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 چکیده
 

 پایش. کندرا بر طبیعت و زندگی انسان تحمیل می یادیاست که خسارات ز یرانگرو ایدهیپد یخشکسال

 ریزیبرنامه بحث در تواندمی اقلیم تغییر پدیده تاثیر تحت آتی هایخشکسالی تداوم و شدت بینیپیش و

یستگاه ا هواشناسی پارامترهای بینییشپ هدف با حاضر تحقیق. شود واقع موثر آبی منابع مدیریت و

( در SPIاقلیم و سپس محاسبه شاخص خشکی ) شهرستان اردبیل تحت اثر پدیده تغییر ینوپتیکس

( به جهت پایش 2021-2080میالدی( و دوره آتی ) 2004-2019ماهه در دو دوره پایه ) 12مقیاس زمانی 

 مدل هایداده از خشکسالی بینیپیش برای. گرفت انجام روپیش هایشدت و تداوم خشکسالی

HadGEM2-ES  تحت سناریوهای انتشارRCP2.6 ،RCP4.5  وRCP8.5 بزرگ هایاستفاده گردید. داده 

 بازتولید در مدل سنجیریزمقیاس شدند و صحت LARS-WG مدل با جو عمومی گردش مدل مقیاس

-اساس نتایج حاصل از پژوهش، بیشبر. گرفت انجام خطا ارزیابی هایشاخص کمک با اقلیمی هایداده

 هایبه ترتیب در بازه زمانی سال RCP4.5و  RCP2.6 سناریوهای تحت خشکسالی تداوم مقدار ترین

 چنینهم. گرددمی بینیاردبیل پیش سینوپتیک ایستگاه برای میالدی 2059 تا 2056 و 2039 تا 2036

ستاندارد با مقدار شاخص بارش ا 2038در ماه ژانویه سال  RCP2.6 سناریو تحت خشکسالی ترینشدید

  اتفاق خواهد افتاد. -5/2( برابر با SPIشده )

 

 AOGCM ،خشکسالی، LARS-WG نمایی،یزمقیاس، رSPIشاخص  یم،اقلییرتغها:  کلید واژه
 

 

   

 مقدمه
 

-امروزه تغییرات اقلیمی و پیامدهای ناشی از آن مورد توجه بسیاری از محققان قرارگرفته است و از آن

ترین تاثیر را از د محصوالت کشاورزی به شدت به اقلیم وابسته است، این بخش بیشجایی که میزان تولی
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پذیرد. از طرفی در بعضی از مناطق حتی تغییرات کم دما و بارش موجب شیوع فرآیند تغییراقلیم می

از دیدگاه (. 1398های کشاورزی شده است )شاهین رخسار و همکاران، خشکسالی یا بحران آب در فعالیت

های سازی شده توسط مدلهای شبیهحققین، بهترین ابزار برای پایش پدیده تغییراقلیم، استفاده از دادهم

AOGCMاقیانوسی )-گردش عمومی جفت شده جوی
-های این مدل(. یکی از ضعفIPCC, 1995باشد )( می1

ا ریزمقیاس گردند هباشد که برای حل این مشکل بایستی خروجی مدلها میها قدرت کم تفکیک مکانی آن

(IPCC, 2007.)  مدل مولد هواشناسیLARS-WG
سازی رفتار باشد که برای مدلهایی میاز جمله مدل  2

(. 1389های آینده توسط محققین مورد استفاده قرار گرفته است )علیزاده و همکاران، اقلیم در دوره

های محیطی است که در تمام نواحی پدیده ترینترین و پرخسارتخشکسالی و اثرات ناشی از آن یکی از رایج

SPI(. شاخص بارش استاندارد شده )Zarei, 2018دهد )اقلیمی رخ می
های متعددی است که ( دارای ویژگی3

دهد )معدنچی و های دیگر ارجحیت میسادگی و انعطاف پذیری این شاخص، استفاده از آن را نسبت به شاخص

 (.1398همکاران، 

یونان را با استفاده  4تسالی( اثرات تغییر اقلیم بر شدت خشکسالی در منطقه 2008) لوکاس و همکاران

در  B2و  A2تحت دو سناریوی  CGCM2بررسی نمودند. در این تحقیق از مدل گردش عمومی  SPIاز شاخص 

همه  )میالدی( استفاده شد. نتایج نشان داد که شدت خشکسالی سالیانه برای 2070-2100و  2020-2050دوره 

یابد. در پژوهشی دیگر، با افزایش می A2تحت سناریو  SPIهای زمانی شاخص مناطق هیدرولوژیکی و مقیاس

 2010-2039های مختلف کشور برای دوره های بارش مربوط به ایستگاه، دادهLARS-WGاستفاده از مدل 

های کشور که خشکسالی محاسبه گردید. نتایج این پژوهش نشان داد SPIسازی و شاخص خشکسالی شبیه

با  (1390) بوانیمحمدی و مساح(. گل1388داری و همکاران، های آتی افزایش خواهد یافت )خزانهدر دوره

سو را ارزیابی های آتی بر روی شرایط خشکسالی حوضه قرهاثرات تغییر اقلیم در دوره SPIاستفاده از شاخص 

استفاده نمودند.  A2تحت سناریو انتشار  HadCM3مومی جو کردند. به جهت انجام این کار از مدل گردش ع

)میالدی(، افزایش بارش و در  2040-2069های نتایج نشان داد که در حوضه مورد مطالعه، در بازه زمانی سال

در زیر  (1390) نتیجه کاهش شدت خشکسالی نسبت به دوره پایه اتفاق خواهد افتاد. عبدالحسینی و همکاران

های ایستگاه هواشناسی گرگان، تغییرات بارش و دما را با به ی استان گلستان و با کمک دادهسوحوضه قره

مورد پایش قرار دادند. در مرحله بعد، شدت خشکسالی را با  A2و تحت سناریوی  HadCM3کاربردن مدل 

RDIو  SPIهای استفاده از شاخص
ده افزایش دهنها نشانمحاسبه و مقایسه نمودند. نتایج پژوهش آن 5

در تحقیقی وضعیت خشکسالی ( 1397) نوروزی و همکاران ها بود.آتی در همه ماه میانگین بارندگی دوره

 SPIتحت رویکرد تغییراقلیم و با کمک شاخص  2018-2037ی آتی های ایالم و دهلران را در دورهایستگاه

 B1و  A2و سناریوهای اقلیمی  HadCM3کار از مدل گردش عمومی مورد ارزیابی قرار دادند. به جهت این

های استفاده کردند. نتایج ارزیابی خشکسالی در دوره آتی این تحقیق نشان داد که در ایستگاه ایالم بین سال

                                                   
1
 Atmospheric-Ocean General Circulation Model (AOGCM) 

2
 Stochastic Weather Generator (LARS-WG) 

3
 Standardized Precipitation Evapotranspiration index (SPI) 

4
 Thessaly 

5
 Reconnaissance Drought Index (RDI) 
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کامال خشکی  یدوره 2021تا  2019تقریبا خشکی و نیز در ایستگاه دهلران از سال  یدوره 2035تا  2025

-الخصوص کشورهای در حال توسعه، پیشقوع پدیده تغییراقلیم در دنیا و علیبا در نظرگرفتن و. خواهد بود

تواند به آمادگی بیشتر برای جلوگیری و های آینده با در نظرگرفتن این پدیده میبینی خشکسالی در سال

بینی لذا تحقیق حاضر با هدف پیش (.Farhangfar et al., 2015مبارزه با خشکسالی کمک شایانی نماید )

متغیرهای هواشناسی ایستگاه سینوپتیک اردبیل تحت شرایط تغییراقلیم و در نهایت محاسبه شاخص 

انجام گرفته  طقهنمدر دو دوره پایه و آتی به جهت پایش شدت و مدت خشکسالی در این  SPIخشکسالی 

 است.
 

   

 ها مواد و روش

 های مورد استفاده در این تحقیقمورد مطالعه و دادهمنطقه 

های روزانه ایستگاه آتی، از داده هایدورهبینی عوامل هواشناسی در در این تحقیق برای پیش

( استفاده گردید. این ایستگاه در عرض جغرافیایی 2004-2019ساله ) 16دوره آماری طول سینوپتیک اردبیل با 

متری از سطح دریا  1332دقیقه و در ارتفاع  17درجه و  48دقیقه شمالی و طول جغرافیایی  15درجه و  38

قرار دارد. آمار و اطالعات روزانه اخذ شده از سازمان هواشناسی استان اردبیل و مورد استفاده در این تحقیق 

موقعیت  1شکل  است. 1 ها مطابق جدولو میانگین آن باشدشامل کمینه دما، بیشینه دما و بارش می

 دهد.ه مورد مطالعه نشان میجغرافیایی ایستگاه سینوپتیک اردبیل را در منطق

 
 این تحقیقدر عوامل هواشناسی مورد استفاده میانگین آماری  مشخصات - 1جدول 

 متر(بارش )میلی بیشینه دما )درجه سانتیگراد( کمینه دما )درجه سانتیگراد(

29/4 48/16 87/21 
 
 

 
 مورد مطالعه سینوپتیکموقعیت جغرافیایی ایستگاه  -1شکل 

 
 جو  و سناریوهای انتشار  عمومی مدل گردش

که یکی از  HadGEM2-ESبینی تغییرات عوامل هواشناسی، براساس مدل در این مطالعه، پیش

های ارائه شده در پروژه درون ( از سری مدلAOGCMاقیانوسی )-عمومی جفت شده جوی گردش های مدل
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AR5اقلیم ) جم تغییرباشد و براساس گزارش پن( میCMIP5شده )های جفتای مدلمقایسه
( تحت عنوان 6

RCPسناریوهای واداشت تابشی )
-(. به دلیل قابلیت باالی تفکیک مکانی مدلIPCC, 2014( صورت گرفت )7

گردش عمومی ارائه شده  HadGEM2-ESدر این مطالعه از مدل  CMIP3نسبت به سری  CMIP5های سری 

جا که . از آن(Hur and Ahn, 2015) استفاده گردید( CMIP5های جفت شده )ای مدلدر پروژه درون مقایسه

اقلیم از   ای از قطعیت کافی برخوردار نیست، در نتیجه برای مطالعات تغییرروند آتی انتشار گازهای گلخانه

(. سناریوهای واداشت تابشی مورد استفاده در این Aggarwal, 1994گردد )سناریوهای مختلفی استفاده می

وات بر متر مربع  5/8و  5/4،  6/2به ترتیب تا  2100ای بر واداشت تابشی را در سال ای گلخانهتحقیق، اثر گازه

(W/m
2( )RCP2.6 ،RCP4.5  وRCP8.5تخمین زده )( اندIPCC, 2014 سناریو .)RCP2.6  به عنوان یک

ان تحت عنو RCP8.5به عنوان حد واسط و سناریو  RCP4.5گیرانه، سناریوی سناریوی کاهشی سخت

های گردش عمومی اند. هیچ یک از این مدلای بسیار باال انتخاب شدهسناریوی بدبینانه با تولید گازهای گلخانه

های سینوپتیک را ندارند. به همین ای مربوط به ایستگاهسازی عوامل هواشناسی در مقیاس منطقهتوانایی مدل

های خروجی استفاده ت ریزمقیاس نمایی دادهجه LARS-WGدلیل در این مطالعه از مدل ریزمقیاس نمایی 

 (.Sajjad kan et al., 2006گردید )

 

 معیارهای ارزیابی مدل

Rهای بسیاری به جهت انجام اعتبارسنجی وجود دارند. ضریب تعیین )شاخص
( و شاخص جذر 28

RMSEمیانگین مربعات خطا )
شاخص  شوند.ها برای اعتبارسنجی محسوب میترین شاخص( جزو متداول9

RMSEسازی شده را نشان می، اختالف نسبی بین مقادیر مشاهداتی و شبیه( د هدShrestha et al., 2016.) 
 

(1                              )                                                                                                             
 

(2                                    )                                                                                            
 

 
تعداد  nسازی شده و ی شبیهمقدار داده  ی مشاهداتی )واقعی(، مقدار داده که در این معادالت، 

 RMSEچنین مقدار شاخص یا آماره باشد. مقدار ضریب تعیین از صفر تا یک متغیر است. همها میمقایسه

 تر باشد بهتر است.همیشه باالتر از صفر )مثبت( بوده و هر چقدر به صفر نزدیک

 

 ( SPIشاخص خشکسالی بارش استاندارد شده )

دهد تا ضه شده است و به محقق این امکان را میاین شاخص به منظور تعریف و بررسی خشکسالی عر

ماهه( شناسایی  12، 9، 6، 3تعداد وقایع خشکسالی و ترسالی را برای هر پریود زمانی دلخواه )به عنوان مثال 

های های بارندگی مربوط به دوره مورد نظر به یکی از توزیع(. بدین صورت که دادهMcKee et al., 1995نماید )

                                                   
6 IPCC Fifth Assessment Report 
7 Representative Concentration Pathway 
8 Coefficient of determination 
9 Mean Square Error 
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در منطقه و  SPIگردد. در نتیجه متوسط شود و سپس تبدیل به توزیع نرمال میرازش داده میاحتماالتی ب

پریود زمانی مورد نظر صفر است. هدف اصلی این شاخص بیان کمبود بارش یک منطقه در پریود زمانی خاص 

 (.Prieto-Gonzalez et al., 2011باشد )نسبت به اقلیم آن منطقه می
 

(3              )                                                                                                                    
 

ار انحراف معی میانگین بارش در دوره زمانی موردنظر و  بارش در دوره زمانی موردنظر،  که در آن 

-( بر اساس استانداردSPIتوان گفت شاخص بارش استاندارد شده )باشد.  بطور کلی میبارش در درازمدت می

بندی شاخص بارش استاندارد طبقه 2شود. در جدول های دراز مدت بارش هر ایستگاه محاسبه میسازی داده

(. با توجه به Edward & Mckee, 1997( در شرایط مختلف آب و هوایی مشخص گردیده است )SPIشده )

های دوره پایه در بازتولید داده LARS-WGمراحل فوق، در پژوهش حاضر پس از بررسی عملکرد مدل 

( تحت سناریوهای 2021-2080آتی ) های متغیرهای اقلیمی در دوره(، اقدام به تولید داده2019-2004)

RCP2.6 ،RCP4.5  وRCP8.5 ها در دو دوره آماری پایه و آتی کسالیگردید. سپس پایش تداوم و شدت خش

( انجام گرفت و نمودارهای روند SPIدر ایستگاه سینوپتیک اردبیل با استفاده از شاخص بارش استاندارد شده )

 ماهه در دوره پایه و آتی ترسیم گردید. 12در مقیاس زمانی  SPIتغییرات شاخص 

 
 مختلف ییآب و هوا طیدر شرا SPIمختلف شاخص  ریمقاد -2جدول 

 نرمال نسبتا مرطوب بسیار مرطوب العاده مرطوبفوق وضعیت

     مقدار

 العاده خشکفوق بسیار خشک نسبتا خشک وضعیت

    مقدار
 

   
 

  نتایج و بحث
 

های بارش، دمای کمینه و دمای بیشینه را نشان در بازتولید داده LARS-WGعملکرد مدل  2شکل 

برای پارامتر دمای  LARS-WGسازی کند. مدل سته روند تغییرات ماهانه را به خوبی شبیهدهد. مدل توانمی

سازی شده بسیار به هم نزدیک کمینه و دمای بیشینه بهتر عمل کرده است و مقادیر مشاهداتی و شبیه

سئله برای های بارش نسبتا کمتر از سایر پارامترها بود که این مسازی دادههستند. ولی دقت آن در شبیه

نماید. نتایج مربوط به خشک دارد، منطقی جلوه میپارامتر بارش که نوسانات باالیی در مناطق خشک و نیمه

ارائه شده  است. مقدار پائین شاخص  3در جدول  LARS-WGسازی مدل معیارهای ارزیابی کارایی شبیه

RMSE  و مقدار باالیR
-LARSینه نشان دهنده قدرت باالی مدل برای پارامترهای دمای کمینه و دمای بیش  2

WG مقدار شاخص 3باشد. مطابق جدول های مشاهداتی در دوره پایه میدر بازتولید داده ،RMSE  برای

باشد. نتایج ارزیابی کارکرد مدل محاسبه گردید که برای این متغیر مقدار قابل قبولی می 18/3متغیر بارش 

LARS-WG مطابقت دارد (1397) داتی بارش با نتایچ تحقیق قضاوی و همکارانهای مشاهدر بازتولید داده .
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سازی بارش در مقایسه با در شبیه LARS-WGنتایج مربوط به تحقیقات دیگر نیز گویای دقت کمتر مدل 

 (.1395( و )دیهیم فرد و همکاران، Farhangfar et al., 2015باشد )  سایر پارامترها می
 
 

    

 
 های مشاهداتی ایستگاه سینوپتیک اردبیلداده سازی شبیهدر  LARS-WGملکرد مدل مقایسه ع -2 شکل

 

 عوامل هواشناسی سازی در شبیه LARS-WG: نتایج ارزیابی کارایی مدل -3جدول 

 شاخص دمای بیشینه)درجه سانتیگراد( دمای کمینه)درجه سانتیگراد(  بارش)میلی متر(

18/3  33/0 47/0 RMSE 

923/0  997/0 996/0 R
2 

 
سازی شده عوامل هواشناسی توسط مدل را در دوره نمودار تغییرات مقادیر مشاهداتی و شبیه 3شکل 

 RCP8.5و  RCP2.6 ،RCP4.5( با توجه به سناریوهای مختلف 2021-2080(  و دوره آتی )2004-2019پایه )

شود در بینی می، پیش3کل دهد. در مورد عامل کمینه دما مطابق شنشان می HadGEM2-ESمدل اقلیمی 

تمامی سناریوها در دوره آتی نسبت به دوره پایه، افزایش کمینه دما و همچنین افزایش نوسانات دمایی ساالنه 

 25/8بیشتر بوده و حتی ممکن است تا  RCP8.5طوری که این افزایش دمای کمینه در سناریو  روی دهد. به

میالدی به وقوع بپیوندد. در مورد بیشینه دما نیز با توجه  2068ال گراد افزایش دمای کمینه در سدرجه سانتی

شود ایستگاه سینوپتیک اردبیل در دوره آتی نسبت به دوره بینی میبه ارزیابی مدل، در تمامی سناریوها پیش

 2022-2060در بازه زمانی ، افزایش دمای بیشینه 3پایه با افزایش دمای بیشینه مواجه گردد. با توجه به شکل 
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 2060-2080در تمام سناریوها تقریبا یکسان و با نوسان اندک نسبت به دوره پایه خواهد بود. در بازه زمانی 

به  RCP2.6و  RCP8.5ای که سناریو شود، به گونهتر میاختالف نتایج سناریوها نسبت به یکدیگر نمایان

دمای بیشینه را در بازه زمانی گفته شده نشان خواهند داد.  ترین میزان افزایشترین و کمترتیب بیش

درجه  21میالدی و به میزان  2068در سال  RCP8.5بیشترین میزان افزایش دمای بیشینه متعلق به سناریو 

بینی شده است. در مورد عامل بارش، در تمامی سناریوها، نوسانات تغییرات بارش دوره آتی گراد پیشسانتی

باشد. بیشترین میزان افزایش بارش ساالنه در دوره آتی، مربوط به سناریو وره پایه بیشتر مینسبت به د

RCP2.6 متر به وقوع بپیوندد. میلی 5/371میالدی به میزان  2071شود در سال بینی میباشد که پیشمی

میالدی به  2059ال شود در سبینی میباشد که پیشمی RCP4.5کمترین میزان بارش نیز مربوط به سناریو 

در صورت بررسی خطی سیر صعودی یا نزولی  4متر رخ دهد. به طور کلی با توجه به شکل میلی 9/193میزان 

-2080شود که ایستگاه سینوپتیک اردبیل در دوره آتی )بینی میبارش در دوره آتی، در همه سناریوها پیش

ی بارش در دراز مدت مواجه خواهد شد. بطور کلی ( با افزایش نسب2004-2019( نسبت به دوره پایه )2021

تغییرات دمایی یا به عبارتی میزان افزایش دمای بیشینه در دوره آتی، سیر صعودی بیشتری )تغییرات 

گیری حاصل از بیشتری( را نسبت به تغییرات مربوط به افزایش بارش در دوره آتی طی خواهد کرد. نتیجه

مطابقت دارد و عامل دما در استان اردبیل با شدت  (1394) همکاران تحقیق حاضر با تحقیق سبحانی و

 .بیشتری روند افزایشی دارد
  

  
 بینی عوامل هواشناسیپیشدر  LARS-WGمدل  سناریوهای مختلف مقایسه عملکرد -3شکل 
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 -3شکل ادامه 

 

 شاخص خشکسالی دوره پایه 

در ایستگاه سینوپتیک اردبیل در دوره  SPIص بررسی نمودار روند تغییرات شاخ 4با توجه به شکل 

ها ماه( بیشتر از خشکسالی 93ها )دهد که وقوع ترسالیماهه نشان می 12( با مقیاس زمانی 2004-2019پایه )

در دوره پایه مورد بررسی مشهود است؛ به طوری که  SPIماه( بوده است. تغییرپذیری نسبتا باالی شاخص  79)

ریبا به صورت متناوب تکرار شده است. بیشترین شدت ترسالی و خشکسالی با توجه های خشک و تر تقسال

)ماه نوامبر( میالدی است که میزان شاخص بدست  2016)ماه فوریه( و  2004به ترتیب مربوط به سال  4به شکل 

ن مشخص است که ای SPIچنین روند کاهشی در شاخص خشکسالی است. هم -33/2و  -98/1آمده به ترتیب 

باشد. در تحقیق دیگر گل ( می2014-2019های اخیر )تر به خصوص در سالدهنده شرایط خشکی بیشنشان

سو به این نتیجه رسیدند که در مقیاس زمانی در بررسی خشکسالی حوضه قره (1390) محمدی و مساح بوانی

ی اخیر بیشتر شده است که هاهایی که مقدار شاخص خشکسالی کمتر از صفر است در سالماهه، طول دوره 12

 .این موضوع با نتایج تحقیق حاضر تطابق دارد
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 (2004-2019در ایستگاه سینوپتیک مورد مطالعه ) SPIشاخص خشکسالی نمودار تغییرات  -4شکل 

 

 شاخص خشکسالی دوره آتی 

تی با تدوام ، مقایسه تداوم زمانی خشکسالی در تمامی سناریوهای دوره آ5و  4های  با توجه به شکل

دهد که بیشترین میزان تداوم خشکسالی به ماهه نشان می 12زمانی خشکسالی دوره پایه در مقیاس زمانی 

خواهد بود که به ترتیب مربوط به  RCP4.5و  RCP2.6ماه و مربوط به دوره آتی تحت سناریو انتشار  40مدت 

)ماه جوالی( میالدی  2059)ماه آپریل( تا  2056)ماه جوالی( میالدی و  2039)ماه آپریل( تا  2036های سال

باشد. باال بودن مدت تداوم خشکسالی در تحقیق حاضر برای ایستگاه سینوپتیک اردبیل با تحقیق سبحانی می

های زمانی در تحقیقی بیان کردند که در مقیاس( 1396) ( مطابقت دارد. بهلکه و همکاران1394و همکاران )

یابد که در تحقیق حاضر ماهه( از تعداد رویدادها کاسته و در نتیجه تداوم افزایش می 12بلندتر )به طور مثال 

در بین سناریوها،  5مطابق شکل . بحث افزایش تداوم خشکسالی، مطابق با نتایج تحقیق بیان شده است

ژانویه( میالدی )ماه  2038در سال  RCP2.6بیشترین شدت خشکسالی و ترسالی به ترتیب مربوط به سناریو 

میالدی )ماه اکتبر( و  2071در سال  RCP4.5العاده مرطوب( و سناریو )فوق -5/2با مقدار شاخص خشکسالی 

می  3ها بر طبق جدول باشد که معیار مقایسه آنالعاده خشک( می)فوق 59/2با مقدار شاخص خشکسالی 

ترین تعداد رویداد خشکسالی را در به ترتیب بیشترین و کم RCP2.6و  RCP4.5چنین دو سناریوی باشد. هم

رخداد  RCP8.5سناریوی 3نمایند. با توجه به شکل بینی میدوره آتی در ایستگاه سینوپتیک اردبیل پیش

بینی نموده است. این مطالب کامال با نتیجه میزان بارش بیشتری را در دوره آتی نسبت به سایر سناریوها پیش

 RCP8.5مطابقت دارد و شدت خشکسالی در سناریو  5در شکل  SPIبدست آمده برای شاخص خشکسالی 

ها در  های آتی شدت و تداوم خشکسالیدر دوره نسبت با سایر سناریوها کاهش محسوسی در دوره آتی دارد.

افزایش خواهد یافت. این تحلیل با تحقیق  RCP2.6تمامی سناریوها و خصوصا با در نظر گرفتن شرایط سناریو 

 دلقندی .کامال مطابقت دارد که روند خشکسالی در استان اردبیل افزایشی است (1394) ارانسبحانی و همک

 نوروزی و همکاران اهواز،تحت شرایط تغییر اقلیم در شهرستان  SPIدر بررسی شاخص خشکسالی ( 1394)

ان تحت های سینوپنیک ایالم و دهلردر ایستگاه 2018-2037بینی وضعیت خشکسالی دوره در پیش (1397)
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در تحقیق حاضر نیز با توجه به مباحث مطرح شده . رویکرد تغییر اقلیم، دقت قابل قبول مدل را تایید نمودند

 کارایی قابل قبولی دارد. SPIبینی شاخص در پیش LARS-WGتوان نتیجه گرفت که مدل می

      

  
 (2021-2080) در دوره آتی RCPبر اساس سناریوهای  SPIشاخص خشکسالی  نمودار تغییرات - 5شکل 

  
 

   
 

 نتیجه گیری
 

های دمای کمینه، دمای بیشینه و در این تحقیق برای ایستگاه سینوپتیک اردبیل سری زمانی داده

با کمک  RCP8.5و  RCP2.6 ،RCP4.5تحت سناریوهای  HadGEM2-ESجو  عمومی بارش با مدل   گردش

بینی گردید. سپس با تحلیل نتایج ( پیش2021-2080تی )برای دوره آ LARS-WGنمایی   مدل ریزمقیاس

های ارزیابی مشخص گردید که مدل توانایی دارد با دقت قابل قبولی مقادیر پارامترهای دمای حاصل از شاخص

سازی نماید. در نهایت شاخص کمینه و دمای بیشینه و با دقت نسبتا کمی مقادیر بارش را بازتولید و شبیه

( و دوره آتی 2004-2018ماهه برای دوره پایه ) 12( در مقیاس زمانی SPIدارد شده بارش )خشکسالی استان

(، 2004-2018اند از: در دوره پایه )ترین نتایج تحقیق حاضر عبارت( محاسبه گردید. مهم2080-2021)

خشکسالی  )ماه نوامبر( میالدی با مقدار شاخص 2016شدیدترین خشکسالی شهرستان اردبیل مربوط به سال 

SPI  گردد بینی می( پیش2004-2019باشد و در دوره آتی )العاده خشک میدر طبقه فوق -33/2برابر با

برابر با  SPIمیالدی با مقدار شاخص  2038در ماه ژانویه سال  RCP2.6شدیدترین خشکسالی تحت سناریو 

 RCP4.5و  RCP2.6، تحت سناریو ماهه 12رخ دهد. در بحث تدوام خشکسالی نیز با توجه به مقیاس  -5/2
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های آپریل تا میالدی در ماه 2056-2059و  2036-2039های  بیشترین تداوم خشکسالی به ترتیب در سال

توان گفت روند خشکسالی در بینی گردید. در نتیجه میماه برای شهرستان اردبیل پیش 40جوالی به مدت 

زایشی خواهد بود. ذکر این نکته حائز اهمیت است که های آینده بصورت افشهرستان اردبیل در طی سال

های خشکسالی را چنین عدم قطعیت مربوط به شاخصاقلیم و هم  های تغییربایستی وجود عدم قطعیت در مدل

مدنظر قرار داد. با توجه به باال بودن کاربری اراضی کشاورزی در شهرستان اردبیل و در نتیجه نیاز مستمر به 

های آتی تحت شرایط ریزی و مدیریت منابع آب در دورهتواند در بحث برنامهحقیق حاضر میمنابع آبی، ت

های های توسعه کشاورزی از جمله سیستممورد توجه قرار گیرد. استفاده از طرح و کمبود بارش خشکسالی

 گردد.تری به منابع آبی وارد شود، توصیه میای که آسیب کممدرن آبیاری، به گونه
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