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چکیده
 در این مقاله به بررسی تأثیر تغییر اقلیم.از مهمترین پیامدهای تغییر اقلیم میتوان به تأثیر بر خشکسالیها و منابع آب اشاره کرد
 بدین منظور ابتدا. اندیمشک با استفاده از شاخص بارش استاندارد پرداخته شده است-بر وضعیت خشکسالی دشت دزفول
 به کمک دادههای روزانه بارش در،2060-2084  برای دورهیA2 خروجی چهار مدل گردش عمومی جو تحت سناریوی انتشار
 سپس با توجه به دوره رشد کشت.) برای دو ایستگاه هواشناسی موجود در منطقه ریزمقیاس شدند1985-2009( دورهی پایه
 شاخص استاندارد بارش شش ماهه در دورهی پایه و همچنین در دورهی آتی تحت هر چهار سناریوی اقلیمی بهدست،غالب منطقه
 تداوم خشکسالیهای شدید و خشکسالیهای ضعیف افزایش و تداوم، نتایج نشان داد که بهطور کلی در دورهی آتی.آورده شد
 منطقه مواجه با خشکسالی های، بنابراین در طول دوره کشت محصول غالب.خشکسالیهای با شدت متوسط کاهش می یابد
.هواشناسی قابل توجهی در آینده خواهد بود که باید در برنامهریزی ها مد نظر قرار گیرد
. اندیمشک- دشت دزفول، شاخص بارش استاندارد، خشکسالی، تغییر اقلیم:کلید واژهها
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Abstract
One of the most serious consequences of climate change is how it will affect droughts and
water resources. This study aims at investigating the impact of climate change on droughts
conditions in Dezfool-Andimesh Plain using the Standard Precipitation Index (SPI). To achieve
this objective, output of four general circulation models (GCMs) under the A2 scenario were
downscaled for two climate stations in the period of 2060-2084 compared to the baseline period
(1985-2009). Regarding the dominant crop grown in the study area, a 6-month SPI for the
baseline and future periods were estimated under the four GCM-scenarios. Results revealed that
there is an increase in the duration of severe and mild droughts while there is a decrease in the
duration of moderate droughts. This implies that droughts will be a concern in the future during

34
حسینی زاده و همکاران :تحلیل شدت و دوره بازگشت خشکسالی در...
the growing season (for the dominant crop) which should be considered in water resources
management.
Keywords: Climate change, Drought, Standardized precipitation index, Dezful.

مقدمه
با افزایش تولید گازهای گلخانهای ،یکی از بزرگترین
چالشهای موجود در قرن اخیر ،پدیده تغییر اقلیم است (ون پلت و
اسوارت .)2011 ،1گزارشهای هیئت بین دولتی تغییر اقیلم 2نشان
میدهد که در صورت ادامه روند کنونی تولید گازهای گلخانهای
بهدلیل مصرف سوختهای فسیلی ،غلظت این گازها تا قبل از
پایان قرن  21میتواند به بیش از  600واحد در میلیون برسد
(بینام .)2007 ،حال آنکه اگر انتشار این گازها کاهش نیابد ،تحت
چهار سناریوی جدید افزایش غلظت گازهای گلخانهای 3ارائه شده
در گزارش پنجم هیئت بین دولتی تغییر اقیلم ،دمای سطحی
کرهی زمین تا اواخر قرن  21بیش از  1/5تا  2درجه سانتیگراد
نسبت به دورهی  1850تا  1900میالدی افزایش مییابد که این
افزایش دما در سالها و دهههای مختلف ،یکسان نیست (بینام،
 .)2013تبعات منفی پدیده تغییر اقلیم تا آنجاست که در بین ده
عامل تهدید آمیز بشر در قرن  ،21مانند فقر ،سالحهای هستهای،
کمبود غذا و  ...پدیده تغییر اقلیم مقام اول را دارد (کمال و مساح
بوانی .)1389 ،پدیدههای حدی مانند سیل و خشکسالی بیش از
سایر پدیدهها تحت تأثیر تغییر اقلیم قرار میگیرند (کوایلر،4
 .)2011از این رو بررسی این پدیدهها برای مقابله ،برنامهریزی و
مدیریت منابع آب در دورههای آتی از اهمیت ویژهای برخوردار
است .بر خالف تحقیقات بیشماری که بر تأثیر تغییر اقلیم روی
رواناب و سیل انجام گرفته است (چانزینگ و همکاران2013 ،5؛
کلودیا و همکاران2013 ،6؛ کوبریسکا و همکاران ،)2013 ،7در
زمینه خشکسالی مطالعات به مراتب کمتری انجام شده است .گل
محمدی و مساح بوانی ( )1390در مطالعه خود برحوضه قره سو
نشان دادند که در دورهی  2040-2069تحت مدل HadCm3-
 A2شدت خشکسالی نسبت به دوره پایه کاهش مییابد .آنها در
تحقیق خود از شدت خشکسالی تجمعی وزنی ساالنه ،برای رسم
منحنی شدت خشکسالی -مقیاس زمانی شاخص بارش
استاندارد -8دوره بازگشت استفاده کردند.کیم و آستین)2013( 9
نشان دادند که احتمال افزایش شدت ،فراوانی و تداوم
خشکسالیها در منطقه ویکتوریا در استرالیا در دوره آتی تحت تاثیر
1 -Van Pelt and Swart
2 - Intergovernmental Panel on Climate Change
3 - Representative Concentration Pathways
4 - Quevauviller
5 - Changxing et al.
6 - Claudia et al.
7 - Kobierska et al.
8 - Standard Precipitation Index
9 - Kiem and Austin

تغییر اقلیم وجود دارد .آنها در مطالعه خود به بررسی تاثیر این
پدیده بر مسائل اجتماعی و اقتصادی جوامع شهری پرداختند .کیم
( )2013به مرور خشکسالیهای گذشته و موجود و سیاست آبی در
استرالیا برای یافتن نقاط ضعف و قدرت این سیاستها در مواجهه
و سازگاری با تغییر اقلیم با توجه به احتمال افزایش شدت و
فراوانی خشکسالیها در آینده پرداخت .او برای بررسی خشکسالی
و تغییر اقلیم در منطقه از مطالعات قبلی استفاده کرد .ویدال و
وید )2009( 10خشکسالی را با استفاده از شاخص بارش استاندارد،
در بریتانیا تحت تاثیر تغییر اقلیم و تحت دو سناریوی انتشار  A2و
 B2بررسی کردند ،آنها نشان دادند که در آینده تعداد
خشکسالیهای بسیار شدید با تداوم کم ،افزایش یافته و در مقابل
تعداد خشکسالیهای بلند مدت ،کاهش مییابد .وروچیدو و
همکاران )2013( 11نشان دادند که تحت سناریوی  A2تعداد
وقایع خشکسالی در دوره آتی در حوضهای در یونان بیش از 98
درصد و تحت سناریوی  B1تعداد خشکسالیها بیش از  56درصد
افزایش خواهد یافت .همچنین تداوم خشکسالیها تحت دو سناریو
بیش از  %33افزایش مییابد .در اکثر تحقیقات صورت گرفته
پیشین در زمینه تاثیر تغییر اقلیم بر خشکسالی از خروجی یک مدل
گردش عمومی اقیانوس -اتمسفر 12استفاده شده است.
این مدلها دارای عدم قطعیتهایی میباشند که توجه نکردن
به آنها میتواند سبب ایجاد خطا در پیشبینی و برنامهریزی شود
(آشفته و مساح بوانی .)1388 ،در این تحقیق با در نظر گرفتن چهار
مدل گردش عمومی جو سعی شده تا حدودی به عدم قطعیت
موجود توجه شود .همچنین به منظور بررسی اثر خشکسالیهای
هواشناسی بر روی تولیدات کشاورزی بهخصوص کشت غالب
منطقه (گندم) ،طول مدت زمان کشت یا آبیاری محصوالت در این
ناحیه به عنوان مبنایی برای بررسی شاخص بارش استاندارد درنظر
گرفته شد .لذا با توجه به دوره رشد کشت غالب در منطقه (گندم)
که شش الی هفت ماه میباشد ،مقادیر شاخص بارش استاندارد
شش ماهه منتهی به ماه می (ماه برداشت محصول) برآورد و سپس
با انجام تحلیل فراوانی بر تداومهای هر یک از شدتهای
خشکسالی در گذشته و آینده ،تحلیلی از اثر تغییراقلیم آتی بر تغییر
شدت و تداوم خشکسالیها ارائه شده است.

10 - Vidal and Wade
11 - Vrochidou et al.
12- Atmosphere- Ocean General Circulation Model
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شکل  -1موقعیت جغرافیایی دشت دزفول -اندیمشک
جدول  -1طبقه بندی شدت خشکسالی بر اساس مقدار شاخص بارش استاندارد (ورگنیل و تودیسکو)2011 ،
طبقه خشکسالی
ترسالی بسیار شدید
ترسالی شدید
ترسالی متوسط
وضعیت نرمال
خشکسالی متوسط
خشکسالی شدید
خشکسالی بسیار شدید

مقدار شاخص بارش استاندارد
≤2
1/5 -1/99
1 -1/49
 +0/99تا -0/99
 -1تا -1/49
 -1/5تا -1/99
≥ -2

مواد و روشها
منطقه مورد مطالعه

دشت دزفول -اندیمشک یکی از بزرگترین دشتهای استان
خوزستان و از مهمترین قطبهای کشاورزی این استان میباشد
(شکل .)1این دشت که در شمال استان خوزستان واقع است ،با
داشتن بزرگترین و اولین شبکه آبیاری کشور (شبکه آبیاری دز)
نقش مهمی در کشاورزی استان دارد .وسعت دشت  2073کیلومتر
مربع میباشد وارتفاع آن حداقل  37و حداکثر  389متر میباشد .به
جز بخشهای شهری شامل شهرهای دزفول ،اندیمشک و شوش
در سایر بخشهای دشت کشاورزی صورت میگیرد .دو رودخانهی
بزرگ دز و کرخه و همچنین رودخانههای کهنک ،شور ،شاوور و
رودخانه فصلی باالرود در منطقه جریان دارند .از این حیث این
منطقه از لحاظ منابع آب از اهمیت ویژهای برخوردار بوده و بررسی
وضعیت آن در آینده تحت تأثیر تغییر اقلیم و مدیریت صحیح منابع
آب آن بسیار حیاتی میباشد .با این وجود تاکنون تحقیقی بر اثر
تغییر اقلیم بر منابع آب سطحی و زیرزمینی این دشت انجام نگرفته

است .با توجه به خشکسالیهای اخیر در منطقه و تداوم آنها و
همچنین تاثیر آن بر کشاورزی و منابع آب ،در این تحقیق به
بررسی وضعیت خشکسالی در آینده پرداخته شد.
ابتدا دادههای مربوط به دما و بارش هشت ایستگاه موجود در
دشت و اطراف آن جمعآوری شدند (شکل .)1برای اطمینان از
صحت دادهها در ایستگاه سد تنظیمی دز که بیشترین و کاملترین
دوره آماری را دارد ،از آزمون همگنی من ویتنی 1و همچنین آزمون
تصادفی بودن 2دادهها که شرح آنها در (مک کوئین )2003 ،3آمده،
استفاده شد .سپس به بررسی رابطه بین دادههای این ایستگاه با
ایستگاههای دیگر پرداخته شد .با در نظر گرفتن ناقص بودن دادهها
در اکثر ایستگاهها ،با توجه به این مسئله که شیب دشت بسیار کم
میباشد و همچنین با توجه به همبستگی باالی بین دادههای بارش
1 - Mannwhitney U Test
2 - Run Test
3 - Maccuen
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ایستگاه سد تنظیمی دز و سایر ایستگاهها ،دادههای این ایستگاه به
عنوان میانگینی از دشت در نظر گرفته شد و برای باال بردن دقت،
ایستگاه گتوند نیز که همبستگی کمتری نسبت به بقیه ایستگاهها
دارد ( )R2=0.75برای بررسی در نظر گرفته شد .دورهی پایه با
توجه به دادههای موجود ،سال  1985تا  2009میالدی انتخاب شد.
تعیین شدت و دوره بازگشت خشکسالی

برای این کار از تابع توزیع احتمال تجمعی ویبول استفاده شد .شرح
کامل تحلیل فروانی و برآورد دوره بازگشت تداوم خشکسالی در
(بذرافشان و همکاران )1388 ،موجود میباشد.
سناریوهای تغییر اقلیم

معتبرترین ابزار برای بررسی تغییر اقلیم ،مدلهای گردش
عمومی اقیانوس-اتمسفر میباشند (شاه کرمی و همکاران.)1387 ،
همانطور که قبالً ذکر شد در این تحقیق با در نظر گرفتن چهار
مدل گردش عمومی جو سعی شد تا حدودی به عدم قطعیت این
مدلها توجه شود .در جدول ( )2مشخصات کلی این چهار مدل
آورده شده است .خروجی این مدلها تحت سناریوی  A2از
مجموعه سناریوهای انتشار گازهای گلخانهای ارائه شده توسط
هیئت بین دولتی تغییر اقلیم بهدست آمده است (بینام.)2007 ،
خروجی مدلهای گردش عمومی اقیانوس-اتمسفر دارای مقیاس
مکانی بزرگ ( 250تا  600کیلومتر) میباشند (آشفته و مساح بوانی،
 ،)1389که قابل کاربرد در مطالعات بررسی اثر تغییر اقلیم نخواهند
بود .کوچک مقیاس سازی به یافتن رابطه بین خروجی مدلهای
گردش عمومی اقیانوس-اتمسفر و دادههای مشاهدهای ایستگاههای
هواشناسی میپردازد (گرین و همکاران .)2011 ،5برای این کار
روشهای متعددی وجود دارد که دو روش رایج دینامیکی و آماری
در (ایرتز و دروگرز2004 ،6؛ گرین و همکاران )2011 ،به تفصیل
شرح داده شده است.
در این مقاله خروجی چهار مدل گردش عمومی جو تحت
سناریوی  A2با استفاده از دادههای روزانه بارش و دمای
مشاهدهای در دورهی پایه در دو ایستگاه موجود در منطقه و به
کمک مدل مولد داده الرس 7ریزمقیاس شدند .این مدل از نوع
مولدهای آب و هوایی میباشد که در طبقه روشهای آماری قرار
میگیرد .سپس برای هر یک از چهار سناریوی تغییر اقلیم بارش،
مقادیر شاخص بارش استاندارد شش ماهه در دورهی آتی محاسبه
شد.

برای بررسی وضعیت خشکسالی ،شاخصهای متعددی وجود
دارد .ادوارد و مکی در سال  1993از مرکز اقلیمی کلرادو و مرکز
ملی کاهش خشکسالی ایاالت متحده آمریکا به منظور تعریف و
پایش وضعیت خشکسالی ،از شاخص بارش استاندارد استفاده کردند.
این شاخص بهدلیل تغییر پذیری هم در مقیاسهای کوتاه مدت
برای اهداف کشاورزی و هم در مقیاسهای بلند مدت برای بررسی
عناصر هیدرولوژی مناسب میباشد (معافی مدنی و همکاران،
 .)1391به همین دلیل و همچنین بهدلیل اینکه در محاسبه آن تنها
به دادههای بارش نیاز است که دسترسی به آن آسان میباشد،
شاخص بارش استاندارد نسبت به سایر شاخصهای خشکسالی
ترجیح داده میشود (کوکامو و همکاران .)2011 ،1در این تحقیق
برای مشخص شدن دمای منطقه در آینده عالوه بر بررسی بارش و
شاخص خشکسالی به بررسی پارامتر دما نیز پرداخته شد .شاخص
بارش استاندارد بر اساس برازش دادن یک توزیع احتمال مناسب بر
دادههای بارش و انتقال آن به توزیع نرمال استاندارد بهدست میآید
(داگینز و همکاران .)2010 ،2مک کی و همکاران ( )1993نشان
دادند که توزیع گاما مناسبترین توزیع برای برازش بر دادههای
بارندگی میباشد (عیوضی و همکاران .)1388 ،مراحل محاسبه
شاخص بارش استاندارد بهطور کامل در (عیوضی و همکاران،
 )1388شرح داده شده است .پس از محاسبه این شاخص ،میتوان
به کمک جدول ( )1به تحلیل وضعیت خشکسالی پرداخت.
در این تحقیق ابتدا با استفاده از دادههای بارش ماهیانه
ایستگاههای سد تنظیمی دز و گتوند به محاسبه شاخص بارش
استاندارد شش ماهه پرداخته شد .دورهی شش ماهه برای محاسبه
شاخص بارش استاندارد از این جهت انتخاب شد که در منطقه مورد
مطالعه تقریبا به طور کامل کشاورزی انجام میشود ،دورهی رشد
کشت غالب (گندم) از شش تا هفت ماه میباشد و بررسی
خشکسالی در دورهی کشت از اهمیت بیشتری برخوردار است
(ورگنی و تودیسکو .)2011 ،3در این مقاله برای محاسبه این
شاخص از نرمافزار دیپ 4استفاده شد .پس از محاسبه شاخصهای
بارش استاندارد برای تعیین دورههای بازگشت خشکسالی ،برای هر
یک از سریهای مقادیر آستانه شاخص بارش استاندارد که نمایانگر
شدتهای مختلف خشکسالی هستند ،تحلیل فراوانی صورت گرفت.

نتایج و بحث
روند دادههای بارش و دما در دورهی پایه بهدست آمده با
استفاده از آزمون من -کندال 8در شکل ( )2نشان داده شده است.
چگونگی انجام این آزمون و تحلیل کامل آن در (عزیزی و روشنی،
1387؛ مک کوئین )2003 ،توضیح داده شده است .منحنی U
نسبت به سال رسم شده و منحنی ʹ Uپس از مرتب کردن نزولی
سالهای آماری رسم میشود .اگر روند معنیدار در دادهها وجود
داشته باشد این دو منحنی یکدیگر را قطع میکنند .اگر این خطوط
همدیگر را در داخل محدوده بحرانی ( )±1/96قطع کنند نشانه

1 - Caccamo et al.
2 - Duggins et al.
3 - Vergni and Todisco
4 -DIP

5 - Green et al.
6 - Aerts and Droogers
7 - LARS-WG
8-mann-kendal
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زمان تغییر ناگهانی در دادهها است ولی اگر نقطه تقاطع در خارج
این محدوده باشد ،بیانگر وجود روند در سری زمانی دادهها است
(عزیزی و روشنی.)1387 ،
شکل ( )2نشان میدهد که دادههای بارش در ایستگاه سد
تنظیمی دز در سال 1988و  1990دارای دو نقطه جهش ناگهانی با
حاکمیت روند مثبت بودهاند .در ایستگاه گتوند سه نقطه جهش
ناگهانی در سالهای  1992با حاکمیت روند منفی بارش و  2003و
 2005با حاکمیت روند مثبت وجود دارد .در مورد دادههای دما
میتوان گفت که در ایستگاه سد تنظیمی در سال  1987و در
ایستگاه گتوند در سال  1991روند منفی دما رخ داده است .همچنین

از سال  1994-1995به بعد در هر دو ایستگاه روند مثبت در سری
دادههای دما وجود دارد ،که خود میتواند به دلیل گرمایش زمین و
بیانگر وقوع تغییر اقلیم در منطقه باشد.
پس از کوچک مقیاس کردن مدلهای گردش عمومی جو و
مقایسه پارامترهای بارش و دما در آینده بادورهی پایه مشخص شد
که دما در هر دو ایستگاه تحت تمام مدلها بین دو تا شش درجه
سانتیگراد در دورهی آتی  2060-2084افزایش مییابد .شکل ()3
تغییرات دما و بارش را در ماههای مختلف سال نسبت به دورهی
پایه نشان میدهد.

جدول  -2مشخصات مدلهای گردش عمومی اقیانوس-اتمسفر
نام مدل
HadCm3
HadGEM1
ECHAM5
CSIRO-MK3.5

سناریوی انتشار
A2
A2
A2
A2

دقت مکانی
2.5°×3.75°
1.25°×1.875°
1.8°×1.8°
1.9°×1.9°

سامان دهنده
انگلستان
انگلستان
آلمان
استرالیا

شکل  -2نمودار آمارههای آزمون روند من کندال مربوط به دادههای بارش و دما

مرجع
بینام2007 ،
بینام2007 ،
بینام2007 ،
بینام2007 ،
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شکل  -3مقایسه مقدار بارش و دمای متوسط دراز مدت ماهیانه در دورهی پایه و دورهی آتی
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شکل ( )3نشان میدهد که دما الگوی نسبتاً یکسانی در هر دو
ایستگاه دارد ،بیشترین افزایش دما در ماه می (اردیبهشت -خرداد)
که ماه برداشت محصول در منطقه است ،مشاهده میشود .این
مسئله میتواند بر کشاورزی و برداشت محصول در آینده تأثیر
بگذارد که باید مورد توجه کشاورزان قرار گیرد و در برنامهریزیهای
کشاورزی و آبیاری و حتی شاید در تغییر الگوی کشت منطقه مؤثر
میباشد .در مورد بارش بین نتایج دو ایستگاه اختالف وجود دارد که
این تفاوت میتواند ناشی از اختالف ارتفاع ایستگاه گتوند و ایستگاه
سد تنظیمی باشد .در ایستگاه گتوند تحت تمام سناریوهای اقلیمی
در تمام ماههای سال کاهش بارندگی مشاهده شده اما در ماه
آگوست افزایش چشمگیر بارندگی دیده میشود .در ایستگاه سد
تنظیمی در ماههای جوالی ،آگوست ،نوامبر و دسامبر تحت تمام
سناریوهای اقلیمی افزایش و در ماه آوریل و می کاهش بارش
مشاهده میشود .در ماههای دیگر طیف وسیعتری از تغییرات وجود
دارد و مدلهای مختلف نتایج متفاوتی نشان میدهند.
با توجه با آنچه شرح داده شد ،شاخص بارش استاندارد شش
ماهه برای دورهی پایه و دورهی آتی محاسبه شد .سری زمانی این

شاخص منتهی به ماه می (ماه برداشت محصول) برای دورهی پایه
و دورهی آتی تحت دو مدل اقلیمی در شکل ( )4رسم گردید.
شاخص بارش استاندارد شش ماهه منتهی به ماه می از این جهت
انتخاب شد چون نشانگر خشکسالی شش ماهه در طول دورهی رشد
گندم (کشت غالب منطقه) میباشد .همانطور که در شکل ()4
پیداست در هر دو ایستگاه تغییر مشخصی در سری زمانی شاخص
خشکسالی در آینده نسبت به دورهی پایه دیده نمیشود و نوسانات
زیادی وجود دارد ،اما میتوان به ایجاد شاخصهای بارش استاندارد
بیش از  +2و کمتر از  -2در آینده اشاره کرد .که نمایانگر رخداد
حالتهای حدی خشکسالی و ترسالیهای شدید در آینده میباشد.
پس از محاسبه شاخص بارش استاندارد در هر دو ایستگاه برای
شدتهای مختلف خشکسالی ،تحلیل فراوانی دادهها انجام گرفت.
تداوم خشکسالی مربوط به چهار آستانه شاخص بارش استاندارد در
دوره بازگشتهای مختلف بهدست آمد و نمودارهای شدت -تداوم-
دوره بازگشت خشکسالی برای دو ایستگاه گتوند و سد تنظیمی دز
رسم شد (شکل  5و .)6

شکل  -4سری زمانی شاخص بارش استاندارد شش ماهه منتهی به ماه می در دورهی پایه و دورهی آتی
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شکل  -5نمودارهای دوره بازگشت -تداوم خشکسالی برای شدتهای مختلف خشکسالی با توجه به شاخص بارش
استاندارد در ایستگاه سد تنظیمی دز
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 -6نمودارهای دوره بازگشت -تداوم خشکسالی برای شدتهای مختلف خشکسالی با توجه به شاخص بارش
استاندارد در ایستگاه گتوند
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نتایج ،تداوم خشکسالیها در تمام شدتها در آینده نسبت به دورهی
پایه تحت تاثیر تغییر اقلیم افزایش خواهد یافت.
در این مقاله بر خالف مطالعات قبلی با بررسی خروجی چهار مدل
گردش عمومی جو تحت سناریوی انتشار  A2به عدم قطعیت
موجود در این مدلها توجه شد .همچنین سعی بر آن بود که با در
نظر گرفتن شاخص بارش استاندارد در دوره رشد کشت غالب در
منطقه مورد مطالعه ،به مقوله کشاورزی و تأثیر خشکسالی
هواشناسی بر محصوالت کشاورزی توجه بیشتری شود .این مسئله
با توجه به درصد باالی کشاورزی در دشت دزفول -اندیمشک و
نقش مهم این دشت در کشاورزی استان خوزستان از اهمیت
ویژهای برخوردار است .هرچند که الزم است به بررسی مدلهای
گردش عمومی اقیانوس-اتمسفر بیشتر و سناریوهای انتشار
مختلف برای کاهش هرچه بیشتر عدم قطعیت پرداخت .همچنین
پیشنهاد میشود برای بررسی دقیقتر خشکسالی با رویکرد
کشاورزی در منطقه در دورههای آتی از شاخصهای خشکسالی
کشاورزی استفاده شود.

همانطور که در شکل ( )5مشخص است در ایستگاه سد
تنظیمی دز در دورهی پایه ،خشکسالیهای متوسط با شاخص بارش
استاندارد کمتر از  -1تداوم بیشتری نسبت به سایر خشکسالیها
دارند و خشکسالیهای بسیار شدید کمترین تداوم را دارند .با
افزایش دوره بازگشت و کاهش احتمال وقوع ،تداوم خشکسالیها در
تمام شدتها افزایش مییابد .در دورهی آتی تحت تاثیر تغییر اقلیم
با توجه به هر چهار مدل گردش عمومی اقیانوس-اتمسفر تداوم
خشکسالیهای متوسط کاهش یافته و در عوض خشکسالیهای
بسیار شدید و بسیار خفیف تداوم بیشتری مییابند .در دوره
بازگشتهای باالتر خشکسالیهای ضعیف با تداوم بسیار بیشتری
نسبت به سایر انواع خشکسالیها مشاهده میشود .در شکل ()6
مربوط به ایستگاه گتوند در دورهی پایه ،خشکسالی بسیار شدید با
شاخص بیش از  -2دیده نمیشود اما در دورهی آتی تحت سه مدل
گردش عمومی جو خشکسالی بسیار شدید دیده میشود ،هرچند
تداوم آن بسیار کم میباشد .تداوم خشکسالیها با کاهش شدت
خشکسالی و با افزایش دوره بازگشت ،افزایش مییابد .با توجه به
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