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 از استفاده با يآت يهادوره يط زيتبر ستگاهيا سالي خشك تيوضع بر مياقل رييتغ آثار يابيارز
 LARS-WG يينما اسيزمقير مدل

  
  ٢انيعرفان يمهد و *١جوان جهيخد

  
  

  چکيده
  

 کردن فراهم يبرا .شوديم تردهيچيپ مياقل رييتغ رخداد با که است يعيطب مخاطرات نيترمخرب و نيترگسترده از سالي خشك
 يابيارز به پژوهش نيا در .شونديم استفاده گسترده طور به آن شيپا يبرا ييهاشاخص ،سالي خشك تيوضع از يکل ديد کي
 و )DI( دهک سالي خشك يهاشاخص از استفاده با ندهيآ يهادوره يط زيتبر ستگاهيا سالي خشك تيوضع بر مياقل رييتغ ارثآ

 تحت HadGEM2 جو يعموم گردش مدل يخروج ةروزان يهاداده ابتدا است. شده پرداخته )SPI( شده استاندارد بارش
 در مدل ييتوانا ،شد اسيزمقير ،٦ نسخه LARS-WG مدل توسط ،RCP8.5 و RCP2.6، RCP4.5 انتشار يهاويسنار
-٢٠٤٠ يآت يهادوره يبرا بارش يمياقل پارامتر سپس و گرفت قرار تأييد مورد زيتبر )٢٠١٦- ١٩٨٧( گذشته مياقل يساز هيشب

 زيتبر سالي خشك تيوضع شده، يسازهيشب بارش يهاداده از استفاده با .دش يسازهيشب ٢٠٦١- ٢٠٨٠ و ٢٠٤١- ٢٠٦٠ ،٢٠٢١
 سالي خشك تعداد مطالعه، مورد هايسال بيشتر در ددا نشان جينتا .دش يبررس ساالنه اسيمق در شده ذکر شاخص دو کمک به
 يبرا آن ينيب شيپ و سالي خشك شيپا جينتا از .فتيا افزايش هايترسال تعداد و كاهش هيپا ةدور به نسبت يآت ةدور سه هر در
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   مقدمه
 تغييرات اخير، هايسال در شناسياقليم و هوا پژوهشگران
 كلي گرمايش و ايگلخانه گازهاي افزايش از ناشي اقليمي
 را زمين كره آتي هايدهه اقليم وضع آن دنبال به و زمين
 از سالي خشك شمارند.مي موجود نگراني ترينمهم
 که است مياقل رييتغ از ثرأمت يايبال نيترعيشا و نيتر مهم
 ،يطيمح ستيز يهاخسارت به ياروندهشيپ و آرام طور به

 در مرطوب و خشک مياقل دو هر در ياقتصاد و يکشاورز
 از ).۲۰۱۳ همکاران، و ي(ل شوديم منجر ايدن سرتاسر
 مانند جامعه مختلف يهابخش ،سالي خشك که جا آن
 تحت را بهداشت و اقتصاد صنعت، ،يکشاورز آب، منابع
 در عامل نيا يابيارز و شيپا نيبنابرا ؛دهديم قرار ريتاث
 يهابخش در حيصح يزيربرنامه يبرا ندهيآ و حال

 حاضر حال در است. يضرور و الزم يامر جامعه مختلف
 سازيشبيه به اقليم، تغيير ارثآ بررسي براي شناساناقليم

 عمومي گردش هايمدل از استفاده با اقليمي متغيرهاي
 ها،مدل نيا ياصل هدف ).٢٠٠٥ و،ي و (بارو پردازنديم جو

 يهاشبکه در مياقل يبعد سه يهاشاخص ةمحاسب
 يبرا توانا و مناسب يابزار ها،مدل نيا است. مشخص
 وقوع مانند يمياقل راتييتغ يهاخطر يابيارز و مطالعه
 نيهمچن .استآس ليس و يرگبار يهارشبا و سالي خشك
 رييتغ الدول نيب أتيه شده تأييد يهاکرديرو از استفاده با
 بلندمدت يزمان يهايسر جاديا به قادر ،)IPCC( مياقل

 تعرق و ريتبخ و تابش حداکثر، يدما حداقل، يدما بارش،
 ).١٣٩٦ ،يارمرادي و يري(نص ندهستن روزانه اسيمق در

 در لذا ؛نددار نيييپا مکاني دقت هامدل نيا هايخروجي
 ورودي عنوان به مايمستق هانآ خروجي که صورتي
 عدم شيافزا باعث رد،يگ قرار کييدرولوژيه هاي مدل
 نيا مکاني دقت شيافزا براي امروزه شود.مي تيقطع
 شود.مي استفاده يينماريزمقياس هايروش از ،هاداده
 هايروش ةدست دو به يينماريزمقياس يهاروش
 همکاران، و چامي(ب شوندمي ميتقس آماري و کييناميد

 يآمار يهاروش از شتريب يمياقل مطالعات در ).٢٠١٤
 ها،مدل نيا از استفاده ليدال جمله از .شوديم استفاده
 است هاروش ريسا به نسبت هاآن آسان و عيسر عملکرد
  ).٢٠٠٧ ن،همکارا و يلسبي(ک

 يرهايمتغ ينيبشيپ با رابطه در يمختلف مطالعات تاکنون
 شده انجام ندهيآ يهادوره يبرا سالي خشك و يمياقل

 شدت بر اقليم تغيير راثآ )٢٠٠٨( همكاران و لوكاس است.

 ارزيابي وناني کشور يتسال منطقه در را سالي خشك
 جهاني گردش مدل خروجي پژوهش اين در دند.کر

CGCM2 کرديرو دو حتت A2 و B2 يك از استفاده با 
 برآورد براي SPI شاخص و شدند ريزمقياس آماري روش
 هايسري و گرفت قرار استفاده مورد سالي خشك شدت
 ٢٠٧٠-٢١٠٠ و ٢٠٢٠-٢٠٥٠ دوره دو براي بارش زماني
 ميزان به اقليمي تغييرات داد نشان نتايج شدند. برآورد
 هايپروژه طراحي ينهمچن و سالي خشك شدت بر زيادي
 )٢٠١٣( همکاران و دويوروچ .دارد اثر آينده در آب منابع
 يکيدرولوژيه سالي خشك بر مياقل رييتغ اثر يبررس به

 (دما جو يعموم گردش مدل سه يخروج هاآن پرداختند.
 بر سپس و يبيار اصالح را WFD هاي داده با بارش) و
 اسيمق در را سالي خشك B1 و A2 يکردهايرو يةپا

 ،کرديرو دو هر طبق داد نشان جينتا ند.کرد يابيارز حوضه
 و ينيرزميز آب افت الب،ي(س سالي خشك عيوقا تعداد
 داسکالو .ابدييم شيافزا ندهيآ هايدهه در خاك) رطوبت

 پنجم گزارش يهامدل از استفاده با )٢٠١٦( همکاران و
IPCC کرديرو دو اساس بر RCP4.5 و RCP8.5 يابيارز به 
 بر هاآن راتيتأث و بارش و ماهانه يدما ةنديآ تحوالت
 شدت شاخص از استفاده با يرومان شرق در سالي خشك
 ليتحل و هيتجز پرداختند. )PDSI( پالمر سالي خشك
 متوسط طور به که کرديم انيب کرديرو دو در پالمر شاخص
 و آب راتييتغ تيوضع در شده ادي رودخانه ةحوض در
 و اوگونتونده .افتاد خواهد اتفاق يکم سالي خشك ،ييهوا

 سالي خشك بر را مياقل رييتغ اثر )٢٠١٧( همکاران
 يبررس قايآفر غرب در ولتا ةحوض سراسر در يميدرواقليه

 ندهيآ در ها سالي خشك وسعت که دادند نشان و کردند
 شيافزا يبزرگ و ابدي يم شيافزا درصد ٣٤ تا ٢٤ نيب

 تعرق و ريتبخ- بارش شاخص از استفاده با سالي خشك
  است. SPI شاخص از شتريب )SPEI( شده استادارد
 مدل خروجي از استفاده با )١٣٨٨( همكاران و داريخزانه

GCM مدل با هاداده كردن ريزمقياس و LARS-WG، به 
 دهك شاخص دو از استفاده با سالي خشك وضعيت بررسي

)DI( بارش شده استاندارد شاخص و )SPI( يط کشور در 
 پژوهش اين از حاصل نتايج پرداختند. ٢٠١٠-٢٠٣٩ دوره
 وضعيت بررسي يبرا شاخص دو اين وانيهمخ تأييد ضمن
 سال سي طي كه است داده نشان كشور، در سالي خشك
 خواهد افزايش به رو كشور در سالي خشك تيوضع آينده
 تأييد را منطقه در اقليم تغيير وقوع مسأله اين كه بود
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 خروجي از استفاده با )١٣٩٢( همکاران و اينصالح كند. مي
 ياسريزمق روش و HadCM3 جو عمومي گردش مدل
 با سالي خشك بينيپيش به LARS-WG آماري نمايي
 حوضه در آينده سال سي طي PDSI شاخص از استفاده
 سي دوره در كه دادند نشان هابينيپيش پرداخت. نيشابور
 و يافت خواهد افزايش نيشابور دشت در بارش آتي، سال
 )١٣٩٠( مساح و يمحمد گل يابد.مي كاهش سالي خشك
 کرديرو اساس بر HadCM3 مدل با شبار يسازهيشب با

A2 سو، قره ةحوض يبرا يالديم ٢٠٤٠- ٢٠٦٩ ةدور در 
 ةدور يبرا دوره نيا در را حوضه نيا سالي خشك تيوضع

 نيا از يحاک جينتا کردند. مشخص مختلف يهابازگشت
 به و بارش شيافزا شاهد دوره نيا يط ،حوضه نيا که بود
 هيپا ةدور به نسبت سالي خشك شدت کاهش آن تبع

 يبررس به )١٣٩٣( همکاران و يبحر بود. خواهد
 مياقل رييتغ ريتأث تحت ٢٠١١- ٢٠٣٠ دهه يهاسالي خشك
 از پس منظور نيبد پرداختند. اصفهان ياسکندر حوضة در
- ٢٠٠٨ ةدور يسازهيشب در  LARS-WGييتوانا ابييارز

 يينما ريزمقياس به اقدام ه،يپا کرديرو اساس بر ١٩٦٥
 A2 کرديرو دو اساس بر HadCM3 مدل يدادها برون
 بررسي و بارش و نهيشيب نه،يکم يدما نييبشيپ و B1و

 داد نشان جينتا است. شده SPI سالي خشك شاخص
 مربوط ماههشش SPI به توجه با سالي خشك نيدتريشد
 ماهه SPI12 اساس بر سالي خشك نيدتريشد و آگوست به

 با ياسکندر حوضة نيبنابرا ؛است دسامبر به متعلق
 اما ؛بود نخواهد روروبه سالي خشك وقوع فراواني شيافزا
 شوند. جا جابه گرم فصل سمت به هابارش روديم انتظار
 يهاشاخص يبندپهنه به )١٣٩٤( همکاران و جوان
 در ساالنه يزمان اسيمق در SPI و DI سالي خشك
 که دنديرس جهينت نيا به و پرداختند رانيا غرب شمال
 يدارا جانيآذربا هيناح يمرکز و يغرب يهاقسمت
 ليتحل به )١٣٩٤( همکاران و پروانه است. سالي خشك
-٢٠٣٠ دوره يط لرستان استان سالي خشك تيوضع
 مدل جهار يخروج يينما ريزمقياس از استفاده با ٢٠١١
 دو يط که داد نشان جينتا پرداختند. جو يعموم گردش
 .ابدييم کاهش هاستگاهيا غلبا در سالي خشك ندهيآ ةده
 سالي خشك تيوضع يابيارز به )۱۳۹۷( همکاران و ايرنيپ

 و SPI يهاشاخص از استفاده با گلستان در تمر حوضة
SPEI يخروج يهاداده از انآن پرداختند. ندهيآ و حال در 
 و RCP8.5 و RCP2.6 يوهايسنار تحت CanESM2 مدل

 نيا به و کردند استفاده SDSM يينما اسيزمقير مدل
 حال زمان به نسبت يبارندگ و دما که دنديرس جهينت
 از نکهيا دليل به SPEI شاخص زين و ابدييم شيافزا

 سالي خشك يابيارز يبرا يشتريب يمياقل يپارامترها
 SPI شاخص به نسبت يتريواقع جينتا کنديم استفاده
 اساس بر سالي خشك يابيارز که ياگونه به ؛دهديم نشان
SPEI، است. داده نشان را يدتريشد سالي خشك تيوضع   
 جو عمومي گردش مدل خروجي مطالعه اين در

HadGEM2 انتشار يوهايسنار تحت RCP2.6، RCP4.5 و 
RCP8.5، مدل و آماري نمايي ريزمقياس روش با LARS-

WG دماي روزانه اقليمي متغيرهاي و شوندمي ريزمقياس 
 ستگاهيا براي آفتابي ساعت و بارش بيشينه، دماي كمينه،
 و ٢٠٤١-٢٠٦٠ ،٢٠٢١-٢٠٤٠ يآت دوره سه يط زيتبر

 هايداده كمك به سپس شوند.مي ديتول ٢٠٦١-٢٠٨٠
 زيتبر ستگاهيا سالي خشك وضعيت شده، سازيشبيه بارش
 بارش استاندارد و )DI( دهک شاخص دو از استفاده با
)SPI( شود مي قرار ارزيابي.  
  

  ها روش و مواد
 کينوپتيس ستگاهيا ،پژوهش نيا در مطالعه مورد ةمنطق
 و درجه ٣٨ ييايجغراف عرض در ستگاهيا نيا است. زيتبر
 طول قهيدق ١٧ و درجه ٤٦ و يشمال عرض قهيدق ٥
 شمال در ييايجغراف نظر از که است شده واقع يشرق
 شامل شده استفاده يهاداده دارد. قرار رانيا يغرب
 هستند. شده يسازهيشب يهاداده و يباندهيد يها داده
 يدما حداقل، يدما يهاداده شامل يباندهيد يهاداده

 به مربوط هاداده نيا است. يآفتاب ساعات و بارش حداکثر،
 شده يسازهيشب يهاداده .است ١٩٨٧-٢٠١٦ يآمار ةدور

 ةدور سه در HadGEM2 جو يعموم گردش مدل شامل
 تحت که ٢٠٦١-٢٠٨٠ و ٢٠٤١-٢٠٦٠ ،٢٠٢١-٢٠٤٠
 دهيگرد اسيزمقير LARS-WG مدل با و RCP4.5 ويسنار
  .است
 ابزار نيترشرفتهيپ GCMs جو يعموم گردش يهامدل
 به جو يعموم ستميس پاسخ يسازهيشب يبرا موجود
 از استفاده با هامدل نيا .است ياگلخانه يگازها شيافزا
 اسيمق يدارا ن،يزم کره سطح در يبعد سه يهاشبکه
 هيال ٢٠ تا ١٠ قائم اسيمق و لومتريک ٦٠٠ تا ٢٥٠ يافق
 .ندهست انوسياق در هيال ٣٠ هاحالت يبرخ در و جو در
 يگازها غلظت شيافزا که دهنديم نشان GCM يهامدل
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 يجهان اسيمق در مياقل يبرا يتوجه قابل ريتأث ،ياگلخانه
-نيب تأيه ).٢٠٠٧ ،IPCC( داشت خواهد يامنطقه و

 يابيارز پنجم گزارش نيتدو در (IPCC) مياقل رييتغ الدول
-ندهينما عنوان به RCP ديجد يوهايسنار از (AR5) خود
 ياگلخانه يگازها گوناگون يهاغلظت ريس خطوط يها

 يهاکرديرو عنوان با هاکرديرو نيا است. کرده استفاده
 ديجد يوهايسنار ).IPCC، ۲۰۰۷( ندهست يتابش واداشت
 ،RCP2.6 يهانام با يديلک ريس خط چهار يدارا انتشار

RCP4.5، RCP6 و RCP8.5 زانيم اساس بر که ندهست 
  .اندشده يگذارنام ٢١٠٠ سال در يتابش واداشت

 يهامدل يخروج از استفاده در عمده مشکالت جمله از
GCM سطوح در مياقل رييتغ ريتأث يابيارز مطالعات در 
 و يمکان لحاظ به ها،آن بودن اسيمقبزرگ ،يامنطقه
 يهاروش است. موردمطالعه ةمنطق به نسبت يزمان
 از يامنطقه يمياقل يوهايسنار ديتول يبرا يمختلف
 نيا به که دارد وجود GCM يهامدل يمياقل يوهايسنار
 کرن، و ستوني(هو شوديم گفته يينما اسيزمقير ها،روش
 يآمار و يکيناميد يهاروش شامل هاروش نيا ).٢٠٠٦
 از استفاده يينمااسيزمقير يبرا ابزار نيمعتبرتر .است
  به توانيم جمله آن از که است يرآما يهاروش

LARS-WG کرد اشاره.  
 يهاداده مولد يهامدل نيمشهورتر از LARS-WG مدل

 و حداقل يدما ديتول يبرا و است هوا وضع تصادفي
 مياقل طيشرا در روزانه بصورت تابش و بارش حداکثر،
 تکرار دليل به مدل نيا .روديم کار به ندهيآ و حاضر

 و يسادگ و يورود يهاداده به کمتر ازين محاسبات،
 است يشتريب کاربرد يدارا هابرنامه گريد هب نسبت ،ييکارا
 و راسکو ابتدا را مدل نيا ).٢٠٠٧ همکاران، و يلسبي(ک

 همکاران و سمنوف را آن سپس و دادند ارائه همکاران
 فرآيند کمتر پيچيدگي عين در مدل، نيا .کردند يبازنگر
 در بااليي توانايي خروجي، و ورودي هايداده و سازيشبيه
 چ،ياستراتونو و (سمنوف دارد اقليم تغيير بينيپيش
 مرکز يطيمح مدل دوم نسخه از ،پژوهش نيا در ).٢٠١٠
 گردش مدل عنوان به HadGEM2 مدل نام با يهدل
 اسيزمقير يبرا LARS-WG مدل ٦ ةنسخ از و يعموم
 انتشار يهاويسنار جينتا از نيهمچن .دش استفاده يينما

RCP2.6، RCP4.5 و RCP8.5 در .است شده استفاده 
 يعموم گردش يهامدل ييکارا ةسيمقا يراب که يمطالعات
 شامل يهدل قاتيتحق مرکز يهامدل ،است شده انجام جو

HadCM3 و HadGEM2 رانيا بارش و دما برازش يبرا 
 گر،يد يهامدل با سهيمقا در و اندشده شناخته مناسب
 يمشاهدات يهاداده به نسبت جينتا نيترکينزد يدارا

 همکاران، و فرزانه ؛۲۰۱۰ همکاران، و ي(صمد هستند.
  ).۱۳۹۸ همکاران، و ياحمد ؛۲۰۱۲

  
  سالي خشك هايشاخص ةمحاسب با سالي خشك پايش
  )SPI( استاندارد بارش شاخص )الف

 به توجه با )١٩٩٣( همکارانش و کيمک را SPI شاخص
 ،ينيرزميز يهاآب بر بارش کمبود متفاوت راتيثأت يبررس
 آبراهه انيجر و خاک رطوبت ،يسطح آب منابع و ريذخا
 از بارش تفاوت دادن قرار با شاخص اين .دادند ارائه

 تقسيم سپس و مشخص زماني مقياس يک براي ميانگين
 در مؤثر فاکتور تنها و آيدمي دست به معيار فانحرا بر آن

 را شاخص اين .است بارندگي عنصر شاخص، اين ةمحاسب
 ٤٨ و ٢٤ ،١٢ ،٩ ،٦ ،٣ ،١ زماني هايمقياس در توانمي
 بارندگي اساس بر پيشنهادي تعريف د.کر محاسبه ماهه

 بارندگي تعريف اين در است. شده بنا شده استاندارد
 يک ميانگين از بارندگي تفاضل حقيقت در شده استاندارد
 تقسيم معيار انحراف بر که است خاص زماني دوره
 و سوابق از معيار انحراف و ميانگين که ياگونه به ؛شود مي
 وهيش زير ةمعادل باشد.مي تعيين قابل گذشته وقايع
 دهدمي نشان را بارش شده استاندارد شاخص ةمحاسب
  ).١٩٩٩ همکاران، و زي(ها

)۱(    =    −      
 ؛بلندمدت بارش ميانگين =Pi ؛بارش مقادير =Pik آن، در که
σi= است. بلندمدت بارش هاي داده معيار انحراف 
 بارش از شتريب يبارندگ ةدهندنشان SPI مثبت ريمقاد

 نيا طبق دارد. عکس يمعنا آن يمنف ريمقاد و متوسط
 SPI که افتديم اتفاق يهنگام سالي خشك ةدور روش،
 و برسد کمتر اي - ۱ مقدار به و يمنف مستمر طور به

 و (جوان شود مثبت SPI که ابدييم انيپا يهنگام
  .)۱۳۹۴ همکاران،

  
   )DI( دهک سالي خشك شاخص ب)
 توزيع از هاييکده در را مدت طوالني هايبارندگي وقوع
 يک را هاگروه اين از يک هر و کنندمي تقسيم نرمال
 بارندگي نةساال هايداده ابتدا روش اين در نامند.مي دهک
 بارش وقوع احتمال سپس و مرتب صعودي صورت به را
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 از بارش وقوع احتمال .دکننيم نييتع را سال اي ماه کي
   ):۱۳۸۶ مقدم، ي(انصاف شوديم نييتع ريز ةمعادل طريق

)۲(    =    + 1 × 100 
 تعداد N و امi رديف در بارندگي وقوع احتمال Pi که
 مقدار اينکه برحسب صورت اين در است. بارش هاي داده

Pi هايدرجه از يکي باشد، گرفته قرار دهکي چه در 
  گيرد.مي تعلق آن به خشکي

  

  SPI شاخص اساس بر يترسال و سالي خشك طبقات -١ جدول
  سالي خشك طبقه SPI مقادير
 شديد خيلي يترسال باالتر و ٢
 شديد ترسالي ٩٩/١ تا ٥٠/١
 ماليم ترسالي ٤٩/١ تا ٠٠/١
 نرمال -٩٩/٠ تا ٩٩/٠
 ماليم سالي خشك -٤٩/١ تا - ٠٠/١
 شديد سالي خشك -٩٩/١ تا - ٥٠/١
  شديد خيلي سالي خشك ترپايين و - ٠٠/٢

  

  DI شاخص اساس بر يترسال و سالي خشك اتطبق -۲ جدول
  DI رده  دهک  سالي خشك طبقه
  اول  ١٠ از کمتر  شديد خيلي سالي خشك

  دوم  ٢٠ تا ١٠  شديد سالي خشك
  سوم  ٣٠ تا ٢٠  متوسط سالي خشك
  چهارم  ٤٠ تا ٣٠  فيخف سالي خشك

  ششم و پنجم  ٦٠ تا ٤٠  نرمال
  هفتم  ٧٠ تا ٦٠  فيخف يترسال
  هشتم  ٨٠ تا ٧٠  متوسط يترسال
  نهم  ٩٠ تا ٨٠  ديشد يترسال
  دهم  ١٠٠ تا ٩٠  ديشد يليخ يترسال

  

  بحث و نتايج
 بارش پارامتر روزانه سري ها،داده يةاول يبررس از پس
 مدل روزانه، هايسري ديتول از پس و ديتول و ميتنظ

LARS-WG و ورودي هايداده زيآنال از بعد د.ش اجرا 
 براي پايه حالت سناريوي ه،ياول آماري هاييبررس
 پارامتر براي يمياقل هايداده و اجرا ايمشاهده هاي داده
 نمودار صورت به حاصل نتايج دند.ش سازيهيشب شبار

 و ايمشاهده هايداده انطباق زانيم و يبررس آماري
 دست به نتايج .شد ليتحل و تجزيه سازيهيشب هاي داده
 بر مدل يسنج صحت است. شده آورده ۱ شكل در آمده
 سازيهيشب بارش مقادير و ايمشاهده بارش مقادير اساس
 پايه حالت سناريوي از استفاده با الرس مدل توسط شده
 است. ايمشاهده مقادير با مدل يباال تطابق ةدهند نشان

 اريبس شده سازيهيشب هايداده شده، يبررس شکل در
 هايداده واريانس و ايستگاه يمشاهدات هايداده به هيشب
  است. اندک اريبس زين شده سازيهيشب
 با مدل تطابق زانيم نييتع و يسنجصحت از پس
 بودن نرمال لحاظ از بارش مقادير اي،مشاهده هاي داده
 آزمون با هاداده آماري توزيع نوع يبررس .شد آزمون توزيع

 نتايج و گرفت انجام )K-S( رونوفياسم -کولموگروف
 K-S نرمال ةمحدود است. شده آورده ۳ جدول در حاصل
 سال هايماه تمام در است. آن از باالتر و ۰۵/۰ حدود رد

 دارد قرار محدوده اين از باالتر شده محاسبه K-S مقادير
 از بارش هايداده که است آن دهندةنشان امر اين که

 لهأمس اين در H0 فرض و کنديم تيتبع نرمال توزيع
  .شوديم پذيرفته

 در آن تيقابل از نانياطم و LARS-WG مدل يواسنج با
 ستگاهيا يبرا بارش يهاداده يسر مطلوب يسازهيشب
- ۲۰۴۱ ،۲۰۴۰- ۲۰۲۱ ةدور سه يبرا مدل نيا ز،يتبر

 مدل يخروج از استفاده با ۲۰۸۰- ۲۰۶۱ و ۲۰۶۰
HadGEM2 هايويسنار تحت RCP2.6، RCP4.5 و 

RCP8.5 با ستگاهيا نيا ساالنهسالي  خشك سپس و اجرا 
  .دش محاسبه DI و SPI شاخص از استفاده
 سازيشبيه مقادير کاهش يا افزايش ميزان ۴ جدول در
- ۲۰۱۶ پايه دورة به نسبت آتي هايدوره در بارش شده
 بررسي است. شده داده نشان تبريز ايستگاه در ۱۹۸۷
 نشان آينده هايدوره براي شده سازيشبيه بارش هايداده
 هايماه ،۲۰۲۱- ۲۰۴۰ دورة در تبريز ايستگاه در دهدمي

 خواهند بارش کاهش دسامبر و ژوئن آوريل، مارس، ژانويه،
 بود. خواهد ژانويه ماه در بارش کاهش بيشترين و داشت
 بيشترين که داشت خواهند را بارش افزايش هاماه ساير
 دورة در بود. خواهد اکتبر ماه در افزايش اين ميزان
 و نوامبر ژوئن، آوريل، ژانويه، هايماه تنها ۲۰۶۰-۲۰۴۱
 خواهند بارش افزايش هاماه ساير و بارش کاهش دسامبر
 در بارش کاهش ميزان بيشترين نيز دوره اين در داشت.
 خواهد اکتبر ماه در بارش افزايش بيشترين و ژانويه ماه
 را بارش کاهش هاماه اکثر ۲۰۶۱- ۲۰۸۰ دورة در بود.

 ژوئيه، مي، هايماه در تنها بارش افزايش و داشت خواهند
 بيشترين دوره اين در بود. خواهد اکتبر و سپتامبر اگوست،
 خواهد اکتبر در افزايش بيشترين و آوريل در بارش کاهش

  بود.



  ... با استفاده از يآت يهادوره يط زيتبر ستگاهيسالي ا خشك تيبر وضع مياقل رييتغ آثار يابيارز                                                        ١٠٢

 

  
  )١٩٨٧- ٢٠١٦( شده يسازهيشب بارش و يامشاهده ةماهان بارش اريمع انحراف و نيانگيم ةسيمقا - ١ شکل

  
 رنوفياسم - کولموگروف مدل اساس بر زيتبر ستگاهيا بارش يهاداده عيتوز بودن نرمال آزمون - ۳ جدول

  دسامبر  نوامبر  اکتبر  سپتامبر  اگوست  هيژوئ  ژوئن  يم  ليآور  مارس  هيفور  هيژانو  آزمون آماره
K-S ۰۲/۰  ۰۷/۰  ۰۵/۰  ۰۸/۰  ۰۵/۰  ۱۳/۰  ۱۱/۰  ۲۱/۰  ۰۹/۰  ۱۴/۰  ۱۲/۰  ۰۳/۰  

P-value  ۱  ۱  ۱  ۱  ۱  ۹۷/۰  ۹۹/۰  ۶۲/۰  ۱  ۹۵/۰  ۹۹/۰  ۱  
  

  LARS-WG مدل با زيتبر ستگاهيا يبرا کاهش) اي شي(افزا يآت دوره در بارش شده يسازهيشب ريمقاد - ۴ جدول
  دسامبر  نوامبر  اکتبر  سپتامبر  اگوست  هيژوئ  ژوئن  يم  ليآور  مارس  هيفور  هيژانو  آزمون آماره
٢٠٢١-٢٠٤٠ ۶/۱۱ -  ۴/۱  ۳-  ۸/۶ -  ۹  ۱-  ۶/۰  ۱/۰  ۷/۱  ۹/۱۰  ۱/۰  ۸/۴ -  
٢٠٤١- ٢٠٦٠  ۱۲-  ۱/۳  ۰  ۶/۶ -  ۴/۹  ۶/۰ -  ۵/۱  ۱/۱  ۵/۱  ۹/۹  ۱/۳ -  ۷/۷ -  
٢٠٦١-٢٠٨٠ ۲/۱۰ -  ۲/۰ -  ۲/۷ -  ۳/۱۳ -  ۹/۶  ۸/۱ -  ۱/۱  ۱  ۴/۱  ۷/۹  ۷/۳ -  ۹/۳ -  

                          
 SPI شاخص مختلف طبقات يفراوان به مربوط ۵ جدول
 بر يآت ةدور سه و )۱۹۸۷-۲۰۱۶( هيپا ةدور در ساالنه
 يبرا RCP8.5 و RCP2.6، RCP4.5 يهاويسنار اساس
 ةهم در ،شوديم مشاهده که طورهمان .است زيتبر
 سالي خشك يهاسال تعداد شده، ينيبشيپ يها دوره
 ةسيقام يبرا است. کرده دايپ کاهش هيپا ةدور به نسبت
 شکل در درصد صورت به جينتا ،سالي خشك تيوضع بهتر
 ،RCP2.6 اساس بر SPI مدل جينتا است. شده آورده ۲

 دوره سه هر در ديشد اريبس سالي خشك دهديم نشان
 و ديشد يهاسالي خشك يول ؛بوده رييتغ بدون ندهيآ

 ةطبق ،ويسنار نيا اساس بر داشت. خواهند کاهش متوسط
  داشت. خواهد را يشتريب شيافزا يترسال
 يترسال ةطبق اول، ةدور يط ،RCP4.5 ويسنار اساس بر

 يباالتر درصد و دهديم نشان را زيمتما ياطبقه همچنان
 ديشد اريبس سالي خشك راتييتغ زانيم دارد. ارياخت در را
 متوسط سالي خشك يول است؛ زيناچ دوره نيا در ديشد و
 زين سوم ةدور در اند.داشته کاهش نرمال يهادوره و

 طبقات دوره نيا در .دارد را شيافزا نيباالتر يترسال
 را يزيناچ کاهش نرمال و متوسط د،يشد سالي خشك
 مانند زيتبر ستگاهيا تيوضع سوم ةدور در اند.کرده تجربه
 يترسال يهادوره کهياگونه به ؛بود خواهد اول ةدور
 خواهند کاهش نرمال و متوسط سالي خشك و شيافزا
 ديشد و ديشد اريبس سالي خشك راتييتغ يول ؛داشت
   بود. خواهد زيناچ
 هر در ديشد اريبس سالي خشك ،RCP8.5 ويسنار اساس بر
 در ديشد سالي خشك درصد د.کنينم يرييتغ دوره سه
 دوره سه هر در متوسط سالي خشك و سوم و اول دوره
 کاهش دوم و اول ةدور در نرمال تيوضع ابد.ييم کاهش
 نشان را يزيناچ شيافزا سوم ةدور در يول ابد؛ييم
 نشان شيافزا دوره سه هر در هايترسال ةطبق دهد. يم
 و SPI مدل اساس بر گفت توانيم کل در دهد.يم

 ةدور سه هر در هايترسال تعداد ،يبررس مورد يوهايسنار
 کاهش سالي خشك يهاسال تعداد و رنداد شيافزا ،يآت
  ابد.ييم
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 يوهايسنار اساس بر شده بينيپيش يهادوره با هيپا دوره در SPI سالي خشك شاخص مختلف طبقات فراواني مقايسه - ۵ جدول
RCP2.6، RCP4.5 و RCP8.5 زيتبر ستگاهيا در  

  ٢٠٨٠- ٢٠٦١  ٢٠٦٠-٢٠٤١  ٢٠٤٠-٢٠٢١  ويسنار  هيپا دوره سال ٣٠  سالي خشك طبقات

  ۱  ديشد اريبس
RCP2.6 ١  ١  ١  
RCP4.5  ١  ١  ١  
RCP8.5  ١  ١  ١  

  ١  ديشد
RCP2.6  ٠  ٠  ٠  
RCP4.5  ١  ٠  ١  
RCP8.5  ٠  ١  ٠  

  ٤  متوسط
RCP2.6  ٢  ٢  ٢  
RCP4.5  ١  ٢  ١  
RCP8.5  ٢  ١  ٢  

  ٢٠  نرمال
RCP2.6  ١٣  ١٢  ١٤  
RCP4.5  ١٢  ١٣  ١٢  
RCP8.5  ١٤  ١٣  ١٢  

  ٤  يترسال
RCP2.6  ٤  ٥  ٣  
RCP4.5  ٥  ٤  ٥  
RCP8.5  ٣  ٤  ٥  

  

  
  

 
 اساس بر شده بينيپيش يهادوره و پايه دوره در ساالنه مقياس در SPI سالي خشك شاخص مختلف طبقات فراواني درصد - ۲ شکل

  زيتبر ستگاهيا در RCP8.5 و RCP2.6، RCP4.5 يوهايسنار
  

 دوره در ساالنه اسيمق در را DI شاخص يفراوان ۶ جدول
 يهاويسنار اساس بر يآت ةدور سه و )۱۹۸۷- ۲۰۱۶( هيپا

RCP2.6، RCP4.5 و RCP8.5 نشان زيتبر ستگاهيا يبرا 
 يهادوره ةهم در شودمي مشاهده كه گونههمان .دهديم
 يهاسالي خشك تعداد و،يسنار سه هر اساس بر و يآت
 تعداد يول کند؛يم پيدا کاهش فيخف و ديشد

 درصد .ابندييم شيافزا متوسط يهاسالي خشك
 ندهيآ يهادوره از کي چيه در ديشد اريبس سالي خشك

 سالي خشك ترقيدق يابيارز يبرا دهد.ينم نشان يرييتغ
 در DI شاخص طبقات يفراوان درصد نده،يآ ةدور سه يط
 شکل در ويسنار سه هر اساس بر يآت يهادوره و پايه ةدور
 اريبس سالي خشك ،RCP2.6 اساس بر است. شده ارائه ۳
 ديشد سالي خشك که حاليدر است؛ رييتغ بدون ديشد
 و متوسط سالي خشك زانيم داشت. خواهد يکاهش روند
   ابد.ييم کاهش دوره سه هر در هايترسال و شيافزا فيخف
   رييتغ بدون ديشد سالي خشك درصد ،RCP4.5 اساس بر
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 يکاهش روند فيخف و ديشد سالي خشك که حالي در است
 سالي خشك تنها ويسنار نيا اساس بر دهند.يم نشان را

 خواهد شيافزا دوره سه هر در نرمال يهادروه و متوسط
 و ديشد اريبس سالي خشك ز،ين RCP8.5 اساس بر .داشت
 اساس بر .است بوده رييتغ بدون يآت دوره سه هر در ديشد

 سه هر در متوسط يهاسالي خشك تنها زين ويسنار نيا
 در زين فيخف سالي خشك داشت. خواهد شيافزا دوره،
 د.ابييم کاهش يبعد يها دوره در يول ؛شيافزا اول دوره
 ؛شيافزا يآت ةدور هر در نرمال يهادوره ويسنار نيا در
  د.ابنييم کاهش يترسال يهادوره يول

  

  
  

  
 اساس بر شده بينيپيش يهادوره و پايه دوره در ساالنه مقياس در DI سالي خشك شاخص مختلف طبقات فراواني درصد - ٣ شکل

  تبريز ايستگاه در RCP8.5 و RCP2.6، RCP4.5 يوهايسنار
  

 ،RCP2.6 يوهايسنار اساس بر شده بينيپيش يهادوره با هيپا دوره در DI سالي خشك شاخص مختلف طبقات فراواني مقايسه - ۶ جدول
RCP4.5 و RCP8.5 تبريز ايستگاه در  

  ٢٠٨٠- ٢٠٦١  ٢٠٦٠-٢٠٤١  ٢٠٤٠-٢٠٢١  سناريو  پايه دوره سال ٣٠  سالي خشك طبقات

  ٣  شديد بسيار
RCP2.6  ٢  ٢  ٢  
RCP4.5  ٢  ٢  ٢  
RCP8.5  ٢  ٢  ٢  

  ٣  شديد
RCP2.6  ١  ١  ١  
RCP4.5  ١  ١  ١  
RCP8.5  ٢  ٢  ١  

  ٢  متوسط
RCP2.6  ٣  ٣  ٣  
RCP4.5  ٣  ٣  ٣  
RCP8.5  ٢  ٢  ٣  

  ٤  خفيف
RCP2.6  ٣  ٢  ٣  
RCP4.5  ٢  ١  ٠  
RCP8.5  ٠  ١  ٣  

  ٦  نرمال
RCP2.6  ٤  ٥  ٤  
RCP4.5  ٥  ٦  ٨  
RCP8.5  ٧  ٦  ٤  

  ١٢  ترسالي
RCP2.6  ٧  ٧  ٧  
RCP4.5  ٧  ٧  ٦  
RCP8.5  ٧  ٧  ٧  
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  گيرينتيجه
 وضعيت بر اقليم تغيير آثار ارزيابي منظور به پژوهش اين

- ٢٠٤٠ ةدور آتي ةدور سه طي زيتبر ستگاهيا سالي خشك
 از استفاده با ٢٠٦١-٢٠٨٠ و ٢٠٤١-٢٠٦٠ ،٢٠٢١
 )SPI( شده استاندارد بارش و )DI( هادهك هايشاخص
 HadGEM2 مدل يخروج يينماريزمقياس رايب .شد انجام
 مدل از RCP8.5 و RCP2.6، RCP4.5 هايويسنار تحت

LARS-WG مدل ،يسنج صحت از پس شد. استفاده 
 شاخص دو از استفاده با و اجرا يآت ةدور سه يبرا مذکور

DI و SPI، ينيبشيپ براي شده يسازهيشب بارش 
 بر سالي خشك وضعيت بررسي .شد يابيارز سالي خشك
 SPI شاخص از استفاده با و مختلف سناريوهاي اساس
 نسبت سالي خشك تعداد ها،سال بيشتر در كه داد نشان
 يابد.مي افزايش هايترسال تعداد و كاهش هيپا ةدور به
 يآت يهادوره ةهم در که داد نشان زين DI شاخص يابيارز
 نسبت فيخف و ديشد د،يشد اريبس يهاسالي خشك تعداد
 متوسط يهاسالي خشك تعداد يول ،کاهش پايه ةدور به
 يهاسال درصد شاخص، نيا اساس بر .ابدييم شياافز
 خواهد يتوجه قابل شيافزا ،يآت ةدور سه هر در نرمال
 قابل کاهش مرطوب يهاسال درصد يول ؛داشت
  .دهديم نشان را يا مالحظه

  
  منابع
 .١٣٩٨ م. باعقيدهو  غ. قالهري فالح ح. احمدي .١

 فصلي بارش بر اقليم تغيير اثرات نگريپيش
 سناريوهاي اساس بر ايران سردسير مناطق
. فضا و زمين فيزيک .)RCP( تابشي واداشت

۴۵)۱:( ۱۷۷ -۱۹۶. 
 شاخص چند ارزيابي .١٣٨٦ .ط مقدم انصافي .٢

 شاخص ترينمناسب تعيين و اقليمي سالي خشك
 و مرتع تحقيقات فصلنامه نمک. درياچه حوضه در

 .٢٨٨-٢٧١ ):٢(١٤ .بيابان
 يبررس .١٣٩٣ .م يگودرزو  .م يدستوران .م يبحر .٣

 اثر تحت ٢٠١١-٢٠٣٠ دهه يهاسالي خشك
 هينشر اصفهان. ياسکندر زيآبر حوضه مياقل رييتغ

 .١٧١-١٥٧ ):٢(٧ .زيآبخ تيريمد و مهندسي
 .١٣٩٤ .ف انيدرگاهو  .ه راونديش .ب پروانه .٤

 يط لرستان استان سالي خشك تيوضع ليتحل
 يينما ريزمقياس از استفاده با ٢٠١١-٢٠٣٠ دوره

 فصلنامه جو. يعموم گردش مدل ٤ يخروج
 .١٣-١ :٤٥ .نيسرزم ييايجغراف

 ک. سليمانيو  س. بيگنه م. گلشن ع. پيرنيا .٥
 حوضه در سالي خشك وضعيت ارزيابي .١٣٩٧
 از استفاده با گلستان) سد (باالدست تمر آبخيز
 اقليمي شرايط تحت SPEI و SPI هايشاخص
 .۲۲۸- ۲۱۵ ):۱(۵ اکوهيدرولوژي. آينده. و حال

 يسرنق اريشهرو  .ه يريبش .م ززادهيعز .خ جوان .٦
 سالي خشك هايشاخص بنديپهنه .١٣٩٤ .ف

SPI و DI در بارش ايشبکه هايداده از استفاده با 
 :٢٩ ي.عيطب يايجغراف نامهفصل ايران. غرب شمال
١٣٠-١١٧. 

 يکوه .ش يقندهار .ف يعباس زابل .ل يدارخزانه .٧
 تيوضع از ييدورنما .١٣٨٨ .ش يملبوسو  .م

 و ايجغراف .ندهيآ سال يس يط رانيا سالي خشك
 .٩٨-٨٣ :١٢ ي.اهيناح توسعه

 .١٣٩٢ .ح انصاريو  .م يگيبا موسوي .ن اين صالح .٨
 به PDSI هينما از استفاده با سالي خشك ينيبشيپ

 (مطالعه HadCM3 و LARS-WG يهامدل کمک
 يزهکش و ارييآب مجله ).شابورين حوضه موردي:

 .١٠٣-٩٣ ):٧(٧ .رانيا
 يبررس .١٣٩٠ .ع يبوان مساحو  .م يمحمدگل .٩

 حوضه سالي خشك بازگشت دوره و شدت راتييتغ
 .مياقل رييتغ ريتأث تحت يآت يها دوره در سوقره
 .٣٢٦- ٣١٥ :٢٥ .خاک و آب هينشر
 ينيبشيپ .١٣٩٦ .ز يارمراديو  .ب يرينص .١٠
 ٥٠ در لرستان استان يمياقل يپارامترها راتييتغ
 اطالعات .HADCM3 مدل از استفاده با يآت سال
 .١٥٤-١٤٣ :١٠١ .(سپهر) ييايجغراف
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