و
بررس ی 

ششده و قره بالغ است کﻪ این مهم با مشخص نم ودن ت أﺧر

زمینشناسی در دشت یزد  -اردکان ،با اسفااده از دو شاﺧص

زم انی ای ن دو ن وع ﺧشکس الی و س رانجام نﻘش ﻪه ای

 SPIو  ،GRIتأﺧیر زمانی بین رﺧداد ﺧشکسالی هواشناس ی
و بﻪدنبال آن ،ﺧشکسالی آب و زمینشناسی را بررسی کردند.
یه ا
نفایﺞ تحﻘیﻖ آنها نشاندهندۀ شدت و ت داوم ﺧشکس ال 
مخصوصاً ﺧشکس الی آب زیرزمین ی در س اله ای اﺧی ر ،و
وجود تأﺧیر زمانی بین وقوع ﺧشکسالی هواشناس ی و ت أییر
آن بر آبدهی قنوات دشفی و کوهپای ﻪای بوده است .ایمانی و
بررسی آیار ﺧشکسالی طی دورۀ  1383 1333س طح س ارۀ
آنه ا
آب زیرزمینی دش ت بهاب اد پرداﺧفن د .نف ایﺞ تحﻘی ﻖ 
نشاندهندۀ افت شدید سارۀ آب زیرزمین ی در ده ۀ اﺧی ر و
رابطۀ بین شاﺧص  SPIدر مﻘیاس زم انی درازم دت  SPIب ا
مﻘیاس  18ماهﻪ با سطح آب زیرزمینی بوده است ،ک ﻪ نش ان
داد ﺧشکسالی آب زیرزمینی نسبتبﻪ ﺧشکسالی هواشناس ی
تأﺧیر مرﺣلۀ زم انی دارد.ﺧ ورانی 1و همک اران ( )2111در
تحﻘیﻘی ،میزان همزمانی روند ﺧشکسالی و اف ت س طح آب
توسط آزمون ناپارامفری من-کندال را در دشت داراب فارس
یهایی اتااق اففاده و رون د ب ارا
منطﻘۀ مورد نﻈر ،ﺧشکسال 
نیز کاهشی بوده و براساس نف ایﺞ تحلیل ی از  12ﺣلﻘ ﻪ چ اه
1. Khorani

موقعیت جغرافیایی منطقه
منطﻘ ۀ م ورد مطالع ﻪ ب ا مس اﺣت  111کیلومفرمرب ع ب ین
طولهای ' 43˚ 43تا ' 41˚ 11شرقی و بین عرضهای '28˚ 1۳

تا ' 28˚ 48شمالی در جنوب شرقی اسفان ف ارس واق ع ش ده
است .اقل یم منطﻘ ﻪ نیم ﻪﺧش ک مدیفران ﻪای اس ت .ارتا اع
مفوسط دشت  1133مف ر ،ب ارا مفوس ط س االنﻪ در منطﻘ ﻪ
 2۳4/2میل یمف ر و می زان تبخی ر مفوس ط س االنﻪ 21۳1/3
میلیمفر اس ت .مفوس ط دم ا در ن واﺣی دش ت  13/3درج ۀ
سانفیگراد است .زمین شناسی منطﻘۀ مورد مطالع ﻪ ب ﻪنح وی
است کﻪ سازندهای این منطﻘﻪ ،بیشفر کارسفی بوده ک ﻪ دارای
قابلیت ناوذپذیری بسیار ﺧوبی است .رسوبات دش ت ش امل
رسوبات دوران چهارم از نوع آبرفف ی دان ﻪری ز (ک واترنری)
اس ت .منطﻘ ۀ م ورد مطالع ﻪ ب ﻪ هم راه پ راکنش چ اهه ای
پیزومفری در شکل ( )1نشان داده شده است.
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مورد بررسی قرار دادند .ایشان بﻪ این نفیج ﻪ رس یدند ک ﻪ در

مواد و روشها
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همکاران ( )2111با اسفااده از شاﺧصهای  SPIو  GRIب ﻪ

ﺧشکسالی ترسیم میشود.
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تحﻘیﻖ ایشان در رابطﻪ با تأییر ﺧشکسالی ش اﺧص بارن دگی

پیزومفری ،سطح آب زیرزمینی در همﻪ چاهها رون د کاهش ی
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شاخص منبع آب

زیرزمینی GRI

شاﺧص منبع آب زیرزمین ی  GRIب ﻪوس یلۀ مندیس ینو و
همکاران ( ،)2118شاﺧصی ماید و قابلاعفم اد ب رای پ ایش
وضعیت ﺧشکسالی آب برای منطﻘۀ مدیفران ﻪ اس فااده ش ده
است کﻪ محاسبۀ آن با اسفااده از رابطۀ ( )2بﻪدست میآید:
()2
سال  µD,M ،yو  σD,Mمیانگین و انحرافمعیار مﻘادیر ارتااع
شکل ( :)9موقیعت آبخوان دشت قرهبالغ و چاههای پیزومتری منطقه

سطح آب زیرزمینی در ماه  Mاست.
طبﻘات مخفلف شاﺧص  SPIو  GRIدر جدول ( )2نشان

روش تحقیق

داده شده است .هرچ ﻪ مﻘ ادیر آن از مثب ت  2بیش فر باش د،

در مطالعۀ تغییرات ﺧشکس الی هواشناس ی و آب زیرزمین ی

ترسالی شدیدتر و هرچﻪ این مﻘادیر از منا ی  2کمف ر باش د،

منطﻘﻪ و تحلیل آنها ،از ش اﺧصه ای  SPIو  GRIاس فااده

بیانکنندۀ ﺧشکسالی شدیدتر است.

اسه ای زم انی و مک انی
میشود تا امکان ارزیابی آن در مﻘی 
میسر شده و نیز بفوان دربارۀ شدت وقوع آن اظهار نﻈر نمود.

جدول ( :)3وضعیت خشکسالی و ترسالیها برحسب مقادیر

محاسبۀ این دو شاﺧص ش بیﻪ ب ﻪ ه م ب وده ام ا در محاس بۀ

 2و بیشفر

 2و بیشفر

ترسالی بسیار شدید

1

شاﺧص  SPIمیزان بارا و در محاسبۀ شاﺧص  ،GRIس طح

1/4تا 1/۳۳

1/4تا 1/۳۳

ترسالی شدید

2

 1تا 1/1۳

 1تا 1/1۳

ترسالی مفوسط

3

 1/۳۳تا -1/۳۳

 1/۳۳تا -1/۳۳

نزدیک بﻪ بهنجار

1

 - 1/1۳تا -1

 - 1/1۳تا -1

ﺧشکسالی مفوسط

4

 -1/۳۳تا -1/4

 -1/۳۳تا -1/4

ﺧشکسالی شدید

3

 -2و کمفر

 -2و کمفر

ﺧشکسالی بسیار شدید

3

آب زیرزمینی مبنای مطالعﻪ است.
شاخص بارندگی

استاندارد  SPI

بارندگیهای طوالنی هر منطﻘﻪ ،اساس محاسبۀ این ش اﺧص
است .توزیع آماری مناسبی کﻪ آمار بارن دگی ب ا آن ب رازا داده
شده ،معموالً توزیع گاما بوده است ،سپ

مﻘادیر

SPI

تابع تجمعی توزیع ب ا

در این پژوهش ،ابفدا برای بررسی ﺧشکسالی هواشناس ی ،از

اسفااده از اﺣفماالت مساوی ب ﻪ توزی ع نرم ال تب دیل م یش ود

آمار بارندگی ماهانۀ  8ایسفگاه سینوپفیک و بارانس نجی داﺧ ل و

یه ای
(ادواردز1۳۳3 ،1؛ سومز.)2114 ،2شدت و تداوم ﺧشکسال 
یه ای
اسه ای کوت اهم دت و ﺧشکس ال 
هواشناس ی در مﻘی 

ﺧارج محدودۀ آبخوان با درنﻈرگرففن شرایط آم اری و پ راکنش
مناسب با دورۀ آم اری مش فرک  21س ال توس ط ش

اﺧص SPI

اسهای بلندمدت  SPIتوسط این ش اﺧص
هیدرولوژیک در مﻘی 

بﻪکمک  DIPاس فااده ش د .بازس ازی ن واقص آم اری از روا

برآورد میشود کﻪ نحوۀ محاسبۀ آن طبﻖ رابطۀ ( )1است:

دادهها نیز از آزمون ران تست اس فااده
همبسفگی و برای همگنی 
شد .سپ

() 1
کﻪ در آن DY,M ،مﻘادیر ارتااع بارا در س ال µD,M ،y
بارا در ماه  Mاست.

 21 ،12و  18ماه ﻪ بررس ی ش د .ب رای بررس ی تغیی رات آب
زیرزمینی ،از شاﺧص ﺧشکسالی آب زیرزمینی  GRIب ا اس فااده
از دادههای ماهانۀ تراز س طح ایس فابی 11ﺣلﻘ ﻪ چ اه پیزومف ری
موجود با طول دورۀ آماری  21س ال از مه ر  1332ت ا ش هریور

1. Edwards
2. Sönmez

 13۳3اسفااده شد .بدین منﻈور ،سطح تراز آب زیرزمینی در ای ن

] [ DOI: 10.22052/6.14.79

و  σD,Mبﻪترتیب ،می انگین و انح رافمعی ار مﻘ ادیر ارتا اع

تغییرات ﺧشکسالی هواشناسی در گامهای زم انی ،3

] [ DOR: 20.1001.1.25386336.1396.6.14.7.0

وضعیت

طبﻘات

GRI

مﻘادیر

 SPIو GRI
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کﻪ در آن DY,M ،مﻘادیر ارتا اع س طح آب زیرزمین ی در

بررسی ارتباط بین خشکسالی هواشناسی و خشکسالی هیدروژئولوژیکی...

دورۀ آماری ،بﻪ نرمافزار  DIPواردشد .علت اسفااده از ای ن ن رم
یها بﻪلحاظ س اﺧفار مش ابﻪ ای ن دو
فزار برای محاسبۀ ﺧشکسال 
ش اﺧص ﺧشکس الی اس ت .ارتب از زم انی ب ین ﺧشکس الی
هواشناس ی و ﺧشکس الی آب زیرزمین ی نی ز توس ط آزم ون
همبسفگی پیرسون انجام گرفت .ب رای بررس ی وض عیت کمّ ی
منابع آب زیرزمینی دش ت ،در ابف دای ام ر هی دروگراف واﺣ د
آبخوان ترسیم شد .برای ترسیم هی دروگراف واﺣ د در آغ از ب ا
چاههای پیزومفری تعیین شد و تراز سطح ایس فابی ب ا توج ﻪ ب ﻪ

سطح مؤیر هر پیزومفر محاسبﻪ گردید .س پ

در پای ان تحﻘی ﻖ،

برای تحلیل و درک بهفر تغیی رات مک انی و زم انی ﺧشکس الی

فاصلﻪ در محیط نرمافزار  GISترسیم شد.

نتایج
بررسی هیدروگراف واﺣد در آبخوان دشت شش ده و ق رهب الغ،
ایرات مدیریت اعمالشده در منطﻘ ﻪ و همچن ین ای رات کمب ود
بارا و یا ﺧشکسالیها را مشخص م یکن د .ازای نرو ،ترس یم
هیدروگراف واﺣد آبخوان برای مدیریت منابع آب زیرزمین ی در
ﺣال و آینده ،امری ض روری اس ت .نف ایﺞ هی دروگراف واﺣ د
دشت نشان داد کﻪ می زان اف ت س طح آب زیرزمین ی دش ت در
طول  21سال ،برابر  33/۳3مفر بوده کﻪ مفوس ط آن در ه ر س ال
برابر  1/33مفر است.

منابع آب زیرزمین ی دش ت ،نﻘش ﻪه ای آن ب ا اس فااده از روا

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

اسفااده از روا پلی گون تیسن سطح مؤیر مربوز ب ﻪ هری ک از

مجذور عک

13

شکل ( :)3تغییرات تراز سطح ایستابی و بارندگی آبخوان دشت ششده و قرهبالغ

یده د .در بررس ی
بارندگی در محدودۀ مورد مطالعﻪ را نشان م 

با طبﻘات مفوسط تا ﺧیلی شدید اتا اق افف اده اس ت .دورهه ای

هیدروگراف واﺣد مشاهده میشود ک ﻪ در ابف دای دورۀ آم اری،

ﺧشکسالی نیز از شهریور تا آذر سال  1338ﺧشکس الی مفوس ط

از ط ی نوس اناتی در

تا شدید و از فروردین تا شهریور سال  133۳ﺧشکسالی مفوسط

سال  ،1334بﻪ باالترین مﻘدار در طول دورۀ آماری رسیده اس ت

و ﺧیلی شدید و از ف روردین ت ا تیرم اه  1381نی ز ﺧشکس الی

و از این تاریخ ب ﻪ بع د ،هی دروگراف واﺣ د تﻘریب ا ی ک رون د

مفوسط تا شدید ر داده است .در دورۀ  3ماهۀ فررودین تا مه ر

کاهشی داشفﻪ و این روند ﺣا ظ ش ده ت ا اینک ﻪ نهایف اً در س ال

و ماههای دی و بهمن س ال  ،1383ﺧشکس الی بس یار ش دید و

 ،13۳3بﻪ کمفرین مﻘدار ﺧود رسیده است.

همچنین از ﺧرداد تا دی  138۳نیز ﺧشکسالی مفوسط ت ا ش دید

تراز سطح آب زیرزمینی ب اال ب وده و پ

بررسی وضعیت خشکسالی هواشناسی
ب رای بررس ی ﺧشکس الی هواشناس ی ،ش اﺧص  SPIدر
منطﻘﻪ محاسبﻪ شده است .علت انفخاب  3SPIت ا  18ماه ﻪ ای ن
بود کﻪ در فصل تابسفان ،میزان بارا تﻘریباً صار ی ا ن اچیز ب وده
است .مطابﻖ شکل ( )3نمودار مﻘیاس زمانی  3ماه ۀ  SPIنش ان

نزدیک ب ﻪ نرم ال و چن د ترس الی و چن د رﺧ داد ﺧشکس الی
مفوسط در بعضی سالها بر منطﻘﻪ ﺣاکم ش ده و نم ودار  SPIب ا
نوسانات کم و بیش همراه بوده اس ت .نم ودار ترس یمی  SPIب ا
مﻘیاس زمانی  3ماهﻪ نش ان داد ک ﻪ دو دورۀ ﺧشکس الی ﺧیل ی
شدید در ساله ای  133۳و  1383ر داده اس ت .همچن ین در
س اله ای  1381 ،1338و  ،138۳چن دین دورۀ ﺧشکس الی

] [ DOI: 10.22052/6.14.79

مﻘیاسهای زمانی  21 ،12 ،۳ ،3و  18ماهﻪ برای بارندگی معرف

در منطﻘﻪ اتااق اففاده است .اما در مابﻘی سالها ،بیش فر وض عیت

] [ DOR: 20.1001.1.25386336.1396.6.14.7.0

شکل ( )2تغییرات هیدروگراف آبخ وان هم راه ب ا تغیی رات

میدهد کﻪ از مرداد سال  1333تا مرداد سال  ،1334ترسالیهایی
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ﺧشکسالی در سال  1383قابل نمایان اس ت (ش کل  .)3هرچ ﻪ

 1381 1381و  13۳1 138۳قابل رؤیت اس ت .همچن ین وق وع

سری زمانی افزایش یابد ،تداوم ﺧشکسالی بیشفر و تک رار آنه ا

دورۀ ترسالی مفوسط در سال  1333تا  1331و ترسالی شدید در

کمف ر م یش ود (ش هید و همک اران .)2111 ،ب ﻪ هم ین دلی ل،

سال  1334در سریهای زمانی قابلمالﺣﻈﻪ اس ت (اش کال 1ت ا

سریهای  21و  18ماهﻪ فروانی تعداد دورههای ﺧشکی را کمفر

 .)3بن ابراین س ریه ای زم انی  3ماه ﻪ و ب االتر ،ﺧشکس الی

ولی تداوم آنها را بیشفر نمایش میدهند .مط ابﻖ ب ا نموداره ای

هی درولوژی و هی دروژئولوژیک را ب ﻪ مرات ب بهف ر نم ایش

ﺣاصل از سریهای مذکور ،دورههای نسبفاً ط والنی ﺧشکس الی

میدهند؛ پ

م یت وان توس ط ای ن س ریه ا ،اﺣفم ال وج ود

ﺧیل ی ش دید و ش دید در س اله ای آب ی ،1381 133۳

ﺧشکسالی آب زیرزمینی را نیز تأیید کرد.

شکل ( :)3تغییرات شاخص  SPIدر مقیاس زمانی  6ماهه

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

مفوس ط ت ا ش دید ر داده اس ت .بیش فرین ش دت و ت داوم

 1388 1383و دورههای ﺧشکسالی مفوسط در س اله ای آب ی

شکل ( :)4تغییرات شاخص  SPIدر مقیاس زمانی  ۰ماهه

شکل ( :)6تغییرات شاخص  SPIدر مقیاس زمانی  34ماهه

] [ DOI: 10.22052/6.14.79

شکل ( :)۹تغییرات شاخص  SPIدر مقیاس زمانی  44ماهه

] [ DOR: 20.1001.1.25386336.1396.6.14.7.0

شکل ( :)1تغییرات شاخص  SPIدر مقیاس زمانی  93ماهه

بررسی ارتباط بین خشکسالی هواشناسی و خشکسالی هیدروژئولوژیکی...

بررسی تأخیر زمـانی بـین وقـو خشکسـالیهـای
هواشناسی و هیدروژئولوژیکی
روا آزمون همبسفگی پیرسون برای بررسی ت أﺧیر زم انی ب ین
ﺧشکسالی هواشناسی و ﺧشکسالی آب زیرزمینی و ارتباز ب ین
آنها در مﻘیاسهای مخفلف زم انی ماهان ﻪ اس فااده ش د .نف ایﺞ

18

شاﺧص  GRIدر مﻘیاسهای مخفل ف ماهان ﻪ ارتب از دارد و ب ا
افزایش مﻘیاسهای زم انی می زان همبس فگی اف زایش م ییاب د.
بیش فرین مﻘ دار همبس فگی مط ابﻖ ج دول ( )3ب ﻪ رابط ۀ ب ین
 21-SPIماهﻪ و  18-GRIماهﻪ با ضریب همبس فگی  1۳درص د
در سطح اطمینان یک درصد تعلﻖ دارد.

نشان میدهد کﻪ شاﺧص  SPIدر سطح اطمینان ی ک درص د ب ا

 18 SPIماهﻪ

 21 SPIماهﻪ

 12 SPIماهﻪ

 ۳ SPIماهﻪ

 3 SPIماهﻪ

**1/34

**1/33

**1/32

**1/31

**1/22

3 GRIماهﻪ

**1/33

**1/33

**1/31

**1/32

**1/21

 ۳ GRIماهﻪ

**1/33

**1/38

**1/33

**1/32

**1/21

12 GRIماهﻪ

**1/11

**1/13

**1/11

**1/38

**1/31

 21 GRIماهﻪ

**1/13

**1/1۳

**1/11

**1/11

**1/34

 18 GRIماهﻪ

** نشاندهندۀ همبسفگی در سطح  1درصد

بنابراین میتوان بیان کرد کﻪ ﺧشکسالی هواشناسی در منطﻘﻪ

سپ

با تأﺧیر  21تا  18ماهﻪ در ساله ای آب ی  1382 1381و

با ت أﺧیر  21ماه ﻪ روی من ابع آب زیرزمین ی دش ت شش ده و

 1383 1382میزان آن میزان آن منای شده است یا بﻪ بیان دیگ ر،

قرهبالغ تأییر دارد .همچنین با توجﻪ بﻪ نفایﺞ نمودارهای ترس یمی

ﺧشکسالی آب زیرزمینی اتااق اففاده اس ت (ش کل  .)8بن ابراین

ارائﻪشده در مﻘیاسهای مخفل ف ماهان ﻪ و براس اس هیس فوگرام

نفیجﻪ گرففﻪ میشود کﻪ ﺧشکس الی هی دروژئولوژیکی در س ارۀ

س االنۀ ش اﺧصه ای  SPIو  GRIمش اهده م یش ود ک ﻪ در

آب زیرزمینی دشت ششده و قرهبالغ ،با تأﺧیری 21ت ا  18ماه ﻪ

سالهای آبی  133۳ 1338و  1381 133۳با وج ود ﺧشکس الی

نسبتبﻪ ﺧشکسالی هواشناسی ر داده است.
] [ DOR: 20.1001.1.25386336.1396.6.14.7.0

هواشناسی ،مﻘدار شاﺧص  GRIدر همین زمانها مثب ت ب وده و

شکل ( :)4تغییرات شاخص  SPIو  GRIدر مقیاس ساالنه

نﻘشﻪهای پهنﻪبندی ﺧشکسالی آب زیرزمینی دشت مورد
مجذور عک

فاصلﻪ اسفخراج ش دند (اش کال  11 ،۳و .)11

GIS

صورت گرفت .برای این منﻈور از دادهه ای س طح ایس فابی
چاههای پیزومفری اسفااده شد.

] [ DOI: 10.22052/6.14.79

مطالعﻪ از سال  1332تا  ،13۳3با اسفااده از روا می انی ابی

پهنﻪبندی براساس شاﺧص ﺧشکس الی  GRIدر مح یط

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

جدول ( :)3ضرایب همبستگی بین شاخص  SPIماهانه و

شاخص GRI
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نﻘشﻪهای ﺧشکسالی آب زیرزمینی دشت ششده و ق رهب الغ

ب ﻪاس فثنای بخ شه ای جن وبی دش ت ،ک ﻪ در واق ع ش امل

تغیی رات مک انی وض عیت من ابع آب زیرزمین ی (ترس الی و

محدودههایی در اطراف چاهه ای پیزومف ری داراکوی ﻪ و زنگن ﻪ

ﺧشکسالیها) را براساس شاﺧص  GRIطی س اله ای گذش فﻪ

است ،در سایر پیزومفرها ،شرایط ترسالی مفوس ط ﺣ اکم ب وده و

تاکنون نشان داده است .نفایﺞ ﺣاکی از آن است کﻪ وض یعت آب

شرایط آبخوان در ﺣالت مطلوبی قرار دارد و این ﺣال ت در ط ی

زیرزمین ی در ابف دای دورۀ آم اری از س ال  1332ت ا ،1333

این چند سال تﻘریباً ﺣاظ شده است (شکل .)۳

] [ DOR: 20.1001.1.25386336.1396.6.14.7.0

شکل ( :)۰خشکسالی آب زیرزمینی در سالهای 93۹3ـ93۹۹

] [ DOI: 10.22052/6.14.79

بررسی ارتباط بین خشکسالی هواشناسی و خشکسالی هیدروژئولوژیکی...

18

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

از س ال آب ی  133۳-1338ت ا س ال آب ی  1383-1383ش رایط

(ش کل  .)11از س ال  138۳-1388ﺧشکس الی مفوس ط در

ترسالی تغییر کرده و وضعیت بﻪ کالس نرمال تغیی ر پی دا ک رده

بخشهای زیادی از آبخوان گس فرا یافف ﻪ و همچن ین از س ال

است؛ ﺣفی در برﺧی س اله ا ﺧشکس الی مفوس ط و ش دید در

 13۳1-13۳1ت ا س ال  ،13۳3-13۳2ب ﻪاس فثنای پیزومفره ای

اطراف پیزومفره ای داراکوی ﻪ ،دوگ ان ،1دوگ ان ،2جرغ ﻪ و راه

داراکویﻪ و جرغﻪ کﻪ در ک الس نزدی ک ب ﻪ نرم ال ق رار دارن د،

قادرآب اد مش اهده ش ده اس ت .وض عیت نرم ال ﺧشکس الی

ﺧشکسالی مفوسط در سرتاسر آبخوان ﺣاکم شده است ،ول ی در

هیدروژئولوژیکی تا ﺣدودی بیانکنندۀ تعادل بین تغذیﻪ و تخلی ۀ

اطراف پیزومفرهای زنگنﻪ ،امیرﺣاجیلو ،وکی لآب اد ،دوگ ان 1نی ز

آبخ وان اس ت .ش دت و گس فردگی ﺧشکس الی در س ال آب ی

ﺧشکسالی با کالس شدید و ﺧیلی شدید مشاهده میشود.

] [ DOI: 10.22052/6.14.79

همانطور کﻪ نﻘشﻪهای ترسیمی (شکل  )11نشان م یدهن د،

 1388-1383بیشفر از زمانهای ماقب ل ب ﻪ وق وع پیوس فﻪ اس ت
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ﺧشکسالی بر منابع آب زیرزمینی ،ضمن بررسی نوسانات ماهان ۀ

توج ﻪ ب ﻪ هی دروگراف واﺣ د آبخ وان از ابف دای دورۀ آم اری،

آب زیرزمینی در طی دورۀ آماری  31س الﻪ ،ض ریب همبس فگی

وضعیت منابع آب زیرزمینی با افتوﺧیزه ایی هم راه ب وده و از

بین دو شاﺧص مذکور را محاس بﻪ کردن د .نف ایﺞ نش ان داد ک ﻪ

سال  1333بﻪ بعد ،روند نزولی تراز سطح آب زیرزمین ی تﻘریب اً

ﺧشکس الی هواشناس ی ب ا من ابع آب ارتب از دارد و همچن ین

ﺣاظ شده و در سالهای اﺧیر بﻪ اوج ﺧود رس یده اس ت .اف ت

ﺧشکس الیه ای ر داده در اف ت س طح آب زیرزمین ی ،ت أییر

ﺣادثشده در سطح ایسفابی آبخوان ب ا نﻘش ﻪه ای ﺧشکس الی

بسزایی گذاشفﻪ است کﻪ با نفایﺞ این بخش تحﻘیﻖ مطابﻘ ت دارد.

هیدروژئولوژیکی نیز ک امالً مطابﻘ ت دارد .همچن ین تحﻘیﻘ ات

بررسی کلی نﻘشﻪهای ترسیمی نشان میدهد کﻪ در ابف دای دورۀ

انج امگرفف ﻪ توس ط ﺧ ورانی و همک اران ( ،)2111ایم انی و

آماری ،ترسالی در گسفرۀ وسیعی از آبخوان ر داده و تمرکز آن

همکاران ( ،)2111صیف و همکاران ( )2111و عزی زی ()2113

بﻪاسفثنای بخش جنوبی در بیشفر بخشهای آبخوان ب وده اس ت.

در ارتباز با وضعیت منابع آب زیرزمین ی و اف ت آب زیرزمین ی

ﺧشکس الی

ایجادشده تح ت ش رایط ﺧشکس الی و برداش ت ب یروی ﻪ ،ب ا

بﻪمرور زمان ،این ترسالیها با شرایط نرمال و سپ

مفوسط و ﺣفی شدید و در سالهای اﺧیر ج ایگزین ش دهان د و

یاففﻪهای تحﻘیﻖ مطابﻘت دارد.

] [ DOI: 10.22052/6.14.79

ش کیبا و همک اران ( )2111در تحﻘیﻘ ی در رابط ﻪ ب ا ت أییر

در کلِ پهنۀ آبخوان گسفرا یاففﻪاند .ق بالً نی ز بی ان ش د ک ﻪ ب ا

] [ DOR: 20.1001.1.25386336.1396.6.14.7.0
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تغییرات هیدروگراف در سالهایی کﻪ ش رایط ترس الی ش اﺧص

بحث و نتیجهگیری
در این تحﻘیﻖ ،وض عیت من ابع آب زیرزمین ی دش ت شش ده و

 SPIبر وضعیت آبخوان ﺣاکم است ،ﺧود دلیل محکمی ب ر ای ن

قرهبالغ تحت شرایط ﺧشکس الی هواشناس ی و ﺧشکس الی آب

ادعاس ت .نﻘش ﻪه ای ﺧشکس الی آب زیرزمین ی گوی ای ای ن

زیرزمینی در طی دورۀ آماری  21سالﻪ ،م ورد تحلی ل و بررس ی

موضوع است کﻪ برداشت بیش از ﺣد ،عامل اص لی و همچن ین

قرار گرفت .در ابفدا هیدروگراف واﺣ د آبخ وان ب رای بررس ی

ایج اد طبﻘ ات مخفل ف ﺧشکس الی و

تغیی رات س طح ت راز ایس فابی آبخ وان ترس یم ش د .تغیی رات
هیدروگراف واﺣد نشان داد کﻪ سطح آب زیرزمینی در ساله ای

ترسالی در سطح دشت ش ده اس ت .در س اله ای اﺧی ر ،دورۀ
آماری میزان فشار بر روی من ابع آب ی ،ت و م ب ا تش دید ش رایط
ﺧشکسالی ب ﻪوی ژه در بخ شه ای جن وبی ،ش مالی و مرک زی
شده تا میزان افت سطح آب زیرزمینی روند نزول ی

روندی نزولی یاففﻪ است بﻪگونﻪای کﻪ ای ن دش ت در ط ی دورۀ

دشت ،باع

زمانی  21سالﻪ 33 ،مفر افت سطح ایسفابی داشفﻪ اس ت .مفوس ط

داشفﻪ باشد .بنابراین ،کاهش سطح ایسفابی منابع آب زیرزمین ی را

افت سالیانﻪ نیز  1/33مفر بود کﻪ دلیل ای ن ام ر ﺧشکس الیه ای

بﻪ عواملی از قبیل برداشت بیش از ﺣد ،کاهش بارندگی (ش رایط

اﺧیر و افزایش چاههای بهرهبرداری و برداشت از آنها علیرغ م

ﺧشکسالی) ،ازدیاد جمعیت ،افزایش سطح زی ر کش ت و تع داد

بحرانی بودن دش ت اس ت .ﺧشکس الی آب زیرزمین ی مف أیر از

زیاد چاهها در دشت مورد مطالعﻪ عنوان کرد .با توج ﻪ ب ﻪ نف ایﺞ

ﺧشکسالی هواشناسی است ،بنابراین ،در بررسی ارتباز یا ت أﺧیر

ارائﻪشده با روند کنونی برداش ت ،امک ان به رهب رداری بیش فر از

زمانی ﺧشکسالیها از روا همبس فگی پیرس ون اس فااده ش د.

آبخوان دشت وجود ندارد .بنابراین پیشنهاد شده است ک ﻪ ب رای

ضرایب همبسفگی علیرغم اینکﻪ در سطح اﺣفمال ی ک درص د

ﺣاظ و ﺣراست از منابع آبی این دشت ک ﻪ در موقیع ت ش دید

معنیدار بودند ،از دقت کافی برﺧوردار نبودند .این امر ب ﻪﺧ وبی

بحرانی واقع شده ،با انج ام ط رحه ای تغذی ۀ مص نوعی ،تغیی ر

نشان داد کﻪ تنها ﺧشکسالی هواشناسی عام ل م ؤیر ب ر ک اهش

الگوی کشت ،کاهش س اعت اس فااده از چ اهه ای کش اورزی،

سطح آب زیرزمینی منطﻘﻪ نبوده ،بلکﻪ برداش ت ب یش از ﺣ د از

میزان افت سطح ایسفابی صورتگرففﻪ در دشت ،کنفرل و جبران

ظرفیت آبخوان نیز بایسفی در نﻈ ر گرفف ﻪ ش ود .رون د کاهش ی

شود.

6.

7.

8.

9.

] [ DOI: 10.22052/6.14.79

plain using indicators SPI & GRI, 4th
conference of Iran Water Resources
Management, University of Tehran AmirKabir ,
)Iran.(In persian
Khan, S., Gabriel, H.F., Rana, T., 2008.
Standard precipitation index to track drought
and assess impact of rainfall on watertables in
irrigation areas. Irrigation and Drainage
Systems, 22(2): 159-177.
Khorani, A., khajeh, M., 20114. Evaluation the
Synchronicity drought trend and groundwater
surface lessening Case Study of Darab plain,
Journal of Humanities teacher (Spatial
)Amayesh & Planning), 18(2): 79-57.(In persian
Mair, A., Fares, A., 2010. Influence of
groundwater pumping and rainfall spatiotemporal variation on streamflow, Journal of
hydrology, 393(3): 287-308.
McKee, T.B., Doesken, N.J., Kleist, J., 1993.
The relationship of drought frequency and

1. Azizi, G., 2003. Communication the recent drought
and groundwater resources in the plain of Qazvin,
Journal of geographical Researches 46, 131-143.
)(In persian
2. Edwards, D.C., McKee, T.B., 1997. Characteristics
of 20th Century drought in the United States at
multiple time series (Doctoral dissertation, Master
thesis, Colorado State University).
3. Ekrami, M., Maleki Nejad H., Ekhtesasi, M.R.,
2011. Effect of climatic drought on the discharge
of some aqueducts Yazd-Ardakan plain,
International Conference traditional knowledge
Water
Resource
Management,
aqueduct
International Centre and water historic structures,
)Yazd, Iran.(In persian
4. Hisdal, H., Tallaksen, L.M., Peters, E., Stahl, K.,
Zaidman M., 2000. Drought event definition.
Aride Technical Rep, 6.
5. Imani, M., Talebi, A., 2011. Effects of drought
on groundwater level changes Yazd Bahabad

] [ DOR: 20.1001.1.25386336.1396.6.14.7.0

منابع

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

اولیﻪ در وضعیت مفع ادل و مطل وب ب وده و ب ا گذش ت زم ان،

کاهش بارن دگی ،باع

9316  بهار، شماره چهاردهم، سال ششم،مجله علمیپژوهشی مهندسی اکوسیستم بیابان

10.

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

11.

12.

13.

14.

duration to time scales. In Proceedings of the
8th Conference on Applied Climatology, 179183 pp., Boston, MA, USA: American
Meteorological Society.
Mendicino, G., Senatore, A., Versace, P., 2008.
A Groundwater Resource Index (GRI) for
drought monitoring and forecasting in a
mediterranean climate. Journal of Hydrology,
357(3):282-302.
Moradi, H.R., Rajabi, M., Faragzadeh, M.,
2011. Investigation of meteorological drought
characteristics in Fars province, Iran, Catena,
84(2) pp: 35-46.
Panda, D.K., Mishra, A., Jena, S.K., James,
B.K., Kumar, A., 2007. The influence of
drought and anthropogenic effects on
groundwater levels in Orissa, India. Journal of
hydrology, 343(3):140-153.
Razaghmanesh, M., Salemi, T., Siraj, M., 2006.
Study groundwater quality and quantity of
Tabriz plain, National Conference of Irrigation
and
Drainage
networks
management,
University of Ahvaz Chamran shahid, Iran.(In
persian)
Saif, M., Mosaedi, A., Mohammadzadeh, H.,

15.

16.

17.

18.

90

2011. investigation of hydrogeological Drought,
in aquifer Fasa using Groundwater Resource
Index (GRI), 15th Conference of Geology,
University of Tarbiat Moallem, Iran.(In persian)
Salehvand, I., Montazeri, M., Momeni, M.,
2013. Zonation of drought with Indicators (PNI,
EDI, CZI, ZSI, SPI) and sequences in the cities
of Khuzestan province in GIS, Journal of
Geography and urban planning of Zagros
landscape, 3(17: 35-52.(In persian)
Shahid, S., Hazarika, M.K., 2010. Groundwater
drought in the northwestern districts of
Bangladesh. Water resources management,
24(10):1989-2006.
Shakiba, A.R., Mirbagheri, B., Kheiri, A., 2010.
Drought and its impact on groundwater
resources in the East of Kermanshah province
using the index SPI, Journal of science &
Research of Iran Geographic Society's, 25: 105124.(In persian)
Sönmez, F.K., KÖmÜscÜ, A.Ü., Erkan, A.,
Turgu, E., 2005. An analysis of spatial and
temporal dimension of drought vulnerability in
Turkey using the standardized precipitation
index. Natural Hazards, 35(2):243-264.

Relationship between meteorological and hydrogeological drought
in an arid area:( a case study of Sheshdeh and Gharebolagh plains)

[ DOI: 10.22052/6.14.79 ]

[ DOR: 20.1001.1.25386336.1396.6.14.7.0 ]

Mohammad Reza Shekari1, Seyyed Javad Sadatinejad2, Abbas Ali Vali3

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Received: 13/3/2017

Accepted: 30/4/2017

Abstract
Groundwater is a major source of water for agriculture in Sheshdeh and Gharebolagh plain. In recent
years increasing drought and excessive exploitation of these resources has increased the pressure on
groundwater. The aim of this study was to investigate the relationship between meteorological and
hydrogeological drought using the SPI and GRI indices. Eight rain gauges stations were used to
calculate the SPI index. The GRI index was calculated using 14 piezometric water table wells over a
common 21-year period (1993-2014). A unit hydrograph of the study area shows that groundwater
levels dropped continuously. The annual average drop was 1.76 m. Pearson correlation analysis
between meteorological and hydrogeological drought with a coefficient of determination of 49% and a
confidence level of 1% indicates that meteorological drought has a time delay of 24 to 48 months on
groundwater resources. The results of zoning for hydrogeological drought showed that the initial
condition was extended wet, but from 2007 to 2008, the extremely wet periods had decreased and the
aquifer was status was normal. From 2008 – 2009 to end of the period, the severity of drought
(average drought) increased until 2011 to 2014, when drought extended to most of the aquifer area. In
such a critical situation, it is necessary to maintain the level of the aquifer.

Keywords: Hydrogeological Drought, Meteorological Drought, Unit of Hydrograph, GIS,
Sheshdeh and Gharebolagh Plain.
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