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چکیده
تعيين مناطق بارشی بر اساس تشابه مقادير بارش ايستگاهها میتواند برای اعمال مديريت بهينهی
منابع آب استفاده شود .با توجه به متوسط  784ميلیمتری بارش استان گلستان ،شناسايی نواحی
بارشی اين استان بهعنوان يکی از نواحی مستعد توليد كشاورزی كشور اهميت ويژهای دارد .از اينرو بر
اساس دادههای بارش  22ايستگاه سينوپتيک ،اقليمشناسی ،باران سنجی و تبخيرسنجی استان در يک
دورهی زمانی  34ساله ،نواحی بارشی اين استان با استفاده از روش تحليل خوشهای گروهبندی شد.
سپس اعتبار گروهبندیها با استفاده از روش تحليل واريانس يک طرفه آزمون شد .نتايج حاصل از
تحليل آناليز واريانس يک طرفه بر گروهبندیهای حاصل از تحليل خوشهای نشان داد كه تقسيم استان
در همهی فصول به سه ناحيهی بارشی :حداكثر در ناحيهی كوهستانی ،متوسط در ناحيهی كوهپايهای
و حداقل در ناحيهی پست در سطح اطمينان  12درصد تأييد شد .نتايج اين بررسی نشان داد كه روش
خوشهبندی وارد بهترين روش برای تعيين گروهها و روش مربع فاصله اقليدسی به بهترين شکل تمايز
بين گروهی را نشان میدهد .سپس بر اساس گروهبندی به دست آمده ،پهنههای بارشی استان در
محيط  Arc_GISو بروش كرجينگ مشخص شد .نتايج اين بررسی نشان داد بيشترين مقدار وزنی
بارش در فصول بهار ،تابستان و زمستان در ناحيه كوهپايهای ريزش دارد و فقط در فصل پاييز ،وزن
بارش نوع كوهستانی بيشتر است .باوجود آنكه  14درصد مساحت استان در فصل زمستان ،بارش نوع
كوهستانی دارد ليکن به دليل باال بودن ميانگين بارش در اين ناحيه 74/4 ،درصد نياز آبی استان را
تأمين میكند.
واژههاي کلیدي :استان گلستان ،تحليل خوشهای ،تحليل واريانس يک طرفه ،بارش
*نويسنده مسئولaspanany@yahoo.com :
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مقدمه
استان گلستان از قطب های كشاورزی ايران بوده و توليدات كشاورزی آن نقش مهمی در اقتصاد ملی،
منطقهای و اشتغال و درآمد خانوارها ايفا میكند .با توجه به اينكه بخش كشاورزی حساسيت زيادی به
نوسانات اقليمی دارد ،هرگونه تغيير در ويژگیهای اقليمی میتواند توليدات زراعی و دامی استان را
تحتالشعاع قرار داده و خسارات فراوانی بر اقتصاد ملی و منطقهای وارد كند .حدود  66درصد از زراعت
گندم استان ،ديم بوده (دفتر آمار و اطالعات معاونت برنامهريزی اقتصادی و بينالمللی زارت جهاد
كشاورزی )1388 ،و ميزان توليد آن وابستگی شديدی به پراكنش زمانی و مکانی بارش دارد و كاهش
توليد اين محصول استراتژيک ،به شدت بر اقتصاد خانوارها و اقتصاد استان تأثير میگذارد .استان گلستان
از جمله مناطقی است كه نوسانهای بارش چشمگيری دارد .لذا شناخت و تعيين تفاوتهای زمانی-
مکانی بارش از پيشنيازهای اساسی برنامهريزیهای ملی و منطقهای در اين استان است.
تحقيقات زيادی پيرامون الگوهای مکانی و زمانی بارش در دنيا صورت گرفته است كه از ميان آنها
موارد زير را میتوان نام برد:
النا و همکارانش ( )1112حداكثر بارش های روزانه را در كاتالونيای اسپانيا بررسی كردند و نشان
دادند كه عواملی نظير ناهمواری ،مجاورت با دريای مديترانه ،فعاليت همرفتی و گردش عمومی هوای
غالب ،توزيع حداكثر بارشهای روزانه را در منطقه كنترل میكنند .مايز ژولين ( ) 1116تغييرات زمانی
و مکانی بارش ماهانه در ايلز بريتانيا را بررسی كرده و علل نوسانات ريزش را در ارتباط با تغييرات
جريان اتمسفری مشخص نموده است .سوفين راماسمی ( ) 1116تغييرات زمانی مکانی بارش سريالنکا
را در ارتباط با پديده نوسان جنوبی بررسی كرده است .استبان پارتا ( )1118الگوهای مکانی و زمانی
بارش اسپانيا را مطالعه نموده و نشان داد بارش اسپانيا با جريانهای غربی ،پر فشار آزور و الگوی فشار
بر روی دريای مديترانه ارتباط میيابد.
فتيادی و همکارانش ( )1111به مطالعه آماری بارش در شمال غرب يونان پرداخته و نشان دادند
كه در آن منطقه توزيع مکانی بارشها وابسته به شکل كلی جريانات اتمسفری ،توپوگرافی پيچيدهی
كوهها و اثر دريای مديترانه است .آريس پراموديا 1و همکاران ( )2668روش خوشهبندی فازی را برای
منطقهبندی بارش و تکنيک شبکه عصبی مصنوعی را برای پيشبينی بارش بهمنظور تحليل دسترسی و
آسيبپذيری محصول برنج در مركز منطقه پودی به كار بردند .ايشان به اين نتيجه رسيدند كه مديريت
صحيح آبياری و كاشت در دورهی رشد مناسب محصول میتواند صدمات ناشی از اثر حوادث ال نينو را
بر توليد محصول كاهش دهد .بیتیآ گوال 2و همکاران ( )2616معتقدند ناحيهبندی بارش ،ابزار كليدی
1- Aris Pramudia et al.
2- B.T.A. Goula et al.
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ب در دسترس از
برای آگاهی بر خصوصيات بارش است كه در ناحيهبندی توليد كشاورزی و منابع آ ِ
ضروريات اساسی است .ايشان با استفاده از تحليل مؤلفههای اصلی ( )PCAو ضريب ميانگين بارش
ماهانه ،منطقه كوت دی فوير 1را به  8منطقه بارشی تقسيم كردند.
كاويانی ( )1342با توجه به رژيم بارندگی ايران و با استفاده از دادههای بارندگی در  46ايستگاه،
نقشههای همباران و تغييرپذيری بارندگی را تهيه و تحليل كرده است .وی با استفاده از تحليلهای
همبستگی ،نوسانات شديد بارندگی را با ميزان بارندگی در ارتباط میداند .كمالی ( )1342به روند
بارندگی در ايستگاههای مختلف ايران توجه كرده و نشان داد كه در ده سالهی اخير بهجز در حوضه
آبريز مركزی و همدان ،در بقيه مناطق كشور بهويژه بارندگیهای كوتاهمدت روندی افزايشی داشته
است .موحد دانش و همکاران ( )1344با استفاده از يک روش گرافيکی و مدلبندی رياضی ،دورههای
خشک و مرطوب آذربايجان را بررسی كردند.
عليزاده و همکاران ( )1341بارش در سواحل خزر را به سه دسته تقسيم میكنند كه شامل :عبور
سامانههای مرطوب مديترانه و دريای سرخ كه در پاييز ،زمستان و اوايل بهار بارندگی ايجاد میكند؛
عبور تودههوای مرطوب اقيانوس اطلس كه از اواخر فروردين شروع به فعاليت میكند و بارانهای بهاره
و تابستانه توليد میكند .اين تودههوا از اروپای شرقی شروع شده و حدود  86-26روز بعد از عيد نوروز
به سواحل خزر میرسد و تا خارج شدن كامل بارش نوع اول ظاهر نمیشود .فاصله زمانی بين دو بارش
میتواند خشکسالی و يا كمبود بارش بهاره شمال را سبب گردد .بارشهای با منشأ رطوبت درياچه
مازندران كه عموماً با بارش نوع دوم تلفيق میشود .با توجه به مطالب فوق ،بارش فروردينماه استان
گلستان تحت تأثير كم فشار مديترانهای و دريای سرخ قرار داشته و از ماههای مرطوب سال محسوب
میگردد.
عليجانی ( )1383در بررسی خويش نشان داد كه ورود موجهای كوتاه غربی و نفوذ پرفشار سيبری
و اختالف دمای درياچه مازندران با محيط اطراف ،سبب شده تا در زمان عبور دامنه موجهای بادهای
غربی كه پس از عبور از روی درياچه مازندران ،مرطوب و ناپايدارتر شده ،در گرگان و ساير قسمتهای
ناحيه بارندگی ايجاد كند .ناظمالسادات و قاسمی ( ) 1383در تحقيق خويش نشان دادند كه دمای آب
سطح درياچهی مازندران نيز در وقوع ترسالیها مؤثر است .فاز گرم  sst2زمستانه نواحی ساحلی درياچه
مازندران با افزايش بارش بهاره همراه میباشد .رمضانی گورابی و همکاران ( )1381در مقاله پهنهبندی
بارش در حوضه تاالب انزلی نشان دادند كه آذرماه بيشترين سهم بارش ماهانه و پاييز بيشترين ميزان
بارش فصلی را دريافت میكند و مرداد و تابستان ،كمترين بارش ماهانه و فصلی را دارند.
1- Cote de Ivoire
2- Sea Surface Temperature
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صمدی ( )1381ت وابع تجربی متعامد را كه يکی از روشهای تحليل مؤلفههای اصلی است ،در
پهنهبندی بارش نيمه غربی ايران به كار برد و نشان داد كه اين روش به خوبی میتواند در تفکيک
مطلوب نواحی بارشی متناسب با شرايط اقليمی آنها به كار گرفته شود .مسعوديان و همکاران ()1316
در تحقيق خويش ،بارش غرب و شمال غرب ايران را با استفاده از روش تحليل خوشهای به سه منطقه
بارشی كم بارش ،بارش متوسط و پر بارش تقسيم نمودند .اشرفی ( ) 1316در كار تحقيقی خود به
پهنهبندی بارش شمال غرب ايران با استفاده از روش تحليل خوشه ای و روش تحليل مميزی پرداخت و
اين منطقه را به چهار ناحيه بارشی تقسيم كرد .نتايج بهدست آمده از تحليل مميزی نيز در 14/6
درصد از مساحت منطقه با نتايج حاصل از تحليل خوشهای انطباق دارد.
بنابراين هدف اين تحقيق ،سعی در شناخت نواحی بارشی استان گلستان بهعنوان يکی از
استانهای مستعد كشور برای توسعه در تمام بخشها و نيز شناخت توزيع زمانی مکانی آن است تا
بتوان به راهکاری عملی برای گام برداشتن در مسير پيشرفت و تعالی كشور دست يابيم .برای مشخص
كردن پهنههای بارشی استان جهت تعين پتاسيل ابی مناطق مختلف اقدام به گروهبندی ايستگاههای
استان با استفاده از روش تحليل خوشهای نموديم
معرفی محدوده مورد بررسی
استان گلستان بهعنوان بخشی از حوضه آبريز دريای خزر بين طول جغرافيايی " 23° 26' 71و
" 26° 21' 21شرقی و عرض " 36° 36' 6و " 38° 4' 37شمالی واقع شده است .وسعت آن بالغ بر
 21666كيلومتر مربع است و  1/2درصد از مساحت كشور و  11/4درصد از مساحت حوضه آبريز
دريای خزر را تشکيل میدهد.
دادهها و روششناسی
در تحقيق حاضر از دادههای بارندگی  22ايستگاه سينوپتيک ،اقليمشناسی و بارانسنجی و
تبخيرسنجی استان در يک دوره آماری  34ساله ( )1384-1326استفاده شد .فرايند پهنهبندی بر اساس
متوسط  34ساله مجموع بارش ساالنه بوده است ليکن با توجه به اينکه برای برخی ايستگاهها ،دادهها
بهصورت سال ميالدی تهيه شده بود ،برای دستيابی به مجموع بارش ساالنه (شمسی) از دادههای روزانه
برای استخراج مجموع بارش ساالنه ايستگاه استفاده شد .برای برخورداری از قالب يکسان دادهها بر اساس
دادههای روزانه ،دادههای ميالدی سازمان هواشناسی به هجری شمسی تبديل شد .به اين ترتيب كه
دادهها به صورت ماتريسی به ابعاد ( 362×34سال ،ماه و روز ميالدی و تقابل آن با روزهای شمسی) مرتب
شده و بر اساس آن ،دادههای بارندگی بر اساس سال شمسی استخراج شد .همچنين دادههای سال آبی
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منابع آب استان ،بر اساس دادههای بارش روزانه به هجری شمسی تبديل شد .ميانگينهای ماهانه و
ساالنهی ايستگاههای مورد مطالعه از بارشهای روزانه برای ماههای شمسی محاسبه و دادههای گمشده با
روش تفاضلها و نسبتها بازسازی شد .موقعيت ايستگاهها روی نقشههای توپوگرافی (شکل  )1آمده
است .هرچند طول دوره آماری ايستگاهها متفاوت است.
روش و مراحل انجام كار به شرح زير بوده است:
1
 -1دادههای بارش فصلی و ساالنه با استفاده از تکنيک تحليل خوشهای و روش خوشهبندی سلسله
مراتبی 2از پايين به باال 3گروهبندی شدند .در روش سلسله مراتبی ،نحوه اختصاص موارد به گروهها و
تعيين تركيب گروه به هفت روش مختلف صورت میگيرد .در واقع میتوان به هفت روش فرايند
خوشهبندی را انجام داد كه يکی از آنها ،روش وارد 7است .در روش وارد ،ابتدا ميانگينهای متغيرها در
داخل هر خوشه محاسبه میشود .سپس برای هر مشاهده ،مربع فاصله اقليدسی ميانگينهای خوشهها
محاسبه میگردد .اين فاصله برای تمام مشاهدات جمع میشود .در هر مرحله ،دو خوشهای تركيب
میشوند كه كوچکترين افزايش در مجموع مربعات فواصل داخل خوشهای را داشته باشد (گلدسته و
همکاران .)386 :1344 ،همچنين برای تعيين فاصلهی ميان نقاط از روش فاصلهای 2استفاده شد .در
روش فاصلهای معيار تشابه و عدم تشابه بين مشاهدان بر حسب ميزان فاصله بين دو نقطه اندازهگيری
میشود .اين كار به هشت روش مختلف میتواند انجام شود كه از بين آنها روش معيار مربع فاصله
اقليدسی 6بهترين پاسخ را در تعيين گروهها داد.
 -2اعتبار  26روش مختلف خوشهبندی با مقايسه ميانگين خوشهها و به روش تحليل واريانس يک
طرفه 4ارزيابی شد .روش تحليل واريانس يک طرفه نشان میدهد كه آيا مقادير ميانگين متغير كمی در
سطوح مختلف يک متغير ردهبندی شده با يکديگر برابرند يا خير؟ به اين ترتيب اعتبار گروهبندی را با
عنايت به نزديکی مقادير مشاهدات به ميانگين گروه مربوط تعيين میكند .در نتيجه اعتبار تقسيم
ايستگاههای استان به سه گروه در سطح اطمينان باالی  %11درصد با استفاده از اين روش تأييد شد.
 -3نقشههای پهنهبندی بارش استان با روشهای مختلف ميانيابی از جمله :وزن فاصله معکوس
( 8)IDWو نيز كريجينگ آزمون شد .در نهايت چون دادهها عالوه بر همبستگی مکانی بين نقاط ،روند
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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نيز در مقادير آن وجود داشت ،از روش كريجينگ عام 1برای ميانيابی استفاده شد .اين كار در شبکها ی
با توان تفکيک  266متر در راستای محورهای  x, yانجام شد و نقشههای بندی پهنهبندی بارش
استان تهيه شد .در روش كريجينگ فرض بر اين است كه تغييرات مکانی پديدههايی مانند بارش در
يک گستره ،از توزيع تصادفی برخوردار بوده ،حاوی سه مؤلفهی همبستگی مکانی ،روند و خطای
تصادفی است (عساكره.)74: 1384 ،
بحث
استان گلستان با متوسط وزنی  784ميلیمتر در زمرهی مناطق معتدل است و به خطا برخی اقليم
و بارندگی آن را با استانهای مازندران و گيالن مقايسه میكنند .نقشه همباران ساالنه استان نشان
میدهد كه توزيع بارندگی در سطح استان بسيار ناهمگون است؛ به گونهای كه شمال استان با بارشی
كمتر از  126ميلی متر ،دارای اقليم نيمهخشک است  .از منطقه شمالی كه تماماً دشتهای با ارتفاع
كمتر از  166متر را در برگرفته است ،بارش با شيبی بسيار ماليم افزايش میيابد؛ ولی از سمت دامنهها
به سمت ارتفاعات روند افزايش تندتر میشود .در مقابل در منطقهی جنوبی ارتفاعات ،ميزان بارش با
شيب تند همبارانها افزايش میيابد كه روی خطوط همباران استان قابل مشاهده است ليکن به دليل
تنگنای فضای مقاله از آوردن آن خودداری شده است.
با توجه به اينكه در خوشهبندی بارش ايستگاههای استان ،تقسيم بارش استان به سه خوشه،
باالترين ضريب معناداری را در تحليل واريانس يک طرفه داشت و از طرفی ديگر اين پهنهبندی بارش
بر اساس تحليل خوشهای با شرايط توپوگرافی استان انطباق داشت ،لذا با توجه به نقشه توپوگرافی
استان (شکل  )1میتوان بارش استان گلستان را در تمام فصول ،به سه منطقه بارشی کوهستانی،
کوهپایهاي و دشت تقسيمبندی كرد .بر اساس تحليل واريانس يک طرفه كه روی گروهبندیهای
مستخرج از نمودارهای درختی صورت گرفت ،در تمام فصول ،تقسيم كل ايستگاهها به سه خوشه،
باالترين ضريب معناداری را داشتهاند .لذا برای آگاهی از توزيع مکانی بارشها ،پهنهبندی بارش را در هر
يک از فصول به تفکيک به بحث میگذاريم .در جدول  1توزيع زمانی مکانی بارش استان گلستان نشان
داده شده است.

1- Universal Kriging
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شکل  .1نقشه توپوگرافی استان گلستان
جدول  .1توزیع زمانی مکانی بارش استان گلستان

دشت

كوهپايهای

كوهستانی

مجموع بارش

بهار

تابستان

پاييز

زمستان

ساالنه

دامنه بارش

82-7112

17-86

31-82

21-112

142-726

مساحت

4462/8

1134/2

7216/8

6862

4646/2

درصد مساحت

38

77/8

22/1

33/6

37/6

متوسط وزنی
دامنه بارش

27/1
82-166

21/2
86-122

13/8
82-146

21/2
112-216

88/3
726-466

مساحت

4121/2

16234/3

1111/4

16641/4

1738/1

درصد مساحت

31

21/6

72/1

71/7

76/3

متوسط وزنی

74/4

22/1

24/7

86/2

238/2

دامنه بارش

166-236

122-123

146-223

216-328

466-136

مساحت
درصد مساحت

7684/2
23

426/6
3/6

6613
32/8

3767/8
14

3821/1
11/1

متوسط وزنی

72/6

2

67/2

72/4

166/8

114/7

41/1

132/4

122/1

784/3
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فصل بهار
علیرغم اينکه فصل بهار ،دومين فصل خشکسال شناخته شده است ،در ماههای فروردين و تقريباً
اواخر ارديبهشت ،بارشهای خوبی را دريافت میكند؛ به گونهای كه فروردينماه بهطور متوسط 22
ميلیمتر بارش ( 11/2درصد از سهم بارشی استان گلستان) را در بر میگيرد و سومين ماه مرطوب
استان گلستان شناخته میشود .متوسط وزنی مقدار مجموع بارش فصل بهار  121/4ميلیمتر است .در
فصل بهار ،استان به سه منطقه بارشی تقسيم میشود (شکل  2و  .)3در اين فصل  14ايستگاه با
متوسط بارش  62/2ميلیمتر در پهنه دشت 22 ،ايستگاه با متوسط  122/1ميلیمتر در مناطق
كوهپايهای و  12ايستگاه با متوسط  111/6ميلیمتر در پهنه كوهستانی قرار دارد .هرچند متوسط
رياضی ايستگاههای واقع در منطقه كوهستانی بيشتر است ،بهدليل اينکه منطقه كوهپايهای بيشترين
مساحت استان را در بر میگيرد ،در مجموع بارش استان وزن بيشتری دارد؛ بهطوریكه در فصل بهار
بيشترين ميزان بارش ( 74/4ميلیمتر) از نوع كوهپايهای است كه  31درصد مساحت استان را در بر
دارد .متوسط وزنی بارش در منطقه با بارش دشتی 27/1 ،ميلیمتر است كه  38درصد مساحت استان
را فرامیگيرد .هرچند منطقه با بارش كوهستانی فقط  23درصد مساحت استان را در بر دارد ،متوسط
وزنی آن  72/6ميلیمتر است كه نشان میدهد بارش بهاره هنوز تحت تأثير سيستمهای سينوپتيک جو
در سطوح ميانی جو است (جدول .)2

شکل  .2نمودار درختی فصل بهار ایستگاههاي استان گلستان
جدول  .2ایستگاههاي قرار گرفته در فصل بهار
بهار

ايستگاههای واقع در هر خوشه

خوشه 1

قازانقايه ،هوتن ،رباط قرهبيل ،مزرعه نمونه ارتش ،قلعه جيق ،تيلآباد ،باغه ساليان ،سد گرگان،
چشمهخان ،غفارحاجی ،بندرتركمن ،آقتوقه ،چات ،داشلیبرون ،دشت گلستان ،اينچهبرون ،ترشکلی

خوشه 2

آق قال ،اراز كوسه ،بهلکه داشلی ،قزاقلی ،جفا كنده ،مراوه تپه ،پيشکمر ،سياه آب ،سلطانآباد ،هاشمآباد
گرگان ،باغو ،قپان ،غازمحله ،كبودوال ،كريم ايشان ،محوطه امور گرگان ،تقیآباد ،تمر ،وطنا ،يساقی

خوشه 3

سرمو ،تنگراه ،فاضلآباد ،پل اردوگاه ،شصت كالته ،مينودشت ،زرين گل ،ناهارخوران ،گاليکش ،راميان،
قلی تپه ،نوده ،لزوره ،پس پشته،

تعيين الگوی زمانی مکانی بارش استان گلستان با استفاده از تحليل خوشهای
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شکل  .9پهنهبندي بارشی فصل بهار استان گلستان بر اساس گروهبندي خوشهاي

تابستان
خشکترين فصل در استان گلستان ،فصل تابستان است .متوسط وزنی بارش در فصل تابستان 41/1
ميلیمتر است كه كمترين ميزان بارش در طول سال است .در فصل تابستان  18ايستگاه با متوسط بارش
 28/4ميلیمتر در پهنه دشت 28 ،ايستگاه با متوسط  83/8ميلیمتر در مناطق كوهپايهای و  1ايستگاه با
متوسط  172/3ميلیمتر در پهنه كوهستانی قرار دارد (جدول  .)2بر اساس ميانگين وزنی بارش فقط 46
ميلیمتر (متوسط وزنی) فرو میريزد .در فصل تابستان مساحت واقع شده با بارش از نوع دشتی 77/8
درصد مساحت استان است كه مقدار بارشی با متوسط  21/2ميلیمتر در اين فصل دريافت میدارد.
مساحت منطقه تحت سيطره بارش كوهپايهای 21/6 ،درصد است كه بهطور متوسط وزنی  22/1ميلیمتر
بارش دريافت میكند .كمترين مساحت مربوط به بارش نوع كوهستانی با  3/6درصد مساحت استان است
كه فقط  2ميلیمتر بارش دريافت میدارد .اين موضوع بيانگر گسترش محدودهی خشک در فصل تابستان
است (شکل  7و  .)2در مقايسه با فصل بهار ،تعداد ايستگاههای با بارش از نوع كوهستانی كاهش يافته و
بر تعداد ايستگاههای با بارش كوهپايهای و دشت افزوده شده است .علت را بايد در سيستمهای بارانزايی
ديد كه در فصل تابستان بر اين استان مستولی میشوند.
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شکل  .4نمودار درختی فصل تابستان ایستگاههاي استان گلستان
جدول  .9ایستگاههاي قرار گرفته در هر گروه در فصل تابستان
تابستان

ايستگاههای واقع در هر خوشه

خوشه 1

قازانقايه ،اينچه برون ،داشلی برون ،چشمهخان ،هوتن ،ترشکلی ،دشت گلستان ،آقتوقه ،چات ،رباط قره بيل ،سد
گرگان ،تيلآباد ،مراوه تپه ،باغه ساليان ،مزرعه نمونه ارتش ،قزاقلی ،قلعه جيق ،گنبد گرگان

خوشه 2
خوشه 3

بهلکه داشلی ،آققال ،غفارحاجی ،پيشکمر ،تمر ،سياه آب ،كريم ايشان ،سلطانآباد ،بندر تركمن ،اراز كوسه،
تقیآباد ،وطنا ،،باغو ،كبودوال ،قپان ،غازمحله ،جفا كنده ،يساقی ،هاشمآباد ،محوطه امور گرگان ،فاضلآباد،
تنگراه ،پل اردوگاه ،راميان ،سرمو ،شصت كالته
لزوره ،پس پشته ،قلی تپه ،نوده ،زرين گل ،گاليکش ،مينودشت ،ناهارخوران

شکل  .5پهنهبندي بارشی فصل تابستان استان گلستان بر اساس گروهبندي خوشهاي

تعيين الگوی زمانی مکانی بارش استان گلستان با استفاده از تحليل خوشهای
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فصل پاییز
فصل پاييز با متوسط وزنی  132/4ميلیمتر ،دومين فصل پربارش استان گلستان است (شکل .)2
در فصل پاييز  11ايستگاه با متوسط بارش  24/2ميلیمتر در پهنه دشت 17 ،ايستگاه با متوسط
 114/8ميلی متر در مناطق كوهپايهای و  24ايستگاه با متوسط  186/4ميلیمتر در پهنهكوهستانی
قرار دارد (جدول  .)7در اين فصل بيشترين مساحت استان ( 72/1درصد) ،بارش نوع كوهپايهای با
متوسط وزنی  24/7ميلیمتر دريافت میدارد اما بيشترين ميزان بارش با متوسط وزنی  67/2ميلیمتر
در منطقه با نوع بارش كوهستانی فرومیريزد كه  32/8درصد مساحت استان را در بر میگيرد .هرچند
مساحت تحت سيطره بارش نوع كوهستانی از نوع كوهپايهای كمتر است ،به دليل افزايش چشمگير
مقادير كمی بارش ،متوسط وزنی آن بيشتر از نوع كوهپايهای است .در فصل پاييز فقط  22/1درصد
مساحت بارش نوع دشت دريافت میدارد كه متوسط وزنی آن  13/8ميلیمتر است (شکل شماره  6و
 .)4همانطور كه در شکل  4مشاهده میشود با توجه به تحليل خوشه كه ايستگاهها را بر اساس تشابه
مقادير بارش گروهبندی میكند ،ايستگاههای واقع در ساحل نيز از نظر ميزان بارش در زمرهی
ايستگاههای با نوع بارش كوهستانی قرار میگيرند .در نتيجه افزايش بارش در اين فصل همانند تمامی
نواحی جنوبی خزر ،تحتتأثير شرايط توپوگرافی نيست بلکه متأثر از شرايط سينوپتيکی جو است.

شکل  .6نمودار درختی فصل پاییز ایستگاههاي استان گلستان
جدول  .4ایستگاههاي قرارگرفته در هر گروه در فصل پاییز
پاييز

ايستگاههای واقع در هر خوشه

خوشه 1

تيلآباد ،ترشکلی ،چشمه خان ،اينچه برون ،قازانقايه ،هوتن ،آقتوقه ،داشلی برون ،چات ،دشت گلستان،
رباط قرهبيل

خوشه 2

خوشه 3

مراوهتپه ،مزرعه نمونه ارتش ،باغه ساليان ،سد گرگان ،گنبد ،قزاقلی ،پيشکمر ،تمر ،اراز كوسه ،قپان ،كريم
ايشان ،آققال ،بهلکه داشلی ،قلعه جيق،
غفارحاجی،كبودوال ،بندرتركمن ،سلطانآباد ،تنگراه ،يساقی ،تقیآباد ،گاليکش ،محوطه امور گرگان،
فاضلآباد ،باغو ،هاشمآباد گرگان ،سياه آب ،پس پشته ،راميان ،سرمو ،غازمحله ،وطنا ،جفا كنده ،قلیتپه،
لزوره ،مينودشت ،ناهارخوران ،نوده ،پل اردوگاه ،شصت كالته ،زرين گل
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شکل  .7نقشه پهنهبندي بارشی فصل پاییز استان گلستان بر اساس تحلیل خوشهاي

فصل زمستان
فصل زمستان با متوسط وزنی  122/1ميلیمتر ،پربارانترين فصل سال است .در اين فصل13 ،
ايستگاه با متوسط  82/1در خوشه  28 ،1ايستگاه با متوسط  124/1در خوشه  2و  11ايستگاه با متوسط
 262/1ميلیمتر در خوشه شماره  3قرار دارد (جدول  .)2در فصل زمستان نيز بيشترين ميزان بارش از
نوع كوهپايهای با متوسط وزنی  86/2ميلیمتر در  71/7درصد مساحت استان فرو میريزد .متوسط وزنی
بارش نوع كوهستانی  72/4ميلیمتر است كه فقط در  14درصد مساحت استان ريزش دارد .هر چند
بارش ناحيه كوهستانی ،درصد پايينی از مساحت استان را در بر میگيرد ،باال بودن ميزان بارش
ايستگاههای واقع در اين پهنه ،متوسط وزنی آن به بارش نوع كوهپايهای نزديک است و اين حاكی از
اهميت ميزان اين نوع بارش در تأمين آب استان گلستان است .درحالیكه بارش نوع دشتی با متوسط
وزنی  21/2ميلیمتر در  33/6درصد مساحت استان ريزش دارد .به شکلهای  1و  16نگاه كنيد.

تعيين الگوی زمانی مکانی بارش استان گلستان با استفاده از تحليل خوشهای
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شکل  .3نمودارهاي درختی (دندروگرام) ایستگاهها استان گلستان در فصل زمستان
جدول  .5ایستگاههاي قرار گرفته در هر گروه در فصل زمستان
زمستان

ايستگاههای واقع در هر خوشه

خوشه 1

مزرعه نمونه ارتش ،تيلآباد ،آق توقه ،چات ،چشمهخان ،داشلی برون ،دشت گلستان ،قلعه جيق ،قازانقايه،
هوتن ،اينچه برون ،رباط قرهبيل ،ترشکلی

خوشه 2

كبودوال ،پيشکمر ،فاضلآباد ،پل اردوگاه ،شصت كالته ،ناهارخوران ،تقیآباد ،تمر ،هاشمآباد ،محوطه امور
آب گرگان ،اراز كوسه ،غازمحله ،سلطانآباد ،وطنا ،يساقی ،باغو ،قپان ،گنبد ،جفا كنده ،سياه آب ،آق قال،
باغه ساليان ،بهلکه داشلی ،بندر تركمن ،غفارحاجی ،قزاقلی ،گرگان ،مراوه تپه ، ،سد گرگان

خوشه 3

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

شکل  .11نقشه پهنه بندي بارشی فصل زمستان استان گلستان بر اساس تحلیل خوشهاي
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نتیجهگیري
تعيين مناطق بارشی بر اساس مقادير بارش ايستگاهها میتواند راهنمای خوبی برای مديريت بهينه
بهرهبرداری مناسب از منابع آب و نيز مديريت سيل يک منطقه باشد .به اين ترتيب میتوان در مناطق
با تشابه مقادير بارش ،نوع مديريت خاص برای بهرهبرداری و كنترل منابع آب اعمال نمود .بدين منظور
ايستگاههای استان گلستان با استفاده از تحليل خوشهای گروهبندی شدند .گروهبندی بارش فصلی 22
ايستگاه استان گلستان با استفاده از آناليز خوشهای نشان داد ،روش گروهبندی خوشهای سلسله مراتبی،
تکنيک مناسبی در تعيين مناطق بارشی است .به اين ترتيب كه هفت روش خوشهبندی و هشت روش
اندازهگيری فاصله بين خوشهها يعنی  26روش گروهبندی برای تعيين مناطق بارشی استان گلستان با
استفاده از تحليل واريانس يک طرفه مورد آزمون قرار گرفت.
نتايج نشان داد روش وارد بهترين روش برای تعيين خوشهها و روش مربع فاصله اقليدسی بهترين
روش برای افراز خوشههای تعيينشده است كه انطباق بهتری با شرايط اقليمی استان گلستان دارد.
بدين ترتيب تقسيم استان گلستان بر اساس مقادير بارش ايستگاهها استان به سه منطقه بارشی ،با
استفاده از تحليل واريانس يک طرفه در سطح اطمينان  12درصد تأييد شد .نتايج اين بررسی نشان داد
كه از نظر مکانی ،استان به سه منطقه بارشی در نواحی مرتفع ،كوهپايهای و دشت كه ما بر آن بارش
نوع كوهستانی ،كوهپايهای و دشتی اطالق نموديم ،قابل تقسيم است .هرچند برخی از اين ايستگاهها در
ساحل دريای خزر قرار دارند ،اطالق نام كوهستانی بر اين ايستگاهها و مناطق ،بهخاطر تشابه مقادير
بارش با ايستگاههای واقع در منطقه كوهستانی است.
عليزاده و همکاران ( )1341نيز سيستمهايی كه بارش ناحيه خزری را تحت تأثير قرار میدهند ،به
سه دسته تقسيمبندی میكنند .بااينحال كار دقيقتر برای ادامه اين تحقيق میتواند به تعيين الگوهای
سينپتيکی منطبق با مناطق بارشی استان مرتبط باشد .البته در فصول بهار ،زمستان و تابستان،
باالترين ميزان بارش در نواحی كوهپايهای ريزش دارد و فقط در فصل پاييز ،بيشترين نوع بارش از نوع
كوهستانی است .هرچند فصل زمستان  14درصد مساحت استان را در بر دارد 74/4 ،درصد نياز آبی
استان را تأمين میكند كه نشان از اهميت بارش نوع كوهستانی در تأمين آب استان گلستان در دو
فصل پربارش پاييز و زمستان است.
ضرايب همبستگی ضعيف ارتفاع – بارش  22ايستگاه استان برای بارش فصول بهار ،تابستان ،پاييز،
زمستان و ساالنه به ترتيب  R=-6/122 ،R=-6/288 ،R=-6/111 ،R=-6/611و  R=6/131بهدست
آمد كه نشان میدهد بارش كوهپايهای ،بارش غالب استان است و پهنهبندی بارش را با استفاده از تحليل
خوشهای تأييد میكند .ضرايب يادشده فقط در فصل زمستان در سطح  6/62درصد معنادار است.
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غلبه بارش نوع كوهپايهای در استان گلستان نشان میدهد كه اين استان نيز همانند ساير مناطق
جنوبی خزر ،همچنان تحتتأثير رطوبت دريای خزر قرار دارد و سيستمهای محلی نقش عمدهای در
تأمين بارش استان گلستان ايفا میكنند.
نتايج اين بررسی نيز نشان داد همچنان روش ميانيابی كرجينگ میتواند تکنيک مناسبی در
پهنهبندی بارش بهعنوان يک متغير تصادفی و دارای روند مورد استفاده قرار گيرد و نتايج ساير
تحقيقات (عساكره )1384 ،را تأييد میكند .انطباق نقشه پهنهبندی بارش با نقشهی توپوگرافی استان،
تطابق پهنهبندی مزبور را با طبقات ارتفاعی استان به خوبی در ذهن تداعی میكند.
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