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چکيده
تغییرات در فراوانی و شدت خشکسالی همراه با تغییر اقلیم ،تأثیر قابل توجهی بر منابع آب و محیط زیست دارد که به نوبه خود
در کشاورزی ،جامعه و اقتصاد منعکس میشود .هدف از این تحقیق ،بررسی تاثیر تغییر اقلیم بر روی خشکسالی هواشناسی در
ایستگاه ارومیه میباشد .بدین منظور ابتدا با استفاده از دادههای بارندگی ،خشکسالی دوره پایه  1986-2005و دو دوره آینده
( 2050-2031و  )2051-2070در مقیاسهای زمانی  12 ،6 ،3و  24ماهه در ایستگاه ارومیه محاسبه شد .دادههای بارش دورههای
آتی به کمک مدل گزارش پنجم  CanESM2و سناریوهای  RCP4.5 ،RCP2.6و  RCP8.5و با استفاده از مدل ریزمقیاسنمایی
 SDSMتعیین شدند .سپس روند مقادیر  SPIدر دوره پایه و آینده با استفاده از آزمون من-کندال بررسی شد .بررسی تغییرات بارش
نشان داد که در دوره آینده اول ( ،)2050-2031بر اساس دو سناریو  RCP2.6و  ،RCP8.5میانگین بارش افزایش مییابد ولی در
دوره دوم ( )2070-2051کاهش بسیار کمی در میزان بارش دیده میشود .همچنین مقادیر  SPIدر مقیاس زمانی طوالنیمدت،
شدت خشکسالی بیشتری را نشان میدهند و در بین سناریوهای مورد بررسی RCP8.5 ،نسبت به سایر سناریوها ،شدت خشکسالی
بیشتری را نسبت به دوره پایه نشان میدهد .نتایج آزمون من -کندال نیز نشاندهنده روند معنیدار  SPIدر دوره پایه و دورههای
آینده بر اساس سناریو  RCP8.5است.
واژههاي کليدي :تغییر اقلیم ،خشکسالی ،شاخص  ،SDSM ،SPIارومیه
مقدمه1

یکی از چااالشهااای بزرم موجود در قرن اخیر،
پدیده تغییر اقلیم اسااات و مهمترین عامل بروز آن،
تجمع گازهای گلخانهای در جو ا ست (:2014 ،IPCC2
 .)2پدیدههای حدی مانند سیل و خ شک سالی بیش از
ساااایر پدیده ها تحت تاثیر تغییر اقلیم قرار میگیرند
(حبیب و همکاران .)1651 :2015 ،خشاااکساااالی به
عنوان یک م خاطره طبیعی و یک فاج عه زیساااات
محیطی شااناخته شااده اساات و در دهههای اخیر در
سااراساار جهان تأثیرات گسااتردهای ایجاد کرده اساات

*نویسنده مسئولkh.javan@ urmia.ac.ir :

(شاامساایپور و رودگر صاافاری65 :1399 ،؛ میشاارا و
سینگ )202 :2010 ،مانند آمریکای شمالی (کوک و
همکاااران2007 ،؛ کاااف من و ونااک ،)2011 ،اروپااا
(اساااپینونی و همکاران2015 ،؛ هانسااال و همکاران،
 ،)2019اساااترالیا (نیکولز ،)2004 ،آفریقا (شااایرو و
هم کاران2019 ،؛ اح مدعلیپور و هم کاران )2019 ،و
آ سیا (بارلو و همکاران2016 ،؛ گو و همکاران.)2018 ،
خشاااکساااالی معموالً به دلیل کمبود بارش همراه با
تبخیر و افزایش م صرف آب ایجاد می شود .خ شک سالی
هم منابع آب ساااطحی و هم زیرزمینی را تحت تأثیر
قرار میدهد و منجر به کاهش ذخایر آب میشود (هیم
2. Intergovernmental Panel on Climate Change
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و همکاران .)1150 :2002 ،کمبود آب منجر به از بین
رفتن تعادل آب محصاااول و کاهش عملکرد آن و در
نتیجه مشاااک ت غذایی و حتی گرسااانگی میشاااود
(الکیسااای و هم کاران .)19 :2013 ،خشاااکساااالی
همچنین میتواند پایداری اکو سی ستمها را تحت تاثیر
قرار دهد (لگر و همکاران )2288 :2011 ،و حتی باعث
نابودی حیوانات ،به دلیل کمبود آب آشااامیدنی کافی،
در دورههای شدید خشکسالی شود .در سالهای اخیر،
باهویژه در مواجهاه باا افزایش جمعیات ،گساااترش
کشاورزی و توسعه صنعتی و اقتصادی ،سایر جنبههای
ت قاضااااای آب همچ نان در حال افزایش اساااات و
خشاااکساااالی تأثیر مهمی در همه این جنبهها خواهد
دا شت (احمدعلیپور و همکاران .)673 :2019 ،بنابراین
درک ویژگی های زمانی و مکانی خشاااکساااالی برای
بر نا مهریزی و مدیر یت م نابع آب از اهم یت باالیی
برخوردار است.
تعیین مشااخصااههای خشااکسااالی بصااورت عینی
ب سیار م شکل ا ست از این رو شاخصهای خ شک سالی
برای ارزیابی ارائه شااده اند .با توجه به تعاریف مختلفی
که برای خشااکسااالی وجود دارد معرفی یک شاااخص
واحد و جهانی برای آن بسااایار مشاااکل اسااات (هیم،
 .)1149 :2002شاخص بارش ا ستاندارد شده)SPI( 1
یکی از پرکاربردترین شااااخصها برای تحلیل شااادت،
مدت و فراوانی خشکسالی هواشناسی میباشد (هایز و
همکاران .)485 :2011 ،این شااااخص تنها از پارامتر
بارندگی برای استخراج دورههای خشکسالی و ترسالی
اسااات فاده میک ند (لو گان و هم کاران.)247 :2010 ،
سااازمان جهانی هواشااناساای نیز ،شاااخص  SPIرا به
عنوان شاااخص اصاالی خشااکسااالی هواشااناساای برای
نظارت بر پایش خ شک سالی در ک شورها تو صیه کرده
اساااات (هااایز و همکاااران .)485 :2011 ،همچنین
محمودی و همکاران ( )2019در مقایسه هفت شاخص
خشااکسااالی هواشااناساای در ایران ،نتیجه گرفتند که
شاخص  SPIبهترین شاخص برای ارزیابی خ شک سالی
هوا شنا سی در ایران میبا شد .از آنجا که خ شک سالی

بخشهای مختلف جامعه مانند منابع آب ،کشااااورزی،
صااانعت ،اقتصااااد ،بهداشااات و  ...را تحت تاثیر قرار
میدهد ،بنابراین پایش و ارزیابی این پدیده در حال و
آی نده به منظور بر نا مهریزی صاااحیر در بخش های
مختلف جامعه امری الزم و ضروری است.
وضاااع یت اقلیم آی نده توساااط مدل های گردش
عمومی جو ( )GCM2براسااااس گزارش ارزیابی پنجم
هیئت بین الدول تغییر اقلیم پیشبینی میشاااود .این
گزارش تا ساااال  2014توساااط  IPCCتکمیل شاااد
( .)5 :2014 ،IPCCاین مدلها از ساااناریوهای جدید
انتشاااار با عنوان نماینده خط سااایر غلظت گازهای
گلخانهای ( )RCP3اساااتفاده میکنند (موس:2010 ،
GCM .)750ها شاارایط توپوگرافی ،سااطحی و اقلیمی
یکسانی را برای یک شبکه با ابعاد چند صد کیلومتر در
نظر میگیر ند ،در حالی که شااارایط واقعی زمین در
محدوده مطالعاتی ممکن ا ست کام متفاوت با شد .لذا
کاربرد این مدل ها در مق یاس منط قهای و محلی به
دلیل باال بودن تفکیک مکانی باعث میشاااود خروجی
مدل برای بررساای تأثیرات زیسااتمحیطی تغییر اقلیم
قابل اسااتفاده نباشااد (های و همکاران.)725 :2000 ،
برای افزایش د قت م کانی این مدل ها ،از روش های
ریزمقیاس نمایی اسااتفاده میشااود که به دو دسااته
روشهای دینامیکی و آماری تقسیم می شوند (بیچام و
همکاران .)3654 :2014 ،در مطالعات اقلیمی بیشتر از
روشهای آماری استفاده می شود و مدل  SDSM4یکی
از پرکاربردترین مدلهای آماری است.
م طال عات مت عددی در این تاثیر تغییر اقلیم بر
خشاااکساااالی در نقاط مختلف دنیا و همچنین ایران
صورت گرفته ا ست :لی و همکاران ( )2016در برر سی
توزیع مکانی شدت و فراوانی شرایط خ شک سالی آینده
در کره جنوبی به این نتیجه رسااایدند که در فصااال
زمسااتان در سااطر منطقه ،روند خشااکسااالی افزایش
معنیداری مییااابااد .همچنین شاااادت و فراوانی
خ شک سالی در آینده در ف صول گرم سال تا  6در صد
افزایش می یابد .مرساااا و همکاران ( )2016شااارایط

1. Standardized Precipitation Index
2. General Circulation Models

3. Representative Concentration Pathway
4. Statistical Downscaling Model
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خشااکسااالی آینده را با اسااتفاده از شاااخصهای ،SPI
 SPEI1و  SRI2و با در نظر گرفتن پیشنگریهای مدل
اقلیمی در بخ شی از له ستان برر سی کردند .نتایج این
پژوهش بیانگر شرایط خ شکتر با ا ستفاده از شاخص
 SPEIدر دوره آینده خواهد بود؛ ولی دو شاخص دیگر،
ب یانگر اقلیم مرطوبتر خواه ند بود .فیل یپ و همکاران
( )2017اثر تغییر اقلیم بر خشکسالی را در حوضه ولتا
در غرب آفریقا بررساای کردند و نشااان دادند وسااعت
خشااکسااالیها در آینده بین  24تا  34درصااد افزایش
مییابد و بزرگی خشااکسااالیها با اسااتفاده از شاااخص
 SPEIبیشااتر از شاااخص  SPIاساات .وانگ و همکاران
( )2019و ضعیت خ شک سالی آینده در شرق چین را با
استفاده از سه مدل  GCMو شاخصهای  SPIو SPEI
برر سی کردند .نتایج ن شان داد سه مدل  CMIP53در
توصیف تغییرات فصلی و ساالنه بارش و دما در حوضه
متفاوت هسااتند و بنابراین منجر به تفاوت در توصاایف
روند خشااکسااالی میشااوند .لین و همکاران ()2020
برای ارزیابی و مقایسه وضعیت خشکسالی در دورههای
گذشته و آینده از سه مدل از سری مدلهای CMIP5
و شاااخصهای  SPIو شاااخص رطوبت )HI( 4اسااتفاده
کردند .نتایج نشان داد که در دوره پایه هر دو شاخص،
روند افزایشی یا کاهشی یکسانی را نشان میدهند؛ ولی
در دوره آینده ،شاخص  SPIافزایش رطوبت و شاخص
 HIافزایش خشکسالی را نشان میدهند
در ایران گل محمدی و مساااا بوانی ( )1390به
ارزیابی اثر تغییر اقلیم بر و ضعیت خ شک سالی حو ضه
قرهساااو در دوره های آتی با اسااات فاده از شااااخص
خشااکسااالی  SPIپرداختند .آنها از روش  SDSMبرای
ریزمق یاس ن مایی خروجی مدل  HadCM3ت حت
سناریوی  A2ا ستفاده کردند و به این نتیجه ر سیدند
که حو ضه در دوره  2040-2069شاهد افزایش بارش
و به تبع آن کاهش شدت خ شک سالی ن سبت به دوره
پا یه خوا هد بود .حساااینیزاده و هم کاران ()1395
تحلیل شدت و دوره بازگ شت خ شک سالی در شرایط
تغییر اقلیم آتی در د شت دزفول اندیم شک با ا ستفاده

از شاااخص  SPIتحلیل کردند .آنها خروجی چهار مدل
گردش عمومی جو را تحت ساناریوی انتشاار  A2برای
دوره اقلیمی  2060-2084و بر ا ساس دادههای روزانه
دوره پا یه ( )2009-1985ریزمق یاس کرد ند .ن تایج
نشان داد که در دوره آتی ،تداوم خشکسالیهای شدید
و خشااکسااالیهای ضااعیف ،افزایش خواهد یافت ولی
تداوم خشکسالیهای با شدت متوسط ،کاهش مییابد.
بهلکه و همکاران ( )1396اثر تغییر اقلیم بر ویژگیهای
دورههای تر سالی و خ شک سالی در ا ستان گل ستان را با
اسااات فاده از شااااخص  SPIو مدل ریزمق یاسن مایی
 SDSMمورد مطالعه قرار دادند .نتایج ن شان داد در دو
ایستگاه ارازکوسه و تمر ،احتمال خشکسالیها در آینده
افزایش داشااته و از طرف دیگر با افزایش پنجره زمانی
شاخص  SPIاز شدت تر سالی و خ شک سالیها کاهش
مییابد ولی میزان تداوم خشااکسااالیها و ترسااالیها،
افزایش خوا هد یا فت .جعفری و هم کاران ( )1397به
پیشبینی خشااکسااالیهای خراسااان شاامالی با مدل
 HadCM3و شاخصهای  SPIو  RDI5پرداختند .نتایج
نشااان داد که درصااد فراوانی خشااکسااالیها در دوره
پیشبینی شده نسبت به دوره پایه در مقیاس یکماهه
و ساااالنه با اسااتفاده از هر دو شاااخص کاهش داشااته
اساات و از طرف دیگر درصااد فراوانی ترسااالی افزایش
دا شته ا ست .شرافتی و همکاران ( )2019به برر سی
خشاااکساااالی هواشاااناسااای در ایران با اساااتفاده از
شااااخص های  SPIو  SPEIپرداخ ته و به این نتی جه
رسیدند که خشکسالیهای کوتاهمدت ( 6ماهه و کمتر)
در شمالغربی و شمال ایران فراوانتر ا ست درحالیکه
خ شک سالیهای بلندمدت (بی شتر از  6ماه) در جنوب،
جنوبغربی و جنوب شرقی بی شتر ا ست .به طور کلی،
شمالغربی از نظر شدت ،مدت و اوج ،بیشتر در معرض
خشاااکساااالی قرار دارد .احمدابراهیم پور و همکاران
( )2019به بررساای اثرات تغییر اقلیم بر خشااکسااالی
حو ضه دریاچه ارومیه با ا ستفاده از مدل  CanESM2و
سناریوهای  RCP2.6و  RCP8.5پرداختند .نتایج نشان
داد که بر ا ساس  ،RCP2.6فراوانی خ شک سالی تقریباً

1. Standardized Precipitation- Evapotranspiration
Index
2. Standardized Runoff Index

3. Coupled Model Intercomparison Project phase 5
4. Humidity Index
5. Reconnaissance Drought Index
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ثا بت اساااات در حالی که ت حت  ،RCP8.5فراوانی
خ شک سالی خ صو صاً در دوره  2071تا  2100افزایش
یافته اسااات .جوان و عرفانیان ( )1399به ارزیابی آثار
تغییر اقلیم بر و ضعیت خ شک سالی تبریز با ا ستفاده از
شاخصهای دهک ( )DIو  SPIپرداختند .بدین منظور
از مدل  HadGEM2و روش ریزمقیاس نمایی LARS-
 WGاساااتفاده کردند .نتایج نشاااان داد در بیشاااتر
سااالهای مورد مطالعه ،تعداد خشااکسااالی در هر سااه
دوره آتی ن سبت به دوره پایه کاهش و تعداد تر سالیها
افزایش مییابد
با توجه به روند تغییرات اقلیم و کاهش بارندگی در
دهه اخیر ،خشکسالی به یک مشکل بزرم در جهان و
باالخص در مناطق خشک و نیمه خشک از قبیل ایران
تبدیل شده ا ست (دروی شی و همکاران.)15 :1399 ،
ارومیه در شاامالغربی ایران و در حوضااه آبریز دریاچه
اروم یه قرار دارد .این منط قه یکی از ق طب های مهم
کشااااورزی ایران اسااات و در د هه های اخیر و قایع
خ شک سالی زیادی در این منطقه رخ داده ا ست (جوان
و همکاران117 :1394 ،؛ صاافریان و همکاران:1398 ،
 .)143ارزیابی وضااعیت خشااکسااالی حال و آینده در
مدیریت و برنامهریزی منابع آب الزم و ضروری است.

همچنین پااایش و نیز اط رسااااانی بااهموقع بروز
خشاااکساااالیها بهدلیل اهمیت زیاد منطقه در تولید
محصوالت کشاورزی و باغی ،اهمیت دارد .هدف تحقیق
حاضااار ،بررسااای اثرات تغییر اقلیم بر خشاااکساااالی
هواشناسی با استفاده از شاخص  SPIاست .برای انجام
این کار داده های مدل گردش عمومی  CanESM2با
ا ستفاده از مدل  SDSMو تحت سناریوهای ،RCP2.6
 RCP4.5و  RCP8.5در دو دوره آینده  2031-2050و
 2070-2051ریزمقیاس شااد .سااپس با اسااتفاده از
شاخص  ،SPIوضعیت خشکسالی این ایستگاه در دوره
حال و آینده مورد ارزیابی قرار گرفت.
مواد و روشها
منطقه مورد مطالعه در این پژوهش ،ایستگاه ارومیه
است که در شمالغرب ایران قرار دارد .از نظر موقعیت
جغرافیایی ،این ایستگاه در عرض جغرافیایی  37درجه
و  32دقیقه عرض شمالی و طول جغرافیایی  45درجه
و  5دقیقه طول شرقی قرار دارد .موقعیت منطقه مورد
مطالعه در شکل  1نشان داده شده است.

شکل  :1منطقه مورد مطالعه

داده های مورد اساااتفاده در این پژوهش شاااامل
دادههای دیدهبانی و دادههای شبیهسازی شده هستند.
دادههای دیدهبانی ،شامل دادههای بارش روزانه ایستگاه

اروم یه در دوره  1986-2005می باشااااد .داده های
شاابیهسااازی شااده شااامل پیشبینیکنندههای مرکز
 NCEPدر دوره م شابه دیدهبانی و برونداد مدل گردش
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عمومی  CanESM2مربوط به دو دوره آی نده -2050
 2031و  2051-2070و تحت سااناریوهای ،RCP2.6
 RCP4.5و  RCP8.5است که از تارنمای مرکز دادههای
تغییر اقلیم کانادا اساااتخراج گردیده و توساااط مدل
 SDSMدر مقیاس ایستگاهی ریزمقیاس شدهاند.
مدل  CanESM2یک مدل جامع و جفت شاااده و
پنجمین ن سل از مدلهای گردش عمومی جفت شده1
( )CGCM4اسااات و جزو ساااری مدلهای  CMIP5و
گزارش پنجم هیات بینالدول تغییر اقلیم میباشاااد .در
گزارش پنجم ،دقت شبیه سازی و وضو مکانی مدلها
ن سبت به گزارش پی شین افزایش یافته ا ست .همچنین
در سااناریو  ،RCPمحدوده وساایعتر و مسااتدلتری از
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خط سااایرهای تولید گاز های گلخانهای نسااابت به
ساااناریوهای  SRESدر گزارش چهارم ،ارزیابی شاااده
است .بهطورکلی عدم قطعیتها در گزارش اخیر کاهش
یافته اساات .سااناریوهای  RCPشااامل یک سااناریوی
کاهشی سختگیرانه ( ،)RCP2.6دو سناریوی حدواسط
( RCP4.5و  )RCP6و یااک ساااناااریوی باادبینااانااه
( )RCP8.5با تول ید گاز های گل خا نهای بسااا یار باال
می باشاااند RCP6 ،RCP4.5 ،RCP2.6 .و  RCP8.5اثر
گازهای گلخانهای بر وادا شت تاب شی را در سال 2100
بهترت یب  6 ،4/5 ،2/6و  8/5وات بر مترمربع تخمین
زدهاند ( .)2013 ،IPCCمراحل انجام تحقیق در شکل
 2آورده شده است.

شکل  :2فلوچارت مراحل انجام تحقيق

مدل ريز مق ياس ن مايي  : SDSمدل آ ماری
تو سط ویلبای و همکاران ( )2002تو سعه یافته ا ست.
این مدل مبنی بر رگر سیون چند متغیره ا ست .در این
مدل ،ارتباط آماری بین متغیرهای مشااااهده شاااده یا
پیشبینی شاااونااده بااا متغیرهااای بزرم مقیاااس
(اتمساافری) یا پیشبینی کننده بر اساااس همبسااتگی
جزئی ارزیابی میشااود .متغیرهای اتمساافری در مدل
 SDSMحدود  26متغیر اساات که بر اساااس ضااریب
SDSM

1. Fourth-generation Coupled Global Climate Model

همبستگی انتخاب میشوند (هاسن و همکاران:2014 ،
 .)580گردش کار  SDSMشامل دو بخش است :بخش
اول ،ایجاد ارتباط آماری بین متغیرهای اتمسااافری و
متغیرهای مشااااهداتی و تعیین متغیرهای اتمسااافری
مورد نیاز برای مولد آب و هوا اساات که شااامل کنترل
کیفی و تبدیل داده ها ،غربالگری متغیرهای پیشبینی
کن نده ،کالیبره کردن مدل و مولد آب و هوا اسااات؛
دومین بخش ،شااابیهساااازی ساااریهای زمانی آینده
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متغیرهای م شاهداتی با ا ستفاده از دادههای پیشبینی
شده از  GCMsو پارامترهای تولید شده در بخش اول
میباشد (چن و همکاران.)40 :2012 ،
شاخص بارش ا ستاندارد شده ( :)SPIشاخص بارش
استاندارد شده به عنوان یک شاخص کارآمد در تحلیل
و ارزیابی خشاااکساااالیها مطر بوده و بسااایاری از
محققین به انعطافپذیری شاخص  SPIو توانایی آن در
تحلیل جنبههای مختلف خ شک سالی اذعان دا شتهاند
( هایز و هم کاران430 :1999 ،؛ میشااارا و سااای نگ،
 .)45 :2009شاخص  SPIقادر به تعیین خ شک سالی و
ترساااالی در یک مقیاس زمانی خاص برای هر مکان با
دارا بودن دادههای بارندگی میباشاااد (نیو و همکاران،
 .)1893 :2001مقادیر این شاخص از رابطه زیر برآورد
میشود:
̅
Pi−P

رابطه 1

S

= SPI

که در آن Pi :مقدار بارش در دوره مدنظر؛ ̅𝑃 میانگین
درازمدت بارش در دوره مورد نظر و  Sانحراف معیار
مقادیر بارش در دوره مورد نظر میباشد.
مقادیر مثبت  SPIنشاندهنده بارندگی بیشتر از بارش
متوسط و مقادیر منفی آن معنای عکس را دارد .طبق
این روش ،خشکسالی زمانی اتفاق میافتد که مقدار SPI
به طور مستمر منفی و به کمتر از  -1برسد و هنگامی
پایان مییابد که مقدار  SPIمثبت شود .برای تعیین
درجه خشکسالی با استفاده از این شاخص از جدول 1
استفاده میشود (مککی و همکاران.)1995 ،
جدول  :1طبقات خشکسالي و ترسالي بر اساس شاخص
( SPIمککي و همکاران)1995 ،
طبقه خشکسالی

مقادیر SPI

ترسالی خیلی شدید

 2و باالتر

ترسالی شدید

 1/50تا 1/99

ترسالی م یم

 1/00تا 1/49

نرمال

 0/99تا -0/99

خشکسالی م یم

 -1/00تا -1/49

خشکسالی شدید

 -1/50تا -1/99

خشکسالی خیلی شدید

 -2/00و پایینتر

آزمون ناپارامتری من -کندال یکی از پرکاربردترین
روشهای آشکارسازی روند در سری-های زمانی است.

از مزایای اصلی روشهای ناپارامتری این است که وجود
دادههای پرت ،نتیجه روند دادهها را کمتر از روشهای
پارامتری تحت تاثیر قرار میدهد .افزون بر این ،برای
سری دادههایی مناسبتر است که طول آنها کم و توزیع
آماری آنها نرمال نیست و یا دادههای مفقوده داشته
باشند (پارتال و کایا  .)2014 : :2006 ،مراحل محاسبه
آماره این آزمون به شر زیر است:
رابطه 2

𝑛
𝑆 = ∑𝑛−1
) 𝑘𝑥 𝑘=1 ∑𝑗=𝑘+1 𝑠𝑖𝑔𝑛 (𝑥𝑗 −

1 (𝑥𝑗 − 𝑥𝑘 ) > 0

رابطه 3

𝑠𝑖𝑔𝑛(𝑥𝑗 − 𝑥𝑘 ) = { 0 (𝑥𝑗 − 𝑥𝑘 ) = 0
−1 (𝑥𝑗 − 𝑥𝑘 ) < 0
𝑚

𝑉𝑎𝑟(𝑠) = {[𝑛(𝑛 − 1)(2𝑛 + 5)] − ∑ 𝑡𝑖 (𝑡𝑖 − 1)(2𝑡𝑖 + 5)} /18
𝑖=1

رابطه 4
𝑆>0

رابطه 5

𝑆=0
𝑆<0

𝑆−1
)𝑆( 𝑟𝑎𝑉√

0

=𝑍

𝑆+1

)𝑆( 𝑟𝑎𝑉√{

که در آن ها  Sآ ماره آزمون sign ،تابع ع مت،
تعداد دادههای سری Xj ،و  Xkبهترتیب دادههای jام و
kام Var(s) ،واریانس آماره m ،تعداد ساریهایی ا ست
که در آن ها حدا قل یک داده تکراری وجود داردti ،
فراوانی دادههای با ارزش یکسان و  Zمقدار نرمال شده
آماره ا ست .در این آزمون سطر اطمینان  %95و %99
مورد اساااتفاده قرار میگیرد .مقادیر مثبت و منفی Z
بهترتیب نشانگر صعودی و نزولی بودن روند سری است
( ط بری و ط یی316 :2011 ،؛ عز یززاده و جوان،
.)4 :2015
n

نتايج و بحث
اثر تغيير اقليم بر بار ندگي :در این تحقیق برای
ریزمقیاس کردن دادههای بارندگی روزانه ،CanESM2
از مدل  SDSMاستفاده شد .در مدل  ،SDSMدادههای
بارش روزانه از نظر کیفی کنترل می شوند و در صورت
لزوم تبدیل داده ها انجام میشاااود .در این مطالعه به
دلیل برازش بهتر مدل ،از تبدیل ری شه چهارم ا ستفاده
شده ا ست .سپس بهترین متغیرهای پیشبینی کننده
بزرم مقیاس م شاهداتی ( )NCEPبا ا ستفاده از نمودار
پراکندگی ،ضااریب همبسااتگی و ضااریب همبسااتگی
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جز ئی ب ین م ت غ یرهااای پ یش ب ی نی ک ننااده و
پیشبینیشااونده انتخاب و وارد مدل میشااوند .پس از
شناسایی متغیرهای بزرم مقیاس و برای صحتسنجی
مدل ،بارش مشاااهداتی و شاابیهسااازی شااده توسااط
داده های  NCEPاز ساااری داده ها اساااتخراج و مورد
مقایسااه قرار گرفت .شااکل  3میزان انطباق مجمو و

NCEP

مشاهداتی

الف
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واریانس بارش ماهانه م شاهداتی با بارش شبیه سازی
شده توسط مدل  NCEPدر طی دوره صحت سنجی را
نشان میدهد .همانطور که در شکل مشاهده می شود
تفاوت مقدار سااریها بساایار ناچیز میباشااد و الگوی
تغییرات این آمارهها در طی سال به خوبی شبیه سازی
شده است.

NCEP

60

ب

مشاهداتی

25

50

20
10

15
10
5

0
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

ماه

واريانس

30

20

مجموع بارش )(mm

40

30

0
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

ماه

شکل  :3مقايسه مجموع (الف) و واريانس (ب) بارش ماهانه مشاهداتي و شبيهسازي شده توسط مدل NCEP

پس از اطمینان از قابلیت مدل  ،SDSMمتغیرهای
بزرممقیاس  CanESM2وارد مدل شد و دادههای
بارش روزانه برای دو دوره زمانی -2070 ،2031-2050
 2051تحت سناریوهای  RCP4.5 ،RCP2.6و RCP8.5
ریزمقیاس گردید .تغییرات ماهانه بارش در دورههای
آینده نسبت به دوره پایه در شکل  4آورده شده است.
با توجه به شکل  ،2تغییرات بارش در ماه ژانویه در
تمامی سناریوها افزایش مییابد ولی این افزایش به جز
دوره اول و بر مبنای  ،RCP2.6در بقیه سناریوها کم
میباشد .در ماههای فوریه و مارس ،بارش در دورههای
آینده کاهش خواهد یافت ولی در ماههای اوریل و می
در بیشتر دورهها و سناریوها ،افزایش بارش وجود خواهد
داشت .در ماه ژوئن ،دوره اول ( )2031-2050افزایش
بارش و دوره دوم ( )2051-2070کاهش بارش را
پیشبینی کرده است ،هر چند میزان این افزایش و
کاهش بسیار کم است .در ماه جوالی وضعیت برعکس
است؛ یعنی در دوره اول ،کاهش جزئی و در دوره دوم،
افزایش جزئی بارش پیشبینی شده است .در ماههای

اگوست و سپتامبر نیز تغییرات بارش ،ناچیز میباشد.
در ماههای اکتبر و نوامبر تغییرات بارش زیادتر شده و
بر اساس بیشتر سناریوها ،مقدار آن کاهش خواهد یافت؛
در حالی که ماه نوامبر بر اساس اکثر سناریوها ،با افزایش
بارش همراه خواهد بود.
اثر تغيير اقليم بر خ شک سالي :با ا ستفاده از سریهای
زمانی بارش دوره پایه ،مقادیر شاخص  SPIدر ارومیه در
مقیاسهای زمانی  12 ،6 ،3و  24ماهه محاساابه شااد
(شکل  .)5مقادیر شاخص  SPIسه ماهه نشان میدهد
طول دوره خشاااکساااالی کوتاه اما تعداد رویدادها زیاد
می شود یا به عبارتی تداوم دوره خ شک سالی و تر سالی
کاهش می یابد .بررسااای م قادیر  SPIدر مق یاس های
ز مانی  12 ،6و  24ما هه نشااااان مید هد در این
مقیاس ها ،بر تداوم و مدت زمان پایداری رویدادهای
اقلیمی افزوده میشااود .همچنین هرچه از مقیاسهای
زمانی کوتاهمدت به سمت مقیاسهای زمانی بلندمدت
پیش میرویم ،تعداد دورههای خشااکسااالی و ترسااالی
کاهش مییابد.

نشریه پژوهشهاي تغییرات آب و هوایی  /سال دوم  /شماره مسلسل پنجم  /بهار 1400

88

12
10
8

RCP2.6-1

6

RCP8.5-1

2

RCP2.6-2

0

RCP4.5-2

-2

RCP8.5-2

-4
-6

تغييرات بارش (ميلي متر)

RCP4.5-1

4

-8

ماه

شکل  :4تغييرات بارش در ايستگاه اروميه در دورههاي آينده بر اساس سناريوهاي مختلف نسبت به دوره پايه
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شکل  :5مقادير شاخص  SPIدر دوره پايه در ايستگاه اروميه در مقياسهاي زماني  12 ،6 ،3و  24ماهه

مقادیر شاخص  SPIدر مقیاس زمانی  3و  24ماهه
برای ساااناریوهای  RCP4.5 ،RCP2.6و  RCP8.5در
طی  40سال آینده در شکل  6ن شان داده شده ا ست.
مهمترین م قادیر شااااخص را میتوان در دوره ز مانی
بلندمدت مشاهده کرد که تفاوت آنها با مقادیر  SPIسه
ماهه م شهود ا ست .هر چه دوره زمانی شاخص  SPIاز
ساااه ماهه به سااامت دورههای  24ماهه حرکت کند،
مقادیر  SPIشاادت خشااکسااالی بیشتری را نشااان
میدهد .این مسااائله تاثیر تجمعی مقیاس های زمانی

کوتاهتر بر مقادیر شااااخص خشاااکساااالی حاصااال از
دورههای بلندتر میباشاااد .گلمحمدی و مساااا بوانی
( )1390و یعقوبزاده و هم کاران ( )1397نیز افزایش
شدت خشکسالی را برای شاخص  SPIبا مقیاس زمانی
 24ما هه برای دوره آتی برآورد نمودها ند .همچنین
نتایج سناریو  8/5ن سبت به سایر سناریوها ،شرایط
شدت خشکسالی بیشتری را نسبت به دوره پایه نشان
میدهند.

بررسی خشکسالی هواشناسی در ایستگاه ارومیه با استفاده از شاخص  SPIتحت...
RCP2.6

RCP4.5

3

89
RCP8.5

3

سه ماهه SPI

0

0

سال

0
-1

-1

-2
-3
2031 2036 2042 2047 2053 2059 2064 2070

سه ماهه SPI

1

1

1

-2

-2
-3
2031 2036 2042 2047 2053 2059 2064 2070

-3
2031 2036 2042 2047 2053 2059 2064 2070

سال

RCP4.5

3

3

3

2

2

1

1

1

 24ماهه

 24ماهه

-1

-1
-2

-2

-3
2032 2038 2043 2048 2055 2060 2065 2070

-3
2032 2038 2043 2048 2055 2060 2065 2070

-2
-3
2032 2038 2043 2048 2055 2060 2065 2070

0

سال

 24ماهه

0

-1

سال

سال
RCP8.5

2

0

سه ماهه SPI

2

2

2

-1

RCP2.6

3

سال

شکل  :6مقادير شاخص  SPIدر دورههاي آينده در مقياسهاي زماني  3و  24ماهه
بر اساس سناريوهاي مورد بررسي

برای بررسی روند در دوره پایه و دورههای آینده ،با
توجه به فصلی بودن مقادیر  SPIاز آزمون من-کندال
فصلی که در آن ضریب خودهمبستگی دادهها در
محاسبه اماره کندال در نظر گرفته میشود ،استفاده
گردید (شکل  .)7مطابق شکل در دوره پایه مقادیر SPI
در تمام مقیاسهای زمانی دارای روند معنیدار است .بر

اساس سناریوی  RCP8.5و در دوره آینده دوم ،تمام
مقادیر  12 ،6 ،3( SPIو  24ماهه) دارای روند معنیدار
هستند .سناریوی  RCP4.5در هیچکدام از سریهای
 SPIروند معنیداری را نشان نداد و بر اساس سناریوی
 ،RCP2.6تنها  24 SPIماهه و در دوره 2051-2070
دارای روند معنیدار میباشد.
1
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RCP4.5-1
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P_Value
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بهمنظور بررسی بیشتر شرایط خشکسالی در دوره
پایه و آینده ،فراوانی طبقات مختلف خشااکسااالی برای
هر یک از مقیاسهای زمانی  SPIتعیین شد (شکل .)8
با توجه به شاااکل ،در در دوره پایه و دوره های آتی
بیشاااترین فراوانی مربوط به طب قه نر مال بوده و با
افزایش و کاهش شدت طبقات خشکسالی و ترسالی ،از
فراوانی آنها کاسته میشود .در دوره پایه و در هیچ یک
از مقیاسهای زمانی ،خشکسالی بسیار شدید رخ نداده

اساات در حالیکه بر اساااس مقادیر  SPIتولید شااده
تو سط سناریوهای  RCPو در هر دو دوره آینده ،تعداد
خ شک سالیهای ب سیار شدید افزایش یافته که فراوانی
آن تحت سااناریو  ،RCP4.5بیشااتر از سااایر سااناریوها
میبا شد .فراوانی خ شک سالی شدید در آینده و در تمام
مقیاسهای زمانی مورد بررسااای نسااابت به دوره پایه
افزایش مییابد در حالی که خشکسالی م یم بر اساس
اکثر سناریوها ،ن سبت به دوره پایه کاهش یافته ا ست.
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طبقه ترساااالی متوساااط در مقیاسهای زمانی  3و 6
ماهه افزایش و در مقیاس های  12و  24ماهه کاهش
یافته ا ست ،درحالی که فراوانی تر سالی شدید در تمام
مقیاسهای زمانی و نساابت به دوره پایه ،کاهش یافته
است .طبقه ترسالی خیلی شدید نیز در اکثر سناریوها
و در مق یاس های ز مانی  3و  6ما هه افزایش و در
سه ماهه

مقیاسهای  12و  24ماهه کاهش یافته اساات .به طور
کلی در هر دو دوره آتی و دوره پایه ،طبقه خ شک سالی
نرمال باالترین فراوانی را به خود اختصاص داده است و
کمترین فراوانی طبقات ،مربوط به طبقه خ شک سالی و
ترسالی بسیار شدید میباشد.

 6ماهه
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نتيجهگيري
در تحقیق حاضاار به بررساای و تحلیل اثرات تغییر
اقلیم بر روی بارش ایسااات گاه اروم یه به ک مک مدل
 CanESM2ت حت سااا ناریو های انتشااااار ،RCP2.6
 RCP4.5و  RCP8.5برای مشاااخص کردن وضاااعیت
خشاااکساااالی منطقه در دوره پایه ( )1986-2005و
برآورد خشاااکساااالی در دو دوره آتی با اسااات فاده از
شاااخص  SPIپرداخته شااد .به منظور ریزمقیاسنمایی
دادههای اقلیمی روزانه جهت تولید سناریوهای اقلیمی
از مدل ریزمقیاس نمایی آماری  SDSMا ستفاده شده
و پارامتر بارش برای دورههای  2031-2050و -2070
 2051برآورد شااد و سااپس روند مقادیر  SPIدر دوره
پایه و آینده با اساااتفاده از آزمون من-کندال بررسااای
شد.

ارزیابی مدل  SDSMنشااان داد این مدل در تولید
دادههای آتی بساایار توانمند اساات ،بهطوریکه مقادیر
پیشبینی شااده و مشاااهده شااده تطابق زیادی دارند.
نتایج سااایر مطالعات مشااابه نیز نشاااندهنده قابلیت
باالی مدل  SDSMدر ریزمقیاسنمایی بارش اسااات.
برای م ثال حساااینی ب قا نام و هم کاران ( )2020به
بررساای سااه روش ریزمقیاسنمایی LARS- ،SDSM
 WGو شبکه ع صبی م صنوعی ( )ANNدر پیشبینی
پارامتر های اقلیمی در شااا مالغرب ایران پرداخت ند.
یاف ته های آ نان ب یانگر عملکرد بهتر مدل  ANNبرای
پیشبینی دمای حداقل و حداکثر و عملکرد بهتر مدل
 SDSMبرای پیشبینی بارش میباشد .نتایج مشابه در
م طال عات ج هانگیر و هم کاران ( )1398نیز به اث بات
رساایده اساات .همچنین ریزمقیاسنمایی سااناریوهای

بررسی خشکسالی هواشناسی در ایستگاه ارومیه با استفاده از شاخص  SPIتحت...

آتی با اساتفاده از مدل  SDSMنشاان داد به طور کلی
در دوره آینده اول ،بر اسااااس دو ساااناریو  RCP2.6و
 ،RCP8.5میانگین بارش افزایش می یابد ولی در دوره
دوم کاهش ب سیار کمی در میزان بارش دیده می شود.
بر اساس نتایج پیرنیا و همکاران ( )1397نیز با استفاده
از مدل  ،SDSMبارندگی در آینده نساابت به دوره پایه
افزایش مییابد که این افزایش در سااناریوی RCP8.5
بی شتر ا ست .بر ا ساس نتایج شاخص  SPIدر برر سی
شرایط خ شک سالی دوره  1986-2005ن شان داده شد
که با افزایش مقیاس زمانی ،از شاادت خشااکسااالیها
کاساااته شاااده و تداوم آنها افزایش می یابد .ارزیابی
خشکسالی در دورههای آینده نیز نشان داد مقادیر SPI
در مقیاس زمانی طوالنیمدت ،شااادت خشاااکساااالی
بی شتری را ن شان میدهند و در بین سناریوهای مورد
بررساای RCP8.5 ،نساابت به سااایر سااناریوها ،شاادت

.6

.7

.8

.9

در شمالغرب ایران ،جغرافیای طبیعی ،سال  ،8شماره ،29
.130-117
جهانگیر ،محمدحساااین .موساااوی رینه ،سااایدهمهساااا.
ابوالقا سمی ،مهناز .1398 .شبیه سازی پارامترهای اقلیمی
بارش و دبی اسااا تان تهران ت حت مدل CanESM2
(براساااس تطبیق دو شاااخص خشااکسااالی  SPIو ،)SSI
پژوهشهای دانش زمین ،ساااال  ،11شاااماره -166 ،43
.149
حسااینیزاده ،عطیه .ساایدکابلی ،حسااام .زارعی ،حیدر.
آخو ندعلی ،علیمح مد .1395 .تحل یل شااادت و دوره
بازگشاات خشااکسااالی در شاارایط تغییر اقلیم آتی مطالعه
موردی دشت دزفول -اندیمشک .علوم و مهندسی آبیاری،
دوره  ،39شماره .33-43 ،1
درویشاای ،یوسااف .فدائیان ،محمد .سااارلی ،رضااا.1399 .
واپایش تغییرات اقلیمی با تمرکز بر مخاطره خ شک سالی با
اساااتفاده از فنآوری فضاااایی جهت مدیریت منابع آب
زیرزمینی (مطالعه موردی :حریم پوششی رودخانه کارون)،
پژوهشهای تغییرات آب و هوایی ،دوره  ،1شماره -32 ،1
.15
شمسیپور ،علیاکبر .رودگر صفاری ،وحید .1399 .بررسی
پیامدهای تغییرات آب و هوایی با تمرکز بر تحلیل فضایی
شدت خشکسالی در استان گلستان با شاخصهای آماری و
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خشااکسااالی بیشتری را نساابت به دوره پایه نشااان
میدهد .بهلکه و همکاران ( )1396و پیرنیا و همکاران
( )1397نیز به نتایج م شابه ر سیدند و بیان کردند که
با افزایش پنجره ز مانی شاااااخص  ،SPIاز شاااادت
خکسااالیها کاسااته شااده در صااورتی که تداوم آنها
افزایش می یابد .ن تایج تحل یل روند نیز نشاااانده نده
تغییرات معنیدار  SPIدر دوره پایه و دوره های آی نده
بر اساس سناریو  RCP8.5است .از آنجاییکه مدلهای
اقلیمی به عنوان معتبرترین ابزار تول ید سااا ناریو های
اقلیمی مطر میباشاااند ،ضاااروری اسااات مدیران و
تصمیمگیران بخشهای مختلف منابع آب ،کشاورزی و
 ...نتایج حاصل از چنین پژوهشهایی را نیز مدنظر قرار
دهند تا امکان برنامهریزی های بلندمدت برای منطقه
میسر گردد.
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