پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز سال یازدهم /شماره  /12بهار و تابستان 201 .................................................................................................. 2311

مقایسه نمایههای  SPIو  SPImodدر پایش خشکسالی
چند نمونه اقلیمی ایران
مهدی نادی 1و سعید شیوخی سوغانلو

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز
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چکیده
مطالعه و پیشبینی خشکسالی مستلزم پایش دقیق این مخاطره آب و هوایی میباشد .نمایه بارندگی استاندارد ( )SPI
پرکاربردترین شاخص در پایش خشکسالی میباشد .اما دارای ایراداتی از جمله عدم درنظرگیری تغییرات فصلی ،مشکل
خودهمبستگی در پنجرههای زمانی باال و درنظرگیری توزیع پیش فرض گاما برای همه پنجرههای زمانی میباشد .در این
پژوهش ،برای رفع ایرادات  SPIسعی شد که اوال توزیع مناسب بارش از بین  8توزیع مختلف انتخاب گردد و ثانیاً برای رفع
مشکل تغییرات فصلی از نمایه بارش استاندارد اصالحشده ( )SPImodاستفاده شد .نمایههای  SPImodو  SPIدر پنج ایستگاه از نقاط
مختلف ایران با شرایط متفاوت دمایی و رطوبتی ،در طی دورهی  55ساله ( )1551-2212با یکدیگر مقایسه شدند .نتایج
مناسبترین تابع توزیع احتمال دادههای بارش نشان داد که تابع پیشفرض گاما در هیچ یک از ایستگاهها جزو توابع منتخب
نبود و توابع پرتو عمومی ،ویبول و حدنهایی عمومی مناسبترین توابع توزیع احتمال برازش یافته در ایستگاههای مورد بررسی
بودند .مقایسه ضریب همبستگی  SPIو  SPImodنشان داد که با افزایش پنجره زمانی ضرایب همبستگی افزایش مییابد .همچنین
در مناطق مرطوب دو شاخص مورد بررسی شباهت بیشتری به یکدیگر دارند .بر پایه یافتههای بهدستآمده ،اختالف چشمگیری
بین  SPIو  SPImodدر همه ایستگاهها مشاهده شد ،که این اختالف در گامهای زمانی کمتر مانند یک ،سه و ششماهه ،بسیار
محسوستر از گامهای زمانی باالتر بود و در پنجرههای زمانی بیشتر از  12ماه دو شاخص تقریبا منطبق بر یکدیگر شدند.
همچنین نتایج نشان داد اختالف این دو شاخص در ایستگاههای خشکتر آشکارتر بود .بهنظر میرسد  SPIمخصوصاً در مناطق
خشک بهجای خشکسالی ،خشکی را پایش میکند .بنابراین استفاده از  SPImodبهجای  SPIبهدلیل حذف اثرات فصلی بارش ،نتایج
دقیقتری ارائه میدهد.
واژههای کلیدی :تابع توزیع احتمال ،خشکسالی ،پنجره

زمانی ،نمایه SPImod

مقدمه
خشکسالی را میتوان رویدادی طبیعی و غیرقابل تفکیک از
نوسانات اقلیمی دانست ،که گاهاً اثراتی را بهصورت طوالنی
مدت و در برخی موارد به شکل کوتاه مدت بروز میدهد (.)20
این پدیده در تمام نواحی اقلیمی جهان از خیلی خشک تا
خیلی مرطوب رخ میدهد و به کاهش در مقدار متغیرهای
هیدرومتئورولوژیکی در مقایسه با میانگین طوالنی مدت آنها
مربوط میباشد ( .)21خشکسالی که یکی از پر هزینهترین
بالیای طبیعی میباشد ،در طول دو دهه گذشته چالش بزرگی
در مدیریت منابع آب ایران ایجاد کرده است .در طی
سالهای ،2111-1000ایران یکی از شدیدترین خشکسالیها
در طی  00سال اخیر را تجربه کرده است .در طی این سه
سال در بیش از  190شهر کمبود آب به نقطهی بحرانی رسید،
هزاران روستا با کمبود آب نوشیدنی مواجه شدند ،میزان
آبهای سطحی تا حد  %00کاهش پیدا کرد و منابع آبی و
سدهای ایران بهدلیل جریانهای کم آب و دمای باالی هوا
کمترین حجم آب قابل انتقال را دارا بودند ( .)2مطالعه و
تحلیل خشکسالی نیازمند پایش دقیق آن است که برای این
منظور از نمایههای خشکسالی استفاده میشود .نمایههای
خشکسالی هواشناسی از لحاظ متغیرهای مورد نیاز جهت
پایش به سه دسته تقسیم میشوند که عبارتند از تکمتغیره،
که نیاز به بارش دارند ،دومتغیره که شامل ورودیهای بارش
و دما میشوند و سه و بیش از سهمتغیره ،که علیرغم بارش و

دما شامل ورودی هایی همچون تبخیر تعرق ،جریان رودخانه،
ذخیره منابع آب ،برف و غیره میشوند ( .)22در بین عناصر
مختلف جوی ،دادههای بارندگی نقش بسزایی در پایش
خشکسالی ایفا میکنند ( .)13تحقیقات عمدهای در پایش
خشکسالی با محوریت تغییر بارش انجام شده است که
میتوان به مواردی چون ذبیحی و همکاران ( ،)10امین و
ملکینژاد ( ،)3اقتدارنژاد و همکاران ( ،)1نساجیزواره و صانعی
( )11و لشنیزند و خرمیان ( )29اشاره کرد .با توجه به اینکه
در اقلیمهای خشک و نیمهخشک ،رطوبت موجود در خاک و
جریانهای سطحی عمدتاً تحت تاثیر تغییرات بارش قرار دارند
( )1و از طرفی کشور ایران به لحاظ موقعیت جغرافیایی خود
در کمربند اقلیمی خشک جهان قراردارد ،تغییرات بارندگی
اهمیت بسیار زیادی پیدا کرده است ( .)19با توجه به اینکه
نمایههای خشکسالی عالوهبر سادگی در محاسبات بایستی
بتوانند شدت و گسترهی خشکسالی را نیز بهخوبی مشخص
نمایند ،نمایه بارش استاندارد ( )SPIارائه شد ( .)21این نمایه
به دلیل عدم نیاز به متغیرهای هواشناسی زیاد و سادگی
محاسبه ،یکی از پرکاربردترین نمایههای پایش خشکسالی
محسوب میشود .اساس محاسبه این نمایه ،احتماالت
بارندگی برای هر مقیاس زمانی است که دارای قابلیت
انعطافپذیری مطلوبی است بهطوریکه قابلیت پایش
خشکسالیهای کوتاه مدت (رطوبت خاک) و درازمدت (منابع
آب سطحی و زیرزمینی) را دارد ( .)10از اینرو این نمایه از
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مواد و روشها
در این مطالعه بهمنظور مقایسه کارایی دو شاخص  SPIو
 SPImodاز پنج ایستگاه با آب و هوای متفاوت استفاده شد .که
مشخصات آن ها در جدول ( ) 2نشان داده شده است .این
ایستگاهها بر اساس اقلیمبندی دمارتن گسترش یافته از
اقلیمهای مرطوب معتدل ،فراخشک سرد ،خشک گرم،
نیمهخشک سرد و نیمهخشک معتدل انتخاب شدند .دورهی
آماری استفادهشده  2190- 1020بود.

جدول  -1مشخصات ایستگاههای سینوپتیکی سه منطقه مورد بررسی با اقلیمهای متفاوت
ایستگاه
سینوپتیک
بابلسر
اصفهان
بوشهر
مشهد
خرمآباد

اقلیم
منطقه
مرطوب معتدل
فراخشک سرد
خشک گرم
نیمهخشک سرد
نیمهخشک معتدل
*

Table 1. Synoptic station specifications of the three studied areas with different climates
انحراف معیار بارندگی
میانگین بارندگی ساالنه
ارتفاع از سطح دریا
طول جغرافیایی
عرض جغرافیایی
ساالنه ()mm
()mm
()m
131/39
883/4
-11
21 43 11
43 34 11
22/13
112
1223/3
21 31 11
41 41 34
133/13
138
3
23 33 33
18 29 39
93/1
411/8
333/1
23 49 21
43 13 11
119/38
233/4
1223/3
39 19 31
44 13 13

نمایه بارش استاندارد ()SPI

مککی و همکاران ( )21برای اولین بار در ایالت کلرادو
آمریکا شاخص بارندگی استاندارد ( )SPIرا برای پایش
خشکسالی ارائه کردند .امروزه از این نمایه در سراسر جهان
بهطور گستردهای استفاده میشود.
برای محاسبه این نمایه ابتدا میانگین متحرک دادههای
بارش ماهانه بر اساس پنجره زمانی مشخص ( wمعموال  2تا
) .سپس با فرض پیروی
 21ماه) محاسبه میشود (
دادههای بارش از توزیع گاما ،این توزیع بهصورت پیشفرض
بر روی سری زمانی ماهانهی بارش تجمعی برازش مییابد.
در مرحله بعد احتمال بهدستآمده از توزیع تجمعی گاما به
توزیع نرمال استاندارد (با میانگین صفر و واریانس  )2منتقل
شده و عدد معادل سطح هم احتمال بهعنوان شاخص SPI
درنظر گرفته میشود (.)12
نمایه بارش استاندارد اصالحشده SPImod

نمایه  SPIبه دو دلیل بهوسیلهی کائو و گویندراجوا ()23
اصالح شد :اول اینکه این نمایه رژیم ساالنه بارش را در نظر
نمیگیرد .بهعبارتی دیگر این نمایه بهدلیل برازش یک توزیع
احتماالتی بر کل دادههای بارش ماهانه ،نمیتواند ماههای
پرباران را از ماه های خشک جدا کند که در نتیجه اثر فصل را

درنظر نمیگیرد .دومین ایراد آن این است که همپوشانی
مقادیر مختلف بارندگی در پنجره زمانی معین در طول سری
زمانی ممکن است خودهمبستگی مشخصی ایجاد نماید و
موجب برازش نااریب توزیعهای احتماالتی گردد ،که این عیب
برای پنجرههای زمانی بزرگتر حادتر بوده و دلیل آن
همپوشانی بیشتر سری زمانی با پنجرههای بزرگتر میباشد.
بذر افشان و همکاران ( )1و کائو و گویندراجوا ( ،)23پیشنهاد
کردند که بارندگی جمعشده برای پنجره زمانی معین
بر اساس ماه پایانی گروهبندی شود .بهعبارت دیگر برای
به  21سری کوچکتر بر
پنجره زمانی معین ،سری
اساس  21ماه سال تقسیم میشود .بنابراین در ،SPImod
تغییر پیدا میکند که  mنمایه ماه برای
به
ماه پایانی پنجره زمانی  m ،wنشاندهندهی ماههای سال از
( 2ژانویه) تا ( 21دسامبر) بوده و  yنیز نمایه سال میباشد .در
بهصورت ساالنه
این روش نمونهها در هر مجموعه
باشد دیگر همپوشانی
جمع میشوند و درصورتی که
نخواهند داشت و درجهی خودهمبستگی میان دادهها کاهش
خواهد یافت.
در نسخه قدیمی  SPIتوزیع گاما بهعنوان توزیع مناسب
توسط ادواردز و مک کی ( )9و توزیع پیرسون تیپ  3توسط
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سایر نمایههای پایش خشکسالی متمایز میباشد (.)21
محسنیساروی و همکاران ( ،)10استفاده از شاخص  SPIرا در
مقیاسهای مختلف زمانی چندان مطلوب بهشمار نیاوردند و
اظهار داشتند این شاخص در ماههایی با بارش صفر ناکارآمد
میباشد .سونمز و همکاران ( ،)11نشان دادند که بهدلیل
چولگی زیاد و عدم برازش مناسب توزیع گاما بر دادههای
بارش ،باعث میشود مقادیر  SPIمحاسبهشده بهطور مطلوب
شرایط خشکسالی را نشان نداده و سبب بروز خطاهای قابل
توجهی شود .بهعالوه مساعدی و قبائی سوق ( )12دریافتند
که توزیع گاما نمیتواند بهعنوان مناسبترین تابع توزیع
مقادیر بارش ساالنه در محاسبه نمایه  SPIدر نظر گرفته شود
و استفاده از تابع توزیع مناسب منجر به جابجایی طبقات
خشکسالی میگردد .همچنین حجابی و بذرافشان ( )21نیز
نشان دادند محاسبه نمایه  SPIبا توزیع پیش فرض گاما سبب
طبقهبندی نادرست بهویژه در طبقات خفیف و متوسط
خشکسالی خواهد شد .ایشان استفاده از توزیع بهینه دادههای
بارش بهجای استفاده مطلق از توزیع پیش فرض گاما را
پبشنهاد دادند .عالوهبر مشکل عدم برازش مناسب توزیع پیش
فرض گاما بر دادههای بارش ،کائو و گویندراجوا ( )23ایرادات

دیگری از جمله مشکل عدم درنظرگیری نوسانات فصلی در
محاسبه این نمایه را مطرح نمودند و این نتیجه را گرفتند که
این نمایه باعث پایش نادرست طبقات خشکسالی میشود .با
توجه به ایرادات فوق الزم است در محاسبه شاخص SPI
طول دورهی آماری و نوع توزیع فراوانی مناسب بر دادههای
بارندگی مورد توجه قرار بگیرد ( .)21لذا هدف از این پژوهش،
تعیین تابع توزیع احتمال مناسب دادههای بارش ،از بین 1
توزیع مختلف پرکاربرد و اصالح نمایه بارش استاندارد ،در
پایش خشکسالی چند نمونه اقلیمی متفاوت در ایران می باشد.
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گوتمن ( ،)2111بهعنوان توزیع مناسب معرفی شدند .با توجه
به اینکه جایگزینی توزیع مناسب بهجای توزیع پیش فرض
گاما در ایران قبل نیز گزارش شده است ( .)12،0در این
پژوهش امکان برازش  1تابع توزیع احتمال مختلف شامل:
نرمال ( ،)Nلوگ-نرمال ( ،)LNگاما ( ،)Gویبول ( ،)Wنمایی
( ،)Eحدنهایی ( ،)EVحدنهایی عمومی ( )GEVو پرتو
عمومی ( )GPبردادههای بارش بررسی شد .همچنین انتخاب
تابع توزیع مناسب ،بر اساس آزمون نکویی برازش
کلوموگروف-اسمیرنف انجام شد .در پایان ،کلیه محاسبات
مربوط به نمایهها در محیط نرمافزار متلب انجام شد.
نتایج و بحث
نتایج بررسی و انتخاب تابع توزیع احتمال مناسب از بین 1
تابع توزیع در جدول  1نشان داده شده است .بر اساس نتایج
بدستآمده ،توزیع های حد نهایی عمومی ،ویبول و پرتو
عمومی پرتکرارترین موارد در بین توزیعهای منتخب در
ایستگاه های مختلف بودند .در ایستگاه بابلسر توابع توزیع حد

جدول  -1انتخاب مناسبترین تابع توزیع احتمال داده های بارش ماهانه در پنجرههای زمانی مختلف
Table 2. Selection of the appropriate probability distribution function on monthly precipitation data in different time
window
تابع توزیع احتمال بهینه ایستگاه
SPImod
()month
خرمآباد
مشهد
بوشهر
اصفهان
بابلسر
حد نهایی عمومی
ویبول
پرتو عمومی
پرتو عمومی
ویبول
1
حد نهایی عمومی
ویبول
پرتو عمومی
پرتو عمومی
حد نهایی عمومی
1
حد نهایی عمومی
ویبول
پرتو عمومی
پرتو عمومی
حد نهایی عمومی
4
حد نهایی عمومی
حد نهایی عمومی
پرتو عمومی
پرتو عمومی
حد نهایی عمومی
3
حد نهایی عمومی
ویبول
حد نهایی عمومی
ویبول
نرمال
2
حد نهایی عمومی
ویبول
حد نهایی عمومی
ویبول
حد نهایی عمومی
3
حد نهایی عمومی
ویبول
حد نهایی عمومی
ویبول
حد نهایی عمومی
9
حد نهایی عمومی
ویبول
حد نهایی عمومی
ویبول
حد نهایی عمومی
8
حد نهایی عمومی
ویبول
حد نهایی عمومی
ویبول
حد نهایی عمومی
3
حد نهایی عمومی
ویبول
حد نهایی عمومی
ویبول
حد نهایی عمومی
13
حد نهایی عمومی
ویبول
حد نهایی عمومی
ویبول
ویبول
11
حد نهایی عمومی
ویبول
حد نهایی عمومی
ویبول
ویبول
11
50.0
41.3

27.5
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شکل  - 1فراوانی توابع توزیع برازش یافته بر سری دادههای بارش
Figure 1. Frequency of fitted distribution functions on rainfall data series
1- Kao and Govindraju
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نهایی عمومی و ویبول نسبت به سایر توابع توزیع اولویت
داشتند .در حالیکه در ایستگاه اصفهان سری دادهها از توابع
توزیع پرتو عمومی و ویبول ،و در ایستگاه بوشهر از توابع پرتو
عمومی و حد نهایی عمومی پیروی میکردند .البته در ایستگاه
مرطوب بابلسر توزیع نرمال نیز در 0 SPIماهه بهعنوان توزیع
مناسب انتخاب شد .همچنین در ایستگاه مشهد بهاستثناء SPI
1ماهه ،سایر پنجرههای زمانی از تابع توزیع ویبول و در
ایستگاه خرمآباد تمامی پنجرههای زمانی از تابع توزیع حد
نهایی عمومی پیروی میکردند.
همچنین با توجه به نتایج شکل یک که فراوانی انتخاب
هر یک از توابع توزیع مورد بررسی را نشان می دهد ،تابع
توزیع  GEVبا فراوانی بیش از  12/3درصد ،بیشترین درصد
انتخاب را داشت و پس از آن توزیعهای ویبول و پرتو عمومی
بهترتیب با  19/0و  1/0درصد در رتبههای بعدی قرار گرفتند.
همچنین توزیع پیش فرض گاما تنها در  9/0درصد موارد
بهعنوان توزیع مناسب انتخاب شدند
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با توجه به اینکه هدف اصلی این پژوهش مقایسه میزان
اختالف دو نمایه  SPIو  SPImodدر پنجرههای زمانی مختلف
میباشد ،در جدول  3ضرایب همبستگی بین این دو نمایه و
سطح معنیداری در پنجرههای  2تا  21ماه نشان داده شده
است .نتایج این جدول حاکی از اختالف بسیار چشمگیر این
دو نمایه در پایش خشکسالی بود .بررسی کلی نتایج این
جدول نشان میدهد گرچه همبستگی این دو نمایه در همه
پنجرههای زمانی معنادار است اما در پنجرههای زمانی کمتر
همبستگیها کمتر از پنجرههای زمانی بزرگتر است .و تقریبا
بعد از پنجره  20ماهه همبستگی دو نمایه بیش از 0/1
میباشد .همچنین میتوان دریافت که اختالف  SPIو
 SPImodدر مناطق خشک و نیمهخشک بیشتر از مناطق
مرطوب بوده و بهعبارتی شباهت این دو نمایه در پایش
خشکسالی مناطق مرطوب بیشتر میباشد .همانطور که در

جدول  -4ضرایب همبستگی نمایههای  SPIو  SPImodدر پنجرههای زمانی  1تا 11ماهه در ایستگاههای مورد بررسی

پنجره زمانی

Table 3. Correlation coefficients of SPI and SPImod at 1 to 12 time windows at the studied stations
ایستگاه
خرمآباد
مشهد
بوشهر
اصفهان
بابلسر
*r

**p
≤3/31

3/91
 1ماهه
3/34
 1ماهه
≤3/31
3/33
 4ماهه
≤3/31
3/23
 3ماهه
≤3/31
3/31
 2ماهه
≤3/31
3/33
 3ماهه
≤3/31
3/93
 9ماهه
≤3/31
3/93
 8ماهه
≤3/31
3/84
 3ماهه
≤3/31
3/33
 13ماهه
≤3/31
3/33
 11ماهه
≤3/31
3/38
 11ماهه
* rو ** pبهترتیب ضریب همبستگی و P-value
≤3/31

R

3/49
3/39
3/24
3/28
3/33
3/91
3/99
3/84
3/33
3/32
3/38
3/33
هستند.

p

r

p

r

p

r

p

≤3/31

3/33
3/11
3/33
3/11
3/31
3/23
3/33
3/91
3/81
3/33
3/39
3/33

≤3/31

3/49
3/33
3/33
3/23
3/23
3/28
3/33
3/91
3/93
3/83
3/39
3/33

≤3/31

3/13
3/14
3/41
3/43
3/38
3/23
3/31
3/33
3/98
3/88
3/33
3/33

≤3/31

≤3/31
≤3/31
≤3/31
≤3/31
≤3/31
≤3/31
≤3/31
≤3/31
≤3/31
≤3/31
≤3/31

به منظور مقایسه چشمی اختالف  SPIو  SPImodتغییرات
این دو نمایه در پنجرههای زمانی مختلف در بازه زمانی
 1000-1020برای ایستگاههای بابلسر ،اصفهان ،بوشهر،
مشهد و خرمآباد بهترتیب در شکلهای  1تا  9نشان داده
شد .نتایج بهدستآمده حاکی از تفاوت آشکار این دو نمایه
در پایش خشکسالی میباشد .الزم بهذکر است برای سهولت
در گزارش و تجزیه و تحلیل نتایج ،فقط نتایج حاصل از
گامهای زمانی یک 3 ،و 1ماهه آورده شد .بررسی کلی
شکلهای  1تا  9نشان میدهد که تطابق این دو نمایه در
پنجرههای زمانی یک ماهه کمتر از 1ماهه بوده و با افزایش
پنجره زمانی شباهت دو نمایه بیشتر میشود .همچنین
شباهت  SPIو  SPImodدر ایستگاه بابلسر که دارای اقلیم
مرطوب میباشد بهترتیب از اصفهان و بوشهر واقع در
مناطق خشک و فراخشک و همچنین مشهد و خرمآباد که

≤3/31
≤3/31
≤3/31
≤3/31
≤3/31
≤3/31
≤3/31
≤3/31
≤3/31
≤3/31
≤3/31

≤3/31
≤3/31
≤3/31
≤3/31
≤3/31
≤3/31
≤3/31
≤3/31
≤3/31
≤3/31
≤3/31

≤3/31
≤3/31
≤3/31
≤3/31
≤3/31
≤3/31
≤3/31
≤3/31
≤3/31
≤3/31
≤3/31

در مناطق نیمهخشک قرار دارند بیشتر است .که بهنظر دلیل
آن ماههای بدون بارش بیشتر و باالتربودن ضریب تغییرات
دادههای بارش است .شکل  1مقایسه نمایه  SPIو
 SPImodرا در ایستگاه بابلسر نشان میدهد .بررسی این
شکل نشان میدهد که حدود تغییرات هر دو نمایه در
پنجرههای زمانی مورد بررسی تقریباً به یکدیگر شبیه
هستند بهعبارتی هر دو نمایه در  9سال مورد بررسی ترسالی
و خشکسالی شدید را نشان دادند .همچنین با افزایش پنجره
زمانی نوسانات نمایهها نرمتر شده و تطابق آنها افزایش
مییابد .اما در مواردی مانند پنجره زمانی 3ماهه ،ماههای
آوریل-سپتامبر نمایه  SPIبیانگر خشکسالی خفیف بوده در
صورتیکه نمایه  SPImodنشاندهنده ترسالی خفیف در
ایستگاه بابلسر میباشد که کامال متضاد یکدیگر می باشند.
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جدول ( )1مشاهده میشود مقادیر ضریب همبستگی میان
نمایههای  SPIو  SPImodدر منطقه بوشهر در گامهای زمانی
یکماهه با مقدار (3 ،)0/11ماهه با مقدار ( )0/01و 1ماهه با
مقدار ( )0/12در مقایسه با مناطق خشک اصفهان بهترتیب با
مقادیر ( )0/03( ،)0/39و ( )0/10و بابلسر با مقادیر (،)0/91
( )0/90و ( )0/13و همچنین مناطق نیمهخشک مشهد با
مقادیر ( )0/19( ،)0/39و ( )0/91و خرمآباد بهترتیب با مقادیر
( )0/32( ،)0/29و ( ،)0/91اختالف محسوسی را نشان داد.
این در حالی بود که در گام زمانی 21ماهه ضریب همبستگی
میان نمایههای  SPIو  SPImodدر ایستگاههای بابلسر،
اصفهان ،بوشهر ،مشهد و خرمآباد بهترتیب برابر با (،)0/11
( )0/11( ،)0/11( ،)0/11و ( )0/11گزارش شد ،که بیانگر این
بود که در مقیاس ساالنه تفاوت چندانی بین نمایههای  SPIو
 SPImodدر پایش شدت خشکسالی وجود ندارد.
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شکل  3که مقایسه  SPIو  SPImodرا بر اساس دادههای
اصفهان نشان میدهد نیز بیانکننده اختالف این دو نمایه در
گامهای زمانی کمتر است .گرچه شباهت شاخص بارش
استاندارد و بارش استاندارد اصالحشده در پایش خشکسالی
1ماهه رضایت بخش بوده اما اختالف این دو نمایه در
پنجرههای زمانی  3و بهخصوص یکماهه بسیار فاحش است
بهطوریکه در پنجره زمانی یکماهه ،این دو نمایه در 0ماهه
اول و دوم سال  1000بهطور کامالً متضاد وضعیت خشکسالی
را پایش نمودند .همچنین در پایش خشکسالی  3ماهه (شکل

 )3در شش ماه نخست سال  ،1001نمایه  SPIوضعیت نرمال
را پایش نموده در حالیکه نمایه  SPImodبیانگر وضعیت
خشکسالی خفیف تا شدید است .نکته دیگر در مورد پنجره
زمانی یکماهه شکل  ،3پایش مقادیر برابر  SPIدر ماههای
متوالی  9تا  20در سالهای مختلف بود که بهصورت خطوط
صاف خود را در نمودار نشان میدهد که علت آن وجود
دادههای صفر (ماههای بدون بارش) در ماههای متوالی فصل
تابستان میباشد که بهصورت خطوط صاف نمایان شده است
که البته نمایه  SPImodکمتر با آن مواجه بوده است.

شکل  -4مقایسه نمایههای  SPIو  SPImodدر گامهای زمانی یک ،سه و نه ماهه در ایستگاه اصفهان در طی دورهی ()1313-1332
Figure 3. Comparison of SPI and SPImod indexes in one, three and nine months’ time windows at Isfahan station
)during the period (2005-2010
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شکل  -1مقایسه نمایههای  SPIو  SPImodدر گامهای زمانی یک ،سه و نه ماهه در ایستگاه بابلسر در طی دورهی ()1313-1332
Figure 2. Comparison of SPI and SPImod indexes in one, three and nine months’ time windows at Babolsar station
)during the period (2005-2010
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شکل  -3مقایسه نمایههای  SPIو  SPImodدر گامهای زمانی یک ،سه و نه ماهه در ایستگاه بوشهر در طی دورهی ()1313-1332
Figure 4. Comparison of SPI and SPImod indexes in one, three and nine months’ time windows at Bushehr station
during the period (2005-2010).

شکل  0مقایسه این دونمایه را در پایش خشکسالی در مشهد
نشان میدهد .بوضوح قابل مشاهده است که در مقیاسهای
یک و 3ماهه این دو نمایه شباهت بسیار کمی با یکدیگر دارند
البته در مقیاس 1ماهه نیز چندان رضایت بخش نیست و حتی
در برخی از سالها مانند سال  1009نمایه  SPIترسالی را

پایش میکند در حالیکه نمایه  SPImodهمین ماهها را در
وضعیت نزدیک به خشکسالی نشان میدهد .همچنین در این
ایستگاه نیز مقدار نمایه  SPIبه کمتر از  -2نمیرسد که
ضعف این نمایه را در پایش خشکسالیهای شدید نشان
میدهد.
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شکل  1که پایش خشکسالی ایستگاه بوشهر را با دو نمایه
مورد نظر نشان میدهد وضعیتی شدیدتر نسبت به ایستگاه
اصفهان دارد به طوریکه حتی در گام زمانی  1ماهه نیز تطابق
این دو نمایه به حد مطلوبی نرسید .بررسی این شکل نشان
میدهد که نمایه  SPIبه هیچ وجه در پنجرههای زمانی کوتاه
مدت کمتر از سه ماه قابلیت پایش خشکسالی را در این
ایستگاه ندارد .چرا که مثال در گام زمانی یک ماهه در
سالهای مورد بررسی هیچ طبقهای از خشکسالی را پایش
ننموده و همه مقادیر  SPIمثبت بود .در حالیکه نمایه SPImod
در همان دوره از خشکسالی خفیف تا بسیار شدید را نشان داده

است .در مورد پنجره زمانی سه ماهه نیز شکل  1اختالف
چشمگیری بین این دو نمایه بخصوص در ماههای فصل
تابستان (جوالی-سپتامبر) را نشان میدهد ،که در اغلب
سالها نهتنها کالسهای مشابه خشکسالی را پایش ننموده،
بلکه کالس های متضاد را نشان دادند .همچنین در پنجره 1
ماهه نیز گرچه تطابق دو نمایه بهتر از پنجرههای زمانی کمتر
بوده اما مجدداً نمایه  SPIماههای هم مقدار متوالی
بهخصوص در  0ماهه نخست هر سال را نشان میدهد (شکل
.)1
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مقایسه دو نمایه در ایستگاه نیمه خشک معتدل خرمآباد در
شکل  9نشان داده شده است .نتایج بهدستآمده از دادههای
این ایستگاه تا حدود زیادی شبیه نتایج بهدستآمده از ایستگاه
مشهد است ،البته شباهت این دو نمایه با یکدیگر در پنجره
زمانی 1ماهه در مقایسه با مشهد بیشتر بود .همچنین بهنظر
میرسد مشکل عدم پایش خشکسالیهای شدید عالوهبر

مقیاس یکماهه در دادههای 3ماهه این ایستگاه نیز وجود
دارد بهطوریکه نمایه  SPIدر پایش خشکسالی یکماهه از
ماههای ژوئن تا اکتبر و در مقیاس 3ماهه ،ماههای آگوست تا
اکتبر یک سال را در شرایط نزدیک به خشکسالی نشان
میدهد.
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شکل  -2مقایسه نمایههای  SPIو  SPImodدر گامهای زمانی یک ،سه و نه ماهه در ایستگاه مشهد در طی دورهی ()1313-1332
Figure 5. Comparison of SPI and SPImod indexes in one, three and nine months’ time windows at Mashhad station
)during the period (2005-2010
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Figure 6. Comparison of SPI and SPImod indexes in one, three and nine months’ time windows at Khorramabad
)station during the period (2005-2010

مقایسه کلی شکلهای  1تا  9یک نتیجه مهم را نشان
می دهد که نمایه بارش استاندارد تقریبا در همه ماههای کم
بارش فصل تابستان (جوالی-سپتامبر) مقادیر منفی و در
ماههای پر بارش زمستان (نوامبر-مارس) مقادیر مثبت را
نشان میدهد .بهعبارتی ماههای تابستان را در وضعیت
خشکسالی و ماههای زمستان را در شرایط ترسالی نشان
میدهد که این بیانگر شرایط خشکسالی در ماههای تابستان و
شرایط ترسالی در ماههای زمستان است .این مطلب در هر
پنج ایستگاه با اقلیمهای مختلف نمایان است و نهتنها در دوره
مورد بررسی در شکلهای  1تا  )1020-1000( 9که در کل
دوره مطالعه ( )2190-1020و در هر سه ایستگاه مورد بررسی
با اقلیمهای متفاوت نیز ،نمایه  SPIدر ماههای تابستان
خشکسالی و در ماههای زمستان ترسالی را نشان میدهد در
حالیکه  SPImodدر کل دوره مقادیر مثبت و منفی را در فصول
مختلف نشان میدهد .با توجه به اینکه نمایه  SPIبر کل داده
های بارش دوره یک توزیع آماری برازش میدهد ،مسلما
مقدار این نمایه در ماههای خشک منفی و در ماههای مرطوب
مثبت است که این نوع پایش اساسا با تعریف خشکسالی در
تضاد است .بنابراین بهنظر میرسد نمایه  SPIدر واقع خشکی
را پایش میکند در حالیکه  SPImodخشکسالی را نمایان
میسازد .که البته در گامهای زمانی باالتر بهدلیل تلفیق بیشتر
ماههای کم بارش و پر بارش با یکدیگر این قضیه کمرنگتر
شده و شباهت  SPIو  SPImodبیشتر میشود.
این پژوهش بهمنظور بررسی نمایه پرکاربرد بارش استاندارد
( )SPIو مقایسه آن با  SPImodدر پایش خشکسالی چند نمونه
اقلیمی ایران انجام شد .یافتههای این تحقیق نشان داد که از
میان  1تابع توزیع احتمال قابل برازش بر دادههای بارش در
ایستگاههای مورد بررسی ،توزیعهای حد نهایی عمومی،
ویبول و پرتو عمومی بهترتیب مناسبترین توابع توزیع احتمال
بودند و توزیع پیشفرض گاما تنها در  9درصد ماهها

مناسب ترین تابع توزیع احتمال بود ،که این مطلب با نتایج
بذرافشان و همکاران ( )1دقیقا همخوانی دارد .همچنین
حجابی و بذرافشان ( )1و مساعدی و قبائیسوق ( )12نیز
دریافتند که توزیع گاما لزوما مناسبترین تابع توزیع احتمال
دادههای بارش در ایستگاههای مورد بررسی نبوده و نمیتواند
بهعنوان توزیع پیشفرض انتخاب شود .ایشان بهمنظور پایش
دقیقتر خشکسالی با  ،SPIاستفاده از توزیعهای مناسب
منطقه را به جای استفاده مطلق از توزیع گاما پیشنهاد نمودند.
مقایسه نمایههای  SPIو  SPImodدر پایش خشکسالی نشان
داد که اختالف این دو نمایه در پنجرههای زمانی کوچکتر
بسیار چشمگیر است .البته این دو نمایه بعد از پنجره زمانی
1ماهه تطابق بسیار زیادی با یکدیگر دارند .بهنظر میرسد
اختالف این دو نمایه در اقلیمهای خشک و نیمهخشک بسیار
بیشتر از اقلیمهای مرطوب است .مثال در مناطق مرطوب هر
دو نمایه تقریبا روندی مشابه دارند اما در اقلیمهای خشک و
نیمهخشک نهتنها اختالف دو نمایه افزایش مییابد که بلکه
در بعضی از دورهها پایشی کامال متضاد از خشکسالی دارند.
علت این قضیه را میتوان در الگوی بارش مناطق مرطوب
دانست چرا که در این مناطق بر خالف نواحی خشک تقریبا
در همه ماهها بارش بهوقوع می پیوندد و مشکل وجود
دادههای صفر وجود ندارد لذا امکان مقایسه وضعیت رطوبتی
ماه ها با یکدیگر وجود دارد .یکی از نتایج مهم بهدستآمده از
این تحقیق این بود که ،بر خالف مرطوبتربودن اقلیم
ایستگاه بوشهر نسبت به اصفهان ،اختالف این دو نمایه در
ایستگاه بوشهر بسیار بیشتر از ایستگاه اصفهان است .دلیل
این قضیه را در پراکنش بارش در طول سال باید دانست.
ایستگاه بوشهر گرچه مجموع بارش ساالنه بیشتری نسبت به
اصفهان دارد اما ماههای بدون بارش آن بیشتر از اصفهان
است به عالوهبر اساس دادههای جدول یک ضریب تغییرات
بارش ساالنه ایستگاه بوشهر در حدود  92درصد بوده که در
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 خشکی منطقه را،خشک و در مقیاسهای زمانی کوتاهمدت
پایش می کند چرا که روند تغییرات آن شبیه بارش ماهانه
 بر. به پایش خشکسالی میپردازدSPImod است اما نمایه
 در پایشSPI اساس نتایج این تحقیق در کارایی کم نمایه
خشکسالی مناطق خشک و با توجه به اینکه اغلب بخشهای
 لذا، خشک و نیمهخشک میباشند،ایران دارای اقلیم فراخشک
 برای پایشSPI  بهجایSPImod توصیه میشود از نمایه
 ماه استفاده1 خشکسالی بهخصوص در مقیاسهای کمتر از
.شود
تشکر و قدردانی
01-2319-21 این تحقیق از محل طرح تحقیقاتی شماره
توسط دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری حمایت
شده و بدینوسیله از حمایت مالی معاونت پژوهشی این
.دانشگاه تشکر و قدردانی میگردد

 بنابراین میتوان گفت.) بیشتر است0/11( مقایسه با اصفهان
 برای پایش خشکسالی در مناطقی با پراکنشSPI استفاده از
شدید بارش (مانند اغلب مناطق جنوبی کشور) خطای زیادی
.را بههمراه دارد
 قابلیت پایشSPI اینگونه بهنظر میرسد که نمایه
خشکسالی در مقیاسهای زمانی کوتاهمدت بهخصوص در
مناطق خشک را ندارد که ممکن است دلیل آن واریانس
باالی بارش ماهانه و وجود ماههای بدون بارش در مناطق
 با توجه به اینکه نمایه.خشک و فراخشک در طول سال باشد
 با در نظرگیری کل دوره در غالب یک سری داده وSPI
 ماههای کمبارش و،برازش یک تابع توزیع احتمال بر آن
پربارش را در کنار یکدیگر قرار میدهد و طبیعتا مقدار این
نمایه در ماههای کمبارش تابستان منفی و در فصول پربارش
 بهدلیل تفکیک ماهانهSPImod  اما نمایه.مثبت خواهد بود
 ماههای کمبارش و پربارش را بهطور جداگانه تحلیل و،بارش
 مخصوصا در مناطقSPI  بهنظر میرسد نمایه.پایش میکند
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Abstract
Drought study and forecasting requires accurate monitoring of this climate risk. Standard
precipitation index (SPI) is the most common index in drought monitoring. But there are some
shortcomings, such as the lack of seasonal changes, the problem of self-affiliation in the high
time series, and the consideration of the gamma's distribution function for all-time series. In this
research, to resolve the bugs of SPI, it was tried to first select the appropriate distribution of
precipitation from 8 different distributions. Secondly, the modified standard precipitation index
(SPImod) was used to resolve the seasonal variation problem. The SPImod and SPI indexes were
compared in five stations from different parts of Iran with different temperature and humidity
conditions during the 55-year period (1956-2010). The results of the most suitable probability
distribution function of precipitation data showed that the gamma function was not one of the
selected functions in any of the cases and that the General-pareto, Weibull, and Generalized
extreme value functions were the most suitable fitted distribution functions at the stations under
study. Comparison of SPI and SPImod correlation coefficient showed that increasing the time
series, increases the correlation coefficients. In the wet areas, the two indexes are more similar
to each other. Based on the findings, there was a significant difference between SPI and SPI mod
at all stations, which was less significant at time series than one, three, and six months at a much
higher level than in the time series Over the last 12 months, the two indexes almost matched
each other. The results also showed that the difference between these two indexes was more
pronounced in dryer stations. SPI seems to monitor dryness, especially in dry areas rather than
droughts, so the use of SPImod instead of SPI provides more precise results due to the elimination
of seasonal effects of precipitation.
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