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 چکیده
ی نهتواند برای اعمال مديريت بهيیمها يستگاهاتعيين مناطق بارشی بر اساس تشابه مقادير بارش 

شناسايی نواحی  ،گلستان متری بارش استانيلیم 784منابع آب استفاده شود. با توجه به متوسط 

بر  رونيا ازی دارد. اژهيويکی از نواحی مستعد توليد كشاورزی كشور اهميت  عنوانبهاستان بارشی اين 

يرسنجی استان در يک ی و تبخسنجبارانی، شناسمياقلايستگاه سينوپتيک،  22ی بارش هادادهاساس 

ی شد. بندگروهی اخوشهساله، نواحی بارشی اين استان با استفاده از روش تحليل  34ی زمانی دوره

آزمون شد. نتايج حاصل از  طرفه کبا استفاده از روش تحليل واريانس ي هایبندگروهسپس اعتبار 

ی نشان داد كه تقسيم استان اخوشه های حاصل از تحليلیبندگروهبر  طرفه کتحليل آناليز واريانس ي

ی اهيكوهپای ی كوهستانی، متوسط در ناحيهی بارشی: حداكثر در ناحيهی فصول به سه ناحيهدر همه

درصد تأييد شد. نتايج اين بررسی نشان داد كه روش  12ی پست در سطح اطمينان و حداقل در ناحيه

و روش مربع فاصله اقليدسی به بهترين شکل تمايز  هاگروهی وارد بهترين روش برای تعيين بندخوشه

ی بارشی استان در هاپهنهآمده،  دست بهی بندگروه. سپس بر اساس ددهیمبين گروهی را نشان 

ترين مقدار وزنی و بروش كرجينگ مشخص شد. نتايج اين بررسی نشان داد بيش Arc_GISمحيط 

ی ريزش دارد و فقط در فصل پاييز، وزن اهيكوهپاه بارش در فصول بهار، تابستان و زمستان در ناحي

فصل زمستان، بارش نوع  درصد مساحت استان در 14كه آن باوجود تر است.بارش نوع كوهستانی بيش

درصد نياز آبی استان را  4/74كوهستانی دارد ليکن به دليل باال بودن ميانگين بارش در اين ناحيه، 

  كند.یمتأمين 
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 مقدمه

های كشاورزی ايران بوده و توليدات كشاورزی آن نقش مهمی در اقتصاد ملی، استان گلستان از قطب

كه بخش كشاورزی حساسيت زيادی به . با توجه به اينكندیمو اشتغال و درآمد خانوارها ايفا  یامنطقه

توليدات زراعی و دامی استان را  تواندیمهای اقليمی ليمی دارد، هرگونه تغيير در ويژگیاق نوسانات

از زراعت صد در 66. حدود كندوارد  یامنطقهقرار داده و خسارات فراوانی بر اقتصاد ملی و  الشعاعتحت

زارت جهاد  یالمللنيباقتصادی و  یزيربرنامه)دفتر آمار و اطالعات معاونت ديم بوده  ،گندم استان

و ميزان توليد آن وابستگی شديدی به پراكنش زمانی و مکانی بارش دارد و كاهش ( 1388كشاورزی، 

استان گلستان  .گذاردمی ريتأثاقتصاد خانوارها و اقتصاد استان به شدت بر توليد اين محصول استراتژيک، 

 -زمانی یهاتفاوتو تعيين شناخت لذا . چشمگيری داردهای بارش نوساناز جمله مناطقی است كه 

 است. در اين استان یامنطقهملی و  یهایزيربرنامهاساسی  یازهاينشيپمکانی بارش از 

ها كه از ميان آن انی بارش در دنيا صورت گرفته استتحقيقات زيادی پيرامون الگوهای مکانی و زم

  :نام برد توانیمموارد زير را 

های روزانه را در كاتالونيای اسپانيا بررسی كردند و نشان داكثر بارش( ح1112النا و همکارانش )

می هوای دادند كه عواملی نظير ناهمواری، مجاورت با دريای مديترانه، فعاليت همرفتی و گردش عمو

( تغييرات زمانی 1116مايز ژولين ) .كنندیمهای روزانه را در منطقه كنترل غالب، توزيع حداكثر بارش

و علل نوسانات ريزش را در ارتباط با تغييرات  كردهبارش ماهانه در ايلز بريتانيا را بررسی  و مکانی

( تغييرات زمانی مکانی بارش سريالنکا 1116. سوفين راماسمی )است مشخص نموده تمسفریاجريان 

و زمانی  ( الگوهای مکانی1118ده است. استبان پارتا )كررا در ارتباط با پديده نوسان جنوبی بررسی 

غربی، پر فشار آزور و الگوی فشار  یهاانيجربارش اسپانيا را مطالعه نموده و نشان داد بارش اسپانيا با 

 . ابديیمبر روی دريای مديترانه ارتباط 

آماری بارش در شمال غرب يونان پرداخته و نشان دادند  ( به مطالعه1111فتيادی و همکارانش )

 یتمسفری، توپوگرافی پيچيدهوابسته به شکل كلی جريانات ا هابارشنی كه در آن منطقه توزيع مکا

برای فازی را  یبندخوشه( روش 2668و همکاران ) 1. آريس پراموديااستو اثر دريای مديترانه  هاكوه

تحليل دسترسی و  منظوربهبارش  ینيبشيپعصبی مصنوعی را برای  بندی بارش و تکنيک شبکهمنطقه

مديريت كه كار بردند. ايشان به اين نتيجه رسيدند ه محصول برنج در مركز منطقه پودی ب یريپذبيآس

صدمات ناشی از اثر حوادث ال نينو را  تواندیمرشد مناسب محصول  یصحيح آبياری و كاشت در دوره

كليدی ابزار  ،بندی بارشدند ناحيه( معتق2616و همکاران ) 2آ گوالتیبر توليد محصول كاهش دهد. بی

                                                        
1- Aris Pramudia et al.  
2- B.T.A. Goula et al. 
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از  در دسترس بندی توليد كشاورزی و منابع آبِبر خصوصيات بارش است كه در ناحيه یآگاه ایبر

( و ضريب ميانگين بارش PCAاصلی ) یهامؤلفهاساسی است. ايشان با استفاده از تحليل  اتيضرور

 منطقه بارشی تقسيم كردند.    8را به  1منطقه كوت دی فوير ،ماهانه

ايستگاه،  46بارندگی در  یهادادهبا توجه به رژيم بارندگی ايران و با استفاده از ( 1342كاويانی )

های رده است. وی با استفاده از تحليلبارندگی را تهيه و تحليل ك یريرپذييتغو  بارانهم یهانقشه

وند ربه ( 1342. كمالی )داندیمنوسانات شديد بارندگی را با ميزان بارندگی در ارتباط  ،همبستگی

 در حوضه جزبهاخير  یده سالهدر و نشان داد كه  كردهمختلف ايران توجه  یهاستگاهيابارندگی در 

روندی افزايشی داشته  مدتكوتاههای ويژه بارندگیهدر بقيه مناطق كشور ب ،آبريز مركزی و همدان

 یهادورهی رياضی، بنداستفاده از يک روش گرافيکی و مدل( با 1344) و همکاران موحد دانشاست. 

 خشک و مرطوب آذربايجان را بررسی كردند. 

كه شامل: عبور  كنندیمبارش در سواحل خزر را به سه دسته تقسيم  (1341عليزاده و همکاران )

 ؛كندیمزمستان و اوايل بهار بارندگی ايجاد  مرطوب مديترانه و دريای سرخ كه در پاييز، یهاسامانه

های بهاره و باران كندیماقيانوس اطلس كه از اواخر فروردين شروع به فعاليت  مرطوب یهواتودهعبور 

روز بعد از عيد نوروز  86-26ود و حد شده شروعاز اروپای شرقی  هواتوده. اين كندیمو تابستانه توليد 

بارش . فاصله زمانی بين دو شودینمو تا خارج شدن كامل بارش نوع اول ظاهر  رسدیمبه سواحل خزر 

رطوبت درياچه  منشأهای با رش بهاره شمال را سبب گردد. بارشو يا كمبود با یسالخشک تواندیم

استان  ماهينفروردتوجه به مطالب فوق، بارش  با .شودعموماً با بارش نوع دوم تلفيق میمازندران كه 

مرطوب سال محسوب  یهاماهو دريای سرخ قرار داشته و از  ایيترانهمدكم فشار  يرتأثگلستان تحت 

 . گرددیم

های كوتاه غربی و نفوذ پرفشار سيبری كه ورود موج( در بررسی خويش نشان داد 1383عليجانی )

های بادهای موج ب شده تا در زمان عبور دامنهسب و اختالف دمای درياچه مازندران با محيط اطراف،

های ارتر شده، در گرگان و ساير قسمتب و ناپايدمرطو غربی كه پس از عبور از روی درياچه مازندران،

دمای آب كه  ند( در تحقيق خويش نشان داد1383السادات و قاسمی )ناظمناحيه بارندگی ايجاد كند. 

نواحی ساحلی درياچه  زمستانه 2sst فاز گرم .مؤثر است هایترسالمازندران نيز در وقوع  یسطح درياچه

 یبندپهنه( در مقاله 1381ضانی گورابی و همکاران )م. رباشدیمره همراه مازندران با افزايش بارش بها

ترين ميزان ترين سهم بارش ماهانه و پاييز بيشبيش آذرماه كه بارش در حوضه تاالب انزلی نشان دادند

 ترين بارش ماهانه و فصلی را دارند. كم ،و مرداد و تابستانكند یمبارش فصلی را دريافت 

                                                        

1- Cote de Ivoire  

2- Sea Surface Temperature 
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در  ،اصلی است یهامؤلفههای تحليل وابع تجربی متعامد را كه يکی از روش( ت1381صمدی )

در تفکيک  تواندیم یبه خوباين روش  ه كار برد و نشان داد كهبارش نيمه غربی ايران ب یبندپهنه

( 1316كار گرفته شود. مسعوديان و همکاران )ه ها بمطلوب نواحی بارشی متناسب با شرايط اقليمی آن

 به سه منطقه یاخوشهبارش غرب و شمال غرب ايران را با استفاده از روش تحليل  ،حقيق خويشدر ت

( در كار تحقيقی خود به 1316ند. اشرفی )دبارشی كم بارش، بارش متوسط و پر بارش تقسيم نمو

و و روش تحليل مميزی پرداخت  یاخوشهبارش شمال غرب ايران با استفاده از روش تحليل  یبندپهنه

 6/14آمده از تحليل مميزی نيز در  دستبهاين منطقه را به چهار ناحيه بارشی تقسيم كرد. نتايج 

 انطباق دارد. یاخوشهاز مساحت منطقه با نتايج حاصل از تحليل درصد 

يکی از  عنوانبهشناخت نواحی بارشی استان گلستان  درسعی تحقيق،  بنابراين هدف اين

تا  استتوزيع زمانی مکانی آن و نيز شناخت  هابخشتوسعه در تمام ای برهای مستعد كشور استان

مشخص  برای. دست يابيمگام برداشتن در مسير پيشرفت و تعالی كشور  برایبتوان به راهکاری عملی 

 هایيستگاها یبندگروهبارشی استان جهت تعين پتاسيل ابی مناطق مختلف اقدام به  یهاپهنه كردن

 نموديم یاخوشهه از روش تحليل استان با استفاد

 

 معرفی محدوده مورد بررسی
 و 23° 26' 71" بين طول جغرافيايیخزر  بخشی از حوضه آبريز دريای عنوانبهاستان گلستان 

بالغ بر آن واقع شده است. وسعت شمالی  38° 4' 37" و 36° 36' 6" شرقی و عرض  °26 21' 21"

درصد از مساحت حوضه آبريز  4/11ز مساحت كشور و ا درصد 2/1 است وكيلومتر مربع  21666

  .دهدیمدريای خزر را تشکيل 

 

 یشناسروشو  هاداده
و  یسنجبارانو  یشناسمياقلايستگاه سينوپتيک،  22بارندگی  یهادادهدر تحقيق حاضر از 

بر اساس  یندبپهنهفرايند . شداستفاده ( 1384-1326ساله ) 34آماری  در يک دورهتبخيرسنجی استان 

 هاداده ،هاستگاهيابا توجه به اينکه برای برخی  مجموع بارش ساالنه بوده است ليکنساله  34متوسط 

روزانه  یهادادهاز  )شمسی( ساالنه مجموع بارشبه  یابيدستبرای  سال ميالدی تهيه شده بود، صورتبه

بر اساس  هادادهيکسان  قالبرخورداری از برای ب .استفاده شد استخراج مجموع بارش ساالنه ايستگاه رایب

ميالدی سازمان هواشناسی به هجری شمسی تبديل شد. به اين ترتيب كه  یهاداده ،روزانه یهاداده

)سال، ماه و روز ميالدی و تقابل آن با روزهای شمسی( مرتب  362×34به صورت ماتريسی به ابعاد  هاداده

سال آبی  یهاداده. همچنين شدبر اساس سال شمسی استخراج  بارندگی یهادادهشده و بر اساس آن، 
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های ماهانه و به هجری شمسی تبديل شد. ميانگين بارش روزانه یهادادهمنابع آب استان، بر اساس 

شده با گم یهادادههای شمسی محاسبه و های روزانه برای ماهبارشمورد مطالعه از  یهاستگاهيا یساالنه

آمده  (1توپوگرافی )شکل  یهانقشهروی  هاستگاهيا موقعيتبازسازی شد.  هانسبتو  هاتفاضلروش 

  .متفاوت است هاستگاهياطول دوره آماری  هرچند. است

 شرح زير بوده است: هروش و مراحل انجام كار ب

سلسله  یبندخوشهو روش  1یاخوشهبارش فصلی و ساالنه با استفاده از تکنيک تحليل  یهاداده -1

و  هاگروهنحوه اختصاص موارد به  ،شدند. در روش سلسله مراتبی یبندگروه 3از پايين به باال 2راتبیم

روش فرايند  هفتبه  توانیم. در واقع رديگیممختلف صورت  روش هفتتعيين تركيب گروه به 

يرها در های متغابتدا ميانگين ،است. در روش وارد 7روش وارد ،هاكه يکی از آن را انجام داد یبندخوشه

 هاخوشه یهانيانگيم. سپس برای هر مشاهده، مربع فاصله اقليدسی شودیمداخل هر خوشه محاسبه 

تركيب  یاخوشهدو  ،. در هر مرحلهشودیمصله برای تمام مشاهدات جمع ا. اين فدگردیممحاسبه 

اشته باشد )گلدسته و را د یاخوشهافزايش در مجموع مربعات فواصل داخل  نيتركوچکكه  شوندیم

در  استفاده شد. 2یافاصلهروش  نقاط از ی ميانفاصله (. همچنين برای تعيين386 :1344 ،همکاران

 یريگاندازهمعيار تشابه و عدم تشابه بين مشاهدان بر حسب ميزان فاصله بين دو نقطه  یافاصلهروش 

روش معيار مربع فاصله ها از بين آنه كشود انجام  تواندهشت روش مختلف می. اين كار به شودیم

 داد.  هاگروهبهترين پاسخ را در تعيين  6اقليدسی

 کيو به روش تحليل واريانس  هاخوشهمقايسه ميانگين  با یبندخوشهروش مختلف  26اعتبار  -2

 كمی در متغيركه آيا مقادير ميانگين  دهدیمنشان  طرفه کيروش تحليل واريانس . شدارزيابی  4طرفه

را با  یبندگروهشده با يکديگر برابرند يا خير؟ به اين ترتيب اعتبار  یبندردهير سطوح مختلف يک متغ

اعتبار تقسيم  در نتيجه. كندیمميانگين گروه مربوط تعيين  عنايت به نزديکی مقادير مشاهدات به

 .شد دييتأز اين روش با استفاده ا درصد %11استان به سه گروه در سطح اطمينان باالی  یهاستگاهيا

وزن فاصله معکوس  :از جمله یابيانيممختلف  یهاروشبا  بارش استان یبندپهنه یهانقشه -3

(IDW)8  عالوه بر همبستگی مکانی بين نقاط، روند  هادادهو نيز كريجينگ آزمون شد. در نهايت چون

                                                        

1- Cluster Analysis 
2- Hierarchical Cluster Analysis 

3- Bottom-Up  

4- Wards Method  
5- Interval  

6- Squared Euclidean distance  

7- One ANOVA Way 

8- Inverse Distance Weighted  
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 یاشبکهاين كار در استفاده شد.  یابيانيمبرای  1روش كريجينگ عام شت، ازوجود داآن نيز در مقادير 

بارش  یبندپهنهبندی  یهانقشهانجام شد و  x, y یمحورهامتر در راستای  266با توان تفکيک 

مانند بارش در  يیهادهيپددر روش كريجينگ فرض بر اين است كه تغييرات مکانی . شداستان تهيه 

همبستگی مکانی، روند و خطای  یلفهمؤيک گستره، از توزيع تصادفی برخوردار بوده، حاوی سه 

 (. 74: 1384 ،تصادفی است )عساكره
 

  بحث
مناطق معتدل است و به خطا برخی اقليم  یمتر در زمرهميلی 784 استان گلستان با متوسط وزنی

باران ساالنه استان نشان . نقشه همكنندیمهای مازندران و گيالن مقايسه با استانو بارندگی آن را 

كه شمال استان با بارشی  یاگونهبه  ؛كه توزيع بارندگی در سطح استان بسيار ناهمگون است ددهیم

با ارتفاع  یهادشت. از منطقه شمالی كه تماماً است خشکيمهنميلی متر، دارای اقليم  126تر از كم

 هادامنهی از سمت ول ؛يابدیمبارش با شيبی بسيار ماليم افزايش  ،متر را در برگرفته است 166تر از كم

ميزان بارش با  ،جنوبی ارتفاعات ی. در مقابل در منطقهشودیمارتفاعات روند افزايش تندتر  به سمت

 يلبه دل ليکناستان قابل مشاهده است  بارانهمكه روی خطوط  يابدیمافزايش  هابارانشيب تند هم

 شده است.  یخودداروردن آن آتنگنای فضای مقاله از 

 ،بارش استان به سه خوشه يمتقس ،استان هایيستگاهابارش  یبندخوشهدر  كهبه اين با توجه

بارش  یبندپهنهداشت و از طرفی ديگر اين  طرفه يکباالترين ضريب معناداری را در تحليل واريانس 

 لذا با توجه به نقشه توپوگرافی ،با شرايط توپوگرافی استان انطباق داشت یاخوشهبر اساس تحليل 

 ،کوهستانیبه سه منطقه بارشی  ،در تمام فصولرا بارش استان گلستان  توانیم (1استان )شکل 

های یبندگروهكه روی  طرفه يکبر اساس تحليل واريانس  كرد. بندیيمتقس دشتو  ايیهکوهپا

 ،هخوشبه سه  هايستگاها، تقسيم كل تمام فصولدر  ،مستخرج از نمودارهای درختی صورت گرفت

بارش را در هر  یبندپهنه، هابارشتوزيع مکانی از لذا برای آگاهی . اندداشتهباالترين ضريب معناداری را 

توزيع زمانی مکانی بارش استان گلستان نشان  1در جدول  .گذاريمیميک از فصول به تفکيک به بحث 

 داده شده است.

                                                        

1- Universal Kriging 
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 نقشه توپوگرافی استان گلستان .1شکل 

 

 ع زمانی مکانی بارش استان گلستانتوزی .1جدول 

 ساالنه زمستان ييزپا تابستان بهار  

 دشت

17-86 82-7112 دامنه بارش  82-31  112-21  726-142  

 2/4646 6862 8/7216 2/1134 8/4462 مساحت

8/77 38 درصد مساحت  1/22  6/33  6/37 

 3/88 2/21 8/13 2/21 1/27 متوسط وزنی

 ایيهكوهپا

 726-466 112-216 82-146 86-122 82-166 دامنه بارش

 1/1738 4/16641 4/1111 3/16234 2/4121 مساحت

 3/76 7/71 1/72 6/21 31 درصد مساحت

 2/238 2/86 7/24 1/22 4/74 متوسط وزنی

 كوهستانی

 466-136 216-328 146-223 122-123 166-236 دامنه بارش

 1/3821 8/3767 6613 6/426 2/7684 مساحت

 1/11 14 8/32 6/3 23 درصد مساحت

 8/166 4/72 2/67 2 6/72 متوسط وزنی

 3/784 1/122 4/132 1/41 7/114 مجموع بارش
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 فصل بهار

فروردين و تقريباً  یهاماه درشناخته شده است،  سالخشکدومين فصل  ،اينکه فصل بهار رغمیعل

 22متوسط  طوربه ماهينفروردكه  یاگونهبه  ؛كندیمهای خوبی را دريافت ، بارشاواخر ارديبهشت

و سومين ماه مرطوب گيرد در بر میدرصد از سهم بارشی استان گلستان( را  2/11) متر بارشميلی

متر است. در ميلی 4/121شود. متوسط وزنی مقدار مجموع بارش فصل بهار میاستان گلستان شناخته 

ايستگاه با  14فصل اين در (. 3و  2 )شکلشود یمتقسيم منطقه بارشی  سهاستان به  ،فصل بهار

در مناطق  متريلیم 1/122ايستگاه با متوسط  22در پهنه دشت،  متريلیم 2/62متوسط بارش 

متوسط  هرچندد. متر در پهنه كوهستانی قرار دارميلی 6/111ايستگاه با متوسط  12و  ایيهكوهپا

 نبيشتري ایيهكوهپادليل اينکه منطقه به ،ر استتكوهستانی بيشمنطقه  واقع در هایيستگاهارياضی 

در فصل بهار كه یطوربه دارد؛تری در مجموع بارش استان وزن بيش گيرد،در بر میاستان را مساحت 

درصد مساحت استان را در بر  31است كه  ایيهكوهپامتر( از نوع ميلی 4/74ترين ميزان بارش )بيش

درصد مساحت استان  38متر است كه ميلی 1/27 ،سط وزنی بارش در منطقه با بارش دشتیدارد. متو

متوسط  ،درصد مساحت استان را در بر دارد 23منطقه با بارش كوهستانی فقط  هرچند. گيردیفرامرا 

های سينوپتيک جو سيستم يرتأثبارش بهاره هنوز تحت  دهدیممتر است كه نشان ميلی 6/72وزنی آن 

 (.2)جدول  ر سطوح ميانی جو استد
 

 
 استان گلستان يهاستگاهیانمودار درختی فصل بهار  .2شکل 

 

 قرار گرفته در فصل بهار  يهاستگاهیا .2جدول 

 واقع در هر خوشه هایيستگاها بهار

 1خوشه 
 ،سد گرگان ،باغه ساليان ،آبادتيل، قلعه جيق، مزرعه نمونه ارتش ،بيلرباط قره، هوتن ،قازانقايه

 ترشکلی ،بروناينچه ،دشت گلستان ،برونداشلی ،چات ،توقهآق، بندرتركمن، غفارحاجی، خانچشمه

 2خوشه 
آباد هاشم ،آبادسلطان ،سياه آب ،پيشکمر، مراوه تپه ،جفا كنده، قزاقلی ،بهلکه داشلی ،اراز كوسه ،آق قال
 يساقی ،وطنا ،تمر ،آبادتقی، محوطه امور گرگان، كريم ايشان، كبودوال، غازمحله، قپان، باغو، گرگان

 3خوشه 
 ،راميان ،گاليکش ،هارخوراننا ،زرين گل، مينودشت، شصت كالته، پل اردوگاه، آبادفاضل، تنگراه، سرمو

 ،پس پشته ،لزوره ،نوده ،قلی تپه
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 ياخوشه يبندگروهبارشی فصل بهار استان گلستان بر اساس  يبندپهنه .9شکل 

 

 بستان تا
 1/41متوسط وزنی بارش در فصل تابستان . فصل تابستان است ،فصل در استان گلستان ينترخشک

ايستگاه با متوسط بارش  18در فصل تابستان ترين ميزان بارش در طول سال است. است كه كم متريلیم

ايستگاه با  1و  ایيهكوهپادر مناطق  متريلیم 8/83ايستگاه با متوسط  28در پهنه دشت،  متريلیم 4/28

 46فقط  بر اساس ميانگين وزنی بارش .(2)جدول  دمتر در پهنه كوهستانی قرار داریميل 3/172متوسط 

 8/77. در فصل تابستان مساحت واقع شده با بارش از نوع دشتی ريزدیم فرومتر )متوسط وزنی( ميلی

. داردیمفصل دريافت اين متر در ميلی 2/21با متوسط  یدرصد مساحت استان است كه مقدار بارش

 مترميلی 1/22متوسط وزنی  طوربهدرصد است كه  6/21 ،ایيهكوهپامساحت منطقه تحت سيطره بارش 

درصد مساحت استان است  6/3ترين مساحت مربوط به بارش نوع كوهستانی با . كمكندیميافت ربارش د

خشک در فصل تابستان  یگسترش محدوده بيانگرع . اين موضوداردیممتر بارش دريافت ميلی 2كه فقط 

بارش از نوع كوهستانی كاهش يافته و  با هایيستگاهاتعداد  ،در مقايسه با فصل بهار (.2و  7 است )شکل

 يیزابارانهای ه شده است. علت را بايد در سيستمو دشت افزود ایيهكوهپابا بارش  هایيستگاهابر تعداد 

 . شوندیمن بر اين استان مستولی ديد كه در فصل تابستا
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 استان گلستان يهاستگاهیانمودار درختی فصل تابستان . 4شکل 

 در فصل تابستاندر هر گروه قرار گرفته  يهاستگاهیا .9جدول 

 واقع در هر خوشه هایيستگاها تابستان

 1خوشه 
سد ، رباط قره بيل ،چات  ،توقهآق ،گلستان دشت ،ترشکلی ،هوتن ،خانچشمه ،داشلی برون ،اينچه برون ،قازانقايه

 گرگان گنبد ،قلعه جيق ،قزاقلی، مزرعه نمونه ارتش ،باغه ساليان ،مراوه تپه ،آبادتيل ،گرگان

 2خوشه 

  ، اراز كوسه، بندر تركمن، آبادسلطان ،كريم ايشان ،سياه آب، تمر، پيشکمر، غفارحاجی، قالآق ،بهلکه داشلی

، آبادفاضل، محوطه امور گرگان ،آبادهاشم ،يساقی ،جفا كنده ،غازمحله، قپان ،كبودوال ،باغو،، وطنا ،آبادتقی

 شصت كالته ،سرمو، راميان، پل اردوگاه، تنگراه

 هارخوران، نامينودشت ،گاليکش  ،زرين گل ،نوده ،قلی تپه ،پس پشته ،لزوره 3خوشه 

 

 
 ياخوشه يبندگروهتان بر اساس بارشی فصل تابستان استان گلس يبندپهنه .5شکل 
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 فصل پاییز

(. 2دومين فصل پربارش استان گلستان است )شکل  ،مترميلی 4/132فصل پاييز با متوسط وزنی 

ايستگاه با متوسط  17در پهنه دشت،  متريلیم 2/24ايستگاه با متوسط بارش  11در فصل پاييز 

كوهستانی متر در پهنهميلی 4/186با متوسط  ايستگاه 24و  ایيهكوهپادر مناطق ميلی متر  8/114

با  ایيهكوهپابارش نوع  ،درصد( 1/72ترين مساحت استان )در اين فصل بيش .(7)جدول  دقرار دار

متر ميلی 2/67ترين ميزان بارش با متوسط وزنی اما بيش داردیمفت امتر دريميلی 7/24متوسط وزنی 

 هرچند .گيردیمرا در بر درصد مساحت استان  8/32كه  ريزدیفرومدر منطقه با نوع بارش كوهستانی 

 چشمگيربه دليل افزايش  ،تر استكم ایيهكوهپامساحت تحت سيطره بارش نوع كوهستانی از نوع 

درصد  1/22 در فصل پاييز فقط است. ایيهكوهپاتر از نوع مقادير كمی بارش، متوسط وزنی آن بيش

و  6)شکل شماره است  مترميلی 8/13آن متوسط وزنی  كه داردیدريافت م بارش نوع دشتمساحت 

تشابه  بر اساسرا  هايستگاهابا توجه به تحليل خوشه كه  شودیممشاهده  4كه در شکل  طورهمان .(4

 یاز نظر ميزان بارش در زمرهواقع در ساحل نيز  هایيستگاها، كندیم یبندگروهمقادير بارش 

 یمانند تمامدر نتيجه افزايش بارش در اين فصل ه. گيرندیمارش كوهستانی قرار با نوع ب هایيستگاها

  بلکه متأثر از شرايط سينوپتيکی جو است.نيست تأثير شرايط توپوگرافی نواحی جنوبی خزر، تحت

 
 استان گلستان يهاستگاهیانمودار درختی فصل پاییز  .6شکل 

 

 پاییزوه در فصل در هر گر قرارگرفته يهاستگاهیا .4جدول 

 واقع در هر خوشه هایيستگاها پاييز

 1خوشه 
 ،دشت گلستانچات،  ،داشلی برون ،توقهآقهوتن،  ،قازانقايه ،اينچه برون ،چشمه خان ،ترشکلی ،آبادتيل

 بيلرباط قره

 2خوشه 
كريم  ،قپان ،ز كوسهارا ،تمر ،پيشکمر، قزاقلی، گنبد، سد گرگان ،باغه ساليان ،مزرعه نمونه ارتش، تپهمراوه

 ، قلعه جيق، بهلکه داشلی ،قالآق ،ايشان

 3خوشه 

 ،محوطه امور گرگان ،گاليکش ،آبادتقی ،يساقی ،تنگراه ،آبادسلطان ،تركمنبندر ،كبودوال،غفارحاجی

 ،تپهقلی ،جفا كنده ،وطنا ،غازمحله ،سرمو ،راميان، پس پشته، سياه آب، آباد گرگانهاشم ،باغو، آبادفاضل

  زرين گل، شصت كالته، پل اردوگاه ،نوده ،هارخوران، نامينودشت ،لزوره
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 ياخوشهبندي بارشی فصل پاییز استان گلستان بر اساس تحلیل نقشه پهنه .7شکل 

 
 فصل زمستان

 13 ،در اين فصلفصل سال است.  ينترپربارانمتر، ميلی 1/122فصل زمستان با متوسط وزنی 

ايستگاه با متوسط  11و  2 در خوشه 1/124ايستگاه با متوسط  28 ،1در خوشه  1/82ايستگاه با متوسط 

ان بارش از ترين ميزدر فصل زمستان نيز بيش. (2)جدول  قرار دارد 3شماره  متر در خوشهميلی 1/262

نی . متوسط وزريزدیم فرودرصد مساحت استان  7/71متر در ميلی 2/86با متوسط وزنی  ایيهكوهپانوع 

 چند هردرصد مساحت استان ريزش دارد.  14متر است كه فقط در ميلی 4/72بارش نوع كوهستانی 

باال بودن ميزان بارش  ،گيردیمدرصد پايينی از مساحت استان را در بر  ،بارش ناحيه كوهستانی

 حاكی از نزديک است و اين ایيهكوهپامتوسط وزنی آن به بارش نوع  ،واقع در اين پهنه هایيستگاها

بارش نوع دشتی با متوسط  كهیدرحالآب استان گلستان است.  ينتأماهميت ميزان اين نوع بارش در 

 نگاه كنيد.  16و  1 هایشکلدرصد مساحت استان ريزش دارد. به  6/33متر در ميلی 2/21وزنی 
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  انزمستل فصاستان گلستان در  هایستگاهانمودارهاي درختی )دندروگرام(   .3شکل 

 

 قرار گرفته در هر گروه در فصل زمستان يهاستگاهیا .5جدول 

 واقع در هر خوشه هایيستگاها زمستان

 1خوشه 
 ،قازانقايه ،قلعه جيق ،دشت گلستان ،داشلی برون ،خانچشمه ،چات، آق توقه ،آبادتيل، مزرعه نمونه ارتش

 ترشکلی ،بيلرباط قره ،اينچه برون ،هوتن

 2خوشه 

 محوطه امور ،آبادهاشم، تمر ،آبادتقی، هارخوراننا، شصت كالته، پل اردوگاه، آبادفاضل ،پيشکمر ،كبودوال

 ، آق قال، سياه آب، جفا كنده، گنبد، قپان، باغو ،يساقی ،وطنا ،آبادسلطان ،غازمحله، اراز كوسه، گرگان آب

  سد گرگان، ، راوه تپهم ،گرگان، قزاقلی ،غفارحاجی ،بندر تركمن ،بهلکه داشلی ،باغه ساليان

  راميان ،پس پشته ،نوده ،لزوره ،قلی تپه ،مينودشت ،كريم ايشان، سرمو ،گاليکش ،زرين گل ،تنگراه 3خوشه 

 

 

 ياخوشهبندي بارشی فصل زمستان استان گلستان بر اساس تحلیل نقشه پهنه .11شکل 



 11/سال دوم/شماره مسلسل ششم/زمستان  آمایش جغرافيایی فضامجله                                                          111

 يریگجهینت

برای مديريت بهينه راهنمای خوبی  تواندمی هاتگاهيساتعيين مناطق بارشی بر اساس مقادير بارش 

در مناطق  توانیمبه اين ترتيب . باشد يک منطقهو نيز مديريت سيل مناسب از منابع آب  یبرداربهره

بدين منظور و كنترل منابع آب اعمال نمود.  یبرداربهره براینوع مديريت خاص  با تشابه مقادير بارش،

 22بارش فصلی  یبندگروهشدند.  یبندگروه یاخوشهان با استفاده از تحليل استان گلست هایيستگاها

سلسله مراتبی،  یاخوشه یبندگروهروش  ،نشان داد یاخوشهايستگاه استان گلستان با استفاده از آناليز 

روش  هشتبندی و هفت روش خوشه. به اين ترتيب كه ستاتکنيک مناسبی در تعيين مناطق بارشی 

برای تعيين مناطق بارشی استان گلستان با  یبندگروهروش  26يعنی  هاخوشهفاصله بين  یريگاندازه

 مورد آزمون قرار گرفت.  طرفه کياستفاده از تحليل واريانس 
و روش مربع فاصله اقليدسی بهترين  هاخوشهنتايج نشان داد روش وارد بهترين روش برای تعيين 

كه انطباق بهتری با شرايط اقليمی استان گلستان دارد. است  شدهنييتع یهاخوشهافراز  برایروش 
با  ،بارشی استان به سه منطقه هاستگاهيابدين ترتيب تقسيم استان گلستان بر اساس مقادير بارش 

 نتايج اين بررسی نشان دادشد.  دييتأدرصد  12در سطح اطمينان  طرفه کياستفاده از تحليل واريانس 
آن بارش  رو دشت كه ما ب ایيهكوهپابارشی در نواحی مرتفع،  استان به سه منطقه ،از نظر مکانی كه

در  هايستگاهابرخی از اين  هرچند. قابل تقسيم است ،و دشتی اطالق نموديم ایيهكوهپانوع كوهستانی، 
مقادير تشابه  خاطربه ،و مناطق هايستگاهااطالق نام كوهستانی بر اين  ،ساحل دريای خزر قرار دارند

 واقع در منطقه كوهستانی است.  هایيستگاهابارش با 
به  ،دهندیمكه بارش ناحيه خزری را تحت تأثير قرار  هايیيستمسنيز ( 1341عليزاده و همکاران )

به تعيين الگوهای  تواندیمتر برای ادامه اين تحقيق كار دقيق حالينباا .دنكنیم بندیيمتقسسه دسته 
 ،البته در فصول بهار، زمستان و تابستانبا مناطق بارشی استان مرتبط باشد.  سينپتيکی منطبق

ترين نوع بارش از نوع بيش ،ريزش دارد و فقط در فصل پاييز ایيهكوهپاباالترين ميزان بارش در نواحی 
درصد نياز آبی  4/74 درصد مساحت استان را در بر دارد، 14فصل زمستان  هرچندكوهستانی است. 

و آب استان گلستان در د ينتأمكه نشان از اهميت بارش نوع كوهستانی در  كندیمن را تأمين استا
 . فصل پربارش پاييز و زمستان است

ايستگاه استان برای بارش فصول بهار، تابستان، پاييز،  22بارش  –ضرايب همبستگی ضعيف ارتفاع 
 دستبه =131/6Rو  =R= ،111/6-R= ،288/6-R= ،122/6-R-611/6 زمستان و ساالنه به ترتيب

بارش را با استفاده از تحليل  یبندپهنه، بارش غالب استان است و ایيهكوهپابارش  دهدیمنشان  كه آمد
 است.  درصد معنادار 62/6مستان در سطح فقط در فصل ز يادشده. ضرايب كندیمتأييد  یاخوشه
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 مانند ساير مناطقهكه اين استان نيز  دهدیمنشان  در استان گلستان ایيهكوهپابارش نوع  غلبه
در  یاعمدههای محلی نقش و سيستمقرار دارد رطوبت دريای خزر  تأثيرهمچنان تحت ،جنوبی خزر

 . كنندیمبارش استان گلستان ايفا  ينتأم
تکنيک مناسبی در  تواندیمكرجينگ  يابیيانمنتايج اين بررسی نيز نشان داد همچنان روش 

تصادفی و دارای روند مورد استفاده قرار گيرد و نتايج ساير  يرمتغيک  عنوانبهبارش  یبندپهنه
 ،استان توپوگرافی یبا نقشه بارش یبندپهنهنقشه  . انطباقكندیم ييدتأ( را 1384 ،تحقيقات )عساكره

 . كندیمدر ذهن تداعی  یبه خوباستان با طبقات ارتفاعی مزبور را  یبندپهنه تطابق
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