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 چکیذٌ
 ٌؿتطـ آضأي تٝ ٚ آغاظ وٙسي تٝ ٘طٔاَ قطايط تٝ ٘ؿثت ضطٛتت وٕثٛز تا وٝ اؾت ذع٘سٜ طثيؼي پسيسٜ يه ػٙٛاٖ تٝ ذكىؿاِي

 اضائٝ آٖ تطاي وأّي ٚ خأغ تؼطيف ٘ٝ وٝ حاِي زض ٌصاقتٝ، تأثيط تكطي تٟاي فؼاِي خٛا٘ة ٕٞٝ تط قست پسيسٜ تٝ ايٗ .ياتس ٔي

اؾتفازٜ اظ آ٘اِيع پاُ٘ زض ٔطاِؼٝ حاضط تا  .اؾت ٌطفتٝ لطاض اؾتفازٜ ٔٛضز آٖ پايف ػٕٛٔي تطاي ٚ ٔٙاؾة قاذم ٘ٝ ٚ اؾت، قسٜ

. ، تؼييٗ ٌطززSPI  ٚRDIؾاِي ؾاال٘ٝ تا اؾتفازٜ اظ زٚ قاذم ؾؼي قسٜ اؾت تا پاضأتطٞاي ٔٛثط تط ذكه( ٞاي تطويثيزازٜ)زيتا 

. اؾتا قسيس زض اؾتاٖ حاوٓ تٛزٜؾاِي ٘ؿثتذكه 2008زض ؾاَ ؾاِي ٔكرم ٌطزيس وٝ تطاؾاؼ ٘تايح حانُ اظ پايف ذكه

پاضأتطٞاي تاضـ، زضنس ضطٛتت ٘ؿثي، ٔتٛؾط حسالُ زٔا ٚ ٔتٛؾط ؾطػت تاز زض  ٞاي تطويثيتٝ ٘تايح آ٘اِيع زازٜٕٞچٙيٗ تاتٛخٝ 

ؾاِي تا تٛخٝ تٝ ٔٛثط تط ذكه ٚ تاضـ ٘يع تٟٙا ػأُ RDIؾاِي ايٗ اؾتاٖ تطاؾاؼ قاذم ٔتطي، ػٛأُ ٔٛثط تط ذكه 2اضتفاع 

 . تاقسٔي SPIقاذم 

 SPI ،.RDIضضٛي، پاُ٘ زيتا، اؾتاٖ ذطاؾاٖ، ؾاِيذكه: ياشٌ َای کلیذی

 :مقذمٍ
ايٗ پسيسٜ . ضٚزقٕاض ٔيتطيٗ تالياي طثيؼي تٝتٝ ػٙٛاٖ يىي اظ پيچيسٜ ٞاي الّيٕي ٚ طثيؼي اؾت وٝؾاِي يىي اظ پسيسٜذكه

ٔؼٕٛال طٛال٘ي تٛزٜ ٚ اثطات ٘اقي اظ آٖ حاِت غيطؾاذتاضي زاقتٝ ٚ زض ٘تيدٝ ذؿاضات ٘اقي اظ ايٗ پسيسٜ زض  يتساْٚزاضاي 

 . قٛزنٛضت تسضيدي ظاٞط ٔيٞاي ٔرتّف ٔا٘ٙس وكاٚضظي، اختٕاػي ٚ غيطٜ تٝ ترف

 ذان ضطٛتت واٞف .اؾت )ضاظٔستز ٔياٍ٘يٗ(٘طٔاَ  حس اظ تط پاييٗ تٝ تاض٘سٌي واٞف ٞٛاقٙاؾي، ؾاِيذكه پيسايف انّي ٕ٘ٛز

ٜ زض تؼطيف تطيٗ پاضأتطي اؾت نتاضـ ػٕسٜ .اؾت تاض٘سٌي واٞف تؼسي پيأسٞاي اظ ظيطظٔيٙي ٚ ؾطحي ٞايآب واٞف ٚ

تط ٚلٛع ذكه پاضأتطٞاي ٞٛاقٙاؾي ٔي تٛا٘س اظػالٜٚ تط تاض٘سٌي تغييط زض ٔمازيط ٘طٔاَ تؿياضي . اؾتقسٌٜطفتٝواضتٝ يٞاقاذم



ٞايي چٖٛ  تاقس وٝ ذٛز تحت تاثيط پسيسٜتٛاٖ ٘اْ تطز، تثريط ٚتؼطق ٔيتطيٗ پاضأتطي ضا وٝ زض ايٗ اضتثاط ٔئٟٓ. ؾاِي ٔٛثط تاقس

تٙاتطايٗ تٝ ٘ظط ٔي ضؾس وٝ زض تحّيُ . ٔي تاقس... زٔا، ٌطٔاي ٟ٘اٖ تثريط، ؾطػت تاز، تاتف ذٛضقيسي، فكاض ٞٛا، ضطٛتت ٘ؿثي ٚ

 .ت ػالٜٚ تط تاض٘سٌي پسيسٜ تثريط ٚ تؼطق ضا ٞٓ ٔٛضز تطضؾي لطاض زازؾاِي تٟتط اؼذكه

ضاتطٝ تا قٙاذت ٔطاِؼات تؿياضي زض ذكه، ٘يٕٝ ٞٛاي ذكه ٚٚزاضاي آبٔٙاطك ذهٛل زض ؾاِي تٕٝٞيت ذكهاتاتٛخٝ تٝ 

ؾاِي اؾتفازٜ اظ قاذم يىي اظ اتعاضٞاي پايف ذكه. تيٙي آٖ نٛضت ٌطفتٝ اؾت ؾاظي ٚ پيف تط ايٗ پسيسٜ ٚ وٕي زليك

-ذكهٞٙٛظ يه تؼطيف پصيطفتٝ قسٜ خٟا٘ي زض تاضٜ وٝ تاتٛخٝ تٝ ايٗ .ٕ٘ٛزتٝ نٛضت وٕي تياٖ  تا تتٛاٖ آ٘طا تاقسؾاِي ٔي ذكه

زض ضاتطٝ تا ٞاي ٔرتّفي قاذم ضٚ، اظ ايٗ(ضؾس وٝ تؼطيف ٚاحسي اظ ذكىؿاِي اضائٝ قٛز ٚ تؼيس تٝ ٘ظط ٔي) ؾاِي ٚخٛز ٘ساضز

ؾاِي زض ؾطٛح ؾاظي تؿياضي اظ پاضأتطٞاي ٔٛثط زض ذكهؾاِي زض ذالنٝٞاي ذكهواضتطز قاذم. ا٘سؾاِي ٔؼطفي قسٜ ذكه

 .قٛ٘س ٔي ٔحاؾثٝ الّيٕي ٔتغيط چٙس يا يه ٔثٙاي تط ؾاِيذكه ٞاي ٕ٘ايٝ. ضيعاٖ ٔفيس اؾتٔرتّف تطاي تط٘أٝ

اظ خّٕٝ ٘تايح حانُ اظ ايٗ . ؾاِي پإِط زض ٔكٟس ا٘داْ زازتطاؾاؼ قاذم ذكهؾاِي اي زض ظٔيٙٝ ذكهٔطاِؼٝ( 1385)آؾيايي 

تٛاٖ تٝ تاال تٛزٖ زضخٝ ا٘حطاف ضطٛتت زض ٔكٟس ٚ ػسْ ٚخٛز ٘ظٓ ٔكرم زض آٖ وٝ تا اؾتفازٜ اظ ٕ٘ٛزاضٞاي ٔاٞا٘ٝ ضٚـ ٔي

ٖ ٔطاِؼٝ، تؼييٗ ظٔاٖ قسيستطيٗ ذكىؿاِي ٚ يىي زيٍط اظ ٘تايح حانُ اظ اي. آيٙس اقاضٜ زاقتزؾت ٔيقاذم ا٘حطاف ضطٛتت تٝ

اي تٝ پايف ذكهزض ٔطاِؼٝ( 1386)ٔؿاػسي ٚ ٕٞىاضاٖ . تاقساؾت، ٔيضخ زازٜ 1997ٚ  2001ٞاي تطؾاِي وٝ تٝ تطتية زض ؾاَ

ضظياتي ٚ تحّيُ تطاي ا  SPI ؾاال٘ٝ ٞا زض ايٗ ٔطاِؼٝ اظ قاذم تاض٘سٌي اؾتا٘ساضز قسٜآٖ. ؾاِي زض ؾطح اؾتاٖ ٌّؿتاٖ پطزاذتٙس

ٞاي ٚضؼيت ٘مكٝٚ  وطز٘ساؾتفازٜ 1352-1381ٞاي ؾاِي ٞٛاقٙاؾي زض ؾطح اؾتاٖ ٌّؿتاٖ زض طي ؾأَىا٘ي ذكه

طٛضوّي ٘كاٖ زاز وٝ تٝ ايكاٖ ٘تايح ٔطاِؼٝ. ضؾيٓ ٕ٘ٛز٘ستضا ي آٔاضي ٔٛضز٘ظط تٝ تفىيه ٞطؾاَ آتي طَٛ زٚضٜ ذكىؿاِي زض

ؾاِي زض ٞاي ٌؿتطٜ ذكهتاتٛخٝ تٝ ٘مكٝايٗ ٔحمميٗ اضافٝ ٔي ٕ٘ايٙس وٝ . تاقسِؿتاٖ ظياز ٔي٘ٛؾا٘ات ٚضغ ضطٛتتي زض اؾتاٖ ي

-ؾاِي زض ٔٙاطك ٔطظي ٚ ٘ٛاض ؾاحّي زضياي ذعض وٝ زض ٚضؼيت الّيٕي ذكه ٚ٘يٕٝ ايٗ اؾتاٖ، زأٙٝ ٘ٛؾا٘ات ٚ فطاٚا٘ي ذكه

-تطضؾي ػٛأُ الّيٕي ٔٛثط تط ٚلٛع ذكه تٝ ٔٙظٛضاي ٔطاِؼٝزض ( 1388)٘ظط ٚ ٕٞىاضاٖ وطيٕي. تاقسذكه لطاض زاضز، قسيس ٔي

 تاض٘سٌي ضٚظٞاي تؼساز ؾاال٘ٝ، تاضـ ٔدٕٛع زٔاي ؾاال٘ٝ، حسالُ ٔتٛؾط ؾاال٘ٝ، زٔاي حساوثط ٞاي ٔتٛؾطاظ زازٜ، ؾاِي زض ظاتُ

 ؾطػت ٔتٛؾط ٚ ؾاال٘ٝ پتا٘ؿيُ تؼطق ٚ تثريط ٔتٛؾط ؾاال٘ٝ، ٔتٛؾط ٘ؿثي زضنس ضطٛتت ؾاال٘ٝ، يرثٙساٖ ضٚظٞاي تؼساز ؾاال٘ٝ،

 ٕٞيكٝ ٔٙطمٝ، ايٗ زض ٘كاٖ زاز وٝايكاٖ  ٘تايح ٔطاِؼٝ. وطز٘سٚ ٔسَ اؾىاٌِٛطاْ اؾتفازٜ 1370-85تاز زض زٚضٜ ظٔا٘ي 

 ٕٞچٙيٗ. ذٛاٞس تٛز ٔؤثط ٔياٖ زضايٗ ٘يع زيٍط ػٛأُ ٘مف ٚ تاقس ٕ٘يتٛا٘س ؾاِيذكه قسيستطيٗ تا ؾاَ ٔهازف تطيٗ تاضـ وٓ

 . تاقس ٔي ٔٛضز ٔطاِؼٝ ٔٙطمٝ زض ؾاِيذكه ٚلٛع تط ٔؤثط ػٛأُ ٟٕٔتطيٗ اظ پتا٘ؿيُ تؼطق ٚ تريطت

ي آٔاضي ٞا زٚضٜآٖ. ٞاي ًِ ذطي پطزاذتٙستا اؾتفازٜ اظ ٔسَ SPIؾاِي تٝ آ٘اِيع ا٘تماَ والؼ ذكه( 2006)ٔٛضيطا ٚ ٕٞىاضاٖ 

تاقٙس ٚ ٞطزٚ ٞا ٘كاٖ زاز وٝ زٚضٜ اَٚ ٚ ؾْٛ ٔكاتٝ تٝ يىسيٍط ٔي٘تايح آٖ. ؾاِٝ تمؿيٓ وطز٘س 23-22ؾاِٝ ضا تٝ ؾٝ زٚضٜ  67

تٛاٖ أا اٌط تٟٙا زٚضٜ زْٚ ٚ ؾْٛ ٔٛضز ٔمايؿٝ لطاضتٍيطز، يىي اظ ٘تايدي وٝ ٔي. ؾاِي قسيستط اظ زٚضٜ زْٚ ضا زاض٘سزٚضٜ ذكه

تا ( 2012)خاٖ -ياٖ. اٖ تٝ تغييط الّيٓ ٘ؿثت زازتٛؾازٌي ٔيؾاِي قسيستط قسٜ وٝ ايٗ ضفتاض ضا تٌٝطفت ايٗ اؾت وٝ ذكه

. وطز٘س اؾتفازٜ (1961-2010)ؾاِٝ  50ؾاِي ؾاال٘ٝ خٟت آ٘اِيع ذكه SPIاظ قاذم ٞاي تاض٘سٌي چٙس ايؿتٍاٜ، اظ زازٜاؾتفازٜ 

. تاقس، ٔي21لطٖ ؾاِي زض حٛضٝ ضٚزذا٘ٝ ٚ افعايف قست ذكىؿاِي اظ قطٚع ٘تايح ايٗ پػٚٞف حاوي اظ وٓ قسٖ فطاٚا٘ي ذكه

٘ؿثتا  ؾاِيذكه ٚضؼيتؾاِي زض ٔٙطمٝ ٔٛضز ٔطاِؼٝ اؾت وٝ تطاؾاؼ آٖ زٚ تٙسي ا٘ٛاع ذكهاظ زيٍط ٘تايح ايٗ ٔطاِؼٝ، طثمٝ

اي زض اضتثاط تا ٔطاِؼٝ( 2013)ظٞتاتياٖ ٚ ٞىاضا  .ا٘س ٞاي اذيط تطذٛضزاض قسٜ اظ فطاٚا٘ي تيكتطي زض ؾاَؾاِي قسيس ٚ ذكهقسيس 

ايؿتٍاٜ ؾيٙٛپتيه ذطاؾاٖ خٙٛتي  6ٞاي زض ايٗ ٔطاِؼٝ زازٜ. زاز٘سزض ذطاؾاٖ خٙٛتي ا٘داْ  SPI  ٚRDIاي ٔمايؿٝٚ تحّيُ تدعيٝ 

حاوي اظ ٚلٛع ذكىؿاِي  قسيس SPI ٘تايح حانُ اظ قاذم . اؾتٔٛضز اؾتفازٜ لطاضٌطفتٝ( 1990-2011)ؾاِٝ  22زض طي زٚضٜ 
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اظ ٔمازيط ؾاال٘ٝ زٔا ٚ  RDIٔٙظٛض ٔحاؾثٝ ذكىؿاِي تطاؾاؼ قاذم تٝ. تاقسٔي 2001ٚ  2006، 2000، 2008ٞاي زض ؾاَ

ٞاي ذيّي ٞا زض والؼ٘تايح ايٗ ترف ٘كاٖ زاز وٝ ايؿتٍاٜ. تاضـ ٚ ضٚـ تطاٚضز تثريط تؼطق پتا٘ؿيُ تٛض٘ت ٚايت اؾتفازٜ قس

-ٞاي تاال ضا تيكتط ٘كاٖ ٔيؾاِي تا قستفطاٚا٘ي ذكه RDIٕٞچٙيٗ ٔكرم قس وٝ قاذم . ا٘ستٙسي قسٜطثمٝقسيس ٚ قسيس 

 .زٞس

 :ٕ٘ٛزشيُ اقاضٜ  تٛاٖ تٝ ٔٛاضزٞا ٔيٖ ي آاؾت وٝ اظ خّٕٝؾاِي اضائٝ قسٜٞاي ٔتؼسزي تطاي اضظقياتي ذكهطٛض وّي قاذمتٝ

 ٜقاذم تاضـ اؾتا٘ساضز قس SPI  

 2 ؾاِيقاذم قٙاؾايي ذكه
RDI 

تطي اظ ٚضؼيت تط ٚ وأُتٛا٘س اطالػات خأغ ؾاِي ٔئىا٘ي ٚضؼيت ذكهاظ ؾٛيي زيٍط تطضؾي تٛاْ تغييطات ظٔا٘ي ٚ 

ٞاي قٛز زازٌٜاٞي اؾتسالَ ٔي ظيطا. ُ٘ زيتا ٔيؿط قٛزاؾاِي زض اذتياض لطاض زٞس وٝ ايٗ أط ٕٔىٗ اؾت تا اؾتفازٜ اظ ج ذكه

تا تطوية . قٛزٔست تأويس ٔياثطات وٛتاٜ تطٞاي ؾطي ظٔا٘ي زٞٙس، زض حاِي وٝ زض زازٜٔي٘كأٖمطؼي، ضفتاضٞاي تّٙسٔست ضا 

تٛاٖ تهطيح ٚ تطآٚضز تط ٚ پٛياتطي ضا ٔيٞاي تاتّٛيي، وٝ ذهٛنيت ٔتٕايع پاُ٘ زيتاؾت، ؾاذتاض ػٕٛٔيايٗ زٚ ذهٛنيت زض زازٜ

ؾاظي  ضاتطٝ ٔتٙٛع( 1389)ياٚضي ٚ ٕٞىاضاٖ . اي قسٜ اؾتٞاي پاّ٘ي زض ٔطاِؼات التهازؾٙدي اؾتفاٜ ٌؿتطزٜتاوٖٙٛ اظ زازٜ .وطز

تا اؾتفازٜ اظ آظٖٔٛ ٞاؾٕٗ، ضٚـ ُ٘ زيتا ٔٛضز اضظياتي لطاضزاز٘س ٚ ٌا٘ٝ وكٛض تٝ ضٚـ پاٚضي ضا تٝ تفىيه نٙايغ ٘ٝنازضات ٚ تٟطٜ

وؿيس لتهازي تط ا٘تكاض ٌاظ زي ااثطات تطذي ٔتغيطٞاي والٖ ا( 1390)فططؼ ٚ تطظٌط  .ٖزواض تطزتٝضا ؾاظي اثطات ثاتت تطاي ٔسَ

٘تايح ايٗ . ٔٛضز ٔطاِؼٝ لطاض زاز٘س (پاُ٘)ٞاي تّفيمي اظ ضٚيىطز التهازؾٙدي زازٜتٗ زض آؾياي ٔطوعي ٚ ايطاٖ ضا  تا اؾتفازٜ وط

پصيطي ا٘تكاض ٌاظ زي  زاضي تط آِٛزٌي ٞٛا زض وكٛضٞاي ٔٛضز٘ظط زاضز ٚ وكفپػٚٞف ٘كاٖ زاز وٝ ضقس التهازي اثط ٔثثت ٚ ٔؼٙي

تٝ ؾتفازٜ اظ پُٙ زيتا زض اضٚپا ا ضا تا PHضٚ٘س تىأّي ( 2001)ٔاضيٗ ٚ ٕٞىاضاٖ . ي افعايف اظ ضطية خيٙي اؾتوطتٗ تاتغ زاوؿي

اي تٝ تطضؾي قٛاٞس تدطتي ػٛأُ تؼييٗ وٙٙسٜ زض ٔطاِؼٝ( 2010)ٚاً٘ . وطز٘ستطضؾيضٚـ ترٕيٗ اثطات ثاتت تا حسالُ ٔطتؼات 

فطٚقي ٔٛاز غصايي، ٔٙطمٝ ظيط وكت ٚ الّيٓ زض زٚضٜ قاذم ليٕيت ذطزٜ: فاوتٛضٞايي ٘ظيطػٙٛاٖ يه تاتغ قأُ أٙيت غصايي تٝ

، (اثطات ثاتت)  POLS،FEٞاي ٞا زض ايٗ ٔطاِؼٝ اظ ضٚـآٖ. زيتا، پطزاذتتا اؾتفازٜ اظ آ٘اِيع زيٙأيىي پُٙ 1985-2007آٔاضي 

DIFF-GMM ٚ SYS-GMM ٚي ٚي ٘كاٖ زاز وٝ تغييطات آبٔطاِؼٝ. وطز٘سٜ اؾتفازٜتطاي ترٕيٗ اضتثاط تيٗ ٔتغيطٞاي شوط قس-

اؾت ايٗ زض حاِي اؾت وٝ ليٕيت ٔٛاز غصايي ٞيچ تاثيطي ٞاي خاضي زاقتٝٞٛايي تاثيط لاتُ تٛخٟي تط أٙيت ٔٛازغصايي زض ؾاَ

تٛؾؼٝ التهازي ٚ ا٘تكاض ٌاظ اي زض ٔٛضز ٔطاِؼٝ( 2012)زٚ ٚ ٕٞىاضاٖ  .اؾتٞا ٘ساقتٝتطضٚي أٙيت ٔٛاز غصايي زض ايٗ ؾاَ

ٞا زضيافتٙس وٝ تٛؾؼٝ التهازي، پيكطفت آٖ. زيتا، ا٘داْ زاز٘ساوؿيس زض چيٗ تا اؾتفازٜ اظ آ٘اِيع اؾتا٘ي پُٙاي وطتٗ زيٌّرا٘ٝ

ا٘طغي، تطيٗ ػٛأُ ٔٛثط تط ا٘تكاض ٌاظ وطتٗ زي اوؿيس اؾت زض حاِي وٝ تاثيط ؾاذتاض ٔهطف تىِٙٛٛغي ٚ ؾاذتاض نٙؼت اظ ٟٔٓ

ٔست ٚ تّٙسٔست تٝ تطضؾي اثطات وٛتاٜ( 2012)تاؾتٛؼ ٚ ٕٞىاضاٖ  .تاقٙسؾطٛح لاتُ اغٕاضي ٔي ،ٌؿتطـ تداضت ٚ قٟط٘كيٙي

زض ترف ٘رؿت، ترٕيٗ . اؾتٞا تٝ زٚترف تمؿيٓ قسٜٔطاِؼٝ آٖ. ذكىؿاِي تا اؾتفازٜ اظ تىٙيه پُٙ زيتا زض تطظيُ پطزاذتٙس

 .اؾتزضآٔسٞاي ٔحّي تااؾتفازٜ اظ پُٙ زيتا ا٘داْ قسٜ ٞاي افعٚزٜ وكاٚضظي ٚحسي تطضٚي اضظـ ٞائست پسيسٜتاثيطات وٛتاٜ

زض ٔثاحث التهازي ٚ قٙاذت ػٛأُ ٔٛثط تط ( ٞاي تطويثي زازٜ)تا تٛخٝ تٝ تحميمات ا٘داْ قسٜ زض حاِي وٝ اظ تىٙيه پُٙ زيتا 

ؾاِي ٞٙٛظ چٙساٖ ٔٛضز آظٖٔٛ لطاض  ن زض ٔثاحث ٔطتٛط تٝ ذكهايٗ تىٙيواضآيي قٛز ِٚي  اي ٔي يه پسيسٜ اؾتفازٜ ٌؿتطزٜ

زض  SPI ٚRDIٞاي  تطيٗ ػٛأُ ٔٛثط تط ذكىؿاِي تط اؾاؼ قاذم تٙا تط ايٗ ٞسف اظ ا٘داْ ايٗ تحميك، قٙاذت ٟٔٓ. اؾت ٍ٘طفتٝ

 10ٞاي  تٝ ايٗ ٔٙظٛض زازٜ. تاقس ٔي( ٞاي تطويثي زازٜ)ذكه تط اؾاؼ اؾتفازٜ اظ تىٙيه پُٙ زيتا  ؾطح يه ٔٙطمٝ ذكه ٚ ٘يٕٝ

 . ٌيط٘س ؾاِٝ ٔٛضز تطضؾي لطاض ٔي 24ايؿتٍاٜ ؾيٙٛپتيه ٚالغ زض ؾطح اؾتاٖ ذطاؾاٖ ضضٛي زض طَٛ يه زٚضٜ 

 

                                                 
 
Reconnaissance  Drought Index 



 :َامًاد ي ريش
 ٞايؾاِي، اظ زازٜٚ ٘يع تؼييٗ ػٛأُ ٔٛثط تط ٚلٛع ذكه SPI ٚ RDIؾاِي تا اؾتفازٜ اظ زٚ قاذم ٔٙظٛض پايف ؾاال٘ٝ ذكهتٝ

ؾطػت تاز زض ٔتٛؾط  وثط زٔا، ٔتٛؾط حسالُ زٔا، ؾاػت آفتاتي، ٔمساض تاض٘سٌي، زضنس ضطٛتت ٘ؿثي ٚأاٞا٘ٝ ٔتٛؾط حس

-2010زض طي زٚضٜ آٔاضي  ٌّٕىاٖ، ٌٙاتاز، واقٕط ٚ ٔكٟس تطتت حيسضيٝ، ؾثعٚاض، ؾطذؽ، فطزٚؼ، لٛچاٖ،ٞاي تكطٚيٝ، ايؿتٍاٜ

 . (1خسَٚ ) اؾتقسٜاؾتفازٜ( اؾت 1988-2010اؾتثٙاء ايؿتٍاٜ تكطٚيٝ وٝ زاضاي زٚضٜ آٔاضي تٝ) 1987

ٞا ايٗ قاذم ضا تطاؾاؼ ٔمساض تدٕؼي تاضـ ٚ آٖ. اؾت ٔؼطفي قسٜ (2005) تٛؾط ؾاوطيؽ ٚ ٍّٚ٘يؽ RDIؾاِي قاذم ذكه

. تاقس اؾتا٘ساضزقسٜ ٔي RDIقسٜ ٚ ٘طٔاَ RDIآغاظي،  RDIايٗ قاذم زاضاي ؾٝ ػثاضت . ٘سزتؼطق پتا٘ؿيُ اتساع وط-ضيتثد

تاتٛخٝ تٝ ايٙىٝ . ؾاِي تاض٘سٌي ٘طٔاَ قسٜ ٔمايؿٝ ٌطززنٛضت ٔؿتميٓ تا قاذم ذكهتٛا٘س تٝٔي RDIقاذم اؾتا٘ساضز قسٜ 

ايكاٖ . تاقستؼطق پتا٘ؿيُ ٔي-اظ ايٙطٚ ٘ياظ تٝ ٔحاؾثٝ ٔمساض تثريط تاقس،ٔي پتا٘ؿيُ تؼطق-٘ؿثت تاضـ تٝ تثريط RDIقاذم 

ايٗ ضٚـ ٔمساض تثريط تؼطق پتا٘ؿيُ  زِيُ ايٙىٝأا تٝ ،ضٚـ تٛض٘ت ٚايت ضا تطاي ٔحاؾثٝ ٔمساض تثريط تؼطق پتا٘ؿُ پيكٟٙاز زاز٘س

، اظ ايٙطٚ زض ايٗ ٔطاِؼٝ اظ (1388ٔٛؾٛي تايٍي ٚ اقطف،) زوٗٔي تطآٚضزضا زض ٔٙاطك ذكه ٚ ٘يٕٝ ذكه وٕتط اظ ٔيعاٖ ٚالؼي آٖ 

 ٍّٚ٘يؽ ٚ ٕٞىاضاٖتٛؾط اي وٝ زض ٔطاِؼٝ .اؾتتؼطق پتا٘ؿيُ اؾتفازٜ قسٜ-خٟت تطآٚضز ٔمساض تثريط ضٚـ فائٛ پٕٙٗ ٔا٘تيث

تا ضٚـ فائٛ ، تال٘ي وطيسَ ٞاي ٞاضٌطيٛظ، تٛض٘ت ٚايتضٚـاظ زاضي زض اؾتفازٜ ضزيس وٝ اذتالف ٔؼٙي، ٔكرم يقس٘داْ ا( 2013)

 .ٚخٛز ٘ساضز RDIزض تؼييٗ ٚضؼيت ذكىؿاِي تط اؾاؼ قاذم پٕٙٗ ٔا٘تيث 

 
 َای مًرد مطالعٍاٌگمشخصات اقلیمی ي جغرافیایی ایست. 1جذيل

 ايؿتٍاٜ

 ٞأكرهات الّيٕي ايؿتٍاٜ ٞأكرهات خغطافيايي ايؿتٍاٜ

طَٛ 

 خغطافيايي
E 

ػطو 

 خغطافيايي

N 

اضتفاع اظ 

 ؾطح زضيا

 (ٔتط)

زٔاي ٔتٛؾط 

 زضخٝ) ؾاال٘ٝ

 (ٌطازؾا٘تي

ٔتٛؾط تاض٘سٌي 

 (ٔتطٔيّي) ؾاال٘ٝ

 الّيٓ

 (زٚٔاضتٗ)

 ذكه 98/92 65/17 885 33°54` 57°27` تكطٚيٝ

 ذكه٘يٕٝ 3/262 16/14 8/1450 35°16` 59°13` حيسضيٝ تطتت

 ذكه 35/191 25/18 6/977 36°12` 57°43` ؾثعٚاض

 ذكه 57/189 08/18 235 36°32` 61°10` ؾطذؽ

 ذكه 56/137 42/17 1293 34°1` 58°10` فطزٚؼ

 ذكه٘يٕٝ 52/311 81/12 1287 37°4` 58°30` لٛچاٖ

 ذكه 35/195 86/17 7/1109 35°12` 58°28` واقٕط

 ذكه 58/222 47/13 1176 36°29` 59°17` ٌّٕىاٖ

 ذكه 8/138 38/17 1056 34°21` 58°41` ٌٙاتاز

 ذكه 40/243 35/15 2/999 36°16` 59°38` ٔكٟس

       

 
وثط زٔا، ٔتٛؾط حسالُ زٔا، ؾاػت آفتاتي، زضنس أا٘تيث اظ پاضأتطٞاي ٔتٛؾط حس پٕٙٗتؼطق تٝ ضٚـ فائٛ -تثريطتطاي ٔحاؾثٝ 

ؾاِي پؽ اظ ٔحاؾثٝ تثريط تؼطق پتا٘ؿيُ، قاذم ذكه .اؾتقسٜاؾتفازٜ ٔتطي 2زض اضتفاع  ٔتٛؾط ؾطػت تاز ضطٛتت ٘ؿثي ٚ

RDI قسٜ ؾپؽ تا اؾتفازٜ اظ قاذم تاض٘سٌي ٘طٔاَ .ٔحاؾثٝ ٌطزيسSPIٔٛضز ٘يع ٞاي ٔٛضز ٔطاِؼٝ ؾاِي ؾاال٘ٝ ايؿتٍاٜ، ذكه

 .قسٜ اؾتاؾتفازٜ  Excell ،DIP ٚ R  ٞايافعاض تٝ ايٗ ٔٙظٛض اظ ٘طْ .تطضؾي لطاضٌطفت

 



 (َای ترکیبیدادٌ)پاول دیتا 

 :قٛ٘س، ػثاضتٙس اظٔيتدطتي اؾتفازٜ ٞايٞايي وٝ ٔؼٕٛال تطاي تحّيُا٘ٛاع زازٜ

 ٜٞاي ؾطي ظٔا٘يزاز 

 ٜٞاي ٔمطؼيزاز 

 ٜ(ٞاي پاّ٘يزازٜ) ٞاي تّفيمي ؾطي ظٔا٘ي ٚ ٔمطؼي زاز 

زض طَٛ ظٔاٖ  ئمطغ ياطالػات ٔطتٛط تٝ زازٜ ٞا يؼٙيتاقس،  يْ يظٔاٖ يٚ ؾط ئمطغ ياظ زازٜ ٞا يثيتطن ييتاتّٛ يزازٜ ٞا

ٔرتّف زض ٞط  يتؼس آٖ ٔطتٛط تٝ ٚاحسٞا يهتاقٙس وٝ  يزٚ تؼس ْ يزاضا ييزازٜ ٞا يٗنٛضت وٝ چٗ يٗتس. قٛز ئكاٞسٜ ْ

ٞاي پاّ٘ي تٝ ٔدٕٛػٝ زازٟٞايي اطالق ٔي قٛز وٝ تطاؾاؼ زازٜ .تاقسيتٝ ظٔاٖ ْ طآٖ ٔطتٛ يٍطذال اؾت ٚ تؼس ز ئمطغ ظٔاٖ

زض  .ٔٛضز تطضؾي لطاضٌطفتٝ تاقٙس ٔكرم (T)يه زٚضٜ ظٔا٘ي  زض طَٛ (N)آٖ ٔكاٞسات تٝ ٚؾيّٝ تؼسازي اظ ٔتغيطٞاي ٔمطؼي 

 زضتطٌيط٘سٜ تطويثي ٞايزازٜ وٝ ايٗ زِيُتٝ. ؾطي ظٔا٘ي ٌٛيٙس-ٞاي پاّ٘ي يا ٔمطؼيزازٜ آٔاضي ضا زازٜ N*Tايٗ نٛضت ايٗ 

 آٖ ٞايٚيػٌي وٝ ٔٙاؾثي آٔاضي زٞٙسٜٞاي تٛضيحٔسَ واضٌيطيتٝ اؾت، ٔمطؼي ٞايزازٜ ٚ ظٔا٘ي ؾطي ٞايزازٜ ٞطزٚخٙثٝ

 .اؾت ظٔا٘ي ؾطي ٚ ٞاي ٔمطؼيزازٜ زض قسٜ اؾتفازٜ ٞائسَ اظ تطپيچيسٜ وٙس، ٔتغيطٞاضاتٛنيف

 َای رگرسیًوی پاول دیتامذل

ٚ تٝ يه تاتغ  ِةزض لأي تٛا٘س قٛز،  yتغييطات ٕٔىٗ اؾت ؾثة وٝ ( x) ييتطحؿة تؼسازي اظ ٔتغيطٞا( y)تغييطات يه ٔتغيط 

 :تياٖ قٛز( 1)ٔؼازِٝ نٛضت 

 

(1) 𝑦𝑖 =  𝛽0 + 𝛽1𝑥1𝑖 + 𝛽2𝑥2𝑖 + ⋯+ 𝛽𝑘𝑥𝑘𝑖 + 𝜀𝑖   

 
 :وٙٙساغّة تطاي قطٚع، قىُ ايٗ تاتغ ضا ذطي فطو ٔي. زٞستؼساز ٔتغيطٞاي تٛضيح زٞٙسٜ ضا ٘كاٖ ٔي kا٘سيؽ 

( ) 𝑦𝑖𝑡 =  𝛽𝑖0 + 𝛽1𝑥1𝑖𝑡 + 𝛽2𝑥2𝑖𝑡 + ⋯+ 𝛽𝑘𝑥𝑘𝑖𝑡 + 𝜀𝑖𝑡   

 

k : پاضأتطٞاي ٔٛضز تطضؾي تؼساز( تا  1اظk) ،i:  افطاز يا ٔماطغ تؼساز( تا 1اظ i)،t :  ظٔاٖ ٔماطغ تؼساز( تا  1اظt ) 

-اؾتفازٜ SPI  ٚRDIؾاِي ؾاال٘ٝ تطاؾاؼ زٚ قاذم ٔٙظٛض تؼييٗ ػٛأُ ٔٛثط تط ٚلٛع ذكهتٝٞاي پاّ٘ي اظ زازٜ ٔطاِؼٝ حاضطزض 

تطاي تؼييٗ  ٞط ايؿتٍاٜ SPIٞا ٚ ٔمساض ٞاي تاض٘سٌي ايؿتٍاٜاظ تطوية زازٜ 179×4زض اتتسا يه ٔاتطيؽ تٝ ايٗ ٔٙظٛض  .ٜ اؾتقس

ٔتغيط ٔؿتمُ ٔتٛؾط زٔاي  6وٝ قأُ  RDIتطاي قاذم  179×9ٚ يه ٔاتطيؽ  SPIؾاِي تطاي قاذم ػأُ ٔٛثط ذكه

ٔتطي ٚ ٔمساض  2تت ٘ؿثي ٚ ٔتٛؾط ؾطػت تاز زض اضتفاع حساوثط، ٔتٛؾط زٔاي حسالُ، ؾاػت آفتاتي، ٔمساض تاض٘سٌي، زضنس ضطٛ

RDI قستكىيُتاقس، وٝ ٔتغيط ٚاتؿتٝ ايٗ ٔاتطيؽ ٔي.  

ٞاي الظْ تطاي ٔكرم وطزٖ ٔسَ تثسيُ ٌكتٝ ٚ پؽ اظآٖ آظٖٔٛ Rافعاض ٞاي ٔٛضز ٔطاِؼٝ اتتسا تٝ فطٔت ٔٛضز ٘ياظ تطاي ٘طْزازٜ

خٟت تطضؾي ٘حٜٛ تغييطا ٞط قاذم تا ظٔاٖ ضؾٓ ٌطزيس پؽ اظ آٖ تا اؾتفازٜ اظ زؾتٛض  coplot٘رؿت ٕ٘ٛزاض . ٔٙاؾة آغاظ ٌطزيس

scatterplot ٜتا اؾتفازٜ اظ . ٞا ضؾٓ ٌطزيس٘حٜٛ تغييطات ٞط قاذم تا ٔكرم وطزٖ ايؿتٍاplotmean   تغييطات ٔياٍ٘يٗ ٔمازيط

ٞاي ٞا ايؿتايي ٚاضيا٘ؽ ٚ ٔياٍ٘يٗ زازٜتا اؾتفازٜ اظ ايٗ پالت .ٞا ضؾٓ ٌطزيسٞا زض ٔماتُ ظٔاٖ ٚ تاض زيٍط زض ٔماتُ ايؿتٍاٜقاذم

تٝ ايٗ ٔٙظٛض . ٞا، ا٘تراب ٔسَ ٔٙاؾة آغاظ قستؼس اظ آٌاٞي اظ ػسْ ٚخٛز ضٚ٘س زض زازٜ. تطضؾي ٌطزيس SPI  ٚRDIٞاي قاذم

 .قسٞا تطاظـ زازٜٚ اثطات ثاتت تط زازٜ OLS ،Fixed dum ،Fixed dum1ٔسِٟاي 

ايٗ آظٖٔٛ تٟٙا زض . ٌطززقس٘س، ا٘تراب ٔيٞايي وٝ ٔٙاؾة تكريم زازٜتٟتطيٗ ٔسَ زض تيٗ ٔسَ  PFtestازٜ اظ آظٖٔٛ تا اؾتف 

زض نٛضتي وٝ ٞطزٚ ٔسَ اثط ثاتت . قسٞا تطاظـ زازٜزض ازأٝ ٔسَ اثطات تهازفي تط زازٜ. ٚ اثط ثاتت واضتطز زاضز OLSٞاي تيٗ ٔسَ



ٔٙظٛض ا٘تراب تٟتطيٗ ٔسَ تيٗ اثط ثاتت ٚ تهازفي تٝ( Phtest)تاقس، اظ آظٖٔٛ ٞاؾٕٗ  05/0ض اظ وٕت P-valueٚ تهازفي زاضاي 

-Pتطاي ا٘تراب ايٗ ٔسَ زض نٛضتيىٝ ٔمساض . قٛز، يه ٔسَ ازغأي اؾتٔيٞا تطاظـ زازٜٔسَ آذط وٝ ٘يع تط زازٜ. قٛزٔياؾتفازٜ

value  ٞطزٚ )ٞاي ٔىا٘ي، ظٔا٘ي ٚ زض ٔطحّٝ ؾْٛ ايٗ آظٖٔٛ، ازغاْ ٔىا٘ي ٚ ظٔا٘ي ٜتاقس، ٘ياظ آظٖٔٛ ازغاْ زاز 05/0آٖ وٕتط اظ

ػٙٛاٖ ضا تٝ Poolتٛاٖ ٔسَ ٞا ضا تاييس وطز٘س، ٔيپصيطي زازٜزضنٛضتي وٝ ٘تايح ايٗ ؾٝ آظٖٔٛ ازغاْ ذانيت ازغاْ. ٌيطزا٘داْ( تاٞٓ

زض طي تطضؾي تطاي يه ٔاتطيؽ پاّ٘ي، ٞطزٚ زاضاي ٔمساض ٚ٘يع ٔسَ اثط تهازفي  OLSزض نٛضتي وٝ ٔسَ . يه ٔسَ ٔٙاؾة زا٘ؿت

P-value  پاٌاٖ -تاقس، اظ آظٖٔٛ تطٚـ 05/0وٕتط اظ(Pbmtest )ٜقٛزٔيخٟت تؼييٗ ا٘تراب تٟتطيٗ  ٔسَ اؾتفاز. 

 :بحث ي وتایج
 (:SPI)شذٌ استاوذارد َای پاول برريی شاخص باروذگی وتایج حاصل از آزمًن

تٝ ػٙٛاٖ ) SPIٚ ٘يع ٔمساض قاذم  (ػٙٛاٖ تٟٙا ٔتغيط ٔؿتمُتٝ)تاض٘سٌي قأُ ٞاي ايٗ ٔاتطيؽ، زٞٙسٜ ؾتٖٛٞاي تكىيُزازٜ

زٞٙس تطاي تٙاتطايٗ ٔاتطيؽ تكىيُ. تاقسٞا ٔيٞا ٚ ٘يع تؼساز ايؿتٍاٜٞاي ايٗ ٔاتطيؽ ٘يع تؼساز ؾاَضزيف. تاقسٔي (ٔتغيط ٚاتؿتٝ

 .اؾت 179×4زٚضٜ ظٔا٘ي ؾاال٘ٝ  
تاتٛخٝ تٝ . تاقسٔي 3ٔؼازِٝ  (OLSٚضزٌط تطآ تاذطي ٔسَ ضٌطؾيٛ٘ي ) Fixed dum1، ٔسَ ؾاال٘ٝ SPIقاذم  ٔسَ ٔٙاؾة تطاي

٘يع شوطقسٜ   P-valueٔمساض. ػٙٛاٖ پاضأتط ٔٛثط قٙاذتٝ قستٝتٟٙا پاضأتط ٔؿتمُ زض ايٗ قاذم اؾت، اظ ايٙطٚ اضـ وٝ بايٗ

 .اضائٝ قسٜ ا٘س 6 4،5ٚ،ٔمازيط قاذم ٞاي آٔاضي ٔٛضز تطضؾي زض ٔؼازالت  .تاقسٞاي خفت قسٜ ٔيٕ٘ٛ٘ٝ Tٔطتٛط تٝ آظٖٔٛ 

  

(3) 𝑆𝑃𝐼𝑎𝑛𝑛𝑢𝑎𝑙 = 0.013𝑋𝑝𝑟𝑖𝑖𝑡 + 𝛽0 
 

(4) 𝑃 − 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒𝑇𝑡𝑒𝑠𝑡 = 0.00329 

(5) 𝐶𝑜𝑟. 𝑡𝑒𝑠𝑡 = 0 
 

(6) 𝑅2 = 0.79 

 

 
 ضز تطضؾيٚٞاي ْزض ايؿتٍاٜ 3تطاؾاؼ ٔؼازِٝ  𝛽0ٔمازيط ػطو اظ ٔثساء. 3خسَٚ

 𝛽0ٔمساض ٘اْ ايؿتٍاٜ 𝛽0ٔمساض ٘اْ ايؿتٍاٜ 𝛽0ٔمساض ٘اْ ايؿتٍاٜ
٘اْ 

 ايؿتٍاٜ
 𝛽0ٔمساض

٘اْ 

 ايؿتٍاٜ
 𝛽0ٔمساض

 -63/1 فطزٚؼ -37/2 ؾطذؽ -40/2 ؾثعٚاض -33/3 تطتت حيسضيٝ -05/1 تكطٚيٝ

 -07/3 ٔكٟس -54/1 ٌٙاتاز -80/2 ٌّٕىاٖ -40/2 واقٕط -94/3 لٛچاٖ

 
تٟٙا تطاؾاؼ  SPI ؾاِيآٔسٜ خٟت تطآٚضز ٔمساض ذكهزؾتتٝتٛاٖ اظ ٔؼازِٝ ضٌطؾيٛ٘ي زضنٛضت زاقتٗ ٔمساض تاض٘سٌي ٞط ؾاَ ٔي

 .وطز، اؾتفازٜايؿتٍاٜ ؾيٙٛپتيه ٔٛضز تطضؾي زض ايٗ تحميك 10تطاي  پاضأتط تاضـ

 (:RDI)َای پاول برريی شاخص شىاسایی خشکسالی وتایج حاصل از آزمًن

، ٔسَ RDIزض ايٗ زٚضٜ ظٔا٘ي، ٔا٘ٙس زٚضٜ ظٔا٘ي ؾاال٘ٝ قاذم .تاقسٔٛخٛز ٔي( ؾاَ 18تطاي ) 179×9خا يه ٔاتطيؽزض ايٗ

Fixed dum1 ٝپاضأتطٞاي ٔتٛؾط زٔاي حساوثط، ؾاػت آفتاتي ٚ ػطو اظ ٔثساء تٝ تطتية اظ . ػٙٛاٖ ٔسَ ٔٙاؾة ا٘تراب ٌطزيست

ايٗ زض ٔٛضز ( 10ٚ  7،9ازالت ٔغ) ٚ آظٖٔٛ ٕٞثؿتٍي  Tٚ ٘يع ٘تايح حانُ اظ آظٖٔٛ ( 7ٔؼازِٝ )ٔسَ ضٌطؾيٛ٘ي . ٔسَ حصف قس٘س

 : نٛضت ظيط اؾتتٝ قاذم

(7) RDIannual = 0.013Xpriit − 0.46Xu2it − 0.075XTmin it + 0.028Xrhit + 𝛽0 



 

(8) P − valueTtest = 0.128 

 

(9) Cor. test = 0 

 

(10) 𝑅2 = 0.92 

 

 َای مًرد بررسیدر ایستگاٌ 7براساس معادلٍ  𝜷𝟎مقادیر عرض از مبذاء. 4جذيل

 𝛽0ٔمساض ٘اْ ايؿتٍاٜ 𝛽0ٔمساض ٘اْ ايؿتٍاٜ 𝛽0ٔمساض ٘اْ ايؿتٍاٜ 𝛽0ٔمساض ٘اْ ايؿتٍاٜ 𝛽0ٔمساض ايؿتٍاٜ٘اْ 

 -87/0 تكطٚيٝ
تطتت 

 حيسضيٝ
 -16/1 فطزٚؼ -30/2 ؾطذؽ -85/1 ؾثعٚاض -47/3

 -27/3 ٔكٟس -42/1 ٌٙاتاز -79/2 ٌّٕىاٖ -19/2 واقٕط -59/4 لٛچاٖ

 

 پصيطفتٝ 99/0ٚ  95/0، 90/0ؾطٛحٌطزز وٝ ٔسَ ا٘تراب قسٜ زض ٔكرم ٔي Tآٔسٜ اظ آظٖٔٛ زؾتتٝ p-valueتطاؾاؼ ٔمساض 

تا زاقتٗ ( ٞاي ٔٛضز ٔطاِؼٝايؿتٍاٜ)ايؿتٍاٜ ؾيٙٛپتيه اؾتاٖ ذطاؾاٖ ضضٛي  10تٛاٖ ٌفت وٝ تطاي اظ ايٙطٚ ٔي. قٛزٔي

ؾاِي تطاؾاؼ ٔتطي ٚ ٔتٛؾط زٔاي حسالُ ٔيعاٖ ذكه 2ط ؾطػت تاز زض اضتفاع پاضأتطٞاي تاضـ، زضنس ضطٛتت ٘ؿثي، ٔتٛؼ

، (تاقسٔي ٔا٘تيث پٕٙٗفائٛ  وٝ زض ايٗ ٔطاِؼٝ ضٚـ)ػسْ ٘ياظ تٝ ٔحاؾثٝ ٔيعاٖ تثريط تؼطق پتا٘ؿيُ . ٔحاؾثٝ ٕ٘ٛز RDIقاذم 

 .تاقسٔي ضٚـ ٔؼَٕٛ آٖتٝ RDIآٔسٜ ٘ؿثت تٝ ٔحاؾثٝ قاذم زؾتٔعيت ٔؼازِٝ ضٌطؾيٛ٘ي تٝ
ٞاي اؾتاٖ زض تيكتط لؿٕت 2008ؾاِي زض ؾاَ حاوي اظ ٚلٛع ذكه ٞاي ٔٛضز ٔطاِؼٝ،ؾاِي ايؿتٍاٜ٘تايح حانُ اظ پايف ذكه

ؾايط . اؾتزاضاي ٚضؼيت ٘طٔاَ تٛزٜ 2008تٟٙا ايؿتٍاٜ تكطٚيٝ زض ؾاَ  SPIؾاِي تطاؾاؼ قاذم ذكه. تاقسذطاؾاٖ ضضٛي ٔي

٘يع زٚ ايؿتٍاٜ تكطٚيٝ ٚ فطزٚؼ ضا زض ؾاَ   RDIؾاِي قاذم ذكه. ؾاِي ضا ٘كاٖ زاز٘سذكه ٞاي ٔرتّفٞا قستايؿتٍاٜ

 . ؾاِي ٔكرم ٌطزيسٞاي زيٍط ٔٛضز تطضؾي، ذكهزاضاي ٚضؼيت ٘طٔاَ ٘كاٖ زازٜ ٚ زض ؾايط ايؿتٍا2008ٜ

زاض اؾت، أا زاضاي اذتالف ٔؼٙي Tضي آظٖٔٛ زااٌطچٝ اظ ٘ظط ٔؼٙي SPIٞاي پاّ٘ي تطاي قاذم آٔسٜ تا اؾتفازٜ اظ زازٜزؾتٔسَ تٝ

تٛاٖ زضيافت وٝ ؾاَ آذط ٞط ايؿتٍاٜ ٚ ٔمازيط ٔحاؾثٝ قسٜ آٖ ٔي 6تيٙي قسٜ تاتٛخٝ تٝ ٔيعاٖ ٕٞثؿتٍي تاالي تيٗ ٔمازيط پيف

. تاقسض٘سٌي ٔي، تاSPIؾاِي تا اؾتفازٜ اظ قاذم تيٙي ذكهتٟٙا پاضأتط ٔٛثط تطاي پيف. تاقٙسآٔسٜ نحيح ٔيزؾتٔسَ تٝ

ؾاِي تا تيٙي ذكهٔتطي تطاي پيف 2پاضأتطٞاي تاضـ، ٔتٛؾط زٔاي حسالُ، زضنسضطٛتت ٘ؿثي ٚ ٔتٛؾط ؾطػت تاز زض اضتفاع 

تٙا تط ايٗ، تط اؾاؼ ٔؼازالت اؾترطاج قسٜ ٔي تٛاٖ تٟٙا تا زاقتٗ ٔمساض تاض٘سٌي تٝ . تاقٙسٔٛضز ٘ياظ ٔي RDIاؾتفازٜ اظ قاذم 

ٔكاتٝ . تؼييٗ ٕ٘ٛز 4ٚ تا اؾتفازٜ اظ ٔؼازِٝ  SPIٚ تا ؾطػت ٚ تٝ ؾِٟٛت ٚضؼيت ذكىؿاِي ضا تط اؾاؼ قاذم نٛضت ٔؿتميٓ 

تسٖٚ اؾتفازٜ اظ ٔحاؾثات پيديسٜ تؼييٗ  RDIٕٞيٗ ٔٛضز ضا ٔي تٛاٖ زض ضاتطٝ تا تؼييٗ ٚضؼيت ذكىؿاِي تط اؾاؼ قاذم 

 .تؼييٗ ٕ٘ٛز 7ٚ فمط تط اؾاؼ ٔؼازِٝ  RDIل ٔمساض تثريط ٚ تؼطق ٚ ٕٞچٙيٗ ٘طْ افعاضٞاي ٔحاؾثٝ قاخ
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