
       

  
  

و هيدرولوژيک در حوضه چغلوندي يهاي هواشناسبررسي شدت خشکسالي  
  

  ٢مطلق و مهدي سليماني  *١حسين ملكي نژاد
  

  چکيده 
در اين . هاي ترسالي و خشکسالي هواشناسي و هيدرولوژيک جايگاه خاصي در مديريت بهينه منابع آب داردتعيين دوره

در حوضه  SWIو  SPIهيدرولوژيک با استفاده از دو شاخص خشکسالي  هاي متوالي خشکسالي هواشناسي ودوره، پژوهش
در استان لرستان، بررسی و تأخير زماني بين رخداد خشکسالي هواشناسي و بدنبال آن خشکسالي هيدرولوژيک  چغلوندي، واقع

دو ايستگاه هيدرومتري و  سنجي، آمار دبيساله بارندگي هشت ايستگاه باران ١٨های براي برای این منظور، داده. مشخص شد
گستره و پهنه خشکسالي حوضه با روش کريجينگ در محيط . هاي پيزومتري موجود استفاده شدهاي سطح ايستابي چاهداده

ARCGIS کندال در محيط - های منترسيم و روند خشکسالي با آزمونMinitab   وMakesen چنين روند خطي و هم
هاي اخير و وجود ها بويژه خشکسالي هيدرولوژيک در سالایش شدت و تداوم خشکساليدهنده افزنتايج نشان. بررسی شد

هاي نقشه. هاي سطحي و زيرزميني استتأخير زماني متفاوت بين وقوع خشکسالي هواشناسي و خشکسالي هيدرولوژيک آب
يک در قسمت جنوبي و مرکز ماهه گوياي شدت باالي خشکسالي هواشناسي و هيدرولوژ ١٢بندي خشکسالي در مقياس پهنه

  . حوضه است
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  مقدمه 
کمبود منابع آب تهديد بزرگي براي اقتصاد و سطح 

ي منابع آب قابل است و افزايش تقاضا برازندگي مردم 
برداران منابع آبي دسترس موجب تشديد رقابت بهره

باعث گسترش خشکسالي در حد  مسألهشود که اين مي
دال و تاالکسن، هيس(شود شديد و خيلي شديد مي

 يعنيرا به چهار نوع اصلي  يخشکسال). ٢٠٠٣
خشکسالي هواشناسي، خشکسالي هيدرولوژيک، 

اجتماعي  -خشکسالي کشاورزي و خشکسالي اقتصادي 
 ؛١٩٨٠ ،دراکوب و همکاران( کرد  يبندتوان دستهيم

با  خود در تحقيق )١٣٨٣(زند لشني). ١٩٨٥ ،گالنتز
 گيري کرد که به علتنتيجه SPI شاخص  يريبکارگ

 وقايع توانمي نرمال، توزيع از شاخص اين تبعيت
 زماني مقياس هر و محل هر را براي شديد خشكسالي

با بررسي وضعيت ) ١٣٨٨(مرادي يعل. نمود بنديطبقه
بر منابع آبي استان ايالم  ١٣٨٦-٨٧خشکسالي سال آبي 

نشان داد که شدت   SPIبا استفاده از شاخص 
جنوب غرب به سمت شمال شرق افزايش  خشکسالي از

هاي استان ايالم و تأثير بسيار شديدي بر آبدهي رودخانه
هاي آبرفتي داشته و افت تراز  آب زيرزميني آبخوان

 يهواشناس يخشکسال) ١٣٨٦(و همکاران  يئيرض. است
 SPIستان و بلوچستان را با استفاده از شاخص ياستان س

قرار دادند و  يبررسره مارکف را مورد يو مدل زنج
 ٧٠ش از يرا در مرکز استان ب ياحتمال وقوع خشکسال

- پهنه هاينقشه) ١٣٨٧( محمدي. نشان دادنددرصد 
 دشت زيرزميني آب خشکسالي زماني و مکاني بندي
 آب سطح شاخص( SWI شاخص از استفاده با را اراک

 شدت بيشترين که گرفت نتيجه و هيته) استاندارد
   .بوده است دشت شمال و جنوب در خشکسالي

 خشکسالي پايش و بررسي در) ٢٠٠٦( همکاران و بويان
 بر SPI و SWI ازجمله مختلف هايشاخص از استفاده با

 شاخص و زميني هايداده و هاسنجنده هايداده اساس
SPI ک يدر  يهواشناس يکه وجود خشکسال دادند نشان

 يبر وقوع خشکسال يليخاص، دل يدوره زمان
  .ستيک نيلوژدرويه

- ها با آزمون منيا عدم پايايي خشکسالي ييايپا معموالً
) ١٣٨٧( همکاران و صبوحي. شوديکندال بررسي م

 روند و  دما و تبخير افزايشي روند که دادند نشان
 روي بر اروميه و تبريز ايستگاه دو بارش مقدار کاهشي

ق نشان داده ين تحقيا در. است گذاشته تأثير آب منابع
 عامل ولي صعودي روند داراي تبخير و دما عامل که دش

 عامل خود که است منفي روند داراي باران مقدار اقليمي
 زيرزميني و سطحي آبهاي منابع کاهش کنندهتشديد

  . شودمي محسوب
و خصوصيات  در پژوهشي که در مورد تحليل روند

هاي استان فارس انجام شده، مکاني شدت خشکسالي
شد که، شدت خشکسالي در نواحي مرکزي  نتيجه گرفته

استان بيشتر از ساير نواحي است و وجود روند در کليه 
ها بجز ايستگاه چهار دانگه ظاهر شده است ايستگاه

هدف اساسي از اين تحقيق، ). ١٣٨٧ ،مرادي و همکاران(
مطالعه و بررسي شدت، تداوم و فراواني خشکسالي و 

و  يهاي هواشناسليهمچنين روند يا عدم روند خشکسا
هيدرولوژيک و همچنين تعيين تأخير زماني احتمالي 

مديريت منابع آب  برايبين وقوع اين دو نوع خشکسالي 
هاي در حوضه چغلوندي است که از مهمترين حوضه

  .استاستان لرستان 
  

  ها مواد و روش
کيلومترمربع،  ٣/١١٨١منطقه مورد مطالعه با مساحت 

و  يشمال ٣٣  ٥١´ ٣٢"تا  ٣٣  ٢٣´ ٠٧" هايبين عرض
شرقي در  ٤٨  ٥٩´ ٢٢"تا  ٤٨  ١١´ ٥٢"هاي طول

آباد در استان لرستان واقع قسمت شمالي شهرستان خرم
شناسي اي از حوضه از نظر زمينبخش عمده. شده است

اي سخت و يکپارچه مربوط به داراي سازند آهکي توده
ياني در قسمت م است و کرتاسهشناسي  زميندوره 

. شوديده ميهاي آبرفتي دوره کواترنر دحوضه  تراس
 ١٧ پراکنش مکان بهمراه مطالعه مورد منطقه موقعيت

 نشان ١ شکل در شناسيزمين نقشه و پيزومتري چاه
  . است شده داده
 يانف اغلب دارايليس يم منطقه بر اساس طبقه بندياقل

از  يمرطوب و مرطوب است و بخش کوچک مهيکالس ن
ميانگين بارندگي در . مه خشک قرار دارديدر کالس نآن 

ده و از نظر کاربري اراضي متر بوميلي ٥٤٥اين حوضه 
داراي  حوضه. ، آبي و باغي استداراي کاربري زراعي ديم
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هاي دائمي در اي گسترده بوده و رودخانهشبکه آبراهه
در اين تحقيق از آمار بارندگي هشت  آن جريان دارند

سنجي در داخل و خارج حوضه چغلوندي با رانايستگاه با
در نظر گرفتن شرايط آماري و پراکنش مناسب بر اساس 

 ١٨بندي تيسن با دوره آماري مشترک گوننقشه پلي
همچنين از آمار دبي دو . سال استفاده شده است

ايستگاه در ابتدا و انتهاي حوضه و نيز آمار سطح 
همان طول دوره  هاي پيزومتري موجود باايستابي چاه

  . ده استشآماري استفاده 
  

  

  
همراه  نقشه موقعيت منطقه مورد مطالعه به  - ١شکل 

  شناسي حوضههاي پيزومتري و نقشه زمينپراکنش چاه

بازسازي نواقص آماري از روش همبستگي  برايدر ابتدا 
ها بهره گرفته همگني داده برايو از روش جرم مضاعف 

هاي ررسي روند تغييرات آبشده است، سپس براي ب
- زميني منطقه و تحليل کمي خشکساليسطحي و زير

 SWIو  SPI يهاو آبشناختي از شاخص يهاي هواشناس
هاي زماني د تا امکان ارزيابي آن در مقياسيگرداستفاده 

باره شدت وقوع آن و مکاني ميسر شده و نيز بتوان در
 يوده وله به هم بين دو شاخص شبيا. اظهار نظر نمود

در ادامه به اجمال . گر استيکديآنها عکس  يبندطبقه
   .شوديف ميروش کار توص

  )SPI(شاخص بارندگي استاندارد 
هاي اين شاخص براي هر منطقه بر اساس ثبت بارندگي

در ابتدا توزيع آماري . شودمدت آن محاسبه ميطوالني
شود؛ مناسب بر آمار بلند مدت بارندگي برازش داده مي

شود، ن کار توزيع گاما در نظر گرفته مييا يمعموالً برا
سپس تابع تجمعي توزيع با استفاده از احتماالت مساوي 

، کيادوارد و مک( گردد به توزيع نرمال تبديل مي
شدت و تداوم ). ٢٠٠٥ ،سونمز و همکاران ؛١٩٩٧

مدت و هاي کوتاه در مقياس يهاي هواشناسخشکسالي
مدت هاي بلندلوژيک در مقياسهاي هيدروخشکسالي

 SPIطبقات مختلف . شودتوسط اين شاخص برآورد مي
 ١ در جدول) ١٩٩٣(کي و همکارانبر اساس نتايج مک

  .شده است ارايه
  )SWI(شاخص سطح آب استاندارد  

توسط بويان  ٢٠٠٤شاخص سطح آب استاندارد در سال 
هاي آب زيرزميني در جهت پايش نوسانات سطح سفره

 ،بويان(شده  ارايههاي هيدرولوژيک ساليسي خشکبرر
  :شود محاسبه مي ١ معادلهو بر اساس ) ٢٠٠٤

)١(                                    σ

WimWij
SWI

_
=

  

 jتا  iهاي پيزومتري سطح ايستابي چاه: Wijکه در آن 
 ،Wim : و يستابيطح اسميانگين ماهانهσ : انحراف از

 نشان SWIمقادير مثبت ). ٢٠٠٤ ،بويان(باشد معيار مي
دهنده خشکسالي و مقادير منفي نشان دهنده عدم 

).١جدول (خشکسالي و شرايط نرمال مي باشد 
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  SWIو  SPIهاي بندي شدت شاخصطبقه -١جدول

  SWIمقادير                 SPI ريمقاد          ي   طبقه خشکسال
  )۲۰۰۴بويان (        )  ۱۹۹۳ کيمک(                                 
  >۰             <         ۰                  ي  بدون خشکسال

  ۹۹/۰تا  ۰               -۹۹/۰تا  ۰             ميمال يخشکسال
  ۴۹/۱تا  ۱             -۴۹/۱تا  -۱              متوسط يخشکسال
  ۹۹/۱تا  ۵/۱          - ۹۹/۱تا  -۵/۱           ديشد يخشکسال
  <= ۲               >= -۲             ديشد اريبس يخشکسال

  
  پهنه بندي حوضه از نظر شدت خشکسالي 

ي، هاي خشکسالي در حوضه چغلوندبراي تهيه نقشه
مريد ( DIPنمودن مقادير ماهانه در نرم افزار  ابتدا با وارد

بارش براي  يهاداده SPI، مقادير )١٣٨٤و همکاران، 
- از داده SWIمقادير . ماهه محاسبه شد١٢زماني يسر

هاي پيزومتري نيز مانند مقادير هاي سطح ايستابي چاه
SPI  به کمک نرم افزارDIP  وMinitab ديمحاسبه گرد .

ن يانگين ميکه کمتر ينيک ماه معيبا انتخاب  سپس
SPI ن يانگين ميشتريکه ب يو ماه مشخصSWI  را در

ا يک ي يداشته است؛ بطور جداگانه برا يطول دوره آمار
 يشدت خشکسال يبندپهنه يهادو سال نقشه

به  ARCGISدر نرم افزار ک يدرولوژيو ه يهواشناس
  .دشم ييابي کريجينگ ترسروش درون

  کندال ون منآزم 
ها در مقياس به منظور بررسي و تحليل روند خشکسالي

هاي پيزومتري از آزمون ها و چاهزماني ساالنه در ايستگاه
محاسبه اين آزمون به کمک نرم . کندال استفاده شدمن

- آزمون من. انجام شده است Makesenو  Minitabافزار 
ف تعري ٢ معادلهبه شکل  Sکندال با تعريف آماره 

  ).٢٠٠٢ ،يوو و همکاران( شود  مي

)1
1 1sgn( ixn

i
n

ij jxS ∑ −
= ∑ += −=  )٢(          

اندازه نمونه  nميزان مرتب شده و  xjو   xiکه در آن 
  .قابل محاسبه است ٣ معادلهتابع عالمت با . است





+

<−−

=−

>−

=

0)(1
0)(0
0)(

Sgn(X)
1

kxix
kxix
kxix

)٣        (           

 ٥ و ٤ تمعادالصورت ه بميانگين و انحراف معيار 
  :شوند محاسبه مي

0)( =SE  )٤(                                             

18
1 )52)(1()52)(1(

)(
∑ = +−−+−

=
n
i tiitnnn

sv  )٥(  

قابل محاسبه  ٦ معادلهاز   Zميزان نمره استاندارد شده 
  : است













<
+

=

>
−

=

0
)var(

1
00

0
)var(

1

s
s

s
s

s
s

s

Z )۶(                        

و يا کوچکتر از +  ٩٦/١ ازبزرگتر  Zچنانچه مقدار 
باشند و فرض صفر ها داراي روند ميباشد، داده -٩٦/١

صورت داده ها بدون روند شود در غير اينرد مي
  ).١٣٨٥عليزاده، (باشند  يم
  

  و بحث نتايج
و هيدرولوژيک در حوضه  يخشکسالي هواشناس   وضعيت 

    چغلوندي
 ٤٨، ٢٤، ١٢، ٦، ٣هاي زماني  در مقياس SPIشاخص 

بعنوان نمونه نتايج وضعيت . ماهه محاسبه شد
 ٢  در شكلخشکسالي در ايستگاه باران سنجي کاکارضا 

بدون باران در  يهال وجود ماهيبدل. است آورده شده
ماهه  ٤٨تا  ٦در مقياس  SPIفصل تابستان شاخص 
هاي صفر محاسبه وجود داده. مورد بررسي قرار گرفت

کند و ارزيابي ماهانه يبا مشکل مواجه م راSPI شاخص 
 ٦مقياس). ١٣٨١بذر افشان، (قابل انجام نخواهد بود 

نشان داد که شديدترين خشکسالي در  SPIماهه 
 ٥تداوم خشکسالي در رخ داده و بيشترين  ٨٧خردادماه 
- تحليل بلندمدت، دوره. اتفاق افتاده است ٨٧ماهه اول 

اين مطلب . دهمينشان  تر شفافهاي تر و خشک را 
هاي بارندگي  ماهه از داده١٢ SPIدقيقاً با تحليل 

 ٤دوره تر و  ٥که کاکارضا مطابقت دارد بطوريايستگاه 
که مقياس  از آنجا. ره خشک قابل تشخيص استدو

ها و خشکسالي ماهه و باالتر ترسالي ١٢زماني 
باروتي و همکاران، ( دهد مي نشانهيدرولوژيک را 
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هاي کاکارضا در سال توان گفت ايستگاهمي ،)٢٠٠٩
اخير با خشکسالي هيدرولوژيک و با تداوم بيشتري 

هر چه سري زماني افزايش يابد، تداوم . مواجه بوده است
اسدي و (شود خشکسالي بيشتر و تکرار آنها کمتر مي

 ٤٨و  ٢٤هاي ، به همين دليل سري)٢٠٠٩همکاران، 
هاي خشکي را کمتر و داراي تداوم ماهه تعداد دوره

  .دهنديشتري نمايش ميب

 

 

 
  در ايستگاه کاکارضا )ت( ماهه ٤٨و ) پ(ماهه ٢٤ )ب(ماهه ١٢ ،)لفا(ماهه ٦هاي زماني در مقياس SPIتغييرات شاخص  - ٣شکل 
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  وضعيت خشکسالي منابع آب زيرزميني 
شاخصي که به منظور تحليل وضعيت خشکسالي آب 

ار گرفته زيرزميني در حوضه چغلوندي مورد استفاده قر
در ابعاد زماني فوق الذکر مورد  SPIهمانند شاخص 
تغييرات  ٣شكل طورکه از همان. بررسي واقع شد

هاي زماني متفاوت از چاه در بازه SWIشاخص 

- در سال SWIشاخص  شود،آباد ديده ميپيزومتري اياز
دهد و بيانگر اين هاي اخير مقادير بااليي را نشان مي

زيرزميني روند نزولي پيدا  مطلب است که سطح آب
    .ها شدت يافته استکرده و خشکسالي

  

  ماهه در چاه ايازآباد٤٨و  ٢٤، ١٢، ٦هاي زماني در مقياس SWIتغييرات شاخص  - ٣شکل 
  

و خشکسالي هيدرولوژيک منابع آب  يخشکسالي هواشناس
  سطحي 

ساالنه مقادير بارندگي و دبي  ين وزنيانگيبا پايش م
خشکسالي  با استفاده از شاخص حوضهه متوسط ساالن

SPI توان دريافت که هر چند بين خشکسالي مي
و هيدرولوژيک منابع آب سطحي تطابق  يهواشناس

 يزماني وجود دارد، ولي شدت تأثير خشکسالي هواشناس
. تغيير کرده است ١٣٧٨-٧٩بر هيدرولوژيک از سال 

 شود از سال آبيمشاهده مي ٤طور که از شکل همان
شاخص خشکسالي  ١٣٨٣- ٨٤فوق تا سال آبي 

مثبت و هيدرولوژيک مقادير منفي را نشان  يهواشناس
هاي جوي از شکل بارش برف تغيير شکل ريزش. دهدمي

هاي برداري از جريانبه بارش باران و افزايش بهره
- هاي هيدرومتري مياي در باالدست ايستگاهرودخانه

  . باشدتواند از داليل اين تغيير روند 
ق، تأخير يک ساله بين وقوع ين تحقيچنين نتايج اهم

به بعد ١٣٨٦ - ٨٧ن دو نوع خشکسالي را از سال آبي يا
اين بدان معني است که وقوع يک سال . دهدرا نشان مي
باران يا پرباران در اين حوضه تأثير خود را در خيلي کم

اما . دهدسال آبي بعد بر رژيم آبي رودخانه نشان مي
ند ماليم کاهش يا افزايش شدت خشکسالي رو

  .بر رژيم آبدهي ساالنه دارد يتأثير هم زمان يهواشناس

 آب منابع هيدرولوژيك خشكسالي و يهواشناس خشكسالي
  زيرزميني

 سطح تراز فاصله و بارش ساالنه تغييرات روند ٥ شكل
 و SPI هايشاخص قالب در را منطقه زيرزميني آب

SWI محيط در آب حركت كند ندفرآي. دهدمي نشان 
- زمين هايسازند شكاف درز يا و آبرفت، خاك متخلخل
 نزوالت كاهش يا افزايش ثيرتأ تا شودمي سبب شناسي

. نشود نمايان زيرزميني آب هاي سفره در بالفاصله جوي
 دو بين زماني خيرتأ همان كه زماني خيرتأ اين تعيين
 نظر از است و هيدرولوژيك يهواشناس خشكسالي رخداد

 زيادي اهميت از حوضه يك در آب منابع مديريت
 مديران استفاده مورد تواندمي آن نتايج و است برخوردار

 داد نشان نتايج. گيرد قرار بخش اين در ريزان برنامه و
 خيرتأ يك خشكسالي دو رويداد اين وقوع شدت بين كه
  .شودمي مشاهده ساله دو تا يك
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  حوضهن داده هاي بارش و دبي يانگيدر م SPIتغييرات شاخص  -٤شکل 
  

  هاي سطح ايستابيهاي بارش و در دادهن دادهيانگيبترتيب در م SWIو   SPIتغييرات شاخص  - ٥شکل 
  

  بندي شدت خشکسالي در حوضهپهنه
 ياس زمانيدر مق يهواشناس يخشکسال يبندنقشه پهنه

 يدهد که  خشکسالينشان م ٨٧-٨٦ماهه سال   ١٢
). ٦شکل (در کل منطقه حاکم بوده است  يسهواشنا

د در جنوب يشد يليد و خيشد يهاکالسها در يخشکسال
 حوضهرخ داده، اما در مرکز  حوضه يو شمال غرب يشرق

. وسته استيها در کالس متوسط بوقوع پيشدت خشکسال
در  ينيرزميآب ز ين سال، خشکسالين وجود در هميبا ا

 يقرار گرفته و جنوب شرق ديدر زمره کالس شد حوضهمرکز 
بندي نقشه پهنه. داشته است يت ترساليوضع حوضه

 - ٨٧ماهه سال   ١٢خشکسالي هواشناسي در مقياس زماني 
 حوضهدهد که خشکسالي هواشناسي در اغلب نشان مي ٨٨

، حوضهدر کالس ماليم قرار گرفته و بخشي از شمال 
با اين وجود در اين سال، . وضعيت ترسالي داشته است

آب زيرزميني در شمال غربي خشکسالي هيدرولوژيک منابع 
  . وضعيت بسيار شديدي داشته است حوضهو بويژه مرکز 

  
  کندالآزمون منها با  تعيين روند خشكسالي

هاي ناپارامتريک ترين روشکندال که از متداولاز آزمون من
- مه(هاي زماني هيدرومتئولوژيکي است سريتحليل روند 
ها در ، در بررسي روند خشکسالي)٢٠٠٣هارت، متيک و بي

هاي  نتايج اين آزمون از داده. حوضه چغلوندي استفاده شد
ارايه  ٢ها كه در جدول ساالنه بارندگي هر يک از ايستگاه

ها با توجه دهد که روند خاصي در اکثر ايستگاهشده نشان مي
کندال وجود ندارد و تنها در مورد ايستگاه ونايي ماره منبه آ

هاي دبي ساالنه در دو در داده. شودروند کاهشي مشاهده مي
همچنين . شودايستگاه هيدرومتري نيز روندي مشاهده نمي

در مورد روند افت سطح آب زيرزميني با اين آزمون ميانگين 
نتايج نشان ساالنه سطح ايستابي مورد تحليل قرار گرفت و 

+) ٩٦/١هاي بااليz (صعودي افت سطح آب  داد که روند
    .هاي پيزومتري وجود دارددر اکثر چاه
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 SWIو  SPI يهابا استفاده از شاخص ينيرزميو آب ز يهواشناس يهاينقشه گستره شدت خشکسال -٦شکل
  

  د مطالعههاي مختلف حوضه مور مربوط به ايستگاه )z(مقادير آماره من کندال  -٢جدول

يزومتريچاه پ  
ييايطول جغراف  

* )x(  
ييايعرض جغراف  

* )y(  Z يزومتريچاه پ ييايطول جغراف   
)x(  

عرض 
ييايجغراف  

)y(  
Z 

يدهنو ساک  ٦٥/٢ ٣٧٢١٧٩٨ ٢٨١٨٣٧ انهيخمس   ١٠/٣ ٣٧٢٣٥٥٨ ٢٨٢٨٢١  
اسيسراب ال  ٦٦/١ ٣٧٢٧١٥٢ ٢٧٣٣١٤ ير احمديم   ١٨/٣ ٣٧١٨٩٧٠ ٢٨٢٤٧٢  
يچغلوند  ١١/٠ ٣٧٢٤٩٧٢ ٢٧٣٩٩١- النيخل   ٤٦/٤ ٣٧١٤٤١٤ ٢٩٠٨٣٤  

شه شکنيت  ٥٦/٣ ٣٧٢٨٦١٢ ٢٧١٩٦٦ ٣٩/٤ ٣٧٣١٧٣٥ ٢٦٥٦٧١ گلم کبود   
٣٣/٣ ٣٧٢٢١٨١ ٢٧١٨٢٩ سراب داراب ٥٤/٤ ٣٧١٥٨٣٨ ٢٨٨٦٩٢ کله جوب   

يقلعه عل  ١٦/٤ ٣٧١٤٣٠٣ ٢٨٧٥٥٦ اهگليس   ٧٨/٣ ٣٧١٩٢١١ ٢٧٨٥٨٩  
ييمختوا  ٨٩/١ ٣٧٢٤٩٤٤ ٢٧٠٥٨٥ -٧٥/٠ ٣٧٠٩٢٤١ ٢٩٧٣٦٦ رنگ رزان   

٦٣/٣ ٣٧٢٨١٠١ ٢٨٢٨٧٠ شرفبگ يرستم خان   ٧٣/٣ ٣٧٢٦١٨٣ ٢٧٩٩٤١  
از آباديا  ٩٣/٣ ٣٧٢٥٦٠٩ ٢٧٩٣٣٨      

ستگاه يا
يبارانسنج  

ييايطول جغراف  
)x(  

ييايعرض جغراف  
)y(  Z 

ستگاه يا
يبارانسنج  

ييايطول جغراف  
)x(  

عرض 
ييايجغراف  

)y(  
Z 

تيچم چ  ٦٧/٠ ٣٦٩٥٩٠٧ ٣١٠٨٧١ اکا کارض   ٤٥/١ ٣٧٣٤٣٣٦ ٢٤٦٧٥٢  
ييونا  ٢٠/٣ ٣٧٤٨٢٣٣ ٢٧٦٢٣٢- ٠٩/٠ ٣٧١٠٨٥٧ ٢٩٢٥٥١ دهنو   

٠٣/٠ ٣٧٠٨٢٥٥ ٢٥٥٣٥٧ خرم آباد -٤٥/٠ ٣٧٣٨٥٤٨ ٢٩٦٤٤٧ رحبم آباد   
٥٨/٠ ٣٧٠٦٦٤٨ ٣٢٠٣٨٣ درود يدعليسراب س   ٢٩/٠ ٣٧٤١٩١٧ ٢٤٠٧٥٠  

ستگاه يا
يدرومتريه  

ييايطول جغراف  
)x(  

ييايعرض جغراف  
)y(  Z 

اه ستگيا
يدرومتريه  

ييايطول جغراف  
)x(  

عرض 
ييايجغراف  

)y(  
Z 

- ٩٦/٠ ٣٧١٠٧٣٣ ٢٩٤٠٢٣ دهنو -٤٣/١ ٣٧٣٣٩٧٣ ٢٤٦٧١٣ کاکارضا   
.باشد مي39S شماره   Zoneبوده و همگي مربوط به UTMها در سيستم مختصات مختصات ايستگاه *
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  تعيين روند خطي
من ج حاصل از روند يسه نتايمنظور مقاق بهين تحقيدر ا

روند خطي . شد يز بررسين يج با روند خطيکندال، نتا
دهنده هاي ترسيم شده نشانها و چاهدر اغلب ايستگاه

سير صعودي يا نزولي سري بوده و تنها در مورد 
هاي پيزومتري که شرط آماره کندال ها و چاهايستگاه

  ).٨و  ۷شکل (ري حالت ايستا دارد برقرار نيست، س
 

  
ييرات سطح ايستابي چاه خليالن روند تغ -٧شکل   

 

 
روند تغييرات دبي در ايستگاه هررود دهنو - ٨شکل   

  
ها به ويژه در مورد منابع ميزان تداوم و شدت خشکسالي

هاي اخير در طول دوره آماري آب زيرزميني در سال
 ميزان تأخير خشکسالي. مورد مطالعه قابل مالحظه است

حي و زيرزميني نسبت هيدرولوژيک که در منابع آب سط
يکسان نيست و علت اين  يبه خشکسالي هواشناس

هاي سطحي و زيرزميني تفاوت در سرعت حرکت جريان
است، اما تعيين اين تأخير زماني در هر منطقه  در 
مديريت منابع آب بسيار حائز اهميت است، زيرا در 

مثبت يعني  SPIمواقعي که بارندگي زياد است شاخص 
وجود ندارد، اما در  ياز لحاظ هواشناس يدوره خشکسال

هيدرولوژيک وجود  يهمان زمان ممکن است خشکسال
ل ي، به همين دل)٢٠٠٦بويان و همکاران (داشته باشد 

بارندگي (ممکن است به لحاظ شرايط اقليمي مناسب 
کشاورزان اقدام به افزايش سطح زيرکشت و ) مناسب

يژه منابع آب برداري زياد از منابع آب سطحي و بوبهره
کنترل و هشدار بحران آب  برايزيرزميني نمايند که 

بندي هاي پهنهنقشه. خود نياز به اقدامات مديريتي دارد
تهيه  SWIو  SPIشدت خشکسالي که با دو شاخص 

شده بخوبي توانايي تحليل گستره مکاني مناطق هم 
شدت را دارا بوده، با استفاده از اين دو شاخص، تعدادي 

شده که  ارايهبندي انجام گرفته و نتايج ارزشمندي پهنه
بطور . با نتايج اين تحقيق در بعضي حاالت مطابقت دارد

بندي شدت و تداوم خشکسالي در استان مثال پهنه
نشان داده که ) ١٣٨٧(فارس توسط مرادي و همکاران 

نواحي مرکزي استان فارس داراي شدت خشکي بااليي 
همچنين در بررسي وضعيت  .نسبت به ساير مناطق است

خشکسالي آب زيرزميني دشت اراک با استفاده از 
نشان ) ١٣٨٧(توسط محمدي و همکاران SWIشاخص 

از دادند که شدت خشکسالي در جنوب دشت بيشتر 
   .كند شمال دشت است ولي از روند مشخصي پيروي نمي

 در تغييراتي ١٣٧٨-٧٩ آبي سال از كه داد نشان نتايج
 شدت و داده رخ حوضه در اي رودخانه آبدهي رژيم

 افزايش سطحي هايجريان هيدرولوژيك خشكسالي
 بارش رژيم تغيير تواندمي مسأله اين دليل. است داشته

 حوضه باالدست در سطحي منابع از برداشت افزايش و
 بين ساله دو تا يك تأخير وجود نتايج همچنين. باشد
 را ژيكهيدرولو و يهواشناس خشكسالي رخداد وقوع
 و مديران توجه مورد تواندمي موضوع اين. دهدمي نشان
- نقشه يبررس .شود واقع منطقه در آب منابع ريزانبرنامه

ک يها در حوضه نشان داد که بندي خشکساليهاي پهنه
ن دو رخداد خشکسالي يساله ب ٢تا  ١ر زماني يتاخ

 يهاهيدرولوژيک در بخش يو خشکسال يهواشناس
روند . در مرکز و جنوب حوضه وجود داردژه يمختلف بو
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در مرکز حوضه وجود  ينيرزميصعودي افت سطح آب ز
  .دكنخشکسالي هيدرولوژيک را در همين مکان تأييد مي

  
 نتيجه گيري

توان نتيجه گرفت که هر دو نوع طور کلي ميه ب
و هيدرولوژيک در حوضه چغلوندي  يخشکسالي هواشناس

ها کامالً مشهود ساليحاکم بوده و روند صعودي خشک
اين موضوع به مديريت منابع آب در حوضه مطالعه . است

ل کمک مضاعف نموده تا بتوان براي کنترل و تعدي
  . دكره خشکسالي، راهکارهاي مناسبي اراي

 توان به تغييريم ،براي  رفع معضل خشکسالي در حوضه
 بهره کاهش جهت خشک هايسال در کشت الگوي
زارع ( آبخوان تعادل حفظ و زمينيزير آب از برداري
کشت هندوانه و خيار در . اشاره کرد )١٣٨١ ،يباغابر
هاي هاي مواجه با خشکي حذف و بجاي آن دانهعرصه

کشت روغني مثل کلزا يا حبوبات، کاهش سطح زير
- محصوالت با نياز آبي زياد مانند خيار و هندوانه، قيمت

هاي مدرن گذاري واقعي منابع آب، استفاده از روش
- ک کميآبياري مثل آبياري قطره اي يا باراني و تکن

شتر از منابع آب حوضه يتواند به حفاظت بيز مين ياريآب
  .کمک کند

ن ينقاط منطقه نشان داد که ب يق در برخيج تحقينتا
ک ي ير زمانيک تاخيک يدرولوژيو ه يمياقل يخشکسال

با  يتباران ح ار کميک سال بسيوقوع . ساله وجود دارد
رات يتواند تأثينرمال بودن بارش در سال بعد از آن، م

از  يآگاه. بگذارد ينيزمريبر منابع آب ز يمدتدراز يمنف
 برايزان يرران و برنامهيتواند به مدين مسأله ميا
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