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تحلیل و مقایسة شاخصهای  SPIو  SPEIدر ارزیابی خشکسالی هواشناسی با
استفاده از نرمافزار ( Rبررسی موردی :استان کردستان)
2

رئوف مصطفیزاده *1و محسن ذبیحی

 .1استادیار ،گروه مرتع و آبخیزداری ،دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی ،دانشگاه محقق اردبیلی ،اردبیل ،ایران
 .2دانشجوی دکتری ،دانشکده منابع طبیعی ،دانشگاه تربیت مدرس ،نور ،ایران
(دریافت ،94/6/31 :پذیرش نهایی)95/3/25 :

چکیده
شاخص  SPEIخ شک سالی بیالن آبی را با درنظر گرفتن بارش ،دما و تبخیر و تعرق برآورد میكند .هدف از پژوهش حا ضر ،مقای سة الگوی
وقوع خ شک سالی برا ساس شاخصهای  SPIو  SPEIبهعلت ماهیت چندمقیا سی بودن و قابلیت تحلیل خ شک سالی در مقیاسهای زمانی
است .در این راستا هفت ایستگاه سینوپتیک استان كردستان انتخاب و شاخص  SPIبراساس توزیع گامای دومتغیره محاسبه شد .تبخیر و تعرق
پتان سیل بهمنظور ا ستفاده در شاخص  SPEIبا معادلة تورنوایت محا سبه شد و سپس مقادیر شاخصهای  SPIو  SPEIدر مقیاس زمانی سه
ماهه با استتتفاده از برنامهنویستتی  Rبهدستتت آمد .مقادیر  SPIو  SPEIدر قالب گرافهای توالی دورهها رستت شتتد و ارتباط آنها با تحلیل
همبستگی مورد آزمون قرار گرفت .نتایج مقادیر شاخصهای خشک سالی با ضریب همبستگی و سطح معنیداری به صورت ماتریس پراكندگی
ابر نقاط عرضه شد .نتایج روشن ساخت كه ضمن وجود تفاوت در الگوی وقوع دورههای ترسالی و خشکسالی  SPIو  ،SPEIشاخص SPEI
دورههای طوالنیتر خشکی را در اكثر ایستگاهها مشخص كرده است .براساس نتایج ،ضریبهای همبستگی بین  0/19در ایستگاه سقز و 0/52
در ایستگاه سنندج و معنیدار از نظر آماری (در سطح  99درصد) ،متغیر هستند .بهنظر میرسد كه همبستگی ضعیف ( )0/19میان شاخصهای
 SPIو  SPEIدر ای ستگاه سقز نا شی از افزایش تبخیر و تعرق در ف صلهای بهار و تاب ستان محا سبه شده با شاخص  SPEIا ست .با توجه به
تاثیر دما در محاسبة  ،SPEIتفاوت قابلتوجه بین مقادیر شاخص استاندارد مبتنی بر بارش و شاخص تبخیر و تعرق مبتنی بر دما ،زمینة كارایی
و صحت شاخص پیشگفته را فراه میكند.
واژههای کلیدی :تبخیر و تعرق پتانسیل ،دورههای خشک و مرطوب ،خشکسالی هواشناسی ،شاخص بارش استاندارد ،نرمافزار .R

 .1مقدمه
خشکک

سککی بهسکک

تعداد ،فراوان  ،گسککدردگ و ت عی

بییش دی تعیین خشککک

سکککی ی

منطهه ،از جمله اندهیدات

کوتیه و بلندمد اقدصیدیاجدمیع و زیستمحیط  ،از جملة

است که بر شیخصهیی خش

مهمترین حوادث ط یع بهشکککمیی م یود ( بیقری و محمدی،

شیخص ا سدینداید شدة بییش ) (SPIواید ا ست .از د سدرش

 )1391و بر همین اسککککیش نهم مهم دی بر نی مهییزی هی و

خییج شکککدن حدود  80دیصکککد بییش از یاه ت خیر و تعرق

تصکککمیمگیری هیی کالن مدیرید برای یسکککیدن به اهدا

(آبراموپو وش و همكککییان )1988 ،بر اهمیککت حککی کردن

تو سعة پییدای داید .خ ش

سی پدیدهای ا ست که ا سی سیً بی

سی م دن بر بییش خصوص ًی

دیگر مدغیرهککی از جملککه دمککی و ت خیر و تعرق برای تعیین

کم ود بییش و یی دی برخ مواید بی ت خیر و تعرق دی ی

خش

سی تأکید داید .همچنین یكسین بودن پیسخ شیخص

منطهه مرت ط است .براسیش ندییج پژوهمهیی صوی گرفده

خش

سی پی مر به تغییرا مشیبه دی بزیگ مدغیرهیی دمی و

دی زمینة خش

سی  ،مشخص شده است که بییندگ  ،دمی،

بییش ط ق ییفدههیی هو و ویلسون ( )2000بر اهمیت نهم دمی

نهم مهم دی وقوش ،شکککد و

سی صحه م گذاید (هو و ویلسون.)2000 ،

ت خیر ،بید و یطوبت نسککک
تداوم خ ش

سی دایند .بیوجود این ،بییش ،مهمترین عیمل

دی تعیین خش

بی این تو ضیحی اثر افزایم دمی دی ت شدید خ ش

دی تعیین آغیز ،شد و خیتمة خ شك سی هی ا ست (چینگ و

به مرات

شدن

بی شدر از کیهم بییندگ ا ست و این م تواند نهم

کلئو پی1998 ،؛ هیم2002 ،؛ سکککل طین و سککک عیدت 1386 ،؛

مؤثر دمی دی تهویت یی تضککعی

خش ک

سککی یا تأیید کند .بر

مصطف زاده و همكییان .)1394 ،امی صرفیً دینظر گرفدن عیمل

همین اسککیش م توان شککیخص خشک

سککی اسککدینداید شککدة

*نگارنده رابط:

E-mail: raoofmostafazadeh@yahoo.com
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بییش و ت خیر -تعرق ) (SPEIیا که ویسککنده سککرانو دی 2009
دی تعیین خش

عرضه کرد ،دیحكم شیخص منیس

سی

موید ا سدفیده قرای داد .دی این شیخص سه مدغیر بییش ،دمی و
ت خیر-تعرق پدینسکککیل ) (PETحی شکککده اسکککت .شکککیخص
 ،SPEIحسککیسککیت شککیخص خشک
تغییرا نییز ت خیر یا بی محی س ی

سککی پی مر ) (PDSIبه
سیده و ط یعت چندمهیی س
م کند .بنیبراین م

شککیخص اسککدینداید شککدة بییش ترکی

تواند هر دو ویژگ شیخصهیی SPIو  PDSIیا داشده بیشد.
بهعلت جدید بودن موضکککوش ،تحهیهی
دیخصککوب بریسکک خشکک

بهنسککک ت محدودی

هواشککنیس ک  SPEIو  SPIدی ایسککدگیههیی مندخ

کشککوی به

هم سدگ معن دای میین شیخصهی بی بهکییگیری آزمونهیی
پییامدری و نیپییامدری دی سکککطط اطمینین  95دیصکککد اشکککییه
کردند .نصرت ( )1393بی هد

بریس خشكسی هواشنیس

بی ا سدفیده از شیخص بییش-ت خیر و تعرّق ا سدینداید شده دی
 10ایسدگیه سینوپدی

دی گسدرة اقلیمهیی گونیگون کشوی و

مهییسه بی شیخص بییش اسدینداید شده دی بیزة زمین  1975تی
 2007یوشککن سککیخدند که شککیخص بییش اسککدینداید شککده و
شیخص بییش-ت خیر و تعرّق اسدینداید شده دایای هم سدگ

سککی بی اسککدفیده از شککیخص

معن دای است امی شیخص بییش ت خیر و تعرّق اسدینداید شده

اسککدینداید شککدة بییش و ت خیر -تعرق دی دنیی صککوی گرفده

سککی داید .تیجبخم و

پیسککخ سککریعتری نسکک ت به خشکک

است .این دیحی است که تیکنون پژوهمهیی بسییی اندک

همكییان ( )1394خ شك سی

م ن بر اسککدفیده از شککیخص  SPEIدی ایران به انجیم یسککیده

دویة یكسککی ه (چهیی فصککل) بی اسککدفیده از شککیخص اسککدینداید

اسکککت .دی این یاسکککدی پدیز و موزن ( )2011شکککیخص جدید

شکککدة ت خیر و تعرق ایزییب کردند و ندیجه گرفدند که عیمل

موید بری س قرای

ت خیر–تعرق ،نهم مؤثری دی تغییر شد (افزایم یی کیهم)

خش

سی

 SPEIیا دی جمهویی چ

دادند و بر توانیی شکککیخص  SPEIدی تشکککخیص شکککد
خش

سی تأکید کردند .افزایم وقوش خش

سی دی پنج

د هة موید بریسککک نیز از دیگر ییف ده هیی پژوهم پیمگف ده
اسککت .یویی و همكییان ( )2014شککیخصهیی خش ک

سککی

خش

هوا شنی س دی ایران یا دی ی

سی داید .ای شین ا سدفیده از عیمل ت خیر-تعرق یا دی
سکککی توصکککیه کردند.

کنیی عیمل بییش برای تحلیل خشککک

زایش ابیینه و همكییان ( )1394از شکککیخص بییش -ت خیر و
تعرق اسدینداید شده ( )SPEIبرای تحلیل خش

سی تحت

 SPIو  SPEIیا بی اسککدفیده از دادههیی مدل  COSMOدی

شکککرایط تأثیر تغییر اقلیم اسکککدفیده کردند و ندیجه گرفدند که

دو حوزه آبخیز اسلواک مهییسه کردند و به این ندیجه یسیدند

مزیت شیخص  SPEIنسککک ت بکککه  SPIاین اسکککت ککککه این

که هم سککدگ کم بین شککیخص  SPIو  SPEIدی جنوب

شیخص توانیی ت شخیص اثر تغییر مهیدیر ت خیر و تعکککککرق و

اسلواک دی مهییش زمین سه میهه وجود داید .همچنین ایشین

دمکی یا دی پیوند بی گرمییم جهین داید.

بر نهم مهم ت خیر و تعرق بر خشککک

سکککی دی منطهه موید

بریسککک دی فصکککل تیبسکککدین تأکید داشکککدند .تیمروش و منزل
( )2014نیز به تحلیل و بریس شرایط خش

بی بریس ک سککوابق پژوهم دیخصککوب بریس ک و تحلیل
خش

سی بی اسدفیده از شیخصهیی گونیگون مشخص م

سی حیل حیضر

شود که عل یغم وجود سوابق مدعدد دی ا سدفیده از شیخص

و آینده دی ایدن پرداخدند و به این ندیجه ی سیدند که شیخص

 ،SPIتحهیهی محدودی دی اسکککدفیده از شکککیخص  SPEIبی

 SPEIشککممیهه بیالترین ایت یط یا بی یطوبت

توجه به جدید بودن آن دی دنیی صکککوی گرفده و دی ایران نیز

خش ک

سککی

خیک برآویدی داید و بهدرین شکککیخص برای ت یین تغییرا

تیکنون این شکککیخص دی بریسککک و تحلیل خشککک

میینسککیالنة شککیخص پوشککم گییه تفیضککل نرمیل شککده

هواشککنیسکک موید توجه کیمل و جدی قرای نگرفده اسککت .بر

) (NDVIمیهینه اسکککت .اسکککدیج و همكییان ( )2015نیز به

سی دی برنیمهییزی

مهیی سة توزیعهیی فراوان شیخصهیی خ ش

سی

 SPIو

SPEIدی ایوپی پرداخدند .ایشین توزیعهیی دوپییامدری گیمی و
مهیدیر حدّ عموم یا بهترتی
SPEIمنیس

برای شکککیخص هیی  SPIو

تشخیص دادند.

و مدیریت منیبع آب  ،پژوهم حیضر بی هد
خش

محیس ة شیخص

سی ا سدینداید شده بییش -ت خیر و تعرق ( )SPEIو

تحلیل آن دی ایسکککدگیههیی مندخ

هواشکککنیسککک دی اسکککدین

کرد سدین پییهییزی شده ا ست .همچنین کُدنوی س و مهیی سة

از پژوهمهیی صوی گرفده دی داخل کشوی م توان به
مواید ز یر اشککککییه کرد .ب ن مهککد و خ ل ی ل ( )1393دی
تجزیهوتحلیل مهییسکککهای یفدیی شکککیخصهیی خشککک

همین ا سیش و بی توجه به اهمیت خ ش

سکککی

سکککی

شیخص خ ش

سی ا سدینداید شدة بییش  SPIو  SPEIدی

محیط نرمافزای بر نی مهنویسککک  ،Rاز دیگر ا هدا
حیضر است.

پژوهم
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از مزیتهیی این شککیخص برشککمرد .طول دویة ث ت دادههیی

 .2مواد و روشها
هواشککنیس ک دی اسککدین

بییش و همچنین میهیت توزیعهیی احدمیالت  ،نهم مهم دی

کردسدین صوی گرفده است و دی این یاسدی دادههیی بیشینة

محیس ة شیخص خش

سی  SPIداید و این عوامل از جمله

دمیی یوزانه ،کمینة دمیی یوزانه ،مجموش بییندگ و میینگین

محدودیتهیی آن به شمیی م یوند (می شرا و سینگ.)2010 ،

دمی دی مهییش میهینه ،از سککیزمین هواشککنیس ک ایران اخذ شککده

مهیدیر  SPIدی هری

است .پس از بریس او یه دادههی ،بهعلت موجود بودن نواقص

شده دی محیط نرمافزای  Rبرنیمهنویس شد و به اجرا دیآمد .بی

آمییی و همچنین ن ود اطمینین به صکککحت و دقت داده هیی

توجه به سوابق پژوهمهیی صوی گرفده ،م شخص م شود

برخ از ای سدگیههیی موجود ،دی نهییت هفت ای سدگیه بی طول

که توزیع احدمیل بییش ی

ایسکککدگیه معموالً از توزیع گیمی

دویة آمییی  19سکککیل ( 1995تی  )2013دی این اسکککدین موید

پیروی م کند که تیبع چگی احدمیل این توزیع بهصکککوی

بریس قرای گرفت .اندخیب ایسدگیههی براسیش یسم بییگرا

یابطة ( )1است:

دویة آمییی بود و بیشککدرین دقت الزم دی حداکثر اسککدفیده از

() 1

آمیی موجود صککوی گرفده اسککت .دیخصککوب کوتیه بودن

دی این یابطه x ،مهدای مدغیر β ،α ،بهترتی

پژوهم حیضککر دی  7ایسککدگیه مندخ

طول دویة آمییی دی تحهیق حی ضر ،بیید ا شییه شود که وو و
همكییان ( )2005و نیز کومیی و همكییان ( )2009تیثیر طول
دویههیی آمییی  21تی  39سکککی ه یا بر ندییج محیسککک ه  SPIدی
هندوسکککدین موید ایزییب قرای دادند ،و بر تفیو جزئ میین
حداقل و حداکثر مهیدیر  SPIمحیسککک یت تحت تیثیر طول
دویة آمییی اشییه کردند .ذا م توان گفت که براسیش آمیی
موجود م توان دویة آمککییی موید اسکککدفککیده دی تحهیق یا
قیبلق ول دان ست .کُدنوی س الزم برای محی س ة شیخصهیی
خش

سی  SPIو  SPEIدی مهییش زمین سه میهه بی اسدفیده

از نرمافزایآمییی و محیط برنیمهنویسککک  Rصکککوی گرفت.

−x
β

x α−1 e

1
)βα Γ(α

= )f(x

پییامدر شکککكل و

مهییش توزیع هسکککدند )α( Γ .نیز تیبع ضکککرب گیمی اسکککت که
براسیش یابطة ( )2بهدست م آید:

∞

Γ(α) = ∫0 y α−1 e−y dy

()2

اسکککد فیده از یوش بیشکککی نه دیسککککتن میی برای برآوید
پییامدرهیی توزیع گیمی منیسککک

اسکککت که ا ده نییز به یایینه و

ا گوییدمهککیی تكرایی داید .یوش تککیم ( )1958نیز یك از
یوشهیی محی س ة پییامدرهی ا ست (وی سنده سرانو و همكییان،
 .)2010براسیش این یوش ،ضری هیی بهینه  αو  βبه صوی
یابطههیی ( )3و ( )4محیس ه م شود.

برخ از خصکککوصکککیی آمییی مدغیرهیی موید بریسککک دی

() 3

ایسدگیههیی تحهیهیت دی جدول  1داده شده است.

()4
که دی آن،

 .1 .2محاسبة شاخص استاندارد شدة بارش SPI

از ایسککدگیههی براسککیش یوابط عرضککه

̅x
β

)
)∑ ln (x
n

4A
3

(1 + √1 +

1
4A

=α
=β

 A = ln(x̅) −و  nتعداد دادههی است.

شیخص ا سدینداید شدة بییش ( )SPIبرای هر مكین برا سیش

 .2 .2محاسبة شاخص استاندارد شدة بارش – تبخير و

دادههیی بییش ث ت شده دی طوالن مد قیبل محی س ه ا ست.

تعرق ()SPEI

ک و همكییان ()1993

شککیخص  SPEIیا نخسککدینبیی ویسککنده سککرانو و همكییان دی

موید اسکککد فیده قرای داد ند .داده هیی بییش ث ت شککککده دی

 2009به کیی بردند .شیخص  SPEIشیخص چندکمید است

شکککیخص  SPIیا نخسکککدین بیی م
بلند مد

به ی

توزیع احدمیالت برازش ،و سکککبس به ی

که دی آن دادههیی بییش و دمی ترکی م شوند .نحوة محیس ه

توزیع نرمیل تغییر شكل داده م شوند ،طوییکه میینگین SPI

شیخص پیمگفده همینند شیخص  SPIا ست امی دی شیخص

ک و

بییش و ت خیر و تعرق پدینسککیل ()PET

دی م كین و دویة ز مین مویدنظر صکککفر اسککککت ( م
همكککییان1993 ،؛ ادوایدز و م ک

ک 1997 ،؛ بن مهککد و

 SPEIمهیدیر اخدال

موید اسکککدفککیده قرای م گیرد .این امر دیواقع معر

تعککیدل

خلیل 1393 ،؛ می شرا و سینگ2010 ،؛ م سیعدی و همكییان،

اقلیم بیالن آب اسکککت که دی شکککیخص  SPEIمدنظر قرای

1387؛ مصکککطف زاده و همكییان .)1394 ،محیسککک ة شکککیخص

گرفده است .براسیش ندییج میویومیتیس ( )2007م ن بر تشیبه

از مهییشهیی زمین یا م توان

یوشهیی سیده و پیچیده برای محیس ة ت خیر و تعرق پدینسیل،

خش ک

سککی  SPIدی هری

فيزيك زمين و فضا ،دوره  ،42شماره  ،3پاييز 1395
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وی سنده سرانو از یوش تویندوایت ( )1948بدینمنظوی ا سدفیده
کرد (میویومیتیس2007 ،؛ ویسککندهسککرانو و همكییان.)2010 ،
دی پژوهم حیضککر برای محیس ک ة شککیخص  SPEIاز یاهنمیی
پیوسکککت پیمگفده دی محیط ( Rویسکککندهسکککرانو و همكییان،
 )2010بهره برده شککد .شککیخص  SPEIبراسککیش یوابط ( )5تی
( )12بهدست م آید.

10T m

)

()5
()6

I

T 1.514

) (=i

() 7

5

( )8

که دی این یوابط T،دمیی میینگین میهینه به دیجه سککلسککیوش،
 mضری

واب سدگ به  I ،Iشیخص گرمی یی مجموش شیخص

 12می هه  K ،iضکککری

تصکککحیح برحسککک

سیعتهیی تیبم است.

جدول  .1برخی از خصوصیات آماری متغیرهای مورد بررسی در ایستگاههای تحقیقاتی
ایستگاه

بانه

بیجار

قروه

مریوان

سقز

سنندج

زرینه

o

بارش ماهانه ( )mmدمای بیشینه ( )oCدمای کمینه( )oCدمای میانگین() C

بیشینه

244/60

35/00

22/70

28/80

میانگین

56/83

18/64

8/73

13/69

کمینه

0/00

2/60

-4/50

-0/80

انحراف معیار

60/98

10/57

8/10

9/32

ضریب تغییرات ()%

107/30

56/68

92/78

68/07

بیشینه

129/00

34/30

18/20

26/20

میانگین

25/33

17/16

5/96

11/56

کمینه

0/00

-6/80

-13/90

-10/30

انحراف معیار

25/90

11/08

7/97

9/51

ضریب تغییرات ()%

102/26

64/54

133/87

82/23

بیشینه

153/20

34/30

18/60

26/50

میانگین

27/55

17/79

5/94

11/87

کمینه

0/00

-5/40

-13/50

-9/40

انحراف معیار

29/81

10/61

8/02

9/29

ضریب تغییرات ()%

108/21

59/66

135/03

78/31

بیشینه

363/20

37/30

17/60

27/30

میانگین

74/33

21/05

5/14

13/10

کمینه

0/00

0/80

-11/90

-5/20

انحراف معیار

85/37

10/53

6/69

8/53

ضریب تغییرات ()%

114/86

50/00

130/08

65/16

بیشینه

187/90

35/90

17/30

26/90

میانگین

34/45

18/96

2/77

8/78

کمینه

0/00

-5/70

-17/80

-15/00

انحراف معیار

36/57

10/98

7/14

9/45

ضریب تغییرات ()%

106/13

57/93

257/78

107/57

بیشینه

143/70

39/00

20/50

29/30

میانگین

32/29

22/39

6/35

14/38

کمینه

0/00

0/70

-8/90

-3/90

انحراف معیار

35/66

10/79

7/33

9/00

ضریب تغییرات ()%

110/43

48/19

115/38

62/61

بیشینه

158/90

31/10

14/30

22/40

میانگین

31/10

14/42

1/95

8/22

کمینه

0/00

-3/00

-13/10

-7/40

انحراف معیار

32/71

10/78

7/79

9/25

ضریب تغییرات ()%

105/20

74/73

399/27

112/53

میه و عر

میه و  Nبیشکککینه تعداد

m = 6.75 × 10−7 I3 − 7.71 × 10−5 I2 + 1.79 × 10−2

مشخصه آماری

30

)

جغرافییی  NDM ،تعداد یوزهیی ی
( PET = 16K

NDM

N

12

() ( = K
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تحلیل هم سکککدگ و اسکککدفیده از نرمافزای  Rموید آزمون قرای
گرفت.

Di = Pi − PETi

()9

براسککیش ندییج تحهیهی مدعدد مشککخص شککده اسککت که
بهد یل تنیسککک

توزیع جسکککدی

بیشکککدر بی داده هیی دایای

 .3نتايج و بحث
ندییج حیصل از محیس ه شیخص  SPIدی ایسدگیههیی موید

چو گ و نیز دن ی ة طوالن تر دی دامنة اندهیی توزیع ،دایای

بریس دی شكل  1عرضه شده است و م توان تغییرا زمین

کییای بهدری دی تعیین تیبع تراکم احدمیل یی  pdfسکککریهیی

شیخص بییش اسدینداید یا دی هرکدام از ایسدگیههی مشیهده

زمین  Dا ست ،ذا دی محی س ه تیبع تراکم احدمیل دی محی س ة

کرد .همینگونه که دی شكل  1مشیهده م شود ،دی اکثر

اسدفیده م شود .تیبع تراکم احدمیل

ایسدگیههی دی فیصلة سیلهیی  1995تی  1998وقوش ترسی هی

گیییدم ط ق یابطة

بیشدر بوده و این وضعیت دی سیلهیی  2003تی  2007نیز کم و

 SPEIاز توزیع جسدی

سککریهیی  Dبراسککیش توزیع جسککدی
زیر محیس ه م شود.
−2

()10

بیم دی اکثر ایسدگیههیی موید بریس تكرای شده است .دی
x−γ β

]) )

α

( [(1 +

که دی این یابطه β ،α ،و  γبهترتی

β x−γ β−1

)

α

( = )f(x
α

پییامدرهیی مهییش ،شكل

و اصل برای مهیدیر  Dدی دامنه ∞ > D< γهسدند ( سینگ و
هم كییان1993 ،؛ ویسکککن دهسکککرانو و هم كییان .)2010 ،برای
گیییدم از یوش ممین

محیسک ة پییامدرهیی توزیع جسککدی

وزن احدمیل بهمنز ة یوش توانمند و سیده اسدفیده شد .تیبع
توزیع احدمیل سریهیی  Dنیز برا سیش یابطة زیر بهد ست م
آید.
β −1

] )

()11

a
x−γ

ایسدگیههیی بینه ،مریوان و زیینه وقوش ترسی هی بیشدر از
خش

سی هی اتفیق افدیده است .براسیش ندییج ،نوسینهیی
بییش اسدینداید دی دویة موید بریس

شیخص محیس یت
بزیگ است.

دی تحلیل ندییج حیصل از محیس ة شیخص خش
مشخص شد که شد هیی مدفیو

شیخص پیمگفده دی

ایسدگیههیی مدفیو بهدست آمد .دی این یاسدی ایسدگیههیی قروه
و بیجیی شد

سی

خش

کمدری نس ت به سییر ایسدگیههی

داشدند .همچنین بریس تغییرا زمین شیخص خش
( F(x) = [(1 +

سی SPI

سی SPI

دی ایسدگیههیی تحهیهیت نشین م دهد که اکثر ایسدگیههی از

شککیخص  SPEIدیحكم مهیدیر اسککدینداید شککدة ) (Fxیا م

ا گوی تهری یً یكسین

توان بهآسین محیس ه کرد.

تغییرپذیری زیید شیخص  SPIدی سیلهیی موید بریس مشهود

()12

C0 +C1 W+C2 W2
1+d1 W+d2 W2 +d3 W3

SPEI = W −

ت عیت م کنند ،امی دی ایسدگیه زیینه

است؛ بهنحویکه بهصوی مدنیوب سیلهیی خش

و مرطوب

تكرای شده است .براسیش ندییج عرضه شده دی شكل  ،1یوند

که دی آن W = √−2ln(P) ،برای  P≤0.5بوده و Pاحدمیل

کیهش دی شیخص خش سی  SPIدی کلیة ایسدگیههی بهچشم

بیشدر شدن مهیدیر تعیین شده  Dاست .مهیدیر مهیدیر C1 ،C0

م یسد که این نشیندهندة شرایط خش

تر دی سیلهیی اخیر

و  C2و همچنین  d2 ،d1و  d3ثیبت هسککدند .شککیخص SPEI

است .شییین ذکر است که بیشدرین شد خش

سی و ترسی

مدغیر اسککدینداید شککده اسککت و بنیبراین م تواند بی سککییر

براسیش شیخص  SPIط سیلهیی موید بریس دی ایسدگیههیی

مهیدیر  SPEIدی مكین و زمین مهییسکککه شکککود .مهدای SPEI

گونیگون ،مدفیو

است و از ا گوی خیص پیروی نم کند.

معیدل صکککفر به معنیی مهیدیر منط ق بی  %50احدمیل تجمع D

براسیش ندییج ،دی ایسدگیه بیجیی دی  1375خش سی بی بیشدرین

است (ویسندهسرانو و همكییان2010 ،؛ ،تیجبخم و همكییان،

شد اتفیق افدیده است و دی ایسدگیههیی سنندج ،قروه و زیینه نیز

سککی  SPIو

خش سی بی شد زیید دی  1375و  1376اتفیق افدیده است .این

 SPEIاز برنیمهنویسکک و محیسکک ة شککیخصهیی پیمگفده دی

دی حی است که ترسی شدید دی  1384و  1385تهری یً دی همة

محیط نرمافزای بر نی مهنویسککک  Rاسکککد فیده شککککد .دی ادا مه،

ایسدگیههی بهوقوش پیوسده است .ندییج محیس ة شیخص  SPEIدی

هم سکککدگ میین شکککیخصهیی  SPIو  SPEIو بی اسکککدفیده از

ایسدگیههیی اسدین کردسدین دی شكل  2نشین داده شده است.

ی

 .)1394بهمنظوی محیسکک ة شککیخصهیی خشکک

فيزيك زمين و فضا ،دوره  ،42شماره  ،3پاييز 1395
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(الف)

(ب)

(ج)

(د)

(و)

(ه)

(ز)
شکل  .1نتایج محاسبة شاخص خشکسالی  SPIدر ایستگاههای تحقیقاتی( ،الف) بانه( ،ب) زرینه( ،ج) قروه( ،د) مریوان( ،ه) سقز( ،و) سنندج و (ز) بیجار
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(ب)

(ج)

(د)

(ه)

(و)

(ز)
شکل  .2نتایج محاسبة شاخص خشکسالی  SPEIدر ایستگاههای تحقیقاتی( ،الف) بانه( ،ب) زرینه( ،ج) قروه( ،د) مریوان( ،ه) سقز( ،و) سنندج و (ز) بیجار

دی بریس وضعیت خش

سی اسدین کردسدین بی اسدفیده

از شیخص  SPEIمشیهده م شود که همینند شیخص SPI

ا گوی تغییرا دویهای خش

سی دی ایسدگیههیی بینه ،سهز

و سنندج قیبل تشخیص است .قیبل ذکر است که شد
خش

سی هیی محیس ه شده بی اسدفیده از شیخص SPEI

بهندی

از مهدای عددی  2بیالتر است .دی این موید م توان

گفت که بی حی شدن عیمل دمی دی تعیین خش

سییر عوامل اقلیم

عالوه بر بییش دی تعیین خش

سی

مطیبهت داید و آنهی یا تأیید م کند .براسیش ندییج ،شیخص
 SPEIقیبلیت تشخیص خش

سی و تعیین دقیق توا دویه

هی یا داید .ا ده دی شرایط اقلیم بی نوسینهیی کم دمی ،هر دو
شیخص  SPIو  SPEIبه تغییرا

بییندگ واکنم یكسین

و بی

نشین م دهند .ندییج پژوهم حیضر بی ندییج آبراموپو وش و

اسدفیده از شیخص  SPEIو ط عیً اثرا مدهیبل بییندگ و دمی،

همكییان ( )1998و ویسنده سرانو و همكییان ( )2010م ن بر

شد خش

سی

( )1394و مصطف زاده و همكییان ( )1394م ن بر اسدفیده از

سی افزایم ییفده است .بهع یی دیگر عالوه بر

کیهم بییندگ دی منطهة مطی عیت  ،افزایم دمی نیز برای وقوش
پدیدة خش

سی مزید بر علت شده است .ییفدة پیمگفده ،بی

ندییج تیجبخم و همكییان ( ،)1394زایش ابیینه و همكییان

توانیی شیخص  SPEIدی تعیین دقیق توا
خش

و نوسینهیی

سی نس ت به شیخص  ، SPIمطیبهت داید .تغییرپذیری

بیشدر شد

خش

سی

و ترسی

براسیش شیخص SPEI

نس ت به  SPIدی منطهة تحهیهیت نیز از دیگر ییفدههیی پژوهم

فيزيك زمين و فضا ،دوره  ،42شماره  ،3پاييز 1395
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حیضر است .همچنین بیشدرین تعداد کل واقعههیی
خش

سی  ،بهویژه خش

خش

سی یا توجیه م کند.

سی شدید/خیل شدید بی شیخص

ندییج تحلیل هم سدگ مهیدیر محیس ه شدة شیخصهیی

 SPEIمشخص شده است که این بیینگر مشییکت مؤثر ت خیر-

 SPIو  SPEIدی ایسدگیههیی اسدین کردسدین بههمراه مهدای

سی هی است .توصیه م شود شیخص

هم سدگ و سطط معن دایی دی شكلهیی  3تی 5

تعرق دی پییم خش

اسدینداید شدة بییش و ت خیر -تعرق بهس

ضری

نییز به دادههیی

بهصوی میتریس پراکندگ ابر نهیط نشین داده شده است .بی

اندک نس ت به سییر شیخصهیی خشكسی  ،بیشدر موید

عرضة نمودای ابر نهیط،

اسدفیده از آزمون هم سدگ دی قی

اسدفیده قرای گیرد .برآویدهیی دقیق مدل  SPEIنس ت به

هیسدوگرام ،فراوان و ضری

 ،SPIاسدفیده از آن بهمنظوی نمییم ،تحلیل و پییم شیخص

آمییی یا بی دقت بیشدری موید تحلیل قرای داید.

(الف)

معن دایی ،م توان هم سدگ

(ب)

شکل  .3نتایج همبستگی بین شاخصهای خشکسالی  SPIو  SPEIدر ایستگاههای( ،الف) زرینه و (ب) .بانه

(ب)

(الف)

شکل  .4نتایج همبستگی بین شاخصهای خشکسالی  SPIو  SPEIدر ایستگاههای( ،الف) مریوان و (ب) قروه

(ب)

(الف)

(ج)
شکل  .5نتایج همبستگی بین شاخصهای خشکسالی  SPIو  SPEIدر ایستگاههای (الف) سنندج ( ،ب) سقز و (ج) بیجار
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براسیش اطالعی عرضه شده دی شكلهیی  3تی  ،5نمودای

اسدینداید شدة بییش و شیخص اسدینداید شدة بییش و ت خیر-

مهیدیر

تعرق دی شرایط گونیگون دادههیی دی دسدرش ،موید اسدفیده

و سطوح معن دایی

قرای م گیرد که تیبعهیی کمك مدعددی دی اخدییی تحلیل

پراکندگ

ابر نهیط به همراه هیسدوگرام فراوان

شیخصهی ،ضری

هم سدگ

( )p<0.01( ،)p<0.001و ( )p<0.05بین مهیدیر شیخصهیی
 SPIو  SPEIدی هر ایسدگیه داده شده است .تعیین هم سدگ
بین شیخصهیی خش

 SPIو  SPEIم تواند

سی

امكینپذیری اسدفیده از شیخص  SPIدی منیطق فیقد دادههیی
دمیی و به ت ع آن اسدفیده نكردن از شیخص  SPEIیا بی توجه

ندییج شیخصهی قرای داده است.

 .4نتيجهگيری
پژوهم حیضر بی هد
خش

ایزییب

و مهییسه شیخصهیی

 SPIو  SPEIدی اسدین کردسدین صوی

سی

هم سدگ  ،فراهم کند .بهع یی دیگر

پذیرفت .براسیش ندییج دی اکثر ایسدگیههی دی فیصلة سیلهیی

وجود هم سدگ معن دای بین

 1995تی  1998وقوش ترسی هی بیشدر بوده و نیز این وضعیت دی

شیخصهیی اشییه شده ،م توان از شیخص  SPIدی منیطق

سیلهیی  2003تی  2007کم و بیم دی اکثر ایسدگیههیی موید

فیقد دادة دمیی و بی دقت شیخص  SPEIاسدفیده کرد .اگرچه

بریس تكرای شده است .دی ایسدگیههیی بینه ،مریوان و زیینه

به معن دایی و ضری

م توان گفت که دی صوی

این امر نیقض برتری شیخص  SPEIنس ت به  SPIبهس

وقوش ترسی هی بیشدر از خش

حی کردن عیمل دمی عالوه بر بییندگ دی بریس وضعیت

ایسدگیه زیینه دی میههیی ابددای سیل شرایط ترسی

خش

سی

و ترسی

نیست .براسیش ندییج عرضه شده دی

حیکم

است و نیز تداومهیی تهری یً یكسین از نظر دویههیی خش

و

بین شیخصهیی

مرطوب ط دویة آمییی موید بریس مشیهده م شود .دی

سی  SPIو  SPEIمشیهده م شود که دی همة ایسدگیه

تداوم

شكلهیی  3تی  5دیخصوب هم سدگ
خش

سی هی اتفیق افدیده است .دی

هیی موید بریس  ،بین شیخصهیی پیمگفده هم سدگ وجود
داید .ندییج تحلیلهیی مهییسهای یوشن سیخت که ضری هیی
هم سدگ بین  )p<0.01( 0/19و  )p<0.0001( 0/52و معن
دای از نظر آمییی ،مدغیر هسدند .هم سدگ

ضعی

میین

شیخصهیی  SPIو  SPEIبهدست آمده دی ایسدگیه سهز

ایسدگیههیی قروه ،مریوان و سنندج نیز شرایط ترسی

کمدری داید .قیبل ذکر است که عل یغم اینكه ایسدگیههیی
موید بریس
تفیو
خش

دی اسدین شرایط دمیی

قیبلتوجه

مدفیوت

دایند ،و

از نظر وقوش دویههیی ترسی

و

سی بین ایسدگیههی براسیش شیخص  SPIوجود نداید.

قیبل ذکر است که یبدز و همكییان ( )2006شیخص پیمگفده

( )0/19نیز م تواند نیش از ت خیر و تعرق دی فصلهیی بهیی و

یا برای تحلیل خش

تیبسدین بی افزایم دمی و محیس ه شده بی شیخص  SPEIبیشد.

اقلیم و نیز وقوش وقییع حدّی نیز منیس

بیشدرین هم سدگ نیز دی ایسدگیه سنندج بی مهدای  0/52محیس ه

تغییرا دمیی تفیو دمی و ت خیر و تعرق نیش از آن ممكن

شد .همینگونه که دی شكلهیی  3تی  5مشیهده م شود،

است به تفیو ا گوی وقوش ،مد و توا دویههیی ترسی

هم سدگ بین مهیدیر شیخصهیی  SPIو  SPEIمحیس یت دی

و خش

همة ایسدگیههیی موید بریس از نوش هم سدگ مث ت است .دی

 SPEIیا دی تعیین ا گوی تغییرا

همین یاسدی دی همة ایسدگیههی هم سدگ

بین مهیدیر

خش

سی

سی

دی شرایط افزایم دمی ،تغییرا

سی

تشخص دادهاند .دی

منجر شود ،که از این نظر م توان شیخص
مكین و مهییسه شرایط

ایسدگیههی و منیطق گونیگون دایای برتری

شیخصهیی بییش اسدینداید و شیخص اسدینداید شده بییش و

دانست .این امر همسو بی ندییج تحهیق پیئو و و همكییان ()2012

ت خیر -تعرق دی سطط ( )p<0.001معن دای است .بهطویکل

و ویسنده سرانو و همكییان ( )2012است .ندییج میتریس

م توان گفت که اسدفیده از دادههیی اقلیم  ،ن ود نییز به

هم سدگ مهیدیر شیخصهیی  SPIو  SPEIنشین م دهد که

دیبییه مدلسیزی سیمینة مویدنظر و تعیین

هم سدگ معن دای بین ندییج شیخصهی وجود داید که بی ندییج

ب هنجیییهیی اقلیم  ،از مزاییی شیخصهیی  SPIو SPEI

یاسدی است.

فرضیههیی

بن مهد و خلیل ( )1391و نصرت ( )1393دی ی

است .دی این یاسدی

ا ده چون ایسدگیههیی اندخیب تی حدی دی شرایط اقلیم تهری یً

پیوستهیی تدوین شده  SPIو  SPEIدی نرمافزای  Rدیحكم

قرای گرفدهاند اندظیی م یود که یوند وقوش

نس ت به سییر شیخصهیی خش

سی

نرمافزایی توانمند برای محیس ه سریهیی زمین

شیخص

مشیبه
خش

سی هی مشیبه بیشد ،که دی این خصوب م توان به

فيزيك زمين و فضا ،دوره  ،42شماره  ،3پاييز 1395
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ضعی بودن ضری هم سدگ دی ایسدگیه سهز اشییه کرد .این
دیحی

است که ممكن است ندییج دیخصوب ایسدگیههیی

بی شرایط اقلیم مدفیو از نظر دمیی اینگونه ن یشد ،که این

خش

سی بی اسدفیده از زنجیرة مییک

و یوش خط -

گیییدم  ،یاهكییی برای اعالم هشدای او یه ،م .علوم و
مهندس آبخیزدایی.37-56 ،)4(8 ،

نییزمند آزمون و مهییسة ندییج دی شرایط اقلیم گونیگون و

بن مهد ،ش.ا .و خلیل  ،د ،1391 ،.تجزیهوتحلیل مهییسهیی

دستییب به جمعبندی نهیی است .دی شرایط کم ود و یی

یفدیی شیخصهیی خش

هواشنیس  SPEIو SPI

محدودیت داده ،ت خیر و تعرق پدینسیل یا م توان براسیش

بی به کییگیری آزمونهیی پییامدری و نیپییامدری

دی

ایران ،او ین کنفرانس

یوشهیی سیده شده مینند توینوایت محیس ه کرد ،و
صوی

وجود دادههیی جزئ و دقیق م توان از یوشهیی

همچون هییگریوز و پنمن برای تعیین تغییرا

خش

سی

اسدفیده کرد .براسیش ندییج کییندیش و دیاکیز ()2002
شیخصهیی ایزییب خش

سی بیید به سیدگ قیبل محیس ه

و از نظر آمییی قیبل اعدمید بیشد .دی این یاسدی اسدفیده از

سی

هم سدگ دی ایسدگیههیی مندخ

مل یاهكییهیی دسدییب به توسعة پییدای ،تهران.
تیجبخم ،ش ،.عیس خین  ،ن .و فضلکیظم  ،ا،1394 ،.
سی

ایزییب خش

هواشنیس

دی ایران بی اسدفیده از

شیخص اسدینداید شدة بییش و ت خیر و تعرق ،م .فیزی
زمین و فضی.313-321 ،)2(41 ،

شیخص  SPEIدی شرایط گونیگون اقلیم و م یحث تغییر

زایش ابیینه ،ح ،.ق یئ سوق ،م .و مسیعدی ،ا ،1394 ،.پییم

اقلیم ،دایای مزیت قیبلتوجه است .دی همین زمینه تیجبخم

خش

بر م نیی شیخص بییش -ت خیر و تعرق

و همكییان ( )1394و زایش ابیینه و همكییان ( )1394نیز به

اسدینداید شده ( )SPEIتحت تأثیر تغییر اقلیم ،م .آب و

کییای اسدفیده از شیخص اسدینداید شدة ت خیر و تعرق دی

خیک.374-392 ،)2(29 ،

تحلیل خش

سی

سی

همراه بی عیمل بییش اشییه کردهاند .ا ده

سلطین  ،ش .و سعیدت  ،ش .ش ،1386 ،.پهنهبندی

شیخص  SPEIنس ت به شیخص اسدینداید شدة بییش به

دی اسدین اصفهین بی اسدفیده از نمییه بییش

مدغیرهیی اقلیم

بیشدری دی محیس ی

نییز داید ،بهیوش

محیس ة ت خیر و تعرق پدینسیل حسیسیت داید و همچنین نییزمند
دویة طوالن تری بی تغییرا
تحهیهی

اسدینداید ) ،(SPIم .علوم مهندس

آبخیزدایی ایران،

.64-67 ،)2(1

ط یع اقلیم است .دینهییت

مسیعدی ،ا ،.خلیلزاده ،م .و محمدی اسدیدکالیه ،ا،1387 ،.

بیشدر دی سییر منیطق اقلیم و نیز مهییسه بی سییر

سی هواشنیس دی سطط اسدین گلسدین ،مج.

شیخصهیی ایزییب خش

سی پیشنهید م شود.

پییم خش

علوم کشیویزی و منیبع ط یع .176-183 ،)2(15 ،
مصطف زاده ،ی .شهیب  ،م .و ذبیح  ،م ،1394 ،.تحلیل

مراجع

خش

بیقری ،ی .و محمدی ،ب ،1391 ،.بریس
خش

خش

سی

تغییرا

مكین

سی بی اسدفیده از زمینآمیی دی اسدین کرمین دی ی

دویة آمییی س سی ه ( ،)1349-1379فصلنیمه تحهیهی مرتع
و بییبین ایران.313-321 ،)2(19 ،
بن مهد ،ش .ا .و خلیل  ،د ،1393 ،.تحلیل اندهیلِ گروه هیی
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Summary
Drought indices are commonly used to quantify and assess drought characteristics. The Standardized
Precipitation Index (SPI), and recently introduced Standardized Precipitation-Evapotranspiration Index
(SPEI) are considered as universal meteorological drought indices which allow comparisons of drought
conditions across different climate regions. The SPI captures anomalies in precipitation, whereas the SPEI
estimates anomalies in climatic water balance that incorporates temperature. The main aim of this study is
to compare historical drought occurrence based on SPI and SPEI indices using R programming. The SPEI
index is used because of multi-scalar nature of index and the advantage of identifying the multi-temporal
nature of droughts. According to data availability, seven synoptic stations were selected for a drought
analysis across Kurdistan Province. The two-parameter gamma distribution was used for calculating SPI
across the study period (1995-2013) and stations within the study area. The potential evapotranspiration
(PET) was computed using the Thornthwaite's equation, and then the SPEI is calculated at a monthly
temporal resolution using SPEI package in R software. The SPI and SPEI values are calculated and then
the statistical analysis along with significant level scatter plot was performed. The graphical plot of 3-month
SPI and SPEI values were prepared to visualize the capabilities of used indices in determination of wet and
dry spells over studied stations. The relationships between computed SPI and SPEI values were analyzed
using correlation coefficient and p-value at each station. The results indicated that some differences in the
pattern and sequence of wet and dry spells exist based on calculated indices. Also, the SPEI index identified
the longer wet and dry spell conditions than SPI in almost all cases. The results of the comparative analysis
indicated that the SPI and SPEI were varied between 0.19 (p<0.01), and 0.52 (P<0.01), which were
statistically significant in all stations. A very low correlation between the SPI and SPEI was identified in
Saghez station (correlation coefficient= 0.19), which seems to be due to evapotranspiration and moisture
loss during spring/summer with the increasing temperatures that is accounted for by SPEI. The highest
correlation coefficient was calculated between SPI and SPEI in the Sanadaj station (0.52%). Since, the SPEI
accounts temperature in defining drought spells, therefore, it is advisable to use SPEI instead of SPI for
drought assessment. According to the graphical interpretation of the results, there was large difference
between the droughts depicted by the precipitation-based SPI and the temperature influenced SPEI. Also
the SPEI captured the influence of temperature and depicted severe and longer duration droughts which
provide support for better performance and reliability of the SPEI index. It should be noted that in terms of
lack of data, evapotranspiration can be calculated by simple methods such as Thornthwaite, but considering
detailed available data, the Hargreaves and Penman methods can be used to determine drought occurrences
in the SPEI calculation. The calculation of drought indices should be simple and statistically reliable, in
this regard, SPEI indicators in different climatic conditions and climate change issues has a significant
advantage. Also, more climate variables are needed to calculate the SPEI index than the SPI index. Also,
the calculated evapotranspiration value is sensitive to the used method and requires a longer data period
with natural variabilities. Further research is recommended in other climatic regions which is needed for
comparison of SPEI with other common drought indices to draw comprehensive conclusions.
Keywords: Meteorological drought, Potential evapotranspiration, R software, Standardized precipitation
index, Wet-dry spell analysis.
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