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چکيده
یکی از مهمترین مشکالتی که بشر در سالهای اخیر با آن مواجه شده است ،بحران آب و وقوع خشکسالی
است؛ به همین دلیل ،بررسی وضعیت خشکسالی در مدیریت بهینهی منابع آب حائز اهمیت خواهد بود .در
مطالعه حاضر سعی شده است با استفاده از خروجی پنج مدل گردش عمومی جو (،Gfdlcm2 ،Csiromk3.6
 Ipsl ،GISS-E2-Rو  )MIROC-ESMو چهار سناریوی ( RCP 6.0 ،RCP 4.5 ،RCP 2.6و )RCP 8.5
دادههای بارش برای دو دورهی آتی ( )2025-2045و ( )2065-2085تولید گردد و سپس با استفاده از مدل
 LARS-WGریزمقیاسنمایی شود .با استفاده از دادههای بارش ،شدت خشکسالی به کمک شاخص
خشکسالی بارش استاندارد ( )SPIبا مقیاسهای زمانی مختلف ( 12 ،3و  48ماهه) برای دو منطقهی زابل و
شیراز تعیین گردید .نتایج نشان داد که مقادیر شاخص  SPIدر مقیاس زمانی  12و  48ماهه نسبت به  3ماهه
شدت خشکسالی را بیشتر نشان میدهند .همچنین نتایج نشان داد که مدل  MIROC-ESMنسبت به
مدلهای دیگر و سناریو  RCP 8.5نسبت به سناریوهای دیگر برای دو شهرستان زابل و شیراز خشکسالی را با
شدت بیشتری نشان داده است .مقایسهی سناریوها نیز نشان میدهد که در هر دو منطقهی موردمطالعه،
سناریوی  RCP 8.5در هر دو دورهی آتی ،خشکسالی را در محدودهی متوسط نسبت به دورهی پایه نشان
میدهند.
واژگان کليدی :شاخص  ،SPIشدت خشکسالی ،مدل گردش عمومی جو ،مدل .LARS-WG
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2- IPCC Fifth Assessment Report
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خشکسالی پدیدهای اقلیمی است که اثرات آن را نهفقط میتوان در مناطق خشک و نیمهخشک ،بلکه گاهی در
مناطق مرطوب نیز مشاهده کرد(سلطانی و مدرس .)15 :1385 ،خشکسالی وضعیتی از کمبود بارندگی و افزایش
دماست که ممکن است در هر وضعیت اقلیمی رخ دهد .خشکسالی غالبا بهعنوان یک پدیدهی خزنده توصیف میشود
و پیشبینی تغییرات زمانی و مکانی آن بسیار مشکل است .بسیاری از تعاریف خشکسالی این ایده را در ذهن تداعی
میکنند که خشکسالی دورانی است که در آن موجودیت بارش کمتر از حد نرمال است(علیزاده .)1391 ،خشکسالی
با کمبود بارندگی آغاز و بسته به طول مدت و شدت آن میتواند پارامترهایی نظیر رطوبت خاك ،حجم آبهای سطحی
و زیرزمینی و فعالیتهای انسانی و اکوسیستمی را تحت تأثیر قرار دهد .ازاینرو محققان ،خشکسالی را در چهار
دستهی خشکسالی هواشناسی ،کشاورزی ،هیدرولوژیک و اقتصادی-اجتماعی تقسیمبندی نمودهاند(ناصرزاده و
احمدی .)141 :1391 ،خشکسالی هواشناسی از مهمترین انواع خشکسالیهاست که به دلیل کمبود و یا کاهش
مقدار بارندگی طی دورهای از زمان به وجود میآید و بررسی ،پیشبینی و برآورد احتمال وقوع آن بهعنوان سرآغاز
پدیده خشکسالی میتواند تا حد بسیار زیادی از خسارتهای این رخداد طبیعی بکاهد و در مدیریت بحران کمک
فراوانی نیز داشته باشد(منتصری و همکاران.)189 :1397 ،
با افزایش تولید گازهای گلخانهای ،یکی از بزرگترین چالشهای موجود در قرن اخیر ،پدیده تغییر اقلیم است( van
 .)Pelt & Swart, 2011: 3837تغییر اقلیم تأثیر به سزایی بر چرخهی هیدرولوژیکی و در نتیجه بر منابع آب ،فراوانی
و شدت خشکسالی و سیل دارد .معتبرترین ابزار موجود برای شبیهسازی اقلیمی آینده ،استفاده از خروجی الگوهای
جفتشدهی جو-اقیانوس گردش عمومی جو است(شاکرمی و مساحبوانی .)1386 ،گزارشهای هیئت بینالدول تغییر
اقلیم 1نشان میدهد که در صورت ادامهی روند کنونی تولید گازهای گلخانهای به دلیل مصرف سوختهای فسیلی،
غلظت این گازها تا قبل از پایان قرن  21میتواند به بیش از  600 ppmبرسد( ،)IPCC, 2007حالآنکه اگر انتشار این
گازها کاهش نیابد ،تحت چهار سناریوی جدید افزایش غلظت گازهای گلخانهای ارائهشده در گزارش پنجم هیئت بین
دولتی تغییر اقلیم ،2دمای سطحی کرهی زمین تا اواخر قرن  21بیش از  1/5تا  2درجه سانتیگراد نسبت به دورهی
 1850تا  1900میالدی افزایش مییابد که این افزایش دما در سالها و دهههای مختلف ،یکسان نیست( IPCC,
 .)2014تبعات منفی پدیدهی تغییر اقلیم تا آنجاست که در بین ده عامل تهدیدآمیز بشر در قرن  21مانند فقر،
سالحهای هستهای ،کمبود غذا و ...پدیده تغییر اقلیم مقام اول را دارد(کمال و مساحبوانی .)920 :1389 ،پدیدههای
حدی مانند سیل و خشکسالی بیش از سایر پدیدهها تحت تأثیر تغییر اقلیم قرار میگیرند .ازاینرو ،بررسی این
پدیدهها برای مقابله ،برنامهریزی و مدیریت منابع آب در دورههای آتی از اهمیت ویژهای برخوردار است .برخالف
تحقیقات بیشماری که بر تأثیر تغییر اقلیم روی رواناب و سیل انجام گرفته است( Shi et al., 2013: 31; Braga et
 .)al., 2013: 46; Kobierska, 2013: 204در زمینهی خشکسالی مطالعات به مراتب کمتری انجام شده است .مدل
ریزمقیاسنمایی که یک روش آماری ریزمقیاسنمایی بوده و از توزیعهای نیمهی تجربی برای شبیهسازی و
ریزمقیاسنمایی استفاده میکند و میتواند پارامترهای آتی اقلیمی را در سطح ایستگاه تولید نماید .یکی از مهمترین و
سودمندترین کاربردهای این دادهها ،استفاده از آنها جهت پایش و ارزیابی خشکسالیهای آتی است.
به منظور بررسی خشکسالی از ابعاد و دیـدگاههای مختلف ،شاخصهای متنوعی ابداع شده است که اسـاس این
شاخصها اغلب بر مبنای سـنجش انحـراف مقـادیر بارندگی از میانگین درازمدت طی یک دورهی زمانی معین استوار
است .یکی از کاراترین نمایهها ،شاخص بارش استاندارد ( 3)SPIاست که اولین بار توسط مککی استفاده شد( Mckee
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4- Blenkinso and Fowler
5- Loukas
6- Global Circulation Model
7- Vrochidou
8- Oguntunde
9- Vidal and Wade
10- Atmosphere- Ocean General Circulation Model
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 .)et al., 1993: 179این شاخص به دلیل تغییرپذیری هم در مقیاسهای کوتاهمدت برای اهداف کشاورزی و هم در
مقیاسهای بلندمدت برای بررسی عناصر هیدرولوژی مناسب است .به همین دلیل و همچنین به دلیل اینکه در
محاسبهی آن تنها به دادههای بارش نیاز است که دسترسی به آن آسان است ،شاخص بارش استاندارد نسبت به سایر
شاخصهای خشکسالی ترجیح داده میشود(.)Caccamo et al., 2011: 2626
بلنکینسو و فاولر 4در تحقیقی ،با استفاده از مدلهای گردش عمومی جو به بررسی خشکسالیهای سالهای آتی
در انگلستان پرداختند .نتایج مطالعهی ایشان حاکی از کاهش شدت و تداوم خشکسالیها بوده است .لوکاس 5و
همکاران نیز در سال  2008اثرات تغییر اقلیم را بر شدت خشکسالی در ناحیه تسالی یونان موردمطالعه قرار دادند.
آنها از خروجی مدل  6 GCMو سناریوهای انتشار  A2و  B2برای پیشبینی تغییرات اقلیم و جهت بررسی روند
خشکسالی از شاخص  SPIبرای دورههای ( )2020-2050و ( )2070-2100استفاده نمودند .نتایج آنها نشان
میدهد که شدت خشکسالی دارای روند افزایشی بوده و این افزایش تحت سناریوی  A2بیشتر از سناریوی B2
خواهد بود .وراشیدو 7و همکاران در سال  2013به بررسی اثر تغییر اقلیم بر خشکسالی هیدرولوژیکی پرداختند .آنها
خروجی سه مدل گردش عمومی جو (دما و بارش) با دادههای  WFDرا مورد اصالح اریبی قرار دادنـد .سپس بر پایهی
سناریوی  A2و  B1خشکسالی در مقیاس حوضه را مورد ارزیابی قرار دادند .نتایج نشان میدهد طبق هر دو سناریو
تعداد وقایع خشکسالی (سیالب ،افت آب زیرزمینی و رطوبت خاك) در دهههای آینده افزایش مییابد .اوگونتوند 8و
همکاران ( )2017اثر تغییر اقلیم بر خشکسالی هیدرو اقلیمی حوضه آبخیز ولتا در غرب آفریقا را به کمک دو شاخص
 SPIو  SPEIبررسی کردند .نتایج نشان داد که وسعت خشکسالیها در آینده بین  24تا  34درصد افزایش مییابد .از
طرفی ،شدت خشکسالیها با استفاده از شاخص  SPEIبیشتر از شاخص  SPIاست .ویدال و وید 9در سال 2009
خشکسالی را با استفاده از شاخص بارش استاندارد ،در بریتانیا تحت تأثیر تغییر اقلیم و تحت دو سناریوی انتشار A2
و B2بررسی کردند ،آنها نشان دادند که در آینده تعداد خشکسالیهای بسیار شدید با تداوم کم ،افزایش یافته و در
مقابل تعداد خشکسالیهای بلندمدت ،کاهش مییابد .یعقوبزاده و همکاران در تحقیقی نشان دادند که مقادیر
شاخص  SPIدر ایستگاه نیشابور در مقیاسهای زمانی طوالنیمدت شدت خشکسالی بیشتری را نشان
میدهد(یعقوبزاده و همکاران .)324 :1397 ،جوان و عرفانیان در طی تحقیقی به بررسی آثار تغییر اقلیم بر وضعیت
خشکسالی ایستگاه تبریز طی دورههای آتی با استفاده از مدل ریزمقیاس نمایی  LARS-WGپرداختند که نتایج
حاصله نشان داد تعداد سالهای خشکسالی در سه دورهی موردمطالعه نسبت به دورهی پایه کاهش و تعداد ترسالیها
افزایش مییابد(جوان و عرفانیان.)1399 ،
در اکثر تحقیقات صورتگرفتهی پیشین در زمینهی تأثیر تغییر اقلیم بر خشکسالی از خروجی یک مدل گردش
عمومی اقیانوس-اتمسفر 10استفاده شده است .این مدلها دارای عدم قطعیتهایی میباشند که توجه نکردن به آنها
میتواند سبب ایجاد خطا در پیشبینی و برنامهریزی شود(آشفته و مساحبوانی .)85 :1388 ،در این تحقیق با در نظر
گرفتن  5مدل گردش عمومی جو و  4سناریو از دادههای گزارش پنجم سعی شده است مقایسهای بین مدلها،
سناریوها در دو ایستگاه هواشناسی با آبوهوای متفاوت انجام گیرد.
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 -۲منطقهی موردمطالعه
مناطق موردمطالعه در تحقیق حاضر ،دو ایستگاه سینوپتیک زابل و شیراز با آبوهوای متفاوت است که جدول 1
معرف مشخصات و موقعیت ایستگاههای موردمطالعه است.
جدول  :1مشخصات ایستگاههای سینوپتیک موردمطالعه
ایستگاه

عرض
جغرافیایی

طول
جغرافیایی

دمای روزانه
(درجه سانتیگراد)

بارش روزانه
(میلیمتر)

رطوبت
نسبی
(درصد)
28

بیابانی

35

معتدل

حداقل

حداکثر

زابل

'°31 2

'°61 39

15/1

30

0 /1

شیراز

'°29 36

'°52 32

5/44

25

0 /7

اقلیم

با توجه به اینکه مدیریت صحیح منابع آب در هر منطقه بسیار حیاتی است و بررسی وضعیت مناطق موردمطالعه
در آینده تحت تأثیر تغییر اقلیم نیز از موارد مهم و ضروری به شمار میرود و همچنین با توجه به خشکسالیهای اخیر
در منطقه ،این تحقیق با در نظر گرفتن پنج مدل گردش عمومی جو به بررسی وضعیت خشکسالی در آینده این
مناطق و مقایسهی نتایج مدلها پرداخته است.

 -3مواد و روشها
روش انجام تحقیق به این صورت است که ابتدا دادههای مربوط به دما و بارش در دو ایستگاه زابل و شیراز با در
نظر گرفتن دوره پایه ( )1985-2005میالدی جمعآوری شدند .سپس با توجه به اینکه مدلهای گردش عمومی جو
معتبرترین ابزار برای بررسی تغییر اقلیم میباشند(شاهکرمی و همکاران ،)1 :1387 ،از  5مدل گردش عمومی جو
شامل Ipsl ،GISS-E2-R ،Gfdlcm2 ،Csiromk3.6 :و  MIROC-ESMو چهار سناریوی ،RCP 4.5 ،RCP 2.6
 RCP 6.0و ( RCP 8.5جدول  )2و مدل  LARS-WG5.5جهت ریزمقیاسنمایی دادههای بارندگی در دورههای آتی
( )2045-2025و ( )2065-2085استفاده گردید .درنهایت با استفاده از شاخص بارش استاندارد  ،SPIخشکسالیهای
اقلیمی دورهی پایه و دو دورهی آتی نزدیک به هم ارزیابی شد و شدت و فراوانی خشکسالیها در پنج مدل مذکور
موردمطالعه قرار گرفت .درنهایت ،مقایسهای بین وضعیت خشکسالی دورهی آتی در منطقههای موردمطالعه و پنج
مدل و چهار سناریوی مختلف نیز صورت گرفت.

 -1-3سناريوها و مدلهای مورداستفاده در تغيير اقليم
] [ Downloaded from journals.hsu.ac.ir on 2023-01-09

مدلهای  ،GCMمعتبرترین ابزار جهت تولید سناریوهای تغییر اقلیم است .هیئت بینالدول تغییر اقلیم در تدوین
گزارش پنجم ارزیابی خود از سناریوهای جدید  RCPاستفاده کرده است .سناریوهای  RCPشامل یک سناریوی
کاهشی سختگیرانه ( ،)RCP 2.6دو سناریوی حد واسط ( )RCP 6 ،RCP 4.5و یک سناریوی بدبینانه ()RCP 8.5
با تولید گازهای گلخانهای بسیار باال میباشند(هیئت بینالدول تغییر اقلیم .)2013 ،این سناریوها در سال  2014توسط
یک کمیته علمی و زیر نظر هیئت بینالدول تغییرات اقلیمی به وجود آمدهاند .نامگذاری سناریوهای خانواده  RCPبر
اساس میزان سطح واداشتهای تابشی ناشی از انتشار گازهای گلخانهای تا پایان قرن  21شامل مقادیر  6 ،4/5 ،2/6و
 8/5وات بر مترمربع انجام شده است .نتایج این سناریوها از سال  1850تا پایان قرن  21را پوشش میدهد و تا سال
 2900نیز فرموله شده است.
سناریوی انتشار  :RCP 2.6این سناریو توسط تیم مدلسازی  IMAGEاز موسسه ارزیابیهای محیطی هلند
طراحی شده است .در این سناریو میزان جمعیت تا سال  2100حدود  7میلیارد نفر پیشبینی شده است .میزان غلظت

۷9
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دیاکسید کربن تا سال  2100میالدی ( 490قسمت در میلیون) و اثر گازهای گلخانهای بر واداشتهای تابشی تا 2/6
وات بر مترمربع تخمین زده است .این سناریو دربرگیرندهی کمترین نرخ افزایش گازهای گلخانهای و واداشت تابشی
ناشی از آن است(.)IPCC, 2007, 2014
سناریوی انتشار  :RCP 4.5این سناریو توسط گروه مدلسازی  MiniCAMطراحی شده است و در آن واداشت
تابشی ناشی از گازهای گلخانهای قبل از سال  2100در مقدار  4/5وات بر مترمربع ثابت میماند.
سناریوی  :RCP 6در این سناریو با کاهش واداشتهای تابشی ،میزان افزایش دیاکسید کربن نیز کاهش مییابد.
این سناریو توسط گروه مدلسازی  AIMدر موسسه ملی مطالعات محیطی ژاپن طراحی گردید .در این سناریو واداشت
تابشی بعد از سال  2100به دلیل استفاده از فناوریهای جدید و سیاستهای کاهش گازهای گلخانهای ثابت میماند.
سناریوی  :RCP 8.5این سناریو توسط تیم مدلسازی  MESSAGEو موسسه  IIASAدر مؤسسهی بینالمللی
آنالیز سیستمهای کاربردی  IIASAاتریش توسعه و طراحی شد که وجه مشخصهی آن روند افزایش گازهای گلخانهای
است .میزان جمعیت برای سال  2100در این سناریو حدود  12میلیارد نفر خواهد بود .در این سناریو میزان غلظت
دیاکسید کربن تا سال  2100میالدی ( 1960قسمت در میلیون) تخمین زده شده است .ادامهی این روند منجر به
واداشت تابشی به میزان  8/5وات بر مترمربع در سال  2100میگردد .با توجه به میزان جمعیت در نظر گرفتهشده در
این سناریو و نیاز جمعیت ساکن در کرهی زمین به تأمین انرژی ،استفاده از انواع انرژی (بهجز انرژی زیستی) و میزان
انتشار گازهای گلخانهای در این سناریو بیش از دیگر سناریوها در نظر گرفته شده است(جعفرپور و کانونی.)1394 ،
مشخصات کلی پنج مدل مورداستفاده در تحقیق حاضر جهت ارزیابی تغییر اقلیم در دورههای آتی در جدول 2
بیان گردیده است .داده مدلها از نوع  BCSDاست که خود ریزمقیاس شدهاند و از سایت زیر قابل دریافت هستند.
همچنین با استفاده از نرمافزار متلب و استفاده از چهار گرید مجاور ایستگاه موردنظر برای اطمینان بیشتر تبدیل به
مقیاس محلی شدندftp://gdo-dcp.ucllnl.org/pub/dcp/archive/cmip5/global_mon/BCSD/ .
جدول  :2مشخصات مدلها و سناریوهای مورداستفاده در تحقیق
نام مدل
Csiromk3.6

سناریوی انتشار

Gfdlcm2

RCP 2.6
RCP 4.5
RCP 6.0
RCP 8.5

GISS-E2-R
Ipsl
MIROC-ESM

 -1-3مدل ريزمقياس نمايي

ساماندهنده

دقت مکانی (درجه)

استرالیا

1/8 × 1/8

آمریکا

2/5 × 2

آمریکا

2×2

فرانسه

1/875 × 3/75

ژاپن

1/77 × 2/81

11

11- LARS- WG
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مدل ریزمقیاسنمایی  LARS-WGیکی از مشهورترین مدلهای مولد دادههای تصادفی وضع هوا است و برای
تولید مقادیر روزانهی بارش ،دمای کمینه ،دمای بیشینه و تابش یا ساعت آفتابی در یک ایستگاه ،تحت شرایط اقلیم
پایه و آینده به کار میرود .بهطورکلی تولید داده توسط این مدل در سه مرحله صورت میگیرد که عبارتاند از؛ کالیبره
کردن دادهها ،ارزیابی دادهها و تولید دادههای هواشناسی برای دورهی آتی .این مدل از روشهای آماری تولید دادههای
اقلیمی استفاده میکند .این مدل از دسته مدلهای  weather generatorاست که با استفاده از زنجیره مارکف به
تولید داده میپردازد(یعقوبزاده و همکاران.)484 :1398 ،
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۸۰

 -۲-3شاخص بارش استاندارد ()SPI
این شاخص در سال  1995توسط مکی و همکارانش به منظور تعیین و پایش خشکسالی ارائه شد .این شاخص را
میتوان در مقیاسهای زمانی  24 ،12 ،6 ،3و  48ماهه محاسبه کرد .هدف از ارائهی شاخص بارش استاندارد ،ارائهی
یک شاخص عددی است که بتواند ریزشهای جوی مناطق با اقلیمهای متفاوت را با هم مقایسه کند .فرمول 1
نشاندهنده نحویه محاسبهی این شاخص است.
𝑃 𝑃𝑖 −
رابطهی 1
𝑆
در رابطهی فوق Pi ،مقدار بارش در دورهی مدنظر p̅ ،میانگین درازمدت بارش برای دورهی مدنظر و  Sانحراف
= 𝐼𝑃𝑆

معیار مقادیر بارش است .تفسیر مقادیر بهدستآمده از این روش مطابق جدول  3خواهد بود .طبق این جدول هرگاه
مقادیر  SPIمنفی باشد و مقدار آن به  -1یا کمتر برسد معرف وقوع خشکسالی است .همچنین مقادیر مثبت آن،
نشاندهنده خاتمهی دورهی خشکسالی است(پرویننیا و ریاحی فارسانی.)45 :1394 ،
جدول  :3طبقهبندی شدت خشکسالی بر اساس شاخص بارش استاندارد ()SPI
مقدار شاخص SPI

طبقهبندی خشکسالی

 2و بیشتر از آن

ترسالی بسیار شدید

 1/5تا 1/99

ترسالی شدید

 1تا 1/49

ترسالی متوسط

 +0/99تا -0/99

وضعیت نرمال

 -1تا -1/49

خشکسالی متوسط

 -1/5تا -1/99

خشکسالی شدید

 -2و کمتر

خشکسالی بسیار شدید

 -۴بحث و نتايج
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شکلهای  1و  2نشاندهندهی مقادیر متوسط  21سالهی شاخص  SPIبا مقیاسهای زمانی متفاوت ( 12 ،3و 48
ماهه) برای پنج مدل و چهار سناریو ( RCP 6 ،RCP 4.5 ،RCP 2.6و  )RCP 8.5گزارش پنجم تغییر اقلیم برای دو
دوره آتی نزدیک به هم ( )2025 -2045و ( )2065-2085است.
با توجه به شکلها مشاهده میگردد که در هر دو ایستگاه موردمطالعه و برای هر چهار سناریو تنها مقادیر شاخص
 SPIسهماهه دارای مقادیر مثبت و بیشتر از صفر است و بقیهی مقیاسهای زمانی شاخص  SPIدر تمام سناریوها،
دارای مقادیر منفی است که شدت خشکسالی را بیشتر مشخص مینمایند .نتایج شکلها نشان میدهد که نمودار
شاخص  SPIدر مقیاس زمانی کوتاهمدت ( 3ماهه) دارای نوسانات زیاد است و در مقیاسهای بلندمدت این نوسانات
کاهش مییابد .یعقوبزاده و همکاران ( )1397نیز برای مقیاسهای زمانی طوالنیمدت این شاخص نسبت به
مقیاسهای زمانی کوتاهمدت آن ،افزایش خشکسالی بیشتر را نشان دادند .نصیری و همکاران ( )1388نیز در
تحقیقشان نتایج  SPIبیش از  12ماهه را برای مطالعهی دورههای خشک در شهرستان مرودشت رضایتبخش اعالم
نمودند .همانطور که در شکلها مشخص است ،در دو شهرستان زابل و شیراز و در دو دورهی آتی تفاوت چندانی بین
میانگین  21سالهی شاخص  SPIبا مقیاس زمانی  12ماهه و  48ماهه مالحظه نگردید؛ بنابراین برای پیشبینی
خشکسالی در دو منطقه موردمطالعه میتوان از شاخص  SPIبا مقیاس زمانی  12ماهه استفاده نمود.
در مقایسهی مدلها و سناریوها در شهرستان زابل و شیراز ،همانگونه که از شکل  1و  2نتیجهگیری میشود ،مدل
 Mirocخشکسالی را در این منطقه در هر دو دورهی آتی نسبت به سایر مدلها بیشتر نشان میدهد.
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الف

۸1

ب

ج
د
شکل  :1شاخص  SPIبرای دو دورهی آتی  2025تا  2045و  2065تا  2085در شهرستان زابل
الف) سناریوی  RCP 2.6ب) سناریوی  RCP 4.5ج) سناریوی  RCP 6د) سناریوی RCP 8.5
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ب
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۸۲

ج
د
شکل  :2شاخص  SPIبرای دو دورهی آتی  2025تا  2045و  2065تا  2085در شهرستان شیراز
الف) سناریوی  RCP 2.6ب) سناریوی  RCP 4.5ج) سناریوی  RCP 6د) سناریوی RCP 8.5

جهت مقایسهی سناریوهای مورداستفاده در تحقیق حاضر ،مقادیر میانگین شاخص  SPIبرای پنج مدل محاسبه
گردید و مقادیر آن در مقیاسهای زمانی متفاوت و طی  21سال برای دو دورهی آتی طبق شکلهای 3تا  5رسم گردید
که نتایج نشان میدهد شاخص  SPIبا مقیاس زمانی  12و  48ماهه شدت خشکسالی را در دوره بیشتر نشان میدهد
و در این مقیاسهای زمانی در هر دو منطقهی موردمطالعه سناریوی  8.5در دو دورهی آتی موردبررسی ،شدت
خشکسالی را بیشتر نشان میدهند و بیانگر خشکسالی متوسط در هر دو منطقهی موردمطالعه است؛ بنابراین بهتر
است جهت محاسبه شاخص خشکسالی  SPIو پیشبینی خشکسالی در حالت بدبینانه در دو منطقهی زابل و شیراز
از این سناریو استفاده گردد؛ زیرا این سناریو دما را نسبت به بقیهی سناریوها بیشتر نشان میدهد و در این صورت
انتظار میرود که میزان خشکسالی را هم بیشتر نشان دهد .یعقوبزاده و همکاران ( )1398نیز نشان دادند که
سناریوی  RCP 8.5نسبت به سناریوی  ،RCP 4.5مقادیر دمای بیشتر و بارش کمتر را برآورد میکند.
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الف) دورهی اول
ب) دورهی دوم
شکل  :3سری زمانی شاخص  SPIسهماهه در دورهی پایه و دورهی آتی
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ب) دورهی دوم
الف) دورهی اول
شکل  :4سری زمانی شاخص  SPIدوازدهماهه در دورهی پایه و دورهی آتی

الف) دورهی اول
ب) دورهی دوم
شکل  :5سری زمانی شاخص  SPIچهلوهشت ماهه در دورهی پایه و دورهی آتی

جدول  :4تعداد سالهای خشک در طی دورهی پایه و آتی برای  5مدل و  4سناریوی انتشار در مقیاسهای زمانی مختلف (زابل)
مقیاس زمانی SPI
مدل

سناریو
2.6

0

Csiromk3.6

4.5

0

11

6

0

11

8

8.5

0

11

7

18

2.6

0

11

7

18

4.5

2

12

8

22

Gfdlcm2

 3ماهه

 12ماهه

 48ماهه

مجموع

9

8

17

6

17
19
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در تحقیق حاضر همچنین تعداد سالهای خشک در طی دورهی پایه و آتی برای پنج مدل و چهار سناریو در
مقیاسهای زمانی  12 ،3و  48ماهه در جدول  4نشان داده شده است .در این جدول نیز مالحظه میگردد که شاخص
 SPIدر مقیاس زمانی  3ماهه تقریبا نشاندهندهی سال خشک نیست و وضعیت نرمال را نشان میدهد ،درحالیکه
تعداد سالهای خشک در مقیاس  12ماهه برای هر چهار سناریو نسبت به دورهی پایه افزایش یافته است .همچنین
سناریوی  RCP 8.5در بیشتر مدلها تعداد سالهای خشک بیشتری را نسبت به بقیهی سناریوها نشان میدهد .از
طرفی مدل  MIROCتحت سناریوی  RCP 8.5در شهرستان شیراز و زابل بیشترین برآورد از تعداد سالهای خشک
را در دورهی آتی در منطقه دارند.
همچنین نتایج دو جدول  4و  5نشان میدهد که در بدبینانهترین حالت ،تعداد سالهای خشک در شهرستان زابل
 13سال و در شهرستان شیراز  14سال پیشبینی شده است.
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GISS-E2-R

Ipsl

MIROC-ESM

۸۴

6

0

11

8

19

8.5

0

10

8

18

2.6

0

12

8

20

4.5

0

12

8

20

6

0

11

8

19

8.5

0

11

8

19

2.6

0

13

6

19

4.5

0

10

6

16

6

0

10

7

17

8.5

1

12

7

20

2.6

1

11

9

21

4.5

0

12

7

19

6

0

12

8

20

8.5

0

8

9

17

0

9

6

15

دورهی پایه

جدول  :5تعداد سالهای خشک در طی دورهی پایه و آتی برای  5مدل و  4سناریوی انتشار در مقیاسهای زمانی مختلف (شیراز)
مقیاس زمانی SPI
1

Csi

4.5

1

11

6

0

9

7

8.5

0

9

6

15

2.6

1

10

10

21

4.5

2

8

7

17

6

0

10

9

19

8.5

1

13

9

23

2.6

0

11

6

17

4.5

0

11

8

19

6

0

11

9

20

8.5

0

10

7

17

2.6

0

10

10

20

4.5

1

11

8

20

6

1

11

11

23

8.5

1

10

8

19

2.6

1

14

8

23

4.5

1

14

8

23

6
8.5

1
0

14
14

9
9

24
23

1

10

9

20

Giss

Ipsl

Miroc

دورهی پایه

12

8

21

10

22
16
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مدل

سناریو
2.6

Gfdl

 3ماهه

 12ماهه

 48ماهه

مجموع
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۸۵

 -۵نتيجهگيری
شاخص  SPIکه از عنصر اقلیمی بارش استفاده میکند ،بهعنوان ابزاری مناسب برای پایش شرایط خشکسالی،
میتواند استفاده گردد .همان گونه که در این مطالعه نیز بررسی شد ،این شاخص در دو شرایط اقلیمی متفاوت امکان
مطالعه و بررسی وضعیت خشکسالی را فراهم میکند .فراهانی و همکاران در سال 1397از خروجی سه مدل گردش
عمومی جو  BCC-CSM1-1 ،MPI-WSM-LRو  NORESM1-Mتحت سناریوهای RCP4.5و  RCP8.5با
استفاده از نرمافزار  LARS-WGبرای ارزیابی اثر تغییر اقلیم بر دما ،بارش و خشکسالی در حوضهی شادگان استفاده
کردند که نتایج حاصل نشان داد افزایش دما حداکثر و حداقل در تمام ماههای سال در دورهی آتی ()2020-2039
نسبت به دورهی پایه در این حوضه وجود دارد .همچنین پیشبینی شد که در دورهی آتی تحت تأثیر تغییر اقلیم در
حوضه شادگان ،تعداد ماههای خشکسالی نسبت به تعداد ماههای با وضعیت نرمال و مرطوب کمتر است(فراهانی و
همکاران .)1397 ،در تحقیق حاضر نیز برای پیشبینی خشکسالی در زابل و شیراز از پنج مدل ،Csiromk3.6
 Ipsl ،GISS-E2-R ،Gfdlcm2و  MIROC-ESMو چهار سناریوی  RCP 6.0 ،RCP 4.5 ،RCP 2.6و RCP 8.5
استفاده گردید .بهمنظور ریزمقیاسنمایی دادههای اقلیمی از مدل  LARS-WG 5.5استفاده شد و پارامترهای اقلیمی
برای دورهی آتی برآورد گردید .سپس به کمک شاخص  SPIشدت خشکسالی در مقیاسهای زمانی  12 ،3و  48ماهه
تعیین شد .نتایج محاسبهی این شاخص نشان میدهد که مقادیر  SPIدر مقیاسهای زمانی  12و  48ماهه تفاوت
چندانی با هم ندارند و در مقایسه با مقادیر  SPIدر مقیاس زمانی  3ماهه شدت خشکسالی را بیشتر نشان میدهند.
همچنین نتایج مطالعهی حاضر نشان میدهد که برای تعیین شدت خشکسالی در دو شهرستان زابل و شیراز میتوان
از مدل  MIROC-ESMاستفاده نمود .مقایسهی سناریوها نیز نشان میدهد که در هر دو منطقهی موردمطالعه،
سناریوی  RCP 8.5در هر دو دورهی آتی ،خشکسالی را در محدودهی متوسط نسبت به دورهی پایه نشان میدهند.
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آشفته ،پریساسادات ،مساحبوانی ،علیرضا ( .)1388تأثیر عدم قطعیت تغییر اقلیم بر دما و بارش حوضهی آیدوغموش در
دورهی  2040-2069میالدی ،دانش آبوخاك ،2 ،19 ،صص .85-98
پرویننیا ،محمد ،ریاحی فارسانی ،مرتضی ( .)1394بررسی خشکسالی دشت شهرکرد با استفاده از شاخص استاندارد بارش
( )SPIو توزیع گاما ،پژوهشهای کاربردی علوم آب ،2 ،1 ،صص .41-50
جعفرپور ،شهرام ،کانونی ،امین ( .)1394سناریوهای تغییر اقلیم در گزارش پنجم هیئت بینالدول تغییر اقلیم و مقایسهی آن
با گزارش قبلی ،دومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست ،دانشگاه محقق اردبیلی.
جوان ،خدیجه ،عرفانیان ،مهدی ( .)1399ارزیابی آثار تغییر اقلیم بر وضعیت خشکسالی ایستگاه تبریز طی دورههای آتی با
استفاده از مدل ریزمقیاس نمایی .1-14 ،3،38 ،LARS-WG
سلطانی ،سعید ،مدرس ،رضا ( .)1385تحلیل فراوانی و شدت خشکسالی استان اصفهان ،منابع طبیعی ایران ،1 ،59 ،صص
.15-26
شاکرمی ،نیما ،مساحبوانی ،علیرضا ( .)1386تحلیل عدم قطعیت الگوهای جفتشده اقیانوس-اتمسفر گردش عمومی جو بر
سناریوهای تغییر اقلیم دما و بارندگی در حوضهی زایندهرود ،کارگاه فنی اثرات تغییر اقلیم در مدیریت منابع آب.
شاهکرمی ،نازنین ،مرید ،سعید ،مساحبوانی ،علیرضا ،فهمی ،هدایت ( .)1387تأثیر عدم قطعیت مدلهای AOGCMبر
ریسک تغییر در نیاز آبی محصوالت کشاورزی در اثر تغییر اقلیم در زایندهرود ،آبیاری و زهکشی ایران ،2 ،2 ،صص .1-10
علیزاده ،امین ( .)1391اصول هیدرولوژی کاربردی ،مشهد :انتشارات دانشگاه امام رضا (ع).
کمال ،علیرضا ،مساحبوانی ،علیرضا ( .)1389تأثیر تغییر و نوسانات اقلیمی بر رواناب حوضه با دخالت عدم قطعیت دو مدل
هیدرولوژی ،آبوخاك ،5 ،24 ،صص .931-920
منتصری ،مجید ،نورجو ،امیر ،بهمنش ،جواد ،اکبری ،مهدی ( .)1397بررسی ترسالی و خشکسالی هواشناسی در حوضههای
جنوبی دریاچهی ارومیه (مطالعهی موردی :حوضههای آبریز زرینهرود و سیمینهرود) ،اکوهیدرولوژی ،1 ،5 ،صص .202-189
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 حسينآبادی و همکاران/ ...ارزيابي خشکسالي هواشناسي در دورههای آتي به کمک
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.162-141  صص،27 ،12 ، علوم جغرافیایی،پهنهبندی آن در استان قزوین
 تحلیل و پایش خشکسالی با استفاده از.)1388(  سیدامیر، شمسنیا، فردین، بوستانی، سحر، جباری، محمدعلی، نصیری.12
 دانشگاه، همایش ملی مدیریت بحران آب،) شهرستان مرودشت:) (مطالعهی موردیSPI( شاخص استانداردشده بارش
.مرودشت
 بارش و، بررسی اثرات تغییر اقلیم بر دما.)1397(  عبدالرحمن، کشوری، بهنام، پرماس، آنا، راسخی، محمدعلی، نوده فراهانی.13
.173-160 صص،3 ،13، تحقیقات منابع آب ایران،خشکسالهای دوره آتی حوضه شادگان
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