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 )مطبلعّ مًردْ: استبن فبرس(

 9، زَرا خسرياو2ٓمحمذحسٕه مجٕه ،*7امٕرحسٕه پبرسبمُر

 . مرثٓ، داوطکذِ کطبيرزْ ي مىبثع طجٕعٓ، داوطگبٌ فسب1

 . استبدٔبر، داوطکذِ مىبثع طجٕعٓ ي کًٔرضىبسٓ، داوطگبٌ ٔسد2

 داوطکذِ مىبثع طجٕعٓ ي کًٔرضىبسٓ، داوطگبٌ ٔسد ،زدأٓ ثٕبثبنجًْ دکترْ . داوط3

 (01/06/1316 تصًٔت تبرٔخ ؛20/03/1316 درٔبفت تبرٔخ)

 چکٕذٌ

ٓ  َبْ طجٕعیٓ   ثر جًامع ثطرْ ثٕطتر از دٔگر پذٔذٌ از وًسبوبت اقلٕمٓ است کٍ ياضحٓبلٓ وطبوّ کسخط . ثیٍ  گیاارد  تیثیٕر می

( 2016یی  1111سبلٍ ) 20َبْ ثبرش مبَبوّ وٍُ أستگبٌ َمذٔذْ استبن فبرس طٓ ديرِ آمبرْ  دادٌ مىظًر ثررسٓ خطکسبلٓ از

َیبْ   ثٍ اوتخبة ثُترٔه ومبٍٔ از مٕبن ومبٍٔ ، RUNاستفبدٌ ضذ. اثتذا پس از محبسجّ ضذت خطکسبلٓ ثب استفبدٌ از مفًُم تئًرْ 

DI، PNPI، SIAP، RAI، SPI  يBMDI  6.43 فیسار ا مب اسیتفبدٌ از ویر  ضیذ. در ادامیٍ، ثی   اقذام SMADA     سیرْ زمیبوٓ ضیذت

ضذ ي پس از اوتخبة ثُترٔه تبثع تًزٔع ثراْ َر أستگبٌ، ضذت خطکسبلٓ ثیب   خطکسبلٓ ثر تًاثع تًزٔع مختلف ثرازش دادٌ 

ْ  لي ي جیذ  ٌسبل محبسیجٍ ضیذ   20ي  22، 10َبْ دي، سٍ، پىج،  َبْ دي، چُبر، ضص ي َطت مبٍَ در ديرِ ثبزگطت تذايم  َیب

ٍ     Spss 22مرتجط ثب ضذت، تذايم ي ديرِ ثبزگطت خطکسبلٓ تٍُٕ ضذ. َمچىیٕه، ثیب اسیتفبدٌ از ثروبمیّ      اْ ي  ثیٍ آویبلٕس خًضی

، ArcGIS 9.3افیسار   ي ثیب اسیتفبدٌ از ویرم    IDWٔیبثٓ   ضیذ. در پبٔیبن، ثیب ريش درين   اقیذام  ضذٌ ٍ َبْ مطبلع ثىذْ أستگبٌ گريٌ

 SPIصًرت جذاگبوٍ اوجبم گرفت. وتبٔج وطبن داد ضیبخ    سبلٍ ثٍ 10ثراْ دي ديرِ  ضذٌٍ لعثىذْ خطکسبلٓ محذيدِ مطب پُىٍ 

ثٍ عىًان ثُترٔه ضبخ  تًاوستٍ است تفسٕر مىبسجٓ از محبسجبت خطکسبلٓ را در مىطقٍ داضتٍ ثبضذ. ثٍ طًر کلٓ، وتبٔج ثٕیبن  

 سأطٓ داضتٍ است.کٍ طٓ دَّ اخٕر ضذت خطکسبلٓ وسجت ثٍ دَّ قجل از آن ريوذ اف کىذ مٓ

 . ، ضبخ  ثبرش استبوذاردثىذْ ، خًضRUNٍتئًرْ ثىذْ،  استبن فبرس، پُىٍ: ياشگبنکلٕذ 
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 مقذمٍ

هبی اقلیمیی ککااشضیونذه    خطکسبلی هواضنبسی یکی از پذیذه

ضذت، کیذام  م راامانیی   مطخػۀ است که ثه طوش عمذه ثب سه 

ذییذۀ  پگیب  دش ضینبخت   نخسیتی   . ]1[ضود  مقوع ضنبخته می

کعایفییی منبسییت از ست اسییت. خطکسییبلی اشائییۀ  ،خطکسییبلی

زمیبنی  ثیبزۀ  دهذ که ثبشنذگی دش ها  هواضنبسی زمبنی شمی می

خطکسیبلی  ادامیۀ  معی  کمتا از میبنگی  دشازمذت ست ثبضیذ.  

هواضنبسییی ثییه مییذت طییوبنی سییجت ثییامز انییواع دیگییای از 

غیلی  هیبی ا  ضود. ای  پذیذه دش ماقع از میژگی هب می خطکسبلی

ست کیثییاات  سیذ م  هبی متفبمت ثه ضمبش می اقلیمککااشضونذۀ م 

ضیود، ثلکیه    خطک محذمد نمیی  نیمهغاربً ثه نواحی خطک م 

خطک م هیم دش منیبطم ماطیوة ثیه مقیوع       هبی هم دش اقلیم

د. مییاات اسیتمااش   ضیو  کمجود منبثع سة میسجت پیونذد م  می

گویییبی ضییذت خطکسییبلی دش  ،خطکسییبلی دش یییک من  ییه

ثیبش   زییبت ضذت خطکسبلی سییبش   طوبنیست. ثه طوشی که دبنس

 .]2[ دهذ طبت میست شا ثیطتا ن

از ای  متثیا هبی  سگبهی از ضذت، کذام  م مسبحت پهنه

ثبزگطیت معیی    دمشۀ خانذه م احتمبل مقیوع ست دش  پذیذۀ 

کوانذ دش مذیایت منبثع سة م دش ضاای ی که ای  پذیذه،  می

نگل م ماکع( شا دش خ ا انهیذا   منبثع حیبکی )سة، خبک، خ

م نبثودی قااش داده است، ثسیبش مؤیا م مفیذ ثبضذ م مذیاات 

منبسییت م هییبی  کییبشگیای کػیمیم  ثیه شا دش ماثیو  ثییه ست  

هیبی   ت خسیبش کیب  دهیذ   میی یبشی خػوظ سندیذه دش ای  

کمتیای  حیذ   هبی همااه ثب خطکسیبلی شا ثیه    نبضی از سبل

 .]3[ ثاسبننذ

 تحقٕقپٕطٕىّ 

هیبی اخییا، م بلعیبت     کوخیه ثیه اهمییت مو یوع دش دهیه     ثب 

ای دش ایاات م دیگا کطوشهبی مختلف خهیبت دش ایی     گستاده

اضیبشه   نهیب زمینه غوشت گارته است که دش ادامه ثه ثاخیی از س 

شاث یۀ  ثاشسیی   ثیه منویوش   ]4[ صضود. کوضکی م همکبشان می

سثخییا  حو ۀ زمبنی خطکسبلی هواضنبسی م هیذشملوژیکی دش 

 12کذام  ییک، سیه، ضیص م    دمشۀ ضذت خطکسبلی ثب  ک، اکا

ثیب اسیتفبده    ]5[کاداش  غذاقت. رتبحی م شا محبسجه کادنذمبهه 

(، کذام ، ضیذت م راامانیی   SPIاز ضبخع ثبشش استبنذاشدضذه )

مبهیه شا   دم، چهبش، ضص م هطیت هبی زمبنی  خطکسبلی ثب گب 

 هیبی خنیوة بیاة اییاات محبسیجه کادنیذ. نتیبیح        دش حو ه

هییبی  ثاشگییی خطکسییبلی ثییب کییذام  نطییبت داد پییژمهص سنهییب

هیبی ثلنذمیذت    مذت دم کب چهبش مبهه نسیجت ثیه کیذام     کوکبه

ثب ثاسمشد م کخمی   ]Yildiz 6 [ضص م هطت مبهه کمتا است.

حو یۀ  خػوغیبت زمبنی م مکبنی خطکسیبلی هواضنبسیی دش   

هیبی ضیذت، گسیتاه م     سذ هاربنلی دش کاکیه کوانست میژگیی 

هیبی   ثبزگطیت دمشۀ ثیاای   SPIخطکسبلی شا ثیه شمش   راامانی

م ثیا ایی  اسیبر اشزییبثی خیود شا از       کیاده  مختلف محبسیجه 

ص . ش یبیی م همکیبشان  کنذکثییاات خطکسبلی دش من  ه اشائه 

کثییا دش کعیی  شماثط ضذت، مذت، راامانی م مسعت کحت  ]3[

ثنذی ثی  ایسیتگبهی   خطکسبلی دش ضمبل باة ایاات، ثه گامه

 پیژمهص سنهیب   کادنذ. نتیبیح  اقذا  ایت کاسبلی م خطکسبلی ا

مکیبنی م زمیبنی   نویا  نطبت داد ضاایط کاسبلی م خطکسبلی از 

هیب   یکسیبت م دش ثیی  گیامه    هبی هیا گیامه ک ایجیبً    دش ایستگبه

کیثییا  دش ثاشسیی   ]7[ص م همکیبشان زاده  حسی متفبمت است. 

کسیبلی  هبی ضذت، مذت م راامانیی خط  منحنی کغییا اقلیم ثا

ضیذه اسیتفبده کادنیذ.     اسیتبنذاشد دش دزرول، از ضبخع ثیبشش  

کییذام  خطکسییبلی، ثیطییینۀ نطییبت داد  پییژمهص سنهییب نتییبیح

دش  ]8[ هبی کم ست اسیت. ملکیی م کاکمیبنی    ضذتثب زمبت  هم

ثهینیه از منیبثع   استفبدۀ ثاشسی مذیایت خطکسبلی ثه منووش 

م  SPIسة اسییتبت خااسییبت ضییمبلی از ضییبخع خطکسییبلی   

طیی   نطبت داد پژمهص سنهب استفبده کادنذ. نتبیح DICارااش  ا ن

 ضیذه  م بلعیه  ۀ(، من  ی 1389یی  1368سبله ) 21سمبشی دمشۀ 

سیبل خطیک شا پطیت سیا      11سبل ماطوة م  10دشمدموع 

دش کاسییییم  ]9[ص م همکیییبشان Halwaturaگذاضیییته اسیییت. 

هییبی ضییذت، مییذت م راامانییی خطکسییبلی دش ضییا   منحنییی

اسیتفبده کادنیذ م    SPEIم  SPI ،RDIهیبی   عضبخاستاالیب از 

هیبی   عنیوات ثهتیای  ضیبخع، منحنیی     ثیه  SPI  م  انتخبة

 سمییبشیدمشۀ ضییذت، مییذت م راامانییی خطکسییبلی شا طییی    

 کاسیم کادنذ.   ضذه م بلعه

کوانیذ   هیبی خطکسیبلی م پیبیص ست میی     سگبهی از میژگیی 

شاهکبشهیبی منبسیت دش میذیایت منیبثع     اشائۀ  راامانی ثهکمک 

 کح ییم  . هذف ازکنذشیای محی ی م. ..  ثانبمهکطبمشزی،  سة،

ثبزگطییت دمشۀ هییبی ضییذت، مییذت م  کعیییی  میژگییی حب ییا،

دش اسیتبت ریبشر اسیت     RUNخطکسبلی ثب استفبده از کئوشی 

انتخیبة   مبننیذ که دش کنبش ای  هیذف اغیلی، اهیذاف دیگیای     

 کای  کوزیع م. .. دنجبل ضذ.   منبست م کای  نمبیه منبست

 ضذٌ مطبلعٍ ّمىطق معرفٓ

اسیتبت ریبشر اسیت کیه ثیی  طیول       ضیذه   م بلعیه  ۀمن  
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ضاقی م عاؼ خغاارییبیی   55◦ 35'کب  50◦ 36'خغااریبیی 

ضمبلی ماقع ضذه است. ایی  من  یه    31◦ 40'کب  27◦ 03'

هبی خبظ خغااریبیی، کفبمت دش کوپوگااری  ثه دلیل میژگی

مکی متفیب دمیبیی  هیبی   اقلیم م گستاش ضمبل ثه خنوة ست

، ثه طوشی که ثا اسبر ضبخع دممیبشک  داشای اقلییم   داشد

 سپیذات کهمن  ۀ خطک است )ثه استثنبی  نیمهخطک م 

(. دمیبی هیوا دش ایی  من  یه کیبثعی از      داشداقلیم ماطیوة  

اشکفبع م عاؼ خغااریبیی است. میاات نامبت کحیت کیثییا   

 400کییب  100ای اسییت م از  ی مذیتاانییههییبی خییوّ خایییبت

هیبی   حو ههبی  ک سیما دش نوسبت است. ثا اسبر مت میلی

 ۀدشثاگیانییذ ضییذه م بلعییه ۀشسییوثی، من  یی –سییبختبشی 

 سیاخبت م زاگار است. –هبی سننذج  زمت

ثییه منوییوش ثاشسییی م ییعیت خطکسییبلی هواضنبسییی دش 

 هییبی ایسییتگبهمبهبنییۀ هییبی ثییبشش  ، دادهضییذه م بلعییه ۀمن  یی

سیبل   20حذاقل  هبی همذیذی که از ثی  ایستگبه ضذه م بلعه

کیل  اداشۀ ، انتخیبة م از  داضتنذ( 2016ی 1997سمبشی )سبث ۀ 

هبی ثبشش  داده ،ضذنذ. دش ادامهگارته هواضنبسی استبت ربشر 

ایستگبه سیینوپتیک ثیه لحیبح غیحت م همگنیی از       ۀ نُهمبهبن

هیبی   میژگیی . ثاخیی از  ضیذ ثاشسیی   هبی سمبشی سزموتطایم 

 سمذه است. 1دش خذمل  ضذه م بلعه هبی خغااریبیی ایستگبه

 ضذٌ مطبلعٍ َبْ سٕىًپتٕك مطخػبت أستگبٌ. 7جذيل 

 تأسٕسسبل  (mارتفبع از سطح درٔب ) عرؼ جغرافٕبٔٓ طًل جغرافٕبٔٓ وبم أستگبٌ

 1363 2030 31◦11' 52◦40' سثبده

 1372 2300 30◦54' 51◦38' اقلیذ

 1373 1098 28◦ 47' 54◦17' داشاة

 1365 1596 29◦47' 52◦43' زشقبت

 1365 1650 30◦11' 52◦17' دشمدزت

 1343 1484 29◦32' 52◦36' ضیااز

 1353 1353 28◦58' 53◦41' رسب

 1364 792 27◦42' 54◦17' بشستبت

 1372 405 27◦32' 53◦12' بماد

 

 َب مًاد ي ريش
َب ثب استفبدٌ از تئًرْ  تطکٕل سرْ زمبوٓ ي تحلٕل دوجبلٍ

RUN 
هب، سای زمبنی دش  م همگنی داده پس از اطمینبت از غحت

م یبر زمبنی مبهبنه ثاای ها ایستگبه کطیکیل ضیذ. طجیم    

کعایف، خطکسبلی هواضنبسی عجبشت است از ارت ثبشنذگی 

طیوبنی م دش  دمشۀ نسجت ثه یک س ح ثاش معی  دش یک 

سی ح ثیاش شا مییبنگی  دشازمیذت      ،مکبت مطخع. ابلیت 

لی ممک  است ها م، گیانذ سای زمبنی ثبشنذگی دش نوا می

س ح دیگای عالمه ثا ست انتخبة ضود. مفهو  س ح ثیاش  

یب کئیوشی دنجبلیه نییا مطیهوش اسیت م       RUN که ثه کئوشی

، ثیه کفکییک   ضیذ ثییبت    Yevejevichثیبش کوسیط    نخستی 

شخذادهبی خطک )کمتا از سی ح ثیاش( م کیا )ثیطیتا از     

. عالمه ثا ای ، ثیب اسیتفبده   ]10[ضود   یم مندا س ح ثاش(

کیوات ثاخیی از مطخػیبت خطکسیبلی      می RUNاز کئوشی 

. کیاد نویا ضذت، کذام  م ثاشگی مقیبیع خطیک شا کعییی     

 Drought) خطکسیبلی دمشۀ طول کوالی منفی، کذام  ییک  

Durationذ. مدموع انحااربت منفی دش ها کن  ی( شا کعیی  م

سندذ  می( شا Drought Severityکوالی، ضذت خطکسبلی )

م یذاش مییبنگی     (Drought Intensityی )م ثاشگی خطکسبل

میییژه از خطکسییبلی ثیییبت دمشۀ کسییای ثییبشش شا دش یییک 

ضیود، انتخیبة    میدیذه  1طوش که دش ضکل  ذ. همبتکن می

هیبی منفیی )خطکسیبلی( م     ثه کولیذ دنجبله X0س ح ثاش 

 .]11[د ضو می مندا مثجت )کاسبلی(

 
 از تئًرْ دوجبلٍ تعٕٕه مطخػبت خطکسبلٓ ثب استفبدٌ. 7 ضکل

]77[. 
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سبل متوالی م ذاش ثبشش از حذ سستبنه کمتیا   Kاگا دش 

ثیییبنی شخ داده اسییت. ثییه  Kثبضییذ، خطکسییبلی ثییه طییول 

 i ( اسیت. اگیا  qخطکسبلی، یک کیوالی از عیذ  مور ییت )   
 nاز ییک پیطیبمذ    Kهبی عذ  مور یت ثب طول  کوالیکعذاد 

 کیب  i=0ست از ۀ دامنداش ثوده م  کاات iمحذمدۀ عضوی ثبضذ، 
i=I  خواهذ ثیود،   که دش ست

 کنذ. ثنبثاای : میکغییا 
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سیبل   Kهیب ثیب طیول     کوالی، ماشیبنس کعذاد که دش ست 
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هبی موشد انتوبش است. ثیاای   خطکسبلیاد کعذ که دش ست 

نویا  مذ  ۀمیبنگی  طول کوالی خطکسبلی دش دنجبلمحبسجۀ 

 :]12[ ضود استفبده می 1از رامول  یب 
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 تحلٕل خطکسبلٓ ًَاضىبختٓ ي اوتخبة ثُترٔه ضبخع

خطکسیبلی هواضنبسیی،    ۀخبنج همههبی  کعیی  میژگیثاای 

داشد که ثسته ثه ضاایط مختلف  هبی ثسیبشی مخود ضبخع

کیای    منبسیت اسیتفبده از  ثنیبثاای ،  کوانذ متفبمت ثبضذ.  می

حػول ثهتای  نتیده  امشی ثیه  ثاای ضبخع خطکسبلی 

هیبی خطکسیبلی    شسذ. ثاای کعیی  م کجیی  میژگی نوا می

از  ضیذه  م بلعیه  ۀضیذت، کیذام  م راامانیی دش من  ی    مبننذ 

 BMDIم  DI، PNPI، SIAP، RAI، SPIهییییبی  ضییییبخع

 استفبده ضذ.

محبسیجۀ  کیای  ضیبخع، ثعیذ از     انتخبة منبسیت ثاای 

، کیفیت ضذه م بلعه هبی خطکسبلی دش م یبر زمبنی نمبیه

ضذت خطکسبلی ثا اسبر طج بت خطکسبلی مطخع ضذ. 

سمیبشی  دمشۀ کوغیف کیفی ضذت خطکسیبلی طیی    ،سپس

ثیاای   منفیی چهیبش  کیب   ۀ غیفا شکج ،ای  منووشثه . ضذکمی 

نوا گارته ضذ.  ت نامبل کب خطکسبلی ثسیبش ضذیذ دشطج ب

ای اسیپیام  ثیی  م یبدیا      اایت همجستگی شکجیه  ،سپس

هب  هب م ثبشنذگی سببنه ثه کفکیک ایستگبه ضبخع ۀضذ کمی

منفیی ییک   ای اسپیام  ثه  . ها چه  ایت شکجهضذکعیی  

ست ضییبخع ثییاای ست ایسییتگبه کییبشایی  ،کییا ثبضییذ نادیییک

شاث یۀ  ت همجستگی اسپیام  ثه غوشت ثیطتای داشد.  ای

 ضود: میمحبسجه  2
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کعییذاد    ییایت همجسییتگی اسییپیام ،  کییه دش ست 

مدموع مدذمش کفیبمت دم شکجیه اسیت.     هب م  مطبهذه

زییا  سمیبشۀ  داشثودت ایی  همجسیتگی، از   محبسجۀ معنبثاای 

ییک  م پینح  اعتمیبد   دش س ح H1م  H0ثاای سزموت راؼ 

 :]13[ دشغذ استفبده ضذ

sZ r n 1 
ثاای انتخیبة ییک نمبییه از مدمیوع ضیص       ،دش نهبیت 

، ثاای ها ایسیتگبه  ضذه م بلعه ۀضذه دش من   نمبیۀ استفبده

 ۀضیذ  کمیی ضبخػی که ثیطتای  همجستگی شا ثیب م یبدیا   

م ضبخػیی کیه    ، یعنی ضص،هب داضت، ثیطتای  نماه نمبیه

کاکییت   ییک ثیه  کب پنح اضت از  ایت همجستگی کمتای د

ناملی امتیبزدهی ضذ. ثب مالک قااشدادت مدموع نماات هیا  

ای که ثیطتای  امتیبز شا داشد   هب، نمبیه نمبیه دش کل ایستگبه

 .[15م  14]ضود  ثه عنوات کبشاکای  نمبیه ضنبخته می

دش کح یم حب ا ضبخع ثبشش استبنذاشدضذه ثه عنوات 

طوش  ثه SPIای که م بدیا  دمشهثهتای  ضبخع انتخبة ضذ. 

یبثیذ   م کذام  میضود  میخطکسبلی سببز  ،مذام  منفی ثبضذ

مثجیت ضیود، خطکسیبلی پبییبت      SPIم زمبنی کیه م یبدیا   

( م ثیب  2ضذه )خیذمل   کعایفهبی  یبثذ. ثب کوخه ثه سستبنه می

، کیذام   RUNم کئیوشی   SPIهیبی زمیبنی    استفبده از سای

 دم، چهبش، ضص م هطتبنی هبی خطک ثاای م یبر زم مبه

محبسجه ضذ. ثه منویوش   ضذه م بلعه هبی مبهه ثاای ایستگبه

شاث یۀ  ( از DSضذت خطکسبلی ثب کذام  مذ نویا ) محبسجۀ 

 :]16[استفبده ضذ  3

(3) 
D

i

i

DS SPI


 
1 



 475  ... در تحلٕل ضذت، مذت ي ديرِ ثبزگطت خطکسبلٓ RUNاستفبدٌ از تئًرْ : َمکبراني  برسبمُرپ

 SPIiنویا م  میذ  ضذت خطکسبلی ثب کیذام    DSکه دش ست 

امی  ضیبخع ثیبشش اسیتبنذاشد ثیاای ییک ضیذت       iم ذاش 

 است. D  خطکسبلی ثب کذام

ثىذْ ضذت خطکسبلٓ ي ترسبلٓ ثراسبس  . طجق2ٍجذيل 

 SPIمقبدٔر 

 تًغٕف يضعٕت SPIمقبدٔر 

 کاسبلی خیلی ضذیذ > 2

 کاسبلی ضذیذ 99/1کب  5/1

 کاسبلی متوسط 49/1کب  1

 کاسبلی مالیم 99/0کب  5/0

 نامبل -49/0کب  49/0

 خطکسبلی مالیم -5/0کب  -99/0

 لی متوسطخطکسب -1کب  -49/1

 خطکسبلی ضذیذ -5/1کب  -99/1

 سبلی خیلی ضذیذکخط < -2

 اوتخبة ثُترٔه تًزٔع آمبرْ

پس از کعیی  ضذت خطکسبلی ها ایسیتگبه ثیب اسیتفبده از    

اریااش   نیا  ، سای زمبنی موخود ثیب اسیتفبده از   SPIضبخع 

SMADA 6.43   کواثیع کوزییع   ،. ثیه ثییبت دیگیا   ضذکحلیل  

هیب ثیاازش داده ضیذ م ثیب اسیتفبده از       ثا ایی  داده مختلف 

کیای  کوزییع    مبنیذه، منبسیت   مدموع ماثعبت ثیبقی محبسجۀ 

مبنذه ثیه غیوشت    مدموع ماثعبت ثبقیمحبسجۀ انتخبة ضذ. 

 :]17[ ضود اندب  می 4شاث ۀ 
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 : ستکه دش 

R.S.S هییب،  مبنییذه ثییبقی: مدمییوع ماثعییبتQe م ییذاش :

ضیذه   مطیبهذه : م ذاش Qoهب،  ز دادهثاسمشدضذه ثاای هایک ا

: کعییذاد mهییب،  : کعییذاد دادهnهییب،  ثییاای هایییک از داده 

که دش کوزییع نامیبل، لیو      ضذه استفبده پبشامتاهبی کوزیع

 هبی پیاسوت م لو  پیاسوت، م دش کوزیع 2 نامبل م گمجل،

 .است 3

م اسیت   RSSکای  کوزیع داشای کمتای  م یذاش   منبست 

نویا  میذ  ثبزگطیت  دمشۀ ی  ثاسمشدی ثیب  ست کوزیع ثاای کعی

ضیذه دش   انتخیبة ثا اسبر کوزیع  ،. دش ادامهضود  انتخبة می

هبی مختلف م ثیب   ها ایستگبه، ضذت خطکسبلی ثاای کذام 

سبله ثاسمشد  50م  25، 10، دم، سه، پنحهبی  ثبزگطتدمشۀ 

ثبزگطییت دمشۀ ماثییو  ثییه ضییذت، مییذت م هییبی  مل خییذم 

 هب کهیه ضذ. ایستگبه

 ثىذْ پُىٍتُّٕ وقطّ ي  SPIاْ مقبدٔر  خًضٍحلٕل ت

م  ضذه م بلعه هبی ثه منووش ثاشسی کطبثه موخود ثی  مکبت

 Spss 22 اریااش  نیا  ثنذی سنهب، ثب ایدیبد مبکایسیی دش    طج ه

ثنیذی ثیی  ایسیتگبهی  یاایت کاسیبلی م       گیامه اقذا  ثیه  

 ییاایت خطکسییبلی  ،منوییوشثییه اییی  . ضییذخطکسییبلی 

ذمسی یاقلربغلۀ ثا اسبر ضبخع  ضذه عهم بل هبی ایستگبه

ای(، ثه شمش ماشیبنس حیذاقل   نسجی )ثه عنوات معیبش ربغله

ثنیذی   پهنیه ن طیۀ   ،. دش نهبییت ضیذ ای  ثنذی خوضیه  طج ه

ثیبزۀ  مبهه دش دم  12ثب کذام   ضذه م بلعه ۀخطکسبلی من  

ییی 2007دم  )دهییۀ ( م 2006ییی 1997امل )دهییۀ زمییبنی 

اریااش   م ثیب اسیتفبده از نیا     IDWیبثی  ( ثب شمش دشمت2016

ArcGIS 9.3 .کاسیم ضذ 

 َب ٔبفتٍ

هبی ثیبشش، ثیب اسیتفبده از     ثعذ از کطکیل سای زمبنی داده

خطکسبلی مطخع م پبشامتاهبی سستبنۀ ، حذ RUNکئوشی 

ضییبخع ضییص کییذام  م ضییذت خطکسییبلی ثییب اسییتفبده از 

خطکسبلی، کعیی  ضیذ. کیفییت ضیذت خطکسیبلی کمیی      

ای اسپیام  ثی  م بدیا شکجه  ستگی شکجهضذه م  ایت همج

گی متنیبرا ثیب ست سیبل    ذخطکسبلی ها سبل م میاات ثبشنی 

 دهیذ  ، نتیبیح نطیبت میی   3محبسجه ضذ. ثب کوخه ثه خیذمل  

شکجیۀ  هب همجستگی ثسیبش خوثی ثی   ایستگبههمۀ ک ایجبً دش 

ثیب اسیتفبده    ،خطکسبلی م میاات ثبشش مخود داشد. دش ادامه

شد م راؼ  H0، راؼ SPSSارااش  نا دش  از نتبیح محبسجبت

H1  رته ضذپذیا دشغذیک م پنح داش معنبدش س ح  . 

  : sH r 1 م 0 :  sH r 0 0 
کای  ضبخع خطکسبلی، ثب کوخیه   ثاای انتخبة منبست

ثه  ایت همجسیتگی اسیپیام  اقیذا  ثیه امتییبزدهی هیا       

ضییبخع دش هییا ایسییتگبه ضییذ کییه ثییب کوخییه ثییه مدمییوع  

 ثیب کسیت   SPIضذه، ضبخع خطکسبلی  امتیبزهبی محبسجه

 ۀامتیبز ثیه عنیوات ثهتیای  ضیبخع دش من  ی      51مدموع 

 اشائه ضذه است. 4انتخبة ضذ. نتبیح دش خذمل  ضذه م بلعه
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 َبْ مختلف . ضرأت َمجستگٓ ثٕه مقبدٔر رتجّ خطکسبلٓ ي مٕسان ثبروذگٓ در ضبخع9جذيل 

 DI PNPI SIAP SPI RAI MBDI وبم أستگبٌ
 929/0 947/0 991/0 961/0 887/0 977/0 سثبده

 947/0 950/0 992/0 953/0 896/0 993/0 اقلیذ
 898/0 942/0 982/0 972/0 872/0 969/0 داشاة
 898/0 965/0 986/0 958/0 873/0 987/0 زشقبت
 968/0 97/0 993/0 940/0 890/0 984/0 دشمدزت
 948/0 962/0 989/0 938/0 891/0 987/0 ضیااز
 952/0 966/0 981/0 968/0 861/0 993/0 رسب

 950/0 706/0 994/0 986/0 890/0 988/0 بشستبت
 957/0 970/0 996/0 694/0 849/0 876/0 بماد

 ضذٌ مطبلعٍ َبْ أستگبٌترٔه ضبخع خطکسبلٓ در َر ٔك از  ثىذْ ي اوتخبة مىبست . رتج4ٍجذيل 

 DI PNPI SIAP SPI RAI MBDI وبم أستگبٌ
 3 2 6 4 1 5 سثبده

 2 3 5 4 1 6 اقلیذ
 2 3 6 5 1 4 داشاة
 2 4 5 3 1 6 زشقبت
 3 4 6 2 1 5 دشمدزت
 3 4 6 2 1 5 ضیااز
 2 3 5 4 1 6 رسب

 3 1 6 4 2 5 بشستبت
 4 5 6 1 2 3 بماد

 24 29 51 29 11 45 خمع امتیبز
 

م اسییتخااج ضییذت   SPIپییس از انتخییبة ضییبخع   

 خطکسبلی ها ایستگبه، انتخبة ثهتیای  کوزییع سمیبشی ثیا    

مبنیذه م ثیب اسیتفبده از     ثبقیمدموع ماثعبت محبسجۀ اسبر 

دشغیذ از   55 . نتیبیح نطیبت داد  ضذاندب   Smadaارااش  نا 

کننذ )خیذمل   هب از کوزیع سمبشی پیاسوت پیامی می ایستگبه

ضذت ثهتای  کوزیع سمبشی ثاای ها  مطخعثب  ،(. دش ادامه5

هیبش،  دم، چهیبی   هبی خطکسبلی دش م ییبر  ایستگبه، کذام 

هبی مختلیف ثیب    ثبزگطتدمشۀ مبهه کهیه م ثب  ضص م هطت

محبسجه ضذ کیه نتیبیح دش    RUNاستفبده از مفبهیم کئوشی 

 نطبت داده ضذه است. 14کب  6هبی  مل خذ

 ضذٌ مطبلعٍ َبْ أستگبٌ از ٔك َر در تًزٔع تبثع ثُترٔه اوتخبة. 5 جذيل

 تًزٔع مىبست وبم أستگبٌ تًزٔع مىبست وبم أستگبٌ تًزٔع مىبست وبم أستگبٌ

 نامبل رسب پیاسوت زشقبت گمجل سثبده
 گمجل بشستبت پیاسوت دشمدزت پیاسوت اقلیذ
 پیاسوت بماد گمجل ضیااز پیاسوت داشاة

 آثبدٌ أستگبٌ. 6 جذيل

 T)سبل( ديمبٍَ چُبرمبٍَ مبٍَ ضص مبٍَ َطت

42/9- 72/3- 10/2- 60/0- 2 

44/9- 62/4- 15/2- 68/0- 3 
44/9- 49/5- 27/2- 72/0- 5 
47/9- 88/5- 44/2- 72/0- 10 
56/9- 99/5- 64/2- 78/0- 25 
77/9- 01/6- 92/2- 97/0- 50 
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 اقلٕذ. أستگبٌ 7جذيل 

  T)سبل( مبٍَدي مبٍَچُبر مبٍَ ضص مبٍَ َطت

70/6- 74/1- 42/1- 52/0- 2 

79/6- 46/3- 62/2- 57/0- 3 
81/6- 22/5- 65/2- 59/0- 5 
84/6- 10/6- 76/2- 63/0- 10 
1/7- 44/6- 3- 76/0- 25 
45/7- 52/6- 42/3- 06/1- 50 

 داراة أستگبٌ. 8 جذيل 

 T)سبل( ديمبٍَ چُبرمبٍَ مبٍَ ضص مبٍَ َطت

5/5- 73/3- 23/1- 76/0- 2 

45/6- 93/4- 96/1- 84/0- 3 
34/7- 13/6- 88/2- 04/1- 5 
72/7- 69/6- 59/3- 28/1- 10 
82/7- 88/6- 11/4- 55/1- 25 
83/7- 91/6- 53/4- 88/1- 50 

 زرقبن. أستگبٌ 9جذيل 

  T)سبل( مبٍَدي مبٍَچُبر مبٍَ ضص مبٍَ َطت

02/5- 33/4- 67/2- 53/0- 2 

54/5- 64/4- 73/2- 6/0- 3 
27/6- 05/5- 89/2- 75/0- 5 
85/6- 37/5- 1/3- 94/0- 10 
32/7- 60/5- 38/3- 17/1- 25 
75/7- 79/5- 76/3- 47/1- 50 

 دريدزن. أستگبٌ 71جذيل 

 T)سبل( ديمبٍَ چُبرمبٍَ مبٍَ ضص مبٍَ َطت

45/7- 22/6- 23/1- 52/0- 2 

6/7- 54/6- 96/1- 58/0- 3 

86/7- 87/6- 98/2- 69/0- 5 

11/8- 03/7- 83/3- 8/0- 10 

36/8- 10/7- 54/4- 92/0- 25 

64/8- 11/7- 19/5- 05/1- 50 

 ضٕراز. أستگبٌ 77جذيل 

  T)سبل( مبٍَدي مبٍَچُبر مبٍَ ضص مبٍَ َطت

79/7- 78/3- 78/2- 07/0- 2 

88/7- 10/4- 91/2- 12/0- 3 

03/8- 24/5- 98/2- 23/0- 5 

19/8- 71/5- 09/3- 38/0- 10 

35/8- 81/5- 24/3- 57/0- 25 

54/8- 83/5- 44/3- 85/0- 50 
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 . أستگبٌ فسب72جذيل 

 T)سبل( ديمبٍَ چُبرمبٍَ مبٍَ ضص مبٍَ َطت

12/6- 52/3- 37/0- 3/0- 2 

18/6- 74/3- 03/1- 64/0- 3 
27/6- 04/4- 80/1- 08/1- 5 
36/6- 26/4- 30/2- 41/1- 10 
45/6- 44/4- 60/2- 64/1- 25 
54/6- 58/4- 79/2- 85/1- 50 

 الر أستگبٌ. 79 جذيل

 T)سبل( مبٍَدي مبٍَچُبر مبٍَ ضص مبٍَ َطت

44/5- 22/3- 86/2- 54/0- 2 

73/5- 48/3- 92/2- 73/0- 3 
04/6- 87/3- 03/3- 98/0- 5 
19/6- 25/4- 14/3- 17/1- 10 
25/6- 59/4- 25/3- 31/1- 25 
27/6- 96/4- 38/3- 43/1- 50 

 أستگبٌ المرد .74جذيل 

 T )سبل( مبٍَدي مبٍَچُبر مبٍَ ضص مبٍَ َطت

12/6- 99/5- 13/3- 53/0- 2 

65/6- 01/6- 34/3- 78/0- 3 
17/7- 02/6- 66/3- 08/1- 5 
59/7- 03/6- 94/3- 24/1- 10 
92/7- 07/6- 18/4- 42/1- 25 
22/8- 17/6- 43/4- 47/1- 50 

 

 
 ضذٌ مطبلعٍ َبْ أستگبٌ SPIبدٔر اْ مق خًضٍتحلٕل . 2ضکل 
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دش سی ح   ای نطیبت داد  از کحلیل خوضیه سمذه  دست ثهنتبیح 

هب ثه سه طج ه )خوضه( ک سیم ضیذنذ.   دشغذ، ایستگبه 68کطبثه 

هیبی زشقیبت،    مطخع است، ایسیتگبه  2طوش که دش ضکل  همبت

ییک، ایسیتگبه سثیبده دش طج یه دم  م     طج ۀ ضیااز م دشمدزت دش 

داشاة، رسب، بش م بماد دش طج ه سیو  قیااش داشنیذ.     هبی ایستگبه

هیب اریاایص خواهیذ     ها چه س ح کطبثه ثیطتا ضود، کعذاد گیامه 

هب ثیب   ثنذی ضذت خطکسبلی ایستگبه پهنه ۀن ط ،یبرت. دش نهبیت

  (.3 )ضکل اخیا کاسیم ضذ ۀمبهه دش دم ده 12کذام  

 

 
ترتٕت  ثٍ) SPI( ثب استفبدٌ از 2176ـ 2117ديم )دَّ ( ي 2116ـ 7997ايل )دَّ مبٍَ در  72ثىذْ ضذت خطکسبلٓ ثب تذايم  پُىٍ. 9 ضکل

 مرثًط ثٍ ضکل الف ي ضکل ة( 

 گٕرْ ثحث ي وتٕجٍ

هیبی حیذی اسیت کیه سگیبهی از       خطکسبلی یکی از پذیذه

کوخهی  دشخوشزمبت مقوع، ضذت م کذام  ای  شخذاد، کمک 

کعییی  م یبدیا    هبی مختلف خواهیذ کیاد.   ثه مذیاات ثخص

گییاد کیه    هیبیی غیوشت میی    خطکسبلی ثه کمک ضیبخع 

 ،اشائه کننذ. ثنبثاای  کواننذ دش یک من  ه نتبیح متفبمکی می

ضذت خطکسبلی، انتخبة ثهتای   ۀمحبسج گب  دشی  نخست

م کبشاکای  ضبخع خطکسبلی است. دش کح ییم حب یا ثیب    

ت ای اسپیام  م دش نهبیی  استفبده از  ایت همجستگی شکجه

هب، ضیبخع استبنذاشدضیذه ثیبشش     دهی ضبخع امتیبزشمش 

 ضییبخع ضییصثییه عنییوات ثهتییای  ضییبخع از میییبت    

کیه همیطیه    ،نه ثه ای  معنیب ، انتخبة ضذ. الجتهضذه ثاشسی

هییب ثهتییا اسییت. علیییااده م  از دیگییا ضییبخع SPIضییبخع 

؛ رتیییبحی م ]19[؛ منتویییای م بییییوش ]18[ص همکیییبشان

م ربشییبثی م   ]20[ صشان، مسبعذی م همکب]5[کاداش  غذاقت

شا ثه عنوات ثهتای  ضبخع  SPIضبخع ] 21[ زاده موفای

گییا م  نوحییهم بلعییبکی خییود معارییی کییاده م   ۀمن  ییدش 

اسیتفبده از ایی     ]14[م مریبخواه م شخجیی    ]22[محمودی 

 انذ.  نذانستهضبخع شا منبست 

ثبزگطیت دش کحلییل    ۀدمش کیبشکاد ثب کوخه ثه اهمییت  

کای  کوزیع که ثیاازش   فبده از منبستهبی حذی، است پذیذه

خوثی ثب سای زمبنی موخود داضته ثبضذ م ثیا ایی  اسیبر    

ثبزگطیت مطیخع ضیود، ثسییبش      ۀدمشم بدیا ماکجط ثب ها 

ثیا ست ضیذیم کیب     حب یا  کح یم دش ، امشی است. ثنبثاای 

ضذت خطکسبلی، نسجت  ۀمحبسجپس از انتخبة ضبخع م 

 هبی ی ها یک از ایستگبهثه انتخبة ثهتای  کوزیع سمبشی ثاا

هبی  کوزیع ،ضذ گفتهطوش که  اقذا  کنیم. همبت ضذه م بلعه

سمبشی نامبل، پیاسوت م گمجیل ثیه عنیوات ثهتیای  کوزییع      

هیبی لگیبشیتمی ثیه دلییل      انتخبة ضذنذ. استفبده از کوزییع 

 ۀنوایی  ثااسیبر پیذیا نجیود.    امکیبت هیب   ثودت ضبخع منفی

مطخػی ثاای  ۀقبعذهیچ  ]23[سبزمبت هواضنبسی خهبنی 

ای  مسئله که یک عنػیا خیبظ اقلیمیی همیواشه از ییک      

 مخود نذاشد. ،کنذ کوزیع ثه خػوظ پیامی می

 ۀدمشثیب اریاایص    ذنی ده نطیبت میی   14کیب   6 هبی  مل خذ

ال

 ف

 ب
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 ،یبثذ. همچنی  ثبزگطت، م بدیا ضذت خطکسبلی اراایص می

میذت دم م چهیبش مبهیه     کوکبههبی  ثاشگی خطکسبلی ثب کذام 

هیبی ثلنذمیذت ضیص م هطیت مبهیه کمتیا        ثه کذام  نسجت

هییبی  اسییت. دش یییک ایسییتگبه، ضییذت خطکسییبلی دش کییذام 

مختلییف ثییب یکییذیگا متفییبمت م ثییه غییوشت مسییت ل عمییل  

ثه طوشی که هیچ اشکجبطی ثی  ضذت خطکسبلی ثب  ،کننذ می

شمنیذ اریاایص    ،کوات یبرت. همچنیی   هبی متفبمت نمی کذام 

ثبزگطت  ۀدمشیبثت ثب اراایص ضذت خطکسبلی دش یک کذام  

گیادد.   هیب ثامیی   م ثیه ساضیت داده   شددانیا شرتبشی مست ل 

نگبشنذگبت ثه ای  نتیده شسیذنذ کیه هاچیه اخیتالف سیای     

هبی یک کیذام  خطکسیبلی کمتیا ثبضیذ، سهنی        زمبنی داده

 ثبزگطت کمتا خواهذ ثود. ۀدمشهب ثب اراایص  اراایص ضذت

 کننیذۀ  ثییبت مدیاا   ۀتدسی هیب دش سیه    ثنذی ایستگبه گامه

 نجیود هیبی هیا گیامه م     گامهیی ثیی  ایسیتگبه    اختالف ثامت

هبی هیا   گامهی ایستگبه اختالف نبچیا دشمتمخود اختالف یب 

کییوات گفییت ضییاایط کاسییبلی م  مییی ،گییامه اسییت. از اییی  شم

هبی ها گیامه   خطکسبلی از لحبح مکبنی م زمبنی دش ایستگبه

شسذ  میفبمت است. ثه نوا هب مت ک ایجبً یکسبت م دش ثی  گامه

هب، سنچیه دش   خػوغیبت ایستگبه هبی ثبشش م ثب کوخه ثه داده

مهمی داضته است، میاات ثیبشش،   کبشکادای  کفکیک مکبنی 

خػوغییییبت کوپیییوگااری م از نویییا سیییینوپتیکی کطیییبثه  

ی است که از خهبت گونبگوت ثه من  ه ماشد هبی خوّ سیستم

دانی(. منتویای م بییوش   ای م سیو  مذیتاانیه  ثیطتاضونذ ) می

گیامه   چهبشخاش شا دش  ۀزیاحو  SPI ،23ثب استفبده از  ]19[

کیای    مهیم  ب نطیبت داد نهی ثنذی کادنذ. نتبیح کح یم س ک سیم

کوپیوگااری،   ،هب ضذه کفکیک مکبنی ایستگبه سجتعواملی که 

 .استثبشش م نوع پوضص گیبهی 

ثنذی متوسط ضیذت خطکسیبلی دش    پهنه ۀن ط ۀم بیسثب 

( 2016یی  2007دم  ) ۀدهی ( م 2006یی  1997) نخسیت  ۀهد

ثنذی ضذت خطکسیبلی دش   پهنهکوات مواشدی شا یبدسمش ضذ.  می

ثیه   SPIشا ثا مجنبی ضیبخع   ضذه م بلعه ۀ، من  ۀ نخستده

دم من  ییه ثییب م ییعیت نامییبل دش ماکییا م ضییا  م م ییعیت  

 ،کنیذ. همچنیی    می خطکسبلی  عیف دش دیگا نواحی ک سیم

 30اخمبلی مطخع ضذ که ثه طوش متوسیط دش  ثب یک ثاشسی 

هبی ای  دهه ضاایط خطکسبلی دش من  یه حیبکم    دشغذ سبل

کیای   دم  م عیت متفیبمت  ۀدهثنذی دش  پهنه ۀن طثوده است. 

م یعیت نامیبلی    ۀ نخستدهذ. منبط ی که دش ده شا نطبت می

 طیوش دم  ثیطتا دشگیا خطکسبلی ضذنذ. ثیه   ۀدهداضتنذ، دش 

 ۀ نخسیت هبی زشقبت، دشمدزت م ضیااز که دش ده ایستگبه ،مثبل

دم  ثیب دم سی ح اریاایص     ۀدهی داضیتنذ، دش   م عیت نامیبلی 

هیبی داشاة، بشسیتبت م    ایسیتگبه ضذت خطکسبلی، ثه همیااه  

کننییذ.  میییبمییاد، ضییذت خطکسییبلی متوسییط شا کداثییه   

داشای  ۀ نخسیت هیبی رسیب، سثیبده م اقلییذ کیه دش دهی       ایستگبه

ودنذ، دش ای  دهه نیا همبت ضذت م عیت خطکسبلی  عیف ث

 ضیص دم  ثه طوش متوسط  ۀدهخطکسبلی شا حفظ کادنذ. دش 

هبی من  ه دشگییا خطکسیبلی ثودنیذ. ثیه طیوش       سبل ایستگبه

اخیا نسیجت   ۀدهکوات گفت که ضذت خطکسبلی دش  می ،کلی

دش ماکیا  ییا ثکی ثه م یبر مطبثه خود اریاایص داضیته م ایی     

 ه است.کوخدشخوش  ضذه م بلعه ۀمن  
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