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چکیده
در سالهای اخیر با وقوع خشكسالي های متوالي و كاهش منابع آب سطحي در رودخانه ها و مخازن سدها ،رويكرد
استفادهی روزافزون از منابع آب زيرزمیني در اغلب مناطق كشور منجمله مناطق مركزی توسعه يافته و باعث ايجاد
مشكالتي در برنامه ريزی و بهره برداری از منابع آب شده است ،تا جايي كه در برخي مناطق ايران از جمله حوضهی
آبريز زاينده رود سطح سفرههای آبهای زيرزمیني به شدت افت كرده است (بین  ٢تا  ٢٢متر در آبخوانهای مختلف
در طي سال آبي گذشته) .اين مطالعه برروی آبخوان كوهپايه -سگزی واقع در شرق حوضه آبريز زاينده رود انجام
گرفته است .در سالهای اخیر به علت كاهش منابع آب سطحي اين ناحیه با افزايش شديد در استفاده از آبهای
زيرزمیني مواجه شده است كه به تبع آن سطح آب زيرزمیني در اكثر نواحي آن به صورت چشمگیری افت پیدا
كرده است.
تا به حال شاخصهای خشكسالي متعددی جهت پیش بیني و تعیین شدت خشكسالي ارائه شده است ،اما شاخصي
جهت برآورد شدت خشكسالي آبهای زيرزمیني در اين حوضه ارائه نشده است .در اين مقاله با استفاده از دادههای
سالهای آبي ( ،)٢914 -٢931با بهرهگیری از سیستم اطالعات جغرافیايي ( )GISپارامترهای تعیین شاخص خشكسالي
آبهای زيرزمیني( )GRIو شاخص بارش استاندارد ( )SPIمحاسبه گرديده و به مقايسهی اين دو شاخص پرداخته شده
است .به دلیل طوالني بودن فرآيند نفوذ و تغذيه آبهای زيرزمیني ناشي از بارش ،فاصله زماني بین اين دو شاخص به
لحاظ وضعیت بحراني آنها ديده مي شود .از اينرو انتخاب شاخص دقیق خشكسالي منابع آب زيرزمیني در راستای
برنامه ريزی و مديريت خشكسالي اين ناحیه كمک شاياني خواهد كرد.
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