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بررسی خشکسالی هواشناسی و هیدرولوژیکی با استفاده از شاخصهای خشکسالی
در حوضۀ آبخیز قرهسو
1

مهشید کریمی ،*1کاکا شاهدی 2و خهبات خسروی

 .1دانشجوی دکتری ،دانشکده منابع طبیعی ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری ،ایران
 .2دانشیار ،گروه آبخیزداری ،دانشکده منابع طبیعی ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری ،ایران
(دریافت ،93/9/25 :پذیرش نهایی)94/7/14 :

چکیده
یکی از مهمترین مشکالتی که بشر به خصوص در سالهای اخیر با آن مواجه شده است ،بحران آب و وقوع خشکسالی است و
به همین دلیل بررسی وضعیت خشکسالی در مدیریت بهینۀ منابع آب اهمیت دارد .هدف از این تحقیق ،مطالعه و بررسی شدت،
تداوم و فراوانی خشکککسککالیهای هواشککناسککی و هیدرولوژیک و همچنین تعیین تأخیر زمانی احتمالی بین وقوع این دو نوع
خ شک سالی در حو ضۀ آبخیز قره سو در ا ستان کرمان شاه ا ست .برای این منظور ،از آمار پنج ای ستگاه باران سنجی ،پنج ای ستگاه
هیدرومتری و  20چاه پیزومتری موجود در حوضککه و چهار شککاخخ خشکککسککالی  SDI ،SIAP ،RAIو  SWIبرای ارزیابی و
تحلیل خشکسالی استفاده شد .در نهایت نقشههای پهنهبندی خشکسالی در سال  1386-87با روش کریجینگ معمولی در محیط
 ArcGISترسیم شد .نتایج نشان داد شدت خشکسالی از سال  1378بهتدریج افزایش یافته است که طبق مقادیر بهدستآمده از
هریک از شاخخهای خ شک سالی ،شدیدترین خ شک سالی در سال  1386و طوالنیترین خ شک سالی طی سالهای  1386تا
1391رخ داده است .همچنین نتایج نشان داد که در سالهای اخیر خشک سالی هیدرولوژیک با تأخیر زمانی یک تا دو ساله نسبت
به خشک سالی هواشناسی رخ داده است .بر اساس نتایج پهنهبندی خشکسالی مشخخ شد در بیشتر مناطق حو ضه ،خشکسالی
هواشناسی در طبقۀ خیلی شدید و خشکسالی هیدرولوژیک جریانهای سطحی در طبقۀ متوسط و خشکسالی هیدرولوژیک منابع
آب زیرزمینی در شمال شرقی و جنوب غربی حوزه و تا حدی بخشهای مرکزی در طبقۀ خیلی شدید قرار گرفته است.
واژههای کلیدی :پهنهبندی ،حوضۀ آبخیز قرهسو ،خشکسالی ،کریجینگ.

 .1مقدمه
منابع آب بهعنوان موضوعی بااهمیت بهویژه در مناطق

دورهای بلندمدت ،به نحوی که باعث کمبود رطوبت در

خشک و کمآب جهان از دیرباز همواره مطرح بوده

خاک و سبب کاهش آبهای جاری شود و بدینترتیب

است .در حال حاضر حدود  80کشور در مناطق خشک

فعالیتهای انسانی و حیات طبیعی گیاهی و جانوری را

جهان قرار گرفتهاند و ایران نیز به دلیل کمبودن بارندگی

برهم زند (خزایی و همکاران .)1382 ،با توجه به اینکه در

و پراکنش نامناسب آن ،جزو این کشورها به شمار

شرایط مختلف ،تعاریف مختلفی از خشکسالی ارائه شده

میآید .وجود این شرایط همراه با رشد سریع جمعیت و

است ،شاخصها و روشهای مطالعاتی خشکسالی نیز

بهویژه خشکسالیهای سالهای اخیر باعث شده است

متفاوت است .یک شاخص ،پارامترهای مختلف

امروزه تأمین آب در کشور از مهمترین چالشها باشد.

هواشناسی و هیدرولوژیکی مانند بارندگی ،دما ،تبخیر-

خشکسالی از پدیدههای محیطی شناختهشده است و در

تعرق ،رواناب و دیگر شاخصهای تأمین آب را در یک

واقع بخش جداییناپذیری از تغییرات اقلیمی است که

قالب یا فرمول جمع میکند و تصویری جامع برای

میتواند در هر منطقۀ جغرافیایی حادث شود (مفیدیپور

تصمیمگیری ارائه میدهد (هادیزاده ازغندی.)1390 ،

و همکاران .)1391 ،تا کنون تعاریف مختلفی دربارۀ

این شاخصها بهمنظور استفادۀ بیشتر از دادهها و

خشکسالی ارائه شده است؛ در یک تعریف کلی

فهمپذیربودن آنها و همچنین ایجاد قدرت تصمیمگیری

خشکسالی عبارت است از کمبود غیرعادی بارش در

برای برنامهریزان معموالً تنها بهصورت یک عدد بیان
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میشوند .از معروفترین شاخصهای خشکسالی میتوان

بهرهمند ( )2013با استفاده از شاخص خشکسالی جریانات

به شاخص پالمر (،)Palmer Drought Severity Index

رودخانهای به بررسی خشکسالی هیدرولوژیکی در حوضۀ

(پالمر ،)1965 ،شاخص دهک (( ،)Deciles Indexگیبس

آبخیز هلیلرود پرداختند .نتایج نشان داد خشکسالی در

و ماهر )1967 ،و شاخص بارش استاندارد ( Standard

سراسر حوضه رخ داده است و بیشترین فراوانی وقوع

( ،)Precipitation Indexمککی و همکاران )1993 ،اشاره

خشکسالی ،در جنوب حوضه متمرکز شده است .ازینه و

کرد ،اما هیچکدام از شاخصهای مهم بهطور ذاتی برتر از

همکاران ( )2014با بهکارگیری شاخص بارش استاندارد،

بقیۀ شاخصها نیست ،بلکه هرکدام از آنها برای کاربرد

شاخص سطح آب استاندارد و شاخص استاندارد پوشش

خاص خود مناسبتر از دیگر شاخصهاست (هادیزاده

گیاهی ( )Standard Vegetation Indexبه بررسی

ازغندی.)1390 ،

خشکسالی در منطقۀ نیمهخشک مدیترانه پرداختند .نتایج

تحقیقهای گوناگونی در داخل و خارج ایران در زمینۀ

همبستگی خوبی بین  SPIو  SWIنشان داد و همچنین

کاربرد شاخصهای خشکسالی انجام شده است که در ادامه

هماهنگی میان دو شاخص  SVIبا  SWIبیشتر از

به تعدادی از آنها اشاره میشود.

شاخصهای  SVIو  SPIبود.

ملکینژاد و سلیمانی مطلق ( )1390به بررسی شدت

بررسیها حاکی از آن است که بیشتر تحقیقات تنها

خشکسالی هواشناسی و هیدرولوژیک با استفاده از دو

به تحلیل خشکسالی هواشناسی پرداختند و به مسئلۀ

شاخص بارش استاندارد و شاخص سطح آب استاندارد

خشکسالی

خسارات

( )Standard Water Surface Indexدر حوضۀ چغلوندی

جبرانناپذیری بر ابعاد مختلف محیط و جوامع بشری

پرداختند .نتایج نشاندهندۀ افزایش شدت و تداوم

تحمیل میکند ،کمتر توجه شده است .همچنین بیشتر

خشکسالیها بهویژه خشکسالی هیدرولوژیک در سالهای

تحقیقات صورتگرفته درزمینۀ ارتباط بین خشکسالی

اخیر و وجود تأخیر زمانی متفاوت بین وقوع خشکسالی

هواشناسی و هیدرولوژیکی در داخل و خارج از کشور

هواشناسی و خشکسالی هیدرولوژیک آبهای سطحی و

بر اساس دو شاخص است ،اما در این تحقیق از دو

زیرزمینی است .مفیدیپور و همکاران ( )1391در حوضۀ

شاخص هواشناسی و دو شاخص هیدرولوژیک استفاده

آبخیز اترک و مرادی و همکاران ( )1388در حوضۀ شهر

شد .این امر باعث شد بررسی خشکسالی با استفاده از

خرمآباد با استفاده از شاخص بارش استانداردشده و شاخص

مؤلفههای بارندگی ،دبی و سطح چاههای پیزومتری با

خشکسالی جریانات رودخانهای ( Stream flow Drought

دقت بیشتری صورت پذیرد و تا حدی نتایج را به واقعیت

 )Indexبه بررسی رابطۀ خشکسالی هواشناسی و

نزدیکتر نشان دهد .حوضۀ قرهسو از جمله نقاطی است

هیدرولوژیکی پرداختند .نتایج نشان داد که بین وقوع

که تحت تأثیر مشکل خشکسالی قرار گرفته است .با

خشکسالی هواشناسی و هیدرولوژیکی ارتباط معناداری

توجه به نقش مهم این حوضه در تأمین آب استان و

وجود دارد .وقوع خشکسالی در منطقه ،اثر خود را بهصورت

همچنین ارزش تفرجگاهی رودخانۀ قرهسو ،خشکسالیها

آنی یا با تأخیر یکماهه روی منابع آب سطحی نشان داد.

میتواند موجب چالشهای اقتصادی و در نهایت بروز

ادواسا و همکاران ( )2010در حوضۀ رودخانه آواش اتیوپی

بحرانهای اجتماعی در منطقه شود؛ بنابراین هدف از این

برای آنالیز مکانی و زمانی خشکسالی هواشناسی از شاخص

تحقیق ،تعیین دورههای ترسالی و خشکسالی هواشناسی

بارش استاندارد و برای آنالیز خشکسالی هیدرولوژیکی از

و هیدرولوژیک و بررسی رابطۀ بین این دو نوع

جریان رودخانه استفاده کردند .نتایج نشان داد که خشکسالی

خشکسالی است که از نتایج آن میتوان در جهت

هیدرولوژیکی بهطور متوسط با تأخیر  7ماهه نسبت به

مدیریت اصولی و بهتر منابع آب در حوضۀ قرهسو که از

خشکسالی هواشناسی رخ داده است .سلیمانی سردو و

مهمترین حوضههای استان کرمانشاه است ،بهره برد.

هیدرولوژیکی

که

اغلب
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 .2مواد و روشها

هواشناسی و هیدرولوژیکی در این حوضۀ آبخیز از دادههای

 .1 .2منطقة مورد مطالعه

بارندگی پنج ایستگاه بارانسنجی ،دادههای دبی پنج ایستگاه

قرهسو رودخانهای در غرب کشور است که از کوههای

هیدرومتری و دادههای سطح ایستابی 20چاه پیزومتری با

زاگرس سرچشمه میگیرد و یکی از سرشاخههای مهم

طول دورۀ آماری مشترک بیستیکساله ()1370-1391

رودخانۀ کرخه است .حوزۀ آبخیز قرهسو از نظر موقعیت

استفاده شد .جدول  1و  2به ترتیب مشخصات ایستگاهها و

جغرافیایی بین َ 47 ̊ 30و َ 46 ̊ 30طول شرقی و َ 33 ̊ 35و َ̊ 00

چاههای پیزومتری و شکل  1موقعیت ایستگاهها و چاههای

 35عرض شمالی واقع شده است .جهت بررسی خشکسالی

پیزومتری واقع در حوضۀ قرهسو را نشان میدهند.

شکل  .1موقعیت ایستگاههای بارانسنجی ،هیدرومتری و چاههای پیزومتری واقع در حوضۀ قرهسو
جدول  .1مشخصات ایستگاههای بارانسنجی و هیدرومتری موردمطالعه در حوضۀ قرهسو
کد

نام ایستگاه

طول جغرافیایی

عرض جغرافیایی

رودخانه

ارتفاع
(متر)

نوع ایستگاه

21-129

ماهیدشت

'46˚48

'34˚16

آب مرک

1360

بارانسنجی

21-131

خرسآباد

'46˚44

'34˚31

آب مرک

1320

هیدرومتری

21-133

دوآب مرک

'46˚47

'34˚33

قرهسو

1290

بارانسنجی و هیدرومتری

21-141

پلکهنه

47˚8'

34˚19'

قرهسو

1260

بارانسنجی و هیدرومتری

21-143

قورباغستان

'47˚15

'34˚14

قرهسو

1332

بارانسنجی و هیدرومتری

21-393

روانسر

46˚39'

34˚43'

قرهسو

1388

بارانسنجی

21-719

سرآسیاب

46˚54'

34˚39'

رازآور

1543

هیدرومتری
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جدول  .2مشخصات چاههای پیزومتری موردمطالعه در حوضۀ قرهسو
نام چاههای پیزومتری 

کد

پیرمزد

1

طول جغرافیایی 

عرض جغرافیایی

'46˚53

'34˚39

 2

جلوگیره پایین 

46˚50'

34˚34'

 3

داردرفش قلعه 

'46˚45

34˚31'

 4

ورله

46˚55'

34˚38'

 5

وزمله 

46˚31'

34˚37'

 6

هشیالن 

46˚53'

34˚34'

 7

بریموند 

46˚50'

34˚30'

8

محمودآباد

'46˚57

'34˚35

9

احمدآباد

'46˚56

'34˚33

10

لعل آباد

'46˚54

'34˚34

11

تکیه

'46˚00

'34˚32

12

قلعهکهنه

'46˚54

'34˚26

13

قرهتپه

'46˚53

'34˚22

14

چقاماران حجتآباد

'46˚60

'34˚29

15

پیرحیاتی

'47˚2

'34˚25

16

کهریز

'47˚3

'34˚22

17

باغ میوه

'47˚5

'34˚19

18

حصارسفید

'47˚9

'34˚19

19

سیاهبید

'47˚11

'34˚20

20

گاگیه

'47˚13

'34˚19

منبع :سازمان آب منطقهای کرمانشاه

 .2 .2روش تحقیق

کریجینگ معمولی به کار رفت .با بررسی پژوهشهای

در این تحقیق از آمار پنج ایستگاه بارانسنجی ،پنج

داخلی و خارجی از جمله شعبانی ( ،)1388میرموسوی و

ایستگاه هیدرومتری و  20چاه پیزومتری موجود در

میریان ( ،)1390حمیدیانپور و همکاران ( ،)1392امیدوار

حوضه استفاده شد و پس از حذف دادههای پرت و

و همکاران ( ،)1393سیوندی و قرهداغی ( )2014و

کنترل کیفی و اصالح و بازسازی دادهها ،با اجرای

اختری و همکاران ( )2014مشخص شد که روش

آزمونهای آماری (همگنی من -ویتنی ،ران تست و

کریجینگ به سایر روشهای درونیابی برتری دارد.

رگرسیون) دورۀ آماری بیستیکساله ()1363-1390

همچنین به این دلیل که هدف اصلی این پژوهش بررسی

بهعنوان دورۀ آماری مشترک برای تمامی ایستگاهها در

رابطۀ بین خشکسالی هواشناسی و هیدرولوژیکی است،

نظر گرفته شد .جهت ارزیابی و تحلیل خشکسالی از چهار

در این پژوهش سایر روشهای درونیابی ارزیابی نشد.

شاخص خشکسالی  SDI ،SIAP ،RAIو  SWIاستفاده
شد .در ادامه به معرفی چهار شاخص موردمطالعه

 .1 .2 .2شاخص ناهنجاری بارش (Rain Fall Anomaly

پرداخته شده است .سپس بهمنظور پهنهبندی شدت

)Index

خشکسالی در محیط نرمافزار  ArcGISروش درونیابی

شاخص ناهنجاری بارش ،بارندگی ماه یا سال معین را
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روی مقیاس خطی که از روی سری دادهها حاصل

 .3 .2 .2شاخص جريان رودخانهای

میشود ،ارزیابی میکند و اساس آن انحراف مقادیر

در این خصوص شاخص  SDIبا استفاده از دادههای

بارندگی از نرمال است (شایق و سلطانی .)1390 ،مراحل

دبی رودخانه طبق روابط ( )4و ( )5محاسبه شد.

محاسبۀ این شاخص بهصورت زیر است:

()4

 .1محاسبۀ میانگین درازمدت بارندگی ( ̅𝑝)؛  .2استخراج
میانگین  10مورد از بزرگترین مقادیر بارندگی رخداده در
𝑚)؛  .3استخراج میانگین  10مورد از
دورههای مطالعاتی ( ̅
کمترین مقادیر بارندگی رخداده در دورههای مطالعاتی ( ̅𝑥).
چنانچه ̅𝑝 ≥ pیا ناهنجاری مثبت باشد این شاخص از رابطۀ
( )1محاسبه میشود:
])

()1

̅𝑝𝑝−

̅ ([ RAI = 3

چنانچه ̅𝑝 ≤ pیا ناهنجاری منفی باشد این شاخص از رابطۀ
( )2محاسبه میشود:
])

( )2

̅𝑝𝑥̅ −

𝑘𝑉𝑗,𝑘 = ∑3
𝑗𝑗=1 𝑄𝑖,

()5

i = 1, 2, ...  k =1, 2, 3, 4 j= 1, 2, ..., 12

که در آن i ،سال هیدرولوژیکی؛  ،jماه (مثالً برای ماه مهر
 j= 1و برای ماه شهریور )j=12؛  ،kدورۀ زمانی؛ ،Q
مقادیر حجمی جریان تجمعی و همچنین پارامترهای Vk

و  Skبهترتیب میانگین و انحراف معیار سری دادههای

̅𝑝𝑚−

̅𝑝𝑝−

𝑘𝑆𝑆𝐷𝐼𝑗,𝑘 = 𝑉𝑗,𝑘 − 𝑉𝑘 /

تجمعی دبی است (مفیدیپور و همکاران.)1391 ،
 .4 .2 .2شاخص سطح آب استاندارد

([ RAI = −3

شاخص سطح آب استاندارد در سال  2004توسط بویان

 .2 .2 .2شاخص معيار بارش ساالنه ( Standard Index of
)Annual Precipitation

در این شاخص ابتدا مجموع بارشها در یک سال را از

جهت پایش نوسانهای سطح سفرههای آب زیرزمینی
در بررسی خشکسالیهای هیدرولوژیک ارائه شده است
(بویان )2004 ،و بر اساس رابطۀ ( )6محاسبه میشود:
𝑚𝑖𝑊𝑊𝑖𝑗 −

= 𝐼𝑊𝑆

میانگین مجموع بارش در یک دورۀ آماری کم کرده و

()6

جواب را در مرحلۀ بعد بر انحراف معیار دادههای دورۀ

که در آن ،Wij ،سطح ایستابی چاههای پیزومتری  iتا j؛

آماری موردنظر تقسیم میکنیم (برنا و همکاران)1389 ،

 ،Wijمیانگین ماهانۀ سطح ایستابی و 𝜎 ،انحراف معیار

که طبق رابطۀ ( )3محاسبه میشود:

است (بویان )2004 ،مقادیر مثبت  SWIنشاندهندۀ

) ̅𝑝 (𝑝𝑖 −

( )3

𝐷𝑆

= 𝑃𝐴𝐼𝑆

𝜎

خشکسالی و مقادیر منفی نشاندهندۀ عدم خشکسالی و

𝑖𝑝 ،بارندگی سال هیدرولوژی  iاُم؛ ̅𝑝  ،میانگین بارندگی

شرایط نرمال است .جدول  3طبقهبندی وضعیت

در طول آماری و 𝐷𝑆 ،انحراف معیار سری بارندگی

خشکسالی را بر اساس شاخصهای خشکسالی هواشناسی

است.

و هیدرولوژیک نشان میدهد.
جدول  .3طبقهبندی وضعیت خشکسالی بر اساس شاخصهای خشکسالی هواشناسی و هیدرولوژیک

وضعیت خشکسالی

شاخص RAI

شاخص𝑷𝑨𝑰𝑺

شاخص SWI

شاخص SDI

بدون خشکسالی

-0/3 RAI +0/3

-0/25 𝑺𝑰𝑨𝑷 +0/25

SWI 0

SDI ≥0

خشکسالی مالیم

-1/2 RAI -0/3

-0/52 𝑺𝑰𝑨𝑷 -0 2

0 SWI 0/99

-1≤ SDI 0

خشکسالی متوسط

-2/1 RAI -1/2

-0/84 𝑺𝑰𝑨𝑷 -0/52

1 SWI 1/49

-1/5≤ SDI -1

خشکسالی شدید

-3 RAI -2/1

-1/28 𝑺𝑰𝑨𝑷 -0/84

1/5 SWI 1/99

-2≤ SDI -1/5

خشکسالی

RAI -3

𝑺𝑰𝑨𝑷 <-1/28

SWI ≥2

SDI -2

خیلیشدید
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 .3نتايج

شاخصهای  RAIو  SIAPدر ایستگاههای موردمطالعه

در این تحقیق وضعیت خشکسالی در طول دورۀ آماری

نشان میدهد.

موجود و در مقیاس ساالنه ،بر اساس مقادیر بهدستآمده
از محاسبۀ هریک از شاخصهای ذکرشده و طبق جدول

 .2 .3استخراج دورههای خشکسالی هيدرولوژيك با

مربوط به طبقات مختلف خشکسالی شاخصهای

دو شاخص  SDIو SWI

موردنظر ،برای تمام ایستگاهها و چاههای پیزومتری

نتایج محاسبۀ شاخص  SDIنشان داد که در ایستگاههای

موردمطالعه تعیین شد.

موردمطالعه خشکسالی شدیدی رخ نداده است.
خشکسالی در ایستگاه خرسآباد در سالهای ،1377

 .1 .3استخراج دورههای خشکسالی هواشناسی با دو

 1389 ،1388 ،1386 ،1382 ،1381 ،1380 ،1379و

شاخص  RAIو SIAP

 1390رخ داده است .در ایستگاه دوآب در سالهای

نتایج محاسبۀ دو شاخص  RAIو  SIAPنشان داد که در

 1390 ،1389 ،1388 ،1386 ،1378 ،1377و  1391و در

ایستگاه ماهیدشت بر اساس دو شاخص گفتهشده،

ایستگاه پلکهنه در سالهای ،1387 ،1386 ،1380 ،1379

خشکسالی در سالهای ،1389 ،1388 ،1386 ،1377

 1390 ،1389 ،1388و  1391خشکسالی اتفاق افتاده

 1390و  1391رخ داده است .در ایستگاههای دوآب

است .در ایستگاه قورباغستان خشکسالی در سالهای

مرک ،پلکهنه و قورباغستان در سالهای ،1378 ،1377

 1390 ،1389 ،1388 ،1387 ،1386 ،1379 ،1378و

 1390 ،1386و  1391و همچنین در ایستگاه روانسر در

 1391و در نهایت در ایستگاه سرآسیاب در سالهای

سالهای  1390 ،1389 ،1388 ،1386 ،1378 ،1377و

 1377و 1386رخ داده است .شکل  3وضعیت خشکسالی

 1391عدد شاخص منفی بوده و خشکسالی اتفاق افتاده

را با استفاده از شاخص  SDIدر ایستگاههای موردمطالعه

است .شکل  2وضعیت خشکسالی را بر اساس

نشان میدهد.

شکل  .2وضعیت خشکسالی هواشناسی با استفاده از شاخص  RAIو  SIAPدر ایستگاههای موردمطالعه
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شکل  .3وضعیت خشکسالی هیدرولوژیک با استفاده از شاخص  SDIدر ایستگاههای موردمطالعه

بهمنظور بررسی خشکسالی آبهای زیرزمینی در

فراوانی برابر  27درصد و مربوط به ایستگاههای

حوضۀ قرهسو از شاخص  SWIاستفاده شد .نتایج محاسبۀ

ماهیدشت ،پلکهنه و روانسر و بر اساس شاخص SIAP

شاخص  SWIنشان داد که در بیشتر چاهها از سال 1378

بیشترین فراوانی برابر  23درصد و مربوط به ایستگاه

تا انتهای دورۀ آماری ،روند تغییرات شاخص مثبت بوده

دوآب مرک است .همچنین بر اساس شاخص SDI

و خشکسالی رخ داده است .بهعنوان نمونه نتایج وضعیت

بیشترین فراوانی در ایستگاه سرآسیاب و برابر با  45درصد

خشکسالی در چاههای پیرمزد ،داردرفش قلعه ،گاگیه و

است و در نهایت بر اساس شاخص  SWIبیشترین فراوانی

قرهتپه در شکل  4نشان داده شده است.

برابر  45درصد و مربوط به چاههای پیزومتری هشیالن،

نتایج نشان داد بر اساس شاخص  ،RAIبیشترین

قرهتپه و کهریز است (شکل .)5

شکل  .4وضعیت خشکسالی هیدرولوژیک با استفاده از شاخص  SWIدر تعدادی از چاههای موردمطالعه
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شکل .5

مقادیر فراوانی وضعیتهای خشکسالی بر اساس شاخصهای  SDI ،SIAP ،RAIو SWI

نتایج نشان داد از سال آبی  1386-87خشکسالی

همچنین بین وقوع خشکسالی هیدرولوژیک منابع آب

هیدرولوژیک جریانهای سطحی با یک تأخیر زمانی

زیرزمینی و خشکسالی هواشناسی در سالهای اخیر تأخیر

یکساله نسبت به خشکسالی هواشناسی رخ داده است.

یک تا دوساله مشاهده شد (شکل  6و .)7

شکل

شکل .7

 .6روند تغییرات خشکسالی هواشناسی و خشکسالی هیدرولوژیک جریانهای سطحی بر اساس شاخص RAI

روند تغییرات خشکسالی هواشناسی و خشکسالی هیدرولوژیک منابع آب زیرزمینی بر اساس شاخص  RAIو SWI

167
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با توجه به اینکه شدیدترین خشکسالی طبق

هیدرولوژیک در سال  1386-87ترسیم شد .نتایج نشان

شاخصهای خشکسالی بهدستآمده در سال  1386رخ

داد در بیشتر مناطق حوضه خشکسالی رخ داده است

داده است ،نقشۀ پهنهبندی خشکسالی هواشناسی و

(شکلهای  8و .)9

(الف)

(ب)

شکل  .8پهنهبندی خشکسالی هواشناسی با استفاده از شاخص (الف)  RAIو (ب)  SIAPدر سال 86-87

(الف)

(ب)

شکل  .9پهنهبندی خشکسالی هیدرولوژیکی با استفاده از شاخص (الف)  SDIو (ب)  SWIدر سال 86-87
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 .4بحث

چاههای پیزومتری میتواند دلیلی برای این تغییر روند

نتایج بهدستآمده از تحلیل شاخصهای خشکسالی

باشد که با نتایج ملکینژاد و سلیمانی مطلق ()1390

هواشناسی و هیدرولوژیک نشان داد که در بیشتر سالها

مطابقت دارد .اما با نتایج تحقیق زارعی و همکاران

در حوضۀ قرهسو خشکسالی رخ داده است و شدت

( )2013در کل ایران همخوانی ندارد که میتواند علت

خشکسالی از سال  1378تا انتهای دورۀ آماری بهتدریج

آن تفاوت در نوع شاخص و مقیاس زمانی در نظر گرفته

افزایش یافته است .این شرایط میتواند ناشی از تشدید

شده باشد.

بحران آب در سالهای اخیر باشد که با نتایج مرید و

نتایج نشان داد بر اساس شاخص  ،RAIبیشترین

پایمزد ( ،)1386رحیمی و همکاران ( ،)1388قمقامی و

فراوانی مربوط به کالسۀ خشکسالی خیلیشدید در

بذرافشان ( ،)1391اسالمیان و همکاران ( )1391و

ایستگاههای ماهیدشت ،پلکهنه و روانسر و بر اساس

بایزیدی و همکاران ( )2012مطابقت دارد .همچنین نتایج

شاخص  SIAPبیشترین فراوانی مربوط به کالسۀ

نشان داد که شدیدترین خشکسالی طبق مقادیر

خشکسالی متوسط در ایستگاه دوآب مرک است.

بهدستآمده از هریک از شاخصهای خشکسالی ،در

همچنین بر اساس شاخص  SDIبیشترین فراوانی مربوط

سال  1386و طوالنیترین خشکسالی در سالهای 1386

به کالسۀ خشکسالی مالیم در ایستگاه سرآسیاب و بر

تا 1391رخ داده است (شکلهای  3 ،2و  .)4نتایج

اساس شاخص  SWIبیشترین فراوانی مربوط به کالسۀ

بهدستآمده از شاخصهای  SDI ،SIAP ،RAIو SWI

خشکسالی مالیم در چاههای پیزومتری هشیالن ،قرهتپه و

نشان داد که از سالهای آبی  1378-79خشکسالی

کهریز است.

هواشناسی و هیدرولوژیک جریانهای سطحی و آبهای

همچنین نقشههای پهنهبندی خشکسالی هواشناسی

زیرزمینی در بیشتر سالها رخ داده است (شکلهای 3 ،2

نشان داد که خشکسالی هواشناسی در کل منطقه رخ داده

و  )4که علت آن میتواند تغییر شرایط اقلیمی در سالهای

است که با نتایج ملکینژاد و سلیمانیمطلق ()1390

اخیر و به دنبال آن بهرهبرداری زیاد از منابع آب سطحی

همخوانی دارد و بر اساس نقشۀ پهنهبندی خشکسالی

و آب زیرزمینی باشدکه با تحقیقات ملکینژاد و سلیمانی

هیدرولوژیک ،خشکسالی هیدرولوژیک جریانهای

مطلق ( )1390در حوضۀ آبخیز چغلوندی و بذرافشان و

سطحی در کل حوضه در کالس متوسط و خشکسالی

خلیلی ( )2013در کل ایران مطابقت دارد.

هیدرولوژیک منابع آب زیرزمینی در شمال شرقی و

مقایسۀ نتایج بهدستآمده از شاخصهای خشکسالی
هواشناسی و هیدرولوژیک نشان داد ،باوجود اینکه بین

جنوب غربی و تا حدی بخشهای مرکزی حوضه در
کالس خیلی شدید قرار گرفته است.

وقوع این دو نوع خشکسالی تطابق زمانی وجود داشت اما

نتایج نشان داد خشکسالی هیدرولوژیک با

از سال آبی  1379-80تا سال آبی 1385-86شاخصهای

تأخیرزمانی یک تا دو ساله نسبت به خشکسالی

خشکسالی هواشناسی مثبت و شرایط منطقه نرمال ارزیابی

هواشناسی در سالهای اخیر رخ داده است که با نتایج

میشود و این در حالی است که شاخصهای خشکسالی

ملکینژاد و سلیمانیمطلق ( )1390مطابقت دارد .در واقع

هیدرولوژیک در بیشتر ایستگاهها خشکسالی مالیم تا

تعیین این زمان از نظر مدیریت و برنامهریزی منابع آب در

متوسط را نشان میدهند .افزایش بارش باران در مقایسه با

سالهای آینده میتواند دارای اهمیت باشد.

ریزش برف در این سالها موجب کاهش جریانهای
رودخانهای شده است و از طرفی استفاده بیرویه از

 .5نتيجهگيری

جریانهای سطحی توسط کشاورزان و همچنین احداث

بهطور کلی نتایج این تحقیق نشان داد تداوم و شدت

بررسی خشکسالی هواشناسی و هيدرولوژيکی با استفاده از...
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خشکسالیها بهویژه خشکسالی هیدرولوژیک در

موردی استان سیستان و بلوچستان) ،م .جغرافیا و

سالهای اخیر در حوضۀ قرهسو شایان توجه است .از

برنامهریزی محیطی.56-43 ،4 ،

اینرو نتایج این تحقیق میتواند در جهت مدیریت بهینۀ

شایق ،ا .و سلطانی ،س ،1390 ،.مقایسۀ شاخصهای

منابع آبی و برنامهریزیهای عرضه و تقاضای آب مفید

خشکسالی هواشناسی در استان یزد ،م .علوم و فنون

باشد و مدیران و برنامهریزان و کارشناسان را قادر سازد تا

کشاورزی و منابع طبیعی ،علوم آب و خاک،57 ،

بهموقع تمهیدات الزم را تدارک دیده و راهکارهای

.249-231

عملی را ارائه دهند.

شعبانی ،م ،1388 ،.ارزیابی کاربرد روشهای زمینآمار
در پهنهبندی شدتهای خشکسالی استان فارس ،م.

مراجع

مهندسی آب. 36-31 ،2 ،

اسالمیان ،س.س ،.قاسمی ،م .و سلطانی گرد فرامرزی،

قمقامی ،م .و بذرافشان ،ج ،1391 ،.پیشآگاهی وضعیت

س ،1391 ،.محاسبه و ناحیهبندی شاخصهای جریان

خشکسالی هواشناسی در گسترۀ ایران با استفاده از

کم و تعیین دورههای خشکسالی هیدرولوژیک

مدل زنجیرۀ مارکوف ،م .حفاظت منابع آب و خاک،

(مطالعه موردی :حوضه آبخیز کرخه) ،م .علوم و

.12-2 ،3

فنون کشاورزی و منابع طبیعی ،علوم آب و خاک،
.14-1 ،59

مرادی ،ح ،.سپهوند ،ع .و خزایی ،م ،1388 ،.ارزیابی
خشکسالی هواشناسی و هیدرولوژیک با استفاده از

امیدوار ،ک ،.ابراهیمی ،ر .و راستی ،ف ،1393 ،.ارزیابی

شاخص  SPIاصالح شده و ( SDIمطالعه موردی:

برخی روشهای زمین آمار در پهنهبندی شدت

حوزه شهرخرم آباد) ،پنجمین همایش ملی علوم و

خشکسالی (مطالعۀ موردی مناطق شمالغرب و

مهندسی آبخیزداری ایران ،کرج ،انجمن آبخیزداری

مرکزی ایران) ،فصلنامۀ علمی پژوهشی مهندسی

ایران.116 ،

آبیاری و آب.43-30 ،17 ،

مرید ،س .و پایمزد ،ش ،1386 ،.مقایسه روشهای

برنا ،ر ،.عظیمی ،ف .و سعیدی دهکی ،ن ،1389 ،.مقایسۀ

هیدرولوژیکی و هواشناسی جهت پایش روزانۀ

شاخصهای  RAI ،PN ،SIAPدر بررسی خشکسالی

خشکسالی (مطالعه موردی دوره خشکسالی 1387

استان خوزستان با تأکید بر ایستگاههای آبادان و

لغایت  1380استان تهران) ،م .علوم و فنون کشاورزی

دزفول ،فصلنامۀ جغرافیای طبیعی.88-77 ،3 .

و منابعطبیعی.333-325 ،42 ،

حمیدیانپور ،م ،.سلیقه ،م .و فالح قالهری ،غ .ع،.

مفیدیپور ،ن ،.بردیشیخ ،و ،.اونق ،م .و سعدالدین ،ا،.

 ،1392کاربرد انواع روشهای درونیابی بهمنظور

 ،1391بررسی رابطه خشکسالی هواشناسی و

پایش و تحلیل فضایی خشکسالی (مطالعۀ موردی:

هیدرولوژیکی در حوضۀ آبخیز اترک ،پژوهشنامه

استان خراسان رضوی) ،م .جغرافیا و توسعه-57 ،30 ،

مدیریت حوضۀ آبخیز.26-16 ،5 ،
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ملکی نژاد ،ح .و سلیمانی مطلق ،م ،1390 ،.بررسی شدت

خزایی ،م .ر ،.تلوری ،ع .ا .و جباری ،ا ،1382 ،.تحلیل

خشکسالیهای هواشناسی و هیدرولوژیک در

توزیع فراوانی خشکسالی هیدرولوژیک (مطالعۀ

حوضۀ چغلوندی ،م .پژوهش آب ایران.72-61 ،9 ،

موردی :حوضۀ رودخانه قرهسو) ،م .جغرافیا و توسعه،

میرموسوی ،س .ح .و میریان ،م ،1390 ،.کاربرد روشهای

.56-45 ،2
رحیمی ،د ،.موحدی ،س .و برقی ،ح ،1388 ،.بررسی
شدت خشکسالی با شاخص نرمال بارش (مطالعۀ

زمین آمار در مطالعات توزیع مکانی بارش (مطالعۀ
موردی :استان کرمان) ،نشریۀ علمی-پژوهشی جعرافیا و
برنامهریزی (دانشگاه تبریز).178-153 ،38 ،

1395  بهار،1  شماره،42  دوره،فيزيك زمين و فضا
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