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خصوصیات هیدروگراف چشمهی کارستی و ضریب خشکیدگی میتواند منعکسکنندهی نوسانات
هیدرواقلیمی و خصوصیات فیزیکی و زمینشناسی سیستم آبخوان تغذیهکنندهی چشمه باشد .در این مطالعه
به منظور شناسایی رفتار هیدرولوژئولوژیکی سراب کارستی مطهری خرمآباد طی نوسانات هیدرواقلیمی از
تحلیل کمی منحنی خشکیدگی بر اساس معادلهنمایی  Mailletاستفاده و ضریب منحنی خشکیدگی طی
دورهی  27ساله ( 1370-71تا  )1396-97محاسبه گردید .برای بررسی اثر نوسانات هیدرولوژیکی بر ضریب
خشکیدگی هیدروگراف  ،تغییرات سری زمانی ضریب تخلیه در هنگام جریان پایه از طریق شاخص خشکسالی
هیدرولوژیکی  SDIتحلیل ،سپس همبستگی آماری این شاخص با شاخص خشکسالی کسری تبخیر و تعرق
 SEDIتحلیل گردید .نتایج نشان داد ضریب خشکیدگی دارای روند خطی صعودی بوده و مقدار آن در هنگام
خشکسالیهای مالیم تا شدید از  0/0082تا  0/0574تغییر کرده است .مقایسهی آماری بین سری زمانی
ضریب خشکیدگی با مقادیر شاخص  SDIنشان داد که یک همبستگی معکوس معنیدار با ضریب منفی 65
درصد وجود دارد؛ یعنی اینکه که با افزایش خشکسالی هیدرولوژیکی چشمه ،ضریب تخلیهی آن افزایش و
زهکشی سریعتر صورت میگیرد .بخشی از این تغییرات ،ناشی از نوسانات اقلیمی و بیولوژیکی است .این اثرات
با بررسی همبستگی بین شاخصهای  SDIو  SEDIدر مقیاس زمانی  6ماهه بر اساس روش تحلیل طیفی و
همبستگی متقابل در فواصل اطمینان  95درصد تأیید شد .عالوه بر نوسانات هیدرواقلیمی ،ضریب خشکیدگی
سراب میتواند تحت تأثیر خصوصیات سازند کربناته سروک با لیتولوژی آهک و تا حدودی مواد ریزدانه
متشکلهی آن باشد؛ بهطوریکه در زمان خشکسالیها ،جریان آب پایه تحت جریان مجرایی و آب ذخیرهشده
در بدنهی سفره قرار میگیرد و در اثر مجاری بزرگ کارستی و گسلهی سازند سروک ،تحت شیب هیدرولیکی
زیاد تخلیه میشود .در سالهای تر عالوه بر هدایت سریع آب توسط مجاری کارستی و شکستگیها ،احتماالً در
هنگام تداوم آب پایه با هدایت آب تغذیهشدهی ماه های تر از طاقدیس سروک به درون زمینه دارای خلل و فرج
ریزتر و شامل مواد آهکی با ترکیب ماسه و مارن در اعماق پایینتر ،باعث ذخیرهی زیاد دینامیکی و تغییرات
کم دبی با شیب هیدرولیکی کم در ماههای خشک میشوند .درمجموع نتایج این تحقیق ،نگرشی جامع به
مدیریت چشمههای کارستی با پیشبینی خشکسالیها و تحلیل ضریب خشکیدگی آنها میدهد.
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بررسی شکل هیدروگراف و نرخ فرود چشمهی کارستی میتواند اطالعات قابلتوجهی در مورد ذخیره یا خصوصیات
ساختاری آبخوان ارائه نماید .آب نمود یک چشمه درواقع پاسخ هیدروژئولوژیکی آبخوان نسبت به تغذیهی آن
است(کریمی وردنجانی .)276 :1389 ،در سیستم کارستی پاسخ به تغذیه طی یک رخداد بارش مشابه با هیدروگراف
تخلیهی رودخانه در خروجی یک حوزهی آبخیز است؛ بهطوریکه بعد از وقوع رگبار و نفوذ آب به داخل سنگها و
تغذیهی سیستم کارستی ،تخلیهی سیستم به صورت جریان چشمه ظاهرشده و با یک تأخیری شروع به افزایش و آنگاه
به نقطهی اوج میرسد .سپس دبی چشمه با نرخ خشکیدگی به حالت قبل از رگبار برمیگردد .وقتیکه هیدروگراف
چشمه در نقطهی اوج قرار دارد ،ذخیره در سیستم کارست حداکثر و بعد از یک دورهی طوالنی ،ذخیرهی منحنی
خشکیدگی در پایینترین حد خود خواهد بود .نرخ برداشت آب به وسیلهی شیب متوالی منحنی خشکیدگی نشان داده
میشود .خصوصیات نرخ خشکیدگی و پیشبینی آن طی خشکسالیها برای تعیین ذخیره و مدیریت آب بسیار مهم و
ضروری است( .)Ford and Williams, 2007: 175معمو ًال تحلیل کمّی شاخهی خشکیدگی هیدروگراف بر مبنای کار
( )Boussinesq, 1903 and 1904و ( )Maillet, 1905صورت میگیرد؛ بهطوریکه پیشنهاد کردند تخلیهی یک
چشمه تابعی از حجم ذخیرهی سیستم است .منحنی فرود چشمه از آبدهی حداکثر در پایان دورهی تر شروع شده و تا
زمان افزایش مجدد آبدهی ادامه دارد .در این منحنی ،نقطهی عطف (تغییر شیب) ،نشاندهندهی پایان جریان سریع
هیدروگراف است و بعدازآن ،آب ذخیرهشده در سیستم ،بهمرورزمان تخلیه میشود(مهدوی .)218 :1386 ،مشخصات
منحنی خشکیدگی هیدروگراف بستگی به خصوصیات فیزیکی و هیدرودینامیکی آبخوان دارد(کریمی وردنجانی:1389 ،
 .)278شیب کم شاخهی خشکیدگی نشاندهندهی ذخیرهی زیاد دینامیکی آبخوان و مبین دائمی بودن چشمههای
کارستی بوده و شیب تند آن بیانگر ذخایر دینامیکی موقتی بوده و زهکشی در این حالت سریعتر صورت
میگیرد(Milanovic, 1981؛ کریمی وردنجانی .)280 :1389 ،تحقیقات مختلف نشان میدهند که با استفاده از
تحلیل هیدروگراف چشمههای کارستی و منحنی فروکش میتوان به تغییرات شیب هیدرولیکی و سرعت تخلیهی آب،
نوع جریان و رژیم تغذیه و خصوصیات هیدروژئولوژیکی آبخوان پی برد .بهطور مثال ،کالنتری و همکاران ( )1390با
بررسی هیدروگراف فروکش چشمهی بیبیتلخون استان خوزستان نشان دادند که عمدهی تغذیهی آن توسط یک
حوضهی کارستی برفگیر با رژیم تغذیهی برفی-بارانی صورت میگیرد .محمدیبهزاد و همکاران ( )1394با بررسی
رفتار هیدروژئولوژیکی چشمهی کارستی سبزآب با استفاده از هیدروگرافهای تخلیه نتیجه گرفتند که آبخوان کارستی
چشمهی مذکور دارای رژیم جریان مجرایی و رژیم تغذیهی آن از نوع برفی-بارانی است .عالوه بر این ،از لحاظ وقوع یا
عدم وقوع بارندگی ،دارای رژیم قبل ،بعد و حین بارندگی است .مالی و محمدی ( )1392با بررسی رفتار
هیدرودینامیکی آبخوانهای کارستی بر مبنای آنالیز سری زمانی و تحلیل هیدروگراف چشمههای دیمه و پیر غار نشان
دادند که مدتزمان پاسخ هیدرولوژیکی این چشمهها به نوسانات بارش به ترتیب  3و  2ماه است .عالوه بر این ،تحلیل
ضرایب فرود آنها مبین وجود دو میکرورژیم تخلیه میباشند که ضریب ابتدایی بزرگتر از ضریب دومی است که
میتواند به علت تنوع سازندهای زمینشناسی ،برفگیر بودن منطقه و ذوب تدریجی برف باشد)2009( Fiorillo .
هیدروگراف چشمههای کارستی را ابزاری جهت شناسایی خشکسالی معرفی کردند و نشان دادند که رژیمهای
چشمهی کارستی تحت تأثیر رژیم اقلیمی و خصوصیات زمینشناسی و هیدروژئولوژیکی هستند .عالوه بر این،
تحقیقات متعددی با بررسی منحنی فروکش چشمهها به اهمیت آن در تعیین جریان سریع و پایه و خصوصیات
آبخوان( ،)Bagheri et al., 2016: 1میزان تغذیه و درجهی کارستی شدن( )Shamsi et al., 2019: 845و رفتار
جریان طی رخدادهای بارندگی و خشکیدگی پرداختهاند( .)Kumar and Sen, 2017: 539برخی مطالعات هم با
تحلیل سریهای زمانی هیدروگراف و همبستگی با فاکتورهای اقلیمی به پایش چشمهها پرداختهاند( Lo Russo et
 .)al., 2015: 7415; Fiorillo, 2020: 347در برخی دیگر مطالعات ،هم بهطور خاص چشمهها را بهعنوان
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شاخصهای خشکسالی مدنظر قرار دادهاند( )Rice, 2007: 1- 155یا اثرات خشکسالی را روی تغییر رژیم تخلیهی
چشمهها مهم دانستهاند(.)Staśko, 2018: 741
بررسی منابع فوق نشان میدهد که نوع و میزان تغذیه ،عوامل اقلیمی و خصوصیات زمینشناسی و
هیدروژئولوژیکی در تحلیل هیدروگراف چشمههای کارستی و باألخص منحنی خشکیدگی و شیب هیدرولیکی آنها
اثرگذار است .لذا در این مطالعه سعی شده است که شیب منحنی خشکیدگی هیدروگراف سراب کارستی مطهری
خرمآباد طی دورهی آماری  27ساله در دورههای خشک بعد از رخداد بارشها تعیین شود و سپس ارتباط آن با شاخص
خشکسالی تخلیهی سراب ( ،1)SDIعوامل اقلیمی و شاخص کسری تبخیر و تعرق استانداردشده (Zhang ( ،2)SEDI
 )et al., 2019: 1274تحلیل شود .عالوه بر این ،به نقش خصوصیات سازندهای زمینشناسی در ارتباط با شیب
منحنی خشکیدگی سراب و تداوم جریان پایه پرداخته شده است .درمجموع ،این مقاله میتواند به شناسایی رفتار
هیدرولوژئولوژیکی چشمههای کارستی طی نوسانات هیدرواقلیمی و تغییرات بارش برای یک دورهی بلندمدت کمک
کند.

 -2منطقهی موردمطالعه
در این تحقیق ،وضعیت هیدروژئولوژیکی سراب مطهری واقع در شهر خرمآباد مطالعه شده است .این چشمه از
سری چشمههای کارستی واقع در منطقه بوده که از تماس آهکهای کرتاسهی باالیی و پایینی سرچشمه
میگیرد( .)Ahmadipour, 1999: 217سازند سروک با لیتولوژی سنگآهک خاکستری تیره ،سنگآهک تودهای به
رنگ قهوهای روشن و سنگآهک ضخیم الیه ،هستهی طاقدیس کوه سفید واقع در شمال غربی چشمهی مذبور را
تشکیل میدهد .این سازند کربناته ،شدیداً کارستی بوده و آبخوان اصلی سرابهای منطقه را تشکیل میدهد .بر روی
این سازند ،سازند نیمهتراوای ایالم-سورگاه با لیتولوژی سنگ آهکرسی ریزدانه به رنگ خاکستری روشن تا تیره و
میان الیههای نازک شیل قرار دارد .سازند سروک از آلبین تا سنومانین (در یالهای شمال شرقی و جنوب غربی
طاقدیس کوه سفید خرمآباد رخنمون دارد و از نظر لیتولوژی از پایین به باال مرکب از آهک ماسهای خاکستری تیره با
باندهای خاکستری تیره مارن در داخل آن و مقدار زیادی فسیلهای آمونیت است که در باال تبدیل به آهک ضخیم
گچی میشود .پسازآن ،الیهی ضخیمتری از آهک به رنگ خرمایی قابلتشخیص است(سنگاب زاگرس.)38 :1396 ،
شکل ( )1نقشهی زمینشناسی حوضهی آبخیز خرمآباد و موقعیت سراب مطهری را نشان میدهد.
اقلیم منطقه بر اساس روش دمارتن در طبقهی نیمهخشک قرار میگیرد .بارش در منطقه از مهرماه شروع شده و تا
اواخر اردیبهشت ادامه مییابد .البته در ماههای خشک ،بارندگی به ندرت اتفاق افتاده و مقدار آن ناچیز است .بیشترین
میانگین بارش ماهانه در ایستگاه خرمآباد مختص به فروردینماه به میزان  85/29میلیمتر است .کمترین و بیشترین
میانگین دمای ماهانهی ایستگاه مذکور متعلق به دیماه و مردادماه به ترتیب حدود  5/58و  29/92درجهی سانتیگراد
است .همچنین بررسی آماری نشان داد که میانگین دبی ساالنه سراب مطهری حدود  0/469مترمکعب در ثانیه است.
در این مطالعه از دادههای بارندگی و دمای ماهانه ایستگاه هواشناسی سینوپتیک خرمآباد و نیز دبی ماهانه سراب
مطهری خرمآباد طی سالهای آبی از  1370-71تا  1396-97استفاده شده است .میانگین بارندگی و دمای ساالنه در
ایستگاه مذکور به ترتیب  466/44میلیمتر و  16/98درجهی سانتیگراد است.

1- Standardised Discharge Index
2- Standardized Evapotranspiration Deficit Index
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شکل  :1نقشهی زمینشناسی حوضهی آبخیز خرمآباد و موقعیت چشمهی کارستی مطهری

به منظور بررسی و تحلیل شاخهی خشکیدگی هیدروگراف سراب مطهری خرمآباد مراحل کار به صورت زیر انجام
شده است .ابتدا دادههای ماهانهی هواشناسی و هیدرولوژی بررسی و ماههای فاقد آمار با روش درونیابی خطی3در
 SPSSبازسازی شد .در گام بعد برای برآورد شیب منحنی خشکیدگی یا ضریب تخلیه (𝛼) از رابطهی ( )1استفاده شد.
این ضریب از معادلهی کلی بر اساس رابطهی سادهنمایی  )1905( Mailletبه دست آمده است (رابطهی .)2
𝑡logQ0 −logQ
𝑡0.4343
𝑡𝛼Q 𝑡 = Q 0 e−

=α

3- Linear interpolation
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رابطهی 1
رابطهی 2
که در این معادله 𝑡 :Qدبی به مترمکعب در ثانیه در زمان  :Q0 ،tدبی اولیه در زمان صفر یا در لحظهی شروع
خشکیدگی (معموالً نقطهی عطف در شاخهی نزولی هیدروگراف بهعنوان لحظه شروع خشکیدگی یا فروکش سیل
است(مهدوی218 :1386 ،؛ علیزاده :𝑡 .)541 :1385 ،زمان سپریشده (معموالً بر حسب روز) بین 𝑡 Qو  Q0و :e
پایهی لگاریتم نپرین است(  Fordو  .)2007 ،Williamsبا توجه به اینکه دادههای ماهانه برای سراب مطهری و تاریخ
روز اندازهگیری آنها موجود بود ،فاصله زمانی بین دبی در لحظهی خشکیدگی و در زمان  tبر حسب روز محاسبه شد.
در این مطالعه سعی شد که در هر سال آبی ،شیب شاخهی خشکیدگی از نقطهی عطف منحنی بررسی شود تا پاسخ
هیدروژئولوژیکی چشمه به نوسانات اقلیمی مشخص شود .پس از مراحل فوق ،برای بررسی اثر نوسانات اقلیمی بر روی
شیب شاخهی خشکیدگی ،ابتدا خشکسالی هیدرولوژیکی چشمه با شاخص  SDIبررسی شد و سپس ارتباط آن با
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شاخص  SPIو شاخص  SEDIکه جدیدترین شاخص بر مبنای تبخیر و تعرق واقعی و پتانسیل است ،تحلیل شد.
جزئیات مربوط به شاخص  SDIو  SPIدر پژوهش اقتدارنژاد و همکاران ( )1395اشاره شده است .برای محاسبهی
 SDIاز نرمافزار  Minitabبر اساس دبی ماهانه و متوسط ساالنه استفاده شده است .برای دادههای ماهانه و ساالنه به
ترتیب توزیع  2پارامتره نمایی با  P-valueبرابر  ،0/135و لوگ نرمال با  P-valueبرابر  0/585بهترین برازش را در
بین  14توزیع آماری نشان دادند .بر اساس توزیعهای انتخابشده و پارامترهای آنها ،احتمال تجمعی دادهها به دست
آمد و سپس به توزیع نرمال تبدیل گردید .شاخص  ،SEDIبهعنوان شاخص خشکسالی کسری تبخیر و تعرق از
رابطهی زیر محاسبه میشود:
𝑇𝐸𝑃 = 𝐴𝐸𝑇 −

رابطهی 3

𝐸𝑉𝐴D−D
𝐷,
𝑈𝑇𝑆𝐷

= 𝐼𝐷𝐸𝑆

که  :Dتفاوت بین تبخیر و تعرق واقعی ( )AETو تبخیر و تعرق پتانسیل ( )PETبر حسب میلیمتر و 𝐸𝑉𝐴 Dو
𝑈𝑇𝑆𝐷 :به ترتیب میانگین و انحراف معیار دادهها در طول دورهی آماری هستند( .)Zhang et al., 2019: 1274برای
محاسبهی تبخیر و تعرق واقعی از مدل تورنتوایت-ماتر استفاده شد .بدین منظور ابتدا تبخیر و تعرق پتانسیل ماهانه از
روش تورنت وایت بر اساس دمای ماهانه برآورد شد(مهدوی .)109 :1386 ،سپس بر اساس ظرفیت نگهداری آب ،خاک
برآوردشده حدود  145میلیمتر توسط سنگاب زاگرس ( )1396و استفاده از حاالت زیر مقدار ذخیرهی رطوبتی خاک
و تبخیر و تعرق واقعی ماهانه محاسبه گردید(گودرزی و همکاران.)291 :1394 ،
حالت  -1فصل خشک ،اگر  Pi − ETo i < 0باشد:
) 𝑖 𝑜𝑇𝐸 ; 𝐿𝑖 = 𝐿𝑖−1 ∙ (𝑃𝑖 −

رابطهی 4

𝐿
𝑖 −

𝐶𝐴

𝑒 ∙ 𝑐𝐴 = 𝑖𝐴

حالت  -2فصل تر ،اگر  Pi − ETo i > 0باشد:
) 𝑖 𝑜𝑇𝐸  𝐴𝑖 = 𝐴𝑖−1 + (𝑃𝑖 −و اگر 𝑐𝐴 ≥ 𝑖𝐴 آنگاه 𝑐𝐴 = 𝑖𝐴

رابطهی 5
در این حالت

A
) Ac ln ( i
Ac

=  Liاست.

رابطهی 9

P

𝐹𝜋k = 2
4- Cross Correlation
5- Cross Spectrum
6- Coherency
7- Phase Diagram
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تبخیر و تعرق واقعی در این روش با مقایسهی تبخیر و تعرق پتانسیل و مقدار بارندگی ،برحسب میلیمتر بر اساس
روابط زیر محاسبه میشود:
AET = ETO
رابطهی  6اگر 𝑂𝑇𝐸 > 𝑝  ،آنگاه
AET = ∆Ai + p
رابطهی  7اگر 𝑂𝑇𝐸 < 𝑝  ،آنگاه
در این رابطه ∆Ai ،تغییرات رطوبتی خاک است که برابر است با:
∆Ai = Ai − Ai−1
رابطهی 8
در روابط فوق 𝑖𝐴 و 𝑐𝐴 به ترتیب ذخیرهی رطوبتی ماهانه و ظرفیت نگهداری آب خاک میباشند .در رابطهی
( 𝐿𝑖 )2پتانسیل تجمعی آب برحسب میلیمتر است که به صورت مجموع اختالف بین بارش  Pبرحسب میلیمتر و
 EToتبخیروتعرق پتانسیل برحسب میلیمتر محاسبه میشود .به منظور تحلیل بهتر ارتباط بین این شاخصهای
خشکسالی مزبور با استفاده از آنالیز سریهای زمانی دومتغیره (همبستگی متقابل4و طیف متقابل) 5در محیط SPSS
بررسی شد .تحلیل طیف متقابل بر اساس دو تابع تطابق 6و فاز 7انجام شد .به این صورت که مقدار فرکانس ()F
متناسب با حداکثر تابع تطابق استخراج و سپس با انتقال این فرکانس بر روی نمودار فاز ،فاز ( )Pبین دوسری شاخص
محاسبه و میزان تأخیر ( )kاز رابطهی زیر محاسبه میشود(مالی و محمدی .)305 :1392
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 -4نتايج و بحث
 -1-4پايش سری زماني ضريب خشکيدگي
منحنی خشکیدگی سراب مطهری خرمآباد در سالهای آبی دورهی آماری موردمطالعه ،تجزیهوتحلیل شد .بدین
منظور در هر سال آبی ضریب تخلیه یا شیب شاخهی خشکیدگی از نقطهی عطف منحنی به بعد (بخش آب پایه
هیدروگراف) محاسبه شد .تحلیل اولیه نشان داد که طی دورهی آماری  27ساله ،شیب شاخهی خشکیدگی دارای روند
خطی صعودی (ضریب مثبت در معادله خطی) است که بر اساس آمارهی  ،tفرض صفر مبنی بر وجود شیب صفر در
سری زمانی رد میشود و در سطح  1درصد معنیدار ( tمحاسباتی برابر با  5/995و  sigبرابر با صفر) است .مطابق
شکل ( )2پایش زمانی دادههای ضریب تخلیهی سراب مطهری نشان میدهد که در ابتدای دورهی آماری ،نوسانات
شیب تخلیهی جریان پایه کم بوده تا اینکه در سال آبی  1378-79و اوایل دههی  80افزایش یافته است .روند نسبتاً
صعودی شیب تخلیهی سراب موردمطالعه در اواسط دههی  80تا حدودی حفظ شده ،سپس در اواخر دههی مذبور،
شدت آن بهطور قابلمالحظهای افزایش نشان میدهد .همچنین تغییرات کموبیش این ضریب در دههی  90مشهود
است.

 -2-4تحليل آماری ضريب خشکيدگي با شاخص  SDIو عوامل مؤثر بر آن
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ضریب آبدهی سراب مطهری خرمآباد در هنگام جریان پایه تحت تأثیر خصوصیات زمینشناسی و فیزیکی منطقه و
نوسانات هیدرولوژیکی است .برای بررسی این عوامل ،ابتدا ارتباط سری زمانی ضریب تخلیهی سراب مطهری با نوسانات
هیدرولوژیکی با استفاده از شاخص خشکسالی هیدرولوژیکی ( )SDIمبتنی بر دبی متوسط ساالنهی سراب تحلیل و
سپس نقش خصوصیات زمینشناسی و فیزیکی محیط آبخوان بررسی گردید .بر اساس شکل ( )2مقادیر  SDIنشان
میدهد که در سالهای آغازین دورهی آماری موردبررسی ،میزان آبدهی سراب مطهری نسبت به شرایط نرمال باال بوده
و همزمان با آن ،شیب هیدولیکی تخلیهی سراب کاهش یافته است .میزان آبدهی چشمه در سال  1378-79تحت
تأثیر خشکسالی هیدرولوژیکی قرار گرفته و در این سال ،شیب تخلیه نسبت به سالهای قبل از آن افزایش یافته است.
از سال  1378-79به بعد تعداد وقوع خشکسالی هیدرولوژیکی و نرمال نسبت به شرایط ترسالی افزایش داشته است.
این شرایط باعث تغییرات متفاوتی در شیب تخلیهی سراب شده است .عمدت ًا در سالهای دارای خشکسالی شدید
هیدرولوژیکی برای مثال سالهای  1387-88 ،1386-87و  1393-94به ترتیب با مقادیر  -1/77 ، -1/67 SDIو
 -1/41میزان شیب تخلیه به باالترین مقدار  0/0574 ،0/0378و  0/0282رسیده است .باید به این نکته توجه داشت
که تغییرات شیب هیدرولیکی سراب فوق به وضعیت هیدرولوژیکی همان سال و یا سالهای قبل از آن وابسته است و
توسط اثرات حافظهی کوتاهمدت یا بلندمدت ناشی از نوسانات هیدرواقلیمی کنترل میشوند .مشابه این نتیجه در
یافتههای( )Fiorillo, 2009: 301نیز تأکید شده است .برای تحلیل بهتر ،ارتباط آماری بین خشکسالی هیدرولوژیکی
و شیب تخلیهی سراب مطهری در سالهای مختلف با آزمون پیرسون نشان داد که یک همبستگی منفی نسبتاً قوی با
 rبرابر  -0/65وجود دارد که در سطح  1درصد معنیدار است .بهعبارتدیگر ،میتوان گفت که در هنگام جریان پایه با
کاهش مقادیر  SDIیا افزایش خشکسالی هیدرولوژیکی سراب مطهری ،شیب هیدرولیکی آن افزایش یافته است.
وقتیکه دبی متوسط ساالنه چشمه در اثر خشکسالی هیدرولوژیکی و کمبود بارش کاهش مییابد ،شیب هیدرولیکی
افزایش و دبی سراب بهطور سریع فروکش میکند .این امر میتواند به علت کاهش ذخیرهی دینامیکی در سازندهای
تشکیلدهندهی آبخوان کارستیک سراب فوق در سالهای خشک باشد .نتایج این بخش از تحقیق سازگار با نتایج
 )1981( Milanovicاست؛ بهطوریکه ایشان شیب کم شاخه خشکیدگی را نشاندهندهی ذخیرهی زیاد دینامیکی
آبخوان و شیب تند آن را نشاندهندهی ذخایر دینامیکی موقتی و زهکشی سریع چشمههای کارستیک بیان میکند.
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شکل  :2تغییرات خشکسالی هیدرولوژیکی و ضریب خشکیدگی سراب کارستی مطهری خرمآباد .نمودارهای نقطهچین روند
خطی نمودارها و دایرههای خطچین قرمزرنگ تغییرات ضریب خشکیدگی را در هنگام خشکسالیها را نشان میدهد.

] [ Downloaded from journals.hsu.ac.ir on 2023-01-09

با توجه به مطالب فوق ،گرچه نوسانات هیدرولوژیکی میتواند تا  65درصد تغییرات ضریب خشکیدگی جریان پایه
را توجیه کند ،اما عوامل دیگر ازجمله خصوصیات زمینشناسی و فیزیکی آبخوان تغذیهکنندهی چشمه و نیز تنشهای
ناشی از پمپاژ آب زیرزمینی میتواند دبی سراب و ضریب تخلیهی آن را تحت تأثیر قرار دهد .بررسی خصوصیات
زمینشناسی محل تغذیهی سراب مطهری نشان داد که این سراب به همراه سایر سرابهای موجود در منطقه بیشتر
تحت تأثیر سازندهای کربناته نظیر سروک همراه با رسوبات ریزدانه مارن و رس واقع در ضلع شمال غربی آن قرار
دارد(سنگاب زاگرس .)38 :1396 ،بر اساس مطالعهی بقایری و همکاران( )Bagheri et al., 2016: 1منحنی
خشکیدگی چشمههای کارستی شامل دو بخش ابتدایی و انتهایی است که بخش ابتدایی آن ،جریان سریع ناشی از
شکستگیها و مجاری کارستی را نشان میدهد و بخش انتهایی آن تحت تأثیر جریان پایهی آهسته در نتیجهی
شکافهای کوچک با رژیم جریان زمینه یا ماتریکس است .عالوه بر این ،در مطالعات دیگر به نقش جریان افشان زمینه
در زمان آب پایه تأکید شده است(کریمی وردنجانی .)276 :1389 ،در این تحقیق ازآنجاکه شیب منحنی خشکیدگی
بخش جریان پایه بررسی شده است ،لذا بهطورکلی این بخش با توجه به مطالعات گذشته باید تحت تأثیر جریان زمینه
و ذخیرهی درون سیستم باشد؛ اما بررسیها نشان میدهد در سراب موردمطالعه ،شیب منحنی خشکیدگی در زمان آب
پایه بسته به سالهای تر و خشک احتماالً به ترتیب تحت تأثیر رژیمهای درون سیستم و مجرایی است .در سالهای
خشک در زمان تداوم آب پایه ،آب ناشی از بارش در بدنهی سفره ذخیره شده و بعد از فروکش جریان سریع ،با شیب
هیدرولیکی زیاد از طریق مجاری کارستی و گسله ،سازند کربناتهی سروک تخلیه میشود .درواقع ،این وضعیت در
سالهای خشک ،مشابه با تخلیهی جریان سریع از طریق کانالها و مجاری کارستی است .در سالهای تر عالوه بر اینکه
مجاری کارستی و شکستگیها باعث زهکشی جریان سریع میشوند ،احتماالً در هنگام تداوم آب پایه این مجاری با
هدایت آب تغذیهشدهی ماههای تر از طاقدیس سروک به درون زمینه دارای خلل و فرج ریزتر و شامل مواد آهکی با
ترکیب ماسه و مارن در اعماق پایینتر ،باعث ذخیرهی زیاد دینامیکی و تغییرات کم دبی با شیب هیدرولیکی کم در
ماههای خشک میشوند.
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 -3-4تحليل طيفي و همبستگي متقابل بين شاخصهای  SDIو SEDI
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در بخش قبل ،اثر تغییرات خشکسالی هیدرولوژیکی روی ضریب خشکیدگی سراب کارستی مطهری بررسی و
مشاهده شد که در زمان ترسالی ها یا شرایط نرمال این ضریب کاهش مییابد و در هنگام وقوع خشکسالیهای شدید،
مقدار آن افزایش مییابد .این موضوع میتواند باعث کاهش ذخیرهی دینامیکی آبخوان و درنهایت زهکشی نسبتاً سریع
و کاهش دبی چشمه در هنگام تداوم جریان آب پایه شود .نوسانات دبی و خصوصیات هیدروگراف چشمهی کارستی
میتواند منعکسکنندهی عوامل هیدروژئولوژیکی و هیدرواقلیمی حاکم بر سیستم آبخوان باشد .به منظور بررسی
ارتباط هیدرولوژیکی و تأثیرپذیری ضریب خشکیدگی با نوسانات اقلیمی و تغییرات بیولوژیکی ،ارتباط شاخصهای
 SDIو  SEDIبررسی شد .مطابق با نمودارهای شکل ( )3نتایج آنالیز سری زمانی همبستگی متقابل بین این دو
شاخص نشان میدهد که شاخص  SDIبا شاخص  SEDIدر مقیاسهای زمانی  6 ،3و  9ماهه در سطح اطمینان 95
درصد دارای رابطهی معنیدار است ،اما این همبستگی در مقیاس زمانی  6ماهه با تأخیر صفر و ضریب همبستگی
متقابل برابر با  0.555قویتر است .بهعبارتدیگر ،پاسخ هیدرولوژیکی سراب مطهری به خشکسالیهای اقلیمی و
کمبود تبخیر و تعرق حدود  6ماه است .قابلتوجه است که  SEDIمیتواند خشکسالی و انتقال وضعیت تر و خشک
اقلیمی را بهویژه در مقیاس زمانی ماهانه تشخیص دهد و تغییرات بیولوژیکی اکوسیستمها را در پاسخ به پویایی شدت
خشکسالی برجسته کند( .)Zhang et al., 2019: 1273برای اطمینان بیشتر ارتباط زمانی بین دو شاخص فوق از
نمودارهای تحلیل طیفی بر مبنای تابع تطابق و فاز استفاده شد .ازآنجاکه ارتباط همبستگی متقابل بین شاخصهای
 SDIماهانه و  SEDIدر مقیاس زمانی  6ماهه در تأخیر صفر ،معنیدار بود ،لذا برای تحلیل طیفی همین مقیاسهای
زمانی مبنا قرار گرفت .بر این اساس ،نتایج تحلیل طیفی نشان داد که بیشترین تابع تطابق در فرکانس حدود 0/08
اتفاق میافتد و با انتقال این فرکانس بر روی نمودار فاز ،عدد نزدیک به صفر به دست آمد که با در نظر گرفتن آن در
رابطهی تأخیر فاز ،مقدار آن صفر محاسبه شد (شکل )4؛ یعنی اینکه پاسخ خشکسالی هیدرولوژیکی به شاخص
خشکسالی کسری تبخیر و تعرق حدود  6ماه با تأخیر صفر است که مشابه با نتایج همبستگی متقابل است.
مطالعهی(مالی و محمدی )305 :1392 ،نتایج مشابهی از تطابق استفاده این دو روش تحلیل آماری برای بررسی میزان
تأخیر بین دبی و بارش نشان داده است.
نوسانات تبخیر و تعرق واقعی با تغییرات بارش و رطوبت خاک در ارتباط است این زنجیره میتواند روی منابع آب
و سیستم آبخوان کارستیک تأثیر بگذارد و درنهایت خصوصیات منحنی فروکش چشمه و ضریب خشکیدگی را تحت
تأثیر قرار دهد .وقتیکه میزان بارش و رطوبت خاک افزایش یابد و شرایط رشد و توسعهی گیاه فراهم باشد ،به
واسطهی برگاب بیشتر و تعرق باالی بافت گیاه ،میزان تبخیر و تعرق واقعی نیز افزایش مییابد(سلیمانیمطلق و
سلیمانیساردو .)1397 ،برای تحلیل ارتباط تغییرات بارش و تبخیر و تعرق واقعی ،همبستگی دو شاخص  SEDIو
 SPIدر مقیاس ساالنه بررسی شد .مطابق شکل ( )5میتوان گفت که تغییرات شاخص  SEDIاز نوسانات  SPIتبعیت
میکند و با افزایش و کاهش شاخص بارش استاندارد ،شاخص خشکسالی کمبود تبخیر و تعرق ،نوسان میکند؛
بهطوریکه ضریب همبستگی بین آنها با آزمون پیرسون حدود  68درصد بوده و در سطح  1درصد معنیدار است.
همچنین همبستگی بین شاخص  SPIبا  SDIسراب مطهری حدود  70درصد است و در سطح  1درصد معنیدار
است؛ بنابراین اثر و ردپای شاخص  SEDIو  SPIبر روی شاخص خشکسالی هیدرولوژیکی چشمه ( )SDIمشابه بوده
و با آنها میتوان تغییرات ضریب خشکیدگی را تحلیل کرد؛ بهطوریکه در سالهای کمبود بارش و کاهش تبخیر و
تعرق واقعی برای مثال سالهای  1387 -88 ،87-1387و  ،1393-94خشکسالی هیدرولوژیکی همزمان و یا با یک
تأخیری اتفاق افتاده و باعث افزایش ضریب خشکیدگی چشمه گردیده که درنهایت باعث افزایش سریع زهکشی و
کاهش تداوم جریان آب پایه شده است.
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شکل  :3ضریب همبستگی متقابل بین شاخص  SDIماهانه و  SEDIدر مقیاسهای زمانی  6 ،3و  9ماهه در فواصل اطمینان
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شکل  :4توابع تطابق ( )coherencyو فاز ( )Spectrumبین شاخصهای  6 SEDIماهه و  SDIماهانه
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در این مطالعه ،رفتار هیدرولوژیکی سراب کارستیک مطهری خرمآباد نسبت به نوسانات هیدرواقلیمی و خصوصیات
زمینشناسی با تحلیل شیب شاخهی خشکیدگی طی سالهای آبی مختلف بررسی شد .یافتهی اصلی تحقیق نشان داد
که شیب شاخهی خشکیدگی سراب مطهری عمدتاً تابع نوسانات جریان ساالنه است؛ بهطوریکه مقدار آن با افزایش
میانگین دبی ساالنه و وقوع شرایط ترسالی ،کاهش و با تقلیل جریان و وقوع شرایط خشکسالی ،افزایش مییابد .بهطور
مثال در سالهای مرطوب  72-1371و  1372-73با مقادیر  SDIبزرگتر از  1/6و میانگین دبی ساالنه بیش از
 1194لیتر در ثانیه ،شیب منحنی خشکیدگی حدود  0/005بوده است؛ درصورتیکه مقدار شیب این منحنی برای
مثال در سالهای خشک  1387 -88 ،1386-87 ،1378-79و  1393-94با مقادیر  SDIکمتر از  -0/85و میانگین
دبی ساالنه کمتر از  200لیتر در ثانیه به  0/0172تا  0/0574رسیده است؛ یعنی شیب منحنی خشکیدگی در شرایط
خشکسالی نسبت به شرایط ترسالی شدید ،حدود  3/4تا  11/4برابر ،افزایش نشان میدهد.
بهطورکلی بررسی ارتباط آماری بین مقادیر  SDIو تغییرات شیب شاخه خشکیدگی داللت بر همبستگی معکوس
معنیدار با ضریب منفی  0/65دارد که نشاندهندهی پاسخ افزایشی شیب شاخهی خشکیدگی به کاهش جریان
متوسط ساالنه است .کاهش بارش ،عامل مهم کنترلکنندهی تغذیه و نوسانات هیدرولوژیکی چشمهی موردمطالعه
است .همچنین ،این عامل با تأثیر در تغییرات بیولوژیکی و کاهش برگاب ،تبخیر و تعرق واقعی و نفوذ میتواند روی
تغذیهی منابع آب و سیستم آبخوان کارستیک اثر گذارد و درنهایت ،خصوصیات منحنی فروکش چشمه و ضریب
خشکیدگی را تحت تأثیر قرار دهد؛ ازاینرو ،بررسی ارتباط آماری نوسانات هیدرولوژیکی چشمهی موردمطالعه به
وسیلهی شاخص  SDIبا شاخصهای  SPIو  SEDIنشاندهندهی همبستگی معنیدار اثر سیگنالهای تغذیه و
تغییرات بیولوژیکی بر سیستم آبخوان چشمه است که میتواند ویژگیهای هیدروگراف آن را تحت تأثیر قرار دهد.
خصوصیات سازندهای کربناته سروک با لیتولوژی آهک و مواد ریزدانه در الیههای پایین از دیگر فاکتورهای مؤثر بر
آبدهی و شیب هیدرولیکی منحنی فروکش سراب است .تحلیل نتایج نشان داد که در سالهای مرطوب جریان سراب،
تابعی از تغذیهی مناسب و افزایش ذخیرهی دینامیکی آبخوان در بدنهی سیستم است و نقش کانالها و مجاری
کارستی در هدایت آب و زهکشی جریان سریع در ماههای تر قابلتوجه است .همچنین بهاحتمالزیاد به دلیل تغذیهی
مناسب ماههای تر و ذخیرهی دینامیکی آبخوان ،آب پایه در ماههای خشک تغییرات اندکی داشته و باعث شیب
هیدرولیکی کم میشود .در سال های خشک در زمان تداوم آب پایه ،آب ناشی از بارش در بدنهی سفره ذخیره شده و
بعد از فروکش جریان سریع ،با شیب هیدرولیکی زیاد از طریق مجاری کارستی و گسله ،سازند کربناتهی سروک تخلیه
میشود.
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بهطورکلی نتایج تحقیق نشان داد که سیستم آبخوان تغذیهکننده و شیب منحنی خشکیدگی سراب کارستی
مطهری خرمآباد تحت تأثیر نوسانات هیدرواقلیمی و خصوصیات زمینشناسی و فیزیکی آبخوان است .این موضوع
میتواند گامی مهم در تعیین ذخیره و مدیریت منابع آب طی خشکسالیها باشد.
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