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 (MRC) وکش اصلیکی با استفاده از تحلیل منحنی فر، بررسی خشکسالی هیدرولوژيهدف از مطالعه حاضر هدف:

 باشد.میهای استان اردبیل در رودخانه

  برنامه  منظور تحلیل تغییرات زمانی رفتار منحنی فروکش جريان ازدر تحقیق حاضر به شناسی پژوهش:روش

Visual Basic Macro .برنامه استفاده شده است VB  معادله  6پردازش و تحلیل ضرايب فروکش را انجام داده و از
های دبی قیق حاضر ابتدا دادهحبرای انجام ت کند.فروکش اصلی جريان استفاده میهای رگرسیونی برای ارائه منحنی

پسس از   ،شدVBبرنامه  سازی واردتهیه شده و پس از آماده  1394تا  1348سال  زا های مورد مطالعهروزانه ايستگاه
مقسدار ضسرايب منحنسی    منحنی فروکش اصسلی   های مختلف هر ايستگاههای فروکش مربوط به دورهتعیین منحنی
رونسد ضسرايب منحنسی     ProUclافساار  ادامه با اسستفاده از  نسرم  در  شیب و مقدار ثابت( تعیین گرديد)فروکش اصلی 

تعیین روند از دو روش رگرسیون  منظورمحاسبه شد. بههای مورد مطالعه فروکش برای طول دوره آماری در ايستگاه
 جريسان  خشکسسالی  شاخص تحقیق، از اين درچنین هم و استفاده شد ProUclافاار کندال در محیط نرمخطی و من
 .شسد  اسستفاده  ايستگاه هیدرومتری اسستان اردبیسل   28هیدرولوژيک در  خشکسالی ارزيابی جهت (SDI)ای رودخانه

خشکسسالی  هسای  ويژگسی محاسسبه و سس س    DrinCافساار  ای با اسستفاده از نسرم  شاخص خشکسالی جريان رودخانه
 تعیین شد. GISافاار در محیط نرم SDIهای تغییرات مکانی شاخص  و هیدرولوژيک تحلیل شد

هسای  در بررسسی رونسد ضسريب شسیب در ايسستگاه      ضرايب منحنی فروکش اصلی جريان، هايافته براساس ها:یافته

ت راقی، نیر، گیالنده، مشیران و بوران بیگلو، سامیان، کوزهآباد، سوال، دوستکران، شمسالماس، آالدياگه، درو، ننهپل
تسری  مذکور دارای مساحت و دبسی بسیش   یهاباشند. ايستگاهداری يک درصد دارای روند افاايشی میدر سطح معنی

 مقداربررسی روند  باشند. در دارای روند افاايشی می درصد 5های ايريل، عموقین و آبگرم، در سطح ايستگاه هستند.
بیگلسو، سسامیان،   آبساد، سسوال، دوسست   کران، ويالدرق، شسمس الماس، ايريل، آالدياگه، درو، ننههای پلثابت، ايستگاه

ر بررسسی  دباشسند.  دار مسی کاهشی معنسی ت راقی، نیر، گیالنده، بوران و مشیران در سطح يک درصد دارای روند کوزه
اليسم  مخشکسالی  ،ساالنه ماهه و 6ماهه،  3ماهه،  1ی هادر مقیاس  SDI)) ایشاخص خشکسالی جريان رودخانه

 ود دارد.های هیدرومتری وجدر ايستگاه
 هسای ايستگاه در( SDI)ای استفاده از شاخص خشکسالی جريان رودخانه با خشکسالی هیدرولوژيک :گیرینتیجه

 تر بسرای سطح وسیع ولی درکند های أبی را مشخص میمنحنی فروکش اصلی وضعیت جريان مطالعاتی وجود دارد.
 .شدنمشاهده MRC ايب و ضر SDIهای ارتباطی بین شاخص ،بررسی خشکسالی هیدرولوژيکی کارايی ندارد

 SDIشاخص  ،(MRC) فروکش اصلی ، منحنییخشکسالی هیدرولوژيکهای کلیدی:واژه 



 مقدمه و هدف -1

 

 مقدمه و بیان مسئله -1-1

برای مديريت بهتر منابع آب، اطالع از روند دبی و ها يکی از منابع آب مصرفی هستند رودخانه
ده و عوامسل ايجادکننس  که دارای تغییرپذيری زيادی در مقیاس زمانی و مکانی مختلف هستند ها آن

. بخش عمده اين (1390ثقفیان،  بايايدی و ؛1391)حسنی و همکاران، ضروری است اين تغییرات 
)يوسسفی و  سست  ییرپذيری، جسا  ااتسی جريسان رودها   بنابراين تغ. تغییرات در اثر عوامل جوی است

در ارتبساط   عنوان يکی از پارامترهسای مهسم در هیسدرولوژی   بهها رودخانه. جريان (1390همکاران، 
باشد. از  دهی رودخانه موثرتواند بر آببا منابع آب است. بنابراين، تغییرات عوامل اقلیمی می متقابل
تواند آثار تغییر يا عدم تغییر در شرايط اقلیمی رو بررسی تغییرات دبی رودخانه در طول زمان میاين

جريسان   .(2004مکساران،  ه و 1؛ گاربرچست 1390)معروفسی و طبسری،   يک منطقه را مشخص کنسد  
سستخرا   های برگشتی و کاهش جريان پايسه از طريسق ا  ای توسط سدها، انحرافات، جريانرودخانه

تاثیر قرار گرفته و منجسر بسه مسسائل مختلفسی از      های زيرزمینی و شهرسازی تحتبیش از حد آب
شناسسايی وقسايع خشکسسالی و     ،گسردد. در همسین راسستا   جمله وقوع خشکسالی و کساهش آب مسی  

 منسابع . (2011و همکاران،  2)خدونباشد های آن از اطالعات ضروری مديريت منابع آب میويژگی
 مطسر   همواره ربازيد از جهان آب کم و خشک مناطق در ژهيوبه، تیاهم بای موضوع عنوانبه آب
 لیدلبه این رانيا و اندگرفتهقرار  جهاندر مناطق خشک  کشور 80حاضر حدود  در حال. است بوده
با  همراه طيشرا نيا وجود .ديآیم شمارهب اهکشور نيا جاو، پراکنش نامناسب آن وی ارندگب کمبود
آب در کشسور   نیتأم امروزه است شده باعث ریاخی هاسال یخشکسال ژهيوبه و تیجمع عيسر رشد
   .(1391پور و همکاران، )مفیدی باشد هاچالش نيتراز مهم

 

 

                                                                                                                               
1- Garberchet 

2 -Khedun 
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دهسد،  خشکسالی حالتی نرمال و مستمر از اقلیم است که تقريباً در تمامی مناطق اقلیمی رخ می
)خاايسی و  ولی مشخصات آن در مناطق مختلف متفساوت اسست و بسا پديسده خشسکی تفساوت دارد       

مفهوم کاهش میاان نساوالت آسسمانی   به را خشکسالی (2010) 1میشرا و سینگ .(1382همکاران، 
تسرين تعساريف بسرای    ترين و کاملبیان کردند. يکی از جامع مدت منطقهنسبت به میانگین طوالنی

طبیعی ارائه شسده اسست.   رطوبت مستمر و غیرتحت عنوان کمبود ( 1965، 2)پالمراين پديده توسط 
طبیعی بسه انحسراف يسا    زمان تداوم، و واژه غیرگر زمان آغاز تا پايان خشکسالی با واژه مستمر، بیان

طور کلی با کمبود بارندگی . خشکسالی بهنوسان منفی نسبت به شرايط میانگین طبیعی داللت دارد
هسای آن  خشکسالی در تمامی مناطق اقلیمی ممکن است اتفاق افتد، هر چند ويژگسی . شودآغاز می
با  . تعريف دقیق خشکسالی مشکل است واستتفاوت م ای به منطقه ديگردار از منطقهطور معنیبه

امسا   خشسکی وجسود نسدارد،    امکان اجتنساب از  .تفاوت مناطق، نیازها و اهداف مشترك داردبه توجه 
سازماندهی خشکسالی )آمادگی در برابر آن( و مسديريت تساثیرات ناشسی از آن قابسل انجسام اسست.       

بسستگی دارد  خصوصسیات آن   برآورد خشکسالی وسازش با خشکی به چگونگی تعريف  موفقیت در
مسدت بسر منسابع    خشکسالی نه تنها بر منابع آب سطحی، بلکه در دراز .(2004، 3)اسماختین و هوگا

هسای  زيستگاهکاهش تولید برق آبی و اختالل در  تواند باعثگذارد و میآب زيرزمینی هم تاثیر می
)میشسرا و  گسذار باشسد   اقتصسادی و اجتمساعی تساثیر   های چنین بر فعالیتحواشی رودخانه شده و هم

شناخت خصوصیات متعدد خشکسالی نظیسر زمسان    الی،برای کاهش اثرات خشکس .(2010 سینگ،
   .(1991و همکاران،  4يوس)دالاشروع، وسعت و شدت خشکسالی ضروری است 

بسه فسرد   ای منحصر های مکانی و زمانی موجب شده است که خشکسالی به پديدهتنوع مقیاس
هسای بازگشست   توان وقوع آن را بسرای دوره تبديل شود. لیکن با تحلیل آمار و اطالعات موجود می

های مقابلسه و سسازش بسا خشکسسالی،     مختلف برآورد نمود و با اتخاا تدابیر مديريتی و اجرای طر 
ن بسا  زمسا معمسوالً هسم   خشکسسالی هیسدرولوژيکی   تاثیرات و پیامدهای ناشسی از آن را کساهش داد.  

دهسد چسرا کسه زمسان     ها روی مسی های اقلیمی و کشاورزی نبوده و با تاخیر نسبت به آنخشکسالی
تری مورد نیاز است تا اين کاهش بارش بتواند خود را در اجساای سیسستم هیسدرولوژيکی از    طوالنی

هسا و مخسازن نشسان دهسد،     ها، کاهش رطوبت خاك و يا سطح آب درياچهقبیل جريان آب رودخانه
های مختلسف اقتصسادی و اجتمساعی کسامالً     نابراين نقش تاثیر خشکسالی هیدرولوژيکی در بخشب

يکسی از   هسای کسم  وضسعیت جريسان  . (1396، و همکاران لوخروشی عیسی)متمايا از يکديگر است 
آبسی در صسورت   هسای کسم  برداری از منابع آب است. جريسان فاکتورهای مهم محدود کننده در بهره

                                                                                                                               
1- Mishra and Singh 

2- Palmer 
3- Smakhtin and Hughes 

4 - Dalezios 



 مقدمه و هدف

 

ای ماننسد  تواند بر عملکرد رودخانهتوانند باعث ايجاد خشکسالی شوند و از طرف ديگر میادامه، می
و همکساران،   1)مسازر يک منطقه اثر گسذارد   گردشگریچنین عملکرد اکولوژيکی و کیفیت آب و هم

 از انمقادير جريس  در آن که ایدوره از عبارت است ديدگاه هیدرولوژيکی از خشکسالی . دوره(2008
 صنعت و کشاورزی مصارف آشامیدنی، برگیرنده در مديريتی سیستم يک طی که يک آستانه مقدار
 در کساهش  اول موقسع خشکسسالی گسام   بسه  و مسوثر  پسايش  باشسد.  ترکمتوجهی  شايان طوراست به
هسای هشسدار قبلسی شسود     سبب توسعه سیسستم  تواندمی و شودمی محسوب خشکسالی هایآسیب
هدف از تحقیق حاضر بررسی خشکسالی هیدرولوژيکی با اسستفاده از   .(2015، همکارانو  2)نگوين
در  (4SDI)و شسساخص خشکسسسالی هیسسدرولوژيک   (3MRC)منحنسسی فسسروکش اصسسلی   شسساخص
 هسا باشد که در ادامه به توصیف و معرفسی ايسن شساخص   هیدرومتری استان اردبیل میهای ايستگاه

 شود. پرداخته می

 انواع مختلف خشکسالیمفاهیم  -1-2

خشکسسالی   شناسسی، به چهار دسسته خشکسسالی هسوا    را خشکسالی (7198) 5ويلهايت و گلنتا 
در مطالعسات   .اندکردهتقسیم  اجتماعی -اقتصادی خشکسالی و کشاورزی خشکسالی هیدرولوژيک،

عنوان نوع جديسدی از خشکسسالی، متمسايا از انسواع پیشسین      های زيرزمینی بهجديد، خشکسالی آب
 (.2010)میشرا و سینگ، پیشنهاد شده است 

خشکسالی هواشناسی معموالً براساس درجه خشکی )در مقايسه با مقادير  :هواشناسی خشکسالی( 1
يک تعريف کلی، خشکسالی هواشناسی را اين گونه شود. در نرمال( و مدت دوره خشک تعريف می

و همکاران،  6)لینسلیای نسبتاً طوالنی که در آن بارش قابل توجهی وجود ندارد کنند: دورهبیان می
1958). 
های مختلف جهان ارائه شسده  بعضی از تعاريف خشکسالی هواشناسی که با هدف کاربرد در کشور 

 است، عبارت اند از:
 آمريکا(. ساعت )ايالت متحده 48متر بارش در میلی 5/2تر از کم -1
متسر بسارش دريافست نکنسد     درصسد میلسی   25تر از روز بیش 15روز متوالی که در طول مدت 15 -2

 25روز، امسا برخسی    15روزهای متوالی بعضی محققین اين توالی را بسیش از  در ارتباط با  )بريتانیا(.
های زمانی معسین، بعضسی محققسین از    بارندگی ناچیا طی دوره اند، برای توصیفروز در نظر گرفته

                                                                                                                               
1 - Mauser 
2 - Nguyen 

3 - Master Recession Curve (MRC) 

4 - Streamflow Drought Index (SDI) 
5 - Wilhite and Glantz 

6- Lensily 
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انسد  واحد زمانی ماهانه و اما برخی از واحد زمانی فصلی يسا سساير واحسدهای زمسانی اسستفاده کسرده      
 .(2000)ويلیهايت، 

 )لینسسلی و همکساران،  کاهش بارش فصلی تا بیش از دو برابر انحراف میسانگین )هندوسستان(،    -3
1958). 

 هسای خشکسسالی کشساورزی ناشسی از تعسامالتی اسست کسه بسین فعالیست         خشکسالی کشاورزی:( 2
افتد که در نتیجسه آن، آب موجسود بسرای    کشاورزی )تقاضا( و رويدادهای طبیعی )عرضه( اتفاق می
 های گیاهی، حیسوانی و انسسانی، شسیوه   گیاه يا حیوانات، کافی نخواهد بود. تقاضا، به توزيع جمعیت

عبارت ديگر عدم کفايت رطوبت بسرای رشسد   های آن بستگی دارد. بهها و کاربردی زمینزندگی آن
 .(1975، 1)گیبسگويند گیاه را خشکسالی کشاورزی می

در نظسر   ایخشکسالی هیدرولوژيک را دوره (1958لینسلی و همکاران ) ( خشکسالی هیدرولوژیکی:3
شخص شده در يک سیسستم مسديريت آب   گیرند که طی آن جريانات آب برای تامین مصارف ممی

 .ناکافی باشد
اجتماعی تلفیقی از عرضه و تقاضای برخسی   -خشکسالی اقتصادی :اجتماعی-( خشکسالی اقتصادی4

کاالهای اقتصادی با اجاا  خشکسالی هواشناسسی، هیسدرولوژيکی و کشساورزی اسست. خشکسسالی      
دلیل نقصان عرضسه  کاالی اقتصادی بهدهد که تقاضا برای يک اجتماعی زمانی رخ می -اقتصادی

 .(1985)لینسلی و همکاران، گیرد از میاان عرضه فاونی می ،آب از حاصل کمبود بارش

 های خشکسالیویژگی -1-3

 ( شدت خشکسالی1

تر باشد به همان اندازه میاان تساثیر  هر قدر میاان کمبود بارندگی نسبت به شرايط میانگین کم
کند. عالوه بر اين، میاان استمرار حالت خشکسالی در يک منطقسه  پیدا میتر نمود خشکسالی بیش

نیا گويای شدت خشکسالی در همان منطقه است. يعنی در شرايطی که خشکسالی تنها برای يسک  
ماه استمرار داشته باشد احتمال دارد بارش ماه بعد، میاان کمبود ماه مابور را جبران نمايد، ولی اگر 

مراتسب در شسدت بخشسیدن مسوثر     د نسبت به شرايط طبیعی کمبود داشته باشد، بهماه بعدی نیا خو
گر شدت خشکسسالی  چنین زمان استمرار آن، بیانو هم بارندگیخواهد بود. میاان کاستی در متغیر 

همین دلیل برای مشخص ساختن اين عامل در مطالعه خشکسالی، محققان بسا اسستفاده از   است. به
های منفی متغیر مورد مطالعه را نیا مد نظسر قسرار   های مختلف سعی دارند درجه ناهنجاریشاخص
مفاهیم خشکسالی از نظر شدت شامل: . (1391)اداره کل مديريت بحران استانداری اصفهان، دهند 
 اسست خشکسسالی ضسمنی    -4خشکسالی تصادفی،  -3خشکسالی فصلی،  -2دائم، خشکسالی  -1

                                                                                                                               
1- Gibbs 
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 .(1،2006)کريستیان پوساوی

 ( فراوانی خشکسالی 2

 آيسد های مورد مطالعه در بررسی يک منطقه به شمار مسی فراوانی خشکسالی نیا از اهم ويژگی
وجسود   محاسبه شود. با توجه بهمختلف زمانی )ساالنه، ماهانه و فصلی(  هایمقیاستواند در که می
ها بسا تفکیسک صسورت    تواند برای هريک از آنها میهای مختلف خشکسالی، بررسی فراوانیشدت
 . (1391)اداره کل مديريت بحران استانداری اصفهان، گیرد 
 

 ای خشکسالی( وسعت منطقه3

فتد ولسی امکسان دارد   ای با وسعت چند صد کیلومتر اتفاق اتواند در منطقهرخداد خشکسالی می
ای که خصوصساً در منساطق   شدت و دوره تداوم آن در سراسر منطقه يکسان نباشد. خشکسالی قاره

گسسترش  پوشاند، اران کیلومتر مربع را میافتد در ناحیه وسیعی که صدها، بلکه هاخشک اتفاق می
 .  (1391)اداره کل مديريت بحران استانداری اصفهان،  کندپیدا می
شسوند )خشکسسالی   همه انواع خشکسالی از کمبود بارش در طی دوره زمانی ناشسی مسی  اگرچه 

هسای يسک سیسستم هیسدرولوژيک     هواشناسی(، اما انواع ديگر خشکسالی در اثر کمبود ساير مولفسه 
شسوند. بسا توجسه بسه     های زيرزمینی( ايجاد مسی )مانند کاهش رطوبت خاك و پايین رفتن سطح آب

د کسه خشکسسالی کشساورزی و هیسدرولوژی و در نتیجسه خشکسسالی       شسو مشاهده مسی  1-1 شکل
چنسین خشکسسالی   شسوند. هسم  اجتماعی در اثر وقوع خشکسالی هواشناسسی ايجساد مسی    –اقتصادی
کشسساورزی و هواشناسسی و خشکسسسالی کشسساورزی   هسای تسر از خشکسسسالی طسسوالنی کیهیسدرولوژي 
اشناسی که عامل اصلی ايجاد ساير تر از خشکسالی هواشناسی است. در واقع خشکسالی هوطوالنی

باشد، ممکن است پس از مدتی نه چندان طوالنی به پايان برسد، در صورتی ها میانواع خشکسالی
)بسری  ادامسه خواهسد داشست     یتسر مدت زمان نسبتاً بیش کیکه خشکسالی کشاورزی و هیدرولوژي

خشکسسالی و طسول مسدت    رابطه بسین انسواع مختلسف     1-1در شکل  .(1381 ،و همکاران ابرقويی
 رخدادهای خشکسالی ارائه شده است.

 
 
 
 
 
 

                                                                                                                               
1- Kristigan Posavec 
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 (1995)مرکز ملی خشکسالی، رابطه بین انواع مختلف خشکسالی و طول مدت رخدادهای خشکسالی  -1-1شکل 
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 کاهش رطوبت خاک

تنش آبی گیاه، کاهش وزن توده 

 گیاهی و عملکرد

های جاری، کاهش آب

جریان آب درون مخازن، 

 هاها و تاالبدریاچه

 اثرات اجتماعی اثرات اقتصادی

 

 اثرات زیست محیطی

 

 پذیری طبیعی اقلیمتغییر
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 های بررسی خشکسالی هیدرولوژیکیشاخص -1-4

بسوده  خشکسالی نیا متفاوت لعه های مطاشها و روشاخص به تنوع تعاريف خشکسالی، با توجه
 مخازن زيرزمینیحجم آب چون بارندگی، رطوبت خاك، جريان سطحی، پارامترهای متفاوتی هم و
 طور قطسع ی مهم بههاکدام از شاخصدهند، اما هیچهای اقتصادی را مورد توجه قرار میخسارتو 

تسر از ديگسر   خسا  مناسسب   فیاهسدا  ها بسرای هر کدام از آن نبوده وبرتر  هاشاخص نسبت به ساير
ی اطالعات زيادی از وضسعیت  خشکسالی هیدرولوژيک هایشاخص. (1999 ،1)هايسست اهشاخص
های اولیه بسا  داده با استفادهآن بسیار کارآمدتر از اساس برگیری که تصمیم دهد،ارائه می اخاير آب

شساخص  و  (MRC) هسا، شساخص منحنسی فسروکش اصسلی     از جمله اين شاخص حجم زياد است.
 باشد.می SDI)) یارودخانه انيجر یشکسالخ

 (MRC)منحنی فروکش اصلی  -1-4-1

ابتدا  ،در هیدروگراف آبخیا که بعد از نقطه او  تخلیه جريان از يک حوزهروند روکش، فمنحنی 
شسکل رياضسی منحنسی فسروکش     شسود و  تند و س س آب پايه تخلیسه مسی  رواناب مستقیم با شیب 

qt  صورت يک تابع نمايی منفی، يعنیبههیدروگراف  = q0e
−t

k⁄ ،ولی با تغییر پسارامتر  است K 

 از روندهپايین منحنی فروکش قسمت. (1395)موسوی ندوشتی، کند در آن، شیب خطوط تغییر می
. در يسک واقعسه   بستگی به فرآيندهای زهکشسی و تخلیسه آب از حوضسه دارد    است که هیدروگراف
 اًابتدا دبی سیالب با شسدت نسسبت   ،گیدبا قطع بارن مقدار او به  دبی رسیدنپس از  رواناب، -بارش
رونسده هیسدروگراف   در منحنی پايینتغییر شیب يا نقطه عطف کاهش يافته اما پس از مدتی  یزياد

فروکش کردن سیل از اين نقطه بسه  يابد. میکاهش تری کمدبی سیالب با شدت و  شودايجاد می
ه از نظسر تخلیسه آب   ضت بارش بوده و فقط بستگی به وضعیت زهکشی حوبعد مستقل از خصوصیا
در سسطح حوضسه دارد،    اخیره شسده  و زيرسطحی و خار  شدن آب تاخیریهای زيرزمینی، رواناب

منحنسی   .(1391آبادی و همکاران، )دولت شودمنحنی فروکش نامیده می فاين بخش از هیدروگرا
، کانسال  سسازی اخیسره  ع بسارش، هسای توزيس  ويژگسی  کاربری اراضی، زمینی،های زيربه آب شفروک

منحنسی   مايت اصلی تحلیسل . و شرايط آب و هوايی بستگی دارد خصوصیات هیدرولوژيکی آبخوان
 بسا در خصو  شرايط شبکه زهکشی است.  ای از پارامترهای کمیمجموعهفراهم آوردن فروکش 
های و بخش سطحی، آب زيرقشری روانابمقادير ه، ضريب فروکش و مقادير اولیه تخلی استفاده از

اسستفاده از   در. مشسکل معمسول   تفسسیر شسوند   طسور کامسل  توانند بسه ها( میرژيمرواناب جائی )زير
، توصسیف فرآينسد   های زمانی محدوددوره از حاصل( جائی هایمنحنی)های فروکش منفرد منحنی

های مختلف روش، موجود طشرايبرای پوشش دادن تمام رو از اين صورت محدود است.فروکش به

                                                                                                                               
1- Hayes 
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تسرين دوره و پوشسش   با طوالنی MRC))اصلی  به يک منحنی فروکش جائی هایترکیب منحنی
 منحنسی  تهیسه هسای مختلفسی کسه بسرای     روش .ه اسست ايجاد شد ،های جريان ثبت شدهدبی تمام

)گريگسور و  هسای کساربردی هسستند    هسا و محسدوديت  اند، دارای قابلیست فروکش اصلی توسعه يافته
 دهنده میانگینی از مجموعهدر هیدروگراف نشان )MRC) . منحنی فروکش اصلی(2012، 1مالیک
دهنده خوا  هیدرودينامیک سیستم نشان باشد و شکل آنهای فروکش جائی جريان آب میدوره

دلیل ، بهMRC. اگر چه (1993، 2)بوناسی های ژئومورفولوژيکی حوزه آبخیا استآبخوان و ويژگی
های فروکش جائی ممکن است جائیات تغییرات فسروکش را بسه خسوبی    میانگین حاصل از منحنی

بینسی  پیشاغلب موارد نقش مؤثری در در  فروکش اصلی منحنی تجايه و تحلیلنمايش ندهد، اما 
کشساورزی، صسنعتی و   های شرب، در انواع کاربری ريای و مديريت منابع آببرنامهو جريان  کمیت

 .(1995، 3)تاالکسینتولید برق دارد 

 (SDI) یارودخانه انیجر یشکسالشاخص خ -1-4-2

 هسای مسورد  های مختلفی ارائه شده است که فاکتوربرای تعیین و تشخیص خشکسالی شاخص
را  4PDSIتوان شاخص ها میاز جمله اين شاخص باشد.متفاوت می هامقیاس زمانی آن استفاده در

های موثر در شاخص مسذکور  نام برد که به شاخص شدت خشکسالی پالمر معروف است و از فاکتور
مقیساس   اشاره نمود. اين شساخص در  توان به دما، بارش، رواناب، تبخیر و تعرق و رطوبت خاكمی

 پردازد. شاخص خشکسالی پالمر ترکیبی از بارندگی رخ داده،زمانی ماهانه به بررسی خشکسالی می
شده است. در محاسبات  اساس محاسبه بیالن آبی معرفیاخیره رطوبتی و نیاز رطوبتی است که بر

حرارت )برای محاسبه تبخیسر و تعسرق( و بارنسدگی، نیساز بسه       های درجهاين شاخص عالوه بر داده
ده بارنسدگی اسستفا   ها تنها از متغیربرخی از شاخص .(2200 ،5می)هئباشد رطوبت خاك می هایداده
دهنسد کسه   قسرار مسی   های زمانی ماهیانه و سالیانه مورد بررسسی کنند و خشکسالی را در مقیاسمی
هسای  شساخص  .اشساره نمسود   10RAIو  6PN ،7SPI ،8DI ،9RIچسون  هايی هسم توان به شاخصمی

 )بارش و دمسا در  12CMI)بارش و پوشش برف و در مقیاس ماهانه(  11SWSIچون ديگری نیا هم

                                                                                                                               
1- Grigor and Malik 
2- Bonacci 

3- Tallaksen 

4- Palmer Drought Severity Index 
5-Heim 

6- Percent of  Normal 

7- Standardizard Precipitations Index 
8- Decline Index 

9- Rainfall Index 

10- Rainfall Anamaly Index 
11 - Surface Water Supply Index 

12 - Crope Moisture Index 
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)تبخیسر و در مقیساس    2CSDI)رطوبست خساك و در مقیساس سساالنه(،      1SMDIمقیاس هفتگسی(،  
های سطحی و اخاير آب و دما و در مقیاس )سطح آب رودخانه، بارش برف، جريان 3RDIفصلی(، 
های )بارش روزانه و در مقیاس ساالنه و روزانه( برای بررسی خشکسالی در مقیاس 4ERIماهیانه(، 
. (1389، بفروبسی  )طسالبی و موسسوی  رونسد  مسی  کسار های موثر متفاوت بهمختلف و با فاکتورزمانی 

هسای زيساد بسا طسول دوره آمساری      شناخت و تفسیر خشکسالی هیدرولوژيکی نیازمند استفاده از داده
ها و اطالعات زيساد عمسالً در بسسیاری از    دلیل نیاز به دادهبلندمدت و متغیرهای متنوع است. لذا به

محققان بسسیاری لساوم    رو. از اين(1392)اسالمی و شکوهی، ای ندارند مناطق دنیا کاربرد گسترده
الوصسول ماننسد دبسی و    های سهلساده، قابل فهم و انجام شدنی را با استفاده از دادهارائه شاخصی 

)نالبانتیس اند. حاصل تالش محققان متعدد از جمله جريان سطحی رودخانه را مورد تاکید قرار داده
، ارائه شاخص هیدرولوژيکی به نام شساخص خشکسسالی جريسان آب سسطحی     (2009 ،5و ساکاريس

(SDI ).سس س ارائه گرديسد و   (2008)نالبانتیس توسط  ابتدا ایشاخص جريان رودخانه شده است  
برای مشخص کردن خشکسسالی هیسدرولوژيکی توسسعه داده    ( 2009) توسط نالبانتیس و ساکاريس

هسای آب زيرزمینسی از   هسا و سسفره  هسا، مخسازن آب، درياچسه   هسای رودخانسه  کاهش جريان شد که
و همکساران،   6)هسائو کنسد  خشکسالی هیدرولوژيکی هسستند را مشسخص مسی    هایآشکارترين نشانه

آيد و به دست میها و جريانات سطحی بهاين شاخص براساس دبی استاندارد شده رودخانه. (2015
اصول محاسسباتی شساخص   پردازد. بررسی تاثیر شرايط آب و هوايی بر خشکسالی هیدرولوژيکی می

؛ نالبسانتیس و  2008، 7)شسوکال و وود اسست   (SPI)مذکور مشابه شساخص بسارش اسستاندارد شسده     
عنسوان ابساار بسا    های قابل دسترس بهترين دادهدلیل استفاده از کماين روش به .(2009ساکاريس، 
)اسسالمی و شسکوهی،   ها شسناخته شسده اسست    منظور تعیین وضعیت هیدولوژيکی رودخانهارزش به
1392)  . 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                               
1 - Soil Moisture Deficit Index 

2 - Crope Specific Drought Index 
3 - Reclamation Drought Index 

4 - Effective Rainfall Index 

5 - Nalbantis and Tsakiris 
6 - Hao 

7 - Shukla and Wood 
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 پژوهشی هاسؤال -1-5

پاسخگويی به سواالت مقدمه ارائه شده و جائیات مرتبط با آن،  در پژوهش حاضر، با توجه به 
 ايل مد نظر قرار خواهد گرفت:

آمساری موجسود    دوره در طسول  ی مسورد بررسسی  هامنحنی فروکش اصلی رودخانهات تغییر -1
 ؟چگونه است

توان با استفاده از تحلیل منحنی فروکش اصلی وقسوع خشکسسالی هیسدرولوژيکی را    آيا می -2
 نمود؟ ارزيابی

 ؟استتر ی استان بیشهااصلی در کدام يک از رودخانه میاان تغییرات منحنی فروکش -3

 های پژوهشفرضیه -1-6

در اين پژوهش در راستای دستیابی به پاسخ مناسب به سسواالت مطسر  شسده فرضسیات ايسل      
 اند:بینی شدهپیش

هسا در طسول زمسان    ها، شیب منحنی فروکش اصلی رودخانهبا توجه به کاهش دبی رودخانه -1
 است. افاايش يافته

تغییرات قابل توجسه در منحنسی فسروکش اصسلی، محتمسل خشکسسالی       دارای  یهارودخانه -2
 هیدرولوژيکی هستند.

دسست   تسر از پسايین  دسست بسیش  های باالمیاان تغییرات منحنی فروکش اصلی در رودخانه -3
 است.

 اهداف پژوهش -1-7

ريسای شسده   استان اردبیل برنامسه های پژوهش حاضر برای دستیابی به اهداف ايل در رودخانه
 است:

هسای اسستان   در رودخانه در طول دوره آماری موجود منحنی فروکش اصلی تغییرات تحلیل -1
 .اردبیل

ص خشکسسالی جريسان آب   ستفاده از شاخابا ستان اردبیل تحلیل خشکسالی هیدرولوژيکی ا -2
 .سطحی و منحنی فروکش اصلی

 .لهای استان اردبیوکش اصلی در رودخانهمقايسه میاان تغییرات منحنی فر -3



 مقدمه و هدف

 

 ضرورت و اهمیت پژوهش -1-8

شسمار  باران جهسان بسه  قرارگرفتن در کمربند خشک جهانی جاو مناطق کم دلیلکشور ايران به
اقلسیم   دارایدرصسد   29/15درصد از سطح کشسور دارای اقلسیم فراخشسک و     35/54آيد. حدود می
عالوه بر مقدار کم بارندگی، توزيع بارندگی نیا نامناسب  .(1390و همکاران،  تیموری) است خشک

و همکساران،  تیمسوری  )باشسد  است. بنابراين کشور ايران از مناطق حساس به پديده خشکسالی مسی 
های موقست  ويژگی رايط آب و هوايی رخ دهد، زيرا جاوتواند در تمام انواع شاين پديده می. (1390

و ايسن پديسده منسابع آبسی و      در تمام کشسورها يکسسان نیسست    خشکسالیاثرات ست. هاتمام اقلیم
تسر از سساير کشسورها بسا بحسران      بیش رادر کمربند خشک کره زمین  واقع زيست کشورهایمحیط

در  ست. آنچه عمق ايسن بحسران را  از اين قضیه مستثنی نیمتاسفانه کشور ايران نیا  ومواجه کرده 
 ند از:تر نموده عبارتايران بیش

 ت،ظس امسديريت حف تر و حتی عدم توجسه بسه   و توجه کم برداریبهره ها برمديريتتمرکا عمده  -1
 .ی منابع و اخاير آبیارتقاتولید و 
 .و باغبانی کشاورزی هایدر بخشتر وری کمسنتی با ضريب بهرهآبیاری  هایاستفاده از روش -2
 .هاجنگل زارها وبوته بریو تغییر کار کاهش پوشش گیاهی ناشی از تخريب مراتع -3
 .باغات در روستاها و حاشیه شهرها از بین رفتن ماارع و رويه شهرسازی وتوسعه بی -4
)يسداللهی،  ی کويراراضی رویپیش و شگستر دلیلبهافاايش بیش از حد تبخیر از سطح زمین  -5

1393). 
برداری بهینسه از منسابع آب و جلسوگیری از اتسالف آن     بهره ،يکی از مسائل مهم و اساسی در کشور

ريای مديريت منابع آب، توجیه اقتصسادی  منظور برنامههای کم بهو جريان خشکسالی تحلیلاست. 
 ت ازظس اها، حمايت از حیات وحش، تولید برق آبی، حفهای آبی احداث شده در مسیر رودخانهپروژه
رسانی از شسهرها ضسروری اسست    های زيرزمینی، آبريت آبزيست، مديريت کیفی آب، مديمحیط
ايسران   از يک نظر با توجه به اينکه يکی از مشکالت محیطی کشور. (1383،همکاراناسالمیان و )

حاصسل   کشسور  هیسدرولوژيکی در  الزم است شناخت دقیق از وضعیت خشکسالی، خشکسالی است
منسابع آبسی و گسسترش آفسات و امسرا ،      و دامسی   -. خشکسالی بر کاهش تولیدات کشاورزیشود
و  )يادانی موثر استماندگی کشور سوزی، قحطی، فقر، مشکالت اجتماعی و سرانجام بر عقبآتش

های اخیر، خشکسالی و کاهش میاان بارندگی، همراه با مديريت نادرست . در دهه(1387، شادمانی
ود آب در سرتاسر کشور شده اسست.  منابع آبی کشور و عدم توجه به آمايش سرزمین، منجر به کمب

زمینی )چساه، قنسات و چشسمه( در بخسش     های زيرويژه آبهای سطحی و بهافاايش برداشت از آب
ترين سهم را در مصرف منابع آبی موجود کشور و در نهايت ايجاد خشکسالی شسده  کشاورزی، بیش

هسا باعسث   خشکسسالی  ست،بررسی خشکسالی در استان اردبیل نشان داده ا (.1394)هاشمی، است 
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های سطحی دشت اردبیل شده چنین کاهش آبهای زيرزمینی و همتشديد افت سطح ايستابی آب
باشسد، بلکسه   تنهسايی عامسل بحسران آب نمسی    با ايسن حسال خشکسسالی بسه     (.1394)هاشمی،  است
های ظرفیترويه بدون توجه به رويه از منابع آب، تخريب پوشش گیاهی، توسعه بیبرداری بیبهره

اقلیمی منطقه و آمايش سرزمین از جمله عوامل مهسم موثراسست. از طسرف ديگسر افساايش دمسا و       
زمینسی  های سطحی و زيرتر آبها و افت بیشديده خشکسالیکاهش میاان بارش موجب تشديد پ

های آبخیا استان اردبیل تغییر کاربری اراضی، تخريب پوشش در حوزه (.1394)هاشمی، شده است 
های نامناسب صورت گرفته است. تغییرات صورت برداریگیاهی ناشی از فشار چرای دام و نیا بهره

هسای  جريان و نیا تخلیه رواناب سطحی و زيرزمینی از حوضسه های فروکش گرفته بر رفتار منحنی
های توان گفت که در اثر تخريب پوشش گیاهی در حوزهعبارتی میمورد نظر تاثیر گذاشته است. به

تسر شسده و باعسث افساايش شسیب منحنسی       شود که شدت تخلیه جريان بسیش بینی میآبخیا، پیش
عوامل متعدد ديگری نیا مانند تغییسرات اقلیمسی و نیسا     فروکش اصلی گردد. اما بايد اشاره شود که

برداری از رواناب سطحی در تشديد و يا تعديل پاسخ هیدرولوژيک آبخیا موثر هستند. تساکنون  بهره
های فروکش جريان در داخل کشور انجسام  تحقیقی در خصو  برآورد تغییرات خصوصیات منحنی

عبسارتی  های کارستی معطوف بوده اسست. بسه  تار چشمهتر مطالعات به ارزيابی رفنشده است و بیش
ها از مواردی اسست کسه نیازمنسد    و تغییر رفتار زمانی آن( MRC) های فروکش اصلین منحنییتعی

تحقیق حاضسر بسا هسدف بررسسی خشکسسالی هیسدرولوژيک بسا اسستفاده از          تر است.تحقیقات بیش
دله فروکش و شیب معادله فسروکش  ضريب ثابت معا شاملای خصوصیات فروکش جريان رودخانه

است، انجام شده است، در اين راستا تغییرات مکانی و نیا روند تغییر در پارامترهای منحنی فروکش 
 مورد ارزيابی قرار گرفته است.





 

 قیتحق نهیشیو پ یمبان-2

 

 مقدمه -2-1

و  یاجتمساع  -شناخته شده اسست کسه تبعسات اقتصسادی     یطیمح هایدهياز پد یکی يخشکسال
بهتر منابع  ایيرو برنامه تيريآن برای مد لیو تحل یبررس نيبنابرا دنبال دارد. را به یطیمحستيز

برخسی از  در  یکيدرولوژیس ه یخشکسال لیتحل با گرديد یسع قیتحقدر اين است.  تیآب حائا اهم
 هسا ضسه حو نيدر ا یخشکسال یو عمل یعلم تيريدر جهت مد یگام استان اردبیل ایآبخهای حوزه

ويسژه  خشکسسالی، بسه  رابطسه بسا تحلیسل    مطالعات متعددی در با توجه به اهمیت امر، . برداشته شود
در اين فصل برخسی از   رواز اينخشکسالی هیدرولوژيکی در کشور و خار  از آن انجام گرفته است. 

 .دگیرمی قرار بررسی موردمطالعات اين 

 (MRC) پیشینه پژوهش در زمینه منحنی فروکش اصلی -2-2

ها آن یبندجمعمنحنی فروکش اصلی جريان مطالعاتی صورت گرفته است که برآورد  نهیدر زم
 کيدرولوژیس ه یخصسو  خشکسسال  به ،یخشکسال لیو تحل هيو تجا یروزافاون به بررس ازین ديمو
 .باشدیم

 رکشو از مطالعات خارج -2-2-1

ها بیان داشت که رونسد ناولسی   بر روی شاخه خشکیدگی هیدروگراف همطالع با (1975) لیینسل
باشسد و ايسن شسیب    شناسی و مستقل از بسارش مسی  هیدروگراف تحت تاثیر جنس سازندهای زمین

 صورت ناولیبه قشریهای فرعی از قبیل رواناب سطحی، جريانات زيرحسب تاثیر جريان ناولی بر
رسد که نقطه شروع تغذيسه جريسان   می عطف د و با افاايش زمان به آخرين نقطهکنپیدا می کاهش

بسا يسک    هسا، هیدروگراف د، در مطالعه ايشان منحنی فروکش اصلیباشزمینی میاز منابع اخیره زير
  شود.ه به کار برده میضها در يک حومعادله عمومی کاربردی برای تمام سیل



 

 

هسای فسروکش و   اصلی از طريق تجايسه و تحلیسل منحنسی    برآورد جريانبه  (2006) 35کنیالی
آبخیسا   حسوزه در  ،(1990 تسا  2001 سسال )خشکسالی طوالنی  دوره جريان هیدروگراف پس از يک

URBW هیدروگراف جريان را بررسسی کردنسد و    های فروکشويژگیايشان  ،ندمرکا آلبرتا پرداخت
ای )ژوئیه تا اکتبر( و شاخص تابستان میان دورهاين نتیجه رسیدند که رابطه زيادی میان جريان به 

عنوان يک شاخص برای بهبسود جريسان   توان بهفروکش وجود دارد. بنابراين شاخص فروکش را می
و با استفاده از ضسريب   بوده 59/0با جريان برابر K بستگی بین شاخص فروکش استفاده نمود، هم

 که شدت فروکش کاهش پیدا نکرده مدآدست نیا اطالعات در مورد منحنی فروکش به  Kفروکش
 خشکسالی بهبود نیافته است. URBWبنابراين هنوز هم در  ،و جريان پايه بسیار کم است

بررسسسی طسسول دوره خشسسکیدگی و سسسرعت خشسسکیدگی آب  بسسه (2010) نو همکسسارا 36رويسسرو
داد کسه ضسريب   مطالعسات نشسان   . نتساي   ه آبخیا در رودخانه زرد چسین پرداختنسد  زمینی در حورززي

تسرين  ترين و در مناطق شسنی کسم  متغیر بوده که در مناطق لسی بیش 94/0تا  72/0خشکیدگی از 
 هسای هضروز در زيرحو 342تا  34 است و نیا طول دوره خشکیدگی آب زيرزمینی از مقدار را داشته
 متفاوت بوده است. مختلف،
بسرای نشسان دادن    فسروکش اصسلی  با استفاده از شاخص منحنی  (2012و همکاران ) 37برهايل

سساله   10 های رواناب سیالب ساالنه و روزانه طی يک دورهداده ايشان از .ندپرداخت شاخص جريان
بسه   و استفاده کردنسد برای مطالعه   39ن چار چارآو  38خیمدر دو حوضه خیم 2003 تا 1993 از سال

، باشسد مسی  مناسسب  جريسان روش موجک روش مناسبی بسرای نشسان دادن   اين نتیجه رسیدند که 
متغیر  935/0تا  833/0با استفاده از روش نواری، تطبیقی و موجک، از  Kمیانگین پارامتر فروکش 

 بود.
 44 تعسداد  در يک مطالعه شسدت خشکسسالی هیسدرولوژيکی را در    (4201و همکاران ) 40لنوان

هسای  اله( و ويژگسی سس  50های هواشناسی )های زمانی دادهسری استفاده از حوضه کشور اتريش با
چنسین از  همقرار دادند. ايشان بررسی مورد متغیر آبخیا با استفاده از روش آستانه  فیايوگرافی حوزه

هسای رگرسسیون يسک و    های مختلف آماری از جملسه تجايسه و تحلیسل همبسستگی و مسدل     روش
هسا  ن داد که مدت زمان خشکسالی هیدرولوژيکی در رودخانسه نتاي  نشا. چندمتغیره استفاده نمودند

گیسری شساخص جريسان پايسه و ترکیبسی از      سازی در رودخانه، انسدازه مربوط به کنترل مقدار اخیره
 های زيرزمینی است.های مربوط به اخیره آبويژگی

                                                                                                                               
35-Kiensly 
36-Ruirui 

37-Berhail 

38 -KhemKhem 
39 -Ain CharChar 

40-Van Loon 
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 اصسلی  فسروکش هسای  اسساس منحنسی  بسرآورد جريسان پايسه بسر    به  (2019و همکاران ) 41يانگ

(MRC )هسای  )رودخانسه  حوزه آبخیسا اصسلی داخلسی    3 در روزانه نبا توجه به فصلی بودن و جريا
استفاده کردنسد و   VBاز برنامه  ايشانپرداختند. در کشور کره جنوبی  (44و گئوم 43، ناکدونگ42هان
 .باشسد مسی  5/0تسر از  نیپساي  جريسان دارای مقسدار   MRC ضسريب تبیسین   اين نتیجه رسیدند کهبه 
توانسد بسرای   بنسابراين نمسی   دارای توزيع زيادی از جريان بسوده  روزانه های جريانMRC چنین،هم

های فصلی واجد شرايط جداسازی جريان پايه هسستند کسه   MRC کار رود.به پايه جداسازی جريان
 دهنده تنوع فصلی جريان پايه است. طور مناسب نشانهب

 کشور داخل مطالعات -2-2-2

و فیلتسر عسددی بسا ضسرايب      45های حداقل محلسی به مقايسه روش (1387همکاران )قنبرپور و 
تحلیسل   اختند و پس از مقايسسه نتساي  بسا   ايستگاه هیدرومتری حوزه آبخیا کارون پرد 6مختلف در 

شاخه خشکیدگی جريان به اين نتیجه رسیدند که روش اتوماتیک فیلتر عسددی بسا ضسرايب فیلتسر     
 استخرا  مقادير دبی پايه در منطقه مورد مطالعه است. منظورروش دقیق به 925/0
شساخه خشسکیدگی و    تحلیسل  سهای تفکیک دبی پايه براسابه ارزيابی روش (1393) یموریت 

هسای هیسدرومتری اسستان آاربايجسان غربسی بسا       ترين روش در تعدادی از ايستگاهتشخیص مناسب
خودکسار بسا اسستفاده از روش حسداقل     های مختلف پرداخته است. روش تفکیک دبی پايسه  مساحت

سسنجی و  و بسرای صسحت   اجسرا  97/0تا  9/0منحنی و روش فیلتر ديجیتالی با پارامترهای مختلف 
 آورد شساخص دبسی پايسه   بسه همسراه بسر    اصسلی  فروکش ها از تکنیک همبستگی منحنیآن مقايسه

ترين روش در عنوان دقیقبه 925/0های خطا، روش فیلتر ديجیتالی با پارامتر با آزمون استفاده شد.
های هیسدرومتری  ثابت خشکیدگی در ايستگاه تفکیک دبی پايه در منطقه مورد مطالعه شناخته شد.

هسا  زير سطحی و پايه در تغذيه رودخانسه های گر نقش آبنوسان داشت که بیان 83/0تا  65/0بین 
 است.

سسازی مولفسه فسروکش    هسای مختلسف مسدل   بسه مقايسسه روش   (1394فتح آبادی و همکاران )
اختند. ايشان در ايسن تحقیسق   دره پردهیدروگراف جريان کل در سه رودخانه جاجرود، طالقان و خرم

و  1340 -1339سسال  ن اسستفاده کسرده و از دوره آمساری    طسور همامسا  های دبی و بارش بهاز داده
 ها هريک از حوضههای ساالنه در استفاده کردند. در ابتدا با بررسی هیدروگراف 1384 -1383

                                                                                                                               
41-Yang 

42-Han 

43- Nakdong 

44-Geum 

45 -Local Minimum 
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Abstract 

Research Aim: 

The purpose of this study was to investigate hydrological drought using MRC 

analysis in Ardabil rivers. 

Research method:. 

Research Methodology: In the present study, VB software was used to analysis the 

temporal changes in the behavior of the recession curve. The VB software performs 

the analysis and analysis of the recession coefficients and uses 6 regression equations 

to derive master recession curve. For the present study, daily discharge data of the 

studied stations were prepared and entered into VB software after preparation. After 

determining the recession curves for different periods of each major recession curve 

station, the main recession curve coefficients (slope and constant value) were 

determined. Using ProUcl software, the trend of subtraction coefficients for the 

statistical period was calculated at the stations under study. To determine the trend, 

both linear regression and mankendall regression methods were used in ProUcl 

software environment. In addition, the streamflow drought index (SDI) was used to 

evaluate hydrological drought at 28 hydrometric stations in Ardabil province. The 

SDI was calculated using DrinC software and then the hydrological drought 

characteristics were analyzed and the spatial variability of  SDI in GIS software was 

determined. 

Findings: 

According to the results, Master Recession Curve in the study of slope coefficient 

trend at stations of Polealmas, Aladezgeh, Deroo, Nanakran, Shamsabad, Sola, 

Dostbeglo, Samian, Kozetopraghi, Nir, Gilandeh, Mashiran and Boran have a 

significant increase at 1 % Level. These stations have large area and more discharge. 

While Iril,, Amogin and Abgarm stations at the 5% level there are an upward  ternd. 

In the trend analysis of  contants coefficient stationary stations of  Polealmas, Iril, 

Aladezgah, Deroo, Nanakaran, Villadegh, Shamsabad, Sola, Dostbeglo, Samian, 

Kozatoparaghi, Nir, Gilandeh, Boran and Mashiran,  there are signification decreasing 

trend value at the 1% level. In the study of hydrological drought mile drought at  

SDI1 month,  3month , 6 month and annual scales, at most stations is estibilshed. 

Conclusion: 

Hydrological drought using study Hydrological indices at study stations there 

is a master recession curve indication yhe statas of the water cources but at a 

broader leved it is not applicable for hydrological drought assessment. 

Keywords: Hydrological drought, Master Recession Curve, Streamflow Drought 

Index 
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