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  1ویا علیرضا صادقی

 2دکتر زهرا حجازی زاده

 3محسه حمیدیان پور

 4راهبه پورسربىدان

 

  مدل زنجیره مارکف و SPIبرآورد احتماالت خشکسالی و ترسالی با استفاده از نمایه 

  مطالعه موردی: تهران 

 

 07/11/1390 :تبرید پذیزش همبلِ 24/03/1389 تبرید زریبفت همبلِ:

 چکیدُ

هبِّ احتوبل  48ٍ  24، 12، 9، 6زر همیبس  SPIهسل سًزیزُ هبروف هزتجِ اٍل ٍ ًوبیِ  یي پژٍّص ثب استفبزُ اسزر ا

ٍلَع پسیسُ ّبی ذطىسبلی ٍ تزسبلی زر ضْز تْزاى هَرز ثزرسی لزار گزفت. ثسیي هٌظَر اس زازُ ّبی ثبرًسگی 

زر همیبس  SPIاستفبزُ ضس. پس اس هحبسجِ ضبذع  (1956-2006) سبلِ 50هبّبًِ ایستگبُ هْزآثبز زر ثبسُ سهبًی 

Xآسهَى  ثب استفبزُ اس SPIّبی ًبهجززُ، اًطجبق سًزیزُ هبروف هزتجِ اٍل ثز سزی 
 α ;05/0زر سطح هؼٌی زاری  2

 حبلت ّبیهَرز تبییس ٍالغ ضس. پس اس تطىیل هبتزیس احتوبل اًتمبل، احتوبل تؼبزل ثزای ّز یه اس  ٍ ثزرسی

تؼساز هتَسط ذطىسبلی ّب ٍ تزسبلی ّبی هَرز اًتظبر ٍ  هحبسجِ ضس. (N) ٍ ًزهبل( W) تزسبلی(، D) ذطىسبلی

آهسُ ثیبًگز ایي است وِ احتوبل  ثِ زستهیبًگیي تساٍم ذطىسبلی ٍ تزسبلی ثزای آیٌسُ پیص ثیٌی گززیس. ًتبیذ 

احتوبل ٍلَع ) Pddوبل گذر اس یه حبلت هؼیي ثِ ّوبى حبلت هحتول تز اس گذر ثِ سبیز ضزایط است. احت

                                                 
 E-mail: a_sadeghinia@yahoo.com                                                                زاًطزَی زوتزی اللین ضٌبسی، زاًطگبُ تزثیت هؼلن تْزاى - 1

 استبز زاًطگسُ رغزافیب، زاًطگبُ تزثیت هؼلن تْزاى - 2

 زاًطزَی زوتزی اللین ضٌبسی، زاًطگبُ تزثیت هؼلن تْزاى - 3

 وبرضٌبس ثزًبهِ ریشی ضْزی، زاًطگبُ پیبم ًَر، تْزاى، ایزاى - 4

 
 واحد اهر یاسالمدانشگاه آزاد 

 ییایجغرافی فضای پژوهش -یعلمی  فصلنامه
 43 ی شماره، دهمسال سیس

 65-82 ، صفحات2391پاییس 

mailto:a_sadeghinia@yahoo.com
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 SPIاست. ّز چِ همیبس سهبًی  (احتوبل ٍلَع تزسبلی ثؼس اس تزسبلی) Pwwثیطتز اس  (ذطىسبلی ثؼس اس ذطىسبلی

طَالًی تز هی گززز، احتوبل هبًسى زر تلِ ذطىسبلی افشایص هی یبثس. ثِ طَر ولی احتوبل تؼبزل حبلت ًزهبل ثیص 

طَالًی تز هی گززز اس  SPIثیطتز اس تزسبلی است. ّز چمسر همیبس سهبًی  اس ّوِ ٍ احتوبل تؼبزل حبلت ذطىسبلی

تؼساز ذطىسبلی ّبی هَرز اًتظبر وبستِ هی ضَز ٍ ثزػىس طَل زٍرُ ّبی ذطىسبلی افشایص هی یبثس. ثِ طَر 

 ولی اًتظبر ٍلَع پسیسُ ذطىسبلی ثیص اس پسیسُ تزسبلی است.

 

 .، تْزاىSPIیزُ هبروف، ًوبیِ ذطىسبلی، تزسبلی، هسل سًز :کلید ٍاژُ ّا

 

 هقدهِ 

ذطىسبلی یىی اس هْوتزیي اًَاع هربطزات هحیطی ٍ پسیسُ ای آرام ٍ هزهَس است وِ ثبػج ذسبرات ضسیس هی 

گززز. زر زِّ ّبی اذیز زر هیبى حَازث طجیؼی وِ روؼیت ّبی اًسبًی را تحت تبحیز لزار زازُ اًس، تؼساز ٍ فزاٍاًی 

ًیبس ثِ پبیص ٍ تؼییي زررِ، ضست، تساٍم، سهبى . (12: 1380ذشایی،) بیز حَازث ثَزُ استایي پسیسُ، ثیص اس س

را ثز آى زاضتِ است تب ضبذع ّبیی را  هحممبى آى ّبٍلَع ٍ ذبتوِ زٍرُ ّبی ذطىسبلی ٍ تَسیغ سهبًی ٍ هىبًی 

ووی سِ ٍیژگی ضست، ثزای هطبلؼِ زٍرُ ّبی ذطىسبلی ارائِ زٌّس. ّسف یه ضبذع ذطىسبلی، تؼییي سبزُ ٍ 

تساٍم ٍ گستزش هىبًی آى است ٍ ٍیژگی ّبی هشثَر ثِ طَر غزیح یب غیز غزیح ثِ همیبس سهبًی ٍاثستِ اًس. زر 

یىی اس هؼسٍز  (SPI) هیبى ضبذع ّبیی وِ ثزای ذطىسبلی استفبزُ هی ضَز، ضبذع ثبرًسگی استبًسارز ضسُ

ثزی اثزلَیی ٍ ) ٍرُ ّبی ذطه هسًظز لزار گزفتِ استوِ زر آى همیبس سهبًی ثزای پبیص ز ضبذع ّبیی است

ثِ ػلت سبزگی هحبسجبت، استفبزُ اس زازُ ّبی لبثل زستزس ثبرًسگی،  SPIًوبیِ . (11782: 1382ّوىبراًص، 

لبثلیت هحبسجِ ثزای ّز همیبس سهبًی زلرَاُ ٍ لبثلیت ثسیبر سیبز زر همبیسِ هىبًی ًتبیذ ثِ ػٌَاى هٌبست تزیي 

؛ رضیئی ٍ ّوىبراى، 1999ّبیش ٍ ّوىبراى، ) ی تحلیل ذطىسبلی ثَیژُ تحلیل ّبی هىبًی ضٌبذتِ هی ضَزًوبیِ ثزا

زر سزتبسز زًیب ثزای هطبلؼِ ذطىسبلی استفبزُ ضسُ  SPIثب تَرِ ثِ ایي هطرػِ ّب، ضبذع . (25-35: 1386

تب  1995ٍرُ ّبی ذطه ز(، 1993ّوىبراًص،  ٍ وی هه ) ولزازٍ 1994ٍ  1993است. پبیص ذطىسبلی ّبی 

زر  SPIهحبسجِ همبزیز (، 1999ّوىبراًص،  ٍّبیش  ) غحزاّبی رٌَثی ٍ ایبالت رٌَة غزثی ایبالت هتحسُ 1996
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 (2000اگٌیَ،  ) ٍ پبیص زٍرُ ّبی ذطه هٌبطك سبحل غزة آفزیمب (1999وَ،  وَهَس ) ّفت ثرص اللیوی تزویِ

 اس رولِ ایي هطبلؼبت هحسَة هی ضَز. 

پسیسُ هشثَر است. هسل  احتوبل ٍلَع یگزی وِ زر هطبلؼِ ذطىسبلی اّویت ثسیبر سیبزی زارز، پیص ثیٌیهَضَع ز

سًزیزُ هبروف اس رولِ هسل ّبی سزی سهبًی هی ثبضس وِ ثزای پیص ثیٌی احتوبالتی ثبرًسگی ٍ رٍیسازّبی ذطه 

هبًٌس ضزة هبتزیس ) سبزُ ریبضی یرٍش ّبسًزیزُ هبروف ثب . (130: 1386رضیئی ٍ ّوىبراى، ) ثِ وبر هی رٍز

حل احتوبالت هزثَط ثِ فزایٌسّبی ٍاثستِ را آسبى هی ًوبیس ٍ زر ػلَم هرتلف هبًٌس َّاضٌبسی، اللین ضٌبسی ٍ  (ّب

وبرثزز هسل سًزیزُ هبروف رٍی سزی سهبًی پبلوز ًطبى . (122: 1386یَسفی ٍ حزبم، ) غٌؼت وبرثزز ٍسیؼی زارز

. (1997،  لَّبًی ٍ لَگبًتبى) ایي هسل ثزای پیص ثیٌی زٍرُ ّبی ذطه ٍ تز ثْزُ گیزی ًوَزهی زّس وِ هی تَاى اس 

رًٍس تغییزات ضست ذطىسبلی زر رٌَة پزتمبل را ثب استفبزُ اس هسل ّبی ( 2003) ّوچٌیي پبئَلَ ٍ ّوىبراًص

زلزار ضسُ هیبى همبزیز ثزرسی ًوَزًس. راثطِ رگزسیًَی ث SPIسزی سهبًی ٍ سًزیزُ هبروف ثز رٍی سزی سهبًی 

هطبّسُ ضسُ ٍ ثزآٍرز ضسُ زٍرُ ّبی ذطه استبى ذزاسبى ًطبى زٌّسُ ی زلت ثبالی هسل سًزیزُ هبروف زر 

ّوچٌیي رضیئی ٍ . (13: 1382حزبسی سازُ ٍ ضیزذبًی، ) تؼییي احتوبل ٍلَع زٍرُ ّبی ذطه هی ثبضس

 6ٍ  3طىسبلی ّبی سیستبى ٍ ثلَچستبى را زر همیبس ٍ هسل سًزیزُ هبروف ذ SPIًوبیِ  ّوىبراًص ثب استفبزُ اس

هبِّ هحبسجِ ًوَزًس ٍ ًتیزِ گزفتٌس وِ زر همیبس ضص هبِّ احتوبل هبًسى زر تلِ ذطىسبلی زر ًَاحی هزوشی 

 زرغس است.  50زرغس ٍ زر ًَاحی ضزلی استبى ووتز اس  70استبى ثیص اس 

ی لَی زر آًبلیش زازُ ّبی ثبرًسگی ٍ ضٌبذت ٍیژگی ّبی ثب تَرِ ثِ ایي وِ ضبذع ثبرش استبًسارز ضسُ اثشار

هزثَط ثِ رٍیسازّبی ذطىسبلی ٍ تزسبلی هی ثبضس ٍ ضٌبسبیی ٍ پیص ثیٌی ذػَغیبت ایي پسیسُ ّب اس اّویت 

ٍیژُ ای ثزذَرزار است، زر پژٍّص پیص رٍ اثتسا ٍیژگی ّبی هزثَط ثِ ذطىسبلی ّبی ضْز تْزاى ثب استفبزُ اس 

احتوبل ٍلَع پسیسُ  ٍ سپس گزفتهبِّ هَرز ثزرسی لزار  48، ٍ 24، 12، 9، 6همیبس ّبی سهبًی  زر SPIضبذع 

 ّبی ذطىسبلی ٍ تزسبلی زر ضْز تْزاى ثب استفبزُ اس هسل سًزیزُ هبروف هحبسجِ ضس.

 

 رٍش ّا هَاد ٍ

هبروف هزتجِ اٍل ثزای  ثزای ضٌبسبیی زٍرُ ّبی ذطه، تز ٍ ًزهبل ٍ اس هسل سًزیزُ SPIزر ایي پژٍّص اس ًوبیِ 

استفبزُ ضسُ است. زر ازاهِ  SPI هحبسجِ ی احتوبل ٍلَع پسیسُ ّبی ذطىسبلی ٍ تزسبلی زر همیبس ّبی هرتلف

 ٍ هسل سًزیزُ هبروف تطزیح هی گززز. SPIًحَُ استفبزُ اس رٍش 
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  SPIضبذع 

ثِ ضوبر هی آیس وِ هحبسجِ آى  ضبذع ثبرش استبًسارز یىی اس ضبذع ّبی اسبسی زر هطبلؼِ تغییزات حَل هزوش

ثًَبوَرسٍَ ) ًیبسهٌس زاضتي هیبًگیي ٍ اًحزاف هؼیبر ثلٌسهست همبزیز ثبرًسگی ثزای زٍرُ ّبی هَرز هطبلؼِ است

ایي ضبذع ثِ تحلیل گز اهىبى هی زّس تب تؼساز ٍلبیغ ذطىسبلی ٍ تزسبلی اتفبق افتبزُ را . (2003ّوىبراًص، 

. ضبذع ثبرش استبًسارز ضسُ (1993هه وی ٍ ّوىبراًص، ) ؼزیف ٍ ضٌبسبیی ًوبیسثزای ّز گبم سهبًی زلرَاُ ت

  .(1386اًػبری ٍ زاٍری، ) سیز لبثل هحبسجِ است ثِ غَرت

    
       ̅̅ ̅ 

  
(1راثطِ )   

اهیي هطبّسُ ٍ  kُ ٍ اهیي ایستگب i: همبزیز ثبرًسگی ثزای     اهیي ایستگبُ،  i : اًحزاف هؼیبر زازُ ّبی   وِ زر آى 

ام هی ثبضس. تؼییي ٍ پبیص زٍرُ ذطه ضبهل تبرید ضزٍع، ذبتوِ، تساٍم ٍ ضست  i: هتَسط ثبرًسگی ایستگبُ  ̅̅̅  

هیتَاى پبراهتزّبی فَق را ثزای همیبس ّبی سهبًی هرتلف هحبسجِ وزز. زر ایي  SPIزٍرُ ذطه است. ثب تؼییي 

 ثِ غَرت (2006تب  1956 ) سبلِ 50ِ ایستگبُ هْزآثبز تْزاى زر ثبسُ سهبًی پژٍّص، اثتسا زازُ ّبی ثبرًسگی هبّبً

هبِّ هحبسجِ  48، 24، 12، 9، 6ثزای همیبس ّبی سهبًی  SPIهزتت گززیس ٍ سپس ضبذع  (هبِّ 612) یه سزی

تَرِ ثِ ثب  SPIثؼس اس ایي هزحلِ، سزی استفبزُ ضس.  SPI_SL_6 اس ًزم افشار SPIرْت هحبسجِ همبزیز  گززیس.

پیطٌْبز  SPIرسٍل سیز را ثزای طجمِ ثٌسی  (1993) ضست ّبی هرتلف طجمِ ثٌسی گززیس. هه وی ٍ ّوىبراًص

 ًوَزُ اًس.

 SPIطبقِ بٌدی هقادیر  -1جدٍل 

 گزٍُ
تزسبلی ثسیبر 

 ضسیس
 ًشزیه ثِ ًزهبل تزسبلی هالین تزسبلی ضسیس

ذطىسبلی 

 هالین

ذطىسبلی 

 ضسیس

ذطىسبلی ثسیبر 

 ضسیس

 ٍ ووتز-2 -99/1تب-5/1 -49/1تب  -1 -99/0تب  99/0 49/1تب  1 99/1تب  5/1 ٍ ثبالتز SPI 2یز همبز

 

 هدل زًجیرُ هارکف

هحبسجِ ی احتوبل ٍلَع پسیسُ ّبی ثزای  (ضست، تساٍم ٍ ...) پس اس ضٌبذت ٍیژگی زٍرُ ّبی ذطىسبلی 

هزتجِ اٍل استفبزُ ضس. هسل ّبی سًزیزُ  هسل سًزیزُ هبروفاس  SPIذطىسبلی ٍ تزسبلی زر همیبس ّبی هرتلف 

هبروف اس رولِ فزایٌسّبی تػبزفی ّستٌس وِ زر ضجیِ سبسی ٍ هسل سبسی سزی ّبی سهبًی گسستِ وبرثزز گستززُ 
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ای زارًس. ٍاثستگی هتغیزّبی تػبزفی ثِ سهبى زر سزی ّبی سهبًی اس طزیك ضزیت ّوجستگی یب هبتزیس ّبی 

 nآى، تؼساز  حبلت ّبی. هبتزیس احتوبل اًتمبل هبتزیس هزثؼی است وِ ثستِ ثِ تؼساز احتوبل اًتمبل ثیبى هی ضًَس

تزویت هوىي اس احتوبل اًتمبل اس حبلتی ثِ حبلت زیگز را زر ثز هی گیزز. هسل رًزیزُ هبروف ثز اسبس تؼساز حبلت 

مبل ثیبًگز احتوبل لزار گزفتي سیستن ضٌبذتِ هی ضَز. احتوبل اًت j ( Pij)ثِ حبلت iّب ٍ احتوبل ّبی اًتمبل اس حبلت 

زر یىی اس حبلت ّبی هوىي زر گبم سهبًی آیٌسُ هی ثبضس. هسل سًزیزُ هبروف هزتجِ اٍل اغلی تزیي ضىل هسل 

سًزیزُ هبروف ثِ حسبة هی آیس. سًزیزُ هبروف هزتجِ اٍل ػجبرت است اس یه سزی سهبًی گسستِ، وِ زر آى، 

وف هزتجِ اٍل تٌْب ثِ حبل ثستگی زارز ًِ ثِ گبم ّبی سهبًی گذضتِ. هسل سًزیزُ هبررفتبر سزی زر گبم سهبًی آیٌسُ 

 .( 1386؛ رضیئی ٍ ّوىبراًص، 1995ٍیله، ) گززز ثِ ضىل سیز ثیبى هی

 

                            Pr{Xt+1  Xt , Xt-1 , Xt-2 ,…, Xt-n } = pr { Xt+1     Xt+1} (2) راثطِ 

 

 گبم سهبى هی ثبضس. tتغییز حبلت ٍ  Xt  ،Xثِ ضزط ٍلغ حبلت  Xt+1وبل ٍلَع حبلت ، احت pوِ زر آى: 

اس ًظز آهبری آسهَى  SPIسزی سهبًی  5لجل اس ایٌىِ اس هسل هبروف استفبزُ وٌین، اثتسا ثبیس اًطجبق سًزیزُ هبروف ثز 

ٌی زار ّستٌس یب هستمل اس ّمن  زارای ذَزّوجستگی هزتجِ اٍل هؼ SPIضَز ٍ هطرع ضَز وِ آیب رٍیسازّبی هتَالی 

ایسمتگبُ همَرز    SPIسمزی ّمبی   ثمز   اًطجبق یب ػسم اًطجبق سًزیزُ همبروف . (1993سًَگ ٍ ّوىبراًص، ) هی ثبضٌس

ضمزط  . (1993سًَگ ٍ ّوىمبراًص،  ) ثزرسی گززیس α; 05/0زاری زر سطح هؼٌی زٍ ذی ثب استفبزُ اس آسهَى هطبلؼِ

ثبضس. سزی هب سهمبًی ایسمتب     5 یب هبًب ایستب SPIّبی  روف ایي است وِ سزی زازُهب  زٍم ثزای استفبزُ اس هسل سًزیزُ

زار ًساضتِ ثبضٌس. یه رٍش آسبى ثمزای هطمرع    زر ول سزی تغییز هؼٌی (تجسیلی) ذَاّس ثَز وِ احتوبالت اًتمبلی

ّمب ثمب    زر سیز زٍرُ (لیتجسی) ٍ احتوبالت اًتمبلی ضَزسبذتي ایستبیی ایي است وِ ول سزی ثِ چٌس سیز زٍرُ تمسین 

 .  (1993سًَگ ٍ ّوىبراًص، ) .ضساستفبزُ  (β) ی ثتب . ثِ هٌظَر تست ایستبیی اس آهبرُضًَسّن همبیسِ 

 

∑                                          (3) راثطِ     
    ( )   [    ( )     ] 

 

،  ( )   زر ّز سیمز زٍرُ،  اًتمبل ّب، تؼساز  ( )    اًتمبل،  حبلت ّبی، تؼساز     ّب،  زٍرُ ، تؼساز سیز Tزر راثطِ ثبال 

ثمِ  ، همسار احتوبالت اًتمبلی زر ول سزی همی ثبضمس. ثؼمس اس        زر ّز سیز زٍرُ ٍ  (تجسیلی) احتوبالت اًتمبلی همسار

                                                 
5 - Stationary 
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xآسهمَى  اس اًزمبم آى ثزای  ضس.آهسُ آسهَى  ثِ زستاری همسار ز هؼٌی سزیّبی ّز  ثزای زازُ βآٍرزى آهبرُ  زست
2 

 ضَز: ثِ غَرت سیز هحبسجِ هی (df) . زر ایي حبلت هیشاى زررِ آسازیضساستفبزُ  α; 05/0 زاری زر سطح هؼٌی
 

df = (T-1) (m-1) (m) 
 

همبتزیس تممبطؼی    اثتمسا  ّمب  زُزار هزتجِ اٍل ٍ ایسمتب ثمَزى زا   ّوجستگی هؼٌی پس اس یبفتي اطویٌبى زرثبرُ ٍرَز ذَز

حبلت ّبی اًتممبل را   2ضبهل ًِ حبلت اًتمبل است. رسٍل ضوبرُ  تْیِ ضس. هبتزیس هشثَر اًتمبل ّبضوبرش فزاٍاًی 

ثِ طَر رساگبًمِ ضموبرش    (هبِّ 6 ،9 ،12 ،24 ،48) SPIسزی  5ایي ًِ حبلت اًتمبل ثزای ّز یه اس  ًطبى هی زّس.

 ضس.

 اًتقال ّا ی ضرطی هاتریس اٍلیِ ی -2جدٍل 

W N D  

            D 

            N 

            W 

 

 N (99/0>Xًطبًِ تزسمبلی ٍ حمزف    W (99/0<X)ًطبًِ ذطىسبلی، حزف  D (99/0->X)زر ایي هبتزیس حزف 

حبلمت ذطىسمبلی ثمِ    اًتمبل اس  ساز زفؼبتتؼ ول    ثزای هخبل هٌظَر اس ثِ هٌشلِ حبلت ًزهبل هی ثبضس.  (-99/0>

رسٍل هزثَط ثِ حبلت ّبی اًتمبل ضزطی را هی تَاًیس زر ثرص یبفتِ ّبی تحمیمك هطمبّسُ    حبلت ذطىسبلی است.

 .( 5رسٍل ) وٌیس

، 9، 6یؼٌمی  ) سمزی  5هبتزیس احتوبل اًتمبل ّمز   آى ّبثب استفبزُ اس  اًتمبل ضزطی، حبلت ّبیثؼس اس ضوبرش تؼساز 

همبتزیس احتومبل    5رمسٍل  . (1386؛ رضمیئی ٍ ّوىمبراًص،   1992تبهپسَى، ) هی ضَزهحبسجِ  (هبِّ 48ٍ  24، 12

 اًتمبل را ثزای ًِ حبلت هشثَر ًطبى هی زّس.

 حالت اًتقال 9هاتریس احتوال برای  -3جدٍل 

W N D  

 ̂    ̂    ̂   D 

 ̂    ̂    ̂   N 

 ̂    ̂    ̂   W 
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 11تب  3رٍاثط  ثِ ضزح سیز است:حبلت ّبی ضزطی  ًِرٍاثط استفبزُ ضسُ ثزای هحبسجِ ی احتوبل اًتمبل 

 ̂   
   

           
      ̂   

   
           

      ̂   
   

           
 

 ̂   
   

           
      ̂   

   
           

      ̂   
   

           
 

 ̂   
   

           
      ̂   

   
           

      ̂   
   

           
 

                

 ًزهبل،    ̂ تز ، ذطه ثِ    ̂ ، ذطه ثِ ًزهبل   ̂ اثط ثبال ثِ تزتیت احتوبل اًتمبل اس حبلت ذطه ثِ ذطه رٍ

را    ̂  تز ثِ تز ٍ   ̂  ، تز ثِ ًزهبل   ̂ ، تز ثِ ذطه    ̂ ، ًزهبل ثِ تز    ̂ ، ًزهبل ثِ ًزهبل    ̂  ذطهثِ 

رسٍل ) سیز ذَاّس ثَز ثِ غَرتذطه ثِ ذطه اس حبلت  هبِّ ًِ SPI ًطبى هی زٌّس. ثزای ًوًَِ احتوبل اًتمبل

 :( را هطبّسُ وٌیس 6

 ̂   
  

       
      

 

(، D) ذطىسبلی حبلت ّبیزر هزحلِ ثؼس ثب استفبزُ اس همبزیز احتوبل اًتمبل ضزطی، احتوبل تؼبزل ثزای ّز یه اس 

 ( 14) ٍ( 13)(، 12) هحبسجِ گززیس. رٍاثط (N) ٍ ًزهبل (W) تزسبلی

 

  
  

              
 

                    
  

              
 

                  
  

              
 

 

 

  وِ احتوبل تؼبزل زٍرُ ذطه هحبسجِ هیطَز،( 12) ثزای هخبل زر راثطِ
،    ، احتوبل تؼبزل زٍرُ ذطه،   

،    ،ذطه، احتوبل اًتمبل اس زٍرُ تز ثِ یه زٍرُ     ،احتوبل اًتمبل اس زٍرُ ذطه ثِ یه زٍرُ ذطه زیگز

تؼساز ول احتوبالت هوىي اس یه حبلت ثِ حبلت زیگز هی  Nاحتوبل گذر اس یه زٍرُ ًزهبل ثِ یه زٍرُ ذطه ٍ 

را هطبّسُ  3ضىل ) ًِ هبِّ ثِ غَرت سیز ذَاّس ثَز SPIثِ ػٌَاى ًوًَِ احتوبل تؼبزل زٍرُ ذطه ثزای  ثبضس.

  :( وٌیس
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ثزای تؼییي تؼساز زٍرُ ّبی ذطه، تز یب ًزهبل هَرز اًتظبر زر آیٌسُ اثتسا ثبیس احتوبل ٍلَع زٍرُ ّبی ذطه، تز یب 

وٌس  ایص پیساًزهبل زر سزی هَرز هطبلؼِ تؼییي گززز. اگز هحیط زر حبلت تز یب ًزهبل ثبضس ٍ ثِ حبلت ذطه گز

ذطىسبلی رٍی هی زّس ٍ ثبلؼىس، اگز هحیط زر حبلت ذطه یب ًزهبل ثبضس ٍ ثِ حبلت تز گزایص پیسا وٌس، 

 (،15) تزسبلی رٍی هی زّس. ثب ایي تَضیح احتوبل رٍیساز ذطىسبلی، تزسبلی ٍ حبلت ًزهبل ثِ تزتیت اس راثطِ ّبی

 هی آیس. ثِ زست (17) ٍ (16)

 

      
        

                     
        

                 
        

      

 

 سیز ذَاّس ثَز: ثِ غَرتًِ هبِّ  SPIثزای  ذطىسبلی ٍ تزسبلی ثزای ًوًَِ احتوبل رٍیساز

                                                                        
 

 

 هقادیر هربَط بِ احتوال رٍیداد خطکسالی، ترسالی ٍ حالت ًرهال -4جدٍل 

احتوبل 

 رٍیساز 

SPI 6 

 هبِّ

SPI 9 ِّهب SPI 12 

 هبِّ

SPI 24 

 هبِّ

SPI 48 

 هبِّ

PD 046/0 0299/0 023/0 013/0 005/0 

PN 172/0 145/0 115/0 088/0 04/0 

NW 034/0 032/0 018/0 016/0 01/0 

 

، 603، 606هبِّ ثِ تزتیت  48ٍ  24، 12، 9، 6زر همیبس  SPIثب زاضتي اًساسُ ًوًَِ وِ ثزای سزی سهبًی  سپس

تؼساز زٍرُ ّبی ذطه، تز یب ًزهبل هَرز اًتظبر  (20) ٍ (19) (،18) هی ثبضس، ثب استفبزُ اس رٍاثط 564، 588، 600

 :ضستؼییي 

 

  ( )                          ( )                                   ( )        

 

، اهیس ریبضی ذطىسبلی ٍ یب تؼساز هتَسط ذطىسبلی ّبی هَرز اًتظبر زر زٍرُ هطبلؼِ ٍ  ( )  (، 18) زر راثطِ

ىِ ثب تَرِ ثِ ایٌ هی ثبضس. (غیز اس ذطىی ثِ ذطىی حبلت ّبیاحتوبل رفتي اس ) احتوبل رٍیساز ذطىسبلی   
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 ثِ غَرت ثزای ایي سزی تؼساز زٍرُ ّبی ذطه ٍ تز هَرز اًتظبر هی ثبضس، 603ًِ هبِّ ثزاثز  SPI ثزای tهمسار 

 : (را هطبّسُ وٌیس 4ّوچٌیي ضىل ) سیز هحبسجِ هی ضَز

 

                          ( )                         ( )                

  

 ( 22) ٍ (21) . راثطِضسٍاثط سیز هیبًگیي تساٍم ذطىسبلی ٍ تزسبلی را ثزای آیٌسُ پیص ثیٌی زر پبیبى ثب استفبزُ اس ر

 (  )  
 

     
                                                        (  )   

 

     
 

 

 یافتِ ّا

همیبس ّبی سهبًی هرتلف ًطبى هی زّس.  زرغس ذطىسبلی ّبی هالین، ضسیس ٍ ثسیبر ضسیس تْزاى را زر (1) ضىل

 (زرغس 63) آى ّبثز اسبس ایي ًوَزار ذطىسبلی ّبی هالین سْن ثیطتزی را ثِ ذَز اذتػبظ زازُ اًس ٍ حساوخز 

هبِّ ثَلَع پیَستِ است. همبیسِ ذطىسبلی ّبی ثسیبر ضسیس زر همیبس ّبی سهبًی هتفبٍت  12زر همیبس سهبًی 

ست ٍ چْبر هبِّ ٍ چْل ٍّطت هبِّ سْن ذطىسبلی ّبی ثسیبر ضسیس ثیطتز ثَزُ ثی SPIًطبى هی زّس وِ زر 

ثَلَع  1969ٍ ضسیستزیي تزسبلی زر سبل  1967ٍ  1997است. ضسیستزیي ذطىسبلی ّب ثِ تزتیت زر سبلْبی 

ِ اٍل ضزٍع ضسُ ٍ تب ًیو 1966پیَستِ است. ثیطتزیي تساٍم ذطىسبلی هزثَط ثِ رٍیسازی ثَزُ وِ اس اثتسای سبل 

اهب زر ثیي ذطىسبلی ّبی ثسیبر ضسیسی وِ زر تْزاى رخ زازُ است، رٍیساز هزثَط ثِ سبل  تساٍم یبفتِ است. 1968

ثزرسی تساٍم سهبًی پسیسُ ذطىسبلی تْزاى زر همیبس . (2ضىل ) اس ًظز سهبًی زارای ثیطتزیي زٍام ثَزُ است 1997

ثزای ) ایي ٍالؼیت است وِ زر همیبس ّبی سهبًی وَتبُ تز ی ًطبى زٌّسُ (هبِّ 48، ٍ 24، 12، 9، 6) ّبی هرتلف

طَل زٍرُ ّبی ذطىسبلی وَتبُ، اهب تؼساز رٍیسازّب سیبز است؛ ثزػىس زر همیبس ّبی سهبًی  (هبِّ 9ٍ  6هخبل 

  افشایص هی یبثس. آى ّباس تؼساز رٍیسازّب وبستِ هی ضَز، لیىي تساٍم  (هبِّ 48ٍ  24یؼٌی ) ثلٌسهست تز
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 سْن خطکسالی ّای هالین، ضدید ٍ بسیار ضدید در هقیاسْای زهاًی هتفاٍت -1ضک

 

 
 در هقیاس دٍازدُ هاِّ SPIًوَدار هقادیر  -2ضکل 

 

زر همیبس  SPIاًتمبل ضزطی ثزای سزی ّبی سهبًی  حبلت ّبیاثتسا تؼساز ثز هجٌبی سِ حبلت تز، ذطه ٍ ًزهبل، 

 SPIهبتزیس ّبی احتوبل اًتمبل ثزای سزی ّبی سهبًی  ٍ سپس (5 رسٍل) ضوبرش ضس 48ٍ  24، 12، 9، 6سهبًی 

0/525 
0/57 

0/63 

0/52 0/52 

0/262 0/24 
0/2 

0/24 0/25 
0/212 

0/18 0/17 

0/24 0/23 

 چهل و هشت ماهه بیست وچهارماهه دوازده ماهه نه ماهه شش ماهه

 خشکسالی بسیار شدید خشکسالی شدید خشکسالی مالیم
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را ارائِ هی ًوبیس. ّوبى گًَِ وِ زر ایي  SPIهبتزیس احتوبل اًتمبل سزی سهبًی  6رسٍل . (6رسٍل ) هحبسجِ ضس

س رسٍل هطبّسُ هی وٌیس، احتوبل گذر اس یه حبلت هؼیي ثِ ّوبى حبلت ثسیبر ثبال است ٍ زر ػَؼ احتوبل گذر ا

ٍ ًزهبل  (Pww) ، تز ثِ تز (Pdd) احتوبل گذر اس حبلت ذطه ثِ ذطه حبلت ذطه ثِ تز ٍ یب ثزػىس غفز است.

زرغس است. همبیسِ ًِ حبلت هشثَر زر ّوِ همیبس ّبی  60زر ّوِ همیبس ّبی سهبًی ثیطتز اس  (Pnn) ثِ ًزهبل

. احتوبل گذر اس ثیص اس سبیز حبلت ّب است  (Pnn) سهبًی ًطبى هی زّس وِ احتوبل اًتمبل اس حبلت ًزهبل ثِ ًزهبل

زرغس هی رسس. ایي هَضَع ثیبًگز  956/0هبِّ ثِ  SPI 48است ٍ زر  843/0هبِّ  SPI 6حبلت ًزهبل ثِ ًزهبل زر 

زٍ ٍضؼیت زیگز  ثیص اس (ثسٍى ذطىسبلی ٍ تزسبلی ) ایي است وِ احتوبل لزار گزفتي ضْز تْزاى زر ضزایط ًزهبل

زر اغلت  Pddهمسار  .ثیبًگز ثزتزی ًسجی حبلت ذطه ًسجت ثِ حبلت تز است Pwwثب  Pddحبلت است. همبیسِ 

است. زر همیبس ّبی سهبًی طَالًی تز ًیش تؼساز رٍیسازّبی ذطىسبلی  Pwwثیطتز اس همسار  SPIهمیبس ّبی سهبًی 

ًیش ایي هَضَع را  (5رسٍل ) مبزیز هزثَط ثِ ضوبرش حبلت ّبی اًتمبلثیطتز اس رٍیسازّبی تزسبلی ثَزُ است. ه

ضْز تْزاى رٍیسازّبی ذطىسبلی ثیطتزی را  2006تب  1956، ثسیي هؼٌی وِ زر فبغلِ ی ثیي سبلْبی تبییس هی وٌس

ٍ اللین آى توبیل ثیطتزی ثزای گذر اس حبلت ًزهبل ثِ حبلت ذطه زاضتِ  زر همبیسِ ثب تزسبلی تززثِ وززُ است

هَرز ثَزُ است، زر حبلیىِ  38 (Nndیؼٌی ) تؼساز گذر اس حبلت ًزهبل ثِ ذطههبِّ  SPI 6ثزای هخبل زر  .است

ػالٍُ ثز ایي ّز . (را هطبّسُ وٌیس 5رسٍل ) هَرز ثَزُ است 28تٌْب  (Nnwیؼٌی ) تزتؼساز گذر اس حبلت ًزهبل ثِ 

هی زّس. ثزای طَالًی تز هی ضَز، احتوبل رذساز حبلت ذطه ثؼس اس ذطه افشایص ًطبى  SPIچِ همیبس سهبًی 

زرغس احتوبل زارز وِ ثؼس اس یه رٍیساز ذطه، رٍیساز ذطه زیگزی ثَلَع ثپیًَسز، زر  61هبِّ  SPI 6زر هخبل 

 . (را هطبّسُ وٌیس 6رسٍل ) زرغس هی رسس 95هبِّ ثِ  SPI 48غَرتی وِ ّویي همسار زر 

 

 اًتقال ضرطی حالت ّایهقادیر هربَط بِ  -5جدٍل 

 حبلت ّبی

 اًتمبل

Nnw Nnd Nnn Nwd Nwn Nww Ndw Ndn Ndd 

SPI 6 ِّ61 38 0 56 29 0 355 38 28 هب 

SPI 9 ِّ77 27 0 63 27 0 354 26 28 هب 

SPI12ِّ85 22 0 63 18 0 372 22 18 هب 

SPI 24ِّ100 13 0 69 16 0 361 13 16 هب 

SPI 48ِّ100 5 0 52 11 0 378 6 11 هب 
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 ًتقال ضرطیا حالت ّایهاتریس احتوال  -6جدٍل 

اًتمبل  حبلت ّبی

 ضزطی
Pnw Pnd Pnn Pwd Pwn Pww Pdw Pdn Pdd 

SPI 6 ِّ616/0 383/0 0 658/0 341/0 0 843/0 09/0 066/0 هب 

SPI 9 ِّ74/0 26/0 0 7/0 3/0 0 867/0 063/0 068/0 هب 

SPI12ِّ801/0 199/0 0 787/0 213/0 0 9/0 053/0 043/0 هب 

SPI 24ِّ885/0 115/0 0 812/0 188/0 0 925/0 033/0 041/0 هب 

SPI 48ِّ952/0 048/0 0 825/0 143/0 0 956/0 015/0 027/0 هب 

 

سِ گبًِ هحبسجِ  حبلت ّبیثِ هٌظَر ضٌبسبیی ضزایط زراسهست هىبى هطبلؼِ همسار احتوبل تؼبزل ثزای ّز یه اس 

طَر هتَسط چٌس زرغس اس سهبى را زر یه گززیس. احتوبل تؼبزل ثیبًگز آى است وِ ّز ایستگبُ زر زراسهست ثِ 

حبلت هؼیي ثبلی ذَاّس هبًس. ثسیي هٌظَر، احتوبل تؼبزل ثزای حبلت ّبی سِ گبًِ ذطىسبلی، تزسبلی ٍ ٍضؼیت 

 241/0، 235/0هبِّ زر زراسهست ثِ تزتیت  SPI 6ارائِ گززیس. ایستگبُ تْزاى ثز اسبس  3ًزهبل هحبسجِ ٍ زر ضىل 

 (زرغس 100) ًزهبل ذَاّس ثَز. هزوَع ّز سِ حبلت ثزاثز ثب یهتز ٍ زر حبلت ّبی ذطه، اس سهبى را  522/0ٍ 

هی ثبضس. ایي ًوَزار ًطبى هی زّس وِ احتوبل تؼبزل حبلت ًزهبل ثیطتز اس زٍ حبلت زیگز است ٍ اس همسار آى ثِ 

سهبًی زیگز احتوبل تؼبزل  هبِّ، زر توبم همیبس ّبی 6ثِ غیز اس همیبس  ثلٌس هست تز وبستِ هی ضَز. SPIسوت 

هبِّ احتوبل تؼبزل حبلت  SPI 48هبِّ ثِ سوت  SPI 6اس ٍ ثب حزوت  حبلت ذطه ثیطتز اس حبلت هزطَة است

هی یبثس ٍ ایي ثساى هؼٌی است وِ زر همیبس سهبًی طَالًی تز احتوبل هبًسى زر لبثل تَرْی ذطه افشایص 

ؼبزل حبلت ًزهبل وبستِ هی ضَز. احتوبل تؼبزل زٍرُ ذطه اس زر ػَؼ اس احتوبل ت ذطىسبلی افشایص هی یبثس ٍ

 هبِّ افشایص یبفتِ است، زر حبلیىِ احتوبل تؼبزل حبلت ًزهبل اس SPI 48ثزای  322/0هبِّ ثِ  SPI 6ثزای  235/0

احتوبل تؼبزل ٍضؼیت تز ًسجت . (3ضىل ) هبِّ وبّص زاضتِ است SPI 48زر  382/0هبِّ ثِ  SPI 6ثزای  522/0

ِ زٍ حبلت زیگز زر همیبس ّبی سهبًی هرتلف تغییز ووتزی زاضتِ است. ثِ طَر هیبًگیي هىبى هطبلؼِ ثِ هیشاى ث

زرغس احتوبل هبًسى زر تلِ ذطىسبلی را زاضتِ است ٍ زر ول احتوبل ذطىسبلی ًسجت ثِ تزسبلی ثیطتز  283/0

 ذَاّس ثَز. 
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 اىاحتوال تعادل حالت ّای خطک، ًرهال ٍ تر تْر -3ضکل

 

تؼساز رٍیسازّبی ذطه، تز ٍ ًزهبل هَرز اًتظبر را ثزای ضْز تْزاى ًطبى هی زّس. ایي ًوَزار ًطبى هی  4ضىل 

زّس وِ زر ثیطتز همیبس ّبی سهبًی تؼساز زٍرُ ّبی ًزهبل ثیطتز اس زٍرُ ّبی تز ٍ ذطه ٍ تؼساز رٍیسازّبی 

آى ٍ حسالل  هبِّ SPI 6هبل، ذطه ٍ تز هزثَط ثِ ذطه ثیطتز اس رٍیسازّبی تز هی ثبضس. حساوخز رٍیسازّبی ًز

هبِّ تؼساز رٍیسازّبی ذطه ثیطتز اس  12هبِّ ٍ  9هبِّ،  SPI 6هبِّ هی ثبضس. زر  SPI 48هزثَط ثِ  ّب

رٍیسازّبی تز ثَزُ است. ًىتِ لبثل تَرْی وِ ثبیس ثِ آى اضبرُ وٌین ایي است وِ ّز چِ همیبس سهبًی هب طَالًی 

ؼساز هتَسط ذطىسبلی ّبی هَرز اًتظبر زر زٍرُ هَرز هطبلؼِ وبستِ هی ضَز، لیىي طَل زٍرُ ّبی تز هی ضَز اس ت

ذطىسبلی افشایص هی یبثس. ثب تَرِ ثِ ایٌىِ ّز چمسر طَل زٍرُ ّبی ذطىسبلی افشایص یبثس ذسبرات ضسیستزی 

شی ثزای هٌبثغ آة ٍ فؼبلیت ّبی اّویت سیبزی زر ثزًبهِ ری ٍارز هی آٍرز، پیص ثیٌی هیبًگیي تساٍم ذطىسبلی ّب

 وطبٍرسی زارز.

0/235 
0/267 

0/285 
0/306 0/322 

0/241 0/256 
0/277 0/284 0/284 

0/522 

0/475 
0/438 

0/409 
0/382 

 چهل و هشت ماهه بیست وچهارماهه دوارده ماهه نه ماهه شش ماهه

 احتمال تعادل دوره نرمال احتمال تعادل دوره مرطوب احتمال تعادل دوره خشک

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 2391،پاییس 43پژوهشی فضای جغرافیایی،سال سیسدهم، شماره ی   -علمی ی فصلنامه                                                                 78

 

  

 
 تعداد رٍیدادّای خطکسالی، ترسالی ٍ ضرایط ًرهال هَرد اًتظار در تْراى -4ضکل

 

هبِّ  48ٍ  24، 12، 9، 6هیبًگیي تساٍم زٍرُ ّبی ذطىسبلی ٍ تزسبلی پیص ثیٌی ضسُ را زر همیبس سهبًی  5ضىل 

بًگیي تساٍم زٍرُ ذطىسبلی پیص ثیٌی ضسُ ثزای ضْز تْزاى زر همیبس ًطبى هی زّس. ثز اسبس ًوَزار هشثَر هی

 24هبِّ سِ هبُ ثزآٍرز گززیسُ است. ایي همسار زر همیبس ّبی طَالًی تز افشایص یبفتِ ٍ ثزای همیبس ّبی  6سهبًی 

ًٌس زٍرُ ّبی هبُ ثزآٍرز گززیسُ است. هیبًگیي تساٍم ثزای زٍرُ ّبی تز ًیش هب 7ٍ  3/5هبِّ ، ثِ هیشاى  48ٍ 

هبِّ ووتز اس  6ذطىسبلی ثِ سوت همیبس ّبی طَالًی تز افشٍزُ هی ضَز. هیبًگیي تسٍام زٍرُ تز فمط زر همیبس 

 هبِّ ثز هیبًگیي زٍرُ ذطه پیطی گزفتِ است. 48ٍ  24، 12، 9زٍرُ ذطه ثزآٍرز ضسُ است ٍ زر همیبس 

 
 ال در تْراىهیاًگیي تداٍم دٍرُ ّای خطکسالی، ترسالی ٍ ًره -5ضکل

27 
18 13 8 3 

20 19 
10 9 5 

104 

87 

69 

51 

22 

 چهل و هشت ماهه بیست وچهارماهه دوازده ماهه نه ماهه شش ماهه

 تعداد رویداد حالت نرمال تعداد رویداد ترسالی  تعداد رویداد خشکسالی  

2.6 
3.8 

5 

8.7 

20 

3 3.3 
4.7 5.3 5.7 

 چهل و هشت ماهه بیست وچهارماهه دوازده ماهه نه ماهه شش ماهه

 میانگین تداوم دوره های ترسالی میانگین تداوم دوره های خشکسالی
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 جوع بٌدی ٍ ًتیجِ گیری

 ثِ طَر ولی ًتبیذ حبغل اس ایي پژٍّص را هی تَاى ثِ ضزح سیز ثیبى ًوَز.

زر ثزرسی ضست ذطىسبلی ّبی ضْز تْزاى هطرع ضس وِ ذطىسبلی ّبی هالین سْن ثسیبر ثیطتزی را ًسجت ثِ 

ثَلَع  1967ٍ  1997تزتیت زر سبلْبی ضسیستزیي ذطىسبلی ّب ثِ . سبیز ذطىسبلی ّب ثِ ذَز اذتػبظ هی زٌّس

هزثَط ثِ رٍیسازی ثَزُ وِ اس اثتسای سبل  آى ّبپیَستِ اًس ٍ زر هیبى توبم رٍیسازّبی ذطىسبلی، طَالًی تزیي 

تساٍم یبفتِ است. ثزرسی احتوبالت گذر ٍ هبًسگبری زر سِ حبلت  1968ضزٍع ضسُ ٍ تب ًیوِ اٍل  1966

هخال ذطه ثِ ) ز ایي است وِ احتوبل گذر اس یه حبلت هؼیي ثِ ّوبى حبلتذطىسبلی، ًزهبل ٍ تزسبلی ثیبًگ

هحتول تز اس گذر ثِ سبیز ضزایط است. یبفتِ ثبال ًطبًگز ٍرَز ذَز ّوجستگی هزتجِ یه زر  (ذطه یب تز ثِ تز

ساز ضْز تْزاى است یؼٌی ایٌىِ اگز زر حبلت ذطىسبلی ثبضین احتوبل ایٌىِ زر گبم ثؼسی ًیش رٍی SPIسزی 

. ثِ طَر ولی زر هیبى توبم حبلت ّبی اتفبق افتسذطىسبلی ٍلَع یبثس ثیطتز اس ایي است وِ حبلت ًزهبل یب تزسبلی 

ثب  Pddهمبیسِ حبلت است.  حبلت ّبثیطتز اس سبیز  (Pnn) احتوبل اًتمبل اس حبلت ًزهبل ثِ ًزهبل SPIاًتمبل ضزطی 

Pww تز است. همسار  ثیبًگز ثزتزی ًسجی حبلت ذطه ًسجت ثِ حبلتPdd  زر اغلت همیبس ّبی سهبًیSPI  ثیطتز اس

ضْز تْزاى  2006تب  1956است. ثز اسبس ضبذع ّبی هَرز ثزرسی، زر فبغلِ ی ثیي سبلْبی  Pwwهمسار 

رٍیسازّبی ذطىسبلی ثیطتزی را زر همبیسِ ثب تزسبلی تززثِ وززُ است ٍ اللین آى توبیل ثیطتزی ثزای گذر اس 

ضزایط زراسهست ایستگبُ زر سِ حبلت ) همبزیز هزثَط ثِ احتوبل تؼبزلِ حبلت ذطه زاضتِ است. حبلت ًزهبل ث

سِ گبًِ ًیش هَضَع ثبال را تبییس هی ًوبیس. ثز ایي اسبس،  حبلت ّبیزر ّز یه اس  (ذطىسبلی، تزسبلی ٍ ًزهبل

ّز چِ  ثیطتز اس حبلت تز است.ٍ احتوبل تؼبزل حبلت ذطه  احتوبل تؼبزل حبلت ًزهبل ثیطتز اس زٍ حبلت زیگز

هی رٍین اس احتوبل تؼبزل حبلت ًزهبل وبستِ هی ضَز ٍ احتوبل تؼبزل  SPIثِ سوت همیبس ّبی ثلٌسهست تز 

ثزای  322/0هبِّ ثِ  SPI 6ثزای  235/0احتوبل تؼبزل زٍرُ ذطه اس  ثِ طَری وِحبلت ذطه افشایص هی یبثس، 

SPI 48 تز هَرز اًتظبر ثزای ضْز تْزاى هحبسجِ گززیس.  یسازّبی ذطه ٍتؼساز رٍ. (3ضىل ) هبِّ هی رسس

هبِّ است. ثسیي  SPI 48هبِّ ٍ ووتزیي آى هزثَط ثِ  SPI 6ثیطتزیي تؼساز ذطىسبلی ّبی هَرز اًتظبر هزثَط ثِ 

َز طَالًی تز هی گززز اس تؼساز هتَسط ذطىسبلی ّبی هَرز اًتظبر وبستِ هی ض SPIهؼٌی وِ ّز چِ همیبس سهبًی 

ٍ اس سَی زیگز طَل زٍرُ ّبی ذطىسبلی افشایص هی یبثس. ثِ طَر ولی اًتظبر ٍلَع پسیسُ ذطىسبلی ثیطتز اس 

 پسیسُ تزسبلی است.
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