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ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮ اﻗﻠﯿﻢ ﺑﺮ ﻣﻨﺤﻨﯽﻫﺎي ﺳﺨﺘﯽ -ﻣﺪت -ﻓﺮاواﻧﯽ ﺧﺸﮑﺴﺎﻟﯽ ﺣﻮزه آﺑﺮﯾﺰ ﻗﺮهﺳﻮ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از
ﺗﻮاﺑﻊ ﻣﻔﺼﻞ
4

ﻣﺴﻌﻮده ﻋﺰﯾﺰآﺑﺎدي ﻓﺮاﻫﺎﻧﯽ ،1ﺑﻬﺮام ﺑﺨﺘﯿﺎري ،*2ﮐﻮرش ﻗﺎدري ،3ﻣﺤﺴﻦ رﺿﺎﭘﻮر
 .1داﻧﺸﺠﻮي ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﯿﺪ ﺑﺎﻫﻨﺮ ﮐﺮﻣﺎن
 .2اﺳﺘﺎدﯾﺎر ﺑﺨﺶ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ آب داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﯿﺪ ﺑﺎﻫﻨﺮ ﮐﺮﻣﺎن
 .3اﺳﺘﺎدﯾﺎر ﺑﺨﺶ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ آب داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﯿﺪ ﺑﺎﻫﻨﺮ ﮐﺮﻣﺎن
 .4اﺳﺘﺎدﯾﺎر ﺑﺨﺶ آﻣﺎر داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﯿﺪ ﺑﺎﻫﻨﺮ ﮐﺮﻣﺎن
)ﺗﺎرﯾﺦ درﯾﺎﻓﺖ -1394/10/12 :ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺼﻮﯾﺐ(1395/2/21 :

ﭼﮑﯿﺪه
ﺗﻐﯿﯿﺮ اﻗﻠﯿﻢ ﺗﺄﺛﯿﺮات ﻣﺘﻌﺪدي ﺑﺮ ﻣﻘﺪار ﺑﺎرش ﻣﯽﮔﺬارد و ﮔﺮﻣﺎﯾﺶ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺷﺘﺎب ﺑﺨﺸﯿﺪن ﺑﻪ ﺧﺸﮏ ﺷﺪن زﻣﯿﻦ ،ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ
اﻓﺰاﯾﺶ ﻓﺮاواﻧﯽ و ﺷﺪت ﺧﺸﮑﺴﺎﻟﯽﻫﺎ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﺧﻮد ﺑﺮ ﻣﻨﺤﻨﯽﻫﺎي ﺳﺨﺘﯽ -ﻣﺪت -ﻓﺮاواﻧﯽ ﺧﺸﮑﺴﺎﻟﯽ ) (SDFﻣﺆﺛﺮ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﻫﺪف از اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ،ارزﯾﺎﺑﯽ اﺛﺮات ﺗﻐﯿﯿﺮ اﻗﻠﯿﻢ ﺑﺮ ﻣﻨﺤﻨﯽﻫﺎي  SDFدر ﺣﻮزه آﺑﺮﯾﺰ ﻗﺮهﺳﻮ واﻗﻊ در اﺳﺘﺎن
ﮔﻠﺴﺘﺎن در دوره آﺗﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .اﺑﺘﺪا ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي ﺑﺎرش و دﻣﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺮي زﻣﺎﻧﯽ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺣﻮزه ﻃﯽ ﺳﺎلﻫﺎي -2012
 1983و ﺧﺮوﺟﯽﻫﺎي ﻣﺪل ﮔﺮدش ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺟﻮ  CanESM2ﺗﺤﺖ ﺳﻪ ﺳﻨﺎرﯾﻮ  RCP 4.5 ،RCP 2.6و  RCP 8.5و ﻣﺪل
رﯾﺰﻣﻘﯿﺎسﻧﻤﺎﯾﯽ آﻣﺎري  SDSMدر دوره  2019-2048ﺑﺮآورد ﺷﺪﻧﺪ .ﭘﺲ از آن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﺎﺧﺺ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺧﺸﮑﺴﺎﻟﯽ
) (RDIﺳﻪﻣﺎﻫﻪ و روﯾﮑﺮد ﺗﺎﺑﻊ ﻣﻔﺼﻞ و دوره ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺷﺮﻃﯽ ﻣﻨﺤﻨﯽﻫﺎي  SDFﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﻮزه در دوره ﭘﺎﯾﻪ و آﺗﯽ
اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪﻧﺪ .ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي ﺑﺎرش و دﻣﺎي ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ در ﺣﻮزه ،ﻋﻤﻮﻣﺎً در دوره آﯾﻨﺪه ﺗﺤﺖ ﺳﻨﺎرﯾﻮﻫﺎي
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﮐﺎﻫﺶ و اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ و در دوره ﭘﺎﯾﻪ ،دوره ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﯾﮏ روﯾﺪاد ﺧﺸﮑﺴﺎﻟﯽ ﺑﺎ ﻣﯿﺰان ﺳﺨﺘﯽ  10و
ﻣﺪت ﺑﺮاﺑﺮ ﯾﺎ ﮐﻤﺘﺮ از  6ﻣﺎه 5 ،ﺳﺎل ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .دوره ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻫﻤﯿﻦ روﯾﺪاد ﺧﺸﮑﺴﺎﻟﯽ ﺗﺤﺖ ﺳﻨﺎرﯾﻮﻫﺎي RCP ،RCP 2.6
 4.5و  RCP 8.5ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺮاﺑﺮ  17 ،21و  4ﺳﺎل ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
واژهﻫﺎي ﮐﻠﯿﺪي :اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن ،دوره ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺷﺮﻃﯽ ،SDSM ،ﺳﺨﺘﯽ -ﻣﺪت -ﻓﺮاواﻧﯽ ﺧﺸﮑﺴﺎﻟﯽ

ﻣﻘﺪﻣﻪ

از ﺗﺸﺪﯾﺪ ﻧﺎﻫﻨﺠﺎريﻫﺎي ﻣﺜﺒﺖ و اﻓﺰاﯾﺸﯽ دﻣﺎي ﮐﺮه زﻣﯿﻦ ،ﺑﺎ
ﻋﻨﻮان ﮔﺮﻣﺎﯾﺶ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﯾﺎد ﻣﯽﺷﻮد .ﮔﺮﻣﺎﯾﺶ ﺟﻬﺎﻧﯽ و ارﺗﺒﺎط
ﻣﻌﻨﯽدار ﺗﻐﯿﯿﺮات دﻣﺎ و ﺑﺎرش ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ دﻧﯿﺎ ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻬﻢ-
ﺗﺮﯾﻦ ﻧﻤﻮدﻫﺎي ﺗﻐﯿﯿﺮ اﻗﻠﯿﻢ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ) Ghavidel
 .(Rahimi, 2010ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﺎرش داراي دو ﭘﺪﯾﺪه ﺣﺪي
ﺳﯿﻞ و ﺧﺸﮑﺴﺎﻟﯽ اﺳﺖ ) .(Moradi et al., 2009ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ،
اﻓﺰاﯾﺶ وﻗﻮع ﺧﺸﮑﺴﺎﻟﯽ در ﻋﺮضﻫﺎي ﭘﺎﯾﯿﻦ و ﻣﯿﺎﻧﻪ ،ﺑﻪﺧﺼﻮص
در ﻓﺼﻮل ﮔﺮم ﮐﻪ ﻣﯿﺰان ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﻘﺪار ﺧﻮد ﻣﯽرﺳﺪ،
در آﯾﻨﺪهاي ﻧﻪ ﭼﻨﺪان دور اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽرود ).(IPCC، 2007
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮ اﻗﻠﯿﻢ ﺑﺎﻋﺚ ﮔﺴﺘﺮش ﺧﺸﮑﺴﺎﻟﯽ و ﺗﺪاوم آنﻫﺎ ﻣﯽ-
ﺷﻮد .ﺧﺸﮑﺴﺎﻟﯽ ﺑﺎ ﺧﺸﮑﯽ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ .ﺧﺸﮑﯽ ﺟﺰء ذات
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻮده و ﻓﻄﺮت اﻗﻠﯿﻤﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺳﺖ وﻟﯽ ﺧﺸﮑﺴﺎﻟﯽ ﺟﺰء
ذات ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﻨﺎ ﺑﻪ دﻻﯾﻠﯽ ازﺟﻤﻠﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﺑﺎرﻧﺪﮔﯽ رخ
* ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﻣﺴﺌﻮلdrbakhtiari@uk.ac.ir :

ﻣﯽدﻫﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺧﺸﮑﺴﺎﻟﯽ ﻫﻢ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺧﺸﮏ و ﻫﻢ در
ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺮﻃﻮب ﺑﻪ وﻗﻮع ﻣﯽﭘﯿﻮﻧﺪد ).(Asadi Zarch et al., 2009
از اﯾﻦرو اﮔﺮ ﺑﺘﻮان زﻣﺎن وﻗﻮع آن را زودﺗﺮ از ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪن اﺛﺮات آن
ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮد ﻣﯽﺗﻮان ﮔﺎم ﻣﻬﻤﯽ در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ در ﺷﺮاﯾﻂ
ﺑﺤﺮاﻧﯽ ﺑﺮداﺷﺖ .ﯾﮑﯽ از ﻣﺘﺪاولﺗﺮﯾﻦ روشﻫﺎ ﺟﻬﺖ ارزﯾﺎﺑﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ
اﻗﻠﯿﻢ آﯾﻨﺪه ﺑﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺪلﻫﺎي ﮔﺮدش ﻋﻤﻮﻣﯽ
ﺟﻮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺧﺸﮑﺴﺎﻟﯽ ﯾﮏ ﭘﺪﯾﺪه ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﺣﺪي و ﭼﻨﺪ ﻣﺘﻐﯿﺮه
اﺳﺖ و ﻣﺸﺨﺼﻪﻫﺎي آن )ﺳﺨﺘﯽ و ﻣﺪت( ﺑﻪ ﻫﻢ واﺑﺴﺘﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ و
ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﺟﺪاي از ﻫﻢ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﮑﺮده و ﻫﺮﮐﺪام ﺑﺮ دﯾﮕﺮي
ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار اﺳﺖ .اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺎﺑﻊ ﻣﻔﺼﻞ ١دوﻣﺘﻐﯿﺮه ﺑﯿﻦ ﺳﺨﺘﯽ و
ﻣﺪت ﺧﺸﮑﺴﺎﻟﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﺎدار ﺑﯿﻦ اﯾﻦ دو وﯾﮋﮔﯽ
ﺧﺸﮑﺴﺎﻟﯽ را ﻧﺸﺎن دﻫﺪ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﺗﺎﺑﻊ ﻣﯽﺗﻮان دوره
ﺑﺎزﮔﺸﺖ روﯾﺪادﻫﺎي ﺧﺸﮑﺴﺎﻟﯽ را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮد ) Yusof et al.,
 (2006) Shiau .(2013ﺑﺮاي اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر از ﺗﻮاﺑﻊ ﻣﻔﺼﻞ ﺑﺮاي ﺗﺤﻠﯿﻞ
1. Copula
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خشکسالی کمک گرفت .در این میان ،تهیه منحنیهای سختی-
مدت -فراوانی (  )SDFبه تعیین زمان وقوع مجدد یک رویداد
خشکسالی در آینده با سختی و تداوم معین ،کمک میکند و از
این رو ابزاری مفید برای مدیریت آب و طراحی در برخی پروژهها
میباشد ()2015( Bazrafshan et al. .)Rajsekhar et al., 2014
به مقایسه دو شاخص بارش استانداردشده چند متغیره
(  )MSPIو کمبود توأم (  )JDIبا کاربرد تابع مفصل در 42
ایستگاه در ایران در دوره  1366-2111پرداختند .بررسیها
نشان داد که شاخص  JDIنمیتواند طبقات خشکسالی حدی را
تشخیص دهد .در کل نتایج برتری کلی شاخص  MSPIرا در

پایش خشکسالیها نشان داد.

)2009( Shiau and Modarres

برای ایجاد رابطه بین سختی ،مدت و فراوانی خشکسالی در دو
ایستگاه آبادان و انزلی در دوره  1314-2113از تابع مفصل
دومتغیره و شاخص بارش استانداردشده (  )SPIاستفاده و
منحنیهای  SDFرا استخراج کردند .بررسیها نشان داد که
مقدار سختی خشکسالی به ازای مدت و دوره بازگشت معین در
انزلی نسبت به آبادان بیشتر استFarrokhnia and Morid .
( )2008برای تحلیل خصوصیات احتماالتی خشکسالی در
ایستگاه مهرآباد تهران ،احتمال وقوع و دوره بازگشت دومتغیره
خشکسالی برمبنای شاخصهای  SPIو خشکسالی مؤثر ( )EDI
را مورد مطالعه قرار دادند .نتایج بهدستآمده نشاندهنده
قابلیتهای مناسب توابع مفصل نسبت به روشهای متداول در
مدلسازی احتماالتی دومتغیره خشکسالی میباشدKwak et .
 )2015( al.به منظور تحلیل اثر تغییر اقلیم بر خشکسالیهای
هیدرولوژیکی حوزه روخانه  Namhanدر کره جنوبی با استفاده
از سناریوی  A1Bو مدل اقلیمی منطقهای اداره هواشناسی کره
جنوبی ( )KMA RCM6و توابع مفصل ،منحنیهای SDF
خشکسالی را رسم کردند و فراوانی وقوع خشکسالی را تا سال
 2111پیشبینی کردند .نتایج نشان داد که فراوانی وقوع
خشکسالیهای شدید کوتاهمدت در آیندهای نزدیک افزایش
مییابد .با توجه به مطالعات انجامشده در زمینه تأثیر تغییر
اقلیم بر منحنیهای  SDFبا رویکرد تابع مفصل مشخص گردید
که تاکنون در سطح جهانی ،مطالعات اندکی در این زمینه انجام
شده است و در ایران نیز تاکنون مطالعهای در این زمینه صورت
نگرفته است .از طرفی ،افزایش شدت خشکسالیهای اخیر در
1. Severity-Duration-Frequency
2.Multivariate Standardized Precipitation Index
3.Joint Deficit Index
4.Standardized Precipitation Index
5.Effective Drought Index
.
6Korea
Meteorological Administration regional climate model

حوزه قرهسو واقع در استان گلستان ،باعث کمبود آب و ایجاد
خسارات در بخش کشاورزی شده است .لذا هدف از این پژوهش،
استخراج منحنیهای سختی -مدت -فراوانی خشکسالی
کشاورزی ،تحت تأثیر تغییر اقلیم ،با استفاده از مدل اقلیمی و
تابع دومتغیره مفصل برای دوره حاضر و آتی میباشد.

مواد و روشها
منطقه مطالعهشده

حوزه آبریز قرهسو در محدوده طول شرقی " 14° 2' 16/9تا
" 14° 43' 12و عرض شمالی " 36° 36' 36تا "36° 13' 24
با مساحت  1162کیلومترمربع در جنوب غربی استان گلستان
در شمال ایران واقع شده است و  9درصد مساحت این استان را
تشکیل میدهد .متوسط بارندگی ،تبخیر و دمای ساالنه آن به-
ترتیب  131/34و  1133میلیمتر و  11/11درجه سانتیگراد
میباشد .در این پژوهش از دادههای بارش و دمای روزانه و
ماهانه  1ایستگاه در داخل حوزه در دوره مشترک 1393-2112
استفاده گردیده است .شکل  1موقعیت حوزه آبریز قرهسو بر
گستره ایران را نشان میدهد .جدول ( )1نیز مشخصات
ایستگاههای موردمطالعه را نشان میدهد .برای آزمون همگنی و
روند دادهها به ترتیب از آزمون توالی و روند من -کندال
استفاده گردید .نتایج هر دو آزمون ،وجود روند افزایشی معنادار
در دادههای ماهانه دما و تأیید تصادفی بودن دادههای بارش را
در کلیه ایستگاهها نشان داد .مراحل انجام پژوهش در این مقاله
در شکل  2ارائه شده است.
محاسبه سری زمانی ميانگين منطقهای بارش و دما

ازآنجاییکه اغلب محققان نیز در تحلیلهای مربوط به تغییر
اقلیم و خشکسالی ،به منظور تسریع در محاسبات بهجای بررسی
بارندگی و دمای ایستگاهها بهصورت مجزا ،روش میانگین منطقه-
ای را به کار میبرند (Golmohammadi ;Wilby et al., 2014
 .)and Massah Bavani, 2011بنابراین ادامه بررسیهای این
پژوهش نیز با استفاده از روش میانگین منطقهای انجام میگیرد.
بدین منظور دادههای مربوط به دما و بارش هر روز و هر ماه با
استفاده از دو روش درونیابی رگرسیون (چند متغیره) و IDW
( )Golmohammadi and Massah Bavani, 2011به مرکز
گرانی حوزه منتقل میشود و دادههای متناظر با مرکز گرانی
بدست میآیند .این دادهها بهعنوان دادههای میانگین منطقهای
محسوب میشوند.
7. Run Test
8.Mann-Kendall
9. Inverse Distance Weighting
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شکل  -3موقعيت حوزه آبريز قرهسو بر گستره ايران
جدول  -3مشخصات ايستگاههای مطالعاتی در حوزه آبريز قرهسو و اقليم آنها در سيستم دومارتن گسترشيافته ()Khalili, 1997

نام ایستگاه
غاز محله
شصتکالته
سیاهآب
محوطه اداره گرگان
گرگان
بندر ترکمن
کردکوی باالبلوک

طول جغرافیایی
(درجه-دقیقه-ثانیه)

عرض جغرافیایی (درجه-
دقیقه-ثانیه)

ارتفاع از سطح
دریا (متر)

14-1-22/3
14-21-11/3
14-3-16/13
14-21-41/43
14-24-49/33
14-6-1
14-1-23/11

36-46-9/3
36-41-1/19
36-43-31/23
36-11-31/11
36-14-19
36-12-11/33
36-41-11/16

6
261
-26
11
1
-21
61

کوچکمقياس کردن مقادير بارندگی و دما

در پژوهش حاضر بهمنظور برآورد دادههای بارش و دمای آینده
از مدل گردش عمومی جو  CanESM2تحت سه
سناریوی  RCP 4.5 ،RCP 2.6و  RCP 8.5و از مدل ریزمقیاس-
نمایی آماری  SDSM 4.2.9جهت ریزمقیاسنمایی دادههای
خروجی استفاده شد .مدل  CanESM2یک مدل جامع و جفت
شده و چهارمین نسل از مدلهای گردش عمومی جفت شده
(  )CGCM4است و جزء سری مدلهای  CMIP5و گزارش
پنجم (  )AR5هیئت بینالدول تغییر اقلیم (  )IPCCمیباشد
( .)Arora et al., 2011جدول ( )2مشخصات این مدل را نشان
میدهد .در گزارش پنجم دقت شبیهسازی و وضوح مکانی مدل-
ها نسبت به گزارش پیشین افزایش یافته است .همچنین در
سناریوهای  ،RCPمحدوده وسیعتر و مستدلتری از خط
1. Second generation Canadian Earth System model
2.Representative Concentration Pathway
3.Statistical Downscaling Model
4.Fourth-generation Coupled Global Climate Model
5.Coupled Model Intercomparison Project Phase 5
. Assessment Report
6Fifth
7.Intergovernmental Panel on Climate Change

نوع اقلیم (دومارتن
گسترشیافته)

سالهای مورد
بررسی

نیمه مرطوب گرمسیر
مرطوب معتدل
نیمه مرطوب معتدل
نیمه مرطوب گرمسیر
نیمه مرطوب گرمسیر
نیمه مرطوب معتدل
نیمه مرطوب معتدل

1311-1332
1312-1332
1341-1332
1361-1332
1334-1332
1311-1333
1311-1333

سیرهای تولید گازهای گلخانهای ( )GHGs9نسبت به
سناریوهای  SRESدر  AR4ارزیابی شده است .بهطورکلی عدم
قطعیتها در گزارش اخیر کاهش یافته است .سناریوهای RCP
شامل یک سناریوی کاهشی سخت-گیرانه ( ،)RCP 2.6دو
سناریوی حد واسط ( RCP 4.5و  )RCP 6و یک سناریوی
بدبینانه ( )RCP 8.5با تولید گازهای گلخانهای بسیار باال
میباشند RCP 4.5 ،RCP 6 ،RCP 8.5 .و  RCP 2.6اثر گازهای
گلخانهای بر واداشت تابشی را در سال  2111به ترتیب تا ،9/1
 4/1 ،6و  2/6وات بر مترمربع ( )W/m2تخمین زدهاند (2014
 .)IPCC،مدل  SDSMیک ابزار رگرسیون بنیان چندگانه است و
امروزه بهعنوان پرکاربردترین مدل ریزمقیاس نمایی و بهترین
مولد داده شرطی در سطح جهان شناخته شده است .عملکرد و
ساختار مدل  SDSMدر چهار مرحله خالصه میشود :انتخاب
متغیرهای پیشبینی کننده به نام متغیر مستقل ،واسنجی مدل،
ارزیابی مدل و تولید سناریوهای آتی ( .)Wilby et al., 2014در
مرحله انتخاب بهترین متغیرهای مستقل ازآنجاییکه احتمال
میرود پیشگوهای شبکههای نزدیک به منطقه مطالعاتی نیز بر
8.Greenhouse Gases
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اخذ دادههای روزانه بارش و دمای مربوط به سالهای -2012
1983ایستگاههای مورد نظر در گستره حوزه قرهسو
آزمون کیفیت دادهها

آزمون توالی و من -کندال

ی ححووززهه
ش وو ددمماای
ی ببااررش
ی ممییااننگگیینن ممننططققههاای
ممححااسسببهه سسرری

روش  IDWو رگرسیون چند متغیره

بررسی اثرات تغییر اقلیم

دریافت دادههای بازتحلیل

انتخاب متغیر پیشگوی مناسب

غربالگری متغیرهای پیشگو

NCEP

ریزمقیاس نمایی به وسیله خروجی مدل
بزر مقیاس و مدل SDSM

کالیبراسیون مدل
سناریو

سناریو

RCP 8.5

سناریو

RCP 4.5

اخذ دادههای شبیهسازی شده برای سالهای  2019-2048توسط
مدل  CanESM2تحت سه سناریوی انتشار

RCP 2.6

دمای ماهانه 2019-2048

بارش ماهانه 2019-2048

محاسبه تبخیر تعر

روش ترنتوایت

محاسبه شاخص
تئوری ران

استخراج دادههای سختی و مدت خشکسالی

برازش تابع مفصل دو متغیره منتخب بر توزیعهای حاشیهای

با روش تابع توزیع گاما

معیارهای  MSE ،RMSEو

RDI

برازش توزیع آماری منتخب بر سختی و مدت

آزمون کلموگروف -اسمیرنف ،اندرسون -دارلین  ،کای مربع
آزمون اندرسون دارلین

تولید داده /صحتسنجی

AIC

برآورد پارامتر بر اساس ضریب کندال
رسم خطوط هممقدار متناظر با احتمال وقوع
توأم سختی و مدت

محاسبه تابع مفصل شرطی
محاسبه دوره بازگشت شرطی

))(TS|D(s|d

تعیین سختی خشکسالی برای تداوم  1تا  29ماه و دوره بازگشت  50 ،20 ،10 ،5 ،2و  100سال

استخراج منحنی
مربوط به دوره پایه

استخراج منحنی  SDFبر
اساس سناریو RCP 2.6

SDF

استخراج منحنی  SDFبر
اساس سناریو RCP 4.5

استخراج منحنی  SDFبر
اساس سناریو RCP 8.5

مقایسه منحنیهای  SDFبرآورد شده حاصل از سناریوهای تغییر
اقلیم و منحنی مربوط به دادههای مشاهداتی

شکل -2مراحل انجام پژوهش
جدول  -2مشخصات مدل )2133 ،Arora et al.( CanESM2

نام مدل
CanESM2

()2111

قدرت تفکیک اتمسفری
(درجه) (طول عرض)
2891°

2891°

قدرت تفکیک اقیانوسی
(درجه) (طول عرض)

گروه مؤسس

دوره شبیهسازی
تاریخی /آینده

سناریوهای شبیه-
سازی

1841° 1834°

(،)1CCCMA
کانادا

1911-2111
2116-2111/

 RCP4.5 ،RCP 2.6و
RCP8.5

مرجع
آرورا و همکاران
()2111

1 .Canadian Center for Climate Modelling and Analysis

بارش و دمای ایستگاهها تأثیرگذار باشد ،بنابراین برای افزایش
دقت مدل ،عالوه بر دادههای شبکه مربوط به حوزه ،از دادههای
 11شبکه مجاور و نزدیک به ایستگاهها نیز استفاده گردید .بعد
از آن ،کالیبراسیون مدل انجام میپذیرد و با سعی و خطا و در
نظر گرفتن معیارهای ارزیابی ،بهترین دوره از بین آنها سریای

انتخاب میشود که بیشترین همبستگی را با دادههای مشاهداتی
داشته باشد .برای آزمون کارایی مدل ،از معیارهای ،RMSE ،R2
 MAEو ضریب  NSEاستفاده میشود ( Taei Semiromi et
1. Root Mean Square Error
2.Mean absolutely error
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 .)al., 2014برای در نظر گرفتن عدم قطعیت در مدل
در مرحله صحتسنجی 111 ،سری داده روزانه تولید شد .از بین
آنها سریای انتخاب شد که بیشترین همبستگی را با دادههای
مشاهداتی داشت .بهمنظور بررسی میزان حساسیت مدل
 SDSMبه خروجی مدل جهانی ،شاخصهای بارش و دما با
استفاده از دادههای تاریخی مدل  CanESM2در دوره -2111
 1393شبیهسازی و سپس با دادههای مشاهداتی مقایسه شدند
و توانایی مدل بزر مقیاس در تولید سناریو برای دورههای آتی
مورد ارزیابی قرار میگیرد .پس از این مراحل ،با استفاده از
دادههای دوره زمانی آینده مدل بزر مقیاس موردنظر ،دادههای
بارش و دما برای دوره زمانی  2113-2149تحت سه سناریو
تأیید شده  IPCCبرآورد میگردند و درنهایت به مقایسه
نمودارهای دادههای پایه مشاهداتی و محاسباتی برای دوره پایه
و آینده پرداخته میشود.
SDSM

شاخص RDI

ازآنجاکه پایش خشکسالیهای کوتاهمدت در مدیریت آب و
محصوالت کشاورزی اهمیت بسیاری دارد ،بنابراین خشکسالیها
در این مطالعه توسط شاخص  RDIاصالحشده ( Mosaedi and
 )Ghabaei Sough, 2011a;bبا مقیاس سهماهه و با هدف
بررسی خشکسالی کشاورزی توصیف و در دوره پایه و آتی تحت
سه سناریوی توصیفشده محاسبه میشوند که به دلیل
محدودیت تعداد صفحات از شرح کامل آن اجتناب شده است.
ذکر این نکته الزم است که شاخص مذکور بر مبنای نسبت
بارندگی تجمعی به تبخیر-تعر پتانسیل تجمعی در مقیاس
زمانی معین تعریف میشود .پس از آن دو خصوصیت خشکسالی
یعنی سختی و مدت با استفاده از تئوری ران ( Yevjevich,
 )1967استخراج میشوند و برای حد شروع و پایان خشکسالی
مقدار صفر شاخص اختیار شده است.
تابع مفصل

کلمه مفصل برای اولین بار در ریاضیات و آمار توسط
( )1959بر مبنای قضیهای به نام خودش به کار گرفته شد .از
یک نقطه نظر ،مفصلها توابعی میباشند که توابع توزیع چند
متغیره را به توابع توزیع حاشیهایشان متصل میکنند و از طرف
دیگر ،مفصلها نوعی از توابع توزیع چند متغیره هستند که
حاشیههای یکبعدیشان بر بازه ( )1،1یکنواخت میباشد
( .)Nelsen, 2007در این پژوهش ،از توابع مفصل دوبعدی برای
Sklar

1. Nash-Sutcliffe efficiency
2. Theory of Runs

ایجاد توزیع دومتغیره سختی -مدت خشکسالی استفاده خواهد
شد .بهطورکلی رویکرد مفصل شامل دو مرحله میباشد-1 :
برازش توابع توزیع حاشیهای -2 ،تعیین ساختار وابستگی بین
حاشیهها .برای برازش توابع مفصل بر خصوصیات خشکسالی،
احتیاج به توابع توزیع حاشیهای آنها میباشد ( Nazemi and
 .)Elshorbagy, 2012در این مطالعه توزیعهای حاشیهای به
توزیعهای ذکرشده محدود نمیگردد .بدین منظور 31 ،تابع
توزیع تک متغیره بر مقادیر دادههای مشاهداتی سختی و مدت
خشکسالی برازش داده شد .روش تخمین پارامتر توزیعهای
حاشیهای ،روش حداکثر درستنمایی ( )Laio, 2004میباشد.
برای انتخاب بهترین تابع توزیع حاشیهای ،از سه آزمون
کلموگروف -اسمیرنف  ،اندرسون -دارلین  ،کای اسکوئر ،
( )Song and Singh, 2010استفاده گردید.
برازش تابع مفصل

در این پژوهش ،از توابع مفصل دومتغیره ارشمیدسی شامل
کالیتون  ،فرانک و گامبل ( )Shiau, 2006;Nelsen, 2007و
خانواده پالکت ( )Kao and Govindaraju, 2008جهت برازش بر
توزیعهای حاشیهای و ایجاد احتمال توأم سختی و مدت
خشکسالی در نظر گرفته شدند .جهت برازش توابع مفصل بر
دادههای سختی و مدت خشکسالی ،تخمین پارامتر توابع مورد
نیاز است .روشهای متعددی برای تخمین پارامتر وابستگی
مفصل بر جفت دادهها وجود دارد .در این پژوهش ،از روش
برآورد بر اساس ضریب کندال استفاده شده است .در این روش
مقدار  θبرحسب تابعی از  τکندال محاسبه میشود ( Nelsen,
 .)2007بهمنظور تعیین تابع مفصل مناسب از آماره آزمون نکوئی
برازش اندرسون دارلین با روش تابع توزیع گاما یا AnGamma
استفاده شد ( .)Genest et al., 2009همچنین ،از معیارهای
 AIC ،RMSEو  )Rajsekhar et al., 2014( MSEبرای
انتخاب بهترین تابع مفصل استفاده شد.
دوره بازگشت شرطی

دوره بازگشت سختی و مدت خشکسالی ،همچنین میتوانند
بهصورت مشروط تعریف شوند)2009( Modarres and Shiau .
برای تعیین روابط  SDFخشکسالی ،دوره بازگشت
3. Maximum likelihood
4. Kolmogorov–Smirnov
5. Anderson-Darling
6. Chi-Squared
7. Clayton
8. Frank
9. Gumbel
10. Akaike information criterion
11. Mean Square Error
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ﺑﺎزﮔﺸﺖ و ﻣﺪت ﻣﻌﯿﻦ ﺧﺸﮑﺴﺎﻟﯽ ﺑﻪدﺳﺖ ﻣﯽآﯾﻨﺪ .ﺣﺎل ﺑﺎ
داﺷﺘﻦ ﺳﺨﺘﯽ و ﻣﺪتﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ازاي دوره ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻣﻌﯿﻦ
ﻣﯽﺗﻮان ﻣﻨﺤﻨﯽﻫﺎي  SDFرا رﺳﻢ ﮐﺮد.

ﺷﺮﻃﯽ) TS|D (s|dرا ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ از ﻣﻌﺎدﻻت  1و  2ﺑﻪ
دﺳﺖ ﻣﯽآﯾﺪ:
)راﺑﻄﻪ (1
1
}])ϒ{1-CF |F [F S(s)|F D(d
S D

)راﺑﻄﻪ (2

=

])∂C[(F S(s),F D(d
)∂F D(d

1
)ϒ[1-F S|D (s|d

=)TS|D (s|d

ﻧﺘﺎﯾﺞ و ﺑﺤﺚ
ﻫﺮﮐﺪام از دو دوره  1983-1997و  1998-2012ﺑﻪﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺮاي
واﺳﻨﺠﯽ و ﺻﺤﺖﺳﻨﺠﯽ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺑﺎرش ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ
و دورهﻫﺎي  1983-2006و  2007-2012ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺮاي

=])CFS|F [FS (s)|FD(d
D

]) CFS|FD [FS (s)|FD(dﺗﺎﺑﻊ ﻣﻔﺼﻞ ﺷﺮﻃﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و
ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪه ﻣﯿﺰان اﺣﺘﻤﺎل ﺗﻮأم وﻗﻮع ﺧﺸﮑﺴﺎﻟﯽ ﺑﺎ ﻣﻘﺪار ﺳﺨﺘﯽ

واﺳﻨﺠﯽ و ﺻﺤﺖﺳﻨﺠﯽ ﻣﺘﻐﯿﺮ دﻣﺎ در ﻣﺪل  SDSMاﻧﺘﺨﺎب
ﺷﺪﻧﺪ .در ﺷﮑﻞ ) (3و ﺟﺪول  3ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دوره ﺻﺤﺖ-

 sﺑﻪ ازاي ﻣﺪت ﺧﺸﮑﺴﺎﻟﯽ ﺑﺮاﺑﺮ ﯾﺎ ﮐﻤﺘﺮ از ﻣﻘﺪار  dﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
) TS|D (s|dﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ ﺑﺎ دوره ﺑﺎزﮔﺸﺖ روﯾﺪاد ﺧﺸﮑﺴﺎﻟﯽ ﺑﺎ ﻣﻘﺪار

ﺳﻨﺠﯽ و ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزي دوره ﭘﺎﯾﻪ ﻣﺪل  SDSMﺑﺮاي ﺑﺎرش و دﻣﺎ
آورده ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺳﺨﺘﯽ ﻣﻌﯿﻦ ﺑﺮاي زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺪت ﺧﺸﮑﺴﺎﻟﯽ از ﺣﺪ آﺳﺘﺎﻧﻪ d
ﮐﻤﺘﺮ ﯾﺎ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎﺷﺪ ϒ .ﻧﺮخ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺧﺸﮑﺴﺎﻟﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ) Shiau

)اﻟﻒ(

.(and Modarres, 2009
رﺳﻢ ﻣﻨﺤﻨﯽﻫﺎي SDF

ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺟﻤﻊﺑﻨﺪي ﮐﻠﯽ ،ﭘﺲ از ﺑﺮازش ﺗﺎﺑﻊ ﻣﻔﺼﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮ
دادهﻫﺎي ﺳﺨﺘﯽ و ﻣﺪت ﺧﺸﮑﺴﺎﻟﯽ ،ﺑﺮاي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻨﺤﻨﯽﻫﺎي
 SDFاﺑﺘﺪا ﺗﺎﺑﻊ ﻣﻔﺼﻞ ﺷﺮﻃﯽ ﺑﺮ ﻃﺒﻖ راﺑﻄﻪ  2ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
در راﺑﻄﻪ  ،1ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻣﻨﺘﺨﺐ  50 ،20 ،10 ،5 ،2و  100ﺳﺎل ﺑﺮاي
) TS|D (s|dو ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻣﻌﯿﻦ ﻣﺪت ﺧﺸﮑﺴﺎﻟﯽ در ﺑﺎزه ﻣﻌﯿﻨﯽ از
اﻋﺪاد ﻃﺒﯿﻌﯽ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد و ﻣﻘﺎدﯾﺮ  ϒﻧﯿﺰ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ
ﻣﯽﺷﻮد .درﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﺎ ﺗﻌﺪادي ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﻏﯿﺮﺧﻄﯽ ﺗﮏ ﻣﺘﻐﯿﺮه ﻣﻮاﺟﻪ
ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ در آن ﺗﺎﺑﻊ ﺗﻮزﯾﻊ ﺳﺨﺘﯽ ﺧﺸﮑﺴﺎﻟﯽ ﻣﺠﻬﻮل ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﭘﺲ از رﯾﺸﻪﯾﺎﺑﯽ و ﺣﻞ ﻣﻌﺎدﻻت ﻣﺬﮐﻮر ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم اﻓﺰار
 ،MATLABﻣﻘﺪار اﺣﺘﻤﺎل ﺗﺠﻤﻌﯽ ﺳﺨﺘﯽ ﻣﺠﻬﻮل ﺑﻪ ازاي دوره
ﺑﺎزﮔﺸﺖ و اﺣﺘﻤﺎل ﺗﺠﻤﻌﯽ ﻣﺪت ﻣﻌﯿﻦ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽآﯾﺪ .ﺳﭙﺲ
ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﻌﮑﻮس ﺗﺎﺑﻊ ﺗﻮزﯾﻊ ﺣﺎﺷﯿﻪاي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺨﺘﯽ ﺧﺸﮑﺴﺎﻟﯽ
را ﺑﺮ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ) FS(sﺑﺮازش ﻣﯽدﻫﯿﻢ و ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺳﺨﺘﯽ ﺑﻪ ازاي دوره

)ب(

ﺷﮑﻞ  -3ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ دادهﻫﺎي ﻣﺸﺎﻫﺪاﺗﯽ و ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﯽ )اﻟﻒ( ﺑﺎرش
و )ب( دﻣﺎي ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ در دوره ﺻﺤﺖﺳﻨﺠﯽ

ﺟﺪول  -3ﻧﺘﺎﯾﺞ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﺪل در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺻﺤﺖﺳﻨﺠﯽ و ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزي دوره ﭘﺎﯾﻪ

ﻣﺘﻐﯿﺮ
ﺑﺎرش
دﻣﺎ

دوره

2

R

ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﺎداري آزﻣﻮن F

RMSE

MAE

NSE

ﺻﺤﺖﺳﻨﺠﯽ

0/82

9/5 10

0/56

0/48

0/67

ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزي دوره ﭘﺎﯾﻪ

0/87

ﺻﺤﺖﺳﻨﺠﯽ

9/4 10-8

0/66

0/58

0/47

0/99

1/7 10-19

1/03

0/87

0/98

ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزي دوره ﭘﺎﯾﻪ

0/96

1/6 10-4

1/46

1/3

0/96

-8

در ﻣﻮرد ﺑﺎرش و دﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ  3ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ اﺧﺘﻼف

و دﻣﺎي ﻣﺸﺎﻫﺪاﺗﯽ و ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎزي ﺷﺪه دوره  1983 -2005ﺑﺮاي

ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﯽ و ﻣﺸﺎﻫﺪاﺗﯽ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ در ﻣﺎه ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ و
آﮔﻮﺳﺖ ﺑﺎ ﻣﯿﺰان  1/08ﻣﯿﻠﯽﻣﺘﺮ و  1/85درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽﮔﺮاد و

اﯾﺴﺘﮕﺎهﻫﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﺷﮑﻞ  4ﻧﺸﺎن داده ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎرش و دﻣﺎي ﻣﺸﺎﻫﺪاﺗﯽ و ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎزي ﺷﺪه در ﺷﮑﻞ 4

ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ اﺧﺘﻼف در ﻣﺎه ژوﺋﻦ و ﻓﻮرﯾﻪ ﺑﺎ ﻣﯿﺰان  0/ 01ﻣﯿﻠﯽﻣﺘﺮ و
 0/ 26درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽﮔﺮاد ،اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده اﺳﺖ .ﭘﺮاﮐﻨﺶ ﻣﮑﺎﻧﯽ ﺑﺎرش

ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺑﺎرش و دﻣﺎي
ﺳﺎﻻﻧﻪ در ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﯾﺰ ﻗﺮه ﺳﻮ ﮐﻢ ﺑﺮآورد و ﺑﯿﺶ ﺑﺮآورد ﺷﺪه اﻧﺪ.
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البته دمای محاسباتی دو ایستگاه کردکوی و گرگان کمتر از
دمای مشاهداتی می باشد ولی الگوی کلی بارش و دما در دوره
شبیه سازی به خوبی شناسایی شده است .در پایان ،دادههای
بارش و دما برای دوره آینده نزدیک  2113-2149تحت
سناریوهای مختلف تولید میشوند .در شکل  1و  6به ترتیب،
دادههای میانگین ماهانه بارش و دمای مشاهداتی دوره پایه در
مقابل دادههای آینده تولیدشده این دو متغیر تحت سناریوهای
 RCP 4.5 ،RCP 2.6و  RCP 8.5آورده شدهاند .نتایج شکلهای
 1و  6نشان میدهد که بهطورکلی متغیر بارش ماهانه منطقه،
عموماً در دوره آینده تحت سناریوهای مختلف کاهش مییابد.
دلیل کاهش بارندگی را میتوان افزایش روند گرمایی در زمین و
پاسخ متفاوت سامانههای بزر مقیاس جوی تأثیرگذار بر بارش
منطقه دانست؛ از آن جمله اینکه اغلب مطالعات نشان میدهند
که افزایش دمای کره زمین موجب تقویت پرفشار جنبحارهای
و تأثیر منفی آن بر بارش عرضهای میانی میگردد ( Taei
 .)Semiromi et al., 2014شرایط اقلیمی در ایران عموماً

نمیتواند از این تحوالت بیتأثیر باشد .چراکه شمال شر ایران،
بیشتر تحت تأثیر توده آب و هوایی است که از طرف سیبری و
غرب وارد کشور شده و منطقه موردمطالعه را تحت تأثیر قرار
میدهد که پدیده گرمایش جهانی تاثیر منفی بر روی سامانه
پرفشار سیبری داشته و موجب تضعیف آن می گردد .این نتایج
با یافتههای  )2014( Taei Semiromi et al.و Katiraei et al.
( )2007در مورد روند نزولی بارش تطابق دارد .تقریباً در اکثر
ماهها بهجز ماههای سپتامبر ،اکتبر و نوامبر در همه سناریوها دما
افزایش مییابد .در همه سناریوها دما افزایش مییابد .همچنین
در سناریوی  RCP 8.5میزان تغییرات افزایشی دما نسبت به
سایر سناریوها بیشتر میباشد و در بیش از نیمی از ماهها
تغییرات افزایشی دما در  RCP 4.5بیشتر از  RCP 2.6میباشد.
نتایج مذکور به دلیل آن است که میزان تولید گازهای گلخانهای
و سایر اثرات منفی در  RCP 8.5بیشتر و در RCP 2.6
خوشبینانهتر میباشد و  RCP 4.5سناریوی میانه میباشد.

شکل  -7پهنهبندی الف) بارش دادههای ديدهبانی شده ب) بارش دادههای شبيهسازیشده ج) دمای دادههای ديدهبانی شده د) دمای دادههای شبيهسازیشده
حوضه آبريز قرهسو ()3971-2115

شکل  -5مقايسه ميانگين ماهانه بارش مشاهدتی و توليدشده سناريوهای  RCP 4.5 ،RCP 2.6و RCP 8.5
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شکل -7مقايسه ميانگين ماهانه بارش مشاهدتی و توليد شده سناريوهای  RCP 4.5 ،RCP 2.6و RCP 8.5

سختی و مدت خشکسالی

مقادیر ضریب همبستگی  τکندال (
 )Elshorbagy, 2012نیز نشان میدهد که دو متغیر سختی و
مدت خشکسالی از وابستگی معنادار و باالیی برخوردارند .توابع
توزیع حاشیهای منتخب برای سختی و مدت سری میانگین در
دوره پایه به ترتیب ،ویبول دومرحلهای و پارتوی تعمیمیافته ،
در سناریوی  ،RCP 2.6ویکبای  ،در سناریوی  RCP 4.5و
،RCP 8.5
Nazemi and

برازش تابع مفصل

در جدول ( )4توابع مفصل برازش یافته بر توزیعهای حاشیهای
سختی و مدت خشکسالی و پارامترهای مربوطه ،مقادیر
معیارهای ارزیابی آنها و  p-valueمربوط به آزمون نکویی
برازش در دوره پایه و آتی آورده شده است .خطوط هممقدار
احتمال توأم سختی و مدت خشکسالی در شکل  1آورده شده
است .با توجه به شکل  1مشخص میشود که در دوره آینده
تحت سناریوهای  RCP2.6و  RCP 4.5احتمال توأم وقوع
خشکسالیهای شدید (با سختی بیشتر از  1و مدت بیشتر از 9
ماه) بهطور مشهود ،نسبت به دوره پایه کاهش مییابد و با
کاهش سختی و مدت خشکسالیها از میزان این اختالف کاسته
میشود .بهعبارتدیگر ،در یک سطح احتمال توأم ثابت میزان
سختی و مدت در سناریوهای  RCP 2.6و  RCP 4.5افزایش
داشته است .در مورد سناریوی  RCP 8.5احتمال توأم وقوع
خشکسالیهای کوتاهمدت و بلندمدت نسبت به دوره پایه و سایر
1. Phased Bi-Weibull
2. Generalized Pareto
3. Wakeby
4. Log-Pearson type III
5. Generalized Extreme Value

سناریوها افزایش مییابد .اما در مورد خشکسالیهای با سختی
بیشتر از  ،9احتمال وقوع توأم رویدادها در آینده تحت سناریوی
 RCP 8.5کاهش پیدا میکند .بنابراین بهطورکلی میتوان گفت
احتمال وقوع توأم خشکسالیهای با سختی باال در آینده کاهش
مییابد.
ترسيم منحنی SDF

برای رسم منحنی  SDFابتدا توابع مفصل شرطی محاسبه
شدند که معادالت آنها در جدول ( )1آورده شده است .با
جایگذاری هریک از معادالت زیر در رابطه  ،1دوره بازگشت
شرطی ) | (
برحسب ) (  ( ) ،و به دست میآید.
با انجام بقیه مراحل که در بخش قبل توضیح داده شد ،مقادیر
سختی خشکسالی به ازای تداوم و دوره بازگشتهای مختلف
محاسبه میشود .درنهایت منحنیهای  SDFخشکسالی بر
مبنای تابع مفصل برای دوره بازگشتهای منتخب ،11 ،1 ،2
 11 ،21و  111سال در دوره پایه و دوره آینده تحت سناریوهای
مختلف توسعه مییابند و در شکل  9نشان داده میشوند .همه
منحنیهای  SDFنمایش دادهشده ،دارای الگوی محدب می-
باشند .بهعبارتدیگر ،سرعت افزایش سختی خشکسالی در
تداومهای کوتاهتر بیشتر است و در تداومهای طوالنیتر سرعت
آن کاهش مییابد و درنهایت به یک مقدار ثابت میرسد.
همچنین تغییرات شیب نمودار نشان میدهد که معموالً در
مدتهای کمتر از  11ماه ،دوره بازگشت به میزان سختی و
تداوم حساسیت باالیی دارد .یعنی در تدوامهای کوتاه ،با تغییر
مقدار سختی و مدت ،دوره بازگشت تغییرات زیادی دارد و با
افزایش تدوام از تغییرپذیری آن کاسته میشود .طبق شکل ،9
برای هر تداوم معین خشکسالی ،مقادیر سختی باالتر ،دوره
بازگشت طوالنیتری دارند .بهطور مثال ،در دوره پایه ،دوره
بازگشت یک رویداد خشکسالی با میزان سختی  11و مدت 6
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ماه 1 ،سال میباشد .دوره بازگشت همین رویداد در سناریوهای
 RCP 4.5 ،RCP 2.6و  RCP 8.5به ترتیب برابر  11 ،21و 4
سال میباشد .در یک مثال دیگر ،سختی یک رویداد با دوره
بازگشت و تداوم معین به ترتیب 111 ،سال و  12ماه در دوره
پایه  23و در سناریوهای  RCP 4.5 ،RCP 2.6و  RCP 8.5به
ترتیب برابر  23 ،11و  41میباشد .بهطورکلی ،با مقایسه بازه
سختی در منحنیها ،در آینده وقوع خشکسالیهای شدیدتری
تحت سناریوی  RCP 8.5نسبت به سایرین انتظار میرود .با

مقایسه منحنیهای  SDFنتایج زیر حاصل میشود:
در  ،RCP 2.6تنها در رویدادهای کوتاهمدت ( 2ماه یا
کمتر) ،دوره بازگشت ثابت است و دوره بازگشت سایر رویدادها
در آینده افزایش مییابد .بهعالوه در آینده ،میزان سختی و مدت
یک رویداد با دوره بازگشت معین ،به ترتیب کاهش و افزایش
مییابد .البته در رویدادهایی که تدوام بیشتر از  11ماه دارند و
همچنین با افزایش سطح دوره بازگشت ،میزان کاهش سختی
خشکسالیها نیز افزایش مییابد.

جدول  -7نتايج مناسبترين تابع برازش يافته بر سختی و مدت خشکسالی و پارامترهای آنها در سری ميانگين

دوره

تابع مفصل

پارامتر تابع مفصل
()θ

AIC

MSE

RMSE

مقادیر  p-valueدر آزمون AnGamma

دوره پایه

فرانک
فرانک
پالکت
کالیتون

16/311
11/112
63/12
6/111

-34/31
-121/4
-122/11
-133/3

1/114
1/114
1/113
1/113

1/16
1/16
1/11
1/11

1/92
1/31
1/11
1/34

RCP 2.6
RCP 4.5
RCP 8.5
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شکل  -7منحنی  SDFخشکسالی در دوره (الف) پايه( ،ب) سناريوی ( ،RCP 2.6ج) سناريوی  RCP 4.5و (د) RCP 8.5

در  RCP 4.5تغییرات دوره بازگشت در رویدادهای
مختلف ،متغیر است .در رویدادهای با تدوام کمتر از  11ماه و
دوره بازگشت معین  2سال ،میزان سختی خشکسالی در آینده
کاهش و تداوم و دوره بازگشت آن افزایش مییابد .اما در تداوم-
های بیشتر از  11ماه ،میزان سختی افزایش و دوره بازگشت
کاهش مییابد .در رویدادهای با دوره بازگشت  1و  11سال،
تغییرات مانند دوره بازگشت  2سال میباشد .با این تفاوت که
در این دو ،آستانه تدوام به ترتیب به  13و  16ماه تغییر مییابد.
در رویدادهای با تداوم کوتاه ( 2ماه و کمتر) و دوره بازگشت 21
سال ،سختی به مقدار ناچیزی در آینده افزایش و در پی آن
دوره بازگشت کاهش مییابد .اما در رویدادهای با تداوم بیشتر،
میزان سختی خشکسالی کاهش و دوره بازگشت افزایش مییابد.
همچنین در تداومهای بیشتر از  21ماه ،اختالف دوره بازگشت
در حال و آینده تقریباً به صفر میرسد .در دوره بازگشت  11و
 111ساله ،میزان دوره بازگشت در رویدادهای با تدوام بیشتر از

 3ماه در آینده افزایش و میزان سختی کاهش مییابد .البته
میزان تغییرات در دوره بازگشت  111ساله بیشتر میباشد.
همچنین میزان کاهش سختی در این سناریو کمتر از RCP 2.6
میباشد.
در  RCP 8.5مانند  ،RCP 2.6سختی رویدادهای با دوره
بازگشت معین  2سال ،در آینده کاهش و دوره بازگشت افزایش
مییابد .اما میزان کاهش سختی نسبت به  RCP 2.6بیشتر می-
باشد .در مورد رویدادهای با دوره بازگشت  1سال و تداوم کمتر
از  9ماه ،میزان سختی خشکسالی در آینده افزایش و تداوم و
دوره بازگشتها کاهش مییابد .در تداومهای باالتر برعکس می-
باشد و سختی کاهش مییابد .در سایر دوره بازگشتها و
رویدادهای با تدوام بیشتر از  2ماه ،میزان سختی افزایش مییابد
و تداوم و دوره بازگشت کاهش مییابد.
در همه موارد ذکرشده ،میزان تغییرات با افزایش دوره
بازگشت بیشتر میشود .همچنین میزان تغییرات در RCP 8.5
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بهویژه در دوره بازگشتهای بیشتر از  11سال ،بیشتر از سایر
سناریوها میباشد .با توجه به تعریف هر کدام از سناریوها و
مقایسه نتایج حاصل برای سختی و دوره بازگشت خشکسالی
مشخص گردید که مقادیر سختی خشکسالی و دوره بازگشت
خشکسالی با استفاده از سناریوی  RCP 8.5به ترتیب بیشترین
مقدار افزایش و کاهش را داشته است و مقادیر سختی و دوره
بازگشت در سناریوی  RCP 2.6به ترتیب بیشترین مقدار کاهش
و افزایش را داشته است و سناریوی  RCP 4.5مقادیر را متعادل-
تر محاسبه نموده است .زیرا سناریوی  RCP 8.5درواقع بیشترین
رشد جمعیت ،استفاده از انرژی و درنهایت تولید گازهای
گلخانهای را در نظر گرفته ،درحالیکه سناریوی RCP 2.6
کمترین رشد جمعیت ،افزایش استفاده از انرژیهای نو و
درنهایت کمترین میزان تولید گازهای گلخانهای را در محاسبات
در نظر گرفته و سناریوی  RCP 4.5حالت متعادل رشد را لحاظ
نموده است .بهطورکلی در تحلیل فراوانی خشکسالی ،سناریوی
 RCP 8.5بیشترین تغییرات را نسبت به سایر سناریوها داشته
است که این به دلیل این است که در این سناریو میزان واداشت
تابشی در انتهای قرن بیست و یکم به  9/1وات بر مترمربع می-
رسد و با نتایج تحقیق  )2015( Li et al.نیز مطابقت دارد.

نتيجهگيری
در پژوهش حاضر ،بهمنظور استخراج منحنیهای
خشکسالی حوزه آبریز قرهسو تحت تأثیر سناریوهای تغییر اقلیم،
ابتدا پارامترهای اقلیمی بارش و دما در دوره آینده با استفاده از
مدل ریزمقیاسنمایی  SDSMو دادههای خروجی مدل
بزر مقیاس  CanESM2تحت سه سناریوی RCP ،RCP 2.6
SDF

 4.5و  RCP 8.5تولید شدند .متغیر بارش و دمای ماهانه منطقه،
عموماً در دوره آینده تحت سناریوهای مختلف به ترتیب کاهش
و افزایش مییابد .در اکثر ماهها بخصوص در ماه جوالی ،میزان
تغییرات بارش نسبت به  RCP 8.5کمتر میباشد .همچنین در
سناریوی  ،RCP 8.5میزان تغییرات افزایشی دما نسبت به سایر
سناریوها بیشتر میباشد .بهطورکلی معیارهای ارزیابی و
همچنین روشهای ترسیمی نشان میدهند که مدل SDSM
توانایی مدلسازی دورههای گذشته و آینده را در حوزه قرهسو
برای دادههای بارش و دما را دارا میباشد و میتوان از آن در
برآورد این متغیرها در دورههای آینده بهره برد.
درنهایت منحنیهای  SDFخشکسالی مربوط به سری
میانگین در دو دوره استخراج شدند .نتایج مربوط به رسم
منحنیهای مذکور نشان داد در سناریوی  ،RCP 2.6تنها در
رویدادهای کوتاه مدت ،دوره بازگشت ثابت است و دوره بازگشت
سایر رویدادها در آینده افزایش مییابد .در  ،RCP 4.5دوره
بازگشت رویدادهای کوتاهمدت با دوره بازگشت  1 ،2و  11سال
در آینده افزایش مییابد .همچنین دوره بازگشت  11و 111
ساله در رویدادهای با تدوام بیشتر از  3ماه در آینده افزایش و
میزان سختی کاهش مییابد و در  ،RCP 8.5در دوره بازگشت-
های  11سال به باال با تدوام بیشتر از  2ماه ،میزان سختی
افزایش مییابد و تداوم و دوره بازگشت کاهش مییابد .مقادیر
سختی خشکسالی و دوره بازگشت خشکسالی با استفاده از
سناریوی  RCP 8.5به ترتیب بیشترین مقدار افزایش و کاهش را
داشته است و این در مورد سناریوی  RCP 2.6برعکس میباشد.
سناریوی  RCP 4.5مقادیر را متعادلتر محاسبه نموده است.
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