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چکیده
در این پژوهش بهمنظور شبیهسازی اقلیم آینـده سالهای ) )1443-1397بـرای محاسـبه شاخص خشکسالی در اسـتان فـارس ،دادههای
مورداستفاده شامل مقادیر روزانه ی بارش ،دمای کمینه ،دمای بیشینه و ساعات آفتابی ایستگاه شیراز در یک دورهی  46ساله ( )1349-1395و
بهعنوان ورودی برای مدل آماری LARS-WGبود .برای شبیهسازی پارامترهای اقلیمی در حوضه ایستگاه شیراز دادههای مدل HADCM3
با استفاده از مدل  WG-LARSتحت دو سناریوی  A2و  A1Bریزمقیاس شدند .نتایج نشان داد که میانگین بارش ساالنه در دوره آتی نسبت
به دوره پایه با در نظر گرفتن سناریوی  % 1/5 ،A2و با در نظر گرفتن سناریوی  % 5/5 ،A1Bافزایش خواهد یافت .همینطور میزان ساعتهای
آفتابی در دوره بررسی و با در نظر گرفتن هر دو سناریو کاهش خواهد یافت .همچنین مدل با دقت باالیی قادر به شبیهسازی پارامترهای دمای
حداکثر ،دمای حداقل و تابش بود ،اما در شبیه سازی پارامتر بارش نسبت به دیگر پارامترها خطای بیشتری را نشان داد .بیشترین افزایش با
حدود  ،%80متعلق به ماه سپتامبر تحت سناریو  A2بود که در دوره آتی نسبت به دوره مطالعاتی رخداده است .در ادامه مطابق شاخص
خشکسالی  SPIشدیدترین خشکسالی ایستگاه مربوط به سال  1387با مقدار شاخص  -2/89و حادترین ترسالی مربوط به سال  1374با
مقدار شاخص  1/92بود.
واژههای کلیدی :ریزمقیاس نمایی؛ شاخص خشکسالی SPI؛ شیراز؛ مدل گردش عمومی جو؛ مدل LARS-WG
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 -1مقدمه
امروزه گرمایش جهانی و رابطه تغییر اقلیم بهویژه
تغییرات دما و بارش نقاط مختلف کره زمین،
بهعنوان مهمترین نمودهای تغییر اقلیم ،موردتوجه
قرارگرفتهاند همچنین در نیمه دوم قرن بیستم دمای
کره زمین نسبت به نیمه اول این قرن افزایش
پیداکرده است و پیشبینی میشود که این افزایش
دما در قرن بیست و یکم هم چنان ادامه یابد و در
نتیجه تغییراتی در شرایط اقلیمی مناطق مختلف کره
زمین بهوجود آید (.)Ghasemi and Fatahi 2011
تغییر اقلیم و افزایش گرمایش جهانی ،سبب گسترش
خشکسالیها و تداوم آنها شده و همچنین منجر به
ناهمگنی توزیع بارش شده و بر منابع آب تأثیر می
گذارد .هرگونه تغییر در مؤلفههای بارش و دما ،بر
میزان تبخیر و تعرق تأثیر خواهد گذاشت .گرمایش
جهانی شرایط خشکی را در نواحی خشک جهان با
افزایش پتانسیل تبخیر و تعرق و افزایش بیابانزایی
Roshan
and
تشدید خواهد کرد (
.)Mohammadnejad 2013
در پژوهشهای اقلیمی ،خشکسالی یکی از
موضوعاتی است که بهطور گسترده موردبررسی
قرارگرفته است؛ زیرا خشکسالی بهطور مستقیم
جوامع را از طریق تغییرات در فراوانی یا قابلیت
دسترسی به مواد غذایی ،منابع آب و ذخایر انرژی
تحت تأثیر قرار میدهد .همچنین اثرات مستقیم بر
محیطزیست دارد ( .)Karimi et al 2002در حال
حاضر شاخص  SPI1بهطور گستردهای در امور
تحقیقاتی و اجرایی در سراسر جهان جهت پایش
خشکسالی استفاده میشود .این شاخص بهعلت
سادگی محاسبات ،استفاده از دادههای قابلدسترس
بارندگی ،قابلیت محاسبه برای هـر مقیـاس زمـانی
دلخـواه و قابلیـت بسیار زیاد در مقایسهی مکانی
نتایج ،بهعنوان مناسـبتـرین شـاخص برای تحلیل
Standardized Precipitation Index

1

خشکسالی بهویژه تحلیلهای مکانی شناخته می
شـود ( .)Wilhite 1997بر اساس گزارش هیئت
بینالدولی تغییر اقلیم  IPCC2در قرن بیستم دمای
کره زمین به میزان  4/7˚Cافزایشیافته و
پیشبینیشده در بیست سال نخست قرن  21نرخ
افزایش دما به 0/2 ˚Cدر هر  10سال برسد و متوسط
دمای سطح کره زمین به میزان  1/1تا  4/6˚Cتا سال
 2100افزایش یابد.
از جمله روشهای معتبر آشکارسازی تغییرات دما و
بارش پیشگوییهای اقلیمی بر اساس تغییرات
عمومی جو به کمک مدلهای چرخه عمومی جو
GCMمیباشد که یکی از این مدلها مدل الرس
میباشد ( .)Hadinia et al. 2012مدل  LARSیک
مدل تولیدکننده دادههای هواشناسی است .این مدل
ریزمقیاس نمایی مدلهای گردش عمومی جو اقدام
به پیشبینی پارامترهای هواشناسی مینماید ( et al.
 .)Nematollahi 2010تاکنون تحقیقات مختلفی در
زمینه تأثیر تغییر اقلیم بر خشکی و شاخص
خشکسالی انجامشده استLoukas et al. )2008( .
اثـرات تغییـر اقلـیم برشدت خشکسالی در منطقه
تسالی در یونان را بررسی و برای تخمـین شـدت
خشـکسـالی از شـاخص  SPIو از  GISبـرای تقسیم
منطقه تسالی به  12ناحیه یکنواخت هیدرولوژیکی
بـر اسـاس ژئومورفولوژی آنها اسـتفاده کردند .نتایج
این بررسی نشان داد که شدت خشکسالی سالیانه
برای همه مناطق هیدرولوژیکی و مقیاسهای زمانی
SPIبا سناریوی  A2افزایش مییابد .در بررسی
دیگـری شاخص خشکسالی  SPIرا بـرای
تجزیهوتحلیل روند خشکی در  30سال گذشته در
مقیاسهای زمانی متفاوت  18 ،12 ،9 ،6 ،3و 24
ماه در  42ایستگاه هواشناسی کشور مورداستفاده
قراردادند .نتایج این تحقیق روند منفی خشکسالی را
Intergovernmental Panel on Climate Change
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در برخی از قسمتهای ایران ،بهخصوص جنوب
شرق ،غرب و جنوب غرب نشان داد .در ادامه هرچند
برخـی از نقـاط شمال ایران از جمله اطراف دریای
خزر و شمال شرقی رونـد قابلمالحظهای در
خشکسالی مشاهده نمیشود ،اما در دیگر قسمت-
های کشور شدت خشکی در طول  30سال اخیر
افزایشیافته اسـت (.)Abarghouei et al 2011
در پژوهشی دیگر خصوصیات سیر تکاملی خشکی را
بر اسـاس شـاخص خشکسالی  SPIدر چین مورد
ارزیابی قراردادند .در این مطالعه از شاخص SPIبرای
تجزیهوتحلیل شاخص خشکسالی سالیانه طی سال-
های  1961-2010میالدی استفاده شد .مشاهدات
نشان داد که فراوانی خشکسالی در حوضه رودخانه
کاهش و شـدت خشکسالی در آغاز قرن 21
افـزایش مـییابـد ( .)Yan-Jun et al. 2012مطالعه-
ای بهمنظور پیشبینی اقلیم آینده در نه شهرستان
استان فارس از دو مدل اقلیمی (HadCM4
و  )IPCM4استفاده شد .همچنین برای ریزمقیاس
کردن پارامترهای اقلیمی از  LARS-WGاستفاده
شد .برای محاسبه شاخص خشکی سالی از شاخص
SPIاستفاده شد .نتایج نشان داد که در دوره پایه
شهرستانهای آباده و الر در طبقه خشکی حاد
( -2/48و  )-2/09قرار داشتند .درصورتیکه تحت
شرایط تغییر اقلیم آینده شهرستان المرد در طبقه
خشکی حاد قرار میگیرد .بهطورکلی در دوره پایه
بخش عمدهای از مناطق استان فارس با استفاده از
شاخص  SPIدر طبقه نرمال (نیمه جنوبی استان) و
خشکی مالیم (نیمه شمالی استان) قرار دارند.
درحالیکه در آینده عمده مناطق استان فارس در
طبقه نرمال قرار خواهند گرفت ( Dehimfard et al.
 .)2015طی پژوهشی ،تأثیر تغییر اقلیم را بر رواناب با
استفاده از مدل گردش عمومی ECHAM5و
سناریوی انتشار A1Bموردبررسی قراردادند .در این
تحقیق که در کشور ایــرلند صورت گرفت ،نتایج در
مجموع نشان داد که بارش زمستانه و بارش تابستانه

به ترتیب افزایش و کاهش دارند ( Steele- Dunne et

 .)al. 2008در مطالعه )،Ababaei et al. (2012
عملکرد مدل LARS-WGدر رابطه با شبیهسازی
سری روزهای خشک و مرطوب ،بارندگی ،دما ،تابش
خورشیدی نیز ،شبیهسازی وقایع حدی دما بررسی
شد .نتایج پژوهش آنها نشان داد که این مدل در
شبیهسازی توزیع روزانه و میانگین ماهانه و فصلی
اکثر سریها عملکرد مناسبی دارد .طی چند سال
اخیر استان فارس درگیر خشکسالیهای شدید بوده
و در نتیجه این خشکسالیها و همچنین در اثر
احداث سدها و بندهای مختلف بر روی بزرگترین
رودخانه استان دریاچههای طشک و بختگان در سال
 1388بهطورکلی خشکشده و مضرات
زیستمحیطی فراوانی به بار آوردند .لذا در این
شرایط انجام یک بررسی در مورد خشکسالیهای
اخیر ایستگاه شیراز مرکز استان و بررسی پیشبینی
وضعیت خشکسالی برای دورههای آتی ایستگاه
شیراز بیشازپیش اهمیت مییابد.
هدف از پژوهش حاضر بررسی وضعیت خشکسالی
برای دورههای پایه با استفاده شاخص بارش
استانداردشده ( )SPIدر مقیاس زمانی سه ،شش12 ،
و  24ماهه بهمنظور تعیین شدت ،مدت و فراوانی
خشکسالیهای اخیر در ایستگاه سینوپتیک شیراز
است .همچنین میزان تغییرات میانگین دمای
ماکزیمم ،مینیمم و میزان تغییرات میانگین بارش
ماهانه در دوره آتی نسبت به دوره پایه با مدل
 HADCM3به دست آمد.

 -2مواد و روشها
 -1-2منطقه موردمطالعه

شهر شیراز ،مرکز استان فارسی میباشد .این شهر در
 25′ 30°عرض جغرافیایی و  29′ 37°طول
جغرافیایی قرارگرفته است .ارتفاع متوسط آن از
سطح دریا  1590 mمیباشد .موقعیت قرارگیری
این ایستگاه در کشور مطابق شکل ( )1نشان
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دادهشده است .در این تحقیق بهمنظور شبیهسازی
اقلیم آینـده بـرای محاسـبه شاخص خشکسالی در
اسـتان فـارس ،دادههای مورداستفاده شامل مقادیر
روزانهی بارش ،دمای کمینه ،دمای بیشینه و ساعات
آفتابی ایستگاه شیراز در یک دورهی  46ساله
( )1349-1395و بهعنوان ورودی برای مدل آماری
 LARS-WGاستفاده شد .سپس آزمون نرمال بودن
دادهها صورت گرفت .با توجه به اینکه در ایستگاه
هواشناسی شیراز در بعضی از ماههای سال داده
هواشناسی ثبتنشده و در برخی موارد دادههای پرت
وجود داشت ،با استفاده از برنامه WeatherMan1
دادههـای گمشده و پرت ایستگاه موردبررسی
محاسـبه و اصـالح شـد ( Hoogenboom et al.
.)2003

در مرحله بعد با استفاده از آمارههای ضریب تعیین(R2)2
 ،میانگین مربعات خطا ،(RMSE)3میانگین انحراف خط
 (MBE)4و میانگین خطای مطلق  (MAE)5با استفاده
از رابطههای ( )1تا ( )4در محیط نرمافزار  SASاقدام به
ارزیابی دادههای تولیدشده توسط مدل در دوره پایه و
مقایسه آنها با دادههای واقعی (مشاهدهشده) گردید
(.)Soltani 2007
2
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شکل  -1موقعیت جغرافیایی ایستگاه شیراز
Fig. 1 Geographical location of Shiraz station
 -2-2مدلLARS-WG

مدل  LARS -WGاز سه بخش اصلی تشکیلشده
است که عبارت هستند از :کالیبراسیون ،ارزیابی و تولید یا
شبیهسازی دادههای هواشناسی دهههای آینده .نیاز
اساسی مدل در مرحله کالیبراسیون ،فایلی است که
مشخصکننده رفتار اقلیم در دوره گذشته میباشد .این
فایل با استفاده از دادههای روزانه بارش ،دمای کمینه،
دمای بیشینه و ساعت آفتابی ایستگاه همدیدی شیراز با
در نظر گرفتن یک دوره  46ساله ( )2016-1970به-
عنوان دوره پایه ،تهیهشده و مدل بر اساس آن اجرا شد.
Weather data manager

1

n

که در آنها Xi ،و  Yiبهترتیب  iامین داده واقعی
(مشاهدهشده) و شبیهسازیشده توسط مدل 𝑋̅ ،و̅𝑌
میانگین کل دادههای  Xiو  Yiدر جامعه آماری و n
تعداد کل نمونههای مورد ارزیابی میباشند .پس از
اطمینان از درستی نتایج ارزیابی و قابلیت مدل LARS-
 WGدر شبیهسازی دادههای مشاهدهشده هواشناسی،
اقدام به اجرای مرحله سوم با شبیهسازی دادههای اقلیمی
دوره  2039-2020گردید .نیاز اساسی مدل برای اجرای
این مرحله ،دو فایل با پسوند  WGو  Sceاست .فایل اول
همان دادههای روزانه ایستگاههای موردمطالعه در دوره
پایه میباشد و فایل دوم از خروجی یکی از مدلهای
گردش عمومی جو در دوره مشابه با دوره پایه به دست
میآید .در حقیقت در این مرحله ،مدل با استفاده از رفتار
اقلیم در دوره پایه و ریزمقیاس نمایی آماری دادههای یک
مدل گردش عمومی جو ،پارامترهای اقلیمی آینده را در
2

-Coefficient of Determination
-Root Mean of Square Error
4
- Mean of Bias Error
5
- Mean of Absolute Error
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حد مقیاس منطقه موردمطالعه (ایستگاههای هواشناسی)،
شبیهسازی میکند .در پژوهش حاضر از دادههای مدل
گردش عمومی جو  HADCM3که یکی از مدلهای
جفت شده اقیانوسی  -جوی است و توسط مرکز
تحقیقات و پیشبینی اقلیمی هادلی در بریتانیا
طراحیشده ،بهعنوان فایل  Sceاستفاده شد .در نسخه
جدید مدل در مقایسه با نسخههای قدیمی ،سناریوهای
اقلیمی مختلفی بهصورت پیشفرض در مدل
گنجاندهشدهاند .از آنجاییکه در تمامی سالها انحراف
معیار متوسط سالیانه تمامی متغیرها از انحراف معیار
دوره آماری کمتر است و انتظار بر این است که مقادیر
حدی اقلیمی در آینده افزایش یابد ،درنتیجه ،برای رفع
این نقیصه با استفاده از رابطههای ( (5و ( )6ضمن حفظ
میانگینها ،انحراف معیار این متغیرها به نسبت انحراف
معیار دادههای مشاهدهشده به دادههای شبیهسازیشده
توسط مدل برای دوره گذشته ،در دوره پایه افزایش
دادهشده.
()5
()6

fut
base
Ffut = Fobs + ( FGCM
 FGCM
)

 STD GCM
fut

obs
STDbase
GCM
STDbase

= STD

fut
base
 FGCMبهترتیب
 FGCMو
که در آن،Fobs ،Ffut ،

نشاندهنده متغیرهای پیشبینیشده ،مشاهدهشده،
پیشبینیشده بر روی شبکه مدل در دوره آینده و
شبیهسازیشده بر روی شبکه مدل در دوره گذشته می-
باشند .سپس با حفظ میانگین ،انحراف معیار آنها مطابق
رابطه ( )6محاسبه شد که در آن  STDانحراف معیار
متغیر هواشناسی است (.)Ababaei et al. 2012
 -3-2شاخص خشکسالیSPI

در پژوهش حاضر پس از پیشبینی بارندگی تحـت
شـرایط تغییـر اقلیم آینده ،برای برآورد احتمال وقوع
خشکسالی در آینده شهر شیراز از شـاخص خشـک-
سـالی  SPIاسـتفاده شـد .شـاخص  SPIاحتمـال بـر
مبتنی بارش برای تعدادی از ماههای متوالی است .هـدف
اصـلی آن بیـان کمبود بارش یک منطقه در مقیاس
زمانی خاص نسبت بـه اقلـیم آن منطقه اسـت .در این
روش دادههای طوالنیمدت ثبتشده با یک توزیع

احتماالتی برازش داده میشوند و سپس به یک توزیع
نرمال تبدیل میگردند ،بهطوریکه میانگین  SPIبرای هر
منطقه یا دوره موردنظر صفر است .مطابق جدول ()2
مقدار  SPIمثبت بیانگر بارش بیشتر از متوسط و مقدار
SPIمنفی بیانگر بارش کمتر از مقدار متوسط میباشد.
زمانی که مقدار  SPIمحاسبهشده منفی باشد ،نشانه
شروع خشکسالی است و هنگامیکه این شاخص مثبت
باشد ،پایان خشکسالی را نوید میدهد.
جدول  -1مقیاسهای طبقهبندی برای SPI
Table 1 Classification scales for SPI

وضعیت
ترسالی حاد
ترسالی شدید
ترسالی متوسط
ترسالی خفیف
نرمال
خشکسالی خفیف
خشکسالی متوسط
خشکسالی شدید
خشکسالی حاد

عدد مربوط به شاخص
2 >SPI
<1.5< SPI
1< SPI<1.49
0.5< SPI<0.99
-0.49< SPI<0.49
_0.99 < SPI<-0.05
-1.49< SPI< -1
-1.99< SPI< -1.5
SPI< -2

شـاخص  SPIبر اساس اختالف میان مقدار بارندگی در
هرماه و میانگین بارنـدگی در دوره زمانی مشخص بر
انحراف معیار بارندگی در آن مقیـاس زمـانی محاسبه
میگردد (رابطه  .)7مهمترین مزیت این شاخص در
مقایسه با سایر شاخصها ،قابلیت محاسبه در مقیاسهای
زمانی مختلف است که باعث میشود این شاخص بتواند
اثرات دورههای کوتاهمدت ذخایر آب (ازجمله رطوبت
خاك که در تولیدات کشاورزی نقش مهمی دارد) و
اثـرات دورههای طوالنیمدت منابع آب (ازجمله ذخــایر
آب زیرزمینی ،سطح آب مخازن و جریـان رودخانـهای) را
پـایش نمایـد .مقیـاسهای زمانی میتوانند  12 ،6 ،3و یا
 24ماهه باشند که در این بررسی از مقیـاس زمانی ،3 ،1
 12 ،6و  24ماهه استفاده شد .بهطورکلی روش محاسبه
SPIبا توزیع گاما بهصورت رابطه ( )7است ( Resko et
:)al. 1991


() 7
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که در آن :Xi ،مقدار بارندگی : 𝑋̅ ،متوسط بارندگی و :Sx
انحراف از معیار بارندگی است.

 -3یافتهها و بحث
ابتدا میانگین بارش ایستگاه شیراز در مقیاس ماهانه در
بازه زمانی  46ساله محاسبه شد که نتایج در جدول ()2
آمده است .بیشترین بارش ماهانه شیراز در دی ماه و
ژانویه مشاهده شد .همچنین عمده بارش در فصل
زمستان اتفاق افتاده است .به دلیل موقعیت جغرافیایی و
ارتفاع ،بیشتر این بارشها بهصورت باران میباشد.
میانگین بلندمدت بارش ساالنه شیراز  375/3 mmبوده
و از این نظر شیراز در بین نقاط نیمهخشک قرار میگیرد.
همانطور که گفته شد ،در پژوهش حاضر از شاخص
بارش استانداردشده ساالنه بهمنظور سنجش خشکسالی
در مقیاس زمانی  12 ،6 ،3 ،1و  24ماهه و ساالنه انجام

شد .در شکل ( )2شاخص  SPIساالنه شیراز محاسبهشده
و آورده شده است و تحلیل و بررسی آن آورده شده است.
جدول  -2میانگین ماهانه بارش در ایستگاه شیراز در طول 46
سال
Table 2 Average monthly rainfall at Shiraz station
in 46 years

میانگین بارش

ماه

)(cm

January
February
March
April
May
June

78.6
55.8
30.2
40.5
15.3
0.5

ماه

میانگین بارش
)(cm

0.2
1.4
0.1
2.3
23.3
75.3

July
August
September
October
November
December

2

1

-1

SPI Index

0

-2

1395

1390

1385

1380

1370
1375
Years

1365

1360

1355

1350

-3

شکل  -2شاخص  SPIساالنه شیراز برای دوره  1349تا 1395
Fig. 2 Annual SPI index of Shiraz for the period of 1970 to 2016

با توجه به شکل ( )2سالهای با بارش نزدیک به نرمال
دارای فراوانی  24سال میباشد 11 ،سال خشکسالی و
 11سال در مجموعه سالهای ترسالی قرار میگیرد.
شدیدترین خشکسالی مربوط به سال  1387میباشد.
بیشترین فراوانی خشکسالیها طی سالهای -1395
 1385با  4مورد شامل دو مورد حاد در سال  1387و
یک مورد هم در سال  1389و یک مورد خشکسالی
شدید در سال  1386باشد .یک مورد خشکسالی خفیف
در سال  1395مشاهده شده است .همچنین شدیدترین
خشکی مشاهدهشده مربوط به سال  1387با مقدار
شاخص  -2/89 ،SPIاست .در ادامه حادترین ترسالی
مربوط به سال  1374با مقدار شاخص  1/92است.

تغییرات شاخص بارش استاندارد  SPIبرای ایستگاه شیراز
در مقیاس زمانی  12 ،6 ،1،3و  24ماهه با اطالعات
بارندگی در  46سـال آمـاری محاسبه و در شکل ()3
تغییرات این شاخص از سال  1346تا  ،1395نشان
دادهشده است .مطـابق شـکل ( )3شدیدترین دوره
خشکسالی شهر شیراز در سالهای ،1385-1390
بـوده؛ درحالیکه بیشـترین ترسالی آن در سال  ،1383با
ضریب  SPIبیش از  2رخداده است .همانگونه که ذکر
شد ،مقیاسهای مختلف زمانی با در نظر گرفتن وضعیت
بارش ماه های قبل از هرماه و تأثیرگذاری بر ماه موردنظر،
شدت و تداوم انواع خشکسالیها را از دیدگاههای
مختلف نشان میدهند.
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شکل  -3روند تغییرات شاخص  SPIدر ایستگاه شیراز طی سالهای  :1395-1349الف) 1 -ماهه ،ب)  3ماهه ،ج)  6ماهه ،د)
 12ماهه ،و ه)  24ماهه
Fig. 3 The trend SPI index in Shiraz station during the years 1970-2016: a) 1 month, b) 3-months, c) 6months, d) 12-months, and e) 24 months
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لذا اعمال مقیاسهای زمانی مختلف روی هرماه ،اثرات
ماههای قبل از آن ماه را نیز نشان میدهد .بهطوریکه
مقیاس زمانی ششماهه ،اثرات پنج ماه قبل از هرماه،
مقیاس زمانی  12ماهه ،اثرات  11ماه قبل از هرماه و
مقیاس زمانی  24ماهه ،اثرات  23ماه قبل از هرماه را
لحاظ مینماید .بههمین علت مقیاسهای زمانی مختلف
میتوانند روند خشکسالی ،ترسالی ،سالهای نرمال،
شدتهای وقوع و تأثیرات حاصله بر روی انواع منابع آب
را نشان دهند.
رابطه شدت و مدتزمان تداوم خشکسالی ،در قالب
نمودارهای روند تغییرات شاخص  SPIدر مقیاسهای
مختلف زمانی  12 ،6 ،3 ،1و  24ماهه ،در ایستگاه
منتخب استان فارس (شیراز) در شکل ( )3قابلمشاهده و
تعداد دورههای خشک و تر را در طول دوره آماری

موردنظر تقریباً برابر نشان میدهد .در سالهای -1350
 1385-1386 ،1351و اواسط  1362و 1387
خشکسالیهایی با درجه شدید تا خیلی شدید رخداده
است .از نظر دوره ترسالی نیز ،بین سالهای -1371
 1373 ،1372تا  1375و  1384-1383ترسالیهایی با
درجه شدید تا حاد رخداده است .این موضوع در مقیاس
زمانی  12ماهه کامالً مشهود میباشد .دوره ترسالی
مذکور در مقیاس زمانی  24ماهه دارای دوره تداوم دو تا
سه سال بوده است .روند وقوع خشکسالیهای شدید تا
خیلی شدید در مقیاس زمانی  12ماهه و  24ماهه بهتر
دیده میشوند .بهطوریکه در مقیاس زمانی  24ماهه،
خشکسالی سالهای  1351-1350و  1390-1385با
تداوم طوالنیمدت و افزایش شدت ،کامالً مشهود می-
باشند.
1.50
1.00
0.50
0.00

)T min Change (OC

2.00

شکل  -4میزان تغییرات میانگین دما مینیمم ماهانه و ساالنه در دوره آتی ( )1445-1399نسبت به دوره پایه ()1395-1349
Fig. 4 The amount of changes in the average minimum monthly and annual temperature in the next period
)(1399-1445) compared to the basic period(1349-1395

2.00

)T max Change (oC

1.50
1.00
0.50
0.00

شکل  -.5میزان تغییرات میانگین دما ماکزیمم ماهانه و ساالنه در دوره آتی ( )1445-1399نسبت به دوره پایه ()1395-1349
Fig. 5 The amount of changes in the average maxim monthly and annual temperature in the next
)period (1399-1445) compared to the basic period(1349-1395
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در پژوهش حاضر ،میزان تغییرات میانگین دمای ماکزیمم،
مینیمم و میزان درصد تغییرات میانگین بارش ماهانه در دوره
آتی ( )1399-1445نسبت به دوره پایه ( )1395-1349با
مدل  HADCM3به دست آمد .در شکلهای ( )4تا ( ،)7این
مقادیر برای دوره پایه با رنگ آبی و برای دوره پیشبینی
( )1399-1445با رنگ قرمز مشخصشدهاند .همانطورکه در

شکلهای ( )4و ( )5مالحظه میشود ،نتایج بهدستآمده نشان
میدهد ،تحت هر دو سناریو انتشار ،دمای بیشتری را در تمام
ماهها برای دوره آتی نسبت به دوره پایه تخمین زده میشود.
همچنین میزان تغییرات دمای میانگین تحت این دو سناریو در
دوره آتی ( )1443-1397نسبت به دوره پایه ()1395-1349
نیز در شکل ( )5نشان دادهشده است.

1.5
1
0.5
0

)T Average Change (°C

2

شکل -6میزان تغییرات دما متوسط ماهانه و ساالنه در دوره آتی ( )1445-1399نسبت به دوره پایه ()1395-1349
Fig 5. The average monthly and annual temperature changes in the next period (1399-1445) compared to
)the basic period(1349-1395

مطابق شکل ( )6در مجموع انتظار میرود که دمای متوسط همسو بوده زیرا در این بررسی نیز افزایش دما در سالهای آتی
ساالنه حوضه در دوره آتی تحت سناریو  A1Bحدود  1/1 ˚Cو برآورد شده است .همچنین مشهود است که بیشترین افزایش
تحت سناریو  A2حدود  1/3 ˚Cنسبت به دوره پایه افزایش یابد .دما در هر دو سناریو متعلق به فصل بهار و تابستان میباشد.
که نتایج این تحقیق با نتایج )Babazadeh e al. (2012

)P Change (%
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شکل  -7میزان درصد تغییرات بارش میانگین ماهانه و ساالنه در دوره آتی ( )1445-1399نسبت به دوره پایه 1349-1395
)Fig. 7 Percentage of changes in average monthly and annual rainfall in the next period (1399-1445
)compared to the basic period (1970-2016
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از طـــرف دیگـــر همـــانطـــور کـــه در شـــکل ( )7مالحظـــه
مــیشــود ،میــزان تغییــرات میــانگین بــارش دوره آتــی نســبت
بــه دوره پایــه در مــاههــای مختلــف و تحــت دو ســناریو بســیار
متغیر است .بیشترین افـزایش بـا حـدود  ،%80متعلـق بـه مـاه
سپتامبر تحـت سـناریو  A2اسـت کـه در دوره آتـی نسـبت بـه
دوره مطالعــاتی رخ دادهاســت .همچنــین بــا توجــه بــه ایــن

شــکل ،تحــت ســناریو  ،A1Bمیــانگین آتــی نســبت بــه دوره
پایــه حــدود  %1/5افــزایش خواهــد یافــت همچنــین قابــلذکــر
اسـت نتـایج ایـن تحقیـق بـا نتـایج تحقیـق ( Dehimfard et
 )al 2015کــه نشــاندهنــده افــزایش بــارش و درنتیجــه آن
شــاخص  SPIدر آینــده وضــعیت مرطــوبتــری را نســبت بــه
حال نشان میدهد.

جدول  -3نتایج آزمون کایاسکوئر برای توزیعهای احتمال دادههای بارندگی و دمای حداقل و دمای حداکثر مشاهده و تولیدشده توسط
LARS-WG
Table 3 Chi-square test results for probability distribution of rainfall data a and minimum temperature and maximum
temperature observed and produced by LARS-WG
ماه

دادههای دمای حداقل مشاهدهشده و
تولیدشده
P-value
مقدار کای اسکوئر

دادههای دمای حداکثر مشاهدهشده و
تولیدشده
P-value
مقدار کای اسکوئر

0.9125
0.9125
0.9989
0.9989
1
0.9989
0.9989
0.9991
0.9989
1
0.9989
0.9989

0.9989
0.9989
0.9989
1
0.9991
0.9989
0.9991
0.9989
0.9989
0.9989
0.9989
0.9989

0.158
0.158
0.106
0.106
0.053
0.106
0.106
0.105
0.106
0.053
0.106
0.106

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

0.106
0.106
0.106
0.053
0.105
0.106
0.105
0.106
0.106
0.106
0.106
0.106

دادههای بارندگی مشاهده و تولیدشده
مقدار کای اسکوئر

0.189
0.185
0.193
0.139
0.245
0.154
0.129
0.149
0.059
0.139
0.056
0.209

P-value
0.7608
0.7833
0.7378
0.9685
0.4381
0.9271
0.985
0.9432
1
0.9685
1
0.643

جدول  -4مقایسه مقادیر میانگین دادههای بارندگی ماهانه مشاهدهشده و تولیدشده توسط LARS-WG
Table 4 Comparison of average monthly rainfall data observed and generated by LARS-WG
ماه

میانگین دادههای مشاهدهشده بارش

میانگین دادههای شبیهسازیشده بارش

آزمون t

P-value

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

47.28
41.75
59.95
49.15
57
51.38
67.55
66.1
66.85
61.92
63.62
41.38

37.55
38.39
62.59
53.84
49.01
50.75
69.62
61.19
72.91
63.65
65.1
39.92

1.665
0.69
-0.393
-0.621
1.194
0.087
-0.251
0.641
-0.839
-0.197
-0.172
0.259

0.101
0.493
0.696
0.537
0.237
0.931
0.803
0.524
0.405
0.845
0.864
0.797
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 -1-3ریزمقیاس نمایی بهوسیله مدل LARS-WG

همانطور که گفته شد مراحل تولید سناریوهای اقلیم
روزانه توسط مدل  LARS-WGدر سهگام انجام می-
شود .ابتدا مدل توسط دادههای مشاهداتی دمای حداقل،
دمای حداکثر و بارندگی  46ساله ()1395-1349
ایستگاه شیراز مورد واسنجی قرار میگیرد .گام دوم
صحتسنجی مدل میباشد که در این مرحله توانایی مدل
در شبیهسازی اقلیم ایستگاه شیراز بررسی میشود .برای
این منظور  200سال دادههای ساختگی دمای حداقل،
دمای حداکثر و بارندگی توسط پارامترهای بهدستآمده
در طی واسنجی مدل ،تولید میشود .سپس مشخصههای
آماری دادههای هواشناسی مشاهدهشده و ساختگی برای
تعیین اینکه آیا اختالفات معنیداری وجود دارد یا نه از
طریق مقایسه دو فایل آماری تحلیل میشوند.
جدول  -5مقایسه مقادیر میانگین دادههای دمای حداقل
ماهانه مشاهدهشده و تولیدشده توسط LARS-WG
Table 5 Comparison of mean values of minimum
monthly temperature data observed and

generated by LARS-WG
ماه
Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec

میانگین
دادههای
مشاهدهش
-3.9
-3.4
-0.22
4.45
7.69
11.44
14.32
14.61
10.92
6.52
2.09
-1.37

میانگین
دادههای
شبیهسازی
شده

آزمون t

P-value

-4.13
-3.79
-0.38
4.5
7.9
11.19
14.24
14.55
10.74
6.57
2.18
-1.31

0.695
1.227
0.64
-0.198
-1.033
1.718
0.464
0.354
0.784
-0.248
-0.437
-0.181

0.49
0.225
0.525
0.844
0.306
0.091
0.644
0.725
0.436
0.805
0.664
0.857

نتایج آزمون کای اسکوئر و  P-valueدر جدولهای ()3
الی ( )6آورده شده است .نتایج آزمونها برای دادههای
بارندگی ،دمای حداقل و دمای حداکثر در تمامی ماههای
سال را نشان میدهد .مقادیر  P-valueهمگی در سطح
معنیداری یک درصد قابل قبول بوده و میتوان گفت
مدل  ،LARS-WGتوانمندی الزم را برای شبیهسازی

متغیرهای بارندگی و دمای ایستگاه منطقه مطالعاتی را
دارد.
جدول  -6مقایسه مقادیر میانگین دادههای دمای حداکثر
ماهانه مشاهدهشده و تولیدشده توسط LARS-WG
Table 6 Comparison of mean values of maximum
monthly temperature data observed and generated
by LARS-WG
میانگین داده-
میانگین
های
دادههای
Pآزمون t
ماه
value
شبیهسازیشده
مشاهدهشده
Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec

7.71
8.85
12.17
18.27
21.35
24.84
25.36
25.83
23.42
19.45
14.31
10.29

6.99
8.45
11.27
18.82
21.39
24.76
25.09
25.63
23.33
19.13
14.28
9.95

1.659
0.907
1.717
1.219
0.104
0.219
0.726
0.498
0.221
0.761
0.07
0.811

0.103
0.368
0.091
0.228
0.918
0.827
0.471
0.62
0.826
0.45
0.944
0.421

 -4نتیجهگیری
در این پژوهش بهمنظور شبیهسازی اقلیم آینــده (سـال-
های  )1397-1443بـرای محاسـبه شاخص خشک سالی
در اسـتان فـارس ،دادههای مورداسـتفاده شـامل مقـادیر
روزانهی بارش ،دمـای کمینـه ،دمـای بیشـینه و سـاعات
آفتابی ایستگاه شـیراز در یـک دورهی  46سـاله (-1395
 )1349و بهعنوان ورودی برای مدل آماریLARS-WG
استفاده شـد .بـرای شـبیهسـازی پارامترهـای اقلیمـی در
حوضه ایسـتگاه شـیراز دادههـای مـدل  HADCM3بـا
استفاده از مدل  WG-LARSتحـت دو سـناریوی  A2و
 A1Bریزمقیاس شدند .بر اساس نتـایج بـهدسـتآمـده از
بهکارگیری مدل  LARS-WGو با توجه بهدقت مدل در
شبیه سازی دادههای مشاهده شده ،توانایی خوب این مدل
در پیشبینی مشخص میگردد.
 -1با توجه به توانایی این مدل در پیشبینی پارامترهـای
آب و هوایی در حدود اطمینان  ،%95مدل حاضر را مـی-
توان برای ارزیابی تغییر اقلیم در ایـن ناحیـه و نـواحی بـا
اقلیم مشابه استفاده کرد.
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 دمای متوسط ساالنه حوضه در دوره آتی تحت سناریو-3
1/3 ˚C  حـدودA2  و تحـت سـناریو1/1˚C  حدودA1B
 بیشترین افزایش دما در.نسبت به دوره پایه افزایش یابد
.هر دو سناریو متعلق به فصل بهار و تابستان میباشد
SPI  روند تغییرات ماهه شاخصSPI  مطابق شاخص-4
در ایستگاه شیراز حاکی از این است که تداوم و شدت
.خشکسالی در دههی اخیر افزایشیافته و ادامه دارد

 میزان تغییرات میـانگین بـارش دوره آتـی نسـبت بـه-2
دوره پایه در ماههای مختلـف و تحـت دو سـناریو بسـیار
 متعلق به ماه،%80  بیشترین افزایش با حدود.متغیر است
 است که در دوره آتی نسبت بهA2 سپتامبر تحت سناریو
،A1B  همچنین تحت سناریو.دوره مطالعاتی رخداده است
میانگین بارش ساالنه در دوره آتـی نسـبت بـه دوره پایـه
،A2  افـزایش خواهـد یافـت و تحـت سـناریو%5/5 حدود
%1/5 بارش ساالنه در دوره آتی نسبت به دوره پایه حدود
افزایش خواهد یافت
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Abstract
In this study, in order to simulate the current climate (1970-2016) for calculating the drought index in Fars
Province, the data used include daily rainfall, minimum temperature, maximum temperature, and sunny
hours at Shiraz station in a period of 46 years (1970-2016) as the entry for the LARS-WG statistical
model. To simulate the climatic parameters at the Shiraz station basin, the data of HADCM3 model were
subscaled using WG-LARS model under two scenarios A2 and A1B. The results showed that the average
annual rainfall will increase under A2 scenario by about 1.5% and under A1B scenario by about 5.5.
Moreover, sunshine hours in the study period will be reduced under both scenarios. With high
precision, the model could simulate maximum temperature, minimum temperature, and radiation
parameters, but more error in simulating was presented in the precipitation parameter than other
parameters. The highest increase, with about 80%, was due in September under scenario A2, which
occurred in the upcoming period of the study period. Based on the SPI drought index, the most severe
droughts occurred in 2008 in Shiraz station showing an index value of -2.89. Moreover, SPI shows that the
most precipitation was recorded in 1995 with an index value of 1.91.

Keywords: Atmospheric General Circulation Model; Downscaling; LARS-WG Model; SPI;
Shiraz.

1399  بهار،1  شماره،6  دوره،محیطزیست و مهندسی آب

