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  1چکیده
باشد، افزایش سطح زیر  کاري بخشی از سیستم تولید محصوالت کشاورزي در استان گلستان می دیم

 یه مدلی برايارا بنابراین. باشد میزان بارندگی وابسته می منظور توسعه کشاورزي به کشت دیم و آبی به
ایستگاه  8ان روزانه در این پژوهش آمار بار. رسد نظر می تخمین میزان بارندگی ساالنه ضروري به

ه با توج. مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت )سال 34حداقل (درازمدت با دوره هواشناسی استان گلستان 
تا  خشک هبراي دو نوع اقلیم، نیم در بخشی از این استان و هایی مدل، استان گلستان یبه تنوع اقلیم

تا  خشک که در اقلیم نیمه ها نشان داد بررسی. شدسرد بررسی  خشک تا خشک معتدل و خشک نیمه
و ) 5/167t( حسب روزیز بر یمتر باران تجمعی از ابتداي پا میلی 5/167خشک معتدل فاصله زمانی وقوع  نیمه

با میزان بارندگی ساالنه بر حسب  متر باران، میلی 5/107سرد فاصله زمانی وقوع  در اقلیم خشک تا خشک
فاصله زمانی  هچآن است که در هر دو نوع اقلیم هر  دهنده نتایج نشان .داري دارد ابطه معنیر) Pa( متر میلی

از سوي  .تر گردد، مقدار بارندگی ساالنه کاهش پیدا خواهد کرد ییز بیشوقوع مقادیر آستانه از ابتداي پا
هاي  مدت بارش و مشخصهیرهاي اقلیمی مانند میانگین درازها از متغ ین مدلببراي افزایش ضریب ت دیگر

گی، مدت بارندجز میانگین دراز نتایج نشان داد به .ها استفاده گردید ها نیز در تعیین مدل جغرافیایی ایستگاه
  .داري افزایش ندادند طور معنی یه شده را بهغیرخطی ارا هاي مدل تبیندیگر متغیرها ضریب 
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 مقدمه
شت دیم ها در تعیین وسعت مراتع و سطح زیر ک ها و نحوه توزیع آن میزان بارندگی، نوع بارش

اي  گونه بنابراین اگر بتوان مقدار بارندگی ساالنه هر منطقه را به). 1997گوپتا، (اي دارد  کننده نقش تعیین
. اي بهبود بخشید مالحظه میزان قابل توان به ریزي و مدیریت آب و خاك را می برنامهمناسب تخمین زد، 
ق مختلف بلوچستان پاکستان را بررسی ساله در مناط 10هاي بارندگی  رژیم) 1990(ریس و همکاران 

 مشاهده نمود در نواحی با بارندگی کم در جنوب استرالیاخود  هاي در پژوهش) 1994( هودا. ندکرد
 هاي پژوهش .باشد وابسته میها به طول آن دوره  ستین بارندگیدر هر فصل زراعی تاریخ وقوع نخ

در ابتداي فصل  آمیز، باید ور کاشت موفقیتمنظ در سنگال نشان داد که به )1982( فورست و دانکت
 )2006(سپاسخواه و تقوایی  مطالعات. صورت گرفته باشدمتر  میلی 15-60زراعی حداقل بارندگی بین 

هاي جنوبی و غربی ایران، صورت  بینی باران ساالنه در استان منظور توسعه مدلی ساده براي پیش به
نشان دادند که در ) 2004(قاسمی و سپاسخواه  .دانجام ش )1998( به این کار توسط شافعیمشا. گرفت

چه بارندگی تجمعی از ابتداي پاییز تا رسیدن به مقدار معینی به تعویق بیفتد، مقدار استان خوزستان هر
هدف از این پژوهش بررسی وجود رابطه بین طول فاصله نابراین ب .یابد بارندگی ساالنه کاهش می

یه مدلی ساده یه فصل بارندگی از روز اول پاییز با مقدار بارندگی ساالنه و ارازمانی وقوع رگبارهاي اول
  .استدر استان گلستان  بینی بارندگی ساالنه پیش براي

  
 ها روشمواد و 

براي تجزیه و سنجی استان گلستان،  سنجی و تبخیر هاي مختلف باران در این پژوهش از میان ایستگاه
جا که در استان  از آن. دانتخاب شدنسال آمار متوالی بودند  34راي اقل داایستگاه که حد 8تعداد تحلیل 
هاي در نظر گرفته  ایستگاه هاي متفاوتی وجود دارد، بنابراین اقلیمبا استفاده از روش دومارتن،  گلستان

 در هر. سرد قرار گرفتند خشک تا معتدل و خشک خشک نیمهتا  خشک در دو اقلیم نیمه هعمدطور  بهشده 
 متر بارندگی از ابتداي فصل پاییز میلی 5/37 ها در هر سال آماري طول فاصله زمانی وقوع یک از ایستگاه

استخراج مدل مورد استفاده قرار  ها محاسبه و براي مقدار متوسط بارندگی درازمدت ایستگاه درصد 33تا 
) 2004(سپاسخواه قاسمی و و نیز  )2006( ییسپاسخواه و تقوامتر بارندگی که  میلی 5/37مقدار  گرفتند

ه یارا )1963( نیومن باشد که توسط بینی می پیش ماهیانه براي اي مبناي کار خود قرار دادند یک مقدار آستانه
براي . هاي در نظر گرفته شده، نیازي به بازسازي آمار نبود علت کامل بودن آمار ایستگاه به .شده است

خطی رابطه همبستگی خطی و غیر). 1989علیزاده، (یین روند استفاده شد بزمون تکنترل همگنی آمار از آ
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مقدار متوسط بارندگی درازمدت  درصد 33تا ... و 5/47و  5/37ی هر یک از مقادیر بین طول فاصله زمان
از طریق  ها هابطهر یک از ردار بودن  ساله در هر ایستگاه صورت گرفت و معنی 34با استفاده از آمار 

مقدار  درصد 33معتدل،  خشک نیمهتا  خشک اقلیم نیمه الزم به ذکر است در. بررسی گردید SPSSافزار  نرم
 رت که در بیش ،بود متر میلی 5/167، در این اقلیم هاي قرار گرفته ایستگاه متوسط بارندگی درازمدت

تر از ضریب  خطی بیشو غیر هاي خطی همبستگی آن در معادلههاي قرار گرفته در این اقلیم ضریب  ایستگاه
مقدار متوسط بارندگی درصد  33 این در حالی است که. ه استهمبستگی مربوط به سایر مقادیر بود

ها نیز  ایستگاه در اینکه بود متر  میلی 5/107سرد  خشکتا  هاي قرار گرفته در اقلیم خشک درازمدت ایستگاه
سپس رابطه همبستگی چندگانه بین . ه استادیر بودتر از سایر مق مقدار ضریب همبستگی این مقدار بیش

 متر باران از ابتداي پاییز میلی 5/167، طول فاصله زمانی وقوع )متر حسب میلیبر ( مقدار بارندگی ساالنه
، میانگین )حسب روزبر ( متر باران از ابتداي پاییز میلی 5/107، طول فاصله زمانی وقوع )حسب روزبر (

، توسط )حسب درجهبر (، طول و عرض جغرافیایی )متر حسب میلی بر( نهدرازمدت بارندگی ساال
ه با نمنظور تعیین اثر هر کدام از موارد ذکر شده در رابطه همبستگی چندگا به. انجام شد SPSSافزار  نرم

  .دب همبستگی بررسی گردیدست آمده و ضرای هب معادله بیدر نظر گرفتن هر یک از این عوامل، ضرا
  

  بحثنتایج و 
نظر در شکل هاي مورد هابطهاي همبستگی بین ر ترین معادله عمل آمده مناسب ههاي ب مطابق بررسی

براي مقادیر مختلف بارندگی، داراي مقادیر  bشایان ذکر است که ضرایب . نشان داده شده است 1
هاي الزم براي دهنده معکوس بودن رابطه بین بارندگی ساالنه و تعداد روز منفی بوده که این امر نشان

چه در سال زراعی ریزش باران باشد، یعنی هر بارندگی از ابتداي پاییز میوقوع مقادیر مختلف 
دلیل  همعادله خطی درجه دوم ب .تر خواهد بود باراننظر پرتوجه زودتر آغاز شود، سال زراعی مورد قابل
 بودن ضریب سرد و دارا کخش /قرار گرفته در اقلیم خشکهاي  ر ایستگاهت در بیشدار بودن  معنی

ها  عنوان بهترین معادله این ایستگاه به ها ها نسبت به سایر معادله ایستگاه تر بیشتر در  همبستگی بیش
عنوان بهترین معادله  به p=a×eb×t هاي دسته دوم معادله در ایستگاه شد، این در حالی است کهانتخاب 

متر باران از اول پاییز و  میلی 5/107در مرحله بعد رابطه فاصله زمانی الزم براي نزول  .انتخاب گردید
متر  میلی 5/167هاي دسته اول و نیز رابطه فاصله زمانی الزم براي نزول  بارندگی ساالنه در ایستگاه

 بررسیها  ام ایستگاههاي دسته دوم با استفاده از آمار تم باران از اول پاییز و بارندگی ساالنه در ایستگاه
و دیگر  t تخمین بارندگی ساالنه استان گلستان رابطه بین بارندگی ساالنه، ساده برايه مدلی یبراي ارا .شد



 1391) 4(، شماره )19(هاي حفاظت آب و خاك جلد  مجله پژوهش

 222

 طول جغرافیایی بر :گرفت که این خصوصیات عبارتند از مورد بررسی قرار ها، خصوصیات ایستگاه
 ورمنظ ینه ا، بpma ت بارندگی ساالنهمدحسب درجه و میانگین درازبر حسب درجه، عرض جغرافیایی 

که ضریب همبستگی  ها هابطهر کدام از ر .استفاده شدو غیرخطی  گانه خطیاز رابطه همبستگی چند
ترین متغیر  عنوان مهم به tها  در این مدل .عنوان مدل مطلوب در نظر گرفته شدند تري داشتند به بزرگ

عنوان  بودن اعتبار کافی بهو دیگر خصوصیات در صورت دارا  ها قرار گرفت ه مدلمستقل در هم
  .ها گردیدند هاي مستقل بعدي وارد مدلمتغیر

  

)1(             
7390

948726860098400100070
2

5167
22

5167

/R

,/p/t/p/t/p ma/ma/



  
  

)2                                 (72092821765208190 2
5107 /R,/p/t/p ma/   

  

ترین متغیرهاي مستقل  مهمعنوان  را به tمدت بارندگی ساالنه و نیز مقادیر میانگین درازدر مرحله بعد 
هاي مستقل بعدي وارد مدل عنوان متغیر و عرض جغرافیایی به ها در نظر گرفته و مقادیر طول ه مدلهم
متغیرهاي  اي که داري در رابطه نتوانستند تأثیر معنیاین عوامل کدام از  که مشاهده شد هیچ طوري هبدند ش

هاي ارایه شده  سنجی معادله صحت براي .بود، ایجاد کند tدگی ساالنه و مدت بارنمستقل آن میانگین دراز
اقلیم در و آباد  ایستگاه سلطانخشک معتدل،  خشک تا نیمه در اقلیم نیمهبینی بارندگی ساالنه  براي پیش

  .استنشان داده شده  1 در شکلنتایج  .انتخاب گردید آباد ایستگاه تیل، سرد خشک تا خشک
  

    

   و آباد تخمینی ایستگاه تیل اي و رابطه بین مقادیر مشاهده -فال -1شکل 
  .آباد تخمینی ایستگاه سلطان اي و رابطه بین مقادیر مشاهده - ب
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  گیري نتیجه
براي . باشد استفاده بهینه از نزوالت جوي مستلزم آگاهی از میزان بارندگی ساالنه می ریزي براي برنامه

قدار بارندگی ساالنه در استان گلستان، با توجه به تنوع اقلیم در این بینی م ه مدلی ساده براي پیشارای
ه فاصله آن است که در هر دو نوع اقلیم هرچنتایج نشانگر . استان دو نوع اقلیم مورد بررسی قرار گرفتند

. تر گردد، مقدار بارندگی ساالنه کاهش پیدا خواهد کرد زمانی وقوع مقادیر آستانه از ابتداي پاییز بیش
هاي  مدت بارش و مشخصهنگین درازها از متغیرهاي اقلیمی مانند میا براي افزایش ضریب تعیین مدل

ها استفاده گردید که نتایج نشان داد  ها مانند طول و عرض جغرافیایی نیز در تعیین مدل جغرافیایی ایستگاه
داري  طور معنی ه شده را بههاي ارای مدت بارندگی، دیگر متغیرها ضریب تعیین مدلجز میانگین دراز به

  .معرفی نمود ها هابطعنوان بهترین ر ن بهاتو را می 2و  1 هاي هابطدر نهایت ر. افزایش ندادند
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Abstract2 

Dry farming is a part of agricultural practice in Golestan province. Increasing dry 
and irrigated lands is connected with rainfall. Dry farming is important in countries 
with developed economy and agriculture. Therefore modeling for estimation of 
annual rainfall is important. This research used data of daily rainfall (34 years) of  
8 stations in Golestan region. Climate of stations were cold semi dry to temperate 
(mild). Results showed that in equation between t167.5 (data of rain value=167.5 mm 
from the first of autumn in mild climate) and t107.5 (cold dry climate) annual rainfall 
decreases. Some another parameters were not suitable for these equations. 
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