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 چکیده

های فصلی و سالانه در دشت مشهد مشخص در مقیاس SPEIو  SPIی هواشناسی براساس هریک از دو شاخص در این تحقیق وضعیت خشکسال

های پیزومتری در سطح های سطح آب در چاهو با استفاده از داده GRIهای زیرزمینی براساس شاخص شد. از طرفی دیگر وضعیت خشکسالی آب

زمانی و بدون  های مختلف فصلی و سالانه با تاخیرهای خشکسالی هواشناسی در مقیاسدشت مشهد تعیین گردید. ارتباط بین هریک از شاخص

های خشکسالی هواشناسی با گرفت. به این منظور همبستگی بین شاخصهای زیرزمینی مورد بررسی قرارتاخیر زمانی با وضعیت خشکسالی آب

زیرزمینی با ر مجموع همبستگی شاخص خشکسالی آبده به نتایج، با توج گرفت.مورد بحث قرار GRIهای زیرزمینی و شاخص سطح آب

الی هواشناسی با های خشکسیین بودن میزان همبستگی بین شاخصباشد. پاهای خشکسالی هواشناسی در دشت مشهد چندان زیاد نمیشاخص

ای زیرزمینی در دشت مشهد تنها متاثر از هگر این موضوع مهم باشد که وضعیت خشکسالی آبزیرزمینی می تواند بیانشاخص خشکسالی آب

های زیرزمینی دشت مشهد متاثر تری غیر از عوامل آب و هوایی بر سطح آبباشد. به عبارت دیگر عوامل مهمخشکسالی هواشناسی در منطقه نمی

 گیرد.زیرزمینی دشت مشهد مورد بررسی قرارباید اثرات این عوامل بر سطح آب هستند و

 

زیرزمینی، شاخص بارش استاندارد تبخیر و تعرق استاندارد شده، شاخص منبع آب-خشکسالی، شاخص بارش کلمات کلیدی:

 شده، همبستگی

 

 

  مقدمه  .5

 
 داشتن با جهان کشور 01 از بیش میلادی 0222 در سال که طوری به .باشدمی جهان کشورهای اکثر در هاچالش ترینیکی از مهم امروزه تامین آب

. [1]خواهند بود روروبه آبی کم با مشکل جهان جمعیت سوم از دو بیش میلادی نیز 0212 تا سال و بوده مواجه آب کمبود با جمعیت فرمیلیون ن 322

رو بارش در مناطق مختلف از نظم شود. از اینناهمگنی آب و هوایی و اقلیمی، توزیع نامناسب مکانی و زمانی بارندگی را در مناطق مختلف منجر می

تر آید، بحرانی اقلیمی به نام خشکسالی رخ کند. زمانی که عنصر اقلیمی بارش از حد متعارف )وابسته به موقعیت جغرافیایی( پایینی پیروی نمیخاص

 کند. ای مواقع غیر قابل جبران، بر اقتصاد منطقه وارد میدهد که این بحران اثری نامطلوب و در پارهمی

گردد که نمود آن در مناطق خشک و نیمه خشک مشهودتر تی و بازگشتی در اقلیم هر منطقه محسوب میای طبیعی، موقخشکسالی عارضه

شود، متفاوت . در حالت کلی خشکسالی سیمای موقت یک اقلیم است و با خشکی که به وضعیت دائمی کمبود آب در یک ناحیه اطلاق می[2]است

 .[3]باشدمی

 مختلف مناطق بارش میزان در زیاد سبب نوسانات ای،حاره جنب پرفشار یناحیه و زمین یکره کخش کمربند در ایران کشور گرفتن قرار

 هوایی و آب هایرژیم یهمه در خشکسالی چه اگر ت. اس شده کشور سطح در های مختلفدوره در شدید، تا ضعیف هایخشکسالی وقوع و

 مناطق در خسارات این است.  هوایی متفاوت و آب مختلف هایرژیم در آن بارانزی اثرات و هاویژگی اما دهد،می روی ضعف و با شدت کشور

 گذارند.می جای بر مختلف، جهات از را ماندگاری منفی اثرات و یافته نمود بیشتری دارند، تریشکننده ساختار اقتصادی دیدگاه از که خشک

 منتهی هیدرولوژیکی هایوقوع خشکسالی به موارد اغلب در و نمود تعریف دیگر هایخشکسالی انواع ظهور سیگنال توانمی هواشناسی را خشکسالی
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 منطقه برای ترسالی و خشکسالی هایدوره و بارندگی یآینده وضعیت از چشم اندازی که است لازم بلندمدت، هایبرنامه از بسیاری در .شوندمی

 یاستفاده و اجتماعی -اقتصادی مسائل مدیریت ریزی،برنامه در اساسی نیازهای از کیی طبیعی یپدیده این علمی رو، بررسیاین . از[2] گردد ترسیم

  [4] .شودمی محسوب هوایی و آب شرایط یهمه در آب منابع از بهینه

زی کنند. متخصصین علم کشاورانجامد، تعریف میهواشناسان خشکسالی را بارش کمتر از حد نرمال که به تغییر الگوی آب و هوایی می

ها هنگامی که سطح تراز ذخایر آب سطحی و دانند که رطوبت خاک از نیاز واقعی محصول کمتر است. از دیدگاه هیدرولوژیستخشکسالی را زمانی می

دانند که ، وقوع این پدیده را زمانی میافتد، خشکسالی رخ داده است و متخصصین اجتماعی و اقتصادی نیزتر میزیرزمینی از حد معمول خود پایین

 . [5]های بشر ایجاد ناهنجاری اجتماعی و اقتصادی کند کمبود آب برای نیاز

در سطح جهان شکل  5192های وسیع دهه های هیدرولوژیکی خشکسالی و اثرات مخرب آن پس از خشکسالیمطالعات پیرامون پیامد

، لازم است ابتدا خشکسالی زیرزمینی ه بارندگی و تأثیر آن بر منابع آبهای اقلیمی به ویژ. با توجه به اهمیت پارامتر[1]تری به خود گرفت جدی

منطقه مورد  (GRIزیرزمینی )با شاخص خشکسالی منابع آب هاآن بررسی و سپس همبستگی SPI, SPEI شاخص مناسب دو هواشناسی به وسیله ی

 نظر تعیین گردد.

های ( تاثیر خشکسالی5330پور )است. محمدی و شمسیزیرزمینی انجام شدهع آبمناب یهادر ایران مطالعات اندکی درباره تاثیر خشکسالی

های شاخص از نظر وقوع خشکسالی به عنوان سال 99-91های های شمال همدان را بررسی کرده و با تعیین سالزیرزمینی دشتاخیر در افت منابع آب

از طریق کاهش  های زیرزمینی به طور غیر مستقیم وتخریبی مستقیم داشته ولی در آب های سطحی منطقه اثراتگیرد، خشکسالی بر منابع آبنتیجه می

های عمیق برای مصارف کشاورزی، افزایش دما، تبخیر و تعرق و غیره موثر زیرزمینی از آب سطحی، افزایش برداشت از طریق چاههای آبتغذیه سفره

 .[1] دهدهای زیرزمینی رخ میماهه در آب 1باشد. بنابراین اثرات خشکسالی با تاخیر زمانی می

های منفی بارش طی که تعداد ناهنجاری های اقلیمی و هیدرولوژیک در دشت قزوین نشان داد( با بررسی ارتباط خشکسالی5330عزیزی )

های اقلیمی بروز تاخیر نسبت به خشکسالی های زیرزمینی با دو تا سه ماهاست و خشکسالی در آبهای مثبت بودهی مورد مطالعه بیش از ناهنجاریدوره

 .[6]زیرزمینی افت داشته استر سطح آبمتسانتی 01ی مطالعاتی در هر سال کرده و به طور متوسط طی دوره

های هیدروژئولوژیکی در دشت بهاباد یزد به این نتیجه رسیدند که شاخص GRIو  SPI( با مقایسه 5312طالبی اسفندارانی و همکاران )

رآیند ترین شاخص اقلیمی به رواناب و سپس فزمانی داشته باشند. زیرا در تبدیل فرآیند بارش به عنوان مهمهای اقلیمی خشکسالی همتوانند با شاخصینم

شده هدف از با توجه به موارد ذکر  .[7]شناسی منطقه نقش اساسی داردعوامل دیگری به خصوص ساختار زمینزیرزمینی نفوذ و پیوستن به منابع آب

 باشد.های زیر زمینی در دشت مشهد میانجام این تحقیق بررسی ارتباط خشکسالی هواشناسی با خشکسالی آب

 

 

 هامواد و روش  .0

 
 های مورد استفادهمنطقه مورد مطالعه و داده -2-1

کیلومترمربع آن را  3315لومترمربع بوده که کی 4/1121باشد. مساحت این حوضه زیرحوضه قره قوم )کشف رود( می 53حوضه آبریز مشهد یکی از 

. دشت مشهد [8]باشدمی متر از سطح دریاهای آزاد 5422ارتفاع متوسط دشت مشهد دهد. کیلومترمربع دیگر را کوهستان تشکیل می 1113دشت و 

 11درجه و  11دقیقه تا  01درجه و  13 باشد. آبخوان دشت مشهد در موقعیت طول جغرافیاییهای استان خراسان رضوی میترین دشتیکی از مهم

جنوب شرق توسط دو  –است که با کشیدگی شمال غرب دقیقه شمالی واقع شده 3درجه و  39دقیقه تا  13درجه و  31دقیقه شرقی و عرض جغرافیایی 

  (.5کلاست )ششناسی بینالود )غرب و جنوب غرب( و کپه داغ )شمال و شمال شرق( احاطه شدهزون زمین

توان به های این دشت میترین رودخانهباشد. از مهمعمیق میزیرزمینی دشت مشهد شامل چشمه، قنات، چاه عمیق و نیمهمنابع تامین آب  

                         . [9]باشندهای مهم آن رادکان، طرقبه، جاغرق، دهبار، زشک، گلستان و دولت آباد میرودخانه کشف رود اشاره نمود که شاخه
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 : موقعیت دشت مشهد در استان خراسان رضوی و کشور 1شکل

 
 اقلیمی یهای مختلف آب و هوایی، دارای آب و هوا و خصوصیات ویژهچنین تداخل جبههمشهد به دلیل موقعیت جغرافیایی خاص و هم

، نیمه خشک و سرد و بخش کوچکی از بلندترین قوچان - نیشابور، جزء اقلیم سرد و خشک و قسمتی از دشت مشهد - قسمت اعظم دشت مشهد .است

های گرم و . آب و هوای دشت مشهد بری و متنوع است، دارای تابستان[9] های بینالود و هزار مسجد جزء اقلیم مرطوب سرد استکوهارتفاعات رشته

گراد درجه سانتی -30و  12اسدی به ترتیب  باشد. حداکثر و حداقل درجه حرارت هوا در ایستگاه هواشناسی النگهای نسبتا سرد میزمستان

 .  [10]استگراد اعلام شدهدرجه سانتی 1/53است. متوسط درجه حرارت هوا در ایستگاه سینوپتیک مشهد گیری شدهاندازه

 5334-5312  الهای زیرزمینی از سبرداری از آب( براساس مطالعاتی در دشت مشهد اعلام نمودند میزان بهره0224نیریزی و جان پرور )

 .[11]افزایش یابد  میلیارد مترمکعب دیگر نیز 1/0به میزان  5311شود تا سال بینی میمیلیارد مترمکعب افزایش یافته و پیش 1/4به میزان 

متر ارتفاع های مورد استفاده شامل آمار ماهانه پارامترهای هواشناسی بارش، دمای حداقل، دمای حداکثر، دمای متوسط و همچنین پاراداده

 باشند. سال آماری( می 32شمسی)به مدت  5310-13الی  5313-14های آبی زیرزمینی طی دوره زمانی سالسطح آب

 

 تجزیه و تحلیل آماری -2-2

زیرزمینی از های سطح آبهای مورد نیاز جهت محاسبه تبخیر و تعرق پتانسیل و دادههای بارش و دادهبه منظور کنترل آماری و بررسی کیفیت داده

اسمیرنوف جهت  –کلموگراف بک و آزمون  –های پرت گروبز کندال و آزمون داده –ویتنی، آزمون استقلال من  –های آماری همگنی من آزمون

 است.ها استفاده شدهبررسی نرمال بودن داده

اسمیرنوف و آزمون  –با توجه به آزمون کلموگراف  های هواشناسی تقریبا از کیفیت آماری کاملی برخوردار هستند.های ایستگاهتمامی داده

 .باشندیرزمینی غیر نرمال و دارای روند میهای آب زکندال اصلاح شده  داده –استقلال من 

های مفقود از روش بیشترین همبستگی خطی با نزدیکترین ایستگاه که دارای شرایط آب ازی آماری بارندگی و دما در ماهبه منظور بازس  

تری داشت، بارندگی و دما در ایستگاه دارای نقص آماری به کمک رگرسیون خطی برآورد یی مشابه با ایستگاه مورد نظر بوده و همچنین آمار کاملوهوا

ی منطقه مقادیر های پیزومتررد هر یک از ایستگاه و یا چاهدر مو زیرزمینیو سطح آب دما  ،های ناقص بارشداده تکمیل و رفع نقص بعد از  گردید.

 Arc GIS، 5203  توسط نرم افزاربندی ، روش تیسنبا استفاده از زیرزمینی آبمقادیر سطح دما و باران و همبارش، دما با استفاده از رسم خطوط هم

 ساله تعیین شدند. 32برای کل سطح دشت در مقیاس ماهانه و در طول دوره آماری 

 

 روش تحقیق -2-3

است. پس از تعیین تبخیر و تعرق پتانسیل، ( در نظر گرفته شدهEToسامانی به عنوان روش محاسبه تبخیر و تعرق پتانسیل) –ه هارگیوز در این تحقیق رابط

( ماهه محاسبه گردید. به منظور محاسبه دو 3,6,9,12,18,24,48های )در مقیاس SPEI, SPIهای خشکسالی هواشناسی مقادیر هر یک از شاخص

. پس گردید استفاده Excel 2013نرم افزار  از GRIزیرزمینی و جهت محاسبه شاخص منبع آب R 3.4های نرم افزار از پکیج SPIو  SPEIشاخص 
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زیرزمینی )با تاخیر شاخص خشکسالی آببا های خشکسالی هواشناسی در مقیاس های مختلف فصلی و سالانه از آن همبستگی بین هر یک از شاخص

 گرفت.زمانی( مورد بررسی قرارزمانی و بدون تاخیر 
 

 های خشکسالی مورد بررسیشاخص -2-4

 ( SPIشاخص بارش استاندارد شده ) -2-4-1

. محاسبه این شاخص بر اساس بارش بلند مدت [12]شد( بسط و توسعه داده5113کی و همکاران) شاخص بارش استاندارد شده، اولین بار توسط مک

ماهه   48,24,12,9,6,3های زمانی مختلف از جمله است که قادر به محاسبه کمبود بارش در مقیاساندارد شدهیک شاخص است SPIگیرد. صورت می

شود. شود که به طور معمول توزیع گاما در نظر گرفته میهای بارش برازش داده می. در این شاخص ابتدا توزیع آماری مناسب بر داده[13]باشدمی

 گردد.تفاده از احتمالات مساوی به توزیع نرمال استاندارد تبدیل میسپس تابع توزیع تجمعی با اس
 

 ( SPEI) تبخیر و تعرق استاندارد شده –بارش شاخص  -2-4-2

متفاوت  . این شاخص بر مبنای قابلیت محاسبه در مقیاس زمانی[14]برای اولین بار توسط وینسنت سرانو و همکاران معرفی گردید SPEIشاخص 

از سری تفاضل بارش  با استفاده  SPEIاست. شاخص در بررسی تبخیر و تعرق پتانسیل، بسط و گسترش یافته PDSIاسیت شاخص و حس SPIشاخص 

تجمعی به توزیع نرمال استاندارد محاسبه   از تبخیر و تعرق پتانسیل و برآورد تابع احتمال تجمعی برازش یافته بر سری تفاضل و در نهایت تبدیل تابع توزیع

 ردد.گمی

شده توسط ادوارد ارائه  SPI. بنابراین طبقات شدت خشکسالی در آن، مطابق شاخص ستاتوسعه یافته SPIبر پایه شاخص  SPEI شاخص 

 . [15]استارائه شده 5باشد که در جدول ( می5119کی )و مک

 SPEIو  SPIهای طبقات مختلف شدت خشکسالی در شاخص -1جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( GRI) زیرزمینیع آبمنبشاخص  -2-4-3

 استاندارد با فقط رو،این از .استشده ایجاد ی آبتوازن ساده مدل یک از (0223) همکاران و مندیسینو توسط، (GRI) زیرزمینیآب منبع شاخص

 است.پیشنهاد شده( GRIی )زیرزمینآب منبع شاخص شکل، تغییر گونههیچ بدون هاماه یهمه برای محبوس زیرزمینیآبسطح  یماهانه مقادیر سازی

 

 

 نتایج و بحث  .3

 

 GRI های خشکسالی هواشناسی با شاخصبررسی همبستگی مقادیر فصلی و سالانه شاخص 3-1

در سطح دشت  GRIدر مقیاس فصلی و سالانه با شاخص  ,SPEI SPIهای بین شاخص  SPSS 24مقادیر ضریب همبستگی پیرسون توسط نرم افزار 

 است.ارائه شده 3و  0و نتایج در جداول دید مشهد محاسبه گر

 

 

 

 مقدار شاخص اریعلامت اختص طبقات خشکسالی

 یا بیشتر EW 0 ترسالی بسیار شدید

 5011تا  VW 501 ترسالی شدید

 5041تا  MW 5 ترسالی متوسط

 2011تا  -N 2011 نزدیک به نرمال

 -5تا  -MD 5041 خشکسالی متوسط

 -501تا  -SD 5011 خشکسالی شدید

 یا کمتر -ED 0 خشکسالی بسیار شدید
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 زیرزمینیمقیاس فصلی با شاخص منبع آب درهای خشکسالی هواشناسی شاخصمقادیر همبستگی  -2جدول 

شاخص خشکسالی   فصل
 هواشناسی

  (GRI) زیرزمینیشاخص منبع آب

 تاخیر زمانی

       ماه 50      ماه 1       ماه 1 ماه 3      بدون تاخیر

 پاییز
SPI -0.077 -0.078 -0.084 -0.091 -0.136 

SPEI -0.065 -0.067 -0.072 -0.079 -0.130 

 زمستان
SPI 0.326 0.356 0.358 0.313 0.323 

SPEI 0.344 0.374 0.376 0.335 0.345 

 بهار
SPI 0.002 0.007 0.026 0.039 0.055 

SPEI 0.003 0.009 0.025 0.037 0.051 

 تابستان

SPI -0.187 -0.247 -0.253 -0.261 -0.267 

SPEI -0.109 -0.184 -0.194 -0.202 -0.208 

 

 زیرزمینیمقیاس سالانه با شاخص منبع آبدر های خشکسالی هواشناسی شاخصمقادیر همبستگی  -3جدول 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نتیجه گیری .4
 

ماهه و همچنین  04-53-50-1-1-3های در سطح دشت مشهد در مقیاس SPEIو  SPIهای خشکسالی هواشناسی پژوهش، مقادیر شاخصدر این 

 ( تعیین گردید. GRIزیرزمینی )مقادیر شاخص منبع آب

زمانی و بدون تاخیر زمانی ا تاخیر بزیرزمینی های خشکسالی هواشناسی در مقیاس فصلی و سالانه با شاخص منبع آبپس از آن میزان همبستگی شاخص

 محاسبه گردید.

زمانی مختلف با تاخیرهای  GRIدر مقیاس فصلی با شاخص  SPEIو  SPIهای خشکسالی هواشناسی بررسی همبستگی مقادیر شاخص

زیرزمینی ا شاخص منبع آبب SPEIماهه نسبت به شاخص  50با تاخیر زمانی  SPIبهار و تابستان شاخص  –در فصول پاییز  گر این است کهبیان

 زیرزمینی همبستگی بالاتری دارد.ماهه با شاخص منبع آب 1در مقیاس  SPEIهمبستگی بالاتری دارد. اما در فصل زمستان شاخص

زمانی مختلف های زیرزمینی در تاخیرهای خشکسالی هواشناسی در مقیاس سالانه با شاخص منبع آبهمچنین بررسی همبستگی مقادیر شاخص

 دارد. GRIهمبستگی بیشتری با شاخص   SPEIماهه نسبت به شاخص  32در تاخیر زمانی  SPIشاخص خشکسالی هواشناسی  دهد کهشان مین

ضوع مهم باشد گر این موزیرزمینی می تواند بیانالی هواشناسی با شاخص خشکسالی آبهای خشکسیین بودن میزان همبستگی بین شاخصپا

تری غیر از باشد. به عبارت دیگر عوامل مهمیی زیرزمینی در دشت مشهد تنها متاثر از خشکسالی هواشناسی در منطقه نمهاکه وضعیت خشکسالی آب

شاخص 

خشکسالی 

 هواشناسی

 (GRIزیرزمینی )همبستگی شاخص منبع آب

 یتاخیر زمان
   ماه  41           ماه  42   ماه  36 ماه  33  ماه  24 ماه  11 ماه 12 ماه 6 بدون تاخیر          

      

SPI 0.156 0.129 0.146 0.125 0.126 0.186 0.161 0.103 0.111 

SPEI 0.158 0.127 0.141 0.111 0.112 0.172 0.146 0.081 0.092 
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زیرزمینی دشت مشهد مورد بررسی باید اثرات این عوامل بر سطح آب های زیرزمینی دشت مشهد متاثر هستند وعوامل آب و هوایی بر سطح آب

 گیرد.قرار
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