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  دراستان کرمان   SIAPي SPIتحلیل مکاوی شاخص َای خشکسالی 
 

محمد جًاد وحًی ویا 

 ندانشجوي کارشناسي ارشذ آبياري و زهکشي دانشگاه تهرا

 سامان ویک مُر

 تهران دانشگاه سازه هاي آبيدانشجوي کارشناسي ارشذ 

خالد احمد آلی 

 ندانشجوي کارشناسي ارشذ آبياري و زهکشي دانشگاه تهرا

 َادی رمضاوی اعتدالی

 ن آبياري و زهکشي دانشگاه تهرادکتريدانشجوي - 

 عبدالىبی کالَچی
 مرکس تحقيقات حفاظت خاک و آبخيسداري

 

: چکیدٌ

ػیؼتوْبی پبیؾ دس تذٍیي عشحْبی همبثلِ ثب خـىؼبلی ٍ هذیشیت آى اص اّویت صیبدی ثشخَسداس ّؼتٌذ وِ ثذیي 

اهب هؼوَال ایي ؿبخق ّب ثِ كَست ًمغِ . هٌظَس اص ؿبخلْبی خـىؼبلی ثشای ثیبى ووی ایي پذیذُ اػتفبدُ هیگشدد

سٍؽ ّبی صهیي آهبس . ای هحبػجِ هی ؿًَذ ٍ الصم اػت تب ثِ كَست هىبًی ثشاصؽ ؿذُ ٍ ًمـِ ّبی هشثَعِ اسائِ گشدد

اصخولِ سٍؽ ّبیی هی ثبؿذ وِ هی تَاًذ دس ایي ساػتب هَسد اػتفبدُ لشاس گیشد ٍ ایي دس كَستی اػت وِ هتغیش هَسد 

تحمیك حبضش تالؿی اػت ثشای تحلیل هىبًی ؿبخق ّبی خـىؼبلی ٍ تْیِ ًمـِ ّبی . ثشسػی یه هتغیش هىبًی ثبؿذ

هشثَط وِ دس آى ػؼی ؿذُ اثتذا ثب تَخِ ثِ اػتبًذاسد ؿذى ثبسًذگی ثشای هحبػجِ ایي ؿبخق ّب ، هتغیش هىبًی ثَدى 

دس هشحلِ ثؼذ سٍؽ ّبی هختلف صهیي آهبسی ؿبهل سٍؽ ّبی وشیدیٌگ، وَوشیدیٌگ،       .   آًْب هَسد اػتفبدُ لشاس گیشد

TPSS هیبًگیي هتحشن ٍصى داس ، WMA)) پبیؾ خـىؼبلی ثش اػبع ؿبخق . ثشای تحلیل آًْب هَسد اسصیبثی ٍالغ ؿَد

 ایؼتگبُ دس ػغح اػتبى وشهبى اًدبم ٍ ػپغ ًمـِ ّبی خـىؼبلی 37 ثب اػتفبدُ اص آهبس ٍ اعالػبت SPI ٍ SIAPّبی 

 SIAPًتبیح تحمیك ضوي تبییذ هتغیش هىبًی ثَدى ؿبخق ّب، ًـبى داد وِ ثشای ؿبخق . تْیِ ٍ اسصیبثی ؿذُ اػت

 سٍؽ هیبًگیي هتحشن ٍصى داس، اص دلت ثبالتشی ًؼجت ثِ ػبیش سٍؽ ّب ثشخَسداس SPIسٍؽ وَوشیدیٌگ ٍ ثشای ؿبخق 

 TPSS ، وشیدیٌگ، هیبًگیي هتحشن ٍصى داس،SPI ، SIAPخـىؼبلی،  : کلمات کلیدی
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 مقدمٍ  

ػیؼتن پبیؾ خـىؼبلی اص اثضاسّبی ثؼیبس هْن دس هذیشیت خـىؼبلی هحؼَة هی ؿَد وِ هی تَاى ثب 

دس كَست . اػتفبدُ اص پبساهتشّبی  اللیوی ٍ ّیذسٍلَطیىی ؿشٍع خبتوِ ،تَػؼِ هىبًی ٍؿذت آى سا تـخیق ٍ اػالم ًوَد

ٍخَد عشح ّبی اص پیؾ آهبدُ ثشای همبثلِ ثب خـىؼبلی ، ایي ػیؼتن هی تَاًذ دس تؼییي ًَع ٍ صهبى فؼبل ؿذى عشحْب 

. ًمؾ هَثشی سا ایفبء وٌذ

ثشای ثیبى ووی ایي پذیذُ ٍ ّوچٌیي اسصیبثی آى دس همیبع ّبی هختلف صهبًی ٍ هىبًی، اص ؿبخق ّبی 

خـىؼبلی اػتفبدُ هی گشدد وِ ثشای هحبػجِ آًْب ٍخَد دادُ ّبی هٌبػت ٍ عَالًی هذت پبساهتش ّبی اللیوی ٍ 

ثبسًذگی اكلی تشیي پبساهتشی اػت وِ دس ایدبد ٍ گؼتشؽ ٍ دٍام خـىؼبلی ّب ػْین هی . ّیذسٍلَطیىی ضشٍسی اػت

، الجتِ پبساهتشّبی هَثش دیگشی هثل تجخیش ٍ تؼشق ًیض هی تَاًذ ثیبًگش سفتبس خـىؼبلی دس ّش هٌغمِ ثبؿذ، اهب ثبؿذ

هـىالتی وِ ثشای هحبػجِ ایي پبساهتشّب ٍخَد داسد، هَخت ؿذُ اػت، تب ثبسًذگی ثِ ػٌَاى هٌبػت تشیي ٍ لبثل دػتشع 

اص ػَی دیگش ّن ؿبخق ّبیی وِ ثش . تشیي پبساهتش اللیوی ثشای ػبخت ٍ هحبػجِ ؿبخق ّبی خـىؼبلی ؿٌبختِ ؿَد

. هجٌبی ایي هتغیش اػتَاس هی ثبؿٌذ، ثیـتش هَخت پزیشؽ خَاهغ ػلوی ٍ وبسثشاى لشاس گشفتِ اًذ

اكَال اعالػبت ًمغِ ای ایي ؿبخق ّب دس ایؼتگبُ ثشای پبیؾ خـىؼبلی وفبیت ًوی وٌذ ٍ ثؼظ ٍ گؼتشؽ 

تحلیل هىبًی  هتغیش ّبی َّاؿٌبػی ًظیش دهب ٍ ثِ خلَف ثبسًذگی، . آًْب ثِ كَست هىبًی ٍ هٌغمِ ای الصم هی ثبؿذ

 .ػبثمِ عَالًی دس هغبلؼبت هٌبثغ آة داسد وِ دس ایي ساػتب سٍؽ ّبی صهیي آهبس  لبثلیت خبكی اص خَد ثشٍص دادُ اًذ

 دس تحمیك خَد دس ثشای آلگبسا هٌغمِ ای دس پشتغبل ًـبى داد وِ سٍؽ ّبیی اص صهیي آهبس ًظیش وَ (2000)گَاستض 

وشیدیٌگ، وشیدیٌگ ٍ یب سًٍذ خبسخی وِ دس آى استفبع ّب ثِ ػٌَاى هتغیش ووىی هحبػجِ هی گشدد، ًؼجت ثِ دیگش 

سٍؽ ّب  وِ تٌْب دادُ ّبی ثبسًذگی سا دس هحبػجبت خَد دخبلت هی دٌّذ، ًظیش وشیدیٌگ ػبدُ ٍ  ػىغ هدزٍس فبكلِ 

(WMA)دس هغبلؼبت دیگشی ًظیش تحمیك ػبى ٍ ّوىبساى ]7[.  ػولىشد ثْتشی سا دس تخویي اص خَد ًـبى هی دٌّذ 

آى ّب سٍؽ ّب وَوشیدیٌگ سا ثشای تحلیل هىبًی ثبسًذگی ثِ هٌظَس تخویي . ًیض ایي ًتبیح اتخبر ؿذُ اػت  (2000)

ثشای تْیِ ًمـِ ّبی هیبًِ ثبسًذگی  (2004)  تَصی ٍ ّوىبساى.  ػیل ٍ ثشاٍسد ّیذسٍگشاف ػیل ٍسٍدی ثِ وبس ثشدُ اًذ

 ]11[. ًیض اس سٍؽ وشیدیٌگ اػتفبدُ ًوَدُ اًذ

ثِ ػٌَاى ًوًَِ دس .دس اػتفبدُ اص سٍؽ ّبی وشیدیٌگ، تغییش ًوب ٍ تحلیل آى ًمؾ ثؼیبس تؼییي وٌٌذُ ای داسد

، ایي گًَِ ادػب ؿذُ اػت وِ اص تغییش ًوب هی تَاى ثشای دػتیبثی ثِ تغییشات صهبًی (1999) ٍ  داٍتش   تحمیك ّبلَ

دس تحمیك خَد سًٍذ تغییشات تغییشًوب سا  ثب  (2000) گَاستض  ]7[ .ثبسًذگی دس وٌبس تغییشات صهبًی آى ًیض اػتفبدُ وشد

تَخِ ثِ ؿشایظ تَپَگشافی هٌغمِ هغبلؼبتی تفؼیش ًوَد ٍ ّوچٌیي یىؼبى ثَدى ؿىل تغییش ًوب ّب دس هبّْبی هختلف سا 

ًیض دس   (2003) اػىشٍیي ٍ ّوىبساى ]7[ .ثب ٍخَد هتوبیض ثَدى پبساهتش ّبی آى، ثِ ٍخَد ػَاسم یىؼبى هشتجظ داًؼت
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تحلیل ّبی خَد استجبعی سا هیبى ؿؼبع تبثیش، آػتبًِ ٍ ّوچٌیي هذل ّبی تغییشًوب  ثبػَاهل تَپَگشافی ٍ الگَّبی 

 ]12[ .ثبسًذگی خؼتدَ وشدًذ

  ثشای تحلیل هىبًی ؿبخق ّبی خـىؼبلی وبسّبی ووی گضاسؽ ؿذُ اػت  وِ دس ایي خلَف هی تَاى ثِ 

 2004اػوبسوتیي ،)ٍ هَػؼِ ثیي الوللی  هذیشیت آة  ( 2004اػَثَدا ، )پظٍّؾ ّبی هشوض همبثلِ ثب  خـىؼبلی آهشیىب 

 ]10،13[. س هٌبػت تـخیق دادُ اًذ.اؿبسُ داؿت وِ سٍؽ ػىغ فبكلِ سا ثشای ایي هٌظَ (

 وِ اػتاسائِ ؿذُ  (2004)تىٌیه دیگشی ثِ هٌظَس پبیؾ خـىؼبلی  ٍ تحلیل هىبًی آى  تَػظ ٍاًگیل ٍ ػبویشیغ 

آًْب ثب اػتفبدُ اص سٍؽ ػىغ هدزٍس فبكلِ ، ًمـِ ثبسًذگی هبّبًِ ٍ ًمـِ دسكذ ًشهبل  هتَػظ ثبسًذگی ػبالًِ سا تشػین 

 ]14[. تْیِ وشدًذ1964-65 سا ثشای دٍسُ آهبسی یىؼبلِ  SPIٍ ػپغ ثب ایي اعالػبت ، ًمـِ تَصیغ هىبًی ؿبخق 

ثشای پبیؾ خـىؼبلی ؿبخق ّبی هتؼذدی هبًٌذ .   ّذف اص ایي تحمیك ،تحلیل هىبًی ؿبخق ّبی خـىؼبلی اػت

PNPI،EDI ، RAI،  SPI  ٍSIAP هؼشفی ؿذُ اػت وِ ثب تَخِ ثِ هغبلؼبت اًدبم ؿذُ خْت تؼیییي هٌبػجتشیي ؿبخق دس 

، چٌبًچِ ثخَاّین (1381؛ ثزس افـبى، 1386؛ لیبلت ٍ ّوىبساى، 1387اٍػغی ٍ ّوىبساى،)ثشسػی ًمبط اللیوی هختلف ایشاى 

 ]6،3،2[ . داسای اٍلَیت ّؼتٌذSIAP ٍ  SPIًتبیح یه ؿبخق سا ثش دیگش ؿبخلْب اسخحیت دّین، ؿبخق ّبی 

 

مًاد ي ريش َا 

  مىطقٍ مًرد مطالعٍ 

 26 دسخِ ٍ 53 دسخِ ػشم ؿوبلی 32ٍ دلیمِ تب 55 دسخِ ٍ 25اػتبى وشهبى دس هَلؼیت خغشافیبیی ثیي 

 185675ثب هؼبحت اػتبى وشهبى . دلیمِ عَل ؿشلی اص ًلف الٌْبس گشیٌَیچ لشاس گشفتِ اػت29 دسخِ ٍ 59دلیمِ تب 

 پٌْبٍستشیي اػتبى وـَس ػیؼتبى ٍ ثلَچؼتبىویلَهتش هشثغ دس خجِْ خٌَة ؿشلی وـَس لشاس داسد ٍ ثؼذ اص اػتبى 

 150-200هیضاى ثبسًذگی ػبلیبًِ ثغَسهتَػظ . هبًٌذ ػبیش هٌبعك وَیشی اػتبى وشهبى ون ثبساى اػت .هحؼَة هی ؿَد

سیضؽ ًضٍالت خَی اص آثبى هبُ ؿشٍع ٍ تب اسدیجْـت هبُ ػبل ثؼذ اداهِ داسد ٍ ثیـتشیي هیضاى آى اص دی تب . هیلیوتش اػت

دس حبل حبضش دٍاصدُ ایؼتگبُ  .اغلت ایي ثبسؽ ثلَست ثبساى ثَدُ ٍ ثشف ثؼیبس ون هی ثبسد. اسدیجْـت هی ثبؿذ

 .دس ػغح اػتبى دایش اػت ایؼتگبُ اللین ؿٌبػی 18ػٌدی ،  ایؼتگبُ ثبساى111ػیٌَپتیه 
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هحذٍدُ خغشافیبیی  اػتبى وشهبى  - 1ؿىل 

 

 SIAP ي  SPIشاخص َای 

  شاخصSPI (ٌشاخص بارش استاودارد شد) 

ؿبخق .  ٍ لبثلیت آى ثشای ّش همیبع صهبًی ارػبى داؿتِ اًذSPIثؼیبسی لض هحممیي خـىؼبلی ثِ لبثلیت اًؼغبف پزیشی

SPIدس اثتذا تَصیغ آهبسی هٌبػت، ثش آهبس .  ثشای ّش هٌغمِ ثش اػبع ثجت ثبسًذگی ّبی عَالًی هذت آى هحبػجِ هی ؿَد

ػپغ تبثغ تدوؼی تَصیغ ثب اػتفبدُ اص احتوبالت هؼبٍی ثِ تَصیغ ًشهبل تجذیل . عَالًی هذت ثبسًذگی ّب ثشاصؽ دادُ هی ؿَد

 ًـبى دٌّذُ SPI  همبدیش هثجت  ].1[.هی گشدد، ثغَسیىِ اػتبًذاسد ؿذُ ٍ هتَػظ آى ثشای ّش هىٌغمِ ٍ دٍسُ كفش گشدد

عجك ایي سٍؽ دٍسُ خـىؼبلی ٌّگبهی اتفبق هی . ثبسًذگی ثیـتش اص ثبسؽ هتَػظ ٍ همبدیش هٌفی آى هؼٌبی ػىغ سا داسد

ثشای .  هثجت گشددSPIٍ یب ووتش ثشػذ ٍ ٌّگبهی پبیبى هی یبثذ وِ - 1 ثِ عَس هؼتوش هٌفی ٍ ثِ همذاس SPIافتذ وِ    

اص ثْتشیي ٍ خبهؼتشیي ٍ دس ػیي حبل ػبدّتشیي سٍؽ هغبلؼِ خـىؼبلی .هحبػجِ ایي ؿبخق اص فشهَل صیش اػتفبدُ هی گشدد

.  ٍ تشػبلی ٍ خلَكیبت آًْب هحؼَة هیـَد

(1) 
 





N

N

N

PP
SPI

 
 

)(
10 

 

PO تؼذاد هبّْبیی وِ ثبسًذگی تدوؼی ثشای آًْب حؼبة ؿذُ اػت، = N وِ دس آى همذاس ثبسًذگی ًشهبل ؿذُ هبُ فؼلی،  =

P 1 =،همذاس ثبسًذگی ًشهبل ؿذُ هبُ لجلی 
N = هیبًگیي تؼذاد ثبسًذگی تدوؼی ثشای N  ،ُهب  N  اًحشاف هؼیبس ثشای =

. دادُ ّب هی ثبؿذ

 ٍومايٍ معیار بارودگی ساالو(SIAP) 

: خلیلی ثِ هٌظَس ثشسػی سًٍذ خـىؼبلی ٍ تش ػبلی دس گؼتشُ ایشاى ؿبخق هؼیبس ثبسًذگی ػبالًِ سا ثِ كَست صیش اسائِ ًوَد
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(2) 
 

 iٍثبسًذگی ػبل ّیذسٍلَطی iPوِ دس آى 


Pٍ هیبًگیي ثبسًذگی دس ػبلْبی آهبسیSDاًحشاف هؼیبس ػشی ثبسًذگی اػت  .

حذٍد .  اختیبس ؿَد9 یب 7 ، 5آػتبًْْبی تفىیه ایي ؿبخق ثؼتِ ثِ دلت هَسد اًتظبس هتغیش ٍ تؼذاد گشٍّْب هوىي اػت 

.  آهذُ اػت1همبدیش پبییي ؿبخق دس خذٍل 

عجمبت هختلف ؿبخلْبی خـىؼبلی هَسد ثشسػی- 1خذٍل  

شاخص معیار 

بارودگی 

 (SIAP)ساالوٍ

شاخص بارش استاودارد 

 (SPI)شدٌ

طبقات 

 شدت خشکسالی

 ورمال +1تا - 1 /+25تا /- 25

 خشکسالی ضعیف * /-25تا /- 52

 خشکسالی متًسط -1تا - 5/1 /-52تا /- 84

 خشکسالی شديد -5/1تا -  2 /-84تا - 28/1

 -2کمتر از  -28/1کمتر از 
 خشکسالی

 بسیار شديد

تؼشیف ًـذُ اػت  *   

 مباوی تحلیل مکاوی  

ثِ هٌظَس ثؼظ ٍ گؼتشؽ اعالػبت ًمغِ ای ثب تَخِ ثِ ًوًَِ ثشداسی ّبی اًدبم ؿذُ ٍ ّوچٌیي تغییشات صهبًی ٍ 

دس ثؼضی اص . هىبًی ّش هتغیش، ًیبص ثِ هذل ّبیی اػت وِ ثتَاى سفتبس هتغیش هَسد ثشسػی  سا دس ًمبط هدَْل ؿجیِ ػبصی ًوَد

ایي هذل ّب ًظیش تیؼي، كشفب ثش اػبع همبدیش هتغیش ٍ ثب فشم اػتمالل آًْب، تخویي آًْب دس هَلؼیت ّبی هدَْل كَست هی 

هبًٌذ وشیدیٌگ،  )دس ًَع دیگشی اص هتغیش ّبی احتوبلی وِ ثِ آًْب سٍؽ ّبی صهیي آهبسی اعالق هی ؿَد . گیشد

اعالػبت ٍ هَلؼیت هىبًی دادُ ّب ًیض دس هحبػجبت ٍاسد هی گشدد ٍ ػؼی هی ؿَد تب ساثغِ  (TPSS ٍ WMAوَوشیدیٌگ، 

هؼوَال ایي استجبط ٍ ّوجؼتگی ثیي ًوًَِ ّب ثِ كَست یه هذل سیبضی اسائِ هی ؿَد تب اص ایي . ای ًیض ثیي آًْب تؼشیف گشدد

 ]2[عشیك ثتَاى تغییشپزیشی سا ؿجیِ ػبصی ًوَد

تغییر وما 

ًمبط . ثٌب ثش آًچِ روش ؿذ، ثشای هذل ًوَدى ّوجؼتگی هىبًی هتغییش ّبی هَسد ثشسػی اص تغییش ًوب اػتفبدُ گشدیذ

ایي ًوَداس ثش اػبع صٍج ًمبعی كَست هی گیشد وِ ثِ فبكلِ هؼیٌی اص یىذیگش لشاس داسًذ ٍاص عشیك هؼبدلِ صیش لبثل هحبػجِ 

 :.هی ثبؿذ

SD

PP
SIAP i )(
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(3)      hxZxZ
n

h i

n

i

i  
12

1
 

وِ دس آى h  ِهمذاس ًین تغیش ًوب دس فبكلh ، h  ، ُفبكلِ ثیي ًمبط ًوًَِ ثشداسی ؿذ n تؼذاد خفت ًمبعی وِ دس 

 اص یىذیگش لشاس داسًذ، hیه ساػتب ثِ فبكلِ  ixِهمزاس هتغیش دس ًمغ   ix،  hxi  ِهمذاس هتغیش دس ًمغ 

 hxi ًین تغییش ًوب هی ثبؿذ، اهب دس هشاخغ 2/1الصم ثِ روش اػت وِ تغییش ًوب ثِ دلیل داسا ثَدى ضشیت .  هی ثبؿذ 

 ]1[. ثشای اختلبس آى سا    تغییشًوب ًبهیذُ اًذ

تغییشًوب ساثغِ ثیي فبكلِ ٍ ٍاسیبًغ دادُ ّبسا ًـبى هی دّذ ٍ ثب ػِ پبساهتش اػتخشاج ؿذُ اص آى هی تَاى تغییشات 

. هىبًی هتغیش سا هَسد ثشسػی لشاس داد

پبساهتش آػتبًِ وِ ثیـتشیي همذاس تغییش ًوب سا  ثِ خَد اختلبف هی دّذ، دس ٍالغ ّوبى ٍاسیبًغ هىبًی هتغیش هَسد 

. داهٌِ تبثیش ثیبًگش ؿؼبع  ّوجؼتگی  ًمبط ثب یىذیگش هی ثبؿذ ٍ دس خبسج ایي فبكلِ سفتبس ًمبط تلبدفی خَاّذ ثَد. ثشسػی اػت

پبساهتش اثش لغؼِ ای ٍاسیبًغ خغبی ًوًَِ ثشداسی سا ًـبى هی دّذ ٍ ّوچٌیي هـخلِ تلبدفی ثئَدى هتغییش هَسد ثشسػی 

 . ]4[اػت

 دسخِ تشػین گشدیذ تب ساػتبیی وِ دس آى ثیـتشیي 135 ٍ 90، 45ثشای ایي تحمیك تغییش ًوب دس ساػتبّبی اكلی كفش،

ثِ ػلت هتفبٍت ثَدى آػتبًِ ٍ ؿؼبع تبثیش دس )ثب تَخِ ثِ ٍخَد ًبّوؼبًگشدی . ّوجؼتگی هىبًی ٍخَد داسد، هـخق گشدد

اص تغییشًوبی ّوِ خبًجِ وِ ثیبًگش هتَػظ تغییشات هتغیش دس توبم ساػتبّب هی ثبؿذ ثشای پیَػتگی هىبًی  (ساػتبّبی هختلف

. اػتفبدُ ؿذُ اػت

ريش َای میان يابی زمیه آمار 

اختالف هیبى سٍؽ ّب دس . دس صهیي آهبس اصیه ساثغِ ػوَهی ثشای هحبػجِ هتغیش دس یه ًمغِ هدَْل اػتفبدُ هی ؿَد

 :ساثغِ فَق ثِ ؿشح صیش تؼییي هی گشدد.  اػت وِ ثِ ًمبط اعشاف هَسد ًظش دادُ هی ؿَدهحبػجِ فبوتَس ٍصًی

(4)    i

n

i

ii xZxZ 



1

* . 

 

وِ دس آى  ixZ  همذاس ٍصى ّبی ًمبط هـبّذُ ؿذُ ٍ i ، همذاس ثشاٍسد هتغیش،* ix همذاس هـبّذُ ؿذُ هتغیش  

. ؿشط اػبػی دس ایي ساثغِ ایي اػت وِ ثبیذ هدوَع ضشایت دس ثشاٍسد یه ًمغِ ثشاثش ٍاحذ  ثبؿذ. هَسد ثشسػی اػت

وَوشیدیٌگ ّوبى سٍؽ وشیدیٌگ اػت وِ . وشیدیٌگ تخویي گشی ًباسیت ثبووتشیي همذاس ٍاسیبًغ تخویي هی ثبؿذ

ثشای هحبػجِ اٍصاى دس ایي سٍؽ ّب اص هذل ثشاصؽ دادُ ؿذُ ثش تغییش . اص یه هتغیش ووىی ثشای تخویي اػتفبدُ هی وٌذ

 ]4[. دس سٍؽ وشیدیٌگ دادُ ّب اص تَصیغ ًشهبل پیشٍی هی وٌٌذ. ًوب اػتفبدُ هی ؿَد
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  TPSS ثبثت وشد وِ  (1984) یه ًَع سٍؽ ػذدی اص ًَع اػپالیي اػت ٍ ٍاتؼَىTPSS یه ًَع وشیدیٌگ

دس ایي سٍؽ ثشای ] 1[.ّوچٌیي هی تَاًذ ّوبًٌذ وشیدیٌگ، ثش اػبع یه هتغیش ووىی تخویي سا  اًدبم دّذ. اػت

تبثغ وَاسیبًغ صیش اػتفبدُ هی گشدد وِ ایي اهىبى ٍخَد داسد تب ثشای هحبػجِ آى، تَاى ّبی هختلفی سا  از هحبػجِ 

 : ثِ وبس ثشد

 

(5)    

1

log





mk

hhhC k

 

 

وِ دس آى  hC ،تبثغ وَاسیبًغ h  ٍ فبكلِ ثیي ًمبطm دسخِ هـتك ًؼجی تبثغ دس ًمبط هـبّذُ ای هی ثبؿذ .

 ثش اػبع تؼذاد ًمبط ّوؼبیگی ٍ فبكلِ آًْب تب ًمغِ هدَْل ٍ ّوچٌیي تَاًی وِ ثیبًگش تبثیش ّش ایؼتگبُ WMAسٍؽ 

اص ساثغِ صیش لبثل  دس ایي سٍؽ همذاس . وِ ثیبًگش تبثیش ّش ایؼتگبُ هی ثبؿذ، ثِ تخویي پبساهتش هَسد ًظش هی پشداصد

:  هحبػجِ اػت

 

(6) 
 







Rd

u

i

u

i

i

i

d

d
 

 

 .ؿؼبع تبثیش هی ثبؿذ Rتَاى هثجت ٍ  uام تب ًمغِ هَسد تخویي،  iفبكلِ دادُ هـبّذُ ؿذُ  diوِ دس آى 

 

 

 

معیار َالی ارزيابی 

 MAE  ٍMBE ثب هؼیبسّبی خغبگیشی Cross-validationاسصیبثی سٍؽ ّب ًیض دس ایي لؼوت ثب اػتفبدُ اص تىٌیه 

 :كَست گشفتِ اػت

(6)    ii

n

i

xZxZ
n

MAE _
1

1

*
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(7)     ii

n

i

xZxZ
n

MBE  
1

*1
 

تؼذاد هتغیش هـبّذُ  n ،(اًحشاف) هیبًگیي خغبی اًحشاف MBE، (دلت)هیبًگیي لذس هغلك خغب   MAE:  وِ دس آًْب

ؿذُ ٍ  ixZ * ٍ ixثِ تشتیت همبدیش ثشاٍسد ؿذُ ٍ هـبّذُ ؿذُ هتغیش x  ِدس ًمغiػالٍُ ثش اػتفبدُ اص .  هی ثبؿذ

. هؼیبس فَق، ٍضؼیت ًمـِ ّبی تَلیذ ؿذُ ٍ سًٍذ هٌغمی آى ًیض هَسد اسصیبثی لشاس گشفت

 

وتايج ي بحث 

 ایؼتگبُ ثبساى ػٌدی  وِ داسای ثیـتشیي دٍسُ آهبسی ثَدًذ، دس اػتبى وشهبى  اًتخبة ٍ دادُ ّبی 37دس ایي تحمیك 

دادُ ّبی  پغ اص ثشسػی . ؿبخق خـىؼبلی هَسد ًظش تدضیِ ٍتحلیل ؿذ2ثبسؽ ػبالًِ ثجت ؿذُ دس آًْب ثشای ثذػت آٍسدى 

اًتخبة  ( هیالدی1977-2003) ػبلِ 25هَخَد دس ایؼتگبّْبی ثبساًؼٌدی فَق، یه دٍسُ آهبسی هـتشن ثبسؽ ػبلیبًِ 

، ًَالق آهبسی دادّْب اص سٍؽ (سٍؽ خشم هضبػف)پغ اص اًدبم آصهَى هشثَط ثِ دادّْبی پشت، ّوگٌی دادّْب . گشدیذ

پغ اص اًدبم آصهًَْبی هزوَس ٍ سفغ ًَالق دادُ ّب ؿبخلْبی هَسد ًظش هحبػجِ . ّوجؼتگی ٍ ًؼجت ًشهبل ثشعشف گشدیذ

. ثشای ایي تحمیك خـه تشیي ػبل ایي دٍسُ آهبسی هَسد اسصیبثی لشاس گشفت. ؿذًذ

 SPI ي SIAPآوالیس آماری شاخص َای 

 ٍ هٌحٌی تَصیغ فشاٍاًی دادُ ّب ی ؿبخق 2ثب تَخِ ثِ همبدیش چگبلی ٍ وـیذگی اسائِ ؿذُ دس خذٍل ؿوبسُ 

دس .  تمشیجب اص یه تَصیغ ًشهبل تجؼیت هی وٌذSPI ٍ SIAPّبی خـىؼبلی هَسد ًظش هـخق ؿذ وِ ؿبخق ّبی 

. ًـبى دادُ ؿذُ اػت SIAP ٍ SPI هٌحٌی تَصیغ ًشهبل ؿبخق ّبی 2ؿىل 

 

 SIAP  ٍ SPI آًبلیض آهبسی ؿبخق ّبی خـىؼبلی – 2خذٍل 

ضريب  يارياوس  چًلگی کشیدگی

 تغییرات

 پارامتر میاوگیه حداکثر حداقل

95/1  73/0-  7709/3  9419/1  63/10-  35/0  3027/4-  SIAP 

22/0  22/0-  3314/0  5757/0  67/2-  13/0  2468/1-  SPI 
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 (ة)                                                                                                     (الف)

 SIAP (ة) SPI (الف(  ؿبخق ّبی خـىؼبلی فشاٍاًی تَصیغ  هٌحٌی -2 ؿىل

 

:  مکاوی بًدن شاخص َای خشکسالی ي ویم تغییر وما

 سا ثِ ػٌَاى هتغیش SPI  ٍSIAPدس ایي ثخؾ ثِ ایي هَضَع پشداختِ هی ؿَد وِ آیب هی تَاى ؿبخق ّبی خـىؼبلی 

هىبًی دس ًظش گشفت؟ ثذیي هٌظَس   هذل تئَسیه تغییشًوبی ؿبخق ّب تْیِ گشدیذ ٍ اص هیبى هذل ّبی وشٍی، ًوبیی، 

 .، هذل هٌبػت اًتخبة ؿذMAE  ٍMBE ٍ هؼیبسّبی خغب Cross-validationخغی ٍ گَػی ثب اػتفبدُ اص تىٌیه 

 

 

 
  دس هٌغمِ هَسد هغبلؼSAIP ٍ SPIًِوَداس ٍضؼیت ّوجؼتگی ؿبخق ّبی - 3ؿىل
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دس ایي ساػتب ثب ثشاصؽ هذل ّب ٍ تغییش پبساهتش ّبی هشثَط، تحلیل هىبًی تمبط ثب اػتفبدُ اص وشیدیٌگ هؼوَلی كَست 

ًْبیتب ثب همبیؼِ .  ثشای آًْب هحبػجِ ؿذCross-validationپزیشفتِ  ٍػپغ هؼیبسّبی اًذاصُ گیشی خغب ثش عجك تىٌیه 

 ًیض پبساهتشّبی ًین 3 دس خذٍل .ؿذ ثشگضیذُ ثشسػی ّب ول دس هذل هٌبػت تشیي ثِ ػٌَاى هذل ًوبییهمبدیش خغب 

دس تفؼیش پبساهتشّب اثش لغؼِ ای ًؼجی وِ هـخلِ تلبدفی ثَدى هتغیش . تغییشًوب ثشای ایي دٍ ؿبخق اسائِ ؿذُ اػت

دس . ایي پبساهتش حبكل تمؼین دٍ همذاس اثش لغؼِ ای ثشآػتبًِ اػت ]1[.هَسد ثشسػی اػت ثیـتشیي وبسثشد سا داسد

 ثبؿذ، هی تَاى گفت تبثیش خضء تلبدفی هتغیش ثیؾ اص خضء ػبختبسداس  آى اػت ٍ 5/0ؿشایغی وِ ایي همذاس ثضسگتش اص 

 هالحظِ هی گشدد وِ اثش لغؼِ ای ًؼجی ]4[تخویي آى ثب سٍؽ ّبی آهبسی ثِ كَست هحذٍدتشی اهىبى پزیش خَاّذ ثَد

  . اػت دادُ ؿذُ  ًـبى SPI ٍ SIAPؿبخق ّبی  تدشثی ًین تغییشًوبی هذل ،4 ؿىل دس. اػت5/0صیش 

 

  SPI ٍ SIAP پبساهتشّبی هذل ّبی تغییش ثشای دٍ ؿبخق  -3 خذٍل

شاخص 

 خشکسالی

 

 مدل

 

اثر قطعٍ ای 

 

 

 سقف

 

 

 دامىٍ تاثیر

 (کیلًمتر)

 

اثر قطعٍ ای 

 وسبی

 

SIAP 

 533/0 00/6 365/5 862/2وشٍی 

 308/0 474/0 043/4 246/1ًوبیی 

 779/0 648/2 200/4 27/3خغی  

 499/0 914/4 541/6 27/3گَػی 

 

SPI 

 498/0 781/4 4412/0 2201/0وشٍی 

 239/0 468/0 3562/0 0851/0ًوبیی 

 656/0 648/2 3733/0 245/0خغی  

 441/0 149/5 637/0 281/0گَػی 
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 SPI- ة SIAP- الف 

 SIAP  ٍ SPIًین تغییش ًوبی ؿبخق ّبی -4ؿىل 

تحلیل مکاوی 

سٍؽ ّبی صهیي آهبسی هَسد ثشسػی لشاس گشفتِ ٍ پبساهتشّبی الصم ثِ هٌظَس تحلیل هىبًی ؿبخق ّبی خـىؼبلی  

وِ اص عشق . ثشای سٍؽ وشیدیٌگ هؼوَلی ًشهبل ًوَدى دادُ ّب اص ؿشایظ اٍلیِ اػت. تفؼیش ٍ اػتخشاج ؿذاًذ

ػالٍُ ثش سٍؽ وشیدیٌگ هؼوَلی اص SIAP ثشای تخویي .  ایي تجذیل اًدبم ؿذBOX-COXهختلف ًظیش سٍؽ 

ثْشُ هی خَیذ، هَسد اسصیبثی لشاس گشفت  وِ ثِ دلیل   (SPIدس ایٌدب ؿبخق )سٍؽ وَوشیدیٌگ وِ اص یه هتغیش ووىی

سٍؽ . ایي سٍؽ ًیض ثشای ایي تحمیك اًتخبة ؿذ (3ؿىل )ثیي ؿبخق ّبی هَسد هغبلؼِ  (88/0)ٍخَد ّوجؼتگی ثبال 

TPSS هَخت حذالل خغب 4ثشسػی ّبی اًدبم ؿذُ ًـبى داد وِ تَاى .  هَسد اسصیبثی لشاس گشفت4 3ٍ ،2، 1 ثب تَاى ّبی 

 ًمغِ ٍ هؼلَم ًمبط ثیي  فبكلWMAِ سٍؽ ثشای ؿذ، گفتِ لجال ّوبًغَسیىِ. ٍ اًحشاف دستخویي همبدیش هی ؿَد

 .گزاسد هی اثش تخویي دلت دس فبكلِ ًیض تَاى .دّذ هی تـىیل سا هؼلَم ًمبط ثِ دّی ٍصى اػبع هدَْل،

دس ایي تحمیك تؼذاد ایؼتىبّْبیی .داسًذ تبثیش تخویي دلت ، سٍی ًیض ثشآٍسد دس اػتفبدُ هَسد ًمبط تؼذاد ثشتَاى،ػالٍُ 

ایؼتگبُ اًتخبة گشدیذ ٍ تَاى ّبی هَسد اسصیبثی ًیض  (30 تب 3)وِ دس تخویي ّش ًمغِ هدَْل ثِ وبس هی سٍد اص هدوَػِ 

 6ّوچٌیي تؼذاد .  ووتشیي اًحشاف سا داسد2 ووتشیي خغب ٍ تَاى 1ثشسػی ّب ًـبى داد وِ تَاى .  ثَدُ اػت4 3ٍ ،2 ،1

 .ایؼتگبُ هَخت حذالل خغب هی ؿَد

 WMA ي TPSSمقايسٍ ي ارزيابی ريش َای کريجیىگ، کًکريجیىگ، 

 ثَدُ وِ هیضاى خغب ٍ اًحشاف همبدیش  MAE ٍ MBEدس ایي تحمیك هالن همبیؼِ سٍؽ ّبی فَق  هؼیبسّبی خغبگیشی 

 ، ووتشیي خغب ٍ SIAPثشای ؿبخق (5 ٍ ؿىل4خذٍل).تخویٌی سٍؽ ّب سا ًؼجت ثِ همذاس ٍالؼی ًـبى هی دّذ

ٍ سٍؽ وشیدیٌگ ثب دلتی هـبثِ ؿبخق خـىؼبلی  (1ثب تَاى) WMAسٍؽ . ًَػبًبت ثِ سٍؽ وَوشیدیٌگ تؼلك داسد
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ووتشیي خغب ٍ سٍؽ وشیدیٌگ  ووتشیي ًَػبًبت سا ثِ WMA-1;  ، سٍؽSPIدس هَسد ؿبخق  . سا ثشاٍسد ًوَدُ اػت

. دًجبل داؿت ٍ سٍؽ وشیدیٌگ دس دٍهیي ستجِ اص ًظش دلت لشاس داسد

 SIAP ٍSPI  پبساهتش ّبی هذل ّبی ًین تغییشًوب ثشای دٍ ؿبخق  -4 خذٍل

 SIAP SPIشاخص 

 MAE MBE MAE MBEهؼیبس خغب گیشی 

Kriging 08347/1 0303/0- 339/0 002/0 

Cokriging 82345/0  0179/0-  - - 

WWA-1 0564/1  071/0-  326/0  0138/0- 

WWA-2 1544/1  0038/0  329/0  0088/0 

WWA-3 1544/1  0038/0  358/0  0256/0 

WWA-4 3543/1  1012/0  376/0  0351/0 

TPSS-1 4616/1  1329/0  456/0  0471/0 

TPSS-2 412/1  1038/0  432/0  0373/0 

TPSS-3 374/1  875/0  415/0  03148/0 

TPSS-4 3481/1  0276/0  401/0  0276/0 
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دس اداهِ ًمـِ ّبی خغبی پشاوٌؾ ؿبخق خـىؼبلی دس خـه تشیي ػبل  ثب اػتفبدُ اص سٍؽ وَوشیدیٌگ ثشای 

ؿىل ). ًیض تشػین ؿذ تب اص لحبػ ویفی ًیض همبیؼِ الصم كَست گیشدSPI ٍ سٍؽ وشیدیٌگ ثشای ؿبخق SIAPؿبخق 

ؿبخق ّبی هَسد هغبلؼِ تمشیجب ؿشایظ هـبثْی سا اص ًظش خـىؼبلی دس هٌغمِ هَسد هغبلؼِ ًـبى هی دٌّذ وِ ایي  (6

. اهش ًبؿی اص ّوجؼتگی ثبالی ایي دٍ ؿبخق هی ثبؿذ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (وشیدیٌگ ) SPI: ة                                                                                          (وَوشیدیٌه)       SIAP: الف

 اػتبى وشهبى  ثب  اػتفبدُ اص سٍؽ ّبی وشیدیٌگ ٍ  وَوشیدیٌه SPI ٍ  SIAPؿبخق ّبی پشاوٌؾ خغبی ًمـِ - 6ؿىل

 

 ، ًمـِ ّبیی اسائِ دادُ اػت وِ داسای MAEسٍؽ ّی وشیدیٌگ ٍ وَوشیدیٌگ  ػلیشغن ًتبیح هثجت دس همبدیش 

دس تَخیِ ایي . ًبّوبٌّگی ٍخغبی صیبدی  ثِ خلَف دس هشصّبی غشة ٍ خٌَة ؿشلی وِ فبلذ ایؼتگبُ ّؼتٌذ، هی ثبؿذ

هَضَع  هی تَاى ایي سا روش وشد وِ ایي سٍؽ ًتَاًؼتِ دسٍى یبثی هٌبػجی سا اًدبم دّذ، ثِ گًَِ ای وِ دس ثخـی اص 

ثخؾ ّبی اػتبى وِ تشاون ایؼتگبُ ضؼیف هی ثبؿذ، تغییشات ٍ خغبی پشاوٌؾ  ؿذیذی سا  دس ثشاٍسد عجمبت خـىؼبلی 

 . دس ّش دٍ ؿبخق  ثیي هٌبعك اػتبى ؿبّذ هی ثبؿین

 گیری وتیجٍ
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 دس  SPI ٍSIAP ثشای تْیِ ًمـِ ّبی خـىؼبلی WMA ٍ TPSSدس ایي تحمیك سٍؽ ّبی وشیدیٌگ،وَوشیدیٌگ، 

: ًتبیح ثذػت آهذُ ثِ ؿشح صیش لبثل اسائِ اػت.اػتبى وشهبى  هَسد اسصیبثی لشاس گشفت

  آًبلیض ٍاسیَگشافی ؿبخق ّبی خـىؼبلیSPI ٍ SIAP ًِـبى داد و SPI ًؼجت ثِ ؿبخق SIAP اص 

 ًؼجت داد وِ SPIّوجؼتگی هىبًی ثْتشی ثشخَسداس اػت وِ ػلت ایي اهش سا هی تَاى ثِ ایي ٍیظگی ؿبخق 

اص هیبًگیي ثبسًذگی ثلٌذ هذت اػتفبدُ هی وٌذ ٍایي اهش اصتغییشات ػشیغ وِ تٌْب تبثغ همغغ صهبًی حبل هی 

. ثبؿذ خلَگیشی هی وٌذ

  دس هدوَع تشاون ایؼتگبُ ّب دس ػغح اػتبى یىؼبى ًجَدُ ٍثِ خلَف دس ؿوبل غشة ٍخٌَة ؿشق ایي ووجَد

.  ثیـتش هحؼَع هی ثبؿذ

  دس ثشاٍسد ؿبخقSIAP   سٍؽ وَوشیدیٌگ ٍ ثشای ؿبخقSPI سٍؽ WMA  ِوشیدیٌگ  دس ًْبیت ث ٍ 

 ػٌَاى هٌبػت تشیي سٍؽ دس هٌغمِ اًتخبة ؿذ

  سٍؽWMA اص ثؼذ اخشایی ٍ تَكیِ ثشای ػیؼتن پبیؾ خـىؼبلی وِ اص هشاحل ووتش ٍ ػشػت ثبالتشی 

ثشخَسداس اػت هَسد اسصیبثی لشاس گشفت وِ همبیؼِ آى ثب سٍؽ وَوشیدیٌگ ٍ وشیدیٌگ  ًتبیح  ًضدیىی سا ثِ 

 .ّوشاُ داؿت

  دس اػالم ٍضؼیت خـىؼبلی تٌْب ؿبخق خـىؼبلی اّویت ًذاسد ٍ ثب ّوبى اّویت، سٍؿی وِ ثشای تحلیل

 .   هىبًی اػتفبدُ هی ؿَد، ًیض اّویت داسد
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