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چکيده
هدف از اين تحقيق بررسي و مقايسه شدت خشکسالي در شرايط تغييراقليم در دو ايستگاه
بندرعباس (خشک) و شهرکرد (نيمهخشک) است .به اين منظور دادههاي روزانه بارش ،ساعت
آفتابي ،دماي کمينه و بيشينه مورد استفاده قرار گرفته است .اين دادهها به روش آماري و با مدل
 LARS-WGتحت سه سناريوي  A1B, A2و B1ريزگرداني شدهاند .سپس پارامترهاي اقليمي
مذکور براي دوره  3100-3101شبيهسازي شده و اقدام به استخراج شاخص  RDIاز دادههاي پايه
و دادههاي بهدست آمده از مدل اقليمي  HADCM3شده است .بر اساس تمام سناريوهاي مورد
مطالعه شدت خشکسالي در هر دو ايستگاه افزايش مييابد ،بجز سناريوي  B1که کاهش
خشکسالي را براي ايستگاه شهرکرد پيشبيني نموده است .در مجموع در ايستگاه بندرعباس طبق
سناريوهاي  A2 ،A1Bو  B1درصد سالهاي خشک بهترتيب به ميزان  01 ، 6/7و  01درصد
افزايش مييابد و در ايستگاه شهرکرد به ترتيب به ميزان  6/7و 2/2افزايش مييابد درحاليکه طبق
سناريوي  B1در حدود  01درصد از شدت خشکساليهاي ايستگاه شهرکرد کاسته ميشود.
واژگان کليدي ،RDI :تغييراقليم ،مدل  ،LARS-WGمدل  ،HADCM3بندرعباس ،شهرکرد.

0ـ دانشيار گروه جغرافيا ،دانشگاه هرمزگان.
3ـ دانشجوي دکتري بيابانزدايي ،دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبيعي گرگان.

Email:khoorani@hormozgan.ac.ir
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مقدمه

خشکسالي يک پديده طبيعي تکرار شونده است که با کمبود منابع آب در دسترس در يک
محدوده جغرافيايي بزرگ و در يک دوره زماني مشخص ،مرتبط است (روسي3111 ،2؛
اسدي زارچ و همکاران3100 ،؛ آشوک و همکاران .)3101 ،تعيين ابتدا و انتهاي اين پديده
مشکل و غيردقيق بوده و بهواسطه اينکه اثرات آن با افزايش طول دوره خشکسالي افزايش
مييابد بهعنوان يک پديده خزنده معرف شده است (ويلهايت .)3111 ،0در سالهاي اخير
افزايش فراواني وقوع پديدههاي حدي اقليمي مانند سيل و خشکسالي ،همراه با شواهد
گرمايش جهاني باعث افزايش توجه به پتانسيل تغيير اقليم شده است (ژو و همکاران،
.)3100
بين وقوع خشکساليهاي متناوب و پديده تغييراقليم رابطه تنگاتنگي وجود دارد .پديده
تغييراقليم متأثر از تغيير در ميزان تبادل و انرژي در سيستم اقليمي ميباشد .بههمين دليل بر
چرخه آبشناسي تأثير شديدي ميگذارد .گرمشدن کره زمين باعث افزايش تبخير و ازدياد
تراکم بخار آب در جو ميشود .در نتيجه ميزان و الگوهاي زماني -مکاني نزولات آسماني
اعم از باران و برف تغيير ميکند .بر اساس تحقيقات انجام گرفته ،افزايش دما تا  3/7درجه
سانتيگراد در آخر قرن حاضر بهطور بالقوه ميتواند منجر به تغيير در چرخه آب شده و در
نتيجه ناهنجاريهاي هيدرواقليمي چون خشکساليها را تشديد کند (آرورا و کند:3110 ،7
.)2226
امروزه شاخصهاي متعددي براي مطالعه خشکسالي و امکان پايش کارآمد آن مورد
استفاده قرار ميگيرند .اين شاخصها با توجه به هدف متفاوت ميباشند که از جمله آنها
ميتوان نمايه خشکسالي احيايي6را نام برد .اين شاخص در سال  0336ميلادي توسط

1- Rossi
2- Wilhite
3- Arora
)4- Reconnaissance Drought Index (RDI
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ويهرست 7ارائه شده و بهعنوان ابزاري براي توصيف شدت و مدت خشکسالي و نيز
پيشبيني زمان آغاز و پايان دوره خشکسالي توسعه يافته است .شاخص  RDIبا هر منطقه
خاصي سازگار است (ونجليس و همکاران )3102 ،و مزيت آن اين است که علاوه بر ميزان
آب ،عوامل اقليمي مانند تبخير و تعرق نيز در اين شاخص وارد شدهاند (صمدي بروجني و
ابراهيمي.)73 :0233 ،
يکي از معتبرترين ابزارهاي موجود جهت شبيه سازي دادههاي اقليمي براي دوره هاي
آتي ،استفاده از خروجي مدلهاي جفت شده جو-اقيانوسي گردش عمومي جو هستند .اين
مدلها قادرند پارامترهاي جوي و اقيانوسي را براي يک دوره طولاني مدت با استفاده از
سناريوهاي تاييد شده هيئت بين الدول تغيير اقليم3مدلسازي نمايند ).(IPCC, 1995: 878
اما ضعف عمده اين مدلها قدرت تفکيک مکاني کم و سادهسازيهايي است که براي
فرآيندهاي اقليمي در نظر ميگيرند (ويلبي .)3336 :0333 ،براي فائق آمدن به ضعف قدرت
تفکيک پايين لازم است که خروجي اين مدلها قبل از استفاده در مطالعات ارزيابي اثرات
تغيير اقليم ريزمقياس شوند و دادههاي اقليمي مورد نياز براي آينده شبيه سازي گردند
(جانسون.)0373 :0336 ،
از جمله مطالعاتي که شدت خشکسالي را در شرايط تغييراقليم بررسي نمودند ميتوان به
(دستوراني و همکاران )073 :3100 ،اشاره نمود .آنها به بررسي اثر تغيير اقليم برروي
شاخص خشکسالي  RDIو  SPIپرداختند و دادههاي دما (دماي بيشيته و کمينه) و بارش را
بهروش تناسبي  CLIMGENريزمقياس نمودند و از دو سناريوي  A2و  B2استفاده
نمودند .نتايج آنها نشان ميدهد با استفاده از هر دو شاخص روند خشکسالي طبق سناريوي
 A2در آينده منفي است و طبق سناريوي  B2مثبت است .کيرونو3خشکسالي را در 03
منطقه استراليا بهوسيله مدلهاي چرخش عمومي جو ( )GCMو شاخص  RDIپيشبيني
کردند .نتايج نشان ميدهد براي اکثر نقاط مورد مطالعه خشکسالي همراه با نوساناتي در
5- Weyhorst
)6- Intergovermental Panel Of Climate Change (IPCC
7- Kirono
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حال افزايش است .هر چند اين افزايش براي مناطق شمال غرب ،شمال کوئيزلند ،ساحل
شرقي کوئيزلند و کوئيزلند مرکزي معنيدار نيست .تغييرات خشکسالي در سال  3121نسبت
به سالهاي قبل از آن بيشتر است اما عدم قطعيتها نيز در پيشبينيها با گذشت زمان
افزايش مييابد .وروچيدو 01و همکاران در سال  3102به بررسي اثر تغيير اقليم بر خشکسالي
هيدرولوژيکي پرداختند .آنها خروجي سه مدل گردش عمومي جو (دما و بارش) با دادههاي
 WFD00را مورد اصلاح اريبي قرار دادنـد .سپس بر پايـه سناريوي  A2و  B1خشکسالي در
مقياس حوضه مورد ارزيابي قرار دادند .نتايج نشان داد طبق هر دو سناريو تعداد وقايع
خشکسالي (سيلاب ،افت آب زير زميني و رطوبت خاک) در دهههاي آينده افزايش ميابد
در مطالعاتي که توسط محققان قبلي صورت گرفته است عملکرد سناريوهاي مختلف در
پيشبيني شدت خشکسالي در ايستگاههاي با شرايط اقليمي و توپوگرافي مختلف مورد توجه
قرار نگرفته است .از اين رو هدف از اين تحقيق بررسي وضعيت خشکسالي در شرايط تغيير
اقليم در دو ايستگاه بندرعباس (گرم و خشک) و شهر کرد (نيمهخشک) است.
مواد و روشها

مناطق مورد مطالعه در اين تحقيق ،ايستگاههاي سينوپتيک بندرعباس و شهرکرد ميباشد
که موقعيت جغرافيايي آن در شکل ( ،)0نشان داده شده است .ايستگاه سينوپتيک بندرعباس
در طول جغرافيايي  76درجه شرقي و عرض  37درجه شمالي و ايستگاه شهرکرد در طول
جغرافيايي  71درجه شرقي و عرض  23درجه شمالي واقع شده است.

8- Vrochidou
9- B1WATCH Forcing Data
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شکل ( )1موقعيت ايستگاههاي بندرعباس و شهرکرد در ايران

در اولين گام دادههاي روزانه مورد نياز ايستگاههاي مطالعاتي در اين تحقيق که شامل:
ميانگين دماي کمينه ،ميانگين دماي بيشينه ،دماي متوسط و بارش ميباشد از پايگاه
اينترنتي (درگاه) سازمان هواشناسي کشور استخراج گرديد .در گام بعدي با استفاده از
شاخص  RDIاقدام به استخراج وضعيت خشکسالي براي دوره پايه  0370 -3111گرديد.
روش محاسبه بدين شرح است که ابتدا با استفاده از فرمول زير براي هر سال ( )iاز دوره
مورد مطالعه ،مقدار ابتدايي يا  �0محاسبه ميشود:

� Pij
��0
� PETij
12

() 0

j �1

12

j =1

در اينجا  Pو  PETبهترتيب ،بارندگي و تبخير و تعرق پتانسيل در jامين ماه سال i

هستند .مقدار  iاز يک تا ( Nتعداد سالهايي است که آمار آن در دسترس است) تغيير
خواهد کرد .چنانچه بارندگي و تبخير و تعرق بهصورت سالانه محاسبه شوند نيازي به
جمعکردن مقادير ماهانه در اين فرمول نخواهد بود .گام بعدي تعيين  RDIنرمال )(RDIn
است که از فرمول زير محاسبه ميگردد.
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) �0( i
�RDI ni
�

()3

در اينجا  �0ميانگين حسابي مقادير  �0مربوط به هر يک از سالهاي دوره آماري ميباشد.
جهت محاسبه شاخص  RDIاستانداردشده ) (RDIstاز مقادير سالانه  �0لگاريتم گرفته
ميشود.
) Yk �ln(a0i

()2

پسپس ميانگين حسابي و انحراف معيار استاندارد اين اعداد محاسبه ميشود و بهترتيب Yk

و

 �ykناميده ميشوند .در نهايت شاخص استانداردشده  RDIدر هر سال به کمک فرمول زير
محاسبه خواهد شد.
()0

) �RDI st(i

Yk(i ) �Yk

�

آستانههاي طبقهبندي خشکسالي  RDIدر جدول ( )0ارائه شدهاست.
جدول ( ) 1طبقه بندي شاخص  RDIstو تعري ف کلاس هاي خشکسالي متناظر با آن (اسدي زارچ و
همکاران)2111 ،

مقدار شاخص RDI

طبقهبندي خشکسالي

 3و بيشتر از آن
 0/7تا 0/33
 0تا 0/03
 1تا /33
 -/33تا 1
تا -0/03
 -0/7تا -0/33
و کمتر از آن

بهشدت مرطوب
خيلي مرطوب
نسبتا مرطوب
مرطوب ملايم
خشکسالي ملايم
نسبتا خشک
خيلي خشک
بهشدت خشک
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همانطور که گفته شد براي محاسبه شاخص خشکسالي احيايي ) ،(RDIنياز به محاسبه
تبخير و تعرق است .در اين مطالعه از روش تورنوايت براي محاسبه تبخير و تعرق استفاده
شده است.
بهمنظور بررسي خشکسالي در دورههاي آتي ابتدا بايد پارامترهاي اقليمي مورد نياز را با
استفاده از مدل  GCMمورد نظر پيشبيني گردد .در اين تحقيق جهت ريزمقياسنمايي
مدل گردش عمومي جو  HADCM3از مدل  LARS-WGکه يکي از مشهورترين
مدلهاي مولد دادههاي تصادفي وضع هوا ميباشد ،استفاده شده است .اين مدل براي توليد
مقادير روزانه بارش ،دماي کمينه ،دماي بيشينه و تابش يا ساعت آفتابي در يک ايستگاه،
تحت شرايط اقليم پايه و آينده بهکار ميرود .بهطور کلي توليد داده توسط مدل LARS-
 WGدر سه مرحله صورت ميگيرد که عبارتند از کاليبره کردن دادهها ،ارزيابي دادهها و
توليد دادههاي هواشناسي براي دوره آتي .بر اين اساس براي اجراي اين مدل در تحقيق
حاضر ،ابتدا با درنظر گرفتن دوره سي ساله  0370-3111بهعنوان دوره پايه ،دادههاي مورد
نياز مدل شامل مقادير روزانه بارش ،دماي کمينه ،دماي بيشينه و ساعت آفتابي دو ايستگاه
بندرعباس و شهرکرد در اين دوره آماري از مرکز اطلاعات و آمار سازمان هواشناسي کشور
اخذ شد .پس از پردازش و مرتبسازي دادهها و تهيه فايلهاي ورودي ،مدل براي دوره پايه
اجرا شد .در مرحله بعد با استفاده از آمارههاي ضريب تعيين  ،(R2)03جذر ميانگين مربعات
خطا ) (RMSEو ميانگين خطاي مطلق ) ،(MAEاقدام به ارزيابي دادههاي توليدشده
توسط مدل و دادههاي واقعي (مشاهدهشده) موجود در دوره پايه گرديد (جدول  .)0در نهايت
03-

در اين روابط  Xiو  Yiبهترتيب iامين داده واقعي و شبيهسازيشده توسط مدل X ،و  Yميانگين کل دادههاي  Xiو  Yiدر جامعه
آماري و  nتعداد کل نمونههاي ارزيابي ميباشند.
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پس از اطمينان از صحت مدل در ريزگرداني دادههاي اقليمي اقدام توليد دادههاي آب و
هوايي آينده گرديد.
قابـل ذکر است که در ايـن تحقيق از سه سناريوي  A1B, A2و  B1که بهترتيب
بدبينانه ،متوسط و خوشبينانهاند استفاده شده است .در بين اين سناريوها سناريوي  A2به
دنياي امروز نزديکتر است.
يافتهها و بحث
ارزيابي مدل ريزگرداني LARS-WG

نتايج مربوط به ارزيابي مدل  LARS-WGبهوسيله شاخصهاي خطاسنجي در جدول 3
نشان داده شده است .طبق اين جدول پايين بودن نسبي شاخصهاي خطاسنجي و بالا بودن
ضريب تعيين در هر دو ايستگاه بندرعباس و شهرکرد حکايت از همبستگي معنيدار بين
دادههاي مشاهداتي و شبيهسازيشده توسط مدل براي تمامي پارامترها در هر دو ايستگاه
دارد .همانطور که مشاهده ميشود مدل  LARS-WGپارامتر کمينه و بيشينه دما را نسبت
به ساير پارامترها با دقت بيشتري شبيهسازي کرده است.
جدول ( )2ارزيابي مدل  LARS-WGدر شبيهسازي پارامترهاي اقليمي در دو ايستگاه بندرعباس و شهرکرد
آماره
نام ايستگاه

پارامتر مورد نظر

بارش
بندرعباس ميانگين کمينه دما
ميانگين بيشينه دما
ساعت آفتابي
بارش
ميانگين کمينه دما
شهرکرد ميانگين بيشينه دما
ساعت آفتابي

 =R2ضريب  =MAEميانگين  =MBEميانگين

 =RMSEجذر

تبيين

خطاي مطلق

خطاي اريبي

ميانگين مربعات خطا

1/33
1/33
1/33
1/33
1/33
1/33
1/33
1/77

0/63
1/00
1/06
1/02
2/12
1/00
1/13
1/02

-1/00
-1/17
1/7
-1/00
1/06
-1/10
-1/112
-1/2

3/32
1/03
1/03
1/70
2/33
1/06
1/07
1/7
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وضعيت خشکسالي تحت سناريوي A1B

شـکل ( )3وضعيت شاخـص خشکسالي  RDIرا در دوره پايـه ( )3111-0370و آينـده
( )3163-3101را در ايستگاههاي بندرعباس وشهرکرد تحت سناريوي  A1Bنشان ميدهد.
با توجه به اين شکل شدت خشکسالي استخراج شده از مدل اقليمي براي دوره آينده نسبت
به دوره مشاهداتي در هر دو ايستگاه بيشتر شده است .بهطوري که در مجموع تعداد
سالهاي با شرايط خشکسالي (بهشدت خشک ،خيلي خشک و نسبتا خشک) در اين دو
ايستگاه بهترتيب در آينده نسبت به دوره مشاهداتي به ميزان  3و  0سال بيشتر شده است.
در ايستگاه شهرکرد سالهاي بهشدت مرطوب نيز به ميزان  0سال کاهش يافته است.
با توجه به اين سناريو در ايستگاه بندرعباس در شديدترين خشکسالي ميزان  RDIبه
 -3/27خواهد رسيد .متواليترين طول دوره خشکسالي نيز مربوط به ايستگاه بندرعباس به
ميزان  2سال است ،اما در مجموع ايستگاه شهرکرد با تعداد  3سال داراي بيشترين تعداد
سال خشک نسبت به ايستگاه بندرعباس در آينده است.

)(a
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)(b
شکل ( )2مقايسه سري زماني شاخص خشکسالي  RDIاستاندارد شده براي دوره پايه و دوره آينده در
مقياس زماني سالانه در ايستگاههاي بندرعباس ) (aو شهرکرد )(bتحت سناريوي A1B

بررسي روند خشکسالي در ايستگاه بندرعباس و شهرکرد نشان ميدهد که روند
خشکسالي در هر دو ايستگاه روبه افزايش است يعني نمودار  RDIرو به منفي شدن
ميباشد .روند کاهشي شاخص خشکسالي در هر دو ايستگاه در سطح معنيداري 1/37
معنيدار است .همچنين طبق جدولهاي  2و  0بهطور ميانگين درصد سالهاي خشک
ايستگاههاي بندرعباس و شهرکرد هر دو در حدود  6/7درصد افزايش مـييابد .اين در
حالياست که درصد سالهاي مرطوب ايستگاه بندرعباس به ميزان  6/7درصد افزوده
ميشود و در ايستگاه شهرکرد به ميزان  2/2درصد از سالهاي مرطوب کاسته ميشود.
وضعيت خشکسالي تحت سناريوي
شـکل ( )0وضعيت شاخص  RDIرا در ايستگاههاي بنـدرعباس و شهرکرد را بـر اساس
سناريوي  A2نشان ميدهد .تعداد سالهاي خشک در دوره مطالعاتي آينده نسبت به دوره
مشاهداتي در ايستگاههاي بندرعباس و شهرکرد بهترتيب بهميزان  2و  0سال افزايش يافته
است .متواليترين طول دوره خشکسالي نيز مربوط به ايستگاه بندرعباس به ميزان  0سال
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است اما در مجموع ايستگاه شهرکرد با تعداد  3سال داراي بيشترين تعداد سال خشک
نسبت به ايستگاه بندرعباس در آينده است.

)(a

)(b
شکل ( )4مقايسه سري زماني شاخص خشکسالي  RDIاستاندارد شده براي دوره مشاهداتي و دوره آينده
در مقياس زماني سالانه در ايستگاههاي بندرعباس ) (aو شهرکرد ) (bتحت سناريوي .A2

سري زماني شاخص خشکسالي  RDIبراي دوره آينده نشان ميدهد روند خشکسالي در
ايستگاه بندرعباس و شهرکرد روبه افزايش است يعني نمودار  RDIرو به منفيشدن
ميباشد .اين روند افزايش خشکسالي در ايستگاه بندرعباس غيرمعنيدار و در ايستگاه
شهرکرد در سطح  37درصد معنيدار است .همچنين طبق جدولهاي  2و  0بهطور ميانگين
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درصد سالهاي خشک ايستگاههاي بندرعباس و شهرکرد بهترتيب حدود  01و  2/2درصد
افزايش مييابد .همچنين درصد سالهاي مرطوب ايستگاه بندرعباس به ميزان  2/2درصد
کاسته ميشود درحاليکه در ايستگاه شهرکرد درصد سالهاي مرطوب ثابت است.
وضعيت خشکسالي تحت سناريوي B1

شکل ( )6وضعيت شاخص خشکسالي  ،RDIرا در ايستگاههاي بندرعباس وشهرکرد
تحت سناريوي  B1نشان ميدهد .ملاحظه ميشود که در ايستگاه بندرعباس شاخص RDI
به ميزان  0/72هم ميرسد که در اين شرايط در طبقه خيلي مرطوب قرار ميگيرد .اين
شرايط براي ايستگاه شهرکرد در طبقه بهشدت مرطوب قرار دارد .افزايش تعداد سالهاي
خشک در دوره مطالعاتي آينده نسبت به دوره مشاهداتي در ايستگاه بندرعباس به ميزان 2
سال است اين در حالياست که تعداد سالهاي خشک در ايستگاه شهرکرد به ميزان  2سال
کاهش يافته است .متواليترين طول دوره خشکسالي مربوط به ايستگاه بندرعباس به ميزان
 0سال خواهد بود .در مجموع ايستگاه بندرعباس با تعداد  3سال داراي بيشترين تعداد سال
خشک نسبت به ايستگاه شهرکرد در آينده است.

)(a
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)(b
شکل ( )6مقايسه سري زماني شاخص خشکسالي  RDIاستاندارد شده براي دوره پايه و دوره آينده در
مقياس زماني سالانه در ايستگاههاي بندرعباس ) (aو شهرکرد )(bتحت سناريوي B1

بررسي سري زماني شاخص  RDIبراي دوره آينده نشان ميدهد که روند اين شاخص
در ايستگاه بندرعباس کاهشي است .اين روند افزايش خشکسالي در سطح  37درصد
غيرمعنيدار است .اين در حالي است که روند شاخص خشکسالي در ايستگاه شهرکرد روبه
کاهش است يعني نمودار  RDIروبه مثبت شدن پيش ميرود .اين روند نيز در سطح
معنيداري  37درصد غيرمعنيدار است .طبق جدولهاي  2و  0بهطور ميانگين در ايستگاه
بندرعباس خشکسالي در حدود  01درصد افزايش مييابد .اين در حالي است که در ايستگاه
شهرکرد در حدود  01درصد کاهش مييابد .همچنين سالهاي مرطوب ايستگاه بندرعباس
به ميزان  2/2درصد و ايستگاه شهرکرد در حدود  6/6درصد کاسته ميشود.
جدول ( )3نسبت سالهاي خشکسالي به کل دوره مورد مطالعه ( )2111-2141در ايستگاه بندرعباس (بر
حسب درصد)

طبقهبندي خشکسالي سناريوي A1B

به شدت مرطوب
خيلي مرطوب
نسبتاً مرطوب
نرمال
نسبتاً خشک
خيلي خشک
به شدت خشک

..............
..............
 32/2درصد
 76/6درصد
 6/6درصد
 01درصد
 2/2درصد

سناريوي A2

سناريوي B1

دوره مطالعاتي پايه

...............
 2/2درصد
 01درصد
 62/2درصد
 01درصد
 02/2درصد
...............

...............
 2/2درصد
 01درصد
 62/2درصد
 31درصد
...............
 2/2درصد

...............
 2/2درصد
 02/2درصد
 71درصد
...............
 6/6درصد
 6/6درصد
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جدول ( )4نسبت سالهاي خشکسالي به کل دوره مورد مطالعه ( )2111-2141در ايستگاه شهرکرد (بر
حسب درصد)

سناريوي A2

سناريوي B1

دوره مطالعاتي پايه

طبقهبندي خشکسالي سناريوي A1B

به شدت مرطوب

 2/2درصد

...............

 2/2درصد

...............

خيلي مرطوب

..............

 6/6درصد

..................

 6/6درصد

نسبتاً مرطوب

 01درصد

 01درصد

 6/6درصد

 01درصد

نرمال

 76/6درصد

 76/6درصد

 76/6درصد

 61درصد

نسبتاً خشک

 32/2درصد

 31درصد

 01درصد

 02/2درصد

خيلي خشک

 6/6درصد

 6/6درصد

...............

 01درصد

به شدت خشک

...............

...............

 2/2درصد

........................

قابل ذکر است به جهت پرهيز از زياد شدن حجم مقاله ،تجزيه و تحليلهاي مربوط به
پارامترهاي روزانه بارش ،ساعت آفتابي ،دماي کمينه و بيشينه که از سناريوهاي مختلف
براي آينده بهدست آمدهاند ،آورده نشده و تنها در بخش نتيجهگيري مورد استفاده قرار
رفتهاند.
نتيجهگيري

شاخص  RDIکه از دو عنصر اقليمي بارش و تبخيروتعرق استفاده ميکند ،مبناي نظري
قوي را براي بررسي خشکسالي فراهم کرده است (ونجليس 02و همکاران ،3102 ،اسدي
زارچ و همکاران .)3100 ،همانگونه که در اين مطالعه نيز بررسي شد اين شاخص در شرايط
مختلف اقليمي امکان مطالعه و بررسي وضعيت خشکسالي را فراهم ميکند.
از سوي ديگر مدلهاي جفت شده اقيانوسي-جوي نيز مهمترين شبيهسازهاي اقليم
آينده بر مبناي سناريوهاي مختلف اقليمي هستند که در اين مطالعه با توجه به خروجيهاي
اين مدلها اقدام به استخراج شاخص  RDIشده است .مشخص شد که مدل LARS-WG

11- Vangelis
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توانايي قابل قبولي در ريزگرداني دادهها در هر دو ايستگاه با شرايط اقليمي و توپوگرافي
متفاوت دارد .و از اين جهت کار سجاد خان و همکاران در  3116را تاييد ميکند.
در اين مطالعه از سه سناريو (خوشبينانه ،بدبينانه ،متوسط) براي توليد دادههاي اقليمي
آينده استفاده شده است .نتيجه بررسي وضعيت خشکسالي با استفاده از دو سناريو  A1Bو
 A2در اين تحقيق با نتايج بهدست آمده از تحقيق خزانهداري و همکاران0230 ،0237 :
همخواني دارد.
با توجه به اينکه در استخراج شاخص  RDIعلاوه بر بارش از تبخيروتعرق نيز استفاده
ميشود ،در اين تحقيق شاهد هستيم که گاهي با وجود افزايش بارش خشکسالي نيز افزايش
يافته يا تشديد شده است (طبق سناريو  B1براي بندرعباس) که اين امر اثر تبخير و تعرق را
در برآورد شاخص نمايان ساخته است.
طبق تمام سناريوهاي مورد مطالعه ،با اينکه بارندگي در ايستگاه بندرعباس بيشتر از
ايستگاه شهرکرد افزايش يافته است اما شدت خشکسالي در ايستگاه بندرعباس بيشتر
برآورد گرديده است .اين امر نيز ميتواند بهخاطر اثر تبخير و تعرق در برآورد شاخص باشد.
بنابراين ميتوان اينگونه نتيجه گرفت که عامل بارش به تنهايي در خشکسالي موثر نيست
بلکه خشکسالي پديده بسيار پيچيدهاي است که عوامل مختلفي در ايجاد آن دخالت دارند از
طرفي ايران بنابه موقعيت اقليمي و جغرافيايي که دارد بارش بهعنوان ورودي و تبخير و
تعرق بهعنوان خروجي در نظر گرفته ميشود از اينرو عامل تبخير و تعرق عامل مهمي در
خشکسالي محسوب ميگردد.
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