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 )شرح مساله(مقدمه 

 رخدادهای که کندمی ایجاد بارش زمان و مقدار در را تغییراتی ایگلخانه گازهای افزایش از ناشی اقلیم تغییر

 شناخت که است هواشناسی ادواری هایپدیده مهمترین از خشکسالی. ددهمی قرار تأثیرتحترا  ترسالی و خشکسالی

منظور بررسی تغییرات اقلیمی در آینده از به. کند ایفا آب منابع مدیریت در را مؤثری نقش تواندمی آن بینیپیش و

ها . این مدلدشوای استفاده میهای گردش عمومی جو تحت سناریوهای مختلف انتشار گازهای گلخانهنتایج مدل

توان از وقایع خشکسالی میجهت تحلیل  بینی نمایند.پیشهای اقلیمی آینده را برای دورهقادرند تا مقادیر بارش و دما 

های میزان شدت خشکسالی بر اساس شاخصها استفاده نموده و بهشده توسط این مدلبینیهای پیشبارش

  دست یافت و نتایج آنها را با هم و با دوره مشاهداتی مقایسه کرد. های زمانی مختلفخشکسالی در پنجره

 هاترین یافتهمهم

 ترین نتایج عبارتند از:تغییر اقلیم در منطقه گرگان، مهم های ناشی ازدر تحلیل خشکسالی

 .نداشت وجود روندی هیچتحت سناریوهای انتشار مختلف  آینده اقلیمی هایدوره در بارش هایداده سری در -7

 شدید خشکسالی و ترسالی رخدادهای تعداد ولی شده کاسته خشکسالی نرمال شرایط ازتأثیر تغییر اقلیم تحت -9

 .یابدمی ایشافز

 مانند سال هایفصل از برخی دهدنمی نشان را ایمالحظه قابل تغییر ساالنه خشکسالی شرایط کهحالی در -4

جایی زمانی بارش بهو شاهد جا کرد خواهند تجربه را تریباران پر و ترخشک شرایط ترتیببه زمستان، و پاییز فصل

  در نتیجه تغییر اقلیم خواهیم بود.

 اهمیت موضوع

 را زیادی خسارات دارد قرار ایمدیترانه و خشکنیمه اقلیمی هایپهنه در آن اراضی بیشتر که گلستان استان

در این راستا، تصمیمات مدیریتی اتخاذ شده بر مبنای خروجی حاصل از مطالعات  .شودمی متحمل خشکسالی از

ابع آب را تواند به نحو کارآمدتری استفاده بهینه از منتأثیر تغییر اقلیم میهای آتی تحتخشکسالی در دوره

  ممکن سازد.


