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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 ،تعددداد و فراوانددی خشکسددا ی بیشد ر از سددایر
حوادث طبیعی بوده است .خشکسا ی از جمله بالیای طبیعی است که در مقایسه با مخاطرات طبیعی نظیر بارشهددای سددینیو و
سیالبها ،بهطور خزنده شکل میگیرد و گس رش مییابد .برای بیان کمّی خشکسا ی ،شاخصهای م عدد و م فاوتی وجود دارد.
شاخص تبخیر و تعرق اس انداردشدۀ  SPEIاز برازش توزیع وگ -وجیس یك بر دما ،بارش و تبخیر و تعددرق پ انسد یل در هددر
بازه زمانی د خواه به دست میآید .هدف از ایو تحقیق ،بررسی وضعیت خشکسا ی اس ان تهددران و همچیددیو مطا عد ۀ تطبیقددی
شاخص خشکسا ی  SPIو  SPEIدر ایو اس ان است .با برازش توزیعهای اح ماالتی مخ لف بددر مقددادیر دادههددا ،میاسد تریو
تابع توزیع سازگار با سری  Diبا اس فاده از آزمون کو موگروف اسمیرنوف ان خاب شد و ن ایج نشان داد توزید ع کوماراسددویمی
برای دو ایس ناه مهرآباد و تهران و توزیع ویبول برای ایس ناههای شمیران و آبعلد ی ،میاسد تریو توزید ع بددرای تعیددیو مقدددار
شاخص  SPEIدر ایو میطقه است .سایر ن ایج نشان داد که از آنجا که در شاخص  SPEIدر مقایسه با شاخص  SPIپارام رهای
اقلیمی بیش ر حاظ میشود ،میتوان گفت ن ایج شاخص  SPEIدر بازه زمانی کوتاه ماهانه ،واقعیتر و میطقیتر است؛ بهطوری
که ایو شاخص ،شرایط خشکسا ی شدیدتری را نشان میدهد .همچییو با تغییر ماههای سال بهعلت تغییر در شرایط دمددایی و
بارش میاس تریو تابع توزیع برای هر ماه تغییر

میکید.

واژههای کلیدی :شاخص  SPIو  ،SPEIتابع توزیع میاس  ،اس ان تهران ،تبخیر و تعرق.
 .1اس ادیار گروه انرژیهای نو و محیط زیست دانشکده علوم و فیون نویو دانشناه تهران؛ mh.jahangir@ut.ac.ir

 .2دانشجوی اکوهیدرو وژی دانشکده علوم و فیون نویو دانشناه تهران
DOI: 10.22052/deej.2018.7.23.1
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 SPIو  SPEIدر استان تهران
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2

مقدمه
مطا عۀ خشکسا ی بهعیوان یك پدیدۀ طبیعی ،که زندددگی بیشد ر
مردم را در زمییههای میابع آب ،کشاورزی ،اق صاد و ...تحتتأثیر
قرار میدهد ،بسیار حائز اهمیت است .خشکسا ی پد

از دی ك

پوتددا

9

و همکدداران (2014و بددا اس د فاده از دادههددای 184

ایسدد ناه در جمهددوری چددك و تحلیدد ل مکددانی خصوصدد یات
خشکسا ی و روند آنها در مقیاسهای مخ لف زمانی بر اسدداس

دورۀ طوالنی کمبارشی دی ا بدددون بددارش آشددکار میشددود .بددرای

شاخص  SPEIپرداخ یددد؛ آنهددا روندددی میدف ی را بددرای وقددایع

بررسی خشکسا ی با توجه به شرایط میتوان از دادههددای مطلددق

خشکسا ی در بیش ر ایس ناههای مورد برر دس ی گددزارش دادنددد.

(شامل میزان بارش ،مقدار رطوبت خدداو و...و و دی ا مقیاسهددای

البوداوا 10و همکاران (2014و شاخص خشکسا ی  SPEIو SPI

کددرد (یوامددال 5و همکدداران2017 ،و .بددر اسدداس پژوهشهددای

اسلواکی مقایسه کردند و به ایو ن یجه رسیدند که همبس نی کمی

صورتگرف ه در مبحث خشکسا ی ،مشددخص شددده اسددت کدده

بیو شاخص  SPIو  SPEIدر جیوب اسلواکی در مقدی اس زمددانی

بارندگی ،دما ،تبخیر ،باد و رطوبت نسبی نقش مه دم ی در وقددو ،

سهماهه وجود دارد .همچییو ایشان به نقش مهم تبخیددر و تعددرق

شدت و تداوم خشکسددا ی دارد .بددا وجددود ادی و ،بددارش م غدی ر

بر خشکسا ی در میطقۀ مورد برر دس ی در فصددل تابسد ان تأکدی د
مییگ11

مهمتری در تعییو شرو  ،مدت ،شدت و تداوم خشکسا ی است.

داش ید.

مكکی و همکاران ،شاخص بارش اس اندارد  SPIرا برای تعیددیو

با قوه بددرای محاسددبۀ  PETبددر اسدداس معادد ۀ پیمومان دی

و پایش خشکسا ی ارائه کردند (مددكکی 6و همکدداران1993 ،و.

مخصوص کشور چیو بهبود دادند .ن ایج نشان داد ارتقای فرمول

کم بودن تیو دادههای مورد نیاز و ساده بودن محاسددبۀ شدداخص

چ یو
 PETبا توجه به شرایط اقلیمی و آبوهوایی دشت شمال د

 ،SPIد یل بر اسد فادۀ گسد رده از آن شددده اسددت .تیهددا برر دس ی

باعث واقعیتر شدن ن ایج شاخص  SPEIدر ایو میطقه میشددود.

دادههای بارش در تعییو خشکسا ی یك میطقه را میتوان یکی از
اصلیتریو نقاط ضعف شاخص اس انداردشدۀ بارش  SPIدر نظر
گرفت .با توجه به ایو نک ه کدده حدددود 80درصددد بددارش از راه
تبخیر و تعرق از دس رس خارج میشددود (مددكکی و همکدداران،
1993و و طبددق یاف ددههای هددو و ویلسددون2000( 7و اس د فاده از

آبیدن13

و همکاران (2015و روش محاسبۀ تبخیر و تعرق
ث12

را

و همکاران (2017و اثددر تغیدی ر اقدل یم را بددر خشکسددا ی

ض ۀ آبخدی ز و ددا در بددرب آفریقددا
هیدرواقلیمی در سرتاسددر حو د
بررسی کردند .ایو پژوهش نشددان داد وسددعت خشکسددا یها در
آییده بیو  24تددا 34درصددد افددزایش مییابددد و بزر دگ ی افددزایش
خشکسا یها با اس فاده از شاخص بارش تبخیر و تعرق اس اندارد
ژیانگ14

م غیرهای دینر نظیر دما و تبخیر و تعرق در بررسی خشکسددا ی

 SPEIبیش ر از شاخص  SPIاست.

الزم و ضروری است .به نظددر میرسددد در کیددار شدداخص ،SPI

در جیوب برب چیو از شاخص بارش اس اندارد  ،SPIشدداخص

شاخص دینری که دو عامل دما و تبخیر و تعرق را حاظ نماید،

تبخیر و تعددرق اس انداردشدددۀ  ،SPEIرطوبددت خدداو ،شدداخص

ضروری است .اثر افزایش دما در تشدددید خشکسددا ی بددهمرات

درصد ناهیجدداری  SMAPI9و شدداخص رواندداب سددطحی SRI

بیش ر از کاهش بارندگی است و ایو موضو میتواند نقش مؤثر

برای بررسی خشکسا ی اس فاده کردند .ن ایج پژوهش آنها نشان

دما در تقویت یا تضعیف خشکسددا ی را تأیدی د کیددد .بددر ه دم یو

داد که همبس نی معیادار و مثب ی بیو ایو سه شاخص وجود دارد

اساس میتوان شاخص خشکسا ی اس انداردشدۀ بارش و تبخیددر

و شاخص  SPEIدر مقایسه با شاخص  SPIشددرایط واقعیتددر و

و تعددرق  SPEIرا کدده ویسددی ه 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 (2017و

میطقیتری از خشکسا ی مطا عهشده را نمایش میدهد.

گائو15

و

9. Potop
10. Labudova
11. Ming
12. Penman-Monteith method
13. Abiodun
14. Zhang
15. Gao
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نسبی (شامل شاخص  RAI4 ، PNPI3 ،SPI2 ،SPEI1و...و اس فاده

ض ۀ آبخدی ز
را با اس فاده از دادههددای مدددل  COSMOدر دو حو د
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بهعیوان یك شاخص میاس

برای تعییو خشکسا ی اس فاده کرد.

3

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

کردند .آنها بهطور کلی به ایو ن یجه رسیدند که بخددش مرکددزی

 SPIو  SPEIتحت شرایط اقلیمی حال و آییددده پرداخ یددد .ادی و

حوزه در حال مرطوبتر شدن است .بر اساس ن ایج آنها ،میددابع

پژوهش نشان داد که ن ایج شاخص  SPEIواقعیتر و میطقیتر از

آب تحت شرایط گرم شدن کرۀ زمیو افزایش مییابددد .سددوه 3و

ن ایج شاخص  SPIاست ،بهطوری کدده ارزدی ابی خشکسددا ی بددر

همکدداران (2018و دو مدددل  MAANN4و  WANFIS5را بددرای

اساس شاخص  ،SPEIشرایط خشکسا ی شدیدتری را نسبت به

پیشبییی شاخص  SPEIدر حددوزۀ رودخادن ۀ انندی ت در مددا زی

س یاری از مطا عددات ،کدده
شاخص  SPIنشان داد .ایو ن ددایج بددا ب د

ج ۀ ادی و
برای مقادیر یك ،سدده و شددشماهه برر دس ی کردنددد .ن ی د

شاخص  SPEIرا مفیدتر و کاملتر از سایر شاخصها در ارزیابی

پژوهش بیان میکید خطای مربوط به هر دو مدددل بددرای SPEI

خشکسا ی معردف ی کردنددد ،مطابقددت دارد (زییعدل ی و صددفریان،

یكماهه باال بوده و بر اساس نمودارها مشددخص شددد کدده مدددل

2017؛ مرادی و همکاران2006 ،؛ نصرتی2014 ،و.

 ،WANFISپیشبییی میاس تری برای خشکسا ی در بلیدمدددت

با توجه به مطا عات انجامشده در زمییۀ محاسبه شاخصهای

در تمامی ایسد ناههای مددورد برر دس ی دارد .نصددرتی (2014و بددا

خشکسا ی ،برای نمونه برای محاسبۀ شدداخص  SPIتددابع توزدی ع

هدف بررسی خشکسا ی هواشیاسی با اس فاده از شاخص تبخدی ر

گاما بر دادههای بارندگی تطابق میاس تری دارد و در صورتی که

وتعرق اس انداردشدۀ  SPEIدر  10ایس ناه سییوپ یك در گسد رۀ

قبل از محاسبۀ ایو شاخص دادههای بارندگی توسددط ادی و تددابع

اقلیمهای گوناگون ایران و مقایسه با شاخص بارش اس انداردشدۀ

نرما یزه شوند ،ن ایج خشکسا ی واقعیتر بددرآورد میشددود .تددابع

 SPIروشو ساخت که شاخص بارش اس انداردشده و شدداخص

توزیع اح مال ،ابزار مؤثر و مفیدی برای توصیف جامع هر م غدی ر

بارش و تبخیر و تعرق اس اندردشده دارای همبس نی معدی یداری

هواشیاسی دی ا هدی درو وژی اسددت (و چددك و هددو2009 ،6و .در

است .اما شاخص بارش و تبخیر و تعددرق اس انداردشددده ،پاسد

بررسیهای هیدرو وژی سعی میشود بر دادههایی که بهصددورت

سددریعتری در برابددر خشکسددا ی دارد .زار ابیاندده و همکدداران

تجربی اندددازهگیری و ثبددت شدددهاند ،توابددع اح مدداالتی میاسددبی

(2015و از شاخص بارش -تبخیر و تعددرق اس انداردشدددۀ SPEI

برازش داده شود و به ریو تددابعی کدده بددا دادههددا مطابقددت دارد،

برای تحلیل خشکسا ی تحت شرایط تددأثیر تغییددر اقدل یم اسد فاده

بهعیوان تابع توزیع اح مال برگزیده شود تا از روی آن بهازای هر

کردند و ن یجدده گرف یددد کدده مزدی ت شدداخص  SPEIنسددبت بدده

اح مال مشخص ،مقدار م غیر مورد نظر بهدست آدی د .و چددك و
بودن توزیع گاما بددرای مدق ادیر

شاخص  SPIایو است که ایو شاخص ،توانددایی تشددخیص اثددر

هو (2009و برای ارزیابی میاس

مقادیر تبخیر و تعرق و دما را در پیوند با گرمددایش جهددانی دارد.

بارندددگی روزاندده از آزمونهددای کلمددوگروف – اسددمیرنوف و

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

یلیفورس 7در  90ایس ناه از جمهوری چك اس فاده کردند .آنها

شدداخص  SPIو  SPEIبددا اسد فاده از نرمافددزار  Rدر  7ایس د ناه

بر م فاوت بودن ن ایج حاصل از دو آزمون تأکید و همچییو بدی ان

هواشیاسدد ی در اسدد ان کردسدد ان پرداخ یددد .ن ددایج نشددان داد

داشد ید کدده مقدددار بارندددگی زمسد انه در دب یش از 40درصددد

شدداخص  ،SPEIدورههددای طددوالنیتری از خشددکی را نمددایش

ایس ناههای مورد بررسی با توزیع گامددای دو پددارام ری مطابقددت

میدهد و همچییو با توجه به تأثیر دما در محاسبۀ  ،SPEIتفاوت

ندددارد .ویسددیت سددرانو (2010و بددا بررسدد ی توابددع مخ لددف

قابل توجه بیو مقددادیر شدداخص اسد اندارد مب دی ی بددر بددارش و

سهپارام ری ،تابع چنا ی اح مال وگ -جس یك 8سهپارام ری را

شاخص تبخیر و تعرق مب یی بددر دمددا ،زمیدی ۀ کددارایی و صددحت

دارای به ددریو بددرازش بددر مقددادیر  Diتشددخیص داد .اسد یج 9و
همکاران (2015و نیز به مقایسۀ توزیعهای فراوانی شدداخصهای

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

] [ DOI: 10.22052/deej.2018.7.23.1

چ یو برر دس ی
 CMIP51و  RegCM4.02در میطقۀ فالت ددوس د

ارزیابی خشکسا ی در اس ان گلس ان با اسد فاده از شدداخصهای
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همکاران (2017و شاخص خشکسا ی  SPEIرا بددر مبیددای مدددل

شاخص  SPEIرا فراهم میکیددد .پیرندی ا و همکدداران (1397و بدده
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ج ۀ جیددوبیو پرداخ یددد .ایشددان
 72درجه و طددول  13تددا  32در د
توزیعهای دوپارام ری گاما و مقادیر حد عمومی را بهترتی
شاخصهای  SPIو  SPEIمیاس

برای

تشخیص دادند.

اس ان تهران در  51درجه و  6دقیقه تددا  51درجدده و  38دقیقدده
طول شرقی و  35درجه و  34دقیقه تددا  35درجدده و  51دقیقدده
عرض شما ی واقع شده است .م وسددط بارندددگی حدددود 233

شاخص  SPEIدر ایس ناههای مورد بررسی در اس ان تهددران و

است .در ایو تحقیق از آمار  31سددال (1987د2017و بددارش و

همچییو مقایسۀ دو شاخص  SPIو  SPEIدر بازههددای زمددانی

دما در مقدی اس ماهاندده اسد فاده شددد .پد

از کی ددرل کیدف ی و

مخ لف است .بهمیظور بررسی میاس تریو تابع توزیع سددازگار

تصحیح و تکمیل آمار ،آنا یز آماری بارش ،بر اسدداس شدداخص

آزمددون کو مددوگروف

بددارش اس انداردشددده (SPIو و آنددا یز آمدداری تبخیددر و تعددرق

اسمیرنوف پرداخ دده شددد؛ همچدی یو بددرای برر دس ی تطددابق دو

پ انسد یل ،بددر اسدداس شدداخص تبخیددر و تعددرق اس انداردشددده

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

(SPEIو صورت گرف ه است .موقعیت قرارگدی ری ایسد ناههای

مقایسۀ دو شاخص بهصورت نمودار نمایش داده شد .همچییو

ص یات ادی و
خ ی از خصو د
مطا عاتی در شکل (1و و همچییو بر د

برای پی بردن به میزان تطابق ،از نمودارهای قدرمطلق اخ الف

ایس ناهها در جدول (1و آورده شده است.

با سری  Diبه مقایسۀ  P-Valueبرحس

مقادیر دو شاخص اس فاده شد.

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

میاننیو بارش

میاننیو دما ساالنه

میاننیو تبخیر و تعرق

)(UTM

)(UTM

(م رو

ساالنه (میلیم رو

(سان یگرادو

ساالنه (میلیم رو

آبعلی

′53ﹾ51

ﹾ35
45 ′

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

ﹾ51
′19

′41ﹾ35

1190/8

235

18

90/85

نام ایس ناه
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تحقیق حاضر بهدنبال یاف و میاس تریو تابع توزدی ع بددرای

میلیم ر و دما بیو  11/9و  22/7درجۀ سان یگراد برآورد شددده
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خشکسا ی  SPIو  SPEIدر اروپا (بیو عرض جغرافدی ایی  34تددا مواد و روشها

5

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

(1و

شاخص بارش استاندارد )(SPI

ایو شاخص بهمیظور پایش خشکسا ی اقلیمی ایا ددت کلددرادو

ایو شاخص ،مقدار سادهای از مقدار اضافی یا کمبود آب

آمریکا توسط مكکی و همکاران در سددال  1993ابدددا شد د.

هر ماه را به دست میدهد .محاسبۀ شدداخص  ،SPEIمسد لزم

شاخص  SPIبر اساس تفاوت بارش از مید اننیو بددرای ید ك

بدده سددری طوالنیمدددت

بددرازش توزید ع اح مدداالتی میاس د

تقسیم آن بددر انحددراف معید ار

دادههای  Diدر بددازه زمددانی د خددواه اسددت .در ن یجدده بددرای

بهدست میآید د و میتوانددد در مقیاسهددای زمددانی مخ لددف

محاسبۀ ) F(xاز توابع توزیع تجمعی مخ لف اس فاده شددد تددا

محاسبه شود .مسئلۀ اصلی در محاسبۀ شاخص  ،SPIبددرازش

در نهایت به ددریو تددابع توزیددع تجمعددی بددرای هددر ایسد ناه

روی اطالعات بارندگی است .بسد یاری

مشخص شود .شدداخص  SPEIبددا اسد فاده از رابطد ۀ (2و بدده

مقیاس زمانی مشخص و سپ

توزیع آماری میاس

از پژوهشنران از جمله مددكکی و همکدداران ،توزید ع آمدداری
گاما را بهعیوان تابع توزید ع میاسد

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

(2و

𝐒𝐏𝐄𝐈 = 𝐖 −

،d2=0/189269

دادههای بارش پیشیهاد دادند (مصطفیزاده و ذبیحد ی2016 ،و

که مقادیر ثابت در فرمول بدداال عبارتانددد از:

با توجه به اییکه پژوهشنران زیادی تابع گاما را برای محاسبۀ

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

شاخص  SPIمعرفی کردهاند ،در اید و تحقید ق نید ز دادههددای

)𝑝(𝑤 = √−2ln

= C2=2/515517 ،C1و مقدار  Wاز رابطۀ

SPI

حاصل میشود که در آن مقدار  Pبرای  P≤0.5برابر است بددا

قرار گرفت .طبقهبیدی درجات خشکسا ی و ترسا ی شاخص

) P=1-F(xو برای  P>0/5برابر است بددا ) P=F(xو عالمددت

 SPIبهصورت جدول (2و است (البودوا و همکاران2014 ،و.

میشددد (ویلچددك و هددوت2009 ،و.

در فرمددول

بارش با تابع گاما برازش داده شددد و سددپ

جدول ( :)2طبقهبندی خشکسالی بر اساس شاخص

SPEI-SPI

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

مقدار

طبقات خشکسا ی

SPI

 2یا بیش ر

ترسا ی بسیار شدید

1

)(EW

مقدددار  SPEIبددرعک

م وسط  SPEIبرابر صددفر و انحرافمعید ار آن برابددر  1اسددت.
 SPEIیك م غیر اس انداردشده است و میتواند با مقادیر دینر
SPEIدر زمان و مکان دینر مقایسه شود .در توسعۀ شدداخص

 1/99تا 1/5

ترسا ی

شدید(SW)2

 ،SPEIاز مفاهیم شاخص  SPIاس فاده شددده اسددت .بیددابرایو

1/49تا 1

ترسا ی

م وسط(MW)3

مقادیر طبقههای مخ لف شدت خشکسددا ی در آن مشددابه بددا

4

 0/99تا -0/99

نرمال

 -1تا -1/49

خشکسا ی م وسط

)(N
5

)(MD

شدید(SD)6

 -1/5تا -1/99

خشکسا ی

کوچكتر یا مساوی -2

خشکسا ی بسیار شدید(ED)7

تشریح شاخص تبخیر و تعرق استانداردشده )(SPEI

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

از محاسددبۀ ،PET

اخد الف بددارش  Pو  PETبددرای هددر مدداه  iبهصددورت زید ر
محاسبه میشود:

طبقههای ارائهشده توسط ادوارد و مكکی برای شاخص

SPI

است که در جدول (2و ارائه شدهاند.

انواع توزیعهای تحت بررسی
در ایو بخش با اس فاده از  5توزیع آماری بر روی مقددادیر

Di

ایسد ناههای مددورد بررسد ی طد ی دورۀ آمدداری طوالنیمدددت
1987د 2017بر اساس آزمون کلموگروف اسمیرنوف برحسد
 P-valueبه بررسی ایو موضو پرداخ دده میشددود کدده کدددام
توزیع برای برازش به دادههای هر ایس ناه میاس تر است.
برای بررسی نیکویی برازش توزیعهای مخ لف آمدداری بددا

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

توزیع دادههای مشاهداتی ،از آزمون کو موگروف– اسمیرنوف
اس فاده شد .فرض صفر در ایو آزمددون اید و اسددت کدده بد یو
توزیع تئوری و تجربی دادههددا ،اخد الف معید یداری وجددود
ندارد .ایو آزمون بیش ریو اخ الف بد یو فرکان هددای مددورد
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دس ههای مخ لف است.

و اخ الف عمودی بیو  EDFو میحیی تددابع توزید ع تجمعد ی
نرمال طراحی شددده اسددت .آمددارۀ کلمددوگراف– اسددمیرنوف

|)𝑥( ^ 𝑓 𝐷 = 𝑚𝑎𝑥|𝑓(𝑥) −

(3و
 fفرکددان

نسددبی تجمعد ی واقعد ی و^ fفرکددان

̅𝑥−

(4و
که در آن D+ ،و  D-بهترتی

نسددبی

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

𝑥

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

پارام ر

(نرمال بودن دادههاو وق ی رد میشددود کدده مقدددار  Dاز ید ك

پارام ر دارند ،هس یم .همچییو نرمافزار ایزیفیت با توجه بدده

مقدار بحراند ی ان خابشدددۀ معد یو تجدداوز کیددد .اید و مقدددار

نحوۀ توزیع دادهها توابع ویبول ،فاتیگالیف ،وگ وجیس یك

بحرانی در جدولهای معییی ارائه شددده اسددت .امددا بددهمیظور

و کوماراسددویمی را کدده دارای بد یش از سدده پددارام ر هس د ید،

مرتفع ساخ و نیاز به جدول از رابطۀ (5و اس فاده میشود:

پیشیهاد داد .مقادیر شاخص  SPEIبددا اسد فاده از چهددار تددابع

(5و

)𝑛√𝐷 ∗ = 𝐷(√𝑛 − 0.01 + 0.85⁄

توزیع فاتیگ الیف ،ویبول (سدده پددارام رهو ،وگ جسد یك و

مقادیر بحراند ی بددرای سددطوم معید یداری  0/1و  0/05و
 0/01بهترتی

 0/819و  0/895و

1/035است.

کوماراسویمی محاسبه شد .برای محاسبۀ توابع توزیع تجمعی
مخ لددف در شدداخص  SPEIاز روابددط (6و7( ،و8( ،و و (9و

بددرای محاسددبۀ اح مددال وقددو خشکسددا ی بهوسدد یلۀ

اس فاده شد.
𝛾𝑥−
𝛽

(6و

Fatigue life

(7و

Weibull

(8و

Log logistic

(9و

kumaraswamy

(10و

𝑎𝑋−
𝑎𝑏−

=𝑧

1
𝛼

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

که  zدر معاد ۀ (10و بهشکل 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
ن ایج حاصل از ان خاب میاس تریو تابع توزید ع برازشیاف دده
بر دادههای  Diبر اساس آزمون کلمددوگراف -اسددمیرنوف در
محیط نرمافزار ایزیفیت انجام شد کدده در جدددول (3و ارائدده
شده است.
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و پاییو میحیی تابع توزیع تجمعی نرمال هس ید .فرض صددفر

بهرهمیبرند ،ناگزیر به اس فاده از توابع توزیعی که بیشاز سدده
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ان ظددار و واقعد ی (بهصددورت قدددرمطلقو اندازهگیریشددده در

تجمعی مورد ان ظار است .ایو آزمون بر اساس حداکثر فاصله

7

تعیین تابع توزیع احتماالتی مناسب بر اساس مقایسۀ دو شاخص  SPIو  SPEIدر...
Table (3): Statistical Characteristics of Kolmogorov –Smirnov Test in terms of (Di) annual data of target station

تهران

شمیران

مهرآباد

آبعلی

Distribution

Rank

PValue

Statist
ic

Ran
k

PValue

Statist
ic

Ran
k

PValue

Statist
ic

Ran
k

PValue

Statis
tic

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

-0/505

-0/510

-0/548

-0/361

ME

0/883

0/977

0/915

0/956

RMSE

با اس فاده از ایو آزمون و توجدده بدده مقدددار  ،P-Valueدر

مارس و دسددامبر توزید ع فاتید گ الید ف میاسد تریو توزید ع

بیو تمامی توزیعهای ارائهشده ،تددابع توزید ع ویبددول بددرازش

شیاخ ه شددد و همچید یو بددرای ماههددای مددارس و ژوئددو در

به ری را برای ایس ناههای شمیران و آبعلد ی نشددان میدهددد،

ایس ناه شمیران توزیع فاتیگ الیف به ریو توزیع و برای ماه

همچییو تابع کوماراسویمی به ریو برازش را بددرای ایسد ناه

آوریل توزیع کوماراسویمی میاس تریو توزیع معرفی شددد و

مهرآبدداد و تهددران دارد .همچید یو در بررسد ی شددرایط  Diبدده

در بقید ۀ ماههددای سددال ،توزید ع ددوگ وجیس د یك میاسدد

تفکیك  Diماهانه و بررسی توزیع آماری میاس

با اس فاده از

تشخیص داده شد.

آزمددون کلددوگراف – اسد یمرنوف ،جدددول (4و تهید ه شددد و

برای نمونه میتوان بیان کرد که برای ماه مددارس به ددریو

مشخص شد که در ایس ناههای مهرآباد و تهران برای ماههای

توابع توزیع برای دوایسد ناه مهرآبدداد و تهددران بددا مقدددار

R2

آوریل ،مه و ژوئیه میاس تریو توزیع فاتیگالیف و برای ماه

 0/9309و  0/9263تابع وگ وجیسد یك و تددابع ف ید گالیف

تشددخیص داده شددد .در ایسد ناه

برای ایس ناههای شمیران و آبعلد ی بددا مقدددار  0/8832 R2و

ژوئو توزیع ویبول میاسد

آبعلی برای ماه ژانویه ،توزیع کوماراسویمی و بددرای ماههددای

 0/9597ان خاب شد.

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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0/96

0/87

0/97

0/77

R2
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جدول ( :)۳خصوصیات آماری آزمون کلموگراف -اسمیرنوف برحسب دادههای ) (Diساالنۀ ایستگاههای هدف

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

8

از نظر شرایط اقلیمی تا حدددودی در میطقددهای همنددو قددرار

وگ وجیس یك و در نیمۀ گرم سال (بهار تا اواید ل تابسد انو،

دارند ،د یل تغییر توزیع آماری میاس

برای هددر مدداه بد هد یل

نوسانات فصلی دما و بارش در کشور ایران است و میتددوان
بیان کرد که با تغیید ر رژید م بارشد ی م ددأثر از تغیید ر فصددل و
همچید یو نوسددانات دمددایی حاصددل از تغیید ر زاوید ۀ تددابش
خورشدد ید ،میاسدد تریو تددابع توزیدد ع نیدد ز تغییدد ر میکیددد.
رویهمرف ه ایس ناههای مورد بررسی در نیمد ۀ سددرد سددال و
اواخر تابس ان با توجه به مقادیر باالی بارش و کاهش دمددا و

از توزیعهای آماری م یو تری پیروی میکیید.
نتایج حاصل از محاسبه و مقایسۀ شاخص  SPIو

SPEI

مطددابق شددکل (2و ،مقددادیر بهدسددتآمده بددرای شدداخص
خشکسا ی  SPIبا فرض پیروی مقدار بارندگی از توزیع گاما
طی دورۀ زمانی مطا عهشده (1987د2017و برای چهار ایسد ناه
شمیران ،آبعلی ،مهرآباد و تهران ارائه شده است.

SPI-Year
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1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987

تهران

آبعلی

شمیران

مهرآباد

Year

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 مشاهده میشود ،روند تغییرات بهدستآمده

نشاندهیدۀ خشکسا ی بسیار شدید است ،برای ایس ناه آبعلی

بارش ساالنه است .در حا ددت کلد ی همددانطور کدده

در سال  1989با مقدار  -3/390به دست آمده اسددت .بددهطور

مشاهده میشددود از سددال  1989تددا  1991ید ك دوره تددداوم

کلی تمامی ایس ناهها در شرایط خشکسددا ی تددا حددد زید ادی

خشکسا ی و از سال  2002تا  2007یك دوره تداوم ترسددا ی

میطبق بر هم بوده و تیها در دورههای کوتاهی ایو انطباق بددر

با طول دورۀ نسب اً طوالنی مشاهده میشود .مطابق شددکل (2و

هم خورده است .مطابق شکل (3و ،مقادیر بهدستآمده بددرای

مشاهده میشود که ایس ناه آبعلد ی ،بیشد ریو  SPIبددا مقدددار

شدداخص خشکسددا ی  SPEIبددرای دورۀ زمددانی مطا عهشددده

 6/71در سال  2011داش ه کدده نشدداندهیدۀ بارندددگی بسد یار

(1987د2017و برای چهار ایس ناه شمیران ،آبعلی ،مهرآبدداد و

خوب برای اید و ایسد ناه اسددت و کم ددریو مقدددار  SPIکدده

تهران ارائه شده 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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با توجه به ایو نک ه که تمامی ایس ناههای مددورد بررسد ی

همچید یو مید زان پدداییو تبخید ر و تعددرق پ انسد یل از توزید ع

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

و همچدی یو تبخیددر و

نشاندهیدۀ بارندگی خوب و دمای میاس

شدیدی را نشان میدهد ،افزایش شدیدتر دما و تبخیر و تعرق و

تعرق پاییو در ایو سال بوده است و بیش ریو مقدار خشکسددا ی

همچییو کاهش بارندگی دانست.

م علق به ایس ناه تهران با مقدار  -3/82در سال  2014اسددت .در

نشاندهیدۀ ترسا ی و مقادیر کم ر از صفر ،وضددعیت خشکسددا ی

ایس ناههای مورد بررسی نشان میدهد و عدل یربم اییکدده دینددر

را نمایش میدهد .دو دورۀ مداوم ترسا ی در سالهای  1991تددا

ایس ناهها در ایو دورۀ سهسددا ه ،شددرایط خشکسددا ی را نمددایش

 1994و  2002تا  2007دیده میشددود و در سددالهای  1989تددا

میدهید ،ایس ناه آبعلی شرایط ترسا ی را نمایش میدهد .جدول

 1997 ،1991تا  2001و  2013تا  2017خشکسددا یهای مددداوم

(5و تعداد ،تداوم و شدت خشکسا یهای بسیار شدددید و شدددید

در اکثر ایس ناهها دیده میشود .همچییو بیش ریو مقدار ترسددا ی

را در ایس ناههای مورد بررسی بددرای دو شدداخص  SPIو SPEI

برای ایس ناه آبعدل ی در سددال  2011بددا مقدددار  2/20اسددت کدده

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

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
ایس ناه

شاخص خشکسا ی SPI

شاخص خشکسا ی SPEI
تعداد

تعداد

طوالنی تریو دوره

شدیدتریو مقدار

تعداد

تعداد

طوالنیتریو دوره

شدیدتریو مقدار

SD

ED

خشکسا ی(ماهو

خشکسا ی

SD

DE

خشکسا ی (ماهو

خشکسا ی

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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زمانی یكماهدده ،شدداخص  SPIهیچگوندده خشکسددا ی بسد یار

خشکسا ی را در بازههای زمانی کوتاه سریعتر نشان میدهددد

شدید یا شدیدی را نمایش نمیدهد؛ امددا شدداخص  SPEIدر

که میتوان د یل بددر حساسد یت شدداخص  SPEIبدده تغیید رات

بازه زمانی یكماهه تعداد قابددل مالحظددهای از خشکسددا ی را

بارندددگی و میظددور نمددودن پددارام ر درجددهحرارت در ایدد و

نشان میدهد؛ ایو تفاوت ناشی از محاسبۀ تبخیددر و تعددرق و

شاخص باشد.

همچییو دخا ددت دمددا در بددرآورد شدداخص  SPEIاسددت .در

بهمیظور بررسی تطابق بددیو دو شدداخص  SPIو  SPEIدر

مقایسۀ شدت خشکسا ی بیو دو شاخص مشددخص شددد کدده

بازههای زمانی مخ لف ،نمودار قدر مطلق اخ الف مقددادیر دو

شاخص  ،SPIخشکسا ی را با شدت کم ری نشان میدهددد و

شاخص بیو ایو دو شاخص در همۀ ایس ناه تهیدده گردیددد و

میتددوان در کددل ن یجدده گرفددت کدده شدداخص  SPEIشددرایط

در شکل (4و آورده شده است.

0.4

0.2

│error│SPEI-SPI

0.6

0
48

آبعلی

24

تهران

12

شمیران

6

)Time period (month

3

1

مهرآباد

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 (4و مالحظه میشددود بددا افددزایش

شاخص  SPIو  SPEIرا بیشد ریو مید زان بددارش و همچید یو

طول بازه زمانی ،خطای ایجادشده بیش ر میشود و ایو ن یجه

کم ریو میزان دما و تبخیر و تعددرق بد یو ایسد ناههای مددورد

به ایو معیی است که در بازههای زمددانی کوتدداه ،دو شدداخص

بررسی بیان کرد .با وجود ایو میتوان ن یجهگیری کرد که دو

تطابق به ری بر هم داش ه و در بررسد یهای بلیدمدددت (بددازه

شاخص خشکسا ی مورد بررسی در میاطق اقلیمی مرطوب با

زمانی 24د 48ماهددهو ،دو شدداخص بددهخوبی بددر هددم میطبددق

دمای پاییو بر هم انطباق خوبی دارند .برای نمونه تطددابق دو

نیس ید .ایس ناه آبعلی بددا کم ددریو خطددا در تمددامی بازههددای

شاخص  SPIو  SPEIبرای ایس ناه آبعلی در بددازه زمددانی 12

زمانی به ریو تطابق را نمددایش میدهددد .د ا میتددوان د ید ل

ماهدده و سدداالنه در شددکلهای (5و و (7و و در بددازه زمدد انی

میاس تر بودن ایس ناه آبعلد ی بددرای نمددایش همپوشددانی دو

سهماهه برای ایس ناه مهرآباد در شکل (6و آورده شده 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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همانطور که در جدددول (5و مالحظدده میشددود ،در بددازه

آبوهوایی را از حاظ شدددت خشددكتر و همچید یو شددرو
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با محاسبۀ مید اننیو  12مدداه قبددل (مید اننیو م حددروو مید زان

همانگونه که در شکل (5و دیده میشود ،تفدداوت مقدددار

شاخص در ماه مورد نظر محاسبه میشود.

دو شاخص در شدیدتریو مورد در سال  1997میالدی0/63 ،
اسددت؛ بدده ایددو معیددا کدده در هددر سددا ی کدده رونددد شدداخص

با توجه به شکل (5و که انطبدداق خددوبی از دو شدداخص

خشکسا ی بارش نرمال کدداهش مییابددد ،شدداخص تبخیددر و

نشان میدهد ،میتوان ن یجهگیری کرد که بارش و دما با هددم

تعرق اس انداردشده نیز روندی نزو ی را طی میکید .بیابرایو

ارتبدداط مس د قیمی دارنددد؛ یعید ی در صددورت کدداهش بددارش

میتوان ن یجه گرفت که ایو دو شاخص در ایو بددازه زمددانی

افزایش دما و در ن یجه ،افددزایش تبخید ر و تعددرق را خددواهیم

انطباق خوبی داش ه و میتددوان بددا مید اننیو خطددای ±0/209

داشت که هر در شاخص یك روند را طی میکیید.

مقدار یکی را از دینری برآورد کرد .در ن یجدده کدداهش و یددا

برای نمونه ،نمودار مقادیر ساالنۀ شاخص بارش نرمددال و

افزایش میزان بارندگی بهطور مسد قیم بددر کدداهش و افددزایش

تبخیر و تعرق اس اندارد در ایس ناه آبعلی مطددابق شددکل (7و

میزان تبخیر و تعرق و دما اثرگ ار است.

آورده شده است .همانطور که در شکل دیده میشود ،رونددد
صعودی و نزو ی هر دو شاخص بر هم میطبق بددوده بدده اید و

تفاوت دو شاخص در بازه  12ماهه و ساالنه بهد یل نددو
میاننیوگیری برای دو بازه زمانی است .برای محاسبۀ مقددادیر

معیا که با افزایش روند خشکسا ی با توجه به شدداخص ،SPI

هر دو شاخص بهصورت ساالنه جمع مقدددار شدداخص بددرای

شاخص  SPEIنیز همددان رونددد را بددا شدددت کم ددری نشددان

 12ماه هر سال بر تعداد ماهها تقسیم شد اما در بازه  12ماهه،

میدهد.
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Figure (7): SPI and SPEI Index values for Abali Station
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1987

SPEI-year-Abali

SPI-year-Abali

Year

Downloaded from deej.kashanu.ac.ir at 16:04 +0430 on Tuesday May 11th 2021

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

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

12

ساالنه ،تغییرات شاخص بارش اس اندارد بیش ر بددوده و بددازه

دارد ،میتوان توزیعهایی را شیاسایی کرد که با دقددت بیشد ر،

 -3/25تا  4/51را در بر میگید رد .امددا بددازه تغیید رات مقدددار

مقادیر م غیرهای هیدرو وژیکی را در بازههای زمانی مخ لف

شاخص  SPEIاز  -1/50تا  1/40بوده کدده بددازه کوچددكتری

برآورد کیید تا بدیووسیله ب وان برآورد دقیقتری از وضددعیت

اسددت .بیددابرایو میتددوان ن یجددهگیری کددرد کدده در بررسد ی

خشکسددا ی داشددت .بددرای نموندده در ایس د ناه تهددران تددابع

خشکسددا ی بددا دادههددای سدداالنه ،شدداخص  SPEIشددرایط

کوماراسددویمی بددا مقدددار  0/75 P-Valueمیاس د تر از تددابع

نرمالتری را نمایش میدهد؛ اما شاخص  SPIبهد یل بررسی

پیشیهادی دینر محققان برای محاسبۀ شاخص  SPEIکه وگ

تیها پارام ر بارش و چشمپوشی از شرایط دمددایی و تبخیددر و

وجیس یك است (با مقدار 0/54 P-Valueو ان خاب شد.

تعددرق در دورههددایی کدده دارای بددارش میاسددبی بودهانددد،

بحث و نتیجهگیری
بهمیظور بررسی خشکسا ی اسد ان تهددران بددر اسدداس آزمددون
کلموگروف -اسمیرنوف و پیج توزیع آمدداری بددرای محاسددبۀ
شاخص خشکسا ی  SPEIبر اساس مقادیر  Diمشددخص شددد
اس ان تهران از یك توزیع آمدداری همسددان پید روی نمیکیددد؛
مقادیر بارش ،دما و تبخیر و تعرق م فاوت هر ایس ناه توزیع
آماری خاصی را برازش میکیید .د یل یکسددان نبددودن توابددع
توزیع برای هر ایس ناه را میتوان تیددو اقلیمد ی بید ان کددرد.
بیابرایو نمیتوان با اس یاد به توزیع آماری خاصی به پیشبییی
اقلیمی یا پایش خشکسا یها پرداخت .با توجه به ن ددایج اید و
تحقیق مشخص میشود که تیو توزیع آماری بر پاید ۀ تیددو
مکانی و زمانی (ماههای م فاوتو است .در ایو تحقیق فرض
بر ایو بوده است که عالوه بر تیو مکددانی کدده باعددث تیددو
توزیع آماری میشود ،تیو درونسا ی مقددادیر  Diنید ز وجددود
دارد که بررسد یهای انجامشددده ،اید و فددرض را اثبددات کددرد.
بیابرایو در پایش خشکسا ی یا دینر مطا عددات اقلد یم آمدداری
باید به ایو موضو توجه کرد؛ زیرا فصول گرم سددال از نظددر
بارش ،تبخیر و تعرق و دمددا بددا فصددول سددرد سددال م فدداوت
هس ید ،بیابرایو از حاظ توزید ع آمدداری نید ز م فدداوت عمددل
میکیید .رویهمرف دده ایسد ناههای مددورد بررسد ی در اسد ان
تهددران در نیمددۀ سددرد سددال تددا اواخددر تابسدد ان از توزیدد ع
وگ وجیسدد یك و در نیمددۀ گددرم سددال تددا اواخددر بهددار از
توزیعهددای آمدداری م یددو تری پیدد روی کددرده اسددت .از
دس اوردهای مهم ایو پژوهش اییکه با بهکارگیری تکییكهای

ن ددایج نشددان داد رف ددار دو شدداخص  SPIو  SPEIدر
بازههددای زمددانی ماهاندده بهخصددوص در میدداطق مرطددوبتر
(ایس د ناه آبعلد یو و در بددازه زمددانی  12ماهدده بسد یار مشددابه
یکدینرند .د یل ایو امر را ایوگونه میتوان بیان کددرد کدده در
میاطق مرطوب بهد یل بارش باال میزان تبخیر و تعرق کدداهش
یاف ه و ایو تعادل بیو بددارش و تبخیددر و تعددرق تطددابق سد یر
صعودی و نزو ی را در مقدددار هددر دو شدداخص به ددر نشددان
میدهد ،اما در میاطق خشك با وجود بارش کم باز هم میزان
تبخیر و تعرق با قوه همچییو باال میماند که همد یو موضددو
باعددث میشددود دو شدداخص خشکسددا ی در میدداطق خشددك
بهخوبی میدداطق مرطددوب بددر هددم میطبددق نشددوند .همچید یو
مشخص شد دو شاخص مورد بررسی در بازه زمددانی سدداالنه
تطابق میاسبی بر هم نداش ه و نمیتوان رف ددار مشددابهی از دو
شاخص را در مطا عه خشکسا ی بددا دادههددای سدداالنه ان ظددار
داشت.
همچییو شدت کددل واقعددههای خشکسددا ی بهخصددوص
شدیدتریو خشکسا ی توسددط شدداخص  SPEIبددرای تمددامی
بازههای زمانی ،به مقدار بیش ری پایش شده است که د یل بر
حساسیت ایو شاخص به تغییرات بارندددگی اسددت .هرچیددد
بارندگی نقش وید ژهای در تغیید رات زمددانی خشکسددا ی ایفددا
میکید ،تأثیر درجهحرارت معییدار بددوده و موجد

تشدددید

پدیدۀ خشکسا ی میشود .با توجه به دادههای هواشیاسی کدده
در دو ایس ناه تهددران و مهرآبدداد در سددالهای مددورد بررسد ی
بسیار به هم نزدیك بوده ،علت تفاوت در مقادیر خشکسددا ی
در ایو دو ایس ناه را میتوان ایوگونه توجیه کرد :از آنجا که
ایس ناه تهران در مقایسه با ایس ناه مهرآباد ارتفاعی بیشد ری
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نک ۀ قابل توجه در ایو شکل ایو است که در بازه زمددانی

جدید و آزمون توزیعهای مخ لفی کدده در علددم آمددار وجددود
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 شدداخص تبخیددر و تعددرق،طبددق ن ددایج گرف هشددده

دارد و ایو افزایش ارتفددا باعددث جد ب تددابش خورشد یدی

اس انداردشده عالوه بر اییکه مزیتهای اصددلی شدداخص

 وضعیت،بیش ر میشود که امکان تبخیر و تعرق را باال میبرد

 اعددم از چیدمقیاسدد ی بددودن و اسدد فاده از حددداقل،را دارد

 که میزان تبخید ر و تعددرق را درSPEI خشکسا ی در شاخص

. دارای دقت بیش ری است،پارام رهای هواشیاسی

 که تیها میزان بارشSPI  با میزان شاخص،خود حاظ میکید

SPI

.در آن حاظ میشود م فاوت 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.

