
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


                                     

 

 

 

 

  

ولین                                                     ا

                                  کنفرانس بین المللی بحران آب 

 دانشگاه زابل- 1387 اسفندماه 22-20
 

 

 

 
 

 

 در استان همدان GISپهنهبندي خشکسالي هواشناسي با استفاده از 

 

وحيد يسداني 

مجتبي شادماني، حميد زارعابيانه

 

 

چکيده 

، ثبضـ اؾتبًساضز (RAI)، ًبٌّدبضي ثبضـ(Z) اؾتبًساض ثبضـ قبذهْبيثطاي ؾٌدف ًوي ذكٌؿبلي َّاقٌبؾي اظ 

ّوساى  ايؿتگبُ َّاقٌبؾي اؾتبى 15ثطاؾبؼ ثبضقْبي كهلي ٍ ؾبالًِ  (PNPI)ٍ زضنسي اظ ًطهبل  (SPI)قسُ 

ثطضؾيْب .  اؾتلبزُ قسArc GISّوچٌيي ثطاي پٌْْجٌسي ذكٌؿبلي اظ ضٍـ ًطيديٌگ زض ًطم اكعاض . اؾتلبزُ قس

 زض هويبؼ كهلي ثطآٍضزّبي ذَثي اظ PNPI زض هويبؼ كهلي ٍ ؾبليبًِ ٍ قبذم Z ،RAI ٍ SPIًكبى زاز قبذهْبي 

قست ذكٌؿبليْبي ضذسازُ كبضؽ اظ ًَع قبذم، ثيكتط زض حس هتَؾظ ٍ . قست ٍ تساٍم ذكٌؿبليْب اضائِ زازًس

 ؾبل گصقتِ ًيع 30 ؾبل يي زٍضُ ذكٌي زٍؾبالًِ زاقتِ ٍ زض 10ًتبيح ًكبى زاز هٌغوِ ّوساى زض ّط . ذليق ثَز

 زض پٌْْي ًالؾْبي 1375 زضنس اؾتبى زض ؾبل 90ثيف اظ . يي ذكٌؿبلي ؾرت ٍ قسيس ضا تدطثِ ًطزُ اؾت

زض ؾبلْبي اذيط كطًبًؽ ٍهَع ذكٌؿبليْب ًوتط ٍ تساٍم ذكٌؿبليْب اكعايف . هرتلق ذكٌؿبلي هطاض زاقتِ اؾت

. پيسا ًطزُ اؾت ضوٌأًٌِ تب حسٍزي اظ قست ذكٌؿبليْب ًبؾتِ قسُ اؾت

  قبذم ذكٌؿبلي، ذكٌؿبلي َّاقٌبؾي، پٌْْجٌسي، ّوساى: كلمات كليدي
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 مقدمه

زض اثط  ((ثؼٌَاى يي ٍاهؼيت اختٌبة ًبپصيط اظ اهبلين ذكي ٍ ًيوْركي))ذكٌؿبلي يي پسيسُ اهليوي ثطگكتپصيط ٍ 

ثركْبي ًكبٍضظي، هٌبثغ )ًوجَز ثبضًسگي زض يي زٍضُ ظهبًي ثَهَع پيَؾتِ ٍ ثركْبي ٍؾيؼي ضا تحت تبثيط هطاض هيسّس

ّعيٌْْبي اهتهبزي، اختوبػي ٍ هحيغي ظيبزي ًِ ثِ ايي پسيسُ ًؿجت هيكَز ثِ . (...آة، هحيظ ظيؿت، اهتهبزي، كطٌّگي ٍ

 .[2]اكعايف اؾتنَضت ؿيطهٌتظطّبي ضٍ ثِ 

ًِ توَي ٍ ايي پسيسُ ثِ ػٌَاى يٌي اظ هحسٍزيتْبي ذبل عجيؼت ثطاي ّط اهليوي هبثل تٌطاض ٍ هبثل پيكبهس اؾت 

 ؾبل 22اظْبض ًظط ًبضقٌبؾبى گَيبي آى اؾت ًِ ايطاى زض  .[8] اظ آى ثِ ػٌَاى ًبٌّدبضي اهليوي يبز ًطزُ اؾتّوٌبضاى

ثطذي .  هغبلؼِ ٍ اضظيبثي ذكٌؿبلي قبذهْبي هتؼسزي اضايِ قسُ اؾتثطاي. [8]ذكٌؿبلي ثَزُ اؾت 13گصقتِ قبّس 

هحسٍز ًوَزُ  (زض ايطاى)زاضاي هبلت ًؿجتب پيچيسّبي ّؿتٌس ًِ كوساى آهبض عَالًي هست، ًبضثطز آى ضا  (پبلوط)قبذهْب 

 . اظ اّويت ظيبزي ثطذَضزاض اؾتزض هٌبعن ذكي ٍ ًيوْركيتطيي هتـيط اهليوي ثيثجبت ثِ ػٌَاى  ثبضًسگي.[22]اؾت

ثِ ّويي زليل ثبضـ اٍليي . يبثسؼ هياًؼيا ثِ عَض هؿتوين زض ضعَثت ذبى، خطيبًْبي ؾغحي ٍ ظيطظهيٌي  ثبضـيطاتيتؾ

 .[17]هَضز تَخِ هطاض گيطز ذكٌؿبليّط حبلتي اظ  زض ثطضؾي يتَاًس اؾت ًِ مثطزاضي

هحووبى ثؿتِ . [8] زض ًِ اؾتبى ًكَض ذكٌؿبلي ٍخَز زاقتِ اؾت2001هغبلؼبت ًكبى زازُ زض ؾبلْبي هٌتْي ثِ 

لكٌيعًس ٍ ذطهيبى، ًؿبخيعٍاضُ ٍ  زض ايي ذهَل هيتَاى ثِ تحويوبت. ثِ قست ذكٌؿبليْبي ضذسازُ هغبلؼبتي ضا زاقتْبًس

تحويوبت كَم ثط پبيِ ثٌبضگيطي ثبضـ ثطاي . [16 ٍ 14، 12، 1]نبًؼي، اذتطي ٍ ّوٌبضاى ٍ هوسؾي ٍ ّوٌبضاى اقبضُ زاقت

-زض هغبلؼبت هٌغوْبي ثبيؿتي قست ٍ تساٍم ذكٌؿبلي اظ عطين قبذم. اضظيبثي قست ذكٌؿبلي ثِ نَضت ًوي ثَزُ اؾت

ّبي ذكٌؿبلي اضظيبثي قًَس قبذهْبي اضظيبثي تبثؼي اظ ػَاهل هرتلق هحيغي هَثط ثط ذكٌؿبلي ّؿتٌس ًِ زض تهوين 

ثب هؼبزالت ثيالى آة هيتَاى، ًوجَز ٍ هبظاز  (SPI) قبذم اؾتبًساضز قسّي ثبضـ تطًيت. [12]گيطيْبي آتي ًوف زاضًس

ضعَثتي زض هطاحل هرتلق ضقسي ّط گيبُ ضا تؼييي، تب ثب تـييط زض تبضيد ًكت، گيبّبى اظ نسهبت ذكٌؿبلي ههَى 

 ضا زض هويبؼ ظهبًي اظ يي هبُ تب چٌسيي ؾبل كبهس هحسٍزيت زاًؿتِ زض حبلي ًِ SPI ثٌبضگيطي [20]ازٍاضز  .[19]ثوبًٌس

 زض هبّْبي SPIهحؿٌي ؾبضٍي ٍ ّوٌبضاى ضوي تبييس هعيت كَم اظ آى ثِ ػٌَاى ػيت ايي قبذم يبز توَزّبًس، ظيطا قبذم 

ثِ ػلت چَلگي زازّْب  ( هب1ًُوتط اظ ) قبذم كَم ضا زض ًَتبُ هست ًبظوي ًيع اضظيبثيْبي. [13]اؾتثب ثبضـ نلط ًبًبضآهس 

 اؾتبى تْطاى ضا 80 تب 77 ذكٌؿبلي ؾبلْبي SPI ٍ EDI ٍ DI هوسؾي ثب اؾتلبزُ اظ ؾِ قبذم .[10]هوجَل ًويساًس

 زض هدوَع ػولٌطز ثْتطي ًؿجت ثِ زٍ قبذم زيگط زاضز ٍ ّوچٌيي EDIثطضؾي ًوَزًس ٍ ثِ ايي ًتيدِ ضؾيسًس ًِ قبذم 

 SPIاؾتلبزُ ًٌٌسگبى اظ قبذم . [14] زض هويبؼ هبّبًِ ٍاًٌف ًبكي ثِ ًوجَز ضيعقْب اظ ذَز ًكبى ًويسّسSPIقبذم 

ذكٌؿبلي اؾتلبزُ قسُ اؾت، زض تطًيِ ٍ زض اًثط ًكَضّبي هبضُ آكطيوب اظ ايي قبذم زض پبيف . زض زًيب ضٍ ثِ اكعايف اؾت

ٍ هطًع هلي ًبّف  (CCRW)هطًع اهلين هٌغوْي ؿطة  (اهطيٌب)ّوچٌيي گطٍّْبي زيگطي هبًٌس هطًع آة ٍ َّايي ًلطازٍ

ذكٌؿبلي اگطچِ ثعضگتطيي حبزثِ عجيؼي اؾت ًِ ذغطات . [21]ذكٌؿبلي زض ايبالت هتحسُ اظ ايي قبذم اؾتلبزُ هيٌوبيٌس

، اهب زض ًكَض هب يي پسيسُ ًبقٌبذتْبي ثَزُ ًِ ٌَّظ تؼطيق خبهغ ٍ ًلي [24]كَهبلؼبزُ ؾٌگيٌي ثطضٍي ظًسگي ثكط هيگصاضز

Archive of SID

www.SID.ir



                                     

 

 

 

 

  

ولین                                                     ا

                                  کنفرانس بین المللی بحران آب 

 دانشگاه زابل- 1387 اسفندماه 22-20
 

 

 

زض ايي ذهَل، تؼييي ظهبى قطٍع، ذبتوِ، قست، تساٍم ٍ تَظيغ هٌبًي ذكٌؿبلي، ًحَ اضظيبثي ٍ . ثطاي آى اضائِ ًكسُ اؾت

زض ذهَل تحويوبت پٌْْجٌسي هيتَاى ثِ ٍّبثي ًِ پٌْْجٌسي . ًوي ًطزى آى ّوچٌبى ثؼٌَاى يٌي اظ هْوتطيي هؿبئل اؾت

ّوچٌيي هغبلؼبت پٌْْجٌسي تَؾظ هحوويٌي ًظيط حٌوتپَض . [18]ذغط ؾيل زض حَضِ آثطيع عبلوبى ضا اًدبم زاز اقبضُ ًوَز

ٍ ّوٌبضاى، ذليلي ٍ ّوٌبضاى، ًبظن الؿبزات ٍ ّوٌبضاى ٍ هحؿٌي ؾبضٍي ٍ ّوٌبضاى زض هٌبعن هرتلق ًكَض اًدبم قسُ 

ذكي خْبى ٍ تَظيغ ًبهٌبؾت ثبضًسگيْب ّوَاضُ اؾتبى ّوساى ثب ٍاهغ قسى زض ًوطثٌس ذكي ٍ ًيوِ . [15 ٍ 13، 6، 5]اؾت

ّسف ايي تحوين اضظيبثي ذكٌؿبلي َّاقٌبذتي هٌغوِ ّوساى ثط پبيِ . قستْبي هرتللي اظ ذكٌؿبلي ضا تدطثِ ًطزُ اؾت

. ذكٌؿبليْب زض اؾتبى اؾتپٌْْجٌسي ثبضـ ٍ 

مواد و روشها 

دادههاي مورد نياز 

اؾتبى ّوساى اظ قوبل ثِ اؾتبًْبي ظًدبى ٍ هعٍيي، اظ قطم ثِ اؾتبى هطًعي، اظ خٌَة ثِ اؾتبى لطؾتبى ٍ اظ ؿطة ثِ 

 هيليوتط ٍ 4/338 ًيلَهتط هطثغ ثب هيبًگيي ثبضـ 19493ٍؾؼت اؾتبى هؼبزل . اؾتبًْبي ًطهبًكبُ ٍ ًطزؾتبى هحسٍز اؾت

 ثطاي هغبلؼِ ذكٌؿبلي اؾتبى ّوساى، ثب اًتربة زازّْبي هبّيبًِ .[7 ٍ 4]اهلين آى ثِ قيَُ زٍهبضتي، ؾطز ًيوِ ذكي اؾت

لصا حدن . اًساظّگيطي ٍ ثجت قسّي ثبضـ توبهي ايؿتگبّْبي هٌغوِ ًؿجت ثِ اؾترطاج هوبزيط كهلي ٍ ؾبليبًِ آى اهسام قس

 ايؿتگبُ هتؼلن ثِ ؾبظهبى َّاقٌبؾي ٍ قطًت آة هٌغوْبي اؾتبى ٍ خبهؼِ آهبضي آى، ثبضًسگي كهلي ٍ 15 ًوًَِ پػٍّف

 پطاًٌف ايؿتگبّْبي هَضز هغبلؼِ .[9] ؾبلِ ثطاؾبؼ تَنيْْبي ؾبظهبى خْبًي َّاقٌبؾي ثَز32ؾبليبًِ ثب عَل ؾطي آهبضي 

 . آٍضزُ قسُ اؾت(1قٌل قوبضُ )زض 

 

 
پطاًٌف ايؿتگبّْبي هَضز هغبلؼِ زض اؾتبى ّوساى  : 1قٌل 
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زض تحليل زازّْبي كضبيي هبًٌس ثبضـ هلطٍضبت ثٌيبزي ًظيط ًطهبل ثَزى، ذالّبي آهبضي ٍ ٍخَز زازّْبي پطت 

پؽ اظ . ظيطا تحليل ذكٌؿبلي ثط پبيِ هلطٍضبت كَم ثٌب ًْبزُ قسُ اؾت. ثبيس هَضز ثطضؾي هطاض گيطز (ًبّورَاى ثب ؾبيط زازّْب)

آهبزّؿبظي ظهبًي زازّْبي ّط ايؿتگبُ هكرم قس ثطاي زٍ ايؿتگبُ ٍؾح ٍ هاليط زض ثطذي اظ ؾبلْب ًوجَز هحسٍز آهبضي ثَز 

اظ تَظيغ ًطهبل ثَؾيلِ آظهَى  (ثبضـ)تجؼيت زازُ انلي . ًِ اظ ضٍـ حساهل هطثؼبت ٍ ضگطؾيَى، ؾطي زازّْب تٌويل گطزيس

.  ثطضؾي قس ٍ ّوگٌي آًْب ثِ ٍؾيلِ آظهَى ضاىًلوگطٍف اؾويطًٍَف

تجسيه و تحليل دادهها 

 تدعيِ ٍ تحليل زازّْبي ثبضـ زض ؾبذتبض ذكٌؿبلي َّاقٌبؾي ٍ زض هبلت قبذهْبي زضنس ًطهبل ثبضًسگي

(PNPI)تَظيغ اؾتبًساضز ، (Z)ُثبضـ اؾتبًساضز قس ، (SPI) ًبٌّدبضي ثبضًسگي ٍ (RAI)  زض هويبؼ كهلي ٍ ؾبليبًِ اًدبم

.  ّوِ قبذهْبي ثٌبض گطكتِ قسُ اهليوي ثَزُ ٍ اؾبؼ هحبؾجبتي آًْب ثبضـ اؾت. قس

آهبضي ثط هيبًگيي  (كهل)اظ توؿين ثبضًسگي ّط ؾبل  (كهلي) ، ذكٌؿبلي ثطاي هويبؼ ظهبًي ؾبالًِ PNPIزض قبذم 

. ثٌبضگيطي ايي ضٍـ هؿتلعم اًغجبم هيبًگيي ثبضًسگي ثط هيبًِ ٍ يب ًطهبل ثَزى تَظيغ آى اؾت. زضاظ هست ثِ زؾت هيأيس

 زضنس ثيبًگط ذكٌؿبلي ثب قستْبي هرتلق PNPI ≤80 زضنس ثيبًگط ػسم ذكٌؿبلي ٍ هوبزيط PNPI >80هوبزيط 

اذتالف ثبضـ ّط زٍضُ ظهبًي ثب هيبًگيي زضاظ هست آى ًؿجت ثِ اًحطاف هؼيبض  (Zهؼيبض )زض قبذم تَظيغ اؾتبًساضز . [10]اؾت

 ذكٌؿبلي ثب Z≤-25/0 ًكبًسٌّسُ ٍضؼيت ًطهبل ٍ هوبزيط Z>-25/0ثط هجٌبي ايي ضٍـ هوبزيط . هيكَزًوًَِ

 هوساض 1زض قبذم ثبضـ اؾتبًساضز قسُ ثب هحبؾجِ تبثغ احتوبل تدوؼي زازّْب اظ ضاثغِ . قستْبي هرتلق ضا ًكبى هيسّس

ايي قبذم حبنل ثطاظـ تَظيغ آهبضي گبهب ثط ؾطي ثبضًسگي .  ثِ زؾت هيأيس2ػسزي ثِ ػٌَاى ثبضـ اؾتبًساضز قسُ اظ ضاثغِ 

ثطاي ضكغ هكٌل زازّْبي نلط زض هبّْبي كهل تبثؿتبى هوساض ثبضـ ثب تَخِ ثِ . ٍ هحبؾجِ احتوبالت تَظيغ تدوؼي گبهب اؾت

زض .  هيليوتط لحبػ گطزيس01/0زهت ثجت ٍؾبيل ثبضاًؿٌدي ٍ هليس ثَزى آى زض چطذِ ّيسضٍلَغي ثطاي كهل تبثؿتبى 

.  ًكبًسٌّسُ ثبضـ ثيف اظ هتَؾظ ٍ هوبزيط هٌلي آى ًكبًِ ذكٌؿبلي ثب زضخبت هرتلق اؾتSPIهدوَع هوبزيط هثجت 

H(x)=q+(1-q)G(x)  

هؼبزل ًؿجت تؼساز زازّْبي نلط زض )، احتوبل تدطثي ثبضًسگي نلط q، تبثغ احتوبل تدوؼي زازّْب، H(x): ًِ زض آى

.  تبثغ تَظيغ گبهبي تدوؼي اؾتG(x)ٍ  (ؾطي زازّْب ثِ تؼساز ًل زازّْب

                                                 
1
 Kolmogorov-Smirnov 

2
 Run test 

3
 Percent of normal precipitation index 

4
 Z score 

5
 Standard precipitation index 

6
 Rainfall anomaly index 
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،C0 ،802853/0=C1 ،010328/0=C2 ٍ 432788/1=d1=515517/2ّب ثَاثت هؼبزلِ ٍ ثطاثط dّب ٍ cًِ زض آى 

189269/0=d2 ٍ 001308/0=d3ّؿتٌس . 

.  ثطًبهِ ًبهپيَتطي زض هحيظ ٍيػٍال ثيؿيي ًَقتِ قسSPIثطاي هحبؾجِ 

 هَضز اظ 10 هَضز اظ ثعضگتطيي ٍ 10زض قبذم ًبٌّدبضي ثبضًسگي، زازّْب ثِ نَضت ًعٍلي هطتت ٍ ؾپؽ هيبًگيي 

ثط هجٌبي ايي ضٍـ .  اهسام ًوَز3ًَچٌتطيي هوبزيط ثبضًسگي زض عَل زٍضُ آهبضي هيتَاى ًؿجت ثِ تلؿيط ذكٌؿبلي اظ ضاثغِ 

ٍ ًوتط اظ آى ذكٌؿبلي ثب قستْبي هرتلق ضا ًكبى هيسّس- 3/0ًكبًسٌّسُ ٍضؼيت ًطهبل ٍ هوبزيط - 3/0هوبزيط ثيف اظ 

PPi:ifP))P)/(M((Pi*3RAI

PPi:ifP))P)/(x((Pi*3RAI




                                     

 P هيبًگيي زُ هَضز اظ ثعضگتطيي هوبزيط ثبضًسگيْب، M هيبًگيي زُ هَضز اظ ًَچٌتطيي هوبزيط ثبضًسگيْب، xًِ زض آى 

.  هوبزيط ثبضًسگيْب هيجبقسPiهيبًگيي زضاظ هست ثبضًسگي ٍ 

ها  تحليل گرافيکي داده

اي ًِ اظ  ثِ گًَِ. ثبقس ّبي اًساظّگيطي ثبضـ زض ؾغح اؾتبى هي هتـيطّبي اٍليِ هَضز اؾتلبزُ زض ايي تحوين، ايؿتگبُ

اعالػبت هطثَط ثِ ثبضـ ّط ايؿتگبُ ثِ . ايؿتگبُ اًتربة گطزيس (15)گيطي زض ّط   ايؿتگبُ، پبضاهتط ثبضـ ثب هبثليت اًساظُّط

.  ًكبى زازُ قسُ اؾت2نَضت هيبًگيي كهلي، زضنس كهلي ٍ ؾبليبًِ زض خسٍل 

 

 ؾبلِ 31ٍ زضنس ثبضـ زض كهلْبي هرتلق زض زٍضُ  (هيليوتط)هيبًگيي  : 2خسٍل 

ايؿتگبُ 
ثْبض 

 هيبًگيي      زضنس

تبثؿتبى 

هيبًگيي      زضنس 

پبييع 

 هيبًگيي      زضنس

ظهؿتبى 

هيبًگيي       زضنس 

 68/41 79/136 11/30 80/98 00/2 60/6 22/26 04/86ًَغُ 

 38/38 05/116 52/29 26/89 58/0 77/1 50/31 24/95 آؿبخبًجالؿي

 42/41 34/129 96/29 32/87 85/0 67/2 77/29 96/92هاليط 

 23/37 54/118 79/31 2/101 79/0 52/2 36/30 67/96ثْبزضثيگ 

 38/42 31/137 11/32 01/104 24/0 77/0 28/25 89/81ذؿطٍآثبز 

 88/36 92/131 25/32 4/115 32/0 16/1 54/30 25/109ذيطآثبز 

 16/39 39/110 44/28 18/80 89/1 35/5 49/30 93/85ذويٌگبى 

 68/37 36/119 01/31 24/98 79/0 52/2 51/30 66/96ًْطيع 

 47/39 07/132 23/29 81/97 85/0 85/2 43/30 81/101ؾساًجبتبى 

 52/40 36/144 37/31 76/111 77/0 27/0 02/28 83/99ٍؾح 
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 79/41 31/228 78/29 162 28/0 55/1 14/28 06/153ٍضآيٌِ 

 63/37 84/104 24/28 71/78 84/2 93/7 28/32 14/87ػوطآثبز 

 23/43 84/191 81/30 54/136 55/0 42/2 35/25 35/112آضاى 

 05/35 96/77 29/29 14/65 54/1 42/3 12/34 88/75هْبًٍس 

 68/41 09/148 45/30 2/108 18/1 19/4 69/26 79/94زضگعيي 

 62/39 15/135 29/30 97/96 03/1 066/3 31/29 72/84 هيبًگيي

 

 هيليوتط اظ ثبضقْب زض كهل 066/3 هيليوتط اظ ثبضقْب زض كهل ظهؿتبى ٍ زض حسٍز 135 زض حسٍز 2ثطاؾبؼ خسٍل 

 زضنس تلبٍت زض ثبضـ ثيي زٍ كهل ثْبض ٍ تبثؿتبى زليل ثطضؾي ذكٌؿبلي زض هويبؼ 5/27هوساض . تبثؿتبى ضخ زازُ اؾت

 زضنس اظ ثبضقْب زض زٍ كهل هٌتْي ثِ اًتْبي ؾبل حبًي اظ ضغين ثطكي 80ضيعـ حسٍز . كهلي ضا زض ايي هغبلؼِ تبييس هيٌٌس

زض ازاهِ ثِ هٌظَض خلَگيطي اظ تغَيل هوبلِ، ثيكتط ًتبيح ايؿتگبُ ؾيٌَپتيي ًَغُ زض هطًع اؾتبى ّوساى . ثبضاًي هٌغوِ زاضز

.  ضًٍس تـييطات هتـيط ثبضـ اظ ايؿتگبُ ًَغُ، زض عَل زٍضُ تحوين ًكبى زازُ قسُ اؾت2زض قٌل . هبثل هكبّسُ اؾت

 

YEAR, not periodic
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تـييطات ثبضقْبي ؾبليبًِ زض هوبيؿِ ثب هوساض هيبًگيي ايؿتگبُ ًَغُ زض عي ؾبلْبي آهبضي  : 2قٌل 

 

 هيليوتط زض ؾبل 6/204 گؿتطُ تـييطات ثبضـ زض عَل زٍضُ تحوين ثطاي ايؿتگبُ ًَغُ ثيي حساهل 2ثط اؾبؼ قٌل 

خسٍل ) ثَزُ اؾت 64/64 هيليوتط ٍ اًحطاف هؼيبض 17/328، ثب هيبًگيي 1366 هيليوتط زض ؾبل 8/459 تب حساًثط 1375

 زضنس هجيي ًَؾبًبت قسيس ٍ ًبّف 73/124 ًِ ثبضقْبي ًَغُ ثب زاهٌِ تـييطات لصا هيتَاى چٌيي ًتيدِ گطكت. (3قوبضُ 

 15ثب اًدبم آظهَى ًلوگطٍف اؾويطًٍَف هكبّسُ قس ًِ پبضاهتط ثبضـ اًساظّگيطي قسُ زض ّط . ذكي اؾتهبثل تَخِ زض ايبم 

لصا زض ايي تحوين اظ هيبًگيي ثبضـ ًِ ثيبًگط هوساض هتَؾظ . (3خسٍل )ايؿتگبُ ٍ اظ خولِ ايؿتگبُ ًَغُ زاضاي تَظيغ ًطهبل ثَز 

 .هتـيط زاضاي تَظيغ ًطهبل اؾت اؾتلبزُ قس
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آظهَى ًطهبل ثَزى زازّْبي ثبضـ ثطاي ايؿتگبُ ًَغُ  : 3خسٍل 

B One-Sample Kolmogorov- Smirnov Test 

31 N 

1742/328 Mean Normal Parameters(a,b) 

63848/64 Std. Deviation  

087/0 Absolute Most Extreme Differences 

087/0 Positive  

059/0 -Negative  

483/0 Kolmogorov-Smirnov Z 

974/0 Asymp. Sig. (2-tailed) 

a  Test distribution is Norma 

b  Calculated from data 

 

پهنهبندي خشکساليها 

يٌي اظ تٌٌيٌْبي ثؿيبض هٌبؾت ٍ پيكطكتِ ثطاي تحليل كضبيي ٍ تَظيغ هٌغوْبي زازّْبي هٌبًي اؾتلبزُ اظ ضٍـ 

ظيطا يي ضٍـ ثطآٍضز ثْيٌِ اؾت ًِ هتـيطّبي اؾتلبزُ قسُ زض آى تب حسٍزي تهبزكي اؾت ٍ اظ تبثغ . ًطيديٌگ هيجبقس

زض ايي تحوين ّن اظ آًدب ًِ زازّْبي هطثَط ثِ قست زٍضّْبي ذكي ٍ زض ًْبيت . ٌّسؾي هكرهي ًيع تجؼيت ًويٌٌٌس

 زض ّط يي اظ ايؿتگبّْب، ثِ عَض زهين قطايظ هتـيطّبي اؾتلبزُ قسُ زض هسل PNPI ،RAI ،Z ٍ SPIهوبزيط قبذهْبي 

زض ايي ضٍـ تحليل اظ . ًطيديٌگ ضا زاضًس، اظ ايي ضٍـ ّن ثطاي پٌْْجٌسي ٍ ّن تحليل كضبيي زٍضّْبي ذكي اؾتلبزُ قس

يي ضٍـ هيبًگيي ٍظًي ثطاي تَظيغ هتـيطّب اؾتلبزُ قس، ثِ ايي نَضت ًِ ّط چِ هتـيط ثِ هجسا ًعزيٌتط ثبقس، ٍظى آى ثيكتط 

زض ضٍـ ًطيديٌي اثتسا هوبزيط هطثَط ثِ اًحطاف آهبضي هتـيط زض .اؾت ٍ ّط چِ كبنلِ ًوبط زٍضتط ثبقس، ٍظى ًوتط ذَاّس ثَز

كَانل هرتلق ٍ زض خْتْبي هتلبٍت ًؿجت ثِ ًوغِ ًٌتطل ثِ نَضت هدوَػْبي اظ كبًتَضّبي ٍظًساض ًِ هيٌيون ذغبء زض 

. ترويي هوبزيط ًوغْبي ضا زاضز، ثطاي اًدبم تحليل تَليس هيكَز

 نتايج

 ثهَضت ؾبالًِ ٍ كهلي اًدبم گطكت، چَى ثحث زض هَضز ًتبيح توبم ايؿتگبّْب عَالًي هيجبقس ثِ ذكٌؿبليپبيف 

اضظيبثي ذكٌؿبليْب . ّويي زليل تٌْب زض هَضز ًتبيح ايؿتگبُ ًَغُ ثحث هيكَز ٍ ثويِ ًتبيح زض اقٌبل ٍ خساٍل شًط هيگطزز

خسٍل . اًدبم گطكت (1384-1354) ؾبل32ِ ايؿتگبُ ثب عَل زٍضُ آهبضي 15 زض Z ،PNPI ،SPI ٍ RAIزض هبلت چْبض قبذم 

خسٍل شيل ثطاؾبؼ .  اؾتPNPI ،Z ،SPI ٍ RAI ثيبًگط ًتبيح پبيف ذكٌؿبلي زض ايؿتگبُ ًَغُ ثطاؾبؼ چْبض قبذم ًوي 4

 ثيكتطيي 4 خسٍل. تؼساز ٍ زضنس ٍهَع زضخبت هرتللي اظ ذكٌؿبلي ثطاي چْبض كهل ؾبل ٍ ثهَضت ؾبالًِ تٌظين قسُ اؾت

 زض كهل PNPI ٍ Zًوتطيي تؼساز ذكٌؿبلي ثطاي زٍ قبذم . تؼساز ٍ زضنس ذكٌؿبليْب ضا زض كهل تبثؿتبى ًكبى هيسّس

ضوي آى ًِ تؼساز ٍ ًَع .  زض كهَل ثْبض ٍ ظهؿتبى ثَزRAI زض كهل ثْبض ٍ ثطاي قبذم SPIظهؿتبى، ثطاي قبذم 

ايي ًتيدِ ثيبًگط آى اؾت ًِ يي ؾبل . ذكٌؿبليْبي كهلي ّط قبذم ثيكتط ٍ هتلبٍت اظ ؾبليبًِ ّوبى قبذم اؾت
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لصا پبيف . ذكي هيتَاًس هتكٌل اظ يي يب چٌس كهل تط ٍ ذكي ثبقس ًِ زض هويبؼ ؾبالًِ اظ اثطات ذكٌي ًبؾتِ قسُ اؾت

. ذكٌؿبلي ثهَضت كهلي هيتَاًس خعئيبت ًبهلتطي ضا ًكبى زّس

 تؼساز ٍ زضنس ٍ قست ذكٌؿبليْبي كهلي ٍ ؾبليبًِ ايؿتگبُ ًَغُ زض عَل زٍضُ آهبضي : 4خسٍل 

 ذكٌؿبليثؿيبضقسيس قسيس  هتَؾظ ذليق قست

زضنس تؼساز زضنس تؼساز زضنس تؼساز زضنس تؼساز زضنس تؼساز كهل قبذم 

 38 12 45/6 2 22/3 1 12/16 5 9/12 4ثْبض  

 67 21 83/54 17 45/6 2 22/3 1 22/3 1تبثؿتبى  

PNPI  51 16 67/9 3 45/6 2 12/16 5 35/19 6پبييع 

 25 8 0 0 45/6 2 12/16 5 22/3 1ظهؿتبى  

 13 4 0 0 0 0 45/6 2 5/6 2ؾبليبًِ  

 42 13 22/3 1 22/3 1 35/19 6 12/16 5ثْبض  

 64 20 0 0 0 0 71/38 12 8/22 8تبثؿتبى  

Z  54 17 22/3 1 45/6 2 58/22 7 58/22 7پبييع 

 35 11 67/9 3 12/16 5 22/3 1 45/6 2ظهؿتبى  

 42 13 45/6 2 67/9 3 9/12 4 9/12 4ؾبليبًِ  

 45 14 22/3 1 22/3 1 22/3 1 48/35 11ثْبض  

 64 20 35/48 11 0 0 45/6 2 58/22 7تبثؿتبى  

SPI  58 18 22/3 1 22/3 1 22/3 1 38/44 15پبييع 

 52 16 0 0 67/9 3 9/12 4 03/29 9ظهؿتبى  

 45 14 22/3 1 22/3 1 45/6 2 3/32 10ؾبليبًِ  

 51 16 67/9 3 12/16 5 12/16 5 67/9 3ثْبض  

 67 21 71/38 12 12/16 5 67/9 3 22/3 1تبثؿتبى  

RAI  58 18 67/9 3 12/16 6 12/16 5 9/12 4پبييع 

 51 16 35/19 6 45/6 2 67/9 3 12/16 5ظهؿتبى  

 48 15 9/12 4 67/9 3 35/19 6 5/6 2ؾبليبًِ  

 

 كهلي ًتبيح توبهي قبذهْب اظ ًظط تؼساز توطيجب هكبثِ يٌسيگط، ليٌي زض هويبؼ ؾبالًِ ًتبيح ؾِ قبذم هويبؼزض 

Z ،SPI ٍ RAI ثب اًسى تلبٍت خعيي ثِ يٌسيگط ًعزيي ٍلي هتلبٍت اظ قبذم PNPI ثِ ًظط هيطؾس . (4خسٍل ) اؾتPNPI 

هكبثِ چٌيي .  هيكَزPNPIزض ثطآٍضزّبي ؾبليبًِ قبذم هٌبؾجي ًيؿت ٍ اكعايف ثبظُ ظهبًي ؾجت اذالل زض ثطآٍضزّبي 

. [23 ٍ 12]ًيع گعاضـ قسُ اؾت ًتيدْبي اظ ؾَي لكٌي ظًس ٍ ذطهيبى ٍ ٍيلي ٍ ّوٌبضاى
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 )ثطاي خلَگيطي اظ تغَيل هوبلِ تٌْب زضنس كطاٍاًي ٍهَع ذكٌؿبلي ذليق ٍ ثؿيبض قسيس زض ايؿتگبّْب هَضز هغبلؼِ زض

ثطاؾبؼ قٌلْبي شيل ذكٌؿبليْب زض كهل تبثؿتبى اظ ًَع قسيس ٍ ثؿيبض قسيس ٍ . شًط گطزيسُ اؾت (6  تب3قٌلْبي قوبضُ 

زض هويبؼ ظهبًي ؾبالًِ  كطاٍاًي ذكٌؿبليْبي ذليق ثيكتط اظ . زض كهل ظهؿتبى ذكٌؿبليْب ثيكتط اظ ًَع ذليق هيجبقس

 زض كهل تبثؿتبى ثب ٍخَز ػسم ثبضًسگي ّيچ ذكٌؿبلي اظ ًَع قسيس ٍ ثؿيبض Zقبذم . ذكٌؿبليْب ثب قستْبي زيگط اؾت

 RAIقبذم . قسيس ضا ثطآٍضز ًٌطز ثِ ّويي زليل قبذم هٌبؾجي خْت ثطآٍضز ذكٌؿبليْب زض هويبؼ ظهبًي كهلي ًويجبقس

ثِ تـئيطات حسي حؿبؾيت ثيكتطي ًكبى زاز، لصا ايي قبذم خْت ثطآٍضز ذكٌؿبليْب ٍ تطؾبليْبي ثؿيبض قسيس ػولٌطز 

. ذَثي زاضز
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 PNPI ٍ SPIذكٌؿبلي ثؿيبض قسيس قبذهْبي  : 3قٌل 
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ؾبالًِ ثْبض تبثؿتبى پبئيع ظهؿتبى
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آؿبخبًجالؿي         ثْبزض ثيگ ذيط آثبز ًْطيع ؾس اًجبتبى ٍض آيٌِ آضاى زضگعيي

ايؿتگبُ

Z ذكٌؿبلي ثؿيبض قسيس

ؾبالًِ ثْبض تبثؿتبى پبئيع ظهؿتبى

 
 Z ٍ RAIذكٌؿبلي ثؿيبض قسيس قبذهْبي  : 4قٌل 
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آؿبخبًجالؿي         هاليط ثْبزض ثيگ ذؿطٍ آثبز ذيط آثبز ذويٌگبى ًْطيع ًَغُ ؾس اًجبتبى ٍؾح ٍض آيٌِ ػوط آثبز آضاى هْبًٍس زضگعيي

ايؿتگبُ
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آؿبخبًجالؿي         ثْبزض ثيگ ذيط آثبز ًْطيع ؾس اًجبتبى ٍض آيٌِ آضاى زضگعيي

ايؿتگبُ

SPI ذكٌؿبلي ذليق

ؾبالًِ ثْبض تبثؿتبى پبئيع ظهؿتبى

 
 SPI ٍ PNPIذكٌؿبلي ذليق قبذهْبي  : 5قٌل 
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آؿبخبًجالؿي         ثْبزض ثيگ ذيط آثبز ًْطيع ؾس اًجبتبى ٍض آيٌِ آضاى زضگعيي

ايؿتگبُ

Z ذكٌؿبلي ذيق

ؾبالًِ ثْبض تبثؿتبى پبئيع ظهؿتبى
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آؿبخبًجالؿي         ثْبزض ثيگ ذيط آثبز ًْطيع ؾس اًجبتبى ٍض آيٌِ آضاى زضگعيي

ايؿتگبُ

RAI ذكٌؿبلي ذليق

ؾبالًِ ثْبض تبثؿتبى پبئيع ظهؿتبى

 
 Z ٍ RAIذكٌؿبلي ذليق قبذهْبي  : 6قٌل 
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 ًيع قست ذكٌؿبليْبي ضذسازُ ثِ ّوطاُ تساٍم ؾبليبًِ ثطاي ايؿتگبُ ًَغُ ثِ تلٌيي ؾبلْبي هَضز 5زض خسٍل 

 زضنس ٍ 9/12هؼبزل  ( هَضز4) ًوتطيي تؼساز ذكٌؿبلي PNPI قبذم 5ثطاؾبؼ خسٍل . ثطضؾي ًكبى زازُ قسُ اؾت

- زضنس ٍ ٍضؼيت هٌغوِ ثيكتط اظ ًَع ذكٌؿبلي ثب قست38/48هؼبزل  ( هَضز15) ثيكتطيي تؼساز ذكٌؿبلي ضا RAIقبذم 

 هيتَاى ثِ زٍضّْبي زٍؾبالًِ ذكٌؿبلي زض ّط زِّ ثطاي 5اظ زيگط ًتبيح خسٍل . ّبي ذليق ٍ هتَؾظ ثطآٍضز قسُ اؾت

 هجٌي ثط تٌطاض [8] ؾبلِ اقبضُ زاقت ًِ هكبثِ ًتيدِ توَي ٍ ّوٌبضاى 30هٌغوِ ّوساى ٍ يي ذكٌؿبلي ًكٌسُ زض زٍضُ 

ثطايي .  زض ذهَل يي ذكٌؿبلي ًكٌسُ زض هويبؼ ثعضگتط ثطاي ايطاى اؾت[11] ؾبل ٍ ًطزٍاًي 10يي ذكٌؿبلي زض ّط 

ٍ ذكٌؿبلي ثؿيبض  (1383 ٍ 1382، 1368 ٍ 1367، 1355 ٍ 1354)هجٌب هيتَاى ثِ ذكٌؿبليْبي زٍ ؾبالًِ ؾبلْبي 

 هبِّ، زض كهَل پبئيع ٍ ظهؿتبى زضنس ثيكتطي اظ ؾبلْبي آهبضي زض ًالؼ 3 زض هويبؼ ظهبًي. اقبضُ ًطز1375قسيس ؾبل 

. ذكٌؿبلي ذليق ٍ ًطهبل ثَز ًِ هيتَاًس ًبقي اظ ضيعقْبي حساًثطي زض ايي كهَل ثبقس

 

تؼساز ٍ قست ذكٌؿبليْبي ايؿتگبُ ًَغُ ثِ تلٌيي ؾبلْبي هرتلق  : 5خسٍل 

قبذم 
PNPI Z SPI RAI 

ؾبل 

هتَؾظ  ذليق ذليق-  1354

هتَؾظ  ذليق ذليق-  1355

قسيس  ذليق هتَؾظ-  1359

قسيس  هتَؾظ قسيس-  1362

 هتَؾظ ذليق ذليق-  1364

 هتَؾظ ذليق ذليق-  1367

 هتَؾظ ذليق هتَؾظ-  1368

قسيس  ذليق هتَؾظ-  1369

ثؿيبض قسيس ثؿيبض قسيس ثؿيبض قسيس  هتَؾظ 1375

ثؿيبض قسيس  هتَؾظ قسيس ذليق 1377

ثؿيبض قسيس قسيس ثؿيبض قسيس  هتَؾظ 1378

ثؿيبض قسيس ذليق  قسيس ذليق 1380

ذليق  ذليق- -  1382

ذليق  ذليق- -  1383

هتَؾظ -  هتَؾظ-  1384

 15 14 13 4تؼساز 

 ثهَضت ؾبالًِ ٍ كهلي ثب چْبض قبذم هَضز ثطضؾي اًدبم گطكت، 1375پٌْْجٌسي ذكٌؿبلي ثطاي ذكٌؿبلي ؾبل 

. اًتربة ؾبل هصًَض ثطاي پٌْْجٌسي گؿتطـ پٌِْ ذكٌؿبلي زض ايي ؾبل ٍ ّن ٍهَع ذكٌؿبلي ههيجت ثبض زض اؾتبى ثَز
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 7 قٌلْبي قوبضُ) هبِّ زض 12 ٍ 3 ثط اؾبؼ چْبض قبذم هَضز اضظيبثي ٍ زض هويبؼ ظهبًي 1375پٌْْجٌسي ذكٌؿبلي ؾبل 

.  ًكبى زازُ قسُ اؾت ( 11تب 

 

 
  (1375ؾبل ) هبِّ 12پٌْْجٌسي ذكٌؿبلي  :7قٌل 

 

 

 

   
  پٌْْجٌسي ذكٌؿبلي كهل تبثؿتبى : 9پٌْْجٌسي ذكٌؿبلي كهل ثْبض                          قٌل  : 8قٌل 
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پٌْْجٌسي ذكٌؿبلي كهل ظهؿتبى   : 11پٌْْجٌسي ذكٌؿبلي كهل پبئيع                        قٌل  : 10قٌل 

 

ثطاؾبؼ قٌلْبي كَم زض كهل ثْبض زض ًل اؾتبى ثبضًسگي ًطهبل ثَزُ زض حبليٌِ زض كهل پبئيع اًثط اؾتبى زض پٌِْ 

ًِ هجال ًيع شًط قس ّوبًغَض  RAI  اؾتبى زض كهل پبئيع ٍ ظهؿتبى ثب قبذمٍضؼيت. ثؿيبضقسيس هطاض گطكتِ اؾتذكٌؿبلي 

 زض ًالؼ RAI ثب قبذم 75 هبِّ ٍضؼيت اؾتبى زض ؾبل 12زض هويبؼ . ذكٌؿبلي ثؿيبض قسيس هطاض گطكتِ اؾت  پٌِْزض

اؾتبى زض   ذليقزٌّسُ ٍهَع ذكٌؿبلي ًكبى PNPI اضظيبثي ذكٌؿبلي ثب قبذم ّوچٌييذكٌؿبلي ثؿيبض قسيس هيجبقس، 

 شًط 6زضنس هؿبحت ًالؾْبي هرتلق ذكٌؿبلي اظ ًل هؿبحت اؾتبى ثِ تلٌيي قبذهْبي هَضز اضظيبثي زض خسٍل . اؾت

 زضنس اؾتبى زض پٌْْي قستْبي هرتلق 90 هبِّ ثيف اظ 12 زض هويبؼ 75ثب تَخِ ثِ خسٍل شيل زض ؾبل . گطزيسُ اؾت

زض حبليٌِ ًِ ثبضًسگي زض كهل ثْبض ًطهبل ثَزُ اؾت ٍ هيتَاى ًتيدِ گطكت ًِ ايي ذكٌؿبلي . ذكٌؿبلي هطاض زاقتِ اؾت

 هبِّ 12ّوچٌيي هيتَاى ثِ ًبّف قست ذكٌؿبلي زض هويبؼ . ًبقي اظ ًوجَز ثبضـ زض كهَل پبئيع ٍ ظهؿتبى هيجبقس

. ًؿجت ثِ كهَل پبئيع ٍ ظهؿتبى اقبضُ ًطز ًِ ايي ًبّف ًبقي اظ ثبضقْبي حساًثطي زض كهل ثْبض هيجبقس

 

زضنس هؿبحت ذكٌؿبليْب ثب قستْبي هتلبٍت ثب قبذهْبي هَضز ثطضؾي : 2خسٍل 

خوغ ًطهبل ثؿيبض قسيس قسيس هتَؾظ ذليق   ظهبى  قست

 PNPI 0 0 0 0 100 100 ثْبض

 Z 0 0 0 0 100 100 

 SPI 0 0 0 0 100 100 

 RAI 63/5 31/0 0 0 06/94 100 

 PNPI 0 56/0 0 96/2 48/96 100 تبثؿتبى

 Z 43/25 62/8 0 0 95/65 100 
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 SPI 16/8 56/4 87/4 52/39 89/42 100 

 RAI 84/1 26/2 11/4 9/44 89/46 100 

 PNPI 0 0 0 100 0 100 پبئيع

 Z 0 0 45/35 55/64 0 100 

 SPI 17/4 64/23 7/44 49/27 0 100 

 RAI 0 0 0 100 0 100 

 PNPI 22/86 78/13 0 0 0 100 ظهؿتبى

 Z 73/0 11/95 16/4 0 0 100 

 SPI 13/55 74/32 61/0 0 52/11 100 

 RAI 0 0 0 100 0 100 

 PNPI 69/56 04/34 0 0 27/9 100 ؾبالًِ

 Z 01/2 87/11 9/63 02/22 2/0 100 

 SPI 17/41 78/37 78/11 3/0 97/8 100 

 RAI 0 09/0 19/1 72/98 0 100 

نتيجه گيري 

 اًدبم قسُ زض اؾتبى ذكٌؿبليْب زض كهل تبثؿتبى اظ ًَع قسيس ٍ ثؿيبض قسيس ٍ زض كهل ظهؿتبى ثطضؾيْبيثط پبيِ 

كطاٍاًي ذكٌؿبليْبي ذليق ثيكتط اظ ذكٌؿبليْب ثب  زض هويبؼ ظهبًي ؾبالًِ . ذكٌؿبليْب ثيكتط اظ ًَع ذليق هيجبقس

 زض كهل تبثؿتبى ثب ٍخَز ػسم ثبضًسگي ّيچ ذكٌؿبلي اظ ًَع قسيس ٍ ثؿيبض قسيس ضا ثطآٍضز Zقبذم . قستْبي زيگط اؾت

 ثِ تـئيطات RAIقبذم . ًٌطز ثِ ّويي زليل قبذم هٌبؾجي خْت ثطآٍضز ذكٌؿبليْب زض هويبؼ ظهبًي كهلي ًويجبقس

. حسي حؿبؾيت ثيكتطي ًكبى زاز، لصا ايي قبذم خْت ثطآٍضز ذكٌؿبليْب ٍ تطؾبليْبي ثؿيبض قسيس ػولٌطز ذَثي زاضز

اضظيبثي ذكٌؿبليْب ًكبى زاز ًِ زٍضّْبي زٍؾبالًِ ذكٌؿبلي زض ّط زِّ ثطاي هٌغوِ ّوساى ٍ يي ذكٌؿبلي ًكٌسُ زض 

 ؾبل ٍ 10 هجٌي ثط تٌطاض يي ذكٌؿبلي زض ّط [8] ؾبلِ ثَهَع هيپيًَسز ًِ هكبثِ ًتيدِ توَي ٍ ّوٌبضاى30زٍضُ 

ثطايي هجٌب هيتَاى ثِ ذكٌؿبليْبي زٍ .  زض ذهَل يي ذكٌؿبلي ًكٌسُ زض هويبؼ ثعضگتط ثطاي ايطاى اؾت[10]ًطزٍاًي

زض ؾبل .  اقبضُ ًطز1375 ٍ ذكٌؿبلي ثؿيبض قسيس ؾبل 1383 ٍ 1382 ٍ 1368 ٍ 1367، 1355 ٍ 1354ؾبالًِ ؾبلْبي 

ثيكتط هؿبحت اؾتبى زض كهل پبئيع ٍ .  زضنس اؾتبى زض پٌْْي ًالؾْبي هرتلق ذكٌؿبلي هطاض زاقتِ اؾت90ثيف اظ 

زض ؾبلْبي اذيط كطًبًؽ ٍهَع ذكٌؿبليْب ًوتط ٍ تساٍم . ظهؿتبى زچبض ذكٌؿبلي قسيس ٍ ثؿيبض قسيس قسُ اؾت

 ًؿجت ثِ زيگط SPIقبذم . ذكٌؿبليْب اكعايف پيسا ًطزُ اؾت ضوٌأًٌِ تب حسٍزي اظ قست ذكٌؿبليْب ًبؾتِ قسُ اؾت

 زض هويبؼ SPIضوي آى ًِ قبذم . قبذهْب حؿبؾيت ثيكتط ٍ هٌبؾجتطي زض هويبؾْبي ظهبًي ًَتبُ ًظيط كهلي زاضز

 زض هويبؼ ؾبالًِ ٍ كهلي ثب تَخِ ثِ SPIثٌبثطايي قبذم . ؾبالًِ ّن ثطآٍضزّبي ذَثي اظ قست ٍ تسام ذكٌؿبلي زاقت

 .[14 ٍ 12، 3]ّوؿَيي ثب ًتبيح ثبًػاز ٍ ّوٌبضاى، لكٌيعًس ٍ تلَضي ٍ هوسؾي ٍ ّوٌبضاى هبثل پيكٌْبز اؾت
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منابع و مراجع 

 ‚ زض اؾتبى تْطاى، هدلِ تحويوبت هٌبثغ آة ايطاىSPI ٍ EDIاذتطي، ضٍحبًگيع، ٍ ّوٌبضاى؛ تحليل هٌبًي قبذهْبي ذكٌؿبلي  [1]

 27-38، نلحبت 1385، 3ؾبل ؾَم، قوبضُ 

اًهبضي، حؿيي، پبيف ٍ پٌْْجٌسي ذكٌؿبلي ثب اؾتلبزُ اظ هٌغن كبظي ٍ ؾيؿتوْبي اعالػبت خـطاكيبيي، پبيبى ًبهِ زًتطي آثيبضي  [2]

 1383ٍ ظٌّكي، زاًكٌسُ ًكبٍضظي، زاًكگبُ تطثيت هسضؼ، 

ثب ضٍقْبي ظهيي آهبضي زض تحليل ذكٌؿبليْبي َّاقٌبؾي  (SPI)ثبًػاز، حؿيي، ٍ ّوٌبضاى؛ ثٌبضگيطي قبذم اؾتبًساضز ثبضـ  [3]

 61-73، نلحبت1385، ؾبل 2اؾتبى ّوساى، هدلِ پػٍّف ًكبٍضظي، قوبضُ 

، 37چوٌي، ػبعلِ ٍ ّوٌبضاى؛ اضظيبثي آثبض تَؾؼِ ثط هحيظ ظيؿت اؾتبى ّوساى ثب ًبضثطز هسل ترطيت، هدلِ هحيظ قٌبؾي، قوبضُ  [4]

 35-44، نلحبت 1384ؾبل 

 ٍ ؾبهبًِ پكتيجبًي GISحٌوتپَض، هحوَز ٍ ّوٌبضاى؛پٌْْجٌسي هٌبعن هٌبؾت ثطاي تـصيِ ههٌَػي زض زقت ٍضاهيي ثِ ًوي  [5]

 8-1، نلحبت 1386، تبثؿتبى 42، هدلِ هحيظ قٌبؾي، قوبضُ (DSS)تهوين گيطي

هغبلؼِ هَضزي قوبل ؿطة ايطاى زض ؾيؿتن ) GISذليلي، ػلي ٍ ّوٌبضاى؛ پيكٌْبز ضٍـ ثطاي پٌْْجٌسي اهليوي زض هحيظ  [6]

 237-227، نلحبت 1383، ؾبل 2، هدلِ ثيبثبى، قوبضُ (ؾليبًيٌق

تلضلي، كطظيي، ٍ ّوٌبضاى؛ اضظيبثي هسل ّبي ضايح تجريط ٍ تؼطم زض اهلين ؾطز ًيوِ ذكي ثِ هٌظَض اؾتلبزُ ثْيٌِ اظ هسل ّبي  [7]

 .1386تبثف، هدوَػِ هوبالت ًْويي ؾويٌبض آثيبضي ٍ ًبّف تجريط زاًكگبُ قْيس ثبٌّط ًطهبى، ؾبل 

توَي، كطٌّبظ ٍحؿيي هحوسي؛ ثطضؾي زٍضُ ثبظگكت ضٍيسازّبي اهليوي حسي ثِ هٌظَض قٌبذت پيبهسّبي ظيؿت هحيغي، هدلِ  [8]

 11-20، نلحبت 1386، ؾبل 43هحيظ قٌبؾي، قوبضُ 
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