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ارزیابی پراکنش مکانی و ارتباط وقوع خشکسالی با کاهش کیفیت آبهای
زیرزمینی برپایه شاخصهای  GRIدر محیط GIS
(مطالعه موردی 906 :دشت ایران)
سعید عظیمی ،1مهدی اژدری مقدم ،2سید آرمان هاشمی

منفرد3

 .1دکترای عمران  ،آب و سازههای هیدرولیکی  ،دانشکده مهندسی عمران ،دانشگاه سیستان و بلوچستان ،زاهدان ،ایران (نویسنده
مسوول)
 .2دانشیار عمران ،گروه مهندسی عمران ،دانشکده مهندسی عمران ،دانشگاه سیستان و بلوچستان ،زاهدان ،ایران
 .3دانشیار عمران ،گروه مهندسی عمران ،دانشکده مهندسی عمران ،دانشگاه سیستان و بلوچستان ،زاهدان ،ایران
تاریخ وصول 1331/3/1 :تاریخ پذیرش1331/3/31 :

چکیده
خشکسالی آبهای زیرزمینی زمانی اتفاق میافتد که آبخوانها به عنوان یک منبع مهم تامین آب ،تحت تاثیر خشکسالی طوالنی مدت قرار
میگیرند .شاخص خشکسالی آبهای زیرزمینی ) )GRIبرای بیان تغییرات بلند مدت عمق دادههای پیزومتری و مشاهداتی آبخوان استفاده
میشود  .در این پژوهش نتایج محاسبات وقوع خشکسالی با توجه به پراکنش مکانی آن در حیطه  906دشت کشور ،در محیط  GISبا نتایج
محاسبات شاخص کیفیت آب شرب منابع آبخوان ،به روش  FAHPدر دو بازه متوالی ده ساله و بازه بلند مدت  3131تا  3161مورد مقایسه
واقع گردید .همبستگی مشابه تغییرات در دو دسته معادل زمانی ،شاخص  GRIو شاخص کیفیت آب شرب ،بیانگر وجود یک رابطه نزدیک و
مستقیم بین کاهش سطح آب در آبخوان ها و افزایش شماره کالس ،به معنی کاهش کیفیت آب بود .نتایج محاسبات شاخص  GRIنشان داد
که وقوع تنها  %1/1خشکسالی نزدیک به نرمال در ده سال اول ،در ده سال دوم به رقم  %30/8افزایش داشته است و به شکلی مشابه رقم
کالس ترسالی نزدیک به نرمال از  %83/3به  %73/3کاسته شده است .این تغییرات از منظر نوع در کالسهای ترسالی مالیم ،ترسالی شدید ،و
ترسالی بسیار شدید هم دیده شد .یافتهها نشان داد که مناطق مرکزی و بخشهایی از استان خراسانهای رضوی و شمالی و همچنین محدوده
وسیعی از استان فارس و عموما نواحی جنوب ایران ،کالس خشکسالیهای شدید را تجربه کردهاند .طبق بررسی نقشه های خشکسالی و نمودار
افزایش حجم برداشت از منابع بهره برداری آبهای زیرزمینی از سال  3131تا  3161مشخص میشود که عامل اصلی تغییرات برداشت بی
رویه از چاه های بهره برداری با کاربری کشاورزی است و این موضوع حساسیت آبخوان های ایران را به مقدار تغییرات سطح آب در سطح
وسیعی نمایش می دهد.

کلید واژگان :خشکسالی ،آبهای زیرزمینی ،شاخص  906 ،GRIدشت ایران.
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باالی آن با متوسط رواناب در برخی از رودخانههای حوضه

مقدمه
در بیشتر مناطق دنیا ،منابع آب زیرزمینی به عنوان منبعی
برای مصارف عمومی و فعالیت های کشاورزی به سرعت
مورد بهره برداری قرار گرفته ()Scheidleder et al.,1999
و در بین بالهای طبیعی تهدید کننده انسان و محیط زیست،
خشکسالی هم از نظر فراوانی رخداد و هم از جنبه زیان
های وارده در صدر قرار گرفته است (.)Keneth, 2003
خشکسالی آبهای زیرزمینی زمانی اتفاق میافتد که در آن
آبهای زیرزمینی به عنوان یک منبع مهم تامین آب ،تحت
تاثیر خشکسالی طوالنی مدت قرار میگیرند ،در این نوع
خشکسالی ابتدا تغذیه ،سپس سطح ایستابی و نهایتا میزان
تخلیه سامانههای آبهای زیرزمینی تحت تاثیر خشکسالی
کاهش مییابد .در این شرایط مدیریت جامع منابع آب
براساس آگاهی از گسترش زمانی و مکانی این نوع
خشکسالی امری ضروری است.
شاخص خشکسالی آبهای زیرزمینی ،که به اختصار
 GRI1نامیده می شود ،برای بیان تغییرات بلندمدت عمق
دادههای پیزومتری و مشاهداتی آبخوان استفاده میشود.
شاخص  GRIدر سال  8002توسط مندسینو و همکاران به
عنوان شاخصی قابل اعتماد برای مدل سازی ،پایش و پیش
بینی وضعیت خشکسالی در منطقه مدیترانه پیشنهاد شد
( .)Mendicino et al., 2008در این شاخص وضعیت
مختلف سنگ شناسی زمین ،تاثیر مهمی بر واکنش آبهای
زیرزمینی حوضه در فصل تابستان نسبت به بارشهای فصل
زمستان دارد؛ و به طور کلی مقادیر این شاخص تغییرات
مکانی زیادی داشته و نسبت به خصوصیات سنگ شناسی
منطقه مورد مطالعه نیز حساس میباشد .در اصل شاخص
 GRIاقتباس مفهومی شاخص تحلیل خشکسالی دادههای
اقلیمی با نام  SPIاست و در حیطه آبهای زیرزمینی می
باشد .با استفاده از این شاخص ،میتوان برای سری زمانی
دادههای عمق هر چاه ،وقوع و عدم وقوع خشکسالیها و
ترسالیها را بررسی کرد و مقدار شدت و ضعف آن را از
روی ارقام کمی حاصله در هفت کالس اصلی استاندارد
 GRIبدست آورد .مهمترین قابلیت این شاخص همبستگی
1. Groundwater Resource Index

در پیش بینی خشکسالیهای فصل تابستان است.
خشکسالی آبهای زیرزمینی ( )GWD8شرایط خطر
طی یک خشکسالی هواشناسی طوالنی مدت را نشان می-
دهد که خود باعث کاهش ،غیرقابل دسترس و غیر قابل
استفاده شدن منابع آبهای زیرزمینی برای استفاده انسان
میشود .خشکسالی آبهای زیرزمینی همچنین به ترکیب
خطر فیزیکی و آسیب پذیری انسان در ارتباط با کاهش در
دسترس بودن آبهای زیرزمینی و دسترسی به دوره
خشکسالی اشاره دارد ( .)Villholth et al., 2013واژه
خشکسالی آبهای زیرزمینی اولین باز توسط روتولیس در
سال  1821ابداع شد و بعد از آن توسط کالو و همکاران در
سال  1881به تفصیل شرح داده شد .آنها پیشنهاد کردند که
برای نگاشت جامع (انسانی و فیزیکی) آسیب پذیری
خشکسالی آبهای زیرزمینی و تهیه نقشه خشکسالی در
اتیوپی به یک چهارچوب مفهومی نیاز دارند ( Macdonald

 .)et al., 2009تفسیر فیزیکی از خشکسالی آبهای
زیرزمینی به تاثیرات خشکسالی هواشناسی بر سامانههای
آبهای زیرزمینی بر میگردد .فقدان بارش در مرحله اول بر
تغذیه و متعاقبا بر منابع و تخلیه آبهای زیرزمینی تاثیر می-
گذارد .بسته به اندازه و ویژگیهای این سامانهها ،تاثیرات
ممکن است با تاخیر زمانی معناداری بعد از خشکسالی
هواشناسی خود را نشان دهند (.)Calow et al., 1997
وقتی سامانههای آبهای زیرزمینی تحت تاثیر خشکسالی
قرار میگیرد؛ ابتدا تغذیه ،سپس سطوح آبهای زیرزمینی و
نهایتا تخلیه آبهای زیرزمینی کاهش مییابد که این نوع
خشکسالی ،خشکسالی آبهای زیرزمینی نامیده میشود و
در اصل در مقیاسهای زمانی ساالنه و ماهانه اتفاق میافتد
( .)Peters et al., 2006در این میان ،شاخصهای
خشکسالی مقادیر عددی هستند که تصمیم گیری برای
خشکسالی بر اساس آنها بمراتب مفیدتر از دادههای خام
میباشند ( .)Hayes et al., 2007بیشتر شاخصهای
خشکسالی در منابع آب های سطحی و رودخانهها استفاده
شده است و مطالعات کمی عملکرد آبهای زیرزمینی یا
جریان پایه را با استفاده از شاخصهای از پیش تعیین شده
2. Groundwater Drought
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در مقایسه با حساسیت یا آسیب پذیری ،در مقابل خشکسالی

استفاده از شاخصهای منحصر هواشناسی قابل تحلیل بود.

در حوضههای مختلف بررسی میکنند ( Peter et al.,

در برخی موارد ،شاخصهای هواشناسی به تنهایی در شدت

 .)2006همچنین شاخصهای کمی بر وضعیت منابع آب-

خشکسالی هیدرولوژیکی تصرف دارند .بنابراین ،ترکیبی از

های زیرزمینی تمرکز دارند (.)Mendicino et al., 2008

برخی از این شاخصها (به عنوان مثال  SPEI-3 SRI-6و

بویان در سال  8002شاخص سطح آب استاندارد

 SPI-12در محاسبه توأمان) اندازه گیری مفیدی برای

( )SWI3را به منظور پایش نوسانات سطحی در بررسی

شناسایی بلندمدت خشکسالی هیدرولوژیکی کشاورزی در

خشکسالی آبهای زیرزمینی توسعه داد ( Bhuiyan,

حوضه رودخانه لیمپوپو محسوب می شود.

 .)2004همچنین بویان و همکاران در سال  ،8011بمنظور

پتر و همکاران( )8002مطالعاتی در مورد خشکسالی

تعیین کمبود بارش و تغذیه آبهای زیرزمینی در منطقه

در آب های زیرزمینی ،توزیع خشکسالی و شاخص های

آراویل هند ،به ترتیب از شاخصهای بارش استاندارد شده

مذکور انجام دادند ( .)Peter et al., 2005پتر و همکاران

( )SPI2و  SWIاستفاده کردند ،آنها همچنین نقشههای پهنه

( )8002طی مطالعاتی در مورد انتشار و توزیع مکانی

بندی خشکسالی را در محیط سامانه اطالعات جغرافیایی

خشکسالی سطح آب های زیرزمینی دریافتند که تغذیه

تهیه کردند .نتایج تحقیق آنها نشان داد که خشکسالی

بلندمدت آب های زیرزمینی موجب کاهش خشکسالی

هواشناسی در منطقه بصورت تصادفی و بی قاعده رخ داده و

هیدروژئولوژیکی می شود.

موقعیت تنش سفره آبهای زیرزمینی در طول زمان متغیر
بوده است.

ادیکاری و همکاران ( )8013در تحقیقی با عنوان
بررسی خشکسالی آب های زیر زمینی در شمال شرق

شاخص  GRIنیز در سال  8002توسط مندسینو و

بنگالدش به این نتیجه رسیدند که به دلیل برداشت بیش از

همکاران ،بمنظور پایش و پیش بینی خشکسالی در منطقه

حد از منابع آب های زیرزمینی شدت خشکسالی افزایش

کاالبریای ایتالیا ارائه شد .تجزیه و تحلیل ویژگیهای این

یافته است (.)Adhikary et al., 2013

شاخص در مقایسه با شاخص  SPIنشان داد که شاخص

ملکی نژاد و قادری ( )8011در بررسی خشکسالی در

 GRIخود-همبستگی بسیار باالیی را در طول ماههای

آبخوان دشت سبزوار به این نتیجه رسیدند که خشکسالی در

تابستان دارد ،همچنین این شاخص در هر منطقهای توسط

برخی از چاه های منطقه روند یکنواختی داشته و شاخص

شرایط زمین سنگ شناسی آن توصیف میشود

 GRI2منفی و سطح آب زیرزمینی دارای روندی نزولی بوده

(.)Mendicino et al., 2008

است.

ترامبائور و همکاران ( ،)8012در مطالعه ای برای

لیو و همکاران ( ،)8012در مطالعه ای تغییرات زمانی

تجزیه و تحلیل خشکسالی هیدرولوژیکی در حوضه

و مکانی خشکسالی آب های زیرزمینی را با استفاده از

رودخانه لیمپوپو در دوره  8010-1818با توجه به شناسایی

شاخص سطح آب های زیرزمینی استاندارد ( )SGIبراساس

خشکسالی شدید که در این حوضه رخ داد ،یک مدل

 20سال سطح آبهای زیرزمینی چاه مشاهدهای به شکل

تفکیکی ارائه دادند .نتایج نشان داده شده ،شاخص

ماهانه در بازه  8018-1828در استان جیانگ سو ،چین مورد

خشکسالی هیدرولوژیکی مربوط را با توجه به اهمیت آن

بررسی قرار دادند .آنها نشان دادند که رابطه  SGIو  SPIدر

محاسبه کرد و همچنین نحوه شناسایی خشکسالی

مناطق مختلف متفاوت است .تجزیه و تحلیل دقیق ویژگی-

هیدرولوژیکی از منظر وقوع سیل و تکامل زمانی وقایعی که

های اقلیمی آب های زیرزمینی و خشکسالی هواشناسی

میتوانست وجود داشته باشد را ارایه داد ( Trambauer et

برای هر منطقه نشان داد که خشکسالی هواشناسی اغلب با

 .)al., 2014در حالی که پیش از این مباحث مذکور ،تنها با

وابستگی خشکسالی آب های زیرزمینی در استان جیانگ
سو در طول مدت مورد مطالعه اتفاق افتاده است ،درحالی

3.Standardized Water – Level Index
4. Standardized Precipitation Index

5. Groundwater Resource Index
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که متوسط طول مدت و متوسط اندازه خشکسالی آب های

رابطه بین متغیرهای خاص و خشکسالی را میدهند ،در نظر

زیرزمینی طوالنیتر و بزرگتر از خشکسالی هواشناسی است

گرفته شد .آنها به این نتیجه رسیدند که تعریف روشنی از

(.)Liu et al., 2016

سیستم آسیب دیده در مقیاسهای زمانی و مکانی ،به مقدار

بلومفیلد و همکاران ( ،)8012در پژوهش خود به
توسعه یک روش توصیفی برای تجزیه و تحلیل و تعیین

قابل توجهی میتواند به مدیریت منطقی برای مبارزه با
خشکسالی کمک کند (.)Tsakiris et al., 2013

کمیت خشکسالی آبهای زیرزمینی منطقه پرداختند .روش

در این پژوهش با تکیه بر دادههای مشاهداتی رقومی

آنها شامل یک تکنیک تجزیه و تحلیل خوشهای (غیر سلسله

عمق آب ،در بازه زمانی  1313تا  1382اقدام به انجام

مراتبی) برای طبقه بندی سطح آبهای زیرزمینی

محاسبات شاخص  GRIگردید .علت انتخاب این دوره

هیدروگراف استاندارد (شاخص سطح آبهای زیرزمینی

زمانی عالوه بر توجیه وجود حداکثر داده ها ،ایجاد بستر

استاندارد )SGI ،قبل از تجزیه و تحلیل ویژگیهای

قیاسی به منظور تحلیل ارتباط نتایج حاصل از نقشه های

خشکسالی آب های زیرزمینی بوده است .آنها نشان دادند

شاخص کیفی آب شرب شولر با روند خشکسالیها است.

که این رویکرد جدید بررسی ،یک روش تجزیه و تحلیل

با استخراج شاخص تحلیل خشکسالی ،از آنجا که عالوه بر

انعطاف پذیر است و میتواند به طیف گستردهای از

تغییرات اقلیمی ،موثرترین پارامتر عامل تغییر بر روی

تنظیمات هیدروژئولوژیکی اقتباسی پاسخ دهد ،درحالی که

سطوح آبخوان را میتوان منابع بهره برداری نظیر چاهها

امکان ایجاد یک رویکرد سازگار با حداقل تفاوتهای

دانست ،بنابراین کشف ارتباط بین کاهش کیفیت منابع آب

منطقهای در دریافت پاسخ آبهای زیرزمینی از خشکسالی-

شرب و کاهش سطوح آب در سفرههای زیرزمینی ،از

های هواشناسی را دارا است (.)Bloomfield et al., 2015

اهداف اصلی این مقاله میباشد .این امر بر پایه قیاس نتایج

وربرین و همکاران ( ،)8013در پژوهش خود با هدف

حاصل شده از شاخص شولر ،که در محیط سامانه اطالعات

ارایه درک بهتری از عوامل تعیین کننده زمینه در یک

جغرافیایی و با استفاده از روش  AHP2در ترکیب با منطق

خشکسالی معتدل موثر ،به توسعه یک روش و ابزار کمی در

فازی صورت پذیرفته است ،میسر گردید.

برنامه ریزی و پشتیبانی تصمیم گیری اهداف ،با توجه به
مدیریت آبهای زیرزمینی پرداختند .آنها دریافتند آگاهی

مواد و روشها

کامل از همه عوامل موثر بر اثر ترکیبی یا تعاملی برای یک

منطقه مطالعاتی ،حدود گستره کشور ایران ( 82تا 20

برآورد قابل اعتماد از بیالن و مدیریت پایدار آب های

درجه عرض شمالی و  22تا  22درجه طول شرقی) و مبنای

زیرزمینی ضروری است .از این رو ،درک بهتری از

پهنه بندی بر پایه الیه بُرداری  208دشت کشور بوده است.

خشکسالی آب های زیرزمینی و عوامل انسانی موثر بر

تنوع اقلیمی و تغییرات آب و هوایی از نوع گرم و خشک

تعادل آب زیرزمینی نیاز است .این امر پایهای برای مقابله

در مناطق میانه تا مرطوب و پر بارش در نواحی شمالی و

با رویکرد یکپارچهای است که اجازه تقلیل اثرات منفی و

بعالوه نوع و ساختار منحصر زمین شناسی هریک از

حفاظت از پایداری منابع آب های زیرزمینی را تشکیل می-

آبخوانها از صورت محصور تا نیمه آزاد و آزاد ،در اینجا

دهد (.)Verbeiren et al., 2013

شرایط مطالعات طبیعی و همزمان تمامی آبخوانها را

تاساکریس و همکاران ( ،)8013در مقاله ای رویکردی

غیرممکن کرده است .در مناطق با تراکم جمعیتی باالتر مانند

مبتنی بر یک سیستم ابتکاری برای تجزیه و تحلیل

نواحی غربی کشور ،سفرههای زیرزمینی مستقیما متأثر از

خشکسالی ،که میتواند به تصمیم گیریهای منطقی برای

عوامل انسانی تغییرات کمی آبهای تغذیه کننده آبخوانها

مبارزه با خشکسالی منجر شود ،پرداختند .در پژوهش آنها

میباشد؛ درحالی که در مناطق شرقی و مرکزی عموما

تمرکز در مدیریت عملیاتی آب در عین وقوع خشکسالی

جریانات سطحی چندان بر آبهای زیرزمینی موثر واقع

بود .همچنین در مطالعات آنها ،زیر سیستمها که اجازه ایجاد

6. Analytical Hierarchy process
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موقعیت آبخوانهای کشور را نمایش میدهد.

شکل  -1موقعیت منطقه مطالعاتی ،شامل آبخوانها و دشتهای ایران.

توسعه تئوری ریاضی شاخص GRI

1
x α−1 e−x/β
)βα Γ(α

معادله 1

= )g(x

به منظور محاسبه شاخص  GRIمیتوان عمق

در معادله ( 0>α ،)1پارامتر شکل 0>β ،پارامتر مقیاس

مشاهداتی آبهای زیرزمینی را در مقیاس ماهانه و سالیانه و

توزیع گاما و  0>xمقدار عمق آب میباشد .در این رابطه

یا متوسط مجموع (میانگین متحرک) در هر بازه زمانی نظیر

 Г)x(>0نیز تابع گاما است که به شکل معادله ( )8قابل

سه ماهه و یا شش ماهه و  ...و سه ساله و یا شش ساله و ...

بازتعریف خواهد بود.

n! ny−1
y+v

با استفاده از یک توزیع مناسب مانند توزیع گاما یا پیرسون
تیپ سه برازش داد .در سال  1888برای شاخص مشابه

معادله 8

 ،SPIکه اساس محاسباتی آن بسیار شبیه به شاخص
خشکسالی آبهای زیرزمینی است ،گاتمن توزیع پیرسون
تیپ سه را مناسبترین توزیع برای برازش به دادههای

α−1 −y

e dy

∞

n−1
Γ(α) = lim Πv=0
∞→n

≡∫ y
0

به منظور برازش دادههای مورد نظر به توزیع گاما الزم
است که  αو  βبرآورد شوند .در سال  1881ادواردز و مک

بارندگی پیشنهاد کرد ( .)Guttman et al., 1999اگرچه

کی برای برآورد این دو پارامتر ،استفاده از روش بیشینه

بسیاری از کارشناسان همچون مک کی توزیع گاما را در این

درست نمایی را پیشنهاد کردند که به شکل معادالت ( )3و

مورد ترجیح دادهاند .در اینجا نیز از توزیع آماری گاما به

( )2تعریف میگردند (.)Edwards et al., 1997
̃
α

منظور استخراج  GRIاستفاده شد .مقدار شاخص بر پایه
تابع چگالی توزیع احتمالی گاما برای  0>xبه صورت
معادله ( )1محاسبه میگردد.

معادله 3

1
(1
𝐴4
𝐴4
)
3

=

+ √1 +
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Z = GRI

معادله
2

X
̅=̃
𝛽
α
̃

معادله 2

در معادله ( )3مقدار  Aبرای  nمشاهده به شکل معادله ()2
برآورد میگردد.
معادله 2

= − (t
c0 + c1 t + c2 t 2
)
1 + d1 t + d2 t 2 + d3 t 3

که در آن 0/2>H(x)<0

A
)̅= lim(x
)∑ ln(x
−
n

در واقع در معادله ( )2میتوان گفت که  nتعداد

−

Z = GRI

c0 + c1 t + c2 t 2
معادله 8
= + (t −
)
1 + d1 t + d2 t 2 + d3 t 3
که در آن 1>H(x)<0/2

مشاهداتی است که در آن داده مورد نظر موجود است و ̅𝑥

همچنین باید توجه داشت که در شرایط

نیز میانگین دادههای بازه زمانی مورد نظر (ماهانه ،سه ماهه

 0/2>H(x)<0و  1>H(x)<0/2مولفه  tبه ترتیب از

و  ...ساالنه و  )...است .با استفاده از پارامترهای برآورد شده

معادالت ( )10و ( )11بدست میآید.

در معادالت ( )3و ( )2میتوان احتمال تجمعی دادهها را در

معادله

مقیاس مورد نظر برای هر پارامتر بازسازی محاسبه کرد .با

10

فرض آنکه  t=x/βآنگاه احتمال تجمعی به شکل تابع گامای

1
(t = √ln
)
(H(x))2

ناقص در خواهد آمد و به صورت معادله ( )2تعریف می-
شود.

)G(x

t

معادله 11

x

معادله 2

= ∫ g(x)dx
0

x
1
=
∫ t α̃−1 e−t dt
Γ(α
̃) 0
از آنجایی که تابع گاما برای  0=xقابل تعریف نیست

و دادههای آبهای زیرزمینی همواره دربرگیرنده تعداد

مولفههای  c 0, c 1, c 2, d1, d2, d3نیز ضرائب
ثابتی هستند که به شرح جدول ( )1تعریف میشوند.
جدول  –1مقادیر ثابت ضرایب .c0, c 1, c 2, d1, d2, d3

زیادی مشاهده با مقدار  0است ،احتمال تجمعی دادهها به
شکل معادله ( )1تبدیل میگردد.
)H(x
معادله 1
)= q + (1 − q)G(x
در این معادله مقدار  qبرابر است با احتمال ارزش

داده.
سرانجام ) H(xبا استفاده از معادالت ( )2و ( )8به توزیع
نرمال استاندارد با میانگین صفر و انحراف معیار یک انتقال
داده میشود که نتیجه بدست آمده مقدار  GRIشناخته می-
شود.

1
)
(1 − H(x))2

(= √ln

مقدار

پارامتر

2/515515

c0

5/252253

c1

5/515322

c2

1/832522

d1

5/123213

d2

5/551352

d3

به این ترتیب مقادیر  GRIبرابر با نمره استاندارد در
توزیع نرمال استاندارد میباشد که برابر با جدول ( )8طبقه
بندی میشوند.
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جدول  -2حدود تعیین خشکسالی و ترسالی شاخص  GRIآبهای زیرزمینی (.)Mendicino et al., 2008

شماره

گروه

مقادیر GRI

1

ترسالی بسیار شدید

 2و باالتر

2

ترسالی شدید

 1/5تا 1/33

3

ترسالی مالیم

 1تا 1/83

8

نزدیک به نرمال  -ترسالی

 5تا 5/33

5

نزدیک به نرمال  -خشکسالی

 -5/33تا 5

1

خشکسالی مالیم

 -1/5تا -1/83

5

خشکسالی شدید

 -1/5تا -1/33

2

خشکسالی بسیار شدید

 -2/5و کمتر

کالس

به منظور انجام محاسبات شاخص  ،GRIابتدا در

ناحیه واقع شدهاند از تمایز فرمت و ساختار عددی

محیط صفحات گسترده %12 ،از دادههای مفقود اولیه با

مختصات تصویر شده آنها به منظور تشخیص و جداسازی

استفاده از روش ضریب تشخیص بازسازی و تدقیق شد و

استفاده شده است.

داده های پرت حذف گردید .سامانه جغرافیایی مورد استفاده

برای تولید نقشههای میان یابی ،لزوم بررسی و

در این پژوهش  WGS84بوده است که برای ایجاد شرایط

پردازش دادههای خام وجود داشت .به این ترتیب ابتدا از

محاسباتی ،موقعیت برداشت دادههای نقطهای چاهها از

طریق ابزار بررسی وجود روند غیرتصادفی در دادهها ،این

صورت مجزای اولیه  UTMبا استفاده از چهار ناحیه ،32

مقدار در مجموعه نمودارهای سه بعدی محاسبه شد .شکل

 20، 38و  21به صورت اعشاری یا  LLتبدیل شد .روش

( )8نمایش وجود روند غیرتصادفی درجه دو در جهت

محاسبه ناحیه به علت در دسترس نبودن مقدار اولیه ،بر پایه

شمال به جنوب و شرق به غرب در دادههای میانگین اولیه

شماره ایستگاه و تطابق آن با شماره دشت بوده است.

شاخص  GRIدر بازه بلندمدت را نشان می دهد.

همچنین برای نقاطی که در دشتهای مرزی دو شماره

شکل  -3توزیع غیر نرمال میانگین دادهها.1333-1361 ،

شکل  -2وجود روند در میانگین بازه .1333-1361

با توجه به فرضهای اولیه ،در ابزار زمین آمار ،در

آماری دادهها از نرم افزار  Minitabاستفاده شد .در تمامی

تحلیل نوع توزیع آماری دادههای ورودی الزام به نرمال

سالها نتایج ،موید توزیع غیرنرمال بود .شکل ( )3توزیع

بودن دادهها یک شرط اساسی است .برای بررسی توزیع
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آماری غیرنرمال میانگین دادههای شاخص  GRIرا در بازه

 1382بوده است .به این منظور در دو دسته روشهای قطعی

بلندمدت نمایش میدهد.

عکس مجذور فاصله ( )IDWبا سه توان  8 ،1و  3و بعالوه

به این ترتیب با شناخت رویکرد فاکتورهای اصلی

با استفاده از روش  GPIبا درجات  8 ،1و  3و روش RBF

ایجاد الیههای میان یابی ،از طریق ابزار GeoStatistical

و دسته روشهای زمین آمار کریجینگ ،Ordinary

اقدام به تولید سطوح پیوسته از ارقام شاخص  GRIبرای

کریجینگ  Universalو کریجینگ  Simpleبا چهار تابع

تمامی سالها و همچنین سه بازه میانگین ده و بیست ساله

 Gaussian ،J-Bessel ،Stableو  Sphericalنقشههای

شد .انتخاب بهینهترین روش بر مبنای بررسی مقایسهای بین

پیوسته تولید شد (جدول .)3

نمونههای تولید شده بر پایه میانگین بازه جامع  1313تا
جدول  -3مقایسه خطای بین روشهای مختلف تولید الیه پیوسته میان یابی.

نوع روش میان یابی
Kriging
EBK

Simple

نوع خطا

Spherical

Gaussian

J-Bessel

Stable

Ordinar
y

5/555

-5/558

5/553

5/552

5/552

5/552

5/555

Mean

5/158

5/521

5/151

5/153

5/153

5/113

5/155

RMS

5/555

-5/551

5/558

5/553

5/553

5/553

5/555

MS

5/313

1/111

5/355

5/352

5/351

5/352

1/122

RMSS

5/153

3/585

5/552

5/555

5/553

5/133

5/155

ASE

Universal

نوع روش میان یابی
GPI
RBF

نوع خطا

IDW

درجه سه

درجه دو

درجه یک

توان سه

توان دو

توان یک

5/551

5/555

5/555

5/555

-5/552

-5/552

5/552

Mean

5/125

5/582

5/551

5/515

5/555

5/585

5/515

RMS

در یک روش منحصر زمین آمار دیگر تحت عنوان
 Empirical Bayesian Krigingنیز با استفاده از 100

نتایج و بحث

تکرار سمیوریوگرام مقدار پیوسته تولید شد که در مقایسه

در شکل ( )2که به عنوان نمای خالصه شده نقشههای

تمامی نمونهها ،درنهایت کاهش خطا ( )Meanبه مقدار

کالسه بندی شاخص  GRIساالنه میباشد؛ از سال 1313

 ،0/008کاهش ریشه مربع خطا ( )RMSبه مقدار ،0/228

بجز دو سال  1312و  1312که تغییرات شدید در نوع

کاهش خطای استاندارد شده ( )MSبه ارزش ،0/003

کالس وجود داشتهاست ،کالس شاخص وقوع ترسالیهای

کاهش ریشه مربع خطای استاندارد شده ( )RMSSبه مقدار

نزدیک به نرمال در بخش وسیعی از پهنه دشتهای آبی

 0/822و درنهایت کاهش میانگین خطای استاندارد ()ASE

کشور مشاهده شده است .اما در عین حال از سال  1322به

به همراه نزدیکی این مقدار تا  0/288به رقم ریشه مربع

بعد بجز در سالهای  1381و  1388این امر معکوس شده و

خطا ،علت انتخاب روش کریجینگ  Simpleبا تابع Stable

خشکسالیهای نزدیک به نرمال در بیشتر مناطق در دشت-

به عنوان رویکرد نهایی بود.

های کشور مشاهده شده است .بنابراین جایگزینی بخش
زیادی از سلولها در کالس خشکسالی مالیم و خشکسالی
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شدید بخصوص در سال پایانی مشاهده شد .تنها دوره بدون

شکل مکرر اتفاق افتاده است در بین سالهای  1320تا

خشکسالی خاص که در آن ترسالیهای نزدیک به نرمال به

 1322بوده است.

خشکسالی بسیار شدید
خشکسالی شدید

خشکسالی مالیم
خشکسالی نزدیک به…
ترسالی نزدیک به نرمال
ترسالی مالیم
ترسالی شدید

1373
1374
1375
1376
1377
1378
1379
1380
1381
1382
1383
1384
1385
1386
1387
1388
1389
1390
1391
1392
1393
1394

ترسالی بسیار شدید

80%-100%

60%-80%

40%-60%

20%-40%

0%-20%

شکل  -1سری زمانی بلندمدت اختصاص کالس شاخص  GRIو درصد تغییرات آن.

بعالوه بر پایه میانگین حسابی با استفاده از ابزار

همین ابزار ،برای دوره بیست سال  1313تا  1382نیز

محاسبه رستر در محیط سامانه اطالعات جغرافیایی ،اقدام

میانگین حسابی نقشههای سری زمانی محاسبه گشت .نتایج

به تولید سه نقشه پیوسته ،به ترتیب برای بازه ده سال 1313

مشخصا از وقوع خشکسالی بیشتر در ده ساله دوم خبر می-

تا  1323و بازه ده ساله  1322تا  1382شد .با استفاده از

دهند (شکل های 2-تا .)1

شکل  -9میانگین شاخص  GRIدر بازه .1331-1361

شکل  -5میانگین شاخص  GRIدر بازه .1333-1333
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شکل  -3میانگین شاخص  GRIدر بازه .1333-1361

توزیع مکانی خشکسالیها با توجه به توزیع مکانی

شمالی و همچنین محدوده وسیعی از استان فارس و عموما

ناهمگن جمعیت ،مناطق کشاورزی و صنایع تولیدی آب بر

نواحی جنوب ایران ،کالس خشکسالیهای شدید را تجربه

نیز از اهمیت باالیی برخوردار است .بعالوه در نتایج GRI

کردهاند .در دهه ابتدایی و حتی در دهه دوم بخشهایی در

ماهیت هر آبخوان شامل شرایطی نظیر ،آزاد یا محصور

مناطق مرکزی کشور و در محدوده شرق آن ،کالس شاخص

بودن ،نفوذپذیر یا غیرقابل نفوذ بودن ،اندازه عمق مخزن

 GRIبه ندرت از اعداد  1و  8که مشخص کننده ترسالی

آبخوان ،پتانسیل بالقوه تغییرات تراز آب و مواردی شبیه به

شدید و ترسالی بسیار شدید هستند خارج میگردد .علت

آنها در تحلیل تغییرات مکانی شاخص خشکسالی GRI

این امر میتواند به ناحیه قرارگیری و یا عوامل دیگری

موثر میباشد .مشخصا در دهه دوم بازه مورد بررسی این

وابسته باشد که در عین حال رفتار کامال متضادی را با روند

پژوهش ،شاخص خشکسالی نزدیک به نرمال با شیب

دیگر دشتهای کشور نمایش میدهند.

تندتری امتداد یافته است .به دلیل وجود این شیب درنهایت،
مناطق مرکزی و بخشهایی از استان خراسانهای رضوی و
جدول  -1خالصه آماری شاخص خشکسالی  ،GRIتعداد سلولهای هر کالس ،بازههای بلندمدت.

خشکسالی بسیار شدید

خشکسالی شدید

خشکسالی مالیم

نزدیک به نرمال

ترسالی مالیم

ترسالی شدید

5

5

5

خشکسالی ترسالی
888

11351

353

231

ترسالی بسیار شدید

تعداد سلول در کالس کیفی

152

سال  -بازه

1323-1353

نشریه پژوهشهای اقلیم شناسی | سال هشتم | شماره بیست و نهم و سی ام | بهار و تابستان 6731

5

5

5

3158

3552

112

38

3

1338-1328

5

5

5

1581

12185

323

128

28

1338-1353

خشکسالی بسیار شدید

خشکسالی شدید

خشکسالی مالیم
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نزدیک به نرمال

ترسالی مالیم

ترسالی شدید

ترسالی بسیار شدید

درصد در کالس کیفی

خشکسالی ترسالی

سال  -بازه

5/5

5/5

5/5

3/3

25/1

5/1

1/5

5/2

1323-1353

5/5

5/5

5/5

55/2

25/5

1/2

5/2

5/1

1338-1328

5/5

5/5

5/5

5/1

22/3

2/8

5/3

5/2

1338-1353

تحلیل نتایج بدست آمده از شاخص خشکسالی آبهای

های کشاورزی و همچنین بزرگی حجم آب برداشتی توسط

زیرزمینی با بررسی دقیق عوامل دخیل بر روی تغییرات

این چاهها ،بدون احتساب ظرفیت حداکثر هر سفره است.

عمق آب در سفرهها مقدور است .با توجه به آنکه در این

بعالوه انتظار میرود رقمی بیش از  %30از ارقام مشخص

پژوهش پهنه وسیعی از مناطق مختلف ،شامل  208دشت و

شده در شکل ( )2چاه غیرمجاز در هر ناحیه وجود داشته

تعدادی بیش از این رقم آبخوان مورد بررسی واقع شد،

باشد.

انتظار حصول نتایج متفاوت در این زمینه دور از ذهن

به این ترتیب وقوع تنها  %3/3خشکسالی نزدیک به

نیست .نمودار افزایش حجم برداشت از منابع بهره برداری

نرمال در ده ساله اول ،به رقم  %10/2در ده ساله دوم افزایش

آبهای زیرزمینی از سال  1313تا  1382مشخص میکند

داشته است و به شکلی مشابه رقم کالس ترسالی نزدیک به

که عامل اصلی تغییرات و درنتیجه جابجایی سلولها در

نرمال از  %21/1در ده ساله اول به  %81/1در ده ساله دوم

کالسهای هریک از نقشههای شاخص خشکسالی ،چاههای

کاسته شده است .این تغییرات از منظر نوع در کالسهای

بهره برداری و بخصوص کاربری کشاورزی میباشند

ترسالی مالیم ،ترسالی شدید ،و ترسالی بسیار شدید هم

(وزارت نیرو .)1382 ،علت این امر تعدد بسیار باالی چاه-

دیده میشود.
چشمه

قنات

چاه

50000
45000
40000
35000
30000
25000
20000
15000
10000
5000
0

شکل  -3تخلیه از آبهای زیرزمینی ،بازه بلندمدت 906 ،دشت ایران برحسب ( MCMوزارت نیرو.)1361 ،
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قنات

چاه

1000000
800000
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400000
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0

شکل  -6تعداد منابع بهره برداری از آبخوانها ،بازه بلندمدت 906 ،دشت ایران (وزارت نیرو.)1361 ،

برخالف شاخص  SPIکه در ماهیت محاسباتی خود

(شکل .)8-اگرچه این روند در ادامه با اجرای نسبی طرح-

بسیار شبیه به شاخص  GRIاست ،در خشکسالی آبهای

هایی همچون "احیاء و تعادل بخشی آبخوان" مدیریت شد

زیرزمینی نقش اقلیم علت تام اثرگذاری نمیباشد .به این

اما تعداد بسیار زیادی از چاههای غیرمجاز با نسبتی برابر به

معنی که عامل تغذیه آبهای زیرزمینی حتی در سفرههای

علل مختلف در همین دوره حفر گردیده است .به علت نبود

آزاد مستقیما به بارشهای هر فصل به سرعت پاسخ نداده و

آمار دقیق از چاههای غیرمجاز ،نمیتوان درباره تأثیر آنها بر

حتی تجدید آن میتواند بیش از یک فصل آبی را نیاز داشته

شدت خشکسالیهای آبهای زیرزمینی اظهار نظر کرد؛ با

باشد .بنابراین آنچه در عمل منجر به وقوع شیب محسوس

این حال قرابت باالی دوره خشکسالیها و تغییر کالسهای

خشکسالی در اکثر مناطق کشور شده است ،افزایش صدور

شاخص  GRIبا افزایش تعداد منابع بهره برداری ،این

پروانههای حفر چاه بخصوص از سال  1322به بعد است

موضوع را تأیید میکند.
25.000
20.000
15.000
10.000
5.000
0.000

شکل  -10میانگین حسابی عمق آبهای زیرزمینی در بازه  20ساله  906دشت ایران برحسب متر.

نکته قابل توجه دیگر در بررسی تغییرات عمق آب-

از سال  1322به بعد ،سطح آب سفرهها نسبت به دورههای

های زیرزمینی با توجه به شکل ( )10مشخص میکند که

پیش از همین تاریخ افت نسبتا مشابهی را تکرار کرده است.

برخالف کاهش نسبی حجم برداشت از آبخوانهای کشور

علت این امر میتواند آسیب دیدگی بسیاری از آبخوانها
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برای تجدید و تغذیه فصلی در آنها باشد .به این معنا که با

ایران و در بازه زمانی  1313تا  1382معادل با طول دوره

فرونشست بخش وسیعی از دشتهای کشور پس از تخلیه

زمانی پژوهش حاضر ،مشخص گردید که کیفیت منابع

ذخیره ثابت مخازن آنها و یا تغییر در شرایط تغذیه ،عمال

شرب آبهای زیرزمینی با استناد به نتایج محاسبات

امکان تجدید ذخیره نرمال از بین رفته است .اگرچه این

شاخص شولر روند کاهشی داشته است .با استفاده از روش

موضوع باتوجه به قرارگیری سلولهای نقشههای رستری

تحلیل سلسله مراتبی ( )AHP1در تلفیق با منطق فازی،

شاخص  GRIدر دو سال متوالی  1381و  1388در کالس

اقدام به استخراج شاخصهای کیفیت آب برپایه استاندارد

ترسالی نزدیک به نرمال میتواند مورد مناقشه واقع شود ،با

شولر و استاندارد  WHOدر یک بازه  80ساله و به تفکیک

این حال جابجایی شدید این کالس در بازهای کوتاه به

دو دوره زمانی ده ساله  1313تا  1323و  1322تا 1382

کالس خشکسالیهای شدید و خشکسالی مالیم در تاریخ

شد .نتایج خروجی روش FAHPبه صورت ارقام بین  0و 1

پس از آن و همچنین ثابت و یا افزایشی ماندن ارزش عددی

بوده که ارزشهای باالتر بیانگر مناطق با پتانسیل کیفی

اعماق آب ،نشانه دیگری از آسیب دیدگی جدی ،حداقل در

مطلوبتر جهت مصارف شرب یا انتخاب مطلوبتر منابع

شرایط بهره برداری از آبخوانها میباشد .افزایش یکباره

آبی است .در روش  FAHPارزش کمی نتایج نهایی

تعداد منابع بهره برداری در سال  1380تا  1381و برخالف

وابستگی زیادی به نوع عملگر انتخابی دارد .با انتخاب

آن ،روند ثابت مقدار برداشت از آبخوانها در این محدوده و

عملگر گاما ،برای دوره  80ساله ،حداکثر مقدار محاسبه شده

سالهای پس از آن نیز تغییر جدی در پتانسیل استحصال

برابر  0/122با میانگین  0/132و انحراف استاندارد 0/011

آبهای زیرزمینی را در کشور نمایش میدهد.

بود .در مقابل برای دوره ده ساله  1313تا  ،1323در مجموع
 13221سلول الیه رستری ،به ترتیب برای بیشینه و میانگین

نتیجه گیری
به منظور بررسی ارتباط کاهش سطح آبهای
زیرزمینی و کاهش کیفیت منابع آبی با استفاده از محاسبات
حاضر الزم بود تا نقشه سطح پیوسته دو بازه ده ساله اول و
دوم شاخص خشکسالی  GRIبا بهره گیری از توابع
عضویت استاندارد شود .همچنین الزم بود تا مقادیر شاخص
کیفیت آب زیرزمینی نیز در بازه متناظر استاندارد گردد .به
این منظور ابتدا در محیط سامانه اطالعات جغرافیایی ،با
استفاده از ابزار محاسبات رستری میانگین ده سال  1313تا
 1323از نقشههای ارقام پیوسته استاندارد شاخص GRI

محاسبه شد .به همین ترتیب الیه میانگین بازه دوم  1322تا
 1382بدست آمد .به منظور بررسی قیاسی نتایج تغییرات
زمانی در شاخص  GRIبا نتایج شاخص کیفیت آب ،ارقام
حاضر با بهره گیری از تابع عضویت خطی بین دو مقدار 0
و  1با این اصول که کمترین مقدار به بیشترین وقوع
خشکسالی و بیشترین مقدار به بیشترین وقوع ترسالی اطالق

و انحراف معیار  0/132 ،0/128و  0/011بوده است .و در
بازه زمانی ده ساله بین دو تاریخ  1322تا  1382کاهش
کیفیت آب با میانگین  0/182و بیشینه  0/121با انحراف
معیار  0/012مشخص شده است .همچنین مشابه با نتایج
روش  FAHPدر محاسبات به روش  AHPو نیز محاسبات
مستقیم شاخص شولر و شاخص  WHOنیز در عمده
مناطق  208دشت کشور کاهش کیفیت آب شرب اتفاق
افتاده است.
علت انتخاب نتایج شاخص  FAHPبه منظور کشف
رابطه بین کاهش سطح آب در آبخوانها و تغییرات منفی
کیفیت آب ،نوع پیوسته ارقام آن در شکل غیرکالسه بندی
بود .بنابراین به منظور ایجاد شرایط مقایسهای ،توسط تابع
عضویت خطی در محیط سامانه اطالعات جغرافیایی ،اعداد
نقشههای خروجی روش  FAHPکه در تولید با استفاده از
عملگر گاما گرایش به سمت صفر داشتند بین دو عدد  0تا
 1به شکل همگن توزیع شد (شکل های 13 -و .)12

گردد ،قرار گرفت .نقشههای حاصل از بخش اخیر در شکل
های ( )11و ( )18آمده است .در پهنه  208دشت در کشور
1. Analytical Hierarchy process
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شکل  -12توزیع استاندارد شده شاخص  ،GRIبازه -1361

شکل  -11توزیع استاندارد شده شاخص  ،GRIبازه -1333

1331

1333

شکل  -11شاخص کیفیت آب شرب استاندارد شده ،روش

شکل  -13شاخص کیفیت آب شرب استاندارد شده ،روش

 ،FAHPبازه 1331-1361

 ،FAHPبازه 1333-1333

تولید بردار نقاط پراکنده ،حاکی از وجود  %23همبستگی

ارزشهای استانداردشده شاخص کیفیت آب شرب به روش

بین دو ستون داده ارقام استانداردشده شاخص  GRIدر ده

 FAHPدر ده ساله  1313تا  1323و ده ساله  1322تا

ساله  1313تا  1323و ده ساله  1322تا  1382بود .در عین

 1382مقدار  %38همبستگی محرز گردید (شکل های12 -

حال در ترسیم نمودار نقاط پراکنده بین دو ستون داده

و .)12
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شکل  -19همبستگی مکانی شاخص خشکسالی  GRIدر دو بازه

شکل  -15همبستگی مکانی شاخص کیفیت آب شرب به روش

 10ساله متوالی.

 FAHPدر دو بازه  10ساله متوالی.

همبستگی مشابه (ضریب تشخیص) در دو دسته متناظر و
معادل زمانی ،شاخص  GRIو شاخص کیفیت آب شرب به

منابع

روش  ،FAHPبیانگر وجود یک رابطه نزدیک و مستقیم

Adhikary, S., Das, K., Saha, S. K. and
Chaki, T., 2013.Groundwater drought
assessment for Barind irrigation Project in
Northwestern
Bangladesh,
20th
International Congress on Modeling and
Simulation.Adelaide,
Australia,
1–6
December.
Bhuiyan, C. 2004. Various drought indices
for monitoring drought condition in
Aravalli terrain of India. In: Proceedings of
the 2th ISPRS Conference. Int. Soc.
Photogramm. Remote Sensing., Istanbul .

بین کاهش سطح آب در آبخوانها و افزایش شماره کالس،
به معنی کاهش کیفیت آب شرب (استاندارد شولر و
استاندارد  )WHOاست .اگرچه بسط این تحلیل به منظور
کشف پیوستگی بین تغییرات سلولهای منفرد هیچ نتیجهای
را در بر نداشت ،اما میتوان علت این امر را در تفاوت
حساسیت آبخوانهای مختلف به مقدار تغییرات سطح آب
دانست که با نتایج مقاالت ادیکاری و همکاران (،)8013
ملکی نژاد و قادری ( )8011برپایه مطالعات بلومفیلد و
همکاران ( )8012و وریرین و همکاران ( )8013و
تاساکریس و همکاران ( )8013مطابقت داشت .با توجه به
آنکه شرایط تغذیه و بهره برداری نیز در پراکندگیهای
مختلف  208دشت کشور از همبستگی یکسانی برخوردار
نیست ،اشاره میشود که در شاخص  ،GRIوضعیت مختلف
سنگ شناسی زمین تاثیر مهمی بر واکنش آبهای زیرزمینی
حوضه در فصل تابستان نسبت به بارشهای فصل زمستان
دارد و به طور لی مقادیر این شاخص تغییرات مکانی زیادی
داشته و نسبت به خصوصیات سنگ شناسی منطقه مورد
مطالعه نیز حساس استکه با توجه به افزایش خشکسالی و
حساسیت باالی تغییر تراز آب های زیرزمینی به تغییر کیفیت و
افزایش خشکسالی پیشنهاد می شود در کنار مدیریت منابع
آب ،تلفیق های با مدیریت خشکسالی نیز مد نظر قرار گیرد.
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