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چکیده
در سال هلی اخیر پدیده خشاساال ب عل ک هلهش یدید
موجب افزایش عهرهعرداری از منلعع
این پژوهش عررسااب واهنش

هلی سطحب در دیت قروه و دهگالن یده است .این امر

زیرزمینب و تشادید افت ساطا ایاایلعب سا رههلی این دیات رردیده اسات .هدا از

هلی زیرزمینب دیاات قروه و دهگالن نا ا ت عو وقوخ خشااسااال بهل و ترساال بهل و نیز

میزان هم اایگب عین نهلسات .اعیدا مشاه اوهلی خشاساال ب هوایانلساب و هیدروژئو وژیسب عوترتیب عل اسای لده از
یالخ

علرش اسایلندارد یاده ) (SPIو یالخ

یاالخ

 SPIو  GRIعدون ا مل تأخیر زملنب و عل 24 ،21 ،18 ،15 ،12 ،9 ،6 ،3 ،1و  48مله تأخیر محلساا و یااد .نیلی

من ع

زیرزمینب ) (GRIمحلسا و یاد .ساس

راریب هم اایگب عین

نشاالن داد هو عیشاایرین مرلدیر راارایب هم ااایگب م ت م نبدار عین  SPI-24و  GRI-48عل تأخیر  48ملهو عوده و در
 89/8درصااد از هلههل  SPIعل  GRIعل تأخیر  48ملهو هم ااایگب م ت م نبدار دایاایو اساات .عنلعراین خشااسااال ب
هیدروژئو وژیسب عل تأخیر زملنب ناا ت عو خشاساال ب هوایانلساب ات لق افیلده اسات .عرای عررساب وجود و یل د وجود
روند در تغییرات سااطا

زیرزمینب از زمون من -هندا اساای لده رردید .نیلی نشاالن داد هو در سااطا ا مینلن  %99در

و دوره ملری مورد مطل و ساطا تراز

هلههلی پیزومیری هلهش یلفیو اسات و میوساک هلهش تراز

در منطرو  0/82میر در ساال عود .عل توجو عو نرشااوهلی پهنوعندی ،عیشاایرین روند تغییرات سااطا
عهش مرهزی دیت است هو عین  1/5تل  2/4میر در سل مبعلید.

واژههای کلیدی :خشسال ب ،قروه -دهگالن ،همیّت

SPI ،GRI ،

زیرزمینب

زیرزمینب مرعوط عو
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Abstract
In recent years, drought caused a sharp decline in surface water resources in Qorveh-Dehgolan
plain. This caused increasing exploitation of groundwater resources and exacerbation of aquifer level
declining. The aim of this study is to evaluate interaction between groundwater and drought and wet
periods in Qorveh-Dehgolan as well as to determinate correlation between them. At first,
meteorological and hydrogeological drought characteristics were calculated by Standardized
Precipitation Index (SPI) and Groundwater Resource Index (GRI), respectively. Then correlation
coefficient between SPI and GRI were calculated without lag time also with 1, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21,
24 and 48 months lag times. The results showed that the highest value of positive and significant
correlations were between 24-month SPI and 48-month GRI with 48 months delay and in 89.8% of
wells, SPI and GRI had positive and significant correlation with 48 months delay. Therefore, the
hydrological drought happened with lag time to meteorological drought. The Mann-Kendall test was
used for determinating the trend existence or inexistence in groundwater level changes. The results
showed that the water level of piezometer wells declined during the studied period at 99% confidence
level. The average of groundwater level declining was 0.82 m/year. Regarding to the plotted maps,
the steepest trend of groundwater level happened in central parts of Qorveh-Dehgolan plain that was
between 1.5-2.4 m/year.
Key words: Drought, GRI, Qorveh-Dehgolan, SPI, Water Quantity
 منلعع،

 م را فز ینده، رید عبرویو جم یت،جوی

.زیرزمینب را تهدید مبنملید
-

عب عوویژه ذخلیر

تلهنون در راعطو عل پدیده خشسال ب و تغییرات تراز
زیرزمینب مطل لت زیلدی در داخل و خلرج هشور انجل

 عیشیر مطل لت جدید نشلن داده است هو در.یده است
 دوره خشسال ب هیدرو وژیسب راعطو،
زیرزمینب دارد (ون ون و الهل

یک اقلیم مشه

قوی عل پلسخ سیایم

مقدمه
هشور مل عو لت قرار ررفین در منطرو خشک و
در ور ییب نلمطلو تر

نیموخشک از نظر منلعع

 وقوخ خشسال بهلی.نا ت عو میوسک دنیل قرار دارد
و هوایب هم ود

 والنب و نوسلنلت زیلد، مینلو

، عدینترتیب.سطحب را تشدید مبهند

عوویژه منلعع

 نحوه توزیع زملنب و مسلنب ریزشهلی،یرایک اقلیمب
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نمودند .نیلی نشلن داد هو میوسک سلالنو تغذیو

-

یده 1

زیرزمینب در سطا ا یملد  %95هلهش داییو است و

) (SPIدر ارارب یسب از حوروهلی زرا ب اسیرا یل در

میزان هلهش  0/92میلبمیر در سل عوده است .صیف و

زیرزمینب پرداخیند .نیلی نشلن داد در

زیرزمینب

خشسال ب عل اسی لده ازیلخ
ارت لط عل سطا

موارد زیلدی عین یلخ

علرش اسیلندارد

 SPIو نوسلنلت سطا

همسلران ( )1391تأثیر خشسال ب عر منلعع

-

عهوان دیت فال را ارزیلعب هردند و نشلن دادند هو

زیرزمینب در زمینهلی زرا ب ارت لط قوی وجود دارد.

مردار یلخ

 GRIروند هلهشب داییو و در سل هلی

همچنین از هم ایگب حلصل مبتوان عرای عررسب اثرات

 1387 ،1382و  1388خشسال ب هیدروژئو وژیسب عل

زیرزمینب

زیرزمینب این منطرو رخ داده است.

تغییرات اقلیمب عر روی نوسلنلت سطا

یدت علال در منلعع

اسی لده نمود .عوردی و سوترا ( )2007در عررسب

همچنین یلخ

خشسال ب در منطرو مداک 2در اییل یل ،عل اسی لده از

میلنگین ارت لخ سطا

یلخ

 SPIدر مریلس زملنب  48ملهو عل
زیرزمینب و یلخ

 GRIراعطو

 SPIسو و  24ملهو عو این نییجو رسیدند هو در

م نبداری را در سطا ا مینلن  99درصد نشلن داد.

مریلس علندمدت ،منطرو مرهزی و جنوعب اییل یل در یرایک

یلسمنب و همسلران ( )1391در عررسب اثر خشسال ب عر

است و عریو تحت اثر خشسال ب قرار دارد.

سطا ایایلعب عهوان دیت ترعت جل – فریملن در اسیلن

منلعع

 SPIو  GRIنشلن

نرمل

مندیاینو و سنلتور ( )2008در پژوهشب یلخ

زیرمینب (GRI)3را عرای منل ق هلالعریل 4عل اقلیم
مدییرانوای عرای دوره  45سل و عوهلر عرده و عل

SPI

خراسلن رروی عل اسی لده از یلخ

دادند هو عیشیرین هم ایگب عین یلخ
مریلس درازمدت عل یلخ

 SPI-48در

 GRIو همچنین مرلدیر تراز

منطرو مرلیاو نمودند و عو این نییجو رسیدند هو

زیرزمینب عهوان دیت مبعلید .محمدی قل ونب و

هم ایگب  GRIعل  SPIدر مریلس زملنب علالتر منلسبتر

همسلران ( )1390در عررسب راعطو عین خشسال ب و

GRI

زیرزمینب در عهواندیت سلوه عل

است .خ وصیلت سنگینلسب حورو عر یلخ

مؤثر عوده و عل ک تأخیر  GRIنا ت عو  SPIمبیود،
رمن ن هو یلخ

 SPIدر

 GRIنا ت عو یلخ

تغییرات تراز
اسی لده از یلخ

 SPIنشلن دادند هو یلخ

مریلس زملنب  24و  48ملهو عل تراز سطا

 SPIعل
زیرزمینب

زیرزمینب ملسرد عهیری

عل تأخیر زملنب  5ملهو عیشیرین هم ایگب را داییو است.

-

خلیرب سیگلرودی و همسلران ( )1387در عررسب نملیو-

دوره

هلی ارزیلعب پدیده ترسل ب و خشسال ب در اسیلن

خشسال ب و میزان هلهش ن عررسب هردند .نیلی نشلن

هلی  SPIو  PNPIو نیچو 5دریلفیند

پیشعینب ور یت منلعع

دارد .ون ون ( )2013اثرات اقلیم ،خلک و سیایم
زیرزمینب را روی تغییرات توزیع احیمل
داد پلسخ

زیرزمینب عواندازه اقلیم در توس و

خشسال ب هیدرو وژیسب مؤثر است .یب و همسلران
( )2015روند تغییرات والنب مدت تغذیو

ملزندران عل یلخ

هو سل هلی عل ور یت نرمل از نظر علرش از فراوانب و
اسیمرار عیشیری نا ت عو سل هلی خشک و مر و

زیرزمینب

عرخوردارند .ملسبنژاد و سلیملنب مطلق ( )1390در

جنو اسیرا یل را عل روش نلپلرامیری من -هندا عررسب

عررسب دورههلی میوا ب خشسال ب هواینلسب و

هردند .همچنین عرای ت یین لل تغییرات تغذیو

-

هیدرو وژیسب در اسیلن رسیلن عل اسی لده از دو یلخ

زیرزمینب ،از رریب هم ایگب پیرسون عین علرش

 SPIو  SWIنشلن دادند هو یک تأخیر زملنب یک تل دو

زیرزمینب اسی لده

سل و عین رخداد خشسال ب هواینلسب و خشسال ب

1

3

2

4

سلالنو و ارت لط ن عل تغذیو

- Standardized precipitation index
- Madak

- Groundwater resource index
- Calaberia
5
- Nitzche

146

عباسی ،آذرخشی و ...

هیدرو وژیسب منلعع

نشریه دانش آب و خاک  /جلد  26شماره  / 3/2سال 1395

زیرزمینب در عهشهلی مهیلف

زیرزمینب و ارت لط ن عل خشسال ب را در دیتهلی

حورو وجود دارد.
در دیت قروه و دهگالن وقوخ خشسال بهلی
اخیر ،افزایش ف ل یتهلی هشلورزی ،دامداری و صن یب
و همچنین افزایش جم یت عوخ وص در  10سل اخیر
عل ک افزایش م را

و در نییجو هلهش ذخلیر

زیرزمینب و عیالن من ب س رههلی

-

زیرزمینب یده

است .عرای ا مل مدیریت صحیا منلعع ،ینلخت ور یت
همّب

این تحریق عنل دارد هو تغییرات زملنب و مسلنب همیت

-

زیرزمینب و وامل اثررذار ا زامب است .از جملو

واملب هو عر همیّت منلعع

زیرزمینب اثر مبرذارد

میزان علرش و تغییرات ن ب سل هلی مهیلف است .ذا

قروه و دهگالن در اسیلن هردسیلن عررسب نملید.
مواد و روشها
منطقه مورد مطالعه
دیت قروه و دهگالن عل میوسک علرندرب سلالنو 352
میلبمیر و اقلیم نیمومر و و سرد ،در یرق یهرسیلن
سنندج و یمل غرعب همدان عین و هلی جغرافیلیب
´´ 47˚ 14´ 42تل ´´ 48˚ 04´ 06یرقب و رضهلی
جغرافیلیب ´´ 35˚ 06´ 21تل ´´ 35˚ 20´ 09یمل ب قرار
دارد .موق یت منطرو مورد مطل و در یسل  1نشلن داده
یده است.

شکل  -1موقعیت جغرافیایی دشت قروه و دهگالن.

آمار و دادههای مورد نیاز

در این تحریق از دادههلی علرش ملهلنو و سطا ایایلعب
ملهلنو هلههلی پیزومیری موجود در دیت قروه و

تغییرات زمانی و مکانی تراز آبزیرزمینی دشت قروه و دهگالن و رابطه آن با خشکسالی...

دهگالن اسی لده ید .این ملر از یرهت

منطروای
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هواینلسب مورد اسی لده در جدو  1نشلن داده یده

اسیلن هردسیلن تهیو رردید .و دوره ملری  22سل

است .یسل  2موق یت هلههلی پیزومیری مورد مطل و

( 1371تل  )1392مبعلید .مشه لت ایایگلههلی

در دیت قروه و دهگالن را نشلن مبدهد.

جدول  -1مشخصات ایستگاههای هواشناسی منتخب در منطقه مورد مطالعه.
ایایگله

نوخ ایایگله

و جغرافیلیب

)(UTM

رض جغرافیلیب

)(UTM

ارت لخ از سطا

عل لن علد

ت هیرسنجب

3891493

711424

2035

دوسر

ت هیرسنجب

3888282

229005

1838

حان علد

علرانسنجب

3924907

744091

1700

خارو علد

ت هیرسنجب

3934202

737568

1879

صلوات علد

علرانسنجب

3912467

695189

2130

قروه

علرانسنجب

3995330

755556

1925

نلصر علد

ت هیرسنجب

3908514

728109

1799

دریل )(m

شکل  -2موقعیت چاههای پیزومتری مورد مطالعه دشت قروه و دهگالن در استان کردستان.

محلس و ید .عرای محلس و ور یت خشسال ب

بررسی وضعیت خشکسالی
ور یت خشسال ب و ترسل ب هواینلسب دیت
قروه و دهگالن در دوره ملری از سل ( )1371-92عل
اسی لده از یلخ

علرش اسیلنداردیده  SPIدر  4پلیو

زملنب  12 ،6 ،3و  24ملهو عل اسی لده از نر افزار

DIP6

-Drought index package

6

هیدرو وژیسب هلههلی پیزومیری از یلخ
اسی لده ید.

GRI
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شاخص بارش استاندارد شده )(SPI

این یالخ

هو توساک مکهب و همسلران ()1993

ارائو یااده ،فرک از دادههلی علرندرب ملهلنو اساای لده
مبهناد و عرای تشاااهی

1

] t = √Ln[1.0−H(X))2

[]6
ثلعتهلی م لد و لرتند از:

هم ود مرادار عالرنادرب در

C2=0.010328

C1=0.802853

C0=2.515517

مریلسهلی زملنب هندرلنو راحب یااده اساات .یاارط

d3=0.001308

d2=0.189269

d1=1.432788

اسااای لده از یااالخ

 SPIعرازش دادههلی علرش عل

شاخص منبع آبزیرزمینی )(GRI

توزیع رالمال مبعالیااااد (فالرااالب و همسالران ،2007

مردار یااالخ

عاذرافشاااالن  .)1382تالعع هگال ب احیمال توزیع رالمال

مبیود:

عوصورت زیر ت ریف یده است.
. X −1 . e−x/B

[]1

1
)Bα .Γ(α

 GRIعل اسااای لده از راعطو  7محلسا ا و
DY,m −μD,m

[]7
= )g(x

σD,m

هو در ن  Dy,mمرلدیر تراز سااطا

= GRI
زیرزمینب

هاو در ن  αپالرامیر یاااسال β ،پالرامیر مریالس X ،مرادار

در سااال  yو مله  ،mو  μD,mو  σD,mعوترتیب میلنگین

علرندرب و ) ،𝛤(αتلعع رلمل عوده هو از راعطو  2محلسا ا و

و انحراا م یالر مرالدیر ارت الخ تراز

زیرزمینب در ماله

مبیود:

 mمبعلیاند (مندیااینو و سانلتور .)2008
Γ(α) = ∫ y −1 e−y dy

[]2

هون تاالعع راالماال عرای ( X=0عاالرناادرب صااا ر
میلبمیر) ت ریف نشاااده اسااات و توزیع علرندرب ممسن
اسات دارای مرلدیر صا ر علیاد ،تلعع احیمل تجم ب هو
در عرریرنده مرلدیر صا ر هم علیاد از راعطو  3عودسات
مب ید:
)H(X) = q + (1 − q)G(X

[]3

ر وعیب در یالخ

 GRIهملنند یالخ

رلت مهیلف
 SPIعوده و در

جدو  2نشلن داده یدهاند.
تحلیل روند تراز آبزیرزمینی
یسب از روشهلیب هو در عررسب روند جهت تحلیل
سریهلی زملنب دادههلی هیدرو وژیسب عوهلر ررفیو
مبیود اسی لده از زمونهلی ملری مبعلید .زمون
من -هندا جزء میداو ترین زمونهلی نلپلرامیری در
ت یین روند دادههل مبعلید .این زمون در مطل لت

هو در ن  qاحیمل ص ر عودن مردار علرندرب مبعلید.

مهیل ب عرای عررسب میزان روند

تغییر یسل احیمل ب تلعع تجم ب رلمل عو میغیر ت لدفب

یده است (هلنگ  ،2008واهلین و رراموا  2009و ملیر

نرمل اسیلندارد ( Zیل  )SPIعل میلنگین ص ر و واریلن
یک صورت مبریرد .عرای دستیلعب راحتتر عو مرلدیر
 Zیل  SPIاز ترریب عرامووییز و اسیگلن ( )1965اسی لده
مبیود (راعطو ( )4عذرافشلن .)1382
[]4

]

C +C t+C2 t2
2 +d t3
3

1

عرای  0< H(x) ≤ 0.5از راعطو  5و عرای

0.5< H(X) <1.0

از راعطو  6اسی لده مبیود.
[]5

و فلرس  . )2010در زمون من-هندا هر مردار در سری
زملنب ،پیوسیو و پشت سر هم ،عل عریو مرلدیر سری
مرلیاو مبیود .عرای زمون من -هندا نهات علید
مردار  Sرا ،هو جمع یملرشهل را نشلن مبدهد ،مشه
هرد (راعطو .)8

Z = SPI = ±[t − 1+d0 t+d1

2t

زیرزمینب اسی لده

[]8

) − Xi

n
∑n−1
i=1 ∑K=i+1 sgn(X k

=S

هو در ن  Xkو  Xiمرلدیر پشت سر هم سری زملنباند.
 nو دوره ملری و )𝜃( sgnنیز تلعع المت است.

1

] t = √Ln[(H(X))2

نییجو زمون  Zعر اسلس راعطو  9ارزیلعب مبیود:

تغییرات زمانی و مکانی تراز آبزیرزمینی دشت قروه و دهگالن و رابطه آن با خشکسالی...

if → S > 0
[]9

if → S = 0
if → S < 0

S−1

هو در

)√Var(S
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ن ) Var(Sاز راعطو  10عودست مب ید:

[]10

z= 0
S+1

q

){ √Var(S

])[n(n − 1)(2n + 5) − ∑p=1 t p (t p − 1)(2t p + 5

1
18

= )Var(S

جدول  -2شدت خشکسالیها و ترسالیها برحسب مقادیر ( SPIمککی و همکاران  )1993و ( GRIمندیسینو و سناتور .)2008
رلت خشسال ب

SPI

GRI

ترسل ب عایلر یدید

 +2و عیشیر

 +2و عیشیر

ترسل ب یدید

 1/5تل 1/99

 1/5تل 1/99

 1تل 1/49

 1تل 1/49

 -0/99تل 0/99

 -0/99تل 0/99

 -1/49تل -1

 -1/49تل -1

 -1/99تل -1/5

 -1/99تل -1/5

 -2و همیر

 -2و همیر

ترسل ب میوسک
نرمل
خشسال ب میوسک
خشسال ب یدید
خشسال ب عایلر یدید

ورااا یات روناد م ات ،من ب یال عادون روناد در هالههالی

هو در ن  tpت داد مرلدیر مشلعو عرای مردار  Pا
و  qت داد مرلدیر مشلعو در سری است .در یک زمون دو

مورد مطل و مشااه

دامنوای عرای روندیلعب سری دادههل ،فرض ص ر در

نر افزار  GISو روش  IDW8پهناوهالی دارای روناد م ات

حل یب پذیرفیو مبیود هو راعطو  11عرقرار علید:

یااده اساات .این

[]11

یااد و در نهلیت ،عل اساای لده از

یل من ب یل عدون روند مشاالعو مشااه

روش عود یل سااار ت علالی تجزیو و دقت قلعل ق و در

|z| ≤ zα/2

تجزیو و تحلیل ماالئل

هلی زیرزمینب رای اسات (وو

هاو 𝛂 ساااطا م نبداری اسااات هاو عرای زمون در نظر

و همسلران  .)2005عرای ت یین راعطو عین خشاااساااال ب

ررفیو مب یاود و 𝛂 Zملره توزیع نرمل اسایلندارد در

هوایااانلساااب و هیدرو وژیسب از راااریب هم اااایگب

ساااطا م نبداری 𝛂 مبعالیاااد هاو عال توجاو عاو دو دامناو

اسای لده یاد .راریب هم اایگب عین  SPIدر ههلر پلیو

هنلنچو Z>0

زمالنب 12 ،6 ،3و  24مالهاو و  GRIعال تاأخیرهالی 9 ، 6 ، 3

روناد م ات و هنالنچاو  Z<0روناد دادههال من ب اسااات .در

 48 ، 24 ، 21 ،18 ، 15 ،12 ،مالهاو و عادون تاأخیر عال

این تحریق سااطوم م نبداری  %5و  %1مورد اساای لده

اسی لده از نر افزار SPSSمحلس و ید.

عودن زمون از  𝛂/2اساای لده یااده اساات.

قرار ررفیو اساات .عرای عر ورد یاایب واق ب خک روند
(میزان تغییر در هر ساال ) از روش نلپلرامیری ساان7عو
یرم زیر اسی لده یده است:
[]12

همیرین و عیشاایرین مرلدیر

SPI-12 ،SPI-6 ،SPI-3

و  SPI-24ملهو و ساال وقوخ ن در ایااایگلههلی مورد
Xj −Xk
j−k

مطال او عاوترتیاب در جاداو  3و  4ارائاو یاااده اسااات.

=Q

هو در Qیااایب خک و  Xjو  Xkعوترتیب مرلدیر  Jا و
ا ساااطا

نتایج

K

زیرزمینب در ساااری زمالنب مب عالیاااد.
- Sen's method

7

فراوانب وقوخ ورا ا یتهلی خشاااساااال ب و ترسااال ب
ایاایگلههلی مورد مطل و در یالخ

 SPIدر ههلر پلیو

زملنب  12 ،6 ،3و  24ملهو در ایاایگلههلی مورد مطل و
-Inversre distance weighted

8
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عباسی ،آذرخشی و ...

محلسا و یاده اسات .میلنگین فراوانب وقوخ ورا یتهلی
خشاساال ب و ترسال ب عل اسای لده از یالخ

ایاااایگلههل در دوره ملری مورد عررساااب در جدو 5
نشلن داده یده است.

 SPIدر همو

جدول  -3کمترین مقادیر  SPI-12 ، SPI-6 ،SPI-3و  SPI-24و سال وقوع آن در ایستگاههای مورد مطالعه.
نل ایایگله

سل وقوخ

سل وقوخ

SPI-3

سل وقوخ

SPI-6

SPI-12

سل وقوخ

SPI-24

قروه

87-86

-0/96

92-91

-1/30

92-91

-1/78

92-91

-1/31

دوسر

87-86

-0/59

78-77

-0/85

92-91

-0/91

79-78

-1/14

نلصر علد

78-77

-0/92

78-77

-1/63

79-78

-1/46

79-78

-1/99

عل لن علد

78-77

-0/79

76-75

-1/31

79-78

-1/81

80-79

-2/16

صلوات علد

78-77

-1/12

78-77

-1/93

79-78

-1/87

79-78

-2/12

حانخلن

87-86

-0/85

87-86

-1/29

87-86

-1/35

87-86

-1/28

خارو علد

87-86

-1/15

87-86

-1/67

87-86

-1/17

88-87

-1/47

جدول  -4بیشترین مقادیر  SPI-12 ، SPI-6 ،SPI-3و  SPI-24و سال وقوع آن در ایستگاههای مورد مطالعه.
سل وقوخ

SPI-3

سل وقوخ

SPI-6

سل وقوخ

SPI-12

سل وقوخ

SPI-24

ایایگله
قروه

74-73

1/23

74-73

1/68

74-73

2/14

74-73

2/41

دوسر

74-73

1/35

74-73

1/8

74-73

2/07

75-74

1/96

نلصر علد

74-73

1/41

74-73

1/87

74-73

1/96

75-74

2/01

عل لن علد

74-73

1/02

74-73

1/22

84-83

1/36

84-83

1/24

صلوات علد

74-73

1/29

74-73

1/72

74-73

1/82

75-74

1/66

حانخلن

74-73

1/33

74-73

1/71

74-73

1/86

74-73

1/87

خارو علد

74-73

1/40

74-73

1/2

74-73

2/47

74-73

2/48

جدول  -5میانگین درصد فراونی وقوع وضعیتهای خشکسالی و ترسالی هواشناسی با استفاده از شاخص .SPI
ایایگله

نرمل

ترسل ب

ترسل ب

ترسل ب عایلر

خشسال ب

خشسال ب

خشسال ب

میوسک

یدید

یدید

عایلر یدید

یدید

میوسک

9/55

5/59

0/81

عل لن علد

3/15

4/57

8/94

67/38

3/76

3/86

دوسر

0/61

2/44

60/40

75/51

7/42

3/96

قروه

0/91

3/25

8/13

68/90

9/65

5/18

حانخلن

0/91

3/96

7/83

68/09

10/37

5/89

2/95

خارو علد

1/52

3/96

7/11

73/98

6/00

3/05

4/37

نلصر علد

3/66

3/35

4/98

73/58

8/23

3/76

2/44

صلوات علد

4/17

2/24

7/93

69/72

8/23

5/79

1/93

میلنگین درصد فراوانب وقوخ خشسال بهل و ترسل بهلی

نیلی هم ااایگب  SPIو  GRIنشاالن داد هو ترری ل

هیدرو وژیسب محلس و یده عرای هلههلی پیزومیری

در هماوی هالههال ،مرادار یااالخ

 SPIعال پالیاوهالی زمالنب

مورد مطل و در جدو  6مده است .نیلی نشلن داد هو

مهیلف عال  GRI48مالهاو دارای هم اااایگب م ات م نبدار

عوترتیب عیشیرین و همیرین درصد فراوانب وقوخ مرعوط

عوده اساات .ی نب زملنبهو خشااسااال ب ات لق مبافید و

عو ور یت نرمل و خشسال ب عایلر یدید است.

مردار علرش هم مبیاود 48 ،مله ع د ساطا

زیرزمینب
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هلهش مبیلعد .در عیشایر هلههلی مورد عررساب  SPIدر

 SPI24مالهاو عال  GRI48مالهاو عاو میزان  85/71درصاااد

مریلس زملنب درازمدّت ( 24ملهو) هم اایگب عیشایری عل

مبعلید.

یالخ

 GRIنشالن داده اسات .رارایب هم اایگب م ت
 GRIدر هند هله

تغییرات تراز آبزیرزمینی در طول زمان

 SPIعل یاالخ

م نبدار عین یاالخ

پیزومیری عو نوان نمونو در جدو  7مده اسات .درصاد

جدو  9یاایب خک تغییرات تراز

زیرزمینب را

ب دوره مورد مطال او عر اسااالس زمون من -هنادا

فراوانب هم اااایگبهلی م ت م نبدار  SPIدر پلیوهلی

نشالن مبدهد .نیلی

مهیلف زمالنب  12 ،6 ،3و  24مالهاو عال  GRIدر جادو 8

زمون من -هندا نشالن داد هو مق

نشاالن داده یااده اساات .نیلی نشاالن داد هو در 8/16

در همو هلههلی پیزومیری مورد عررسااب در سااطا

GRI

 99%و  99/9%دارای روناد م ات م نبدار عوده ی نب در

ندایات و همو هم اایگبهل من ب م نبدار عوده اسات در

هلههلی مورد

درصاااد از هلههل  SPIهم اااایگب م ت م نبدار عل

و دوره ملری مورد عررسب سطا

افزایش

 2/04درصااااد از هالههال عال  GRIعال تاأخیر  24مالهاو

عررسااب پلیینتر رفیو و مق دساایرسااب عو

هم ااایگب م نبدار م ت وجود دارد .در  89/8درصااد

یلفیو اسات .میلنگین یایب خطوط روند در منطرو نشالن

هالههال  SPIعال  GRIعال تاأخیر  48مالهاو هم اااایگب م ات

داد میزان افات عاو ور میوساااک  0/82میر در ساااال

م نبدار وجود دایات همچنین عیشایرین درصاد فراوانب

مبعلید.

جدول  -6میانگین درصد فراوانی وقوع خشکسالیها و ترسالیها هیدرولوژیکی چاههای پیزومتری مورد مطالعه.
ور یت

ترسل ب عایلر

ترسل ب

ترسل ب

یدید

یدید

میوسک

2/32

4/75

11/39

میلنگین

نرمل

خشسال ب

خشسال ب

خشسال ب

میوسک

یدید

عایلر یدید

14/99

1/36

0/63

64/55

جدول  -7ضرایب همبستگی بین شاخص  SPIو  GRIدر چند چاههای پیزومتری.
یلخ

نل هله پیزومیری

GRI

SPI3

SPI6

GRI48

ns

ns

**

GRI48

ns

ns

**

یمل یرقب حلجب پموق

GRI24

ns

ns

م لرک علد

GRI18

م لرک علد

GRI48

علریک
ونگلن

ns

SPI12

0/309

**

0/191

**

0/325

**

0/218

ns

**

SPI24

0/229

ns

**0/160

ns

**

0/521

**

0/431

0/366

ns

ررایب هم ایگب غیرم نبدار و*nsدرسطا  5درصد م نبدار**،در سطا  1درصد م نبدار

جدول  -8درصد فراوانی همبستگی مثبت معنیدار  GRIو  SPIدر چاههای پیزومتری.
یلخ

 GRIعل تأخیرزملنب
GRI
GRI3
GRI6
GRI9
GRI12

SPI3

SPI6

SPI12

SPI24

2/04
4/08
0/00
0/00
0/00

0/00
0/00
0/00
2/04
2/04

0/00
2/04
2/04
2/04
4/08

2/04
2/04
2/04
2/04
2/04

152

نشریه دانش آب و خاک  /جلد  26شماره  / 3/2سال 1395

عباسی ،آذرخشی و ...
GRI15

2/04
4/08
4/08
2/04
18/37

GRI18
GRI21
GRI24
GRI48

تغییرات مکانی سطح آبزیرزمینی دشت قروه و دهگالن

نرشوهلی پهنوعندی مق

6/12
8/16
10/20
8/16
38/78

2/04
8/16
6/12
12/24
85/71

8/16
10/20
10/20
10/20
81/63

عو ور میلنگین اخیالا عین مق

زیرزمینب دیت از

زیرزمینب در اعیدا،

سل  1371تل  1392ی نب در علزه زملنب  22سل در

وسک و انیهلی دوره مطل لتب تهیو ید .نیلی نشلن داد

حدود  17/27میر مبعلید .در یسل  3نرشو پهنوعندی

زیرزمینب در هلههلی موجود در

زیرزمینب نشلن داده یده است.

هو میوسک مق
منطرو در سل
ن در سل

عب  1371-72عراعر 10/69میر و میوسک
عب 1381-82عراعر  17/39و در سل

عب

میزان افت سطا

-

هملن ورهو مالحظو مبرردد ،عیشیرین افت سطا
زیرزمینب مرعوط عو عهش مرهزی دیت دهگالن است.

 92-1391عراعر  27/96میر مبعلید .مشلهده مبیود هو
جدول  -9نتایج شیب خط روند ) (Qآزمون من -کندال در چاههای پیزومتری مورد بررسی دشتهای قروه و دهگالن.
نل هلههلی پیزومیری
علریک

Q

نل هلههلی پیزومیری

Q

نل هلههلی پیزومیری

Q

1/15

م لرک علد

0/896

روسیلی مظ ر علد

0/637

تلزه علد هراغ علد

2/59

احمد علد پنجو

0/121

سریش علد جلده ق الن

0/176

تلوار

0/855

1/36

سلالو

0/367

جنو هروندان

2/57

تلزه علد خلیل علد

2/26

سنگین علد جنب فدک

2/05

جوانمرد علد

2/15

جنو مظ ر علد

0/653

یلنوره

1/83

هراغ علد

1/29

خلیل علد پیر علعل لب

0/.31

یهل ا دین

1/07

هرخو عیلن

0/182

دزج

0/811

یهلعیو

1/54

حاینب

0/362

دوسر

0/619

صندوق علد

0/370

دهگالن

0/469

دیوزند جلده خریلو

1/59

قروه

0/896

سرنجیلنو

0/245

دیوزند

1/22

هلمشگران

0/584

یمل یرقب حلجب پموق

0/785

روسیلی امین علد

0/167

ه ودخلنب لیل

0/609

یمل غرعب حلجب پموق

0/108

روسیلی خریلو

0/947

هنگره

0/243

یمل غرعب قروهلی

0/720

روسیلی سنگین علد

0/407

رنجب

2/40

ل ب علد

0/489

روسیلی یسوه علد

0/947

مجین

0/444

لسجو

1/15

روسیلی قلسم علد

1/43

نلظم علد

0/927

غر هروندان

1/27

روسیلی قل و

0/334

وینالر

0/211

قروهلی

0/577

ونگلن

عیشینو علرش عل سل وقوخ عیشیرین مردار یلخ

بحث

SPI

 SPIدر و دوره ملری

سو و یشملهو در همو ایایگلههل عل هم مطلعرت دارد.

( 92-1371جداو  3و  )4نشلن داد هو در ههلر ایایگله،

درمورد  SPI12ملهو هم در همو ایایگلههل غیر از ایایگله

سل وقوخ همینو علرش عل سل وقوخ همیرین مردار

عل لن علد سل وقوخ عیشینو علرش و عیشیرین مردار

 SPIسو و یشملهو مطلعرت دارد .سل وقوخ

عل هم مطلعرت دارد .درمورد  SPI24ملهو در 3

نیلی محلس لت یلخ

یلخ

یلخ

تغییرات زمانی و مکانی تراز آبزیرزمینی دشت قروه و دهگالن و رابطه آن با خشکسالی...

ایایگله قروه ،حانخلن و خارو علد سل وقوخ عیشینو
علرش عل سل وقوخ عیشیرین مردار یلخ
عر اسلس نیلی یلخ

153

ور یت نرمل

مبعلید و ترسل ب عایلر یدید و

مطلعرت دارد.

خشسال ب عایلر یدید همیرین درصد فراوانب وقوخ را

( SPIجدو  )5در همو ایایگله-

دارند .این نیلی عل نیلی عوردی و سوترا ( )2007و

هلی مورد مطل و عیشیرین درصد فراوانب مرعوط عو

خلیربسیگلرودی و همسلران ( )1387مطلعرت دارد.

شکل  -3نقشه پهنهبندی میزان افت آبزیرزمینی دشت قروه و دهگالن در بازه زمانی از سال آبی  1371-72تا .1391-92

نیلی هم ایگب عین خشسال ب هیدرو وژیسب و

-

را  5ملهو رزارش هردند .تأثیر خشسال ب عر منلعع

خشسال ب هواینلسب (جدو  )8نشلن داد هو در عیشیر

زیرزمینب در هر منطرو عو مق سطا

هلههلی پیزومیری عیشیرین ررایب هم ایگب م ت

خ وصیلت خلک و خ وصیلت هیدرو یسب عهوان ن

 SPI-24و GRIعل تأخیر  48ملهو مب

عایگب دارد و لت ت لوت این تأخیرهلی زملنب در

م نبدار عین یلخ

زیرزمینب،

علید .در  89/8درصد از هلههل  SPIعل  GRIعل تأخیر 48

یرایک هر دیت نه یو است .نیلی

ملهو  GRIهم ایگب م ت م نبدار داییو است .همچنین

نشلن داد هو میلنگین ییب خک روند ) (Qسطا

هرهو مریلس زملنب  SPIدر دیتهلی قروه و دهگالن

میر در سل عوده است .این مردار عراعر عل میلنگین افت

 GRIعیشیر

هلههلی پیزومیری مورد عررسب در دوره

عزرریر مبرردد ،هم ایگب ن عل یلخ

مبیود .نیلی این عهش از تحریق عل یلفیوهلی مندیاینو

سطا

زمون من -هندا
0/82

ملری مورد مطل و عل روش مشه لت ملری است.
-

و سنلتور ( ،)2008یلسمنب و همسلران ( ،)1391صیف و

اررهو وقوخ خشسال بهل عل ک افت سطا

همسلران ( ،)1391ملسبنژاد و سلیملنب مطلق ( )1390و

زیرزمینب دیتهلی قروه و دهگالن یده است ،امل وامل

خلن و همسلران ( )2008مطلعرت دارد درصورتبهو

دیگری نیز در این امر مؤثر هایند .از جملو اینهو در

محمدی قل ونب و همسلران ( )1390در پژوهش خود

دیت مذهور عود یل روند روعورید جم یت و توس و

تأخیر زملنب اثرات خشسال ب عر افت عهوان دیت سلوه

اجیمل ب و اقی لدی و هشلورزی ،افزایش عردایت و
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عباسی ،آذرخشی و ...

م را در عهشهلی یهری و روسیلیب و همچنین

قروه و دهگالن عررسب ید .و دوره ملری  22سل

توس و صنلیع میوسّک و هوهک در دیت مذهور ،میزان

( 1371تل  )1392عود .خشسال ب هواینلسب عل یلخ

عردایت از منلعع

هلی زیرزمینب افزایش یلفیو است.

عل توجو عو اینسو وقوخ خشسال ب پدیده غیرقلعل
پیشگیری و اجینل نلپذیراست عنلعراین ،انجل اقداملت
مدیرییب مرلعلو عل این پدیده و نیز مطل لت دقیق و اقداملت
اصالحب در عهشهلی مهیلف م راهننده

پیشنهلد

مبیود .همچنین عل توجو عو عرفب عودن حورو ،عررسب
یرایک اقلیمب مؤثر در ذو

عرا در حورو و تهیوی

یک مد ذو عرا -روانل  ،عرای ینلخت عهیر از منلعع
عب حورو ،در مدیریت این منلعع مؤثر است .توصیو

GRI

 SPIو خشسال ب هیدروژئو وژیسب عل یلخ

محلس و و راعطو عین  SPIو  GRIعل اسی لده از رریب
هم ایگب پیرسون عررسب ید .نیلی نشلن داد یلخ

-

هلی خشسال ب هیدروژئو وژیسب نمبتوانند عل یلخ

-

هلی خشسال ب هواینلسب همزملنب داییو علیند و
خشسال بهلی هواینلسب عل تأخیر زملنب و ع د از
رذیت ههلر سل عیشیرین تأثیر خود را عر منلعع

-

زیرزمینب دیت مبرذارد .عوایند یلهو در ت دیل فر یند

مبیود ،در تحریرلت ینده جهت عررسب تأخیر حدود 4

علرش عو نوان یسب از مهمیرین میغیرهلی هواینلسب عو

زیرزمینب

از ن فر یند ن وذ و پیوسین ن عو منلعع

سل

در اثر خشسال ب هواینلسب عر

وامل دیگر از جملو نرش سلزندهل و ن وذپذیری نهل

روانل و پ

زیرزمینب وامل دیگری از جملو سلخیلر زمین-

مطل و رردد.

ینلسب منطرو و میزان ن وذپذیری سلزندهلی موجود در

نتیجهگیری کلی

منطرو نیز نرش زیلدی ای ل مبهنند .از نجل هو پدیده ن وذ
قلعل

و حرهت عهلی زیرزمینب زملن عر است .وجود این تأخیر

خشسال ب اثرات زیلن لری عر میزان

دسیرس در حوروهل داییو و وقوخ ن عل ک تنشهلی

ی ب

عب در حوزههلی عهیز مبیود .ذا در این تحریق راعطو

زملنب عین خشسال ب هواینلسب و هیدرو وژیسب
است.

عین خشسال ب هواینلسب و هیدروژئو وژیسب در دیت
منابع مورد استفاده
عذرافشالن ج .1382 ،مطل و تط یرب عرخب یالخ

هلی خشاساال ب هوایانلساب در هند نمونو اقلیمب ایران .پلیلننلمو هلریانلساب

ارید عیلری ،دانشسده هشلورزی ،دانشگله تهران.
خلیرب سایگلرودی ش ،صالدقب سانگدهب سخ ،اوساطب خ و قوید رحیمب ی .1387 ،عررساب نملیوهلی ارزیلعب پدیدههلی ترسال ب و
خشاساال ب( (SPI, PNPI, Nitzche) :مطل و موردی :اسایلن ملزندران) .ف النلمو لمب-پژوهشاب تحریرلت مرتع و عیلعلن ایران،
جلد  ،16یملره  ،1ص حوهلی  44تل .54
صاایف  ،محمد زاده م و مااال دی ا .1391 ،ارزیلعب تأثیر خشااسااال ب عر منلعع
یالخ

هلی علرندرب م یلر یاده ،منلعع

زیرزمینب عهوان دیاات فااال عل اساای لده از

زیرزمینب و قلعلیت هدایت هیدرو یسب م یلر یاده .مجلو مهندساب منلعع

 ،یاملره

 ،15ص حوهلی  45تل .59
محمادی قل او نب  ،اعراهیمب ک و راقبنژاد ش .1390 ،ارزیالعب تاأثیر وامال اقلیمب عر افات منالعع
عهوان دیت سلوه) .مجلو پژوهشهلی ح لظت

زیرزمینب (مطال او موردی:

و خلک ،جلد  ،19یملره  ،4ص حوهلی  189تل .200

ملسبنژاد م و سالیملنبمطلق  .1390 ،عررساب یادت خشاساال بهلی هوایانلساب و هیدرو وژیک در حوراو هغلوندی .مجلو پژوهش
ایران ،یملره  ،9ص حوهلی  61تل .73
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...تغییرات زمانی و مکانی تراز آبزیرزمینی دشت قروه و دهگالن و رابطه آن با خشکسالی
 عررساب اثر خشاساال ب عر تغییرات ساطا.1391 ، محمدزاده م و ماال دی ا،یلسامنب ی

، یاهریور مله16 -14، یالنزدهمین هملیش انجمن زمین یانلساب ایران.7  تل1  صا حوهلی،GRI  وSPI هلی
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