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چکيده
مطالعهي وضعيت خشکسالي به عنوان نوعي مخاطرهي طبيعي به منظور تخفيف اثرات آن،
اهميت زيادي دارد .هدف از اين مطالعه بررسي تغييرات مكاني و زماني خشکسالي هواشناسي
و هيدرولوژيک در حوضهي آبخيز کارون شمالي است .بنابراين با استفاده از اطالعات هواشناسي
و هـيدرولوژيـكي و با اسـتفاده از شاخصهاي SWI ،SDI ،SRI ،Zscore ،DI :و GRI
رخدادهاي خشکسالي تعيين شد .سپس بر اساس اطالعات به دست آمده از اين شاخصها،
پهنهبندي شدت خشکسالي هواشناسي و هيدرولوژي با روش کريجينگ و ( IDWبا توان ،5
 9 ،8و  )4انجام شد .نتايج نشان داد که خشكسالي هواشناسي در حوضهي آبخيز کارون شمالي
در سال آبي  20-21بيشترين شدت را داشته است خشكسالي آبهاي سطحي در همان سال و
همزمان با شروع خشکسالي هواشناسي در حوضه اتفاق افتاده است اما در سال آبي بعد غالب
است .خشكسالي آبهاي زيرزميني نيز در سال  21-22شديدتر است .از اين نظر خشكسالي
آب زيرزميني نسبت به خشكسالي هواشناسي با يک سال تأخير رخ داده است .نتايج پهنهبندي
حاکي از آن است که روش زمينآماري کريجينگ با مدلهاي گوسي و نمايي از توانايي بااليي
در پهنهبندي خشكسالي برخوردار است .همچنين نقشهي حاصل نشان ميدهد بخش شرقي
 -5دانشآموخته کارشناسي ارشد آبخيزداري ،دانشگاه شهرکرد ،شهرکرد ،ايران.
 -8استاديار ،دکتري هيدرولوژي برف ،دانشگاه شهرکرد ،شهرکرد ،ايران (نويسنده مسئول).
E-mail:zare.rafat@nres.sku.ac.ir

 - 9استاديار ،دکتري محيطزيست ،دانشگاه شهرکرد ،شهرکرد ،ايران.
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حوضه نسبت به بخشهاي ديگر بارش کمتري دريافت کرده است .از پهنهبندي خشکسالي
آب زيرزميني نيز اين نتيجه به دست ميآيد که بخشهاي شرقي دشتهاي حوضه از
خشكسالي شديدتري برخوردارند؛ و به طور کلي خشكسالي هيدرولوژيكي در حوضهي آبخيز
کارون شمالي در پهنهي جنوب و جنوب شرقي شدت بيشتري دارد.
کلمات کليدي :حوضهي آبخيز کارون شمالي ،خشكسالي آبهاي سطحي ،خشکسالي آبهاي
زيرزميني.

مقدمه
خشكسالي بهعنوان چالش مهم مديريت منابع آب که عمدتاً براثر کاهش ميزان بارندگي
و افزايش دما رخ ميدهد( ،ميلر )5331 ،5از ديدگاههاي مختلف هواشناسي ،هيدرولوژيكي،
کشاورزي و اقتصادي– اجتماعي تعريف ميشود .حدود نيمي از مناطق پرجمعيت جهان
بهشدت در مقابل خشکسالي آسيبپذير ميباشند و خشکساليهاي شديد به خصوص
در مناطقي که ازنظر منابع زيستمحيطي و اقليمي داراي محدوديت ميباشند ،بيشتر
مشاهده شده است (تمپسون)5333 ،8؛ بنابراين درک ويژگيهاي خشكسالي ،اصل اساسي
در مديريت بهينهي خشكسالي است (شيائو و مدرس.)8663 ،9
کاهش ميزان بارندگي در دورهاي از زمان نسبت به ميانگين درازمدت يک منطقه
بهعنوان خشکسالي هواشناسي 4تعريف ميشود .خشکسالي هيدرولوژيكي 1با کاهش
قابلتوجه آب در دسترس در همهي اشكال آن در چرخهي هيدرولوژيكي در يک سرزمين
تعريف ميشود (نالبانتيس و تثكريس .)8663 ،0ارتباط هيدرولوژي آبهاي سطحي و
زيرزميني در کوتاه يا بلندمدت به خشكسالي آبهاي زيرزميني منجر ميشود .مستندات
1- Miller
2- Thompson
3- Shiau and Modarres
4- Meteorology Drought
5- Hydrological Drought
6- Nalbantis and Tsakiris
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علمي تعدد تحقيقات انجام شده در زمينهي خشكسالي در ايران و جهان را نشان ميدهد
اين تحقيقات جنبههاي مختلف از خشكساليها را مورد بررسي قرار داده است که نشان
از اهميت موضوع و گستردگي وقوع خشكسالي در دنيا دارد .از مطالعاتي که به بررسي
همزمان خشكساليهاي هواشناسي و هيدرولوژي در ايران پرداختهانـد ميتوان به تحقيقات
رئيسي و وفاه خواه ( ،)5936اکرامي و همكاران ( ،)5938اميدوار و همكاران (،)5939
بهشتي راد ( ،)5934کريمي و همكاران ( ،)5931مرادي و همكاران ( ،)8663تبري و
همكاران ( ،)8659نيكبخت و همكاران ( ،)8659سليماني ساردو و بهرهمند (،)8654
آذره و همكاران ( ،)8654کاظمزاده و ملكيان ( ،)8651عليجاني و يوسفي رادمندي
( ،)8651افضلي و همكاران ( )8650اشاره کرد .همچنين بويان و همكاران )8660( 5در
منطقهي آراويل هند ،مندسينو و همكاران )8662( 8در مناطق کاالبريا با اقليم مديترانهاي،
خان و هـمكاران )8662( 9در يكي از دشتهاي کشور استراليا ،کيم و همكاران)8663( 4
در سئول در کرهي جنوبي ،نالبانتيس و تثكريس ( )8663در حوضهي رودخانهي اوينوس
در يونان ،ادوسا و هـمكاران )8656( 1در حوضهي رودخانهي آواش اتيوپي ،فيشر و
همكاران )8659( 0در حوضهي جنوب چين ،گنگولي و گنگولي )8650( 1در اياالت
متحده ،الورونتاد و همكاران )8651( 2در حوضهي نيجر جنوبي ،نيجريه به تحقيق و
بررسي خشکساليهاي هواشناسي ،آبهاي سطحي و آبهاي زيرزميني پرداختند.
با توجه به افزايش مصرف آب به خاطر افزايش جمعيت و همچنين نقش حوضهي
آبخيز کارون شمالي در تأمين منابع آب مورد نياز براي کشاورزي و توليد برق ،در اين
پژوهش سعي شده است تا به بررسي ويژگيهاي زماني و مكاني خشكسالي هواشناسي و
هيدرولوژيكي در اين حوضهي آبخيز پرداخته شود.
1- Bhuiyan et al.,
2- Mendicino et al.,
3- Khan et al.,
4- Kim et al.,
5- Edossa et al.,
6- Fisher et al.,
7- Ganguli and Ganguly
8- Oloruntade et al.,
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مواد و روشها
منطقهي مورد مطالعه

حوضهي آبخيز کارون شمالي با مساحتي بالغبر  54410کيلومترمربع ،در حدود 89
درصد از کل مساحت حوضهي آبخيز کارون بزرگ را شامل ميشود و در محدودهي
جغرافيايي  43درجه و  94دقيقه تا  15درجه و  41دقيقه طول شرقي و  95درجه و
 52دقيقه تا  98درجه و  46دقيقه عرض شمالي قرار دارد .حوضهي آبخيز کارون
شمالي به زيرحوضههاي فرعي متعددي تقسيم ميشود .موقعيت جغرافيايي حوضهي
آبخيز کارون شمالي در شكل ( )5آمده است.
بعد از بررسي اوليه آمار ايستگاههاي بارانسنجي ،تبخيرسنجي و هيدرومتري در
حوضهي آبخيز کارون شمالي ،از بين  83ايستگاهها بارانسنجي 1 ،ايستگاه ،از 50
ايستگاه تبخيرسنجي 4 ،ايستگاه و از  94ايستگاه هيدرومتري 2 ،ايستگاه با دوره آماري
 96سال ( )5904-5934انتخاب شدند .مشخصات ايستگاهها در جدول ( )5و موقعيت
جغرافيايي آنها در شكل ( )5نشان داده شده است .همچنين به منظور بررسي سطح
تراز آب زيرزميني در دشتهاي حوضهي آبخيز کارون شمالي از بين  504حلقه چاه
موجود در منطقه  46حلقه چاه با دورهي آماري  96سال ( )5904-34انتخاب گرديد.
شاخصهاي خشکسالي
شاخص دهکها ()1DI

اين شاخص با مرتب کـردن دادههاي بارندگي ماهانه در دهـکها روش ديـگري در پايش
وضعيت خشكسالي است .اين شاخص به وسيله گيبس و ماهر )5301( 8بهمنظور رفع
بعضي از ضعفهاي موجود در روش درصد نرمال ارائه شد .تعيين دامنهي دهكي با
استفاده از رابطهي ( )5صورت ميگيرد:
1- Deciles
2- Gibbs and Maher
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رابطهي ()5
در رابطهي ( :Di ،)5دهک  iام :i،شماره دهک و  Nتعداد دادههاي بارندگي است.

شکل ( )1موقعيت جغرافيايي حوضهي آبخيز کارون شمالي و ايستگاههاي مورد مطالعه

شاخص  Z Indexو شاخص جريانهاي رودخانهاي ()1SDI

شاخص  Zبرخالف شاخص  SPIنياز به تبديل دادهها و برازش توزيع مانند گاما و يا
پيرسون نوع سه ندارد؛ و با استفاده از رابطهي زير به دست ميآيد (حجازيزاده.)5936 ،
رابطهي ()8
در رابطهي ( :Xi ،)8بارش : X ،ميانگين مجموع بارش و  Dانحراف معيار بارش در طول
دورهي مورد نظر

1- Stream flow Drought
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شاخص خشكسالي جريانهاي رودخانهاي توسط نالبانتيس ( )8662ارائه شد و
سپس در سال  8663توسط نالبانتيس و تثكيرس براي مشخص کردن خشكسالي
هيدرولوژيكي توسعه داده شد .در اين روش فرض ميشود که سريهاي زماني حجم
جريانهاي رودخانهاي ماهانه بهصورت  Qijموجود ميباشد که در آن انديس  iسال
هيدرولوژيكي و انديس  jماه مربوط به سال هيدرولوژيک ميباشد.
جدول ( )1مشخصات ايستگاههاي مورد مطالعه در حوضهي آبخيز کارون شمالي
رديف

5
8
9
4
1
0
1
2
3
56
55
58
59
54
51
50
51
52
53

نام ايستگاه

رودخانه

کارون
ارمند
بازفت
آب ترکي
کيار
بروجن
خانميرزا
زرين درخت
خررو
شهرکرد
بابا حيدر
فارسان
چشمهبرم
لردگان
چغاخور
آورگان
بهشتآباد
بهشتآباد
سولگان
سولگان
منج
منج
کارون
ارمند
چغاخور
پل ماري
تنگ درکش ورکش جونقان
بيرگان
دزک آباد
خانميرزا
زرين درخت
سولگان
سولگان
کيار
کوه سوخته
چشمه برم
لردگان

رابطهي ()9

طول جغرافيايي عرض جغرافيايي
()UTM

()UTM

426665
466838
180525
431610
422814
412139
426132
431824
404484
188549
401951
412809
434514
400519
490556
431189
189404
402140
429945

9165868
9125853
9190662
9421312
9110686
9103951
9420349
9183246
9149361
9165091
9422262
9169318
9195111
9115835
9102862
9421351
9166413
9116468
9420618

ارتفاع نوع ايستگاه

5831
5158
8841
5123
8612
8614
5128
8926
5161
8513
5418
5693
8819
5330
8501
5124
8638
5331
5130

i j=1,2,….1 k=1,2,3,4

بارانسنجي
بارانسنجي
بارانسنجي
بارانسنجي
بارانسنجي
بارانسنجي
بارانسنجي
تبخيرسنجي
تبخيرسنجي
تبخيرسنجي
تبخيرسنجي
هيدرومتري
هيدرومتري
هيدرومتري
هيدرومتري
هيدرومتري
هيدرومتري
هيدرومتري
هيدرومتري
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در رابطهي ( ViK ،)9حجم تجمعي جريانات رودخانهاي  VK،و  SKبه ترتيب ميانگين
مجموع حجم دبي و انحراف معيار حجم جريانات تجمعي براي دورهي مبناي  kميباشد
(نالبانتيس و تثكيرس.)8663 ،
جدول ( )2طبقهبندي شاخص دهکها
مقدار درصد وقوع

وضعيت

شماره دهک

کمتر از %56
%56-86
%86-96
%96-46
%46-16
%16-06
%06-16
%16-26
%26-36
بيشتر از  36درصد

خشکسالي حاد
خشکسالي شديد
خشکسالي متوسط
خشکسالي ضعيف
نرمال
نرمال
کمي مرطوب
مرطوب
بسيار مرطوب
فوقالعاده مرطوب

5
8
9
4
1
0
1
2
3
56

شاخص سطح آب استاندارد ) (1SWIو شاخص منبع آب زيرزميني )(2GRI

شاخص سطح آب استاندارد در سال  8664توسط بويان و همكاران 9جهت پايش
نوسانهاي سطح سفرههاي آب زيرزميني در بررسي خشکساليهاي هيدرولوژيک ارائه
شده است (بويان و همكاران .)8664 ،شاخص  SWIبراي تعيين ميزان انحراف سطح
آب از مقدار ميانگين در مقياسهاي زماني متعدد مورد استفاده قرار گرفت؛ و بر اساس
رابطهي ( )4محاسبه ميشود (ژائو و ليو:)8650،4

1- Standardized Water Index
2- Groundwater Resource Index
3- Bhuiyan et al.,
4- Zhao and Liu
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رابطهي ()4
در رابطهي ( ،Wij ،)4سطح ايستايي چاههاي پيزومتري  iتا j؛  ،Wimميانگين سطح
ايستابي و  انحراف معيار است .جدول ( )9طبقهبندي وضعيت خشكسالي را بر اساس
شاخص  SWIنشان ميدهد.
جهت محاسبه اين شاخص از معادلهي زير استفاده ميشود (مندسينو و همكاران،
)8662
رابطهي ()1
 :مقادير ارتفاع سطح آب
 :شاخص منابع آب زيرزميني،
در رابطهي (،)1
 :ميانگين ارتفاع سطح آب زيرزميني در ماه ،m
زيرزميني در سال  yو ماه ،m
 :انحراف معيار سطح آب زيرزميني در ماه m
محاسبهي شاخص براي هر منطقه بر پايهي آمار درازمدت براي يک دورهي آماري
مشخص صورت ميگيرد .اين آمار درازمدت به توزيع آماري مناسب گاما برازش يافت.
تابع حاصلشده به منظور پيدا کردن احتمال تجمعي دادهها براي يک ايستگاه و براي

ماه معين و مقياس زماني گوناگون ميتواند استفاده شود .طبقات مختلف شاخص ،GRI
 Z ،SDIو  SWIدر جدول ( )9ارائه شده است.
تعيين الگوي توزيع مکاني شاخصها

يكي از مهمترين ويژگيهاي خشکسالي ،وسعت منطقهاي و توزيع مكاني اين پديده
است .به منظور توزيع مكاني اطالعات نقطهاي با توجه به نمونهبرداريهاي انجام شده و
همچنين تغييرات زماني و مكاني هر متغير ،نياز به مدلهايي است که بتوان رفتار متغير
موردبررسي را در نقاط مجهول شبيهسازي نمود .مدلهاي احتمالي که به آنها
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روشهاي زمينآمار 5اطالق ميشود مانند کريجينگ ،8کو کريجينگ TPSS4 ،9و
 ،WMA1به دليل در نظر گرفتن همبستگي و ساختار مكاني دادهها ،از اهميت زيادي
برخوردار هستند (ذبيحي و همكاران .)5936 ،بررسي همبستگي مكاني و ترسيم
واريوگرام ،تخمين در نقاط نمونهبرداري نشده ،تهيه نقشههاي تخمين و پهنهبندي
توسط نرمافزارهاي  GS plusو  Arc GISانجام شد .تخمين و برآورد متغير پيوسته در
مناطقي که مقدار آن نامشخص است درونيابي 0گفته ميشود .روشهاي مختلفي براي
برآورد متغيرهايي که تغييرات زماني و مكاني دارند وجود دارد .اين روشها مربوط به
نحوهي محاسبهي وزني است که به نقاط مشاهده شده اطراف نقطه مجهول داده
ميشود (خليقي سيكارودي .)5921 ،با توجه به ساير تحقيقات انجامشده و به منظور
بسط و گسترش اطالعات نقطهاي و تبديل اطالعات به صورت مكاني روش زمينآمار
کريجينگ و روش وزندهي عكس فاصله انتخاب گرديد.
جدول(  )3طبقهبندي مقادير شاخصهاي خشکسالي
وضعيت

Z-SDI –GRI

SWI

بدون خشکسالي
خشکسالي ماليم
خشکسالي متوسط
خشکسالي شديد
خشکسالي بسيار شديد

بزرگتر از صفر
 6تا -6/33
-5تا -5/43
-5/1تا 5/33
≥-8

کوچکتر از صفر
 6تا 6/33
 5تا 5/43
 5/33تا 5/1
≤8

کريجينگ

کريجينگ يک برآوردگر خطي است که به صورت فرمول زير اعمال ميشود.
1- Geostatistical methods
2- Kriging
3- CoKriging
4- Thin Plate Smoothing Splines
5-Weighted Moving Average
6- Interpolation
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رابطهي ()0
که در آن =Z :مقدار متغيرمكاني برآورد شده z(xi) ،مقدار متغير مكاني مشاهده شده در
= وزن آماري که به نمونه  xiداده شود.
نقطه .
روش وزن دهي عکس فاصله ))IDW1

در اين روش فرض بـر اين است که نـقاط از مكان تأثير مـيپذيرند .به بيان ديـگر
پيكسلهاي نزديک به نقاط نمونه اثر بيشتري نسبت به پيكسلهاي دورتر از نقاط نمونه
ميگيرند .پس اين روش در شرايطي مناسب است که با افزايش فاصله از نقاط نمونه
وزن سلولها کاهش مييابد و تأثيرگذاري کمتر ميشود .و در نهايت ،ارزيابي روشهاي
درونيابي از تكنيک اعتبار سنجي متقاطع جکنايف با معيارهاي خطا گيري ضريب
تبيين  ،R2جذر ميانگين مربعات خطا ( ،)RMSE8ميانگين مربعات خطا ( )MSE9و
ميانگين خطاي تخمين ( )MAE4صورت گرفته است.
بحث و نتايج
با توجه به شكل ( )5تمام ايستگاههاي هواشناسي در سال آبي  ،5920-21در دهک اول
قرا گرفتهاند و بيشترين شدت خشكسالي در حداکثر ايستگاهها را شاهد بودهايم .شكل
( )8نشاندهندهي وضعيت خشكساليهاي منطقهي مورد مطالعه بر اساس شاخص Z
 scoreاست .نتايج اين شكل نشان ميدهد که در طي دورهي زماني  96ساله (-34
 ،)5904منطقهي مورد مطالعه تنها يک بار خشكسالي بسيار شديد را به طور گسترده
در سال آبي  5920-21تجربه کرده است به طوري که از  55ايستگاه هواشناسي 56
ايستگاه خشکسالي شديد و بسيار شديد را ثبت نمودهاند .نتايج حاصل از ارزيابي

1- Inverse Distance Weighting
2- Root Mean Squared Error
3- Mean Squared Error
4- Mean Absolute Error
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شاخص  Zبا نتايج پژوهش هاشمي ( )5923در استان چهارمحالوبختياري مطابقت
دارد.

شکل(  )2فراواني خشکسالي هواشناسي بر اساس شاخص  DIدر حوضهي آبخيز کارون شمالي-49( ،
)1339

شکل ( )3فراواني خشکسالي هواشناسي بر اساس شاخص  Z scoreدر حوضهي آبخيز کارون شمالي
()1339-49

نتايج حاصل از محاسبات نشان ميدهد که همزمان با وقوع خشكسالي هواشناسي در
سال آبي  5920-21با کاهش ميزان جريان رودخانهها مواجه ميشويم و خشکسالي
جريان رودخانهاي در سال آبي بعد ( )5921-22به صورت بارز نمايان ميگردد .در طي
سالهاي اخير وضعيت شاخص  SDIاز حالت خشكسالي ماليم تا خشكسالي شديد
نوسان داشته است؛ و به طور کلي تمامي ايستگاهها خشکسالي متوسط را تجربه
نمودهاند .علت اين امر ميتواند به مانايي کم برف و رابطهي بين بارش و رواناب مربوط
باشد .شديدترين خشكسالي جريان در طي سي سال مربوط به ايستگاه لردگان در سال
آبي  5939-34ميباشد که مقدار شاخص  SDIدر سال مذکور برابر با  -5/29است.
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شکل ( )9فراواني خشکسالي هيدرولوژيکي بر اساس شاخص  SDIدر حوضهي آبخيز کارون شمالي
()1339-49

نتايج حاصل از محاسبات شاخص  SDIبا نتايج پژوهشهاي مرادي و همكاران
( )8663و تبري و همكاران ( ،)8659مطابقت ندارد؛ که نشاندهنده يكسان نبودن
شدت خشكسالي جريان رودخانهاي در مناطق مختلف ميباشد و شدت خشكسالي
مذکور در مناطق مختلف متفاوت ميباشد .تحليل شاخص  SWIنمايشگر اين است که
شروع افت سطح تراز آب زيرزميني براي چاههاي موجود در حوضهي آبخيز کارون
شمالي از سال آبي  5921-22بوده که با يک سال تأخير نسبت به خشكسالي
هواشناسي رخ داده است .بررسي نتايج شاخص  GRIدر تمام چاههاي پيزومتري موجود
در حوضهي آبخيز کارون شمالي نشان ميدهد که شروع خشكسالي هيدرولوژيكي از
سال آبي  5921-22بوده؛ و شدت خشكسالي آب زيرزميني در سالهاي اخير بهصورت
چشمگيري در تمامي چاههاي موجود در دشتهاي منطقهي مورد مطالعه افزايش يافته
به طوري که سطح آب زيرزميني افت شديدي را طي  96سال گذشته داشته است.

شکل ( )5فراواني خشکسالي هيدرولوژيکي بر اساس شاخص  SWIدر حوضهي آبخيز کارون شمالي
()1339-49
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به طور کلي نتايج محاسبات شاخصهاي هيدرولوژيكي حاکي از وقوع خشكسالي
هيدرولوژيكي با تأخير زماني يکساله نسبت به خشکسالي هواشناسي ميباشد؛ و
شدت وقوع خشكسالي هيدرولوژيكي در سالهاي اخير نسبت به شدت خشكسالي
هواشناسي بيشتر بوده و منطقهي مورد مطالعه در طي سالهاي اخير خشكسالي
هيدرولوژيكي را بيشتر تجربه نموده است .دليل اصلي عدم انطباق خشكسالي هواشناسي
و هيدرولوژيكي به لحاظ توزيع زماني و مكاني بارش و مكانيزم ذخيرهاي آب زيرزميني
ميباشد .نتايج حاصلشده از شاخص  GRIبا نتايج مطالعات اکرامي و همكاران (،)5938
مندسيتو و همكاران ( )8662مطابقت دارد .توزيع مكاني شاخص  Z scoreبا استفاده از
دو روش کريجينگ و  IDWانجام شد و در نهايت با توجه به ارزيابي روشها نقشهي
پهنهبندي خشکسالي هواشناسي با استفاده از بهترين مدل با کمترين خطا براي سال
آبي  5920-21ترسيم شد.تحليل نقشهي پهنهبندي تهيه شده با استفاده از شاخص Z
نشاندهندهي رخداد خشكسالي حاد با شدت بيشتري در ايستگاه بروجن است و هر چه
از محل ايستگاه به سمت شمال و جنوب حوضه حرکت کنيم از شدت خشكسالي
کاسته ميشود همچنين در مرکز حوضهي خشكسالي با شدت بيشتري نسبت به نقاط
مجاور رخ داده و از سمت مرکز به غرب حوضه از شدت خشكسالي کاسته ميشود.
نقشههاي پهنهبندي شدت خشكسالي آب زيرزميني با توجه به چاههاي پيزومتري
موجود در دشتها براي دشتهاي شهرکرد ،بروجن -سفيددشت و گندمان–بلداجي در
سال آبي  5939-34با استفاده از بهترين مدل در روش کريجينگ ترسيمشده است.
پهنهبندي خشكسالي آب زيرزميني نشان ميدهد شدت خشكسالي آب زيرزميني در
شمال شرقي و جنوب شرقي دشت بيشتر است .دشت شهرکرد يكي از مهمترين
دشتهاي موجود در حوضهي آبخيز کارون شمالي است که در طي سالهاي اخير با
افت شديد آبهاي زيرزميني مواجه شده؛ که اين افت در سال  5939-34به بيشترين
حد خود رسيده است.
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شکل ( )3فراواني خشکسالي هيدرولوژيکي بر اساس  GRIدر حوضهي آبخيز کارون شمالي (-49
)1339
جدول(  )9مناسبترين مدل ميانيابي بر مبناي معيارهاي خطا براي شاخص )1373-78( Z score
روش ميان يابي

Kriging

مدل

R2

Spherical

6/32
6/39
6/26
-

Exponential
Gaussian

IDW

-

معيار خطا
MSE

MAE

RMSE

6/52
6/50
6/51
6/54

6/91
6/99
6/95
6/82

6/49
6/46
6/93
6/92

شکل ( )8توزيع شاخص  Zscoreدر سال خشکسالي شديد  -روش )1373-78( ،IDW

در پژوهش حاضر براي انجام پهنهبندي خشکسالي هواشناسي و هيدرولوژيكي از
روش درونيابي کريجينگ با مدل نمايي و گوسي به دليل پايين بودن مقادير خطا
استفاده نموديم که انتخاب روش مذکور در اين پژوهش با پژوهشهاي ،معروفي و
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همكاران ( ،)5922رئيسي و وفاخواه ( ،)5936ذبيحي و همكاران ( ،)5936اميدوار و
همكاران ( ،)5939بهشتي راد ( )5934افضلي و همكاران ( ،)8650مطابقت دارد.

شکل(  )7وضعيت خشکسالي هيدرولوژيکي دشتهاي حوضهي آبخيز کارون شمالي  ،GRI -روش
)1343 -49( Kriging
جدول(  )5مناسبترين مدل ميانيابي بر مبناي معيارهاي خطا براي دشتهاي حوضهي آبخيز کارون
شمالي ()1343-49
شاخص سال آبي

GRI

منطقه

روش
ميانيابي

ضريب

معيار خطا

مدل

تبيين

RMSE MAE MSE

2

R

 5939-34دشت شهرکرد Kriging

Gaussian

6/58

6/82

6/91

6/31

 5939-34دشت بروجن Kriging

Gaussian

6/95

6/14

6/10

6/24

دشت گندمان
6/83 Exponential Kriging
5939-34
بلداجي

6/90

6/14

6/23

نتيجهگيري
ميزان تداوم و شدت خشكساليها به ويژه در مورد منابع آب زيرزميني در سالهاي اخير
در طول دورهي آماري مورد مطالعه قابل مالحظه بوده است .استفاده همزمان از
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شـاخصهاي هواشـناسي و هيدرولوژيكي مـيتواند ابزاري مناسب جهت جـداسازي
خشکسالي هواشناسي و هيدرولوژيكي و همچنين ارزيابي خشكسالي منطقه باشد.
ميزان تأخير خشكسالي هيدرولوژيک در منابع آب سطحي و زيرزميني نسبت به
خشکسالي هواشناسي يكسان نيست و علت اين تفاوت در سرعت حرکت جريانهاي
سطحي و زيرزميني است .در منطقهي مورد مطالعه در ادامه خشكسالي هواشناسي با
تأخير زماني يکساله با خشكسالي هيدرولوژيكي در منطقه مواجه ميشويم ،وقوع يک
سال بسيار کم باران حتي با نرمال بودن بارش در سال بعد از آن ،ميتواند تأثيرات منفي
درازمدتي بر منابع آب زيرزميني بگذارد .همچنين از لحاظ مكاني هرچه از مناطق
شمالي به سمت جنوب شرقي و جنوب حوضهي آبخيز کارون شمالي حرکت کنيم
شدت خشكسالي هيدرولوژيكي افزايش مييابد .تداوم و شدت خشكساليها بهويژه
خشکسالي آب زيرزميني در سالهاي اخير در حوضهي آبخيز کارون شمالي شديد
بوده است و تمامي دشتهاي موجود در حوضه طي سالهاي اخير با افت شديد سطح
ايستابي روبرو بودهاند در حالي که کاهش معني بارندگي در منطقه فقط يک سال اتفاق
افتاده است؛ بنابراين به داليلي چون تغيير در نظام بارندگي ،از جمله تغيير شكل بارش
از برف به باران و تغيير زماني ريزشهاي جوي ،همچنين بهرهبرداري بيش از حد و
غيراصولي از منابع آب زيرزميني اين افت در حال افزايش ميباشد.
بهطورکلي نتايج اين تحقيق نشاندهنده:
 -5شدت وقوع خشکسالي هواشناسي و هيدرولوژيكي در حوضهي آبخيز کارون
شمالي يكسان نيست.
 -8خشکسالي هواشناسي با تأخير زماني يکساله در حوضهي آبخيز کارون
شمالي منجر به وقوع خشکسالي هيدرولوژيكي آب زيرزميني ميگردد.
 -9در مناطقي از حوضهي آبخيز کارون شمالي که شدت وقوع پديده خشکسالي
هواشناسي شديد است به همان ميزان شدت وقوع خشکسالي هيدرولوژيكي نيز شديد
ميباشد.
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 -4در اعالم وضعيت خشکسالي مناطق ،تنها شاخص خشکسالي نقش ندارد و با
همان اهميت ،روشي که براي تحليل مكاني استفاده ميشود ،نيز اهميت دارد.
با آنكه حوضهي آبخيز کارون شمالي سرچشمه بخش قابل توجهي از منابع آب
سطحي است تكيه مصارف بر آب زيرزميني است که به دليل تمرکز جمعيت ،افزايش
نياز آبي حوضه و حوضههاي مجاور ،رخداد خشكساليهاي شديد به ويژه در طي دههي
اخير و تأمين آب بخش صنعت و کشاورزي به شدت تحت تنش آبي قرار دارد و اين امر
موجب شده است دشتهاي موجود در اين حوضه در محدودهي دشتهاي ممنوعه قرار
بگيرند .برداشتهاي مازاد و بيرويه عالوه بر تشديد تنگناها در تأمين آب بخشهاي
اقتصادي و جمعيتي باعث افت کيفيت آب در اين دشتها شده است .بنابر اين ،بر
اساس پتانسيل منابع و توان بالقوه دشتها ميتوان با تغذيهي مصنوعي ،توسعهي
شيوههاي بهرهبرداري از منابع آب به صورت چند مصرفي (فاضالب توليدي) و افزايش
ورودي هيدرولوژيكي به دشت از طريق تسريع در عمليات انتقال آب براي احيا دشتها
اقـدام نـمود .نتايج اين پژوهش مـيتواند در جهت مديريت بهينهي منابـع آبي و
برنامهريزيهاي عرضه و تقاضاي آب مفيد باشد و مديران و برنامهريزان و کارشناسان را
قادر سازد تا بهموقع تمهيدات الزم را تدارک ديده و راهكارهاي عملي را ارائه دهند.
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منابع
 -اکرامي ،محمد؛ ملكينژاد ،حسين و محمدرضا اختصاصي ( ،)5938بررسي تأثير

خشکساليهاي اقليمي و آبشناختي بر منابع آب زيرزميني ،نشريهي علوم و مهندسي
آبخيزداري ايران ،سال هفتم ،شمارهي  ،86صص . 14-41
 -بهشتيراد ،مسعود ( ،)5934بررسي تغييرات مکاني خشکسالي با روشهاي زمينآماري و

شاخص توزيع استاندارد در استان کرمان ،فصلنامهي علمي پژوهشي مهندسي آبياري و
آب ،سال پنجم ،شمارهي  .86صص .596-552
 -خليقي سيگارودي ،شهرام ( ،)5921تعيين بهترين روش زمينآماري در تهيهي نقشهي

خطوط همباران (مطالعه موردي استان مازندران) ،اولين همايش بينالمللي تغيير اقليم و
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 کريمي ،مهشيد؛ شاهديي ،کاکا و خسروي ،خهبات ( ،)5931بررسي خشکسالي هواشناسيو هيدرولوژيکي با استفاده از شاخصهاي خشکسالي در حوضهي آبخيز قرهسو،
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