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چکیده
در این پژوهش سعی شده است که با استفاده از مقادیر ماهانه دبی برداشت چاههای کشاورزی ،تراز سطح ایستابی و مقادیر کیفی
هدایت الکتریکی مناطقی از استان خراسان جنوبی در سال آبی  ،1392-1393محدودیتهای بهرهبرداری از دشت موردبررسی قرار
گیرد .در این راستا ،از تلفیق شاخصهای منبع آب زیرزمینی ،هدایت الکتریکی اصالحشده و دبی برداشت استانداردشده استفاده شد.
در نهایت جهت مدیریت خشکسالی آب زیرزمینی و بررسی خشکسالی هیدروژئولوژیکی از شاخص مدیریت خشکسالی
هیدروژئولوژیکی  HDMIاستفاده شد .شاخص  HDMIیکی از شاخصهای مفید و کاربردی در این زمینه میباشد که کمتر
موردبررسی قرارگرفته است .نتایج نشان داد که در سطح منطقه موردمطالعه خشکسالی آب زیرزمینی در مناطق جنوب شرق محدوده
موردمطالعه وجود دارد .شاخص مدیریت خشکسالی هیدروژئولوژیکی در محدوده موردمطالعه نشان داد که بهرهبرداری از آب
زیرزمینی در بیشتر نواحی منطقه موردمطالعه با مشکل مواجه شده و بهرهبرداری از آب زیرزمینی این مناطق باید با تأمل بیشتری
انجام شود .با توجه به نتایج شاخص  ،HDMIحدود  %86مناطق موردمطالعه در وضعیت بهرهبرداری محدود %10 ،در وضعیت
بهرهبرداری بدون مشکل و  %4در وضعیت عدم بهرهبرداری قرار دارد .بهطورکلی نتایج بررسی شاخص مدیریت خشکسالی
هیدروژئولوژیکی در سطح منطقه موردمطالعه نشان داد که این شاخص توانایی باالیی در ارائه مدیریت صحیح آبخوان و آبخوانداری
داشته و کمک شایانی به متصدیان امور آب در کشور دارد .با تکیه بر نتایج حاصله میتوان بهرهبرداری آب در سطح آبخوان را محدود
کرده و تبع آن تحویل آب را مدیریت نمود.

واژههای کلیدی :آب زیرزمینی؛ چاههای کشاورزی؛ خشکسالی؛ دبی برداشت؛ هدایت الکتریکی.
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 -1مقدمه
تغییر اقلیم و افزایش گرمایش جهانی باعث گسترش
خشکسالیها و تداوم آنها شـده و ایـن تغییر باعث
غیریکنواختی توزیع بارشها شده و بر منابع آب تأثیر می
گذارد .نظر به اهمیتی که مسئله خشکسالی دارد ،پژوهشات
فروانی برای مطالعه آن صورت گرفته است .در گذشته،
بسیاری از مطالعات از زنجیره مارکوف برای شناسایی ویژگی-
های خشکسالی استفاده میکردند ( ;Alam et al. 2013
;Habibi et al. 2018; Paulo and Pereira, 2007
 .)Paulo et al. 2005یکی از شاخصهای خشکسالی

پرکاربرد ،شاخص بارش استانداردشده ( 1)SPIمیباشد که
توسط ) McKee et al. (1993معرفی شد .یکی از
بخشهای متأثر از شرایط بلندمدت خشکسالی ،منابع آب
زیرزمینی هستند که متأسفانه کمتر از سایر بخشها
موردتوجه قرارگرفته است .برداشت بیرویه از منابع آب
زیرزمینی به دلیل کمبود بارش موجب افت سطح آب
زیرزمینی میشود ( Mendicino et al. 2008; Yeh, and
.)Hsu, 2019
در ســالهــای گذشــته شــاخصهــای مختلفــی بــرای پــایش
خشکسالی توسـعهیافتـه اسـت .بـرای ماـال  SPIکـه بـرای
پــایش خشــکســالیهــای هواشناســی بــه کــار مــیرود و از
داده های بارش اسـتفاده مـی کنـد .شـاخص درصـد از نرمـال
( )PN2کــه مفهــوم اساســی آن تقســیم بــارش واقعــی بــر
بــارش نرمــال اســت ( Faryabi and Mozaffarizade
 .)2017شــاخص شــدت خشــکســالی پــالمر ( 3)PDSIکــه
پارامترهــای ماننــد دمــا ،بــارش ،رطوبــت خــاخ و تبخیــر و
تعــرق را بــهکــار مــیرود .شــاخص خشــکســالی احیــایی
( 4)RDIنیــز بــر اســا فاکتورهــای اقلیمــی و هواشناســی،
ســطح آب رودخانــه ،بــارش بــرف ،جریــانهــای ســطحی،
ذخــایر آب و همینــین دمــا محاســبه مــیشــود .شــاخص
بــارش مــرثر ( 5)ERIبــهعنــوان یکــی از شــاخصهــای جدیــد
خشــکســالی در ســالهــای اخیــر ارائــهشــده اســت .ایــن
شاخص بر اسـا تحلیـلهـای کمـی از بـارش مـرثر روزانـه
استوار است.

شـــاخص منبـــع آب زیرزمینـــی ( 6)GRIنیـــز شاخصـــی
جدیــد بــوده و بــرای پــایش خشــکســالی آب زیرزمینــی
معرفـیشــده و از دادههــای تــراز ســطح آب زیرزمینــی بــرای
پایش خشـکسـالی آب زیرزمینـی اسـتفاده مـیکنـد .مـورد
شاخصی که بـهصـورت هـمزمـان بخـش کیفـی و کمـی آب
زیرزمینــی را مــدنظر قــرار دهــد ،مطالعــات زیــادی صــورت
نگرفتــه اســت Rebetez et al. (2006) .نشــان دادنــد
اگرچـــه خشـــکســـالیهـــای تابســـتان  2003در نـــواحی
مرکـزی اروپـا ناشی از وقـو بـارش هـا بـه میـزان کـمتـر از
حد نرمــال بــود امــا افــزایش شـدید دمـا ( 4 °Cنســبت
بـه میــانگین درازمــدت) طــی مـاه هـای ژوئـن و جــوالی
ســبب افــزایش خســارتهــا در بخــشهــای کشـاورزی،
منــابع طبیعــی و بــهطــور چشــمگیرتری ســـبب افـــزایش
مقـدار تبخیـر و تعـرق و تـنشهـای آبـی شـد .بــر اســا
نتـــایج ) Sheffield and Wood (2008انتظــار مــیرود
در نتیجــه افــزایش مقــدار تبخیــر و تعــرق ،تقاضــای آب نیــز
افزایش یابد کـه خـود مــی توانــد بـهطـور قابـلمالحظـهای
بـــر وضــعیتهــای خشــکســالی تأثیرگــذار باشــد .بــارش و
تبخیـــر و تعـــرق ،دو پـــارامتر مهــــم و ضــــروری بــــرای
پــــایش خشـــکســـالیهـــای هواشناســـی مـــیباشـــند
(Kim et al. .)Blenkinsop and Fowler 2007
) ،(2009خشــکســالی هواشناســی ســئول پایتخــت کــره
جنـوبی را بـا شـاخص  EDIمــورد ارزیـابی قراردادنـد .نتــایج
نشــان داد کــه شــاخص  EDIدر شــرایط ســئول بســیار
کارآمــدتر از  SPIدر ارزیــابی مقیــا هــای زمــانی بلندمــدت
و یا کوتاهمدت خشـکسـالی عمـل مـیکنـدDuggins et .
) ،al. (2010شـــاخص بـــارش اســـتاندارد را بـــهمنظـــور
بررســی الگــوی تغییــرات خشــکســالی در چهــار ایســتگاه
کنیــا بـهکــار بردنــد .در مطالعــه مــذکور نقطــه تغییــر ســری
زمــانی  SPIموردمطالعــه قــرار گرفــت کــه در آن نقطــه
تغییر الگوی خشـک سـالی بـه طـور محسوسـی تغییـر کـرده
است.
روشهــای مــدل لگــاریتمی-خطــی7و فواصــل اطمینــان
چندگانــه8و نســبتهــای فــرد9بــرای تخمــین نقطــه تغییــر
وضعیت خشکسالی بـهکـار بـرده شـده اسـت .نقطـه تغییـر

1

Standardized Precipitation Index
Percent of Normal
3
Palmer Drought Severity Index
4
Reclamination Drought Index
5
Effecvive Rainfall Index
2
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6

Groundwater Resource Index
7
Log-linear
8
Multiple confidence intervals
9
Odds ratios
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سری زمـانی  SPIبـهویـژه در مـاتری هـای تغییـر حالـت از
یــک کــال خشــکســالی بــه کــال دیگــر ،مــوردنظر
پـژوهش مـذکور بـوده اسـت Seyfi et al. (2012) .میـزان
آســیبپــذیری خشــکســالی هواشناســی دشــت فســا را بــا
اســتفاده از شــاخص  SPIدر مقیــا هــای مختلــف ماهانــه،
فصـــلی و ســـاالنه در طـــول دوره آمـــاری  1357-1388و
وضعیت خشکسـالی آب و زمـینشناسـی ایـن منطقـه طـی
ســالهــای  1372-1388را بــا اســتفاده از شــاخص GRI
موردمطالعه قراردادنـد .نتـایج نشـان داد کـه مقـدار شـاخص
 GRIدر ســالهــای  1387 ،1382و  1388رونــد کاهشــی
داشــته اســت Chamanpira et al. (2014) .بــا اســتفاده
از شــاخص  SPIو شــاخص  GRIوضــعیت خشــکســالی
منابع آب زیرزمینـی دشـت الشـتر را بررسـی کردنـد .نتـایج
نشــان داد کــه شــاخص  GRIدارای بــیشتــرین ضــریب
همبســتگی اســت کــه حــاکی از تأثیرگــذاری خشــکســالی
بـر آب زیرزمینـی دشـت الشــتر مـیباشـدFaryabi and .
 Mozaffarizadeخشــــــــکســــــــالی
)(2017
هیــدروژئولوژیکی دشــت دیــر – آبــدان اســتان بوشــهر را
موردبررسی قراردادنـد .نتـایج پـژوهش آن هـا نشـان داد کـه
بهـــرهبـــرداری از آبخـــوان دشـــت موردبررســـی توصـــیه
نمـیشـود Ramezani et al. (2019) .خشـکسـالیهـای
منطقه جنوب غـرب آسـیا را بـا اسـتفاده از شـاخص کمبـود
تــو م ( 1)JDIارزیــابی کردنــد .نتــایج نشــان داد کــه شــاخص
 JDIعالوه بـر توصـیف علمـی وضـعیت کلـی خشـکسـالی،
قابلیت مشخص کـردن زمـان شـرو خشـکسـالیهـا و نیـز
خشــکســالیهــای طــوالنیمــدت را دارد و امکــان ارزیــابی
وضــعیت خشــکســالی را بــهصــورت مــاهبــهمــاه فــراهم
مــیســازد Ramezani et al. (2020) .بــرای بررســی
تغییــرات الگــوی بــارش و خشــکســالی هواشناســی در
حوضــه آبریــز دریاچــه ارومیــه از شــاخص تــراکم اســتفاده
کردنـــد .نتـــایج نشـــان داد کـــه تمـــامی ایســـتگاههـــای
موردمطالعــه در وضــعیت نســبتام مــنظم ،تــراکم متوســط و
نسبتام نامنظم از نظر توزیع بارش روزانه قرار دارند.
بــا توجــه بــه پــژوهشهــای ارائــهشــده و هــمچنــین شــرایط
تغییــرات اقلیمــی در ایــران و بــهخصــوش شــهرهای حاشــیه
کــویر ،لــزوم برنامــهریــزی و مــدیریت منــابع آب ضــروری
مــیباشــد .هــمچنــین در شــهرهایی کــه وابســتگی شــدیدی
به آب زیرزمینـی دارنـد ،ایـن ضـرورت دوچنـدان مـی شـود.
1

Joint Deficit Index

یکــی از شــاخصهــای مهــم در زمینــه ،شــاخص مــدیریت
خشکســــالی هیــــدروژئولوژیکی ( )HDMI2اســــت .ایــــن
شــاخص بــا توجــه بــه تجمیــع اســتاندارد شــاخصهــای
مختلف ،اطالعـات جـامعی در مـورد نحـوه مـدیریت آبخـوان
در اختیــار مــیگــذارد .هــدف از پــژوهش حاضــر ،ضــمن
تلفیـــق شـــاخصهـــای خشـــکســـالی موجـــود ،بررســـی
خشــکســالی آب زیرزمینــی و وضــعیت برداشــت از منــابع
آب زیرزمینــی در محــل چــاههــای کشــاورزی در محــدوده
اســتان خراســان جنــوبی در ســال آبــی  1392-1393بــا
استفاده از شاخص  HDMIاست.

 -2مواد و روشها
 -1-2منطقه موردمطالعه
منطقــه موردمطالعــه در ایــن پــژوهش ،اســتان خراســان
جنــوبی واقــع در شــرق کشــور شــامل آبخــوان محــدوده
شــهرهای بشــرویه ،بیرجنــد ،درمیــان ،ســرایان ،سربیشــه،
طــب  ،فــردو  ،قــائن و نهبنــدان مــیباشــد (شــکل .)1
میــانگین بارنــدگی ســاالنه اســتان خراســان جنــوبیmm ،
 134و میـــانگین دمـــای ســـاالنه 17/5 °C ،اســـت%95 .
وســعت ایــن اســتان را عرصــههــای طبیعــی در برم ـیگی ـرد
کــه از ایــن میــزان 22%/7 ،بیابــانی %63/3 ،مراتــع بیابــانی،
 %7/2مراتــع خــوب و متوســط و  %6/8جنگلــی اســتha .
 880334از مســـاحت ایـــن اســـتان ،جـــز کـــانونهـــای
بحرانــی فرســایش بــادی اســت کــه شــهر قاینــات بــا ha
 242472مســاحت کــانونهــای بحرانــی ،دارای بــیشتــرین
ســطح و شهرســتان ســرایان بــا  ،27787 haدارای کــم-
تــرین ســطح کــانون بحــران فرســایش بــادی اســت .پ ـ از
الحاق شهرستان طب به ایـن اسـتان ،بـا توجـه بـه وسـعت
زیــاد بیابــانهــای طــب  ،خراســان جنــوبی از ششــمین
استان بیابانی ایران ،بـه دومـین اسـتان بیابـانی تبـدیل شـد.
در ایــن مطالعــه از دادههــای ســطح ایســتابی ( )mهــدایت
الکتریکـــی ( )µmhos/cmو دبـــی برداشـــتی چـــاههـــای
بهــرهبــرداری در ســال آبــی  1392-1393جهــت بررســی
خشــکســالیهــای آب زیرزمینــی و مــدیریت خشــکســالی
هیـــدرولوژیکی اســـتفاده شـــد .دادههـــای موردبررســـی
بــهصــورت ماهانــه اســتفاده شــد .ایــن ناحیــه از ایــران بــه
لحاظ آب و هـوایی از تابسـتانهـای بسـیار گـرم و خشـک و
زمستانهای نسبتام کوتاه ،برخوردار است.
2
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شکل  -1منطقه موردمطالعه در سطح ایران و خراسان جنوبی
Fig. 1 The studied area in Iran and south Khorasan

روش اســـتفاده در ایـــن پـــژوهش بـــرای بـــهکـــارگیری
تصـــمیمات مـــدیریتی شـــامل جنبـــههـــای مختلفـــی از
جملــه وضــعیت خشــکســالی ،وضــعیت کیفــی منــابع
آب زیرزمینـــی کـــه خـــود نتیجـــه تـــأثیرات شـــرایط
اقلیمــــی و هیــــدرولوژیکی اســــت و قابلیــــت کمــــی
Faryabi
and
آبخـــــــوان مـــــــیباشـــــــد (
.)Mozaffarizade 2017
 -2-2شاخص GRI

شاخص  GRIبا توجه به رابطه ( )1محاسبه میشود.
() 1

D y ,m  D ,m

 D ,m

GRI 

کـــه ،پـــارامتر  D y ,mدر ایـــن رابطـــه برابـــر بـــا تـــراز
ســــطح ایســــتابی در مــــاه  mاز ســــال  yو پــــارامتر
 D ,mو   D ,mبــــهترتیــــب برابــــر بــــا میــــانگین و
انحــراف معیــار دادههــای ســطح ایســتابی مــاه  mبــرای
 Dســـال هســـتند ( .)Azimi et al. 2019بعـــد از
محاســـبه شـــاخص  ،GRIوضـــعیت خشـــکســـالی آب
زیرزمینی بر اسا جدول ( )1تعیین میشود.

جدول  -1تعیین وضعیت خشکسالی با توجه به شاخص GRI

()McKee et al. 1993
Table 1 Determination of drought condition based on
)GRI (McKee et al. 1993
Drought classification
Index value
Extreme wet
Index  2.0
Very wet
1.5  Index  2.0
Slight wet
1.0  Index 1.5
Normal
0.99  Index  0.99
Slight dry
1.5  Index 1.0
Very dry
2.0  Index  1.5
Extreme dry
Index  2.0

 -3-2شاخص هدایت الکتریکی استاندارد اصالحشده
هدایت الکتریکی آب زیرزمینی یکی از مهمترین پارامترها در
تعیین وضعیت کیفی آب زیرزمینی است؛ زیرا تحت تأثیر
عوامل مختلف محیطی مانند اقلیم ،زمینشناسی ،وضعیت
بهرهبرداری از آبخوان و همینطور پارامترهای کیفی آبخوان
مانند میزان بیکربنات ،کلراید و سولفات محلول در آب قرار
میگیرد .برای تعیین وضعیت کیفی آبخوان که تأثیر زیادی
در مدیریت منابع آب زیرزمینی دارد ،از شاخص هدایت
الکتریکی استاندارد ( 1)SECIاستفادهشده است .این شاخص

1

Standard Electrical Conductivity Index
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توسط ) Seyf et al. (2012ارائهشده و بهصورت رابطه ()2
محاسبه میشود (.)Faryabi and Mozaffarizade 2017
() 2

EC i  EC Ave



SECI 

بهدست آمد .محاسبه این شاخص بهشرح رابطه ( )5میباشد.

 EC Aveو  بهترتیب میانگین و انحراف معیار هدایت
الکتریکی منابع آب زیرزمینی در سال آبی 1392-1393
میباشد .از آنجا که روند نزولی سطح آب زیرزمینی
مشخصکننده خشکسالی است ،اما در مورد هدایت
الکتریکی این روند بهصورت صعودی میباشد زیرا بر اثر
خشکسالی و افت سطح آب ،هدایت الکتریکی آب زیرزمینی
افزایش می یابد .برای هماهنگ شدن دو شاخص منبع آب
زیرزمینی و تغییرات هدایت الکتریکی آب زیرزمینی بر اثر
خشکسالی و در نهایت ارزیابی اثر ترکیبی آنها در این
مطالعه ،شاخص اصالحی بهصورت رابطه ( )3میباشد
(:)Faryabi and Mozaffarizade 2017
 EC i  EC Ave 
MSECI   





که1MSECI ،شاخص هدایت الکتریکی استاندارد اصالحشده
میباشد.
 -4-2شاخص دبی استانداردشده چاههای بهرهبرداری
برای ارزیابی وضعیت کمی آبخوانها معموالم از ضرایب
قابلیت انتقال و هدایت هیدرولیکی آنها استفاده میشود؛ اما
از آنجا که دبی بیشتر نشاندهنده قابلیت انتقال بیشتر
آبخوان و وضعیت هیدرولوژیکی مناسبتر است ،از چگونگی
پراکندگی چاههای بهرهبرداری و دبی آنها برای ارزیابی
پتانسیل کمی آبخوان استفاده شد .برای اینکه مقدار دبی
چاهها را نیز بتوان در این مطالعه استفاده کرد و درواقع
مقادیر دبی نیز با دو شاخص قبلی ،قابلمقایسه و ترکیب
باشند ،دبی چاههای بهرهبرداری طبق رابطه ( )4بهصورت
استاندارد محاسبه میشود.
()4

Q i  Q Ave



در این مطالعه با ترکیب سه شاخص  ،GRIشاخص MSECI
و شاخص  ،SWDIشاخص جدیدی به نام شاخص HDMI

که EC i ،هدایت الکتریکی منبع آب زیرزمینی مدنظر،

() 3

 -5-2شاخص HDMI

SWDI 

که2SWDI ،شاخص دبی استانداردشده چاههای بهرهبرداری،

 Q Aveو  بهترتیب میانگین و انحراف معیار هدایت دبی
چاههای بهرهبرداری میباشد.
1

Modified Standad Electrical Conductivity Index

HDMI  GRI  MSECI  SWDI
() 5
با توجه به دامنه تغییرات این شاخص ،طبقهبندی آن
بهصورت جدول ( )2میباشد.
جدول  -1میزان تأثیر خشکسالی و پیشنهادهای مدیریتی با توجه
به شاخص HDMI
Table 2 Drought effect and management suggestions
according to the HDMI Index (Faryabi and
)Mozaffarizade 2017
Index Value

Drought Effect

HDMI  6.0

No effect

How to Manage
Operation without
problems
Operation without
problems
Operation with
limited constraints

Average

Limited exploitation

Very

No operation

Extreme

No operation

3.0  HDMI 
6.0
0.0  HDMI
3.0
3.0  HDMI 
0.0
6.0  HDMI 
3.0
HDMI  6.0

Low
Average

 -3یافتهها و بحث
در این پژوهش جهت بررسی خشکسالی آب زیرزمینی و
مدیریت آن در بخشهای از استان خراسان جنوبی از شاخص
چندمتغیره  HDMIو دادههای سطح ایستابی ( ،)mهدایت
الکتریکی ( )µmhos/cmو دبی برداشتی چاههای بهرهبرداری
موجود در سال آبی  1392-1393موردبررسی قرار گرفت.
 -1-3نتایج بررسی شاخص GRI

در مرحله اول با استفاده از دادههای سطح ایستابی در منطقه
موردمطالعه شاخص  GRIمحاسبه شد .نتایج بررسی و
پهنهبندی متوسط مقادیر  GRIبهصورت شکلهای ( )2و ()3
پهنهبندی و ارائه شد .تحلیل بررسی تغییرات شاخص GRI
نشان داد که بیشتر مساحت منطقه موردمطالعه با
خشکسالی آب زیرزمینی در دوره آماری موردبررسی (سال
آبی  )1392-1393مواجه شده است .در این بین مناطق
شمال شرقی شاسکوه ،مناطق غربی سده و نواحی شرقی
بیرجند با خشکسالی شدید در آب زیرزمینی مواجه شدهاند.
مناطق جنوبی بیرجند شرایط بهتری نسبت به سایر نواحی
شهرستان دارد .بهطورکلی نیز نتایج بررسی شاخص GRI
2

Standardized Well Discharge Index
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نشان داد که نواحی شرقی منطقه موردمطالعه نسبت به سایر
نقاط ،خشکسالی آب زیرزمینی شدیدتری را تجربه کردهاند.
بر اسا شکل ( )3نیز میتوان مشاهده کرد که عمده
تغییرات مقادیر شاخص  GRIدر محدوده کمتر از صفر
میباشد .شاخص  GRIتغییرات مخازن آب زیرزمینی را
بهخوبی نشان میدهد که این موضو نیز بهنوبه خود معرف

خشکسالی آب زیرزمینی در منطقه موردمطالعه میباشد.
توانایی این شاخص در بررسی و نمایش تغییرات مخازن آب
زیرزمینی در مطالعات مختلف همیون Azimi et al.
) (2019نیز تائید شده است.

شکل  -2پهنهبندی مقادیر  GRIدر سطح منطقه موردمطالعه در سال آبی 1392-1393
Fig. 2 Zoning the GRI values in the studied area in 2014-2015

شکل  -3محاسبه شاخص  GRIدر منطقه موردمطالعه در سال آبی 1392-1393
Fig. 3 Calculation the GRI index in the study area in 2014-2015

 -2-3شاخص SECI

پ از بررسی مقادیر شاخص خشکسالی آب زیرزمینی با
استفاده از شاخص  ،GRIاز دادههای هدایت الکتریکی
چاههای بهرهبرداری استفاده و شاخص  MSECIمحاسبه

شد .شکل ( )4نشاندهنده نتایج میباشد .نتایج بررسی
شاخص  MSECIنشان داد که تغییرات این شاخص عمدتام
بین  1تا  -1در حال تغییر میباشد که نشاندهنده تغییرات
افزایشی مقادیر هدایت الکتریکی چاههای بهرهبرداری
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میباشد .در این بین وضعیت چاههای بهرهبرداری بشرویه
وضعیت بدتری نسبت به سایر نواحی دارند .با توجه به اینکه
تغییرات کاهشی سطح آب زیرزمینی موجب افزایش غلظت

پارامترهای کیفی در آب زیرزمینی میشود ،این شاخص به-
طور غیرمستقیم میتواند زنگ خطری برای کاهش سطح آب
زیرزمینی و افزایش محدودیتهای برداشت باشد.

شکل  -4نتایج محاسبه شاخص  MSECIدر منطقه موردمطالعه در سال آبی 1392-93
Fig. 4 Results of calculation the MSECI index in the study area in 2014-2015

 -3-3شاخص SWDI
سومین شاخص موردبررسی در این پژوهش ،شاخص SWDI

میباشد .پ از بررسی مقادیر شاخص خشکسالی آب
زیرزمینی و شاخص هدایت الکتریکی استانداردشده با
استفاده از شاخصهای  GRIو  ،MSECIاز دادههای دبی
برداشت چاههای بهرهبرداری استفادهشده و شاخص دبی
استانداردشده چاههای بهرهبرداری محاسبه و نتایج بهشرح
شکل ( )5ارائه گردید .در واقع بررسی دو شاخص استاندارد
هدایت الکتریکی و شاخص دبی استانداردشده چاههای

بهرهبرداری الزمه محاسبه شاخص  HDMIدر منطقه
میباشد .بعد از برآورد مقادیر  MSECI ،GRIو ،SWDI
شاخص  HDMIدر سطح منطقه موردمطالعه محاسبه شد.
الزمه محاسبه شاخص  ،HDMIبرآورد مقادیر شاخصهای
استانداردشده فوق میباشد .پایین بودن شاخص  SWDIدر
مناطق موردمطالعه (منفی بودن) نشاندهنده عدم وجود
پتانسیل مناسب آب زیرزمینی میباشد که هر چه این اعداد
منفیتر باشد ،ناچیز بودن پتانسیل آب زیرزمینی در آن
منطقه را میتوان نتیجه گرفت.

شکل  -5نتایج محاسبه شاخص  SWDIدر منطقه موردمطالعه در سال آبی 1392-1393
Fig. 5 Results of calculation the SWDI index in the study area in 2014-2015
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 -4-3شاخص HDMI

روش استفادهشده در این مطالعه برای بهکارگیری تصمیمات
مدیریتی شامل جنبههای مختلفی از جمله وضعیت
خشکسالی ،وضعیت کیفی منابع آب زیرزمینی که خود
نتیجه تأثیر شرایط اقلیمی و هیدروژئولوژیکی است و قابلیت
کمی آبخوان میشود .بعد از برآورد مقادیر شاخصهای ،GRI

 SWDIو  ،MSECIمقادیر شاخص مدیریت خشکسالی
هیدرولوژیکی با جمع مقادیر شاخصهای ذکرشده حاصل
گردید .نتایج پهنهبندی و محاسبه شاخص مدیریت
خشکسالی هیدرولوژیکی بهشرح شکلهای ( )6تا ( )8ارائه
گردید.

شکل  -6نتایج پهنهبندی مقادیر  HDMIدر سطح منطقه موردمطالعه بر اسا

تأثیر خشکسالی

Fig. 6 Distribution of HDMI values at the study area based on the effect of drought

شکل  -7نتایج پهنهبندی مقادیر  HDMIدر سطح منطقه موردمطالعه بر اسا

محدودیت بهرهبرداری

Fig. 7 Distribution of HDMI values at the study area based on operating restrictions
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نتایج بررسی شاخص مدیریت خشکسالی هیدروژئولوژیکی به
دو صورت تأثیر خشکسالی و محدودیت بهرهبرداری اراده
شده است .نتایج بررسی تأثیرات خشکسالی در سطح منطقه
موردمطالعه نشان داد که در طی دوره آماری موردبررسی
تأثیر خشکسالی در مناطق جنوب شرقی محدوده
موردمطالعه ،نواحی شمالی مود ،نوار مرزی شمالی محدوده
موردمطالعه و نوار مرزی غرب کشور بسیار زیاد بوده و
تغییرات پارامترهای موردبررسی تأثیرات زیاد خشکسالی را

در این نواحی ایجاد کرده است .بیشتر نواحی منطقه
موردمطالعه از نظر تأثیر خشکسالی در محدوده تأثیر متوسط
و تأثیر زیاد واقعشده است .نواحی جنوبی بیرجند ،نواحی
شرقی شاسکوه ،نواحی غربی نیمبلوخ و قسمتهایی از مود با
توجه به شاخص مدیریت خشکسالی هیدروژئولوژیکی
تأثیرپذیری کمتری نسبت به خشکسالی داشتهاند .بیشترین
تأثیر خشکسالیها در نواحی جنوب شرقی محدوده
موردمطالعه بوده است.

شکل  -8نتایج محاسبه شاخص  HDMIدر منطقه موردمطالعه
Fig. 8 Results of HDMI index calculation in the studied area

برای مدیریت آبخوان در شرایط خشکسالی ،شاخص مدیریت
خشکسالی هیدروژئولوژیکی از ترکیب شاخص منبع آب
زیرزمینی ،شاخص اصالحشده هدایت الکتریکی استاندارد و
شاخص دبی استاندارد چاههای بهرهبرداری محاسبهشده است.
کمترین میزان این شاخص ،بحرانیترین مناطق را نشان
میدهد .این نقاط بحرانی در واقع کمیت و کیفیت نامناسب
آب زیرزمینی را نشان میدهد .بیشترین مقدار شاخص
 HDMIنشاندهنده وضعیت بهتر خشکسالی و کمیت و
کیفیت مناسب آب زیرزمینی در منطقه میباشد .همچنین
نتایج این شاخص وضعیت بهرهبرداری را در سطح آبخوان
نشان میدهد که جهت مدیریت آبخوان میتوان بهرهبرداری
چاههایی که در محدوده بحرانی قرار دارند کاهش داده و یا
متوقف کرد .همچنین در صورت نیاز به چاه شرب جدید،
میتوان در محدوده غیر بحرانی حفر شود .همانطور که ذکر

گردید ،شاخص  HDMIبه دو صورت معرفی میگردد .یکی
بررسی تأثیرات خشکسالی و دیگری محدودیتهای
بهرهبرداری میباشد .محدودیتهای بهرهبرداری بیانگر
مدیریت بهرهبرداری با توجه به شرایط فعلی میباشد .این
شاخص کمک شایانی به مدیریت آبخوان در زمان فعلی که
اثرات خشکسالی و تغییر اقلیم قابلمشاهده میباشد ،خواهد
داشت Faryabi and Mozaffarizade (2017) .نیز در
مطالعات خود بر کارایی و مرثر بودن این شاخص در بحث
مدیریت منابع آب زیرزمینی اذعان داشتند .در صورت اعتماد
به نتایج این شاخص ،میتوان به احیای آبخوان کمک کرده و
وضعیت آبخوان را بهبود بخشید .همانطور که از شکل ()8
نیز مشخص میباشد ،تغییرات شاخص مدیریت خشکسالی
هیدروژئولوژیکی در سطح منطقه موردمطالعه در محدوده -2
تا  +2متغیر میباشد .اعداد منفی بیانگر محدودیت
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بهرهبرداری و اعداد مابت بیانگر عدم وجود محدودیت در
بهرهبرداری از آبهای زیرزمینی در منطقه موردمطالعه
میباشد.

 -4نتیجهگیری
ایران کشوری پهناور و با اقلیمهای متفاوت میباشد که
پراکندگی بارش در نقاط مختلف آن تغییرات شدیدی را نشان
میدهد .بهطوریکه مناطق شرقی کشور با قرار گرفتن در
نواحی کویری و خشک ،سهم کمتری از بارشها را دریافت
مینمایند .بههمین ترتیب تداوم و میزان خشکسالی
هواشناسی نیز در این نواحی با شدت بیشتری قابلمشاهده
میباشد؛ بنابراین شاخصی که بتواند خشکسالی را بهطور
دقیق و از دیدگاههای مختلف بررسی کند ،در شناخت اثرات
این پدیده بسیار مرثر خواهد بود .در این پژوهش سعی شد با
تلفیق شاخصهای مهم خشکسالی ،رهنمودهایی برای
مدیریت منابع آب زیرزمینی دشت موردبررسی در شرایط
خشکسالی ارائه شود .در این مطالعه شاخص مدیریت
خشکسالی هیدرولوژیکی معرفی شد .این شاخص از ترکیب
سه شاخص منبع آب زیرزمینی ،شاخص تصحیحشده هدایت
الکتریکی استاندارد و شاخص دبی استاندارد چاههای
groundwater resources in order to optimize
utilization management, case study: Plain
Alashtar. Watershed Eng. Manag., 6(1), 10-20
[In Persian].
Duggins J., Williams M., Kim D. Y. and Smith E.
(2010). Changepoint detection in SPI
transition probabilities. J.
Hydrol., 388(3),
456-463.
Faryabi M. and Mozaffarizade J. (2017).
Hydrogeological drought management index
(HDMI) as a tool for groundwater resource
management under drought conditions (case
study: Dayyer-Abdan district, Boushehr
province). Iran. J. Ecohydrol., 4(3), 737-748
[In Persian].
Habibi B., Meddi M., Torfs P. J., Remaoun M.
and Van Lanen H. A. (2018). Characterisation
and prediction of meteorological drought
using stochastic models in the semi-arid

بهرهبرداری بهدستآمده است .نتایج کلی پژوهش حاضر به
شرح زیر ارائه شد:
 -1بر اسا شاخص  HDMIبحرانیترین بخشهای منطقه
در بخش جنوب شرقی قرارگرفته است .یکی از مهمترین
راهبردها در مدیریت آبخوان منطقه موردمطالعه در شرایط
خشکسالی ،عدم بهرهبرداری از آبخوان در مناطق بحرانی
است.
 -2شاخص  HDMIمیتواند بهعنوان روش مفید و منطبق بر
شرایط واقعی برای کمک به تصمیمگیری بهتر و مدیریت
منابع آب زیرزمینی در شرایط خشکسالی بهکار رود.
 -3بهترین وضعیت موجود از نظر خشکسالی
هیدروژئولوژیکی و تأثیر خشکسالی در نواحی جنوبی بیرجند
قرار دارد .در واقع محدودیتی برای ادامه بهرهبرداری از آب
زیرزمینی در این نواحی وجود ندارد.
 -4با توجه به نرمال و استاندارد کردن مقادیر موردبررسی در
تعیین شاخص  ،HDMIهیچ محدودیتی در مورداجرای مدل
در مناطق مختلف آب و هوایی وجود ندارد.
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Abstract
In this research, it has been tried to investigate the limitations of using the plain’s groundwater through
using the monthly values of discharge of agricultural wells, groundwater level and quality values of
electrical conductivity in areas of South Khorasan Province in 2013-2014. In this regard, a combination of
groundwater resource index, modified standard electrical conductivity index and standardized well
discharge index was used. Finally, hydrogeological drought management index (HDMI) was used to
manage the groundwater drought and to investigate hydrogeological drought. HDMI is one of the useful
and practical indices in this field that has been less studied. The results of groundwater resource index
showed that in the study area, groundwater drought is clearly seen in the southeastern regions of the study
area. Hydrogeological drought management index in the studied area showed that operation of
groundwater in most of the studied area has a problem and operation of groundwater in these areas should
be limited. About 86% of the studied areas are in limited operation condition, 10% are in problem-free
operation condition and 4% are in non-operation condition. In general, the results of hydrological drought
management index at the study area indicated that this index has high ability to provide an aquifer
management and has a great help to water managers in the country. Relying on the results, it is possible to
restrict water use at the aquifer and manage the water delivery.
Keywords: Agricultural Wells; Electric Conductivity; Flow Discharge; Groundwater Drought;
Groundwater Level.
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