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چکیده
مدیریت و برنامهریزی صحیح برای جلوگیری از کاهش سطح آب زیرزمینی ،نیازمند شناخت عوامل ،شاخصها و معیارهای
تغییرات تراز آب زیرزمینی در مناطق تحت تأثیر این پدیده است .بنابراین ،برای آگاهی از وضعیت نوسانهای سطح آبهای زیرزمینی
الزم است مطالعات دقیقی برای برنامهریزی ،بهرهبرداری و نگهداری طرحهای توسعه منابع آب و پیشبینی و هشدار به موقع دورههای
خشکسالی انجام شود .بدینمنظور در این مطالعه ،به بررسی روند تغییرات آب زیرزمینی در آبخوانهای محدوده مطالعاتی ماهیدشت
در استان کرمانشاه در یک دوره آماری  35ساله منتهی به سال 1396پرداخته شد .سپس تأثیر انواع خشکسالیها بر روند تغییرات
تراز آب زیرزمینی با استفاده از شاخصهای خشکسالی  GRI ،PDSIو  ،SDIهمچنین تغییرات سطح زیرکشت اراضی زراعی آبی و
دیم تجزیهوتحلیل شد .براساس نتایج ،باالترین سطح آب زیرزمینی مربوط به نواحی جنوبشرقی و حدود  1531متر است .تغییرات
سطح آب زیرزمینی در دشت ماهیدشت بهطورکلی ،روندی نزولی دارد و سطح آب زیرزمینی در طول دوره مطالعاتی با افتی برابر
 24/78متر روبهرو بوده است .همچنین نتایج همبستگی پایین دو شاخص خشکسالی اقلیمی و آبهای سطحی با آبهای زیرزمینی
نشان داد ،عامل افت سطح آب در آبخوانهای دشت بر اثر عدم مدیریت و برداشتهای بیرویه است .اگرچه آبخوان ماهیدشت
بهعنوان مطالعه موردی در این مقاله انتخاب شده است ،روش پیشنهادی میتواند در مناطق دیگر نیز برای بهبود حفاظت و مدیریت
منابع آب استفاده شود.
واژههای کليدی :نوسانهای سطح آب زیرزمینی ،حفاظت و مدیریت منابع آب ،آبخوان ماهیدشت ،خشکسالی.

مقدمه
در کشور خشک و نیمهخشکی مانند ایران ،آب از دیرباز
نزد نیاکان ما از قدر و منزلتی ویژه برخوردار بوده است.
حفظ این منزلت و استفاده بهینه و پایدار از آب تنها در سایه
شناخت جامع و همهجانبه منابع آب میسر است .طی یک

دوره خشک ،قابلیت تبخیر و تعرق افزایش مییابد و پس از
یک دوره زمانی کوتاه ،مقدار ذخیره رطوبت خاک تحت
تأثیر این شرایط شروع به کاهش میکند .درنتیجه تغذیه
سیستم آب زیرزمینی کم شده و سطح تراز آب چاهها ممکن
است یکسال یا بیشتر پس از شروع خشکسالی به کمبود
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بارندگی واکنش نشان بدهد (.)Moustadraf et al., 2003
این مسئله میتواند روی جریان سطحی نیز که وابسته به
آبهای زیرزمینی منطقه است ،تأثیرگذار باشد ( Van Loon,
 .)2013; Havril et al., 2018آثار تهیشدگی سفرههای
آب زیرزمینی پیچیده و وابسته به آبخوان است ،اما مشکالت
بسیاری در این شرایط متداول است که مهمترین آنها کاهش
سطح ایستابی است که خود باعث افزایش هزینه پمپاژ و
خشک شدن چاههای آب میشود ( Fishman et al.,
 .)2011از دیگر آثار آن میتوان به کاهش تخلیه آب
زیرزمینی به رودخانهها و چشمهها ،تأثیر بر اکوسیستمهای
موجود و نیز فرونشست زمین اشاره کرد ( Sophocleous,
 .)2000; Zandifar et al., 2020کاهش سطح آب
زیرزمینی همچنین میتواند باعث افزایش شوری از طریق
نفوذ آب شور دریا به آبخوانهای ساحلی یا نشت از الیه
های مجاور حاوی آب شور شود ( Konikow & Kendy,
 .)2005بررسی نوسانهای سطح آب زیرزمینی در محدوده
های خشک و نیمهخشک ابزاری مفید در تعیین آثار عوامل
مختلف ازجمله برداشت و تغذیه بر تغییرات کوتاهمدت و
بلندمدت سطح آب زیرزمینی است (.)Nayak et al., 2006
خشکسالی بهعنوان یکی از بالیای طبیعی تأثیرات عمدهای
بر بخشهای یک اکوسیستم میگذارد .گرچه امکان
جلوگیری از وقوع آن وجود ندارد ،اما میتوان با اقداماتی
اثرهای منفی آن را کاهش داد .گسترش خشکسالی به
آرامی انجام میشود و آثار آن ممکن است سالها پس از
پایان آن باقی بماند .سیستمهای پایش در تدوین طرحهای
مقابله با خشکسالی و مدیریت آن از اهمیت زیادی
برخوردار هستند ( Zareii et al., 2017; Zynali et al.,
 .)2017منابع آب زیرزمینی بالفاصله تحت تأثیر تغییرات
آبوهوایی بهویژه نوسانهای بارندگی قرار نمیگیرند ،بلکه
متأثر از تغییرات بارش و انتقال تدریجی خشکسالی در
چرخه هیدرولوژیکی است (.)Zandifar et al., 2020
خشکسالی آبهای زیرزمینی در دورههایی رخ میدهد که
مقدار بارندگی در آن دوره کمتر از متوسط بلندمدت باشد
( )Peters et al., 2003بهطورکلی کمبود طوالنیمدت
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بارش سبب بروز اولین نشانههای خشکسالی و درنتیجه
ورودی کمتر به سیستم هیدرولوژی میشود ( Zandifar et
 .)al., 2021با توجه به اهمیت زیاد منابع آب زیرزمینی و
مخاطرهآمیز بودن برداشت بیش از حد از این منابع ،وجود
مطالعات مختلف و پیشبینی نوسانهای آب زیرزمینی در
سالهای اخیر ضروری شده است .در این رابطه در دنیا
مطالعات گوناگونی انجام شده که میتوان به موارد زیر اشاره
کرد Moravej .و همکاران ( )2015به پیشبینی تراز سطح
آب دریاچه ارومیه با استفاده از مدل سریهای زمانی خطی
پرداختند نتایج پیشبینی بیانگر آن بود که تراز سطح آب
دریاچه ارومیه تقریباً تا اواسط سال  1389ثابت بوده و بعد
تا سال  1392افتی شدید داشته است و پس از آن تا سال
 1395دوباره تقریباً ثابت مانده ،اما پس از آن دوباره
روندی افزایشی خواهد داشت Gehreles .و همکاران
( )1994به تحلیل نوسانهای تراز سطحی آب زیرزمینی در
کشور هلند پرداختند .نتایج آنان نشان داد ،تراز آب در
مناطق وسیعی درنتیجه زهکشی آب زیرزمینی ،خشکسالی
و برداشت بیرویه آن توسط کشاورزان کاهش یافته است.
آنان گزارش کردند با افزایش عمق دسترسی به آب ،تراز
آب زیرزمینی نسبت به نوسانهای اقلیمی و فعالیتهای
بشری با تأخیر واکنش نشان میدهد Scanlon .و همکاران
( )2012بهرهبرداری بیش از حد از آبخوانهای کالیفرنیا و
آثار ناشی از آن را بررسی کردند .آنان بدینمنظور ،سطح
آب در هزاران چاه را پایش کردند و کاهش شدید سطح آب
زیرزمینی منطقه را که ناشی از تهیشدگی شدید آبخوانهای
آنجا بود ،مشاهده کردند .کسری مخازن آبخوانها هم تحت
تأثیر تغییرات تغذیه آب زیرزمینی و نیز پمپاژ پایدار بوده
است .همچنین نتایج آنان نشان داد ،تهیشدگی آب زیرزمینی
در منطقه در دورههای خشکسالی شدت یافته است ،اگرچه
در طول دورههای پربارش روند تهیشدگی کاهش یافته اما
بازیابی نشده است Liu .و همکاران ( )2012به تحلیل
خشکسالی هیدرواقلیمی و پیشبینی آن با استفاده از سه
شاخص خشکسالی هواشناسی و هیدرولوژیکی ،SPI
 PDSIو  SRIپرداختند .طبق این پژوهش  PDSIو SRI
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مناسبترین شاخص برای ارزیابی خطر خشکسالی آینده
در آبوهوای بهطور فزاینده گرم معرفی شدند Zhang .و
همکاران ( )2017به بررسی پدیده خشکسالی در اقلیم
ایاالت متحده در سال  2011و  2012با استفاده از شاخص
های مختلف خشکسالی پرداختند .آنان نشان دادند،
شاخصهای مختلف دارای نقاط قوت و ضعف در اقلیمهای
مختلف در سراسر منطقه هستند .این نتایج نشان داد،
شاخص وضعیت رطوبت خاک ( )SMCIدارای یک ارتباط
خوب با  SPIکوتاهمدت است .نتایج بررسی روابط بین
شاخصهای  SPIو  SDIدر حوزه آبخیز اترک،
توسط  Mofidipoorو همکاران ( )2011رابطه زمانی وقوع
خشکسالی هواشناسی و هیدرولوژیک را در گام زمانی سه
ماهه با بیشترین همبستگی و در سطح  99درصد نشان داد.
روند تغییرات سطح آبهای زیرزمینی و خشکسالی آنها با
استفاده از شاخص سطح استاندارد آبهای زیرزمینی در
حوزه رودخانه شرقی بنگال غربی هند توسط  Halderو
همکاران ( )2020مطالعه شد .روند تغییرات سطح آب
زیرزمینی با استفاده از آمار آزمون منکندال بررسی شده
است .نتایج نشان داد این حوزه با خشکسالی شدید
هواشناسی ،هیدرولوژیکی و کشاورزی روبهروست که تأثیر
ویژهای بر سطح آبهای زیرزمینی منطقه دارد Hellwing .و
همکاران ( )2020نشان دادند ،این شاخصها و مدلها
میتوانند تأثیر تغییرات آبوهوایی را روی آبهای
زیرزمینی در مقیاس وسیعی بهخوبی نشان دهند Wang .و
همکاران ( )2021تأثیرات اقلیمی و انسانی بر گسترش
خشکسالی را با استفاده از شاخص بارش استاندارد ()SPI
و شاخص رواناب ( )SRIبهترتیب برای توصیف خشک
سالیهای هواشناسی و هیدرولوژیکی در حوضه آبریز
الئاههه در چین ارزیابی کردند .نتایج آنان نشان داد،
تغییرات آبوهوایی انتشار از خشکسالی هواشناسی به
خشکسالی هیدرولوژیکی در حوضه آبریز الئاههه را
تسریع میکند و تقریباً  3ماه کوتاه میشود .بااینحال،
فعالیتهای بشری ،انتشار طبیعی از خشکسالی هواشناسی
به خشکسالی هیدرولوژیکی را مختل کرده است .در ایران
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 Mohammadiو همکاران ( )2012به بررسی تغییرات
مکانی کیفیت و کمیت آبهای زیرزمینی دشت کرمان با
بهرهگیری از زمینآمار پرداختند .نتایج حاصل از پهنهبندی
مکانی عمق آب زیرزمینی در سطح دشت نشان داد ،روند
تغییرات عمق آب زیرزمینی تقریباً از توپوگرافی دشت
تبعیت میکند .مقایسه نقشههای همعمق بهدستآمده ،نشان
دهنده کاهش سطح آب زیرزمینی در سطح دشت است.
بهطوریکه نقطه عطف این افزایش شروع دوره خشکسالی
از سال  1378است Mirakbari .و همکاران ( )2018تأثیر
خشکسالی هواشناسی را بر منابع آب سطحی و زیرزمینی
(توسط شاخصهای  GRIو  )SDI ،SPEI ،SPIرا در حوزه
رودخانه اعظم هرات بررسی کردند .آنان میزان همبستگی
بین این شاخصها را در منطقه مورد نظر نشان
دادند Khosravi Dehkordi .و همکاران ( )2019خشک
سالیهای آب زیرزمینی دشت شهرکرد را با استفاده از
شاخص  GRIو مدل زنجیره مارکوف پایش و پیشبینی
کردند .نتایج مطالعات آنان نشان داد ،روش زنجیره مارکوف
در هر سه مرتبه از دقت خوبی در پیشبینی مقادیر شاخص
GRIدر یک ،دو و سه ماه آینده برخوردار بوده است،
بنابراین از آن میتوان برای پیشبینی خشکسالی آب
زیرزمینی دشت شهرکرد استفاده کرد.
اقلیم خشک و نیمهخشک ایران و کشورهای همجوار و
بهرهبرداریهای نادرست از منابع آب موجب بروز و تشدید
بحران خشکسالی شده است ،درنتیجه برای استفاده بهینه از
منابع آب زیرزمینی الزم است کمیت مخازن و روش بهره
برداری صحیح از آن مشخص شود .نظر به اینکه محدوده
مطالعاتی ماهیدشت ،بخش وسیعی از استان کرمانشاه را
دربرمیگیرد و از لحاظ منابع آبی ،یکی از دشتهای بحرانی
آن محسوب میشود ،بررسی وضعیت قابلیت کمی این
آبخوان پیشنهاد میشود .برایناساس ،پژوهش پیشرو با
هدف بررسی عوامل تأثیرگذار بر خشکسالی منابع آب
زیرزمینی محدوده مطالعاتی ماهیدشت با توجه به
خشکسالیهای اخیر در منطقه و تداوم آنها ،همچنین تأثیر
آن بر کشاورزی و منابع آب است.
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مواد و روشها
منطقه مورد مطالعه
محدوده مطالعاتی ماهیدشت در استان کرمانشاه و حوزه
آبخیز کرخه قرار دارد (شکل  .)1مختصات جغرافیایی آن
بین طولهای  46درجه و  31دقیقه تا  47درجه و  22دقیقه
شرقی و  34درجه و  02دقیقه تا  34درجه و  35دقیقه

عرض شمالی قرار گرفته است .مساحت کلّی این محدوده
مطالعاتی 1507 ،کیلومترمربع است که  2/94درصد کل
حوزه آبخیر کرخه را دربرمیگیرد .حداکثر ارتفاع حوزه از
سطح دریا  2764متر و حداقل ارتفاع  1310متر و میانگین
ارتفاع  1523متر است.

شکل  -1موقعيت محدوده مطالعاتي ماهيدشت در حوزه آبخيز کرخه (با رنگ قرمز مشخص شده است) و ایستگاههای سينوپتيک نزدیک
آبخوان ماهيدشت.
Figure 1. Location of Mahidasht in Karkheh watershed (marked in red) and synoptic stations near Mahidasht aquifer

روش تحقيق
برای بررسی روند تغییرات آب زیرزمین ی و ارزی ابی
تأثیر انواع خشکسالی ها بر یکدیگر در دشت ماهیدش ت
ی ک دوره آم اری  35س اله ( )1361-1396انتخ اب و
شاخص های خش کس الی  GRI ،PDSIو  SDIتجزی هو

تحلیل میشود .در این پژوهش ،مطالعه میزان اف ت ت راز
آب زیرزمینی به همراه تهیه نقشه های هم ت راز و آبنم ود
معرف آبخوان انجام شده است .ب رای ناس اس ،اطالع ات
مربوط به چاه های مشاهده ای در آبخوان آبرفت ی تهی ه و
آماده سازی شد .برای تهی ه نقش ه خط وط ه مت راز آب
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زیرزمینی از دادههای م اه حداقل سال آخ ر دوره آم اری
(سال آبی  ) 1395-96برای آبخوان ماهیدشت اس تفاده و
پهنه بندیها توسط درون یابی در محیط نرمافزار Arc GIS
 10.3.رسم شده است .همچنین ب رای بررس ی دقی ق ت ر،
نقشه های هم ت راز آب زیرزمین ی ب رای ب ازه پ نجس اله
براساس اطالعات در دسترس ترسیم ش ده است .نقشه های
تراز آب زیرزمین ی در دوره ه ای آم اری متف اوت و ب ا
استفاده از ارقام متوسط س طح آب زیرزمین ی چ اه ه ای
مشاهده ای در زمان کمینه (مهر ماه) تهیه شد .مناسب ترین
دوره آم اری ب رای بررس ی داده ه ای مرب وط ب ه
اندازه گیری های ماهانه تغییرات س طح آب زیرزمین ی ب ه
گونه ای انتخاب شد که دربرگیرنده بیش ترین تع داد چ اه
اندازهگیری شده در ماه کم آب باشد .شایان ذکر اس ت ،در
انجام محاسبات و ترسیم نقشه های آب زیرزمینی از آمار
چاه های منتخب در هر دشت استفاده شده است که دارای
کامل ترین آمار در طول دوره منتخب ب وده ان د ،بن ابراین،
تعداد چاه های یادشده در هر دشت لزوماً با تعداد چاههای
شبکه پیزومتری ک یکس ان نیس ت و ط ول دوره آم اری
استفاده شده نیر لزوماً کل دوره آم اری نخواه د ب ود .در
نقشه های یادشده ،مناطق تغذی ه و تخلی ه آب زیرزمین ی
مشخص شده است.
آبنمود معرف
برای بررسی تغییرات درازمدت و نوس انهای سطح
آب زیرزمینی و نیز تشخیص دورهه ای افزایش و کاهش
س طح آب  ،آبنمود معرف در طول دوره آماری با استفاده
از نقشه تیسن کمی ) (Thiessenبه عنوان روشی مرسوم
برای آبخوان ماهیدشت تهیه شده است .محاسبه
هیدروگراف واحد به روش تیسن در مواردی که شبکه
پیزومتری به صورت متراکم باشد و توزیع بارانسنجها
یکنواخت نباشد ،یا تفاوت مقدار بارندگی در ایستگاههای
مختلف زیاد باشد ،تهیه میشود .این روش دقیق تر از
روش میانگین حسابی است .در اینجا حوضه آبریز را به
چند حوزه کوچکتر (زیرحوزه) تقسیمبندی میکنیم و هر
ایستگاه جداگانه در یک زیرحوزه قرار میگیرد .درنتیجه
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کلیه ایستگاههای داخل حوزه و در صورت وجود،
ایستگاه های مجاور می توانند مورد استفاده قرار گیرند .در
این روش ،چاه های مشاهده ای منتخب منطقه را به
یکدیگر وصل کرده و با رسم عمودمنصف های اضالع
مثلث های حاصل ،پلیگون هایی ایجاد می شود ،به گونه ای
که در هر پلی گون یک چاه مشاهده ای قرار می گیرد.
مساحت پلیگون ها محاسبه شده و با استفاده از رابطه
زیر ،متوسط سطح آب زیرزمینی برای هر ماه از سال در
دوره زمانی معین برای کل آبخوان به دست می آید
(.)Fisher, 2005
()1

∑ 𝑎ℎ
= ̅ℎ
𝐴

در این رابطه ℎ ،سطح آب در چاه مشاهدهای𝑎 ،

مساحت پلیگونی که چاه مشاهدهای در آن قرار گرفته ،و 𝐴

مساحت کل پلیگونهاست .هیدروگراف واحد از ترسیم
نمودار متوسط سطح آب زیرزمینی در برابر ماههای دوره
زمانی مورد نظر حاصل میشود.
بررسي تغييرات حجم مخزن آبخوانهای آبرفتي
در این بخش از مقاله با نگاهی به بیالن منابع آب منتهی
به سالهای  1385و  ،1390نوسانهای سطح آب زیرزمینی
آبخوانها و محاسبات کسری حجم مخزن آبخوان تا سال
آبی  1395 -1396تحلیل شد .تغییر حجم ذخیره در آبخوان
براساس اختالف تراز سطح آب و وسعت و ضریب ذخیره
متوسط آبخوان محاسبه میشود .براساس اطالعات سطح آب
شبکه چاههای مشاهدهای و هیدروگراف تعیینشده در هر
دشت ،همچنین ضریب ذخیره تغییرات حجم ذخیره آبخوان
تعیین میشود ،ضریب ذخیره براساس نتایج آزمایش پمپاژ
چاههای اکتشافی ،یا وضعیت ساختار و دانهبندی آبرفت
تعیین میشود .میزان تغییرات ذخیره آبخوان را میتوان
براساس رابطه زیر تعیین و بررسی کرد.
()2

∆V = ∆H × S × A
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 :∆Vتغییر حجم ذخیره آبخوان (میلیون مترمکعب):∆H ،
اختالف ارتفاع سطح آب زیرزمینی )متر( :S ،ضریب ذخیره،
 :Aمساحت آبخوان (کیلومترمربع)
با در نظر گرفتن مساحت آبخوان میتوان بیان کرد ،به
طور متوسط ساالنه چه حجمی (میلیون مترمکعب) در کل
محدوده مطالعاتی مورد نظر براساس متوسط وزنی مقادیر
هیدروگراف از ذخیره آبخوان آبرفتی کاسته میشود.
تهيه نقشه اراضي کشاورزی و دیم محدوده ماهيدشت
برای تهیه نقشه نح وه پراکنش اراضی زراعی آبی و
دیم در محدوده مطالعاتی ماهیدشت از ترکیب تصاویر
ایجاد شده توسط دو پایگاه داده زیر استفاده شده است.
نوع اول تصاویر پروژه Global Food Security -
) GFSAD )Support Analysis Dataتهیه شده توسط
ناسا برای ایجاد داده های زمین های زراعی جهانی با
وضوح باالست .محصوالت  GFSADاز طریق داده های
سنجش از دور چند سنجنده ( برای نمونه Landsat
 ،)AVHRR ،MODIS ،داده های ثانویه و داده های
مربوط به مزرعه به دست میآیند و با هدف مستندسازی
پویایی گیاهان زراعی انجام می شود .نوع دوم دادههای
مورد استفاده محصول  MOD13Q1 V6سنجنده مودیس
است که مقدار شاخص پوشش گیاهی ( Vegetation
 )VI: indexرا براساس هر پیکسل ارائه می دهد .از
ترکیب این دو پایگاه داده ای تحت سامانه google earth
 engineنقشه پوشش گیاهی مطابق با پهنهبندی تغییرات
پنج ساله تراز آب زیرزمینی آبخوان ماهیدشت در دو دوره
مهر  1386تا مهر  1391و مهر  1391تا مهر  1396تهیه
شد.
شاخص بارش -تبخير و تعرق پتانسيل استاندارد SPEI
)(Standardized Precipitation Index

این شاخص که مبتنی بر محاسبه ترازمندی آب اقلیمی
است و برای محاسبه به داده های ماهانه بارندگی و دمای
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هوا نیاز دارد توسط  Vicente-Serranoو همکاران
( ) 2010ارائه و به عنوان یک شاخص اقلیمی معرفی شد.
رابطه ترازمندی آب اقلیمی به صورت رابطه  3تعریف شده
است.
()3

𝑖𝑇𝐸𝑃𝐷𝑖 = 𝑃𝑖 -

که  Pو  PETبه ترتیب بارندگی و تبخیر و تعرق
پتانسیل D ،اختالف آنها و  iشماره ماه موردنظر است.
روابط مختلفی برای محاسبه  PETوجود دارد که در
استفاده از هر یک از آنها محدودیتی برای  SPEIوجود
ندارد .در نسخه نخست  SPEIاز روش ساده
 ) 1948( Thornthwaiteاستفاده شد ولی در نسخه دوم
آن (در صورت نبود محدودیت داده) توصیه شده است که
از روش پنمن -مانتیث فائو  Allenو همکاران ()1998
استفاده شود (که در این تحقیق از روش تورنثوایت
استفاده شد) .در این روش تبخیر -تعرق پتانسیل برای هر
یک از ماه های سال محاسبه می شود .اساس این روش
دمای متوسط ماهانه است که به صورت زیر عمل می شود.
در شاخص  SPEIهرچه پنجره زمانی کوتاه تر در نظر
گرفته شود به تغییرات بارندگی و دمای ماهانه سریعتر
واکنش نشان داده و نوسانهای خشک سالی را بهتر نشان
می دهد .برای اینکه دوره های نرمال ،ترسالی و خشک
سالی در دوره آماری بهتر به نمایش گذاشته شود ،از
شاخص  SPEIاستفاده شده است .دوره خشکسالی
هنگامی اتفاق می افتد که  SPEIبه طور مستمر منفی و
به مقدار  -1یا کمتر برسد و هنگامی پایان می یابد که
مثبت شود (  .)Bazrafshan & Khalili, 2013کالس های
رطوبتی شاخص  SPEIدر جدول  1ارائه شده است .در
اینجا از ایستگاه سینوپتیک کرمانشاه و اسالم آباد غرب،
که نزدیک ترین ایستگاه های سینوپتیک به دشت مورد نظر
هستند ،استفاده شد (شکل .)1
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جدول 1ـ طبقهبندی خشکسالي براساس شاخص بارش استاندار شده

.)McKee et al., 1993( SPEI

).Table 1. Drought intensity for values of the SPEI standardized precipitation index (McKee et al., 1993
SPEI

طبقات خشکسالي
Class

≥2

ترسالی بسیار شدید
Extremely Wet

1.5 - 1.99

ترسالی شدید
Severely Wet

1 - 1.49

ترسالی مالیم
Moderately Wet

-0.99 – 0.99

نرمال
Normal

-1 – 1.49

خشکسالی مالیم
Incipient Dry

-1.5 – -1.99

خشکسالی شدید
Severe Drought

≤ -2

خشکسالی بسیار شدید
Extreme Drought

شاخص خشکسالي پالمر

PDSI(Palmer drought

)severity index

خشکسالی بهعنوان یک پدیده فیزیکی ،تابع قوانین
عمومی تکامل سامانههای جوی و هیدرولوژیکی است ،اما
بهدلیل پیچیدگی زیاد فرایندهای دخیل در آن ،هنوز یک
رهیافت دقیق فیزیکی برای آن ارائه نشده است .از
پیشگامان مطالعه پدیده خشکسالی میتوان به Palmer
( )1965اشاره کرد Palmer .با استفاده از متغیرهای بارش،
دما و رطوبت قابل دسترس خاک و براساس یک مدل
ترازمندی آب ساده ،برای برآورد عرضه و تقاضای رطوبت
یک مدل خاک دو الیه ،یک شاخص فیزیکی -آماری به نام
شاخص شدت خشکسالی پالمر ) (PDSIرا فرمولبندی
کرد .بهدلیل پیچیده و طوالنی بودن روش محاسبه این
شاخص ،بهصورت خالصه مراحل آن ارائه شد .بهطورکلی
روند محاسباتی این شاخص را میتوان در سه گام بررسی
کرد (.)Azadi et al., 2015
در گام اول ،انحراف رطوبتی اقلیم مورد نظر) (dدر هر

دوره ) (iبه دست میآید (رابطه .(4
رابطه 4
پالمر یک الگوریتم بیالن رطوبت آب در خاک را ،که در
آن از یکمجموعه محاسبات برای اطالعات درازمدت منطقه
(ویژگیهای خاک ،بارش و تبخیر -تعرق پتانسیل) استفاده می
شود ،به کار برد .این گام شامل دو قسمت است :بخش اول
شبیهسازی ریاضی بیالن آبی و برآورد عوامل واقعی و پتانسیل
بیالن آبی است که شامل مقدار واقعی و پتانسیل تبخیر -تعرق،
تغذیه رطوبت ،اتالف رطوبت و رواناب است ،سپس محاسبه
ضرایب چهارگانه پالمر از روش تورنثوایت برای محاسبه
تبخیر -تعرق پتانسیل است و درنهایت از مدل بیالن آبی برای
به دست آوردن سایر فاکتورها استفاده کرده است .بخش دوم
محاسبه بارش مقتضی شرایط عادی اقلیمی ) (Prc-iبا استفاده
از چهار ضریب ( )αi, βi, γi , δiو در ادامه محاسبه انحراف
رطوبتی در دوره iام ) (diبرای اقلیم مورد نظر است.

ارزیابی خشکسالی و مداخالت انسانی...

206

در رابطه  Pri ،1میزان بارش در شرایط موجود است.
در گام دوم میزان شاخص انحراف رطوبتی ( )Ziاز
طریق بی بعد کردن مقدار انحراف رطوبتی توسط ضریب
وزنی مشخصه اقلیمی ) ،(Kiتعیین میشود (رابطه .)5

جدول  -2طبقهبندی شاخص خشکسالي پالمر

((Palmer, 1965

Table 2. Drought intensity for values of the Palmer index
)(Palmer, 1965
PDSI

طبقات خشکسالی
Class

4<PDSI

فوقالعاده مرطوب
Extremely Wet

رابطه

5

در گام سوم برای تحلیل شدت رویداد و تعی ین آغ از و
پایان آنها ،مقدار انحراف رط وبتی ب ه قال ب ردهبن دیش ده
تبدیل میشود .این قسمت را در پنج مرحله محاس باتی م ی
توان بررسی کرد.
 -1تعریف آستانه شدتهای مختلف خشکسالی یا
ترسالی -2 ،برآورد عوامل دوام دوره و استخراج رابطه
شدت -3 ،تعریف یک عامل با مفهوم احتماالتی برای پایان
هر رویداد -4 ،محاسبه شاخصهای واسط و - 5پیمایش
معکوس و تعیین شدت و مدت رویدادها.

3<PDSI≤4

خیلی مرطوب
Severely Wet

2<PDSI≤3

نسبتاً مرطوب
Moderately Wet

1<PDSI≤2

مرطوب خفیف
Slightly Wet

0.5 <PDSI≤1

ابتدای رطوبت
Incipient Wet

-0.5 ≤PDSI≤0.5

نزدیک به نرمال
Near Normal

-1≤PDSI<-0.5

ابتدای خشکسالی
Incipient Dry

-2≤PDSI<-1

خشکسالی خفیف
Mild Drought

رابطه 6
طبق رابطه (( Xi ،)6شاخص شدت خشکسالی پالمر
(در مقطع زمانی  ،iترکیبی از سهم مشارکت انحراف رطوبتی
هر مقطع ) (Ziو شدت خشکسالی یک دوره ماقبل ()xi-1
است .ضرایب  0/897و  0/333نیز مدت زمان استمرار و
دوام یک رویداد خشکسالی یا ترسالی را تبیین میکنند
(.(Palmer, 1965
در این مطالعه برای محاسبه این شاخص از پایگاه
 TerraClimateدانشگاه  Idahoکه مجموعهای از بیالن اقلیم
و آب برای سطوح زمینی جهانی است ،تحت سامانه
 earthengineاستفاده شد .دادههای حاصل از این پایگاه
( )https://code.earthengine.google.comدارای وضوح
زمانی ماهانه و وضوح مکانی  4کیلومتر ( 1/24درجه)
هستند .جدول  2طبقهبندی شاخص خشکسالی پالمر
 PDSIرا نشان میدهد.

-3≤PDSI<-2

خشکسالی متوسط
Moderate Drought

-4≤PDSI<-3

خیلی خشک
Severe Drought

PDSI<-4

فوقالعاده خشک
Extreme Drought

شـــاخص خشـــکســـالي جریـــانهـــای رودخانـــهای
)SDI(Streamflow Drought Index

برای بررسی وضعیت خشکسالی هیدرولوژیکی در
دشت مورد مطالعه ،از شاخص خشکسالی جریانهای
رودخانهای ( )SDIاستفاده شد .شاخص  SDIمقدار دبی
ماهانه هر ایستگاه هیدرومتری را بر توزیع آماری مناسبی
برازش میدهد .در این مورد شاخص  SDIبا استفاده از
دادههای دبی ماهانه در ایستگاههای هیدرومتری رودخانه،
طبق روابط  7و  8محاسبه میشود.
رابطه ()7

𝑘𝑆𝑆𝐷𝐼𝑗,𝑘 = 𝑉𝑗,𝑘 − 𝑉𝑘 /

رابطه ()8

𝑘𝑉𝑗,𝑘 = ∑3
𝑗𝑗=1 𝑄𝑖,
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که در آن i ،سال هیدرولوژیکی j ،ماه k ،دوره زمانیQ ،

سریهای زمانی حجم جریانهای رودخانهای ماهانه V ،و
 Sبهترتیب میانگین مجموع حجم دبی و انحراف معیار حجم
جریانات تجمعی هستند ( .)Nalbantis, 2008سیستم
طبقهبندی برای تعریف شدتهای خشکسالی منتج از
شاخص بارش استانداردشده در این پژوهش استفاده شد
(جدول .)3
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رابطه ()9

𝑚𝐷𝑦,𝑚 −𝜇𝐷,
𝑚𝜎𝐷.

= 𝐼𝑅𝐺

که در آن 𝐷𝑦,𝑚 ،مقادیر تراز س طح آب زیرزمینی در
س ال  yو ماه  𝜇𝐷,𝑚 ،mو 𝑚 𝜎𝐷.بهترتیب میانگین و
انحراف معی ار مقادیر تراز آب زیرزمینی در ماه  mدر طول
دوره آماری هستند ) .(Mendicino et al., 2008طبقهبندی
مقادیر ش اخص  GRIدر  9گروه تقسیم شدند (جدول .)4

جدول  -3طبقهبندی شدت خشکسالي با توجه به مقادیر
شـــاخص .)Nalbantis, 2008( SDI
Table 3. Drought intensity for values of the SDI index
)(Nalbantis, 2008
SDI

طبقات خشکسالي
Class

2≤ SDI

1.5–2

1–1.5

0.5–1

-0.5–0.5

-0.5– -1

-1– -1.5

-1.5– -2
≤-2

جدول  -4طبقهبندی شدت خشکسالي با توجه به مقادیر
شـــاخص

(Mendicino et al., 2008) GRI

Table 4. Drought intensity for values of the GRI index
)(Mendicino et al., 2008
GRI

طبقات خشکسالی

ترسالی بسیار شدید

Class

Extremely Wet

ترسالی بسیار شدید

2≤ GRI

ترسالی شدید

Extremely Wet

Severely Wet

ترسالی شدید

1.5–2

ترسالی متوسط

Severely Wet

Moderately Wet

ترسالی متوسط

1–1.5

ترسالی مالیم

Moderately Wet

Incipient Wet

ترسالی مالیم

0.5–1

نرمال

Incipient Wet

Normal

نرمال

-0.5–0.5

خشکسالی مالیم

Normal

Incipient Dry

خشکسالی مالیم

-0.5– -1

خشکسالی متوسط

Incipient Dry

Moderate Drought

خشکسالی متوسط

-1– -1.5

خشکسالی شدید

Moderate Drought

Severe Drought

خشکسالی شدید

-1.5– -2

خشکسالی بسیار شدید

Severe Drought

Extreme Drought

خشکسالی بسیار شدید

≤-2

Extreme Drought

شاخص خشکسالي آب زیرزميني
در پژوهش پیشروGRI (Groundwater Resource ،
) Indexبهعنوان الگوی معتبر و کاربردی استفاده شد .مقدار
ش اخص  GRIبا اس تفاده از رابطه  9محاس به شد.

نتایج و بحث
نقشههای همتراز و افت سطح آب زیرزميني دشت مورد مطالعه
نقشه پهنهبندی تراز آب زیرزمینی ،جهت جریان و نیز
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مقاطع ورودی و خروجی جریان به محدوده آبخوان در
مهرماه سال  91 ،96و  86در شکل  2نشان داده شده است.
براساس نقشه مهرماه  ،96بیشترین سطح آب زیرزمینی
مربوط به جنوبشرقی آبخوانها و بیش از  1531متر در
نجفآباد است که به سمت غرب و شمالغرب بهتدریج کم

شده است ،بهطوریکه در نامیوند علیا به حدود  1268متر
میرسد .براساس نقشه پهنهبندی تراز آب زیرزمینی ،جریان
آب در آبخوانهای ماهیدشت از جنوبشرق به سمت
شمالغرب جریان دارد.

شکل  -2پهنهبندی تراز آب زیرزميني آبخوان ماهيدشت در مهر ماه سال .1396 ،1391 ،1386
Figure 2. Zoning of water table of Mahidasht aquifer in October 2007, 2012, 2017

شکل  3پهنهبندی تغییرات پنجساله تراز آب زیرزمینی از
مهر  1391تا مهر  1396و از مهر  1386تا مهر  1391را
نشان میدهد .مطابق شکل  3الف طی پنج سال اول (1386
تا  )1391بیشترین کاهش تراز آب زیرزمینی در نواحی
میانی با افتی بیش از  17متر ،در برخی مناطق شرایطی

بدون تغییر و حتی در غرب منطقه افزایش ترازی تا حدود
 15متر را داشتهاند .اما طی پنج سال دوم ( 1391تا )1396
مقدار افت بیشتر بوده است ،بهطوریکه بیشترین کاهش تراز
آب زیرزمینی بیش از  35متر بوده است.

نشریه علمی تحقیقات حمایت و حفاظت جنگلها و مراتع ایران ،جلد  ،20شماره 1
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شکل  -2پهنهبندی تراز آب زیرزميني آبخوان ماهيدشت در مهر ماه سال .1396 ،1391 ،1386
Figure 2. Zoning of water table of Mahidasht aquifer in October 2007, 2012, 2017

شکل  -3پهنهبندی تغييرات پنجساله تراز آب زیرزميني آبخوان ماهيدشت .الف) از مهر  1386تا مهر 1391؛ ب) از مهر  1391تا مهر
1396
)Figure 3. Zoning five-year changes in the water table of the Mahidasht aquifer: (a) From October 2007 to October 2012; (b
From October 2012 to October 2017

ارزیابی خشکسالی و مداخالت انسانی...
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شکل  4آبنمود معرف آبخوان ماهیدشت و میانگین
بارش سالیانه برای یک دوره سی و شش ساله ()1360-96
را نشان میدهد .در این شکل تراز آب زیرزمینی و میانگین
بارش سالیانه از سال  1360تا  1396مشخص شده است.
بررسی تغییرات تراز آب زیرزمینی در طول دوره آماری
یادشده حکایت از آن دارد که سطح آب زیرزمینی تا سال
آبی  1376-77متعادل بوده و بعد با افت مداوم مواجه شده

است ،این روند همچنان ادامه دارد و سطح آب زیرزمینی در
طول این دوره با افتی برابر  24/78متر روبهرو بوده است.
بنابراین ،متوسط افت سالیانه تراز آب زیرزمینی برابر 0/69
متر محاسبه میشود .با توجه به ارقام آبنمود معرف در سال
آبی انتهای دوره ( ،)95-96تراز آب زیرزمینی در سال آبی
 95-96به میزان  0/4متر افت داشته است.

بارش (میلی متر)

سطح آب زیرزمینی (متر)

شکل  -4آبنمود معرف آبخوان ماهيدشت و ميانگين بارش ساليانه در دشت برای یک دوره سي و شش ساله (.)1360-1396
Figure 4. Hydrograph of Mahidasht aquifer and average annual precipitation in the plain for a period of thirty-six years
(.)1981-2017

شکل  -5تغييرات پنجساله اراضي زراعي آبي و دیم محدوده ماهيدشت .الف) از مهر  1386تا مهر  ،1391ب) از مهر  1391تا مهر 1396
)Figure 5. Five-year changes in irrigated and rainfed arable lands in Mahidasht. a) From October 2007 to October 2012, b
From October 2012 to October 2017

نشریه علمی تحقیقات حمایت و حفاظت جنگلها و مراتع ایران ،جلد  ،20شماره 1

بررسي تغييرات اراضي زراعي آبي و دیم محدوده
ماهيدشت
شکل  5پهنه میانگین پنجساله سطح اراضی زراعی آبی و
دیم از مهر  1391تا مهر  1396و از مهر  1386تا مهر
 1391را نشان میدهد .مطابق شکل  5تقریباً در بیشتر سطح
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محدوده آبخوان ماهیدشت شاهد کشاورزی آبی بودهایم .طی
پنج سال دوم ( 1391تا  ،)1396مقدار سطح زیرکشت
بهویژه در نواحی پاییندست افزایش یافته است و از وسعت
اراضی دیم کاسته شده است (جدول  ،)5که نشاندهنده
افزایش فشار بر منابع آبی منطقه است.

جدول  -5مساحت سطح زیرکشت دیم و آبي در دشت ماهيدشت
Table 5. Area of rainfed and irrigated cultivation in Mahidasht plain

نوع کشت
Cultivation type

2007-2012

کشت دیم

277.12

کشت آبی

707.46

درصد مساحت
Area percentage
18.49

2012-2017

247.63

درصد مساحت
Area percentage
18.77

Rainfed
48.36

732.18

50.04

Water farming

بررسي تغييرات کسری مخزن آبخوان ماهيدشت
شبکه چاههای مشاهدهای در آبخوان آبرفتی ماهیدشت با
مساحت  584/90کیلومترمربع از سال آبی  1360-61تا
سال  1395-96اندازهگیری مستمر داشته و نوسان سطح
آبخوان طی  36سال گذشته بررسی شده است .با توجه به
نمودار یادشده ،سطح آب زیرزمینی تا سال آبی 1376-77
متعادل بوده و بعد با افت مداوم مواجه شده است و این روند
همچنان ادامه دارد .نوسان ارتفاع سطح آب زیرزمینی در
ابتدا و انتهای دوره اندازهگیری بهترتیب  1361/33و
 1336/55متر از سطح دریاست .بهعبارتدیگر ،آبخوان در
 36سال گذشته  24/78متر افت داشته است .این مقدار افت

با درنظرگرفتن  584/90کیلومترمربع سطح تیسن و متوسط
ضریب ذخیره آبخوان برابر  4درصد ،بیانگر 579/75
میلیون مترمکعب کاهش حجم مخزن آب زیرزمینی در 36
سال گذشته است .بهعبارتدیگر ،متوسط کسری حجم
مخزن آبرفتی حدود  16/10میلیون مترمکعب در سال است.
بنابراین میتوان گفت در سالهای گذشته عالوهبر مصرف
صددرصد ذخیره تجدیدشونده ،بخش قابلتوجهی از ذخیره
ثابت نیز مورد بهرهبرداری قرار گرفته است .شکل  6و 7
روند تغییرات ساالنه و تجمعی کسری مخزن آبرفتی را به
نمایش میگذارد .البته روند تغییرات در بازه زمانی  36ساله،
افزایشی است.

شکل  -6نمودار تغييرات ساالنه حجم مخزن آبخوان آبرفتي محدوده مطالعاتي ماهيدشت
Figure 6. Annual changes in alluvial aquifer reservoir volume of Mahidasht
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شکل  -7نمودار تغييرات تجمعي حجم مخزن آبخوان آبرفتي محدوده مطالعاتي ماهيدشت
Figure 7. Cumulative changes in alluvial aquifer reservoir volume of Mahidasht

شکل  -8نمودار تغييرات ساالنه شاخصهای اقليمي ( ،)PDSI, SPEIهيدرولوژیکي ( )SDIو آب زیرزميني ( )GRIمحدوده مطالعاتي
ماهيدشت
Figure 8. Annual changes in climatic Index (PDSI, SPEI), hydrology Index (SDI) and hydrogeology Index (GRI) of
Mahidasht

بررسي شاخصهای اقليمي ،هيدرولوژی و هيدرولوژیکي
آبخوان ماهيدشت
در شکل  8مقادیر شاخص  PDSIدر طول دوره آم اری
سی و پنج س اله ( )1361-96ب رای ماهیدش ت نش ان داده
شده است .در این شاخص از یک الگ وریتم ب یالن رطوب ت
آب در خاک همراه با محاسبه ویژگیه ای خ اک ،ب ارش و
تبخیر -تعرق پتانسیل استفاده م یش ود و ش رایط خش ک

سالی یا ترسالی را بهصورت پدیدهای پویا در نظر میگی رد
( .)Palmer, 1965به همین دلی ل در بررس ی عل ل خش ک
سالی آبهای زیرزمینی به همراه شاخصهای  SPEIو SDI
نتایج قطعی تری را ارائه می کند .طبق شکل ،خشکس الی از
سال  1387شدت گرفته و تا پایان دوره با نوسانهایی ادام ه
می یابد .شدیدترین خشکسالی اقلیم ی در س ال  1379ب ا
رقم شاخص  -6/41به وقوع پیوسته است .شاخص خشک

نشریه علمی تحقیقات حمایت و حفاظت جنگلها و مراتع ایران ،جلد  ،20شماره 1

سالی اقلیمی  SPEIروند نزولی را نشان م ی ده د و مش ابه
خش کس الی  PDSIاز س ال  1387ش دت گرفت ه اس ت.
شدیدترین خشکسالی شاخص مورد نظر ب ا رق م ش اخص
 -2/6مربوط به سال  1387است .خشک سالی هیدرولوژی
یا  SDIنیز روند نزولی داشته و از س ال  1387نی ز ش دت
گرفته است .همانطور که در ش کل نش ان داده ش ده اس ت،
شدیدترین خشکسالی مربوط به سال  1394با رقم شاخص
 -5/3است .براساس این نمودار ،شاخص  GRIنیز ب هط ور
کلی روندی نزولی دارد و تا پایان دوره آماری مقادیر منف ی
شاخص مشاهده میشود .از س ال  1382ای ن رون د ش دت
گرفته ،بهطوریکه شدیدترین خشکسالی آب زیرزمین ی در
سال  1394با رقم شاخص  -2/1به وقوع پیوسته است.
بررسی روابط همبستگی (جدول  6و جدول  )7بین
سطح تراز آب زیرزمینی با عواملی مانند شاخصهای
خشکسالیهای اقلیمی و هیدرولوژیکی ،میزان تخلیه از
چاه ،چشمه و قنات و میزان مصارف مختلف (کشاورزی،
شرب و صنعت) از آبخوانها نشان داد ،شاخصهای
هیدروژئولوژیکی و هیدرولوژیکی (بهترتیب  GRIو )SDI
بیشترین همبستگی را با سطح تراز آب زیرزمینی داشتهاند
که این همبستگی در سطح  0/05معنیدار بوده است .اما در
مورد عوامل مدیریتی تأثیرگذار مانند تعداد منابع برداشت و
حجم تخلیه آبخوان ،نتایج نشان داد ،هرچند شاهد همبستگی
باال و مثبت معنیدار بین تغییرات تعداد و تخلیه چشمه و
قنات با سطح تراز آبخوان هستیم ،اما این همبستگی مثبت
نشاندهنده این واقعیت است که با افزایش خشکسالیها و
شرایط بحرانی ،منابع آبی منطقه کاهش یافته و درنتیجه با
کاهش سطح تراز آب زیرزمینی و خشکیدگی چشمهها
مواجه شدهایم .این مسئله سبب فشار بیشتر بر منابع آب
زیرزمینی و افزایش حفر چاههای عمیق و تخلیه از آنها شده
که همبستگی منفی و باالی بین تعداد چاههای عمیق و سطح
آب زیزمینی مؤید همین مطلب است .همبستگی باال و مثبت
بین سطح تراز آبخوان و مصارف نیز نشاندهنده کاهش
مصارف در سطح منطقه همزمان با کاهش سطح تراز است.
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جدول  -6روابط همبستگي بين سطح تراز آب زیرزميني با
شاخصهای خشکساليهای اقليمي و هيدرولوژیکي ،ميزان
تخليه از چاه ،چشمه و قنات و ميزان مصارف

Table 6. Correlation between groundwater level and arid
climatic and hydrological indicators, discharge from wells,
springs and aqueducts and consumption

سطح تراز

Water Table

Variables

-0.107

تغییرات سطح تراز

1

سطح تراز

Water Table Changes
Water Table

0.996

شاخص

0.749

شاخص SDI

0.460

شاخص PDSI

0.075

شاخص SPEI

0.303

تعداد چاه نیمهعمیق

0.853

تخلیه چاه نیمه عمیق ()MCM

-0.899

تعداد چاه عمیق

-0.048

تخلیه چاه عمیق()MCM

0.921

تعداد چشمه

0.880

تخلیه چشمه ()MCM

0.916

تعداد قنات

0.856

تخلیه قنات ()MCM

0.849

تخلیه کل ()MCM

0.833

کشاورزی ()MCM

0.855

شرب ()MCM

0.618

صنعت ()MCM

0.835

مصرف کل ()MCM

GRI

GRI index
SDI index

PDSI index
SPEI index

Number of semi-deep wells
)Semi-deep well discharge (MCM
Number of deep wells
)Deep Well Discharge (MCM
The number of springs
)Spring discharge (MCM
The number of springs
)Aqueduct Discharge (MCM
)Total Discharge (MCM
)Agriculture (MCM
)drink (MCM
)Industry (MCM
)Total consumption (MCM
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جدول  -7خروجي ضریب همبستگي پيرسون بين  PDSI ،SPEI ،SDI ،GRIو مصرف کل آبخوان ماهيدشت ،از نرمافزار Spss
Table 7. Output of Pearson correlation coefficient between GRI, SDI, SPEI, PDSI and total consumption of
Mahidasht aquifer, from Spss software

سطح تراز

GRI

SDI

PDSI

SPEI

Water Table

مصرف کل ()MCM
total consumption
)(MCM

Variables

1

0.996

0.749

0.460

0.075

0.835

سطح تراز

0.996
0.749
0.460
0.075

1
0.740
0.482
0.113

0.740
1
0.122
0.176

0.482
0.122
1
0.277

0.113
0.176
0.277
1

0.829
0.725
0.185
0.138

Water Table
GRI
sdi
pdsi
spei

0.835

0.829

0.725

0.185

0.138

1

مصرف کل()MCM
total consumption
)(MCM

شکل  -9نمودارهای تعداد و برداشت منابع آب دشت ماهيدشت در حوضه آبریز کرخه
Figure 9. Diagrams of number and drainage of water resources in Mahidasht plain

همان طوری که در شکل  10مشاهده میشود ،چاههای
نیمهعمیق ،عمیق ،قناتها و چشمههای متعددی در این
محدوده وجود دارند .روند افزایشی تعداد چاههای نیمهعمیق
و عمیق در مقابل روند کاهشی تخلیه آنها نشاندهنده پایین
آمدن سطح آب منطقه و مهاجرت چاههای نیمهعمیق است.

وضعیت بحرانی برای چشمههای منطقه با افزایش حفر
چاههای عمیق و بهرهبرداری بیشتر از آبهای زیرزمینی این
محدوده مطالعاتی نگرانکننده است ،بهنحویکه تخلیه از
چشمهها در سال آبی  1395-1396به  0/61میلیون
مترمکعب رسیده است و میزان تخلیه کل منابع آبی با شیب
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تند کاهشی طی  15سال تقریباً به نصف رسیده است.
بیشترین و کمترین میزان تخلیه آبخوانهای آبرفتی و
سازندهای سخت بهترتیب مربوط به سال آبی -1382
 1381به میزان  167میلیون مترمکعب و سال آبی -1394
 1393به میزان  50/09میلیون مترمکعب است.
نتيجهگيری
در این پژوهش ،منابع آب ،نقشههای پنجساله همتراز،
تغییرات سطح و تغییرات اراضی زراعی آبی و دیم ،آبنمود
معرف همراه تغییرات متوسط سالیانه میزان بارش ،تغییرات
حجم مخزن ،شاخصهای خشکسالی  GRIو  SDIو
 PDSIو میزان بهرهبرداری از منابع آب زیرزمینی برای
بررسی عوامل مؤثر بر افت سطح و رفتارسنجی کاهش سطح
آبهای زیرزمینی ،در رابطه با ارائه راهکارهای حفاظت و
مدیریت مناسب دشت ماهیدشت محاسبه شد.
نتایج حاصل از بررسی تراز و عمق آب زیرزمینی نشان
داد ،باالترین سطح آب زیرزمینی مربوط به نواحی
جنوبشرقی و حدود  1531متر است که به سمت غرب
آبخوان بهتدریج کم شده است ،بهطوریکه کمترین سطح آب
به حدود  1268متر میرسد .مقدار افت ،روند افزایشی
داشته ،بهطوریکه بیشترین کاهش تراز آب زیرزمینی در
دوره پنجساله  1391تا  1396بیش از  35متر بوده است.
نتایج حاصل از هیدروگرافهای ترسیمی نشان داد ،تغییرات
سطح آب زیرزمینی در دشت ماهیدشت بهطورکلی روندی
نزولی دارد .شیب نزولی سطح آب زیرزمینی از سال 1376
آغاز و با میزان بارش منطقه همسویی دارد ،اما از سال
 1388این همبستگی مشاهده نمیشود و عامل کاهش سطح
ایستابی را باید در نحوه مدیریت و برداشت از منابع آبی
جستجو کرد .سطح آب زیرزمینی در طول دوره  36ساله با
افتی برابر  24/78متر روبهرو بوده است .همچنین 579/75
میلیون مترمکعب کاهش حجم مخزن آب زیرزمینی در این
دوره آماری محاسبه شده است .بهعبارتدیگر ،متوسط
کسری حجم مخزن آبرفتی حدود  16/10میلیون مترمکعب
در سال است .با توجه به افزایش مقدار سطح زیرکشت به
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ویژه در نواحی پاییندست و کاهش وسعت اراضی دیم فشار
بر منابع آب زیرزمینی منطقه توجیهپذیر است.
تأثیر خشکسالی هواشناسی و هیدرولوژی بر آبهای
زیرزمینی با تأخیر زمانی انجام میشود و همان طور که در
نمودارها دیده میشود ،شیب شدت خشکسالی اقلیمی و
رودخانهای و بهدنبال آن خشکسالی آبهای زیرزمینی ،به
ترتیب در سالهای  1386و  1387به اوج خود میرسد.
تأثیر خشکسالی بر افت منابع آب زیرزمینی با استفاده
از ضریب همبستگی پیرسون بررسی شد و نشان داد ،در
آبخوان ماهیدشت همبستگی ناچیزی بین شاخص  GRIو
 PDSIدر مقایسه با میزان مصرف وجود دارد .نتایج با توجه
به افزایش زمینهای زیرکشت و افزایش تعداد و میزان بهره
برداری از چاههای منطقه و درنتیجه خشک شدن تعداد
زیادی از چشمههای منطقه مورد نظر ( Russo et al.,
 )2017قابل تفسیر خواهند بود .بهطورکلی بررسیهای انجام
شده نشان میدهد ،تخلیه از چاههای عمیق منطقه از سال
 1384-85اوج گرفته و در مقابل شیب کاهشی شدیدی در
خروجی از چشمهها دیده میشود ،درنتیجه آن وضعیت
بحرانی برای چشمهها و آب زیرزمینی منطقه ایجاد شده
است.
نتایج همبستگی پایین دو شاخص اقلیمی  PDSIو SPEI
و شاخص آبهای سطحی  SDIبا شاخص آب زیرزمینی
 GRIنشان داد ،عامل افت سطح آب در آبخوانها و
خشکیدگی چشمهها را نمیتوان تنها با خشکسالی توجیه
کرد ( ،)Zandifar et al., 2021بلکه در برخی موارد
برداشتهای بیرویه و دخالتهای انسانی تأثیر بیشتری
نسبت به خشکسالی دارد ( Mair et al., 2010; Russo et
.)al., 2017
نتایج حاصل از این بررسی با نتایج حاصل از
تحقیقات  MesbahZadehو )2018( SoleimaniSardoo
در حوضه آبریز کرخه Fiorillo ،و همکاران ( )2010در
ایتالیا و  SoleimaniSardooو همکاران ( )2014در حوضه
آبریز جازموریان مطابقت دارد.
با توجه به میزان افت سطح و کاهش منابع آب
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Abstract
Proper management and planning to prevent the decline of groundwater levels requires
knowledge of the factors, indicators and criteria for changes in groundwater levels in areas
affected by this phenomenon. Therefore, in order to be aware of the status of groundwater level
fluctuations, it is necessary to conduct detailed studies in order to plan, operate and maintain
water resources development plans and to predict and warn in time of drought periods. For this
purpose, in the present study, the trend of groundwater changes in aquifers of Mahidasht study
area in Kermanshah province in a statistical period of 35 years ending in 2018 was investigated.
Then, the impact of droughts on the trend of groundwater level changes was analyzed using
PDSI, GRI and SDI drought indices as well as changes in irrigated and rainfed arable lands.
According to the results, the highest groundwater level was in the southeast and is about 1531m.
Groundwater level changes in Mahidasht plain are generally declining and the groundwater
level has dropped by 24.78m during the study period. Also, the results of low correlation
between climatic and groundwater drought indices showed that the cause of water level decline
in plain aquifers due to irregular impressions and management. Although Mahidasht aquifer has
been selected as a case study in this article, the proposed method can be used in other areas to
improve the protection and management of water resources.
Keywords: Groundwater level fluctuations, protection and management of water resources,
Mahidasht aquifer, drought.

