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 چکیده
 یـا خشکسـالی دوره طـول بـا توانـدمـی که باشدمی هیدرولوژیکی خشکسالی دادرخ شدت به وابسته عمده طور به خشکسالی تأثیرات

 شـدت چگونـه بـدانیم کـه اسـت مهـم بسـیار به خشکسـالی، حساس مناطق انتخاب و بینیپیش شود. براي بیان جریان کمبود حجم
پایش پـژوهش حاضـر بـه منظـور پـایش  .مـرتبط اسـت آبریـز و اقلـیم هايویژگی به آب جریان خشکسالی ظور  به من ضر  سالیرونـد تـاریخی خشکسـالیپژوهش حا تاریخی خشک ند  هاي هـاي رو

یین اجرا شده اسـت. جهـت تعیـین  ))13771377-9696((  سالهساله  2020هیدرولوژیکی(جریانات سطحی)در سطح استان آذربایجان شرقی در دوره آماري هیدرولوژیکی(جریانات سطحی)در سطح استان آذربایجان شرقی در دوره آماري  هت تع ست. ج اجرا شده ا
ستانه زمـان وقـوع، مـدت، شـدت و ... از روش سـطح آسـتانه : : هاي هیدرولوژیکی از قبیلهاي هیدرولوژیکی از قبیلخشکسالیخشکسالی  مشخصاتمشخصات سطح آ شدت و ... از روش  مدت،  قوع،  مان و تداوم منحنـی تـداوم   مسـتخرج ازز نی  منح

ئی(هاي جزئـی(ها براساس تحلیل سريها براساس تحلیل سريتحلیل فراوانی وقوع خشکسالیتحلیل فراوانی وقوع خشکسالی است.است.استفاده شدهاستفاده شده) ) FDCجریان(جریان( برازشبـوده کـه در آن از بـرازش) ) PDSهاي جز که در آن از    بوده 
پاراتو هاي توزیعی مختلف با تاکید بر توزیـع پـاراتو مدلمدل  ووتوابع توزیعی پواسن و پاسکال براي بررسی احتمال وقوع تعداد رخدادهاي خشکی توابع توزیعی پواسن و پاسکال براي بررسی احتمال وقوع تعداد رخدادهاي خشکی  یع  هاي توزیعی مختلف با تاکید بر توز

قوع شدت رخدادهاي خشکی استفاده شده اسـت. نتـایج ایـن تحقیـق حکایـت از وقـوع لیل فراوانی مدت و لیل فراوانی مدت و جهت تحجهت تح  تعمیم یافتهتعمیم یافته یت از و یق حکا ین تحق تایج ا ست. ن دوره دوره   2525شدت رخدادهاي خشکی استفاده شده ا
شکیخشـکی  هايهـايترین دورهترین دورهطوالنیطوالنیمشخص خشکسالی در سطح حوضه دارد. مشخص خشکسالی در سطح حوضه دارد.  مدت بـه مـدت   خ شهریورماه روز بـه ترتیـب در شـهریورماه   144144و و   170170، ، 187187به  یب در  به ترت روز 

و و   9494، ، 8282هاي هاي روز به ترتیب در سالروز به ترتیب در سال  1515  وو  1414، ، 1313ي خشکی به مدت ي خشکی به مدت هاهارخ داده است. همچنین کوتاهترین دورهرخ داده است. همچنین کوتاهترین دوره  8686و و   8888، ، 9090سالهاي سالهاي 
هار هاي اخیر شروع آنها بطرف فصـل بهـار رخ داده است. از طرف دیگر، این رخدادهاي خشکی اغلب در فصل تابستان بوده که در سالرخ داده است. از طرف دیگر، این رخدادهاي خشکی اغلب در فصل تابستان بوده که در سال  8484 صل ب هاي اخیر شروع آنها بطرف ف

برآن اي با نزوالت آسمانی در منطقه، داللت بـرآن متمایل شده است. این امر ضمن بیان همبستگی باالي جریانات رودخانهمتمایل شده است. این امر ضمن بیان همبستگی باالي جریانات رودخانه ستی داردکـه بایسـتی اي با نزوالت آسمانی در منطقه، داللت  که بای دارد
کاهش یک مدیریت بهینه در ارتباط با منابع آبی سطحی بعلت وابستگی باالي بخش کشاورزي بـه آن در ارتبـاط بـا کشـت پـائیزه و کـاهش  پائیزه و  شت  با ک باط  به آن در ارت یک مدیریت بهینه در ارتباط با منابع آبی سطحی بعلت وابستگی باالي بخش کشاورزي 

 ذخایرآبی پشت سدها در فصل تابستان اتخاذ گردد.ذخایرآبی پشت سدها در فصل تابستان اتخاذ گردد.
 

 خشکسالی هیدرولوژیکی، سطح آستانه، استان آذربایجان شرقیخشکسالی هیدرولوژیکی، سطح آستانه، استان آذربایجان شرقی  کلمات کلیدي:کلمات کلیدي:
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 مقدمه
 خشکسالی توسعه و گسترش جهانی، اقلیمی تغییرات زمینه در طبیعی شاخص پدیده یک عنوان به هیدرولوژیکی، خشکسالی
 مورد در حاضر مطالعات ). 2018(هی و همکاران،  است خشکسالی شدید و مرحله نهایی این نوع و بوده کشاورزي و هواشناسی
 هايویژگی بررسی و) 1967یوجویش،( هیدرولوژیکی هايخشکسالی خصوصیات کمی بیان براي ابتدا هیدرولوژیکی، هايخشکسالی
 سن،( لوگ نرمال و گاما بکار برده شد نرمال، هايدر توزیع وابسته و بکاربردن متغیرهاي مستقل از پس هیدرولوژیکی شدید خشکسالی

 خشکسالی ايناحیه شاخص مانند خشکسالی مختلف هايشاخص از استفاده ).1998 شارما، ؛1983 گوان، ؛1991 ،1990 ،1977
 هیدرولوژیکی خشکسالی هايویژگی تحلیل و براي تجزیه )DPI( خشکسالی پتانسیل شاخص و رواناب روزانه سري) RDAI( ايمنطقه
 و کیم( گیرندخشکسالی مورد بررسی قرار می شدت و مدت بین دوگانه متغیرهاي رابطه بررسی و) 2011 همکاران، فلیج و( ايمنطقه

بستر  بهبود تأثیرات بررسی ،)SRRI( بارش و رواناب استاندارد شده هايشاخص از استفاده با ).2009پانو و شارما، ؛2006 والدس،
ون و ( گیردمی قرار بررسی مورد هیدرولوژیکی هايخشکسالی سطح و روند بر روي محلی آب غیر انحراف عدم و رودخانه

 مدل ،)PDI( پالمر خشکسالی شاخص از استفاده با هیدرولوژیکی بازگشت خشکسالی دوره و روند سطح، فاکتور ).2011همکاران،
 مورد ترتیب به) VHI( گیاهان سالمت شاخص و) SRI( شده بارندگی استاندارد شاخص ،)RS( رواناب توالی ،)SMM( خاك رطوبت
-سختی و اقتصادي بزرگ هايزیان موجب هیدرولوژیکیخشکسالی  ).2015 موندال و موجمبر، ؛2004 نیابز،(است گرفته قرار بررسی

 کاهش با خشکسالی گرچه .شود می منطقه کل در گسترده فقر و گسترده مهاجرت به منجر که شده محلی مردم براي شدید هاي
 در آب به دسترسی کاهش دهنده نشان که شودمی تبدیل هیدرولوژیکی خشکی به نهایت در اما شودمی شروع بارندگی میزان

 توسعه براي اصلی ضروریات از یکی هیدرولوژیکی خشکسالی علمی تحلیل و بنابراین تجزیه .است زیرزمینی آب هايسفره و هارودخانه
) در تحقیقی در حوضه 1389بایزیدي و همکاران ( .)2016(ستالینا و توماس،  است منطقه در خشکسالی موثر مدیریت برنامه یک

هاي خشکسالی هاي هیدرومتري دورههاي روزانه ایستگاهاستخراج منحنی تداوم جریان از سري زمانی دادهرودخانه کرخه، با 
هیدرولوژیکی را به روش حد آستانه ثابت استخراج و نتایج را مورد تجزیه و تحلیل قرار دادند. نتایج آنها نشان داد بر اساس تعریف حد 

استان آذربایجان شرقی با اقلیم خشک و نیمه  ولو براي دوره کوتاهی اتفاق افتاده است.هاي آماري خشکسالی آستانه در بیشتر سال
سال اخیر باعث شده تا  15هاي درصد از کل مساحت حوضه آبخیز ارومیه را به خود اختصاص داده است. وقوع خشکسالی 39خشک 

نمکی و شوره زار تبدیل شود. در این مدت شوري آن از حد  هزار هکتار از وسعت پهنه آبی دریاچه ارومیه کاسته شده و به مناطق 250
گرم در لیتر رسیده است. در همین راستا، پژوهش حاضر به عنوان پایلوت با اهداف شناسایی و پایش 240فوق اشباع گذشته و به 

در هیدرولوژیکی  هايو شدت خشکسالی وقوع فراوانی تعیینهاي هیدرولوژیکی و تعیین مناطق حساس به خشکسالی، خشکسالی
 هیدرولوژیکی به اجرا درآمده است.  از نظر خشکسالیهاي منطقه در حوضه بحرانی  مناطق شناساییو  منطقه

 
 هامواد و روش

 منطقه مورد مطالعه
در مختصات کیلومتر مربع  10000شود که با مساحتی حدود هاي دریاچه ارومیه محسوب میچاي از زیر حوضهحوضه آبخیز صوفی

 46ثانیه تا  33دقیقه و  57درجه و  45ثانیه عرض شمالی و  17دقیقه و  45درجه و  37ثانیه تا  10دقیقه و  13درجه،  37جغرافیایی 
کند که در تازه ها زیرحوضهاست. بخاطر تاثیرات سد علویان در کنترل سیالبثانیه طول شرقی قرار گرفته 26دقیقه و  27درجه و 

کیلومتر مربع از مناطق  28/240اند براي این تحقیق در نظر گرفته شد. این منطقه مساحتی حدود سد مذکور واقع شدهباالدست 
هاي فیزیوگرافی دهد و ویژگیهاي آبخیز انتخابی را نشان می) موقعیت حوضه1شوند. شکل شماره(باالدست سد علویان را شامل می

 است. ه شده) آورد1در جدول شماره( این زیر حوضه
 

 روش تحقیق
کند از روش سطح آستانه استفاده شده است. در هاي هیدرولوژیکی در حوضه تازهدر این تحقیق، براي تشخیص و بررسی خشکسالی

گذاري نام 1هاگردد که در اصل بعنوان روش تئوري دنبالههاي باال و پائین یک حد آستانه مشخص و بررسی میاین روش معموًال دوره

                                                           
1- Runs theory 
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هیدرومتري) با استفاده از برنامه  اي (محل ایستگاهاي بصورت نقطههاي خشکی جریان رودخانهشده است. در مرحله اول، دوره
) محاسبه شده و براي ایستگاه هیدرومتري برخی مشخصات PDSبراساس سري زمانی جزئی(NIZOWKA2003 کامپیوتري
ها یا ها)، مجموع دنبالهها (طول دنبالهاتمه رخداد خشکی، تداوم خشکسالیهاي هیدرولوژیکی از قبیل: زمان شروع و خخشکسالی

) و... استخراج Intensityها (نسبت بین کمبود حجم و تداوم آن یا همان )، شدت خشکسالیSeverityهمان کمبود حجم جریان(
هاي بازگشت مختلف با استفاده از جم در دورههاي خشکی و مدت و کمبود حگردید. تحلیل فراونی، محاسبه احتمال وقوع تعداد رخداد

 ).1392برنامه کامپیوتري یاد شده محاسبه گردیده است (یاراحمدي، 
 

 : مشخصات فیزیوگرافی منطقه مورد مطالعه1جدول 

 زیر حوضه

طول 
شاخه 
 اصلی
km 

شیب 
آبراهه 
 اصلی(%)

متوسط 
 شیب
 (%)حوضه

زمان 
 تمرکز

 (کرپیچ)
hr 

 ضریب 
 گراویلیوس

 طـمحی
)km( 

 مساحت
2km 

 )mارتفاع (
 تراکم زهکشی

2km/km حداقل متوسط کثرحدا 

 1 1580 2179 3440 28/240 5/87 6/1 64/3 35 14/3 41/39 تازه کند

 
 مطالعه : موقعیت منطقه مورد1شکل 

 

هاي هیدرومتري انتخابی و با ) بوده که براساس مقادیر دبی روزانه ایستگاه2FDCانتخاب سطح آستانه برمبناي منحنی مدت جریان(
 هاي ریز خشکی استفاده شد. جهت ادغام دوره 3ICتهیه گردید. از روش 2003NIZOWKAاستفاده از برنامه

قوع هاي خشکی به تفکیک بـراي احتمـال وقـوع رخدادهاي خشکی، توزیع احتماالتی و تحلیل فراوانی دورهرخدادهاي خشکی، توزیع احتماالتی و تحلیل فراوانی دوره  هايویژگیبعد از استخراج بعد از استخراج  مال و براي احت هاي خشکی به تفکیک 
لف توزهاي خشکی (مـدت و کسـري حجـم) بـا بـرازش انـواع مختلـف توزتعداد رخداد خشکی و مشخصات دورهتعداد رخداد خشکی و مشخصات دوره نواع مخت برازش ا با  جم)  سري ح مدت و ک خاب هـاي آمـاري و انتخـاب یعیـعهاي خشکی ( ماري و انت هاي آ

  محاسبه گردید.محاسبه گردید.  NIZOWKA2003ترین آنها برمبناي مقادیر نکوئی برازش(کاي اسکور) با استفاده از برنامه کامپیوتري ترین آنها برمبناي مقادیر نکوئی برازش(کاي اسکور) با استفاده از برنامه کامپیوتري مناسبمناسب

                                                           
2- Flow Duration Curve 
3- Interevent Criterion 
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 و بحث نتایج
صوفیکند در رودخانـه صـوفیهاي خشکسالی هیدرولوژیکی با روش حد آستانه مربوط به ایستگاه تازههاي خشکسالی هیدرولوژیکی با روش حد آستانه مربوط به ایستگاه تازهنتایج استخراج دورهنتایج استخراج دوره نه  صورت بصـورت چاي چـاي کند در رودخا ب

جود در ) ارائه شده است. مطابق اطالعـات موجـود در 22ي خشکی محاسبه شده این رودخانه در جدول (ي خشکی محاسبه شده این رودخانه در جدول (هاهامشخصات دورهمشخصات دوره ذیل ارائه شده است.ذیل ارائه شده است. عات مو ) ارائه شده است. مطابق اطال
به به   خشکیخشکی  هايهايترین دورهترین دورهطوالنیطوالنیساله براي این ایستگاه مشاهده شده است. ساله براي این ایستگاه مشاهده شده است.   2020رخداد خشکی در بازه زمانی رخداد خشکی در بازه زمانی   2525این جدول، در مجموع این جدول، در مجموع 

تاهترین دورهرخ داده است. همچنین کوتـاهترین دوره  8686و و   8888، ، 9090وز به ترتیب در شهریورماه سالهاي وز به ترتیب در شهریورماه سالهاي رر  144144و و   170170، ، 187187مدت مدت  به ي خشـکی بـه هاهـارخ داده است. همچنین کو شکی  ي خ
رخ داده است. از طرف دیگر، این رخدادهاي خشکی اغلب در فصل تابستان رخ داده است. از طرف دیگر، این رخدادهاي خشکی اغلب در فصل تابستان   8484و و   9494، ، 8282روز به ترتیب در سالهاي روز به ترتیب در سالهاي   1515و و   1414، ، 1313مدت مدت 

 ..مایل شده استمایل شده استهاي اخیر شروع آنها بطرف فصل بهار متهاي اخیر شروع آنها بطرف فصل بهار متبوده که در سالبوده که در سال
تازهچاي در محـل ایسـتگاه هیـدرومتري تـازههاي خشکی رودخانه صوفیهاي خشکی رودخانه صوفیمحاسبات توزیع احتمال عدم تجاوز پارامترهاي دورهمحاسبات توزیع احتمال عدم تجاوز پارامترهاي دوره یدرومتري  ستگاه ه حل ای با کنـد بـا چاي در م ند  ک

حداکثر صورت گرفته است و نتایج براساس مقادیر نکوئی برازش(کاي اسکور) و معیـار حـداکثر NIZOWKA2003 استفاده از برنامه کامپیوترياستفاده از برنامه کامپیوتري یار  صورت گرفته است و نتایج براساس مقادیر نکوئی برازش(کاي اسکور) و مع
هاي خشکی بوده هاي خشکی بوده نشان داد که توزیع پوآسن مناسب ترین مدل توزیع احتمالی مربوط به احتمال وقوع تعداد رخدادنشان داد که توزیع پوآسن مناسب ترین مدل توزیع احتمالی مربوط به احتمال وقوع تعداد رخداددرست نمائی آکایکا درست نمائی آکایکا 

کند می کند می اي در ایستگاه تازهاي در ایستگاه تازهو توزیع احتمالی پیرسون بترتیب مناسبترین مدل در مورد محاسبه تداوم و کسري حجم جریان آب رودخانهو توزیع احتمالی پیرسون بترتیب مناسبترین مدل در مورد محاسبه تداوم و کسري حجم جریان آب رودخانه
هاي خشکی هاي خشکی ) ارائه شده است.  برهمین اساس، احتمال وقوع پارامترهاي دوره) ارائه شده است.  برهمین اساس، احتمال وقوع پارامترهاي دوره33و و   22ر اشکال (ر اشکال (باشند و نتایج محاسبات مربوطه بترتیب دباشند و نتایج محاسبات مربوطه بترتیب د

 ) ارائه شده است.) ارائه شده است.33کند در جدول (کند در جدول (چاي در محل ایستگاه تازهچاي در محل ایستگاه تازهبراي رودخانه صوفیبراي رودخانه صوفی
 

 چايي خشکی محاسبه شده رودخانه صوفیها: مشخصات دوره2جدول 

 ردیف
کمبود حجم  تاریخ

)th. m3( 
حجم  میانگین کمبود

)th. m3( 
تداوم 

 (روز)رخداد
حداقل 

 )m3/s(رواناب
تاریخ وقوع حداقل 

 رخداد
میانگین 

 تا از )m3/s(رواناب
1 06/07/2000 21/09/2000 81/1041 357/13 78 55/0 16/07/2000 65/0 
2 08/07/2001 17/10/2001 82/1647 15/16 102 54/0 21/08/2001 62/0 
3 08/09/2002 3/11/2002 40/551 67/9 57 6/0 23/9/2002 69/0 
4 29/7/2003 22/9/2003 39/1100 65/19 56 5/0 14/10/2003 58/0 
5 22/10/2003 19/11/2003 59/178 16/6 13 65/0 22/10/2003 22/1 
6 22/9/2004 29/1/2005 61/735 66/5 121 68/0 22/9/2004 82/0 
7 15/7/2005 16/11/2005 21/1783 26/14 114 38/0 17/9/2005 65/0 
8 5/2/2006 26/2/2006 29/487 15/22 15 43/0 5/2/2006 08/1 
9 1/8/2006 22/9/2006 68/1176 20/22 53 48/0 13/8/2006 55/0 
10 30/6/2008 29/1/2008 49/1732 09/8 147 45/0 3/9/2007 86/0 
11 6/7/2008 6/10/2008 84/2441 26/26 81 32/0 14/8/2008 528/0 
12 20/11/2008 22/12/2008 97/1170 48/35 32 358/0 22/11/2008 398/0 
13 7/19/2009 25/1/2010 18/4130 62/21 170 34/0 29/08/2009 638/0 
14 25/7/2010 29/11/2010 89/2480 38/19 128 38/0 25/08/2010 582/0 
15 26/7/2011 23/2/2012 27/2374 15/11 187 48/0 4/9/2011 682/0 
16 25/7/2012 27/9/2012 57/1025 77/15 59 42/0 18/8/2012 627/0 
17 9/12/2012 11/1/2013 69/578 28/17 28 558/0 10/12/2012 857/0 
18 21/7/2013 24/10/2013 72/2647 58/27 96 33/0 20/8/2013 487/0 
19 23/11/2013 5/2/2014 16/1669 25/22 62 369/0 10/12/2013 6/0 
20 1/7/2014 28/9/2014 26/2996 29/33 82 24/0 26/8/2014 456/0 
21 27/10/2014 28/1/2015 15/1279 61/13 61 533/0 27/10/2014 854/0 
22 8/7/2015 4/10/2015 41/1981 26/22 88 36/0 18/8/2015 55/0 
23 23/12/2015 5/1/2016 94/68 93/4 14 75/0 23/12/2015 75/0 
24 18/7/2016 29/10/2016 68/3390 6/32 104 26/0 23/9/2016 43/0 
25 11/01/2017 23/2/2017 58/267 08/6 31 55/0 19/2/2017 76/0 
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جدول هاي بازگشت مختلف براي رودخانه صوفی چـاي در جـدول نتایج محاسبات احتماالتی تداوم خشکی هیدرولوژیکی و شدت آن در دورهنتایج محاسبات احتماالتی تداوم خشکی هیدرولوژیکی و شدت آن در دوره چاي در  هاي بازگشت مختلف براي رودخانه صوفی 
تداوم درصد احتمال امکان وقوع دوره خشکی بـا تـداوم   3030دهد که در دهد که در شده است. نتایج حاصله نشان میشده است. نتایج حاصله نشان می) ارائه ) ارائه 33شماره (شماره ( با  شدت روزه و شـدت   110110درصد احتمال امکان وقوع دوره خشکی  روزه و 

هاي باالتر، کمتر از هاي باالتر، کمتر از هاي خشکی با تدوام بیشتر و شدتهاي خشکی با تدوام بیشتر و شدتهزار مترمکعب با دوره بازگشت سه ساله وجود دارد. احتمال وقوع دورههزار مترمکعب با دوره بازگشت سه ساله وجود دارد. احتمال وقوع دوره  19631963//11
تري تـري هاي بازگشت طوالنیهاي بازگشت طوالنیهاي خشکی با تداوم و شدت بیشتر داراي دورههاي خشکی با تداوم و شدت بیشتر داراي دورهکه احتمال وقوع دورهکه احتمال وقوع دورهدهد دهد درصد بوده و این امر نشان میدرصد بوده و این امر نشان می  3030

تداوم ترین دوره خشکی محاسبه شده در این رودخانه با تـداوم خواهد بود. بطوریکه، طوالنیخواهد بود. بطوریکه، طوالنی شت روزه بـا دوره بازگشـت   234234ترین دوره خشکی محاسبه شده در این رودخانه با  با دوره بازگ بوده و سـاله بـوده و   100100روزه  ساله 
 باشد. باشد. احتمال وقوع آن یک درصد میاحتمال وقوع آن یک درصد می

 
 چايي خشکی  رودخانه صوفیهااحتمال وقوع کسري حجم و تداوم دوره: نتایج محاسبات 3جدول

 احتمال عدم وقوع(%) دوره بازگشت
 حداکثر مدت دوره خشکی حداکثر کمبود حجم دوره خشکی

 کسري حجم
)103.m3( 

 کسري نسبی
 حجم 

 مدت نسبی (روز) مدت

3 70 1/1963 88/7 4/110 23/1 
5 80 9/2504 05/10 4/132 48/1 
10 90 9/3331 37/13 3/165 85/1 
20 95 2/4097 44/16 7/195 19/2 
50 98 4/5062 32/20 4/234 62/2 
100 99 9/572 17/23 2/263 95/2 

 

 چاي: نمودار توزیع احتمالی عدم تجاوز تداوم دوره خشکی  رودخانه صوفی2شکل
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 چاي: نمودار توزیع احتمالی عدم تجاوز کسري حجم جریان آب رودخانه صوفی 3شکل

 
 گیرينتیجه

ستانه از روي ، از روش سطح آستانه استفاده شده است. انتخاب سـطح آسـتانه از روي هاي خشکی و مشخصات آنهاي خشکی و مشخصات آنتخراج دورهتخراج دورهدر این تحقیق، اسدر این تحقیق، اس سطح آ ، از روش سطح آستانه استفاده شده است. انتخاب 
ی مدت جریان ضمن فراهم آوردن امکان انتخاب سطح آستانه ی مدت جریان ضمن فراهم آوردن امکان انتخاب سطح آستانه باشد بطوریکه تهیه منحنباشد بطوریکه تهیه منحنهاي رایج میهاي رایج میمنحنی مدت جریان از جمله روشمنحنی مدت جریان از جمله روش

میدهد. درحالیکه اسـتفاده از سـري زمـانی روزانـه مـیاي و دبی پایه آن ارائه میاي و دبی پایه آن ارائه میاطالعات مفیدي را در زمینه رژیم جریان رودخانهاطالعات مفیدي را در زمینه رژیم جریان رودخانه نه  مانی روزا سري ز ستفاده از  ند توانـد دهد. درحالیکه ا توا
سفانه، اطالعات کامل و دقیقی از تاریخ شروع و خاتمه رخدادهاي خشکی ارائه کند، امـا متاسـفانه،  ما متا عات اسـتفاده از ایـن پایـه زمـانی در مطالعـات اطالعات کامل و دقیقی از تاریخ شروع و خاتمه رخدادهاي خشکی ارائه کند، ا مانی در مطال یه ز ین پا ستفاده از ا ا

ها ) تنهـا 13891389ها بخصوص خشکسالی هیدرولوژیکی درسطح جهانی و ایران زیاد رایج نبوده است. مطالعه بایزیدي و همکاران (ها بخصوص خشکسالی هیدرولوژیکی درسطح جهانی و ایران زیاد رایج نبوده است. مطالعه بایزیدي و همکاران (خشکسالیخشکسالی ) تن
حال، نه بوده اسـت. بـا ایـن حـال، باشد و تقربیا بقیه مطالعات در پایه زمانی ماهانه و یا ساالباشد و تقربیا بقیه مطالعات در پایه زمانی ماهانه و یا ساالمورد قابل ذکر در ایران در پایه زمانی روزانه میمورد قابل ذکر در ایران در پایه زمانی روزانه می ین  با ا ست.  نه بوده ا

هاي مختلفی جهت رفع این مشکل هاي مختلفی جهت رفع این مشکل هاي ریز و وابسته دو سویه همراه بوده و روشهاي ریز و وابسته دو سویه همراه بوده و روشاستفاده از پایه زمانی روزانه اغلب با مشکل وجود دورهاستفاده از پایه زمانی روزانه اغلب با مشکل وجود دوره
ینهاسیک و ینهاسیک و بوده و در تحقیق حاضر نیز بکار رفته شده است و کارائی این روش قبالً توسط زیلبوده و در تحقیق حاضر نیز بکار رفته شده است و کارائی این روش قبالً توسط زیل  ICموجود است از جمله این متدها روش موجود است از جمله این متدها روش 

 ) گزارش شده است. ) گزارش شده است. 13891389: )، و بایزیدي و همکاران (: )، و بایزیدي و همکاران (20042004)، تاالکسن و همکاران()، تاالکسن و همکاران(20032003)، هیسدال و همکاران()، هیسدال و همکاران(19871987سالوائی(سالوائی(
هاي خشکی و شدت آن با احتمال هاي خشکی و شدت آن با احتمال ي بازگشت تداوم و شدت خشکی هیدرولوزیکی حداکثر مقادیر تداوم دورهي بازگشت تداوم و شدت خشکی هیدرولوزیکی حداکثر مقادیر تداوم دورههاهابر اساس نتایج دورهبر اساس نتایج دوره

نابراین، مدت با شدت کمتر از احتمال وقوع بـاالتري برخـوردار اسـت. بنـابراین، هاي خشکی کوتاههاي خشکی کوتاهبرعکس، دورهبرعکس، دوره  وقوع کمتري مطابقت داشته ووقوع کمتري مطابقت داشته و ست. ب خوردار ا باالتري بر مدت با شدت کمتر از احتمال وقوع 
سطحی ضرورت توجه به مدیریت بهینه منابع آب سطحی، با توجه به وابستگی شدید مصارف کشاورزي و عدم تغذیه مناسب جریانات سـطحی  ضرورت توجه به مدیریت بهینه منابع آب سطحی، با توجه به وابستگی شدید مصارف کشاورزي و عدم تغذیه مناسب جریانات 

 شود.شود.هاي اخیر، بیش از پیش نمایان میهاي اخیر، بیش از پیش نمایان میاز نزوالت جوي و همچنین روند کاهشی جریانات سطحی در سالاز نزوالت جوي و همچنین روند کاهشی جریانات سطحی در سال
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