اکوهیدرولوژی
دورۀ  ،7شمارۀ  ،3پاییز  ،9311ص 281-248

بررسی و تحلیل روند خشکسالی در حوضۀ آبخیز سد گیوی با رویکرد چندشاخصی
اتابک فیضی ،9وحید ملکی

8

 .1استادیار گروه مهندسی عمران ،دانشکدۀ فنی مهندسی ،دانشگاه محقق اردبیلی ،اردبیل ،ایران
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چکیده
ارزیابی وضعیت و روند شکلگیری خشکسالی همواره یکی از عوامل مهم برای مقابله با آثار مخرب این پدیدده اسدت .بدرای
بررسی خشکسالی ،با توجه به موقعیت مکانی ،در بازههای زمانی مشخص ،از شاخصهای مختلفی اسدتفاده مدیشدود .هدد
اصلی تحقیق حاضر ،ارزیابی وضعیت خشکسالی حوضۀ آبخیز سد گیوی با استفاده از معیارهای چندشاخصی اسدت .بده ایدن
منظور ،به کمک دادههای بارندگی دو ایستگاه منتخب در حوضۀ آبخیز سد گیوی ،طی یک دورۀ آماری  91ساله ،با بهکارگیری
شاخصهای  DI ،PNI ،SZI ،CZI ،RDI ،SPIاین پدیده تجزیهوتحلیل شد .نتایج نشان داد در سالهدای  1932 ،1931و 1912
در ایستگاه خلخال و در سالهای  1912و  1910در ایستگاه فیروزآباد خشکسالی شدید رخ داده است .همچنین ،با اسدتفاده از
شاخص خشکسالی مؤثر ) ،(EDIتعداد روزهای خشک در فصل های پاییز و زمستان در سالهایی که خشکسالی شدید بود ،به
دست آمد .با بررسی شاخصها بهصورت ماهانه معین شد ضمن شباهت نسبتاً زیداد شداخصهدای  SZI ،CZI ،SPIو  RDIدر
نشان دادن اصلیترین دورههای خشکسالی و ترسالی ،شاخص  SPIدر تشخیص آغاز دورههای خشکسدالی نسدبت بده دیگدر
شاخصها کارایی بهتری دارد.
کلیدواژگان :بارش استانداردشده ،حوضۀ آبخیز سد گیوی ،خشکسالی مؤثر ،شاخص .RDI
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مقدمه
در بررسی تغییرات آبوهوایی ،یکیی از خطرهیی بییرز کی
اقلیمهی مختلف را تحت تأثیر آثیر مخرب خود قرار میدهید،
پدیدۀ خشکسیلی است .روند شکلگیر این پدیده بسییر کند
و مبهم است و همین امر سبب شده تیی شیدت خسییرت هیی
نیشی از آن نسبت ب دیگر بالیی طبیعی در ابعید وسیی تیر
نمود پیدا کند و هرچ زمین بگذرد ،ملموستر شود .از ایینرو،
زمین آغیز خشکسیلی ،وضیعیت پیشیرتت و مییاان شیدت آن
همواره یکی از چیلشهی محققین بوده کی بیی بهیرهگییر از
شیخصهی مختلف ،متنیسب بی شیرایط اقلیمیی هیر منطقی ،
تحلیل و ارزییبی میشوند.
تشخیص شروع و چگونگی شکلگیر خشکسییلی ،آن را
از دیگر پدیدههی متمییا میکند .ب بیین سیدهتر میتوان گفیت
ک خشکسیلی آنقدر آرام رخ میدهد ک حتی ممکن است تی
چند میه و در برخی موارد تی چند سیل ،پیسخ ب این سؤال کی
آیی خشکسیلی آغیز شده است یی خیر ،امکینپذیر نبیشد .قیسمی
و همکیران ( )7831بی ب کییرگیر دو شییخص  CZIو MCZI
در یک دورۀ آمیر  17سیل ب بررسی و پییش خشکسییلی در
منطقۀ زابل پرداختند .آنهی پی از تصیحیح دادههیی و بیراز
توزی منیسب برا شیخصهی ،خشکترین سیل را برا منطقۀ
مطیلعیتی تعیین کردند و در نهییت ،ب این نتیج رسییدند کی
شیییخص  CZIنسییبت ب ی  MCZIعملکییرد بهتییر دارد ].[7
بنیمهد و خلیلی ( )7831در پژوهشی تحت عنوان «بررسی و
مقییسۀ شیخصهی خشکسییلی  SPIو  ،EDIدر  71ایسیتگیه
منتخب استین میزندران و در یک دورۀ آمیر  81سیل » ،نشین
دادند ک این دو شیخص رتتیر نسبتیً مشیبهی بی یکدیگر دارنید.
همچنین ،نتییج بررسیهی بیینگر این امر بود ک اگیر گییمهیی
زمینی در هر دو شیخص ،اتاایش پیدا کند ،شیدت خشکسییلی
کیهش و تداوم آن اتاایش خواهد ییتیت ] Asadi Zarch .[2و
همکیران ( )2177بی اسیتفیده از شییخصهیی  RDIو  SPIدر
چهل ایستگیه مختلف ایران برا گیمهی زمیینی ،72 ،3 ،1 ،8
 73و  21میه ی خشکسیییلی را تجای ی وتحلیییل کردنیید .نتییییج
پژوهش آنهی نشین داد بخشهیی مرکیا و شیرقی اییران بیی
شرایط بسییر خشک روب رو هستند .همچنیین ،نتیییج آزمیون
همبستگی نشین داد ب دلیل میهیت دادههی ورود  ،شبیهت
نسبتیً زیید میین خروجی کالسهیی خشکسییلی حیصیل از
این دو شیخص وجود دارد ] Vangelis .[8و همکیران ()2178
بی بییین اینکی بیرا تعییین شییخص  RDIبییید هیم زمیین از

اکوهیدرولوژی ،دورۀ  ،7شمارۀ  ،3پاییز 9311

دادههی بیر و تبخییر و تعیر پتینسییل (
 )evapotranspirationاسیییتفیده کیییرد ،در چنییید ایسیییتگیه
هواشنیسی یونین بی شرایط آبوهوایی مدیترانی ا بی بررسیی
خشکسیلی پرداختند .نتییج ب دستآمده از پژوهش آنهی نشیین
داد اگر در منیطق خشیک و نیمی خشیک ،تقیط از دادههیی
تبخیییر و تعییر پتینسیییل اسییتفیده شییود ،نتییییج مربییو ب ی
طبق بند کالسهی خشکسیلی ،مشیب حیلتی خواهد بود ک
تقط در آنهی دادههی بیرندگی در نظر گرتتی شیده اسیت .بی
بیین دیگر RDI ،یک شیخص قو است ک در همۀ میوارد بی
تبخیر و تعر پتینسیل وابسیت نیسیت و مییتیوان در برخیی
موارد ،برا ارزییبی خشکسیلی ب کمک شییخص مید نظیر ،از
محیسبیت مرتبط بی تبخیر و تعر پتینسیل استفیده نکیرد ].[1
اسمیعیلپور و همکیران ( )7832در پژوهشی بیی بی کییرگیر
شیخص بیر استینداردشده ( ،)SPIشیخص دهیکهیی ( )DIو
شیخص درصد نرمییل بییر ( )PNIدر ییک دورۀ آمییر 21
سیل از دادههی بیر چهیر ایستگیه استین هرماگین اسیتفیده
کردند و نتیج گرتتند شییخصهیی  DIو  PNIکیالسهیی
خشکسیلی بسییر شدید را در ایستگیههی مطیلع شده بهتیر از
 SPIنشین میدهند .همینطور نتییج پژوهش آنهی بییینگر ایین
مطلب بود کی شییخص  SPIدر تعییین شیروع خشکسییلی و
دورههییی خشییکی کیییرایی بیشیتر دارد ] .[5بییرا بررسیی
وضعیت خشکسیلی در حوضیۀ آبرییا گیدیا ترکیی  ،بوسیتینی
هاارانییی و اولکیی ( )7838در یییک دورۀ آمیییر  81سیییل از
دادههی بیر میهیین در هفت ایستگیه سیینوپتیک اسیتفیده
کردند .آنهی بی استفیده از نتییج ب دستآمده ،شدت خشکسییلی
را ب کمک شیخصهی  ZSIو  CZIطبقی بنید کردنید ].[1
قو کربی و گنجینوروز ( )7831برا برآورد خشکسیلی در
شهرستین گرگین ،بی استفیده از شیخصهی  SPIو  CZIنشیین
دادند ک در چ سیلهییی خشکسیلی شدید و ترسیلی رخ داده
است .همچنین ،نشین دادند شیخص درصد نرمیل بییر PNI
کمترین حسیسیت را نسبت ب تغیییرات بیرنیدگی دارنید ].[1
 Jainو همکیران ( )2175در پژوهشی ب مقییسۀ شیخصهیی
خشکسیییلی م یؤثر ( ،)EDIشیییخص دهییکهییی ( ،)DIشیییخص
استیندارد بیر ( ،)SPIشیخص آمیر  ،Z-Scoreشیخص CZI
و شیخص  RDIدر گیمهی زمیینی مختلیف پرداختنید .نتیییج
پژوهش آنهی بیینگر آن بود ک در گیم زمینی یکمیهی در تمییم
 DIهی ممکن است خروجی نیدرستی از مدت زمین خشکسیلی
تولید شود .از طرتی ،برا گیم زمیینی نی میهی شییخصهیی
PET: Potential
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محیسب شده ب بهترین حیلیت ممکین بیی یکیدیگر در ارتبیی
هستند ] ،[3مهتد و همکیران ( )7835برا تعییین بهتیرین
شییخص خشکسییلی در حوضیۀ آبخییا بیرانیدوزچی درییچیۀ
ارومی  ،س شیخص  ZSI ،SPIو  PNIرا بررسی کردنید .نتیییج
ب دستآمده از پژوهش آنهی بیینگر ایین بیود کی شییخص SPI
بیشیترین مطیبقیت را بییی نوسیینیت بییر دارد ] .[3عثمییینی و
ثینیخینی ( )7835بی ب کیرگیر دادههیی بییر در مقیییس
زمییینی میهیین ی و سیییلیین در ایسییتگیههییی مختلییف اسییتین
کردستین وضعیت خشکسیلی را ب صورت کمی ارزییبی کردند.
نتییج پژوهش ییدشده بیین میکرد کی دو شییخص  SPIو DI
وضعیت روند شکلگیر خشکسیلی را مشییب یکیدیگر نشیین
میدهنید .همچنیین ،در میورد تعییین کیالسهیی مختلیف
خشکسیلی ،بی استفیده از شیخص  PNIو تجای وتحلیل هر سی
شیخص ،نشیین دادنید در سییلهیی  2117 ،7333و ،2113
خشکسیلیهی متوسط و شدید رخ داده است ] Tigkas .[71و
همکیییران ( )2171بییی بیییین اینک ی شیییخص  RDIب ی دلیییل
حسیسییت و انعطییی پیذیر نسییبتیً زییید بییرا ارزیییبی آثیییر
خشکسیلی در کشیورز مورد استفیدۀ گستردۀ محققیین قیرار
میگیرد ،یک نسخۀ اصالحی ب نیم  eRDIرا ارائ دادند ک در
آن دادههی بیر بی بیر مؤثر جیییگاین شیده اسیت .نتیییج
پژوهش ییدشده نشین داد بی اصالح صورتگرتت رو شییخص
 ،RDIمیاان آب میورد بهیرهبیردار بهینی در سیسیتمهیی
کشیورز  ،دقیقتر تعیین شده و در مجموع عملکرد شیخص را
بهبود بخشید ] .[77کمیسی و همکیران ( )7835بی ب کیرگیر
دادههی بیرندگی و اسیتفیده از دو شییخص  SPIدر بییزههیی
زمینی دوازدهمیه و شیخص  EDIب صورت روزانی بی پیییش
خشکسیلی پرداختند .آنهی ب این نتیجی رسییدند کی تفییوت
محسوسی در چگونگی ارزییبی خشکسییلی بی کمیک ایین دو
شیخص وجود ندارد ،امی از آنجی کی شییخص  EDIبیر مبنیی
دادههی روزان محیسب میشود ،در بیزههی زمیینی درازمیدت
ب دلیل زیید بودن حجیم محیسیبیت ،احتمییل رخ دادن خطیی
اتاایش پیدا کرده و این امر نشیندهندۀ برتر نسبی شییخص
 SPIدر دورههی آمیر بلندمیدت اسیت ] .[72حنیفی پیور و
همکیران ( )7831در یک دورۀ آمییر  3سییل  ،بیی اسیتفیده از
شیخص  SPIو شیخص معیییر اسیتیندارد  Zییی  ،CZIوضیعیت
خشکسیلی در  71ایستگیه هواشنیسی سمنین را بررسی کردند.
نتییج ب دستآمده از پژوهش آنهیی نشیین داد در سییل ،7831
خشکسیلی شدید در منطقۀ مطیلع شیده رخ داده اسیت ].[78
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 Khaliliو همکییییران ( )2177بیییرا بررسیییی و مقییسیییۀ
شیخصهی  SPIو  RDIبی ب کیرگیر بیر و نسبت بیر بر
تبخیر و تعر بیلقوه ،از دادههی ایستگیههی مختلف در اییران
اسییتفیده کردنیید .آنهییی ضییمن توسییع دادن مشخصیی هییی
خشکسیییلی در سییر هییی زمییینی س ی میه ی و شییشمیه ی ،
کالسهی مختلف خشکسیلی را بی کمیک ایین شییخصهیی
طبق بند کردند .همچنین ،در پژوهش ییدشده بی اسیتفیده از
زنجیییرۀ میییرکو زمییین رسیییدن از حیلییت نرمیییل بی حیلییت
خشکسیلی یی ترسیلی پیشبینی شد .نتییج ب دستآمده از ایین
ارزییبیهی بیینگر این امر بود ک این دو شیخص ضیمن داشیتن
رتتیر مشییب در بخیش پییشبینیی مربوطی  ،در طبقی بنید
خشکسیلی نسبتیً یکسیین عمیل مییکننید ] .[71آذرخشیی و
همکیران ( )7831در پژوهشی شدت و تراوانیی خشکسییلی را
بی استفیده از شیخص  EDIدر ایستگیه مشیهد طیی ییک دورۀ
آمیر سیسیل بررسی کردنید .نتیییج پیژوهش ییدشیده بییین
می کیرد کی در سییلهیی  7813و  ،7831بیشیترین تعیداد
کییالس خشکسیییلی شییدید رخ داده اسییت ،بیی طییور کیی
سیل 283 ،7831روز خشکسیلی شیدید و  11روز خشکسییلی
متوسط را پشت سر گذاشت اسیت ] .[75تییطمی و همکییران
( )7831بی در نظر گرتتن ایین امیر کی شییخص خشکسییلی
احیییی ) ،(RDIب صورت همزمیین مقییدیر بییر و تبخییر و
تعر را در تجای وتحلیلهی مربوط لحیظ میکند ،از آمییر و
ارقیم ایستگیههی سینوپتیک استین یاد استفیده کرده و ماایی و
معییب و همچنین مشکالت پهن بند خشکسیلی را ابتدا برا
استین یاد و سپ در مقییس ملی مشخص کردند ] .[71برا
آگیهی از وضیعیت خشکسییلی ،مقیمیی و همکییران ()7831
احتمیل وقوع حیلتهیی قیبیل پییشبینیی را تجایی وتحلییل
کردند .آنهی بی استفیده از دادههی بیر ده ایستگیه سینوپتیک
استین تیرس در یک دورۀ آمیر  21سیل  ،ب کمیک شییخص
 RDIبی گیم زمینی یکمیه و مدل زنجیرۀ مییرکو کی بیرا
پیشبینی خشکسیلی استفیده میشود ،مشخص کردند کی در
سطح استین تیرس ،درصد تراوانی کالسهی خشک نسبت ب
مرطوب بیشتر است و این امر نشینۀ ادامۀ روند خشکسییلی در
این منطق است ] .[71اختییر خواج و دینپژوه ( )7831در
یک دورۀ آمیر  11سیل بی ب کییرگیر شییخص خشکسییلی
مؤثر ) ،(EDIدورههی خشکی در ایستگیههی تبریا ،بندرانالی
و زاهدان را بررسی کردند .آنهی بی محیسبۀ میینگین بیر میؤثر
روزان ) ،(MEPتفیضل بیر مؤثر روزان از میینگین بیر مؤثر
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مقدار ) (DEPو همینطور مقدار استینداردشدۀ آن برا هر روز
از سیل ،شیخص خشکسیلی مؤثر را تجای وتحلیل کردند .نتییج
حیصل از مطیلعۀ آنهی نشین داد بر اسیس تعداد روزهییی کی در
ایستگیههی خشکسییلی بی وقیوع پیوسیت بیود ،هرچی تعیداد
روزهییی خشییک در دورۀ آمیییر بیشییتر بیشیید ،دورههییی
خشکسیلی در آن ایستگیه بیشتر خواهد بود ] .[73برا ارزییبی
خشکسیییلی در دو ایسییتگیه ازنییی و نوآبییید ،احمیید و بیزونیید
( )7831از دادههیی بییر اسییتفیده کردنید .آنهییی بی کمییک
نرماتاار  DIPدر یک دورۀ آمیر  71سیل  ،شیخصهیی ،SPI
 ZSI ،CZIو  PNIرا بررسی کردند و ب این نتیج رسیدند کی
دو شیییخص  SPIو  PNIدر منطقییۀ مطیلعیی شییده ،وضییعیت
کالسهی خشکسیلی را بهتر نشین میدهنید [ Tigkas .]73و
همکیران ( )2173بی بیین اینک شییخص بییر استینداردشیده
) ،(SPIیکی از شییخصهیی پرکییربرد بیرا تجایی وتحلییل
خشکسیییلی اسییت ،یییک نسییخۀ اصییالحی از اییین شیییخص را
پیشنهید کردند .آنهی بی این ایده ک در ارزیییبی خشکسییلی بی
کمک  SPIتقیط از دادههیی بییر اسیتفیده مییشیود ،کیل
دادههی بیر را بی بیر مؤثر جییگاین کردنید .بررسییهیی
مرتبط بی عملکرد  aSPIو  SPIدر چهیر منطقۀ یونین نشین داد
شیخص  aSPIنسبت ب  SPIقیو تیر اسیت ] .[21گلشینی و
نحییو نیییی ( )7833بییرا بررسییی تراوانییی و شییدت وقییوع
خشکسیلی در بیزۀ زمینی  21سیل ب صورت سیینن در اسیتین
خوزسییتین از دادههییی هواشنیس یی و هیییدرولوکیکی اسییتفیده
کردند .بررسیهی انجیمشده نشین میداد کی در دورۀ آمییر
مطیلع شده ،سرتیسر اسیتین خوزسیتین خشکسییلی را تجربی
کردهاند ] .[27همچنین سعدین ( )7833بی استفیده از شیخص
بیر استینداردشدۀ  SPIب ارزییبی خشکسیلی در استین تیرس
طی یک دورۀ آمیر ییزدهسیل پرداخت و ب این نتیج رسیید
ک در این بیزۀ زمینی در منطقۀ مید نظیر چنیدین خشکسییلی
شییدید ب ی وقییوع پیوسییت اسییت ] .[22کیییتورانی و همکیییران
( )7833در مقیل ا تحت عنوان «بررسی خشکسییلی حوضیۀ
قال اوزن بی استفیده از شیخص  RDIب کمک مقیدیر تبخییر و
تعر پتینسیل سینن و بی انتخیب رو هیرگریوز-سیمینی» ،بی
اییین نتیجیی رسیییدند کیی دادههییی اقلیمییی ایسییتگیههییی
مطیلع شده بی شرایط واقعی مطیبقیت دارد ] .[28در پژوهشیی
دیگر ،علیقلینیی و همکیران ( )7833بی کمیک شییخصهیی
 CZI ،PNIو  SPIو همینطور سیسیتم اطالعییت جغراتییییی
) (GISدر شش ایستگیه استین آذربییجین غربیی در ییک دورۀ
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آمیییر  21سیییل  ،خشکسیییلی را ارزییییبی کردنیید .نتییییج
ب دستآمده بیینگر این امر بود ک شیخص  SPIتطییبق نسیبتیً
زیییید بییی شیییخص  CZIدارد .از طرت یی ،بییی تحلیییل تراوان یی
شیخصهی مطیلع شده ،مشیخص شید در سییلهیی نرمییل
شیخص  PNIو در ترسیلیهی ضیعیف ،شییخص  SPIکییربرد
بهتر دارند .همچنین ،در میورد خشکسییلیهیی ضیعیف تیی
متوسط ،هر س شیخص ییدشده نتییج تقریبیً یکسینی را نشیین
مییدهنید ] )2121( Ben Abdolmalek and Nouiri .[21بیر
اسیس سر بیرندگی میهینۀ  71ایستگیه اصیلی هواشنیسیی در
تون و در یک بیزۀ زمینی  18سیل  ،ضمن محیسیبۀ تبخییر و
تعر پتینسیل ) (PETو تعیین شیخص  ،RDIشییخص بییر
استینداردشده ) (SPIرا نیا مورد ارزیییبی قیرار دادنید و نشیین
دادند در هر سیل ،وضیعیت شیدت خشکسییلی چگونی اسیت
].[25
تغییرات در میاان بیر  ،رطوبت و دمی هر منطق  ،از
جمل عواملی هستند ک ب صورت مستقیم بر وقوع و شدت
خشکسیلی تأثیرگذارند .از طرتی زمینی کی خشکسییلی رخ
میدهد ،لاومیً نبیید همۀ عوامل دخیل در این امر ،همزمین
تحت تیأثیر قیرار گیرنید ،ضیمن اینکی بیی هیی شیخصیی
نمیتوان تمیم جوانب این پدییده و تیکتورهیی نزم را بی
صورت جیم ارزییبی کرد .بنیبراین ،در پژوهش حیضر بیرا
پییش خشکسیلی حوضۀ آبخیا سد گیو در استین اردبیل،
از یک رویکرد چندشیخصی استفیده شده است.
منطقۀ مطالعهشده
در مطیلعۀ حیضر ب بررسی وضعیت خشکسیلی در محدودۀ
حوضۀ آبخیا سد گیو  ،واق در اسیتین اردبییل پرداختی
شده است .از ایینرو ،از اطالعییت هواشنیسیی دو ایسیتگیه
سییینوپتیک خلخیییل و تیروزآبییید اسییتفیده شیید .موقعیییت
جغراتیییی ایستگیه خلخیل  13درج و  87دقیقۀ طیولی و
 81درج و  81دقیقیۀ عرضیی اسیت .همچنیین ایسیتگیه
تیروزآبید از همین نظر در  13درج و  23دقیقیۀ طیولی و
 81درج و  81دقیقۀ عرضی قرار دارد .بر اسیس مییینگین
آمیرهی سینن در ایستگیههی ییدشیده ،در ایین محیدوده
متوسط دمی 71 ،درجۀ سینتیگراد و متوسط بیرندگی837 ،
میلیییمتییر اسییت .در شییکل  7نمییییی از موقعیییت مکییینی
محدودۀ بررسیشده قیبل مشیهده است.
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شکل  .9نمایی از منطقۀ مطالعهشده

شاخصهای بررسیشده در تحقیق حاضر

مطیبق بررسیهی آمیر صورتگرتت در سیلهی قبیل و
بعد از احداث سد گیو  ،میتیوان گفیت کی بیی توجی بی
نوسینیت دادههی بیرنیدگی در منطقیۀ مطیلعی شیده ،سییر
صعود تعداد روزهی خشک پ از شیروع رونید اجراییی
پروکۀ احداث سد در سیل  ،7838نسیبتیً محسیوس بیوده و
این امیر نشییندهنیدۀ تغییراتیی در پیراکنش بیرنیدگی در
محدودۀ مطیلع شیده اسیت .بی همیین منظیور ،بی دلییل
نادیکی ایستگیه خلخیل بی محیدودۀ مطیلعی شیده از ییک
دورۀ آمیر  87سییل ( )7833-7811بیرا تحلییل رونید
خشکسیلی استفیده شده است .همچنین ،بی توج بی نبیود
آمیییر کیییتی و منیسییب پیییش از سیییل  7831در ایسییتگیه
تیروزآبید ،ب منظور ارزیییبی وضیعیت خشکسییلی در ایین
محدوده از یک دورۀ آمیر  78سیل ( ،)7833-7835بهره
گرتت شده است .ب این منظور ،بی ب کیرگیر شیخصهی
 CZI ،PNI ،DI ،RDI ،SPIو  ZSIب صورت میهین و سیینن
و همچنییین ،شیییخص  EDIبیی صییورت روزانیی  ،وضییعیت
خشکسیلی منطقۀ طرح ،طبق بند شده است.
شاخص SPI

هرگیه در منطق ا بیر اتفی بیفتد ،میاان و شدت بیرنیدگی
تی حدود قیبل پیشبینی اسیت و اگیر تحلییلهیی درسیتی
صورت گیرد ،سیالب نیشی از بیر قیبل محیسب خواهد بیود.
در مقیبل ،تشخیص و پییشبینیی زمیین و مکیین خشکسییلی

قدر پیچیده است .شییخص بییر استینداردشیده ) (SPIبیی
ب کیرگیر دادههی بیر در نقی مختلف قیدر اسیت کی در
بیزههی زمینی کوتیهمیدت و بلنیدمیدت بی صیورت سیینن و
میهین از رابطۀ  7خشکسیلی را طبق بند کند:
) (P  P
i
S
i

()7

SPI 

در رابطۀ  7میاان خشکسیلی یی ترسیلی ب نمیید
میاان بیرندگی ب  ، Piمقدار متوسط بیر

، SPI

ب  Pو  Siب

انحرا از معییر اختصیص ییتت است ].[21
شاخص EDI

در رو هی مختلف ارزییبی خشکسیلی میتوان گفت کی
شیخص خشکسیلی مؤثر از جمل روشی است کی قییدر بی
بررسی دورههی مختلف خشکسیلی ب صورت روزان اسیت.
ب دلیل اینک مقیییس زمیینی دادههیی بییر نسیبت بی
رو هی دیگیر کوتییهتیر اسیت ،ایین شییخص محبوبییت
ویژها بین محققیین دارد .بیرا اینکی بتیوان بی کمیک
شیخص  EDIخشکسییلی را ارزیییبی کیرد ،ابتیدا از مفهیوم
بیر مؤثر یی  EPاستفیده میشیود ] .[21مطییبق رابطیۀ 2
بیر مؤثر برا هر روز از دورۀ آمیر تیبعی ناولی خواهید
بود ک ب صورت مجموع بیر معین میشود.
()2

i
n
] EP   [(  Pm ) / n
i n 1 m 1
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 iبییینگر تیدوام ترضیی و Pm

در رابطۀ ییدشده انیدی
مقدار بیر در  m  1روز قبل برحسیب میلییمتیر در نظیر
گرتت میشود .بی میینگینگیر از مقیدیر  ،EPمتوسط بیر
روزان  MEPiب دست میآید ،همچنین از تفیضیل مقییدیر
 EPiاز  MEPiمقدار  DEPiک صورت کسر رابطۀ  8است،
ب دست می آید .همچنیین ،مقییدیر مثبیت و منفیی DEPi
DEP
i
SEP 
) i ST (EP
i

در رابطۀ  SEPi ،8نشیندهندۀ مقییدیر استینداردشیدۀ
بیر

مؤثر و

) ST ( EPi

محیسبۀ مقیدیر نرمیلشیده ییی  RDI nخواهید بیود و در گییم
سوم بی لگیریتم گرتتن از

ب ترتیب بیینگر ذخیره شدن و نشدن آب خواهد بود.
()8

در رابط یۀ ییدشییده  Pمقییدار بیرنییدگی و  PETهمییین
تبخیر و تعر پتینسیل در مییه  jاز سییل  iاسیت i .همیواره
بین یک تی  Nمتغیر است و اگر مقیدیر  Pو  PETسیلیین
در نظییر گرتت ی شییوند ،دیگییر دادههییی میهیین ی را در رابط یۀ
ییدشده قرار نخواهیم داد ] .[1مرحلیۀ دوم بیرا تعییین ،RDI

انحیرا معیییر  EPiاسیت .بیرا

 ، aمقدار انحیرا از معیییر  yk

) (i
0

و میینگین حسیبی  y kمطییبق رابطیۀ  1و در نهیییت ،مقیدار
استینداردشدۀ این شیخص از رابطۀ  3محیسب میشود:
i
(i ) a0
RDI n 
a
0

()1

تعیین میاان  PRN jک همین مقدار بیرنیدگی میورد نیییز
برا بیزگشت بی حیلیت نرمییل روزانی اسیت ،از رابطیۀ 1
استفیده میشود:
DEP

j
j
1
) ( 
N
N 1

()1



PRN

j

درخور ییدآور است کی در رابطیۀ  j ،1بییینگر تیداوم
واقعی اسیت .بنییبراین ،بیی اسیتفیده از  PRN jو انحیرا
معییر )  ، ST (PRN jشیخص  EDIاز رابطیۀ  5بی دسیت
میآید:
PRN

()5

j
) ST (PRN
j



j

EDI

شاخص RDI

()3

 yk

اولیۀ )  a0(iاز رابطۀ  1ب دست میآید:
12
 P
(i )  j 1 ij
a0
12
 PET
j 1

i 
RDI st

شییین یییدآور اسیت کی در رابطیۀ  ، a0(i ) ،1بییینگر
) (i
0

میینگین حسیبی اعیداد  ، aدر هیر سییل از دورۀ آمییر
مطیلع شده است.
شاخص PNI

رو آمیر شیخص درصد نرمیل بیر  ،یکیی از رو هیی
سیده برا پییش وضعیت خشکسیلی در یک منطقۀ مشخص
برا دورههی آمییر معیین اسیت .شییخص بییر نرمییل
) (PNIاز طریق رابطۀ  3ب دست میآید کی در آن  Pبییر
سینن برحسب میلیمتر و  Pمتوسط بیر
()3

شیییخص خشکسیییلی احیییییی ) (RDIبیی دلیییل اسییتفیدۀ
همزمین از دادههی بیر و تبخیر و تعر پتینسیل یکی از
ب روزترین نمیی هی برا تعیین شدت دورههی خشیکی در
منیطق مختلف اسیت [ .]23بی همیین منظیور ،در اولیین
مرحل برا هر سیل از دورۀ آمییر بررسیی شیده ،ضیریب

()1

) (i
) y
k
k

(y

دوره است:
x x
Z  i i
s

همچنین ،در طبق بند شدت خشکسییلی بیر اسییس
این شیخص ،اگیر مقیدار  PNکمتیر از  11درصید متوسیط
بلندمدت بیرندگی بیشد ،بییینگر خشکسییلی خیلیی شیدید
است ،ب همین ترتییب کیالسهیی دیگیر خشکسییلی در
جدول  7قیبل مشیهده است.
شاخص CZI

مطیبق ریشۀ سوم ویلسون هیلفرتیی و بیی در نظیر گیرتتن
توزی پیرسون تییپ سیوم بیرا دادههیی ،شییخص  CZIاز
رابطۀ  71ب دست میآید:
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()71

C
6 C si
6
(
  1)1/3 
 si
C
2
Z
6
si
si



ij

Z

ک در آن  iمقییس زمینی بررسی شده و  Z ijهمیین شییخص
 Zچینیی اسیت ) (CZI: China Z Indexاز طرتیی  C siکی
ضریب چولگی است ک از رابطۀ  77ب دست میآید N .تعیداد
کل سیل یی میههی دورۀ آمیر است .همچنین j ،میه ییی سییل
مد نظر x ij ،بیرندگی بیرا

دورۀ x i ،i

مییینگین بیرنیدگی و

  i 3انحرا از معییر دادههی بییر در هیر مقیییس زمیینی
خواهیید بییود .شییییین ییییدآور اسییت کیی مقییدار متغیییر
استینداردشده  ijاز رابطۀ  72ب دست میآید:
()77

()72

n
3
)  (x ij  x i
j 1
C 
si
Z  3
i
i

x

ij

i

x

ij 

شاخص ZSI

برا تعیین شیخص  ZSIیی همین  Zنمرۀ استیندارد بییر
از رابطۀ  78استفیده میشود:
()78

x x
Z  i i
s

ک ی در آن  Zهمییین متغی یر استینداردشییده x i ،میییینگین
میهینیۀ بیییر و  Sبیییینگر انحییرا از معییییر بیییر در هییر
مقییس زمینی است.
شاخص DI

شیخص دهکهی ) (DIبیر اسییس توزیی تراوانیی تجمعیی،
بیر هی طوننیمیدت را بی دهیمهیییی از توزیی نرمییل
تبدیل کرده ک ب آنهی دهیک مییگوینید .بی کمیک ایین
شیخص ،تقط بی ب کیرگیر دادۀ مؤثر بیر در مقییسهی
زمینی میهین  ،تصلی و سینن ک ب صورت صیعود مرتیب
شیدهانید ،احتمیییل وقیوع بییر را مییتیوان از رابطیۀ 71
محیسب کرد.
()71

1
P 
100
i N 1

در این رابط  Nتعداد دادههی بیرنیدگی و  Piاحتمییل
رخ دادن بیر در ردیف  iام است .بیرا تعییین وضیعیت
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خشکسیلی ابتدا  Piرا محیسب می شود .سیپ  ،بیر حسیب
اینک احتمیل وقیوع بیرنیدگی در چی تیصیلۀ دهکیی قیرار
گرتت است ،شمیرۀ دهک مشخص میشود ].[23
انتخاب تابع توزیع

در مطیلعیت هیدرولوکیکی ،بی توج ب اهمییت انتخییب تییب
توزی برا بررسی دادههی آمیر  ،بی بی کییرگییر آزمیون
میینگین انحرا نسبی ،دادههی سییلیین و میهیینیۀ مربوطی
ارزییبی میشوند .ب همین منظیور ،بیی اسیتفیده از نیرماتیاار
 Easyfitتوزی برتر انتخیب شده است .آزمون نیکویی براز
این گون است ک هر یک از توزی هی مربوطی کی خطیی
استیندارد کمتر داشت بیشند ،بیشترین عدد و هر ییک کی
خطی بیشتر را ب خود اختصییص دهنید ،کمتیرین عیدد
براز ب آنهی تعلق میگیرد .بر ایین اسییس ،کمتیرین عیدد
برابر یک و بیشترین عدد ،چهیر در نظر گرتت میشود.
نتایج و بحث
مطیبق آنچ در توضیحیت مربو ب شییخصهیی در بخیش
قبل بیین شد ،پی از محیسیب و بی دسیت آوردن مقیدار
کمی شیخصهی ،کالسهی مختلف وضعیت خشکسیلی بیی
توج ب بیزههی عدد (جدول  ،)7تعیین میشوند ].[21
همچنین ،طبق بنید خشکسییلی بیی اسیتفیده از شییخص
دهکهی در جدول  2درخور توج است ] .[23بی توجی بی
موارد ییدشده ،ابتدا بی ب کیرگیر سنجش نرمییل بیودن در
نرماتاار  ،SPSSصحت نرمیل بیودن دادههیی دو ایسیتگیه
خلخیل و تیروزآبید در دورۀ آمیر مطیلع شده ،بررسی شید
و پ ی از آن ،بییی اسییتفیده از دادههییی بیرنییدگی میهین ی و
سینن  ،شیخصهی  SZI ،SPI ،PNI ،DIو  CZIبی کمیک
نرماتاار ]  [81MDMمحیسب شد .بی توج ب اینک بررسی
شیخصهی مرتبط بیی ارزیییبی پدییدۀ خشکسییلی ارتبیی
عمیقی بی توزی هی احتمینتی دارنید ،در پیژوهش حیضیر
برا تعیین توزی آمیر دادههی سیننۀ بییر از آزمیون
میینگین انحرا نسبی استفیده شده است .ب ایین منظیور،
دادههییی بیرنییدگی سیییلیین و میهیینییۀ ایسییتگیههییی
مطیلع شده ،بی استفیده از نیرماتیاار  Easyfitتحیت آزمیون
نیکویی براز شدهاند ] .[21بیراز صیورتگرتتیۀ سیر
دادههی مد نظر بی توابی توزیی Normal, Pareto, Beta,
 Gammaدر جدول  8دیده می شود .نتییج این آزمون نشین
میدهید توزیی گیمیی را بیرا ایسیتگیههیی مطیلعی شیده
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را در تصول پیییا و زمستین بی شرایط زیر نرمیل پشت سیر
گذاشت است .همچنین ،در ایسیتگیه تیروزآبیید 8 ،مییه در
سیل  7832و  5مییه در سییل  7831شیرایط مشییبهی رخ
داده است (شکل  .)8همچنین ،شیخص درصد نرمیل بیر
) (PNIدر تعیین اصلیترین دورههی خشکسیلی و ترسیلی
در ایستگیه هیی خلخییل و تیروزآبیید (شیکل  ،)1شیبیهت
نسبتیً زیید بی چهیر شیخص ییدشده دارد .ب طیور مشییب ،
شیخص دهکهی ) (DIنیا ب صورت سیلیین محیسب شد .از
طرتی ،شیخص  RDIبی وجود تشیب در تعییین اصیلیتیرین
دورههی ییدشده ،روند ارزییبی را بی نوسین و دقت کمتیر
نشین میدهد (شکل  .)2مطیبق شکل  ،5بی توج ب مقیدیر
عدد شیخصهیی و طبقی بنید کیالسهیی خشکسییلی
(جدول  ،)2تشیب شیخصهی  PNI ،DIو همینطور ،SPI
 SZIو  CZIدر تعیین دورههی اصلی خشکسیلی و ترسیلی
مشهود است .ب همین دلیل ،بیرا بررسیی منیسیبتیرین
زوج شییخصهیی در بییزۀ زمیینی مربوطی در ایسیتگیههیی
مطیلع شده ،بیی بی کییرگیر آزمیون همبسیتگی ،ضیرایب
همبستگی میین زوج نمیی هی ب دست آمد (جدول .)1
نتییج بیینگر این امر بیود کی زوج شییخصهیی CZI-
 SZI, SPI-CZI, SPI-SZIاز همبسییتگی نسییبتیً زیییید
برخوردارند ،امی زوج شیخص  DI-PNIچنیین نیسیتند .بی
همین منظور ،ضمن تعییین رابطیۀ همبسیتگی مییین زوج
شیییخصهییی ییدشییده ،نمییودارهییی همبسییتگی بییرا
شیخصهی مد نظر بی در نظر گرتتن مقیدیر سیلیین مطیبق
شکل  1رسم شدند.

میتوان ب عنوان توزی برتر انتخیب کرد .همچنیین ،بیرا
محیسبۀ شیخص  RDIاز نرماتاار  Drincاستفیده شده و بیی
استفیدۀ همزمین از مقیدیر حداقل و حداکثر دمی و دادههی
بیرندگی ] ،[87ابتدا مقدار تبخیر و تعر پتینسییل  PETو
سپ مقیدیر نرمیل و استینداردشدۀ این شیخص بی انتخییب
رو هیرگریوز-سیمینی ب دست آمده است .[28] ،مشییب
پژوهش  Wangو همکیران ( )2121در تحلیل تیوالیهیی
خشکسیلی ] ،[82ب طور کلی روند تغییرات سی شییخص
 SZI ،CZI ،SPIنشییین میییدهیید دو ایسییتگیه خلخیییل و
تیروزآبید پ از طی دورههی متیوالی نادییک بی نرمییل،
طی سیل هی  7838تی  7833بی چنیدین دوره خشکسییلی
شدید و بسییر شدید مواج شدهاند .بنیبراین ،بیی توجی بی
نتییج ب دستآمده میتوان گفت ک در سیل هیی  7831و
 7831در ایستگیه خلخییل و  7831در ایسیتگیه تیروزآبیید
خشکسیلی بسییر شدید را تجربی کیردهانید .همچنیین ،در
سیل  7832هر دو ایستگیه خلخیل و تیروزآبیید خشکسییلی
شدید را پشت سر گذاشت اند .در مقیبل ،بی توج ب رونید
نسبتیً یکسین شیخصهی از سییل  7833تیی  7837ایسیتگیه
خلخیل شرایط نادیک ب نرمیل داشیت  ،بی طیور مشییب از
سیل  7835تی  7837در ایستگیه تیروزآبید چنین شیرایطی
حیکم بوده است (شکل  .)2بی بررسیهی صورتگرتتی در
محدودۀ زمینی پی از شیروع رونید اجراییی سییخت سید
گیییو  ،در سیییلهییییی کیی خشکسیییلی بسییییر شییدید و
خشکسیلی شدید رخ داده بود ،ایستگیه خلخییل 8 ،مییه در
سیل  1 ،7831میه در سیل  7831و  5میه در سییل 7832

جدول  .9طبقهبندی خشکسالی بر اساس شاخصهای [84ZSI ] ،EDI ،RDI ،CZI ،PNI ،SPI
CZI

ZSI

EDI

RDI

PNI

SPI

طبقهبندی خشکسالی

بیشتر از +2
 7/5تی 7/33
 7تی 7/13

بیشتر از +2
 7/5تی 7/33
 7تی 7/13

بیشتر از +2
 7/5تی 7/33
 7تی 7/13

بیشتر از +2
 7/5تی 7/33
 7تی 7/13

بیشتر از 711
 715تی 711
 781تی 715

 +1/33تی -1/33

 +1/33تی -1/33

 +1/33تی -1/33

 +1/33تی -1/33

 11تی 781

-7تی -7/13
 -7/5تی -7/33
کمتر از -2

-7تی -7/13
 -7/5تی -7/33
کمتر از -2

-7تی -7/13
 -7/5تی -7/33
کمتر از -2

-7تی -7/13
 -7/5تی -7/33
کمتر از -2

 55تی 11
 11تی 55
کمتر از 11

بیشتر از +2
 7/5تی 7/33
 7تی 7/13
 +1/33تی
-1/33
-7تی -7/13
 -7/5تی -7/33
کمتر از -2

کیمالً مرطوب
خیلی مرطوب
نسبتیً مرطوب
نادیک ب نرمیل
خشکسیلی متوسط
خشکسیلی شدید
خشکسیلی بسییر شدید
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جدول  .8طبقهبندی خشکسالی بر اساس شاخص دهکها )]82[ (DI
DI

شمارۀ دهکها

طبقهبندی خشکسالی

کمتر از  71درصد
 71تی  21درصد
 21تی  81درصد
 81تی  11درصد
 11تی  51درصد
 51تی  11درصد
 11تی  11درصد
 11تی  31درصد
 31تی  31درصد
بیشتر از 31درصد

اول
دوم
سوم
چهیرم
پنجم
ششم
هفتم
هشتم
نهم
دهم

خشکسیلی خیلی شدید
خشکسیلی شدید
خشکسیلی
تقریبیً نرمیل
نرمیل
نرمیل
کمی مرطوب
مرطوب
بسییر مرطوب
تو العیده مرطوب

شکل  .8نمودار مقایسهای شاخصهای  SZI ،SPI ،RDI ،CZIبه صورت ساالنه در (الف) :ایستگاه خلخال و (ب) :فیروزآباد
جدول  .3نتایج برازش تابع توزیع منتخب
Gumma

Normal

Pareto

Beta

توزیع منتخب

نام ایستگاه

Statistic

72/811
7

11/138
2

15/188
8

13/113
1

توزی گیمی

خلخیل

Statistic

72/213
7

18/712
2

15/111
1

11/221
8

توزی گیمی

تیروزآبید

Rank
Rank
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شکل  .3نمودار مقایسهای شاخصهای  SZI ،SPI ،RDI ،CZIبه صورت ماهانه در ایستگاه (الف) :خلخال و (ب) :فیروزآباد

شکل  .4شاخص  PNIبه صورت ساالنه در ایستگاههای خلخال و فیروزآباد
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شکل  .8شاخص  DIبه صورت ساالنه در ایستگاههای خلخال و فیروزآباد
جدول  .4ضرایب همبستگی برای زوج شاخصها
فیروزآباد

ایستگاه

خلخال

ZSI

CZI

SPI

ZSI

CZI

SPI

شاخص

1/3337
1/3317
7

1/3331
7
1/3317

7
1/3331
1/3337

1/3313
1/3381
7

1/3338
7
1/3381

7
1/3338
1/3313

SPI
ZSI

DI

PNI

DI

PNI

شیخص

1/3372
7

7
1/3372

1/3128
7

7
1/3128

PNI

شکل  .8رابطۀ همبستگی زوج شاخصهای SPI-SZI, SPI-CZI, CZI-SZI, PNI-DI

CZI

DI
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شکل  .7نمودار مربوط به مقادیر  EDIبه صورت روزانه در ایستگاههای خلخال و فیروزآباد

برا بررسی تعداد روزهی خشیک در سییلهیییی کی
وضعیت خشکسیلی حیکم اسیت ،بیی بی کییرگیر شییخص
خشکسیلی مؤثر ) ،(EDIدر نیرماتیاار  ،MDMکیالسهیی
مختلف خشکسیلی ب صورت روزانی تعییین شید .بیر ایین
اسیس ،مشیخص شید کی ایسیتگیه خلخییل درمجمیوع در
سیییلهییی  18 ،7831روز ،در سیییل  13 ،7831روز و در
سیل  17 ،7832روز و ایستگیه تیروزآبیید در سییل ،7832
 12روز و در سیل  33 ،7831روز از تصول پیییا و زمستین
را بی وضعیت خشکسیلی شدید گذرانده اسیت .در شیکل 1
بخشی از نوسینیت مرتبط بیی ارزیییبی شییخص خشکسییلی
مؤثر ب صورت روزان دیده میشود.
نتیجهگیری
در تحلیییل وضییعیت خشکسیییلی ب ی کمییک شیییخصهییی
مربوط  ،میتوان خصوصییت این پدیده و روند شکلگییر
آن را در بیزههی زمینی مختلف تعیین کرد و بی اسیتفیده از
مقیییدیر کمییی آنهییی ،دورههییی خشکسیییلی و ترسیییلی را
مشخص کرد .بی توج ب تحلیل میهینۀ شیخصهی ،میتیوان
گفت ک شیخص  SPIآغیز خشکسیلی و دورههیی خشیکی
را نسبتیً زودتر تشخیص میدهد .در مقیبیل ،شییخص RDI
در تعیین زمین آغیز خشکسیلی ضعیفتر اسیت .همچنیین،
بر اسیس میهیت دادههی ورود  ،س شییخص ،CZI ،SPI
 SZIدر تعیین اصلیترین دورههیی خشکسییلی و ترسییلی
ب صورت سینن روند تقریبیً یکسیینی دارنید .نتیییج بییینگر
این امر است ک شیخص  RDIدقت کمتر در این زمینی

دارد .بی توج ب نتییج بی دسیتآمیده و بیی بررسیی مییاان
همبستگی شیخصهی  ،SZI ،CZI ،SPIتعیین شد ک این
شیخصهی در تشخیص و طبقی بنید مییههیی خشیک و
مرطوب ،همبستگی زییید را نسیبت بی یکیدیگر از خیود
نشین میدهند .بررسیی دو شییخص  DIو  PNIدر مقیییس
سینن نیا بیینگر این امیر بیود کی شییخص  DIحسیسییت
نسبتیً زییدتر ب نوسینیت بیرنیدگی داشیت  ،امیی دورههیی
خشکسیلی را مشیب شییخصهیی  SPI ،SZIو  CZIنشیین
میدهد .درنهییت ،تجایی وتحلییل اطالعییت ایسیتگیههیی
هواشنیسی حوضۀ آبخیا سد گیو بیینگر این امر است کی
بی شیروع رونید اجراییی احیداث سید در سییل  7838و بیی
گذشت زمین ،بینظمی نسبتیً زیید در پیراکنش بیرنیدگی
منطق بی وجیود آمیده کی نشییندهنیدۀ احتمییل وقیوع
خشکسیلی است .بر این اسیس ،در سیلهی 7831 ،7831
و  7832در ایستگیه خلخیل و در سیلهی  7832و 7831
در ایستگیه تیروزآبید خشکسیلی رخ داده اسیت .همچنیین،
ایسییتگیه خلخیییل در سیییلهییی  7831 ،7831و ،7832
درمجمییوع  212روز خشییک و ایسییتگیه تیییروزآبییید در
سیلهی  7832و  7831درمجموع  717روز خشیک را در
تصول پیییا و زمستین پشت سر گذاشت انید .بیی توجی بی
نتییج ب دستآمده پیشنهید میشود برا پیشبینی و اتخیذ
تدابیر نزم ب منظور مقیبل بی خسیرت هیی نیشیی از بیروز
دورههی خشکسیلی آتی ،احتمیل وقوع حیلیتهیی میورد
انتظیر وضعیت خشکسیلی بررسی شود.

249

 بررسی و تحلیل روند خشکسالی در حوضۀ آبخیز سد گیوی با رویکرد چندشاخصی:فیضی و ملکی

منابع
[1]. Ghasemi, H., Moghadamnia, A., Azarmjoo, A.
& Mohammadzadeh, Kh. Drought monitoring
using CZI and MCZI in Zabol, First
International Conference on Water Crisis,
Zabol, Zabol University, Hamoon International
Wetland Research Institute. 2008. (Persian)
[2]. Banimahd, S & Khalili, D. Evaluation and
comparison of EDI and SPI of drought in
selected stations of Mazandaran province,
Regional Conference on Knowledge-orientation
of Sustainable Agriculture and Natural
Resources Management, Gorgan, University of
Agricultural Sciences and Natural Resources of
Gorgan. 2011. (Persian)
[3]. Asadi Zarch, M. A., Malekinezhad, H., Mobin,
M. H., Dastorani, M. T., and Kousari, M. R.
Drought Monitoring by Reconnaissance
Drought Index (RDI) in Iran. Water Resources
Management. 2011; 25(13):3485–3504.
[4]. Vangelis, H., Tigkas, D., & Tsakiris, G. The
effect of PET method on Reconnaissance
Drought Index (RDI) calculation. Journal of
Arid Environments. 2013; 88:130–140
[5]. Esmailpour, Y., Kheirandish, H. & Demiri, A.
Evaluation of three climatic drought indicators
of standardized precipitation, Deciles and
normal percentages, First national conference on
sustainable agriculture and natural resources,
Tehran, Mehr Arvand Higher Education
Institute, Environmentalists' Promotion Group
and the Iranian Nature Protection Association.
2013. (Persian)
[6]. Bustani Hazarani, A. & Olke, A. Comparison of
drought monitoring using ZSI and CZI indicators
Case study: Gadiz catchment area of Turkey,
International
Conference
on
Sustainable
Development, Agriculture-centered solutions and
challenges, Natural Resources, Environment and
Tourism, Tabriz, Permanent Secretariat of the
International
Conference
on
Sustainable
Development, Strategies and Challenges. 2014.
(Persian)
[7]. Ghosh Karbi, S. & Kanji Norouzi, Z.
Comparison of indices (DI, PN, ZSI, CZI, SPI) to
estimate drought (Case study: Gorgan city),
International Conference on Applied Research in
Agriculture, Tehran - Mallard, Alam Gostaran
Pishtaz Iranian Cooperative Company. 2015.
(Persian)
[8]. Jain VK, Pandey RP, Jain MK, Byun H-R.
Comparison of drought indices for appraisal of
drought characteristics in the Ken River Basin.

Weather and Climate Extremes. Elsevier BV;
2015 Jun; 8:1–11
[9]. Mohtadi, M., Hosseini, M & Nazarnejad, H.
Determining the best drought index in
Barandozchay watershed in Lake Urmia, First
International Conference on Water, Environment
and
Sustainable
Development,
Ardabil,
Mohaghegh Ardabili University. 2016. (Persian)
[10]. Osmani, M. & Sanikhani, H. Drought
Assessment in Kurdistan Province Using
Standard Rain, Deciles and normal percentages,
6th National Conference on Water Resources
Management, Iran, Kurdistan, Kurdistan
University. 2016. (Persian)
[11]. Tigkas D, Vangelis H, Tsakiris G. Introducing
a Modified Reconnaissance Drought Index
(RDIe) Incorporating Effective Precipitation.
Procedia Engineering. Elsevier BV. 2016;
162:332–339
[12]. Kamasi, M., Ghobadi Khosrow, S. &
Hashemi, S. Drought monitoring with SPI and
EDI, Fourth Scientific Conference on New
Horizons in Geography and Architecture and
Urban Planning in Iran, Tehran, Association for
the Development and Promotion of Basic
Sciences and Technologies - Scientific
Association for Civil Engineering and
Architecture. 2016. (Persian)
[13]. Hanifehpour, M., Anaraki, A. &
Abdolshahnejad, M. Drought study of Semnan
city using SPI and CZI, 4th International
Conference on Environmental Planning and
Management, Tehran, Faculty of Environment,
University of Tehran. 2017. (Persian)
[14]. Khalili D, Farnoud T, Jamshidi H, KamgarHaghighi AA, Zand-Parsa S. Comparability
Analyses of the SPI and RDI Meteorological
Drought Indices in Different Climatic Zones.
Water Resources Management Springer Science
and Business Media LLC; 2011 Jan 7;
25(6):1737–57
[15]. Azarakhshi, M., Akef, E., Molkian, A.
Investigating the severity and frequency of
drought using the index (EDI), First
International Conference on Agricultural
Sciences, Animal Environmental Natural
Resources, Khorasan Razavi Agricultural and
Natural Resources Research and Training
Center. 2017. (Persian)
[16]. Fatemi, M., Rahimian, M., Ekrami, M. &
Barkhordari,
J.
Spatial
Analysis
of
Reconnaissance Drought Index (RDI) in Central
Iran (Case Study: Yazd Province), Iranian

9311  پاییز،3  شمارۀ،7  دورۀ،اکوهیدرولوژی
Irrigation and Water
9(4):160-176. (Persian)

Engineering.

248
2018;

[17]. Moghimi, M., Koohi, A. & Zarei, A.
Monitoring and forecasting of drought situation
in Fars province using RDI and Markov chain
mathematical model, Water and Irrigation
Engineering of Iran. 2018;8(3): 153-165.
(Persian)
[18]. Ekhtiari Khaje, Sh., Din Pazhouh, Y.
Application of Effective Drought Index (EDI)
for the study of drought periods (Case study:
Tabriz stations, Anzali port and Zahedan,
Journal of Irrigation Science and Engineering.
2018; 41(1):133-145. (Persian)
[19]. Ahmadi, F., & Bazvand, N. Investigation of
drought in two synoptic stations of Azna and
Noabad with DIP software, Second National
Conference on Geography and Environment,
Shirvan, Rahjouyan Payashahr Atrak Research
Institute. 2018. (Persian)
[20]. Tigkas D, Vangelis H, Tsakiris G. Drought
characterisation based on an agriculture-oriented
standardised precipitation index. Theoretical and
Applied Climatology. Springer Science and
Business Media LLC. 2018; 135(3-4):1435–47.
[21]. Golshani, H., Nahviynia, M. Drought
monitoring using SPI and SDI in Khuzestan
province, Second International Congress on
Agricultural and Environmental Development
with Emphasis on the United Nations
Development Program, Tehran, Permanent
Secretariat of the Conference. 2019. (Persian)
[22]. Saadin, B. Investigation of drought intensity in
Larestan city in Fars province using standard
precipitation index, First National Conference
on Geography and Urban and Rural Planning,
Tehran., International Center for Conferences
and Seminars on Sustainable Development of
Islamic World Sciences, Hekmat Higher
Education Institute. 2019. (Persian)
[23]. Katourani, Sh., Tekyekhah, J. & Seidi, S.
Investigation of drought in Ghezel Ozan Basin
area using RDI method, Third National
Conference on Hydrology of Semi-Dry Areas
with Water-Orientation, Man, Nature, Sanandaj,
Kurdistan University Jihad - Sanandaj Chamber
of Commerce,
Industries,
Mines and
Agriculture. 2019. (Persian)
[24]. Ali Gholinia, T., Rasooli Majd, N. & Hezar
Jaribi, A. Evaluation and comparison of drought

indices of West Azerbaijan province using SPI,
CZI & PNI and Geographic Information System
(GIS), Journal of Irrigation Science and
Engineering. 2019; 42(1):175-188. (Persian)
[25]. Ben Abdelmalek, M., and Nouiri, I. Study of
trends and mapping of drought events in Tunisia
and their impacts on agricultural production.
Science of the Total Environment. 2020;
734:139-157
[26]. Karimi M, Melesse AM, Khosravi K, Mamuye
M, Zhang J. Analysis and prediction of
meteorological drought using SPI index and
ARIMA model in the Karkheh River Basin,
Iran. Extreme Hydrology and Climate
Variability Elsevier; 2019; 343–53
[27]. Kim D-W, Byun H-R, Choi K-S. Evaluation,
modification, and application of the Effective
Drought Index to 200-Year drought climatology
of Seoul, Korea. Journal of Hydrology. Elsevier
BV; 2009 Nov; 378(1-2):1–12
[28]. Nikhil A. Lunagaria, T. M. V. Suryanarayana.
Assessment of Drought in Sabarkantha District
Using Reconnaissance Drought Index (RDI).
International Journal of Science and Research
(IJSR) International Journal of Science and
Research. 2017; 6(1):970–4
[29]. Mahmoudi P, Rigi A, Miri Kamak M.
Evaluating the sensitivity of precipitation-based
drought indices to different lengths of record.
Journal of Hydrology Elsevier BV; 2019 Dec;
579:124181
[30]. Salehnia N, Alizadeh A, Sanaeinejad H,
Bannayan M, Zarrin A, Hoogenboom G.
Estimation of meteorological drought indices
based on AgMERRA precipitation data and
station-observed precipitation data. Journal of
Arid Land [Internet]. Springer Science and
Business Media LLC; 2017 Oct 18;9(6):797–
809
[31]. Tigkas D, Vangelis H, Tsakiris G. DrinC:
2014. a software for drought analysis based on
drought indices. Earth Science Informatics.
Springer Science and Business Media LLC;
2014 Sep 25;8(3):697–709
[32]. Wang, C., Linderholm, H. W., Song, Y.,
Wang, F., Liu, Y., Tian, J., Ren, G. Impacts of
Drought on Maize and Soybean Production in
Northeast China During the Past Five Decades.
International Journal of Environmental Research
and Public Health. 2020; 17(7), 24-59.

