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Abstract

چکیده

From the past to the present the karstic springs have
been taken into account to supply water demands for
drinking as well as irrigation, but due to the karstic
area characteristics, springs discharges in such
horizons are generally impressed by climatic conditions
(drought and wet periods), Therefore, recognition of
these periods is significant for planning and optimal
utilization of water resources. In this study standard
precipitation index (SPI), stream flow drought index
(SDI) and groundwater resource index (GRI) were
computed and compared for a statistical period of 2004
to 2015. The results suggested 2005-2006 as wet, 20132014 as drought, and 2015-2016 as a normal years. In
order to recognize the effect of the wet and dry periods
on spring discharge, the spring discharges and rainfall
amounts in these three periods were compared with the
average values of these two parameters in the 10 years
statistical period. The results indicated that spring
discharge in 1384-1385 increased 61% and 54%
respectively as compared to the average and normal
years. On the contrary, the discharge rate in 2015-2016
decreased 46% and 49% respectively as compared with
those of the average and normal years. Therefore, it
could be concluded that the Bibitalkhone spring was
impressed by precipitation changes in the past.
According to water chemistry analysis the EC and TH
of the spring water were more than the average in
drought period but less than the wet period. The value
of these hydrochemical parameters in normal years
were close to the average values of ten years. The data
also depicted that the chemical quality of spring water
was affected by drought and wet periods.

چشمههای کارستی به لحاظ نقشی که از دیرباز در تأمین آب شرب و
 به علت ویژگیهای. از اهمیت فراوانی برخوردارند،کشاورزی داشتهاند
 چشمههای کارستی به نوسانات اقلیمی از جمله،پهنههای کارستی
 از اینرو شناخت این.ترسالیها و خشکسالیها واکنش نشان میدهند
تغییرات در دورههای ترسالی و خشکسالی نقش مهمی در برنامهریزی و
 در این پژوهش با استفاده از دادههای.بهرهبرداری بهینه از این منابع دارد
(SDI) ( وSPI)  شاخصهای خشکی،)3131-3131( دورهی آماری
.( محاسبه گردیده و به مقایسه این سه شاخص پرداخته شده استGRI)و
 بهعنوان ترسالی و3131-3131 در ادامه با استفاده از این شاخصها سال
 بهعنوان سال3131-3131  بهعنوان خشکسالی و سال3131-3133 سال
 میزان دبی چشمه و بارش در این سه سال با میانگین.نرمال انتخاب گردید
ساله مقایسه و میزان تأثیرپذیری چشمه از ترسالی و خشکسالی31
 به ترتیب نسبت31-31  نتایج نشان میدهد که دبی سال.مشخص گردید
 افزایش%11  و%13  به ترتیب،31-31  ساله و سال نرمال31 به میانگین
 ساله31  نسبت به میانگین31-33  همچنین میزان دبی سال.داشته است
 که این امر، کاهش یافته است%13  و%11  به ترتیب،31-31 و سال نرمال
.حاکی از تأثیرپذیری چشمهی بیبیتلخون از وقوع نوسانات بارشی میباشد
 در خشکسالیها بیشتر و در ترسالیها کمتر ازTH  وEC طبق نتایج میزان
 در سالهای نرمال نیز این مقادیر به میانگین.میزان میانگین ده ساله است
 کیفیت آب چشمه نسبت به رخدادهای، بنابراین.ده ساله نزدیک هستند
.خشکسالی و ترسالی واکنش نشان داده است
 شاخصهای، نوسانات اقلیمی، چشمهی بیبیتلخون:واژههای کلیدی
 شیمی آب،خشکسالی
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مقدمه
استفاده کردند و به این نتیجه رسیدند که  SPIبا پایه زمهانی
بزرگتر از دوازده ماه ،در این منیقه اثر قابل توجهی بر منابع
آب ندارد ،همچنین جریانهای سیحی به پایه زمانی پهایین
SPIو مخازن ذخیره آب به پایههای زمانی بلندمدت هفت تا
ده ماهه در این حوضه وابسته است .خان و همکاران ()1113
از  SPIبرای بررسی اثر خشکسالی بر سهیح آب زیرزمینهی
استفاده کردند و نتایج نشان داد که  SPIمییار مناسبی برای
این منظور است .عزیزی ( )1111در دشت قزوین با بررسهی
ارتباب خشکسالی اقلیمی بر منابع آب زیرزمینی بیان کهرد
که منابع آب زیرزمینی در این منیقه از سیکل و رژی بارش
منیقه تبییت میکند و تأخیر زمانی بین خشکسالی اقلیمی
و خشکسهالی در منهابع آب زیرزمینهی بها تهأخیر دو ماههه
گزارش شده است .نادریانفر و همکاران ( )1131با بررسهی
تغییرات آب زیرزمینی تحت شرایط اقلیمی مختلف بهه ایهن
نتیجه رسیدند که بارندگی با تأخیر ده ماهه بیشترین تأثیر را
بهر سهیح آب دشهت نیشهابور دارد ،امها بها محاسهبه  SPIو
همبستگی آن با سیح آب زیرزمینی به این نتیجهه رسهیدند
که تأخیر شاخص خشکسالی با نوسانات سیح آب زیرزمینی
 11ماهه است .همچنین نادریهانفهر و اناهاری ( )1133بها
خوشهبندی دشت نیشابور ،همچنین حهذف رونهد دادهههای
بارش و سیح آب زیرزمینی ،تأخیر خشکسهالی اقلیمهی بها
تغییرات سیح منابع آب زیرزمینی را یک ساله و در ارتباب با
SPIبا پایههای زمانی  11تا  11ماهه بیان کردند .مندیسهینو
و همکاران )1113( 1در پژوهش خود ضهمن میرفهی نمایهه
 ) GRI3شاخص منابع آب زیرزمینی( ،این نمایه را در ایتالیها
به کار گرفتند و با  1،31 ،SPIو  11ماهه مقایسه کردند و به
این نتیجه رسیدند که رفتار  GRIبسیار شبیه  SPIاست امها
تأخیر زمانی بین ایهن دو شهاخص بهه دلیهل سهاختار زمهین
شناسی مشاهده میگردد و این شاخص در ماههای تابسهتان
در اقلهی مدیترانههای همبسهتگی بهاالیی نشهان داده اسهت.
اکرامی و همکاران ( )1131با میالیه اثر خشکسالی اقلیمی
بر منابع آب زیرزمینی به این نتیجه رسیدند کهه بها افهزایش
پایه زمانی  SPIهمبستگی آن با  GRIافزایش مییابد و تأخیر

نوسانات اقلیمی بههعنوان یکهی از ویژگیههای ذاتهی
اقلیمی ناشی از تغییرات مقدار بارش در مقیاسههای زمهانی
مختلف میباشد .یکی از اثرات این پدیده تأثیر بر منابع آبهی
میباشد که بهرهبرداری قابل اطمینان از آبههای سهیحی و
زیرسیحی را تحت تأثیر قرار میدهد .امروزه نیاز بهه تهأمین
آب ،برای رفع نیاز جوامع انسانی و اکوسیسهت ههای طبییهی
بهطور فزایندهای در سیح جهان به رسهمیت شهناخته شهده
است (گاندوی و همکاران .)1133 ،منابع آب زیرزمینی یهک
منبههع قابههل اعتمههاد بههرای انههواع مقاعههد شههرب ،عههنیت و
کشاورزی میباشد (عیوض .)1113 ،آبخوانهای آب کارست
به علت ویژگیهای هیدروژئولوژیکی خها خهود متمهایز از
دیگر آبخوانهای آبی میباشند (مودارا و آندریا .)1133 ،دبی
آبخوانهای کارستی تحت تأثیر عوامل مختلفی میباشند .در
واقع دبی آبخوانهای کارستی در یک سال هیهدرولوژیکی ،از
رژی آب و هوایی ،ویژگیهای زمین شناسهی و ویژگهیههای
کارست منیقه تأثیر میپذیرد (فیوریلو و همکهاران)1112 ،
.نوسانات دبی چشمههای کارستی در مقابل نوسانات بارشهی
به ویژگیهای ژئومورفولهوژیکی پهنههههای کارسهتی تغذیهه
کننده بستگی دارد .حج خروجی ساالنه از چشمه کارسهتی
بیبیتلخون بیش از  3/21میلیون مترمکیب در سهال اسهت.
با توجه به اینکه چشهمه کارسهتی بهیبهیتلخهون مه تهرین
چشمه موجود در منیقه است ،شناخت چگونگی تأثیرپذیری
این چشمه از وقوع نوسهانات بارشهی از جملهه ترسهالیهها و
خشکسالیها از لحاظ بیالن آبی منیقه الزم به نظر میرسد
که در زمینه مدیریت بهینه منابع آب چشمه اهمیت مییابد.
هدف از این پژوهش شهناخت ارتبهاب بهین پدیهده ترسهالی،
خشکسههههالی و نوسههههانات دبههههی چشههههمه کارسههههتی
بیبیتلخون و شناخت رفتار این چشمه در زمهان ترسهالی و
خشکسههالی میباشههد .در زمینههه تههأثیر نوسههانات بههارش بههر
چشمههای کارستی در سیح جهان و ایران میالیاتی انجهام
پذیرفته که میتوان به موارد زیر اشاره داشت :سرانو و مورنهو
( )1111بههمنظور بررسهی آثهار خشکسهالی اقلیمهی بهر
خشکسالی آب شناختی از شاخص مییار بارنهدگی )(SPI1
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در این پژوهش با اسهتفاده از دادهههای سهالههای آبهی
( ،)3131-3131پارامترهای شهاخص خشکسهالی آبههای
زیرزمینههی ( )GRIو شههاخص خشکسههالی هیههدرولوژیکی
( )SDIمحاسبه گردیده و شاخص بارش اسهتاندارد ( )SPIدر
مقیاس زمانی  31ساله ( )3111-3131محاسبه شده است و
به مقایسه این سه شاخص پرداختهه شهده اسهت .در نهایهت
ارتبههاب بههین شههاخص هواشناسههی ( )SPIو شههاخصهای
هیدرولوژیکی ( )GRIو ( )SDIاز طریهق ضهریب همبسهتگی
پیرسون به دست آمد .نتایج این تحقیق نشهان داد کهه بهین
خشکسالی هواشناسهی و هیهدرولوژیکی ارتبهاب مینهاداری
وجود دارد.

زمانی بین خشکسالی اقلیمی با آب شناختی در دشت یهزد
اردکان یک تا دو سال است .در این تحقیق عالوه بر بررسی
تأخیر خشکسالی اقلیمی و آب شناختی ،رابیهه آن بها پایهه
زمانی  SPIو تأخیر نسبت به  GRIبررسی شد تا رابیه آنهها
بهطور دقیق مشخص شهود .مفیهدی و همکهاران ( )3133از
شاخص خشکسالی جریانات رودخانهای 4SDIجهت ارزیابی
و تحلیل زمان خشکسالیها استفاده کردند .نتایج نشان داد
که خشکسالی سبب کاهش جریان آبههای سهیحی شهده
است .مهرادی و همکهاران ( )3133بهه ارزیهابی خشکسهالی
هواشناسی و هیدرولوژیک با استفاده از شهاخص  SPIو SDI
در حوزه شهر خرمآباد پرداختنهد .آنهها از دادهههای ماهانهه
دبی و بارش در طهی دورهی آمهاری  3111-3131اسهتفاده
کردند .نتایج حاعل از تحلیلهای آماری مقایسهی بین ایهن
دو شاخص نشان داد که حالهت االهب خشکسهالی در ایهن
حوزه تقریباً حالت نرمال اسهت .بهاقری و همکهاران ()3133
چشمههای کارستی گیالن ارب را نسبت به رخداد ترسهالی
مورد بررسی قرار دادند ،در همین راستا با استفاده از شاخص
 SPIسههال  31-33بهههعنوان سههال ترسههالی و سههال 31-31
بهعنوان سال نرمال انتخاب گردید .همچنین آبدهی چشهمه
گیالن ارب را نسبت به میانگین  31ساله مقایسهه کردنهد و
دریافتند که این چشمه نسبت بهه وقهوع نوسهانات بارشهی و
بخاو رخداد ترسالی واکنش نشان میدههد و علهت ایهن
امر را ویژگیهای ژئومورفولوژی کارست منیقه دانستند.

مواد و روشها
موقعیت و زمینشناسی منطقه مورد مطالعه

محدوده مورد میالیه ،حوضه آبگیر چشمه بیبیتلخهون
مههیباشههد کههه در  311کیلههومتری شههمال شههرز اهههواز ،در
شهرستان اندیکا (محدوده شههر قلیهه خواجهه) در محهدوده
عههرض جغرافیههاییَ 11˚11تههاَ 11˚11شههمالی و طههول
جغرافیاییَ 13˚31تاَ 11˚11شرقی در شمال شرز استان
خوزستان واقع شده است .همچنین ایهن محهدوده از لحهاظ
حوضه آبریز نیز جزء حوضه آبریز رودخانه کهارون میهانی بهه
حسههاب مههیآیههد .شههکل  3موقییههت چشههمهی کارسههتی
بیبیتلخون را نشان میدهد.

4
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شکل  -9نقشه موقعیت و هیدروژئولوژی چشمه بیبیتلخون

(رودخانه کارستی تالوک) موجب پخش آب و تشکیل دهانههای
زیاد این چشمه شده است .گسل خوردگی شدید این ناحیه کهه
یک زون کامالً شکسته و خهرد شهده را بهه وجهود آورده اسهت،
همراه با انحالل منهجر بهه توسههیه آبههخوان کارسههتی شههده
اسهت که منهبع تغهذیهه چشهمهی بیبیتلخون را فهراه آورده
است (محمدی بهزاد.)3131 ،
این پژوهش یک تحقیق کهاربردی اسهت کهه مبتنهی بهر روش
تحلیل هیدروگراف و همچنین تحلیل آماری میباشد .بها توجهه
به هدف تحقیق به منظور شناخت واکهنش چشهمهی کارسهتی
بیبیتلخون بهه رخهداد ترسهالی و خشکسهالی از آمهار بهارش
ایستگاه سد شهید عباسپور و دبی چشمه بیبیتلخهون در یهک
دوره  31ساله استفاده شد .در ادامه با اسهتفاده از تقسهی بندی
مینههزر چشههمه درجهبنههدی گردیههد و شههاخص مینزر(شههاخص
تغییرپهههذیری دبهههی) بههها اسهههتفاده از فرمهههول RS= Qmax-
 Qmin/Qmen*100محاسهههبه گردید(جهههدول  3و  .)1در ادامهههه
هیدروگراف میانگین روزانه  31سهاله چشهمه ترسهی گردیهد و
ضریب تغییرات دبی و دامنهه تغییهرات آبهدهی آنهها محاسهبه
گردید .در ادامه جهت بررسی وضییت خشکسهالی و ترسهالی
هواشناسی و هیهدرولوژیکی ایهن چشهمه از دادهههای بارنهدگی
ایستگاه بارانسنجی سد شهید عباسپور و دادههای دبی ایستگاه
هیدرومتری بیبیتلخون با طول دورهی آماری ده ساله استفاده

ویژگیهای چشمهی کارستی بیبیتلخون

چشمهی بیبیتلخون یکی از بزرگتهرین چشهمهههای
کارستی در شرز استان خوزستان و بزرگترین چشمه کارستی
منیقه اللی و هارکله به حساب میآید و مظهر آن در آهکهای
درزه و شکافدار سازند آسماری در ابتدای دره تالوک در جنوب
شرز ها رکله قرار دارد و از بخش جنوبی تاقدیس پابده و از زون
گسله و خرد شده آهکهای آسماری کوه ادیو سرچشمه گرفتهه
اسهههت (کالنتهههری و همکهههاران .)3131 ،چشهههمه کارسهههتی
بیبیتلخون یک چشمه دائمی است که آبدهی آن در فاهل تهر
در ارتباب مستقی با میزان ریزشهای جوی است .منبع اعهلی
آب زیرزمینی چشمهی بیبیتلخهون در بخهش جنهوب شهرقی
تاقدیس پابده که به کوه ادیو میروف است ،ذخیره شهده اسهت.
هرچند دو دهنه اعلی آن در کنار هه قهرار دارنهد ،امها مظههر
چشمه بهعورت یک نقیه متمرکز نیست و آب در یهک فاعهله
 21متری از حدود  11نقیه ظاهر میشود .با توجهه بهه بازدیهد
عحرایی به احتمال زیاد مسیر اعلی جریهان چشهمه در سهازند
آهکی کوه ادیو قبهل از رسهیدن بهه دره تهالوک بهعهورت یهک
مجرای بزرگ گسله و انحاللی میباشد .لیکن باز شدگی شهدید
الیههای سازند آسماری ،تشکیل درزههای عرضی و اریب فراوان
با بازشدگی زیاد (حدود  31سانتیمتر) و واریزهههای کوچهک و
بههزرگ آهکههی در محههل تقههاطع ایههن مجههرای کارسههتی بهها دره

4
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دورههای زمانی واکنش چشمه به تغییرات بارش تییین گردیهد.
آمار ایستگاه هواشناسی و دبی چشمه بهعنوان دادهههای اعهلی
مهورد اسهتفاده قهرار گرفتنهد و از نرمافزارههای ،SPI program
 Excelو  SPSSبرای پردازش دادهها استفاده گردید.

شههد .جهههت ارزیههابی و تحلیههل خشکسههالی و ترسههالی از سههه
شاخص  GRI ،SPIو  SDIاستفاده شد .در ادامهه بها اسهتفاده از
آمار بارش و دبی هیهدروگراف ایسهتگاه سهد شههید عباسهپور و
چشمه بیبیتلخون ترسی گردید و تغییرات دبی چشمه مهورد
میالیه از رخداد ترسالی و خشکسالی مشخص شد و در نهایت

جدول  -9تقسیمبندی چشمهها بر اساس متوسط میزان دبی ()Meinzer, 1923
دبی ( لیتر بر ثانیه)

Q>31111

3111<Q<31111

311<Q<3111

31<Q<311

3<Q<31

1/3<Q<3

درجه چشمه

درجه 3

درجه 1

درجه 1

درجه 1

درجه 1

درجه 1

جدول -2تقسیمبندی چشمهها بر مبنای شاخص تغییرپذیری دبی ()Meinzer, 1923
شاخص مینزر

RS<%11

11>RS<311

RS>311

نوع چشمه

ثابت

تقریباً متغیر

متغیر

رابیه ()3

بحث و نتایج
شاخص بارش استاندارد شده ()SPI5
این شاخص توسط مک کی و همکاران ( )3331جههت
تییین خشکسالی پیشنهاد مهیشهود ،کهه از اخهتالف بهارش و
میانگین بارش نسبت به انحراف مییار بارش به دست میآیهد و
از آن تحت عنوان بارش استاندارد شده ( )SPIنام میبرند که از
طریههق بههرازش توزیههع احتمههال مناسههب بههر سههری مجمههوع
بارندگیهای ماهانه در بازهی زمهانی میهین حاعهل مهیگهردد.
بدین ترتیب ،احتمال عدم تجاوز مقهادیر بارنهدگی از روی تهابع
توزیع تجمیی مناسب (توزیع گاما) تییین و احتمهال بهه دسهت
آمده از این طریق به متغیهر تاهادفی نرمهال اسهتاندارد تبهدیل
میشود (بذرافشهان .)3133 ،پهس از بهرازش توزیهع گامها و در
اختیار داشتن احتمال تجمیی ،مقهادیر  SPIاز طریهق احتمهال
تجمیی استاندارد گاما ،محاسبه میگردد (رابیه .)3

که در این رابیه  Xمقدار متغیر بزرگتر از عفر ، ،پارامتر
تههابع گامهها اسههت
شههکل و پههارامتر مقیههاس توزیههع و
6
(گزارشی از سازمان جهانی هواشناسی .)1131 ،
مقیاسهای زمانی مختلفی به منظهور نشهان دادن تهأثیرات
کاهش بارندگی بر منابع آبی مختلف طراحی شدهاند .از آنجهایی
کهه در ایهن پهژوهش وضهییت منیقهه در برابهر خشکسهالی و
ترسالی و همچنین رابیه خشکسالی با آبهای زیرزمینی مورد
ارزیابی قرار میگیرد ،لهذا بایهد مقیهاس زمهانی  11ماههه بهرای
محاسههبه شههاخص  SPIانتخههاب گههردد .جههدول  1طبقهبنههدی
ترسالی و خشکسالی را بر مبنای شاخص  SPIنشان میدهد.

5

- Report of World Meteorological Organization

- Standardized Precipitation Index

5
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جدول -3طبقات ترسالی و خشکسالی بر مبنای شاخص SPI
حالت

محدوده SPI

وضعیت خشکسالی

0

SPI≤1

خیلی خیلی مرطوب

9

1˃SPI≤3/1

خیلی مرطوب

2

3/1˃SPI≤3

مرطوب متوسط

3

+3˂SPI≤-3

نزدیک به نرمال

4

-3˃SPI≤-3/1

خشکسالی متوسط

5

-3/1˃SPI≤-1

خیلی خشک

6

-1˂SPI

خیلی خیلی خشک

سالههای-3133 ،3132-3133 ،3131-3132 ،3131-3131
 3133-3131 ،3133-3131 ،3133و  3131-3131بهههعنوان
سال نرمال تییین گردیدند که در شکل  1نیز ارائه شده است.

میههزان مقههادیر  SPIرخ داده در ایسههتگاه سههد شهههید
عباسپور طی دورهی آماری  31ساله منتخهب شناسهایی شهدند
(جدول  )1و سال  3131-3131و  3131-3131بهعنوان سهال
ترسههالی و سههال  3131-3133بهههعنوان سههال خشکسههالی و

شکل  -2نمودار تغییرات شاخص  SPIبرای چشمهی بیبیتلخون در دوره آماری 9333-9313
جدول  -4مقادیر  SPIمحاسبه شده برای چشمهی بیبیتلخون طی دوره آماری منتخب
وضعیت خشکسالی

مقدار SPI

سال آبی

خیلی مرطوب

3/13

3131-3131

خیلی مرطوب

3/1

3131-3131

نزدیک نرمال

1/11

3131-3131

نزدیک نرمال

-3

3131-3132

نزدیک نرمال

-1/13

3132-3133

نزدیک نرمال

-1/13

3133-3133

نزدیک نرمال

-1/11

3133-3131

خیلی خشک

-3/11

3131-3133

نزدیک نرمال

1/12

3133-3131

نزدیک نرمال

-1/13

3131-3131

6
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شاخص خشکسالی هیدرولوژیکی )(SDI7

به منظور محاسبه شاخص  SDIاز آمار دبهی ماهیانهه ایسهتگاه
بیبیتلخهون در دوره آمهاری  3131-3131بهر طبهق رابیهه 1
استفاده شد .شکل  1نتایج حاعل از محاسبات ایهن شهاخص را
نشان میدهد .همانگونهه کهه مشهاهده مهیشهود ،میهزان ایهن
شههاخص در سههالههههای  3131-3131و  3133-3131دارای
خشکسههالی مالی ه و سههالهای  3131-3131و سههال -3131
 3131فاقهههد خشکسهههالی هسهههتند .همچنهههین شهههدیدترین
خشکسههالی هیههدرولوژیکی در سههال  3131-3133بهها مقههدار
شاخص  -3/13اتفاز افتاده است .جدول  1مقادیر شاخص SDI
را در دوره آماری  31ساله نشان میدهد.

این شاخص توسط نالبانتیس )1113( 3ارائه شهد و سهپس
در سههال  1113توسههط نالبههانتیس و همکههاران بههرای مشههخص
کردن خشکسالی هیدرولوژیکی توسیه داده شد .در این روش،
(رابیه  )1فرض میشود که سریهای زمانی حجه جریانههای
خروجی چشمه بهعورت ماهانه  Qyموجود میباشد کهه در آن
اندیس  iسال هیهدرولوژیکی و انهدیس  jمهاه مربهوب بهه سهال
هیدرولوژیکی میباشد.
رابیه ()1
که در آن

و  Skبه ترتیب میهانگین مجمهوع حجه دبهی و

انحههراف مییههار حجه جریانههات تجمیههی بههرای دوره مبنههای k
میباشد .جدول  1طبقهبندی حالتهای مختلف خشکسهالی را
به روش  SDIنشان میدهد.

جدول -5طبقهبندی حالتهای خشکسالی هیدرولوژیک با روش
شاخص SDI

محدودهSDI

شکل  -3تغییرات شاخص  SDIدر مقیاس ساالنه

7-

Streamflow Drought Index
- Nalbantis

8

7

وضییت خشکسالی

1≤SDI

فاقد خشکسالی

-3≤ SDI˂1

خشکسالی مالی

-3/1≤ SDI˂-3

خشکسالی متوسط

-1≤ SDI˂-3/1

خشکسالی شدید

SDI˂-1

خشکسالی خیلی شدید

اثر نوسانات اقلیمی بر وضعیت کمی و کیفی چشمه...
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جدول -6میزان شاخص  SDIرا در طی دوره  90ساله
ردیف

سال آبی

SDI

حالت خشکسالی

3

3131-3131

1/13

فاقد خشکسالی

1

3131-3131

1/31

فاقد خشکسالی

1

3131-3131

1/121

فاقد خشکسالی

1

3131-3132

-1/313

خشکسالی مالی

1

3132-3133

-1/113

خشکسالی مالی

1

3133-3133

3/132

فاقد خشکسالی

2

3133-3131

-1/131

خشکسالی مالی

3

3131-3133

-3/121

خشکسالی نزدیک به شدید

3

3133-3131

-1/221

خشکسالی مالی

31

3131-3131

1/111

فاقد خشکسالی

شاخص منبع آب زیرزمینی )(GRI1

به ترتیب بیهانگر
که در آن پارامترهای  GRIy,mو
مقهادیر شهاخص و حجه آب محبهوس بهرای مهاه  mو سهال y
بیهانگر مقهادیر میهانگین و
و
میباشد ،همچنهین
انحهراف مییهار آب زیرزمینهی محبهوس بهرای مهاه  mدر طهول
سالهای برداشت دادهها هستند.
مقدار شاخص  GRIهمانند شهاخص  SDIبهرای چشهمه در
طی دوره آمهاری 31سهاله از رابیهه  1محاسهبه شهد .البتهه در
محههیط کارسههتی حج ه ذخیههره آبخههوان از روی دبههی پایهههی
هیدروگراف تییین میشود .به همین منظور ابتهدا هیهدروگراف
های تخلیهی چشهمه در طهی دورهی آمهاری  3131-3131بها
استفاده از دبی روزانهی چشمه رس شد ،سهپس بها جداسهازی
دبی پایه از دبی جریان سریع حج ذخیره آبخوان در طی ماهها
و سالهای دوره آماری تییین گردید .بهعنوان مثال در شکل ،1
هیدروگراف روزانهی چشمهی بیبیتلخون در سال نرمال -31
 31آورده شده است.

شهاخص منبهع آب زیرزمینهی توسهط مندیسهینو و
همکارانش )1113( 31از یک مدل توازن آب سهاده ایجهاد شهده
است .شرایط سنگشناسی منیقه کهه در پاسهخ هیهدرولوژیکی
تابستانه به بارشهای زمستانه مؤثر است ،در نظهر گرفتهه شهده
است که بهعنوان یک روش مؤثر قابل اطمینان در یهک رویکهرد
آنههالیزی چنههدمنظوره بههرای پههایش و پیشبینههی وضههییت
خشکسالی در آب زیرزمینی ارائهه شهده اسهت .ایهن نمایهه بهه
منظور ارزیابی وضییت مخزن آبخوانهای آب زیرزمینی به کهار
میرود .از اینرو ،فقهط بها استانداردسهازی مقهادیر ماهانههی آب
زیرزمینی محبوس برای همهی ماهها بدون هیچگونه تغییرشکل،
شاخص منبهع آب زیرزمینهی ) (GRIطبهق رابیهه  1پیشهنهاد
شده است:
رابیه ()1

9-

Groundwater Resource Index
- Mendicino

10
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شکل -4هیدروگراف دبی روزانه چشمهی بیبیتلخون در سال نرمال 12-13

طبقهبندی و تییین وضییت رطهوبتی در شهاخص
شبیه به شاخص  SPIاست ،زیرا در هر دو روش از توزیع نرمهال
استفاده شده است (نیکو و همکاران.)1131 ،11
برطبههق ایههن شههاخص در سههال آبههی 3131-3133
خشکسالی خیلی شدید با مقدار شاخص  -3/13اتفاز افتهاده
است .همچنین طبق این شاخص ،در سهال آبهی 3131-3131
ترسالی خیلی خیلی شدیدی با مقهدار شهاخص  1/13روی داده
است .شکل  1تغییرات شاخص  GRIدر مقیاس ساالنه را نشان
میدهد .جدول  2مقادیر شهاخص  GRIرا در طهی دوره آمهاری
31ساله نشان میدهد.
GRI

شکل -5تغییرات شاخص  GRIدر مقیاس ساالنه

11

- Nico

9
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جدول -7میزان شاخص  GRIدر طی دورهی آماری منتخب
ردیف

سال آبی

GRI

حالت خشکسالی

3

3131-3131

1/11

نزدیک نرمال

1

3131-3131

1/13

خیلی مرطوب

1

3131-3131

1/11

نزدیک نرمال

1

3131-3132

-1/33

نزدیک نرمال

1

3132-3133

-1/13

نزدیک نرمال

1

3133-3133

1/12

نزدیک نرمال

2

3133-3131

-1/13

نزدیک نرمال

3

3131-3133

-3/13

خیلی خشک

3

3133-3131

-1/11

نزدیک نرمال

31

3131-3131

1/31

نزدیک نرمال

شکل  1تغییرات شاخصهای  SDI ،GRIو  SPIرا نسبت به دورهی آماری  3131-3131را نمایش میدهد.

شکل  -6تغییرات شاخصهای  SDI ،GRIو  SPIنسبت به زمان

همچنین در سیح فراتر از  3نیز مینیدار اسهت و ایهن ارتبهاب
باالی دو شاخص هواشناسی و هیدرولوژیکی را نشهان میدههد.
نتایج به دست آمده در ایهن قسهمت از پهژوهش بها نتهایج کهار
مندسینو و همکاران در سال  1113و سیف و همکاران در سال
 1131میابقههت دارد .جههدول  3خروجههی ضههریب همبسههتگی
پیرسون با استفاده از نرمافزار  spssرا نمایش میدهد.

با توجهه بهه اینکهه شهاخصهای  SPIو  GRIاز طریهق
اختالف بین دادهها( دادههای بارندگی یا حج ذخیره آبخهوان)
با میانگین و تقسی کهردن بهر انحهراف مییهار محاسبهشهدهاند،
مقادیر ضریب همبستگی بین شهاخص  SPIدر مقیهاس زمهانی
ساالنه با میانگین حج ذخیره آب زیرزمینی و شاخص  GRIدر
همان مقیاس زمانی ساالنه محاسبه شد .بررسیها نشان داد که
ضریب همبستگی بین شهاخص  SPIو  GRIدر مقیهاس زمهانی
ساالنه برابر با  %23/1میباشد.

11
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جدول  -3خروجی ضریب همبستگی پیرسون بین  GRIو  SPIاز نرمافزار Spss
Correlations
SPI
GRI
Pearson Correlation
**1 .784
)Sig. (2-tailed
0.007
N
10
10
GRI
Pearson Correlation
**.784
1
)Sig. (2-tailed
0.007
N
10
10
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
SPI

ارتباب بهاالی دو متغیهر  GRIو SDI

 3نیز مینیدار است و این
را نشان میدهد .جدول  3خروجی ضریب همبسهتگی پیرسهون
با استفاده از نرمافزار  spssرا نمایش میدهد.

برای شاخصهای  GRIو  SDIنیز ضریب همبستگی در
مقیاس زمانی ساالنه محاسبه شد .بررسیها نشان میدههد کهه
ضریب همبستگی پیرسون بهین شهاخصههای  GRIو  S DIدر
مقیاس زمانی ساالنه برابر با  %31/1میباشد و در سیح فراتر از

جدول -1خروجی ضریب همبستگی پیرسون بین  GRIو  SDIاز نرمافزار Spss
Correlations
GRI
SDI
Pearson Correlation
**1 .966
)Sig. (2-tailed
0
N
10
10
SDI
**Pearson Correlation .966
1
)Sig. (2-tailed
0
N
10
10
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
GRI

مشخص شده است تغذیه این چشمه تنها به بارشههای سهیح
تاقدیس پابده (حوضه میزبان چشهمه) بسهتگی نهدارد و بخهش
مه تغذیه این چشمه از تاقدیس مجاور مهیباشهد (کالنتهری و
همکاران  .)1131 ،با استناد به ایهن موضهوع ،در ایهن پهژوهش
دبی چشمه بهعنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شده است و به
بررسی تأثیرات بارش در سیح حوضهه آبگیهر چشهمه بهر روی
هیدروگراف آن پرداختهه شهده اسهت .جهدول  31ویژگهیههای
بارشی چشمهی بیبیتلخون را در دوره آمهاری منتخهب نشهان
میدهد.

تحلیل هیدروگرافها
تحلیل هیهدروگراف ،یکهی از پیچیهدهتهرین مسهائل در
تحقیقات منابع آب بهوده و بهرآورد آن در ارزیهابی خاوعهیات
جریههان حههداقل بههرای اسههتفاده در آبرسههانی ،مههدیریت آب و
آلودگی امری حیاتی است .شکل و نرخ فهرود هیهدروگراف یهک
چشمه میتواند اطالعات مهمی در مورد ذخیهره و خاوعهیات
سههاختاری یههک آبخههوان کارسههتی ارائههه دهههد .در حقیقههت
هیدروگراف یک چشمه ،انیکاسهی از پاسهخ آبخهوان نسهبت بهه
تغذیه میباشد (محمدی بهزاد و همکاران .)3131 ،با توجهه بهه
بررسیهای عورت گرفته در ارتبهاب بها چشهمه بهیبهیتلخهون
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جدول  -90ویژگیهای بارشی چشمهی بیبیتلخون
سال آبی

بارش ساالنه

پربارشترین ماه ()mm

ک بارشترین ماه()mm

3131-3131
3131-3131
3131-3131
3131-3132
3132-3133
3133-3133
3133-3131
3131-3133
3133-3131
3131-3131

3111/3
3111/11
211/313
111/311
131/11
131/22
113/31
133/13
131/13
112/11

اسفند331
دی333/1
آذر311/1
آذر311/1
بهمن311
آذر312
بهمن333/2
آبان311/1
آذر311/1
دی311

مهر ،تیر ،مرداد ،شهریور
مهر ،خرداد ،تیر ،مرداد ،شهریور
مهر ،تیر ،مرداد ،شهریور
مهر ،خرداد ،تیر ،مرداد ،شهریور
مهر ،خرداد ،تیر ،مرداد ،شهریور
مهر ،خرداد ،تیر ،مرداد ،شهریور
مهر ،خرداد ،تیر ،مرداد ،شهریور
مهر ،تیر ،مرداد ،شهریور
خرداد ،تیر ،مرداد ،شهریور
مهر ،خرداد ،تیر ،شهریور

مقایسه هیدروگراف سال آبی  31-31و  31-33با هیهدروگراف
میانگین  31ساله چشمه تأثیر خشکسهالی رو بههخوبی نشهان
میدهد .بر این اساس در سال آبی  31-31به دلیهل بهاال بهودن
حج بارشها در سهیح حوضهه آبگیهر چشهمه بهیبهیتلخهون،
آبدهی آن در بیشترین مقدار خود قهرار دارد ولهی در مقابهل در
سال آبی  31-33حج تخلیه بهشدت کاهش پیدا کرده است و
حتی نوسانات آن کمتر از میانگین دراز مدت و سهال آبهی -31
 31میباشد.

در شکل  2هیهدروگراف میهانگین  31سهاله دبهی چشهمهی
بیبیتلخون و در شکل  3هیدروگراف دبی سالههای آبهی -31
 31و  31-33به ترتیب بهعنوان مرطهوبتهرین و خشهکتهرین
سال آبی نشان داده شده اسهت .آنچهه در ههر سهه بهازه زمهانی
مشابه است زمان تأخیر زیاد دبی چشمه بیبیتلخون در پاسهخ
به بارشها است و این به خاطر آن اسهت کهه بخهش مهمهی از
بارشها در منیقه دور دسهت حوضهه آبگیهر چشهمه (تاقهدیس
کارستی مجاور) اتفاز میافتد و تا رسیدن این آبهها بهه نقیهه
خروجی زمان زیادی طول میکشد.

شکل  -7هیدروگراف میانگین  90ساله دبی چشمهی بیبیتلخون
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شکل  -3هیدروگراف دبی چشمهی بیبیتلخون در سالهای آبی  34-35و 10-19

 %13و  %11افزایش داشته است .همچنهین میهزان دبهی سهال
 31-33به ترتیب نسبت به میانگین  31ساله و سال نرمال -31

شههکل  3هیههدروگراف سههال  31-33 ،31-31و  31-31بهها
هیههدروگراف میههانگین  31سههاله را نشههان مههیدهههد .بررسههی
هیدروگرافها نشان میدهد که دبهی سهال  31-31بهه ترتیهب
نسبت به میانگین  31ساله و سال نرمال  ،31-31به ترتیب

 ،31به ترتیب  %11و  %13کاهش یافته است.

شکل  -1هیدروگراف دبی چشمهی بیبیتلخون در سالهای آبی  12-13 ،10-19 ،34-35و میانگین  90ساله

میزان افزایش و کاهش دبی چشهمه بهیبهیتلخهون و ایسهتگاه
هواشناسی سد شهید عباسپور را نشان میدهد .آبهدهی چشهمه
در سال  31 -31نسبت بهه میهانگین  31سهاله و سهال نرمهال
 31-31به ترتیب  12/13و  11/11میلیون مترمکیهب افهزایش

میزان افزایش بارش سال  31-31نسهبت بهه میهانگین 31
سههاله و سههال  31-31بههه ترتیههب  %11و  %12بههوده اسههت.
همچنین کاهش بارش سال  31-33نسبت به میانگین  31ساله
و سال  31-31به ترتیهب  %11و  %11بهوده اسهت .جهدول 33
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داشته اسهت .همچنهین آبهدهی ایهن چشهمه در سهال 31-33
نسبت به میانگین  31سهاله و سهال نرمهال  31-31بهه ترتیهب

زارعی و همکاران

 11/21و  13/13میلیون مترمکیب کاهش یافته است.

جدول  -99نوسانات دبی چشمه بیبیتلخون و بارش ایستگاه مورد مطالعه
چشمه

افزایش دبی
 31-31نسبت
به میانگین
 31ساله

افزایش دبی
 31-31نسبت
به
31-31

کاهش دبی
 31-33نسبت
به میانگین
 31ساله

کاهش دبی
 31-33نسبت
به 31-31

افزایش بارش
 31-31نسبت
به میانگین 31
ساله

افزایش بارش
 31-31نسبت
به 31-31

کاهش بارش
 31-33نسبت
به میانگین 31
ساله

کاهش بارش
 31-33نسبت
به 31-31

بیبیتلخون

%13

%11

%11

%13

%11

%12

%11

%11

این نمودارها بر اساس شاخص  SPIمورد ارزیابی قرار داده شهد
و شهکلهای  31و  33نشهاندهنهده میهزان  ECو  THدر طهی
دورهی آماری برحسب درعد میباشهند .در جهدول  31میهزان
 ECو  THنسبت به میانگین ده ساله نمایش داده شده است.

بررسی تأثیر خشکسالی و ترسالی بر کیفیت چشمه

در میالیات کیفی منابع آب جهت اهداف مختلف ،همچهون
تییین مقادیر و نهوع عناعهر محلهول در آب از اهمیهت خاعهی
برخوردار است .به منظور ارزیابی تغییرات  ECو  THنمودارهای
دایرهای شکل در طی دورهی آماری رس شد.

شکل  -99تغییرات  THدر طی دوره آماری

شکل  -90تغییرات  ECدر طی دوره آماری

جدول  -92میزان  ECو  THنسبت به میانگین ده ساله ()9333-9313
)EC (µmho/cm
)TH (mg/l
وضییت
121/12

311/13

ترسالی

132/21

311/21

خشکسالی

133/13

311/11

نرمال

131/13

331/13

میانگین ده ساله
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نوسانات دبی چشمه کمتر از میانگین درازمدت و سال آبی -31
 31بوده است .همچنین بررسی هیهدروگرافهها حهاکی از ایهن
است که دبی سال  31-31بهه ترتیهب نسهبت بهه میهانگین 31
ساله و سال نرمهال  ،31-31بهه ترتیهب  %13و  12/13( %11و
 11/11میلیون مترمکیب) افزایش داشته است .همچنین میزان
دبی سال  31-33به ترتیب نسبت به میانگین  31ساله و سهال
نرمال  ،31-31به ترتیب  %11و  11/21( %13و  13/13میلیون
مترمکیب) کاهش یافته است که این امر حهاکی از تأثیرپهذیری
چشمهی بیبیتلخون از وقوع نوسانات بارشی و وقوع ترسالیهها
و خشکسالیها میباشد .کیفیت آب چشمهی بیبی تلخون نیز
نسبت به رخدادهای خشکسالی و ترسالی واکنش نشان داده و
تأثیر کمبود بهارشهها و افهزایش آنهها را در طهول دوره مهورد
میالیه بهخوبی نشان میدهد .طبق نتایج به دست آمده از ایهن
بررسیها میزان  ECو  THدر سالههای خشکسهالی بیشهتر از
میزان میانگین ده ساله است .در مقابل ،در سهالههای ترسهالی
مقادیر  ECو  THکمتهر از میهزان میهانگین ده سهاله اسهت .در
سالهای نرمال نیز ایهن مقهادیر بهه میهانگین ده سهاله نزدیهک
هستند.

نتیجهگیری
بر اساس تقسی بندی مینهزر ،چشهمهی بهیبهیتلخهون در
مرتبه  1قرار دارد و جزو چشمههای با آبدهی دائمهی محسهوب
میشود .با این حال آبدهی این چشمه تحهت تهأثیر رژیه ههای
بارشی در سیح حوضه آبگیرش میباشد .به منظور بررسی تأثیر
نوسانات بارشی و رخهداد ترسهالی و خشکسهالیهای  31سهال
آبههی  31-31الههی  31-31بههر آبههدهی چشههمهی کارسههتی
بیبیتلخهون ابتهدا از شهاخصههای  SDI ،SPIو  GRIاسهتفاده
گردید .بر اساس ایهن شهاخصهها ،سهال آبهی  31-31بههعنوان
ترسالی شدید ،سال آبی  31-33خشکسالی شدید و سال آبهی
 31-31بهههعنوان یههک سههال نرمههال مشههخص گردیههد .مقایسههه
هیدروگرافهای دبی چشمه بیبیتلخون در بازه زمانی  31ساله
نشان میدهد که در سال آبی  31-31به دلیل باال بودن حجه
بارشها در سیح حوضه آبگیر چشهمه آبهدهی آن در بیشهترین
مقدار خود قرار دارد و یهک شهرایط ترسهالی واقیهی بهر تغذیهه
چشمه حاک بوده اسهت و در مقابهل در سهال آبهی  31-33بها
کاهش حج قابل مالحظه بارشها حج آب تخلیهای از چشمه
بهشدت کاهش پیدا کرده است و این خشکسالی شهدید نقهش
مهمی در تغذیه چشمه بیبیتلخون داشته است ،بههطوری کهه

منابع

محمدی بهزاد ،ح.ر ،.چرچی ،ع .و کالنتری ،ن ،9314 ،.بررسی رفتار

باقری سیدشکری ،س ،.صفرراد ،ط ،.ویسی ،ع ،.رضائی ،ی،9319 ،.

هیدروژئولوژیکی چشمه کارستی سبزآب ،شمال شرق استان

بررسی و شناخت روند تأثیرگذاری ترسالیها بر نوسانات چشمه-

خوزستان .فصلنامه زمینشناسی کاربردی پیشرفته ،شماره ،95

های کارستی (مطالعه موردی :چشمهی کارستی گیالن غرب)،

ص.90-91 :

چهارمین همایش علمی سراسری دانشجویی جغرافیا ،تاالر

مرادی ،ح.ر ،.سپهوند ،ع.ر ،.خزایی ،م ،9333 ،.ارزیابی خشکسالی

اندیشمندان علوم انسانی.

هواشناسی و هیدرولوژیک با استفاده از شاخص  SPIاصالح شده

بذرافشان ،ج ،9331 ،.کاربرد مدلهای لوگ -خطی در تحلیل انتقال

و ( SDIمطالعه موردی :حوزه شهر خرمآباد) ،پنجمین همایش ملی

طبقات خشکسالی شاخص بارش استاندارد ( (SPIدر ایستگاه

علوم و مهندسی آبخیزداری ایران ،کرج ،انجمن آبخیزداری ایران.

های هواشناسی قدیمی ایران طی قرن بیستم ،پژوهش آب ایران،

مفیدیپور ،ن ،.بردیشیخ ،و ،.اونق ،م ،9310 ،.بررسی رابطه

سال چهارم ،شماره هفتم ،ص .901-993

خشکسالی هواشناسی و هیدرولوژیکی در حوزه آبخیز اترک،

کالنتری ،ن ،.محمدی بهزاد ،ح.ر ،.چرچی ،ع ،.کشاورزی ،م.ر،9310 ،.

پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز :)5(3 ،ص .96-25

چشمههای کارستی بهعنوان سادهترین ابزار برای تعیین

محمدی بهزاد ،ح .ر .9315 ،.بررسی منابع تغذیه آبخوانهای

خصوصیات هیدروژئولوژیکی آبخوانهای کارستی (مطالعه موردی:

کارستی شمال شرق خوزستان با استفاده از پارامترهای فیزیکو-

چشمهی بیبیتلخون ،استان خوزستان) ،مجله زمینشناسی

شیمیایی و ایزوتوپهای پایدار (O

و  .)2Hرساله دکتری،

کاربردی پیشرفته ،شماره ،2ص.10-900 :

دانشکده علوم زمین ،دانشگاه شهید چمران اهواز.

18

15

زارعی و همکاران

مجله هیدروژئولوژی

Ayvaz,T., 2009. Application of Harmony Search algorithm
to the solution of groundwater management models.
Advances in Water Resources. 32: 916–924.
Azizi, G., 2004. Releationship of Last Drought and Ground
Water Resource in Qazvin Plain. Geographical
Research. 46: 131-143.
Ekrami, M., M. R. Ekhtesasi., and H. Malekinezhad., 2013.
The Effects and Consequences of Climatic Drought on
Time Delay and the Change in Water Discharge of
Springs and Qanats(Yazd-Ardakan Plain). IranianWater Resources Research. 9 (2): 19-26.
Fiorillo,F,. Esposito, L,. Guadagno, F., 2007. Analyses and
forecast of water resources in anultra-centenarian spring
discharge series from Serino (Southern Italy)". Journal
of Hydrology. 336: 125– 138.
Gondwe, B., Alonso, G., Gottwein, G., 2011. The influence
of conceptual model uncertainty on management
decisions for a groundwater-dependent ecosystem in
karst. Journal of Hydrology. 400: 24–40.
Kalantari, N., Charchi, A., Mohamadi Behzad, H.R.,
Nadri, A., 2016. Bibitalkhone and Gariveh Springs
paradox symbol of Pabdeh karstic anticline in southwest
Iran. Arabian Journal of Geosciences. 4: 152-159.
Khan, S., H. F. Gabriel., and T. Rana., 2008. Standard
precipitation index to track drought and assess impact of
rainfall on watertables in irrigation areas. Irrigation &
Drainage Systems. 22 (2): 159-177.
Meinzer, O.E., 1923a. The occurrence of ground water in
the United States with a discussion of principles. U.S.
Geological
Survey
Water-Supply
Paper
489,
Washington, DC.
Mendicino, G., A. Senatore., and P. Versace., 2008. A
Groundwater Resource Index (GRI) for drought
monitoring and forecasting in a Mediterranean climate.
Journal of Hydrology. 357 (3): 282-302.
McKee, T.B., Doesken, N.J., Kleist, J., 1993. The
Relationship of Drought Frequency and Duration to
Time Scales, In Proc. 1th Conf, January 02-

...اثر نوسانات اقلیمی بر وضعیت کمی و کیفی چشمه

00Climatology, American Meteorological Society,
Massachusetts. 2: 12-20.
Mudarra, M., Andreo, B., 2011. Relative importance of the
saturated and the unsaturated zones in the
hydrogeological functioning of karst aquifers: The case
of Alta Cadena (Southern Spain). Journal of Hydrology.
397: 263–280.
Naderianfar, M., H. Ansari, A. Ziaie., and K. Davari.,
2010. Evaluating the Ground Water Level Fluctuations
under Different Climatic Condition in the Basin
Neyshabour. Irrigation & Water Engineering. (3): 21-37.
Naderianfar, M., and H. Ansari., 2011. Effects of Drought
Rate-Duration in Multi-Time Scale on Ground Water
Levels Change (Neyshabor Plain). Water Resource
Engineering. (4): 1-15.
Nalbantis, I., 2008. Evaluation of a hydrological drought
index. Eur Water. 23(24): 67-77.
Nalbantis, I., and Tsakiris, G., 2009. Assessment of
hydrological drought revisited. Water Resources
Management. 23(5): 881-897.
Nico, W., A.J. Van Lanen and A.F. Loon., 2010. Indicators
for drought characterization on a global scale.
Wageningen, Netherlands, Water and Global Change.
24: 80-93.
Report of World Meteorological Organization., 2012.
Standardized Precipitation Index User Guide. WMONO. 1090.
Seif, M., H. Mohammadzade and A. Mosaedi., 2012. Assess
the impact of drought on groundwater resources in Fasa
aquifer using Standardized Precipitation Index. A
measure of electrical conductivity of groundwater
resources. Journal of Water Resources. 5: 45-59.
Vicente-Serrano, S. M., and J. I. López-Moreno., 2005.
Hydrological response to different time scales of
climatological drought: an evaluation of the
Standardized Precipitation Index in a mountainous
Mediterranean basin. Hydrology and Earth System
Sciences Discussions. 9 (5): 523-533.

16

