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  چکیده 

و  زيیدر برنامه ر ینیرزمیمنابع آب ز راتییو تغ ینیزم ریآب ز يافت سطح سفره ها زانیدر م یاثرات خشکسال یبررس

 ریبا افت چشمگ لیدشت اردب ریبرخوردار است. در سال هاي اخ یفراوان تیمنابع آب هر منطقه از اهم داریپا تیریمد

 حیصح تیریبه مد یکیدروژئولوژیه یخشکسال یتوان انتظار داشت با بررس یمواجه شده است، که م ینیرزمیسطح آب ز

 ینیرزمیبا استفاده از شاخص منبع آب ز لیاردب دشت ريیپذ بیآس زانیم ق،یتحق نیدشت، کمک کرد. در ا نیآبخوان ا

GRI  با  لیواقع دردشت اردب زومتریپ 24 يساالنه و داده ها اسیدر مقبه عنوان یک شاخص خشکسالی آب زیرزمینی

تراز سطح  راتییروند تغ یحاصل از بررس جینتاشده است.  ی) بررس1391- 1367سال ( 25طول دوره آماري مشترك 

از برداشت  یامر ناش نیباشد که ا یم یخط منف بیو ش ینزول رینشانگر س مورد نظر یزمان يدر بازه  ینیرزمیآب ز

+ 07/0بطوریکه مقدار شاخص در ابتداي دوره آماري از عدد  باشد یسفره م هیو کاهش تغذ ینیرزمیاز منابع آب ز شتریب

مهمی  اریفصول بهار و تابستان اثار بس بهره برداري بخصوص در نهیبه تیریبدون شک مد. رسیده است - 5/1به 

  منطقه دارد.  نییرزمیمنابع آب ز بیاز تخر ريیدرجلوگ

  

   لیدشت اردب ،ینیرزمیز يآب ها ،یشاخص خشکسال ،یخشکسالکلیدي:  گانواژ

  

  مقدمه  - 1

بلند مدت آن می باشد و می تواند در هر  نیانگیاست که ناشی ازکاهش بارش نسبت به م عییخشکسالی رخداد طب

آن  ینیسازد، که نمود ع یمختلف از جمله بخش منابع آب وارد م يرا به بخش ها یصدمات فراوان دهیپد نیرخ دهد. ا مییاقل

 نیخسارت به ا نیاتخاذ کرد تا کمتر نهیزم نیرا در ا کیاستراتژ تیریمد دیرو با نیکمبود آب است. از ا ریاخ يدر سال ها

 نیتدو نیو همچن یباط با روند گذشته و کنونشاخص ها در ارت يکسری نیتدو ازمندیکار ن نیبخش وارد گردد که ا

ارائه شده  يمتعدد يشاخص ها یخشکسال یابیو ارز شیپا يمنظور برا نیباشد. بد یمقابله با آثار سوء آن م يبرا ییراهبردها

 یآن، متفاوت م یمحاسبه و روش محاسبات يبرا يورود يرهایمتغ يریشاخص ها بر اساس به کارگ نیاز ا کیاست که هر 

کاهش  نییرزمیآب ز هیهنگامی که خشکسالی هواشناسی اتفاق می افتد، ابتدا تغذ ).1394احمدي خورمه و همکاران، ( باشند

اما  رند،یمی گ رچشمه. گرچه تمام خشکسالی ها از کمبود بارندگی سابدیو دبی آبخوان کاهش می  ستابییسپس سطح ا افته،ی

،  Silva( زمانی رخ می دهند ریی هاي هواشناسی و کشاورزي معموأل با تأخنسبت به خشکسال کییدرولوژیخشکسالی هاي ه

براي مصارف مختلف کشاورزي، شهري و صنعتی به شدت مورد بهره  نی،یرزمیآب هاي ز ر،یخشکسالی هاي اخ در). 2003

. گرچه آب دیمی نما دیتشد رانیرا در اکثر نقاط ا نییرزمیمسئله، تنش خشکی بر منابع آب ز نیبرداري قرار گرفته است. ا

از بررسی هاي مربوط به خشکسالی مورد توجه  اريیاما در بس وند،محسوب می ش ایاز منابع مهم آبی در دن کیی نییرزمیهاي ز

بهره برداري از منابع آب و کاهش اثرات منفی  نهیبه تیریمنظور مد به). 1396فاریابی و مظفري زاده، . (رندیگ یقرار نم
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 لیشوند. تحل ابییو ارز شیداده هاي بلندمدت مناطقی که در معرض خطر خشکسالی هستند، پا ستیی باخشکسالی، م

 Shahid and( ضروري است اریبس قیشاخص دق کیکمی آن وجود  لیاست و براي تحل فییخشکسالی اغلب توص

Hazarika،2010 .(هاي  تیفعال نیو همچن یمنبع براي مصارف عموم کیبه عنوان  ینیرزمیمنابع آب ز ا،یمناطق دن شتریب در

 شیها ب یبه خشکسال ینیرزمیبدان معناست که واکنش آب هاي ز نیبه سرعت مورد بهره برداري قرار گرفته است. ا يکشاورز

و  یهاي سطح انیجر یدگیخشک قیآب را از طر عدر دراز مدت کاهش مناب یمیاقل یاز حد مهم شده است. خشکسال

 يها آب). و همکاران Calow، 1999( ندیگو یم یکیدروژئولوژیه یخشکسال دهیپد نیبه دنبال دارد که به ا ینیرزمیز

و جهان است. هر خشکسالی با سه خصوصیت شدت، طول دوره و پهناي تحت  رانیآب در ا نیمنابع با ارزش تام ینیرزمیز

زیابی وضعیت خشکسالی با دقت مناسب و قبل از وقوع آن، می تأثیر شناخته می شود. پیش بینی مقدار بارندگی و به تبع آن ار

حاصل از آن کمک قابل توجهی نماید. گرچه آب هاي زیرزمینی یکی از منابع مهم  اتتواند به برنامه ریزي جهت کاهش خسار

ایمانی و گیرد ( نمیآبی در دنیا محسوب می شود امر در بسیاري از بررسی هاي مربوط به خشکسالی مورد توجه قرار 

خشکسالی آب هاي زیرزمینی براي توصیف وضعیت مکانی است که سطح منابع آب زیرزمینی به  اصطالح). 1390همکاران، 

عنوان پیامد مستقیم خشکسالی، افت پیدا می کند. زمانی که سیستم هاي آب زیرزمینی تحت تأثیر خشکسالی واقع می شود 

می کند. چنین خشکسالی را خشکسالی آب  اسفره آب زیرزمینی کاهش پیدابتدا آبگیري، سپس سطح و در نهایت آبدهی 

 تیوضع ینیب شیو پ شیو قابل اعتماد براي پا دیمف یبه عنوان شاخصGRI  ینیرزمیزیرزمینی می نامند. شاخص منبع آب ز

 یمکان ،یرابطه ي زمان یابی. به منظور ارز)1396(فاضل پور و همکاران،  به کار برده شده است یشناس نیآب و زم یخشکسال

کندال استفاده شده  -مدت با استفاده از آزمون من یطوالن یخیاز داده هاي تار ینیرزمیو آب ز یبارندگ ،یسطح انیجر نیب

 نیب دندکهیرس جهینت نیبه ا ایاز دشت هاي استرال یکی ینیرزمیو سطح آب ز یخشکسال نیرابطه ي ب یاست. در بررس

خشکسالی  نییب شیو پ شیقوي وجود دارد. براي پا یکم عمق منطقه ارتباط ینیرزمیشده وسطح آب ز اریمع یشاخص بارندگ

 ایتالیا ايیدر کاالبر) 2008(و همکاران  Mendicino توسط نی،یرزمیشاخص منبع آب ز ایGRI  شاخص نییرزمیمنابع آب ز

شده  شیسازي شده آزما هیسال داده شب 40شاخص با  نیتر يو کاربرد نیدتریعنوان جد GRI شد. تاکنون شاخص شیآزما

شده، منابع آب  اریمع یبارندگ شاخصهاي آبخوان دشت فسا با استفاده از ینیرزمیبر منابع آب ز یخشکسال ریتأثاست. 

  ) بررسی گردید.1391توسط صیف و همکاران ( شده اریمع یکیالکتر تیهدا تیو قابل ینیرزمیز

مسائل  نیاز مهمتر یکیآب  بحران .است گریشاخص بهتر از شاخص هاي د نیا نییرزمیز بخشکسالی آ شیبراي پا

 ،يمنطقه ا ،یالملل نیتوسعه در سطح ب يارکان وجود یتمام بایشود که تقر یمحسوب م یجوامع انسان تیریموجود در مد

درصورت  یخشکسال نیحال ا نیدهد. با ا یقرار م ریخشک تحت تاث مهیرا به خصوص در مناطق خشک ون يا هیو ناح یمل

اقتصادي به جاي خواهد گذاشت و گاه  - یواجتماع کیدرولوژیاي را درجنبه هاي کشاورزي، ه ارگستردهیتداوم، خسارات بس

 ییایجغراف تیبه لحاظ موقع رانیشوند. کشور ا لیتبد یتواند به بحران جهان یو مضرآن تاحدي است که م میرمستقیاثرات غ

و بلندي خود درکمربند خشک جهان قرار گرفته و در مجاورت با  یپست اتیجو و خصوص یخاص خود نسبت به گردش عموم

د شده یشد یسال ها دچار خشکسال شتریدر ب جه،یباشد؛ در نت یخشک م مهیخشک و ن میپر فشار جنب حاره اي داراي اقل

و با استفاده از  لیطح ایستابی آبخوان آب زیرزمینی دشت اردبهدف از این پژوهش بررسی اثر خشکسالی در یک بر س .است

 نییبه عنوان یک شاخص هیدروژئولوژیکی و تع GRIداده هاي تراز آب در پیزومترها و محاسبه شاخص منبع آب زیرزمینی 

 هیرو یب يبرداشت ها لیبه دل ینیرزمیافت سطح سفره آب ز زانیم یساله و بررس 25 يخشک وتر در دوره آمار يسال ها

  می باشد. یو صنعت يکشاورز
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  مواد و روش ها: - 2

  منطقه مورد مطالعه تیموقع - 2-1

درجه  38 ییایدشت درعرض جغراف نیواقع شده است. ا رانیا یاست که در شمال غرب لیمنطقه مورد مطالعه دشت اردب

واقع شده  یشرق قهیدق 20درجه و 48تا   قهیدق 55درجه و  47 ییایو طول جغراف یشمال قهیدق 27درجه و  38تا  قهیدق 3و 

سبالن قرار دارد.  یالبرز (ارتفاعات تالش) و در امتداد دامنه شرق کوهرشته  یمشرف برارتفاعات بخش غرب لیاست. دشت اردب

 یم متریلیم 304حدود  لیاردب کینوپتیس ستگاهیباشد. متوسط بارش ساالنه در ا یمربع م لومتریک 990مساحت آن حدود 

 ستگاهیدماي ساالنه ا نیانگیآن ماه مرداد است. م نیماه و کم باران تر بهشتیماه سال ارد نیدشت پر باران تر نیباشد. در ا

شود، حداقل دماي ثبت شده در  یمحسوب م رانیا ریسردس یاز نواح یکیگراد است و  یدرجه سانت 9 لیاردب کینوپتیس

 تیموقع 1روز در سال است. شکل  130 خبندانیو متوسط تعداد روزهاي  گرادیدرجه سانت - 8/33 لیاردب کینوپتیس ستگاهیا

   دهد. یرا نشان م لیدشت اردب ییایجغراف

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  موقعیت منطقه مورد مطالعه -1شکل

  قیروش تحق - 2-2

اقدام به بازسازي دادههاي ناقص  لیاز جمع آوري اطالعات و آمار بارندگی ایستگاههاي بارانسنجی و سینوپتیک دشت اردب پس

نرمال استفاده شده  عیبا استفاده از روش توز GRIرطوبتی در  تیوضع نییبه روش تفاضل و نسبت ها شد. طبقه بندي و تع

آمار  نی. اردیدوره آماري مشخص صورت می گ کیآمار دراز مدت براي  هیپابراي هر منطقه بر  GRI است. محاسبه شاخص

 کیاحتمال تجمعی داده ها براي  داکردنی. تابع حاصل شده به منظور پافتیآماري مناسب (گاما) برازش  عیدراز مدت به توز

صفر و  نیانگینرمال شده با م مقدار کی GRIزمانی گوناگون می تواند استفاده شود. شاخص  اسیو مق نیو براي ماه مع ستگاهیا

 نیهمبستگی ب بیضر نی،یرزمیکمی منابع آب ز راتییه منظور بررسی شدت اثر بارندگی بر تغمی باشند. ب کی اریانحراف مع

زمانی محاسبه  ریهاي زمانی مختلف، با اعمال و بدون اعمال تأخ اسیدر مق نییرزمیارتفاع سطح آب ز نیانگیبا م GRIشاخص 

  شد.

  

  )2008و همکاران،  نویسی(مندGRI ها بر حسب مقدار یوترسال یخشکسال تیوضع -1جدول

  طبقات  وضعیت   GRIمقادیر

  1  ترسالی بسیار شدید  و بیشتر 2

  2  ترسالی شدید  99/1تا  5/1

  3  ترسالی متوسط  49/1تا  1

  4  نزدیک به بهنجار  - 99/0تا  99/0
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  (GRI)  ینیرزمیشاخص منابع آب ز نییتع - 2-3

در دشت  GRIنقشه هاي حاصل از پهنه بندي شاخص  یکیدروژئولوژیه یخشکسال یمکان راتییبراي مطالعه تغ قیتحق نیا در

گرفته شد. به منظور  لیهر سال دشت اردب GRI شاخص نیانگیم ArcGIS. سپس با استفاده از نرم افزار دیگرد هیته لیاردب

استفاده  زومتريیعدد چاه پ 24دشت، از آمار  نیا ینیرزمیبر منابع آب ز ريوقوع خشکسالی ها در طول دوره آما ریبررسی تأث

سطح اثر  ArcGIS10 لیدشت، ابتدا با استفاده از ابزارهاي تحل نییرزمیشد. براي محاسبه ارتفاع متوسط ماهانه سطح آب ز

قرار گرفت و براي نرمال  یبررس دنرمال بودن مور دگاهیداده ها از د تیشد. وضع نییتع سنیبه روش ت زومتريیچاه هاي پ

 يبرا GRI شاخص لیاستفاده شد. پس از نرمال سازي داده ها، در دشت اردب ArcGISازنرم افزار  رنرمالیسازي داده هاي غ

 يدر دوره  یستابی: ارزش عمق سطح اDiدر این روابط  شود. یبه ممحاس ریساله از رابطه ز 25 يدوره آمار یآبخوان دشت ط

 می باشد. مورد مطالعه ي: تعداد داده هاn و داده ها اری: انحراف معS، یستابیعمق سطح ا نیانگی: مD، مورد نظر
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  : جینتا - 3

و  ینزول رینشانگر سساله  25) 1391-1367( یزمان يدر بازه  ینیرزمیتراز سطح آب ز راتییروند تغ یحاصل از بررس جینتا

باشد. آنچه حائز  یسفره م هیو کاهش تغذ ینیرزمیاز منابع آب ز شتریاز برداشت ب یامر ناش نیباشد. که ا یم یخط منف بیش

 نیباشد و ا یمختلف متفاوت م يزومتریپ يچاه ها يدر هر سال برا ینیرزمیتراز سطح آب ز راتییکه تغ نیباشد، ا یم تیاهم

در مناطق  ینیرزمیبرداشت متفاوت از سفره آب ز زانیو م یکیدرولیه بیش ،يآبگذر بیاختالف در نوع سازند، ضر لیامر به دل

  نمایش داده شده است. 2در دشت اردبیل در جدول  ساالنه یزمان اسیدر مق GRIمتوسط شاخص  ریمقادباشد.  یمختلف م

 

 ساالنهدر مقیاس زمانی  GRIمقادیر متوسط شاخص  -2جدول

  وضعیت رطوبتی  GRI  سال  وضعیت رطوبتی  GRI  سال

1367-1368  

1368-1369  

1369-1370  

1370-1371  

1371-1372  

1372-1373  

1373-1374  

0.07  
0.39  
0.03  
1.03  
0.91  
0.93  
0.47  
1.02  
0.96  

  نزدیک به بهنجار

  نزدیک به بهنجار

  نزدیک به بهنجار

  ترسالی متوسط

  نزدیک به بهنجار

  نزدیک به بهنجار

  نزدیک به بهنجار

1380-1381  

1381-1382  

1382-1383  

1383-1384  

1384-1385  

1385-1386  

1386-1387  

0.1-  

0.12-  

0.02  
0.19  
0.06-  

0.01  
0.06-  

0.01  

  نزدیک به بهنجار

  نزدیک به بهنجار

  نزدیک به بهنجار

  نزدیک به بهنجار

  نزدیک به بهنجار

  نزدیک به بهنجار

  نزدیک به بهنجار

  5  خشکسالی متوسط  -1تا  -49/1

  6  خشکسالی شدید  -5/1تا  -99/1

  7  خشکسالی بسیارشدید  وکمتر 2-



  مهندسی آبخیزداري ایرانسیزدهمین همایش ملی علوم و 

  و سومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست

  ، دانشگاه محقق اردبیلی1397مهرماه  11و  10

 
 

5 

 

  اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداري
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1374-1375  

1375-1376  

1376-1377  

1377-1378  

1378-1379  

1379-1380  

0.02  
0.11  
0.08-  

0.04  
0.02-  

0.15-  

  متوسطترسالی 

  نزدیک به بهنجار

  نزدیک به بهنجار

  نزدیک به بهنجار

  نزدیک به بهنجار

  نزدیک به بهنجار

1387-1388  

1388-1389  

1389-1390  

1390-1391  

1391-1392  

0.06-  

0.01  
0.06-  

0.53-  

1.5 -  

  نزدیک به بهنجار

  نزدیک به بهنجار

  نزدیک به بهنجار

  نزدیک به بهنجار

  شدیدخشکسالی 

 
، که )2(شکل  آن رسم شد یزمان راتیینمودار تغ یکیدروژئولوژیه یخشکسالو  GRIشاخص  یزمان راتییبهتر تغ شینما يبرا

همانطور که شکل نشان می دهد این  است. تیآبخوان و نزول آن نشانه بدتر شدن وضع تیصعود آن نشانه بهتر شدن وضع

دوره اماري تا سال  10ل سال ابتداي دوره آماري داراي وضعیت نرمال و در حالت ترسالی بوده است. اما از سا 10شاخص در 

سال پایانی وضعیت منابع اب زیرزمینی در حالت خشکسالی شدید می  2ام دوره وضعیت منابع آب در حالت نرمال و در  23

  باشد.

  

  ريیگنتیجه - 4

و با استفاده از  لیهدف از این پژوهش بررسی اثر خشکسالی در یک بر سطح ایستابی آبخوان آب زیرزمینی دشت اردب

 نییبه عنوان یک شاخص هیدروژئولوژیکی و تع GRIداده هاي تراز آب در پیزومترها و محاسبه شاخص منبع آب زیرزمینی 

 هیرو یب يبرداشت ها لیبه دل ینیرزمیافت سطح سفره آب ز زانیم یساله و بررس 25 يخشک وتر در دوره آمار يسال ها

 لینشان دهنده بدتر شدن وضع آبخوان دشت اردب یکیدروژئولوژیه یشدت خشکسال یزولن ریسمی باشد.  یو صنعت يکشاورز

 نهیبه تیریبدون شک مدآورد.  یرا به بارم ريینشود تبعات جبران ناپذ ريیامر جلوگ نیاز ا حیصح تیریاگر با مد کهاست 

 منطقه دارد. نییرزمیمنابع آب ز بیاز تخر ريیمهمی درجلوگ اریبهره برداري بخصوص درفصول بهار و تابستان اثار بس

  می تواند مفید و کارامد باشد. GRI شاخص نییرزمیز بخشکسالی آ شیبراي پاهمچنین 

  

  
  ساالنهدر مقیاس زمانی  GRIنمودار تغییرات زمانی متوسط شاخص  -2شکل

 منابع 

بررسی خشکسالی آبزیرزمینی با استفاده از شاخص ). 1394ی، م. (طایی سمیرم ، م.،سلیمانی مطلق، ا.، نوحه گر ، م.،احمدي آخورمه - 1

  . 118-105 ):21(6،مهندسی آبیاري و آب ایران .در آبخوان محدوده مطالعاتی مرودشت خرامه استان فارس GRIو  SWIهاي 
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Assessment of Groundwater Resources of Ardabil Plain Using the 
GRI index  

 
Abstract 
Investigating the effects of drought on the level of underground aquifers and changes in 
groundwater resources is very important in the planning and sustainable management of 
water resources of each region. In recent years, Ardebil Plain has faced a dramatic drop 

in groundwater levels which could be expected to help with the proper management of 
the aquifer through a hydrogeological drought. In this research, the drought 
vulnerability in Ardebil plain was investigated using the GRI groundwater source index 
in annual scale and 24-pisometers data in Ardabil, with a combined statistical period of 
25 years (1339-1396). The results of the study of the process of underground water level 
changes in the time period indicated a downward trend and a negative line slope. This is 
due to a greater withdrawal of groundwater resources and a reduction in table nutrition. 
So the index value has reached from +0.07 to -1.5 at the beginning of the statistical 
period. Undoubtedly, the optimal management of exploitation, especially in the spring 
and summer, is a very important step in preventing the destruction of groundwater 
resources in the area. 

 

Keywords: drought, drought index, ground water, Ardabil plain 
 

 
 


