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در حوضه گرگانرودالیبررسی دوره هاي ترسالی و خشکس

رضاییحسین شریفان و 

به ترتیب عضو هیئت علمی و دانش آموخته گروه مهندسی آب دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگان

:چکیده 

خشکسالی و ترسالی بر نوسانات تأثیر . حوضه گرگانرود، یکی از حوضه هاي بخش شمالی کشور و واقع در استان گلستان است

در این مطالعه، مقدار جریان . ه برداري از منابع آب حوضه داردپایه و جریان کل رودخانه، نقش عمده اي را در برنامه ریزي بهر

نتایج حاصل نشان .خروجی و بارندگی در یک دوره نوزده ساله به منظور تعیین روند خشکسالی ها و ترسالی ها بررسی گردید

.هماهنگی و همبستگی نسبتاً مطلوبی وجود داردبین میزان بارش و مقدار دبی تقریباً در تمامی ایستگاه هااد کهد

خشکسالی، ترسالی، گرگانرود:کلمات کلیدي

:مقدمه 

خشکی از ویژگی هاي بارز . با وجود شباهتهاي زیاد، مترادف نیستند(Drought)خشکسالی و (Aridity) خشکی

که میانگین بارش یا آب قابل دسترس به طور دائم در بیان کننده شرایطی است یمی نواحی خشک و نیمه خشک است و اقل

کاهش بارش . و با هر نوع آب و هوایی می تواند روي دهدر حالی که خشکسالی در هر منطقه ايد. منطقه اي بسیار کم باشد

وازن و متعارف انسان و محیط و رابطه متشد حیات، تولید محصولروند عادي ردر زمان وقوع خشکسالی به حدي است که 

. در تمامی رژیم هاي اقلیمی رخ می دهداًخشکسالی ویژگی بازگشت پذیر و طبیعی اقلیم می باشد و تقریب.گرددمی مختل 

ی بر خالف خشکی، که یک بنابراین خشکسال. این پدیده عالوه بر مناطقی با بارندگی کم، در مناطق مرطوب نیز اتفاق می افتد

.خصوصیت دائمی اقلیمی است و به مناطق با بارش کم محدود می شود،یک نا بهنجاري موقت است

:براي خشکسالی متخصصین علوم مختلف تعاریف متعددي ارائه داده اند 

.ی گرددمعمول می دانند که منجر به تغییر الگوي آب و هوایی مهواشناسان، خشکسالی را بارش کمتر از حد 

»هاي منابع آب و کشاورزي اولین همایش ملی چالش« 
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علم کشاورزي، خشکسالی را زمانی در نظر می گیرند که رطوبت خاك از نیاز واقعی محصول کمتر بوده و منجر به متخصصین 

که سطح تراز ذخایر آبهاي سطحی و هیدرولوژیستها خشکسالی را هنگامی تعریف می کنند.خسارت در محصول گردد

نیز خشکسالی زمانی روي می دهد که اقتصادي -ماعیزد متخصصین اجتدر ن.زیرزمینی پایین تر از حد معمول می افتد

.کمبود آب براي نیازهاي بشر، موجب ناهنجاریهاي اجتماعی و اقتصادي گردد

و چه در ) کشاورزي خشکسالی ( رطوبتی چه در محیط خاك در حالت کلی، زمان آغاز خشکسالی هنگامی است که ذخیره 

کشاورزي پایان خشکسالی که محسوس تر از آغاز آن است، در امر . خاتمه یافته باشد) وژیک خشکسالی هیدرول( مخازن آبی 

در هیدرولوژي، خاتمه خشکسالی زمانی است که جریان در رودخانه . زمانی نزول باران، رطوبت مورد نیاز خاك را تأمین نماید

ا پایان خشکسالی به عنوان دوره تداوم خشکسالی زمان آغاز ت. مجددًا شکل گرفته و مخازن زیرزمینی تغذیه مجدد شوند

خشکسالی طوالنی تر باشد، هر قدر دوره تداوم . خوانده می شود که یکی از ویژگیهاي اساسی خشکسالی محسوب می شود

.بیشتر تحت تأثیر قرار می دهد و از این رو می تواند شدت خشکسالی را افزایش دهدمیزان ذخایر آب منطقه را 

:وش هار. مواد 

براي مطالعه خشکسالی از روشهاي مختلفی مثل روش مطالعه بیالن آبی، روش تحلیل جریان و روش تحلیل داده هاي 

تیار باشد، با توجه به اینکه داده هاي بارش با سهولت بیشتر و به مقدار فراوان تري می تواند در اخ. بارندگی استفاده می شود

.تحلیل داده هاي بارش است،سالی یکی از روشهاي مناسب تحلیل خشک

، رامیان، آق قال، )وشمگیر(در این مطالعه از داده هاي ساالنه بارش و دبی متوسط ساالنه شش ایستگاه تمر، گنبد، سد گرگان 

.استفاده شده است) 1386-87تا 1368-69سال آبی ( ساله 19ارازکوسه در طی دوره آماري 

:ترسالی به روش زیر عمل گردیدبراي تعیین دوره هاي خشکسالی و 

پیش بینی دوره هاي خشکسالی و بررسی سریهاي زمانی بارش و دبی در یک دوره آماري، یکی از شاخصهاي مناسب جهت

با توجه به اینکه این داده ها داراي نوسانات ساالنه می باشند، این نوسانات در تحلیل . ترسالی یا تکرار آن ها محسوب می شود

روش میانگین متحرك با بکارگیري متوسط داده ها در یک دوره . وند تغییرات درازمدت مزاحمت ایجاد می کندو بررسی ر

بنابراین با .معین و تشکیل سري زمانی جدید ، این نوسانات را کاهش و یا به عبارتی دیگر، این نوسانات را هموار می کند

، میانگین (WMO)سازمان هواشناسی جهانی . دت بارز می گرددحذف و یا کاهش نوسانات ساالنه، روند تغییرات درازم

در این مطالعه با رسم میانگین . ساله بارش را براي بررسی هاي مربوط به خشکسالی و ترسالی توصیه می کند7و 5متحرك 

.گردیدرودخانه در ایستگاههاي  مورد مطالعه، بررسی ساله بارش و دبی، روند بارندگی و آبدهی 7و 5متحرك 

: نتایج و بحث

)خشکسالی هواشناسی ( بررسی بارش -الف 

دوره هاي ترسالی و در سال هاي 85- 86و 83تا 81و از سال 78-79، 76-77، 70-71در ایستگاه تمر در سال هاي 

و 79- 80هاي که در سال دوره هاي خشکسالی داریم86- 87و 81تا 79، 78-77، 76-75، 74-73، 71- 72، 69-68
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در این میان با توجه به میانگین هاي متحرك سایر سال ها داراي .خشکسالی از شدت بیشتري برخوردار است87-86

.مالحظه می شود که نمودار بارش ساالنه نیز مؤید این مطلب می باشد.بارندگی متوسط می باشند

تمودار بارش ساالنه ایستگاه تمر-1شکل

ساله ایستگاه تمر7ساله و 5ر بارش ساالنه و میانگین تمودا- 2شکل 

و از سال 70-71بجز سال 75- 76از ابتداي دوره مورد مطالعه تا سال از مشاهده نمودارهاي میانگین متحرك درمی یابیم که

ترسالی و به طور تناوبی دوره هاي76-77تا پایان دوره خشکسالی در منطقه حاکم است و پس از آن از سال 85-84

.در حد متوسط هستند82-83و 80-81خشکسالی تکرار شده است اما دراین بین، سال هاي 
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تمودار بارش ساالنه ایستگاه گنبد- 3شکل 

گنبدساله ایستگاه7ساله و 5تمودار بارش ساالنه و میانگین - 4شکل 

شود که دوره هاي خشکسالی در این منطقه بیشتر از دوره با توجه به نمودار هاي مربوط به ایستگاه ارازکوسه مشاهده می 

.شدت خشکسالی قابل توجه است86-87هاي ترسالی بوده و فقط در سال 



٥

ارازکوسهتمودار بارش ساالنه ایستگاه- 5شکل 

ارازکوسهساله ایستگاه7ساله و 5تمودار بارش ساالنه و میانگین - 6شکل 

در دو سـال  .از نمودار بارش ساالنه در ایستگاه رامیان متوجه می شویم که میزان متوسط بارندگی بیشتر از سایر منـاطق اسـت  

و فقـط در سـال هـاي    داریـم هـا خشکسالی87تا 84و از 80-81، 75تا 73ابتداي دوره مطالعاتی و همینطور در سال هاي 

.وجود داردترسالیدر منطقه،ر مابقی دورهبارندگی متوسط بوده و د76-75، 72-71
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تمودار بارش ساالنه ایستگاه رامیان- 7شکل 

رامیانساله ایستگاه7ساله و 5تمودار بارش ساالنه و میانگین - 8شکل 

وره و دو سال پایانی د82تا 79و از 77-78و سال هاي آبی 86تا 74، 70تا 68در ایستگاه آق قال در سال هاي 

بارندگی 84-85و 72-73، 71-72در سال هاي خشکسالی بر منطقه حاکم است و با توجه به نمودارهاي میانگین متحرك 

.در حد میانگین ها بوده و در سایر سال ها ترسالی وجود دارد
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آق قالتمودار بارش ساالنه ایستگاه- 9شکل 

آق قالساله ایستگاه7و ساله 5تمودار بارش ساالنه و میانگین -10شکل 

در پنج سال از . والنی تر از دوره هاي ترسالی استدوره هاي خشکسالی ط)  وشمگیر ( سد گرگان باران سنجی در ایستگاه 

میزان بارش بیش از میانگین و 82-83، 78- 79، 76-77، 70-71بوده و در سال هاي این دوره مطالعاتی بارندگی متوسط 

.تداراي ترسالی اس

)هیدرولوژیکخشکسالی ( دبیبررسی - ب

داده هاي بارش و دبی از هماهنگی نسبتاً مطلوبی 82- 83، 76- 77، 72تا 70هايدر ایستگاه دبی سنجی تمر در سال

ر سال می باشد و دبه طوري که در سال هاي مذکور، مقدار دبی باالتر از حد نرمال . برخوردار بوده و داراي روند مشابه هستند

.شدت کاهش دبی بیشتر از سال هاي دیگر است87-86
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نمودار دبی ساالنه ایستگاه تمر-11شکل 

ساله  ایستگاه تمر7و ساله5ین یانگنمودار دبی ساالنه و م-12شکل 

هاي ترسالی و دورهو هاي بارش و دبی وجود دارده در ایستگاه گنبد نیز هماهنگی خوبی میان دادهی دهند کنمودارها نشان م

بیشتر داده هاي بارش ، 81-82و 78-79هاي آبی خشکسالی هواشناسی و هیدرولوژیکی بر هم منطبق هستند، فقط در سال

.  از میانگین هستند اما در نمودارهاي دبی این سال ها منطبق برحدود میانگین هستند



٩

نمودار دبی ساالنه ایستگاه گنبد-13شکل 

ساله  ایستگاه گنبد7ساله و 5نمودار دبی ساالنه و میانگین -14شکل 

در تمامی دوره مورد مطالعه در ایستگاه ارازکوسه، خشکسالی هاي هیدرولوژیکی و هواشناسی با هم هماهنگ بوده و در سال 

خیلی بیشتر از میانگین ها مقدار بارندگی76-77هایی که افزایش بارندگی داریم، رواناب نیز افزایش یافته است فقط در سال 

.در این سال میزان رواناب فاصله زیادي با میانگین ها نداردمی باشد اما در نمودارهاي مربوط به دبی 
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نمودار دبی ساالنه ایستگاه ارازکوسه-15شکل 

ساله  ایستگاه ارازکوسه7ساله و 5نمودار دبی ساالنه و میانگین -16شکل 

به تغییرات دبی در ایستگاه رامیان نشان می دهند که در طول این نوزده سال میزان دبی به مرور کاهش نمودارهاي مربوط 

در سال.یافته است

ترسالی در بارش و رواناب 83-84هماهنگی مطلوبی بین بارش و رواناب وجود ندارد، و در سال 1372- 73و 1372-71هاي

.تأیید می شود، اما مقدار بارش در مقایسه با دبی، اختالف بیشتري با مقدار متوسط دارد
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نمودار دبی ساالنه ایستگاه رامیان-17شکل 

ساله  ایستگاه رامیان7اله و س5نمودار دبی ساالنه و میانگین -18شکل 
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نشان دهنده که در نمودارهاي بررسی رواناب 81-82بجز سال نمودارهاي ایستگاه آق قال گویاي روندي نسبتاً مشابه هستند

شدت 72-73و 70-71در سال هاي همچنین مشاهده می شود. ترسالی و در دادهاي بارش خشکسالی را بیان می کند

.ی بیش از هواشناسی استترسالی هیدرولوژیک

نمودار دبی ساالنه ایستگاه آق قال-19شکل 

ساله  ایستگاه آق قال7ساله و 5نمودار دبی ساالنه و میانگین -20شکل 
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بیشتر از متوسط ساالنه بوده و بیان کننده ترسالی در این دوره است اما داده هاي بارش مقدار رواناب 1374تا 1370از سال 

آن ها دیده نمی شود ولی در مابقی سال ها تفاوت ل هاي مذکور خشکسالی را نشان می دهند و روند مشابهی میان در سا

.زیادي مشاهده نمی شود

لذا با استفاده از . پیش بینی هاي اقلیمی یکی از کاراترین ابزارها براي مقابله با مدیریت بالیاي طبیعی نظیر خشکسالی است

لرسالی و خشکسالی با استفاده از روش میانگین متحرك، می توان دوره هاي ارش و تعیین روند شرایطداده هاي بلند مدت ب

.خشکسالی و ترسالی و چگونگی تکرار آن ها را پیش بینی نمود
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