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چکيده
به منظور بررسی آثار زمانی خشکسالی اقلیمی بر خشکسالی آبشناختی در منابع آب زيرزمینی ،تحقیق حاضر در دشت
هشتگرد انجام شد .در اين تحقیق ،ابتدا  SPIبه عنوان نماية خشکسالی اقلیمی استانداردشده و  GRIبه عنوان شاخص
منابع آب زيرزمینی محاسبه شد .از آزمون منکندال برای بررسی وجود روند در دادهها استفاده شد .همبستگی پیرسون
بین  SPIو  GRIاز طريق همبستگی متقابل محاسبه شد .برای بررسی دقیق همبستگی ،از پايههای زمانی  0تا  200ماهة
 SPIو هم تأخیر زمانی صفر تا  150ماهه با  GRIاستفاده شد .در نهايت ،مشخص شد که در ارتباط زمانی بین  SPIو
 GRIعالوهبر وابستگی به پاية زمانی شاخص خشکسالی و تأخیر زمانی بین اين دو شاخص ،به ارتباط درونی بین تأخیر و
پاية زمانی نیز وابسته است و الگوی رفتاری هر پیزومتر منجر به گروهبندی پیزومترها در سه گروه متفاوت شد.
کليدواژگان :الگوی پیزومتر.SPI ،GRI ،

مقدمه

1

منابع آب زيرزمینی در اکثر مناطق جهان دارای جايگاه ويژهای
از لحاظ تأمین آب مورد نیاز بشر است .منابع مذکور از لحاظ
کمیت ،همچنین کیفیت مطلوب ،باعث استقرار و تجمع انسان
در مناطق مستعد ،بهويژه در مناطق خشک و نیمهخشک شده
است .کمیت اين منابع تحت تأثیر تغذيه (اکثراً بارشهای جوی)
و تخلیه قراردارد .خشکسالی يکی از باليای طبیعی مطرح است
که تأثیرات اقتصادی و محیطی در منطقة وسیع دارد (Vicente-
 .)Serrano and López-Moreno, 2005خشکسالیها اکثراً به
چهار دستة اقلیمی ،هیدرولوژيکی ،کشاورزی و اقتصادی-
اجتماعی طبقهبندی میشود (.)Wilhite and Glantz, 1985
 SPIرا مککی و همکاران برای بررسی خشکسالی در
پايههای زمانی مختلف توسعه دادند (.)McKee et al., 1993
 SPIامکان مطالعة منابع آب را برای دورههای کوتاهمدت و
بلندمدت به منظور بررسی منابع آب سطحی و زيرزمینی فراهم
میکند ( SPI .)Lloyd‐Hughes and Saunders, 2002به دلیل
سادگی محاسبات و استفاده از متغیر بارندگی ،همچنین قابلیت
محاسبه در پاية زمانی دلخواه ،روشی مناسب برای بررسی
خشکسالی مطرح است و با پاية زمانی باالی شش ماه جهت
* نويسنده مسئولbakhtiare@ut.ac.ir :

بررسی خشکسالی آبشناختی استفاده شده است (
.)al., 1999
 )2011( Hoseinzade and Nohegarبه بررسی آثار
خشکسالی بر منابع آب زيرزمینی در دو دهة اخیر در دشت
میناب پرداختند و به اين نتیجه رسیدند که برداشت بیرويه و
خشکسالی از عوامل اصلی افت آب در اين مناطق بوده است.
 )2005( Vicente-Serrano and Lopez-Morenoبه منظور
بررسی آثار خشکسالی اقلیمی بر خشکسالی آبشناختی از
شاخص معیار بارندگی ( )SPIاستفاده کردند و به اين نتیجه
رسیدند که  SPIبا پاية زمانی بزرگتر از دوازده ماه ،در اين
منطقه اثر قابلتوجهی بر منابع آب ندارد ،همچنین جريانهای
سطحی به پاية زمانی پايین  SPIو مخازن ذخیزة آب به پايههای
زمانی بلندمدت هفت تا ده ماهه در اين حوضه وابسته است.
 )2008( Khan et al.از  SPIبرای بررسی اثر خشکسالی بر سطح
آب زيرزمینی استفاده کردند و نتايج نشان داد که  SPIمعیار
مناسبی برای اين منظور است )2004( Azizi .در دشت قزوين
با بررسی ارتباط خشکسالی اقلیمی بر منابع آب زيرزمینی بیان
کرد که منابع آب زيرزمینی در اين منطقه از سیکل و رژيم
بارش منطقه تبعیت میکند و تأخیر زمانی بین خشکسالی
اقلیمی و خشکسالی در منابع آب زيرزمینی با تأخیر دو ماهه
گزارش شده است.
Hayes et
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 )2010( Naderianfar et al.با بررسی تغییرات آب
زيرزمینی تحت شرايط اقلیمی مختلف به اين نتیجه رسیدند که
بارندگی با تأخیر ده ماهه بیشترين تأثیر را بر سطح آب دشت
نیشابور دارد اما با محاسبة  SPIو همبستگی آن با سطح آب
زيرزمینی به اين نتیجه رسیدند که تأخیر شاخص خشکسالی با
نوسانات سطح آب زيرزمینی  42ماهه است .همچنین،
 )2011( Naderianfar and Ansariبا خوشهبندی دشت
نیشابور ،همچنین حذف روند دادههای بارش و سطح آب
زيرزمینی ،تأخیر خشکسالی اقلیمی با تغییرات سطح منابع آب
زيرزمینی را يکساله و در ارتباط با  SPIبا پايههای زمانی  36تا
 54ماهه بیان کردند )2013( Ekrami et al. .با بررسی تأخیر
خشکسالی اقلیمی با آبدهی قنوات و چشمهها در دشت يزد-
اردکان به اين نتیجه رسیدند که در مناطق کوهستانی تأخیر
يکساله و در مناطق دشتی تأخیر دو سال استMendicino et .
 )2008( al.در پژوهش خود ضمن معرفی نماية ( GRIشاخص
منابع آب زيرزمینی) ،اين نمايه را در ايتالیا به کار گرفتند و با
 24 ،12 ،6 SPIماهه مقايسه کردند و به اين نتیجه رسیدند که
رفتار  GRIبسیار شبیه  SPIاست اما تأخیر زمانی بین اين دو
شاخص به دلیل ساختار زمینشناسی مشاهده میگردد و اين
شاخص در ماههای تابستان در اقلیم مديترانهای همبستگی
بااليی نشان داده است )2013( Ekrami et al. .با مطالعة اثر
خشکسالی اقلیمی بر منابع آب زيرزمینی به اين نتیجه رسیدند
که با افزايش پاية زمانی  SPIهمبستگی آن با  GRIافزايش
میيابد و تأخیر زمانی بین خشکسالی اقلیمی با آبشناختی در
دشت يزد -اردکان يک تا دو سال است .در اين تحقیق عالوهبر
بررسی تأخیر خشکسالی اقلیمی و آبشناختی ،رابطة آن با پاية
زمانی  SPIو تأخیر نسبت به  GRIبررسی شد تا رابطة آنها به
طور دقیق مشخص شود.

جنوبی کاهش میيابد و جهت جريانهای سطحی و زيرزمینی از
روند شرقی به غربی تبعیت میکند .بهطور کلی ،رسوبات
درشتدانه در شمال دشت بهخصوص مخروطافکنة رودخانة
کردان ،مکان مناسبی را برای تغذية آبخوان از جريانات سطحی
ايجاد کرده است .هر چه از قسمتهای شمالی دشت به سمت
جنوب پیش میرويم رسوبات دانهريزتر و از عمق آبخوان کاسته
میشود .در محل مخروطافکنة کردان بیشترين عمق رسوبات
درشتدانه مشاهده میشود که عمق آبخوان در اين قسمت
بیشترين عمق را شامل میشود .در قسمتهای غربی و جنوب
غربی دشت ،عمق رسوبات کاهش میيابد .همچنین ،در نیمة
جنوبی دشت ،آبخوان چنداليه و تحت فشار مشاهده میشود که
با توجه به رسوبات دانهريزتر نسبت به نیمة شمالی ،آبدهی
چاهها کمتر از قسمتهای شمالی و شرقی است ( Shemshaki et
.)al., Spring 2011

شکل  .1موقعيت منطقة مورد مطالعه ،چاههای پيزومتری ،لوگهای حفاری و
حوضة آبخيز مشرف

بارندگی

مواد و روشها
منطقة مورد مطالعه

دشت هشتگرد با مساحتی در حدود  410کیلومترمربع در
قسمت مرکزی استان البرز واقع شده است .اين دشت بین
طولهای  50درجه و  29دقیقه تا  51درجه و  6دقیقة شرقی و
عرضهای  35درجه و  47دقیقه تا  36درجه و  7دقیقة شمالی
قرار دارد (شکل  .)1آبوهوای منطقه در بخشهای شمالی
نیمهمرطوب است و به تدريج به سوی جنوب دشت ،با کاهش
ارتفاع ،به نیمهخشک تمايل میيابد .بر اساس تقسیمبندی
اقلیمی دومارتن ،اقلیم دشت هشتگرد نیمهخشک است.
بهطور کلی ،شیب دشت از قسمتهای شمالی به سمت

در منطقة مورد مطالعه سه ايستگاه بارانسنجی دهصومعه ،ولیان
و کريمآباد وجود داردکه دادههای آنها در بازة زمانی  1353تا
 1390از سازمان هواشناسی تهیه شد .ابتدا وجود دادههای پرت
کنترل و پس از آن اقدام به بازسازی دادهها از روش ايستگاه
معرف شد .آزمون روند من-کندال برای کنترل روند دادههای
بارش ماهانة سه ايستگاه انجام شد که دادهها در طول دوره
بدون روند بود.
تراز آب زيرزمينی

دادههای سطح تراز آب زيرزمینی مربوط به دورة آماری
سالهای  1370تا  1390از شرکت مديريت منابع ايران اخذ
شد .دادهها از لحاظ صحت ارزيابی و دادههای ناقص از طريق
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ايستگاه معرف بازسازی شد .در نهايت بیست پیزومتر معرف
دشت با پراکنش و دادههای مناسب انتخاب شد .با بررسی
آزمون من -کندال روند نزولی در دادههای سطح آب زيرزمینی
شناسايی شد که عامل اصلی آن را میتوان به اضافة برداشت از
آب زيرزمینی نسبت داد .اين روند در هر پیزومتر از طريق روش
برونيابی منحنی روند و رگرسیون خطی برازش يافته حذف شد
( .)Naderianfar, and Ansari 2011بدين صورت که ابتدا مقدار
عددی رگرسیون محاسبه و به دادههای دارای روند نزولی افزوده
میشود .در مرحلة بعد دادهها در حالت ايستايی برای آنالیز
استفاده شد.
شاخص استانداردشدة بارش()SPI

شاخص  SPIرا  )1993( McKee et al.پیشنهاد کردند .در
تحقیق حاضر برای بررسی دورههای خشک و تر آبوهوايی و
تأثیرات آن بر سطح تراز آب زيرزمینی از  SPIاستفاده شد
(رابطة .)1
(رابطة )1

X ij  X

i

SPI 

در اين رابطه  SPIشاخص خشکسالی X ij ،بارش مربوط
به ماه مورد نظر X ،میانگین بارش ماه مورد نظر ،و   iانحراف
معیار بارش ماه مورد نظر است.
اين شاخص برای هر سه ايستگاه هواشناسی موجود در
داخل حوضة آبخیز دشت هشتگرد محاسبه و بعد از آنالیز دادهها
مشخص شد که اين شاخص در ايستگاهها همبستگی بااليی در
سطح اطمینان  99درصد دارد .در نهايت ،از میانگین وزنی بارش
ماهانة اين سه ايستگاه برای ارتباط با شاخص آب زيرزمینی
استفاده شد .برای بررسی آثار زمانی دورههای خشک و تر بر تراز
آب زيرزمینی از میانگین متحرک  2تا  200ماهه استفاده شد .و
برای تعیین ارتباط بین  SPIبا پايههای زمانی مختلف و GRI
(شاخص منابع آب زيرزمینی) از همبستگی پیرسون با
تأخیرهای صفر تا  150ماهه بین اين دو شاخص استفاده شد
(محدوديت پاية زمانی و تأخیر بین اعداد مذکور به دلیل طول
دوره است).
شاخص منابع آبزيرزمينی ()GRI

نماية منابع آب زيرزمینی ( )GRIدر سال  2008میالدی در
ايتالیا ارائه شد ( .)Mendicino et al., 2008اين نمايه به منظور
ارزيابی وضعیت مخزن سفرة آب زيرزمینی به کار میرود .اين
شاخص با توجه به آمار بلندمدت سطح ايستابی با رابطة 2
محاسبه میشود.

(رابطة )2

D y , m  u D, m

 D, m
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GRI D,m 

در اين رابطه  GRI D , mشاخص منابع آب زيرزمینی
مربوط به ماه  mاز سال  D y , m ،yرقوم سطح ايستابی ماه  mاز
سال  u D , m ،yمیانگین سطح ايستابی ماه  mبرای  Dسال يا
ماه  D,m ،انحراف معیار سطح ايستابی ماه  mبرای  Dسال يا
ماه است.
در اين مرحله بعد از حذف روند از دادههای سطح
ايستابی GRI ،برای هر پیزومتر جداگانه محاسبه شد .هدف از
اين تحقیق مطالعة تأخیر زمانی بین نوسانات مقدار باش و اثر
آن بر سطح تراز آب زيرزمینی بود .لذا ،با توجه به اثر عوامل
مختلف بر سطح آب زيرزمینی ،اقدام به بررسی آثار خشکسالی
اقلیمی بر خشکسالی آبشناختی شد .با توجه به اينکه در هر
يک از پیزومترهای مورد ارزيابی ،عامل تجمعی بارش در طول
چندين دوره قبل تأثیر متفاوتی دارد ،اقدام به تعیین رابطة بین
شاخص منابع آب زيرزمینی با اثر تجمعی عامل هواشناختی
( SPIبا پايه زمانی مختلف) شد .اختالف زمانی بین  SPIو ،GRI
با استفاده از شاخص خشکسالی با پاية زمانی  0تا  150ماهه
محاسبه شد.

نتايج و بحث
آنالیز دادههای بارش نشان داد که در منطقة مورد مطالعه
چندين دورة خشکسالی و ترسالی اقلیمی در طول دورة مورد
مطالعه ( 1370تا  )1390رخ داده است که با افزايش پاية زمانی
در  SPIتعداد اين دورهها کاهش میيابد ولی بر تداوم آنها
افزوده میشود که به علت تعديل نوسانات کوتاهمدت است.
بهدلیل ماهیت کمّی شاخصها ،همبستگی پیرسون بین
 SPIو  GRIمحاسبه شد و مشاهده شد که در اکثر پیزومترها
همبستگی پايین است .سپس از پايههای زمانی  2تا  200ماهه
برای  SPIاستفاده شد .در اين حالت همبستگی در پايههای
زمانی مختلف نسبت به پیزومترها متفاوت است .با توجه به
متغیربودن منطقه از لحاظ هندسة آبخوان ،همچنین موقعیت
قرارگیری چاههای پیزومتری در سطح دشت ،اقدام به آنالیز
دادهها برای هر پیزومتر منتخب شد (جدول  )1تا تغییرات بهتر
نمايان شود .در اين تحقیق از تمامی پیزومتر با دادههای مناسب
برای بررسی تغییرات مکانی ،عالوهبر زمان تأخیر استفاده شد.
نتايج نشان داد که به دلیل تغییرات زياد ساختار زمینشناسی،
مطالعات در اين زمینه بايد در واحدهای کوچک انجام گیرد زيرا
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اختالف بین پیزومترها زياد است.
جدول  .1همبستگی پيرسون ،پاية زمانی  SPIو تأخير زمانی بين  SPIو GRI

در پيزومترها

شمارة
پیزومتر

محل پیزومتر

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

اراضی سعیدآباد
اراضی کردان
انبار تپه
تنکمان
حسینآباد
دولتآباد
سنقرآباد
سهراه زکی
شیخ حسن
عربآباد کوه
عزيزآباد
فلکة اول زعفرانیه
قاسمآباد آقا
قاسمآباد بزرگ
قلعة آذری
کورش يیالقی
لشکرآباد
محمدآباد افخم
نجمآباد
نمکآالن

پاية
زمانی
SPI

تأخیر زمانی بین
 SPIو ( GRIماه)

همبستگی
پیرسون

(ماه)
47
34
86
158
35
183
75
81
155
74
156
154
35
52
51
75
51
73
154
52

3
4
12
0
2
9
3
82
22
11
74
2
2
12
0
1
3
20
1
106

**0/66
**0/74
**0/56
**0/61
**0/69
**0/59
**0/79
**0/79
**0/53
**0/84
**0/46
**0/71
**0/57
**0/83
**0/76
**0/69
**0/61
**0/68
**0/68
**0/83

** درصد معناداری در سطح  1درصد

بر اساس آنالیز گرافهای خروجی ،الگوی همبستگی
نسبت به تغییرات  SPIدر منطقه دارای رفتار خاصی است ،به
طوری که هشت پیزومتر از بیست پیزومتر مورد بررسی دارای
همبستگی بلندمدت از لحاظ پاية زمانی با  SPIاست و تعداد
دوازده پیزومتر ،به دلیل وجود دو آبخوان آزاد و تحت فشار در
منطقه ،رفتاری نسبتاً مشابه با پاية زمانی کمتر دارد .اهمیت
تأخیر زمانی نیز در شکلهای  5 ،2و  7به خوبی مشخص است.
به منظور بررسی آثار کلی تغییرات بارش بر نوسانات آب
زيرزمینی ،اقدام به تفکیک پیزومترها از لحاظ الگوی رفتاری
نسبت به بارش شد .در اين گروهبندی سه رفتار کلی در منطقه
مشاهده شد که به شرح زير است.
GRI

الگوی اول

در اين پیزومترها عکسالعمل تغییرات سطح آب نسبت به
تغییرات بارش نسبتاً کند و در بازة دو تا پنج سال رخ میدهد.

بر اساس اين الگو میتوان مشاهده کرد که اين پیزومترها به
دلیل موقعیت نزديکتر به منبع تغذيه ،همچنین رسوبات
دانهدرشت ،به شدت تحت تأثیر تغییرات بارش قرارمیگیرد .در
اين الگو رفتاری در محدودة همبستگی باال ،مشاهده میشود که
با کاهش تأخیر و افزايش پاية زمانی  ،SPIهمبستگی افزايش
میيابد که اين به دلیل رابطة درونی بین تأخیر و پاية زمانی
 SPIاست و آثار بلندمدت بارش را نمايان میسازد .در واقع اين
عکسالعمل را می توان بدين صورت بیان کرد که به دلیل ارتباط
آب زيرزمینی در مناطق مختلف با هم و تغذية متفاوت در نقاط
مختلف ،همچنین با فواصل متفاوت ،در يک نقطة اثر يک رويداد
در يک نقطة زمانی مشاهده نمیشود و حالت خزنده دارد و در
چندين زمان مختلف دارای اثر با شدت متفاوت است .در بعضی
از پیزومترها ،در تأخیرهای  100ماهه و پاية زمانی 200 SPI
ماهه نیز همبستگی باال مشاهده میشود که به دلیل کاهش
تعداد دادهها ،همچنین ساختار زمینشناسی در محدودة پیزومتر
منطقی نیست و احتماالً به دلیل شباهت دورهای خشکسالیها
در داده ها ايجاد شده است .پیزومتر کردان و سنقرآباد به عنوان
نمونه ارزيابی شده است (شکل .)2
پيزومتر  :2اراضی کردان (شکل )3

در اين پیزومتر واکنش نسبتاً سريع تغییرات سطح آب در مقابل
تغییرات بارش مشاهده میشود .با افزايش تأخیر بین  SPIو
 GRIهمبستگی تحت تأثیر قرارنمیگیرد که اين نشاندهندة
تأ ثیر سريع تغییرات بارش بر نوسانات سطح آب زيرزمینی است.
از طرفی ،با  SPIبا پاية زمانی  34ماهه و تأخیر  4ماهه بیشترين
همبستگی معادل  0/74را نشان میدهد .با افزايش پاية زمانی
شاخص خشکسالی ،همچنین افزايش تأخیر ،همبستگی کاهش
میيابد که عدم تأثیر از تغییرات بارش با پاية زمانی باال و عدم
فاصلة زمانی بلندمدت است .مطالعات زمینشناسی نشاندهندة
وجود تشکیالت درشتدانة شن و ماسه و قلوهسنگ در اين
منطقه است .همچنین ،اين پیزومتر روی مخروطافکنة کردان
واقع شده است که سیالبهای فصلی در آن پخش میشود و به
علت درشتدانه بودن تشکیالت زمینشناسی ،سريع به آب
زيرزمینی راه پیدا میکند .عمق زياد رسوبات در اين منطقه بر
اساس مطالعات اکتشافی گزارش شده و آبخوان در اين منطقه از
نوع آزاد است (.)Shemshaki et al., Spring 2011
پيزومتر  :7سنقرآباد (شکل )4

در اين پیزومتر تغییرات سطح آب زيرزمینی با  SPIپاية زمانی
 75ماهه و تأخیر سه ماهه بیشترين همبستگی را دارد.
تشکیالت آبخوان در اين منطقه از مواد درشتدانه تشکیل شده
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است و عمق آبخوان در اين منطقه عمیق گزارش شده است
(.)Shemshaki et al., Spring 2011
اين منطقه هم جزئی از مخروطافکنة کردان است که آب

613

ناشی از سیالبهای فصلی در آن پخش میشود .همبستگی
باالی تغییرات بارش با نوسانات سطح آب زيرزمینی در اين
منطقه نسبتاً سريع است.

شکل  .2الگوی اول رفتاری پيزومترها (پيزومترهای  2 ،7 ،16 ،18 ،17 ،13 ،15 ،10 ،14 ،5 ،1و )3
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الگوی دوم (شکل )5

اراضی کردان
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شکل  .3انطباق شاخصهای خشکسالی هواشناختی و منابع آب زيرزمينی در
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Pشکل  .4روند تغييرات شاخصهای خشکسالی هواشناختی و منابع R
I
زيرزمينی در پيزومتر سنقرآباد
I

در پنج پیزومتر الگويی متفاوت با الگوی اول دشت مشاهده شد،
به طوری که در اين نواحی همبستگی باال در پايههای زمانی
باالی  SPIمشاهده میشود .از مقدار عددی همبستگی هم
کاسته شد و همبستگی باال در بازة  120تا  180ماهه مشاهده
شد .در اين پیزومترها همبستگی باال در يک بازه مشخص ديده
میشود و نمیتوان روند خاصی برای آن در نظر گرفت .در دو
پیزومتر  6و  9تأخیر ده تا پانزده ماهه هم مشاهده میشود .در
اينجا پیزومتر تنکمان به عنوان نمونه ارزيابی شد.
پيزومتر :4تنکمان (شکل )6

با توجه به افزايش رسوبات دانهريز و کاهش هدايت هیدرولیکی،
پاية زمانی ( SPIکه با  GRIهمبستگی بااليی دارد) افزايش
يافته است .بیشترين همبستگی با  158 SPIماهه برابر 0/6
مشاهده میشود .با توجه به الگوی همبستگی ،تغییرات بارش در
کوتاهمدت اثر قابلتوجهی بر تغییرات سطح آب در اين نواحی
ندارد.

شکل  .5الگوی دوم رفتاری پيزومترها (پيزومترهای  19 ،6 ،4 ،12و )9

الگوی سوم (شکل )7

تنکمان
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 Pشکل  .6انطباق شاخص خشکسالی هواشناختی با شاخص منابع آب
I
زيرزمينی در پيزومتر تنکمان

در اين الگو سه پیزومتر جای دارد که رفتاری کامالً متفاوت با
دو الگوی قبلی دارد .در اين پیزومترها همبستگی باال با تأخیر
نسبتاً بلندمدت  100ماهه مشاهده شد .در پیزومتر  11اين
همبستگی با پاية زمانی  150 SPIماهه همراه است که به دلیل
برداشتهای زياد و زمان طوالنی و تعداد کم دادهها اتکاپذير
نیست .از لحاظ زمینشناسی نیز اين سه پیزومتر در محدودة
رسوبات ريزدانه است ( .)Shemshaki et al., Spring 2011در
اينجا برای نمونه پیزومتر سهراه زکیآباد بررسی شد.
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میانگین سطح آب دشت استفاده شده است که با توجه به
محدودة دشت و پیچیدگی ساختار زمینشناسی به نتايج قابل
قبول منجرنمیشود و تا حد امکان بايد از تمام اطالعات استفاده
شود .در اين پژوهش از بیست پیزومتر استفاده شد که هر کدام
دارای همبستگی باال در بازة زمانی متفاوت در ارتباط با تغییرات
سطح آب نسبت به بارش بود .همچنین ،در برخی نقاط دشت به
دلیل وجود آبخوان چنداليه و تحت فشار تغییرات
پیشبینیپذير نیست.
آبخوان تحت فشار
شکل  .7الگوی سوم رفتاری در پيزومترها

پيزومتر  :8سهراه زکیآباد (شکل )8

نوسانات سطح آب زيرزمینی در اين پیزومتر با تأخیر زمانی
بااليی رخ میدهد .همبستگی باال ،بین  SPIبا پاية زمانی باالی
 81ماهه و تأخیر  82ماهه با  GRIبرابر  0/79است .تشکیالت
زمینشناسی در اين منطقه دانهريز است .همچنین ،عمق
رسوبات کم است ،به طوری که نواحی سطحی از رس و ماسه
تشکیل شده است و نواحی عمقی دارای مقداری شن نیز دارد
(.)Shemshaki et al., Spring 2011

نتيجهگيری کلی

سه راه زکی آباد
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در اين منطقه ،يک آبخوان تحت فشار شناسايی شده است که
اين آبخوان در جنوب و جنوب غرب دشت گسترش دارد و منبع
تغذية اين آبخوان قسمت شمالی دشت بیان شده است
( .)Shemshaki et al., Spring 2011با توجه به اينکه
پیزومترهای گروه الگوی دوم و سوم به طور کامل در محدودة
تحت فرونشست قراردارد و در اين محدودة تحت فشار،
فرونشست زمین با نرخ باال رخ میدهد و در اکثر مطالعات علت
آن برداشت بیش از حد آب بیان شده است .يکی از علتهای
رفتار متفاوت پیزومترهای الگوی دوم و سوم را میتوان به دلیل
وجود آبخوان تحت فشار و فرونشست بیان کرد.
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با توجه به پژوهش صورت گرفته ،مشخص شد که
روش مناسبی برای بررسی آثار زمانی و مکانی خشکسالی
اقلیمی بر خشکسالی آبشناختی آب زيرزمینی است (که با
نتايج  )2008( Khan et al.مطابقت دارد) منتهی بايد از  SPIبا
پايههای زمانی مختلف استفاده شود .با توجه به اينکه بخشی از
محدودة دشت نقش تغذية دشت را بر عهده دارد و عمالً جهت
جريان آب زيرزمینی را تحت تأثیر قرارمیدهد ،انتخاب چند
نقطة محدود برای بررسی آثار بارش بر سطح آب زيرزمینی
نتايج قابل قبولی ندارد و تا حد امکان بايد واحدهای کوچک در
دشت مطالعه شود که در مطالعات قبلی توجه نشده است
( Hoseinzade and Nohegar, 2011; Naderianfar et al.,
 .)2010; Ekrami et al., 2013همچنین ،در برخی پژوهشها از
SPI

در بسیاری از مطالعات در مورد همبستگی باالی بین  SPIبا
پايههای زمانی مختلف و  GRIبحث شده است اما ارتباط بین
پاية زمانی با تأخیر بیان نشده است .در اين تحقیق با بررسی
پیوستة همبستگی بین  SPIبا پاية زمانی مختلف و تأخیر زمانی
بین آنها مشخص شد که در محدودهای که همبستگی باالست،
با کاهش تأخیر و افزايش پاية زمانی ،همبستگی افزايش میيابد.
البته ،اين واکنش بیشتر در الگوی رفتاری اول مشاهده شد و
منجر به ايجاد محدودة شمال شرقی -جنوب غربی با همبستگی
باال شده است که از سمت جنوب غرب به شمال شرق
همبستگی اکثراً افزايش میيابد .البته ،اين روند را میتوان به
نقش پاية زمانی  SPIهم نسبت داد .بدين صورت که جهت
نمايانشدن آثار يک ماه بارش در يک پیزومتر ،نیازمند رسیدن
اين آثار از نقاط مختلف با مسافتهای زياد و کم در محیط
خاک است که اين عامل همبستگی باال را در پايههای بلندمدت
 SPIتوجیه میکند .به اين روند همبستگی نیز در مطالعات قبلی
توجه نشده و فقط به يک نقطه با همبستگی باال اشاره شده
است .از نتايج اين پژوهش میتوان در برنامهريزی بلندمدت
مديريت مصرف آب زيرزمینی در محدودة دشت بهره برد.

1394  زمستان،4  شمارة،46  دورة،تحقيقات آب و خاک ايران
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