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تعیین تابع توزیع احتماالتی مناسب بر اساس مقایسۀ دو شاخص خشکسالی

محمدحسین جهانگیر ،*۱مهناز

ابوالقاسمی2

تاریخ پذیرش۱۳۹۸/۱/25 :

تاریخ دریافت۱۳۹7/7/25 :

چکیده:
طی دهههای اخیر در میان بالیای طبیعی که جوامع انسانی را تحتتأثیر قرار داده ،تعدااد و فراواندی خشکسدایی بیشدرر از سدایر
حوادث طبیعی بوده است .خشکسایی از جمله بالیای طبیعی است که در مقایسه با مخاطرات طبیعی نظیر بارشهدای سدگیی و
سیالبها ،بهطور خزناه شکل میگیرد و گسررش مییابا .برای بیان کمّی خشکسایی ،شاخصهای مرعاد و مرفاوتی وجود دارد.
شاخص تبخیر و تعرق اسرانااردشاۀ  SPEIاز برازش توزیع یوگ -یوجیسریك بر دما ،بارش و تبخیر و تعدرق پرانسدیل در هدر
بازه زمانی دیخواه به دست میآیا .هاف از ای تحقیق ،بررسی وضعیت خشکسایی اسران تهدران و همچگدی مطایعدۀ تطبیقدی
شاخص خشکسایی  SPIو  SPEIدر ای اسران است .با برازش توزیعهای احرماالتی مخرلف بدر مقدادیر دادههدا ،مگاسد تری
تابع توزیع سازگار با سری  Diبا اسرفاده از آزمون کویموگروف اسمیرنوف انرخاب شا و نرایج نشان داد توزیدع کوماراسدویمی
برای دو ایسریاه مهرآباد و تهران و توزیع ویبول برای ایسریاههای شمیران و آبعلدی ،مگاسد تری توزیدع بدرای تعیدی مقداار
شاخص  SPEIدر ای مگطقه است .سایر نرایج نشان داد که از آنجا که در شاخص  SPEIدر مقایسه با شاخص  SPIپارامررهای
اقلیمی بیشرر یحاظ میشود ،میتوان گفت نرایج شاخص  SPEIدر بازه زمانی کوتاه ماهانه ،واقعیتر و مگطقیتر است؛ بهطوری
که ای شاخص ،شرایط خشکسایی شایاتری را نشان میدها .همچگی با تغییر ماههای سال بهعلت تغییر در شدرایط دمدایی و
بارش مگاس تری تابع توزیع برای هر ماه تغییر

میکگا.

واژههای کلیدی :شاخص  SPIو  ،SPEIتابع توزیع مگاس  ،اسران تهران ،تبخیر و تعرق.
 .1اسرادیار گروه انرژی های نو و محیط زیست دانشکاه علوم و فگون نوی دانشیاه تهران؛ mh.jahangir@ut.ac.ir

 .2دانشجوی اکوهیارویوژی دانشکاه علوم و فگون نوی دانشیاه تهران
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بهعگوان یك شاخص مگاس

مقدمه
مطایعۀ خشکسایی بهعگوان یك پایاۀ طبیعی ،که زنداگی بیشدرر
مردم را در زمیگههای مگابع آب ،کشاورزی ،اقرصاد و ...تحتتأثیر
قرار میدها ،بسیار حائز اهمیت است .خشکسایی پد

از یدك

پوتددا

9و

برای تعیی خشکسایی اسرفاده کرد.

همکدداران ( 2014بددا اسددرفاده از دادههددای 184

ایسددریاه در جمهددوری چددك و تحلیددل مکددانی خصوصددیات
خشکسایی و رونا آنها در مقیاسهای مخرلف زمانی بر اسداس

دورۀ طوالنی کمبارشی یدا بداون بدارش آشدکار میشدود .بدرای

شاخص  SPEIپرداخرگدا؛ آنهدا روندای مگفدی را بدرای وقدایع

بررسی خشکسایی با توجه به شرایط میتوان از دادههدای مطلدق

خشکسایی در بیشرر ایسریاههای مدورد بررسدی گدزارش دادندا.

(شامل میزان بارش ،مقاار رطوبت خدا و ...و یدا مقیاسهدای

البوداوا 10و همکاران (2014

شاخص خشکسایی  SPEIو SPI

کددرد (یوامددال 5و همکدداران . 2017 ،بددر اسدداس پژوهشهددای

اسلواکی مقایسه کردنا و به ای نریجه رسیانا که همبسریی کمی

صورتگرفره در مبحث خشکسدایی ،مشدخص شداه اسدت کده

بی شاخص  SPIو  SPEIدر جگوب اسلواکی در مقیداس زمدانی

بارناگی ،دما ،تبخیر ،باد و رطوبت نسبی نقش مهمدی در وقدو،،

سهماهه وجود دارد .همچگی ایشان به نقش مهم تبخیدر و تعدرق

شات و تااوم خشکسدایی دارد .بدا وجدود اید  ،بدارش مرغیدر

بر خشکسایی در مگطقۀ مدورد بررسدی در فصدل تابسدران تأکیدا
میگگ 11و

مهمتری در تعیی شرو ،،مات ،شات و تااوم خشکسایی است.

داشرگا.

مكکی و همکاران ،شاخص بارش اسراناارد  SPIرا برای تعیدی

بایقوه بدرای محاسدبۀ  PETبدر اسداس معادیدۀ پگم

و پایش خشکسایی ارائه کردنا (مدكکی 6و همکداران. 1993 ،

مخصوص کشور چی بهبود دادنا .نرایج نشان داد ارتقای فرمول

کم بودن تگو ،دادههای مورد نیاز و ساده بودن محاسدبۀ شداخص

 PETبا توجه به شرایط اقلیمی و آبوهوایی دشت شمال چدی

 ،SPIدییل بر اسدرفادۀ گسدررده از آن شداه اسدت .تگهدا بررسدی

باعث واقعیتر شان نرایج شاخص  SPEIدر ای مگطقه میشدود.

دادههای بارش در تعیی خشکسایی یك مگطقه را میتوان یکی از
اصلیتری نقاط ضعف شاخص اسرانااردشاۀ بارش  SPIدر نظر
گرفت .با توجه به ای نکرده کده حداود 80درصدا بدارش از راه
تبخیر و تعرق از دسررس خارج میشدود (مدكکی و همکداران،
 1993و طبددق یافرددههای هددو و ویلسددون 2000( 7اسددرفاده از

آبیان13

همکاران ( 2015روش محاسبۀ تبخیر و تعرق
مانریدث 12را

و همکاران ( 2017اثدر تغییدر اقلدیم را بدر خشکسدایی

هیارواقلیمی در سرتاسدر حوضدۀ آبخیدز ویردا در ردرب آفریقدا
بررسی کردنا .ای پژوهش نشدان داد وسدعت خشکسداییها در
آیگاه بی  24تدا 34درصدا افدزایش مییابدا و بزرگدی افدزایش
خشکساییها با اسرفاده از شاخص بارش تبخیر و تعرق اسراناارد
ژیانگ14

مرغیرهای دییر نظیر دما و تبخیر و تعرق در بررسی خشکسدایی

 SPEIبیشرر از شاخص  SPIاست.

الزم و ضروری است .به نظدر میرسدا در کگدار شداخص ،SPI

در جگوب ررب چی از شاخص بارش اسراناارد  ،SPIشداخص

شاخص دییری که دو عامل دما و تبخیر و تعرق را یحاظ نمایا،

تبخیر و تعدرق اسرانااردشداۀ  ،SPEIرطوبدت خدا  ،شداخص

ضروری است .اثر افزایش دما در تشدایا خشکسدایی بدهمرات

درصا ناهگجداری  SMAPI9و شداخص روانداب سدطحی SRI

بیشرر از کاهش بارناگی است و ای موضو ،میتوانا نقش مؤثر

برای بررسی خشکسایی اسرفاده کردنا .نرایج پژوهش آنها نشان

دما در تقویت یا تضعیف خشکسدایی را تأییدا کگدا .بدر همدی

داد که همبسریی معگادار و مثبری بی ای سه شاخص وجود دارد

اساس میتوان شاخص خشکسایی اسرانااردشاۀ بارش و تبخیدر

و شاخص  SPEIدر مقایسه با شاخص  SPIشدرایط واقعیتدر و

و تعددرق  SPEIرا کدده ویسددگره سددرانو 8در  2010عرضدده کددرد،
1. Standardized Precipitation Evapotranspiration Index
2. Standardized Precipitation Index
3. Percent of Anomaly Precipitation Index
4. Rainfall Anomaly Index
5. Uml, M. J
6. McKee
7. Hu and Willson
8. Vicente-Serrano

و همکاران (2017

مگطقیتری از خشکسایی مطایعهشاه را نمایش میدها.

گائو15

و

9. Potop
10. Labudova
11. Ming
12. Penman-Monteith method
13. Abiodun
14. Zhang
15. Gao
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تعیین تابع توزیع احتماالتی مناسب بر اساس مقایسۀ دو شاخص  SPIو  SPEIدر...

 CMIP51و  RegCM4.02در مگطقۀ فالت یدوس چدی بررسدی

ارزیابی خشکسایی در اسران گلسران بدا اسدرفاده از شداخصهای

کردنا .آنها بهطور کلی به ای نریجه رسیانا که بخدش مرکدزی

 SPIو  SPEIتحت شرایط اقلیمی حال و آیگداه پرداخرگدا .اید

حوزه در حال مرطوبتر شان است .بر اساس نرایج آنها ،مگدابع

پژوهش نشان داد که نرایج شاخص  SPEIواقعیتر و مگطقیتر از

آب تحت شرایط گرم شان کرۀ زمی افزایش مییابدا .سدوه 3و

نرایج شاخص  SPIاست ،بهطوری کده ارزیدابی خشکسدایی بدر

همکدداران ( 2018دو مددال  MAANN4و  WANFIS5را بددرای

اساس شاخص  ،SPEIشرایط خشکسایی شایاتری را نسبت به

پیشبیگی شاخص  SPEIدر حدوزۀ رودخاندۀ انییدت در مدایزی

شاخص  SPIنشان داد .ای نردایج بدا بسدیاری از مطایعدات ،کده

برای مقادیر یك ،سده و شدشماهه بررسدی کردندا .نریجدۀ اید

شاخص  SPEIرا مفیاتر و کاملتر از سایر شاخصها در ارزیابی

پژوهش بیان میکگا خطای مربوط به هر دو مدال بدرای SPEI

خشکسایی معرفدی کردندا ،مطابقدت دارد (زیگعلدی و صدفریان،

یكماهه باال بوده و بر اساس نمودارها مشدخص شدا کده مدال

2017؛ مرادی و همکاران2006 ،؛ نصرتی. 2014 ،

 ،WANFISپیشبیگی مگاس تری برای خشکسایی در بلگامدات

با توجه به مطایعات انجامشاه در زمیگۀ محاسبه شاخصهای

در تمامی ایسدریاههای مدورد بررسدی دارد .نصدرتی ( 2014بدا

خشکسایی ،برای نمونه برای محاسبۀ شداخص  SPIتدابع توزیدع

هاف بررسی خشکسایی هواشگاسی با اسرفاده از شاخص تبخیدر

گاما بر دادههای بارناگی تطابق مگاس تری دارد و در صورتی که

وتعرق اسرانااردشاۀ  SPEIدر  10ایسریاه سیگوپریك در گسدررۀ

قبل از محاسبۀ ای شاخص دادههای بارناگی توسدط اید تدابع

اقلیمهای گوناگون ایران و مقایسه با شاخص بارش اسرانااردشاۀ

نرماییزه شونا ،نرایج خشکسایی واقعیتدر بدرآورد میشدود .تدابع

 SPIروش ساخت که شاخص بارش اسرانااردشاه و شداخص

توزیع احرمال ،ابزار مؤثر و مفیای برای توصیف جامع هر مرغیدر

بارش و تبخیر و تعرق اسراناردشاه دارای همبسریی معگدیداری

هواشگاسی یدا هیدارویوژی اسدت (ویچدك و هدو . 2009 ،6در

است .اما شاخص بارش و تبخیر و تعدرق اسرانااردشداه ،پاسد

بررسیهای هیارویوژی سعی میشود بر دادههایی که بهصدورت

سددریعتری در برابددر خشکسددایی دارد .زار ،ابیاندده و همکدداران

تجربی انداازهگیری و ثبدت شداهانا ،توابدع احرمداالتی مگاسدبی

از شاخص بارش -تبخیر و تعدرق اسرانااردشداۀ SPEI

برازش داده شود و بهرری تدابعی کده بدا دادههدا مطابقدت دارد،

برای تحلیل خشکسایی تحت شرایط تدأثیر تغییدر اقلدیم اسدرفاده

بهعگوان تابع توزیع احرمال برگزیاه شود تا از روی آن بهازای هر

کردنا و نریجده گرفرگدا کده مزیدت شداخص  SPEIنسدبت بده

احرمال مشخص ،مقاار مرغیر مورد نظر بهدست آیدا .ویچدك و

(2015

بودن توزیع گاما بدرای مقدادیر

شاخص  SPIای است که ای شاخص ،تواندایی تشدخیص اثدر

هو ( 2009برای ارزیابی مگاس

مقادیر تبخیر و تعرق و دما را در پیونا با گرمدایش جهدانی دارد.

بارنداگی روزانده از آزمونهدای کلمدوگروف – اسدمیرنوف و

مصطفیزاده و ذبیحی ( 2016در تحقیق خود به تحلیل و مقایسۀ

ییلیفورس 7در  90ایسریاه از جمهوری چك اسرفاده کردنا .آنها

شدداخص  SPIو  SPEIبددا اسددرفاده از نرمافددزار  Rدر  7ایسددریاه

بر مرفاوت بودن نرایج حاصل از دو آزمون تأکیا و همچگی بیدان

هواشگاسددی در اسددران کردسددران پرداخرگددا .نرددایج نشددان داد

داشدرگا کده مقداار بارنداگی زمسدرانه در بدیش از 40درصدا

شدداخص  ،SPEIدورههددای طددوالنیتری از خشددکی را نمددایش

ایسریاههای مورد بررسی با توزیع گامدای دو پدارامرری مطابقدت

میدها و همچگی با توجه به تأثیر دما در محاسبۀ  ،SPEIتفاوت

ندداارد .ویسددگت سددرانو ( 2010بددا بررسددی توابددع مخرلددف

قابل توجه بدی مقدادیر شداخص اسدراناارد مبرگدی بدر بدارش و

سهپارامرری ،تابع چیایی احرمال یوگ -یجسریك 8سهپارامرری را

شاخص تبخیر و تعرق مبرگی بدر دمدا ،زمیگدۀ کدارایی و صدحت

دارای بهرددری بددرازش بددر مقددادیر  Diتشددخیص داد .اسددریج 9و
همکاران ( 2015نیز به مقایسۀ توزیعهای فراوانی شداخصهای

1. Coupled Model Inter-comparison Project Phase 5
2. regional downscaling model
3. Soh
4. Wavelet-ARIMA-ANN
5. Wavelet-Adaptive Neuro-Fuzzy Inference System

6. Vlček and Huth
7. Kolmogorov –Smirnov & Lilliefors test
8. Log. Logistic
9. Stagge

Downloaded from deej.kashanu.ac.ir at 9:15 +0430 on Monday September 16th 2019
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شاخص  SPEIرا فراهم میکگدا .پیرنیدا و همکداران ( 1397بده
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خشکسایی  SPIو  SPEIدر اروپا (بی عرض جغرافیدایی  34تدا
 72درجه و طدول  13تدا  32درجدۀ جگدوبی پرداخرگدا .ایشدان
توزیعهای دوپارامرری گاما و مقادیر حا عمومی را بهترتی
شاخصهای  SPIو  SPEIمگاس

برای

تشخیص دادنا.

مواد و روشها
اسران تهران در  51درجه و  6دقیقه تدا  51درجده و  38دقیقده
طول شرقی و  35درجه و  34دقیقه تدا  35درجده و  51دقیقده
عرض شمایی واقع شاه است .مروسدط بارنداگی حداود 233

شاخص  SPEIدر ایسریاههای مورد بررسی در اسران تهدران و

است .در ای تحقیق از آمار  31سال (1987دد 2017بدارش و

همچگی مقایسۀ دو شداخص  SPIو  SPEIدر بازههدای زمدانی

دمدا در مقیداس ماهاندده اسددرفاده شدا .پد

از کگرددرل کیفدی و

مخرلف است .بهمگظور بررسی مگاس تری تابع توزیع سدازگار

تصحیح و تکمیل آمار ،آناییز آماری بارش ،بر اسداس شداخص

آزمدون کویمدوگروف

بددارش اسرانااردشدداه ( SPIو آندداییز آمدداری تبخیددر و تعددرق

اسدمیرنوف پرداخرده شدا؛ همچگدی بدرای بررسدی تطدابق دو

پرانسدیل ،بددر اسدداس شدداخص تبخیددر و تعددرق اسرانااردشدداه

شدداخص ،نمودارهددای  24 ،12 ،6 ،3 ،1و  48ماهدده رسددم و

( SPEIصورت گرفره است .موقعیت قرارگیدری ایسدریاههای

مقایسۀ دو شاخص بهصورت نمودار نمایش داده شا .همچگی

مطایعاتی در شکل ( 1و همچگی برخدی از خصوصدیات اید

برای پی بردن به میزان تطابق ،از نمودارهای قارمطلق اخرالف

ایسریاهها در جاول ( 1آورده شاه است.

با سری  Diبه مقایسۀ  P-Valueبرحس

مقادیر دو شاخص اسرفاده شا.

شکل ( :)۱موقعیت قرارگیری ایستگاه مطالعاتی در استان تهران
Figure (1): Position of the study station in Tehran province

جدول ( :)۱مشخصات ایستگاه مطالعهشده
Table (1): Description of the station studied

طول جغرافیایی

عرض جغرافیایی

ارتفا ،از سطح دریا

میانیی بارش

میانیی دما ساالنه

میانیی تبخیر و تعرق

)(UTM

)(UTM

(مرر

ساالنه (میلیمرر

(سانریگراد

ساالنه (میلیمرر

آبعلی

′53ﹾ51

3545
 ′ﹾ

2465/2

546

9

51/7

شمیران

′32ﹾ51

′51ﹾ35

1551

414

15/6

75/34

تهران

′29ﹾ51

′48ﹾ35

1549/1

234

18

91/06

مهرآباد

51′19
ﹾ

′41ﹾ35

1190/8

235

18

90/85

نام ایسریاه
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تحقیق حاضر بهدنبال یافر مگاس تری تابع توزیدع بدرای

میلیمرر و دما بی  11/9و  22/7درجۀ سانریگراد برآورد شداه

] [ DOI: 10.22052/deej.2018.7.23.1

مجله علمیپژوهشی مهندسی اکوسیستم بیابان ،سال هشتم ،شماره بیستوسوم ،تابستان 139۸

تعیین تابع توزیع احتماالتی مناسب بر اساس مقایسۀ دو شاخص  SPIو  SPEIدر...

𝑖𝑇𝐸𝑃 𝐷𝑖 = 𝑃𝑖 −

()1

شاخص بارش استاندارد )(SPI

ای شاخص بهمگظور پایش خشکسایی اقلیمی ایایدت کلدرادو

ای شاخص ،مقاار سادهای از مقاار اضافی یا کمبود آب

آمریکا توسط مكکی و همکاران در سدال  1993ابداا ،شدا.

هر ماه را به دست میدها .محاسبۀ شداخص  ،SPEIمسدرلزم

شاخص  SPIبر اساس تفاوت بدارش از میدانیی بدرای یدك

بدده سددری طوالنیمددات

بددرازش توزیدع احرمدداالتی مگاسد

تقسیم آن بدر انحدراف معیدار

دادههای  Diدر بدازه زمدانی دیخدواه اسدت .در نریجده بدرای

بهدسدت میآیدا و میتوانددا در مقیاسهدای زمدانی مخرلددف

محاسبۀ ) F(xاز توابع توزیع تجمعی مخرلف اسرفاده شدا تدا

محاسبه شود .مسئلۀ اصلی در محاسبۀ شاخص  ،SPIبدرازش

در نهایت بهردری تدابع توزیدع تجمعدی بدرای هدر ایسدریاه

روی اطالعات بارناگی اسدت .بسدیاری

مشخص شود .شداخص  SPEIبدا اسدرفاده از رابطدۀ ( 2بده

مقیاس زمانی مشخص و سپ

توزیع آماری مگاس

بدرای بدرازش بدر روی

گاما را بهعگوان تدابع توزیدع مگاسد

()2

𝐒𝐏𝐄𝐈 = 𝐖 −

،d2=0/189269

دادههای بارش پیشگهاد دادنا (مصطفیزاده و ذبیحدی2016 ،

که مقادیر ثابت در فرمول بداال عبارتاندا از:

با توجه به ایگکه پژوهشیران زیادی تابع گاما را برای محاسبۀ

0/802853 ،C0=2/515517 ،d3=0/001308 ،d1=1/432788

شاخص  SPIمعرفی کردهاندا ،در اید تحقیدق نیدز دادههدای

)𝑝(𝑤 = √−2ln

= C2=2/515517 ،C1و مقاار  Wاز رابطۀ

SPI

حاصل میشود که در آن مقاار  Pبرای  P≤0.5برابر است بدا

قرار گرفت .طبقهبگای درجات خشکسایی و ترسایی شاخص

) P=1-F(xو برای  P>0/5برابر است بدا ) P=F(xو عالمدت

 SPIبهصورت جاول ( 2است (البودوا و همکاران. 2014 ،

میشددا (ویلچددك و هددوت. 2009 ،

در فرمدول

بارش با تابع گاما برازش داده شدا و سدپ

جدول ( :)2طبقهبندی خشکسالی بر اساس شاخص

SPEI-SPI

Table 2. Drought classification based on the SPEI-SPI index

مقاار

طبقات خشکسایی

SPI

 2یا بیشرر

ترسایی بسیار شایا

1

)(EW

مقدداار  SPEIبددرعک

مروسط  SPEIبرابر صدفر و انحرافمعیدار آن برابدر  1اسدت.
 SPEIیك مرغیر اسرانااردشاه است و میتوانا با مقادیر دییر
SPEIدر زمان و مکان دییر مقایسه شود .در توسعۀ شداخص

 1/99تا 1/5

ترسایی

شایا(SW)2

 ،SPEIاز مفاهیم شاخص  SPIاسرفاده شداه اسدت .بگدابرای

1/49تا 1

ترسایی

مروسط(MW)3

مقادیر طبقههای مخرلف شات خشکسدایی در آن مشدابه بدا

4

 0/99تا -0/99

نرمال

 -1تا -1/49

خشکسایی مروسط

)(N
5

)(MD

شایا(SD)6

 -1/5تا -1/99

خشکسایی

کوچكتر یا مساوی -2

خشکسایی بسیار شایا(ED)7

تشریح شاخص تبخیر و تعرق استانداردشده )(SPEI

برای محاسبۀ شاخص  SPEIدر گام نخست بایا مقاار تبخیر
و تعددرق در هددر مدداه بددرآورد شددود .پ د

از محاسددبۀ ،PET

اخدرالف بدارش  Pو  PETبدرای هدر مداه  iبهصدورت زیدر
محاسبه میشود:

طبقههای ارائهشاه توسط ادوارد و مكکی برای شاخص

SPI

است که در جاول ( 2ارائه شاهانا.

انواع توزیعهای تحت بررسی
در ای بخش با اسرفاده از  5توزیع آماری بر روی مقدادیر

Di

ایسددریاههای مددورد بررسدی طدی دورۀ آمدداری طوالنیمددات
1987د 2017بر اساس آزمون کلموگروف اسمیرنوف برحسد
 P-valueبه بررسی ای موضو ،پرداخرده میشدود کده کداام
توزیع برای برازش به دادههای هر ایسریاه مگاس تر است.
برای بررسی نیکویی برازش توزیعهای مخرلف آمداری بدا

1. Extremely Wet
2. Sever Wet
3. Moderately Wet
4. Normal
5. Moderately Drought
6. Severe Drought
7. Extremely Drought

توزیع دادههای مشاهااتی ،از آزمون کویموگروف– اسمیرنوف
اسرفاده شا .فرض صفر در ای آزمدون اید اسدت کده بدی
توزیع تئوری و تجربی دادههدا ،اخدرالف معگدیداری وجدود
ناارد .ای آزمون بیشرری اخدرالف بدی فرکان هدای مدورد

Downloaded from deej.kashanu.ac.ir at 9:15 +0430 on Monday September 16th 2019

از پژوهشیران از جمله مدكکی و همکداران ،توزیدع آمداری

دست میآیا:
𝟐 𝐰 𝟐𝐜𝐜𝟎 +𝐜𝟏 𝐰+
𝟑 𝐰 𝟑𝐝𝟏+𝐝𝟏 +𝐝𝟐 𝐰 𝟐 +

] [ DOI: 10.22052/deej.2018.7.23.1

5

6

انرظددار و واقعدی (بهصددورت قددارمطلق اناازهگیریشدداه در

تجمعی مورد انرظار است .ای آزمون بر اساس حااکثر فاصله

دسرههای مخرلف است.

و اخرالف عمودی بی  EDFو مگحگی تدابع توزیدع تجمعدی

()3

نرمال طراحدی شداه اسدت .آمدارۀ کلمدوگراف– اسدمیرنوف

|)𝑥( ^ 𝑓 𝐷 = 𝑚𝑎𝑥|𝑓(𝑥) −

 fفرکددان

نسددبی تجمع دی واقع دی و^ fفرکددان

)

()4

نسددبی

بهصورت زیر محاسبه میشود:
] )𝑖(𝑝 𝐷 + = 𝑚𝑎𝑥𝑖=𝐼,…,𝑛 [𝑖 ⁄𝑛 −

̅𝑥𝑥(𝑖) −
𝜎

که در آن D+ ،و  D-بهترتی  ،بزرگتری

( s.t. 𝑝(𝑖) = Ф
} ]𝑛𝐷 − = 𝑚𝑎𝑥𝑖=𝐼,…,𝑛 [𝑝(𝑖) − (𝑖 − 1)⁄
+
] −
𝐷 𝐷 = 𝑚𝑎𝑥[𝐷 ,
فاصلۀ عمودی باال شاخصهای  SPIکه از یك پارامرر و  SPEIکه از دو

پارامرر

(نرمال بودن دادهها وقری رد میشدود کده مقداار  Dاز یدك

پارامرر دارنا ،هسریم .همچگی نرمافزار ایزیفیت با توجه بده

مقاار بحراندی انرخابشداۀ معدی تجداوز کگدا .اید مقداار

نحوۀ توزیع دادهها توابع ویبول ،فاتیگالیف ،یوگیوجیسریك

بحرانی در جاولهای معیگی ارائه شداه اسدت .امدا بدهمگظور

و کوماراسددویمی را کدده دارای بدیش از سدده پددارامرر هسددرگا،

مرتفع ساخر نیاز به جاول از رابطۀ ( 5اسرفاده میشود:

پیشگهاد داد .مقادیر شاخص  SPEIبدا اسدرفاده از چهدار تدابع

(5

توزیع فاتیگ الیف ،ویبول (سده پدارامرره  ،یوگیجسدریك و

مقادیر بحراندی بدرای سدطو معگدیداری  0/1و  0/05و
 0/01بهترتی

 0/819و  0/895و

1/035است.

کوماراسویمی محاسبه شا .برای محاسبۀ توابع توزیع تجمعی
مخرلددف در شدداخص  SPEIاز روابددط ( 8( ، 7( ، 6و (9

بددرای محاسددبۀ احرمددال وقددو ،خشکسددایی بهوسددیلۀ

اسرفاده شا.
𝛾𝑥−
𝛽

(6

Fatigue life

(7

Weibull

(8

Log logistic

(9

kumaraswamy

(10

𝑎𝑋−
𝑎𝑏−

=𝑧

1
𝛼

)
𝛽
√−
)𝛾 𝑥 −
(
𝛼 𝛾𝑥−
(𝐹(𝑥) = 1 − exp(−
) )
𝛽
−1

که  zدر معادیۀ ( 10بهشکل زیر محاسبه میشود:

√
(𝜑 = )𝑥(𝐹

𝛼 𝛽
( 𝐹(𝑥) = (1 +
) )
𝛾𝑋−
𝐹(𝑥) = 1 − (1 − 𝑍 𝛼1 )𝛼2

نتایج
نتایج انتخاب مناسبترین تابع توزیع
نرایج حاصل از انرخاب مگاس تری تابع توزیدع برازشیافرده
بر دادههای  Diبر اساس آزمون کلمدوگراف -اسدمیرنوف در
محیط نرمافزار ایزیفیت انجام شا کده در جداول ( 3ارائده
شاه است.
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و پایی مگحگی تابع توزیع تجمعی نرمال هسرگا .فرض صدفر

بهرهمیبرنا ،ناگزیر به اسرفاده از توابع توزیعی که بیشاز سده

)𝑛√𝐷 ∗ = 𝐷(√𝑛 − 0.01 + 0.85⁄
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تعیین تابع توزیع احتماالتی مناسب بر اساس مقایسۀ دو شاخص  SPIو  SPEIدر...
جدول ( :)۳خصوصیات آماری آزمون کلموگراف -اسمیرنوف برحسب دادههای ) (Diساالنۀ ایستگاههای هدف
Table (3): Statistical Characteristics of Kolmogorov –Smirnov Test in terms of (Di) annual data of target station

تهران

شمیران

مهرآباد

آبعلی

Distribution

4

0/331

0/155

1

0/753

0/109

4

0/331

0/155

1

0/555

0/127

kumaraswa
my

1

0/627

0/122

2

0/607

0/124

1

0/627

0/122

2

0/500

0/133

Weibull

2

0/554

0/129

3

0/585

0/126

2

0/554

0/129

3

0/422

0/142

fatigue life

3

0/488

0/136

4

0/541

0/131

3

0/488

0/136

4

0/379

0/147

Log.
Logistic

0/96

0/87

0/97

0/77

R2

-0/505

-0/510

-0/548

-0/361

ME

0/883

0/977

0/915

0/956

RMSE

با اسرفاده از ای آزمون و توجده بده مقداار  ،P-Valueدر

مارس و دسدامبر توزیدع فاتیدگ الیدف مگاسد تری توزیدع

بی تمامی توزیعهای ارائهشاه ،تدابع توزیدع ویبدول بدرازش

شدگاخره شدا و همچگدی بددرای ماههدای مدارس و ژوئد در

بهرری را برای ایسریاههای شمیران و آبعلدی نشدان میدهدا،

ایسریاه شمیران توزیع فاتیگ الیف بهرری توزیع و برای ماه

همچگی تابع کوماراسویمی بهرری بدرازش را بدرای ایسدریاه

آوریل توزیع کوماراسویمی مگاس تری توزیع معرفی شدا و

مهرآبدداد و تهددران دارد .همچگدی در بررسدی شددرایط  Diبدده

در بقی دۀ ماههددای سددال ،توزی دع یددوگ یوجیسددریك مگاسدد

تفکیك  Diماهانه و بررسی توزیع آماری مگاس

با اسرفاده از

آزمددون کلددوگراف – اس دیمرنوف ،جدداول ( 4تهی ده شددا و

تشخیص داده شا.
برای نمونه میتوان بیان کرد که برای ماه مدارس بهردری
R2

مشخص شا که در ایسریاههای مهرآباد و تهران برای ماههای

توابع توزیع برای دوایسدریاه مهرآبداد و تهدران بدا مقداار

آوریل ،مه و ژوئیه مگاس تری توزیع فاتیگالیف و برای ماه

 0/9309و  0/9263تابع یوگیوجیسدریك و تدابع فریدگالیف

تشدخیص داده شدا .در ایسدریاه

برای ایسریاههای شدمیران و آبعلدی بدا مقداار  0/8832 R2و

ژوئ توزیع ویبول مگاسد

آبعلی برای ماه ژانویه ،توزیع کوماراسویمی و بدرای ماههدای

 0/9597انرخاب شا.

جدول ( :)4بهترین توزیع آماری برحسب آزمون کلوگراف -اسمیرنوف به تفکیك دادههای ) (Diماهانه
Table (4): The best statistical distribution based on Kolmogorov –Smirnov test, by dividing the monthly (Di) data

شمیران

تهران

آبعلی

مهرآباد

Month

Log. Logistic
Log. Logistic
Fatigue life
Kumaraswamy
Log. Logistic
Fatigue life
Weibull
Log. Logistic
Log. Logistic
Log. Logistic
Log. Logistic
Log. Logistic

Log. Logistic
Log. Logistic
Log. Logistic
Fatigue life
Fatigue life
Weibull
Fatigue life
Log. Logistic
Log. Logistic
Log. Logistic
Log. Logistic
Log. Logistic

Kumaraswamy
Log. Logistic
Fatigue life
Log. Logistic
Log. Logistic
Log. Logistic
Log. Logistic
Log. Logistic
Log. Logistic
Log. Logistic
Log. Logistic
Fatigue Life

Log. Logistic
Log. Logistic
Log. Logistic
Fatigue life
Fatigue life
Weibull
Fatigue life
Log. Logistic
Log. Logistic
Log. Logistic
Log. Logistic
Log. Logistic

JAN
FEB
MAR
APR
MAY
JUNE
JULY
AUG
SEP
OCT
NOV
DEC
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Rank

PValue

Statist
ic

Ran
k

PValue

Statist
ic

Ran
k

PValue

Statist
ic

Ran
k

PValue

Statis
tic
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با توجه به ای نکره که تمامی ایسریاههای مدورد بررسدی

همچگ دی می دزان پددایی تبخی در و تعددرق پرانس دیل از توزی دع

از نظر شرایط اقلیمی تا حداودی در مگطقدهای همید قدرار

یوگیوجیسریك و در نیمۀ گرم سال (بهار تا اوایدل تابسدران ،

دارنا ،دییل تغییر توزیع آماری مگاس

برای هدر مداه بدهدییل

نوسانات فصلی دما و بارش در کشور ایران است و میتدوان
بیان کرد که بدا تغییدر رژیدم بارشدی مردأثر از تغییدر فصدل و
همچگ دی نوسددانات دمددایی حاصددل از تغیی در زاوی دۀ تددابش
خورشددیا ،مگاسدد تری تددابع توزیددع نیددز تغییددر میکگددا.
رویهمرفره ایسریاههای مورد بررسی در نیمدۀ سدرد سدال و

نتایج حاصل از محاسبه و مقایسۀ شاخص  SPIو

SPEI

مطددابق شددکل ( ، 2مقددادیر بهدسددتآماه بددرای شدداخص
خشکسایی  SPIبا فرض پیروی مقاار بارناگی از توزیع گاما
طی دورۀ زمانی مطایعهشاه (1987د 2017برای چهار ایسدریاه
شمیران ،آبعلی ،مهرآباد و تهران ارائه شاه است.

2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987

SPI-Year

8
6
4
2
0
-2
-4
-6

تهران

آبعلی

شمیران

Year

مهرآباد

شکل ( :)2مقادیر شاخص  SPIدر دورۀ زمانی ۱۹۸7ـ 2۰۱7برای ایستگاههای شمیران ،آبعلی ،مهرآباد و تهران
Figure (2): SPI index values for the period of 1987-1987 for Shamiran, Abali, Mehrabad and Tehran stations

همانطور که مشاهاه میشود ،رونا تغییرات بهدستآماه

نشاندهگاۀ خشکسایی بسیار شایا است ،برای ایسریاه آبعلی

بارش ساالنه است .در حایدت کلدی همدانطور کده

در سال  1989با مقاار  -3/390به دست آماه اسدت .بدهطور

مشاهاه میشدود از سدال  1989تدا  1991یدك دوره تدااوم

کلی تمامی ایسریاهها در شرایط خشکسدایی تدا حدا زیدادی

خشکسایی و از سال  2002تا  2007یك دوره تااوم ترسدایی

مگطبق بر هم بوده و تگها در دورههای کوتاهی ای انطباق بدر

با طول دورۀ نسبراً طوالنی مشاهاه میشود .مطابق شدکل (2

هم خورده است .مطابق شکل ( ، 3مقادیر بهدستآماه بدرای

مشاهاه میشود که ایسریاه آبعلدی ،بیشدرری  SPIبدا مقداار

شدداخص خشکسددایی  SPEIبددرای دورۀ زمددانی مطایعهشدداه

 6/71در سال  2011داشدره کده نشداندهگاۀ بارنداگی بسدیار

(1987د 2017برای چهار ایسریاه شمیران ،آبعلی ،مهرآبداد و

خوب بدرای اید ایسدریاه اسدت و کمردری مقداار  SPIکده

تهران ارائه شاه است.
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شکل ( :)۳مقادیر شاخص  SPEIدر دورۀ زمانی ۱۹۸7ـ 2۰۱7برای ایستگاههای شمیران ،آبعلی ،مهرآباد و تهران
Figure (3): SPEI Index values for the period 1987-1987 for Shamiran, Abalei, Mehrabad and Tehran stations
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اواخر تابسران با توجه به مقادیر باالی بارش و کاهش دمدا و

از توزیعهای آماری مرگو،تری پیروی میکگگا.
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و همچگدی تبخیدر و

نشاندهگاۀ بارناگی خوب و دمای مگاس

شایای را نشان میدها ،افزایش شایاتر دما و تبخیر و تعرق و

تعرق پایی در ای سال بوده است و بیشرری مقاار خشکسدایی

همچگی کاهش بارناگی دانست.

مرعلق به ایسریاه تهران با مقاار  -3/82در سال  2014اسدت .در

نشاندهگاۀ ترسایی و مقادیر کمرر از صفر ،وضدعیت خشکسدایی

ایسریاههای مورد بررسی نشان میدها و علدیررم ایگکده دییدر

را نمایش میدها .دو دورۀ مااوم ترسایی در سدالهای  1991تدا

ایسریاهها در ای دورۀ سهسدایه ،شدرایط خشکسدایی را نمدایش

 1994و  2002تا  2007دیاه میشدود و در سدالهای  1989تدا

میدهگا ،ایسریاه آبعلی شرایط ترسایی را نمایش میدها .جاول

 1997 ،1991تا  2001و  2013تا  2017خشکسداییهای مدااوم

( 5تعااد ،تااوم و شات خشکساییهای بسیار شدایا و شدایا

در اکثر ایسریاهها دیاه میشود .همچگی بیشرری مقاار ترسدایی

را در ایسریاههای مورد بررسی بدرای دو شداخص  SPIو SPEI

برای ایسدریاه آبعلدی در سدال  2011بدا مقداار  2/20اسدت کده

در بازههای زمانی 12 ،6 ،3 ،1و  24ماهه نشان میدها.

جدول ( :)5تعداد ،تداوم ،شدت خشکسالی در مقیاسهای زمانی  24،۱2،۶،۳،۱ماهه برای دو شاخص

 SPIوSEI

Table 5. Number, continuity, intensity of drought at the time scale of 24, 12,6,3,1 months for the SPI and SEI indicators

نام
ایسریاه

شاخص خشکسایی SPI

شاخص خشکسایی SPEI
تعااد

تعااد

طوالنی تری دوره

شایاتری مقاار

تعااد

تعااد

طوالنیتری دوره

شایاتری مقاار

SD

ED

خشکسایی(ماه

خشکسایی

SD

DE

خشکسایی (ماه

خشکسایی

یكماهه
تهران

1

13

6

-2/30

0

0

8

-0/91

آبعلی

9

31

8

-2/58

0

0

8

-1/48

شمیران

3

28

7

-2/20

0

0

8

-1/13

مهرآباد

1

13

6

-2/32

0

0

8

-1/25

سهماهه
تهران

5

15

6

-4/64

0

0

8

-1/80

آبعلی

5

41

6

-2/24

17

20

7

-3/10

شمیران

2

34

7

-2/09

14

16

9

-2/84

مهرآباد

4

17

6

-2/39

18

14

8

-2/97

ششماهه
تهران

7

15

6

-4/20

13

26

16

-2/81

آبعلی

7

32

8

-2/91

15

19

9

-3/08

شمیران

11

25

6

-2/49

16

18

16

-2/82

مهرآباد

6

15

6

-2/24

12

20

16

-3/09

دوازدهماهه
تهران

10

15

59

-3/39

9

14

37

-2/72

آبعلی

9

25

41

-2/71

7

25

39

-2/43

شمیران

6

13

54

-3/14

9

8

37

-2/89

مهرآباد

9

15

59

-3/44

9

18

39

-2/89

بیستوچهارماهه
تهران

6

17

64

-3/27

2

30

51

-2/15

آبعلی

11

17

60

-2/70

5

30

59

-2/32

شمیران

6

22

51

-2/72

0

19

51

-1/87

مهرآباد

6

19

68

-3/27

10

15

51

-2/52
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همددانطور کدده مالحظدده میشددود ،مقددادیر بدداالی صددفر،

سالهای  2015تا  ،2017ایسریاه آبعلی رونای مرفاوت از دییدر
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میتوان دییل ایگکه در سال  2014شاخص  SPEIخشکسایی

9

10

همانطور که در جداول ( 5مالحظده میشدود ،در بدازه

آبوهوایی را از یحاظ شدات خشدكتر و همچگدی شدرو،

زمانی یكماهده ،شداخص  SPIهیچگونده خشکسدایی بسدیار

خشکسایی را در بازههای زمانی کوتاه سریعتر نشان میدهدا

شایا یا شایای را نمایش نمیدهدا؛ امدا شداخص  SPEIدر

که میتوان دییل بدر حساسدیت شداخص  SPEIبده تغییدرات

بازه زمانی یكماهه تعااد قابدل مالحظدهای از خشکسدایی را

بارندداگی و مگظددور نمددودن پددارامرر درجددهحرارت در ایدد

نشان میدها؛ ای تفاوت ناشی از محاسبۀ تبخیدر و تعدرق و

شاخص باشا.

مقایسۀ شات خشکسایی بی دو شاخص مشدخص شدا کده

بازههای زمانی مخرلف ،نمودار قار مطلق اخرالف مقدادیر دو

شاخص  ،SPIخشکسایی را با شات کمرری نشان میدهدا و

شاخص بی ای دو شاخص در همۀ ایسریاه تهیده گردیدا و

میتددوان در کددل نریجدده گرفددت کدده شدداخص  SPEIشددرایط

در شکل ( 4آورده شاه است.
0.8
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0.2

│error│SPEI-SPI

0.6

0
48

آبعلی

24

تهران
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شمیران
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1
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شکل ( :)4قدر مطلق اختالف مقادیر شاخص  SPIو  SPEIدر بازههای زمانی  24 ،۱2 ،۶ ،۳ ،۱و  4۸ماهه در ایستگاههای هدف
Figure (4): The absolute difference between SPI and SPEI values in the 1, 3, 6, 12, 24 and 48-month intervals in target stations

همانطور که در شکل ( 4مالحظده میشدود بدا افدزایش

شاخص  SPIو  SPEIرا بیشدرری میدزان بدارش و همچگدی

طول بازه زمانی ،خطای ایجادشاه بیشرر میشود و ای نریجه

کمرری میزان دما و تبخیر و تعدرق بدی ایسدریاههای مدورد

به ای معگی است که در بازههای زمدانی کوتداه ،دو شداخص

بررسی بیان کرد .با وجود ای میتوان نریجهگیری کرد که دو

تطابق بهرری بر هم داشره و در بررسدیهای بلگامدات (بدازه

شاخص خشکسایی مورد بررسی در مگاطق اقلیمی مرطوب با

زمانی 24د 48ماهده  ،دو شداخص بدهخوبی بدر هدم مگطبدق

دمای پایی بر هم انطباق خوبی دارنا .برای نمونه تطدابق دو

نیسرگا .ایسریاه آبعلی بدا کمردری خطدا در تمدامی بازههدای

شاخص  SPIو  SPEIبرای ایسریاه آبعلی در بدازه زمدانی 12

زمانی بهرری تطابق را نمدایش میدهدا .ید ا میتدوان دییدل

ماهدده و سدداالنه در شددکلهای ( 5و ( 7و در بددازه زمددانی

مگاس تر بودن ایسریاه آبعلدی بدرای نمدایش همپوشدانی دو

سهماهه برای ایسریاه مهرآباد در شکل ( 6آورده شاه است.
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شکل ( :)5انطباق دو شاخص  SPIو  SPEIدر بازه زمانی  ۱2ماهه برای ایستگاه آبعلی
Figure (5): Adjustment of SPI and SPEI indicators for a period of 12 months for Abali Station
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همچگی دخایدت دمدا در بدرآورد شداخص  SPEIاسدت .در

بهمگظور بررسی تطابق بدی دو شداخص  SPIو  SPEIدر
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تعیین تابع توزیع احتماالتی مناسب بر اساس مقایسۀ دو شاخص  SPIو  SPEIدر...
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با محاسبۀ میدانیی  12مداه قبدل (میدانیی مرحدر

همانگونه که در شکل ( 5دیاه میشود ،تفداوت مقداار
دو شاخص در شایاتری مورد در سال  1997میالدی0/63 ،

میدزان

شاخص در ماه مورد نظر محاسبه میشود.

اسددت؛ بدده اید معگددا کدده در هددر سددایی کدده رونددا شدداخص

با توجه به شکل ( 5کده انطبداق خدوبی از دو شداخص

خشکسایی بارش نرمدال کداهش مییابدا ،شداخص تبخیدر و

نشان میدها ،میتوان نریجهگیری کرد که بارش و دما با هدم

تعرق اسرانااردشاه نیز رونای نزویی را طی میکگا .بگدابرای

ارتبدداط مسددرقیمی دارنددا؛ یعگدی در صددورت کدداهش بددارش

میتوان نریجه گرفت که ای دو شاخص در ای بدازه زمدانی

افزایش دما و در نریجه ،افدزایش تبخیدر و تعدرق را خدواهیم

انطباق خوبی داشره و میتدوان بدا میدانیی خطدای ±0/209

داشت که هر در شاخص یك رونا را طی میکگگا.
برای نمونه ،نمودار مقادیر ساالنۀ شاخص بارش نرمدال و

مقاار یکی را از دییری برآورد کرد .در نریجده کداهش و یدا
افزایش میزان بارناگی بهطور مسدرقیم بدر کداهش و افدزایش

تبخیر و تعرق اسراناارد در ایسریاه آبعلی مطدابق شدکل (7

میزان تبخیر و تعرق و دما اثرگ ار است.

آورده شاه است .همانطور که در شکل دیاه میشود ،روندا
صعودی و نزویی هر دو شاخص بر هم مگطبق بدوده بده اید

تفاوت دو شاخص در بازه  12ماهه و ساالنه بهدییل ندو،
میانیی گیری برای دو بازه زمانی است .برای محاسبۀ مقدادیر

معگا که با افزایش رونا خشکسایی با توجه به شداخص ،SPI

هر دو شاخص بهصورت ساالنه جمع مقداار شداخص بدرای

شاخص  SPEIنیز همدان روندا را بدا شدات کمردری نشدان

 12ماه هر سال بر تعااد ماهها تقسیم شا اما در بازه  12ماهه،

میدها.
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Figure (7): SPI and SPEI Index values for Abali Station
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شکل ( :)7مقادیر شاخص  SPIو  SPEIساالنه برای ایستگاه آبعلی

1987
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شکل ( :)۶انطباق دو شاخص  SPIو  SPEIدر بازه زمانی سهماهه برای ایستگاه مهرآباد
Figure (6): Adjustment of SPI and SPEI indicators for a period of 3 months for Mehrabad Station

SPEI-year-Abali
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11

12

نکرۀ قابل توجه در ای شکل ای است که در بازه زمدانی

جایا و آزمون توزیعهای مخرلفی کده در علدم آمدار وجدود

ساالنه ،تغییرات شاخص بارش اسراناارد بیشدرر بدوده و بدازه

دارد ،میتوان توزیعهایی را شگاسایی کرد که با دقدت بیشدرر،

 -3/25تا  4/51را در بر میگیدرد .امدا بدازه تغییدرات مقداار

مقادیر مرغیرهای هیارویوژیکی را در بازههای زمانی مخرلدف

شاخص  SPEIاز  -1/50تا  1/40بوده کده بدازه کوچدكتری

برآورد کگگا تا بای وسیله بروان برآورد دقیقتری از وضدعیت

اسددت .بگددابرای میتددوان نریجددهگیری کددرد کدده در بررس دی

خشکسددایی داشددت .بددرای نموندده در ایسددریاه تهددران تددابع

خشکسددایی بددا دادههددای سدداالنه ،شدداخص  SPEIشددرایط

کوماراسددویمی بددا مقدداار  0/75 P-Valueمگاس د تر از تددابع

نرمالتری را نمایش میدها؛ اما شاخص  SPIبهدییل بررسی

پیشگهادی دییر محققان برای محاسبۀ شاخص  SPEIکه یوگ

تگها پارامرر بارش و چشمپوشی از شرایط دمدایی و تبخیدر و

یوجیسریك است (با مقاار  0/54 P-Valueانرخاب شا.

ترساییهای شایاتری نمایش داده است.
بحث و نتیجهگیری
بهمگظور بررسی خشکسایی اسدران تهدران بدر اسداس آزمدون
کلموگروف -اسمیرنوف و پگج توزیع آمداری بدرای محاسدبۀ
شاخص خشکسایی  SPEIبر اساس مقادیر  Diمشدخص شدا
اسران تهران از یك توزیع آمداری همسدان پیدروی نمیکگدا؛
مقادیر بارش ،دما و تبخیر و تعرق مرفاوت هر ایسریاه توزیع
آماری خاصی را برازش میکگگا .دییل یکسدان نبدودن توابدع
توزیع برای هر ایسریاه را میتوان تگدو ،اقلیمدی بیدان کدرد.
بگابرای نمیتوان با اسرگاد به توزیع آماری خاصی به پیشبیگی
اقلیمی یا پایش خشکساییها پرداخت .با توجه به نردایج اید
تحقیق مشخص میشود که تگو ،توزیع آماری بدر پایدۀ تگدو،
مکانی و زمانی (ماههای مرفاوت است .در ای تحقیق فرض
بر ای بوده است که عالوه بر تگو ،مکدانی کده باعدث تگدو،
توزیع آماری میشود ،تگو ،درونسایی مقدادیر  Diنیدز وجدود
دارد که بررسدیهای انجامشداه ،اید فدرض را اثبدات کدرد.
بگابرای در پایش خشکسایی یا دییر مطایعدات اقلدیم آمداری
بایا به ای موضو ،توجه کرد؛ زیرا فصول گرم سدال از نظدر
بارش ،تبخیر و تعرق و دمدا بدا فصدول سدرد سدال مرفداوت
هسرگا ،بگابرای از یحداظ توزیدع آمداری نیدز مرفداوت عمدل
میکگگا .رویهمرفرده ایسدریاههای مدورد بررسدی در اسدران
تهددران در نیمددۀ سددرد سددال تددا اواخددر تابسددران از توزیددع
یوگیوجیسددریك و در نیمددۀ گددرم سددال تددا اواخددر بهددار از
توزیعهددای آمدداری مرگددو،تری پیددروی کددرده اسددت .از
دسراوردهای مهم ای پژوهش ایگکه با بهکارگیری تکگیكهای

بازههددای زمددانی ماهاندده بهخصددوص در مگدداطق مرطددوبتر
(ایسددریاه آبعلدی و در بددازه زمددانی  12ماهدده بسدیار مشددابه
یکاییرنا .دییل ای امر را ای گونه میتوان بیان کدرد کده در
مگاطق مرطوب بهدییل بارش باال میزان تبخیر و تعرق کداهش
یافره و ای تعادل بی بدارش و تبخیدر و تعدرق تطدابق سدیر
صعودی و نزویی را در مقداار هدر دو شداخص بهردر نشدان
میدها ،اما در مگاطق خشك با وجود بارش کم باز هم میزان
تبخیر و تعرق بایقوه همچگی باال میمانا که همدی موضدو،
باعددث میشددود دو شدداخص خشکسددایی در مگدداطق خشددك
بهخوبی مگداطق مرطدوب بدر هدم مگطبدق نشدونا .همچگدی
مشخص شا دو شاخص مورد بررسی در بازه زمدانی سداالنه
تطابق مگاسبی بر هم نااشره و نمیتوان رفردار مشدابهی از دو
شاخص را در مطایعه خشکسایی بدا دادههدای سداالنه انرظدار
داشت.
همچگی شات کدل واقعدههای خشکسدایی بهخصدوص
شایاتری خشکسایی توسدط شداخص  SPEIبدرای تمدامی
بازههای زمانی ،به مقاار بیشرری پایش شاه است که دییل بر
حساسیت ای شاخص به تغییدرات بارنداگی اسدت .هرچگدا
بارناگی نقش ویدژهای در تغییدرات زمدانی خشکسدایی ایفدا
میکگا ،تأثیر درجهحرارت معگیدار بدوده و موجد

تشدایا

پایاۀ خشکسایی میشود .با توجه به دادههای هواشگاسی کده
در دو ایسریاه تهدران و مهرآبداد در سدالهای مدورد بررسدی
بسیار به هم نزدیك بوده ،علت تفاوت در مقادیر خشکسدایی
در ای دو ایسریاه را میتوان ای گونه توجیه کرد :از آنجا که
ایسریاه تهران در مقایسه با ایسریاه مهرآباد ارتفداعی بیشدرری
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 شدداخص تبخیددر و تعددرق،طبددق نرددایج گرفرهشدداه

 باعدث جد ب تدابش خورشدیای،دارد و ای افزایش ارتفدا

اسرانااردشاه عالوه بر ایگکه مزیتهای اصدلی شداخص

 وضعیت،بیشرر میشود که امکان تبخیر و تعرق را باال میبرد

 اعددم از چگامقیاسددی بددودن و اسددرفاده از حددااقل،را دارد

 که میزان تبخیدر و تعدرق را درSPEI خشکسایی در شاخص

. دارای دقت بیشرری است،پارامررهای هواشگاسی

 که تگها میزان بارشSPI  با میزان شاخص،خود یحاظ میکگا

SPI

.در آن یحاظ میشود مرفاوت است
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Extended abstract
Introduction: The study of drought as a natural phenomenon that affects the lives of most people is very
important. According to researchers in the field of drought, rainfall, temperature, evaporation, wind and relative
humidity have been shown to play an important role in drought. The low variety of data required and the
simplicity of calculating the SPI index led to its widespread use. The effect of increasing temperature in drought
intensification is far more than the decrease in rainfall, which can confirm the effective role of temperature in
strengthening or weakening of drought. Based on this, the SPEI index can be used as the appropriate index for
determining the drought. In our hydrological studies, we try to fit the empirically measured data into a proper
fitting function. And the best function that matches the data is chosen as the probability distribution function to
derive the value of the variable for each probability.
This research seeks to find the best distribution function for the SPEI index at the stations studied in Tehran
province and also compares the SPI and SPEI indices at different time intervals.
Materials and methods: In this research, monthly precipitation and temperature data were used for Shemiran,
Abali, Mehrabad and Tehran stations in Tehran province in 2017-1987. After qualitative control and correction
and completion of statistics, statistical analysis of precipitation, based on the standardized precipitation index
(SPI) and statistical analysis and dispersion analysis, are based on the standardized precipitation
evapotranspiration index (SPEI). The values of the SPEI index are calculated using four Fatigue life, Weibull
(three parameters), Loglogestic and kumaraswamy functions. Relationships (1) and (2) and (3) and (4) are used
to calculate various cumulative distribution functions in the SPEI of the index.
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Weibull

(2)

Log logistic

(3)

kumaraswamy

(4)

−1

In order to investigate the most suitable distribution function compatible with Di, P-value comparison was
performed based on Kolmogorov –Smirnov test، Also to check the compatibility of the two indexes, graphs were
plotted 24,12,6,3,1 and 48 months. To find out the degree of compatibility, we used the absolute value graphs of
Difference of Two Indices.
Results: The results of computing and comparing the SPI and SPEI index indicate that in general, all stations in
a drought condition are largely consistent and only in short periods of this adaptation are confused. Also, in
comparison to the severity of drought between the two indices, the SPI index shows a lower intensity of drought
and it can generally be concluded that the SPEI index shows the dry weather in terms of severity. Also, this
index shows the beginning of drought in shorter time intervals, which can be attributed to the sensitivity of the
SPEI index to rainfall variations and to include the temperature parameter in this index. In the short intervals,
two indicators have a better match, and in the long term (24-48 months), the two indicators do not fit well. Abali
station displays the best fit with the least error in all time intervals. The reason for the suitability of the Abali
standardized evapotranspiration index station to show the overlap between the two SPI and SPEI indicators is the
maximum rainfall and the minimum temperature and minimum evapotranspiration between stations however, it
can be concluded that the drought index is well-matched in wet weather conditions with low temperatures. The
difference between the two indicators in the hardest case in 1997 was 0.63, which means that each year, when
the standardized rainfall index is reduced, the Standardized Precipitation Evapotranspiration Index is also
declining. It can be concluded that these two indicators are in good agreement at this time interval and one can
estimate one with a mean error of ± 0.209on the other consequently, reducing or increasing rainfall can directly
affect the reduction and increase of evapotranspiration and temperature.
Discussion and Conclusion: In this research, it is assumed that, in addition to the spatial variation that causes
changes in the statistical distribution, the annual variations of Di also confirm this hypothesis So, in calculating
droughts or other climate studies, this should be considered, since rainfall, evapotranspiration, and temperature
vary in different seasons, and therefore, in terms of statistical distribution, they act differently, for example The
stations under study in Tehran province in the middle of June till the end of summer are followed by logistical
distribution and in the middle of the warm year to late spring, more diverse statistical distributions are followed.
The results showed that the behavior of both SPI and SPEI indicators in the monthly time intervals, especially in
wet areas (Abali station), and in the 12-month period are very similar. It was also found that the two indicators
did not match the annual time interval and that the same behavior of the two indicators could not be expected in
the study of drought with annual data.
The severity of all drought events, especially the most severe droughts, has been higher by the SPEI index for all
periods of time. This is due to the sensitivity of this index to precipitation variations. Although rain has a special
role in the diversity of drought time, the effect of temperature is significant and increases the phenomenon of
drought. Based on the results, standardized evapotranspiration index has high accuracy in addition to having the
main advantages of the SPI index, such as multi-variability and the use of minimum parameters of meteorology.
Keywords: SPI index, SPEI index, Probability distribution function, Tehran province, Evapotranspiration.

