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چکیده
آبخوان مشهد ـ چناران با وسعت حدود  5252کیلومتر مربع ،مهمترین آبخوان استان خراسـان روـوا اسـتر در ایـن تحقیـ ،،ممـان واکـنب آ
میرممینی نسبت به بارش با استفاده ام دادههاا  13حلقه چاه مشاهدهاا به روش همبستگی متقابل در یک دوره  32ساله (سال آبی  3111 - 13تـا 52
  )3151تعیین شده استر نتایج آممون همبستگی نشان میدهد ،پس ام گذشت حدود  5تا  1ماه ،تأثیر بارش بهتدریج بر سطح آ میرممینـی مشـاهدهشده و وریب همبستگی در سطح خطاا  52و  51درصد به ترتیب براا  22و  52درصد ام چاهها معنیدار میشودر حداقل ممان تأخیر 5 ،ماه و حـداکرر
آن نیز  2ماه برآورد شده استر بهطور کلی ،ممان تأخیر برآورد شده تطاب ،خوبی با عم ،آ میرممینی که بیانگر وخامت ناحیه غیراشباع است ،دارد و به
صورت کامل ام الگوا نقشه همعم ،تبعیت مینمایدر مقدار تغذیه در سراسر آبخوان مشهد -چناران بیشتر توسـ شـرای ناحیـه غیراشـباع (وـخامت،
جنس و ررر) کنترل و تغییرات عم ،آ میرممینی بهنوعی عامل اصلی ایجاد تأخیر ممانی بین وقوع بارندگی و شروع تغذیه در آبخوان محسو میشودر با
شروع بارندگی ام اواخر مهرماه ،تغذیه آ میرممینی در اغلب چاهها ام اواس فصل پاییز شروع شده و تا اواخر فصل بهار ادامه مییابدر بیشینه مقدار تغذیه
در اواخر فصل ممستان صورت میگیردر در فصل تابستان ،بارندگی نقب بسیار کمرنگی در تغذیه دارد و استخراج بیرویه آ ام آبخوان و بهتبع آن افـت
شدید و ادامهدار سطح ایستابی ،نقب اصلی در نوسانات آ را ایفا میکندر
واژههای کلیدی :رگرسیون خطی ،وریب همبستگی پیرسون و وریب همبستگی متقابل ،واکنب آ میرممینی نسبت به بارش ،همبستگینگـار
متقابل

مقدمه

21

به عقیده هیلی ( )6تغذیه یکی ام مهمترین مؤلفههـا در مطالعـات
بیالن آ میرممینی استر پس ام یک واقعه بارندگی ،مقدارا ام بارش
به درون ممین نفوذ میکندر این مقـدار در ناحیـه غیراشـباع بـه نفـوذ
عمقی ادامه داده و درنهایت به سطح ایستابی رسیده و موجب خیز 1آن
میشودر درک درست فرآیند تغذیه آ میرممینی و برآورد مقدار دقیـ،
آن ،مستلزم برآورد ممان واکنب آ میرممینی نسبت به وقایع بارندگی
استر مدل ساما واکنب آ میرممینی به تنب هاا طبیعـی ام جملـه
 3و  -5بــهترتیــب دانشــجوا دکتــرا هیــدروو ولووا و دانشــیار هیــدروو ولووا،
دانشکده علوم ممین ،دانشگاه صنعتی شاهرود
)Email: h_jafari@shahroodut.ac.ir
(* -نویسنده مسئول:
DOI: 10.22067/JSW.2021.70672.1058
3- Water-table rise

بارنــدگی بــا اســتفاده ام روشهــاا آمــارا  ،ام قبیــل همبســتگی،1
همبستگی متقابل 2و رگرسیون در یک دهه گذشته رواج میـادا پیـدا
کرده استر هدف اصلی در تحلیل سراهاا ممانی ،ایجاد یـک مـدل
آمارا براا داده هاا وابسته به ممان بر اساس اطالعـات گذشـته آن
استر تحلیل آمارا رابطه بین دو متغیر ،اولین گام در بررسـی روابـ
علت و معلولی بین متغیرها در سراهاا ممانی اسـتر درصـورتیکـه
بارندگی و سطح آ میرممینی را بـهعنـوان دو سـرا ممـانی در نظـر
بگیریم ،میتوان ویژگیهاا تغذیه آ میرممینی و ممـان تـأخیر را بـا
استفاده ام همبستگی ممانی بین دو سـرا ارمیـابی نمـودر بـه د یـل
مختلفی ،واکنب آ میرممینی نسبت به بارش به تأخیر میافتدر جـدا
ام د یل ایجاد این تأخیر ،میتوان اثر متقابل باران و آ میرممینـی را
با استفاده ام روش آمارا همبستگی متقابل بررسی و مورد مطالعه قرار
4- Correlation
5- Cross-correlation
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دادر روش همبستگی متقابل ،بهعنوان یـک روش سـاده و کـاربردا،
توس محققین مختلفی مطالعه و مـورد پـذیرش قـرار گرفتـه اسـتر
چیا ودانی و همکاران ( )1با اسـتفاده ام روشهـاا آمـارا و فرکتـالی
رابطه بین آ میرممینی و آ سطحی را در یک دشت آبرفتی واقع در
مرکز ایتالیا ارمیابی نمودندر در این تحقی ،،ام روشهـاا آمـارا تـک
متغیره و دو متغیره براا تحلیل بارندگی و براا ارمیابی رابطه بارندگی
و آ میرممینـی نیـز ام تحلیــل همبسـتگی متقابـل و خودهمبســتگی
استفاده شده اسـتر چـاا و همکـاران ( )5بـا تحلیـل سـرا ممـانی
داده هاا سه ساله ترام آ میرممینی ،تغذیـه آبخـوان منطقـه شـهرا
سئول ،واقع در جنو کره جنوبی را بـرآورد نمودنـدر ممـان تـأخیر بـا
استفاده ام روش همبستگی متقابل بـین  3تـا  2روم بـراا تعـدادا ام
چاههاا مشاهدهاا و  32تا  21روم نیز بـراا گـروه دیگـرا ام چـاه
برآورد شده و عم ،برخـورد بـه آ میرممینـی ،تـرام سـطح ممـین و
وخامت یه خاک نیز ام عوامل تعیینکننده ممان تأخیر ذکر شدهاندر
هاکینگ و کلـی ( )2بـا اسـتفاده ام توابـع پاسـگ ناگهـانی تغذیـه آ
میرممینی و ممان تأخیر را در ورتیسولهـاا (خـاکهـاا حـاوا رس
میاد) حووه رودخانه کانـدماین (جنـو کوینزلنـد ،اسـترالیا) محاسـبه
نمودندر در این تحقی ،،حداقل ،حداکرر و میانگین ممان تأخیر در بـامه
ممانی بین سالهاا  3551تا  5135میالدا به ترتیـب  311روم11 ،
سال و  2/1سال تعیین شده استر کراسـبی و همکـاران ( )1رویکـرد
تحلیل سراهاا آمارا را براا برآورد تغذیه آ میرممینی با اسـتفاده
ام روش نوسانات سطح ایستابی معرفی نمودهاندر در این تحقی ،،ممان
تأخیر بین تغییرات ترام سطح آ و سیگنالهاا بارنـدگی ،بـهعنـوان
یکی پارامترهاا مورد استفاده مدل بـا اسـتفاده ام آممـون همبسـتگی
متقابل جز ی 3تعیین شده استر هیلی و کوک ( )2ام تحلیل سراهاا
ممانی ترام سطح آ میرممینی براا برآورد تغذیه استفاده نموده و این
روش را رایج ترین روش مورد استفاده براا برآورد تغذیه ذکر نمودهاندر
شــمسماده و همکــاران ( )31بــه بررســی ممــان تــأخیر واکــنب آ
میرممینـی بـه حجـم آ انتقـالی خـارج ام حووـه پرداختـه و نتیجـه
گرفته اند که اثرات ورود آ خارج ام حووه ،بعد ام یک تأخیر  1ماهـه
بر روا سطح آ میرممینی چاههاا مشاهدهاا محدوده شهر مشـهد
نمایان میشودر مردانه و همکاران ( )35رابطه بـین بارنـدگی و سـطح
آ میرممینی را در دشت شیرام با استفاده ام روش همبستگی متقابـل
ارمیابی نموده اندر در این تحقی ،،حدود  16درصد چـاههـا همبسـتگی
مربت با بارندگی نشان داده و ممان تأخیر نیـز حـدود  3مـاه محاسـبه
شده استر نادریانفر و همکاران ( )31روند تغییرات نوسانات سطح آ
میرممینی را در حووه آبریز نیشـابور تحـت شـرای اقلیمـی مختلـف
بررسی نمودهاندر نتایج همبسـتگی پیرسـون بـین بـارش و سـطح آ
1- Partial Cross-correlation

میرممینی نشان داده که بارندگیها با یک تـأخیر  31ماهـه بیشـترین
تأثیر را بر سطح آ میرممینی دشت نیشابور دارندر
برآورد مقدار تغذیه آ میرممینی ،مسـتلزم محاسـبه ممـان تـأخیر
ورود اولینها پالسهاا بارش به آبخـوان اسـتر تـاکنون در آبخـوان
مشهد ـ چناران ،ممان تأخیر بـه دلیـل وجـود شـرای بسـیار پی یـده
ممین شناسی و هیدروو ولووا آبخوان محاسـبه نشـده اسـتر در ایـن
پژوهب تالش شده است ،ممان تـأخیر را کـه بیشـتر متـأثر ام عمـ،
سطح ایسـتابی اسـت بـر اسـاس سـرا ممـانی دادههـاا عمـ ،آ
میرممینی و بارش در محل چاههاا مشاهدهاا منتخب بـا اسـتفاده ام
تحلیـل همبسـتگی متقابـل محاسـبه و نقشـه تغییـرات آن در ســطح
آبخوان ارا ه شودر

مواد و روشها
موقعیت جغرافیایی

محــدوده مطالعــاتی مشــهد-چنــاران بــه وســعت حــدود 5522
کیلومترمربع در حووه آبریز درجه دو قرهقوم واقـع شـده اسـتر ایـن
محدوده ام نظر موقعیت جغرافیایی (شکل  )3در حدفاصل  21˚ 55′تـا
 61 ˚2 ′طول شرقی و 12˚ 25 ′تا  12˚5 ′عرض شمالی قرار گرفتـه
استر آبخوان آبرفتی مشهد-چنـاران ،مهـمتـرین آبخـوان بـه لحـا
وسعت و میزان بهرهبردارا در استان خراسان رووا میباشدر
هیدروژئولوژی

آبخــوان آبرفتــی مشــهد ـ چنــاران بــا وســعت حــدود 5252
کیلومترمربع ،حووه فروافتادهاا با کشـیدگی شـمال غـر  -جنـو
شرق میباشد که در حدفاصل رشتهکوههاا بینالود در غر و جنـو
غر و رشتهکوههاا هزار مسجد در شمال و شمال شرق قرار گرفتـه
است ()3ر بررسی خصوصیات آبخوان مشهد ـ چناران نشان مـیدهـد
که این آبخوان ام نوع آماد استر تنوع واحدهاا ممینشناسـی حاشـیه
شــمالی و جنــوبی آبخــوان ،عملکــرد گســلهــاا اصــلی و فرعــی و
سیکلهاا فرسـایب و رسـو گـذارا حاصـل ام جریانـات سـطحی
خروجی ام بلنداهاا شمالی و جنوبی ،باهم باعـ تنـوع و تغییـرات
قابلتوجه در وـخامت و جـنس آبرفـت ،مورفولـووا سـنگ کـف و
خصوصــیات هیــدرولیکی آبخــوان شــده اســتر ایــن نــاهمگونی در
خصوصیات ،موجب شده در برخی نقاط سـنگ کـف در سـطح ممـین
ظاهر شود و در برخی نقاط نیز وخامت آبرفت به بـیب ام  111متـر
برسدر جنس سنگ کف در بخب شمال غر تا محدوده شهر چناران
ام رسو هاا نئوون ،در حاشیه جنوبی ام فیلیت و سنگهـاا آذریـن،
در بخب شمالی بیشتر ام سامندهاا شـوریجه و تیرگـان و در بخـب
جنو شرقی آبخوان نیز ام رخسارههاا نئوون تشکیل شده اسـتر در

ارجمند شریف و جعفري ،برآورد زمان تأخیر تغذیه در آبخوان مشهد-چناران با استفاده از روش همبستگی متقابل094
بخب مرکزا و جنو شرقی سنگکف بسیار ناهموار بوده و ام تنـوع
لیتولوویکی بیشترا برخوردار استر وخامت آبرفت در بخـب شـمال
غربی نسبت به بخب مرکزا و جنو شرقی کمتـر اسـتر در حاشـیه
بلنداهاا بینالود ،رسو هاا مخروطه افکنـهاا درشـتدانـه شـامل
شن ،ماسه و قلوهسنگ ،با تناوبی ام رسو هاا ریزدانه ،پیکره آبخوان
را تشکیل میدهندر در نواحی شمالی دشت ،آبرفت ریزدانه و بیشـتر ام
جنس پهنههاا سیلت و رس و در حاشیه جنـوبی نیـز ،درشـتدانـه و
نسبتاً هموون است که با نزدیک شدن به کشفرود ،ریزدانهتر شـده و
داراا یهبندا متناوبی میشودر این روند در بخـب شـرقی آبخـوان
(خروجی دشت) نیز قابل مشاهده است ( 3و )31ر
متوس وریب ذخیره آبخـوان  6درصـد و مقـدار قابلیـت انتقـال
آبخوان نیز ام حداقل حدود  511متر مربع بر روم در حاشیه بلندا هاا
جنو غر تا حداکرر حدود  1111متر مربع بـر روم در مرکـز دشـت
استر عم ،آ میرممینی در آبخوان تـابعی ام شـرای ممـینشناسـی،
توپوگرافی و الگوا رسو گذارا استر مقادیر عم ،آ میرممینـی در
شمال آبخوان نسبت به جنو آن کمتر استر در جنـو آبخـوان بـه
دلیل وخامت میاد آبرفـت و تـأثیر توپـوگرافی ،عمـ ،آ میرممینـی
بهتدریج ام حوالی کشفرود بهطرف حاشـیه جنـوبی آبخـوان افـزایب
می یابد ()31ر بر اساس سواب ،آخرین آماربردارا سراسرا در محدوده
آبخوان مشهد-چناران 1221 ،حلقه چـاه 11 ،رشـته قنـات و  5دهنـه
چشــمه بــه ترتیــب بــا تخلیــه  31 ،261و  1/55میلیــون مترمکعــب

شناسایی شدهاند ()5ر
دادهها و اطالعات

در این تحقی ،،ام دادههاا ماهانه عم ،آ میرممینی و بارنـدگی
در یک دوره آمارا  32ساله (مهر  3111تـا شـهریور  )3152اسـتفاده
شده استر در آبخوان مشهد ـ چناران 21 ،حلقه چاه مشاهدهاا فعـال
وجــود دارنــد کــه بــهصــورت ماهانــه عمــ ،آ میرممینــی در آنهــا
اندامهگیرا میشودر رفتار هیدرولیکی این چاههـا را مـیتـوان در سـه
گروه تقسیم بندا نمودر گروه اول شامل چاههایی اسـت کـه در یـه
آبــدار آماد فوقــانی حفــر شــده و ســطح آ در آنهــا داراا نوســانات
سینوسی و متأثر ام نزو ت جوا میباشدر در گروه دوم ،چاههایی کـه
در آبخوان اصلی مشهد  -چناران حفر شدهاند ،قرار دارندر سطح آ در
این چاهها بهطور مستمر ،ولی با شدت کمترا افت مـینمایـدر گـروه
سوم ،شامل چاههایی هستند که بیشـتر در محـدودههـاا شـهرا ،در
مجاورت مسیلها و رودخانهها و یا در مکانهایی که آبخـوان آبرفتـی
بر روا سنگ کف آهکی قرار گرفته ،مشاهده میشوندر بـا توجـه بـه
این گروهبندا و با در نظـر گـرفتن پیوسـتگی دادههـا در طـول دوره
آمارا 13 ،حلقه چاه به عنوان معـرف انتخـا و سـمس محاسـبات و
تحلیلهاا مم بر روا آنها انجام شده استر

شکل  -1موقعیت جغرافیايي محدوده مطالعاتي مشهد-چناران نسبت به حوضههای آبريز اصلي ايران
Figure 1- Geographical location of the Mashhad-Chenaran study area with respect to Iran's major basins
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براا محاسبه بارندگی در محل چاههاا مشـاهدهاا ام دادههـاا
رومانه بارندگی ایستگاههاا بارانسنجی و تبخیـرسـنجی موجـود (52
ایستگاه بارانسنجی و  5ایستگاه تبخیرسنجی) اسـتفاده شـده اسـتر
نخست ،مقادیر تجمعی باران رومانه در محل هر ایستگاه طی یک ماه،
(ام روم پانزدهم هر ماه تا روم پانزدهم ماه بعد) محاسبه شد ،سـمس در
محی  ،ArcGISابتدا فایل رستر بارنـدگی ماهانـه تهیـه و درنهایـت
مقادیر بارندگی در محـل چـاههـاا مشـاهدهاا ام روا فایـل رسـتر
استخراج و استفاده گردیدر گ حفارا تعدادا ام چاههاا منتخب در
شکل  5و مشخصات چاههـا و خصوصـیات آمـارا دادههـاا ماهانـه
عم ،سطح آ میرممینی و بارندگی نیز در جدول  3ارا ه شده استر
سریهای زمانی و ضریب همبستگی

در مباح هیدرولوویک ،سراهاا ممانی به دو صورت پیوسـته و
یا گسسته (ناپیوسته) مشاهده میشوندر با توجه بـه تغییـرات مـداوم و
دورهاا ترام آ میرممینی در آبخـوان مشـهد ـ چنـاران و هم نـین
ماهیت بارندگی ،میتوان این متغیرها را بهعنوان سرا ممانی ناپیوسته
در نظر گرفتر بر این اساس ،ممان تأخیر شروع تغذیه آ میرممینی در
آبخوان مشـهد  -چنـاران بـا اسـتفاده ام تحلیـل سـراهـاا ممـانی
بهصورت کمی قابلمحاسبه اسـتر دو متغیـر ،ممـانی مـرتب قلمـداد
می شوند که تومیع مقادیر یکی ام آنها برحسب مقـادیر متغیـر دیگـر
تغییر کندر اگرچه رابطه آمارا بین دو متغیـر لزومـاً بـه معنـاا وجـود
رابطه علت و معلولی بـین آنهـا نیسـت ،بـااینوجـود رابطـه آمـارا
میتواند یک مشاهده تجربی در تأیید فروـیهاا باشـدکه بـر اسـاس
استد ل نظرا قا ل به وجود رابطه علّی بین دو متغیر است ()1ر
معمولترین روش انـدامهگیـرا وابسـتگی بـین دو متغیـر کمـی،
محاسبه وریب همبستگی پیرسون )r( 3استر اگر فرض کنـیم  xو y
دو متغیر تصادفی باشند ،وریب پیرسون ام رابطه  3محاسبه میشـودر
اگر وریب پیرسون بیب ام  1/1باشد ،رابطه بسیار قوا و اگر کمتر ام
 1/35باشد بیانگر رابطه ناچیز و یا فقدان رابطه استر بین این مقادیر،
شدت رابطه ام رابطه وعیف تا رابطه قوا در تغییر استر
) COV (xy
رابطه 3

(VAR xVAR y )1/ 2

Corr (x , y )  r 

در این رابطه x ،و  yمتغیر تصادفی Corr(x,y) ،وـریب همبسـتگی،
) COV(xyکوواریانس VARx ،و  VARyواریانس هستندر
پس ام تعیین رابطه و بررسـی ویژگـی هـاا آن ،معنـیدار بـودن
آمارا رابطه نیز ام طریـ ،آماره صمام  P-Vlaueو آممـونهـاا
1- Pearson Correlation Coefficient

فرض بررسی و مشخص می شودر در این پژوهب ،فرض شـده اسـت
بین بارندگی و تغییرات سطح آ رابطه خطـی وجـود دارد ،بنـابراین،
فرض صفر ( )H0بیانگر عدم ارتباط بین دو بین متغیر ( )r =0و فرض
جانشین ( )H1نیز بیانگر وجود ارتباط بین دو بین متغیر ( )r ≠0اسـتر
در صورتی که وابستگی ممانی بین دو متغیر وجود داشـته باشـد ،یـک
متغیر به لحا ممانی تحت تأثیر متغیر دیگر استر به فرآینـد مقایسـه
دو سرا ممانی در گام هاا ممانی مختلف ،همبسـتگی متقابـل گفتـه
میشود ()5ر با استفاده ام آممون همبسـتگی متقابـل مـیتـوان رابطـه
ممانی تغییرات سـطح ایسـتابی بـه عنـوان متغیـر وابسـته و بارنـدگی
بهعنوان متغیر مستقل را براا تأخیرهـاا مختلـف ارمیـابی و تحلیـل
نمودر رابطه مورد استفاده بـراا محاسـبه همبسـتگی متقابـل ،همـان
رابطه همبستگی پیرسون استر در عمل به دلیـل اینکـه واریـانس در
نمونه هاا کوچـک بـا تغییـر سـرا ممـانی ،تغییـر مـیکنـد وـریب
همبستگی متقابل با استفاده ام نمونه آمارا و ام رابطه  5تخمـین مده
میشود ()33ر
 n  k x  n  k y 
  i   i  k 
n  k  i 1  i 1

i 1
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در این رابطه  rkوریب همبستگی متقابل k ،ممان تأخیر n ،طول
سرا ممانی (تعداد دادهها) و  xو  yنیز متغیرها هستندر
ممان تأخیر براا نمونههاا کوچک ،حدود  31درصـد تعـداد کـل
دادهها و براا نمونههاا بزرگ (مانند مقادیر اندامهگیرا شـده رومانـه
یک متغیر طی یک یا چند سال متوالی) تا حدود  11درصد تعداد کـل
دادهها قابل محاسبه است ()33ر در این تحقی ،،براا محاسبه وریب
همبستگی ،ام نرمافزار  SPSS 21و توابع موجود در بسته نـرمافـزارا
اکسل  5135استفاده شده استر پس ام محاسبه وـرایب همبسـتگی،
مقــادیر آن بـراا تأخیرهــاا مختلــف بــر روا یــک نمــودار بــه نــام
همبسـتگینگــار متقابــل 5رســم و تحلیــل مــیشــوندر بــراا ارمیــابی
معنی دارا وریب همبستگی متقابـل (رد کـردن یـا پـذیرفتن فـرض
صفر) ،ام آممونهاا آمارا استفاده میشوندر به عقیده کرسـیک ()33
براا آنکه وریب همبستگی در سطح خطاا آممـون ( 1/12احتمـال
 52درصد) ،بهطور قابلمالحظهاا متفاوت ام صفر باشد ،بایـد وـریب
همبستگی بیشتر ام مقدار بهدستآمده ام رابطه بارتلت( 1رابطه  )1شودر

2- Cross-correlogram
3- Bartlett
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گ حفارا چاه مشاهدهاا اراوی کنهبیست
Kenebist observation well log

گ حفارا چاه مشاهدهاا جیمآباد
Jimabad observation well log

گ حفارا چاه مشاهدهاا چمگرد

گ حفارا چاه مشاهدهاا قرهتمه

Chamgard observation well log

Gharehtapeh observation well log

شکل  -2الگ حفاری تعدادی از چاههای مشاهدهای منتخب
Figure 2- Well Logs for some of the representative observation wells
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گ حفارا چاه مشاهدهاا مزرعه نمونه

گ حفارا چاه مشاهدهاا موچنان

Mazrae-nemoneh observation well log

Mochenan observation well log

گ حفارا چاه مشاهدهاا قرهجنگل

گ حفارا چاه مشاهدهاا حاجیآباد

Gharehjangal observation well log

Hajiabad observation well log

 الگ حفاری تعدادی از چاههای مشاهدهای منتخب-) (ادامه2 شکل
Figure 2 (Cont.)- Well Logs for some of the representative observation wells
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جدول  -1چاههای مشاهدهای معرف آبخوان مشهد-چناران و مشخصات آماری بارندگي و عمق سطح آب زيرزمیني در دوره آماری  11ساله
Table 1- The representative observation wells of Mashhad-Chenaran aquifer and the statistical characteristics of rainfall and
depth to water-table in a 15-year statistical period
بارندگي ماهانه (میليمتر)
عمق برخورد به سطح ايستابي ماهانه (متر)
)Monthly depth to water-table (m

بیشینه
میانگین

Max.

)Monthly precipitation (mm

کمینه

بیشینه

Min.

Max.

نام چاه
کمینه

Ave.

تاريخ

مقدار

تاريخ

مقدار

تاريخ (ماه/سال)

مقدار

Min.

54.49

Date
1394/11/15

Value
55.96

Date
1381/07/15

Value
53.62

)Date (YY/MM
1386/01

Well name

Value
146.8

0

دوغایی )(Dooghaei

40.44

1395/05/15

41.6

1381/01/15

39.31

1386/01

148.5

0

قره چاه )(Gharechah

16.37

1394/05/15

17.83

1391/04/15

14.78

1386/01

120.8

0

شورچه )(Shoorcheh

88.29

1395/06/15

93.57

1381/11/15

82.91

1386/01

127.9

0

مؤمنآباد )(Momen Abad

68.07

1395/05/15

73.81

1380/12/15

60.03

1386/01

117.9

0

رواآباد شرقی )(RezaAbad Sharghi

84.58

1395/06/15

91.95

1380/12/15

75.38

1381/02

113.4

0

موچنان )(Moochenan

91.42

1395/06/15

108.04

1380/07/15

79.62

1386/01

122.6

0

چنبرغربال )(Chanbargharbal

71.58

1395/06/15

81.06

1380/07/15

61.26

1386/01

116.7

0

قرهتمه )(Ghareh Tapeh

98.41

1395/06/15

108.56

1381/01/15

86.48

1386/01

120.6

0

یکه لنگه )(Yekeh Lengeh

75.82

1395/06/15

83.88

1380/07/15

67.82

1381/02

116.1

0

چمگرد )(Chamgard

54.16

1394/05/15

58.24

1380/07/15

47.2

1386/01

124.7

0

حاجیآباد )(HajiAbad

64.30

1395/05/15

70.72

1380/07/15

56.39

1386/01

121

0

سیدآباد )(SeyedAbad

54.70

1395/06/15

62.91

1380/12/15

45.08

1386/01

151.3

0

افصلآباد)(AfsalAbad

27.84

1395/05/15

30.42

1380/12/15

24.11

1386/01

128.8

0

ساروجه )(Saroojeh

40.09

1395/04/15

47.34

1381/02/15

26.35

1386/01

129.1

0

قزل حصار)(Ghezel Hesar

91.20

1395/06/15

97.65

1380/07/15

79.1

1386/01

118.7

0

جمعآ )(JamAb

11.17

1395/04/15

12.95

1380/07/15

8.11

1386/01

123.7

0

کبیر )(Kabir

73.92

1394/06/15

83.79

1380/12/15

59.81

1386/01

131.5

0

کالته شیخها )(Kalateh Sheikhha

43.40

1395/06/15

59.61

1380/07/15

29.29

1386/01

142.7

0

قرهجنگل )(GharehJangal

55.94

1395/06/15

62.25

1380/12/15

46.74

1386/01

142.8

0

شیرحصار )(Shir Hesar

83.46

1395/06/15

94.16

1380/12/15

70.32

1386/01

139.3

0

عسکریه)(Askariyeh

22.57

1394/11/15

26.06

1381/01/15

17.33

1386/01

137.6

0

سهلالدین )(Sahl-o-din

86.23

1394/10/15

96.27

1380/12/15

75.27

1386/01

130.3

0

کالته برفی )(Kalateh Barfi

30.52

1395/06/15

34.09

1381/01/15

28.07

1386/01

122.4

0

قهقهه )(Ghah-gha-heh

94.14

1395/06/15

107.28

1380/07/15

82.74

1388/02

128.2

0

مزرعه نمونه )(Mazrae Nemoneh

85.91

1395/06/15

90.38

1384/02/15

82.96

1388/02

130.4

0

مزرعه نمونه  -شهرک روویه
)(Mazrae Nemoneh -Shahrak Razaviyeh
جیمآباد )(JimAbad

110.69

1395/06/15

121.79

1380/07/15

98.5

1388/02

122.5

0

63.84

1394/06/15

67.84

1381/01/15

58.82

1393/01

120.3

0

اراوی کنهبیست )(Arazi Kenebist

67.53

1395/06/15

78.29

1380/07/15

57.77

1388/02

123.9

0

اراوی جیمآباد )(Arazi JimAbad

61.55

1394/06/15

63.09

1381/01/15

58.48

1393/01

121.5

0

کنهبیست)(Kenebist

38.42

1394/08/15

48.29

1380/12/15

27.84

1388/02

127.1

0

تنگل شور  -مرغ پردک )(Tangalshor

رابطه بارتلت در مباح هیدرولوویکی ،تنها براا اولین و یـا دومـین
تأخیر خو عمل میکند و استفاده ام آن خیلی توصیه نمیشود ،بنابراین
استفاده ام یک آممون که کل همبستگی نگار را پوشب دهد و تأخیرهاا
احتمالی را که باید در سرا ممانی بهصـورت مسـتقل (عـدم معنـیدارا
وریب همبستگی) در نظر گرفته شوند ،نمایان سامد بسیار مناسبتر است
()33ر آممون ارا ه شده توس آندرسون ،3حـدود اطمینـان را بـراا تمـام
1- Anderson

همبستگینگار با استفاده ام رابطه  1محاسبه میکند ()33ر

رابطه 1

1 Z   n  k  2
n  k 1

LC (rk ) 

در این رابطه n ،تعداد نمونهها K ،تـأخیر ممـانی و  Zمقـدار متغیـر
استاندارد شده داراا تومیع نرمال با حدود اطمنیان  αاستر مقـادیر  Zدر
جداول آمارا گوناگون ارا ه شده استر
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Table 4- Groundwater recharge lage time at the location of observation wells based on the highest cross-correlation
coefficient

بیشترين ضريب همبستگي متقابل

)بیشینه زمان تأخیر (ماه

شماره چاه

نام چاه

Well No.

Well name

The highest Cross-Correlation
Coefficient

6007-OW101

(Dooghaei) دوغایی

0.145

0.055

6007-OW102

(Gharechah) قره چاه

0.146

0.052

2

6007-OW104

(Shoorcheh) شورچه

ــ

ــ

ــ

ــ
ــ

6007-OW106

(Momen Abad) مؤمنآباد

0.301

0.000

4

4

0.385

0.000

4

4

PValue

Max. Lag time
(month)
α = 0.1
α = 0.05
ــ
3

6007-OW109

(RezaAbad رواآباد شرقی
Sharghi)
(Moochenan) موچنان

0.176

0.020

7

7

6007-OW110

(Chanbargharbal) چنبرغربال

0.174

0.021

6

6

6007-OW111

(Ghareh Tapeh) قرهتمه

0.280

0.000

5

5

6007-OW112

(Yekeh Lengeh) یکه لنگه

0.132

0.080

4

6007-OW113

(Chamgard) چمگرد

0.134

0.083

12

ــ
ــ

6007-OW114

(HajiAbad) حاجیآباد

0.205

0.006

2

2

6007-OW115

(SeyedAbad) سیدآباد

0.249

0.001

5

5

6007-OW118

(AfsalAbad) افصلآباد

0.274

0.000

4

4

6007-OW123

(Saroojeh) ساروجه

0.329

0.000

4

4

6007-OW126

(Ghezel Hesar) قزل حصار

0.332

0.000

5

5

6007-OW127

(JamAb) جمعآ

0.322

0.000

5

5

6007-OW128

(Kabir) کبیر

0.328

0.000

2

2

0.495

0.000

4

4

6007-OW107

6007-OW145

(Kalateh کالته شیخها
Sheikhha)
(GharehJangal) قرهجنگل

0.156

0.039

3

3

6007-OW147

(Shir Hesar) شیرحصار

0.390

0.000

5

5

6007-OW149

(Askariyeh) عسکریه

0.466

0.000

4

4

6007-OW151

(Sahl-o-din) سهلالدین

0.457

0.000

3

3

6007-OW153

(Kalateh Barfi) کالته برفی

0.427

0.000

5

5

6007-OW163

(Ghah-gha-heh) قهقهه

0.144

0.057

4

ــ

6007-OW184

(Mazrae مزرعه نمونه
Nemoneh)

0.314

0.000

5

5

0.314

0.000

5

5

0.289

0.000

5

5

0.304

0.000

4

4

0.219

0.003

4

4

0.193

0.010

4

4

0.129

0.091
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6007-OW130

 شهرک روویه- مزرعه نمونه
6007-OW185
6007-OW187

(Mazrae Nemoneh Shahrak Razaviyeh)
(JimAbad) جیمآباد

6007-OW191

(Arazi اراوی کنهبیست
Kenebist)
(Arazi اراوی جیمآباد
JimAbad)
(Kenebist) کنهبیست

6007-OW192

 مرغ پردک- تنگل شور

6007-OW188
6007-OW190

(Tangalshor)
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نتايج و بحث
برآورد زمان تأخیر تغذیه آب زیرزمینی

تغییرات سطح ،همواره متأثر ام بارندگی استر با در نظر گرفتن دو
اصل توأمی و همتغییرا ،می توان رابطه آمارا بـین تغییـرات سـطح
ایســتابی و بارنــدگی را رابطــه علــت و معلــولی فــرض و ام آممــون
همبستگی متقابل براا ارمیابی رابطه استفاده نمودر وریب همبستگی
متقابل براا چاههاا مشاهدهاا معرف در دو سطح خطاا آممون ( α
 = 0.05و  )α = 0.1محاسبه و معنیدارا رابطه نیز ام طری ،آممـون
آندرسون و آماره صمام  P-Vlaueبررسـی و ارمیـابی شـده اسـتر
سمس ممان تأخیر در محل چاههـاا مشـاهدهاا منتخـب بـر اسـاس
بیشترین وریب همبستگی متقابل ،بـراا دو سـطح خطـاا  51و 52
درصد محاسبه و در جدول  5ارا ه شده استر نتایج نشـان مـیدهنـد،
وــریب همبســتگی متقابــل ام حــداقل  1/355در چــاه مشــاهدهاا
تنگل شور  -مـرغ پـردک (رابطـه خیلـی وـعیف) تـا  1/152در چـاه
مشاهده اا کالته شیخها (رابطه متوس ) در تغییر استر بررسی آمره
صمم  P- Vlaueنشان میدهد ،رابطه تغییرات ممـانی سـطح آ و
بارش در دو سطح خطاا  1/12و  1/3به ترتیب براا  22و  52درصد
چاهها معنی دار استر این رابطه ،در سطح خطاا  52درصـد ،بـراا 2
حلقه چاه مشاهدهاا دوغایی ،قرهچـاه ،شـورچه ،یکـهلنگـه ،چمگـرد،
قهقهه و تنگلشور  -مرغ پردک و در سطح خطاا  51نیز فق بـراا
چاه مشاهدهاا شورچه معنیدار نمیباشدر
به منظور درک بهتر رابطه تغییرات سطح ایستابی و بارش ،وریب
همبستگی متقابل با استفاده ام رابطه  3و مقادیر حدود اطمینان نیز بـا
استفاده ام رابطه  1براا دوره آمارا  32ساله محاسبه و نتایج برحسب
ممان تأخیر بر روا یک نمودار بهنام همبستگی نگار متقابل رسم و در

شکلهاا  1و  1ارا ه شده استر در همبستگینگار ،در محور افقی که
بیانگر ممان تأخیر است ،ماه صـفر ( )1معـادل مهرمـاه و مـاه  33نیـز
معادل شهریور سال بعد تعریف شده استر محور عمودا نیـز مقـادیر
وریب همبستگی را نشان میدهـدر بررسـی همبسـتگی نگـار نشـان
میدهد ،وریب همبستگی در همه چاهها در ماه صفر (مهر) بـه دلیـل
نقص داده در اولین ماه دوره آمارا ،منفی استر بـا حـذف ایـن مـاه،
مشاهده میشود روند تغییرات وریب همبستگی ام دو الگوا مشخص
به شرح میر پیروا میکندر در گـروه اول (شـکل  ،)1سـطح ایسـتابی
معمو ً پس ام ماه دوم (آذر) و سوم (دا) نسبت به بارنـدگی واکـنب
نشان داده و وریب همبستگی بین آنها بهتدریج افزایب مییابـدر در
این چاهها پس ام ماه سوم ،وریب همبستگی بیب ام مقادیر حاصل ام
رابطه آندرسون شده و رابطه معنـی دار اسـتر وـریب همبسـتگی در
ماههاا چهار (بهمن) و پنج (اسفند) به بیشـینه مقـدار خـود رسـیده و
سمس با یـک شـیب مالیـم کـاهب مـییابـدر ام حـدود مـاه هفـت
(اردیبهشت) و هشت (خرداد) ،وریب همبستگی منفی شـده و مقـدار
آن نیز کمتر ام مقادیر حاصل ام رابطه آندرسون شده و رابطه معنـیدار
نمی باشدر ام مـاه نـه (تیـر) تـا مـاه یـامده (شـهریور) ،مقـدار وـریب
همبستگی ،همواره منفی استر بـاوجوداینکـه ،در ایـن مـاههـا رابطـه
معنی دار است ،اما رابطه علت و معلولی بین تغییرات سطح ایسـتابی و
بارش برقرار نیست و عوامل دیگرا ام جمله برداشت ام آبخوان باع
نوسانات سطح ایستابی میشوندر بهطورکلی ،با مقایسـه سـرا ممـانی
بارندگی و تغییرات سطح ایستابی با ممان تأخیر ،می توان گفت تغذیـه
آ میرممینی در این گروه ام چاهها ،ام اواس فصل پاییز شروع شده و
تا اواخر فصل بهار تداوم داردر بیشـینه مقـدار تغذیـه در اواخـر فصـل
ممستان صورت می گیردر در فصل تابستان ،بارندگی نقب کمرنگی در
تغذیه دارد و استخراج بیرویه آ ام آبخوان و بهتبع آن افت شـدید و
ادامهدار سطح ایستابی ،نقب اصلی در نوسانات آ ایفا میکندر
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شکل  -3همبستگينگار متقابل برای تعدادی از چاههای مشاهدهای گروه 1
Figure 3- Cross-Correlogram for some of the representative observation wells in Group 1

در گروه دوم (شکل  ،)1چاههایی که رابطه تغییرات ممـانی سـطح
ایستابی و بارندگی در آنها در سطح خطاا  52معنـیدار نمـیباشـد،
قرار میگیرندر این گروه شامل چاههاا مشاهدهاا دوغایی ،قـرهچـاه،
شورچه ،موچنان ،یکهلنگه ،چمگرد ،قهقهه ،تنگلشور  -مرغ پـردک و
شورچه استر تغییرات وریب همبستگی این چاههـا بسـیار نـامنظم و
عموماً کمتر ام مقادیر حاصل ام رابطه آندرسون است و احتما ً رابطـه
بین بارش و تغییرات سطح ایستابی متأثر ام سایر عوامل استر بررسی
موقعیت این چاهها ،نشـان مـیدهـد اغلـب آنهـا یـا در وروداهـاا

آبخوان و یا در خروجی آبخوان قرار گرفته و ستون ممینشناسی آنها
تا عم ،برخورد به سطح آ  ،حاوا یههاا رسی و مارنی است کـه
ام نفوذ مستقیم آ باران به آبخوان جلـوگیرا مـیکننـدر عـالوه بـر
محدودیتهاا ممینشناسی ،بهرهبردارا شدید ام منابع آ میرممینـی
نیز یکی دیگر ام عوامل تأثیرگذار بر تغییرات سطح ایسـتابی در محـل
این چاهها استر با توجه به معنیدار نبودن رابطه بین تغییـرات سـطح
ایستابی و بارش ،محاسبه ممان تأخیر تغذیه براا این گروهها ام چاهها
میسر نمیباشدر
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شکل  -4همبستگينگار متقابل برای تعدادی از چاههای مشاهدهای گروه 2
Figure 4- Cross-Correlogram for some of the representative observation wells in Group 2

ارزیابی تأثیر عوامل مختلف بر زمان تأخیر

طب ،تعریف ،ممان تأخیر به فاصله ممـانی رسـیدن اولـین پـالس
باران به آ میرممینـی گفتـه مـیشـودر تغییـرات سـطح ایسـتابی در
آبخوانهاا آماد با درجات مختلفی (ام کم تا میاد) تحت تأثیر بارندگی
است و با توجه به وخامت پوشب یـه خـاک فوقـانی ،خصوصـیات
ناحیه غیراشباع ،عم ،برخورد به سطح آ  ،مقـدار و شـدت بارنـدگی،
ترام سطح ممین و ررر تأخیرهاا متفاوتی را تجربه میکندر در بین ایـن
عوامــل ،عمــ ،برخــورد بــه ســطح آ بیشــترین تــأثیر را داردر در
آبخوانهایی که ناحیه غیراشباع ام رسو هاا یکنواختی تشکیل شده
و عم ،برخورد به سطح آ نیز کم است ،سطح ایستابی پس ام وقوع
بارش با تأخیر اندکی نسبت به آن واکـنب نشـان مـیدهـد و تغذیـه
سریع آ میرممینی اتفاق میافتدر با افزایب عمـ ،سـطح آ  ،ممـان
بیشترا براا رسیدن اولین پـالس بارنـدگی مم اسـت و تغذیـه آ
میرممینی پس ام مدتی شروع میشودر
اثر عم ،برخورد به آ میرممینی و ترام سطح ممین بر ممان تأخیر

با استفاده ام رابطه همبستگی بررسی و نتایج آن در جدول  1ارا ه شده
استر همانگونه که مالحظه میشود ،رابطـه معنـیدارا بـین ممـان
تأخیر و عم ،آ میرممینی وجود دارد و وـریب همبسـتگی پیرسـون
( )rدر سطح خطاا آممـون  51درصـد ( )α = 0.1مقـدار  1/626و در
سطح خطاا آممون  52درصد ( )α = 0.05نیـز مقـدار  1/612اسـتر
این مقادیر بیانگر وجود رابطه قوا و مربـت بـین دو متغیـر اسـتر ام
طرف دیگر ،اگرچه در خیلـی ام منـاط ،،توپـوگرافی منطقـه و شـیب
سطح ممین به طور غیرمستقیم بر تغذیه تـأثیر دارنـد ،امـا در آبخـوان
مشهد  -چناران رابطه معنیدارا بین ممان تأخیر و ترام سـطح ممـین
مشاهده نمیشود و مقـدار  P- Valueبـیب ام مقـدار سـطح خطـاا
آممون برآورد شده استر در سطح خطاا آممـون  51درصـد ،وـریب
همبستگی پیرسون  - 1/313استر این مقدار بیانگر ارتبـاط معکـوس
بین ترام سطح ممین و ممان تـأخیر اسـتر اگرچـه بـا افـزایب سـطح
خطاا آممون ،وریب همبستگی مربت میشـود امـا کماکـان ،رابطـه
معنیدار نمیباشدر

جدول  -3ضريب همبستگي بین زمان تأخیر ،عمق سطح ايستابي و تراز سطح زمین
Table 3- The correlation coefficient between the lag time, depth to water-table and ground surface level

تراز سطح زمین

عمق آب زيرزمیني

Ground Surface Elevation
α = 0.1
α = 0.05
- 0.131
0.109
0.524
0.613

Depth to Water-table
α = 0.1
α = 0.05
0.655
0.635
0.000
0.001

r
P- Value

ممان تأخیر
Lag time
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براا بررسی مقدار تأثیر عم ،سطح ایستابی بـر ممـان تـأخیر ،ام
رگرسیون خطی استفاده و نتیجه نیـز در شـکل  2ارا ـه شـده اسـتر
همانگونه که مشاهده میشود ،مدل رگرسیون در سطح خطـاا ،1/3
حــدود  11درصــد و در ســطح خطــاا  1/12نیــز حــدود  11درصــد
تغییرپذیرا داده هاا پاسگ در اطراف میانگین آن را تبیـین مـی کنـدر

بهعبارتدیگر ،بر اساس مقدار وریب تعیـین ( 11 ،)R2درصـد متغیـر
وابسته (ممان تأخیر) تحت تاثیر متغیر مستقل (عم ،سـطح ایسـتابی)
بوده و بقیه تغییرات متغیر وابسته نیز مربوط به سایر عوامـل احتمـالی
امجمله بهرهبردارا ام آبخوان میباشدر

شکل  -1رگرسیون خطي بین عمق برخورد به آب زيرزمیني و زمان تأخیر تغذيه
Figure 5- The linear regression between depth to water-table and groundwater recharge lag time

نقشه تغییرات مکانی زمان تأخیر در آبخوان مشهد-چناران

همانگونه که قبالً نیز بیان شد ،رابطه معنیدارا بین ممان تأخیر
و عم ،سطح ایستابی در آبخوان مشهد  -چنـاران وجـود داردر بـراا
بررسی تغییرات مکانی ممان تأخیر ،نقشه متوس عم ،سطح ایستابی
براا دوره  32ساله (سال آبی  3111 - 13تا  )3151 - 52در محـی
 ArcGISبه روش درونیـابی  IDWتهیـه و نقشـه هـمارمش ممـان
تأخیر نیز به همین ترتیب رسم و در شکل  6ارا ه شده استر بررسـی
نقشههاا متوس عم ،آ میرممینی در دوره  32ساله نشان میدهد،
الگــوا تغییــرات عمــ ،آ میرممینــی در آبخــوان تــابعی ام شــرای
ممین شناسی و توپوگرافی منطقه استر بر اساس تغییـرات عمـ ،آ ،
آبخوان مشهد  -چناران به سـه واحـد هیـدروو ولوویک شـامل واحـد
ابتداا آبخوان ،واحد شمالی و واحد جنوبی تقسیم میشودر واحـد اول
ام ابتـداا آبخـوان در شـمال غـر شـروع و تـا محـدوده چـاههــاا
مشاهدهاا چنبر غربال و قرهتمـه ادامـه داردر در ایـن واحـد حـداقل و
حداکرر متوس عم ،آ به ترتیـب در محـل چـاههـاا مشـاهدهاا
قــرهچــاه و مــومنآبــاد بــه مقــدار  11و  15متــر اســتر واحــدهاا
هیدروو ولوویک شمالی و جنوبی ،منطبـ ،بـر الگـوا رسـو گـذارا
دشت ام شمال بهطرف جنو آبخوان گسترش مییابندر اگر رودخانـه
کشفرود را بهعنوان خ جدا کننده دو حووه رسوبی کمهداغ و بینالود
در نظر بگیریم ،مقادیر عم ،آ میرممینـی در واحـد هیـدروو ولوویک

شمال رودخانه نسبت به واحد جنوبی کم و تغییرات کمتـرا را نشـان
می دهـدر در واحـد جنـوبی بـه دلیـل وـخامت میـاد آبرفـت و تـأثیر
توپوگرافی ،عم ،آ میرممینی بهتدریج ام حوالی کشـفرود بـهطـرف
حاشیه جنوبی آبخوان افزایب مییابدر
تطبیــ ،نقشــه تغییــرات مکــانی ممــان تــأخیر بــا واحــدهاا
هیدروو ولوویک آبخوان نشان میدهد که تغییرات مکانی ممان تـأخیر
به صورت کامل ام الگوا نقشه هم عم ،تبعیت نموده و برامش خیلـی
خوبی با آن داردر در آبخوان مشهد  -چناران ،بهطورکلی ممـان تـأخیر
تابعی ام تغییرات عمـ ،سـطح آ میرممینـی در آبخـوان اسـت و بـا
افزایب عم ،آ  ،ممان تأخیر نیز افزایب مییابـدر بررسـی دقیـ،تـر
نقشــه نشــان مــیدهــد کــه در حاشــیه شــمالی و جنــوبی واحــد
هیــدروو ولوویک اول ،بــه دلیــل شــرای ممــینشناســی و گســترش
یه هاا رسی و مارنی در سطح ،ممان تأخیر بیب ام مرکز آن اسـتر
با کاهب رخنمـون یـه هـاا محـدوده کننـده و کـاهب عمـ ،آ
میرممینی در مرکز دشت ،بهتدریج ممان تمرکز نیز کاهب مییابـدر در
دو واحد هیدروو ولوویک شمالی و جنوبی ،ممان تأخیر بیشترین تطاب،
را با نقشه همعم ،نشان می دهدر مقدار ممان تأخیر ام حاشیه شـمالی
آبخوان به طرف جنو بهتدریج افزایب مییابد و درنهایـت در دامنـه
مخروط افکنه هاا فریزا ،اخلمد ،طرقبـه -شـاندیز و ررر بـه حـداکرر
مقدار خود میرسدر
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شکل  -6تغییرات مکاني زمان تأخیر تغذيه (ماه) و عمق آب زيرزمیني (متر) در آبخوان مشهد-چناران
Figure 6- The spatial distribution of groundwater recharge lag time (month) and depth to water-table (meter) in MashhadChenaran aquifer.
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میرممینی و باران در محـل چـاههـاا مشـاهدهاا آبخـوان مشـهد -
چناران ،ممان واکنب آ میرممینی نسبت به باران با اسـتفاده ام روش
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اساس ،در آبخوان مشهد  -چناران پس ام گذشت حـدود  5تـا  1مـاه
اولین تأثیر بارش بر سطح آ میرممینی مشاهده و ورایب همبستگی
متقابل معنیدار میشوندر درصـورتیکـه شـروع فصـل بارنـدگی را در
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استخراج بیرویه آ ام آبخوان و بهتبع آن افت شدید و ادامهدار سطح

ایستابی ،نقب اصلی در نوسانات آ را ایفا میکندر بهطورکلـی ممـان
تأخیر برآورد شده تطـاب ،خـوبی بـا عمـ ،آ میرممینـی کـه بیـانگر
وخامت ناحیه غیراشباع است ،داردر هم نین ،رابطه معنـیدارا بـین
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ممان تـأخیر ،نقـب عوامـل مهـم دیگـرا امجملـه کـاربرا اراوـی،
بهره بردارا ام آبخوان و ررر در ایجاد ممان تأخیر هم نان نامشخص و
ورورا است در تحقیقات آینده مدنظر قرار گیردر
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Introduction: In hydrological studies, time series are observed as continuous or discrete. Groundwater level
and rainfall can be considered as discrete time series. The most common way to measure the dependence
between two variables in a discrete time series is to calculate the Pearson correlation coefficient (r). Pearson
correlation test is a parametric test that quantitatively measures the linear relationship between variables. This
coefficient is essentially a dimensionless index that describes the relationship between two variables
numerically. The groundwater level is more or less influenced by rainfall, and this influence may be delayed for
a variety of reasons. The process of comparing two time series in different time steps is called cross-correlation.
In the cross-correlation analysis, the time-dependent relationship between the dependent and the independent
variables is analyzed by computing the coefficients of cross-correlation for various time lags. Results are plotted
on a graph called a cross-correlogram.
Mashhad-Chenaran aquifer with an area of about 2527 km2 is the most important aquifer in Khorasan Razavi
province. Unfortunately, so far in the Mashhad-Chenaran aquifer, the recharge lag time has not been calculated
due to the very complex geological and hydrogeological conditions of the aquifer. In this study, an attempt has
been made to calculate the groundwater recharge lag time.
Materials and Methods: In this study, 15 years (Sep. 2001 to Sep. 2016) data of monthly depth to watertable and rainfall have been used . There is 74 active observation well in Mashhad-Chenaran aquifer. Out of 74
wells, 31 well were selected based on geological and hydrogeological conditions. To calculate the rainfall at the
observation wells, the daily rainfall data from rain gauge and evaporation stations (25 rain gauge stations and 9
evaporator stations) have been used. First, the cumulative daily rainfall at each station for one month (from 15
months to 15 months later) was calculated. Then, a monthly rainfall raster was prepared using ArcGIS.Finally,
the rainfall at the observation well was extracted from the raster file.
Results and Discussion: The correlation coefficient between the groundwater level and rainfall was
calculated for the 31 wells at two confidence levels (α = 0.05 and α = 0.1). The lag time was calculated based on
the highest correlation coefficient for the two confidence levels. Results showed that the cross-correlation
coefficient varied from at least 0.129 in the Tanglshour-Morgh Pardak observation well (very weak) to 0.495 in
the Kalateh Sheikhha observation well (moderate). The coefficients of cross-correlation for various time lags
were plotted on the cross-correlogram. In cross-correlogram, the month zero was equivalent to October and the
month 11 was equivalent to September of the next year. It was observed that the trend of correlation coefficient
followed the two specific patterns. In the first group, the water table usually reacts to rainfall after the second
month. Then, the correlation coefficient gradually increased. The correlation coefficient reached its maximum in
the fourth and fifth months and then decreased with a gentle slope. From the seventh month to the eleventh
month the correlation coefficient has become negative. Although there was a significant relationship during these
months, there was no cause-and-effect relationship between changes in the water table and rainfall. In the second
group, the relationship between the groundwater level and rainfall was not significant at the 95% confidence
level. This group includes Doghai observation wells, Qarachah, Shurcheh, Mochenan, Yekehlengeh, Chamgard,
Ghahghahe, Tangleshour - Morgh Pardak, and Shorcheh. Changes in the correlation coefficient of these wells
were very irregular and the relationship between rainfall and water table changes was probably influenced by
other factors. The map of lag time showed that the spatial variations of the lag time completely followed the
pattern of the Iso-depth map. In general, the lag time was a function of the depth to the water-table in the
Mashhad-Chenaran aquifer. With increasing water depth, the lag time also increased. A closer look at the map
showed that in the northern and southern margins of the first hydrogeological unit, the lag time was more than its
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center. In the northern and southern hydrogeological units, the lag time showed the greatest compliance with the
groundwater depth. The amount of lag time from the northern margin of the aquifer to the south gradually
increased and finally reached its maximum value in the Akhlamad, Torqabeh-Shandiz.
Conclusion: As discussed previously, the groundwater level was influenced by rainfall, and this influence
may be delayed for a variety of reasons. In this study, the groundwater response to rainfall has been estimated
from 31 observation wells by cross-correlation method in a period of 15 years (Sep. 2001 to Sep. 2016). The
correlation test results showed that after about 2 to 3 months, the effect of rainfall was gradually observed on the
groundwater level and the correlation coefficient at the confidence level α = 0.05 and α = 0.1 for 77 % and 97%
of wells became meaningful, respectively. The minimum lag time was 2 months and the maximum was 7
months. In general, the estimated lag time was well matched to the groundwater depth and fully followed the
Iso-depth map pattern. The amount of groundwater recharge throughout the Mashhad-Chenaran aquifer was
mainly controlled by the unsaturated area properties such as thickness, material, etc. Changes in groundwater
depth were the major factor affecting the lag time. It seems that with the start of rainfall in late October,
groundwater recharge in most wells begin in mid-autumn and continues until late spring. Most of the
groundwater recharge takes place in late winter. In summer, rainfall has a very small role in groundwater
recharge. In this period, the uncontrolled extraction of water from the aquifer and consequently a sharp and
continuous drop in groundwater level plays a major role in water table fluctuations.
Keywords: Cross-correlogram, Groundwater response to rainfall, Linear regression, Pearson correlation
coefficient and Cross-correlation coefficient

