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زیرزمینی در کند. بررسی تغییرات سطح آب  می ایفا بسزایی نقش کشاورزی نیاز مورد آب تأمین در زیرزمینی آب منابع

 در این تحقیق با استفاده از شاخصریزی و مدیریت پایدار منابع آب هر منطقه از اهمیت فراوانی برخوردار است.  برنامه

 22های ( خشکسالی آب زیرزمینی منطقه مورد مطالعه بررسی گردید. برای این منظور، دادهGRIمنبع آب زیرزمینی )
ساله استفاده گردید.  22استان چهارمحال و بختیاری با طول دوره آماری مشترک چاه پیزومتری واقع در دشت لردگان 

محاسبه  Excel 2016با استفاده از رابطه موجود در مقیاس ساالنه در محیط نرم افزار  GRI بدین ترتیب، ابتدا شاخص

GSافزار شد و سپس با استفاده از نرم
سالی آب زیرزمینی بررسی توزیع مکانی خشک (IDWدهی معکوس )و روش وزن +

ی آماری خشکسالی شدید در نزدیکی چاه خسروآباد وجود داشت و در دیگر که در ابتدای دورهگردید. نتایج نشان داد 

ی آماری میانی بیشتر خشکسالی به صورت مالیم و متوسط بوده است مناطق خشکسالی مالیم رخ داده است و در دوره

مطالعه در نزدیکی چاه قرح خشکسالی به صورت مالیم بوده و در کل منطقه وضعیت  ی موردهمچنین در انتهای دوره

 .بدون خشکسالی حاکم بوده است

 

GS(، خشکسالی، GRIمنبع آب زیرزمینی) شاخصکلیدی:  گانواژ
+ ،IDWدشت لردگان ،
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 اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری

 استان اردبیل 

 مقدمه  -1
-رژیم نظرگرفتن در حادثه بدون این رخداد امکان و است وهواییآب های مکررویژگی از و طبیعی پدیده یک خشکسالی

 ای داردگسترده پوشش تحت منطقه و کند خشکسالی شروعی .دارد وجود جهان سراسر در وهواییالگوهای آب و بارش های

(. 2211کینس،  جن(قراردهد خود تاثیرتحت را جهان مختلف تواند مناطقمی هاسال حتی و هاماه ها،هفته برای که

هم  و طبیعی منابع بخش در هم ایتوجه قابل هایخسارت باعث که هستند وهوایی آب ترین رویدادهایمخرب از هاخشکسالی

 تاثیرات آن در خشکسالی که هاییزمینه از یکی مسلم طور به (2212 و اداموویسکی، الین بی(شوندمی هاانسان زندگی در

 منابع حساسیت و هستند محدودیت خشکسالی قابلیت دارای که مناطقیبالطبع  و است کشوری هر آبی منابع گذاردمی مسلم

-آب منابع مدیریت صحیح دلیل همین به .طلبدمی از خشکسالی پس و حین قبل، را اقداماتی بنابراین بیشتر است آنها در آب

 اینکه مگر شودنمی میسر این ( و1334 فرج زاده،(است موثر خشکسالی هایخسارت در کاهش زیرزمینی و سطحی های

 است الزم مدت بلند هایبرنامه از بسیاری در .باشند داشته بلندمدتی هایریزیبرنامه آب منابع مدیریت خصوص در مدیران

 منابع در مدیریت دلیل همین به شود ترسیم منطقه تر برای و خشک هایدوره و بارندگی آینده از وضعیت اندازی چشم که

برخوردار  زیادی اهمیت از خشکسالی بینیموضوع پیش اقتصادی و محیطی زیست های ریزیبرنامه از بسیاری همچنین و آب

 (.1332همکاران،  و زادهحسن( است

 مواد و روش -2

 منطقه مورد مطالعه 2-1
و  شرقی طول 21°،2'، 22" تا درجه 22°،11'،14" تیمربع در موقع لومتریک 342141شهرستان لردگان با مساحت 

قرار گرفته و از شمال به شهرستان اردل و بروجن و  چینویاز نصف النهار گر شمالی عرض 31°،44'،22" تا درجه °31،32'،3"

احمد ، از شرق به استان اصفهان و از غرب به شهرستان اردل و استان خوزستان محدود  ریو بو هیلویاز جنوب به استان کهگ

متر از سطح آزاد دریا در رشته کوه زاگرس قرار دارد و از لحاظ  1322( این منطقه با ارتفاع متوسط 1شده است)شکل 

متر در جهت  3222ناطق مرتفع آن بیش از و م باشد یمتر م 2222منطقه با ارتفاع کمتر از  نیهای شمالی ا توپوگرافی قسمت

 .است شرقی جنوب –شمال غربی 

 
 یزومتریپ های دشت لردگان و چاه تیموقع  GISی(خروج1شکل )

 های پیزومتری دشت لردگانموقعیت و تراز چاه 1جدول 

طول جغرافیایی تراز چاه جغرافیاییعرض  چاه طول جغرافیایی تراز چاه عرض جغرافیایی چاه
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 اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری

 استان اردبیل 

32/1141 222333 3432222 برجویی 22/1232 411132 3413141 گاوداری

11/1111 214132 3412132 ده ترکان 24/1212 413243 3414124 نادری

2/1323 224423 3413221 بابا احمد 43/1214 412132 3412243 لردگان مشاهده

34/1311 214313 3433331 خسروآباد 22/1112 412321 3414231 شن شویی

22/1133 214122 3411213 ده رشید 33/1211 414234 3413332 لردگان شمال

21/1132 214133 3413324 چیسلح  31/1213 411211 3412313 بهرهشش

22/1332 222122 3423223 ابواسحاق 41/1212 411221 3413221   برآفتاب

11/1142 223341 3432332 مرادان 3/1121 412233 3413132 تل ماران

42/1132 212323 3411122 ده صحرا 11/1233 411441 3413332 میالس

11/1133 223123 3423224 قرح 22/1133 221322 3432134 آلونی

  (GRIشاخص منبع آب زیرزمینی) 2-2

سفره آب زیرزمینی به کار (. این نمایه به منظور ارزیابی وضعیت مخزن 3در ایتالیا ارائه شد ) 2221نمایه منبع آب زیرزمینی در سال      

 شود.رود. این شاخص با توجه به آمار بلند مدت سطح ایستابی بر اساس رابطه زیر محاسبه میمی

 (1رابطه )

 

، میانگین yاز سال  m: ارزش سطح ایستابی در ماه y ،Dy.mاز سال  m: ارزش شاخص منبع آب زیرزمینی در ماه GRIکه در آن؛ 

 سال. Dبرای  mهای سطح ایستابی ماه : انحراف معیار دادهσD.mسال،  Dبرای  mهای سطح ایستابی ماه  داده

 GRI شاخص بندی شدت(طبقه2جدول )

 

 نتایج -3
های پیزومتری موجود در مناطق دشتی حوزه آبخیز لردگان  های سطح تراز آب زیرزمینی در چاه در این تحقیق ابتدا داده

شهرستان لردگان اخذ گردید. بعد از آن به منظور بررسی همگن ای استان چهارمحال و بختیاری و های آب منطقه از سازمان

استفاده شد سپس با  SPSS 16افزار  های هواشناسی و آب زیرزمینی از آزمون همگنی ران تست در محیط نرمبودن داده

 خشکسالی منطقه مورد بررسی قرار گرفت. GRIبکارگیری شاخص 

 GRIفاده از شاخص نتایج تحلیل خشکسالی آب زیرزمینی با است 3-1

 41و  24، 11، 12، 3، 1، 3مقیاس زمانی  3زمینی از برای بررسی خشکسالی آب زیر و شدت خشکسالی استخراج دوره

-دهنده ها، نشان افزار اکسل تعیین شد. مقیاسزمینی با استفاده از نرمماهه و ساالنه استفاده شد و ضرایب شاخص منابع آب زیر

ماهه و  41و  24، 11، 3،12های زمانی مختلف  های مختلف اند. بدین صورت در مقیاس خشکسالی در چاه  ی تفاوت شدت

ماهه بیشترین مقدار در چاه شن  3شن شویی بوده و در مقیاس زمانی   ه دارای بیشترین مقدار در چا GRIساالنه شاخص 

 شویی بوده است. 

 آماریتجزیه و تحلیل زمین 3-2

 GRIمقادیر  طبقات خشکسالی

 >2 بدون خشکسالی

 (-33/2) - 2 خشکسالی مالیم

 (-43/1) –( -1)  متوسطخشکسالی 

 (-33/1) –( -43/1) خشکسالی شدید

 ≥ -2 خشکسالی بسیار شدید

mD

mDmyD
GRI

.

..
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 اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری

 استان اردبیل 

ای تعیین بهترین و کارامدترین مدل نیم تغییرنما، داده های سال آماری ابتدا، میانه و انتها مورد بررسی قرار گرفت. بر

GSافزار به نرم 1334و  1313، 1331های خرداد و دی ماه برای دوره GRIهای شاخص داده
اضافه شد. در نهایت بهترین  +

 ارائه شد. 3بندی مشخص شد که نتایج آن در جدول مدل برای انجام عملیات پهنه

  GRIنتایج تجزیه و تحلیل واریوگرام شاخص  3جدول 

 مدل دوره
ای) اثرقطعه

m
2 ) 

m) آستانه
 C/(C0+C) (mی تأثیر) دامنه (2

ضریب همبستگی مکانی 

(r) 

مجموع مربعات باقیمانده 

(RSS) 

 241/2 322/2 333/2 23122 13422/2 22122/2 کروی 31خرداد 

 222/2 112/2 123/2 213122 22142/2 23122/2 نمایی 31دی 

 221/2 231/2 332/2 31122 43322/2 21122/2 کروی 13خرداد 

 233/2 113/2 111/2 31122 32112/2 11132/2 کروی 13دی 

 243/2 321/2 222/1 13322 24122/2 22212/2 خطی 34خرداد 

 243/2 442/2 333/2 123313 13122/2 22122/2 گوسن 34دی 

 ArcGISدر محیط  GRIتوزیع مکانی خشکسالی آب زیرزمینی با استفاده از شاخص  3-3

و همچنین با توجه به کمترین ضریب خطا  GRIبندی خشکسالی آب زیرزمینی با به کارگیری از شاخص  پهنه

در  GRIماهه شاخص  12های مقیاس  استفاده شد. برای اجرا از داده 1(IDWدهی عکس فاصله ) از طریق وزن

 ArcGISها به محیط استفاده شد. در نهایت داده 1334و  1313، 1331های  های زمانی خرداد و دی ماه سالمقیاس

 ارائه شد. 2  های مشخص شده در شکل ها و سال وارد شد. گستره شدت خشکسالی در دوره

 

 

                                                
1- Inverse Distance Weighting 
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 اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری

 استان اردبیل 

 

 
 GRI گستره شدت خشکسالی با استفاده از شاخص 2شکل 

 نتیجه گیری -4

باشد که در و توزیع مکانی خشکسالی آب زیرزمینی نتایج به دست آمده بدین صورت می GRIبا استفاده از شاخص 

داشت  شود و در دیگر مناطق خشکسالی مالیم وجودی آماری خشکسالی شدید در نزدیکی چاه خسروآباد دیده میابتدای دوره

ی مورد مطالعه در ی آماری میانی بیشتر خشکسالی به صورت مالیم و متوسط بوده است همچنین در انتهای دورهدر دوره

نزدیکی چاه قرح خشکسالی به صورت مالیم بوده و در کل منطقه وضعیت بدون خشکسالی حاکم بوده است که این چنین 

 رور بهبود پیدا کرده است.توان نتیجه گرفت که تراز آب زیرزمینی به ممی

 منابع مورد استفاده

 GIS در محیط شده استاندارد بارندگی شاخص از استفاده با های خشکبندی دوره(، پهنه1311) کاظم حسین، داوری؛ انصاری، .1

 .12-33:  121تهران، دانشگاه جغرافیایی های جغرافیایی، مؤسسهپژوهش نشریه خراسان، استان

بینی خشکسالی با استفاده از الگوریتم ژنتیک و شبکه عصبی، مجله آب و . پیش1332فرد، ا.، کردانی، ا.ع. و فاخریحسن زاده، ی.،  .2

 .12-41،صفحات  3فاضالب ایران ،شماره 

ابع برداری از منابع آب در ایران، سومین سمینار علمی مطالعات منهای بهره. قابلیت خشکسالی و محدودیت1334زاده اصل، م.، فرج .3

 .342-332، تهران ، ص  1334مهرماه  13-12آب،
4-   Jenkins, K. L., 2011. Modeling the Economic and Social Consequences of Drought under Future Projection 

of Climate Change, Ph.D Thesis, Department of Land Economy, University of Cambridge, 222 p. 
5-  Belayneh, A. and Adamowski, J., 2012. Standard Precipitation Index Drought Forecasting Using Neural 

Networks, Wavelet Neural Network and Support Vector Regression, Applied Computational Intelligence And 

Soft Computing, 13 p.  
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 اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری

 استان اردبیل 

Investigation of underground water drought using the existing 

indexes and determining its scope in Lordegan plain 
Abstract 

Underground water resources has an important role in supplying water for 

agriculture. Investigating level of underground water is very important in 

programming and Sustainable Management of water resources. In this research 

underground water drought studied using groundwater resource index in studied 

case region. For this purpose, the data of 20 piezomete wells located in Lordegan 

plain in Charmahal Bakhtiari province with 25 years length of the joint period 

was used. Thus, first the groundwater resource index calculated using The 

relationship exists on an annual scale in Excel 2016 software and then using GS
+ 

software and Iverse distance weighting (IDW) method, Distributed spatial 

drought of underground water investigated. The results showed that at the 

beginning of statistical period, there was severe drought near the Khosro Abad 

well and near normal drough happened in other regions and In the middle 

statistical period most of drought was near normal and average. Also at the end 

of studied period the drough was near normal near the Gharah well and 

condition of whole region was without drought. 

Keywords: ground water resources,drought,GS
+
,IDW,lordegan plain. 
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