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چکیده
تغییرات اقلیمی بوجودآمده تکرار و تناوب وقوع خشکسالیها در جهان را دستخوش تغییرات معنیداری کردهاست که منابع آبی و کشاورزی کشور
ما ایران نیز از گزند این تغییرات در امان نبودهاست .در اینن ماالعنه بنه دلینم اهمینت و نهی آبرینز کشن رود در شنما شنر اینرانب بنه بررسنی
خشکسالیهای هواشناسی این مناقه در طی سه دههی آتنی )6931- 6041ب  )6041- 6061و  )6061- 6041پرداختنه شند .از آنجنایی کنه یکنی از
پرکاربردترین شاخصهای خشکسالی هواشناسی شاخص بارش استاندارشده  )SPIاسنتب دراینن پنشوهشب شناخص  SPIمنورد مااسنبه قرارگر.نت.
بهرهگیری از مد های پیشبینی عددی و استفاده از روش ریزمقیاس دینامیکیب دقیقترین و معتبرترین راه جهنت تولیند دادههنای جنوی بنرای ان نا
پیشبینیهای اقلیمی است .درتاقیق ا ر از خروجی بارش مد  EC-EARTHتات سناریوی  RCP4.5اسنتفادهشند .بنا در ن نر گنر.تن قندرت
تفکیک مکانی خروجیهای مد ب کم و هی کش رود به  1پیکسم  4/00در  4/00درجه تقسنی شند و ارزینابی مقنادیر بنر روی هنر پیکسنم منورد
مااسبه قرارگر.ت .ه چنینب تعداد ماههای خشک و بسیارخشک به طور متوسط در کم و ه مااسبه شد .نتایج نشنان دادکنه مند من کور در سنا
اطمینان  33درصد با ریب همبستگی بهطور متوسط  10درصد در پیشبینی مقادیر بارشب توانمند است .تالیم نتایج بدست آمده در سنه دهنهی آتنی
نسبت به دورهی پایه  )6911- 6931نشان داد که تعداد وقوع خشکسالیها ا.زایشب اما بهطور متوسط شدت خشکسالیهای آینده کاسته خواهد شد.
واژههای کلیدی :پروژهی  ،CORDEXریزمقیاس نمایی دینامیکیب سناریوی RCP4.5ب مناقهی MENAب نمایهی توا.ق
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با توجه به پن مین گزارش ارزیابی هیئت بین دولنتهنا تغیینرات
اقلیمی(IPCC) 1ب پیشبینی میشود که الگوهای دما و بارش بهطنور
قابمتوجهی تا پایان قرن بیست و یک ب تغییریابد) (IPCC, 2013کنه
این تغییرات با ادامهی انتشنار گازهنای گلناننهای ) (GHGsادامنه
خواهند داشت .تغییرات اقلیمی من نر بنه وقنوع و تشندید منناطرات
جوی از جملهب گرمایش زمینب سیم و خشکسالی میشود .با ا تمنا
بسیار باال در میان مناطرات هواشناسی و در مقایسه با همهی آنهناب
 -6دانش آموخته دکتری هواشناسی کشاورزیب دانشکده کشاورزیب گروه علنو و
مهندسی آب دانشگاه .ردوسی مشهد
 -4استاد گروه مهندسی آبب دانشکده کشاورزیب دانشگاه .ردوسی مشهد
 -9دانشیار گروه مهندسی آبب دانشکده کشاورزیب دانشگاه .ردوسی مشهد
 -0استاد گروه زراعتب دانشکده کشاورزیب دانشگاه .ردوسی مشهد
 -1استادیار گروه جغرا.یاب دانشکده ادبیات و علو انسانیب دانشگاه .ردوسی مشهد
*  -نویسنده مسئو )Email: sanaein@gmail.com :
6 - Intergovernmental Panel on Climate Change

خشکسالی به آرامی توسعه پیدا میکند و از لااظ زمانی طوالنیترین
مدت زمان را برای ای اد اثرات و آسیبهای منتل به خود اختصاص
می دهد و در ا ا ر در میان تما پدیدههای زینانبننش جنویب
پیشبینی آن با عد قاعیتهای باال و دقت ک تنر همنراه منیباشند
 .)Mishra and Singh., 2010خشکسالی یک دورهی غیر طبیعی
خشک و طوالنی مدت است که در آن آب بنه انندازهی کنا.ی بنرای
نیازهای طبیعی موجود نیست .بنهطنورکلیب اینن پدینده هنگنامی ر
میدهد که یک مناقه ک تر از میانگین بنارش نرمنا آن نسنبت بنه
سا های گ شته -بارش دریا.تکند Lashkari and Bannayan.,
 .)2013این پدیده یکی از بالیای طبیعی ناخوشایند اسنت کنه اثنرات
نامالوبی را در منابع آبیب مایط زیسنتب کشناورزیب اقتصناد و سنایر
ابعاد اجتماعی بشریت برجای میگ ارد .در  44سا گ شتهب نزدیک به
یک میلیارد نفر در سراسر جهان تات تناثیر خشنکسنالی و اثنراتش
قرارگر.تهاند  .1)UNISDR., 2012مرکز ملی کاهش خشنکسنالیب
خشکسالیها را به سه نوع تقسی میکند :خشکسنالی هواشناسنیب
7 - The United Nations Office for Disaster Reduction
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کشنناورزی و هیننندرولوژیکی  .)Wilhite., 2000خشنننکسنننالی
هواشناسی به معنای عد وقوع بارش در یک مناقهی خناص و طنی
یک دورهی زمانی مشنص تعری میشود .)Eltahir., 1992
به دلیم خسارتهای جانی و مالی بسیاری که خشکسالی برجای
میگ اردب پایش و پیشبینی این پدیده به چالشی بزرگ برای ماققین
علو منتل تبدیم شندهاسنت بننابراین آنهنا بنر تولیند روشهنا و
مد هنای دقینقتنر بنرای کناهش زینانهنای ممارسنت منیورزنند
 .)Salehnia et al., 2013یکی از این روشها تولید اعدادی بیبعند
به نا شاخصهای خشکسالی است .شاخصهای منتلفی در سراسر
جهان ارایه شدهاند که قادر به عنددی کنردن پدیندهی خشنکسنالی
میباشند .یکی از پرکاربردترین آنها شاخص بنارش اسنتاندارد )SPI
است که توسط مککی اراینه شنده اسنت .)McKee et al., 1993
عالوه بر ارایهی شاخص هنای متفناوت جهنت پنایش خشنکسنالیب
مند هنای جهنانی گنردش عمننومی  6)GCMنینز منیتنوان بننرای
پیشبینی این پدیده بهرهبرد .در سنا  4469طبنق توا.نق  IPCCدر
گزارش پن ب مد های  GCMبا نا کلی  CMIP54به همراه چهنار
سناریوی تات عنوان سناریوهای  RCP9تا سا 4644ب اراینه شندند
.)IPCC., 2013
اگر چه مد هنای  GCMامنروزه از قدرتمنندترین ابزارهنا بنرای
شبیهسازی .رآیندهای .یزیکی آب و هوا میباشندب امنا اینن مند هنا
عمدتا از قدرت تفکیک مکانی پنایینی برخوردارنندب بنهطنوری کنه در
بهترین الت تفکیک ا.قی دادههای آنها از دود  644کیلومتر ک تر
ننواهدبود و این دقت برای مناطرات مناقهای و یا سایر پدیدههنای
مالی مناسب و دقیق نمیباشند .برای غلبه بر این مشنکم و تابینق
نتایج این مد ها به مقیاس مالی از تکنینکهنای ریزمقیناسنمنایی
استفاده میشود .این تکنیک به دو روش اصلی ریزمقیاسنمایی آماری
و ریزمقیاسنمایی دیننامیکی تقسنی منیشنود ;Murphy., 1999
 .)Deque et al., 2007روش ریزمقیاسنمایی آماری مانند پلی است
که بوسیلهی روشهای آماری اتصا بین متغیرهای مد های بنزرگ
مقیاس به متغیرهای اقلیمی در سا مناقه و مالی را ای اد میکنند
 .)Sayari et al., 2013اجنرای اینن مند هنا بنا اسنتفاده از ینک
پردازندهی معمولی و با انواع سیست عاممهنا و در مندت زمنان کن ب
امکانپ یر است  .)Chang and Jung, 2010در مقابنم روشهنای
ریزمقیاسنمایی دینامیکی از آنجایی که تولید داده در آنهنا از دقنت
باالیی برخورداراست و در بدنهی آنها از معادالت پیچیندهی .یزینک
جو در الیههای منتل اطالعاتی استفاده میشودب بنابراین تات یک

سیست کامپیوتری معمولی اجرا نمنیشنوند و نیناز بنه سیسنت هنای
چندهستهای با پردازندههای بسیار قدرتمند دارندب از اینرو اجرای آنها
هزینهبرب زمانبر و مستعد خااسنت Misra et al., 2003; Castro
.)et al., 2005; De Sales and Xue, 2006
به دلیم پیچیدگی و زمانبر بنودن اجنرای مند هنای دیننامیکی
بصورت .ردیب برای اولین بار در سا 4443ب پروژهای تانت عننوان
 CORDEX0که برنامهی جهانی تاقیقات اقلیمی  1)WCRPنامی
آن استب به اجرای مد های مناقهای  1)RCMبرای همهی قارههنا
در سا جهانی پرداختند  .)Giorgi et al., 2009خروجی برخنی از
مد های دینامیکی و مناقهای اجرا شده در این پروژه در سایت اینن
مرکز ارایه شده است.
با توجه به ماالب ارایه شده در ادامه به ماالعاتی کنه در سرتاسنر
جهان ان ا شدهاستب اشاره میشود .ماالعات منتلفی براساس نتایج
اصم از  CMIP5ان ا شده که تغییرات مقادیر بارشب خشکسنالی
و رویدادهای ندی اقلیمنی را در سراسنر جهنان تانت سنناریوهای
منتل  RCPارزیابی کردهاند .همهی این ماالعات نشان میدهند که
این مد ها از توانمندی مناسبی در تولید و پیشبینی دادههنای آیننده
برخوردارند .)Xu and Xu., 2012; Chen et al., 2013
در جمهوری کرهجنوبیب پنیشبیننی خشنکسنالی بنا اسنتفاده از
شاخص  SPIو توسط پنج مد RCMب تات سناریوهای  RCP4.5و
 RCP8.5برای سا های  4446-4644ان ا شد .نتایج اینن ماالعنه
نشان داد که تعداد ماههای خشکسالی برای سا هنای 4406-4414
تات سناریوی  RCP8.5و در سا های  4416-4644تات سناریوی
 RCP4.5ا.زایش خواهد یا.نت  .)Choi et al., 2016نصنراللهی و
همکاران با مااسنبهی شناخص خشنکسنالی هواشناسنی  SPIو بنا
استفاده از مقایسه دادههای شبکهبندی  CRU1با  06مند CMIP5
به بررسی مقادیر خشکسالی پرداختند .این نویسندگان نتی ه گر.تنند
که تنها  04درصد از شبیهسنازیهنای CMIP5ب رونند خشنکسنالی
بدسننت آمننده از دادههننای مشنناهداتی  CRUرا نشننان مننیدهننند
 .)Nasrollahi et al., 2015با توجه به این نتنایج لنزو اسنتفاده از
روش های ریزمقیاس دینامیکی برای ا.زایش دقت خروجی دادههنای
آینده اهمیت بسزایی دارد .در شر آ.ریقناب انندریو و همکنارانب بنا
اجنرای مند هنای  RCMاز م موعنه مند هنای  CORDEXبنا
شبیهسازی مقادیر بارش نشان دادند که بسیاری از مند هنای RCM
قادر به شبیهسازی ویشگیهای اصلی اقلیمی بنارش در مقیناسهنای
ماهانه و .صلی هستند .آنها نشان دادند در برخی موارد اختال.اتی در

)1 - General Circulation Model (GCM
2 - the Coupled Model Intercomparison Project Phase 5
)(CMIP5
)3 - Representative Concentration Pathways (RCP

4 - The Coordinated Regional climate Downscaling
)Experiment (CORDEX
5 - World Climate Research Program
)6 - Regional Climate Model (RCM
7 - Climatic Research Unit

بررسي خروجي مدلهاي پيشبيني عددي تحت سناریوي...

شبیهسازی نتنایج وجنود دارد  .)Endris et al., 2013در ماالعنهای
شدتب مدت و تناوب خشکسالیها در مناطق آسیایشرقی با استفاده
از خروجی دادههای  CORDEXبرای اینن مناقنه منورد ارزینابی و
تالیم قرارگر.ت .نتایج نشان داد که خشکسالیها در قسمت شمالی
مناقه موردماالعنه رونند کاهشنی خواهند داشنت .همچننین تنناوب
خشکسالیها کاهش و مدت آنها ا.زایش خواهندیا.ت Um et al.,
 .)2017با استفاده از هشت مد اقلی مناقهای و پنج مند منتلن
گردش عمومیب تغیینرات خشنکسنالی اروپنا در دورهی پاینه-6334
 6316و دورهی پیشبینی 4446-4414ب با اسنتفاده از مقیناسهنای
منتل شاخص SPI-3 SPIب SPI-6ب SPI-12ب  SPI-18و )SPI-24
مورد بررسی قرارگر.ت .این تاقیق نشان داد که ا.زایش بنیشتنر در
شرایط خشکسالی تناوبب طو ب مدت و شندت) در سراسنر اروپنا در
دورهی زمانی آیننده اتفنا خواهندا.تاد Heinrich and Gobiet.,
 .)2012در پشوهش دیگری لپرایو و همکارانب خروجی مند هنای
CORDEXدر مناقهی آ.ریقا را در کنار عملکنرد دو مند اقلنی -
مناقه ای کانادا مورد بررسی قرار دادند و دریا.تند که خانا در شنرایط
مرزی مد های مناقهایب در شبیهسازی برخی از ویشگیهای اقلیمنی
اختال ای ادمیکند .)Laprise et al., 2012
هدف از این ماالعهب پایش خشکسالی هواشناسنی در و نهی
آبریز کش رود با استفاده از شاخص  SPIو پیشبینی تغییرات آن طی
سه دهه ی آینده با استفاده از خروجنی مند هنای ریزمقیناسنمنایی
دینامیکی در این و ه و در نهایت تالیم و مقایسه سه دههی پاینه
با سه دههی آینده میباشد.

مواد و روشها
منطقهی مورد مطالعه
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' )18°4مه ترین رودخانهی بنش شما شرقی استان خراسان ر وی
بوده و زهکش اصلی دشت مشهد بهشمار میآید .این رودخانه از یک
بستر میان دشتی استفاده نموده و در درهای واقع بین کوههنای هنزار
مس د از یک سو و بینالود از سوی دیگر جریان مییابد .اینن و نه
مسا تی در دود  61144کیلومترمربع را تات پوشش قرارمیدهد .از
این مسا ت  1444کیلومتر را دشنت و منابقی را ارتفاعنات بنه خنود
اختصاص می دهند .این مناقه از لاناظ آب و هنوایی و طبقنهبنندی
دومارتن دارای اقلیمی خشک و سرد است .به دلیم اهمیت این و ه
در ماالعهی ا ر این و ه به عنوان مناقهی موردماالعه انتنناب
شد .موقعیت مکانی این و ه به همراه دو ایستگاه سینوپتیک واقنع
در آن در شکم 6ب ارایه شده است.
روش تحقیق،دادهها و مدلهای مورد استفاده

بننرای ان ننا ماالعننه دادههننای روزانننهی بننارش میلننیمتننر)
ایسنتگاه هنای سنینوپتیک مشنهد و گلمکنان از سنازمان هواشناسننی
خراسننان ر ننوی اخ ن گردینند .دورهی پایننه  6911-6931و دورهی
پیشبینی  6931-6041میباشد.
از شاخص خشکسالی هواشناسی  SPIبرای پایش و پیشبیننی
خشکسالی در دورههای م کور استفادهشد .در بین توزیعنات بررسنی
شده مک کی دریا.ت که توزیع گاما مناسبترین توزیع برای بنرازش
دادههننا در مااسننبه ایننن شنناخص مننیباشنند .مااسننبهی شنناخص
خشکسالی  SPIو مرا م مااسبات این شناخص در معنادالت لینم
ارایه شدهاست .در گا او مااسبهی معادلهی  6نروری اسنت .در
معادلهی 6ب پارامتر  xبرای مقادیر بارندگی بزرگتر از صنفر و ) (
تابع گاما است.
)6
) (
) (

رودخاننهی کشن رود  91°04'– 91° 9 ' Nب – 14° 8' E

شکل  -1موقعیت جغرافیایی حوضهی آبریز کشفرود و دو ایستگاه سینوپتیک مشهد و گلمکان
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در معادلهی 6ب   <4پارامتر شنکم و   <4پنارامتر مقیناس
می باشند که باید برای هر ایستگاه و هر مقیناس زمنانی تنمنین زده
شوند و x>4مقدار بارش است .برای مااسنبهی معادلنهی  6نیناز بنه
مااسبه معادلهی  4داری  .به عبارتی مااسبهی تابع گاما از معادلنهی
4ب امکانپ یر است.
)4
∫ ) (
برازش توزیع برای دادههای آلفا و بتا باید تنمین زدهشود .تنمین
این دو پارامتر توسط توماس  )6318ان ا گر.ت .برای مااسنبهی دو
پارامتر .و ب از معادلهی  9و یا به عبارتی پارامتر  Aاستفاده میشود.
) ( ∑
)9
)̅ (
در این معادله nب تعنداد مشناهدات بارنندگی و متوسنط آنهنا
میباشد .مقادیر آلفا و بتا توسط معادالت  0و  1مااسبه میشوند.
)0
]

√

[
̅

)1

پو از اینکه پارامترهای توزیع گاما برای هر یک از ایسنتگاههنا
استنراج شدب باید تابع توزیع ا تما ت معی با استفاده از معادلنهی 1ب
برای هر یک از دادهها مااسبه گردد.
)1
̂
) (
) ( ∫
̂ ∫
)̂ ( ̂

از آنجایی که تابع گاما برای مقادیر  xبرابر صفر تعرین نشنده-
است و رخداد مقدار بارش صفر امری طبیعی است بنابراین بایند تنابع
ا تما ت معی کنم را کنه در برگیرنندهی مقنادیر صنفر هن باشندب
بصورت معادلهی 1ب تعری کرد.
) (
(
)
)1
) (
که در این راباه  qا تما بارندگی به میزان صفر است .بننابراین
اگر تعداد دادههای بارش برابر  nو تعداد دادههنای بارنندگی در سنری
زمانی که مقدار آنها صفر استب برابر  mباشدب آنگاه میتوان مقدار q
را از معادلهی  8مااسبه نمود.
⁄
)8
در پایانب توزیع ا تما ت معی به توزیع نرمنا اسنتاندارد انتقنا
دادهمیشود که در نهایت میتوان مقادیر  SPIرا با توجه به آن بدست
آورد  .)Abramowitz and Stegun, 1965مقادیر این شاخص بین
مقادیر  4و  -4طبقهبنندی منیشنود کنه مقنادیر م بنت مربنو بنه
ترسالیها و مقادیر منفی مربو به خشکسالیها است.
تمامی مااسبات م کور در نر ا.زاری به ننا  MDMکنه توسنط

نویسندگان این مقاله تهیه شدهاستب مااسبه شد .این نر ا.زار کلیهی
شاخصهای خشکسنالی هواشناسنی بنر پاینهی بنارش را مااسنبه
میکند و از آدرس  www.agrimetsoft.comقابم دسترسی اسنت.
برای تو یاات کامم به مقالهی ) Salehnia et al. (2017مراجعنه
کنید.
مدل ریزمقیاس دینامیکی و سناریویهای RCP1

با توجه به اینکه اجرای مد های دینامیکی .رآینندی زمنانبنر و
مستعد خااستب در سا  4443برای اولین بارب آغاز پنروژهای بنه ننا
 CORDEXکلید خورد  .)Giorgi et al., 2009این پنروژه مانابق
بننا معیارهننا و مایننتهننای برنامننهی پننشوهش جهننانی آب و هننوا
 4)WCRPبه ان ا رسید .کوردکو م موعهی مناصنر بنه .نرد و
جدیدی از پروژههای ریزمقیناس شندهی دیننامیکی را بنا اسنتفاده از
مد های مناقهای اقلیمی منتل ب بر روی تمامی قارههنا در سراسنر
کرهی زمینب .راه میکند  .)Jones et al, 2011هدف اینن پنروژه
ریزمقیاسکردن مد های گردش عمومی جنو  CMIP5اسنت .بنرای
بررسی دقیق تغییرات اقلیمی و ای اد استراتشیهای دقیق اناباقی نیاز
به خروجی مد های مناقه مادود با قدرت تفکیک مکانی کن تنر از
 01کیلومتر است .پنروژهی  CORDEXدارای  60مناقنه اسنت .بنا
بررسی مناطق منتل و دقت خروجیهنا اجنرا شنده در اینن پنروژهب
نا یهی  69که ایران در داخم آن قراردارد انتناب شد .مد های اجنرا
شده توسط پروژهی  CORDEXدارای قدرت تفکیک مکانی منتل
هستند .در نا یهی  60که به نا مناقهی  MENAمناطق خاورمیانه
و شما آ.ریقا) 9مد های منتلفنی تانت دو سنناریوی  RCP4.5و
 RCP8.5و با استفاده از مد ریزمقیاس دینامیکی  RCA4ریزمقیاس
شدهاند .با توجه به اینکه سنناریوی  RCP4.5سنناریویی اسنت کنه
مقدار ا.زایش تابشهنای خورشنیدی تنا سنا  4644را  0/1وات بنر
مترمربع برابر با  114پیپیا  )CO2تنمین منیزنندب از ایننرو اینن
سنناریو بنه عنننوان ینک سننناریوی متوسنط در ن رگر.تننه منیشننود
 .)Meinshausen et al., 2007اما سناریوی  RCP8.5این ا.زایش
را تا  8/1وات بر مترمربع برابر با  6914پیپیا  )CO2تنمین میزند
و به عنوان یک سناریوی ا.زایشی در ن ر گر.تهمیشودب بهطوری کنه
در این سناریو ا.زایش تا پایان قرن  46ادامه خواهندیا.ت Riahi et
 .)al., 2007در جدو 6ب مد های مورد اسنتفاده تانت سنناریوهای
 RCP8.5و  RCP4.5و با دو دقت  4/00و 4/44درجهب در این ماالعه
)1 - Representative Concentration Pathways (RCPs
)2 - The World Climate Research Program (WRCP
)3 - MENA (Middle East and North Africa region
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اجرا شدند.
چالش عمدهای که ماققین در دانلود و خواندن دادههنای مند -
های ریزمقیاس دینامیکی و پروژهی کوردکو دارندب او ب ثبتننا در
سایت های وابسته و گر.تن نا کناربری از اینن سنایتهاسنت و دو
خوانندن دادههنای بنا .رمنت .اینم  nc4اسنت .در پنروژهی ا نرب
دادههننای  nc4از طریننق  MATLABخوانننده شنندند و سننپو بننا
بازنویسی داده ها در .ایم اکسم توسط یک قاعه کد مناقنهی منورد
ماالعه از کم دادهها استنراج شد .کلیهی .رآیندها نیز توسط قاعنات
کدنویسی  MATLABان ا شد .با توجه به قندرت تفکینک مکنانی
مد دینامیکیب کم و نه بنه  1شنبکه  )gridتقسنی شند و کنم
مااسبات بر روی این شبکهها ان ا شد.
معیارهای کارایی

بننرای دورهی صنناتسننن ی و ارزیننابی دادههننای مشنناهداتی و
پیشبینی و ه چنین میزان خاا از معیارهای آماری منتلن در اینن
ماالعه استفاده شد که عبارتند ازب نمایهی توا.ق 6)dب شاخص کارایی
9
نش -ساتکلی 4)NSEب ریشهدو میانگین مربعات خانا )RMSE
0
و میانگین قدرمالق خاا  . )MAEمینزان تغیینرات شناخص NSE
بین منهای بینهایت تا یک است و هر چه مقادیر بدست آمده به یک
نزدیکتر باشدب دقت دادههای پیشبینی باالترخواهدبود Nash and
 .)Sutcliffe, 1970مقادیر dب بین یک و صفر است و هر چنه مقندار
نمایهی  dبه یک نزدیکتر باشدب مد پیشبینی از قاعینت بناالتری
برخوردارخواهنند بننود و توا.ننق کنناملی بننین دادههننای پننیشبینننی و
مشاهداتی وجود خواهدداشنت  .)Willmot,1984مقنادیر  RMSEو
 MAEبیانگر میزان متوسط خاا بین دادههای مشاهداتی و پیشبینی
میباشند  .)Legates and McCabe, 1999هر ینک از معیارهنای
م کور از روابط لیم مااسبه میشوند .که در روابط لیمب متغینر  Oiو
 Oبه ترتیب دادههای مشاهداتی و میانگین آنها در زمان  iمیباشند.
متغیر  Piمقادیر دادههای پیشبینی و  Nتعداد دادهها میباشد.
( ∑
)
)3
| |̅
)| ̅
|( ∑
)64

)
)̅

(
(

∑
∑

)1 - Index of agreement (d
)2 - Nash–Sutcliffe Efficiency (NSE
)3 - Root mean squared error (RMSE
)4 - Mean Absolute Error (MAE

)66

)⁄

)64

|

(
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مرحلهی کالیبراسیون

در این ماالعهب در مر لهی کالیبراسیون با اعما ریب اصال ی
نتایج بهبود یا.ت .این ریب اصال ی با اجراهای منتل و معادالت
متعدد بدست آمد .طبق معادلهی 69ب این نریب بنر روی دادههنای
مد انتنابی اعما شد و سنپو تالینمهنای آمناری م نددا منورد
مااسبه قرار گر.ت.
)69
⁄
̅̅̅

ریب اصال ی معادلهی 69ب از تقسی متوسط دادههنای بنارش
st

ماهانهی ایستگاهی  ) Prبنر متوسنط دادههنای بنارش ماهاننهی
m

cordex

کوردکو

 ) Pr mبدست آمد.

نتایج و بحث
نتایج دورهی صحتسنجی مدل

به من ور بهرهگیری از خروجی مد های اراینه شنده جندو )6ب
دادههای بارش خروجنی مند بنرای ینک دورهی تنارینی -6931
)6981ب بننا دادههننای بننارش مشنناهداتی مننورد مقایسننه و ارزیننابی
قرارگر.ت .جدو  4نتنایج ارزینابی را بنرای دورهی تنارینی دورهی
صاتسن ی) نشان میدهد .بررسی دادههای بارشب بیانگر آن اسنت
که تنها خروجیهای  4/00درجنه مند  EC-EARTHتانت مند
دینامیکی  RCA4برای دورهی یاد شدهب از ارزش قابمقبولی برخوردار
است .با استفاده از دادههای بارش در این مد مقدار همبسنتگی بنین
دادههای بارش ایستگاه مشهد و مند منتننبب  4/19و در ایسنتگاه
گلمکان برابر 4/11بدستآمد .با توجه بنه نتنایج جندو 4ب منیتنوان
دریا.ت کنه در هنر دو ایسنتگاه بنا مند منتننب تانت سنناریوی
 RCP4.5و با دقت  4/00درجه انتناب مالوب در مقایسنه بنا سنایر
مد ها و سناریوهای ارایه شده میباشند.
به من ور مقایسهی دادههای خروجی مد و دادههای مشاهداتیب
مقادیر بارش ماهانه خروجی مد  EC-EARTHبنه همنراه مقنادیر
بارش ماهانه دو ایستگاه مشهد و گلمکان برای دورهی صات سن ی
 )6981-6931در شکمهای  4و  9نشنان دادهشندهاسنت .در هنر دو
نمودار درماه چهلن از دورهی  6981-6931مقنادیر مند شنده 4/1
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بعدب با استفاده از دادههای خروجی مند دیننامیکیب مقنادیر شناخص
 SPIبرای کم و ه و برای سه دههی آیننده  )6931-6041منورد
مااسبه قرارگر.ت .نتایج مااسبات این شاخص در شکم 1ب ارایه شده
است .با توجه به نتنایج بدسنت آمنده در دهنهی او )6931-6041
شدیدترین خشکسالی طبق خروجی مد دیننامیکی  RCA4اتفنا
خواهد ا.تاد .در دهنهی دو  )6041-6061در و نهی کشن رودب
نیمی از دهه با خشکسالیهای متوسط همراه خواهد بود و در نهاینت
در دهننهی سننو  )6061-6041و ننهی کشن رود در سننا هننای
ابتدایی این دهه با خشکسالیهای متوسنط همنراه خواهند بنود و در
نیمهی دو این دههب و هی کش رود با ترسالیها روبرو خواهد شد
و ا تماال ریزشهای بیشتر بارش را ت ربه خواهدکرد.
ه چنین باور کلی از نتایج میتوان چنین اظهار داشت که تکنرار
و تناوب وقوع خشکسالیها در سی سنالهی آیننده بنیشتنر از سنی
سنناله ی مشنناهداتی خواهنند بننود .بننه عبننارتی .واصننم بننین وقننوع
خشکسالیها باور متوسط ک تر خواهدشد .انت ار میرود بنا بر نتایج
مد دینامیکی ایستگاههای موردماالعه در سا های  6061تنا 6041
طوالنیترین خشکسالیها را باور پیوسته ت ربه کنند .اما بانورکلی
تالیم نتایج نشان داد که در سه دههی آینده از شدت خشکسالیهنا
کاسته خواهد شد.

میلیمتر مقدار بارش را ک تر از مقدار مشاهداتی تنمین میزنند و این
عد تاابق در چندماه دیگر ه تکرار میشود .بهطورکلیب در ایستگاه
مشهد نسبت به ایستگاه گلمکان تاابق ک تری بین دادههای خروجی
مد و دادههای مشاهداتی وجود دارد.
در دورهی مشننناهداتی )6911-6931ب مقنننادیر  SPIبنننرای دو
ایستگاه مشهد و گلمکان مااسنبه شند .همنانطنور کنه در شنکم 0
مشاهده میگرددب ایستگاه گلمکان کنه در میاننهی دشنت قرارگر.تنه
است در طو سا های  6339و  6981دارای خشکسالی خیلیشدید
و در طنننی سنننا هنننای 6913ب 6916ب 6913ب  6984و  6981دارای
خشکسالیهای شدید بودهاست .در ایسنتگاه مشنهد کنه در انتهنای
و ه قرارگر.تهاستب ماننند گلمکنان در سنا هنای  6981و 6984ب
شدیدترین خشکسالی را ت ربهکردهاست .همانطور که از دو شکم 0
و  1مشنص استب شدت خشکسالیها در دو ایستگاه م کور متفاوت
است .تفاوت عمده در دو ایستگاه در سا  6934و  6939است کنه در
گلمکان این سا هاب سا های خشک هستندب در صنورتیکنه اینن دو
سا در مشهدب سا های تر هستندب بنابراین برای تصمی گیری بنرای
کم و ه اگر از دادههای این دو ایستگاه استفاده شود باید از مقنادیر
دو ایستگاه میانگینگیری شودب تنا بتنوان تصنویری از خشنکسنالی
بهوقوع پیوسته از کم و ه به طور متوسط ترسی نمود .در مر لهی

جدول  - 1مشخصات مدلها ،موسسات تولیدکننده ،سناریوها و سالهای موجود پیشبینی
زمان
6981-6031
6981-6031
6981-6031

سناریو

شناسه مدل CMIP5

RCP8.5,4.5

GFDL-ESM2M

RCP8.5,4.5

EC-EARTH

RCP4.5

CNRM-CM5

قدرت تفکیک مکانی
 4/44و  4/00درجه
 4/44و  4/00درجه
 4/00درجه

شناسه مدل
دینامیکی

شناسه موسسه

RCA4

SMHI

RCA4

SMHI

RCA4

SMHI

جدول  -2نتایج همبستگی بین دادههای بارش مدل و دادههای مشاهداتی برای مدلهای مختلف در دورهی 1931-1931
ایستگاه

مشهد

گلمکان

مدل CMIP5

مدل دینامیکی

سناریو

دقت (درجه)

همبستگی پیرسون

P-value

GFDL-ESM2M

RCA4

RCP85

1/77

1/73

<1/16

EC-EARTH

RCA4

RCP85

1/77

1/91

<1/16

CNRM-CM5

RCA4

RCP45

1/33

1/93

<1/16

GFDL-ESM2M

RCA4

RCP45

1/33

1/37

<1/16

EC-EARTH

RCA4

RCP45

1/33

1/59

<1/16

GFDL-ESM2M

RCA4

RCP85

1/77

1/72

<1/16

EC-EARTH

RCA4

RCP85

1/77

1/96

<1/16

CNRM-CM5

RCA4

RCP45

1/33

1/92

<1/16

GFDL-ESM2M

RCA4

RCP45

1/33

1/32

<1/16

EC-EARTH

RCA4

RCP45

1/33

1/55

<1/16
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جدول  -9نتایج دورهی صحتسنجی ( ) 1931-1931پس از اعمال ضریب مقادیر بارش در دو موقعیت مشهد و گلمکان
موقعیت

d
1/21

NSE
1/61

RMSE
1/15

MAE
1/39

1/17

گلمکان

1/11

1/93

1/19

1/35

1/15

مشهد

ضریب همبستگی

P-value

1/119
1/116

مشهد

مقادیرمتوسط بارش ماهانه (ميليمتر)

ماهها
شکل  -2مقادیر ماهانه بارش در دوره  1931-1931بین مقادیر مدل شده و مشاهداتی ایستگاه مشهد
گلمکان

مقادیرمتوسط بارش ماهانه (ميليمتر)

ماهها
شکل  -9مقادیر ماهانه بارش در دوره  1931-1931بین مقادیر مدل شده و مشاهداتی ایستگاه گلمکان
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ایستگاه گلمکان

مقادیر شاخص  SPIساالنه

2/5
2/0
1/0
0/5
0/0
-0/5
-1/0
-1/5
-2/0
-2/5

1395

1391

1387

سال
1383

1379

1375

1371

1366

شکل  -4مقادیر ساالنه  SPIدر دورهی  1911-1931در ایستگاه گلمکان

ایستگاه مشهد

سال

مقادیر شاخص  SPIساالنه

1395

1391

1387

1383

1379

1375

1371

2/5
2/0
1/0
0/5
0/0
-0/5 1366
-1/0
-1/5
-2/0
-2/5

شکل  -1مقادیر ساالنه  SPIدر دورهی  1911-1931در ایستگاه مشهد
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شکل -1مقادیر ساالنه  SPIدر دورهی  1931-1421در کل حوضهی کشفرود

برای درک بهتر از تغییرات ماههای خشک و خیلیخشک در سنه
دههی آتی و بنا بر خروجی مد دیننامیکی RCA4ب شنکم 1ب بنرای
کم و ه  1شبکه) باور متوسط مااسبه و ترسی شد .نتایج نشنان
میدهد که در ننستین دهه  )6931-6041تعداد ماههای خشک 64
ماه و تعداد ماههای خیلیخشک  0ماه خواهد بود .در دو دههی دیگنر
نیز بنهترتینب تعنداد مناههنای خشنک  66و  8/1و تعنداد مناههنای
تعدادماههای خیلی خشک

خیلیخشک  0و  9ماه توسط مند  EC-EARTHپنیشبیننی شند.
بنابراین طبق شکمهای  1و 1ب بنا بر نتایج ا تمالی مد پنیشبیننیب
بهن ر میرسد که دههی میانی دارای خشنکسنالیهنای بنیشتنری
باشد.

تعدادماههای خشک

کشف رود
12
10
6
4

تعداد ماهها

8

2
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1407-1416
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0

دهه هاي آتي
شکل -1تعداد ماههای خشک و خیلیخشک در سه دهه آینده در حوضهی کشفرود

نتیجهگیری و پیشنهادات
در این ماالعه ابتدا از خروجیهای پروژهی کنوردکو بنهمن نور
ارزیابی مقادیر بارش و صات آنها در دورهی بوقوع پیوسنته -6931
 6981اسننتفاده شنند .نتننایج آمنناری نشننان از توانمننندی منند EC-
 EARTHو مد دینامیکی  RCA4داشت .سنپو از مقنادیر بنارش
برای پیشبینی خشکسالیهای هواشناسی با شناخص  SPIاسنتفاده
شد .نتایج مااسبات نشان داد که در طی سه دهنهی آیننده -6041
)6931ب  )6041-6061و  )6061-6041شدت خشکسالیها نسنبت
به سی سالهی مشاهداتی ک تر خواهد شدب اما تکرار و تنناوب خشنک
سالیها اندکی بیشتر از دورهی مشاهداتی خواهد داشت .نتنایج اینن
ماالعه نشان میدهد که خروجی مد های دیننامیکی منبنع مناسنبی
برای پیشبینیهای آینده هستند .پیشنهاد میشود بهمن ور دستیابی
به نتای ی با عد قاعیت ک تر از سایر مند هنای  CMIP5و سنایر
روش های دینامیکی در کنار سناریوهای منتل  RCPاستفاده شنود.
ه چنین انت ار میرود که در صنورت وجنود تاقیقنات مشنابه بنرای
دهههای آیندهب نتایج این تاقیق با نتایج آنها مقایسه گردد.
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Abstract
Climate change increases the repetition and frequency of droughts and this event has undergone significant
changes. Water resources and agriculture in Iran has not been spared from the harm of these changes. In this
study, because of the importance of Kashafrood basin in the North-East of Iran, the meteorological droughts in
the region over the next three years (2027-2018), (2037-2028) and (2047-2038) will be discussed. Since the
Standardized Precipitation Index (SPI) is one of the most useful indices of drought, this index was calculated in
this study. Numerical calculations and dynamic models are the most accurate sources for prediction of
meteorological variables. In this research, the precipitation outputs of the EC-EARTH model under the RCP4.5
scenario that has been downscaled with RCA4 dynamic model were used. According to the resolution of the
RCA4 dynamical model, the Kashafrood basin was divided into 6 pixels (0.44 at 0.44 degrees) and then
assessment values were determined on each pixel. The results showed that the EC-EARTH model is competent
in the prediction of precipitation at a confidence level of 99% with a correlation coefficient averaged 64%. The
average number of dry and very dry months was calculated on the whole basin. Analysis of the results in the next
three years compared to the observation period (2016-1987) showed that the number of droughts will increase,
but the severity of future droughts will be reduced.
Keywords: CORDEX project, Dynamical downscaling, Index of agreement, MENA Region, RCP4.5
scenario
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