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چکیده
افزایش فراوانی و شدت خشکسالی همراه با تغییرجهانی اقلیم یک مسئله مهم در بخش کشااوری و مااابآ م مایباشاد .بادی ماظارر در ایا
تحقیق ،شاخص خشکسالی بارش استاندارد شده ) (SPIبا مقیاس یمانیها مختلف به کمک دادههاا گازارش ناا م و ساه روش ریزمقیااس بار
ایستگاه نیشابرر محاسبه شده و با یکدیگر مقایسه شدند .شاخص خشکسالی SPIبرا دوره نایه ( )1992-2011و دوره تی ( )2020-2039با اساتااده
ایداده بااارش تییاای شااد .دادهبااارش بااه کمااک ماادا گاازارش نااا م  CANESM2و دو سااااریر انتشااار  8/5و  4/5و بااا اسااتااده ای سااه روش
ریزمقیاس LARS-WG،SDSMو فاکترر تغییر تییی گردید .مقادیر SPIنیز برا چهار مقیاس یمانی  12 ،6 ،3و  24ماهه تییی شد .نتاایج افازایش
بارش بسیار کمی را برا هر سه روش ریزمقیاس در دوره تی نشان میدهاد .همچای مقادیر شاخص  SPIدر مقیاس یمانیها طرالنی مدت شادت
خشکسالی بیشتر را نشان میدهد .در مقایسه سه روش ریزمقیاس نیز،روش فاکترر تغییر ،مقادیرشاخص  SPIرا در محدوده خشاکساالی خایاف تاا
شدید نشان میدهد.
واژههای کلیدی :تغییراقلیم ،خشکسالی ،شاخص  ،SPIروش ریزمقیاس

مقدمه
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هر نرع تغییر درای مدت در متغیرها اتمسار ناشی ای هر گرناه
ندیدها طبییی یا غیرطبییی که بایه یمانی ن بی چاادی دهاه تاا
میلیارنهاا سااا طارا بکشاد تغییار اقلایم ماینامااد (Jana and
) .Majumder., 2010در تیریای دیگر افازایش گایهاا گلخاناها
نظیر د اکسید کرب  ،متان ،اکسید ایت کلرو فلرر ،بخاار م ناشای ای
فیالیتها انسانی و در نتی ه گرمشدن کره یمی را باه تغییار اقلایم
تیبیر می نمایاد( Fung. et al., 2011و مساا بارانی .)1385 ،نچاه
که مهم است تغییر اقلیم را نباید با خشکسالی یا تغییر متغیرها م
و هرایی در یک مدت یمان کرتاه اشتباه گرفت .نچه کاه در تیریاف
تغییر اقلیم مهام اسات هماان تغییار درای مادت متغیارهاا اقلیمای
میباشد .بهعاران مثاا حداقل مدت یمان برا ای کاه ببیاایم تغییار
اقلیم صررت گرفته است یا نه یک دوره 30ساله است ( Fung et al.,
 .)2011بررسی اثر تغییر اقلیم برا یک
ماطقه خاص نیایمادکرچکنمردن مقیاس جهانی مداها
تغییراقلیم به مقیاس ماطقها میباشدکه با گسترش علم هر روی به
1و -2استادیارگروه علرم و مهادسی م ،دانشگاه بیرجاد ،بیرجاد
 -3دانشیارگروه علرم و مهادسی م ،دانشگاه بیرجاد ،بیرجاد
 -4دانش ر دکتر مهادسی ماابآ م دانشگاه بیرجاد ،بیرجاد
(*-نریساده مسئرا(Email:M.Yaghoobzadeh@birjand.ac.ir :

مداها و روشها ریزمقیاسنمایی افزوده میشرد .برا مثاا
هایلرک و همکاران کارایی  6مدا مار و دو مدا دیاامیکی
ریزمقیاسنمایی را به ماظررشبیهسای بارش تحت سااریرها
مختلف تغییر اقلیم در جارمشرقی و شمااغربی انگلستان مررد
بررسی قرار دادند .نها نتی هگیر کردندکه مداها غیرخطی و
شبکه عصبی نتایج بهتر را ارایه میدهاد ( Haylock et al.,
.)2006
گیرتری و همکاران دوایده روش ریزمقیاسنمایی را در اسپانیا مررد
ارییابی قرار دادند و نتی هگیر کردند مداها رگرسایرنی ای جملاه
مدا  SDSMدر برقرار کردن ارتباط بی متغیرها وابسته و مساتقل
و در نتی ه نیشبیای دما و بارش ای ترانایی بیشتر برخرردار هستاد
( .)Gutierres et al., 2013
ایران بهدلیل قرارگیر در کمربااد خشاکساالی و م ااورت باا
نرفشار جاب حارها دارا اقلیم خشک و نیمهخشک مایباشاد و در
نتی ه دراکثر سااها دچارخشکسالی شادید شاده اسات .ایا روناد
خشکسالی به دلیل کمبرد بارش در بیشتر نقاط ایران در دهاههاا
اخیر اتااق افتاده است .ندیده تغییر اقلیم مایتراناد بار سیساتمهاا
مختلف تاثیرات متااوت داشته باشد که به دلیال نقاش حیااتی م در
یندگی انسان ،بررسی تاثیرات مااای ن بار شادت و فراوانای وقارع
خشکسالی یک ماطقه ای اهمیت ویاهها برخارردار اسات .بااابرای
محققان ییاد تالش نمردند که اثر افزایش دما و شدت خشکساالی
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را در تحقیقات خرد نشان دهااد .بارا مثااا دساتررانی و همکااران
( )1390بااه کمااک مااداهااا چاارخش عماارمی مثاال HadCM3
نیش بیای خشکسالی در دو دهه یاده در ایساتگاه یازد را باهکماک
شاخصها خشکسالی  RDIو SPIو دو ساااریر  A2و  B1تاسااا
 2039ان ام داده و خشکسالیها و ترسالیها را نیشبیای نمردند.
سیار و همکاران ای ساه شااخص خشاکساالی  PNPI ،SPIو
 ARIبرا نمایش شدت و مدت خشاکساالی در حرضاه کشافرود
(شمااشرقی ایران) استااده کردند و ای ای شاخصها بهکماک مادا
 Hadcm3باارا ارییااابی حاارادخ خشااکسااالی در یاااده تحاات
سااریرها انتشار گایها گلخانه ا ) (A2,B2استااده نمردند .نتایج
نها تحت دو سااریر تغییار اقلایم نشاان داد کاه افازایش انادک در
بارش ،درجه حرارت بیشیاه ،درجه حرارت کمیاه در ساااهاا یااده
وجرد خراهد داشت که سبب افزایش احتماا خشکسالی به دلیل گرم
شدن جهانی و نتایج شاخصها خراهد شد).(Sayari et al., 2013
لرکاس و همکاران اثرات تغییر اقلیم بر رو شدت خشاکساالی
در ناحیه تسالی کشرر یرنان را به کمک شاخص بارش استاندارد شاده
) (SPIارییااابی کردنااد .نهااا خروج ایهااا ماادا انتشااار جهااانی
 CMCM2را برا دو سااریر سر  A2و  B2به کار بردند و روشی را
برا تخمی ماحای ها فراوانی-مقیاس یمانی -شدت خشکساالی
ت میی سالیانه نیشاهاد کردند که شدت و فراوانی خشکسالی را برا
انراع مختلف خشکسالی باه دسات مای ورد .همچاای سار هاا
یمانی SPIو شدت خشکسالی ت میی سالیانه را تخمای یدناد و باا
سر ها یمانی و مقاادیر ثبات شاده  1960-1990مقایساه کردناد.
نتایج نها نشان داد که شدت خشکسالی با سااریر سر  A2بارا
همه مااطق مررد مطالیه و مقیاس یمانی SPIافزایش یافت ( Loukas
.)et al., 2008
در ای تحقیق سیی شد بهکمک دادهها گازارش ناا م و ساه
روش نرکاربرد ریزمقیاس ،بارندگی و شاخص خشکسالی هراشااسای
تییی و نتایج سه روش ریزمقیاس با یکدیگر مقایسه شرند .همچاای
بهکمک نتایج ای تحقیق ای وضییت خشاکساالی در یااده نزدیاک
میتران اطالع حاصل کرد.

مواد و روشها
منطقه مورد مطالعه

در ای تحقیق وضییت خشکسالی هراشااسی ایستگاه سیارنتیک
شهر نیشابرر واقآ در دشت نیشابرر مررد بررسی قارار گرفات .دشات
نیشابرر با وسایت  7293کیلرمترمرباآ جزیای ای حرضاه بریاز کاریر
مرکز برده که  4100کیلرمترمربآ ن را دشت ( 56درصد) و بقیاه را
ارتااعات تشکیل میدهد .ای نظر مرقییت جغرافیایی ایساتگاه نیشاابرر
در طرا جغرافیایی  58/48درجه شرقی وعرض جغرافیایی  36/2درجه
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شمالی قرار دارد (ییقرمیاده و همکاران .)1395 ،م و هارا ماطقاه
نیمهخشک و خشک ،مترسط درجه حرارت ن  12درجه سانتیگاراد و
میزان بارندگی ن بهطرر مترسط  292میلیمتر گازارش شاده اسات.
میزان تبخیر بهعلت باال بردن درجه حرارت هرا ییاد بارده و مترساط
ن  2335میلیمتر در ساا است (شکل.)1

شکل -1موقعیت منطقه مورد مطالعه در کشور

روش تحقیق
دادهها و مدلهای مورد استفاده
دادههای هواشناسي شامل

)1دادهها مشاهدها (بارش ودما) ایستگاه نیشابرر
 )2دادهها بایسای شده مرکز ملی نیشبیای متغیرها محیطی
کانادا شامل  26متغیر اتمسار و دادهها دما و بارش برا گازارش
نا م سایمان IPCC
مداها که ای نها در ای تحقیق استااده شدهاسات باه شار
ذیل میباشد:
-1خروجی مدا گاردش عمارمی جار -اقیاانرس ( CanESM2
 :)AR5در نهوهش حاضر ای مدا گاردش عمارمی جار CanESM2
تحت سااریر انتشار  RCP 4.5و  RCP 8.5استااده شد (جادوا.)1
مدا  CanESM2یک مدا جامآ و جاات شاده و نا مای نسال ای
مداها گردش عمرمی جات شده  )CGCM4(1است و جزو سار
مداها  CMIP52و گزارش نا م ( )AR5هیئات بای دوا تغییار
اقلیم ( )IPCCمیباشد .در گزارش نا م دقت شابیهساای و وضار
مکانی مداها نسبت به گزارش نیشی افزایش یافته است .همچاای
در سااریر  ،RCPمحدوده وسیآتر و مستداتار ای خاط سایرها
ترلید گایها گلخانها ( )GHGsنسابت باه ساااریرها  SRESدر
 AR4ارییابی شده است .به طرر کلی عدم قطییتها در گزارش اخیار
کاهش یافته است .سااریرها  RCPشاامل یاک ساااریر کاهشای
سختگیرانه ( ،)RCP 2.6دو سااریر حدواسط ( RCP 4.5و RCP
1-Fourth-generation Coupled Global Climate Model
2-Coupled Model Intercomparison Project Phase 5
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 )6و یک سااریر بدبیاانه ( )RCP 8.5با ترلیاد گایهاا گلخاناها
بسیار باالمیباشااد RCP 4.5، RCP 6،RCP 8.5 .و  RCP 2.6اثار
گایها گلخانها بر واداشت تابشی را در سااا  2100باهترتیاب تاا
 4/5 ،6 ،8/5و  2/6وات بر مترمربآ تخمی یدهاند (.)IPCC., 2013
جدول -1مشخصات مدل به کار رفته در تحقیق براساس گزارش
پنجمIPCC
سناریوها
RCP4.5
and
RCP8.5

دوره

دوره

وضوح

آتي

پایه

مکاني

-2039
2020

2011
1992

*2/8
2/8

کشور

مدل

کانادا

CanESM2

 -2مداها ریز مقیاسنمایی  SDSMو  LARS-WGو فاکترر
تغییر بهماظرر ریزمقیاسنمایی و شبیهسای متغیرها اقلیمی
مدلهای ریزمقیاسنمایي
مدلSDSM

دادههااا حاصاال ای مااداهااا گااردش عماارمی جاار بااه دلیاال
محدودیت در تاکیک مکانی (بزرگبردن سلراهاا) قابال اساتااده در
مقیاس محلی ،ماطقها و نقطها نیستاد .باابرای اساتااده ای نهاا
در مقیاس حریهها بخیز یا مطالیات ماابآ م باخطا ییااد هماراه
میباشد .به همی دلیل باید اطالعات نها ای سطر بزرگ به مقیاس
ماطقها یا محلی تیمیم داده شرد .تیمایم اطالعاات ای یاک ساط
بزرگ به یک سط کرچکتر تحت عاران ریزمقیااسنماایی میارو
است .روشها مختلاای بادی ماظارر ارایاه شاده اسات .یکای ای
نرکاربردتری ای روشها در حاا حاضراستااده ای مادا ریزمقیااس-
نمایی  SDSMمیباشد) .(Wilby and Dawson, 2007ایا مادا
نخستی بار در ساا  2002تحت عاران نسخه  2/1ترساط ویلبای باا
همکار مرسسه بررسی اثرسااریرها تغییر اقلیم انگلستان به ماظرر
ریزمقیاسنمایی ارایه شد .ساپ نساخه  2/2ن ای طریاق همکاار
مرکز ملی ژان محیطی انگلستان ترسیه داده شد .نسخه  3/1ن باا
همکار ژان محیطی انگلستان و والز ترسیه داده شد و در نهایات
نسخه  4/2ن درساا  2007با همکار مرکز مذکرر ،ترسط ویلبای و
همکاران بهماظرر ریزمقیاسنمایی ارایه گردیاد .کااربرد وسایآ ن در
دنیا ،ترانایی مااساب در ارییاابی نتاایج در مرحلاه کاالیبره نماردن و
ارییابی ،استااده مستقیم ایاطالعات مداهاا جهاانی ،تییای وقاایآ
حد بهصررت جداگانه ،ای مهمتری دالیل انتخام ای مادا جهات
ریزمقیاسنمایی دادهها بارش و دما در ای تحقیق میباشاد.

مدلLARS-WG1

ماادا  LARS-WGای نرکاااربردتری مااداهااا مااار در
ریزگردانی خروجیها مدا گردش عمرمی جر محسرم میگردد .در
بردانست طی ساا  LARS-WG 1991نسخه اولیه عاران بخشای ای
نروژه ارییابی ریسکها کشاوری در کشرر م ارساتان اباداع شاد.
هد اصلی ای اجرا ای روش ،غلبه بر محدودیتها روش ین یره
مارکف در مرقآ باارش بارد .کاار یی ایا مادا ترساط سامار در
ساا 1998در  18ایستگاه هراشااسی واقآ در مریکا ،ارونا و سیا مررد
ارییابی قرار گرفت (کرهی و ثاااییناهاد .)1392 ،ماداLARS-WG
مرلد تصادفی م و هرا است که جزییات مبانی ن ترسط سامار و
ساامرنر واسااتراترنریچ ،ارایااه شااده اساات (Semenov and
)Stratovitch., 2010; Semenov., 2008

مدا  LARS-WGمایتراناد سار هاا یماانی رویاناه دماا
حداقل ،دما حداکثر ،بارندگی و تابش خررشید را ترلید کاد .برا ای
ماظرر ای دادهها رویانه مشاهده شده یک ایستگاه مشخص اساتااده
میکاد تا یک م مرعه ای نارامترها برا ترییآها احتماا متغیرها
هراشااسی و همچای همبستگی بی نها ترلید کاد .ای م مرعه ای
نارامترها برا ترلید سر ها یمانی متغیرها هراشااسی ساختگی با
طرا دوره داخراه استااده میشرد ،LARS-WG .ای یک ترییآ نیمه
ت ربی )SED( 2برا تخمی ترییآها احتماا دورههاا خشاک و
تر ،بارش ،دما حداقل و حداکثر و تابش خررشاید رویاناه اساتااده
میکاد.درصد خطا بی نتایج مشاهداتی و بر ورد شاده در مرحلاه اوا
با یمرنها مار  p-valueو  ks-testان اام مایشارد .تراناایی و
کااارایی ماادا  LARS-WGدر تحقیقاااتی کااه صااررت گرفتااه
(Semenov and Stratonovitch., 2010; Cowden., 2008; luo
)et al., 2009;Dhungana,, 2006

درخارج کشرر و در داخل (اشر و همکااران ( )1390و ییقارمیاده و
همکاران ( ))1395به اثبات رسیده است.
روش فاکتور تغییر ()Change Factor

در ای تحقیق ای روش عامل تغییر 3بهعااران یکای ای ساه روش
ریزمقیاس کردن دادهها طر استااده شد .برا محاسابه ساااریر
تغییار اقلایم در هار ماادا  AOGCMمقاادیر"اخاتال " بارا دمااا
(رابطه )1و "نسبت" برا بارندگی (رابطه )2بی میانگی  20ساله در
دورهها تی ( )202-2039دوره شبیهسای شده نایه) ترسط هماان
مدا برا هر سلرا ای شبکه محاسباتی محاسبه میشرد .ای مقاادیر
بیانگر میزان میاانگی  20سااله تغییار اقلایم نسابت باه دوره نایاه
میباشد.
1- Long Ashton Research Station-Weather Generator
2- Semi-Empirical Distribution
3- Change Factor
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()1
()2

fut i  TA OGCM , base

Ti  (TA OGCM ,

fut i / PA OGCM , base

Pi  ( PA OGCM ,

در روابط فرق  ΔPi ،∆Tiبه ترتیب بیانگر سااریر تغییار اقلایم
مربرط به دما ،بارش ،تشیشاآ ،رطرباتنسابی و بااد بارا میاانگی
بلادمدت  20ساله برا هر مااه (TA OGCM , fut i ،)1≤ i ≤12
میانگی  20ساله دما شبیه سای شاده ترساط  AOGCMدر دوره
تی برا هر ماهTA OGCM , basei ،میانگی  20سااله دماا
شبیه سای شده ترسط  AOGCMدر دوره مشابه با دوره مشااهداتی
باارا هاار ماااه ماایباشااد .میااانگی  20ساااله بارناادگی ،تشیشااآ،
رطربتنسبی و باد شابیهساای شاده در دوره تای و مشاابه باا دوره
مشاهداتی (نایه) نیز مشابه با دما در میادالت فرق مشخص مایباشاد
(ییقرمیاده.)1394 ،
در روش عامل تغییر برا بدست وردن سار یماانی ساااریر
اقلیمی در یاده ،سااریرها تغییر اقلیم به مقادیر مشاهداتی دوره نایه
افزوده میشرد:
T  Tobs  T
() 3
P  Pobs  P
()4
در رابطه فرق  Pobsو  Tobsبیانگر سر یمانی باارش و دماا
مشاهداتی (در ای جا رویانه) در دوره نایه P ،و  Tسر یمانی حاصال
ای سااریر اقلیمی بارش و دما در دورهها تای ( )2020-2039و P
 Δو  TΔسااریر تغییر اقلیم کرچک مقیاس شده است.
شاخص بارش استاندارد شده )(SPI1

شاخص بارش استاندارد شده شاخصی است که براسااس احتمااا
بارش برا مقیاسها یمانی متااوت به کاربرده میشارد .همچاای
رخداد شرایط خشکسالی را قبل ای وقرع نیشبیای و به تخمی شدت
خشکسالی کمک میکاد .محاسبه شاخص بارش استاندارد شده برا
هر ماطقه بر اساس ثبت دادهها بارش در بلادمدت برا یاک دوره
داخراه استرار میباشد .باابرای مترسط بارش استاندارد شده برا هر
ماطقه و برا هر دوره داخراهی صار و انحرا مییار ن یکی است.
مقادیر شاخص  SPIدر محدوده  -2تا  +2تغییار مایکااد .جادوا 2
اولی طبقهباد ای شاخص بارش استاندارد شاده ( )SPIکاه در سااا
 1993و  1995ترسط مککای ای ااد شاده اسات را نشاان مایدهاد
( .(McKee et al., 1995

نتایج و بحث
اثر تغییر اقلیم بر بارندگي

نتای ی که در بررسی تغییارات بارنادگی دوره تای 2020-2039
1-Standardized Precipitation Index
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تحت دو سااریر انتشار  RCP 4.5و  RCP 8.5بدسات مای یاد در
جدوا  3ارایه شده است .بیشتری مقدار بارندگی دوره تای در مااه-
ها گرست و جرال مشاهده میشرد .مقادیر مترسط بارش رویاناه
در ماه برا بیضی ماهها در نتایج روش  SDSMبایشتار اسات و در
بیضی ماهها در نتایج دو روش  LARS-WGو فاکترر تغییر بایشتار
میباشد .نچه در ای جدوا مشخص است مترسط بارش رویاناه در
ماه برا هات ماه ای ساا در روش  SDSMباال یک میلایمتار در
روی میباشدکه نشاندهاده افزایش بیشتر بارش در نتاایج ایا روش
ریزمقیاس نسبت به دو روش دیگر نسبت به دوره نایه ()1992-2011
میباشد.
جدول -2طبقهبندی شاخص خشکسالي
طبقهبندی
به شدت مرطرم
خیلی مرطرم
رطربت مترسط
نرماا
خشکسالی خایف
خشکسالی مترسط
خشکسالی شدید
خشکسالی بسیار شدید

مقادیرشاخص
بزرگترای2
 1/5تا 1/99
 1/0تا 1/49
 0/00تا 0/99
 -0/99تا 0/00
 -1/49تا -1/0
 -1/99تا -1/49
کمتر ای -2/0

اثر تغییراقلیم بر شاخص خشکساليSPI

مقادیر  SPIبا مقیاس یمانها متااوت را برا دو سااریر و ساه
روش ریزمقیاس در طی  20ساا دوره تی در شکل  2نشان داده شده
است .مهامتاری تاااوت درشاکل را مایتاران در دوره یماانیهاا
بلادمدت مشاهده کرد که تااوت نها با مقادیر SPIکرتاه مدت کامال
مشهرد است .مقادیرشاخص  SPIبا مقیاسها  12و  24ماهه بارا
بیشتر سااها مقادیر کمترا ی صار دارند در حالیکه مقادیر 3 SPIو 6
ماهه مقادیر با شدت خشاکساالی کامتار را مشاخص ماینمایاد.
همچای ای همه ای شکلها مشخص است روش فاکترر تغییر بارا
هر دو سااریر دارا مقادیر کامتار نسابت باه دو روش ریزمقیااس
دیگر است.
جدوا 4مقادیر مترسط  SPIبا مقیاسها یمانی  12 ،6 ،3و 24
ماهه برا سه روش ریزمقیاس و دو سااریر  4/5و  8/5نشان میدهد.
همچای در ای جدوا ،مقادیر دوره تی نسابت باه دوره نایاه نشاان
داده شده است .ای جدوا همچای نشان میدهد هرچه دوره یماانی
شاخص SPIای سه ماهه به سمت دورههاا طارالنی مادت 12و 24
ماهه حرکت کاد مقادیر SPIشرایط با شدت خشکساالی بایشتار را
نشان میدهد .بیشتری تااوت نسبت به دوره نایه برا دوره یماانی
 3و  6ماهه نسبت به دوره نایه برا نتایج دو روش ریزمقیاس فاکترر
تغییر و  LARS-WGمشاهده شد .همچای برا دوره یماانی کرتااه
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دوره نایه برا دوره یمانیها بلادمدت بر ورد شده است.

مدت ،نتایج سااریر  8/5نسبت باه  4/5شارایط شادت خشاکساالی
بیشتر را نشان میدهاد و بیشتری تاااوت دوره تای نسابت باه

جدول -3نتایج برآورد بارندگي روزانه در مقیاس ماهیانه با استفاده از مدل  SDSMبرای دوره  2020-2039و سناریوهای انتشار متفاوت
سناریوی

مدل

انتشار

SDSM
LARSWG
Change
Factor

RCP 4.5
RCP 8.5
RCP 4.5
RCP 8.5
RCP 4.5
RCP 8.5

Baseline

ژانویه

فوریه

مارس

آوریل

مي

ژوئن

جوالی

آگوست

سپتامبر

اکتبر

نوامبر

دسامبر

1/89
1/87
1/99
1/39
1/76
1/34
1/1

2/97
2/87
1/21
1/37
1/35
1/13
1/38

2/51
2/31
1/88
1/23
1/51
1/25
1/58

2/18
2/24
1/10
1/23
1/07
1/06
1/03

2/17
2/22
0/70
1/17
0/71
0/96
0/64

0/14
0/097
0/30
0/42
0/18
0/40
0/19

0/008
0/03
0/05
0/16
0/03
0/05
0/045

0/018
0/048
0
0
0
0
0

0/042
0/019
0/06
0/06
0/06
0/06
0/048

0/63
0/62
0/12
0/25
0/17
0/21
0/155

1/19
1/056
1/14
0/93
0/83
0/77
0/747

1/27
1/21
0/9
0/69
1/15
0/88
0/79

3ماهه

6ماهه

24ماهه

12ماهه

شکل -2مقادیر  SPIبرای مقیاس زمانيهای  12 ،6 ،3و  24ماهه برای دو سناریو و سه روش ریزمقیاس در طي  20سال دوره آتي
جدول -4مقادیر متوسط  SPIبرای دوره 20ساله آتي و پایه برای دورهزمانيهای متفاوت و سه روش ریزمقیاس و دو سناریو انتشار
SPI
فاکتررتغییر)(CF

4/5

LARS-WG
SDSM
فاکتررتغییر)(CF

8/5

LARS-WG
SDSM

دوره نایه

3

6

12

24

0/052
0/143
0/119
-0/084
-0/120
0/067
0/048

-0/301
-0/233
-0/290
-0/451
-0/441
-0/344
-0/344

-1/029
-1/042
-1/048
-1/028
-1/015
-0/982
-1/034

-0/98
-1/036
-1/091
-0/988
-0/964
-0/970
-0/982

ارزیابي سه روش ریزمقياسنمایي در پيشبيني خشكسالي هواشناسي تحت تاثيرتغييراقليم

با ترجه به نتایج جدوا 5تیداد سااها خشک طای دوره یماانی
 20ساااله در دوره تاای در مقیاااس یمااانی  3ماهااه باارا سااااریر
انتشار  RCP 4.5تقریبا مطابق بادوره مشاهداتی مایباشاد کاه ایا
مسئله به دلیل حساسیت  SPIبه دورهها کرتاهتر است .درحاالیکاه
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تیداد سااها خشک درمقیاسها  6و  12و  24ماهه نسبت به دوره
مشاهداتی افزایش یافته است .همچای سااریر  8/5تیاداد ساااهاا
خشک بیشتر را نسبت به سااریر  4/5مشخص میکاد.

جدول -5تعداد سالهای خشک دوره 20ساله مورد مطالعه در دوره مشاهداتي و آینده
RCP 8.5

فاکتورتغییر
11
16
16
15

دورهپایه

RCP 4.5

LARS-WG

SDSM

13
14
16
16

12
15
16
15

فاکتورتغییر
8
14
15
16

به ماظرر بیان بهتر شکلها فرق ،در ایا قسامت باه مقایساه
تاکیکی مقادیر شدت خشکسالی برا هر  4مقیاس یمانی 12 ،36و
 24ماهه دوره تی نرداخته شد .نتایج نشان داد که بهطرر کلی مقاادیر
شدت خشکسالی در همه مقیاسها یمانی مررد مطالیه افزایش می-
یابد .شکل 3تغییرات شاخص خشکسالی بارش استاندارد شده در طای
سااها دوره تی به کمک روش ریزمقیاس فاکترر تغییر و سااریر
انتشاار  RCP 4.5و  RCP 8.5را نشاان مایدهااد .بطارر مثااا در
کالسها خشکسالی شاخص SPIبرا مقیاس  3و  6ماهاه در دو
سااریر تغییر محسرسی مشاهده نمیشرد .همچای درمقیااس12و 24
ماهه بطرر کلی مقادیر شدت خشاکساالی دوره تای افازایش یافتاه
اساات .ای نجااایی کااه مقیاااس یمااانی  24ماهااه م ماارع مقااادیر
مقیاسها یمانی کرتااهترشااخص  SPIرا ماایک مایکااد ،روناد
تغییرات ن نیز با دورهها کرتاهتر متااوت میباشد .ایا مسائله باه
وضر نمایانگر تاثیر ت میی مقیاسها یماانی کرتااهتار بار مقاادیر
شاخص خشکسالی حاصل ای دورهها بلادتر میباشد .گلمحمد و
مسا برانی ( )1390نیز افزایش شدت خشکساالی را بارا شااخص
 SPIبا مقیاس یمانی  24ماهه برا دوره تی بر ورد نمرد.
شکل  4نیزتغییرات شاخص خشکسالی بارش استاندارد شاده در
طی سااها دوره تی به کمک روش ریزمقیاس SDSMو سااریر
انتشار  RCP 4.5و  RCP 8.5را نشان مایدهااد .باهطارر مثااا در
کالسهاا خشاکساالی شااخص SPIدر ساااریر  RCP 8.5روناد
تغییرات دورهها 12و 24ماهه با دورهها کرتاهترمتااوت مایباشاد.
در مقیاس 12و 24ماهه بهطرر کلی مقادیر شادت خشاکساالی دوره
تی افزایش یافته است.
شکل  5تغییرات شاخص خشکسالی بارش استاندارد شده در طی
سااااهااا دوره تاای بااه کمااک روش ریزمقیاااس LARS-WGو
سااریر انتشار  RCP 4.5و  RCP 8.5رانشان میدهاد .بطرر مثااا

LARS-WG

SDSM

9
12
17
15

5
17
16
16

مقیاسزمانيSPI

8
14
14
16

 3ماهه
 6ماهه
 12ماهه
 24ماهه

در کالسها خشکسالی شااخص SPIدر ساااریر  RCP 8.5روناد
تغییرات دورهها  12و 24ماهه به دورهها کرتاهتر نزدیک میباشد.
درمقیاس 12و  24ماهه بهطرر کلی مقادیر شادت خشاکساالی دوره
تی افزایش خراهد یافت ولی افزایش روند شدت خشاکساالی بارا
بیشتر ماهها ساا نسبت به دو روش دیگر کمتر است.
دامنه تغییرات شاخص SPI

شکل  6مقادیر  SPIحاصال ای ساه روش ریزمقیااس باا درنظار
گرفت دو سااریر و  4مقیاس یمانی نشان میدهد .نمردار جیباها در
هر سه روش ریزمقیاس برا شاخص  SPIبا مقیاس 3و  6ماهه کم-
تری داماه تغییرات و بیشتری قطییت را دارد .همچای ای نمردارها
مشخص میکاد مقادیر SPIبا دوره یمانی  3و  6ماهه مقادیر نزدیاک
حد نرماا را نشان میدهد در حالیکه دوره یمانیها طرالنی مادت
ای وقرع خشکسالیهاا شادید بارا دوره تای اطاالع مایدهااد.
همچای داماه تغییرات در سااریر  8/5نسبت باه  4/5بایشتراسات و
ای میتراند نشان دهاده عدم قطییت بیشتر سااریر  8/5نسابت باه
 4/5در بر رود شااخص  SPIباشاد .روش ریزمقیااس  SDSMدارا
داماه تغییرات کمتر نسبت به دو روش ریزمقیاس دیگر میباشد .در
مقایسه سه روش ریزمقیاس نیز روش فاکترر تغییر شرایط خشکساالی
بیشتر بخصرص در مقیاس یمانیها طرالنیمدت  12و  24ماهه را
نشان میدهد.
شکل  7نمردار جیبها مقادیر شاخص  SPIرا برا دو ساااریر و
سه روش ریزمقیاس و مقایسه دوره تی و دوره نایه را نشان میدهاد.
در مقایسه بی روشها و سااریرها ،نتایج حاصل ای تییی خشکسالی
با روش  SDSMو باا مقیااس  4/5دارا کامتاری دامااه تغییارات
میباشد.
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شکل -3تغییرات شاخص  SPIدر طي سالهای دوره آتي بهکمک روش فاکتور تغییر و سناریوی( RCP 4.5باال) و( RCP 8.5پایین)
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شکل -4تغییرات شاخص  SPIدر طي سالهای دوره آتي بهکمک روش  SDSMو سناریو( RCP 4.5باال) و ( RCP 8.5پایین)

ارزیابي سه روش ریزمقياسنمایي در پيشبيني خشكسالي هواشناسي تحت تاثيرتغييراقليم

1.5
1
0.5
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

SPI

-0.5
-1

-1.5
-2
-2.5
24ماهه

12ماهه

6ماهه

3ماهه

-3
2
1

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

8

7

6

5

4

3

2

1

SPI

0

-1
-2
24ماهه

12ماهه

6ماهه

3ماهه

-3

دوره آتي()2020-2039

شکل -5تغییرات شاخص  SPIدر طي سالهای دوره آتي بهکمک روش LARS-WGو سناریو( RCP 4.5باال) و ( RCP 8.5پایین)
فاکتور تغيير

LARS-WG

SDSM

شکل -6مقادیر شاخص  12 ،6 ،3 SPIو  24ماهه برای سناریوهای RCP 4.5و  RCP 8.5حاصل از روشهای ریزمقیاس مختلف
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همچای مقادیر  SDSMبارا مقیااس یماانی کرتااه مادت در
محدوده خشکسالی خایف قرار دارد .ایا در حاالیاسات کاه بارا
مقیاس یمانی طرالنی مدت  12و  24ماهه ،مقاادیر  SPIبایشتار در
محدوده خشکسالی مترسط قرار دارد و مقادیر  SPIدارا نمردار با
6ماهه

24ماهه

جیبه بزرگتر میباشد که ای قطییت ای نمردارها میکاهد .در بی سه
روش ریزمقیاس نیز روش فاکترر تغییار مقاادیر شادت خشاکساالی
بیشتر را نشان میدهد.

3ماهه

12ماهه

شکل -7نمودار جعبهای مقادیر  SPIبا مقیاس زماني  12 ،6 ،3و  24ماهه برای دو سناریو و سه روش ریزمقیاس

نتیجهگیری
در تحقیق حاضر به بررسی و تحلیل اثرات تغییار اقلایم بار رو
بارش ایستگاه نیشابرر به کمک مدا  CanESM2تحت ساااریرها
انتشار  RCP4.5و  RCP8.5برا مشخص کردن وضاییت خشاک-
سالی ماطقه در دوره نایه و بر ورد خشکسالی در دوره تی با استااده
ای شاخص  SPIنرداخته شد .به ماظارر ریاز مقیااسنماایی دادههاا
اقلیمی رویانه جهت ترلید سااریرها اقلیمای ماطقاها ای ساه روش
نرکااابرد فاااکترر تغییاار LARS-WG ،و  SDSMاسااتااده شااده و
نارامترها اقلیمی برا دوره تی  2020 -2039بر ورد شدند.
در مررد بارش ،روش فاکترر تغییر نسبت به دو روش دیگار دارا
داماه تغییرات کمتر میباشد .نمردار جیبها نشان میدهد بیشتاری
تغییرات در چه محدودها تغییر میکااد .هرچه داماه جیبهها بیشتار
باشد ای عدم قطییت کمتار برخارردار بارده اسات .دامااه تغییارات
مترسط ماهانه با رشد سااریر  4/5نسبت به  8/5کمتر میباشد و ایا
درحالتی است که در ماهها نربارش برعک میباشد .داماه تغییرات
مقادیر بارش در روش  SDSMنیز نسبت به دو روش ریزمقیاس دیگر
بیشتر است.

در نتایج هر سه روش ریزمقیاس بهطرر مترساط افازایش باارش
بر ورد شده است که ای مقدار افزایش در روش  SDSMبیشتر و در
دو روش دیگر ریزمقیاس ،مقدار افزایش بسایارکم و یاا تقریباا ثابات
است .همچای در نتایج هر سه روش ریزمقیاس مشخص شده اسات
که سااریر  8/5نسبت به سااریر  4/5کاهش بارش را برا دوره تای
بر ورد نمرده است.
نتایج بدست مده ای بررسای خشاکساالی نشاان داد کاه دامااه
نرسانات شاخص خشکسالی بارش استاندارد شده در هر چهار مقیاس
یمانی در حالت تی نسبت به دوره نایه کاهش یافته اسات .همچاای
تیداد سااها خشک طی دوره یمانی 20ساله در دوره تی در مقیاس
یمانی  3ماهه برا سااریر انتشار  RCP 4.5تقریبا مطاابق باا دوره
مشاهداتی میباشد که ای مسئله به دلیل حساسیت  SPIبه دورهها
کرتاهتر است .ای در حالی استکه شااخص  SPIدر مقیااسهاا 6و
12و  24ماهه نسبت به دوره مشاهداتی افزایش بیشتر خشکسالی را
نشان میدهد .برا مشخص کردن دوره خشکساالی بهتار اسات ای
مقادیر شاخص با مقیاسیمانیها طرالنی مادت اساتااده کارد و ای
بی دو سااریر گازارش ناا م ،ساااریر  8/5نسابت باه ساااریر ،4/5
وضییت خشکسالی شدیدتر را برا یاده بر ورد میکاد.
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Abstract:
Increasing frequency and intensity of drought extremes associated with global change are a key challenge for
Agriculture and water resource. In the study, Standardized Precipitation droughts Index (SPI) was calculated
with different time scale and by fifth report data and three method of downscaling for Neyshabour station and
were compared with together. Drought Index (SPI) was determinate for baseline period (1992-2011) and future
period (2020-2039) by precipitation data. Precipitation data was determinate by use fifth report model of
CANESM2 and two emissions scenarios(RCP 4.5 and 8.5) and by three downscaling method of SDSM, LARSWG and change factor. The SPI value was determinate for four time scale equal of 3, 6, 12 and 24 months. The
result showed that had a slight increases of precipitation for three downscaling method for future period. Also
the value of SPI index was showed that drought intensity had more for long time scale. In competition of three
downscaling method, change factor method had the value of SPI index in range of drought equal of slight to
intense.
Keywords: Climate change, Downscaling method, Drought, SPI index
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