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چکیده
خشکسالی رویداد طبیعی است که هرساله کشورهای زیادی را با کمبود آب مواجه میکند .اقلیم خشک و نیمهخشک و توزیع
نامناسب بارندگی ازنظر مکانی و زمانی سبب افزایش دوچندان اثر منفی کمبود منابع آب در کشور ایران شده است .بررسی پدیده
خشکسالی بهمنظور برنامهریزی و مدیریت چگونگی مواجهه با این پدیده امری ضروری است .در این پژوهش وضعیت
خشکسالی هواشناسی و هیدرولوژیکی حوضه دورود-بروجرد با استفاده از دادههای پنج ایستگاه هواشناسی و سه ایستگاه
هیدرومتری از سال  1366الی  1395موردبررسی قرار گرفت .بدین منظور از شاخصهای هواشناسی خشکسالی  EDIو شاخص
هیدرولوژیکی خشکسالی  RDIبا دبی آستانه  Q70و  Q90بهره گرفته شد .داده بارش روزانه جهت محاسبه شاخص  EDIو داده
دبی روزانه بهمنظور تعیین شاخص  RDIمورداستفاده قرار گرفت .نتایج بهدستآمده در مقیاس ساالنه ،ماهانه و منطقه بررسی و
مقایسه شد .نتایج پژوهش حاکی از وجود حالت غالب خشکسالیهای نرمال و متوسط در اکثر مناطق حوضه بود .همچنین نتایج
نشان داد شاخص  EDIحساسیت کمتری را نسبت به طول دوره آماری نشان میدهد و دارای تغییرات منطقی زمانی بود؛ لذا،
قابلیت الزم برای استفاده در سامانه پایش خشکسالی را دارد .این شاخص سال  1391را خشکترین سال تعیین کرد .همچنین
شاخص  RDIدر هر دو حالت دبی آستانه  Q70و  Q90سال  1370را خشکترین سال نشان داد.
واژههای کلیدی :دبی آستانه؛ حوزه آبخیز؛ خشکسالی؛ مدیریت منابع آب
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 -1مقدمه
حدود  %70از سطح زمین با آب پوشیده شده است اما بحران
آب در بسیاری از کشورهای جهان ازجمله ایران ،یکی از
دغدغههای اصلی بشر خواهد بود .کاهش منابع آبی در
مناطق مختلف کشور از اثرات بحران آب است.
(. )Karzarjodivand and Shokri. 2016طی سالهای
اخیر تغییر اقلیم با روند صعودی دما و نزولی بارش وقوع
خشکسالیهای متعددی را سبب شده است که دلیل
مضاعفی بر افزایش برداشت در سراسر جهان بوده است .این
امر نه در ایران که در سراسر جهان پژوهشگران بسیاری را بر
آن داشته که پژوهشها زیادی در این زمینه انجام پذیرد.
خشکسالی نهتنها در کشورهایی با اقلیم خشک و
نیمهخشک مانند ایران ،بلکه در سطح کشورهای مرطوب
اتحادیه اروپا بهعنوان یک مسئله مهم شناختهشده است .
) (Kampragou et al. 2011خشکسالی یک رویداد
طبیعی است که هرساله کشورهای زیادی را با کمبود آب
مواجه میکند .در حال حاضر حدود  80کشور در منطقههای
خشک و نیمهخشک جهان قرارگرفتهاند .کشور ما با میانگین
بارندگی حدود  250 mmجزء این کشورها به شمار میآید
که میتوان با ایجاد طرحهای آمادگی و مدیریت آن
تااندازهای از دشواریها و خسارتهای ناشی از خشکسالی
کاست .ازآنجاییکه خشکسالی بر همه جنبه و بخشهای
زندگیهـای مختلـف جامعـه بهخصوص تغییـر محیط
طبیعی تﺄثیر مستقیم و غیرمستقیم دارد ،درک ناقص و
نادرست مفهوم آن موجب رکود در بخشهای مختلف
اقتصادی ،مدیریتی و سیاستگذاری میشود (Musavi and
).Khosravipur. 2012
اقلیم خشک و نیمهخشک ایران و بارندگی با توزیعهای
نامناسب ازنظر مکانی و زمانی سبب افزایش اثر منفی کمبود
منابع آب شده استZohrevandi and Ahmadi. ( .
. )2011همه مناطق دنیا ممکن است گاهی اسیر پدیده
خشکسالی گردند اما این وضعیت در مناطقی که ازنظر
اقلیمی خشک محسوب میشوند بیشتر به چشم میخورد.
بهمنظور بررسی خشکسالی از یک سری شاخصها برای
تعیین وضعیت این پدیده در منطقه استفاده میشود.
شاخصهای خشکسالی با در نظر گرفتن اطالعات اقلیمی و
هیدرولوژیکی مانند درجه حرارت ،بارندگی ،جریان رودخانه،
رواناب سطحی و سایر عوامل ،سعی میکنند تصویری از
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وضعیت خشکسالی در غالب کمی و کیفی بیان نمایند.
اگرچه هیﭻ شاخصی نظر کمی و کیفی بـاالتر از بقیـه نیست
ولی برخی از شاخصها ممکن است برای بعضی از کاربران
مفیدتر و کارآمدتر باشـند .شاخصهای هواشناسی
خشکسالی از دادههای کوتاهمـدت بارش ،برف ،ذخایر آب،
دما و غیره برای تبدیلشدن به یـک نمـونـه قابلفهم ساخته
میشوند ( .)Malek Sabet et al. 2015بسیاری از طراحان
پروژههای آبی توصیه میکنند که وضعیت خشکسالی را با
چند شاخص بررسی نمود و تصمیمات بر مبنای شاخصی
اتخاذ گردد که با عکسالعملهای محیطی تطابق بیشتری
در منطقه مطالعاتی دارد ).(Ensafi Moghadam. 2007
برای تعیین خشکسالی از شاخصهایی مرتبط با نوع
خشکسالی استفاده میگردد .درواقع شاخصها به کمک
تعریف خشکسالی مورداستفاده قرار میگیرند تا سطح،
شدت و مدت را بیان نمایند .دراینبین شاخصهای مختلفی
به کار گرفته میشوند .در این خصوص پژوهشهای متعددی
صورت گرفته است که از این میان میتوان به پژوهش
) Mahmudi et al. (2019اشاره کرد که به مقایسه
شاخصهای مختلف خشکسالی و انتخاب بهترین شاخص
خشکسالی برای پایش خشکسالی در ایران پرداختند .برای
این منظور ،از هفت شاخص خشکسالی شامل شاخص بارش
استاندارد ( 1،)SPIدرصد نرمال ( 2،)PNشاخص امتیاز Z
( 3،)ZSIشاخص دهکها ( 4،)DIشاخص  Zچینی (5،)CZI
شاخص خشکسالی مؤثر ( 6)EDIو شاخص  Zچینی
اصالحشده ( 7)MCZIبرای مقیاسهای زمانی  12 ،6 ،1و
 24 monthاستفاده شد .نتایج نشان داد که شاخص EDI
طبقات خشکسالی عمومی را بهتر از سایر شاخصها نشان
میدهد.
) ، Deo et al. (2017در پژوهش خود از شاخص  EDIبرای
تعیین مقدار و تداوم خشکسالی در استرالیا با استفاده از
دادههای روزانه استفاده کردند .نتایج نشان داد شاخص EDI
در این منطقه بهخوبی سرعت پیشرفت خشکسالی ،شدت،
1

Standard Precipitation Index
Percent of Normal
3
Z Score Index
4
Decile Index
5
China Z Index
6
Effective Drought Index
7
Modified China Z Index
2
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شروع ،خاتمه و طبقهبندی را تحلیل کرده استWable et .

) al. (2019در پژوهشی به مقایسه شاخصهای خشکسالی
در حوضه رودخانه نیمهخشک هند پرداختند .در این مطالعه،
عملکرد پنج شاخص خشکسالی برای یک حوضه نیمهخشک
واقع در غرب هند ارزیابی شد .بهعنوانمثال ،درصد خروج از
حالت عادی ( ،)PDNشاخص  ،EDIشاخص  ،SPIشاخص
خشکسالی شناسایی ( )RDIو شاخص استاندارد تبخیر و
تعرق بارش ( )SPEIانتخاب شدند .از بین این شاخصهای
خشکسالی EDI ،یک شاخص خشکسالی مرحلهای مستقل
است و چهار شاخص مقیاس چند زمانه دیگر در مقیاسهای
 9 ،6 ،3 ،1و  12 Monthتعریفشدهاند .نتایج معیارهای
ارزیابی عملکرد نشان داد که  SPEI-9باالترین نمره وزن کل
( )136را دارد و مناسبترین شاخص خشکسالی در منطقه
مورد مطالعه است و پسازآن  EDI ،SPI-9 ،RDI-9و
 PDN-9قرار دارند Kamruzzaman et al. (2019) .در
پژوهش خود ،عملکرد  EDIو  SPIرا برای شناسایی وقایع
خشکسالی طی یک دوره  35ساله ( 1981تا  )2015در
بنگالدش مورد مقایسه قراردادند .دادههای بارندگی از 27
ایستگاه هواشناسی در سراسر بنگالدش برای محاسبه مقادیر
 EDIو  SPIاستفاده شد .نتایج نشان داد که  EDIبهتر از
 SPIمیتواند سوابق تاریخی وقایع واقعی را تشخیص دهد.
عالوه بر این EDI ،در ارزیابی خشکسالی کوتاهمدت و
بلندمدت از  SPIکارآمدتر است .همچنین نتایج نشان داد که
شاخصهای  SPI3و  EDIدر مقایسه با سایر SPIها توانایی
بهتری در شناسایی حوادث خشکسالی در بنگالدش دارند.
بااینحال SPI،تخمینهای اشتباهی تولید کرد؛ بنابراین،
 EDIبیشتر پاسخگوی شرایط خشکسالی است و قادر است
شرایط واقعی وضعیت خشکسالی در بنگالدش را به تصویر
بکشد Ekhtiari and Dinpajuh (2018) .در بخشهایی از
ایران به پایش خشکسالی بخشهایی از ایران پرداختند.
بدین منظور ایستگاههای تبریز ،بندر انزلی و زاهدان طی
دورهی آماری  1330-31الی  1390-91با استفاده از
شاخص خشکسالی مؤثر ) (EDIتوسط موردبررسی قرار
گرفت .نتایج نشان داد بر اساس تعداد روزهایی خشکسالی،
ایستگاههای بندر انزلی ،تبریز و زاهدان بهترتیب با ،2407
 1517و  1338 dayخشک از کل دوره آماری در رتبههای
اول تا سوم خشکسالی جای گرفتهاندDaneshmand and .
) Mahmudi (2016برای بررسی و آشکارسازی رفتار
دورهای خشکسالی ماهانه ایران از آمار بارش ماهانه 41
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ایستگاه همدیدی کشور برای یک دوره آماری 31 yr
( )1983-2013و برای شناسایی فراوانی درجات مختلف
خشکسالی از شاخص  EDIاستفاده کردند .نتایج نشان داد
که دورههای غالب موجود در سری زمانی خشکسالیهای
ایران بسیار متنوع بوده و از دورههای  2تا  30 yrرا شامل
میشوند ،Prudhomme and Sauquet (2007) .در
پروژهای شاخص خشکسالی کمبود جریان منطقهای ()DI1
را در منطقه فرانسه موردبررسی قراردادند .آنها با استفاده از
تحلیل خوشهای ،آبوهوای این منطقه را طبقهبندی کردند.
با توجه به مدلسازی RDI2مشخص شد که در سال 2003
خشکسالی رخداده است Shokuhi and Zare .به تحلیل
شاخصهای  PNI ،DI ،SPI ،CZIو  ZSIدر نرمافزار DIP
برای ایستگاه اهرم شهرستان تنگستان در یک دوره 45 yr
پرداختند .نتایج نشان داد که شاخصهای DI ،SPI ،CZI
 PNI،و ZSIشدیدترین خشکسالی را برای سال 74-1373
و مرطوبترین سال را  1375-76نشان میدهند .بررسیها
نشان داد شاخصهای  SPI،CZIو  ZSIعملکرد تقریباً
مشابهی دارند .شاخص  MCZIدر مقیاس ساالنه قادر به
نمایش و تعیین خشکسالیها و ترسالیهای شهرستان
تنگستان نیست زیرا برای همه سالها نتایج یکسان(نسبتاً
خشک) است .بررسی پایش خشکسالی با استفاده از
شاخصهای  SPIو  EDIدر آفریقای جنوبی توسط
) Omolola et al. (2021موردبررسی قرار گرفت و نتایج
نشاندهنده بیشترین تطبیق شاخص  SPIیکماهه و
سهماهه با  EDIبود .بررسی پژوهشهای انجامشده نشان داد
که شاخصهای  EDIو  RDIبه پایش روزانه خشکسالی
میپردازند که این امر دقت باالتر شاخصها را تﺄیید میکند.
همچنین شاخص  RDIقابلیت ارزیابی پایش خشکسالی
برحسب کاهش دبی در رودخانهها بهطور دقیق را دارا است.
 EDIنیز جهت پایش تنها به داده بارش اکتفا میکند که این
خود یک مزیت بهخصوص در مناطق فاقد آمار یا مواجه با
کمبود آمار به شمار میرود .در منطقه موردمطالعه تاکنون
مقایسه دو شاخص  RDIو  EDIانجامنشده است .لذا با توجه
به قابلیت این دو شاخص ،در این پژوهش ارزیابی و بررسی
خشکسالی هیدرولوژیکی و هواشناسی در حوضه دورود-
بروجرد در یک دوره  30 yrو بررسی و تحلیل نتایج حاصل
از این دو شاخص موردتوجه قرار گرفت.
Deficit Index
Regional Streamflow Deficiency Index
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 -2مواد و روشها
 -1-2منطقه موردمطالعه
2

حوضه دورود-بروجرد با وسعتی به میزان  2545/8 Kmبین
عرض شمالی حـداقل  33°و 36′و حـداکثر  34 °و  6′طـول
شــــرقی حــــداقل  48°و  27′و حــــداکثر  49°و  27′در
شمالیترین قسمت حوضه آبریز کارون بزرگ واقعشده اسـت.
بهعلت ورود جریانات سـطحی بـه ایـن محـدوده و همچنـین
وجود بارندگی کافی و برفگیر بودن ارتفاعات ایـن محـدوده،
مسیلهـای واقـع در آن داممـی بـوده و زهکـش اصـلی ایـن
محدوده را رودخانههـای سـیالخور ،مـاربره و رودخانـه تیـره
تشکیل میدهند .کمترین ارتفاع محـدوده  ،1437 mمربـو
به بخشهای خروجی حوضه و بیشترین ارتفـاع محـدوده m
 4015از سطح دریا ،مربو به جنوب شرقی محـدوده اسـت.
میانگین بارش ساالنه در دشتهای این محدوده 492/8 mm
محاســبهشــده اســت .جریانــاتی کــه وارد محــدودهی دورود-
بروجرد می شود از ناحیه شمال غرب ،جنوب و شـرق آن و از
سمت محدودههای ازنا ،میرقاسم و اشترینان اسـت .در شـکل
( )1موقعیـت جغرافیـایی محـدودهی مطالعـاتی و موقعیـت
ایستگاه های هواشناسی و هیدرومتری حوضه دورود-بروجـرد
مشخصشده است.
 -2-2دادههای مورداستفاده
در این پژوهش از دادههای روزانه بارش و دبی ایستگاههای
هواشناسی و هیدرومتری دشت دورود-بروجرد ،از سال 1366

تا  1395برای برآورد شاخصهای  EDIو  RDIاستفادهشده
است .ایستگاههای هواشناسی عبارتاند از :بروجرد ،رحیمآباد،
چم چیت ،چمزمان و ونایی-گلرود .همچنین ایستگاههای
هیدرومتری شامل ایستگاههای بیاتون ،محمد حاجی و تیره
میباشند .مشخصات ایستگاهها در جدول ( )1آمده است.

شکل  -1موقعیت جغرافیایی ایستگاههای هواشناسی و هیدرومتری
حوضه دورود-بروجرد
Fig. 1 Geographical location of meteorological and
hydrometric stations of Doroud-Borujerd basin

جدول  -1مشخصات ایستگاههای هواشناسی و هیدرومتری
Table 1 Specifications of meteorological and hydrometric stations
Station Type
Height
latitude
Longitude
length of statistical period
Rain gauge
1490
33.9
48.75
1366-1395
Evaporation
1490
33.78
48.8
1366-1395
Rain gauge
1290
33.56
48.97
1366-1395
Rain gauge
1830
33.4
49.4
1366-1395
Rain gauge
2000
33.91
48.59
1366-1395
Stream gauge
1620
33.7
48.98
1366-1395
Stream gauge
1570
33.73
48.75
1366-1395
Stream gauge
1450
33.47
49.06
1366-1395

 -3-2شاخص EDI

شاخص  EDIتوسط  Byunاز دانشگاه ملی  Pukyongدر
سال  1996ارامه و خشکسالی سال  1995-1996در آمریکا
نیز با این شاخص با بهرهگیری از  195ایستگاه ارزیابی شد
( .)Wilhite and Byun 1999در این شاخص ،خشکسالی
بهطور روزانه پایش میشود که این قابلیت در شاخصهای

محیطزیست و مهندسی آب
دوره  ،7شماره  ،4زمستان1400

Station
Brujerd
Rahim abad
Cham chit
Chem zaman
Venaei-Golrud
Biatun
Mohammadhaji
Tire

قبلی مدنظر نبوده است و مزیت اصلی این شاخص است .تنها
دادهی موردنیاز برای محاسبه این شاخص ،بارندگی است.
مراحل محاسباتی این شاخص با انتخاب فرضی کمبود آب
آغاز و با ادامه عملیات دوره واقعی آن تعیین میشود .منظور
از دوره فرضی در نظر گرفتن یک دورهی کمبود بارش فرضی
قبل از شروع دورهی آماری است .این دورهی فرضی میتواند
( 365 dayنماینده مقدار کل منابع آب ذخیرهشده برای یک
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دوره طوالنی) یا ( 15 dayنماینده مقدار کل منابع آب
ذخیرهشده برای یک دوره کوتاهمدت) باشد .پس از انتخاب
دورهی فرضی مراحل محاسبات آغاز میشود که در ادامه به
آن پرداختهشده است .پژوهش حاضر نیز با استفاده از
شاخص خشکسالی مؤثر و در مقیاس روزانه و در حوضه
دورود-بروجرد انجام شد .به علت اینکه شاخص RDI
بهصورت منطقهای محاسبه میشود ،شاخص  EDIهم با
تخمین بارندگی در سطح منطقه با دو روش میانگینگیری
ریاضی و چندضلعی تیسن ،محاسبه و بررسیشده است.
-1-3-2محاسبه  EPIروزانه

اصلیترین مفهوم در این شاخص ،بارش مؤثر است که درواقع
جمع بارش روزانه با یک تابع کاهشی ،وابسته به زمان است؛
بهعبارتدیگر  EPهرروز ،تابعی از بارندگی همان روز و یک
دوره ماقبل خود بوده که در آن بارشهای اخیر نسبت به
بارشهای قدیمیتر وزن بیشتری دارند ( Byun and
.)Wilhite 1999
]𝑛𝐸𝑃𝑖 = ∑𝑖𝑛=𝑖[(∑𝑛𝑚=1 𝑃𝑚 )/

()1
روز قبل  m-1بارندگی تا 𝑚𝑃 تداوم فرضی و iکه در آن
است .این رابطه بهخوبی تﺄثیر بارشهای اخیر نسبت به
بارشهای قدیمیتر را نشان میدهد .همچنین در معادله
خواهد داشتEP .فوق ،طی دوره آماری هرروز مستقالً یک
EPلذا برای هر دوره که هدف بررسی خشکسالی باشد ،باید
هرروز دوره را با در نظر گرفتن تداوم موردنظر به دست آورد.
بدیهی است که این محاسبات برای سال اول دوره آماری
قابل انجام نخواهد بود و از سال دوم به بعد قابل انجام است.
-2-3-2محاسبه میانگین بارش مؤثر روزانه

میانگین بارش مؤثر ( 1)MEPدرواقع میانگین یا نرمال EP

برای هرروز تقویمی بوده که ویژگیهای اقلیمی را در یک
مکان و زمان معین نشان میدهد .برای محاسبه  MEPیک
روز ،باید EPهای همان روز را در طول دوره موردنظر باهم
جمع کرده و میانگین گرفت .ازآنجاییکه تغییرات MEP
قدری زیاد است ،توصیه میشود تا از میانگین متحرک day
 MEP 5ها استفاده شود.
-3-3-2محاسبه انحراف بارش مؤثر از میانگی مؤثر

برآورد انحراف  EPاز  MEPکه با  DEPمعرفی میگردد،
مرحله بعدی محاسبات بوده که برای کل روزهای دوره آماری
محاسبه میگردد:
1

Mean Effective Precipitation

محیطزیست و مهندسی آب
دوره  ،7شماره  ،4زمستان 1400

𝑃𝐸𝑀 𝐷𝐸𝑃 = 𝐸𝑃 −

()2

مقدار مثبت  DEPنشاندهنده ذخیره آب در همان تاریخ و
مکان بود و مقدار منفی آن معنی عکس دارد.
-4-3-2محاسبه مقدار استانداردشده انحراف بارش مؤثر از
میانگین بارش مؤثر

بهمنظور امکان مقایسه نتایج قبل بین مناطق مختلف بدون
توجه به شرایط آب و هوایی ،ارقام حاصله از مرحله قبل با
استفاده از رابطه ( )3استاندارد میشود:
𝑃𝐸𝐷

)𝑃𝐸(𝑇𝑆 = 𝑃𝐸𝑆

()3

که ) 2(SEPمقدار استانداردشده انحراف بارش مؤثر از
میانگین بارش مؤثر ST(EP) ،انحراف معیار  EPبرای هرروز
تقویمی است .این مقدار قادر است ،شدت خشکسالی یک
موقعیت را با موقعیت دیگری بدون توجه به اختالف آب و
هوایی مقایسه کند.
-5-3-2محاسبه شاخص بارندگی موردنیاز برای برگشت به
شرایط نرمال روزانه

محاسبهی این قسمت با تکرار مراحل قبل با توجه به دوره
تداوم واقعی آغاز میگردد .پس از محاسبه  DEPهرروز با
توجه به تداوم واقعی ،شاخص بارندگی موردنیاز برای برگشت
به شرایط نرمال روزانه ( 3)PRNمربو مطابق رابطه ()4
محاسبه میشود که اندیس  jدر آن اشاره به تداوم واقعی
دارد.
𝑗𝑃𝐸𝐷
1
𝑗
) (∑𝑁=1
𝑁

()4

= 𝑗𝑁𝑅𝑃

 PRNدر حقیقت مقدار بارندگی الزم برای برگشت به
شرایط نرمال از حالت کمبود را نشان میدهد .با توجه به
اینکه مقدار کمبود بارندگی نشاندهنده شدت خشکسالی
است ،لذا میتوان با  PRNشدت خشکسالی را ارزیابی کرد،
اگرچه به شرایط آب و هوایی وابسته بوده و الزم است تا
مانند  SEPاستاندارد گرد.
-6-3-2محاسبه شاخص EDI

شاخص  EDIدرواقع شکل استانداردشده  PRNاست و
مطابق رابطه ( )5برآورد میگردد.
() 5

𝑗𝑁𝑅𝑃

)𝑗

𝑁𝑅𝑃(𝑇𝑆 = 𝑗𝐼𝐷𝐸

Standardize Effective Precipitation
Precipitation needed for a Return to Normal
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کهST(PRNi) ،اال نشاندهنده انحراف معیار  PRNاست
(.)Moghadasi et al. 2004
طبقهبندی خشکسالی با توجه به شاخص خشکسالی مؤثر
در جدول ( )2ارامهشده است.
جدول  -2طبقهبندی خشکسالی با استفاده از شاخص EDI

()Moghadasi et al. 2004
Table 2 Drought classification using EDI index
)(Moghadasi et al. 2004
EDI
Category
EDI Values
Rank
1
Extreme drought
<-2.5
2
Severe drought
-1.5 to -2.5
3
Moderate drought
-0.7 to -1.5
4
Dry
-0.7 to 0
5
Slight Surplus of Water
0 to 0.7
6
High Surplus of Water
0.7 to 1.5

 -3-2شاخص DI

برای بررسی خشکسالی هیدرولوژیکی از این شاخص
استفاده شد که اولین بار توسط ( )Stahl 2001در اروپا
بهصورت منطقهای ارزیابی شد .داده مورداستفاده این شاخص
دبی روزانه و دبی آستانه است .برای محاسبه شاخص DI
برای هر یک از روزهای سال ( )Jدر طول  Nسال دادههای
آماری موجود در یک ایستگاه هیدرومتری ،ابتدا برای هر یک
از روزهای سال بازهای به طول  Dروز قبل و  Dروز بعد
انتخاب میشود .در مرحله بعد منحنی تداوم جریان برای بازه
هرروز ( )jمحاسبه و رسم میگردد .محاسبه دبی آستانه ()Q
مرحله بعدی است .در ادامه سری جریان رودخانه با دبی
آستانه مقایسه میشود .ارقام کمتر مبین وقوع خشکسالی
( )DI=1و بیشتر ،عدم وقوع خشکسالی ( )DI=0را نشان
میدهد.
-4-2شاخصRDI

از جمع شاخصهای  ،DIمقادیر منطقهای آن تحت عنوان
شاخص منطقهای  RDIبهدست میآید .درواقع اعالم
خشکسالی با  ،RDIدر یک روز و ناحیهای است که همگنی
آن مورد تﺄیید قرارگرفته باشد .چنانچه در این ناحیه M
ایستگاه هیدرومتری با  Nسال داده روزانه دبی وجود داشته
باشد ،در این صورت شاخص ) RDI(tمطابق رابطه ()6
محاسبه میشود (:)Prudhomme and Sauquet 2007
()6

1

𝑀∑ 𝑀 = )𝑡(𝐼𝐷𝑅
)𝑡( 𝑖𝐼𝐷 𝑖=1

محیطزیست و مهندسی آب
دوره  ،7شماره  ،4زمستان1400

که  :iشمارنده ایستگاههای موجود در منطقه و)𝑡( 𝑖𝐼𝐷 ،مقدار
 DIدر ایستگاه iام در روز tام میباشند .چنانچه مقدار RDI
برای منطقهای برای یک روز خاص بیشتر از  0/3باشد آنگاه
در آن روز در منطقه موردمطالعه خشکسالی رخداده است
(.)Prudhomme and Sauquet 2007

 -3یافتهها و بحث
 -1-3نتایج شاخص EDI
 -1-1-3بررسی تغییرات بارندگی ساالنه

جهــت بررســـی تغییـــرات بارنـــدگی در مقیـــاس ســـاالنه،
مجمــوع بــارش در هــر ایســتگاه بــرای ســالهــای -1395
 1366محاســبه شــد .بــرای پرهیــز از پــرحجم شــدن مقالــه
تنها نتـایج مربـو بـه ایسـتگاه بروجـرد ،در مراحـل مربـو
بــه نتــایج شــاخص  EDIارامــهشــده اســت .شــکل ()2
تغییــرات بــارش ســاالنه در ایســتگاه بروجــرد را نشــان مــی-
دهد .رونـد نمـودار بـهصـورت نزولـی اسـت و میـزان بـارش
در طــی ســالهــای  1366تــا  1395کــاهشیافتــه اســت.
همان طور که مشاهده مـیشـود ،کـمتـرین مقـدار بـارش در
ســـال  1390و بـــه مقـــدار  348/5 mmبـــوده اســـت.
همچنــین بــیشتــرین مقــدار بارنــدگی مربــو بــه ســال
 1374به مقدار  744/5 mmاست.
 -2-1-3بررسی خشکسالی در مقیاس ساالنه و ماهانه با شاخص
EDI

به منظور بررسـی و پـایش خشـکسـالی در مقیـاس ماهانـه،
از نتایج شـاخص بـرای هرمـاه میـانگینگیـری شـد و نتـایج
بـــهصـــورت نمـــودار ارامـــه گردیـــد .شـــکل ( )3شـــاخص
خشــکســالی  EDIدر مقیــاس ماهانــه طــی دوره 30 yr
بــرای ایســتگاه بروجــرد را نشــان مــیدهــد .طبــق ایــن
نمــودار ،اردیبهشــتمــاه در ســال  1391خشــکتــرین مــاه
بــوده اســت .همچنــین شــکل ( )3شــاخص خشــکســالی
 EDIرا در مقیــــاس ســــاالنه طــــی دوره  30 yrبــــرای
ایســتگاه بروجــرد را نشــان مــیدهــد .طبــق ایــن نمــودار،
 1391خشکتـرین سـال بـوده اسـت .بـا توجـه بـه بررسـی
دادهها ،مشخص است کـه علـت ایـن امـر بـارش کـم در آن
محــدودهی زمــانی بــوده اســت .فــروردینمــاه ســال 1375
مرطــوبتــرین مــاه در طــی  30 yrداده بــا شــدت 1/30
اســت .در مقیــاس ســاالنه نیــز ســال  1374بــا شــدت
 0/594مرطــوبتــرین ســال اســت .نتــایج ســایر ایســتگاههــا
در جدول ( )3آمده است.
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شکل  -2نمودار بارندگی ساالنه ایستگاه بروجرد
Fig. 2 Graph of annual rainfall of Borujerd station
-3-1-3بررسی خشکسالی در مقیاس ساالنه و ماهانه با شاخص
EDI

بهمنظور بررسی و پایش خشکسالی در مقیاس ماهانه ،از
نتایج شاخص برای هرماه میانگینگیری شد و نتایج بهصورت
نمودار ارامه گردید .شکل ( )3شاخص خشکسالی  EDIدر
مقیاس ماهانه طی دوره  30 yrبرای ایستگاه بروجرد را نشان
میدهد .طبق این نمودار ،اردیبهشتماه در سال 1391
خشکترین ماه بوده است .همچنین شکل ( )4شاخص
خشکسالی  EDIرا در مقیاس ساالنه طی دوره  30 yrبرای

ایستگاه بروجرد را نشان میدهد .طبق این نمودار1391 ،
خشکترین سال بوده است .با توجه به بررسی دادهها،
مشخص است که علت این امر بارش کم در آن محدودهی
زمانی بوده است .فروردینماه سال  1375مرطوبترین ماه در
طی  30 yrداده با شدت  1/30است .در مقیاس ساالنه نیز
سال  1374با شدت  0/594مرطوبترین سال است .نتایج
سایر ایستگاهها در جدول ( )3آمده است.
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شکل  -3تغییرات شاخص  EDIدر مقیاس ماهانه ایستگاه بروجرد
Fig. 3 Changes in EDI index on a monthly scale of Borujerd station
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شکل  -4تغییرات شاخص  EDIدر مقیاس ساالنه ایستگاه بروجرد
Fig. 4 Changes in EDI index in the annual scale of Broujerd station

جدول  -3جدول نتایج شاخص  EDIدر سایر ایستگاههای موردمطالعه بهصورت خشکترین ماهها و سالها
Table 3 Table of EDI index results in other stations studied as the driest months and years
Station
Lowest Annual Rainfall
The Driest Year
The Driest Month
Rahim Abad
1997
2007
March 2012
Chamchit
1990
1990
Dec. 1990
Chemzaman
2011
2011
Feb. 2011
Venaei-Golrud
2007
2011
April 2012
-3-1-3نتایج شاخص  EDIبهصورت منطقهای به روش
میانگینگیری ریاضی

دادههای بارش با روش میانگینگیری بهصورت منطقهای
درآمده و سپس شاخص  EDIبرای کل منطقه طی دوره yr
 30محاسبه گردید .بر اساس این شاخص ،خشکسالیها در
 6رتبه طبقهبندی میشوند .طبق محاسبات بهعملآمده،
خشکسالیهای شدید در سالهای ،1375 ،1374 ،1369
 1390 ،1389 ،1388 ،1387 ،1386 ،1379 ،1377و
 1391بهوقوع پیوسته است؛ اما سال  1391خشکسالی
بسیار شدید رخداده است .در این سال  5دوره خشکسالی به
وقوع پیوسته و بیشترین تداوم خشکسالی مربو به تاریخ
 1فروردین تا  3آبان است که خشکسالی شدید رخداده
است و تداوم واقعی خشکسالی در این دوره  219 dayاست.
حداکثر بارش موردنیاز جهت برگشت به شرایط نرمال و اتمام
خشکسالی  81/28 mmبوده است .حداکثر شدت
خشکسالی این دوره مقداری برابر با  ،-2/58در روز 13
اردیبهشتماه رخداده است .در مقابل کمترین تداوم
خشکسالی در این سال به مدت  10روز ،از  11آبان تا 20
آبان  1391طول کشیده است .در این دوره حداکثر بارش
موردنیاز برای بازگشت به حالت نرمال  19/04 mmبوده

محیطزیست و مهندسی آب
دوره  ،7شماره  ،4زمستان1400

است .حداکثر خشکسالی نیز طی این دوره در روز  20آبان
و با مقدار شاخص  -0/61مشاهدهشده است .شکل ()5
وضعیت شاخص خشکسالی  EDIو مقدار  PRNرا در حالت
دادههای منطقهای شدهی بارش به روش میانگینگیری
ریاضی نمایش میدهد .در این شکل همانطور که مالحظه
میشود وضعیت منطقه را ،از آغاز تا پایان سال تحت دوره
خشک و یا خشکسالی گزارش میکند .بدترین شرایط
خشکسالی با توجه به این شکل 7 ،ماه اول سال 1391
است .برای بهتر نشان دادن اشکال EDI ،در  10ضرب شده
است.
-4-1-3نتایج شاخص  EDIبهصورت منطقهای به روش چندضلعی
تیسن

در ایــن روش دادههــای  30 yrروزانــه بــارش  5ایســتگاه بــا
اســتفاده از روش چندضــلعی تیســن کــه در نــرمافــزار GIS
محاسبه شد ،بهصـورت منطقـهای موردبررسـی قـرار گرفـت.
براساس این شاخص ،خشکسالیهـا در  6رتبـه طبقـهبنـدی
میشوند ولی طبق محاسبات صورت گرفته رتبه خشکسـالی
بسیار شدید مشاهده نشد و تنهـا  5طبقـه طـی دوره آمـاری
موردمطالعــه در ایــن منطقــه رخداده اســت .بــا توجــه بــه
محاســبات ،خشــکســالیهــای شــدید در ســالهــای ،1369
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 1391 ،1390 ،1386 ،1379 ،1377 ،1375و 1393
رخ داده است؛ اما در این روش نیز ،سال  1391تعداد روزهای
خشکسالی شدید بیشتر از سالهای دیگر داشته است.
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شکل  -5نمودار تغییرات روزانه مربو به بارندگی (دادههای بارش
منطقهای شده به روش میانگینگیری ریاضی)( PRN،بارندگی
موردنیاز برای برگشت به شرایط نرمال) و ( EDIشاخص
خشکسالی مؤثر) سال 91
Fig. 5 Chart of daily changes related to rainfall
(regional precipitation data by mathematical
averaging method), PRN (rainfall required to return to
)normal conditions) and EDI (effective drought index
in 2012
100
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شکل  -6تغییرات روزانه :مربو به بارندگی (دادههای بارش
منطقهای شده به روش چندضلعی تیسن)( PRN ،بارندگی
موردنیاز برای برگشت به شرایط نرمال) و ( EDIشاخص
خشکسالی مؤثر) سال 1391
Fig. 6 Daily changes related to rainfall (regionalized
precipitation data by Thyssen polygon method), PRN
(rainfall required to return to normal conditions) and
EDI (effective drought index) in 2012

در این سال  6دوره خشکسالی به وقوع پیوسته و بیشترین
تداوم خشکسالی مربو به تاریخ  1فروردین تا  1آبان است
که خشکسالی شدید رخداده است و تداوم واقعی

محیطزیست و مهندسی آب
دوره  ،7شماره  ،4زمستان 1400

خشکسالی در این دوره  217روز است .حداکثر بارش
موردنیاز جهت برگشت به شرایط نرمال و اتمام خشکسالی
 185/76 mmبوده است .حداکثر شدت خشکسالی این
دوره مقداری برابر با  ،2/41در روز  13اردیبهشتماه رخداده
است .در مقابل کمترین تداوم خشکسالی در این سال به
مدت  11روز ،از  19اسفند تا  29اسفند  1391طول کشیده
است .در این دوره حداکثر بارش موردنیاز برای بازگشت به
حالت نرمال  44/71 mmبوده است .حداکثر خشکسالی نیز
طی این دوره در روز  27اسفند و با مقدار شاخص -0/63
مشاهدهشده است.
شکل ( )6وضعیت شاخص خشکسالی  EDIو مقدار PRN
را در حالت دادههای منطقهای شده بارش به روش تیسن
نمایش می دهد .این نمودار وضعیت منطقه را ،از آغاز تا پایان
سال تحت دوره خشک و یا خشکسالی گزارش میکند.
بدترین شرایط خشکسالی با توجه به این شکل 7 ،ماه اول
سال  1391است .برای بهتر نشان دادن اشکال EDI ،در 10
ضرب شده است.
 -2-3نتایج شاخص خشکسالی RDI
 -3-1-2بررسی تغییرات دبی ساالنه

بــا محاســبهی مجمــوع دبــی ســاالنه در هــر ایســتگاه و
رســم نمــودار بــرای هــر ســه ایســتگاه ،شــدت خشــکی
در ایـــن  30 yrموردبررســـی قـــرار گرفـــت .بـــهمنظـــور
پرهیـــز از پـــرحجم شـــدن مقالـــه تنهـــا نمـــودار دبـــی
ســـاالنه ایســـتگاه محمـــد حـــاجی ارامـــهشـــده اســـت.
شـــکل ( )7مجمـــوع دبـــی ســـاالنه ایســـتگاه محمـــد
حــاجی را نشــان مــیدهــد .طبــق ایــن نمــودار مشــاهده
مــیشــود کــه کــمتــرین دبــی مربــو بــه ســال 1387
بــوده اســت .مقــدار دبــی بــرای ایــن ســال345 m3/s ،
بــوده اســت .بــیشتــرین دبــی مربــو بــه ســال 1365
به مقدار  1589/ 91 m3/sاست.
 -2-3نتایج شاخص خشکسالی RDI
 -1-2-3بررسی تغییرات دبی ساالنه

با محاسبهی مجموع دبی ساالنه در هر ایستگاه و رسم نمودار
برای هر سه ایستگاه ،شدت خشکی در این 30 yr
موردبررسی قرار گرفت .بهمنظور پرهیز از پرحجم شدن مقاله
تنها نمودار دبی ساالنه ایستگاه محمد حاجی ارامهشده است.
شکل ( )7مجموع دبی ساالنه ایستگاه محمد حاجی را نشان
میدهد .طبق این نمودار مشاهده میشود که کمترین دبی
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به مقدار  1589/ 91 m3/sاست.

مربو به سال  1387بوده است .مقدار دبی برای این سال،
 345 m3/sبوده است .بیشترین دبی مربو به سال 1365

شکل  -7دبی ساالنه ایستگاه محمد حاجی
Fig. 7 Annual flow rate of Mohammad Haji station
 -2-2-3بررسی خشکسالی در مقیاس ساالنه و ماهانه با شاخص
)RDI(Q70

با توجه به اهمیت جریان رودخانه در حوضه و نقش آن در
تﺄمین آب منطقه ،پایش روزانه خشکسالی با متغیر روزانه
دبی موردبررسی قرار گرفت .همانطور که گفته شد ،شاخص
 RDIنیاز به یک دبی آستانه دارد که برای این پژوهش Q70
و  Q90در نظر گرفته شد .برای محاسبهی دبی آستانه ابتدا
برای هرروز بازهای به طول  10روز قبل و  10روز بعد در نظر
گرفته شد .سپس منحنی تداوم جریان برای بازهی روزانه
رسم شد .در مرحلهی بعد دبی آستانه ( Q70و  )Q90به دست
آمد .شاخص  DIاز مقایسهی دبی و دبی آستانه محاسبه شد
که ارقام کمتر از دبی آستانه ،وقوع خشکسالی و ارقام بیش-

تر ،عدم وقوع خشکسالی را نشان میدهند .با جمعکردن
شاخصهای  ،DIمقدار منطقهای آن تحت عنوان شاخص
 RDIبه دست آمد .مقادیر بزرگتر از  ،0/3نشاندهنده وقوع
خشکسالی در آن منطقه است .شاخص  RDIبرای 30 yr
آمار ،با دبی آستانه  Q70برحسب روز در هرسال محاسبه و
بررسی شد .طبق این محاسبات و شکل ( ،)8سال  1370با
بیشترین مقدار  RDIو بیشترین فراوانی وقوع خشکسالی،
خشکترین سال شناخته شد .سال  1371با کمترین مقدار
 RDIمرطوبترین سال در بین  30 yrدوره آماری است .در
این سال  301 dayخشکسالی و  64 dayشرایط نرمال را
مشاهده میشود.
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شکل  -8نمودار تغییرات ساالنه شاخص )RDI(Q70
)Fig. 8 Graph of annual changes of RDI index (Q70

شکل ( )9نیز شاخص خشکسالی  RDIرا در مقیاس ماهانه
با  Q70را نشان میدهد .طبق این نمودار خشکترین ماهها،
مربو به شهریور  ،1372شهریور  ،1375مرداد ،1377
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شهریور  ،1379شهریور  ،1381شهریور و مهر  1382است.
همچنین روند نزولی خط روند نمودار نشاندهنده وجود
خشکسالی بلندمدت در این منطقه است که با پژوهش
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شاخصهای  SPIو  SDIدر حوضه دورود-بروجرد پرداختند،
مطابقت دارد.

) (Gholami and Mesbahzade 2018که به بررسی
خشکسالی هواشناسی و هیدرولوژیکی با استفاده از
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شکل  -9نمودار تغییرات ماهانه شاخص )RDI(Q70
)Fig. 9 Chart of monthly changes of RDI index (Q70
 -3-2-3بررسی خشکسالی در مقیاس ساالنه و ماهانه با شاخص
)RDI(Q90

شــکل ( )10تغییــرات شــاخص را در مقیــاسهــای ســاالنه
نشان مـیدهنـد .طبـق ایـن نمودارهـا ،خشـک تـرین سـال،
مربــو بــه ســال  1370اســت .همچنــین مرطــوبتــرین
سال نیـز ،سـال  1371کـه کـمتـرین مقـدار بـهدسـتآمـده
بــرای شــاخص در ایــن ســال اســت .لــذا همــانطــور کــه

مشــاهده م ـیشــود رون ـد کل ـی شــاخص نزول ـی اســت کــه
نشــاندهنــده ادامــه رونــد خشــکســالی در بلندمــدت اســت
کـــه ایـ ـن نتـــایج بـــا پـــژوهشهـــا ) Byzedi (2018و
) Tahmasbi Por et al. (2016کـــه بـــه بررســـی
شـــاخصهـــای خشـــکســـالی در بروجـــرد پرداختنـــد،
همخوانی دارد.
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شکل  -10تغییرات ساالنه شاخص خشکسالی )RDI(Q90
)Fig. 10 Annual changes in RDI drought index (Q90

شـــــکل ( )11نمایـــــانگر تغییـــــرات شـــــاخص را در
مقیـــاسهـــای ماهانـــه اســـت .بـــا توجـــه محاســـبات
انجـــامشـــده مشـــخص شـــد کـــه خشـــکتـــرین مـــاه،
محیطزیست و مهندسی آب
دوره  ،7شماره  ،4زمستان 1400

مربـــو بـــه شـــهریور  1375اســـت .لـــذا رونـــد کلـــی
نمــودار نزولــی و نشــاندهنــده ادامــه خشــکســالی در
بلندمدت است.
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Fig. 11 Monthly chart of RDI index (Q90)

 بهتر، به علت استفاده از دادههای دبیRDI  شاخص.دارد
.میتواند به برنامهریزی و مدیریت منابع آب کمک کند
 نتایج شاخصها نشانگر این مطلب است که هر دو-4
-خشکسالی هواشناسی و هیدرولوژیکی در حوضه دورود
بروجرد وجود داشته و با گذر زمان در حال پیشروی
.میباشند
پیشنهاد میشود که در پژوهشهای آتی از شاخصهای
-خشکسالی دیگر که از پارامترهای بیشتری مانند تبخیر
بروجرد استفاده- در حوضه دورود، استفاده میکنند،تعرق
 همچنین توصیه میشود خشکسالی در مقیاس فصلی.شود
.و نیز آستانههای دیگر نیز موردبررسی قرار گیرد
دسترسی به دادهها
 از طرف نویسنده مسئول از طریق،دادهها حسب درخواست
.ایمیل قابلارسال است

 نتیجهگیری-4
 وRDI  قابلیت شاخصهای خشکسالی،در این پژوهش
بروجرد- برای پایش زمانی خشکسالی در حوضه دورودEDI
 نتایج. آمار موردبررسی و ارزیابی قرار گرفت30 yr و برای
:این مطالعه نشان داد که
 درEDI  خشکترین سال توسط شاخص1391  سال-1
مقیاسهای ماهانه و ساالنه با دو روش میانگینگیری ریاضی
. اعالم شد،و چندضلعی تیسن
 را1370  سالQ90  وQ70  با دبی آستانه،RDI  شاخص-2
.خشکترین سال اعالم داشته است
 در هر دو شاخص سالهای خشک مشترکی مانند سال-3
 به علت استفاده ازRDI  شاخص. اعالمشده است،1376
 قابلیت اعالم خشکسالی در اثر کمبود دبی را،دادههای دبی
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Abstract
Drought is a natural event that causes water deficit in many countries every year. Arid and semi-arid
climate and inappropriate distribution of rain in terms of spatially and temporally has caused doubled
increase of negative effects of water deficit in Iran. It is necessary to study drought phenomenon in
order to plan and manage encountering with this phenomenon. In this research, the meteorological
and hydrological drought situation of Doroud-Boroujerd basin was investigated using data from five
meteorological stations and three hydrometric stations from 1987 to 2016. For this purpose, EDI
drought meteorological index and RDI drought hydrological index with threshold discharges of Q70
and Q90 were used. The daily precipitation data were used to calculate EDI index and daily discharge
data were used to determine RDI index. The results were assessed and compared on annual, monthly
and regional scale. The results indicated the prevalence of normal and moderate droughts in most
areas of the basin. Moreover, it was found that the EDI index is less sensitive to the length of the
statistical period and has logical time changes; hence, it has the capability required for use in drought
monitoring system. This index determined 2012 as the driest year. In addition, RDI index showed
1991 as the driest year in both discharge cases, Q70 and Q90 threshold.
Keywords: Drought; Threshold Discharge; Water Resource Management; Watershed
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