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  چکیده
ی زمانی دلخواه در هر بازه) ETo(نرمال بر نسبت بارندگی به تبخیر و تعرق پتانسیل ، از برازش توزیع لوگRDIشاخص 

ترین توزیع بر نسبت بارندگی به سبعنوان منانرمال نتواند بهدر برخی از مناطق ممکن است توزیع لوگ. آیدبدست می
EToسینوپتیک واقع در  ایستگاه6منظور بررسی این موضوع، از آمار پارامترهای هواشناسی در این تحقیق به.  برازش یابد 

، با برازش توابع RDI برای اصالح شاخص .  ساله استفاده گردید50ی خشک ایران طی یک دورهمناطق خشک و نیمه
 اسمیرنوف تعیین و مقدار -ی کلموگروفترین تابع توزیع بر اساس آماره، مناسبEToبر نسبت بارندگی به توزیع مختلف 

احتمال مقادیر احتمال تجمعی به توزیع نرمال ل همسپس با استفاده از اصل انتقا. احتمال تجمعی آن محاسبه گردید
ترین تابع توزیع نشان بررسی مناسب. ستخراج گردیدا) MRDI( اصالح شده  RDIاستاندارد شده تبدیل و مقادیر شاخص

ترین تابع توزیع انتخاب عنوان مناسب  ایستگاه مورد بررسی به6 ایستگاه از 5 توانسته است در Johnson. SBداد که توزیع 
ع ترین توزیکارگیری مناسب نشان داد بهMRDI و RDIهای ی فراوانی طبقات مختلف خشکسالی شاخصمقایسه. شود
ترین با انتخاب مناسب.  گرددRDIتواند منجر به تغییر فراوانی و یا جابجایی طبقات مختلف خشکسالی در شاخص می

 5های نرمال و ترسالی متوسط به ترتیب با طوری که طبقهی آن تغییر نمودند به طبقه5توزیع در ایستگاه زاهدان، فراوانی 
 . مورد دچار بیشترین تغییر شدند4 و

  
 .خشکسالی  احتمال،تابع توزیع ،، ایراناحتمالانتقال هم :گان کلیدیواژ
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   مقدمه  .1

های مختلف اقتصادی و اجتماعی، یکی از رسانی به بخش و میزان آسیب2، مدت1لحاظ گستردگی، شدت ی خشکسالی بهپدیده
های مختلف اقتصادی اردها دالر خسارت را به بخشگردد که ساالنه در سراسر دنیا میلیترین بالیای طبیعی محسوب میبزرگ

  .کندویژه بخش کشاورزی وارد می و اجتماعی جوامع، به
 میالدی 2000 در سال .باری را تجربه نمودندهای زیانهای اخیر مناطق مختلف دنیا خشکسالیدر قرن بیستم و دهه

سیای مرکزی تا چین را فراگرفت که اثرات شدیدی در های مهمی جنوب شرقی اروپا، خاورمیانه و مناطقی از آ خشکسالی
های هواشناسی ایاالت بر اساس اطالعات مرکز ملی داده). 1388عیوضی، (افغانستان، بلغارستان، عراق و ایران در برداشت 

فزایش شدت چنین ای انتهایی قرن بیستم با افزایش فراوانی تعداد وقوع حوادث خشکسالی و همی آمریکا طی دو دههمتحده
های مطابق آمار این مرکز، طی سال. ی اقلیمی در ایاالت متحده آمریکا افزایش چشمگیری یافتها، خسارات این پدیدهآن

-ی خشکسالی می مورد مربوط به پدیده10 مرتبط با آب و هوا،  مورد مخاطرات طبیعی ثبت شده58 از میان 2003 تا 1980
 بیلیون دالر برآورد نمود که در این میان خسارات 349از این مخاطرات آب و هوایی را این مرکز کل خسارات ناشی . باشد

 2/17ی حائز اهمیت در اطالعات این مرکز آن است که در حدود نکته.  بیلیون دالر برآورد گردید144ناشی از خشکسالی 
 درصد خسارات ناشی از این 2/41 در حدود باشد ولیدرصد از کل مخاطرات آب و هوایی در این دوره مربوط به خشکسالی می

 ).2010میشرا و سینگ، (باشد ی خزنده میپدیده
نسبی، های شدید، کاهش رطوبتدما، وقوع بادهای جوی نظیر افزایش با کاهش مقدار بارندگی و تغییر در برخی از پدیده

سپس با افزایش تبخیر و تعرق و کم شدن . شودافزایش ساعات آفتابی و کاهش پوشش ابر خشکسالی هواشناسی آغاز می
مدت  تداوم این وضعیت به. پیونددوقوع میهای وارده به گیاهان زراعی و باغی خشکسالی کشاورزی بهدر اثر تنشرطوبت خاک، 

 و در نتیجه خشکسالی هیدرولوژیکی هاها و تاالبهای سطحی، جریان آب درون مخازن، دریاچهکاهش آبتر سبب طوالنی
 . گرددمی

بینی کمی و  و پیش3منظور پایشی ابزارهایی بهی اقلیمی خشکسالی، فهم و توسعهی پدیدهبا توجه به خصوصیات پیچیده
منظور بهچنین کیفی خشکسالی، به مدیریت این پدیده جهت کاهش اثرات و شدت خسارات آن در سطوح مختلف جامعه و هم

های های خشکسالی تعداد زیادی از دادهشاخص.  کمک فراوانی خواهد نمودانتقال مدیریت بحران به مدیریت ریسک،
هیدرولوژیکی و هواشناسی شامل بارندگی، حجم رواناب، برف پشته، سطح آب مخازن سطحی و زیرزمینی، رطوبت خاک و در 

 صورت تصویر قابل جه را بهها در قالب محاسبات خاص، نتیبرخی موارد دمای هوا را در نظر گرفته و پس از ترکیب این داده
سازی، منظور استفاده در فرآیند تصمیمصورت یک عدد بیان می کنند که این عدد به درکی از شرایط موجود و معموالً به

  ).1387سهرابی و همکاران، ( های خام خواهد بودمؤثرتر و کاراتر از داده
اند که برخی از ررسی اثرات کمی ناشی از آن توسعه دادههای مختلفی را جهت پایش وضعیت خشکسالی و بمحققان، شاخص

 ذخیره، CMI 7رطوبت محصول، DI 6ها، دهکRAI 5، ناهنجاری بارشPDSI 4شاخص شدت خشکسالی پالمر: ها عبارتند ازآن
خی از با برشمردن بر) 2004(ساکریس  ).2000هایس، (  PN 10 و درصد نرمالSPI 9بارش استاندارد شده، SWSI 8آب سطحی

                                                 
1 Severity 
2 Duration 
3 Monitoring 
4 Palmer Drought Severity Index 
5 Rainfall Anomaly Index 
6 Deciles 
7 Crop Moisture Index (CMI) 
8 Surface Water Supply Index  
9 Standardized Precipitation Index  
10 Percent of Normal 



  نخستین کنفرانس ملی هواشناسی و مدیریت آب کشاورزی
  1390 آذر 2 و 1

  پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
 

 ٣

ی دهندهتواند نشان، بیان داشت که در مناطقی با دمای زیاد و تبخیر و تعرق باال بارندگی به تنهایی نمیSPIهای شاخص مزیت
 ، شاخصETo از مقادیر نسبت بارش به ،SPIی شاخص گیری از مفاهیم و ساختار توسعهوی با بهره. وقوع خشکسالی باشد

  .  مدیترانه ارائه نمودی مکانی خشکسالی در منطقهگسترهمدت و را برای تعیین شدت،  1RDIجدید 
ساکریس و (آید  و استاندارد نمودن آن بدست میEToنرمال بر مقادیر نسبت بارش به  تابع توزیع لوگ  از برازشRDIشاخص 

، از EToهای بارندگی به نسبت دادهمقادیر  نوع توزیع فراوانی برازش یافته بر ،RDIی شاخص در محاسبه ).2007همکاران، 
شود و  میRDIزیرا برازش توابع توزیع فراوانی مختلف سبب ایجاد مقادیر متفاوتی از شاخص . اهمیت زیادی برخوردار است

  .  گرددRDIتواند منجر به مقادیر نادرستی از شاخص نرمال، میعدم پیروی این نسبت از توزیع لوگ
ها برای آن. ی مدیترانه پرداختند در منطقهRDIو   SPI ،DIهایی شاخص به مقایسهدر تحقیقی) 2007(ساکریس و همکاران 

از مشابهت رفتاری باالیی RDI  را مالک قرار دادند و بیان داشتند که SPI همبستگی آن با شاخص RDIارزیابی کارایی شاخص 
  . برخوردار استSPIبا 

این تحقیق به دنبال یافتن پاسخی  )نرمال  از توزیع لوگETo بارش به پیروی مقادیر نسبت( RDI شاخصفرض با توجه به پیش
  .است RDI در راستای افزایش دقت شاخص برای سئواالت زیر

های سینوپتیک مورد بررسی کدامند؟ آیا این نسبت از  ساالنه در ایستگاهETo نسبت بارندگی به مقادیرترین تابع توزیع مناسب
  کند؟نرمال پیروی میتوزیع لوگ

طبقات   چه تغییری در فراوانی و یا جابجاییRDI شاخص نرمال در محاسبهتوزیع لوگترین توزیع به جای انتخاب مناسب
  کند؟های مورد بررسی ایجاد میمختلف خشکسالی در ایستگاه

 
  های مورد استفادههای سینوپتیک مورد بررسی و دادهموقعیت ایستگاه  .2

 ایستگاه سینوپتیک 6ی رامترهای هواشناسی دمای حداقل، دمای حداکثر و مقدار بارندگی ماهانهدر این تحقیق از آمار پا
نمای بر اساس اقلیم.  میالدی استفاده گردید2007 تا سال 1958مشهد، تهران، تبریز، کرمانشاه، شیراز و زاهدان از سال 

های موقعیت جغرافیایی ایستگاه. اند واقع شدهخشکهای ذکر شده در مناطق خشک و یا نمیهدومارتن تمامی ایستگاه
 .شده استنشان داده) 1(سینوپتیک مورد بررسی در شکل 

-های تبریز و شیراز با استفاده از روش نسبتی بارندگی و دماهای حداقل و حداکثر ایستگاههای ماهانههای ناقص در سریداده
و زاهدان ) 1962سال ( کرمانشاه های بازسازی گردید و در ایستگاههای سینوپتیک مراغه و فساها به کمک آمار ایستگاه

ها را پوشش دهد سال مدت که بتواند اینی آماری طوالنیها ایستگاهی با طول دورهکه در مجاورت آنعلت آنبه) 1958(
 . های مذکور از محاسبات حذف گردیدوجود نداشت، سال

                                                 
1 Reconnaissance Drought Index 
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 ی ایرانهای سینوپتیک مورد بررسی در گسترههموقعیت جغرافیایی ایستگا -1 شکل
 RDIشاخص   .3

ی چندی بعد اطالعات جامع و بیشتری از این شاخص به همراه نحوه.  ارائه گردید2004 توسط ساکریس در سال RDIشاخص 
 مثال با در طوربه(این شاخص . انتشار یافت) 2007(و ساکریس و همکاران ) 2005(ی آن، توسط ساکریس و ونگلیس محاسبه

  :گردد شرح زیر محاسبه میطی مراحلی به) نظر گرفتن مقیاس ساالنه
های ی زمانی دلخواه یا سال برای هر بازه0αی ابتدا با استفاده از مقادیر نسبت بارندگی به تبخیر و تعرق پتانسیل، مقادیر اولیه

  .شودمحاسبه می) 1(مختلف مطابق رابطه 
)1(  

( ) 12:1:1,12
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 برابر تعداد Nپارامتر . باشدام می i ام از سال j ماه ترتیب مقادیر باران و تبخیر و تعرق پتانسیل   بهPETij و Pij، در این رابطه
باشد  می وایت-تورنت در این شاخص، روش EToی روش پیشنهاد شده برای محاسبه. باشندهایی است که دارای آمار میسال

ی این شاخص، مقادیر عبارت دوم در محاسبه .پردازدمی ETo ی مقادیر های دمای میانگین به محاسبهادهکه با استفاده از د
RDIنرمال شده ) RDIn (0باشند که با استفاده از مقادیر میαلف در گام قبلی، مطابق با رابطههای مخت محاسبه شده برای سال 

  .شوندمحاسبه می) 2(
)2(  ( )

( )
1

0

0 −=
α
α i

i
nRDI  

ی این شاخص، مقادیر عبارت سوم در محاسبه. باشدهای مورد بررسی می در سال0α میانگین حسابی مقادیر 0αدر این رابطه
RDIاستاندارد شده  )RDIst (0که مقادیر باشند که با فرض اینمیα0کنند با استفاده از مقادیر نرمال پیروی می از توزیع لوگα 

  .شوندمحاسبه می) 3(ی های مختلف، مطابق با رابطهالس
)3(  ( )

y

i
i
st

yyRDI
σ)
−
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ln(a0برابر است    yi،  در این رابطه  
(i)) و y و yσ

ی شاخص  در توسعه . باشد می yiترتیب میانگین حسابی و انحراف معیار مقادیر          به (
RDI  ده استاندارد ش )RDIst(  ،    از مفاهیم شاخصSPI  آن مشابه  درهای مختلف خشکسالی بنابراین مقادیر طبقه  .  استفاده گردید 

  .باشد میSPIبرای شاخص ) 1997(کی های ارائه شده توسط ادوارد و مکبا طبقه

 زاهدان
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  ی تبخیر و تعرق پتانسیلمحاسبه  .4

 مای متوسط ماهانهبر اساس درا im  یل ابتدا شاخص حرارتی ماهانهی تبخیر و تعرق پتانس وایت برای محاسبه-تورنتدر روش 
Tm شود، محاسبه می)4(ی های سال با استفاده از رابطهبرای هر یک از ماه.  

)4(  51.1

5
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  .گردد ماه  سال، محاسبه می12شاخص حرارتی ساالنه را از جمع شاخص حرارتی سپس 
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  : شود، محاسبه می)6(ی تبخیر و تعرق پتانسیل در هر ماه با استفاده از رابطهدر نهایت 
)6(  a
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=
1016  

ضریبی است که به شاخص حرارتی a و ) تابعی از طول جغرافیائی منطقه و ماه مورد نظر(ضریب اصالحی Nm ، )6 (در رابطه
  ).1388گی و اشرف، موسوی بای(ساالنه بستگی دارد 

  احتمالاصل انتقال هم  .5
های کمتر باشد که در آن احتمالاحتمال میبهترین حالت انتقال یک متغیر از یک توزیع آماری به یک توزیع دیگر، انتقال هم

ی تبدیل توزیع چگونگ) 2(در شکل ). 1384نژاد،  کارآموز و عراقی(شوند یا مساوی دو متغیر از دو توزیع با هم برابر فرض می
- در ایستگاه تهران نشان داده شده است که بهRDIنرمال به توزیع نرمال استاندارد شده و تعیین شاخص احتمال تجمعی لوگ

  . گردید997/0 برابر با RDI، شاخص 3/0 برابر با EToازای نسبت بارندگی به 
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ساالنه در ایستگاه سینوپتیک  EToنسبت بارندگی به برای نرمال احتمال تجمعی توزیع لوگ) فال(در شکل : احتمالترسیم گرافیکی انتقال هم -2شکل 
  .باشند میRDIاست که همان مقادیر شاخص نیز احتمال تجمعی توزیع نرمال استاندارد شده ترسیم شده) ب(تهران ترسیم و در شکل 

 )ب(
 )الف(



  نخستین کنفرانس ملی هواشناسی و مدیریت آب کشاورزی
  1390 آذر 2 و 1

  پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
 

 ٦

 
   RDIترین تابع توزیع احتمال در شاخص ارزیابی انتخاب مناسب  .6

در این . کندنرمال پیروی می از توزیع لوگETo این است که نسبت بارش بر RDIی شاخص فرض اولیه در محاسبهپیش
 بر مقادیر ساالنه ندنامحدود باالکرانه محدود و از  پایین تابع توزیع پیوسته که از کرانه 33 این موضوع، بررسیتحقیق جهت 

 )KS(  اسمیرنوف- کلوموگروفآزمون نکوئی برازشاحتمال با استفاده از  ترین تابع توزیع برازش و مناسبEToنسبت بارش بر 
 با سپساستخراج پارامترهای آن، مقادیر تابع احتمال تجمعی آن محاسبه و با انتخاب تابع توزیع مناسب و . انتخاب گردید

 در توزیع نرمال استاندارد شده EToنسبت بارش بر اظر با مقادیر ، مقادیر متن)2شکل (احتمال استفاده از اصل انتقال هم
 Easy افزار آماری جهت انجام این بخش از تحقیق، از نرم. ، منظور گردیدندMRDIمقادیر شاخص محاسبه و به عنوان 

fit5.4استفاده شد . 
  
   EToنسبت بارندگی به  ترین تابع توزیعنتایج مناسب  .7

-احتمال مناسـب  (p-valueچنین نتایج مقادیر    ساالنه و هم   EToنسبت بارندگی به    ترین توزیع بر     مناسب نتایج حاصل از برازش   
های مورد بررسـی در     ترین تابع توزیع در ایستگاه    نرمال و مناسب   برای توزیع لوگ   KSدر آزمون نکوئی برازش     ) بودن تابع توزیع  

هـای  نرمال در هـیچ یـک از ایـستگاه        ، توزیع لوگ  p-value اساس مقادیر    مطابق نتایج این جدول، بر    . ارائه شده است  ) 1(جدول  
تـرین تـابع   ازای مناسـب  بـه p-value  مقدار تغییـرات . ترین تابع توزیع انتخاب شود عنوان مناسب است به مورد بررسی نتوانسته    

نسبت بارندگی از طرف دیگر، . باشد می314/0 و 418/0ترتیب برابر های تهران و زاهدان بهنرمال در ایستگاهتوزیع و توزیع لوگ
تـرین تـابع    نرمال با مناسب  انطباق زیاد توزیع لوگ   ،  نشانگر    005/0 برابر با    p-value ساالنه در ایستگاه تبریز با تغییرات        EToبه  

ترین تابع نرمال نسبت به مناسبها توزیع لوگ  جز در ایستگاه تبریز در سایر ایستگاه      بنابراین به . باشدها می توزیع در این ایستگاه   
نرمال در هر منطقـه بایـد بررسـی و           از توزیع لوگ   EToنسبت بارندگی به    فرض پیروی   توزیع دارای اختالف زیادی است و پیش      

  . سپس مورد استفاده قرار گیرد
 ایستگاه  مورد 6میان دهد که از نشان می) 1ستون چهارم جدول (های مختلف ترین تابع توزیع در ایستگاهبررسی مناسب

 پیروی Johnson.SBها به جز تهران از توزیع ی آن، همهEToبت بارندگی به ، نس)خشکواقع در اقلیم خشک و نیمه(بررسی 
 در ) تابع توزیع پیوسته33از میان  ( سومین تابع توزیع مناسب841/0 برابر با p-valueکه توزیع مذکور، با کنند ضمن آنمی

  .ن استایستگاه تهرا
 

  های مورد بررسی در ایستگاهKS در آزمون P-valueمقادیر و ساالنه  EToنسبت بارندگی به ترین توزیع برازش یافته بر مناسب نتایج -1 جدول
P-value در آزمون KS 

  توزیع  ایستگاه
  نرماللوگ

ترین مناسب
  تابع توزیع

پارامترهای توزیع منتخب به ترتیب از چپ به   ترین تابع توزیعمناسب
  راست

)Johnson. SB 973/0 861/0  مشهد γ ,δ ,λ ,ξ ) 13/0  61/0  19/1  18/1  
Weibull (α 928/0  510/0  تهران , β ) -  -  25/0  54/3  
)Johnson. SB 999/0 994/0  تبریز γ ,δ ,λ ,ξ ) 20/0  62/1  56/1  41/2  

)Johnson. SB 901/0 826/0  کرمانشاه γ ,δ ,λ ,ξ ) 22/0  01/1  22/1  96/0  
)Johnson. SB 992/0 843/0  شیراز γ ,δ ,λ ,ξ ) 03/0-  09/1  06/2  59/1  
)Johnson. SB  971/0  657/0  زاهدان γ ,δ ,λ ,ξ ) 03/0  16/0  60/0  51/0  
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   EToنسبت بارندگی به  ترین تابع توزیعنتایج مناسب  .8
چنین نتایج  هم. ارائه شده است) 2(در جدول  MRDI  وRDI شاخصبرای دو  فراوانی طبقات مختلف خشکسالی فراوانینتایج 

 RDIترین تابع توزیع در شاخص های مختلف خشکسالی با انتخاب مناسبتغییر فراوانی و مجموع تغییر فراوانی طبقهحاصل از 
  . ارائه شده است) 3(در جدول 

 
  های سینوپتیک مورد بررسیدر ایستگاه ترین تابع توزیعبا انتخاب مناسب RDI مختلف خشکسالی شاخص طبقات فراوانی -2جدول 

  ص خشکسالیشاخ  ایستگاه  فراوانی طبقات مختلف خشکسالی
EW SW  MW  N  MD  SD  ED  

RDI 1  3  2  37  4  2  1  مشهد  
MRDI 2  2  2  37  4  1  2  
RDI 1  2  4  33  7  2  1  تهران  

MRDI 3  1  3  34  7  2  0  
RDI 2  2  3  35  5  2  1  تبریز  

MRDI 1  2  4  35  5  2  1  
RDI 1  3  5  32  6  1  1  کرمانشاه  

MRDI 1  2  6  32  6  1  1  
RDI 0  2  4  37  5  0  2  شیراز  

MRDI 2  1  3  37  5  1  1  
RDI 0  3  9  30  4  2  1  زاهدان  

MRDI 1  2  5  35  64  2  0  
  

 رخ  مورد تغییر فراوانی12  در مجموع طبقاتترین تابع توزیعکارگیری مناسببا ب، در ایستگاه زاهدان )3(مطابق نتایج جدول 
های نرمال و ترسالی طوری که طبقه دچار جابجایی گردیدند بهشکسالیاز طبقات مختلف خ  طبقه5داده است و فراوانی 
فقط یک مورد تغییر در فراوانی طبقات رخ   تبریزدر ایستگاه.  مورد دستخوش بیشترین تغییر شدند4 و 5متوسط به ترتیب با 

باشد که نسبت به نرمال میتوزیع لوگ 994/0 برابر با p-valueناشی از مقدار تعداد کم تغییر فراوانی در این ایستگاه، . استداده
های مختلف خشکسالی  جابجایی و یا تغییر فراوانی طبقه.  اختالف دارد005/0فقط ) Johnson.SB(ترین تابع توزیع مناسب

ت بقاهای نزدیک به مرز طشکل توزیع برازش یافته و چگونگی تغییرات آن در بازهتابع ، P-valueعالوه بر مقدار تغییرات 
 اما تنها یک مورد 075/0 برابر با P-valueطوری که در ایستگاه کرمانشاه علیرغم تغییرات مختلف خشکسالی و ترسالی است به

به   طبقات مختلف تغییر فراوانیی تهران و شیراز  نیز مجموعهادر ایستگاه. تغییر در فراوانی طبقات مختلف رخ داده است
   .است مورد 6 و 4ترتیب برابر 

  
  های مورد بررسیدر ایستگاه ترین تابع توزیعبراساس انتخاب مناسب RDI مختلف خشکسالی در شاخص طبقاتمقایسه تغییر فراوانی   -3جدول 

  ایستگاه   تعداد جابجایی در هر طبقه
EW SW  MW  N  MD  SD  ED  

  مجموع تغییر
   فراوانی

  4  1  1  0  0  0  1  1  مشهد
  6  1  0  0  1  1  1  2  تهران
  2  0  0  0  0  1  0  1  تبریز

  2  0  0  0  0  1  1  0  کرمانشاه
  6  1  1  0  0  1  1  2  شیراز
  12  1  0  0  5  4  1  1  زاهدان
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   و بحثگیرینتیجه  .9 

فرض  ساالنه به جای تابع توزیع پیشEToترین تابع توزیع برازش یافته بر نسبت بارندگی به در این تحقیق با انتخاب مناسب
تر خشکسالی افزایش یابد و تاثیر  جهت پایش دقیقRDI ی ایران، دقت شاخصتیک در گستره ایستگاه سینوپ6در ) نرماللوگ(

.  بر جابجایی و یا تغییر فراوانی طبقات مختلف شدت خشکسالی  در این شاخص مورد ارزیابی قرار گیرداین محدودیترفع
  :باشدنتایج حاصل از این تحقیق به شرح زیر می

های مورد بررسی نشان داد  در ایستگاهP-valueمقدار  اساس  ساالنه برEToتلف بر نسبت بارندگی به های مخنتایج برازش توزیع
ترین تابع بررسی مناسبکه ضمن آن. کندترین تابع توزیع پیروی نمیعنوان مناسبنرمال بهکه این نسبت همواره از توزیع لوگ

دهد که نسبت بارندگی به نشان میخشک های خشک و نیمهقع در اقلیماهای و ساالنه در ایستگاهEToتوزیع نسبت بارندگی به 
ETo از توزیع خشکی خشک و نیمه ایستگاه واقع در ناحیه6 از  ایستگاه5در  ساالنه Jansoon.SBترین تابععنوان مناسب به 

  .دباش سومین توزیع مناسب می841/0 برابر با p-value با که در ایستگاه تهران این توزیعضمن آن. کنندتوزیع پیروی می
طوری  به.گرددها می جابجایی طبقات خشکسالی و تغییر فراوانی آن منجر بهRDIترین توزیع در شاخص کارگیری مناسببه

جابجایی و یا تغییر  .شوندهای مورد بررسی دچار تغییر در یک یا چند طبقه از طبقات مختلف خشکسالی میایستگاهکه تمامی 
شکل توزیع برازش یافته و چگونگی تغییرات آن در تابع ، P-valueهای مختلف خشکسالی عالوه بر مقدار تغییرات  انی طبقهفراو
  بقات مختلف خشکسالی و ترسالی استهای نزدیک به مرز طبازه
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Abstract 
 
RDI is based on fitting a log-normal distribution to ratio of precipitation to evapotranspiration (ETo) data in 
selected periods. The log-normal distribution may not be fitted to the value of ratio of precipitation to ETo in 
some regions. Annual meteorological parameters have been used during 50 years period at 6 Synoptic Stations 
that located in arid and semi arid regions of Iran. The Kolmogorov–Smirnov (KS) test is used to assess the 
goodness of fitting most appropriate distribution function to the ratio of precipitation to ETo data. Then, by using 
equi- probability transformation the values of RDI were modified. Investigation of distribution functions showed 
Johnson. SB function was selected as the best appropriate function at 5 stations of 6 investigated stations. 
Applying most appropriate distribution functions leads to change the frequency of different classes of drought in 
RDI Index. By applying most appropriate distribution function, displacement accrued in 5 classes at Zahedan 
station. 
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