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 چکیده

های کشور ايران بوده و در استان خوزستان واقع شده است. اين المللي شادگان يکي از بزرگترين تاالبتاالب بین

تغییرات آب و هوايي  .ثبت شده استرامسر  کنوانسیون جهانيهزار هکتار مساحت در  199تاالب با بیش از 

وضعیت کیفي و حجم  مثبتي را بر روی يادر هر دوره اثرات منفي مخصوصاً در ايجاد وضعیت خشکسالي يا ترسالي 

محققین را طبیعي حیاتي، آسیب به منابع زمین و یشدن کرهامروزه، نگراني از گرم. گذاردتاالب برجای مياين  آب

ی پديده يك خشکسالي. ی زماني متفاوت بپردازندهای روند خشکسالي در دورهبر آن داشته است که به مطالعه

 خشکسالي جديد هایشاخص دلیل همین به باشد.ها ميها از جمله تاالببوم نظامنامطلوب و اثرگذار بر روی تمامي 

اين در  .بايست مورد استفاده قرار گیرندهستند مي آبي منابع مديريت و مراقبت برای ويژه زماني مقیاس با مرتبط که

باني شده توسط ديدهی جوّ مورد نیاز از سازمان هواشناسي کشور، سازمان آب و برق و وضعیت اطالعاتپژوهش 

روند خشکسالي و  تغییرات .دريافت شدسال(  61میالدی ) 2971تا  7319از سال  NOAAی اقیانوسي ماهواره

مورد مطالعه ( SPEIبارش، تبخیر و تعرق ) از شاخص آمدهبدست و صعودی بر اساس روند نزولي ترسالي تاالب

خوش دسترا  تاالب شادگان تاکنون، 7331از سال  در منطقه پيدرهای پيخشکسالیداد نهايي نشانمدل قرارگرفت.
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 و همکارانجعفری   ...شادگان الملليبین تاالب ترسالي و خشکسالي وضعیت يبرديا

 مهمقد. 9

گردد که به صورت تاالب به زيستگاهي آبي اطالق مي

آيد. اين زيستگاه طبیعي يا مصنوعي به وجود مي

گیاهي و جانوری گسترده و حاوی هایشامل پوشش

آب شیرين، لب شور، شور و يا هر سه نوع آب در 

. Seeling and Dekeyser, 2009))باشد منطقه مي

و  هستند مندبسیار ارزش شناسانهبومها از لحاظ تاالب

حفاظت از آب، زيستي، کاهش آلودگي  در حفظ تنوّع

 وجلوگیری از سیل  ،های در معرض انقراضگونه

 ,.Kim, et al) نقش دارند تعديل دما و رطوبت منطقه

خود با  مسیر تکاملي در هاتاالب امروزه،. (2011

و  خشك بستری به تغییرات نامطلوب آب و هوايي

 متعدد هایفعالیت که شوندمي مبدل آب از عاری

برداری بیش از حد از جمله بهره در تاالبها از انساني

 های زهکشي و سدکانالگیاهي، احداث آب و پوشش

ها را را بیش از پیش سرعت بخشیده و تاالب روند اين

 Krijnen and) دهدسوق مي به سمت مرگ زودرس

Rahmani, 2012.) 

، وقوع آبيیعدم وجود مديريت منابع آبي در حوضه

خشکسالي و تغییر در رژيم آب از جمله مشکالت 

تاالب ناشي از عوامل طبیعي و غیرطبیعي وارد بر 

های تاالب بر حجم شادگان است. کاهش ورودی

زيستي را  تنوّعکاهش  یرگذار است وأثتوکیفیت آب 

 .(Jafari et al., 2015) دارددر پي

 يك رويداد هواشناختياز  ناشي ایپديده خشکسالي

که امروزه با  و غیر اقلیمي است باشدمي منطقه در

حدودی قابل استفاده از اطالعات آماری هواشناسي تا 

 جمله از باشد. خشکساليبیني و رفع ميپیش

-نظام در نظميبي منجر به که است طبیعي مخاطرات

تواند ميو  گرددمي منطقه يك یشناسانهبوم های

 طوالني یدوره يك در بارش میزان کاهشناشي از 

 روند خشکسالي به. باشد و افزايش دمای هوا مدت

 هاسال حتي يا و هاماه طول در و شده آغاز آرامي

در منطقه سطح در را وسیعي اثرات و افتدمي اتفاق

-مي برجای های اجتماعي، کشاورزی و اقتصادیحوزه

. ترسالي نیز اشاره بر افزايش میزان بارندگي و گذارد

 ,Palmer)آبي و تاالبي دارد  هایافزايش حوضه

 هیچ در خشکسالي وقوع از جلوگیری امکان. (1966

 کاهش و آن با مقابله برای ولي ندارد وجود ایمنطقه

 داد. به انجام را اقداماتي میتوان احتمالي هایخسارت

 جانبه همه و صحیح ريزیبرنامه يك با ديگر، عبارت

 خشکسالي برای کاست. آن منفي آثار شدت از انمیتو

 ديدگاه از مثال عنوان به داردکهوجود متفاوتي تعاريف

 میزان به بارش از است عبارت خشکسالي هواشناسي،

 بارندگي در  نادلخواه توزيع ساالنه و متوسط از کمتر

 کشاورزی و شناسانهبوم منظر از منطقه و خشکسالي

-مي اطالق محصول رشد رطوبت برای بودن ناکافي به

  (.Yazdani and Haghsheno, 2007گردد )

 مقیاس باشد ومي وجهيچندی پديده يك خشکسالي

 به .دارد اهمیت آب تجمعي کمبودهای از بیشتر زماني

های خشکسالي شاخص درهايي تفاوت دلیل همین

 مقیاس با مرتبط بايد هااين شاخصموجود است و 

. باشند آبي منابع مديريت و مراقبت برای ويژه زماني

بارش،  شاخص اخیراً ها،محدوديت اين بر غلبه برای

( تدوين شده است که حاصل SPEI) 7 تبخیر و تعرّق

 با همراه دمای به واسطه تبخیری تغییراتادغام 

2بودن  زمانه چند ماهیت
SPI باشد. اين شاخص مي

به عنوان يك شاخص  ويسنت سرانواولین بار توسط 

شدگي  خشکسالي که به ويژه برای مطالعات اثر گرم

 جهاني بر شدت خشکسالي متناسب بود، مطرح شد. 

، يك شاخص محاسباتي منعطف SPEIکلي به طور 

تواند شدت خشکسالي يا اين شاخص مياست. 

گیری نمايد ی آن اندازهترسالي را طبق شدّت و دوره

و شروع و پايان وقوع خشکسالي و ترسالي را به 

 (.Kakavand and Moshatan, 2014آورد )نمايش در

 درست شکل به تواندنمي شاخص اين ها،ويژگي اين با

 تصويری بلکه کند صحبت خشکسالي از دقیق و

زيرا  نمايد ترسیم تواندمي را ترسالي يا ازخشکسالي

 نوع، از بارش )میزان، تابعي هواشناسي خشکسالي

فشار، باد، تبخیر،  زماني(، پراکندگي مدتّ، شدتّ،

                                                           
1 Standardized Precipitation Evapotranspiration Index   
2 Standardized Precipitation Index   
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 Karimiباشد )مي خورشیدی تابش سپیدايي زمین و

et al., 2002 ای دارد و اين دوره( که نیاز به پايش

ها را شاخص قابلیت استفاده از تعدادی از اين فراسنج

 ندارد.

ی شدت خشکسالي و کنندهدو عامل اصلي تعیین

های از داده ترسالي يعني بارش و تبخیر موجود در جوّ

و در شاخص گرفته ی وّج –های اقیانوسي ماهواره

و  يآبهایبا وجود وسعت حوضهشود. ميبکار گرفته 

عدم امکان بررسي ايستگاهي تبخیر و تعرق در يك 

ی سنجش از راه دور بسیار مناسب حوضه، سامانه

است. اين سامانه در تعیین تبخیر و تعرق صورت 

، يآبیهای مختلف يك حوضهگرفته از کاربری

باشد فناوری بسیار مناسب و دقیقي مي

(Poormohammadi et al., 2011.)  در اين شاخص

سنجش میزان تبخیر از رطوبت نسبي هوای جهت 

بارش، ی ماهانه، میزان ی تابش خورشیدمنطقه، زاويه

در ارتباط با تعیین که  تفاوت دمای آب تاالب و هوا

شود که اطالعات مورد نیاز از مي، استفاده دما هستند

زيست طريق سازمان محیط زيست کشور يا محیط

   باشند. استانهای مورد مطالعه در دسترس مي

Naderianfar, 2012) and (Ansari  از شاخصSPEI 

و تأثیر آن بر دشت نیشابور  جهت بررسي خشکسالي

دريافت با . آنها کردنداستفادهزمیني روی تراز آب زير

سال از منطقه و استفاده در  99 مورد نیاز اطالعات

های مداوم بر خشکساليمشاهده کردند اين شاخص 

های زيرزمیني اثر مستقیم آب خروجيروی ورودی و 

 . باشدمي سطح آب زيرزمیني افت ي برایعاملدارد و 

(Potop and Možný, 2011) روی بر يمطالعات

بیني روند آن در کشور وضعیت خشکسالي و پیش

انجام دادند. آنها نیز از  2979 تا 7367چك از سال 

 ترينمؤثر داشتندابراز و کردنداستفاده SPEIشاخص 

باشد که مي SPEI ،خشکسالي و ترسالي شاخص

منطقه به ما خشکسالي اطالعات درستي را از وضعیت 

 در هوايي و آب لحاظ شادگان از تاالب .دهدمي

 است شده واقع کشور ايران خشك و گرم یمنطقه

 (State Meteorological Organization, 2015). 

دنبال آن کاهش رفتن آب و به خشکسالي باعث پايین

 تاالب بخش شمالي حجم آب تاالب شده است.

 آن جنوبي بخش و خشك و گرم اقلیم دارای شادگان

ی است. میانگین درجه گرمساحليخشك اقلیم نوع از

در ارتفاعات  سلسیوس درجه 3/29حرارت ساالنه از 

در نواحي کم لسیوس ی سدرجه 1/24شمالي تا 

حداکثر دمای ثبت شده ارتفاع جنوبي متغیر است. 

 لسیوسس درجه -1/7و حداقل لسیوس درجه س 17

است. گرمترين ماههای سال تیر ماه و مرداد ماه و 

باشد های سال دی ماه و بهمن ماه ميسردترين ماه

(Hashemi et al., 2012.) ی در منطقه بارش فصل

ماه  ارديبهشت اواخر تا و شروع مهرماه اواخر از شادگان

 اين در ساالنه بارندگي میزان دارد. متوسط ادامه

 399تا  متر در سواحل جنوبيمیلي 769 حوضه از

 متوسط کند.مي تغییر در مرتفعترين بخش مترمیلي

بیشترين  معموالً دارای بوده که ماه دی در بارندگي

 Stateاست ) مترمیلي 14با  برابر و ماهانه بارندگي

Environmental Protection Agency, 2014.) 

 ماههای در به ويژه تاالب یمنطقه نسبي رطوبت

 رطوبت ماهانه است و متوسط پايین معموالً تابستان

های تابستان % در ماه91زمستان تا  % در19 از نسبي

 تبخیر (. استعدادJafari et al., 2015است )متغیر

متر در بخش میلي 7399 از و باالست بسیار تاالب نیز

سواحل جنوبي متغیر  در مترمیلي 9199تا شمالي 

-ماه در مترمیلي 122 یماهانه تبخیر است. حداکثر

 Conservationاست ) گزارش شده تیر و خرداد های

of Iranian Wetlands Project, 2010; Hashemi et 

al., 2012 .) 

 

 هاواد و روش. م5

 پست اراضي در شادگان، وحش حیات پناهگاه و تاالب

شادگان  شهر جنوب خوزستان، در دشت يا جلگه

است. اين تاالب با طول  خوزستان قرار گرفته استان

 19درجه و  41دقیقه تا  71درجه و  41جغرافیايي 

دقیقه تا  71درجه و  99دقیقه و عرض جغرافیايي 



 و همکارانجعفری   ...شادگان الملليبین تاالب ترسالي و خشکسالي وضعیت يبرديا

باشد و از شمال به اهواز، از دقیقه مي 11درجه و  99

آبادان، از -وازی اهی کارون و جادهغرب به رودخانه

شرق به خور موسي، خور دورق و خور غزالن در 

ی بهمنشیر و خلیج فارس و از جنوب به رودخانه

 خلیج فارس محدود شده است.

 (State Environmental Protection Agency, 2014المللي شادگان )موقعیت جغرافیايي تاالب بین -7شکل                   

 

ی آماری حداقل دوره SPEIی شاخص برای محاسبه

ساله مورد نیاز است. لذا، در  99بارش، تبخیر و تعرق 

 7319ی مورد مطالعه، اطالعات آماری از سال منطقه

سال( از سازمان هواشناسي  61میالدی ) 2971تا 

وضعیت و  ، سازمان آب و برق استان خوزستانکشور

ی جوّ-ی اقیانوسيماهوارهی باني شدهی ديدهجوّ
7

NOAA  از پايگاه اينترنتي 

(http://class.ncdc.noaa.gov/nass/product )

دريافت شد که برای بهبود پژوهش مورد نیاز بود. 

کار به دلیل در اختیار  علت اين کار افزايش بازدهي

از  و میداني فراوان هواشناسيهای داشتن داده

، بازبیني وضعیت کامل منطقه کنونگذشته تا سالهای

بر اساس روند نزولي  تاالببیني تغییرات آتي  و پیش

                                                           
1 National Oceanic and Atmospheric Administration 
 

میزان بارش، تبخیر و تعرق ايجاد شده يا صعودی 

 .بودتوسط اين شاخص 

اشناسي ايستگاه هواطالعات هواشناسي مربوط به 

از زبان  در اين روش شادگان و بندر ماهشهر بود.

( 2مطابق با شکل )  Command Promptنويسيبرنامه

توان با وارد کردن اطالعات و انجام مياستفاده شد که 

( 9نظر که بر اساس شکل )پردازش، به خروجي مورد

اکسل محیطدر .يافتدستشود،ميبندیطبقه

شد و به صورت آمده از شاخص وارداطالعات بدست

وضعیت متغیر دوران خشکسالي و ترسالي نمودار 

 . قابل نمايش شد

http://class.ncdc.noaa.gov/nass/product
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi08dfv287MAhWnZpoKHWaNC5sQFggdMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.noaa.gov%2F&usg=AFQjCNHhu20zk4L6PnTELeuAaR7d1chRFw&sig2=dZkLD0XznGnh1AdnHGtx8g
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 Command Promptدر SPEI پردازش اطالعات  -2شکل 

     

( Di=Pi-PETiيك تعادل آبي اقلیمي ) SPEIشاخص  

، 6، 9عنوان مثال (، به Kرا در مقادير زماني مختلف )

کند. مبنای اين ماهه و غیره استفاده مي 41، 24، 72

کار اختالف میزان بارش با میزان تبخیر و تعرق 

ماهه مد نظر قرار گرفت  41میباشد. در اين پژوهش، 

تا وسعت بیشتری از تغییرات زماني را به نمايش 

سال  99درآورد و اينکه اطالعات دريافتي بیش از 

 هوايي و آب فراسنج يك( PET) 7و تعرق تبخیر بود.

 شود. محاسبه هواشناسي هایداده از میتواند که است

 توسط که آبي مقدار حداکثر به تبخیر و تعرق فراسنج

اشاره  شود،مي داده انتقال به جوّ گیاهيپوشش و خاك

 (.Kakavand and Moshatan, 2014دارد )

شود گونه محاسبه ميبر اين اساس شاخص بدين

(Vicente Serrano et al., 2010): 

.7 

Di =شاخص بارش، تبخیر و تعرق 

Pi= مترمیلي حسب بر بارش میزان 

PETمتر= میزان تبخیر و تعرق بر حسب میلي 

 و

.2 

Tلسیوسی سحسب درجه= متوسط دمای ماهانه بر 

Iشاخص حرارت محاسبه شده از = 

 iماه  72های مجموع ارزش 

                                                           
1 Potential Evapotranspiration 

.9 

 و

m ضريب وابسته به =I باشد: مي 

 .4 

 

آمده از تابع ضريب تصحیح بدست Kو همچنین 

 باشد:جغرافیايي و ماه ميعرض

 

.1 

NDMتعداد روزهای ماه = 

N آفتابي روزهای= حداکثر تعداد 

 و

.6 

 خورشیدی زماني هنگام طلوع= زاويه      

 .1 

  𝜙 حسب راديان= عرض جغرافیايي بر  

 حسب راديان= میل خورشیدی بر     

 و

.1 

 J=  میانگین زمان ژولیوسي در ماه است که عددی 

 از شده گذرانده روزهای تعداد نشانگر صحیح؛ است

 ظهر دقیقاً زماني أمبد اين .است مشخصي زمانيمبدأ 

.است میالد از قبل 4179 سال ژانويه اول دوشنبه روز



 و همکارانجعفری   ...شادگان الملليبین تاالب ترسالي و خشکسالي وضعیت يبرديا

 

 
 SPEI Naderianfar, 2012) and (Ansariشاخص  براساس ترسالي و خشکسالي شدت بندیطبقه -9شکل 

 

 
 میالدی 2971تا  7319تاالب شادگان از سال  SPEIشاخص بدست آمده از وضعیت خشکسالي و ترسالي  -4شکل 

 

 گیریبحث و نتیجه. 4

ساله  SPEI 61شاخص محاسباتي  اطالعات مورد نیاز

از وضعیت خشکسالي و ترسالي تاالب شادگان از سال 

سازمان میالدی به کمك اطالعات  2971تا  7319

های هواشناسي شادگان و هواشناسي کشور )ايستگاه

، گزارشات سازمان آب و برق استان بندر ماهشهر(

ی ماهوارهاز  باني شدهی ديدهوضعیت جوّو  خوزستان

NOAAاستخراج شد که در شکل نويسي و ، برنامه

توان ( قابل مشاهده است. با توجه به نمودار مي4)

میالدی و  7319چنین استنباط نمود که سال 

میالدی  7319تا  7361های بین همچنین سال

تاالب در وضعیت ترسالي و در بهترين شرايط ممکن 

میالدی  2971تا  7311قرار داشته است. از سال 

وضعیت  رفته ویش تاالب به سمت خشکسالي پ

اطالعات ی تاالب است. خشکسالي حاکم بر منطقه

داد که نشان مي مذکور های هواشناسيايستگاهآماری 

میالدی به  2991در چند سال اخیر، خصوصاً از سال 

بعد، میانگین دمای هوای اين منطقه در طول سال از 

های فراتر رفته است. در ماه لسیوسی سدرجه 26

تیر ماه و شهريور ماه، بارشي کمتر از گرم سال مثل 

-متر و حتي بدون بارش وجود دارد. در ماهمیلي 29

متر و کمتر از میلي 49های سرد سال نیز کمتر از 

افزايش روز بارش قابل مشاهده بوده که علت آن  79

روند  بر ثرات موتأثیر بخشي از ی هوا واگرم

 تاالبتبخیر فراوان آب . استمنطقه  در خشکسالي

جراحي و های رودخانه حجمي گذر، کاهش شادگان

گرم و بسیار شور دريای وارد بر آن، ورود آبکارون 

رفتن به تاالب، از بین فراکشندخلیج فارس هنگام 

 ی جنوبيبخشي از منطقهی گیاهي، تخلیههایپوشش

ای و نمايش منطقه فروکشندهنگام حداکثر  تاالب
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 (Jafari et al., 2015) جنوبي تاالب خشك در بخش

منبع اصلي  باشد.رسان افزايش دما مياز عوامل آسیب

ی جراحي است که با تأمین آب تاالب رودخانه

میلیون مترمکعب در سال  2211میانگین حجم 

( به ی کارون% نسبت به ورودی رودخانه39)بیش از 

شود. امروزه، اين حجم با تغییرات شادگان وارد مي

های متوالي و تغییرات انساني ، خشکساليآب و هوايي

میلیون مترمکعب در سال کاهش يافته است  399به 

(Hashemi et al., 2013 و بالطبع در وسعت و حجم )

زايي تخريب اراضي و بیابانآب تاالب اثر بسزايي دارد. 

ها، احداث عوامل انساني نظیر افزايش زهکشي توسط

 2، کارون 7از جمله سدهای کارون  سدهای انحرافي

ها عملیاتاين افزايش  و هاآب برگردان ،و گتوند

(; 0022 ,Pandam Consulting Engineer

Poormohammadi et al., 2011; Jafari et al., 

ثیر أتنیز بر شدت تخريب اراضي تاالبي بي (2015

بلکه  دادهکاهش  را آبو نه تنها سطح  است نبوده

 تاالب را به حداقل خود رسانده یشناسانه بومتوان 

 است. 

روند نزولي میزان تبخیر و تعرق بدست با توجه به 

و همچنین  (4در شکل ) SPEIآمده از شاخص 

وضعیت دمايي باالی موجود در منطقه، رطوبت نسبي 

-زياد و تبخیر فراوان که از گزارشات سازمان محیط

گردد ميبیني پیشزيست کشور دريافت شده بود، 

المللي ارزشمند به بیاباني بزودی اين تاالب بین

المللي شادگان تاالب بینآب تبديل شود. خشك و بي

 ,.Savari et al) هزار هکتار وسعت 199با بیش از 

سترده و مداوم دارد و هم به مطالعات گنیاز ( 2012

کاهش يافته است. جعفری اکنون تراز آب اين تاالب 

 یشده غرقاب سطوح 7934و همکاران در سال 

اني و فصول سرد و گرم را با مطالعات مید در تاالب

تا  2999سال (ساله  71ماهواره ای طي مدت زمان 

 استفاده با نهايت در میالدی( جداسازی کردند. 2971

 تاالب، حجم – سطح روابط و تصاوير هیستوگرام از

 کردند. را محاسبه تاالب آب حجم و سطح مقادير

 سیالبي هایماه در تاالب آب سطح که داد نشان نتايج

 در رسد.مي خود مقدار حداکثر به مثل فصل زمستان

 تضمین را تاالب در آب وجود تداوم هاسیالب نیز بهار

 سطح تبخیر، افزايش و گرمبا آمدن فصل کنند. امامي

باشد و مي مسطح و عمق کم تاالب يابد.مي کاهش آب

 کاهش در توجهي قابل اثر تبخیر شدت با افزايش

 برخي در طوريکه، آيد بهبه وجود مي تاالب آب سطح

 تاالب از وسیعيشدن بخش  خشك به منجر هاسال از

نیز در  تغییرات انساني شود.مي گرم هایماه در

ثیر نبوده است که وضعیت خشکسالي تاالب بي تأ

در  2و  7به ايجاد سدهای گتوند و کارون  یتوانم

باالدست رود کارون وارد بر تاالب شادگان و همچنین 

ماهشهر در بخش میاني تاالب -ساخت آزاد راه آبادان

اشاره داشت که بخش جنوبي و شمالي تاالب را جدا 

 کرده است.

 (Rahimikhoub et al., 2011)داشتند کهابراز 

 اطالعات میداني در کنارهای داده از که يمدلهاي

 به های هواشناسيماهواره باني شده توسطی ديدهجوّ

 استفاده هاپديده تعیین برخي برای آيندمي دست

ها سطوح وسیعي از زمین را از جمله ماهواره شوند.مي

و وضعیت تابش رسیده به آن پوشش  هوا، زمین دمای

با همچنین میزان تبخیر و تعرق منطقه را . دهندمي

که اساس  گیرندهای حرارتي خود اندازه ميسنجنده

 بود.در اين پژوهش ای کار استفاده از اطالعات ماهواره

رود اين تاالب در حال زوال است اگرچه احتمال مي

توان با اتخاذ راهکارهای جديد به حفظ اين اما مي

 المللي پرداخت.منبع زيستي طبیعي ملي و بین

گردآوری اطالعات و آمار  گردد کههاد مينپیش

های ورودی و خروجي، حجم آب و تدوين مدل جريان

آب تاالب بصورت مستمر  توازنمناسب برای ارزيابي 

ی در منطقهدمايي ای های دورهانجام پايش باشد و

جهت جلوگیری و يا کاهش اثرات  درتاالب شادگان 

 .صورت گیرد آنها نامطلوب
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Abstract  

The international Shadegan wetland is one the biggest ponds in Iran and located in 

Khouzestan province.This wetland is with more than 530 thousand hectares vast wetland 

registered in the international Ramsar Convention.Climate changes can make negative or 

passitive conditions by drought or wet periods on water quality and volume of this 

wetland.Today, concerns about the warming of the earth and damage to vital natural 

resources, have led researchers to study different periods of drought. Drought is a 

phenomenon adverse impact on all ecosystems, including wetlands. Because of it, new 

drought indices should be associated with specific time scales for monitoring and 

management of water resources. In the study area, data required by the Metrological Agency, 

water and power authority and by ocean-atmospheric data from NOAA satellites from 1950 

to 2015 (65 years old) received. Changes in wetland on the downside and upside of drought 

and wet were studied by standardized precipitation evapotranspiration index (SPEI). The final 

model showed decaying and destroying the wetland each year goes by drought from year of 

1998. 
 

Keywords: Shadegan International Wetland, Drought and Wet, NOAA Satellite, SPEI Index. 
 

Figure 1. Geographical location of Shadegan International Wetland 

Figure 2. SPEI Information Processing in Command Prompt 

Figure 3. Drought and Wet Severity Classification Based on SPEI Index 
Figure 4. Drought and Wet Condition from SPEI Index of Shadegan Wetland from 1950 to 2015 
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