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اثرات تغییر اقلیم بر روند خشکسالی دشت ورامین با استفاده از شاخص دی-مارتن
۴

حمیدرضا عزیزی ،*۱نیلوفر نجاتیان ،۲محمد علی اطهری ،۳سید شهاب هاشمی

 -1دکتری تخصصی ،گروه مهندسی عمران ،واحد شهر قدس ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران
 -2کارشناسی ارشد ،دانشکده عمران ،دانشگاه تهران
 -3کارشناسی ارشد ،دانشکده عمران ،آب و محیط زیست ،دانشگاه شهید بهشتی ،تهران
 -4دکتری مهندسی عمران ،مدیرعامل شرکت آب صنعت انرژی ،تهران
(تاریخ دریافت ،99/01/18 :تاریخ پذیرش)1400/01/14 :

چکیده
افزایش میزان غلظت گازهای گلخانهای میتواند منجر به گرمایش جهانی و وقوع پدیده تغییراقلیم شود .در این تحقیق روند تغییرات بارش و دمای ایستگاه
سینوپتیک ورامین در طی دوره زمانی از سال  2021تا سال  2050میالدی با استفاده از دادههای گزارش پنجم تغییراقلیم ( )CMIP5مورد بررسی قرار گرفت.
یکی از محدودیتهای عمده در استفاده از خروجی این مدلها ،قدرت تفکیک مکانی کم آنها است که به لحاظ مکانی و زمانی با دقت مورد نیاز مدلهای

هیدرولوژیکی مطابقت ندارد .بنابراین از روش مقیاسکاهی بوسیله مدل  LARS-WGبرای رفع این محدودیت استفاده شد .سپس دادههای دما و بارش،
تحت دو سناریوی  RCP2.6و  RCP8.5برای دوره آتی شبیهسازی و با دوره پایه مقایسه گردید .با توجه به اثرگذاری دما و بارش بر وضعیت خشکسالی
آتی دشت ،شاخص خشکسالی دی-مارتن تحت دو سناریو تغییر اقلیم تعیین و با دوره پایه مقایسه گردید .نتایج نشان داد که تغییر اقلیم بر حادتر شدن شرایط
حاکم بر منطقه اثرات معنیداری دارد که سبب افزایش  1/3درجهای دما ،تغییر در الگوی بارش و تغییرات میزان شاخص خشکی شد .با توجه به نتایج می-
توان بیان کرد که اگرچه روند خشکسالی متاثر از عوامل متعددی است ،اما در سایه تغییرات اقلیمی محتمل در آینده احتمال افزایش روند خشکسالی در
دشت ورامین به واسطه تغییر در میزان بارندگی و افزایش دما وجود دارد .همچنین هر دو سناریو تغییر اقلیم وضعیت خشک را برای منطقه مورد مطالعه پیش-
بینی کردند.
کلمات کلیدی :شاخص دی-مارتن ،گزارش پنجم تغییر اقلیم ،متغیر هواشناسیLARS-WG ،

مقدمه
افزایش گازهای گلخانهای باعث نوسانات دمایی و تغییر
الگوی بارش در آب و هوای کره زمین میشوند .با توجه به
افزایش انتشار گازهای گلخانهای ،انتظار میرود این روند
در آینده نیز ادامه پیدا کند .براساس پنجمین گزارش ارزیابی
هیئت بین الدول تغییراقلیم ( )IPCCدمای کره زمین 0/85
درجه سانتیگراد از سال  1880تا  2012افزایش یافته است و
اگر انتشار گازهای گلخانهای کاهش نیابد ،متوسط دمای
کره زمین تا سال  2100میتواند به میزان  1/1تا  4/6درجه
سانتیگراد افزایش یابد( هیئت بین الدول تغییراقلیم.)2013 ،
به نظر میرسد تغییراقلیم ناشی از گرمایش جهانی ،سبب
افزایش شرایط نامطلوب آب و هوایی به صورت تغییرات در
الگوی بارش و نوسانات دما در آیندهای نزدیک شود،
بنابراین بارش به عنوان یک عامل کلیدی در تغییر دامنه
چرخه هیدرولوژیکی ،عواقب جدی را به دنبال خواهد
* نگارنده رابط:

داشت (نجفی و موذمی .)2015 ،میزان دمای کره زمین از
اواسط قرن  19تا زمان حال روندی افزایشی داشته است .در
این دوره ،سه دهه اخیر گرمترین سالها را به خود اختصاص
دادهاند .اطالعات ثبت شده حاکی از آن است که از سال
 1901تا سال  2012دمای سطح زمین و اقیانوسها به طور
متوسط در  0/89درجه سانتیگراد افزایش یافته است .این
روند افزایشی در دمای کره زمین و همچنین تغییر در
خصوصیات فیزیکی جو ،اشاره به تغییرات آب و هوایی
دارد (استوکر و همکاران.)2013 ،
پورمحمدی و مالکینژاد ( )2013به بررسی اثرات تغییراقلیم
در  40ایستگاه سینوپتیک کشور در دوره آتی 2010-2039
پرداختند و براساس سه پارامتر بارش ،دمای بیشینه و دمای
کمینه با استفاده از روش آنالیز خوشه به جداسازی مناطق
همگن اقلیمی اقدام کردند .نتایج تحقیق آنها نشان داد که
در دوره آتی  2039-2010و تحت دوسناریو  A2و

B1

azizi.hamidr@gmail.com
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مناطق همگن اقلیمی متفاوت از دوره پایه 1961-1990

تغییراقلیم بر رژیم بارشهای حداکثری حوزه سیل برگردان

تعیین شدند .هوشمند و خردادی ( )1393با بررسی عدم

غرب در سه اُفق زمانی  2090 ،2060 ،2036بر اساس
سناریوRCP8.5

قطعیت ناشی از  15مدل  AOGCMتحت تاثیر سه سناریو

دادههای گزارش پنجم  IPCCو تحت

انتشار A2 ،A1Bو  B1به بررسی تغییرات پارامترهای دمای

پرداختند .نتایج نشان دهنده افزایش بارش در دوره آتی بود.

کمینه ،دمای بیشینه و بارندگی در ایستگاه سینوپتیک مشهد

زارعزاده مهریزی وهمکاران ( )1397از خروجیهای چهار

واقع در حوضه قره قوم پرداختند .نتایج آنها حاکی از

مدل گزارش پنجم و دو سناریو  RCP2.6و  RCP8.5برای

وجود بیشترین محدوده عدم قطعیت در برآوردهای مربوط

برآورد بارندگی ،دمای ماهانه و شبیهسازی هیدرولوژیکی

به سناریو  A1Bو برای دمای کمینه و بارندگی سناریو  B1و

جریان در آینده استفاده کردند .نتایج آنها نشان داد بارش

برای دمای بیشینه سناریو  A2تعیین شد .افشار و همکاران

در دورههای زمانی مختلف بین  -31/6تا  52/8درصد ،دما

( )1395به بررسی مولفههای اقلیمی در دوره آتی با توجه به

نیز حداکثر تا  2/75درجه در کرمانشاه و  3/43تا 4/26

سناریوهای گزارش پنجم  IPCCدر حوزه کشفرود

درجه در ایستگاه همدان افزایش پیدا خواهد کرد .شهوری و

پرداختند .نتایج بررسی آنها نشان داد که مؤلفه بارش ،روند

همکاران ( )1398به بررسی اثرات تغییر اقلیم بر منابع آب

تغییرات قابل توجه کاهشی و افزایشی متغیری را از خود

حوضه دشت ورامین با استفاده از مدل  SWATتحت

نشان میدهد .همچنین دمای متوسط نیز روند افزایشی قابل

سناریوهای  A2 ،A1Bو  B1پرداختند .نتایج

توجهی با سطح اعتماد  99 ،90و  99/9درصد از خود نشان

WGنشان داد که دمای حداقل و حداکثر در دورههای آتی

میدهد .از طرف دیگر تا انتهای قرن  21در مقایسه با دوره

افزایش خواهد یافت و نه تنها در مقدار بارش بلکه در

تاریخی در تمامی مناطق حوضه آبخیز کشفرود و با درنظر

الگوی بارش نیز تغییراتی رخ خواهد داد .عزیزی و

گرفتن تمامی مدلها و سناریوها ،به طور متوسط دمای

همکاران ( )1399با استفاده از شاخص جدید ،NISTOR

حوضه بین  0/56تا  3/3درجه سانتیگراد افزایش داشته است.

اثر خشکسالی و تغییرات اقلیمی را در دشت ورامین بررسی

امانی و همکاران ( )2016شدت خشکی در  6شهر استان

کردند .نتایج نشان دهنده اثر شدید تغییر اقلیم بر منابع آب

فارس با استفاده از دو مدل ( HadCM3و) IPCM4و سه

زیرزمینی دشت ورامین بود .بنابراین به نظر میرسد که

سناریو انتشار برای سه دوره آتی مطالعهای انجام دادند.

مطالعات تغییر اقلیم در حوضه های آبخیز ایران توسط

نتایج آنها نشان داد که در آینده با روند افزایش دما و

مدلهای اقلیمی توسط مدلهای گزارش پنجم و تحت

کاهش بارش بخصوص برای دورههای آینده دور ،شدت

سناریوهای جدید انتشار امری ضروری میباشد .به طوری

خشکی در استان افزایش خواهد یافت .نوده فراهانی و

که مدلهای فوق میتوانند درکی بهتر از این مناطق در

همکاران ( )1397اثرات تغییراقلیم بر دما ،بارش و

دورههای زمانی آتی نسبت به مدلهای پیشین هیات بین

خشکسالیهای آینده در حوضه شادگان را با استفاده از سه

الدول تغییر اقلیم (گزارش سوم و چهارم) برای مدیران و

خروجی مدل گردش

کلیBCC-،MPI-ESM-LR

مدلLARS-

برنامه ریزان منابع آب فراهم نمایند (ولدمسکل و همکاران،

CSM1-1و NORESM1-Mتحت سناریوهای انتشار

.)2015

RCP4.5و  RCP8.5مورد ارزیابی قرار دادند .نتایج آنها

بررسی تحقیقات قبلی نشان میدهد که اهمیت اثرات عناصر

بیانگر افزایش دمای حداکثر و حداقل در تمام ماههای سال

اقلیمی (دما و بارش) بر وضعیت خشکسالی منطقه در دوره

در دوره آینده نسبت به دوره پایه در حوضه شادگان

آتی ،امر ضروری میباشد .مطالعهای در رابطه با روند

میباشد .بینش و همکاران ( )1397به بررسی و تحلیل اثر

تغییرات خشکسالی دشت ورامین صورت نگرفته است .لذا
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در این تحقیق روند تغییرات خشکسالی دشت ورامین در
طی دوره زمانی از سال  2021تا سال  2050میالدی با
استفاده از دادههای گزارش پنجم تغییراقلیم

)(CMIP5

محاسبه و نسبت به دوره پایه مقایسه میگردد.
دادهها و روش تحقیق
منطقه مورد مطالعه
منطقه مطالعاتی در این تحقیق دشت ورامین میباشد که

شکل  -1موقعیت جغرافیایی منطقه مورد مطالعه (دشت ورامین)

منطقهای استراتژیک از نظر کشاورزی در فاصله 40-45

برای شناخت وضعیت خشکسالی ،از مجموعه قواعدی

کیلومتری جنوب تا جنوب شرقی استان تهران در محدوه

استفاده میشود که مناطق با آب و هوای مشابه را در یک

جغرافیایی  35درجه و  7دقیقه تا  35درجه و  39دقیقه

گروه قرار میدهد که از آن به طبقهبندی اقلیمی یاد می-

عرض شمالی و  51درجه و  26دقیقه تا  51درجه و 55

شود .این طبقهبندیها میتوانند براساس یک یا چند پارامتر

دقیقه طول شرقی واقع شده و از نظر اقلیمی در تقسیمات

اقلیمی باشند .از مهمترین این پارامترها میتوان به بارش و

آب و هوایی خشک تا نیمه خشک قرار دارد.

دما اشاره کرد که در طبقهبندی های اقلیمی مختلف از

اطالعات هواشناسی شامل باران سنجی ،دماسنجی ،رطوبت

جمله روش دی-مارتن ،مورد استفاده قرار میگیرد .بنابر

نسبی ،روزهای یخبندان ،ساعتهای آفتابی ،باد و تبخیر و

این با توجه به اهداف پژوهش و رویکرد پیشنهادی (شکل

تعرق از ایستگاه سینوپتیک دشت ورامین ،گردآوری شده

 ،)2با توجه به همبستگی باال در شبیهسازی دادههای دما و

است .بنابراین از دادههای روزانه ایستگاه هواشناسی ورامین

بارش نسبت به دادههای مشاهداتی در منطقه مورد مطالعه،

در دوره آماری  1989-2018میالدی به عنوان دوره پایه

مدل  EC-EARTHاز سری گزارش پنجم تغییر اقلیم

استفاده گردید .میانگین ساالنه دما در این حوضه 16/9

موسوم به  CMIP5انتخاب شد(عزیزی و همکاران .)1399

درجه سانتیگراد بوده و میانگین بارش156میلیمتر در سال

سپس دادههای بارش و دما تحت مدل مناسب دشت تحت

است.

سناریوهای  RCP2.6و  RCP8.5شبیهسازی شده و روند
تغییرات دما و بارش نسبت به شرایط حال ،مقایسه گردید.
همچنین از روش طبقهبندی اقلیمی دی-مارتن به دلیل
قابلیت دسترسی و تولید دادههای مورد نیاز آن برای
دورههای اقلیمی آینده استفاده شده است.
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شکل  -2رویکرد پیشنهادی ارزیابی روند خشکسالی دشت ورامین تحت شرایط تغییر اقلیم

تحقیق ،سناریوهای جدید گزارش پنجم شامل،RCP8.5

مدلهای آب وهوایی AOGCM
در حال حاضر معتبرترین ابزار جهت تولید سناریوهای

RCP2.6و  RCP4.5میباشد.

اقلیمی ،مدلهای سه بعدی جفت شده جوی -اقیانوسی

مدلهای جوی-اُقیانوسی سری CMIP5

میباشند که به طور مخفف از آن به عنوان  AOGCMیاد

با توجه به هدف تحقیق حاضر حاضر که ارزیابی روند

میشود ویلبی و هریس ( .)2006این مدلها توانایی

شاخص خشکی منطقه تحت سناریوهای گزارش پنجم تغییر

شبیهسازی اقلیم حاضر و تصویرسازی شرایط اقلیم آینده را

اقلیم موسوم به  RCPدر حوضه دشت ورامین میباشد ،با در

دارند (قربانی و همکاران IPCC .)1395 ،از سال1990

نظر گرفتن مطالعات عزیزی و همکاران ( ،)1399از میان 61

تاکنون پروژه استانداردسازی استفاده از برونداد مدلهای

مدل سه بعدی جفت شده جوی-اقیانوسی گزارش پنجم

گردش عمومی جوی-اقیانوسی را راهاندازی و پنج گزارش

 IPCCموسوم به  ،CMIP5مدل  EC-EARTHبه دلیل

ارزیابی تغییر اقـلیم را عرضه کرده است IPCC .در تدوین

همبستگی باال و پایین بودن شاخصهای خطا در شبیهسازی

گزارش پنجم خود تحت عنوان  CMIP5از سناریوهای

دادههای دما و بارش نسبت به دادههای مشاهداتی در منطقه

جدید انتشار  RCPبهعنوان نمایندههای خطوط سیر

مورد مطالعه انتخاب گردید(.عزیزی و همکاران )1399

غلظتهای گوناگون گازهای گلخانهای استفاده کرده است.

مقیاسکاهی سناریوهای تغییر اقلیم

سناریوهای جدیـد انتشار دارای چهار خط سـیر کلیدی با
نامهای  RCP2.6 ،RCP4.5،RCP6.0و

RCP8.5

میباشند که براساس میزان واداشت تابشی آنها در سال
 2100نامگذاری شـدهاند .تفاوت عمده سناریوهای انتشار
RCPو ( SRESسناریوهای گزارش ارزیابی چهارم) در این
است که  RCPخط سیر توازن واداشت تابشی ناشی از
افزایش گازهای گلخانهای را تا سال  2100بر حسب وات بر
مترمربع مشخص میکند در حالی که سناریوهای سری
SRESخط سیر غلظت گازهای گلخانهای را مشخص
میکنند ( ژو و ژو .)2012 ،سناریوهای مورد استفاده در این

به جهت قدرت تفکیک کم مدلهای  ،AOGCMکوچک
مقیاس کردن آنها الزم و ضروری است .در این تحقیق به
منظور مقیاسکاهی دادهها جهت تولید سناریوهای تغییر
اقلیم ،از مولد آب و هوایی تصادفی  LARS-WGبه جهت
عملکرد مناسب در منطقه مورد مطالعه (عزیزی و همکاران
 )1399جهت شبیهسازی دادههای اقلیمی استفاده شد(راسکو
و همکاران  ،1991سیمنوف و بروکس  ،1999سیمنوف و
بارو .)2002
پس از مقیاسکاهی ،در این مرحله شبیهسازی دادههای
هواشناسی (دمای حداقل ،دمای حداکثر و بارش) برای سه

نیوار ،دوره  ،45شماره  ،112-113بهار و تابستان ( 1400دو فصلنامه)

دهه آینده بر طبق سناریوی تغییر اقلیم مد نظر انجام گرفت

نیمه خشک
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مدیترانهای

(سیمنوف و استراتونوویچ.)2010،
ارزیابی مدل  LARS-WGدر منطقه مطالعاتی
برای اطمینان از توانایی مدل  LARS-WGدر تولید داده در

𝐏

آینده ،دادههای شبیهسازیشده گذشته توسط مدل با

معادله ()1

دادههای مشاهداتی در ایستگاه سینوپتیک ورامین ،مقایسه

در رابطه  )P( ،1مقدار متوسط بارش ساالنه بر حسب میلی-

𝟎𝟏𝐓+

= 𝐈𝐀𝐃

گردید .این مقایسه بوسیله آزمون  T-testبرای میانگینهای

متر و ( )Tمتوسط درجه حرارت ساالنه بر حسب سانتیگراد

دادههای ریز مقیاس شده انجام شد.

میباشد.

شاخص اقلیمی دی-مارتن

نتایج و بحث

طبقهبندی اقلیمی دی-مارتن بر اساس دما و بارندگی پایه
گذاری شده و به طور گسترده در مطالعات اقلیمی مورد
استفاده قرار میگیرد .این شاخص توسط دی-مارتن()1926
و دنیز و همکاران( )2011پیشنهاد گردیده است و برای
تعیین نوع اقلیم منطقه جهت تحلیلهای مکانی و زمانی مورد
استفاده قرار میگیرد .این شاخص بر اساس رابطه  1محاسبه
شده و نوع اقلیم منطقه در جدول  1تحت سناریوهای
 RCP2.6و  RCP8.5برای سه دههی آینده تعیین و با دوره
پایه مقایسه میگردد:
جدول -1طبقهبندی اقلیمی شاخص خشکی دی -مارتن (دی-مارتن)1926 ،

نوع اقلیم

DAI

به شدت مرطوب
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مرطوب
نیمه مرطوب

ارزیابی مدل  LARS-WGدر منطقه مطالعاتی
برای حصول اطمینان از توانایی مدل در تولید داده در آینده،
دادههای شبیهسازیشده توسط مدل با دادههای مشاهداتی
در ایستگاه سینوپتیک ورامین ،مقایسه گردید .جدول 2
نتایج آزمون  T-testرا بر روی پارامترهای بارش ،دماهای
حداقل و حداکثر در ایستگاه سینوپتیک ورامین نشان
میدهد .آزمون  T-testبه بررسی میانگین پارامترهای اقلیمی
مشاهداتی و شبیهسازی شده توسط مدل ،LARS-WG
میپردازد .با توجه به جدول  ،2نتایج این آزمون برای همه
پارامترها در ماههای مختلف با در نظر گرفتن

اختالف معنی داری را نشان نداده است .البته باید در نظر
داشت که مدل در شبیهسازی دمای کمینه و بیشینه در ماه
آگوست ،اختالف معنی داری را نشان میدهد که این
موضوع میتواند به علت عدم وجود داده معتبر در روزهای
ماه مورد نظر باشد.

جدول  -2نتایج آزمون  T-testبرای بارش ماهانه ،دمای حداقل ماهانه ،دمای حداکثر ماهانه در مدل  LARS-WGایستگاه سینوپتیک ورامین در دوره پایه 1989-2018

ماهها

p-value

بارش ماهانه

دمای حداقل

دمای حداکثر

ماهانه

ماهانه

Pvalue

T-test

Pvalue

T-test

P-value

T-test

ژانویه

-0/094

0/925

0/926

0/356

1/132

0/26

فوریه

0/189

0/85

1/104

0/272

2/314

0/022

مارس

-0/479

0/633

-0/513

0/609

-0/113

0/91

آوریل

-0/671

0/504

-0/755

0/452

0/053

0/958

می

0/666

0/506

-0/492

0/624

-0/614

0/54

اثرات تغییر اقلیم بر روند خشکسالی دشت ورامین با استفاده از شاخص دی-مارتن

72

ژوئن

-0/363

0/717

1/235

0/219

2/55

0/012

جوالی

0/404

0/687

0/06

0/952

1/492

0/138

آگوست

0/67

0/504

3/06

0/003

2/06

0/041

سپتامبر

-1/521

0/131

-0/242

0/809

-0/977

0/33

اکتبر

-0/475

0/636

1/591

0/114

1/351

0/179

نوامبر

-0/228

0/82

-2/11

0/037

-0/488

0/626

دسامبر

0/562

0/575

-2/226

0/028

-0/942

0/8348

همچنین در شکل  ،3نتایج مقایسه دادههای شبیهسازیشده و

شبیهسازیشده

مشاهداتی
25

حداکثر روزانه در ایستگاه سینوپتیک ورامین در دوره پایه

15

 2018-1989ارایه شده است .مقادیر پارامترهای اقلیمی

10

شبیهسازی شده (دماهای حداقل روزانه ،دمای حداکثر
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روزانه) در ایستگاه سینوپتیک ورامین مطابقت قابل قبولی با
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داده های مشاهداتی دارند.
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شکل -3مقایسه دادههای شبیهسازیشده و مشاهداتی بارش روزانه ،دماهای حداقل روزانه،
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دمای حداکثر روزانه در ایستگاه سینوپتیک ورامین در دوره پایه 1989-2018
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مدل در سطح معنیداری قابل قبولی برآورد نشده است،
مشاهداتی
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شبیهسازی پارامترهای اقلیمی (بارش ،دمای حداقل ،دمای
در برخی ماههای سال در ایستگاههای مطالعاتی توسط این

Month

شبیهسازیشده

سینوپتیک ورامین ،نشان از توانمندی قابل قبول این مدل در
حداکثر) این منطقه را دارد .اگر چه شبیهسازی پارامتر بارش

0
F M A M J

به طور کلی ارزیابی مدل  LARS-WGدر ایستگاه

برازش باالی مقادیر شبیهسازی شده برای سایر پارامترهای
اقلیمی کامال مشهود است .همچنین رفتار سایر پارامترهای
اقلیمی شبیهسازی شده در منطقه مطالعاتی ،نشان از کارایی
قابلقبول مدل  LARS-WGدر تولید این نوع دادهها دارد.
بررسی تغییرات دما و بارش تحت سه سناریوهای انتشار
 CMIP5-AR5در دوره آتی نسبت به دوره پایه در منطقه
مطالعاتی

نیوار ،دوره  ،45شماره  ،112-113بهار و تابستان ( 1400دو فصلنامه)

باتوجه به شکل  ،4روند افزایشی دمای ساالنه تحت هر دو

سناریوی  ،RCP8.5افزایش دمای بیشتری را نسبت به

سناریوی انتشار  RCP2.6 ،RCP8.5به طور میانگین در

سناریو دیگر نسبت به دوره پایه نشان میدهد.

دوره آتی افزایشی در حدود  1تا  1/5درجه را نشان میدهد.

شکل -4مقایسه دمای میانگین ساالنه شبیهسازی شده با استفاده از مدل  ECEARTHتحت سناریوهای انتشار  RCP2.6 ،RCP8.5در دوره  2021-2050نسبت به دوره پایه  1989-2018در
ایستگاه مورد مطالعه

با توجه به شکل ،5بارش شبیهسازی شده توسط مدل

این در حالیست که افزایش و یا کاهش چشمگیری میان

 ECEARTHتحت سناریوهای انتشار RCP2.6 ،RCP8.5

شبیهسازیهای حاصل از سناریوهای مختلف در آینده وجود

در دوره آتی نسبت به دوره پایه در ایستگاه مورد مطالعه،

ندارد.

تغییرات یکنواختی را در سالهای مختلف نشان نمیدهند.

شکل  -5مقایسه میانگین بارش ساالنه شبیهسازی شده با استفاده از مدل  ECEARTHتحت سناریوهای انتشار  RCP2.6 ،RCP8.5در دوره  2021-2050نسبت به دوره پایه  1989-2018در
ایستگاه مورد مطالعه

روند

تغییرات

شاخص

دی-مارتون

تحت

سناریوهای تغییر اقلیم
شاخص خشکسالی دی-مارتن بر اساس دادههای بارش و
دما در دوره پایه و آینده ،محاسبه گردید .در شکل ،6

تغییرات خشکسالی منطقه مطالعاتی تحت دو سناریو
 RCP2.6 ،RCP8.5نسبت به دوره پایه نشان داده شده
است.

اثرات تغییر اقلیم بر روند خشکسالی دشت ورامین با استفاده از شاخص دی-مارتن

74

با توجه به شکل  ،6در اکثر سالها تحت هر دو سناریو

داشت که سناریو  RCP8.5با کاهش شاخص دی-مارتن،

تغییراقلیم (خوشبینانه و بدبینانه) ،وضعیت اقلیمی خشک

وضعیت خشکسالی حادتری را نسبت به سناریو دیگر پیش-

( )DAI<10مشهود میباشد که نشاندهنده افزایش دما و

نگری میکند.

کاهش در میانگین بارش میباشد .همچنین باید در نظر

شکل  -6شاخص اقلیمی دی-مارتن تحت سناریوهای تغییر اقلیم نسبت به دوره پایه

در جدول  ،3اثرات تغییر اقلیم بر روی طبقهبندی شاخص

به کاهش تغذیه منابع آب زیرزمینی میشود ،بنابراین

اقلیمی دی-مارتن در دشت ورامین تحت سناریوهای انتشار

خشکسالی اقلیمی دشت ورامین در دوره آتی میتواند با

و دوره پایه در هر سه دهه آینده نشان داده شده است.

تاخیر زمانی منجر به خشکسالی هیدرولوژیکی شود.

جدول -3ارزیابی اثرات تغییر اقلیم بر روی شاخص اقلیمی دی-مارتن در دشت ورامین
تحت سناریوهای انتشار و دوره پایه
دوره پایه و آینده

پایه
()2018-1989

نوع اقلیم

خشک

میانگین
شاخص DAI

4/45

RCP 2.6

()2030-2021

خشک

()2040-2031

خشک

RCP 2.6
RCP 2.6

خشک

4 /7

نتیجهگیری
مطالعه تغییر اقلیم برای بررسی رفتار پارامترهای جوی در
آینده امری اجتنابناپذیر است .زیرا با شناخت رفتار عناصر
اقلیمی و وضعیت خشکسالی در مقیاس زمانی قادر خواهیم
بود شدت اثرات عوامل مخرب محیطی را کاهش دهیم .با
این حال ،بدون شک تغییرات در مقادیر پارامترهای اقلیمی

4/17

دما و بارش ناشی از پدیده تغییر اقلیم در آینده در

4/61

تغییرپذیری منابع آب (سطحی و زیرزمینی) حوضه

()2050-2041

تاثیرگذار و تغییرات در هر منطقه با مناطق دیگر متفاوت
خواهد بود .از آنجا که ورودیهای هر مدل هیدرلوژیکی

RCP 8.5

()2030-2021

خشک

4/65

()2040-2031

خشک

4/16

خشک

4/54

RCP 8.5
RCP 8.5

()2050-2041

اعم از رژیمهای سطحی یا زیرزمینی ،دو مؤلفه اصلی اقلیم
یعنی دما و بارش است ،لذا تحقیق حاضر به ارزیابی
سناریوهای گزارش پنجم تغییراقلیم در برآورد دما و بارش
ایستگاه ورامین در مقیاس زمانی پرداخته است.

با توجه به اینکه خشکسالیهای متناوب و طوالنی از عوامل

در این تحقیق مشخص شد که مدل  LARS-WGتوانایی

اصلی کمبود آب به ویژه منابع آب سطحی میباشد که منجر

باالیی در مقیاسکاهی دادههای دما و بارش دوره پایه در

نیوار ،دوره  ،45شماره  ،112-113بهار و تابستان ( 1400دو فصلنامه)

منطقه مورد مطالعه دارد .مدل  EC-EARTHروند معنیدار

حوضه دشت ورامین با استفاده از مدل ،SWATنشریه

افزایش دمای متوسط را در دوره آتی تحت هر دو سناریوی

آبیاری و زهکشی ایران ،دوره  ،13شماره  ،2صفحات

انتشار  RCPپیشنگری کرد و نتایج حاصل با پیشبینیهای

.366-354

مطالعات آقاخانی افشار و همکاران ( )1395همخوانی دارد.

 .3قربانی ،خ ،.ا ،.سهرابیان ،م ،.ساالری جزی ،م،.

بطور میانگین دمای متوسط در منطقه مطالعاتی ،تحت

عبدالحسینی ،1395 ،پیشبینی اثر تغییراقلیم بر روند دبی

سناریوهای خوشبینانه و بدبینانه به ترتیب  RCP2.6و

ماهانه رودخانه با بکار بردن مدل هیدرولوژیکی

 ،RCP8.5افزایش  1/5 , 1درجه سانتیگراد را در دوره آتی

()IHACRES

نسبت به دوره پایه پیشبینی کردهاند .این نتایج با نتایج

گالیکش) ،نشریه حفاظت منابع آب و خاک ،دوره ،5

تحقیق شهوری و همکاران ( )1398که اثرات تغییراقلیم بر

شماره  ،4صفحات .33-20

(مطالعه

موردی:

حوضه

آبریز

منابع آب دشت ورامین تحت سناریوهای مختلف گزارش

 .4عزیزی ،ح ،.ح ،.ابراهیمی ،ح ،.محمد ولی سامانی ،و،.

چهارم انجام دادند مطابقت دارد .همچنین تحلیل روند بارش

خاکی ،1399 ،ارزیابی شدت اثر تغییراقلیم بر منابع آب

در دوره آتی در برخی ماهها افزایش بارش و در برخی

زیرزمینی دشت ورامین با استفاده از شاخص

کاهش بارش در  30سال آینده نسبت به دوره پایه در منطقه

 ،NISTORتحقیقات منابع آب ایران ،دوره ،16

مطالعاتی نشان داد .این روند افزایش دما و تغییر در الگوی

شماره ،3صفحات .189-174

بارش ،خود را به شکل وضعیت خشک تحت هر دو سناریو

 .5فراهانی ،م ،.آنا ،.راسخی ،پ ،.بهنام ،ع ،.کشوری،

تغییر اقلیم در سه دهه آینده نشان داد.

 ،1397بررسی اثرات تغییراقلیم بر دما ،بارش و

پیشنهادها

خشکسالیهای دوره آتی حوضه شادگان ،تحقیقات

در تحقیق حاضر روند تغییرات خشکسالی تحت سناریوهای
گزارش پنجم تغییراقلیم در دشت ورامین در نزدیکترین
دوره آتی مورد ارزیابی قرار گرفت که پیشنهاد میشود
جهت دستیابی به بهترین برآورد پارامترهای اقلیمی در
دورههای آتی و لحاظ قرار دادن عدم قطعیت ،از چند مدل
 AOGCMو در دورههای زمانی آینده دورتر (به جای یک
دوره) ،با شاخصهای خشکسالی هواشناسی یا کشاورزی و
سایر سناریوهای تغییر اقلیم مورد بررسی قرار گیرد.
منابع
 .1آقاخانی افشار ،ا ،.ی ،.حسن زاده ،ع ،.بسالتپور ،م،.
پوررضا بیلندی،

 ،1395ارزیابی سالیانه مؤلفههای
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