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آستانه ثابت، آستانه متحـرك  (هاي مختلف خشکسالی هیدرولوژیک  با لحاظ آستانه SDFهاي  منحنی

هاي استان اردبیل بـا   در رودخانه) فصلی، آستانه متغیر متوسط ساالنه و آستانه جریان زیست محیطی

  . برداري از منابع آب است شرایط متنوع اقلیمی، کاربري اراضی، توپوگرافی و بهره

حد آستانه مختلف اسـتفاده شـده و    4اي مطالعه خشکسالی هیدرولوژیک از بر:شناسی پژوهش روش

هاي متفاوت استفاده  بازگشت در دوره Easy Fitافزار  براي بررسی شدت خشکسالی هیدرولوژیک از نرم

 SDFهـاي   شده و سپس به بررسی خشکسالی هیدرولوژیک در دوره بازگشـتهاي مختلـف و منحنـی   

 جهتارزیابیخشکسـالی )SDI(اي  ینتحقیق، ازشاخصخشکسـالیجریانرودخانه دراچنین  و هم ه شدپرداخت

شـاخص خشکسـالی جریــان    .شـد ایسـتگاه هیـدرومتري اسـتان اردبیالستفاده    33هیـدرولوژیک در  

هاي خشکسالی هیدرولوژیک تحلیل  ویژگیمحاسبه و سپس  DrinCافزار  اي با استفاده از نرم رودخانه

  .شد

ترین رخداد خشکسالی در آستانه ثابت در ایستگاه سامیان و در آستانه فصلی در ایستگاه  بیش:ها یافته

به ایسـتگاه سـامیان    ، مربوطQ95مشیران و لذا در آستانه ساالنه، مربوط به ایستگاه بوران و در آستانه 

هـاي   تـرین رخـداد   بـیش . بـه ایسـتگاه ویـالدرق شـد     ترین رخداد خشکسالی مربـوط  بوده است، و کم

با . شود تر به خصوص یک ماهه دیده می هاي کم خشکسالی در هر چهار آستانه مذکور، اکثرا در تداوم

  Gen Extream Valueو   Jonson_SBهـاي   هـاي متفـاوت، توزیـع    ها بـا توزیـع   توجه به تناسب داده

بـه سـطح   ترین شدت خشکسالی با افـزایش دوره بازگشـت مربـوط     بیش. ترین کاربرد را داشتند بیش

آسـتانه جریـان    هیـدرولوژیک، مربـوط بـه سـطح     ترین شدت خشکشـالی  آستانه متوسط ساالنه و کم

ها روند افزایشی را نشان داد و این بدین معنـا   در همه ایستگاه SDFهاي  منحنی. محیطی است زیست

ع هـاي مـورد مطالعـه، شـدت وقـو      است که با افزایش تداوم خشکسالی هیدرولوژیک در همه آسـتانه 

  .یابد هاي هیدرولوژیک هم افزایش می خشکسالی

و هم با اسـتفاده از شـاخص    SDFهاي  ، هم با استفاده از منحنیخشکسالی هیدرولوژیک:گیري نتیجه

هاي استان اردبیل با شرایط متنوع اقلیمـی، کـاربري    در رودخانه،)SDI(اي  خشکسالی جریان رودخانه

  . برداري از منابع آب وجود دارد ی و بهرهاراضی، توپوگراف

  ، استان اردبیلSDI، شاخص SDFهاي  خشکسالی هیدرولوژیک، منحنی:هاي کلیدي واژه



  مقدمه- 1-1

ها یکی از منابع آب مصرفی هستند که براي مـدیریت بهتـر منـابع آب، اطـالع از      رودخانه

؛بایزیـدي  1391همکـاران، حسنی و (ها و عوامل ایجادکننده آن ضروري است  روند دبی آن

. و داراي تغییرپذیري زیادي در مقیاس زمانی و مکـانی مختلـف هسـتند   ) 1390وثقفیان، 

بخش عمده این تغییرات در اثر عوامل جوي است، بنابراین تغییرپذیري، جزء ذاتی جریان 

تـرین منـابع آبـی     اي یکی از مهم جریان رودخانه). 1390یوسفی و همکاران، (رودها است 

است که براي مصارف مختلف حائز اهمیت بوده و روند تغییرات آن در مدیریت منـابع آب  

عنوان یکی از پارامترهـاي مهـم در    این جریان به). 1396مهري و همکاران، (ضروري است 

توانـد   بنابراین، تغییرات عوامل اقلیمی می. هیدرولوژي با منابع آب در ارتباط متقابل است

رو بررسـی تغییـرات دبـی رودخانـه در طـول زمـان        از این. موثر باشد دهی رودخانه بر آب

معروفـی و  (تواند آثار تغییر یا عدم تغییر در شرایط اقلیمی یک منطقه را مشخص کند  می

اي یکی از پارامترهـاي مهـم    جریان رودخانه). 2004وهمکاران،  1؛ گاربرچت1390طبري، 

امترهـاي هواشناسـی یکـی از عوامـل اصـلی      باشد که ترکیب پار در مدیریت منابع آب می

هاي  اي توسط سدها، انحرافات، جریان از طرفی جریان رودخانه. تغییر خصوصیات آن است

هـاي زیرزمینــی و   برگشـتی و کـاهش جریـان پایــه از طریـق اسـتخراج بــیش از حـد آب      

 شهرسازي تحت تاثیر قرار گرفته و منجر به مسائل مختلفی از جملـه وقـوع خشکسـالی و   

هـاي آن از   در همـین راسـتا شناسـایی وقـایع خشکسـالی و ویژگـی      . گردد کاهش آب می

). 2011و همکـــاران،  2خـــدون(باشـــد  اطالعـــات ضـــروري مـــدیریت منـــابع آب مـــی

ــوعمنابعآببــــــــــــــــــــه ــبااهمی عنوانموضــــــــــــــــــ ، تیــــــــــــــــــ

  .ربازهموارهمطرحبودهاستیژهدرمناطقخشکوکمآبجهانازدیوبه

 زیــن رانیــا انــدوگرفتــهقــرار  جهــاندر منــاطق خشــک  کشــور80در حالحاضــر حــدود 

، پـــــــــراکنش نامناســـــــــب آن   وی ارنـــــــــدگ ب لکمبـــــــــود یدل بـــــــــه

یژهخشکسـال یوتوبهیعجمعیسـر بـا رشد  طهمراهینشـرا یوجودا.دیـ آیمشمارهنکشورهابیجزوا

پـور   مفیدي(هاباشدنچالشیترآب در کشور از مهم نیتأم رباعثشدهاستامروزهیاخي هاسال

بخـش   واقـع اسـت و در  شناختهشـده یطیمحي هادهیپداز  یخشکسال). 1391و همکاران، 

د، بـه  حادث شو ییایجغرافه هر منطق توانددریماست که  یمیاقل راتییاز تغ ریناپذییجدا

                                                  
1- Garberchet
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باعـث کمبـود    يبـه نحـو   کـه  بلندمدت، يهاهدورعبارتی دیگر کمبود غیرعادي بارش در 

و  یانسـان  يهـا تیـ بفعالیترتنیشـود و بـد   يجـار  يهاو سبب کاهش آب خاكرطوبت در

پدیـده  ). 1382خزایـی و همکـاران،   (مختـل نمایـد    را يو جـانور  یاهیـ گ یعـ یطب اتیح

ترین بالیاي طبیعی است که بسیاري از کشورها را تحت تاثیر خود  خشکسالی یکی از مهم

قرار داده و باعث بروز بسیاري از مشکالت از جمله مشکالت اقتصادي، اجتماعی، سیاسـی  

  ).1383ساروي و همکاران، (و فرهنگی گردیده است 

تـرین تعـاریف    عنـوان یکـی از جـامع    بـه ) 1965(ی بر اسـاس نظـر پـالمر    تعریف خشکسال

بر اساس نظر ایشـان خشکسـالی عبـارت از کمبـود آب مسـتمر و غیـر طبیعـی        . باشد می

). 1391زنـد وهمکـاران،    لشـنی (باشـد   مـی ) معموالً یک سال(رطوبت در یک دوره زمانی 

ایسـه بـا مقـادیر نرمـال یـا      در مق(خشکسالی هواشناسی معموالً بر اسـاس کمبـود بـارش    

  ).1985، 3ویل هیت و گلنتز(شود  و طول دوره مشخص تعریف می) میانگین

و کمبـود   یخشکسـال  يبـر رو  ینـ یرزمیآب ز سـتم یاثـر آب و هـوا، خـاك و س    یابیبا ارز

 شـاخص مهـم در توسـعه    کیـ  عنـوان  بـه ی، نیرزمیآب ز ستمیکه واکنش س افتندیآب،در

کـه   سـت ه نیـ ا سـت یمشـخص ن دقیق آنچه که هنوز . شدبا ی میکیدرولوژیه یخشکسال

آب و هـوا و مشخصـات    يهـا یژگـ یو کمبـود آب، بـا و   یکیدرولوژیـ ه یچگونه خشکسـال 

در درجـه اول توسـط آب و هـوا     ،یمدت زمان خشکسـال . باشند میآبخیز مرتبطي  حوضه

حوزه آبخیز مـرتبط   يهایژگیتر با و که بیش رودیحجم انتظار م کمبودشود و  کنترل می

عنوان یک دسترسـی بـه آب زیـر حـد      خشکسالی، معموالًبه ).2015، 4لون و الهاون(باشد 

وجــود  فیــتعر نیــدر مــورد اســتفاده از ا یتوافــق واقعــ چیامــا هــنرمــال تعریــف شــده 

اي است که اساسا با کمبود بارش و یا در برخی مـوارد بـا تبخیـر و     خشکسالی پدیده.داردن

هـاي صـورت گرفتـه در زمینـه      براساس نتـایج پـژوهش  . منطقه مرتبط استتعرق در یک 

خشکسالی، مشخص شده است که بارندگی، دما، تبخیر، باد و رطوبت نسبی نقش مهمـی  

تـرین عامـل در تعیـین     باوجود این، بـارش مهـم  . در وقوع، شدت و تداوم خشکسالی دارند

؛ سـلطانی و  62002،؛ هیم51998چانگ و کلئوپا(ها است  آغاز، شدت و خاتمه خشکسالی

  ).1394زاده و همکاران،  ؛ مصطفی1386سعادتی، 

طــور کلــی خشکســالی بــه چهــار طبقــه عمــده خشکســالی هواشناســی، کشــاورزي،    بــه

                                                  
1- Wilhite and Glantz
2- Van Loon and Laaha
3- Chang and Cleopa
4- Heim



لـون   ؛ ون2009و همکاران،  7دلپا(شود  بندي می اجتماعی تقسیم-هیدرولوژیک و اقتصادي

عنوان نوع جدیـدي از   هاي زیرزمینی بهدر مطالعات جدید، خشکسالی آب). 2015و الها، 

 بـا یتقر). 2010، 8میشرا و سـینگ (خشکسالی، متمایز از انواع پیشین پیشنهاد شده است 

ی کیدرولوژیـ ه یخشکسـال  ایـ رطوبـت خـاك و    یبه خشکسـال  مربوط یتمام اثراتخشکسال

خـاك،  (هـاي آبخیـز    شـده در حـوزه   ها بـه آب ذخیـره   ستمیاکوسآنجا که تداوم ، از هست

  ).2015لون و الها،  ون(بستگی دارد  )ها، رودخانهاچهی، درها آبخوان

افتـد کـه سـطح تـراز      ها خشکسالی هیدرولوژیکی زمانی اتفاق می ازدیدگاه هیدرولوژیست

خشکسالی کشاورزي . تر باشد هاي سطحی و زیرزمینی از حد معمول خود پایین ذخایر آب

تر باشد و منجر به خسارت  نیاز واقعی محصول کمافتد که رطوبت خاك از  زمانی اتفاق می

اجتماعی تلفیقی از عرضه و تقاضاي برخـی  -تعریف خشکسالی اقتصادي. در محصول شود

کاالهــاي اقتصــادي بــا اجــزاء خشکســالی هواشناســی، هیــدرولوژیکی و کشــاورزي اســت 

  ).1391زند و همکاران،  لشنی(

هـاي آن  اق افتـد، هـر چنـد ویژگـی    خشکسالی در تمامی مناطق اقلیمی ممکن است اتفـ 

تعریف دقیق خشکسالی مشـکل  . استتفاوت م اي به منطقه دیگردار از منطقهطور معنی به

امکـان اجتنـاب ازخشـکی    . تفاوت مناطق، نیازها و اهداف مشـترك دارد به  با توجه است و

ناشـی از  و مـدیریت تـاثیرات   ) آمادگی در برابر آن(وجود ندارد، اما سازماندهی خشکسالی 

 بـرآورد  خشکسالی وسازش با خشکی به چگونگی تعریف  موفقیت در. آن قابل انجام است

  ).2004، 9اسماختین و هوگز(بستگی دارد خصوصیات آن 

  

  و عوامل موثر بر آن کیدرولوژیهخشکسالی -1- 1-1

ژئومورفولوژیـک و  -مخاطرات طبیعی به سه دسته فرآینـدهاي بیولوژیـک، زمـین شناسـی    

هـا،   بالیـاي هیـدرومتئورولوژیک، ماننـد خشکسـالی    . شـوند  یک تقسیم میهیدرومتئورولوژ

دهند و موجب رکـود   هاي بلندمدت هستند که مناطق وسیعی را تحت تاثیر قرار می پدیده

). 2000هیــت و همکــاران،  ویــل(شــوند  هــاي اقتصــادي و اجتمــاعی مــی شــدید فعالیــت

یانگین دسترسی آب تعریف نمـود  اي و مداوم کمبود م توان رخداد منطقه خشکسالی را می

منــاطق خشــک و (خشکســالی در اکثــر نقــاط جهــان، ). 2004، 10تاالکســن و ون النــن(

                                                  
5- Delpa
6- Mishra and Singh
1-Smakhtin and Hughes
2- Tallaksen and Van Lanen



رحمـت و همکـاران،   (گـذارد   دهد و بر رفاه مردم و امنیت غذایی تأثیر می رخ می) مرطوب

باشد و بنابراین بررسـی   هاي مهم آن می اي خشکسالی، یکی از ویژگی توزیع منطقه).2015

تري از ایـن پدیـده و در نتیجـه مـدیریت بهینـه       اي خشکسالی، موجب درك کامل قهمنط

در این تحقیق خشکسالی هیدرولوژیکی مورد بررسـی  ). 1390نصرتی، (شود  منابع آب می

ادامـه   دراسـت کهـ   کیدرولوژیـ ه یهـا، خشکسـال   یاز انـواع خشکسـال   یکی. گیرد قرار می

از  کیدرولوژیـ ه یخشکسـال .ونـدد یپیبه وقـوع مـ   یزمان ریو با تاخ یهواشناس یخشکسال

و کـاهش   ینـ یرزمیز يهارفتن سطوح آب نییپاها،هاچیآب در رهیذخ زانیکاهش م قیطر

گـذارد  مـی  ریتاث یعیبر منطقه وس شود و معموالًیداده م صیتشخي ارودخانه انیجر یدب

کـاهش سـریع    عبارتی دیگـر خشکسـالی هیـدرولوژیک،    به). 1383اسالمیان و همکاران، (

هـا را   هـا و رودخانـه   هـاي زیرزمینـی، دریاچـه    هاي سطحی و افت سطح مخازن آب جریان

شـوند و   طور طبیعی طی وقوع خشکسالی تجربه مـی  هاي کمینه به جریان. کند بررسی می

طـور کلـی شـناخت     بـه . نماینـد  عضو مهم آن، یعنی بزرگـی خشکسـالی را مشـخص مـی    

بنـدي   در مطالعـات خشکسـالی هیـدرولوژیک، طبقـه     هاي فراوانی جریـان کمینـه،   سنجه

هـا، پتانسـیل    ها، برآورد نفوذ روانـاب سـطحی، بـرآورد تغذیـه آبخـوان      هاي رودخانه جریان

، تنظیم ورود فاضالب به رودهـا، مطالعـات آبرسـانی    )ظرفیت جذب(شدگی فاضالب  رقیق

باشـد   مـی محیطی بسـیار مهـم    شهري، کشاورزي و صنعتی و حفظ شرایط مناسب زیست

تـرین تعریـف کمـی     متداول). 2010و همکاران،  12کلسکی ؛ مک2010و همکاران،  11فیاال(

باشد که اگر جریان رودخانـه   خشکسالی هیدرولوژیکی بر اساس تبیین یک حد آستانه می

تاالکسـن،  (شـود   عنوان خشکسالی هیدرولوژیکی در نظـر گرفتـه مـی    کمتر از آن باشد، به

بینی خشکسالی هیـدرولوژیک و تعیـین    پایش و پیش). 1394، ؛ کریمی و همکاران2000

ریـزي جهـت    اي در مدیریت منابع آبی و برنامـه  دقیق زمان شروع و تداوم آن، اهمیت ویژه

هـاي خشـک و مرطـوب،     اي متناوب دوره وقوع دوره. کاهش اثرات مخرب خشکسالی دارد

هـاي   ي وضـعیت کمـی آب  اي بـوده و بـر رو   هاي زمانی جریان رودخانـه  جزء ماهیت سري

وهمکـاران،   13گیـوورت  ؛ ون هوایج1394شفیعی و رائینی سرجاز، (گذارد  سطحی تاثیر می

ــه وســیلهکیدرولوژیــه یخشکســال). 1396؛ حــاجی و همکــاران، 2014  ي گســترش ی ب

خشکسـالی   نیبنابرا گردد،مینییتع ي هیدرولوژیکی چرخه قیاز طر یهواشناس یخشکسال

                                                  
3- Fiala
4- McCleskey
1- Van Huijgevoort



عنـوان مثـال، انتشـار     بـه . هـاي هیـدرولوژیکی قـرار دارد    هیدرولوژیکی تحت تاثیر چرخـه 

خشک و آب و هواي بـا تجمـع بـرف در زمسـتان متفـاوت       خشکسالی در آب و هواي نیمه

هـاي   ها و تاالب فراوان با حوضه هایی با دریاچه هاي کوهستانی و حوضه است، و بین حوضه

طـور کلـی اثـرات     بـه . هاي متخلخل متفـاوت اسـت   زرگ و آبخوانداراي شیب متوسط و ب

توانـد بـا    خشکسالی، به شدت رویـداد خشکسـالی هیـدرولوژیکی وابسـته اسـت، کـه مـی       

و انتخـاب منـاطق    ینـ یبشیپـ  يبـرا . خشکسالی رودخانه یا کسري حجم آن بیان گـردد 

 هـوا و آب و  يهـا یژگـ یو بـا رودخانـه  چگـونگی ارتبـاط خشکسـالی     ،یحساس به خشـک 

  ).2015لون و الها،  ون(داراي اهمیت است  آبخیزي  حوضه مشخصات

  )SDI(يا رودخانه انیجر یشکسالشاخص خ-2- 1-1

هاي هاي مختلفی ارائه شده است که فاکتوربراي تعیین و تشخیص خشکسالی شاخص

توان  ها می از جمله این شاخص .باشدمتفاوت می ها مقیاس زمانی آن مورداستفاده در

را نام برد که به شاخص شدت خشکسالی پالمر معروف است و از  PDSI14شاخص 

توان به دما، بارش، رواناب، تبخیر و تعرق و رطوبت میهاي موثر در شاخص مذکور  فاکتور

. پردازدبه بررسی خشکسالی می این شاخص درمقیاس زمانی ماهانه. خاکاشاره نمود

اده، ذخیره رطوبتی و نیاز رطوبتی است شاخص خشکسالی پالمر ترکیبی از بارندگی رخ د

در محاسبات این شاخص عالوه بر . که بر اساس محاسبه بیالن آبی معرفیشده است

هایرطوبت و بارندگی، نیاز به داده) براي محاسبه تبخیر و تعرق(حرارت  ي هاي درجهداده

کنند و ده میها تنها از متغیربارندگی استفا برخی از شاخص).2000م،یهئ(باشد خاك می

دهند که  قرار می هاي زمانی ماهیانه و سالیانه مورد بررسی خشکسالی را در مقیاس

اشاره  RAI19و  PN15 ،SPI16 ،DI17 ،RI18چون  هایی هم توان به شاخص می

) بارش و پوشش برف و در مقیاس ماهانه(SWSI20چون  هاي دیگري نیز هم شاخص.نمود

CMI21)بارش و دما در مقیاس هفتگی( ،SMDI22)رطوبت خاك و در مقیاس ساالنه( ،

                                                  
2- Palmer Drought Severity Index
3- Percent of Normal
4- Standardized Precipitation Index 
1- Deciles Index
2- Rainfall Index
3- Rainfall Anomaly Index
4- Surface Water Supply Index
5- Crop Moisture Index
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CSDI23)تبخیر و در مقیاس فصلی( ،RDI24)هاي  سطح آب رودخانه، بارش برف، جریان

بارش روزانه و در مقیاس ساالنه (ERI25، )سطحی و ذخایر آب و دما و در مقیاس ماهیانه

هاي موثر  هاي زمانی مختلف و با فاکتور براي بررسی خشکسالی و در مقیاس) و روزانه

). 1389طالبی و موسوي، (روند  کار می متفاوت به

) SDI26(اي  درارتباطبــا خشکســالیهیدرولوژیکی،از شــاخص خشکســالی جریــان رودخانــه

هـاي پرکـاربرد و مناسـب     عـد بـوده و از شـاخص   شـود، کـه شاخصـی بـدون ب     استفاده می

آیـد   دسـت مـی   هایسطحیبه هاوجریان شاخصمذکور براساسدبی استانداردشدهرودخانه.است

اســـــت ) SPI(واصولمحاســـــباتیآن مشابهشـــــاخص بـــــارش اســـــتاندارد شـــــده 

ــوکالووود( ــاکاریس272008شـ ــه  ). 282009؛نلبنتیسوسـ ــان رودخانـ ــاخص جریـ اي،  شـ

ــال  ــطنالبانتیس در ســـ ــالا2008توســـ ــپس درســـ ــط 2009رائهگردیدوســـ توســـ

نالبانتیسوساکیریسبرایمشـــــخص کردنخشکسالیهیدرولوژیکیتوسعهدادهشـــــدکهکاهش 

ــان ــه جریــــــ ــه هایرودخانــــــ ــفره ها،مخازنآب،دریاچــــــ هایــــــــآب  هاوســــــ

  ).2015و همکاران،  29هائو(هایاینمرحلهازخشکسالیهستند  زیرزمینیازآشکارتریننشانه

  

  کیدرولوژیه یرخداد خشکسالهاي  ویژگی-3- 1-1

علـل  تعیـین   دسته اول: ي کردبندتوان به چهار دسته طبقهیرا م یخشکسالمطالعه  نحوه

دسـته دوم درك  ی، با وقـوع خشکسـال   ي مرتبطجو هاي درك بهتر از گردشی و خشکسال

هـاي بـزرگ،    یمنظور مشخص کردن احتمال وقوع خشکسالبه یو شدت خشکسال یفراوان

بـه بـرآورد    ت خشکسالی، دسته چهـارم مربـوط  دسته سوم تالش براي توصیف و درك اثرا

عنـوان   تلفـات ممکـن اسـت بـه     نیـ ا.باشد هاي مرتبط با خشکسالی می ها و خسارت هزینه

 ایـ  میصـورت مسـتق   و ممکـن اسـت بـه    بندي شود طبقهمحیطی زیست،یاجتماع ،ياقتصاد

هاي آمـادگی و کـاهش    رسد در پاسخ به استراتژي در مجموع به نظر می. باشد میمستقریغ

شـدت  ). 1999، 30ریونگ بیـون و ویلهیـت  (اثرات مرتبط با خشکسالی تمرکز داشته باشد 

                                                  
7- Crop Specific Drought Index

8- Reclamation Drought Index
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باشـد،   تر از متوسط جریان ماهانه مربوطه می عنوان سطح دبی ماهانه، که کم خشکسالی به

ن کمبود هیدرولوژیکی ناشـی از خشکسـالی توضـیح    عنوا تواند به تعریف شده است، که می

ــ). 2012و همکــاران،  31کــواك(داده شــود  ــار فراوان تعــداد رخــداد (یخشکســال یدر کن

از  دیگـر  مهـم  یژگـ یو کیـ ) یخشکسـال  میـزان بزرگـی  (ی، شـدت خشکسـال  )خشکسالی

لـون و   ون(باشـد   مـی مربوط  یبه اثرات خشکسال میطور مستق که به ی وجود داردخشکسال

اي بـراي شناسـایی پارامترهـاي خشکسـالی و      نظریه 1967یوجویچ در سال ). 2015، الها

کـواك و همکـاران،   (بزرگـی  ) 3تمـد ) 2تشـد ) 1: بررسی خواص آماري خود ارائه کرد

و کـاربرد جهــانی دارنــد   Magnitudeو  Intensity ،Severityماننــد، یاصـطالحات  ).2012

مقــدار،  ،یفراوانــ: عبارتنــد از یخشکســالگـر یاصــطالحات، اصــطالحات د نیــعـالوه بــر ا 

 یخشکسـال  تیریمد یدردیکل ییعنوانابزارها اوقات به ینرخ شروع و زمانکه گاه ،ینیب شیپ

 نیـ اسـتخراج ا  يعنصـر بـرا   نیتریاساس).2011همکاران،زرگر و (شوندیدر نظر گرفته م

از  یو تـابع  ریـ متغ ای که ممکن است ثابت باشدیسطح آستانه مشخص م نییپارامترها، تع

زمـان   اسـت کـه شـامل مـدت      یاتیخصوصـ  يدارا یعـالوه، هـر خشکسـال    بـه . زمان باشد

 ).2012کـواك و همکـاران،   (باشـد یمـ  یو فاصله خشکسال ،یشدت خشکسال ،یخشکسال

ي جغرافیایی و فراوانی در زیر ارائه شـده اسـت      تعاریف شدت، مدت، بزرگی، مقدار، گستره

  ).2011زرگر و همکاران، (

  .نرخ مقدار خشکسالی به مدت زمان آن را گویند: )Intensity(شدت

اي از کسري بارش یا هر متغیر دیگـر یـا میـزان اثـرات      شدت به درجه): Severity(بزرگی 

  .شود حاصل از کسري اطالق می

 يارودخانـه  انیکه، جر) ماه(یعنوان بازه زمان بهی مدت زمان خشکسال): Duration(مدت 

کـواك و همکـاران،   (شده است  فیماهانه مربوطه باشد، تعر انیتر از متوسط جر ماهانه کم

. تواند بین یک هفته و چند سال متغیر باشد به منطقه، مدت خشکسالی می هبست). 2012

زمـان،   طور هم تواند تجربه رطوبت و خشکی به ماهیت دینامیکی خشکسالی یک منطقه می

عنـوان   توانـد بـه   فاصله خشکسـالی ران مـی  . ي زمانی مختلف باشدها با در نظر گرفتن بازه

اي از نقطـه شـروع    عنـوان دوره  توانـد بـه   اي بین دو خشکسالی تعریف شـود کـه مـی    دوره

�تا نقطه شـروع خشکسـالی دیگـر     ���خشکسالی + کـواك و  (توضـیح داده شـود    ��1

 باشد، چون کـه  تبط میکمبود آب، مر و یکیدرولوژیه یخشکسالمدت ). 2012همکاران، 

 سـت ین یرابطه خط نیکه ادهد  مینشان ی خشکسال دادیمدت زمان رو حداز شیتجمع ب

                                                  
7-Kwak



هـاي آب و هـوا و مشخصـات حـوزه آبخیـز       بندي خشکسالی و شدیدا به ویژگی و به طبقه

  ).2015لون و الها،  ون(بستگی دارد 

زیر ) بت خاك یا روانابطور مثال بارش، رطو به(مجموع کسري آب): Magnitude(مقدار  

  .ي خشکسالی را گویند اي در دوره حدود آستانه

اي از خشکسـالی کـه در طـول     پوشش ناحیه): Geographic extent(ي جغرافیایی  گستره

تواند یک یا چند پیکسل حوزه یا منطقـه را شـامل    این منطقه می .این رویداد متغیر است

  .شود

بازگشــت یــک  فراوانــی یـا دوره : Frequency (return period)) دوره بازگشــت(فراوانـی  

عنوان دوره متوسط بین رخدادهاي خشکسالی که داراي شدتی برابر یا باالتر  خشکسالی به

  .اي است از یک حد آستانه

هاي شدت ، مـدت و فراوانـی خشکسـالی، بـراي بدسـت       تجزیه و تحلیل آماري، مشخصه 

بنابراین حوادث شـدید خشکسـالی را   . یردگ ، صورت میSDFهاي  آوردن و توسعه منحنی

. توان با استفاده از فراوانی، مدت و متوسط بزرگی و شدت خشکسـالی مشـخص نمـود    می

هـاي   بـراي بـرآورد دوره  . گـردد  وسـیله دوره بازگشـت خشکسـالی توصـیف مـی      فراوانی به

ه کـرد  توان از توزیع فراوانـی اسـتفاد   بازگشت رخداد خشکسالی با عمق و تداوم معین، می

  ).2000و همکاران،  32دالزیوس(

  

  )Low Flows(هاي کمینه  جریان-4- 1-1

ترین بالیاي طبیعی است که از دیرباز زنـدگی بشـر را    شک خشکسالی ازجمله اصلیبدون 

توان زمان شروع و پایـان آن را   بر خالف سیل و بارندگی که می. تحت تاثیر قرار داده است

خشکسـالی هیـدرولوژیک را   . سالی دشوار اسـت تعیین نمود، توصیف زمانی و مکانی خشک

تـر از   ها و مخازن آب زیرزمینـی کـم   اي با مقدار جریان آب رودخانه صورت دوره توان به می

محاسـبه جریـان حـداقل    ). 1389نژاد روشن و همکـاران،   حبیب(حد بحرانی، تعریف کرد 

مختلـف ماننـد    هـاي آن در مطالعـات هیـدرولوژیکی    چنین آگاهی از ویژگی رودخانه و هم

هـاي   مدیریت کیفیت آب، تعیین حداقل دبی مورد نیاز براي تولید برق، طراحـی سیسـتم  

هـاي آبـی حـائز     مـدت بـر اکوسیسـتم    هاي خشکسالی طـوالنی  آبیاري و ارزیابی تاثیر دوره

هـاي کمینـه، در    هاي جریـان  شناخت شاخص). 1387سرحدي و همکاران، (اهمیت است 

زیستی  هاي مصرف آب و حفظ شرایط مناسب محیط سیستم مطالعات خشکسالی، طراحی

                                                  
1- Dalezios



هـاي کمینـه    در همین ارتبـاط، تحلیـل فراوانـی جریـان    . اي برخوردار است از اهمیت ویژه

المللـی   نامـه بـین   در واژه. باشـد  بینی خشکسالی مدنظر می هاي پیش عنوان یکی از روش به

آب رودخانه که در دوره خشـک  عنوان جریانی از  ، جریان کم به1974هیدرولوژي در سال 

هـاي کـم و    ایـن تعریـف تفـاوتی بـین جریـان     . آب و هوایی تداوم دارد، تعریف شده اسـت 

. در صـورتی کـه خشکسـالی بـا جریـان کـم متفـاوت اسـت        . شـود  خشکسالی قائـل نمـی  

اي است که در نتیجه کاهش  اي فصلی هستند ولی خشکسالی پدیده هاي کم پدیده جریان

اي  نرمـال در دوره ) بسـته بـه نـوع خشکسـالی مـورد مطالعـه      (ن رودخانه بارندگی یا جریا

بـرداري صـحیح از    بهـره ). 1391اسـالمیان و همکـاران،   (افتنـد   طوالنی از زمان اتفاق مـی 

هاي متعدد و کمبود شـدید منـابع آبـی در     به وقوع خشکسالی آبوجلوگیریازاتالفآن با توجه

ــ    ــه مسائلمهمواساس ــور، از جمل ــاط کش ــی نق ــه اقص ــور ب ــی  یمطرح در کش ــمار م . رود ش

ــالیوجریان  ــوالطمینان ازشرایطخشکس ــه حص ــه   هایکمبرایاهدافبرنام ــزي منابعآب،توجی ری

شــود،حمایتاززندگی جــانوران و    هــا احــداثمی   هایآبیکهدرمســیررودخانه  اقتصــادیپروژه

گیاهان،تولیــــــــــــــــــــــــــــــــــد انرژیبــــــــــــــــــــــــــــــــــرق  

شـهري ضروریاسـت   یرسانهایزیرزمینی،آب آبی،حفظمحیطزیست،مدیریتکیفیآب،مدیریتآب

).1383اسالمیان و همکاران، (
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اینروشپایهواساستعهابودهبهعبارتی روشحدآستانهپرکاربردترینروشبرایتحلیلخشکسالیوکمآبی

ترباشدخ دراینروشاگرمقادیردبیازیکحدآستانهکم.باشد هامی هاوکمآبی ریفمشخصاتخشکسالی

 هایباالوپایینآستانهمشخصشده،موردبررسـیقرارمی  دراینروشدوره.دهد میشکسالیویاکمآبیرخ

. شــــــــــــود  هــــــــــــاگفتهمی  گیرندودرواقعبهاینروش،روشــــــــــــتئوریدنباله 

 هایآبی،مدیریتمنابعآب،سیستم هایآستانهخشکسالیطراحینیروگاه ترینزمینهکاربردتحلیل مهم

در  چیوجوی). 1396ان، سالجقه و همکار(باشد  ریزیآبیاریوحفظکیفیتآبمی هایتأمینآب،برنامه

از مجموعه واژگان ران، طـول ران و شـدت ران بـراي اصـطالحات مـرتبط بـا        1967سال 

طـور گسـترده    آزمون ران بـه ). 2011زرگر و همکاران، (شدت، مدت و مقدار استفاده کرد 

بـه   بـا توجـه  . هاي خشکسالی و خواص آماري آن، استفاده شـده اسـت   براي شناسایی دوره

گردد و این زمانی  ي خشکسالی با یک مقدار منفی مشخص می ون، یک دورهروش این آزم

). 1967، 33یوجـویچ (است که یک متغیر هیدرولیکی زیر سطح آستانه انتخابی قرار گیـرد  
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و  ،یشـدت خشکسـال   ،یخشکسـال  تـداوم است کـه شـامل    یمشخصاتیدارا یهر خشکسال

سطح  نییپارامترها، تع نیخراج ااست يعنصر برا نیتریاساسو  باشدیم یخشکسال فراوانی

کـواك و  (از زمـان باشـد   یو تـابع  ریـ متغ ایـ  که ممکن است ثابت باشدیآستانه مشخص م

اي ممکن اسـت ثابـت یـا متغیـر      طور که اشاره شد سطوح آستانه همان. )2012همکاران، 

هـا اسـتفاده    باشد، که سطح آستانه ثابت یک مقدار ثابت است کـه بـراي کـل سـري داده    

، 34هیسـدال و تاالکسـن  (گردد و سطح آسـتانه متغیـر، در طـول سـال متفـاوت اسـت       می

هاي  اي بستگی به هدف مطالعه، منطقه مورد مطالعه و داده انتخاب سطوح آستانه). 2000

اي اسـتفاده گـردد    تواند به عنوان سطوح آسـتانه  ها می طور کلی درصد داده به. موجود دارد

اي مــورد اســتفاده در   ایین ســطوح آســتانه نســبت پــ ). 2014، 35ســونگ و چونــگ (

و  36یلدسـن ک(گردد  هاي دائمی استفاده می بوده و اغلب براي رودخانه Q95تا Q70ي دامنه

تواند مقدار ثابت یا متفاوت یا فصلی و یا ماهانـه باشـد،    سطح آستانه می). 2000همکاران، 

معمـوال آن را بـا   . بنابراین سطح کاهش در هر فاصله زمـانی تـا حـدودي اختیـاري اسـت     

توانـد   هـا مـی   کنند، اما سـایر انتخـاب   میانگین دوره مطالعاتی یا حدفاصل متغیر فرض می

اي  ، یـا سـطح تعریـف شـده    )درصـد میـانگین   95تـا   70مـثال  (شامل کسري از میـانگین  

مزیـت  ). 2013سـاکیریس و همکـاران،   (عنوان یک انحراف استاندارد زیر میانگین باشد  به

هـاي   وش آزمون یا تئـوري ران، شـامل امکـان ارزیـابی احتمـاالتی، از ویژگـی      استفاده از ر

بنـابراین روش ارزیـابی دوره   . باشد چنین مدت زمان و یا کمبود حجم می خشکسالی و هم

، 37ناداراجـا (بـه تئـوري ران اسـتخراج شـده اسـت       هاي خشکسالی با توجه بازگشت ویژگی

زیه و تحلیل صورت گیرد، زیرا معلـوم نیسـت   اي باید تج در انتخاب سطوح آستانه). 2009

خـواه،   رزم(هـا اسـت    ها در تمام اقلیم اي براي کدام رودخانه که کدام سطح آستانه، نماینده

2017.(

  

  )SDF(فراوانی - مدت- هاي شدت منحنی-6- 1-1

ي شـدت و   ي بازگشـت بـارش بـر پایـه     با هـدف ارزیـابی دوره  (بارش  IDFهمانند مفهوم 

ي  براي ارزیابی شدت و تغییـرات خشکسـالی هیـدرولوژیکی بـر پایـه      SDF، مفهوم )مدت

در  .شود باشد و تحت عنوان شدت، مدت و فراوانی خشکسالی مطرح می شدت و مدت می
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هاي آب و هوایی مختلف استفاده  براي متغیر خشکسالی در رژیمSDFهمین راستا منحنی

هـاي شـدت ،    آمـاري، مشخصـه  تجزیه و تحلیل ). 2015وهمکاران،  38هالواتور(شده است 

، صـورت  SDFهـاي   مدت و فراوانـی خشکسـالی، بـراي بدسـت آوردن و توسـعه منحنـی      

، براي محاسبه عمق یا متوسط شدت خشکسالی، جهت تعیین SDFهاي  منحنی. گیرد می

بـا اسـتفاده یکپارچـه از    . هاي مختلف، تعریف شده است احتمال وقوع بیش از حد در دوره

بـه آن را، بـه    سازد که شدت خشکسالی و اثـرات مربـوط   ما را قادر می هاي مذکور، منحنی

). 2013و همکـاران،   39تودیسـکو (وار یا ترسیم شده در اختیار داشـته باشـیم    صورت نقشه

 40آدارش(،یک ابزار هیدرولوژیکی مفید براي کاهش خشکسالی اسـت  (SDF)هاي  منحنی

).2018و همکاران، 

  اهداف مطالعه- 1-2

بر اساس آمـار دراز مـدت خشکسـالی و     SDFهاي  حاضر، ارزیابی منحنی هدف از مطالعه

هـاي اسـتان    هاي هیدرولوژیک در رودخانـه  در تحلیل خشکسالی SDFهاي  تعیین منحنی

بـرداري از منـابع آب    اردبیل با تنوعی از شرایط اقلیمی، کاربري اراضی، توپوگرافی و بهـره 

وع خشکسالی شدید و نیز فراوانی باالي وقـوع  هاي با شدت وق در این راستا رودخانه. است

چنـین مقایسـه رفتـار آبخیزهـاي مختلـف در بــروز       هـم . گـردد  خشکسـالی مشـخص مـی   

.باشد خشکسالی هیدرولوژیک از اهداف مدنظر در تحقیق حاضر می

  هاي پژوهش سوال- 1-3

  ت؟چگونه اس لیمختلف استان اردب يها در رودخانه SDFیمنحن يها مولفه راتییتغ. 1

در  SDFیمنحنـ  اتیبـر خصوصـ   يریچه تاث ریمتغ ایثابت  يا استفاده از سطوح آستانه. 2

دارد؟ کیدرولوژیه يهایخشکسال لیتحل

هـا   دام رودخانـه در کـ  دیشـد  کیدرولوژیـ ه يهای، خشکسالSDFيهایبر اساس منحن. 3

  ت؟اتفاق افتاده اس

  هاي پژوهش فرضیه- 1-4

  :دشونیآزمون م ریز يها هیپژوهش فرض نیا در
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مختلف  يها در رودخانه یشدت خشکسال توانیم SDFیمنحن يها با استفاده از مولفه. 1

  .دنمو ینیب شیرا پ

ـ    توانـد یم ریمتغ يا از سطوح آستانه استفاده. 2  يهـا یخشکسـال  یشـدت، مـدت و فراوان

.دینما فیتوص تر قیرا دق کیدرولوژیه

 راتییـ تغ يتـر دارا  کوچـک  زیـ آبخ يهـا  با حوزه ییها در رودخانه SDFیمنحن راتییتغ. 3

  .تر است بزرگ زیآبخ يها با حوزه يها نسبت به رودخانه يتر کم

  اهداف پژوهش- 1-5

:باشدیم ریبه اهداف ز یدگیپژوهش حاضر در صدد رس

در  کیدرولوژیـ ه يهـا یشدت خشکسـال  ینیب شیدر پ SDFیمنحن يها مولفه یابیارز. 1

  لیمختلف استان اردب يها رودخانه

 يهــایخشکســال یدر بــرآورد شــدت، مــدت و فراوانــ ریــمتغ يا ســطوح آســتانهیابیارز. 2

لیمختلف استان اردب يها در رودخانه کیدرولوژیه

زیآبخ يها با توجه به مساحت حوزه SDFيهایشکل منحن راتییتغ یابیارز. 3

  ضرورت و اهمیت پژوهش- 1-6

ایـن  ، هـا و شـدت خشکسـالی  وقوع بر به وجود ماهیت تصادفی در عوامل تاثیرگذار  با توجه

). 1994، 41هیپل و مک لـود (عنوان یک فرآیند تصادفی در نظر گرفت توان بهپدیده را می

رشد سریع جمعیت جهان و توزیع نابرابر منابع، باعث تشدید هردو عامـل شـدت و مـدت    

تغییـرات آب و هـوا و   . انـد  خشک شـده  هاي نیمه بالیا و خطرات طبیعی مخصوصا در رژیم

هـاي خشکسـالی ممکـن اسـت اثـر        ات مشابه با آن براي کاهش بارش در وقوع دورهتغییر

دالزیـوس  (ها داشته باشد  منفی بر منابع آب و وارد نمودن خسارات کشاورزي در این رژیم

آن  ینـ یبشیو پـ  یابیـ منطقـه، ارز  کیدر  یخشکسال طیشناخت شرا). 2000و همکاران، 

، SDFهـاي   هاي خشکسـالی، منحنـی   شاخص(لف هاي مخت حل یراهتوسط محققان با معرف

؛ ردي و 2011و همکـاران،   42پـاي (اسـت  ریامکـان پـذ   )اي ثابـت و متغیـر   سطوح آستانه

و  45؛ مالیــا2015و همکــاران،  44؛ تومــاس2014؛ گنگــولی و ردي، 2012، 43گنگــولی
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در  ها در کاهش اثرات این پدیده عدم توانـایی ترین کمبودیکی از اساسی.)2016همکاران، 

عـدم  ). 2006، 46میشرا و دساي(هاي ماهانه و فصلی استبینی قابل قبول در مقیاسپیش

برداري صحیح و حفاظت منابع آب به مـرور زمـان شـرایطی را پدیـد     به ضرورت بهره توجه

زمین درمعرض تخریب و نابودي قرار گرفته است و بـدین ترتیـب    هآوردهکه منابع آب کر

). 1383جهـان تیـغ،   (صورت یک مساله جهانی بروز نموده اسـت شرایطی به نام بحران به

و رطوبـت  ) هیـدرولوژیکی (اي، جریـان رودخانـه  )اقلیمـی (بارش  هها با سه مقولخشکسالی

و  47دراکــوپ (و جوانــب ایــن ســه مقولــه در ارتبــاط هســتند      ) کشــاورزي (خــاك  

).1980همکاران،

وارد آمدن خسـارات زیـادي   هاي محیطی است که ساالنه موجب خشکسالی یکی از پدیده

عادي دانسـت  توان معلول یک دوره خشک غیرخشکسالی را می. گرددبهجوامع انسانی می

که بهاندازه کافی تدوام داشته باشـد تـا عـدم تعـادل در وضـعیت هیـدرولوژیکی منطقـه        

تمایز این پدیده با سایر مخاطرات طبیعی در ایـن  ). 2007و همکاران،  48مرید(ایجادگردد

 اًکه برخالف سایرمخاطرات طبیعی این پدیده به تدریج و در یک دوره زمـانی نسـبت   است

تري نسـبت بـه   طوالنی عملکرده و اثرات آن ممکن است پس از چند سال و با تاخیر بیش

سایر حوادثطبیعی ظاهر گردد، بنابراین چون تعیین دقیـق زمـان شـروع آن کـار مشـکلی      

بـه ماهیـت    بـا توجـه  داننـد و از سـویی   زنـده مـی  باشد تا حـدودیآن را یـک پدیـده خ   می

ها مثـل سـیل   ، کمک رسانی در هنگام وقوع این پدیده درمقایسه با سایر پدیدهخشکسالی

). 1389طالبی و موسوي، (باشدتر میتر و مشکلپیچیده

امروزه خشکسالی هیدرولوژیکی به علت توسـعه شهرسـازي، صـنعتی شـدن و کمبـود آب      

اي  صـورت مسـئله پیچیـده    هـاي زیـادي از جهـان بـه     عت در بخششرب، کشاورزي و صن

بینی زمان شروع و خاتمه خشکسـالی بسـیار    بر خالف سیل و بارندگی پیش. درآمده است

ها طول بکشـد تـا واقعـا بتـوان تشـخیص داد کـه        ها یا ماه ممکن است هفته بوده ودشوار 

 فیـ در ط يبـار اثـرات فاجعـه   ،یخشکسـال ). 1387علیـزاده،  (اسـت خشکی اتفاق افتـاده  

و  سـت یز طیاقتصـاد، محـ   ،يکشـاورز  ،شـرب  آب رهیـ ذخ هـا شـامل   از بخـش  ياگسترده

 ریـزي  ی، عامل اصـلی در برنامـه  مناسب از خشکسال یابیارز.کند و سالمت ایفا می بهداشت
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 یتوانـد بـه کـاهش اثـرات منفـ     یزود هنگـام مـ   ییشناسـا .شـود  محسوب میآب  تیریمد

راستا توسعه داده شده و در حال حاضـر   نیدر ا ارهایاز مع يتعداد.ی کمک کندخشکسال

بـر اسـاس    توانـد یهـا مـ  شـاخص  نیـ ا. ی هسـتند خشکسال فیتوص يدر حال استفاده برا

اي  رودخانـه ی و جریـان  اهیپوشش گ طیمختلف بارش، دما، شرا ياز پارامترها يامجموعه

).2011خدون و همکاران، (مورد محاسبه قرار گیرد 

 ازیمورد ن خشکسالی شدتپارامتر از  يتر بیشی کیزیف يهااسیاز اثرات، مق ياریبس يبرا

 یمدت زمـان خشکسـال   ،مثال در رودخانه يبرا یآب يهاستمیاز اکوس ياریبس يبرا. است

 طیحجم آب از دست رفته نسبت به شـرا  ی،برق آب دیتول يکه برا یمهم استدر حال اریبس

توسـعه روابـط کمـی بـین     ). 2015لون و الهـا،   ون(شود  می محاسبه )حجم مبودک(يعاد

و شدت خشکسالی  SDFهاي  فراوانی در رسم منحنی-مدت-پارامترهاي خشکسالی شدت

ــابی قــرار مــیامــورد  مختلــفهــاي  بــا دوره بازگشــت دالزیــوس و همکــاران، (گیــرد رزی

بـه یـک مشـکل و    اي  از حد جریـان رودخانـه   برداري بیش آبی و نیز بهره مشکل کم).2009

هاي استان اردبیل تبدیل شده اسـت کـه ایـن     مسأله حیاتی در کشور از جمله در رودخانه

در همین راستا، پژوهش حاضـر بـا   . آب را سبب شده است امر خشکی جریان در فصول کم

و بررسـی خشکسـالی   ) خشکسـالی هیـدرولوژیک  (تـرین جریـان    هدف تحلیل شـدت کـم  

هاي کمینـه بـا    چنین ارتباط جریان ، هم)SDI(اي  دخانههیدرولوژیک با شاخص جریان رو

هاي مختلف داراي آمار دبـی جریـان    هاي مختلف در حوضه احتمال وقوع  و دوره بازگشت

هـدف از مطالعـه حاضـر،    چنـین   ریزي شـده اسـت، هـم    استان اردبیل برنامه هايرودخانه

 SDFهـاي   عیین منحنیبر اساس آمار دراز مدت خشکسالی و ت SDFهاي  ارزیابی منحنی

آستانه ثابت، آستانه متحرك فصلی، (هاي مختلف خشکسالی هیدرولوژیک  با لحاظ آستانه

هـاي اسـتان    در رودخانـه ) آستانه متغیر متوسط ساالنه و آستانه جریـان زیسـت محیطـی   

  .برداري از منابع آب است اردبیل با شرایط متنوع اقلیمی، کاربري اراضی، توپوگرافی و بهره

-هـاي شـدت   هاي مرطوب با استفاده از منحنـی  رك و تجزیه و تحلیل خشکسالی و دورهد

  .فراوانی از موارد حائز اهمیت در تحقیق حاضر است-مدت
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Abstract
Research Aim:The purpose of the This study was to evaluate the SDF curves based on 
long-term drought data and determination of SDF curves with various hydrological 
drought thresholds (fixed threshold, seasonal threshold, mean annual variation 
threshold and environmental flow threshold) in rivers of Ardabil province with 
different climatic conditions. , Land use, topography and water resources utilization.
Research method:To study the hydrological drought, four different thresholds were 
used and to study the severity of hydrological drought, Easy Fit software was used in 
different Return periods, Also, in this research, the Stream flow Drought Index (SDI) 
was used to assess hydrological droughts in 33 hydrometric stations of Ardabil 
province. Stream flow Drought Index was calculated using DrinC software and then 
hydrological drought characteristics were analyzed.
Findings:The highest drought events were determined for constant, seasonal, yearly, 
E-flow threshold levels in Samina, Moshiran, Booran, and Samina stations, 
respectively. The lowest number of drought event was related to the Viladaragh 
station. Most of the drought events in all four threshold levels were observed low 
durations (one-month durations). The highest number of drought event has occurred 
at the constant threshold level with respect to other thresholds. In the present study, 
the Jonson_SB and Gen Extreme Value distributions were most suitable. With 
increasing the return period, the highest drought severity was related to the annual 
average threshold level and the lowest hydrological drought severity is related to the 
environmental-flow threshold level. According to the derived SDF curves, the 
severity of drought events will increase at all studied stations, as the drought duration 
increases.
Conclusion:Hydrological droughts, using SDF curves and using SDI index, are 
determined in the rivers of Ardabil province with different climatic conditions, land 
use, topography and utilization of water resources.

Keywords: Hydrological Drought, SDF Curves, SDI Index, Ardabil Province



  
University of Mohaghegh Ardabili

Faculty of Agriculture and Natural Resources
Department of Natural Resources

Thesis submitted in partial fulfillment for the degree of
M.Sc. in Watershed Manegement Engineering 

University of Mohaghegh Ardebili

Evaluation of Hydrological Drought Using 
Severity-Duration and Frequency (SDF) 

Curves in Ardabil Province Rivers 

By:Hamed Amini

Supervisor:

Abazar Esmali Ouri (Ph.D)
Raoof Mostafazadeh (Ph.D)

Advisor:

Mearaj Sharari (Ph.D)
Mohsen Zabihi (M.Sc.)

January 2019


