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 در پهنه بندی خشکسالی ها و ترسالی های SPI استفاده از شاخص 

 GISدر محیط  AHPروش با  شمال شرق ایران 
 

 3 لیال مکرم، 2 عباس مفیدی، *1محترم محمدیاریان

 

 فردوسی مشهددانشگاه  ،گروه جغرافیا، آب و هواشناسیدانش آموخته کارشناسی ارشد  1
 افیا، دانشگاه فردوسی مشهدگروه جغرآب و هواشناسی، استادیار   2

 و برنامه ریزی محیطی، دانشگاه سیستان و بلوچستان دانشکده جغرافیادانش آموخته کارشناسی ارشد آب و هواشناسی،  3

 

 :چکیده
 و میشود شروع کندی به خشکسالی .میشود محسوب منطقه یك اقلیم از بخشی واقع در و است اقلیمی های پدید خشکسالی

 خسارتهای نتیجه در و ساختاری غیر صورت به آن از ناشی اثرات و بوده آن طوالنی وقوع زمان مدت نیز است نهانیپ طبیعت دارای

 نکته  .میشود ظاهر تدریجی به صورت ...و محیطی زیست اقتصادی، اجتماعی، کشاورزی، مانند مختلفی بخشهای در از آن ناشی

 .میباشد لرزه زمین و سیل مانند طبیعی بالیای سایر از بیشتر خشکسالی از ناشی اثرات و خسارات که است این اهمیت حایز

خسارت بسیار گسترده و وسیع این پدیده بخش های زیادی از جامعه را تحت تأثیر خود قرار داده و همه ساله زیان های بسیار 

یزی های کالن باید مد نظر قرار بگیرد. بطور زیادی را به بار می آورد. لذا پایش و پهنه بندی آن بعنوان یك اصل مهم در برنامه ر

شخص در این تحقیق، شاخص بارندگی استاندارد شده برای پایش دوره های خشك برای پهنه بندی این دوره ها استفاده شده م

ن ان داد که وقوع اینش ایستگاه شمال شرق ایران 12برای ( 1721 -2002است. بررسی دوره های خشك در یك دوره ی آماری )

ی اقلیمی است که در دوره های خاصی بوقوع می پیوندند. این بررسی نشان میدهد که در سال های اخیر تکرار و پدیده یك ویژگ

بیشترین خشکسالی با توجه به نتایج تحقیق  استان خراسان شمالی، رضوی و جنوبی افزایش داشته است. 3تداوم این پدیده در هر 

زوار و بیشترین خشکسالی متوسط نیز در ایستگاه های گلمکان، تریت جام و بجنورد بن، قوچان و سشدید را در ایستگاه های گلمکا

 رخ داده است.

 AHP ،GISرسالی، شمال شرق ایران،و ت ، خشکسالیSPIشاخص  کلید واژه:

 

 مقدمه -1
ای است که از  شود، خشکسالی عارضه یم یك صفت اقلیمی و نوعی ویژگی دایمی آب وهوایی مناطق خشك محسوب خشکی

رچشمه میگیرد. میزان این کاهش آنقدر است سکاهش غیر منتظره ی بارش در مدت معین در منطقه ای که لزوما خشك نیست، 

سازد و اثرات بی درنگ و مضر بر کشاورزی و اثرات دراز مدت بر عرضه ی منابع آب به  که روند عادی رشد را در منطقه مختل می

)علیجانی و  هوایی می تواند اتفاق افتد خشکسالی ویژگی دائمی یك منطقه نیست و در هر رژیم آب وگذارد. بنابراین  جا می

زیادی از  تاکنون تعاریف بسیار .و اما خشکسالی پدیده ای است که از دیدگاههای مختلف معانی گوناگونی می یابد (.1321کاویانی، 
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دقیق  خاصی را مد نظر داشته اند به هرحال عدم وجود یك تعریف جامع وکدام از این تعاریف دیدگاه  هر خشکسالی شده است اما 

از خشکسالی و متفاوت بودن معنی آن از دیدگاه های مختلف مانع از درک مفهوم خشکسالی شده است. حال از آنجائیکه 

وغیر مستقیمی دارد  خشکسالی بر کلیه جنبه های زندگی و بخشهای مختلف جامعه خصوصاً تغییر محیط طبیعی تأثیر مستقیم

از نظر اقلیم  در کلشود.  سیاستگزاری می عدم درک مفهوم آن موجب تردید ورکود در بخشهای مختلف اقتصادی، مدیریتی و

درصد نرمال سالیانه آن  00ها به کمتر از  درصد منطقه ای میزان بارندگی 00شناسی چنانچه در مدت زمانی بیش از دو سال در 

همه مناطق دنیا ممکن  .اجتماعی، در ابعاد وسیعی ببار خواهد آمد -جا خشکسالی روی داده و اثرات اقتصادی در آن نزول نماید،

است هر از گاهی اسیر پدیده خشکسالی شوند، اما این وضعیت در مناطق که از نظر اقلیمی بطور نامنظم و تصادفی توسط سامانه 

تحقیقات بسیاری در راستای  (.1332مشاهده می شود )رضیئی و همکاران،  های آب و هوایی تحت تأثیر قرار می گیرند، بیشتر

در ایران و سایر نقاط دنیا صورت گرفته است که به بیان منتخبی از آنها می  SPIخشکسالی ها و استفاده از شاخص  پهنه بندی

که خشکسالی را کمبود رطوبت ( در خصوص خشکسالی از جمله نخستین پژوهش هایی است 1700)2پژوهش های پالمر پردازیم.

( 1772) 3گش.  مستمر و غیر طبیعی )منظور انحراف از شرایط طبیعی یا میانگین درازمدت پارامترهای هواشناسی( دانسته اند.

( تهیه و مورد تجزیه و تحلیل قرار داده GISنقشه های خشکسالی را به کمك داده های ماهواره ای و سامانه اطالعات جغرافیایی )

در پرتقال به منظورتحلیل خشکسالی ها یك مدل توزیع منطقه ای به کارگرفته شد ونقشه های پهنه بندی  1773در سال ت. اس

در نبراسکا مك کی  1772درسال  (.1773 4زووخشکسالی ومنحنی های شدت، مساحت و فراوانی خشکسالی ترسیم گردید )هنریک

بخش اقلیمی متفاوت در  2ایستگاه در  40برای  SPIای خشك پرداختند. مقادیر به بررسی دوره ه SPIو ادواردز با استفاده از 

( محاسبه 1777)0ماهه به وسیله ی کموسکو 24، 12، 0، 3و برای مقیاس های زمانی  1740 -1772ترکیه نیز برای دوره آماری 

 10در آذربایجان طی دوره ی آماری   GISو  SPI( در ارزیابی خشکسالی با استفاده از شاخص 2000یزدانپناه و طباطبایی )شد. 

که دوره و شدت خشکسالی در مناطق غربی بیشتر از مناطق شرقی و مرکزی استان است. در این مقاله، افزون  ندساله عنوان نمود

قوع دوازده ماهه ی خشکسالی و ترسالی در تمامی سال های زراعی دارای خشکسالی و پهنه بندی فراوانی و شدت و SPIبرشاخص 

( به پایش 1330. مقدم و همکاران )ستان فارس نیز محاسبه گردیده استآن، آستانه ی بحران بارش طی فصل های گوناگون در ا

( به پایش پدیده خشکسالی در ایران مرکزی با استفاده از نمایه 1332پرداختند.رضیئی و همکاران ) SPIخشکسالی بر اساس نمایه

SPI ( به بررسی شدت، تداوم و فراوانی خشکسالی های اقلیمی با استفاده 1333یگر، لشنی زند وتلوری )پرداختند. در مطالعه ای د

حوزه واقع در غرب و شمال غرب کشور پرداختند. ایشان در نهایت نقشه های پهنه بندی ماهانه خشکسالی  0در SPIاز شاخص 

( خشکسالی های حوضه کارون را با بهره 1333مکارانش ). همچنین محسنی ساروی و ه ساله را تهیه نمودند.30برای یك دوره 

مورد بررسی قرار  SPI( و با استفاده از شاخص 1300-1323ساله )23ایستگاه با طول دوره آماری  27گیری از داده های بارش 

م وبیشترین فراوانی و طوالنی ترین تداو "منج"دادند. بررسی های ایشان نشان داد که شدیدترین خشکسالی ها مربوط به ایستگاه 
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( نیز به پهنه بندی خشکسالی در استان اصفهان 1330بوده است. سلطانی و سعادتی ) "دارشاهی"خشکسالی ها متعلق به ایستگاه  

 پرداختند و به این نتیجه دست یافتند که به طورعمده خشکسالی های متوسط و شدید در محدوده SPIبا استفاده از شاخص 

دون شهر واقع در غرب استان اصفهان بوقوع می پیوندد. این در حالی است که خشکسالی های بسیارشدید عمدتاً ایستگاه داران، فری

است. ایشان همچنین مناطق دارای خطر باالی  هشمال شرق اصفهان و غرب شهرستان اصفهان قابل مشاهد -در بخشهای شرق

به  (1333) شاهیان و همکاران یاست مدیریتی مشخص نموده اند.وقوع خشکسالی را به منظور برنامه ریزی های آتی و اتخاذ س

نتایج بررسی آنها نشان  پرداختند. GISو   SPIپهنه بندی آستانه ی بحران خشکسالی استان فارس با کاربرد شاخص معیار بارش 

مرحله ی بعدی خشکسالی های داد که از نظر شدت خشکسالی ساالنه، بیشترین فراوانی مربوط به خشکسالی های مالیم بوده و در 

ساله  0و  4متوسط تا بسیار شدید قرار دارند. از لحاظ دوره ی تداوم خشکسالی های یك ساله بیشترین تداوم و دوره ی تداوم 

 423تا  202کمترین فراوانی را در کل ایستگاه ها شامل می شوند. آستانه بحران خشکسالی زمستان در مناطق پر بارش استان بین 

میلی متر می باشد. در کل شهر های پر بارش استان مانند کازرون، نورآباد، سپیدان  102تا  00ی متر و در نواحی کم بارش میل

( نیز به پهنه بندی 1333انصافی مقدم و رفیعی ) کمترین ترسالی شدید و بسیار شدید و بیشترین خشکسالی حاد را شاهد بودند. 

و نتایج حاصل از ارزیابی های نشان دهنده تأثیر حساسیت خشکسالیهای اقلیمی  پرداختند. خشکسالی اقلیمی حوضه دریاچه نمك

 بر عرصه ی مورد مطالعه می باشد.

 مواد و روش کار -2

تمام دنیا از آن در امان نخواهند  برای محاسبه ی مخاطره ای همچون خشکسالی که یکی از بالیای خطرناکی است که تقریباً

های خراسان ارائه شاخصی که در آن  بنابراین برای  محاسبه خشکسالی ( استفاده شد.SPIاندارد شده بارش )از نمره است ،بود

مقیاس زمانی مدنظر قرار گرفته باشد، از اهمیت خاصی برخوردار است وبرای تحلیل و بررسی این پدیده و آثار آن برمحیط کاربرد 

تاندارد شده مك کی و همکارانش برای پایش دوره خشك استفاده شد )مك کی، به این جهت از شاخص اس های فراوانی وجود دارد.

قابلیت محاسبه ، استفاده از داده های قابل دسترس بارندگی، در محاسبات SPIسادگی  عبارتند از : SPIبعضی از مزایای   (.1773

ایط خشکسالی از نظر هواشناسی و کشاورزی ، جهت پایش شرSPIچند کاره بودن ، برای هر مقیاس زمانی و هر نوع شرایط اقلیمی

امکان استفاده از آن در ، عدم وابستگی به رطوبت خاک و امکان استفاده در تمامی ماه های سال، SPIتوزیع نرمال ، و هیدرولوژیکی

رش برای هر که بستگی به احتمال با SPIنمایه  .(1773) کوموس ،  نسبت به مقیاس های زمانی SPIانعطاف پذیری  ،تمامی سال

با توجه به اینکه شدت خشکسالی و تکرار آن همگی توابعی اند  قابل محاسبه است. زمان و مقیاس دارد و برای مقیاس زمانی مختلف

که بطور صریح وغیر صریح به مقیاس زمانی وابسته اند و میتواند هشدار اولیه جهت خشکسالی و کمك به ارزیابی شدت آن باشد. 

( با توجه به بررسی تأثیرات متفاوت کمبود بارش بر روی آب های زیرزمینی ، 1773ی مك کی و همکارانش  ) این روش به وسیله

 ت.و جریان آبراهه ها ارائه شده اس ذخائر و منابع آب سطحی، رطوبت خاک

شان می ن SPIارائه شده و شدت های خشکسالی را به روش  1 به منظور تفسیر و بررسی نتایج حاصل از محاسبه جدول

این چون دگی پایینتر از میانه است. بنابردهد.در این جدول مقادیر مثبت بیانگر بارندگی باالتر از میانه و مقادیر منفی بیانگر بارن

SPI  نرمالیزه شده است طبقه بندی خشکسالی و ترسالی از نظر بازه تقسیم بندی متقارن خواهد بود. با تحلیل سری های زمانی
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را برای هر ماه محاسبه کرد.بنابراین این شاخص می تواند برای مشاهدات  SPIماهانه یك مکان می توان شاخص داده های بارش  

ماهه محاسبه شود. طبق این روش خشکسالی زمانی رخ می دهد که شاخص بطور مستمر منفی و به مقدار  43ماهه تا  3کلی بارش 

بزرگی و شدت دوره خشکسالی را نشان  SPIاخص مثبت شود. مقادیر تجمعی و یا کمتر برسد و زمانی پایان می یابد که این ش -1

یك  ایناست،  1در مقیاس زمانی در یك مؤقعیت صفر خواهد بود و انحراف معیار آن برابر   SPIمیانگین  (.0،2003دهد.)گامر می

د به همان روش نشان داده شوند. عالوه ر می تواننت تر و مرطوب نرمال شده است. بنابراین اقلیم های خشك SPIمزیت است زیرا 

 SPIبررسی می شود. یك حادثه خشکسالی هر زمانی  SPIبر دوره های خشکسالی ، دوره های ترسالی هم به وسیله ی شاخص 

د، به مقادیر مثبت برگرد SPIو یا کمتر برسد، اتفاق می افتد. این حادثه زمانی که  -1بطور مداوم منفی باشد وشدت آن به ارقام 

تمام می شود. بنابراین هر حادثه خشکسالی دارای یك دوره زمانی است که بوسیله شروع و خاتمه آن تعریف میشود و شدت آن 

 (. 1331شود )نوریان و همکاران،  برای هر ماه تا زمانی که حادثه تداوم دارد، محاسبه می
 

 (1811همکاران،  مالی و)ک   SPIطبقه بندی شدت خشکسالی با استفاده از شاخص ( 1جدول ) 

 مقدار شاخص
SPI 

و باالتر 2 ترسالی بسیار شدید  
1900تا  1977 ترسالی شدید  

1تا  1947 ترسالی متوسط  
-0977تا  0977 نزدیك به نرمال  

-1تا  -1947 خشکسالی متوسط  

-190تا  -1977 خشکسالی شدید  
و کمتر -2 خشکسالی بسیار شدید  

 

  (www.irimo.net.irابتدا داده ای بارش ماهانه را از سایت سازمان هواشناسی کشور ) SPI برای به دست آوردن شاخص

 Zسپس از آن نمره  انحراف معیار و SPI (،3- 2معادله ی ) طبق و از داده های مذکورمیانگین ماهانه گرفته شد.سپس  اخذ گردید.

و کمتر  -2مقادیر  باالتر را بعنوان ترسالی بسیار شدید و و 2( از مقادیر SPIبراساس جدول شاخص بارش استاندارد ) و گرفته شد 

لحاظ گردید. البته در این میان خشکسالی متوسط و شدید، ترسالی  متوسط و شدید نیز  طبق به عنوان خشکسالی بسیار شدید  را

 ه است. ماهه لحاظ گردیدSPI 12الزم به ذکر است که در این پژوهش  .محاسبه گردید 1جدول

 معادله )2 -3(                                                                                                

= متوسط ، امین مشاهده kامین ایستگاه و  i= مقادیر بارندگی برای ikX،   امین ایستگاه iانحراف از معیار داده های = 

 خشکسالی ها و ترسالی های خراسان بزرگ پرداختیم.به پهنه بندی  GISسپس با استفاده از نرم افزار  و ام  iبارندگی ایستگاه 

 نتایج -3

 ترسالی ها -الف

 ترسالی بسیار شدید -1
شدید تقسیم بندی  شده روی هم رفته  ترسالی بسیار شدید در دوره آماری مطالعه شده به پنج گروه کم، متوسط، زیاد، بسیار 

                                                             
6 - Gammer 
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(، بشرویه، کاشمر، بجنورد، 0903(، خوربیرجند)0902است. بیشترین فراوانی ترسالی بسیار شدید مربوط به ایستگاه های بجنورد) 

که زیاد و بسیار زیاد هستند  قرار می گیرند. ایستگاه  0و  0تربت جام و نهبندان می باشد. ایستگاه های مذکور در دو رده ی 

ین، گلمکان، نیشابور، مشهد و قوچان دارای ترسالی بسیار شدید متوسط هستند. ایستگاه های سرخس و تربت حیدریه های قا

ترسالی بسیار شدید کمتری را در بین کل  0943یا کم هستند. ایستگاه های  گناباد و سبزوار با متوسط دراز مدت  2در گروه 

اما در این میان ایستگاه قاین نیز دارای ترسالی بسیار شدید کمی است. ترسالی ایستگاههای سینوپتیك خراسان دارا می باشند. 

د بسیار شدید در خراسان بیشتر از نوع متوسط بوده که اکثر نقاط خراسان را در بر می گیرد. بیشترین ترسالی های بسیار شدی

مربوط به فصل بهار است.  ان ترسالی بسیار شدید و مربوط به ایستگاه مشهد است. کمترین میز در فصل پاییز اتفاق افتاده است

 .(3تا  1های )شکل  بطور کلی فراوانی وقوع ترسالی بسیار شدید در این بخش از کشور کم است

 نمره استاندارد ترسالی ها و خشکسالی ها در خراسان بزرگ( 2جدول )

ترسالی  ایستگاه
 بسیار شدید

ترسالی 
 شدید

ترسالی 
 متوسط

خشکسالی 
 متوسط

خشکسالی 
 شدید

سالی خشک
 بسیار شدید

 2 .262 0622 26.0 2600 26.2 بجنورد
 2 2622 2600 .26 2630 26.0 بیرجند
 2 2 .260 2630 2620 .260 گناباد

 2 .263 .063 2603 2602 26.0 گلمکان
 2 2 2603 26.3 2602 26.0 قاین

 2 2 26.0 26.0 2600 ..26 فردوس
 2 2620 2603 .260 2622 26.3 نهبندان
 2 .262 2600 .260 26.0 .26 مشهد

 2 2 0 2600 2630 26.0 تربت حیدریه
 2 2 0623 .260 26.0 26.0 تربت جام

 2 2603 .260 ..26 26.0 26.0 قوچان
 2 .262 .26 .26 260 .26 نیشابور
 2 2 26.0 ..26 2620 ..26 بشرویه
 2 2620 0 .26 2630 26.0 سرخس
 2 2600 ..26 26.2 2622 .260 سبزوار
 2 260 260 260 260 ..26 کاشمر

 2 .262 2630 .260 2630 ..26 خور بیرجند
 

 
 فراوانی وقوع ترسالی های خراسان بزرگ  (1) شکل
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 فراوانی وقوع  خشکسالی های خراسان بزرگ  (2شکل )

 ترسالی شدید -2
کمترین ترسالی های شدید در در دوره مطالعه  بیشترین ترسالی های شدید در نواحی شمالشرقی استان رخ داده است.  -

( دارای 0942( و گلمکان )0904(، قوچان )0902(، مشهد )0901جنوب غرب و غرب استان رخ داده است. ایستگاه های  تربت جام )

( کمترین میزان 0922( و نهبندان )0931(، گناباد )0917باالترین فراوانی وقوع ترسالی های شدید بوده اند. ایستگاه های فردوس )

ترسالی شدید را تجربه نموده اند. ترسالی شدید با میزان فراوانی کم تا متوسط نواحی شمالی و مرکزی خراسان بزرگ را در برمی 

گیرد. بیشترین ترسالی های شدید در فصول زمستان و بهار بوقوع پیوسته است. کمترین ترسالی شدید در فصول پاییز می باشد. 

وریل دارای ترسالی شدید می باشد و سایر ماه های سال ترسالی ندارد. ایستگاه مشهد در تمام ماه ایستگاه نهبندان فقط در ماه آ

ماه از سال ) آوریل، می و جون ( دارای ترسالی شدید است.و در  3های سال دارای ترسالی شدید می باشد. ایستگاه گناباد نیز فقط 

 .(4)شکل  بیرجند در ماه های آگوست و سپتامبر دارای ترسالی شدید نیستبقیه ماه های  سال دارای ترسالی نمی باشد. ایستگاه 
 

 
 فراوانی وقوع ترسالی های شدید در خراسان بزرگ -(4شکل )       فراوانی وقوع ترسالی های بسیار شدید در خراسان بزرگ - (3شکل )
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 ترسالی متوسط -3 
ه سمت جنوب  میزان ترسالی متوسط کمتری رخ ترسالی متوسط در شمال استان نمو بیشتری می کند. از مرکز استان ب -

کمترین  (  دارا می باشند.0932( و سبزوار )030(، قوچان ).0937داده است. بیشترین میزان ترسالی متوسط را ایستگاههای بجنورد )

ترین فراوانی وقوع بیش ( دارا می باشند.094( و کاشمر )0931(، گناباد )0913میزان ترسالی متوسط را ایستگاه های خوربیرجند )

کمترین  فراوانی وقوع ترسالی متوسط مربوط به فصل و  می باشد. ترسالی متوسط به ترتیب مربوط به فصل های بهار و زمستان

ایستگاه خور  ماه ژانویه تا می را ترسالی متوسط دارد و سایر ماه های سال ترسالی آن صفر است. 0ایستگاه بشرویه فقط  پاییز است.

 .ندارندسایر ماهها فراوانی ترسالی  و فوریه ترسالی متوسط دارند و و گناباد در ماه های دسامبر، ژانویهبیرجند 

ایستگاه سبزوار  و تربت حیدریه نیز از جمله ایستگاه هایی هستند که ترسالی بسیار شدید باالیی را در تمام ماه های سال  -

 .(0)شکل  دارند و در هیچ ماهی از سال میزان آن صفر نیست

 

 
 فراوانی وقوع ترسالی متوسط در خراسان بزرگ  - (5شکل)

 خشکسالی ها -ب

 خشکسالی بسیار شدید -1
 در بزرگ خراسان مشاهده نگردید. و کمتر مشخص گردیده است، -2این نوع خشکسالی که با آستانه  -
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 خشکسالی شدید -2 
میزان وقوع آن در نیمه جنوبی منطقه  باالترین فراوانی وقوع خشکسالی های شدید در بخش شمالی و در مقابل کمترین -

( مشاهده می گردد. ایستگاه های بشرویه، 0930مورد مطالعه مشاهده می شود. بیشترین خشکسالی شدید در ایستگاه گلمکان )

فردوس، قاین، گناباد، تربت حیدریه و تربت جام خشکسالی شدید نداشته اند. بخش جنوبی استان فقط ایستگاه خور بیرجند است 

که میزان خشکسالی شدید آن در حد متوسط است. خشکسالی های شدید از گروه متوسط و کم را در مرکز و جنوب استان مشاهده 

می کنیم. بیشترین خشکسالی های شدید را در ماههای ژانویه و مارس مشاهده می گردد. سایر ایام سال فاقد خشکسالیهای شدید 

اه هایی است که دارای بیشترین تعداد ماه دارای خشکسالی شدید) ماه نوامبر تا مارس( می بودند. ایستگاه گلمکان از جمله ایستگ

 .(0)شکل  ماه دسامبر، ژانویه و آوریل را دارای خشکسالی شدید می باشد 3باشد. ایستگاه قوچان نیز 

 خشکسالی متوسط -3
کمترین میزان خشکسالی را  د.بیشترین خشکسالی متوسط  در نواحی شمالی و شمال شرقی منطقه مورد مطالعه وجود دار -

 کمترین میزان خشکسالی متوسط در نهبندان و خور بیرجند رخ داده است. در نواحی مرکزی به سمت جنوب مشاهده می کنیم.

بیشترین  بیشترین خشکسالی متوسط به ترتیب در فصول زمستان و بهار کمترین میزان آن نیز در فصول تابستان و پاییز می باشد.

( مشاهده می گردد. این در حالی است که 1920( و بجنورد )1923(، تربت جام )1930متوسط در ایستگاه های گلمکان )خشکسالی 

ایستگاه نهبندان فقط  ( مشاهده می شود.0932( و خور بیرجند )13کمترین خشکسالی های متوسط در ایستگاه های تربت جام ).

ایستگاه تربت حیدریه فراوانی باالیی  است و در بقیه ایام سال میزان آن صفر است.در ماه ژانویه خشکسالی متوسط را تجربه نموده 

از خشکسالی های متوسط را با تجربه نموده است. ایستگاه های بجنورد، گلمکان و تربت جام با فراوانی بسیار باالی وقوع خشکسالی 

که بیانگر فراوانی زیاد می باشد،  4و تربت حیدریه در گروه  متوسط در گروه پنجم قرار دارند. از سویی ایستگاه های سرخس، قوچان

 .(2)شکل  قرار گرفته اند
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