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بررسی خشکی هیدرولوژیکی حوضههای داخلی ایران


غالم حسن جعفری
استادیار گروه جغرافیای طبیعی (ژئومورفولوژی) دانشگاه زنجان ،زنجان ،ایران
مینا آوجی
کارشناسی ارشد هیدروژئومورفولوژی دانشگاه زنجان ،زنجان ،ایران
تاریخ دریافت9513/1/95 :

تاریخ پذیرش9516/4/98 :

چکیده
چالههای داخلی ایران پس از کوهزایی پاسادنین بهصورت سطح پایه آبهای روان درآمده
است .بررسی تفاوتهای مکانی این چالهها هدف اصلی این پژوهش است .ازآنجاییکه
اختالفات مکانی و توپوگرافیکی در طبیعت بهصورت تفاوتهای اقلیمی منعکس میشوند؛ با
استفاده از شاخصهای خشکی متأثر از دما و بارش ،تفاوتهای مکانی ساالنه و ماهانه
حوضههای ارومیه ،مهارلو ،میقان ،قم ،ابرکوه ،اردستان ،سیرجان ،قطروئیه ،یزد ،جازموریان،
لوت و بافق ازنظر مدت آبگیری بررسی شدند .با بررسی خشکی هیدرولوژیکی ماهانه ،تعداد
ماههای مرطوبی که هر حوضه قادر به تأمین آب دریاچه است ،مشخص شد .بر این اساس
حوضههای میقان ،گاوخونی ،مهارلو و ارومیه با بیالن مثبت آب و  6ماه مرطوب ،بهعنوان
دریاچههای دائمی شناخته میشوند .ابرکوه ،بافق ،قم و سیرجان بین  %02تا  %06و حوضههای
درانجیر ،قطروئیه و یزد بین  %51تا  %02از ایام سال امکان احیا کردن دریاچه را دارند و
سرانجام لوت ،اردستان و جازموریان باقابلیت آبگیری کمتر از  %1از سال کامالً بهصورت پالیا و
کویری هستند.
واژگان کلیدی :گوسن ،دمارتن ،دریاچه ،شاخص خشکی ،خشکی هیدرولوژیک.

مقدمه
خشکی یا محدودیت آب یکی از مهمترین ویژگیهای اقلیمی ایران است .تقریباً  %10از مناطق ایران را میتوان به
مناطق خشک و یا نیمهخشک تقسیمبندی کرد .عناصر اقلیمی ،خصوصاً میزان بارش بهصورت معنیداری در مناطق
مختلف تفاوت دارد (جعفری .)598 :9578 ،طبق نظر کمیته تغییرات آبوهوا اگر منطقهای کمتر از  ۰30میلیمتر بارش
دریافت کند منطقه خشک و اگر متوسط بارش بین  300-۰30میلیمتر باشد نیمهخشک خوانده میشود (میزیمر و
مالیوا .)۰09۰،9خشکی عبارت است از دورهای که در آن میزان نزوالت کمتر از مقدار تلفات آب بهصورت تبخیر و تعرق
باشد (کوچکی و همکاران .)954 :9576 ،خشکی درجهای است که آبوهوا فاقد رطوبت مؤثر باشد و بر اساس در
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دسترس بودن میزان آب ،آبوهوای آن منطقه را تعریف میکند .خشکی و خشکسالی 9باوجود شباهتهای زیاد مترادف
نیستند .خشکی از ویژگیهای بارز اقلیمی نواحی خشک و نیمهخشک است و بیانکننده شرایطی است که میانگین بارش
یا آب قابلدسترس بهطور دائم در منطقهای بسیار کم باشد .درحالیکه خشکسالی در هر منطقهای و با هر نوع آب و
هوایی میتواند رخ دهد .خشکی برخالف خشکسالی که این ویژگی بازگشتپذیر و موقت است ،و همینطور دائمی و
پایدار اقلیمی است (شریفیان و رضایی99 :951۰ ،؛ ملکی نژاد و کریمی  .)7 :9577خشکی انواعی دارد که از وجههای
مختلفی تعریف میشود .خشکی اقلیمی به شرایطی اطالق میشود که کمبود بارش نسبت به شرایط میانگین در یک
منطقه حادث شود (هاشمی عنا و همکاران .)۰5 :9514 ،امروزه خشکی هیدرولوژیکی به علت توسعه شهرسازی ،صنعتی
شدن و کمبود آب جهت شرب ،کشاورزی و صنعت در بخشهای زیادی از جهان بهصورت مسئله پیچیدهای درآمده
است .خشکی آبشناختی به زمانی اطالق میشود که سطح تراز ذخایر آبهای سطحی و زیرزمینی از حد معمول خود
پایینتر باشد .عالوه بر بارش ،عوامل اقلیمی دیگری مانند دمای باال ،بادهای قوی و رطوبت نسبی نیز بر روی خشکی
آبشناختی تأثیر زیادی میگذارد .در دیدگاه آبشناختی اندازهگیری میزان آبهای جاری ،رودخانهها ،دریاچهها و آبهای
زیرزمینی معیار خشکی است و یکزمان پایه بین فقدان بارندگی و کم شدن آبهای جاری و رودخانهها و آب دریاچهها و
آبهای زیرزمینی وجود دارد (سازمان هواشناسی کشور .)5 :9515 ،برای نظارت و ارزیابی خشکی شاخصهای خشکی از
اهمیت بخصوصی برخوردار میباشند .در ارتباط با خشکی تابهحال شاخصهای زیادی ارائهشده ،شاخص خشکی در هر
منطقه عنصر یا الگویی از محیط در آن کالیبره شده و مخصوص همان محیط است (فتاحی و حجازی زاده)951 :9574 ،
تداوم و تغییر سیستمها از طریق فرایند طبقهبندی یا تعیین تیپهای هوا شناسایی میشوند ،شناسایی این تیپها نقش
مهمی در شناسایی خشکی ،خشکسالی ،انواع آلودگیها و سیالبها دارند؛ بنابراین در هر نوع مطالعه مسائل محیطی
وابسته به اقلیم ،اولین مرحله شناسایی ،تیپهای هوا و اقلیم منطقه است (علیجانی )45 :9570 ،گرچه همه پژوهشگران
مسئله خشکی را شکلدهنده بیابانهای اصلی زمین به شمار میآورند؛ بااینحال روش و معیارهای تعیین مرز خشکی در
میان آنها متفاوت است و ضرایب تجربی و فرمولهای متفاوتی پیشنهاد کردهاند .انتخاب صحیح یک ضریب اقلیمی
برای مناطق مختلف جهان آسان نیست ،زیرا کاربرد هر فرمول اقلیمی در مناطقی بهترین جواب را میدهد که بر اساس
اقلیم محل ابداعشده و یا با آن شباهت و نزدیکی بیشتری داشته باشد .برای مشخص کردن مرز دقیق خشکی بر روی
زمین یک نظر واحد وجود ندارد ولی بهصورت کلی و فضایی و ملی برای منطقه بندی نواحی خشک اتفاقنظر وجود دارد
(میزیمر و مالیوا .)45 :۰09۰،کاربرد طبقهبندیهای سنتی اقلیم به دلیل نادیده گرفتن سایر عناصر اقلیمی بهجز دما و
بارش که بر تفاوتهای مکانی آبوهوا اثرگذارند ،خالی از اشکال نیست؛ برای نمونه عدم توجه به تفاوتهای دما و بارش
در بازههای زمانی کوتاهتر از سال و تغییرات ماهانهٔ دما و بارش در طبقهبندی ساالنه اقلیم به روش دمارتن ،مانع از
نشان دادن تفاوتهای اقلیمی مناطقی مثل آذربایجان با زاگرس میشود که تفاوت اقلیمی آنها نه به مقدار بارش بلکه
-Aridity & Drought
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به فصل دریافت آن مرتبط است (مسعودیان .)966-967 :9510 ،بر اساس جدیدترین طبقهبندیهای اقلیمی که تاکنون
انجامشده حدود  10درصد مساحت ایران دارای اقلیم خشک و نیمهخشک است و بیش از  40درصد مساحت ایران با
بحران کمآبی شدید مواجه است (مسعودیان)960 :9510 ،؛ بنابراین در کشور درحالتوسعه و وسیعی مانند ایران که کمبود
آب یکی از معضالت آن است بررسی خشکی یکی از مسائل حائز اهمیت است (هاشمی عنا و همکاران91 :9514 ،؛
علیزاده .)94 :9571 ،در این مقاله برای طبقهبندی هیدرولوژیکی چالههای داخلی ایران از شاخصهای گوسن و دمارتن
که با شرایط محیطی ایران همخوانی دارد (تباری و همکاران )960 :۰094 ،استفاده گردید .تقریباً یکسوم قارههای زمین
با خشکی روبهرو است بنابراین شناخت اقلیم مسلط بر نواحی مختلف زمین همواره موردتوجه صاحبنظران بوده است و
همواره در تالش بودهاند که جهان را ازنظر اقلیمی طبقهبندی کنند .بیوسی 9و همکاران ( )۰09۰با بررسی درصد خشکی
جهان ،به ترتیب قاره آفریقا را با باالترین میزان خشکی در رده اول بعد قاره آسیا با اختالف کمی در رده دوم ،استرالیا با
اختالف زیاد در رده سوم و به ترتیب قارههای آمریکای شمالی ،آمریکای جنوبی و اروپا را در ردههای بعدی عنوان کردند.
برای تعیین و تعریف آبوهوای مناطق مختلف جهان شاخصهای متعددی از میزان خشکی ارائهشده است :استپنسر
( ،)۰003بیوسی و همکاران ( ،)۰09۰پراولی ،)۰095( ۰ماورکیسا و پاپاواسیلیو ،)۰095( 5فنیگور 4و همکاران ( )۰094حیدر
و ادنان ( ،)۰094اسدی زارج و همکاران .)۰093( ،ماورکیسا و پاپاواسیلیو ( ،)۰095با برآورد روند خشکی در جهان با
استفاده از شاخصهای یونسکو ،دمارتن و آزمون من کندال و خوشهبندی سلولهای شبکهای به این نتیجه رسیدند که
مناطق خشک در حال تبدیلشدن به مناطق مرطوب و مناطق مرطوب در حال خشک شدن هستند آنها همچنین بیان
داشتند که روند خشکی در حال تغییر و در بسیاری از نقاط جهان در حال وارونه شدن است .در بسیاری از نقاط جهان
دلیل این تغییرات را ناشی از افزایش دما در کره زمین میدانند که منجر به افزایش تبخیر و کمبود منابع آب میشود.
علیجانی ( )9570به طبقهبندی تیپهای هوا و اقلیم ایران پرداخته است .در ایران پهنهبندی اقلیمی گنجی ( ،)9554ثابتی
( )9547و علیجانی ( )9570از معدود کوششهایی است که برای شناسایی نواحی اقلیمی ایران انجامگرفته است .به نقل
از مسعودیان ( .)9510در طبقهبندی اقلیمی روشهای سنتی و نوین متنوعی ارائهشده است .روشهای طبقهبندی سنتی
بسیار متنوعاند که مهمترین این روشها شامل کوپن ،آمبرژه ،سلیانیوف ،ایوانوف و دمارتن هستند .در این روشها
شاخصهایی که پارامترهای کمتر و قابلدسترس را نیاز دارند ،بیشتر مورداستفاده قرار میگیرد (مسعودیان.)968 :9510 ،
او همچنین بر پایهٔ روش دمارتن اینگونه بیان کرد که  64/4درصد از ایران دارای اقلیم خشک ۰3/7 ،درصد دارای
اقلیم نیمهخشک 3 ،درصد دارای اقلیم مدیترانهای ۰/5 ،درصد دارای اقلیم نیمه مرطوب 9/۰ ،درصد دارای اقلیم مرطوب
و  9/5درصد دارای اقلیم بسیار مرطوب است .تباری و همکاران )۰094( ،بیان کردند که با توجه به شاخص دمارتن 77
درصد ایران را مناطق خشک و نیمهخشک پوشش داده است  60%از کشور مناطق خشک %۰7 ،نیمهخشک4% ،
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مدیترانه 9% ،نیمه مرطوب ۰% ،مرطوب 5% ،خیلی مرطوب و  ۰%بسیار مرطوب بود .هاشمی عنا و همکاران ( )9514با
شبیهسازی طوالنیترین طول دورههای خشک با رویکرد تغییر اقلیم در گستره ایرانزمین به این نکته دست یافتند که
اگرچه طوالنیترین طول دورههای خشک منطبق بر نواحی خشک و نیمهخشک کشور است ،اما آهنگ افزایش طول
دورههای خشک در نواحی مرطوب کشور مانند شمال غرب چشمگیرتر است .بیش از  73درصد مساحت ایران ،دورههای
خشکی با طول بیش از  7ماه را تجربه میکنند.

موقعیت جغرافیایی منطقه موردمطالعه
چالههای داخلی ایران پس از کوهزایی پاسادنین بهصورت سطح پایه آبهای روان درآمده همزمان با چین خوردن و باال
آمدن کوههای ایران بخشهایی از این سرزمین نیز بهصورت چالهها و فرورفتگیها ظاهرشده است (عالئی طالقانی،
 )۰85 :9577در حال حاضر به دلیل استقرار پرفشار جنبحارهای در روی دشتهای داخلی ،دوری از منابع رطوبتی و
ممانعت سدهای کوهستانی از نفوذ تودههای هوای مرطوب به داخل این سرزمین شرایط بیابانی بر فضای دشتهای
داخلی حاکمیت یافته است .اختالفی که در آنها دیده میشود ناشی از موقعیت جغرافیایی و ارتفاع مطلق کف آنهاست
(محمودی .)99۰ :9576 ،ایران با مساحتی حدود  9641300کیلومترمربع بین  ۰3تا  40درجه عرض شمالی و  44تا 64
درجه طول شرقی قرار دارد .حدود  10درصد سطح کشور را اقلیم خشک و نیمهخشک فراگرفته است .اختالف پانزده
درجه عرض جغرافیایی که بین جنوبیترین و شمالیترین نقطه ایران وجود دارد و همچنین به علت چینخوردگیها و
پستیوبلندیهای زیادی که در سطح آن به چشم میخورد کشور ایران از تنوع آب و هوایی برخورداراست .این مقاله
بهمنظور دست یافتن به اقلیم غالب چالههای داخلی ایران 94 ،حوضه ارومیه ،مهارلو ،گاوخونی ،قم ،میقان ،ابرکوه،
اردستان ،بافق ،سیرجان ،قطروئیه ،درانجیر ،جازموریان ،یزد و لوت انتخاب گردید.

شکل  :5موقعیت جغرافیایی حوضههای موردبررسی
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روش کار
بررسی تغییرات خشکی حوضههای داخلی ایران از طریق شاخصهای خشکی دمارتن و گوسن انجامشده است .برای این
کار از دادههای پیکسلی دما و بارش پایگاه دادههای اسفزاری با بازه زمانی  30سال استفاده گردید .گوسن معتقد است هر
جا بارندگی برحسب میلیمتر مساوی یا کمتر از دو برابر دما برحسب سانتیگراد باشد محیط ازنظر بیولوژیکی خشک و
اگر در ماه یا فصلی مجموع بارندگی از دو برابر دما بیشتر و از سه برابر آن کمتر شد آن ماه یا فصل نیمهخشک است
(احمدی .)3-4 :9578 ،نتیجه تبعیت از چنین روندی در تعیین وضعیت اقلیمی و بیولوژیکی ماههای مختلف ،بازه بندی به
شرح جدول ( )9خواهد بود .مساحت (دریاچه و حوضه) و حجم آب ساالنه دریاچهها با در نظر گرفتن ارتفاع خط تعادل آب
و خشکی و استفاده از مدل رقومی ارتفاع ( 50*50متر استخراجشده از سایت یواس جیاس )9در نرمافزارهای سیستم
اطالعات جغرافیایی (جی آی اس) ،گلوبالمپر و سورفر برآورد گردید .بیالن مثبت آب در حوضههای داخلی ایران موجب
تشکیل دریاچههایی میشود که سواحل آنها را اصطالحاً خط تعادل آب و خشکی مینامند (ابطحی .)919 :951۰ ،در
مطالعات ژئومورفولوژیکی آنچه اهمیت بیشتری دارد خط تعادل آب و خشکی در حداکثر وسعت دریاچههاست که کمتر
به زیرآب میرود و لندفرمهای پایدارتری ایجاد میکند .بدین منظور ارتفاع خط تعادل آب و خشکی بعضی از دریاچهها
مثل ارومیه ،گاوخونی ،میقان ،قم و مهارلو از منابع اسنادی موجود استخراج شد و برای سایر حوضهها از شواهد
منعکسشده دریاچهها در نقشههای توپوگرافی  9:30000استخراج گردید؛ شواهدی از قبیل آبراهههای دوشاخه ،نقاط
ارتفاعی منفرد و منحنی میزانهای بسته و همارتفاع (رامشت .)۰8 :951۰ ،ارتفاعهای استخراجشده با نتایج پژوهشی
کرینسلی ( )9180احمدی ( )9578و زمردیان ( )951۰مقایسه و مورد تائید قرار گرفت .خروجی آب با توجه به بسته بودن
حوضهها ،از طریق تبخیر صورت میگیرد .مقدار تبخیر بالقوه ساالنه از نزدیکترین ایستگاه اقلیمی به چالهها محاسبه
شد.
جدول  :5طبقهبندی دوره اقلیمی بر اساس ضریب گوسن
نوع اقلیم
فرمولهای اصالحی خشکی گوسن
بازه اعداد

نیمهخشک

نیمه مرطوب

مرطوب

خیلی مرطوب

بسیار بسیار مرطوب

p<t

=>t۰p

=>t5p

=>t4p

=>t3p

=>t6p

فرا خشک
0-0/1

0/1-9/55

9/58-9/8

9/7-۰/94

۰/57-۰/35

۰/8۰-4/56

منبع :احمدی9578 ،

پس از مشخص شدن وضعیت اقلیمی ماههای مختلف بر اساس نظر گوسن ،بازه ضرایب دمارتن در ماههای مختلف
تعیین گردید .شاخص دمارتن برای دمای باالتر از  -1درجه سانتیگراد مناسب است با افزایش خشکی شاخص خشکی
کاهش مییابد تا به صفر نزدیک میشود (میزیمر و مالیوا .)48 :۰09۰ ،هرچند ضریب خشکی دمارتن بهصورت
شناختهشدهتری وضعیت اقلیمی مناطق را مشخص میسازد ولی مقایسهٔ ارقام بهدستآمده از این ضریب بر اساس
بازههایی که از سوی محققین ارائهشده بود (جدول  )۰با ارقام بهدستآمده از ضریب گوسن در حوضههای مختلف ایران
- United States Geological Survey

1

1۰

فصلنامه جغرافیای طبیعی ،سال دهم ،شماره  ،53بهار 9516

هیچ همخوانی نداشت برای دست یافتن به بازههای دقیقتری برای ضرایب دمارتن از بازههای ضرایب گوسن (جدول )9
استفاده شد .الزم به ذکر است که بهطورکلی اعداد مشخصکننده طبقههای مختلف در یک زنجیره آب و هوایی هستند
که گذر از آن اعداد تغییر اساسی در آبوهوا نشان نمیدهد (میزیمر و مالیوا .)41 :۰09۰،برای مشخص کردن نوع اقلیم
هرماهی از سال 3 ،اقلیم خشک ،نیمهخشک ،نیمه مرطوب ،مرطوب و بسیار مرطوب در نظر گرفته شد و برحسب قرار
گرفتن طبقهای که بیشترین تعداد ماه سال را دارا باشد آن اقلیم بهعنوان اقلیم غالب حوضه شناخته شد.
جدول  :0ضریب ساالنه دمارتن در طبقهبندی اقلیم
نوع اقلیم
محدوده ضریب خشکی دمارتن

خشک
کوچکتر از 90

نیمهخشک
 90تا 91/1

مدیترانهای
 ۰0تا ۰5/1

نیمه مرطوب
۰8/1-۰4

مرطوب
54/1-۰7

بسیار مرطوب
بزرگتر از 53

منبع :میزیمر و مالیوا۰09۰،

یافتههای پژوهش
شناخت شرایط آب و هوایی و چگونگی بروز پارامترهای شاخص هواشناسی یعنی دما و بارندگی در یک محل از عوامل
تعیینکننده اقلیم آن منطقه در درازمدت است (بختیاری .)97۰ :957۰ ،بارش یکی از متغیرهای اساسی اقلیمی برای
ارزیابی مهیایی بالقوه منابع آب است اگر توزیع زمانی و مکانی بارش متناسب باشد همگنی و یکدستی منابع آب از ثبات
بیشتر برخوردار است و عرضهٔ دائمی منابع آب امکانپذیر میشود (مسعودیان .)963 :9510،شاخصهای خشکی ازنظر
مدیریت منابع آب دقیق و کاربردی نیست بلکه ارزش آنها بیشتر برای بیان تأثیر تغییرات آب و هوایی بر منابع آب یک
منطقه است .گرچه همه محققان مسئله خشکی را شکلدهنده بیابانهای اصلی زمین به شمار میآوردند .بااینحال روش
و معیارهای تعیین مرز خشکی در میان آنها متفاوت است و ضرایب تجربی و فرمولهای متفاوتی پیشنهاد نمودهاند.
انتخاب صحیح یک ضریب اقلیمی برای مناطق مختلف جهان آسان نیست ،زیرا کاربرد هر فرمول اقلیمی در مناطقی
بهترین جواب را میدهد که با اقلیم محل ابداع ،شباهت و یا نزدیکی بیشتری داشته باشد .از طرف دیگر محدودیت
عناصر اقلیمی موردسنجش ،عاملی است که کارایی بعضی از فرمولها را محدود میکند (میزیمر و مالیوا.)4۰ :۰09۰،
طبقهبندی گوسن با استفاده از دو عامل بارش و دما انجامشده است .از تقسیم بارش دوره موردنظر (ماه یا فصل) بر دو
برابر متوسط دما در طی همان دوره ارقامی به دست میآید که یا مساوی و کمتر از یک هستند که بهعنوان دوره خشک
محسوب میشوند و یا بیشتر از یک است که بهعنوان ماه نیمهخشک شناخته میشود؛ حال اگر بارش همان دوره را بر
سه برابر دما تقسیم نماییم همان دو حالت باال رخ میدهد ،اگر این عمل برای دوره موردنظر تا جایی تکرار شود که اعداد
حاصله مساوی یا کمتر از یک گردند؛ میتوان نوع اقلیم را از خشک تا بسیار بسیار مرطوب مشخص ساخت .با بررسی
بهعملآمده ،اگر بارش را بر دو برابر دما تقسیم نماییم میتوان از ارقام بهدستآمده نوع اقلیم را در دوره موردنظر بر
اساس جدول ( )5مشخص کرد.
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جدول  :3بازهای تعیین اقلیمی با استفاده از ضریب گوسن
نوع اقلیم
بازه اعداد

خشک
= >9

نیمهخشک
9-9/55

نیمه مرطوب
9/58-9/8

مرطوب
9/7-۰/94

خیلی مرطوب
۰/57-۰/35

بسیار بسیار مرطوب
۰/8۰-4/56

منبع :محاسبههای نگارندگان

اگر بین ضرایب بهدستآمده از این طریق متغیر مستقل با بارش و دما نیز متغیرهای وابسته رابطه سنجی کنیم رابطه
( )9به دست میآید که میتوان با استفاده از آن و داشتن اطالعات دما و بارش ضریب و نوع اقلیم را برای دورههای
مختلف برآورد نمود
رابطه (G=0/7۰۰-0/053T+0/05۰p R۰=0/78 )9

با در نظر گرفتن بازههای جدول ( )5و محاسبه ضریب گوسن برای ماههای مختلف وضعیت اقلیمی آنها مشخص
شد (جدول  4و شکل  )۰بر اساس این جدول سیر نزولی حوضهها ازنظر رطوبتی به این شرح است :ارومیه ،میقان،
مهارلو ،گاوخونی ،قم ،قطروئیه ،ابرکوه ،سیرجان ،درانجیر ،اردستان ،یزد ،لوت.

جدول  :4وضعیت خشکی حوضههای داخلی ایران بر اساس ضریب گوسن
نام حوضه
ابرکوه
اردستان
درانجیر
گاوخونی
قطروئیه
قم
جازموریان
لوت
مهارلو
میقان
ارومیه
سیرجان
یزد

خشک
 1ماه
 9۰ماه
 99ماه
 8ماه
 1ماه
 7ماه
 90ماه
 9۰ماه
 8ماه
 6ماه
 3ماه
 1ماه
 9۰ماه

منبع :محاسبهای نگارندگان

نیمهخشک
بهمن
دی
آبان-فروردین-بهمن
فروردین-آبان
بهمن-دی
اسفند-فروردین
اسفند
اسفند-اردیبهشت
بهمن-آذر
-

نیمه مرطوب
آذر-دی
بهمن-آذر
دی
فرودین-آبان
دی
-

مرطوب
دی
دی
آذر
بهمن
فروردین-بهمن
-

مرطوب باال
آذر
آبان
-

بسیار مرطوب
آذر-دی -بهمن
دی-آذر
دی-آذر
-
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شکل  .0وضعیت خشکی حوضههای داخلی ایران بر اساس ضریب گوسن منبع :نگارندگان

ضریب دمارتن را میتوان برای متوسط سالیانه یک ماه معین ،یکفصل یا هر دوره دیگری استفاده کرد (رابطه )۰
(تریکار .)1۰ :9561 ،برای محاسبه ضریب دمارتن ماهانه ،مقدار بارش ماهانه در تعداد ماههای سال ( )9۰ضرب میگردد
و برای هر دوره دیگر نیز میتوان با ضرب طول دوره در بارش و بهنوعی تبدیل بارش دورهای به بارش ساالنه ،ضریب
دمارتن را برآورد نمود (احمدی ،)1۰ :9578 ،برای تعیین وضعیت اقلیمی با ضریب دمارتن بازههایی بهصورت کلی از
طرف محققین (تباری و همکاران()960 :۰094،قاسمی فر و ناصر پور()36 :9515 ،حیدر و ادنان )۰4 :۰094 ،ارائهشده
است ،عیب این ضریب این است که بازههای کلی دارد و نوع بازه با تغییر مدت دوره ،ثابت است و اعداد بازه بدون تغییر
به دورههای مختلف تعمیم داده میشود .با توجه به هدف اصلی این پژوهش که بررسی خشکی هیدرولوژیکی ماهانه
حوضههای داخلی ایران است از ضریب گوسن (ماهانه) برای تعیین بازه ماهانه ضریب دمارتن استفاده شد.
رابطه ()۰
 Pمجموع بارندگی سالیانه و  Tدرجه حرارت متوسط ساالنه است (احمدی .)15 :9578 ،اعداد بهدستآمده از این
طریق برای ماههای مختلف حوضهها با ضرایبی که نوع اقلیم دوره را به روش گوسن مشخص میکرد ،بازههای تغییر
شرایط اقلیمی برای ضریب دمارتن مشخص گردید (جدول  )3بازههای بهدستآمده از این طریق متغیر مستقل با بارش و
دما نیز متغیرهای وابسته رابطه سنجی شد که میتوان با استفاده از آن و داشتن اطالعات دما و بارش ضریب دمارتن و
نوع اقلیم را برای دورههای مختلف برآورد کرد (رابطه .)5

جدول  1:بازه بندی اصالحشده دمارتن در تعیین نوع اقلیم
نوع اقلیم
بازه اعداد

خشک
0-9۰

نیمهخشک
9۰/6-98/7

نیمه مرطوب
۰5/3-98/7

مرطوب
۰5/6-۰6/3

خیلی مرطوب
۰6/3-30

منبع :محاسبات نگارندگان

رابطه ()5

D=3/647-0/۰41T+0/433p R۰=0/16
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با در نظر گرفتن بازههای مختلف و اعمال ضریب دمارتن در متوسط بارش و دمای  30ساله چالههای داخلی ایران،
حوضههای یزد ( ،)۰/7بافق ( ،)5/1لوت ( ،)5/1اردستان ( )4/6جازموریان ( ،)3/5ابرکوه ( )3/1در اقلیم فراخشک،
سیرجان ( ،)8گاوخونی ( ،)8/1قطروئیه ( )7/۰قم ( )90/۰در اقلیم خشک ،میقان ( )95/6و مهارلو ( )93/4جزء اقلیم
نیمهخشک و ارومیه ( )۰0/7در رده اقلیمی نیمه مرطوب قرار میگیرند .بر این اساس سیر نزولی میزان خشکی چالهها به
این صورت است :یزد ،لوت ،بافق ،اردستان ،جازموریان ،ابرکوه ،سیرجان ،گاوخونی ،درانجیر ،قطروئیه ،قم ،میقان ،مهارلو
و ارومیه .ارومیه در حال حاضر دریاچه شاخص و زنده در بین سایر دریاچهها قرار دارد .با اعمال روابط دمارتن و گوسن در
متوسط بارش و دمای ماهانه حوضهها در بازه زمانی  9141-۰003وضعیت خشکی هیدرولوژیکی ماهانه چالهها مشخص
گردید (جدول  6و شکلهای  5و  .)4بر اساس جدول ( )6حوضههای داخلی ایران ازنظر تعداد ماههایی که امکان احیاء
دریاچه را دارند بهاینترتیب است ارومیه ،میقان ،قم ،مهارلو ،گاوخونی ،قطروئیه ،ابرکوه ،سیرجان ،جازموریان ،درانجیر و
بافق .پایینتر بودن ضریب خشکی دمارتن در حوضههای یزد ،لوت و بافق از  9۰برای تمامی ماهها به این معنی است که
امکان تغذیه چاله مرکزی آنها در هیچ ماهی فراهم نیست .در این حوضهها امکان آبگیر شدن چاله مرکزی بهصورت
یک ماه پیوسته و در همهسالها وجود ندارد .آبگیرهای ایجادشده در مناطق خشک با توجه به نوسانات زیاد بارش و
رگباری بودن آن کمتر از یک ماه دوامدارند.

جدول  :6وضعیت اقلیم ماهانه حوضههای داخلی ایران
نام حوضه
ابرکوه
اردستان
درانجیر
گاوخونی
قطروئیه
قم
جازموریان
لوت
مهارلو
میقان
ارومیه
سیرجان
یزد

خشک
 1ماه
 9۰ماه
 90ماه
 7ماه
 7ماه
 6ماه
 90ماه
 9۰ماه
 8ماه
 3ماه
 3ماه
 1ماه
 9۰ماه

منبع :محاسبههای نگارندگان

نیمهخشک
بهمن ،آذر ،دی
بهمن ،دی
فروردین ،بهمن
اسفند
اسفند ،آبان ،فروردین ،بهمن
دی ،بهمن
اردیبهشت ،اسفند
آذر ،بهمن
-

نیمه مرطوب
دی ،آذر
آذر ،بهمن
دی ،آذر
فروردین ،اسفند
آبان ،فروردین
اسفند ،اردیبهشت
دی
-

مرطوب
دی
دی ،بهمن
آبان ،دی ،فروردین ،آذر
-

بسیار مرطوب
بهمن ،آذر ،دی
آذر
-
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شکل  :3وضعیت اقلیم ماهانه حوضههای داخلی ایران

منبع :نگارندگان

شکل  :4وضعیت اقلیم ماهانه حوضههای داخلی ایران

منبع :نگارندگان

تشخیص ماههای خشک از ماههای مرطوب هیدرولوژیکی بر اساس جدول ( )6امکانپذیر است ولی متفاوت بودن
وضعیت هیدرولوژیک آنها از نیمهخشک تا بسیار مرطوب مانع از محاسبه دقیق اثرگذاری ماههای مختلف بر آبگیری
چالهها میشود .مسلماً هرچه ماه ازنظر هیدرولوژیکی به وضعیت بسیار مرطوب نزدیکتر باشد اثر بیشتری در آبگیری
چاله مرکزی دارد و با در نظر گرفتن نوسان شدید سطح دریاچهها در طی سال ،باید گفت که حداکثر آب آنها که
شواهدی از خط تعادل آب و خشکی بر جای میگذارد ،متعلق به ماههای مرطوبتر است .در این بررسی ماهها به دودسته
خشک و مرطوب هیدرولوژیکی تقسیم شدند .ماه مرطوب هیدرولوژیکی ماهی است که ازنظر هیدرولوژیکی خشک نباشد.
البته امکان تغذیه دریاچهها در بعضی از ماههای خشک نیز وجود دارد با این تفاوت که نسبت به ماههای مرطوب در این

بررسی خشکی هیدرولوژیکی حوضههای داخلی ایران /جعفری و آوجی

18

ماهها میزان تبخیر از میزان آب ورودی کمتر است؛ به همین دلیل بهعنوان ماههای خشک هیدرولوژیکی در نظر گرفته
شدند .عالوه بر وضعیت هیدرولوژیکی ماههای مرطوب ،میزان آبگیری دریاچهها تحت تأثیر عوامل دیگری نیز قرار دارند
ازجمله :میزان بارش ،ضریب رواناب ،موقعیت چاله مرکزی نسبت به حوضه ،ارتفاع متوسط حوضه ،همجواری یا پراکندگی
ماههای مرطوب هیدرولوژیکی ،توزیع ارتفاعی حوضه و غیره برای مثال دریاچۀ همانند حوضه ارومیه که در مرکز حوضه
واقعشده و سطوح ارضی چه ازنظر وسعت و چه از نظر ارتفاع در اطراف آن قرینه هستند ،شرایط مطلوبتری برای
آبگیری خواهد داشت .از تقسیم حجم آبچالهها ( )Vبا توجه به خط تعادل آب و خشکی ( )Ewdبر مساحت دریاچهها
( ،)Alنوسان متوسط دریاچه ) ( در حوضههای مختلف برآورد و با تفاضل تبخیر از نوسان مقدار مازاد یا کمبود آب
( )Dwدر هر حوضه محاسبه گردید .با تقسیم ارتفاع تبخیر ساالنه ( )ETaبر تعداد روزهای سال ارتفاع متوسط تبخیر
روزانه ( )ETdمحاسبه میگردد که بهجز حوضههای مهارلو ،میقان ،ارومیه و گاوخونی بقیه دریاچهها با کمبود آب مواجه
شده و خشک میگردند با توجه به اینکه بارش در ماههای سرد سال معموالً اتفاق میافتد و صرفنظر از تفاوتهای
دمای روزانه اگر کمبود آب دریاچهها را به تبخیر روزانه تقسیم نماییم مشخص میگردد چه تعداد روزهایی دریاچه با
کمبود آب مواجه است و خشک میگردد با کسر این تعداد این روزها از  563روز سال تعداد روزهای آبگیری دریاچه
( )wdمحاسبه میشود .البته این برآورد فقط با توجه به مسائل اقلیمی انجامشده است و مسائل ژئومورفولوژیکی در
چگونگی تمرکز آب در چالهها و پراکندگی آبگیرها اثر میگذارد و چون دریاچهها از این نظر متفاوت هستند مسلماً تعداد
روزهای آبدهی آنها با این محاسبهها متفاوت خواهد بود برای مثال تعداد روزهای آبگیری جازموریان کمتر از ابرکوه
برآورد شده است در صورتیکه جازموریان طبق یافتههای احمدی ( )9578دریاچه دائمی معرفیشده در صورتیکه در
هیچیک از منابع از ابرکوه ،دریاچه دائمی یاد نشده است (جدول .)8
جدول  .7تعداد روزهای آبگیری دریاچههای داخلی بر اساس مقدار تبخیر ساالنه و نوسان متوسط آب
نام حوضه

(A)km2

(Al)km2

Ewd

)V(m3

)ETa(mm

)(m

(Dw)mm

)ETd(mm

)Wd(day

ابرکوه

53480

9۰74

9460

0/67

۰673/15

350/18

۰934/16

7/08

18/11

اردستان

90368/49

9806

140

0/۰8

۰149/36

931/45

۰87۰/9۰

7/03

91/87

بافق

90098/49

543

870

0/۰7

۰143/19

7۰6/31

۰991/596

8/4۰

588/36

درانجیر

3978۰

9001

150

0/64

5۰6۰/44

654/69

۰6۰8/75

8/88

1۰/33

گاوخونی

40814

599

9439

0/73

۰437/31

۰859/1۰

-۰85/5۰

90/71

91/۰0

قطروئیه

6504

474

9383

0/۰4

۰637/84

414/79

۰965/15

7/15

80/11

قم

37۰83/75

4907

810

5/۰6

۰751/59

814/07۰

۰043/96

3/49

7۰/36

جازموریان

8۰831

1658

169

۰

5188/9

۰01/۰5

5868/76

8/۰7

68/1۰

لوت

۰94677

9398٫931

۰30

0/57

4060/73

۰4۰/47

5797/56

8/48

19/30

مهارلو

4۰49/556

۰03

9460

0/69

۰807/87

۰179/9۰

-۰8۰/55

6/07

401/15

میقان

3419/369

975

9665

0/34

۰۰۰0/57

۰175/91

-86۰/7۰

99/9۰

۰9/81

ارومیه

397۰8/9

6458

9۰80

95/59

9183/64

۰067/73

-15/۰۰

6/85

403/4۰

سیرجان

949۰8

474

9610

0/37

۰8۰1/43

9۰00/67

93۰7/86۰

8/53

467/66

یزد

۰47۰5/34

9960

169

0/6۰

5۰04/81

354/76

۰661/15

7/87

60/1۰
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نتیجهگیری
مرزهای ژئومورفولوژیکی و اقلیمی با شرایط فازی سازگاری بیشتری دارد تا منطق ریاضی؛ بهطوریکه نمیتوان مرز
دقیقی را برای تشخیص مناطق اقلیمی یا واحدهای ژئومورفولوژیکی مختلف ارائه داد .اقلیم همگن چالههای داخلی ایران
(خشک و نیمهخشک) و فقدان حدومرز مشخص جهت درک صحیح نظم هیدرولوژیکی ،مانع درک دقیقی از مدت
آبگیری آنها میشود .باوجود این میتوان با در نظر گرفتن ویژگیهای ژئومورفولوژیکی که بهطور غیرمستقیم نقش همۀ
عوامل مؤثر بر اقلیم را بهصورت سینوپتیک منعکس مینمایند ،تفاوتهای اقلیمی را ردیابی کرد .بررسی خشکی
هیدرولوژیکی ماهانه حوضههای داخلی ایران و در نظر گرفتن تعداد ماههای مرطوبی که در هر حوضه قادرند آب دریاچه
را تأمین کنند تا حدود زیادی میتواند جوابگوی چنین مشکالتی باشد .در طبقهبندی ماهانۀ اقلیم دریاچهها به دو بازه
خشک و مرطوب تفاوتهای زیادی بین حوضهها مشاهده میشود (جدول  )6توجه به این تفاوتها میتواند یک نظم
منطقی از خشکی هیدرولوژیکی چالههای داخلی ایران ارائه دهد .از طرف دیگر توجه مکانی طبقهبندی اقلیمی دمارتن
منجر به عدم توجه به عناصری مانند رطوبت میشود که در آرایش مکانی اقلیم بافاصله از دریا در ارتباط بوده و نمیتواند
اثر رطوبت را بر مرزهای اقلیمی بازنمایاند؛ که با تقسیم ایران به چندین حوضه آبریز مستقل که هیچکدام بهطور مستقیم
با منبع رطوبتی ارتباط ندارند نهتنها این مشکل را مرتفع میسازد بلکه اثر ناهمواریها را نیز بر روی حوضههای داخلی
ایران نمایانتر میکند .حجم آبچالههای مرکزی در حوضههای آبریز داخلی بهشدت به وضعیت ناهمواریهای اطراف
بستگی دارد؛ از طرفی وابستگی شدید میانگین بلند مدت دما و بارش به ناهمواریها باعث انطباق بیشتر روش اقلیمی
دمارتن بر ناهمواریهای ایران شده بهطوریکه در این طبقهبندی مرزهای اقلیمی با تودههای بزرگ کوهستانی همخوانی
ویژهای دارد .با در نظر گرفتن خشکی هیدرولوژیکی در حوضههای داخلی ایران بهطور مستقل و طبقهبندی ماهانه
وضعیت هیدرولوژی دریاچهها باعث میشود آثار اقلیمی ناهمواریها بیشتر موردتوجه قرار گیرد .یکی دیگر از معایب
روش دمارتن ارائه بازههای یکسان برای تشخیص اقلیم در کل جهان است که مسلماً اثرگذاری عناصر دیگر اقلیمی مثل
رطوبت میتواند بازهها را دستخوش تغییر نماید .توجه به ضریب گوسن در بازسازی بازههای دمارتن ،این مشکل را نیز در
حوضههای داخلی ایران مرتفع ساخته و بازههای جدیدی برای تشخیص خشکی هیدرولوژیکی حوضهها ارائه داد (جدول
 )3شواهد ژئومورفولوژیکی حاکی از آن است که تجمع یکپارچهای از آب در مرکز حوضهها به دلیل تفرق کانونهای
جذب آب ،بعد از خشک شدن دریاچه و گسترش کویر ،انجام نمیشود و به همین دلیل آثار ژئومورفولوژیکی ماندگار از
خط تعادل آب و خشکی واحد در چنین چالههایی برجای نمانده است؛ هرچند نمیتوان منکر تجمع موقتی آب در
چالههای متفرق ،در زمانهای خاص شد؛ ولی نمیتوان خط تعادل آب و خشکی واحدی را برای آنها در نظر گرفت تا بر
اساس آن به توان نوسان دریاچه را برآورد کرد .بر اساس کمبود آب حاصل از تفاوت ارتفاع تبخیر از نوسان سطح دریاچه،
حوضههای داخلی ایران به چهار گروه تقسیمشدهاند :حوضههای میقان ،گاوخونی ،مهارلو و ارومیه با بیالن مثبت آب و
داشتن  6ماه مرطوب و قابلیت آبگیری بیش از  %66از ایام سال ،بهعنوان دریاچههای دائمی شناخته میشوند .سه گروه
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دیگر دریاچهها در جهت تأیید یافتههای والیتی ( )9576با آبگیری کمتر از  %55از ایام سال ،پالیا و دریاچۀ موقتی
شناخته میشوند .ابرکوه ،بافق ،قم و سیرجان بین  %۰0تا  %۰6از ایام سال و حوضههای درانجیر ،قطروئیه و یزد بین
 %93تا  %۰0از ایام سال امکان احیا شدن دریاچه را دارد و سرانجام لوت ،اردستان و جازموریان قرار دارند که قابلیت
آبگیری با کمتر از  %3از سال کامالً بهصورت پالیا کویری هستند .آبگیری چالههای مرکزی حوضههایی مثل ابرکوه،
درانجیر و جازموریان با توجه به محاسبههای مربوط به خشکی هیدرولوژیکی باید یکسان باشد و حتی چاله ابرکوه باید از
جازموریان نیز با توجه به تعداد بیشتر ماههای نیمهخشک بهتر باشد ولی آنچه در این میان نقش اساسی پیدا میکند
ویژگیهای ژئومورفولوژیکی چالهها است .آب در چاله جازموریان بیشتر به قسمت چاله مرکزی که شواهد خط تعادل آب
و خشکی را دارد متمرکز میگردد درصورتیکه در چاله ابرکوه یا درانجیر با توجه به ویژگیهای کویری این منطقه در
باالتر از خط تعادل آب و خشکی بهصورت آبگیرهای موقت و پراکنده درمیآید و آب عمالً در سطح وسیعتری توزیع
میشود که مانع از شکلگیری دریاچه موقت یا دائمی برای حوضه میگردد .براثر چنین ویژگیهایی است که احمدی
( )9578دریاچه جازموریان را دریاچه دائمی معرفی مینماید .نسبت حوضه سیرجان به گاوخونی یا قطروئیه به قم نیز
مانند وضعیت حوضه ابرکوه به جازموریان است که علیرغم داشتن ماههای مرطوب هیدرولوژیکی تقریباً مشابه ،آبگیری
متفاوتی دارند.
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