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 -در دشت يزد هاي زيرزميني با تکيه بر وضعيت آب مناسب SPI خشکساليانتخاب شاخص 
 اردکان

  
  *٢محمدي ضرغام و  ١عليرضا نسيمي

  
 چکيده

  
به  خشک ايران مانند استان يزد دارد. در مناطق خشک و نيمه ژهيوبه  ،مختلفپديده خشکسالي اثرات قابل توجهي را در ابعاد 

 ن پژوهشيادر  اما شود. استفاده مي هاي متداول از شاخص، مناطق مختلف در خشکساليارزيابي وضعيت  براي معمولطور 
 . بنابراين،شوداردکان، انتخاب  -اي براي ارزيابي شدت خشکسالي در دشت يزد منطقه يبا کاراي يتالش شده است که شاخص

 با توجه به اين كه هاي زيرزميني انتخاب شده است. اساس وضعيت آبمناسب بر SPIخشکسالي  شاخص، پژوهشدر اين 
 يهماهنگه بررسي و ارزيابي ، بشاخص بارش استاندارد، شاخصي با قابليت انعکاس وضعيت منابع آب تشخيص داده شده است

استفاده از هيدروگراف با  اردکان -يزد هاي زيرزميني دشت شاخص بارش استاندارد با وضعيت آب هاي زماني مختلف مقياس
بهترين  يبررس. نتايج نشان داد که در منطقه مورد است دشت و تغييرات زماني سطح ايستابي در پيزومترها پرداخته شده واحد

ماهه  ۱۲بارش استاندارد  رو شاخص ماهه وجود دارد. از اين ۱۲بارش استاندارد و شاخص  بين نوسانات سطح ايستابي يهماهنگ
  اردکان انتخاب و معرفي شده است.  -به عنوان شاخص خشکسالي مناسب دشت يزد
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  مقدمه 
در  .دارد منابع آبپديده خشکسالي اثرات منفي بزرگي بر 

راستاي در ، پايش خشكسالي مربوط به يها پژوهش
ر وضعيت منابع آب و كشاورزي، ب خشکسالي تأثيرارزيابي 
نيا و همکاران،  تعريف شده است (شمس يهاي شاخص
خشكسالي تصوير جامعي از . با محاسبه شاخص )١٣٨٨

  . شود مي عوامل مؤثر در خشکسالي فراهم
انتخاب بهترين شاخص  يبرا )١٣٨٦( مقدم انصافي

يک دوره بلندمدت  بارندگي طي کمترين مقدار ،خشکسالي
هواشناسي بسيار منعکس کننده خشکسالي  را اقليمي
. در اين روش شاخصي که در تعداد در نظر گرفت شديد

بيشتري کمترين مقدار بارندگي را به عنوان هاي  ايستگاه
خشکسالي بسيار شديد نشان دهد، به عنوان شاخص 

کاظمي و همکاران  شود. خشکسالي مناسب انتخاب مي
شاخص خشکسالي در  ششالف) پس از محاسبه  ١٣٨٧(

ها به اين نتيجه  استان همدان و بررسي همبستگي بين آن
تگي آماري به همبس يها کارگيري ضريب رسيدند که به

در  .ستينترين شاخص  تنهايي قادر به انتخاب مناسب
ب) پس از  ١٣٨٧ديگر کاظمي و همکاران ( يپژوهش

شاخص خشکسالي در استان همدان نتيجه  هفتمحاسبه 
با يکديگر ها از نظر عددي  چه برخي از شاخصگرفتند اگر

ضريب همبستگي بااليي دارند، ولي در تحليل کالستر، 
ها که در يک طبقه قرار  اين شاخصاز  هايي الفراواني س

   قرار گيرند. جداگانهممکن است در دو گروه  ،گيرند مي
شاخص بارش استاندارد  )،٢٠١٠از نظر فيوريلو و گوداگنو (

هاي زماني  مقياستوانايي کمي کردن کمبود بارش براي 
، براي ارزيابي همبستگي دبي نيبنابرامختلف را دارد. 

هاي زماني مختلف شاخص بارش  مقياسها با  چشمه
استاندارد، سري زماني شاخص بارش استاندارد را با سري 

   .طابق دادندتها  زماني تغييرات ميانگين دبي چشمه
انتخاب شاخص خشکسالي  هاي مختلف يسه روشبا مقا

انتخاب شاخص خشکسالي  رسد که نظر مي مناسب، به
 روشبر اساس  ،مناسب با توجه به وضعيت منابع آب

. در اعتبار بيشتري است يدارا ،)٢٠١٠فيوريلو و گوداگنو (
بهترين روش براي انتخاب شاخص خشکسالي  اين راستا،

وضعيت از قبيل  يبررسو  پژوهشمناسب، توجه به هدف 
 يبرازم خاک ، رطوبت الهاي زيرزميني يا سطحي آب

در اين  نيبنابراو ... است.  ، رشد محصوالتکشاورزي
به انتخاب شاخص خشکسالي مناسب بر اساس  پژوهش

بررسي  .شده استپرداخته  هاي زيرزميني آبوضعيت 
، سرانو و ۱۹۹۳کي و همکاران،  (مکمختلف  يها پژوهش
) ٢٠١٠ريلو و گوداگنو، و فيو ٢٠٠٥، دو، ٢٠٠٥مورنو، 
شاخص بارش استاندارد، شاخصي با قابليت د که نشان دا

 پژوهشاين  در ،نيبنابرا .است انعکاس وضعيت منابع آب
هاي زماني مختلف شاخص  مقياس يهماهنگبررسي  به

 -هاي زيرزميني دشت يزد بارش استاندارد با وضعيت آب
تواند  مي پژوهش. نتايج اين پرداخته شده است اردکان

توجه پايش خشكسالي با  يبرامناسب  شاخص خشکسالي
اردکان ارائه  -را در دشت يزد هاي زيرزميني به وضعيت آب

   د.کن
  

  ها مواد و روش
 -انتخاب شاخص خشکسالي مناسب در دشت يزد يبرا

اردکان و  -در دشت يزد يسنج باران ستگاهيسه ا اردکان،
انتخاب  آندر پيرامون  يمرز يسنج باران ستگاهيپنج ا

در  ،پوشش مناسب اقليمي يبرا ها شده است. اين ايستگاه
قرار دارند و از نظر  دشت و پيرامون آن مناطق مختلف

  هستند. سال  ۲۹يك دوره آماري بالغ بر شامل زماني، 
هاي ثبت نشده هر  ، دادهمنتخب هاي پس از تعيين ايستگاه

هاي مختلفي براي تکميل  ايستگاه بايد تکميل شوند. روش
ها  روش اين برخي از متغيرهاي هواشناسي ارائه شده است.

معادالت رياضي و دقت باال در تخمين با استفاده از 
ها،  د. يكي از اين روشکن هاي مفقود شده، عمل مي داده

 Expectation Maximization) الگوريتم EMروش 

Algorithm) و دمپستر و  ۱۹۷۲(اُرچارد و وودبوري،  است
با توجه به دقت بسيار باالي اين روش . )۱۹۷۷همکاران، 

است، به بازسازي  نجامقابل ا SPSSافزار  كه در نرم
ترين  نزديكهاي  ثبت نشده با استفاده از داده هاي داده

  . ه استدشاقدام  هاي مبنا ايستگاه
کي و  مک ياز سو بار استاندارد اولين شاخص بارش

 شدت براي ارزيابي كلرادو منطقه در) ١٩٩٣همکاران (
 ابزار يك استاندارد، . شاخص بارششد معرفي خشكسالي

 ارزش بارندگي با هدف اختصاص هاي دادهتحليل  در قوي
 و آب با نواحي توان مي آن با كه است بارندگي به عددي
(نگارش و  کرد مقايسه با هم را متفاوت كاملبه طور  هواي

 . )١٣٨٩همکاران، 
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   نتايج و بحث
سنجي دشت  هاي باران توزيع مکاني پيزومترها و ايستگاه

و  آباد همتپيزومترهاي اشکذر،  که نشان داد اردکان -يزد
سنجي  هاي باران اشنيزي به ترتيب در نزديکي ايستگاه

وضعيت  دارند. اشکذر، حسين آباد رستاق و اردکان قرار
شده است که با  يدر هر سه پيزومتر بررس يسطح ايستاب

توجه به تشابه تغييرات سطح ايستابي در اين پيزومترها، 
 روند تغييرات آن درو  تغييرات سطح ايستابي فقط

 ۱در شکل  ۱۳۸۸تا اسفند  ۱۳۸۱از مهر  پيزومتر اشکذر
هاي انجام شده با استفاده از  ارائه شده است. بررسي

سري زماني سطح ايستابي  يهماهنگپيزومترها بر اساس 
اي  با سري زماني شاخص بارش استاندارد به صورت نقطه

 ، براي اطمينان از صحت و درستينيبنابرااست. 
هيدروگراف واحد دشت  يهماهنگاي، به  هاي نقطه بررسي

هاي زماني مختلف  اردکان با ميانگين وزني مقياس -يزد
نيز  اردکان -يزد شاخص بارش استاندارد در سطح دشت

دشت  تهيه هيدروگراف واحد يبراپرداخته شده است. 
حلقه چاه پيزومتر و اکتشافي که به طور  ۶۸اردکان  -يزد

ها انجام  گيري ماهانه سطح ايستابي در آن مستمر اندازه
، انتخاب و با روش چند ضلعي تيسن، مساحت ه استشد

بي در هر هر پليگون مشخص و ارتفاع مطلق سطح ايستا
شده است  هيدروگراف واحد دشت رسم پليگون محاسبه و

تغييرات ارتفاع و روند هيدروگراف  ۲. در شکل )۲(شکل 
 ۱۳۸۸تا اسفند  ۱۳۸۰اردکان از مهر  -واحد دشت يزد

  شود. مي مشاهده
، سطح مشخص است ۲و  ۱هاي  طور که از شکل همان

دشت ايستابي در پيزومترها و نيز هيدروگراف واحد 
تواند ناشي از  مي چندين متر افت دارد که به طور عمده

هاي زيرزميني باشد.  رويه از آب ا برداشت بيخشکسالي و ي
تشخيص و حذف روند ناشي از افزايش برداشت از  براي
هاي مختلفي از جمله برازش  هاي زيرزميني روش آب

). اين روش زماني که ۲۰۰۱منحني وجود دارد (ساماني، 
دارد، بسيار مفيد است. بررسي  روشنيسري زماني روند 

هاي زيرزميني در  از آببرداشت آمار و اطالعات مربوط به 
افزايش برداشت از دشت با يک  دهنده نشان، اين دشت

براي حذف اين  بنابراينروند خطي در طول زمان است. 
روند خطي (اثر برداشت)، از برازش منحني با توابع خطي 

شود. در اين صورت به حذف روند سطح  استفاده مي
و اشنيزي و  آباد همتايستابي در پيزومترهاي اشکذر، 

هيدروگراف واحد دشت پرداخته شده است و تغييرات 
سطح ايستابي در پيزومتر اشکذر و هيدروگراف واحد 

رويه از  دشت پس از حذف روند ناشي از برداشت بي
  اند. ارائه شده ۴و  ۳هاي  آبخوان دشت به ترتيب در شکل

هاي  براي ارزيابي همبستگي سطح ايستابي با مقياس
 ايستگاه ف شاخص بارش استاندارد در سهزماني مختل

سري  هماهنگي، اشکذر، حسين آباد رستاق و اردکان
شاخص بارش استاندارد  هاي زماني مختلف زماني مقياس

(SPI 3, SPI 6, SPI 9, SPI 12, SPI 18, SPI 24, SPI 
پس از حذف (با سري زماني تغييرات سطح ايستابي  (48
آن براي ايستگاه اشکذر بررسي شده است که نتايج  )روند

هاي حسين آباد  ارائه شده است و براي ايستگاه ۵در شکل 
رستاق و اردکان نيز نتايج مشابهي حاصل شده است. اين 

هاي  نتايج ارتباط بين سطح ايستابي و بارش تجمعي ماه
دهد. همچنين براي  اي نشان مي گذشته را در بررسي نقطه

هاي زماني  مقياسارزيابي همبستگي سطح ايستابي با 
 ،مختلف شاخص بارش استاندارد در تمام نقاط دشت

هاي زماني  سري زماني ميانگين وزني مقياس هماهنگي
با سري  در سطح دشت شاخص بارش استاندارد مختلف

(پس از حذف روند)  اني ارتفاع هيدروگراف واحد دشتزم
ارائه شده است.  ۶بررسي شده است که نتايج آن در شکل 

رايند بارش ايج ارتباط بين برايند سطح ايستابي و باين نت
را در تمام نقاط دشت نشان هاي گذشته  تجمعي ماه

هاي گذشته در سطح  دهد. برايند بارش تجمعي ماه مي
هاي زماني مختلف  دشت برگرفته از ميانگين وزني مقياس

 برايشاخص بارش استاندارد در سطح دشت است که 
دشت و پنج  سطح در يسنج ارانب ستگاهيسه اتهيه آن از 

دشت و روش چند  در پيرامون يمرز يسنج باران ستگاهيا
  ضلعي تيسن، استفاده شده است. 

  

  
ر تغييرات سطح ايستابي و روند تغييرات آن د -۱شکل 
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 -تغييرات ارتفاع و روند هيدروگراف واحد دشت يزد -۲شکل 

  اردکان
  

تغييرات سطح ايستابي پس از حذف روند در  -۳شکل 
   اردکان -پيزومتر اشکذر دشت يزد

  

  
تغييرات هيدروگراف واحد پس از حذف روند در  -۴شکل 

  اردکان -دشت يزد
  

  
   

  

و اشنيزي بهترين  آباد همتبراي پيزومترهاي اشکذر، 
 ۱۲با شاخص بارش استاندارد در مقياس زماني  هماهنگي

دهد، بارش  دهد که نشان مي رخ مي (SPI 12)ماهه 
آبخوان را در اين  ماه گذشته به شدت تغذيه ۱۲تجمعي 

خوبي دارد  يهماهنگماه  ۴۸کند، اما تا  نقاط کنترل مي
هاي گذشته را در تراز سطح ايستابي  که نقش بارش سال

ضعيف  SPI 6و  SPI 3دهد. همچنين تطابق  مي نشان 
توانند  هاي زماني نمي دهد، اين بازه است که نشان مي

(نسيمي،  هاي زيرزميني را کنترل کنند خشکسالي آب
رو، باالترين ضريب همبستگي مربوط به  . از اين)۱۳۹۰

SPI 12  فيوريلو و گوداگنو  هاي پژوهشاست که با توجه به
) به عنوان شاخص خشکسالي مناسب انتخاب ٢٠١٠(

از نظر ضريب  SPI 48و  SPI 24شود. همچنين  مي
گيرند، ولي با توجه به  قرار مي SPI 12بستگي پس از هم

) ٢٠٠٥سرانو و مورنو () و ۱۹۹۹گاتمن ( هاي پژوهش
. نباشند مؤثر خشكسالي به بخشي كميت در است ممكن

دشت  براي هيدروگراف واحد هماهنگيبهترين همچنين 
 ۱۲اردکان با ميانگين وزني شاخص بارش استاندارد  -يزد

دهد و نيز تغييرات  طح دشت رخ ميدر س (SPI 12)ماهه 
دشت با مقياس زماني  يب همبستگي هيدروگراف واحدضر

است.  ۵مشابه شکل  ،)۶شاخص بارش استاندارد (شکل 
با هيدروگراف واحد دشت  هاي انجام شده بنابراين، بررسي

که برايندي از سطح ايستابي در نقاط مختلف دشت است، 
خشکسالي مناسب را تأييد نتايج مربوط به انتخاب شاخص 

کند. اما ضريب همبستگي حاصل شده با استفاده از  مي
هيدروگراف واحد دشت، کمتر از ضريب همبستگي حاصل 
شده با استفاده از پيزومتر منفرد است، زيرا خطاي 

همبستگي حاصل شده با استفاده از هيدروگراف  ضريب
 شاخص بارش استاندارد از پيرويواحد دشت، ناشي از 

 کم و سنجي باران هاي ايستگاه مکاني توزيع توزيع نرمال،
است، در حالي که  سنجي باران هاي ايستگاه تعداد بودن

خطاي ضريب همبستگي حاصل شده با استفاده از 
شاخص بارش  پيرويپيزومتر منفرد، فقط ناشي از 

   استاندارد از توزيع نرمال است.
س از حذف سري زماني تغييرات سطح ايستابي پ ۷شکل 

تا  ۱۳۸۱را در ايستگاه اشکذر از مهر  SPI 12روند و مقدار 
دهد. همان طور که در اين شکل  نشان مي ۱۳۸۸اسفند 

شود،  مي منفي SPI 12ني که مشخص شده است، زما
ني که افتد. به عبارت ديگر زما پايين مي سطح ايستابي

SPI 12 مقدار سطح ايستابي (پس از حذف  شود، مي منفي
د) کمتر از مقدار ميانگين اين سطح (پس از حذف رون

تغييرات  يزمان يسر ۸روند) است. عالوه بر اين در شکل 
 SPIهيدروگراف واحد دشت پس از حذف روند و برايند 

ارائه  ۱۳۸۸تا اسفند  ۱۳۸۰در سطح دشت از مهر  12
تغييرات سطح ايستابي پس  يتنها هماهنگ شده است که نه

هاي اشکذر،  را در ايستگاه SPI 12ار از حذف روند با مقد
کند، بلکه اين  آباد رستاق و اردکان تأييد مي حسين
   داند. يرا مربوط به تمام دشت م يهماهنگ
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  در ايستگاه اشکذر SPI زماني مختلف هاي سري زماني سطح ايستابي با سري زماني مقياس نتايج تطابق -۵شکل 

  

  
  اردکان -در دشت يزد SPI هاي زماني مختلف سري زماني هيدروگراف واحد با سري زماني ميانگين وزني مقياسنتايج تطابق  -۶شکل 

   

  

  
  ايستگاه اشکذر در SPI 12سري زماني تغييرات سطح ايستابي پس از حذف روند و تغييرات  -۷شکل 

  

  
  سطح دشت در SPI 12سري زماني تغييرات هيدروگراف واحد پس از حذف روند و تغييرات برايند  -۸شکل 
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  ... در هاي زيرزميني با تکيه بر وضعيت آب مناسب SPI انتخاب شاخص خشکسالي                                                                              ١٨٠

 

  گيري نتيجه
انحراف بارش از  دهنده ، نشانشاخص بارش استاندارد

هاي زماني مختلف و  مدت آن براي مقياس ميانگين بلند
هاي با  منفي) و دوره SPIهاي کم بارش ( انعکاس دوره

مثبت) است. شرايط هيدرولوژيکي با  SPIبارش کافي (
هاي زيرزميني و کاهش يا افزايش  نزول يا صعود سطح آب

عبارت دهد. به  ها خود را در آبخوان نشان مي دبي چشمه
و  بارش استانداردشاخص  بين مقياس يهماهنگديگر 

کند، زيرا رابطه  سطح ايستابي را رفتار آبخوان تعيين مي
  کند.  بين بارش و سطح ايستابي را ايجاد مي

بين شاخص بارش استاندارد و سطح  يهماهنگبهترين 
ماهه است که نشان  ۱۲ايستابي براي مقياس زماني 

 ماه گذشته به شدت تغذيه ۱۲دهد، بارش تجمعي  مي
خوبي  ينگههماماه  ۴۸کند، اما تا  آبخوان را کنترل مي

هاي گذشته را در تراز سطح  دارد که نقش بارش سال
 SPI 6و  SPI 3دهد. همچنين تطابق  مي ايستابي نشان 

هاي زماني  دهد، اين بازه ضعيف است که نشان مي
د. نل کنهاي زيرزميني را کنتر توانند خشکسالي آب نمي

سطح شود،  مي منفي SPI 12ني که عالوه بر اين زما
بيني  تواند براي پيش مي افتد که پايين مي ايستابي

مديريت منابع آب  يبراهاي زيرزميني که  خشکسالي آب
   مهم است، استفاده شود.

به سادگي ديدي  توان مي SPIبر اساس شاخص بدون بعد 
به و  دکرپيدا کلي نسبت به وضعيت خشکسالي منطقه 

هاي  وضعيت هيدرولوژيکي آبخوانکلي از  يک شناخت
دست هاي زيرزميني  اطالعات آب تحليلبدون  مجاور
   .يافت

 ارائه خاصي هطقمن در خشكسالي هاي شاخصهر يک از 
 در مطالعه مورد هطقمن با است ممكن و ده استش

 يكسان و هيدروژئولوژيکي اقليمي شرايط نظر از تحقيقات
 شاخص كارگيري به از قبل دشو توصيه مي نيبنابرا نباشد،

نتخاب ا منطقه در مناسب خشكسالي شاخص ،مورد نظر
 دقت بيشتري با خشکسالي پايش از حاصل نتايج تا دشو

 اعمال نهايت در و بيني پيش يبرا بتواند و دشو انجام
   .شود استفاده ريسك مديريت
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