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 خشکسالی اقلیمی در سطح استان گلستان نمایهترین بررسی و تعیین مناسب
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 کارشناس منابع آب شرکت پایشگر تدبیر افزار

  دانشیار دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست دانشگاه فردوسی مشهد

 دانشگاه تهران دانشجوي کارشناسی ارشد رشته مدیریت کارآفرینی،
Masoomeh.eivazi@gmail.com 

 

 چکیده
براي انجام  تحقیق ینلذا در ا. تحقیق حاضر در سطح استان گلستان به منظور تعیین بهترین نمایه خشکسالی انجام شده است

 ،(4071-78الی  4051-55) اند سال بوده 02ز که داراي طول دوره آماري بیش اایستگاه  02هاي بارندگی  از داده این هدف

، وضعیت هاي آماري مختلف با استفاده از آزمون هاي بارندگی ها و تعیین صحت و همگنی داده بعد از بررسی داده. استفاده شد

  ندارد شده وهاي بارندگی، درصد نرمال بارندگی، بارش استا دهک نمایهچهار  هاي مورد مطالعه با استفاده از رطوبتی ایستگاه

Z-Score مقادیر بین همبستگی ضریب مایه در سطح استان از کمینه بارندگی و نبه منظور تعیین بهترین سپس . کمی شد

 هم از نظر نمایه بارش استاندارد شده و هاي بارندگی دهکنتایج نشان داد که نمایه . مقادیر بارندگی استفاده شدکمی شده و 

و انحراف معیار همبستگی میانگین و هم از نظر با دو وضعیت خشکسالی بسیار شدید و شدید وقوع کمینه بارندگی  تقارن

هاي هواشناسی برتر  ها در تعیین خشکسالی رو نسبت به دیگر نمایه از این. هاي مورد مطالعه بهتر بوده است نسبت به دیگر نمایه

 . داشته استبارش استاندارد شده و همسویی با نیز نتایج تقریباً مشابه  Z-Scoreضمن اینکه نمایه . بوده است
 

 .استان گلستانمیانگین همبستگی، انحراف معیار، نمایه خشکسالی، کمینه بارندگی، : کلمات کلیدی

 

 مقدمه
به طور از جهان  مختلفی هايهاي مختلف است که هر ساله بر بخشبا شدت اي طبیعی و پیچیدهخشکسالی پدیده

بارش نسبت به این پدیده در اثر کمبود غیرطبیعی  (.0220ال و تاالکسن، دهیس)گذارد أثیر میتمستقیم و غیر مستقیم 

که در  طوري به. وقوع خشکسالی در هر منطقه به نوع اقلیم منطقه بستگی داشته استرو  از این، باشد میانگین درازمدت می

که در بعضی دیگر از  شکسالی رخ خواهد داد در حالیتد خهاي جهان اگر بارندگی به مدت یک هفته اتفاق نیف بعضی از بخش

خشکسالی در مناطق خشک نسبت به . اتفاق نیفتد خشکسالی رخ خواهد داددر منطقه  دو سالبارندگی به مدت  اگر مناطق

ئه هاي مختلفی توسط محققین ارا به منظور بررسی پدیده خشکسالی نمایه (.0227موهان و ساهو، )باشد  رآمیزتر میطسیل خ

 .شده است

هاي  نمایه .(0227نیمیر، ) دنباش ها می هاي مختلف خشکسالی ابزارهایی براي تعیین، پایش و ارزیابی خشکسالی نمایه

مقدار عددي . گیري دیگر است ها و پارامترهاي قابل اندازه خشکسالی معموالً تابعی از بارندگی، درجه حرارت، جریان رودخانه

اما هیچ . باشد مفیدتر می مدیریتی منابع آبیهاي  گیري هاي خام براي تصمیم ه نسبت به دادهخشکسالی عددي است ک نمایه

شدت خشکسالی  نمایهبراي مثال . ها در کلیه جوانب برتري ندارند نمایههاي ارائه شده ذاتاً نسبت به سایر  نمایهیک از این 

 0بارش استاندارد شدهخشکسالی  نمایهتر بوده و  شد مناسببا در مناطقی که از نظر توپوگرافی یکنواخت می( PDSI) 4پالمر

(SPI) ها را یک ماه زودتر در  خشکسالیتواند  زمانی مختلف محاسبه کرده و میهاي  با توجه به اینکه خشکسالی را در مقیاس

 .(0228 و همکاران، هایز) باشد تشخیص دهد مناسب می( PDSI)پالمر  نمایه شدت خشکسالی منطقه نسبت به

                                                 
1
 . Palmer Drought Severity Index 

2
 . Standardized Precipitation Index 
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با تغییر و نوسان منابع آبی به بررسی شدت خشکسالی در دشت بزرگ مجارستان پرداختند ( 0224)دو مونکوس و همکاران 

بارش استاندارد شده  و (PDSI)شدت خشکسالی پالمر  نمایههاي بارندگی ماهانه و فصلی از دو  بدین منظور با استفاده از داده

(SPI) ان داد که بارندگی در قرن بیستم بخصوص در فصل بهار و پاییز کاهش و شدت خشکسالی نتایج آنها نش. استفاده نمودند

در تعیین شدت خشکسالی باید هدف از بررسی  نمایههمچنین آنها بیان کردند که براي ارزیابی بهترین . یابد افزایش می

نمایه شدت نسبت به  (SPI)ارد شده نمایه بارش استانددر مطالعه آنها . خشکسالی تعریف و چارچوب نظري آن مشخص شود

 Z-Score 0به محاسبه سه نمایه عدد( 0220) همکارانلوکاس و  .نتایج بهتري را نشان داده است (PDSI)خشکسالی پالمر 

(ZSI)1، ناهنجاري بارش (RAI ) و بارش استاندارد شده(SPI )هاي زمانی متفاوت  براي مطالعه خشکسالی هواشناسی در مقیاس

ها و  ماهه براي تعیین خشکسالی 40نتایج تحقیقات آنها نشان داد که هر سه نمایه روند مشابهی در مقیاس . پرداختند در یونان

در ( PDSI)خشکسالی پالمر شدت مطابقت خوبی با نمایه  (SPI)بارش استاندارد شده ها داشتند و همچنین نمایه  ترسالی

 5مختلف خشکسالی درصد نرمال بارندگیهاي  انواع نمایهه بررسی کارآیی ب( 4071)وفاخواه و رجبی  .تعیین خشکسالی دارد

(PNPI)1هاي بارندگی ، دهک (DPI ) ناهنجاري بارش(RAI ) و بارش استاندارد شده(SPI )هاي بختگان،  در حوزه آبخیز دریاچه

ها  رمال بارندگی نسبت به سایر نمایههاي بارندگی و درصد ن هاي دهک نتایج آنها نشان داد که نمایه. طشک و مهارلو پرداختند

 8از بین در تحقیق خود نشان دادند که ( 4070)خلیلی و بذرافشان  .باشد تر می هاي هواشناسی مناسب در تعیین خشکسالی

 نمایهنیز برتري ( 4071)همچنین انصافی مقدم . باشد ها برتر می نسبت به دیگر نمایه SIAPنمایه مختلف مورد بررسی نمایه 

 .را نشان دادند (SPI)نمایه بارش استاندارد شده و  (DPI) هاي بارندگی هکد

و  به منظور پایش خشکسالی اقلیمیترین نمایه  مطالب گفته شده در این تحقیق هدف بررسی و تعیین مناسببا توجه به 

 .باشد میدر استان گلستان مدیریت آن 
 

 ها مواد و روش
ها پرداخته  که به اختصار به معرفی یک سري از این نمایه. شود به کار برده می متعددي هاي به منظور پایش خشکسالی، نمایه

 .شود می

 

 نرمال بارندگینمایه درصد 

 .باشد مفهوم اساسی آن تقسیم بارش واقعی بر بارش نرمال می. وهمکارانش ارائه شد Willekeتوسط  4991در سال  نمایهاین 

است که بیشتر براي درك عموم  ینمایهدرصدي از نرمال  نمایه .باشد بارش می نمایهاین به تنها فاکتور مورد نیاز جهت محا س

 :آید بدست می( 4)از رابطه  نمایهاین . هاي خشکسالی است نمایهترین  از ساده یکی و شود مردم جامعه استفاده می
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شنده  ذکنر   4در جندول   نماینه طبقات مختلف اینن  . میانگین درازمدت بارندگی همان ماه است Pو  iبارندگی ماه  Piکه در آن 

 .است

 های بارندگی نمایه دهک

اینن  . خشکسالی اسنترالیا ارائنه شند    پایش اولین بار توسط گیبس و ماهر براي سیستم 4918هاي بارندگی در سال  دهک نمایه

کند که بارش یک ماه معنین در چنه    کار گرفته شد و مشخص می براي اجتناب از بعضی نقاط ضعف روش درصد نرمال به نمایه

دگی هناي بارنن   ها ابتندا داده  به منظور محاسبه دهک. هاي متوالی سري بارندگی ماهانه یا ساالنه قرار گرفته است اي از دهک بازه

                                                 
3
 . Z-Score Index 

4
 . Rainfall Anomaly Index 

5
 . Present of Normal Precipitation Index 

6
 . Deciles Precipitation  Index 
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تعینین   0سپس احتمال وقوع بارش یک ماه یا سال معین از رابطنه  . شوند ماهانه یا ساالنه به صورت صعودي یا نزولی مرتب می

 :گردد می

(0        )                                                                                      100
1
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حدود طبقات این نمایه . باشد هاي بارندگی می تعداد داده Nام و  iاحتمال وقوع بارندگی در شماره ردیف  Pi: ابطهکه در این ر

 .ارائه شده است 4در جدول 
 

 نمایه بارش استاندارد شده

دوین هاي خشکسالی و ارزینابی شندت آن تن    جهت تعیین دوره( 4990)و همکاران  کی توسط مک( SPI)بارش استاندارد  نمایه

( 17، 01، 40، 9، 1، 0)هاي زمانی مختلنف   بستگی به احتمال بارش براي هر زمان و مقیاس دارد و براي مقیاس نمایهاین . دش

بینان کردنند   کی و همکاران  مک. تواند هشدار اولیه جهت خشکسالی و کمک به ارزیابی شدت آن باشد قابل محاسبه است و می

منفی تداوم داشته باشد وهمچنین وقوع یک خشکسالی زمانی  بارش استاندارد نمایهتد که اف که یک خشکسالی زمانی اتفاق می

مثبت شود رخداد خشکسالی به پایان خواهند رسنید     SPIکه یا کمتر باشد ودر صورتی -4بارش استاندارد  نمایهشدید است که 

ین شدت هر ماهی که رخداد خشکسالی در آن اي دارد که توسط شروع وپایانش وهمچن بنابراین هر رخداد خشکسالی یک دوره

 . ارائه شده است 4در جدول  نمایهحدود طبقات وضعیت رطوبتی بر اساس این  .شود تداوم داشته است تعیین می
 

 بارندگی Z-Scoreنمایه 

 :شود محاسبه می( 0)از رابطه  وها ارائه شده  ها و ترسالی این نمایه نیز به منظور بررسی خشکسالی

(0  )                                                                                                   
SD

PP
Z i   که در آنiP : بارندگی

ارائه شده  4قات این شاخص نیز در جدول حدود طب. انحراف معیار سري بارندگی است: SDمیانگین بارندگی و : i ،Pسال 

 .است

 های رطوبتی مورد بررسی طبقات مختلف نمایه -1 جدول

 رتبه طبقات رطوبتی
 Z-Scoreنمایه  نمایه بارش استاندارد شده ها نمایه دهک نمایه درصد نرمال

(PNPI) (DPI) (SPI) (ZSI) 

 یا بیشتر 0 شتریا بی 0 422تا  92 412بیشتر از  1 ترسالی بسیار شدید

 99/4تا  52/4 99/4تا  52/4 92تا  72 412تا  415 0 ترسالی شدید

 72تا  82 415تا  402 0 ترسالی متوسط
 19/4تا  22/4 19/4تا  22/4

 82تا  12 402تا  402 4 ترسالی ضعیف

 99/2تا  -99/2 99/2تا  -99/2 12تا  12 402تا  72 2 نرمال

 12تا  02 72تا  82- 4 خشکسالی ضعیف
- 4تا  -19/4- 4تا  -19/4

 02تا  02 82تا  55- 0 خشکسالی متوسط

- 52/4تا  -99/4- 52/4تا  -99/4 02تا  42 55تا  12- 0 خشکسالی شدید

 یا کمتر  -0 یا کمتر  -0 42تا  2 12کمتر از - 1 خشکسالی بسیار شدید

 روش تحقیق
ایستگاه  02 هاي بارندگی در منطقه استان گلستان از داده نمایهترین  ن مناسبدر تحقیق حاضر به منظور بررسی کارایی و تعیی

ابتدا . ارائه شده است 0ها در جدول  اسامی و مشخصات این ایستگاه .استفاده شد 4071-78الی  4051-55در طی دوره آماري 

ها نیز با آزمون ران تست مورد  هاي مشکوك و پرت بررسی شد سپس همگنی داده بک داده -با استفاده از آزمون آماري گروبز

 .هاي کامل ساخته شد هاي ناقص به کمک هبستگی با ایستگاه هاي ایستگاه در مرحله بعد داده. مطالعه واقع شد
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 های مورد استفاده در این تحقیق مشخصات ایستگاه -2جدول 

ف
دی

ر
 

 نام ایستگاه
 ارتفاع  مختصات جغرافیایی

(m) 

 متوسط بارندگی ساالنه

(mm) طول  عرض  

 155510 5/01  55ْ 291 42ً  08ْ 401 02ً ارازکوسه 4

 004507 42  51ْ 101 12ً  08ْ 081 01ً برون اینچه 0

 109519 01  51ْ 181 52ً  08ْ 201 48ً بهلکه داشلی 0

 002588 05  51ْ 191 02ً  08ْ 141 20ً ترشکلی 1

 508501 400  55ْ 021 27ً  08ْ 091 04ً رتم 5

 849517 002  55ْ 151 07ً  08ْ 001 11ً تنگراه 1

 014572 4222  55ْ 071 02ً  01ْ 091 08ً آباد تیل 8

 014517 40  51ْ 111 08ً  08ْ 401 48ً سدگرگان 7

 547571- 01  51ْ 201 40ً  01ْ 191 15ً آب سیاه 9

 115571- 00  51ْ 271 21ً  01ْ 591 50ً غفارحاجی 42

 119504 042  51ْ 111 11ً  01ْ 501 08ً آباد فاضل 44

 087507 002  51ْ 411 11ً  08ْ 511 19ً قازانقایه 40

 019540 02  55ْ 241 15ً  08ْ 241 22ً قزاقلی 40

 051512- 02  51ْ 021 20ً  08ْ 271 08ً قلعه جیق 41

 811522 052  55ْ 011 22ً  08ْ 451 54ً گالیکش 45

 107579 01  55ْ 441 05ً  08ْ 411 18ً گنبد 41

 711574 492  55ْ 001 12ً  08ْ 401 12ً لزوره 48

 050517 492  55ْ 581 02ً  08ْ 511 00ً تپه مراوه 47

 708559 072  55ْ 451 55ً  08ْ 211 07ً نوده 49

 088519 422  55ْ 071 51ً  08ْ 511 00ً هوتن 02

 

 یج و بحثاتن
به منظور بررسی و  ZSIو  PNI ،DI ،SPIه چهار نمایبا استفاده از سازي وضعیت رطوبتی  در این تحقیق بعد از محاسبه و کمی

 . ارائه شد 0نتایج حاصل در جداول . از کمینه بارندگی در هر ایستگاه استفاده شدترین نمایه  تعیین مناسب

به استثناي دو هاي بارندگی  حاصل از تقارن سال وقوع کمینه بارندگی نمایه دهکبر اساس نتایج دهد که  نشان می 0جدول 

مورد مطالعه وقوع خشکسالی بسیار شدید مقارن با وقوع کمینه بارندگی بوده هاي  تمام ایستگاهقلعه جیق و گالیکش، ایستگاه 

نمایه درصد نرمال . لی شدید نشان داده استخشکسامقارن با دو ایستگاه قلعه جیق و گالیکش وقوع کمینه بارندگی را . است

خشکسالی  آباد و قازانقایه آباد، فاضل بهلکه داشلی، تیلچهار ایستگاه ایستگاه فقط  02از بین ها  بارندگی برعکس نمایه دهک

تگاه مورد ایس 02از بین نیز نمایه بارش استاندارد شده  .بسیار شدید را مقارن با وقوع کمینه بارندگی محاسبه کرده است

ایستگاه باقیمانده  8وقوع خشکسالی بسیار شدید را مقارن با وقوع کمینه بارندگی نشان داده است از بین ایستگاه  41بررسی، 

دو همچنین . ایستگاه تنگراه، غفارحاجی، قزاقلی و گنبد وقوع کمینه بارندگی را مقارن با خشکسالی شدید نشان داده است 1

 ZSIنمایه  .جیق وقوع کمینه بارندگی را به ترتیب مقارن با خشکسالی متوسط و نرمال نشان داده است ایستگاه گالیکش و قلعه

وقوع کمینه بارندگی را بیشتر مقارن با خشکسالی  نمایهنشان داده است با این تفاوت که این  SPIنتایجی تقریباً مشابهی با 

 . ارندگی را مقارن با خشکسالی بسیار شدید نشان داده استایستگاه وقوع کمینه ب 8شدید محاسبه کرده و فقط براي 
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-55های استان گلستان طی دوره آماری  های شدید و بسیار شدید در ایستگاه تقارن سال وقوع کمینه بارندگی با خشکسالی -3جدول

 1371-78الی  1351

 DI PNI SPI ZSI سال وقوع کمینه بارش ایستگاه

 -1 -1 -0 -1 4071-78 017 ارازکوسه

 -0 -1 -0 -1 4057-59 444 برون اینچه

 -1 -1 -1 -1 4071-78 001 بهلکه داشلی

 -0 -1 -0 -1 4014-10 9755 ترشکلی

 -1 -1 -0 -1 4051-55 00158 تمر

 -0 -0 -0 -1 4014-10 190 تنگراه

 -1 -1 -1 -1 4057-58 4455 آباد تیل

 -0 -1 -0 -1 4012-14 49054 سدگرگان

 -1 -1 -0 -1 4014-10 090 آب سیاه

 -0 -0 -0 -1 4072-74 07857 غفارحاجی

 -1 -1 -1 -1 4057-58 49155 آباد فاضل

 -0 -1 -1 -1 4012-14 00955 قازانقایه

 -0 -0 -0 -1 4012-14 85 قزاقلی

 2 2 -4 -0 4071-78 020 قلعه جیق

 -4 -4 -0 -0 4012-14 11555 گالیکش

 -0 -0 -0 -1 4014-10 081 گنبد

 -0 -1 -0 -1 4071-78 50055 لزوره

 -1 -1 -0 -1 4089-72 49055 تپه مراوه

 -0 -1 -0 -1 4071-78 544 نوده

 -0 -1 -0 -1 4014-10 40551 هوتن

 0 0 1 4   رتبه نمایه
 

یر بارندگی در هر ایستگاه ها و مقاد مقادیر همبستگی بین مقادیر کمی نمایه ،ها با استفاده از کمینه بارندگی نمایه بعد از بررسی

در سطح ها  در تمام ایستگاهدار بودن این ضرائب  معنی ،آزمون همبستگیبر اساس . ارائه شد 1نتایج در جدول که محاسبه شد 

با داشتن بیشترین میانگین همبستگی و  DIنمایه توان نتیجه گرفت که  می 1بر اساس جدول  .شود یتأیید م درصد  5اعتماد 

با دارا بودن کمترین  PNIو در مقابل نمایه  ها نتایج برتري را ارائه کرده است نسبت به دیگر نمایهحراف معیار کمترین ان

نیز با توجه  ZSIو  SPIدو نمایه  .هاي دیگر نشان داده است همبستگی و بیشترین انحراف معیار نتایج ضعیفی را نسبت به نمایه

 .اند ه دوم و سوم قرار گرفتهجایگا دربه ترتیب به نتایج ارائه کرده 
 

 

های مورد مطالعه طی دوره آماری  خشکسالی و بارندگی ساالنه در ایستگاههای  مقادیر ضریب همبستگی بین مقادیر کمی نمایه -1جدول 

 1371-78الی  55-1351

  ایستگاه
DI PNI SPI ZSI 

 45222 25991 25971 25980  ارازکوسه

 45222 25990 25979 25980  برون اینچه

 25979 25989 25777 25974  بهلکه داشلی

 45222 25914 25977 25982  ترشکلی

 25924 25914 25990 25989  تمر

 25797 25997 25920 25914  تنگراه

 25978 25901 25990 25975  آباد تیل

 45222 25990 25990 25981  سدگرگان
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 25909 25981 25977 25990  آب سیاه

 25701 25998 25801 25971  غفارحاجی

 45222 25971 45222 25998  آباد فاضل

 25177 25150 25177 25198  قازانقایه

 25151 25118 25111 25194  قزاقلی

 25992 25918 25992 25989  قلعه جیق

 25982 25990 25715 25909  گالیکش

 25990 25997 45222 25980  گنبد

 45222 25981 25901 25918  لزوره

 45222 25910 25940 25971  تپه مراوه

 25979 25918 45222 25977  نوده

 25918 25951 45222 25988  هوتن

 ها سر جمع ایستگا
 25902 25905 25920 25908 میانگین

 25410 25412 25411 25419 انحراف معیار

 

بیشترین تقارن را با وقوع کمینه بارندگی داشته  0ول که بر اساس جد DIنمایه  1و  0بر اساس نتایج بدست آمده از دو جدول 

از توان  می ،ها داشته و همچنین بیشترین میانگین همبستگی و کمترین انحراف معیار را در سطح استان نسبت به دیگر نمایه

نتایج وفاخواه و که با  کند نام برد به خوبی بیان میهاي هواشناسی را در سطح استان  خشکسالیکه اي  به عنوان نمایهآن 

همسو بوده است و این در حالی است که نتایج حاصل ( 4070)و خلیلی و بذرافشان ( 4071)انصافی مقدم  ،(4071)منصوري 

هاي استان گلستان را  هاي هواشناسی ایستگاه در بررسی خشکسالی نمایهضعف و ناتوانی این  1و  0در هر دو جدول  PNIاز 

همسو بوده ولی با نتایج وفاخواه و منصوري ( 4070)و خلیلی و بذرافشان ( 4071)نصافی مقدم اکه با نتایج  دهد نشان می

 . مغایرت داشته است( 4071)

ی مناسب جهت تعیین و بررسی نمایهتوان به عنوان  نیز می SPIاز نمایه دهد که  نشان می ZSIو  SPIنتایج حاصل از دو نمایه 

مطابقت داشته ( 0220) همکارانو لوکاس و ( 0224)ه با نتایج دو مونکوس و همکاران ها در سطح استان نام برد ک خشکسالی

ه استفاده نمود ک SPIنیز بجاي نمایه  ZSIتوان از نمایه  است ضمن اینکه رفتار و عملکرد این دو نمایه تقریباً همسو بوده و می

 . همسو بوده است( 4071)افی مقدم با نتایج انص

 را تعیین نمود نمایهتوان برتري یک  دست آمده در این تحقیق و تحقیقات محققین دیگر به طور یقیق نمیبا توجه به نتایج ب

نیاز است که قبل پایش رو  باشند از این تر می ها مناسب نمایهها به نسبت اهداف مورد نظر از دیگر  نمایهولی بعضی از این 

هاي  ها نقشه بر اساس این نمایه شود که ج بدست آمده پیشنهاد میبر اساس نتای. ضعیت رطوبتی هدف از تحقیق مشخص شودو

 . هاي رطوبتی نیز استفاده شود همچنین از دیگر نمایه. بررسی شودنیز ها  نمایهها برتري  رطوبتی استان رسم و بر اساس نقشه
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