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هاي خشک ماهانه در منطقه مرودشت تعیین دوره بازگشت موسم

حمیدرضا فوالدمند
1

  

چکیده

در این پژوهش بـا  . باشد ریزي آبیاري و مدیریت منابع آب مهم و ضروري می در برنامههاي خشکی  دورهبینی وقوع  پیش

هـاي زرقـان،    ایسـتگاه شـامل  ( شـت مرودمنـاطق اطـراف   هـاي داراي آمـار    استفاده از آمار بارندگی روزانه کلیه سال

متـر   و با درنظر گرفتن کلیه وقایع بارندگی حداقل یک میلی) شهر آباد کربال و سعادت جمشید، سددرودزن، رحمت تخت

هاي مهر تا فروردین  ماهروزه در  20تا  یکهاي خشکی  و با استفاده از تقریب اول زنجیر مارکوف، دوره بازگشت موسم

باشد که قبـل و بعـد از آن    اي از روزهاي خشک متوالی می موسم خشک دنبالهمنظور از . دگردیبه هر ایستگاه محاسدر 

. هاي ذکر شده محاسبه گردیـد  روزه در ماه 20هاي خشکی یک تا  سپس میانگین دوره بازگشت موسم. روز بارانی است

ستفاده از آبیاري تکمیلی بـراي کشـت دیـم    هاي مهر، آبان و فروردین در صورت نیاز امکان ا نتایج نشان داد که در ماه

هاي آذر، دي، اسفند و به خصوص بهمن نیاز چندانی به آبیاري تکمیلی براي کشت دیـم   باشد، اما در ماه تر می ضروري

منطقه مورد مطالعه در نظر گرفتـه   درنیز به دلیل کمی وقوع بارش ) اردیبهشت تا شهریور(هاي سال  سایر ماه .باشد نمی

 .نشدند

  

   هاي خشکی، زنجیر مارکوف، مرودشت دوره :کلید واژه

                                        
1

!!Email: hrfoolad@yahoo.com   استادیار آبیاري و زهکشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد مرودشت                           - 
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مقدمه

ترین مناطق کشور از نظر زراعت آبی و دیم گیاهان زراعی به خصوص گندم  شهرستان مرودشت در استان فارس از مهم

هاي خشـکی   توان به وقوع موسم اما در این منطقه جدا از کمی بارش و توزیع زمانی و مکانی نامناسب آن، می. باشد می

کـه   باشد که قبل و بعد از آن روز بارانی است اي از روزهاي خشک متوالی می موسم خشک دنباله. متفاوت اشاره نمود

از این رو نیاز به یک روش مدیریتی مناسب جهت مقابله با این . در زراعت و به خصوص زراعت دیم نقش مهمی دارد

  .پدیده الزم است

. شـوند  کنند، فرآیندهاي تصادفی نامیده می آمدهاي تصادفی مؤثر بر یک سیستم با زمان تغییر می فرآیندهایی که در نتیجه پیش

شـود کـه هـر     ویژگی مارکوف به فرآیندي گفتـه مـی  هاي تصادفی است و  هاي توصیف فرآیند ویژگی مارکوف یکی از روش

در ویژگی مارکوف صدق کنـد زنجیـر مـارکوف     هر فرآیند تصادفی که. فرآیند به فرآیندهاي قبل از خود بستگی داشته باشد

شود و  چنانچه هر فرآیند تنها به یک فرآیند قبل از خود وابسته باشد به آن تقریب اول زنجیر مارکوف گفته می. شود نامیده می

 .شـود  ه میتقریب دوم و سوم زنجیر مارکوف گفتدر صورتی که هر فرآیند به دو یا سه فرآیند قبل از خود وابسته باشد به آن 

به عنوان نمونه فوالدمند . بارندگی روزانه استفاده شده است سازي در تحقیقات متعددي از تقریب اول زنجیر مارکوف در شبیه

سازي بارندگی روزانه در منطقه باجگاه در استان فارس، مقیمی و سپاسخواه  براي شبیه تقریب اول زنجیر مارکوفاز ) 1385(

بـراي بررسـی   ) 1387(هاي فاقد آمار کافی در اسـتان فـارس و عسـاکره     بارندگی روزانه در ایستگاهسازي  براي شبیه) 1387(

هاي  همچنین در تحقیقاتی از زنجیر مارکوف براي تعیین دوره. احتمال وقوع و یا عدم وقوع بارندگی در تبریز استفاده نمودند

و ) 2003(، اوچـاال و کرکیـدیس   )2002(، ونگ )1996(رما توان به تحقیقات شا جمله می خشکی استفاده شده است که از آن

بینـی احتمـاالت وقـوع     از زنجیر مارکوف براي پیش) 1384(آشگر طوسی و همکاران . اشاره نمود) 2005(پائولو و همکاران 
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الی و فراوانـی خشکسـ   تـداوم  ،شـدت  یقیتحق در) 1382( ی و همکاراننیرض. سالی در استان خراسان استفاده نمودند خشک

ی و نیرضـ سـپس   دادنـد و  مـورد بررسـی قـرار    مـارکوف  ریبا کاربرد زنجرا و بلوچستان  ستانیهواشناسی در سطح استان س

هاي هواشناسی را در سطح  سالی و زنجیر مارکوف، خشک SPIدر تحقیقی دیگر با ترکیب نمایه خشکسالی ) 1386( همکاران

  .نداستان سیستان و بلوچستان مورد ارزیابی قرار داد

هاي داراي آمار منطقه عمومی مرودشت و با درنظر گرفتن تقریب  با استفاده از آمار بارندگی روزانه کلیه سالتحقیق  در این

اي مختلف سال در هر ایستگاه ه  روزه در ماه 20تا  یکهاي خشکی  اول زنجیر مارکوف، فراوانی وقوع و دوره بازگشت موسم

. خواهد شدتعیین 

  

  اه مواد و روش

هاي مهر  هاي منطقه در ماه همچنین از آنجا که بیشتر بارندگی .شده است از تقریب اول زنجیر مارکوف استفادهدر این تحقیق 

آمـار بارنـدگی   بـراي ایـن منظـور از    . اند دهد، لذا در این تحقیق تنها این هفت ماه سال درنظر گرفته شده تا فروردین رخ می

آبـاد کربـال و    جمشـید، سـد درودزن، رحمـت    هاي زرقـان، تخـت   ایستگاه( ر منطقه مرودشتهاي داراي آما روزانه کلیه سال

 وضعیتدهنده  از تقریب اول زنجیر مارکوف باید ماتریس انتقال دو در دو که نشان استفاده براي .دیاستفاده گرد )شهر سعادت

مـدت بارنـدگی    این ماتریس از آمار طـوالنی  یینتع براي .یا عدم وقوع بارندگی در دو روز متوالی است، تعیین گرددو وقوع 

اي به دست  هاي انتقال جداگانه هاي بارندگی روزانه همان ماه، ماتریس کرده و براي هر ماه سال با توجه به داده استفادهروزانه 

هاي  ماهکلیه در مختلف  هاي خشکی دوره بازگشت موسم ،هاي انتقال جداگانه براي هر ماه سال ماتریس تعیینبا . خواهد آمد

 برابر بابارندگی  حداقل با درنظر گرفتندر این تحقیق  .باشد تر می و نتایج به دست آمده به واقعیت نزدیک نشده یکسانسال 

بـه   در هـر ایسـتگاه   هـاي مختلـف سـال    هاي انتقال براي ماه متر و با استفاده از تقریب اول زنجیر مارکوف، ماتریس یک میلی
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 -سـانچز ( از روابط زیر اسـتفاده شـد   تقریب اول زنجیر مارکوفاین منظور و بر اساس براي . دیین گردصورت جداگانه تعی

:)1997کوهن و همکاران، 

Pi, j (n) = P(Xn = i   Xn-١ = j)       i , j = ١ ,٠    n = ٣١ ,… ,٣ ,٢ ,١                    )1(                                               

P٠٠ + P٠١ = ١                                                                                                 )2(                                                                                                       

P١٠ + P١١ = ١                                                                                                 )3(                                                                                  

 بـه ترتیـب   : Xnو  Xn-1دهنـده روزهـاي غیربـارانی و بـارانی،      احتمال بارندگی، صفر و یک به ترتیب نشان:  Pها  که در آن

داراي  )1(معادلـه  . باشـد  برابر تعداد روزهاي سال مـی :  nدهنده وضعیت بارندگی یا عدم بارندگی در دو روز متوالی و  نشان

که یک روز غیربارانی  احتمال آن:  P00: اجزاي این ماتریس عبارتند از. شود ل گفته میچهار حالت است که به آن ماتریس انتقا

که روز قبـل از   که یک روز غیربارانی باشد به شرط آن احتمال آن:  P01که روز قبل از آن هم غیربارانی باشد،  باشد به شرط آن

کـه   احتمـال آن :  P11که روز قبل از آن غیربارانی باشد و  آن که یک روز بارانی باشد به شرط احتمال آن:  P10 آن بارانی باشد،

 P00براي تعیین مقادیر عددي  ).1986وولهایزر و رولدان، (که روز قبل از آن هم بارانی باشد  یک روز بارانی باشد به شرط آن

 ،P01  ،P10  وP11 اي نوشته شده بـه زبـان    امه رایانههاي ذکر شده از یک برن ، با توجه به تعریفو هر ایستگاه در هر ماه سال

  . استفاده گردید فرترن پاور استیشن

هاي خشکی متفاوت را به دسـت آورد    توان دوره بازگشت موسم هاي انتقال، از رابطه زیر می پس از محاسبه ماتریس    

): 1979ویکتور و ساستري، (

1m
001001

1001
m

)(PPNP

PP
T




                                                                                                 )4(

تعداد روزهاي ماه مورد نظر :  Nو  بر حسب سال روزه در هر ماه سال mدوره بازگشت موسم خشک :  Tmکه در آن 
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را در هر ماه  )هروز 20به عنوان مثال ( روزه m هاي خشکی توان دوره بازگشت موسم می )4(با استفاده از معادله . باشد می

توان نمایی کلی از  ها، می گیري از نتایج به دست آمده در کلیه ایستگاه سپس با میانگین. تعیین نموددر هر ایستگاه  و سال 

ریزي کشت منطقه و به  هاي خشکی متفاوت در منطقه مرودشت را تعیین نمود و از آن براي مدیریت و برنامه وضعیت موسم

.یم استفاده نمودخصوص براي کشت د

  

  نتنایج و بحث

آباد کربال و  جمشید، سد درودزن، رحمت زرقان، تختهاي  روزه در ایستگاه 20یک تا  خشک هاي دوره بازگشت موسم    

هاي مهر، آبان، آذر، دي، بهمن، اسفند و فروردین محاسبه شده و به عنوان نمونه تنها دوره بازگشت  و براي ماه شهر سعادت

دوره همچنین در این جدول میانگین . ارائه شده است 1هاي ذکر شده در جدول  ها براي ایستگاه ی این ماهموسم خشک

  .ها نیز ارائه شده است  روزه کلیه ایستگاه 20ی بازگشت موسم خشک

  

  .هاي مورد مطالعه هاي مختلف در ایستگاه روزه ماه 20دوره بازگشت موسم خشکی  - 1جدول 

شهر سعدتآباد کربال رحمتسددرودزنمشیدج تختزرقانماه سال

میانگین 

  ها ایستگاه

  5/33/29/25/35/31/3مهر

  1/24/26/21/26/24/2آبان

  3/75/105/98/69/98/8آذر

  0/127/31/49/103/40/7دي

  3/72/298/312/88/205/19بهمن

  8/181/32/38/172/32/9اسفند

  1/48/18/19/48/19/2فروردین
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روزه در ماه بهمن رخ  20شود که بیشترین دوره بازگشت موسم خشکی  مشاهده می 1با توجه به نتایج ارائه شده در جدول 

هاي خشکی یا روزهاي متوالی بدون بارش در این ماه در منطقه مرودشت کمتر از  به عبارت دیگر احتمال وقوع دوره. دهد می

روزه  20هاي فروردین، مهر و آبان دوره بازگشت موسم خشکی  شود در ماه اما چنانچه مشاهده می. استهاي سال  سایر ماه

ها در منطقه مرودشت  هاي خشکی یا روزهاي متوالی بدون بارش در این ماه کم بوده و به عبارت دیگر احتمال وقوع دوره

هاي آذر تا اسفند  ها بیشتر از ماه تأمین منابع آب در این ماههاي مدیریتی براي  ریزي بسیار زیاد است و لذا نیاز به برنامه

تر  هاي مهر، آبان و فروردین در صورت نیاز امکان استفاده از آبیاري تکمیلی براي کشت دیم ضروري بنابراین در ماه. باشد می

   .باشد براي کشت دیم نمی هاي آذر، دي، اسفند و به خصوص بهمن نیاز چندانی به آبیاري تکمیلی باشد، اما در ماه می

به عنوان مثال در کل منطقه و در ماه آبان . نیز ارائه شده است 1روزه در شکل  20هاي خشکی یک تا  نتایج فوق براي موسم

 10داراي دوره بازگشت یک سال است، یعنی هر سال در ماه آبان در این منطقه یک دوره خشکی روزه  10یک موسم خشک 

  .تداف روزه اتفاق می

  هاي مورد مطالعه  روزه در کلیه ایستگاه 20یک تا  خشک هاي دوره بازگشت موسممیانگین   - 1شکل 
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تعيين دوره بازگشت موسمهاي خشك ماهانه در منطقه مرودشت

حميدرضا فولادمند


چكيده

پيشبيني وقوع دورههاي خشكي در برنامهريزي آبياري و مديريت منابع آب مهم و ضروري ميباشد. در اين پژوهش با استفاده از آمار بارندگي روزانه كليه سالهاي داراي آمار مناطق اطراف مرودشت (شامل ايستگاههاي زرقان، تختجمشيد، سددرودزن، رحمتآباد كربال و سعادتشهر) و با درنظر گرفتن كليه وقايع بارندگي حداقل يك ميليمتر و با استفاده از تقريب اول زنجير ماركوف، دوره بازگشت موسمهاي خشكي يك تا 20 روزه در ماههاي مهر تا فروردين در هر ايستگاه محاسبه گرديد. منظور از موسم خشك دنبالهاي از روزهاي خشك متوالي ميباشد كه قبل و بعد از آن روز باراني است. سپس ميانگين دوره بازگشت موسمهاي خشكي يك تا 20 روزه در ماههاي ذكر شده محاسبه گرديد. نتايج نشان داد كه در ماههاي مهر، آبان و فروردين در صورت نياز امكان استفاده از آبياري تكميلي براي كشت ديم ضروريتر ميباشد، اما در ماههاي آذر، دي، اسفند و به خصوص بهمن نياز چنداني به آبياري تكميلي براي كشت ديم نميباشد. ساير ماههاي سال (ارديبهشت تا شهريور) نيز به دليل كمي وقوع بارش در منطقه مورد مطالعه در نظر گرفته نشدند. 

كليد واژه: دورههاي خشكي، زنجير ماركوف، مرودشت 

مقدمه

شهرستان مرودشت در استان فارس از مهمترين مناطق كشور از نظر زراعت آبي و ديم گياهان زراعي به خصوص گندم ميباشد. اما در اين منطقه جدا از كمي بارش و توزيع زماني و مكاني نامناسب آن، ميتوان به وقوع موسمهاي خشكي متفاوت اشاره نمود. موسم خشك دنبالهاي از روزهاي خشك متوالي ميباشد كه قبل و بعد از آن روز باراني است كه در زراعت و به خصوص زراعت ديم نقش مهمي دارد. از اين رو نياز به يك روش مديريتي مناسب جهت مقابله با اين پديده لازم است.

فرآيندهايي كه در نتيجه پيشآمدهاي تصادفي مؤثر بر يك سيستم با زمان تغيير ميكنند، فرآيندهاي تصادفي ناميده ميشوند. ويژگي ماركوف يكي از روشهاي توصيف فرآيندهاي تصادفي است و ويژگي ماركوف به فرآيندي گفته ميشود كه هر فرآيند به فرآيندهاي قبل از خود بستگي داشته باشد. هر فرآيند تصادفي كه در ويژگي ماركوف صدق كند زنجير ماركوف ناميده ميشود. چنانچه هر فرآيند تنها به يك فرآيند قبل از خود وابسته باشد به آن تقريب اول زنجير ماركوف گفته ميشود و در صورتي كه هر فرآيند به دو يا سه فرآيند قبل از خود وابسته باشد به آن تقريب دوم و سوم زنجير ماركوف گفته ميشود. در تحقيقات متعددي از تقريب اول زنجير ماركوف در شبيهسازي بارندگي روزانه استفاده شده است. به عنوان نمونه فولادمند (1385) از تقريب اول زنجير ماركوف براي شبيهسازي بارندگي روزانه در منطقه باجگاه در استان فارس، مقيمي و سپاسخواه (1387) براي شبيهسازي بارندگي روزانه در ايستگاههاي فاقد آمار كافي در استان فارس و عساكره (1387) براي بررسي احتمال وقوع و يا عدم وقوع بارندگي در تبريز استفاده نمودند. همچنين در تحقيقاتي از زنجير ماركوف براي تعيين دورههاي خشكي استفاده شده است كه از آنجمله ميتوان به تحقيقات شارما (1996)، ونگ (2002)، اوچالا و كركيديس (2003) و پائولو و همكاران (2005) اشاره نمود. آشگر طوسي و همكاران (1384) از زنجير ماركوف براي پيشبيني احتمالات وقوع خشكسالي در استان خراسان استفاده نمودند. رضينی و همکاران (1382) در تحقيقي شدت، تداوم و فراوانی خشکسالی هواشناسی در سطح استان سيستان و بلوچستان را با کاربرد زنجير مارکوف مورد بررسی قرار دادند و سپس رضينی و همکاران (1386) در تحقيقي ديگر با تركيب نمايه خشكسالي SPI و زنجير ماركوف، خشكساليهاي هواشناسي را در سطح استان سيستان و بلوچستان مورد ارزيابي قرار دادند.


در اين تحقيق با استفاده از آمار بارندگي روزانه كليه سالهاي داراي آمار منطقه عمومي مرودشت و با درنظر گرفتن تقريب اول زنجير ماركوف، فراواني وقوع و دوره بازگشت موسمهاي خشكي يك تا 20 روزه در ماههاي مختلف سال در هر ايستگاه تعيين خواهد شد. 

مواد و روشها

در اين تحقيق از تقريب اول زنجير ماركوف استفاده شده است. همچنين از آنجا كه بيشتر بارندگيهاي منطقه در ماههاي مهر تا فروردين رخ ميدهد، لذا در اين تحقيق تنها اين هفت ماه سال درنظر گرفته شدهاند. براي اين منظور از آمار بارندگي روزانه كليه سالهاي داراي آمار منطقه مرودشت (ايستگاههاي زرقان، تختجمشيد، سد درودزن، رحمتآباد كربال و سعادتشهر) استفاده گرديد. براي استفاده از تقريب اول زنجير ماركوف بايد ماتريس انتقال دو در دو كه نشاندهنده وضعيت وقوع و يا عدم وقوع بارندگي در دو روز متوالي است، تعيين گردد. براي تعيين اين ماتريس از آمار طولانيمدت بارندگي روزانه استفاده كرده و براي هر ماه سال با توجه به دادههاي بارندگي روزانه همان ماه، ماتريسهاي انتقال جداگانهاي به دست خواهد آمد. با تعيين ماتريسهاي انتقال جداگانه براي هر ماه سال، دوره بازگشت موسمهاي خشكي مختلف در كليه ماههاي سال يكسان نشده و نتايج به دست آمده به واقعيت نزديكتر ميباشد. در اين تحقيق با درنظر گرفتن حداقل بارندگي برابر با يك ميليمتر و با استفاده از تقريب اول زنجير ماركوف، ماتريسهاي انتقال براي ماههاي مختلف سال در هر ايستگاه به صورت جداگانه تعيين گرديد. براي اين منظور و بر اساس تقريب اول زنجير ماركوف از روابط زير استفاده شد (سانچز- كوهن و همكاران، 1997):

Pi, j (n) = P(Xn = i   Xn-1 = j)       i , j = 0, 1    n = 1, 2, 3, …, 31                    (1)                                                                               

P00 + P01 = 1                                                                                                 (2)                                                                                                      

P10 + P11 = 1                                                                                                 (3)                                                                                                       

كه در آنها P : احتمال بارندگي، صفر و يك به ترتيب نشاندهنده روزهاي غيرباراني و باراني، Xn-1 و Xn : به ترتيب نشاندهنده وضعيت بارندگي يا عدم بارندگي در دو روز متوالي و n : برابر تعداد روزهاي سال ميباشد. معادله (1) داراي چهار حالت است كه به آن ماتريس انتقال گفته ميشود. اجزاي اين ماتريس عبارتند از: P00 : احتمال آنكه يك روز غيرباراني باشد به شرط آنكه روز قبل از آن هم غيرباراني باشد، P01 : احتمال آنكه يك روز غيرباراني باشد به شرط آنكه روز قبل از آن باراني باشد، P10 : احتمال آنكه يك روز باراني باشد به شرط آنكه روز قبل از آن غيرباراني باشد و P11 : احتمال آنكه يك روز باراني باشد به شرط آنكه روز قبل از آن هم باراني باشد (وولهايزر و رولدان، 1986). براي تعيين مقادير عددي P00 ، P01 ، P10 و P11 در هر ماه سال و هر ايستگاه، با توجه به تعريفهاي ذكر شده از يك برنامه رايانهاي نوشته شده به زبان فرترن پاور استيشن استفاده گرديد. 

    پس از محاسبه ماتريسهاي انتقال، از رابطه زير ميتوان دوره بازگشت موسمهاي خشكي متفاوت را به دست آورد  (ويكتور و ساستري، 1979): 



                                                                                                (4)

كه در آن Tm : دوره بازگشت موسم خشك m روزه در هر ماه سال بر حسب سال و N : تعداد روزهاي ماه مورد نظر ميباشد. با استفاده از معادله (4) ميتوان دوره بازگشت موسمهاي خشكي m روزه (به عنوان مثال 20 روزه) را در هر ماه سال و در هر ايستگاه  تعيين نمود. سپس با ميانگينگيري از نتايج به دست آمده در كليه ايستگاهها، ميتوان نمايي كلي از وضعيت موسمهاي خشكي متفاوت در منطقه مرودشت را تعيين نمود و از آن براي مديريت و برنامهريزي كشت منطقه و به خصوص براي كشت ديم استفاده نمود.

نتنايج و بحث


    دوره بازگشت موسمهاي خشك يك تا 20 روزه در ايستگاههاي زرقان، تختجمشيد، سد درودزن، رحمتآباد كربال و سعادتشهر و براي ماههاي مهر، آبان، آذر، دي، بهمن، اسفند و فروردين محاسبه شده و به عنوان نمونه تنها دوره بازگشت موسم خشكي اين ماهها براي ايستگاههاي ذكر شده در جدول 1 ارائه شده است. همچنين در اين جدول ميانگين دوره بازگشت موسم خشكي 20 روزه كليه ايستگاهها نيز ارائه شده است.


جدول 1- دوره بازگشت موسم خشكي 20 روزه ماههاي مختلف در ايستگاههاي مورد مطالعه.

		ماه سال

		زرقان

		تختجمشيد

		سددرودزن

		رحمتآباد كربال

		سعدتشهر

		ميانگين ايستگاهها



		مهر

		5/3

		3/2

		9/2

		5/3

		5/3

		1/3



		آبان

		1/2

		4/2

		6/2

		1/2

		6/2

		4/2



		آذر

		3/7

		5/10

		5/9

		8/6

		9/9

		8/8



		دي

		0/12

		7/3

		1/4

		9/10

		3/4

		0/7



		بهمن

		3/7

		2/29

		8/31

		2/8

		8/20

		5/19



		اسفند

		8/18

		1/3

		2/3

		8/17

		2/3

		2/9



		فروردين

		1/4

		8/1

		8/1

		9/4

		8/1

		9/2





با توجه به نتايج ارائه شده در جدول 1 مشاهده ميشود كه بيشترين دوره بازگشت موسم خشكي 20 روزه در ماه بهمن رخ ميدهد. به عبارت ديگر احتمال وقوع دورههاي خشكي يا روزهاي متوالي بدون بارش در اين ماه در منطقه مرودشت كمتر از ساير ماههاي سال است. اما چنانچه مشاهده ميشود در ماههاي فروردين، مهر و آبان دوره بازگشت موسم خشكي 20 روزه كم بوده و به عبارت ديگر احتمال وقوع دورههاي خشكي يا روزهاي متوالي بدون بارش در اين ماهها در منطقه مرودشت بسيار زياد است و لذا نياز به برنامهريزيهاي مديريتي براي تأمين منابع آب در اين ماهها بيشتر از ماههاي آذر تا اسفند ميباشد. بنابراين در ماههاي مهر، آبان و فروردين در صورت نياز امكان استفاده از آبياري تكميلي براي كشت ديم ضروريتر ميباشد، اما در ماههاي آذر، دي، اسفند و به خصوص بهمن نياز چنداني به آبياري تكميلي براي كشت ديم نميباشد. 


نتايج فوق براي موسمهاي خشكي يك تا 20 روزه در شكل 1 نيز ارائه شده است. به عنوان مثال در كل منطقه و در ماه آبان يك موسم خشك 10 روزه داراي دوره بازگشت يك سال است، يعني هر سال در ماه آبان در اين منطقه يك دوره خشكي 10 روزه اتفاق ميافتد.


شكل 1-  ميانگين دوره بازگشت موسمهاي خشك يك تا 20 روزه در كليه ايستگاههاي مورد مطالعه
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