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نای  با ذکر  طه و  یت مقّررات مربو عا با ر ایژ اثر، 
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شنیاین انب  شد یکارشناسآموخته دانش حمیده رو شته  ار ر

و  یکشاااورزدانشییکدم  آبخیزداری گرایش منابع طبیعی

دانش ویی  به شمارم یلیدانشگاه محقق اردب یعیمنابع طب

تاریخ   9411494334 یان 42/34/3191که در  پا مه ان  نا

تحلیل روند تغییرات زمانی و  تقصیلی خود تقت عنوان: "

های فصااالی بودن و تمرکز بارش ماهانه در مکانی شااااخص

 شوی که:ای، متعهد می" دفاع نمودم استان گلستان

گونه مدرك نامه را قبالً براي دریافت هیچ( ایژ پایان1

تقصیییلی یا به عنوان هرگونه فعاتیت پشوهشییی در سییایر 

شهام سات آمونشی و پشودان س هشی داخل و خارج ان ها و مؤ

 ای.کشور ارائه ننمودم

 نامه( مسییلوتیت ّییقّت و سییقی تمامی مندرجات پایان2

 گیری.تقصیلی خود را بر عهدم می
نامه، حاّییل پشوهش ان ای شییدم توسییط ( ایژ پایان3

 باشد.این انب می

( در مواردي كه ان دسیییتاوردهاي علمی و پشوهشیییی 4

ضیییوابط و مقّررات  ای، مطابقدیهران اسیییتهادم نمودم

مربوطه و با رعایت اّییییل امانتداری علمی، نای منبع 

ست  صات آن را در متژ و فهر شخ سایر م ستهادم و  مورد ا

 ای.منابع ذكر نمودم

ستهادم یا 5 صد ا صیل، ق ( چنانچه بعد ان فراغت ان تق

برداري اعی ان نشیییر كتاث، ثبت اختراع و هر گونه بهرم

معاونت  اشته باشی، ان حونمنامه را د... ان ایژ پایان

شهام مققق اردبیلی، م ونهاي النی  شی و فّناوری دان پشوه

 را اخذ نمایی.

نامه مسییتخرج ان ایژ پایان مقاته ( در ّییورت ارائه6

مایش نارها، گردهماییها، کنهرانسدر ه ها و ها، سیییمی

انواع م الت، نای دانشیییهام مققق اردبیلی را در كنار 

)دانش و و اساتید راهنما و مشاور( ذکر  نای نویسندگان

 نمایی.

بت 7 ثا مانی، خالف موارد فوق  چه در هر مقطع ن نان ( چ

شی ان آن ) صیلی انجملهشود، عواقب نا ، ابطال مدرك تق

پذیری و دانشهام طرح شکایت توسط دانشهام و ...( را می

ضوابط مققق اردبیلی را م ان می دانی با این انب مطابق 



 مربوطه رفتار نماید. و مقّررات
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 ص. 11 ات: صفح تعداد

 /منابع طبیعی یمهندس نامه:شماره پایان

 چکیده:

های تواند در تحلیل پدیدههدا میبودن آنتعیین تمرکز زمدانی و مکدانی بدارش و یصدددلی هددف:

( و PCIشاخص تمرکز بارش )خشدکسدالی و سدیلاو مورد اسدتفاده یرار گیرد. در پژوهض حا ر  

 ی و زمانیمکان راتییتغ یدسربرو  فصلی و سالانه انیدمز یهاسادمقی( در SIبودن ) یشاخص فصل

مورد بررسی و  7939-7937سدنیی اسدتان گلسدتان در دوره آماری سدتگاه بارانای 17در  هاآن

 ارزیابی یرار گرفته است.

برای انیام موارد مذکور  ابتدا مقادیر دو شاخص فصلی بودن و تمرکز بارش  شدناسی پژوهض:روش

های مذکور از برنامه اکسدددل محداسدددبده گردیدد. در ادامده برای بررسدددی روند زمانی شددداخص

MAKESENS یابی کار برده شده از روش درونهای بهو تغییرات مکانی شاخص IDW در محیط 

ArcGISهای ذکر شده از منظور برآورد همبسدتگی بین مقادیر بارش و شاخصاسدتفاده گردید  به

 نمودار همبستگی استفاده گردید..

ی صلی بودن با مقادیر بارندگهای تمرکز بارش و فدست آمده بین شاخصبراساس نتایج به ها:یافته
ترین بارش ووود دارد  های که بیضبراسداس همبستگی رابطه عک  ووود دارد یعنی در ایستکاه

علاوه نتایج نشددان داد که این دو دسدت آمد بههای مورد محاسدبه بهترین مقادیر برای شداخصکم

 شاخص نتایج مشابهی دارند.

مرکز بودن و شاخص تکندال نشان داد که تغییرات فصلی-ون مننتایج آنالیز روند با استفاده از آزم

و  10/6مقدار در ایسددتگاه چات به SIترین مقدار دار اسددت. بیضبارش دارای روند افزایشددی معنی

های که در نوار از لحاظ تغییرات مکانی نیز ایسدددتگاهاسدددت.  14/70برابر  PCIترین مقددار بیض

ها دارند که بیانگر توزیع یکنواخت ترین مقادیر از شددداخصاند کمونوبی و ونوو غربی یرار گرفته

تر بارش در ماه مشخصی از سال در منطقه مورد مطالعه های سال و نیز تمرکز کمبارش در بین ماه

 است.

در یک راستا بوده و بالا بودن  PCIو  SIتوان گفت که نتایج دو شاخص در میموع می گیری:نتییه

ی به معنای تمرکز بالای بارش در ماه یا فصل مشخصی از سال است. افزایض مقادیر شداخص فصل

های مشخصی از سال و نیز عدم دار شاخص مذکور حاکی از افزایض تمرکز بارش در ماهروند معنی

 های سال است.یکنواختی بارش در ماه



  هانه  تغییرات زمانی و مکانی  بارش ماSIو   PCIگلستان  شاخص  های کلیدی:واژه
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 مقدمه و هدف

 

 مقدمه

رود. از این رو شمار میبارش یکی از عناصر اصلی و عیت آو و هوایی هر منطقه به

خودار ای برچنین تغییرات مکانی و زمانی بارش از اهمیت ویژههای بارش و همتغییر در الگو

رندگی کنند. بابارندگی را طی زمان تعیین می است. الگوهای توزیع زمانی بارش  چگونگی

در سطح کره زمین دارای تغییرات مکانی و زمانی زیادی است. میانگین بارندگی در سطح 

متر تخمین زده شده است  لکن تغییرات بارندگی در میلی 366تا  166کره زمین بین 

 هیچ گونه بارندگی ها ممکن است در چند سال متوالیدنیا به نحوی است که برخی کویر

ها از ها و با دور شدن از آنوی اییانوسطور کلی بارندگی در ردریافت نکرده باشند. به

 یمکان یهااسیزمان مناسب و مق (.7960شود )علیزاده  مقدار بارندگی سالانه کاسته می

از  یبارندگ ییایدرک پو نیهم یبرا  نشده است مطالعه یمحل یهادر دامنه یبارندگ یبرا

واند تمی بارش راتییآن بر تغ امدیدما و پ ضیاست. افزا تیو سالانه با اهم یلحاظ فصل

 دداشته باش یووامع بشر یبر رو تیوهان و در نها رد یستمیبخض اکوس یبر رو یاثرات

 ریاثت ستمیاکوس کیدر  یافتیبارش در یریرپذییو تغ اتیخصوص (.4667  7)کمبریدج

  اصلاح آو یدسترس  ینیرزمیز یهاآو هیتغذ لیاز یب یعیطب یندهایفرآ بسیار زیادی بر

بارش بخض  یو مکان یزمان راتییعلاوه  تغخاک دارد. به ضیو شدت فرسا انیور میرژ

 منابع تیریو مد یزیربرنامه یمختلف برا یهااسیاز آو در مق یبرداراز دانض بهره یمهم

 (.4677  9.  ایزمونی و امرید4667و همکاران   4لوی -)دی آو است

 ننوی یستمهاسی حیاطرو  ریادبیآ یهایزیربرنامهدر  ممفهو نیاز ا انمیتو نهمچنی

                                                             
7- Cambridge 

4- De-Luis 

9- Ezemonye & Emeribe 
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از  یدعزرا تمحصوال دعملکر کاهض مووب ددنامیتو رشبا دلنامتعا عیزتو. دکر دهستفاا

. ددگر ریابیآ یهادوره ادتعد ضیافزو ا نمیدر ز دمووو طوبتر هردخیذ اهضدک قدطری

 دهدیکم  را ارائه م یباران یهااز کل بارش سالانه بر روز ییبارش  درصد بالا تمرکزحداکثر 

بر منابع  ییابل تووه ریثاًدارد و ت لاویو س یخشکسال یهادهیپد یادیا یبرا یلیکه پتانس

 سابقهیرشد ب عت یوم مصرف آو با تووه به رشد دیشد ضیبا افزا کهگذارد یآو م

(. 4661و همکاران   7)سینگ بدتر شده است ی ایتصاد یو توسعه بالا یزندگ یاستانداردها

منابع آو  حفظ ربهمنظو حو هدر  حفاظتی ربیاددت ضیازدفا ببدس ردما ندیا تدنهایدر 

 (.4679)والی و همکاران   ددش هداخو و خاک

چرخض زمین باعث دریافت حرارت غیر یکسان سطح زمین در کل سال  از آنیایی که

زمان و مدت تعیین شدددود. و در نتییه گردش چرخه اتمسدددفر و توزیع فصدددلی بارش می

 لازم است یآو و کشاورز تیریمد یو طراح یزیربرنامه یحو ه برا کیدر  یبارش فصدل

 وارش ب نیانگیم راتییتغاین بنابر .کندیم فایا ینیرزمیآو ز هیدرا در تغدذ یمهم قضنو 

عرق  و ت ریرواناو  تبخ یفصدددل افتیدر در یراتییدر کل بارش سدددالانه  تغ راتییووود تغ

 گذاردیم ریتاث سددتمیو بر واکنض اکوسدد انیور یدب ها لاویسدد ینیبضین پینفوذ و بنابرا

و همکاران   1.  روسددنبرگ4664و همکاران   9.  اپسددتین4667و همکاران   4)گرویسددمان

از  یفصدددل راتییتغ (.4660و همکاران   0.  اسدددمدل 4661  3یو مود ویکسدددیا.  4669

 یداریدددر کنترل توسدددعدده و پددا یدیدداز عوامددل کل یکی ی وکیدرولوژیدده یهددایژگیو

 یفصددل راتییتغ لیو تحل هیتیز  یدرولوژیه دگاهیاز د. اسددت یعیطب یهاسددتمیاکوسدد

و سددایر فرآیندهای  لاویسدد یاسددتنتاج عملکرد کل یبرا یرواناو و بارش روش مناسددب

 بارش و میرژ پایداری و یدرولوژیه یفصدددل راتییتغ یابیارز راً یاسدددت. اخ یکیدرولوژیه

  یطراح یمنابع آو  مهندسدد تیریبا مد های مرتبطدر زمینهمندان را علایه رواناو تووه

                                                             
7- Singh 

4- Groisman 

9- Epstein   

1- Rosenberg 

3- Xiao & Moody 

0- Small 
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ولدب نموده اسدددت یی بده خود هوا آو و راتییتغ یابیدو مطدالعدات ارز نیپوشدددض زم

و  4.  بوور4669.  کراوسدددووسدددکایا و همکاران  4664  7)کراسدددووسدددکایا و گوتسدددچلک

 یمهم یرهایاز متغ یکیبارش . از آنیایی (4663  9.  گارسددیا و مچوسددو4661همکاران  

شده است و مقدار  یابیاز وهان ارز یمختلف یهادر بخض یبارندگ یهااسدت که در فصل

اسر در سر یفصل یهایاست. بارندگ ریمتغ اریبسانه  ماهانه و فصلی های روزدر مقیاسآن 

اما  اسددت شددده عیتوز یصددورت مسدداوهبزرگ ب یهااسیدر مق یفصددل از لحاظ مکان

و همکاران   1اینگار) ستین حیصدح چککو اسیبا مق یهادامنه یبرا های فصدلیبارندگی

7337.) 

 مطالعه یمحل یهادر دامنه یبارندگ یبرا یمکان یهااسیزمان مناسدددب و مقمقیاس 

. است تیو سدالانه با اهم یاز لحاظ فصدل یبارندگ ییایدرک پو نیهم یبرا  نشدده اسدت

 رد یسددتمیبخض اکوسدد یبر رو یاثرات تواندمی بارش راتییتغآن بر  امدیدما و پ ضیافزا

و  اتیخصددوصدد (.4667  )کمبریج داشددته باشددد یووامع بشددر یبر رو تیوهان و در نها

از  یعیطب یاندهیفرآ بسیار زیادی بر ریتاث ستمیاکوس کیدر  یافتیبارش در یریرپذییتغ

ک خا ضیو شدت فرسا انیور میآو  اصلاح رژ یدسدترس  ینیرزمیز یهاآو هیتغذ لییب

 های آو وز ویژگیسددالی بارندگی ابینسددالی و تغییرپذیری شدددید درون علاوه هدارد. ب

از نظر بارندگی دارای  ویژهبهطور کلی آو و هوای ایران . بهرودمیشدددمار بدههوایی ایران 

های مکانی (. شددناخت تفاوت7336تغییرات مکانی بسددیاری اسددت )دمروس و همکاران  

ای است. غیور و مسعودیان های ملی و منطقهریزیبارندگی از پیض نیازهای اساسی برنامه

 زمانی بارندگی کشور به این نتییه رسیدند که ( با بررسی الگوی تغییرات مکانی و7913)

 کند.ها پیروی میتغییرات مکانی بارش در ایران از الگوی ناهمواری

از آو در  یبرداراز دانض بهره یبدارش بخض مهم یو مکدان یزمدان راتییتغبندابراین  

و همکاران   لوی -)دی منابع آو اسدددت تیریو مد یزیربرنامه یمختلف برا یهااسیمق

هددای تغییرات آو و هوا کدده ترین ونبددهیکی از مهم (.4677.  ایزمونی و امریددد  4667

 مکانی آن اسدددت. توزیع زمانی بارش و تغییرات ی اسدددت تربیضهای مندد پژوهضنیداز

                                                             
7- Krasovskaia & Gottschaalk 

4- Bower 

9- Garcia & Mechoso 

1- Iyengar 



  76   فصل اول: مقدمه و هدف

 

اوانی احتمال فر بارود با تغییر شدددید آو و هوا اتفاق بیفتند الگوهای بارش که انتظار می

 یزمان عیتوز (.4663و همکاران   7)ژای است فان در ارتباطسیلاو  خشکسالی و طو ویوع

آو  مرتبط منابع یهاتیفعال یبر رو یمنف ریمنابع آو تاث یدهیو در نت یندابرابر بدارنددگ

 سازدیتمرکز بارش را یابل تووه م ی تغییرات وو علم یعمل گاهیذکر شده وا لیدارند. دلا

شدت بارش براساس میموعه  یسداختار آمار لیو تحل هیدر روش مذکور تیز نیچنو هم

  .ردیگییرار م یابیبارش مورد ارز یهاداده

 
 (PCI)شاخص تمرکز بارش

های زمانی روزانه  فصلی و سالانه از کمبود مقدار بارش و نوسانات شدید آن در مقیاس

بداشدددد. با تووه به تاثیر بارندگی بر منابع آو مانند آو هدای ذاتی ایلیم ایران میویژگی

هایی برای بیان تغییرات آن زیرزمینی  ذخائر آو سدددطحی و برف  اسدددتفاده از شددداخص

توان به شداخص تمرکز بارش اشاره ها میز ومله این شداخصرسدد. ا دروری به نظر می

مورد تووه یرار گرفته اسدددت )خلیلی و  تربیضهای اخیر نمود  این شددداخص در سدددال

 (.7931همکاران  

زمانی باران است که  ( یک شاخص یوی برای تعیین توزیعPCI4بارش )شاخص تمرکز 

گیرد. افزایض مقدار این  ریب  بدین میهای سدالانه مورد استفاده یرار عموماً در مقیاس

  شاخص تمرکز باران بخشی از علاوهبهه اسدت. ی تمرکز یافتتربیضمعنی اسدت که باران 

اران  باشد )لوی  و همکها میشاخص مشهور فورنیه با یک پیشینه یوی در آنالیز سیستم

هیدرولوژیک  یتی های مدیرتواند برای برنامهمی PCI(. نتایج حاصددل از محاسددبه 4677

عنوان یک ابزار هشدددار دهنده برای آمادگی در مواوهه با سددیل یا منابع آو و محیطی به

(. این شدداخص برای 4674فرسددایض خاک مورد اسددتفاده یرار گیرد )آدگان و همکاران  

ی به تواند یابلیت دسترسباشدد و نتایج تحلیل آن میتعیین تغییرات در منطقه خاص می

های مدیریتی مورد تواند در برنامهک محیط نشددان دهد. اطلاعات حاصددل میآو را در ی

 (.7931استفاده یرار گیرد )خلیلی و همکاران  
 

                                                             
7- Zhai 

4- Precipitation Concentrate Index 
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 (SI)فصلی بودنشاخص 

های زمانی موثر بر توزیع زمانی بارش اسددت. چه  یکی پدیده تغییر ایلیم یکی از پدیده

از مشخصات بارندگی که از تغییر از اثرات تغییر ایلیم  تغییر در مشدخصدات بارش اسدت. 

گردد  رژیم بارش اسدددت. رژیم بارندگی گویای توزیع زمانی بارش در طی ایلیم متاثر می

 آن امکان مقایسده میزان بارندگی فصول سدازیکمّیاسدت. مفهوم رژیم بارندگی و  سدال

اخت رژیم بارش در طی زمان  شن بررسیسازد. بدیهی است ها را مهیا میماه مختلف و یا

یزی ربرنامه لحاظبهبلکه  شدددناسدددی اهمیت داردلحاظ ایلیمتوزیع زمانی بارش نه تنها به

زراعی از ارزش شایان تووهی برخوردار است. برای بررسی توزیع فصلی )رژیم( -ایتصدادی

ی بهره گرفته اسدت. این شاخص اطلاعاتSI 7))بارش از شداخصدی به نام شداخص فصدلی 

دهد. یدست مکند  بهن و مکان تغییر میدرباره تغییرپذیری فصلی بارش که در یالب زما

ازد سارش را مهیا میتحلیل تغییرات این شاخص در طی زمان امکان وارسی تغییر رژیم ب

سدازی رژیم بارش مورد اسدتفاده یرار گرفته اسدت. )عساکره  منظور کیفیاین شداخص به

دن ریف نموپذیری بارش در گذشته عمدتاً تاکید روی تعفصل در بررسی شاخص(. 7963

میزان پذیری نسددبی بارش بهوده اسددت. فصددلصددورت مطلق ببه "مرطوو"و  "خشددک"

 گردد. تغییرپذیری بارش ماهانه در طول سال اطلاق می

بداند به ارزیابی  "مرطوو"یا  "خشک"طور مطلق ها را بهوای اینکه ماهاین شاخص به

دهد تا این امکان را می SIپذیری پردازد. شاخص فصلی فصدلی مقادیر بارش میتضدادها

تنها با اسدتفاده از یک عدد ارزیابی کمّی از تغییرپذیری بارش در طول سال ووود داشته 

باشد چنین شاخص به تنهایی یادر به فراهم آوردن یک نگاه دییق ماه به ماه در تغییرات 

  &Lawer که توسددط  SIدسددت آوردن های بهترین روشباشددد یکی از رایجفصددلی نمی

Walsh صورت پذیری بهتعریف شدده اسدت. دراین بررسدی شداخص فصل 7367در سدال

(. گرچه این 4670.  گیتا  4667سددال به سددال حسدداو شددده اسددت )سددامنر و همکاران  

 کپذیری بارش است. با این حال یشداخص تنها یک مفهوم ریا دی نسبتاً محا از فصل

لاعات که اط شرطیبهپذیری است. مکانی و زمانی فصلابزار ایده ال برای مطالعه تغییرات 

تکمیلی مربوط به مقدار بارش نیز در نظر گرفته شدددود. این شددداخص اطلاعات مربوط به 

های ماهانه مدول کند و تنها به میموع اختلافزمدان و نحوه ویوع بدارندگی را فراهم نمی

ماه را ارائه  74از یدک میدانگین مداهدانده تکیده دارد کده توزیع یکنواختی از بارش را در 

                                                             
7-Seasonality Index (SI)  
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باشددد. مقادیر بالای این درصددد میموع سددالانه در هر ماه می 99/6هم ارز با  دهد کهمی

ی از یک توزیع یکنواخت بارش در طول سددال بوده و مقادیر تربیضشدداخص فاصددله کلی 

های سددال دهنده توزیع یکنواخت بارش در همه ماهنزدیک به صددفر این شدداخص  نشددان

 (.7933است )زرین کمر مید و همکاران  

 
 ف مطالعهاهدا

شدداخص  یو مکان یزمان یالگوها یپژوهض حا ددر با هدف بررسددهدف از مطالعه حا ددر  

 یاهو دوره یسدالانه  فصل یهااسیدر اسدتان گلسدتان در مق و فصدلی بودن تمرکز بارش

های مذکور از چنین تعیین روند تغییرات زمانی شدداخصباشدد و هممیخشدک و مرطوو 

 اهداف این پژوه  هست.

 
 های پژوهشسوال

های فصددلی بودن و تمرکز بارش در اسددتان گلسددتان . آیا تغییرات زمانی شدداخص7

 دار است؟معنی

 های استانهای فصلی بودن و تمرکز بارش در کدام بخضترین مقدار شداخص. بیض4

 گلستان یرار دارد؟

ان در گلستهای استان های فصلی بودن و تمرکز بارش در ایستگاه. آیا نتایج شاخص9

 یک راستا است؟

 

 های پژوهشفرضیه

 د:شونیآزمون م ریز یهاهیپژوهض فر  نیا در

 است. داریدر استان گلستان معن SIو  PCIشاخص  یرمقاد یزمان ییراتروند تغ. 7

 سالانه بالاتر است. یاست که مقدار بارندگ یدر مناطق PCIشاخص  یبالا یرمقاد. 4

استان گلستان در  یهادر تمرکز بارش SIو  PCIهر دو شاخص  یمکان ییراتتغ یجنتا . 9

 .باشدیراستا م یک

 
 

 اهداف پژوهش

 :باشدیم ریبه اهداف ز یدگیپژوهض حا ر در صدد رس

تعیین روند تغییرات زمانی شدداخص تمرکز بارش و شدداخص بارش فصددلی در اسددتان  .7
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 گلستان.    

های در مقیاس SIو  PCIهدای ر شددداخصیدابی مقدادیتعیین تغییرات مکدانی و درون .4

 در استان گلستان. مختلف زمانی
 

 

 ضرورت و اهمیت پژوهش 

  مستقیم رتبهصو که شناسیاهو ملاعو مهمتریناز  یکی انبهعنو ندگیربا هپدید سیربر

 ست.ا رداربرخوای هیژو همیتاز ا  ددهدیدم ارردی أثیردت تدتحآو را  ابعددمن به سترسید

کم  را ارائه  یباران یهااز کل بارش سدددالانه بر روز ییبارش  درصدددد بالا تمرکزحدداکثر 

 یتووه یابل ریدارد و تاث لاویو س یخشکسال یهادهیپد یادیا یبرا یلیکه پتانس دهدیم

د رش عت یوم مصرف آو با تووه به رشد دیشد ضیبا افزا کهگذارد یمنابع آو م یبر رو

)سددینگ و  بدتر شددده اسددت یایتصدداد یوسددعه بالاو ت یزندگ یسددابقه اسددتانداردهایب

خاک  یریپذبیبارش ممکن اسددت بر آسدد مقدارشدددت و  ن یا علاوه بر(. 4661همکاران  

ند توایبگذارد و م ریتاث یکشدداورز یهاو بخض اهیرشددد گ طیو شددرا ضینسددبت به فرسددا

 همچنین (.4666و همکاران   7)شولز شود یارا د یکاربر تیریمد یاسدتراتژ رییباعث تغ

. دکر دهستفاا نوین یسیستمها حیاطرو  ریادبیآ یهاییزربرنامهدر  ممفهو یناز ا انمیتو

 قددددطریاز  یددددعزرا تمحصوال دعملکر کاهض مووب دددددنامیتو رشبا دلنامتعا یعزتو

در . ددگر ریبیاآ یهادوره ادتعد یضافزو ا میندر ز دمووو طوبتر هردددددخیذ اهضدددددک

منابع آو و  حفظ ربهمنظو حو هدر  حفاظتی بیراددت یضازدفا ببدس ردما نددیا تددنهای

   (.4679)والی و همکاران   ددش هداخو خاک

و  دیشدددد یهابارش یمانز عیتوز درک( 4669) 4کلئدک و ترومانبراسددداس گزارش 

 یمانز عیدر توز رییاست. تغ ی رور لاویهدر رفت خاک و س زانیم یابیارز یبرا نیسنگ

 در آو یریرپذییتغ  ینیرزمیآو ز هیرودخدانده  تغدذ میدر رژ رییبدارش ممکن بداعدث تغ

های پدیدهویوع  ضیافزا لیدلبه (.4663و همکاران   9)مورنو شود دسترس و یابل استفاده

و  PCIهای مخرو ایلیمی )سدیل  خشدکسالی( و تاثیر آن بر زندگی بشر  مطالعه شاخص

                                                             
7- Scholz 

4- Klik & Truman 

9- Moreno 
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SI 4.  سددینهری و سددریوسددتو7467و همکاران   7)گوهاسددکورت کند ددرورت پیدا می  

 راتییتغ ییشددناسددا نیچنبارش و هم یفصددل یاز الگو یداشددتن درک درسددت (.4666

 (.7316  9)مرخم سددتا دیمف بسددیار یکشدداورز یزیربرنامه یبرا PCIو  SI هایشدداخص

 مید ایلدر مور یکمبود آو  داشددتن اطلاعات یزیرا و برنامهیبهتر بلا تیریمد برای نیبنابرا

 یگوال رییاسددت. کمبود آو و تغ ی ددرور یاهیدر سددطح ناح یبارندگ راتییو تغ یبارندگ

 ریتاث لاویو س یاز حد ویوع بارندگ ضیب ضیکه ممکن بر افزا یاهیدر سدطح ناح یبارندگ

 یبارندگ عیتوز یهاهیبه نظر تواندیم PCIو  SI هایشاخص لیو تحل هیداشدته باشد. تیز

پرداخته و این امر به شدددناسدددایی مختلف  یبارندگ میز رژودا ا یهاها و مکانماه انیدم

ی ورصورت تئهب نماید.های بارندگی براسداس توزیع ماهانه بارندگی کمک شایانی میرژیم

داشددته  کسددانی یها بارندگدر همه ماه هک یشددرطاز صددفر )به تواندیم SI مقدار شداخص

و  شودی( محدود مفتدیماه اتفاق ب کیدر  هایکه همه بارندگ یشدرط)به 69/7( تا میباشد

 تربیض PCI)توزیع بارندگی یکنواخت( و  76تواند در محدوده کمتر از می PCIشدداخص 

در صددورت  PCIو  SI هایمقادیر شدداخص .نامنظم( باشددد تربیض)توزیع بارندگی  46از 

 یبرا ینامناسددب تیکمبود آو و و ددع یبرا یهشدددار تواندیم یشددیداشددتن روند افزا

ر د بارشپژوهض  تمرکز  نیا گریمهم د یهااز ونبه باشد. یاز نواح یاریدر بس یکشاورز

ای از سال  بارش بیض های مختلف سال که توزیع نامتعادل بارش ممکن است در دورهماه

ای باعث خشکسالی شود و اثر منفی بر رشد گیاه و محصول داشته باشد. از حد و در دوره

را  یو برآورد بارش فصدددل یبارندگ یالگوها ینسدددب عیتوز نییتع انامک SIو  PCIمقادیر 

 ریمنابع آو تاث یریرپذییبر تغ ماًیبارش مسدددتق تمرکز   شددداخصژهیوبهآورد و فراهم می

ع مناب تیریو مد  هبارش در کل حو شدت یدرک بهتر از ساختار آمار نی. بنابراگذاردیم

 شده است. هاشاخصاین  بررسی تیاهم ضیافزا سببآو رودخانه 

 

 
 

 

                                                             
7- Guhathakurta 

4- Sinharay & Srivastava 

9- Markham 
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 قو پیشینه تحقیمبانی 

 
 قدمهم

وواری با پرفشددار ونب حاره  علاوه بر کمبود لحاظ عرض وغرافیایی و همکشددور ایران به

های شددید بارش سدالانه و فصلی  بارش  رژیم بارندگی پر نوسدانی نیز دارد. اندک نوسدان

 هایهای شدید و ناگهانی از ویژگیصدورت رگبارها بهکوتاه بودن دوره بارش و نزول بارش

دلیل (. به7967زاده  شوند )بابائی فینی و فرجبارندگی کشدور محسدوو میهای بارز رژیم

وی هر کدام گران متعدد داخلی و خاراهمیت بررسی توزیع زمانی و مکانی بارش  پژوهض

های هیدرولوژیکی  بررسدددی این مو دددوع کردند. طراحی مدلبدا هدف خاصدددی ایدام به

یلی اسدددت که نظر و و خاک و... از ومله دلامدیریت بهتر بلایا و کمبود آو  حفظ منابع آ

 ها ولب کرده است. این گونه مو وع 7بررسیگران را بهپژوهض

با تووه به اهمیت مرور مطالعات انیام شدده در زمینه پژوهض حا در وهت آشددنایی و 

یابی به روشدی کاربردی در این فصدل برخی از مطالعات انیام شده و دسدت تربیضدرک 

 د.گردبررسی می
 (PCI) شاخص تمرکز بارشدر زمینه  ی تحقیقنهیشیپ

مکانی بارندگی تاثیر مهمی بر خطر سدیلاو /خشکسالی و منابع آو -تغییر الگوی زمانی

درسترس دارد  بنابراین براساس پیشینه تحقیق آورده شده تغییرات زمانی و مکانی بارش 

 های هوایهای مسدددتقر و دوری و نزدیکی به دریا و تودهبده توپوگرافی ایسدددتگاه تربیض

  .های مطالعاتی بستگی داردورودی به منطقه
 

 مطالعات داخل کشور

( 4666) رانهمکاو  علیوانیای   در مطالعهPCIاز ومله مطالعات انیام شده در زمینه 

 ندداد ننشاداده و  اریر سیربر ردمو سینوپتیک ستگاهیا 36را در  انیرا یندگیهاربا تشد

 ر زددددددخ ییادر حاشیه یهاهیستگاو ا دهبو نامنظم رکشو کلدر  رشبا کندگیاپر که

 ضمعرو در  تهدشرا دا دگیدنربا همدس بیضترین رکشو وغر لشماو  سگرزا یاددههوددک

( در بررسددی توزیع زمانی و مکانی بارش با 7963صدددایت ) .نددار اریر شدید یندگیهاربا



 

در استان ایلام به این نتییه رسید که الگوی زمانی بارندگی در این استان  GISاستفاده از 

اوه کند و به علاز حداکثر بارش در فصدل زمستان و حدایل آن در فصل تابستان پیروی می

دهد. و دلایل توزیع زمانی بارش در اسدددتان ایلام گویای هر ماه الگوی متفاوتی را ارائه می

های ووی در ترین فصدل است و یسمت عمده ریزشطووآن اسدت که فصدل زمسدتان مر

ر ای دهای سیلکونی و وبههدهنده بارشگیرد این مو وع نشاناین فصدل سال صورت می

ترین فصل سال در این این منطقه اسدت. پاییز نیز فصدل مرطوو سدال و تابسدتان خشک

ش در اسددتان ایلام  هر باشددد. با تووه به الگوی اراده شددده در توزیع زمانی بارمطالعات می

شدددمالی ارائه  -ماه الگوی بارش خاص خود را دارد که روند صدددعودی را در وهت ونوو

دهدد. چون منطقده مورد مطدالعه ما در منطقع زاگرس چین خورده وایع اسدددت روند می

هایی که در ارتفاعات بالاتری ونوو شریی است. لذا ایستگاه -ارتفاعات کاملا شدمال غربی

خلیج فارس هسددتند از ریزش  کنندهذیهاند و یا نزدیک به منبع رطوبتی تغمسددتقر شددده

ی برخوردارندد. بندابراین الگوی مکانی بارندگی در اسدددتان ایلام از ونوو به تربیضووی 

 یابد. شمال و از غرو به شرق افزایض می

رش منظور بررسی توزیع زمانی و مکانی با( در پژهشدی به7934وهانبخض و همکاران )

 7966-7916ایسددتگاه طی دوره آماری  77در سدطح شددهرسدتان تبریز از آمار و اطلاعات 

اسدتفاده نمودند و به این نتییه رسدیدند که شدهرسدتان تبریز از لحاظ بارش به سه گروه 

میزای بارش کم  متوسدددط و زیاد یابل تفکیک اسدددت. در تحقیقی دیگر یبله و همکاران 

بارش با اسددتفاده از سددیسددتم اطلاعات وغرافیایی مورد نظر ( توزیع زمانی و مکانی 4673)

ایسدددتگاه  46های ماهانه این منظور  با اسدددتفاده از دادهبررسدددی یرار گرفتده اسدددت. به

( به تیزیه 7939 -7961سال ) 76سدینوپتیک در اطراف حو ه آبریز دریاچه ارومیه طی 

تیزیه و تحلیل حا ر نشان های فصدلی و سدالیانه پرداخته شدد. بررسدی و و تحلیل بارش

 عمومی پدیدهصورت یک دهد که توزیع رخداد بارش در حو ده آبریز دریاچه ارومیه بهمی

ها میزان طور یکسان رخ دهد نبوده بلکه در تعدادی از ایستگاهکه در همه وای حو ده به

دهد. دلیل این مو دددوع به شدددرایط و بارش شددددید و در برخی میزان بارش کم رخ می

گردد. ها برمیچنین شدددرایط توپوگرافی محل ایسدددتگاههای ایلیمی حو ددده و همژگیوی

( در شمال و ونوو حو ه 7939 -7961ین میزان بارش سدالیانه )تربیضمنظور که بدین

درصدد از منطقه را به خود پوشدض داده اسدت و در یسمت  43/99شدود که مشداهده می

عبارت شددود بهاهده میبارش )کم تا زیاد( مشددمرکز )دریاچه ارومیه( تغییرات وسددیعی از 

چنین با تووه به نمودار باشدددد. همارومیه تحت تاثیر بارش مناطق اطراف می دریاچهدیگر 



 

ین میزان بارش در تربیضسال( 76) 7939 -7961های توزیع زمانی میانگین بارش سدال

نین شدددیدترین چرخ داده اسددت. هم 7961و کمترین میزان بارش در سددال  7963سددال 

در مناطق اطراف حو دده  7963و  7966  7961های ها به ترتیب در سددالخشددکسددالی

 دریاچه ارومیه به ویوع پیوسته است. 

با اسدددتفاده از  PCIای شددداخص تمرکز بارش ( در مطدالعه7931خلیلی و همکداران )

اسددبه و مح 7307 -4676آماری  ایسددتگاه سددینوپتیک در دوره 91نه های بارش ماهاداده

بندی روند تغییرات آن در دو مقیاس سددالانه و فصددلی مورد ارزیابی یرار گرفت. نتایج پهنه

 43شدداخص مورد نظر در مقیاس سددالانه نشددان داد که پراکندگی بارندگی در دو زیر بازه 

 درPCI شاخص   چنین براسداس نتایج حاصدلهکند. همسداله ازالگوی یکسدانی پیروی می

های کرمان  بندرعباس  یزد  زاهدان  شهرکرد  وبی کشور شامل استانمناطق مرکزی و ون

نظمی زیاد و پراکندگی بالا در دهنده ووود بیبیروند  بوشدددهر  اهواز و اصدددفهان نشدددان

 >PCIهای مورد مطالعه تمرکز یکنواخت )های ووی بوده و در هیچ یک از ایستگاهریزش

در مناطق  PCIتوسط بارش بر اساس ارزیابی م ( در مقیاس سالانه مشاهده نشد. تمرکز76

شود در این مناطق مقدار شاخص شدمال و در یسدمتی از شدمال غرو ایران مشداهده می

دهنده پراکندگی متوسط بارش از نظر زمانی در این بوده که نشان 73تا  77نظر بین مورد

د که دهمیچنین نشددان مناطق )شددمال و یسددمتی از شددمال غرو ایران( اسددت و هم

طور متوسدددط در طول دوره آماری های سدددال بهپراکندگی بارش این مناطق در تمام ماه

های طور کلی مناطق دارای توزیع متوسدددط بارش تحت تاثیر تودهحفظ شدددده اسدددت. به

ای با منشدداس سددیبری از شددمال شددرق ایران و ونوو شددرق دریای خزر و شددمالگان یاره

دریایی با منشدداس اییانوس اطل   -منشدداس اروپا و یطبیای با یاره -های هوایی یطبیتوده

 اند.شمالی از سمت شمال غرو ایران وایع شده

 
 مطالعات خارج از کشور

های زمانی و بررسی ویژگی در خارج از کشور  PCI از ومله مطالعات انیام شدده در زمینه

در طول دوره  سدددنییایسدددتگاه باران 31مکانی بارش منطقه والنسدددیا  غرو مدیترانه از 

اسدتفاده کردند. نتایج نشان داد که در مناطق خیلی مرطوو  کاهض  7307-7336آماری 

چنین در مناطق داخلی کل بارندگی سالانه یابل تووهی در بارندگی سالانه ووود دارد. هم

یابی کرییینگ استفاده شده است )دی کاهض یافته است در مطالعه مذکور از روش درون



 

( در بررسددی توزیع مکانی 4667و همکاران ) 49هیدالقو-گونزالز (. 4666لوی  و همکاران  

های های غیرپارامتری )آزمون اسپیرمن( و تکنیکبارندگی فصدلی غرو مدیترانه از تکنیک

ایسدددتگاه  31های پدارامتریدک )مدل خطی( اسدددتفاده کردند. در پژوهض مذکور از داده

اسدتفاده شده است. کاهض در میزان بارندگی  7336-7307سدنیی طی دوره آماری باران

 فصل زمستان و خشکی یابل تووه در فصل پاییز از نتایج پژوهض ایشان بود.

 یرا محاسدبه و سپ  الگوها PCI( 4661) 41وید-مارتین ا یدر اسدپان گرید یادر مطالعه 

 ن  بخض شددریی. براسدداس نتایج ایشددانمود میآن را به دو دسددته تقسدد راتییو تغ یمکان

بارش سالانه دارای بالاترین  درصد 16 و ویوع یباران یهادرصدد روز 43اسدپانیا با داشدتن 

 43دانگ .باشدمقادیر شداخص تمرکز بارش هستند و در بقیه مناطق ویوع بارش منظم می

 حوزه در سددراسددر لیو ویوع خطر سدد دیبارش شددد نیب ی( امکان ووود همبسددتگ4660)

 لاویس یو مکان یزمان عیرا بر توز دیبارش شد زیادکرد و اثرات  حیتشدر را 40رودخانه پریل

ش نشان تمرکز بار یریرپذییبارش با تغ دیشد راتییتغ ایشان نتییه گرفت که نشدان داد.

 را تعیین نمود. در سراسر حوزه رودخانه را تمرکز بارش ندرو توانمی و شودیداده م

در ونوو کین  46برای حوزه رودخدداندده کدداییو PCI( مقددادیر 4676و همکدداران ) 41لی 

)حداکثر مقادیر بارش  PCIمورد مطالعه یرار دادند و مناطقی با بالاترین مقادیر  43وداندگ

( 4674و همکاران ) 96آدگان درصد از روزهای بارانی( را برآورد کردند. 43سدالانه ناشی از 

 نگاشددته 7311-4677برای دوره آماری  94و انوگو 97در اووری PCIشدداخص تمرکز بارش 

در مقیاس سالانه و فصلی ارزیابی شده است. محاسبات فصلی  PCIشدده اسدت و شاخص 

                                                             
49- Gonzales- Hidalgo 

41- Martin- vide   

43- Dang 

40- Pearl River 

41- Li 

46- Kaidu River 

43- Xinjiang 

96- Adegun 

97- Owerri 

94- Enugu 



 

دوره مرطوو طولانی مدت و دوره خشک  99های فصلی در غرو نیگریابندیبراساس طبقه

از سال  درصد 61شدود. نتایج محاسبات برای اووری نشان داد کهکوتاه مدت را شدامل می

از  درصد 17و تمرکز بارش متوسدط بوده در حالی که برای انوگو مقدار  سدالانه PCIبرای 

سدال تمرکز بارش متوسط برآورد شده است و برای فصل مرطوو طولانی مدت برای دوره 

بندی توزیع بارش یکنواخت برای از سددال در طبقه درصددد 00 و درصددد 11مورد مطالعه 

بندی در محدوده از سال در طبقه درصد 70و  درصد 79چنین به ترتیب انوگو و اووری هم

 د خو مطالعهاز  بخشی( در 4679) رانهمکاو  والی .توزیع بارش متوسددط یرارگرفته اسددت

 7367-4676 یبازه زمان یبرا 91پرادش آندهرا التیدر ا یبارندگ یدادن الگو نادددنش ایبر

 یک دووو ههنددننشا حاصله نتایج. نددکراسددتفاده  PCIاز  فصلیو  ساالنه اسیدر دو مق

 .باشدیمنطقه م نی( در ا93تا  70 ریمحدوده مقاد ادب) ندگیربا نامنظم یعزتو

 
 استفاده از شاخص فصلی بودن ) نهیدر زم قیتحق ینهیشیپ

(SI 

شدود  رژیم بارش است. رژیم از مشدخصدات بارندگی که بوسدیله تغییر ایلیم متاثر می

ماهانه بارندگی دلالت داشددته اسددت و رژیم بارش حاصددل برهم  _بارش بر توزیع فصددلی 

شددود. این بررسدی می SIکنض عوامل فیزیکی  زمانی و مکانی اسدت که بوسدیله شدداخص 

 لیو تحل هیتیزدهد. دسدددت میییرات آن بهشددداخص اطلداعاتی در مورد رژیم بارش و تغ

  موردمدت  یدر طولان میرفتار ایل فیتوص ی( ماهانه براSI) یفصل شاخص

 یبررس لاویدرک بهتر از ویوع س یبرا SI لیو تحل هیتیزو نیز  ردیگیم یرار استفاده 

 .شودیم

 
 مطالعات خارج از کشور

 یفشدار هوا و چرخه باد را بر رو رییچرخه اتمسدفر و تغ یاثرات الگو  یمرکز یدر اروپا

(. 7336  93)لاپین و پیسددوتووا کردند یبررسدد میایل راتییبارش کل با تووه به تغ راتییتغ

ای در اسدپانیا به این نتییه رسیدند که تغییر کم ( در مطالعه4667و همکاران ) 90سدامنر

                                                             
99- Nigeria 

91- Andhra Pradesh 

93- Lapin & Pisutova 

90- sumner 



 

ای ودی از تغییر ایلیم باشد. در مطالعهتواند نمو رژیم بارش در دراز مدت می بارش فصدلی

ها دست یافتند که خشکی تدرییی ( به این یافته4667هیدالقو و همکاران )-دیگر کوانزلز

رخ  سالی زمستانی و تابستانی در والنسیا اسپانیادر فصل پاییز و افزایض تغییرپذیری درون

(  شاهید و همکاران 4669)احمد و همکاران  داده اسدت. و در مقالات گزارش شده بوسیله

( در 4671(  حسددین و همکاران )4676(  شدداهید )4676(  آهاسددان و همکاران )4663)

ندال ک-صدورت فصلی و سالانه در بنگلادش با استفاده از آزمون منمورد تغییرات بارش به

( به این نتییه رسدددیدند که تغییرات متوسدددط 4663و کرییینگ و شددداهید و همکاران )

سدددالی در بنگلادش در طول دوره ین تغییرپذیری بارش بینتربیضو  هاسدددالبینبدارش 

 ( بوده است.7303 -4669)

 شدداخص فصددلی و لاویسدد شدداخص فصددلی نی( ارتباط ب4663و همکاران ) 91وپلنیسدد

استخراج  یو از آن برا تعیین نمودندرطوبت خاک حو ه را  زانیو م یمیایل اتیخصدوصد

ای دیگر پیامد حاصددل از در مطالعه اسدتفاده شددد. یلیشددبه تحل لاویسد یمدل فراوان کی

بندی ویوع بارش و تغییرات مکانی آن تغییرات بدارش کدل سدددالدانه با اسدددتفاده از زمان

حو ه در  943در  میرژ یبندکلاسه یکم برا انیبا ور یدب یفصلشود. تشدخیص داده می

 یشکسالخ ندیرفته و ارتباط آن با فرآانیام گ یشاخص فصل یابیبا استفاده از ارز ایاسدترال

لاها و )شده است  یو تعرق بررس ریرطوبت خاک به تبخ یو وابستگ ذخیره پوشض برفی و

 (.4660  96بلوسچل

تغییرپذیری مانسدددون و  ای با عنوان روند و( در مطالعه4671سدددیندگ و همکداران )

 هاسالبین ین نتییه رسیدند که تغییرات های فصل دیگر در غرو هیمالیا  هند به ابارش

ترین مقدار در بالاترین ارتفاعات غرو منطقه هیمالیا از ین مقدار و در کمتربیضدر دشددت 

( در 4670و همکاران ) 93باشد. باریهند است که در همسایگی شمال کشور بنگلادش می

 ی بخض شمالی از ونووای با عنوان تیزیه و تحلیل بارش فصلی و تغییرات آن برامطالعه

پذیری و روند آن را در بنگلادش بررسی و به این نتییه آسیا یعنی بنگلادش  شاخص فصل

ه فصل ین آن مربوط بتربیضرسدیدند که کمترین تغییرپذیری مربوط به فصدل مانسون و 

 زمستان است. 

                                                             
91- Sivapalan 

96- Laaha & Bloschl 

93- Bari 



 

ای خود به این نتییه رسیدند که رابطه یوی اما ( در مطالعه4671ر دایی و همکاران )

پذیری و عرض وغرافیایی )گرادیان کاهشی( و با طول وغرافیایی منفی بین شداخص فصل

پذیری متوسددط چنین شددمال ایران از رژیم بارش و فصددلاند و همرابطه یوی گزارش کرده

رو و شمال ایران رژیم بارش و فصلی با یک دوره طولانی در حالی که نواحی کوهستانی غ

 باشد.خشک برخوردار می

 
 مطالعات داخل کشور

که  برد( در بررسی تغییر رژیم بارش در استان زنیان به این نتییه پی7963عسداکره )

درصد  1/13نخست که بیض از  . رژیمشاخص فصل استان گویای دو نوع رژیم بارش است

گیرد. عمدتاً فصددلی با یک فصددل کوتاه خشددک و رژیم دوم را در برمی از مسدداحت اسددتان

درصدددد از مسددداحت اسدددتان را پوشدددض  0/46شدددامل یک رژیم کاملا فصدددلی حدود 

دهد.درتمامی این دو پهنه  روند بارش طی دوره مورد بررسددی کاهنده بوده اسددت. در می

حیه تحت رژیم دوم و در نا 9/6تا  7/6ناحیه رژیم نخسددت روند کاهنده شدداخص فصددلی 

اسدت. این امر گویای روند بارش به سوی یک توزیع نسبتاً یکنواخت بارندگی  4/6حداکثر 

رسددد که افزایض بارش سدده ماه وولای  نوامبر و دسددامبر چندان اسددت بنابراین به نظر می

 دهد.دار نیست آزمون آماری انیام شده نیز صحت این و عیت را نشان میمعنی

های همرفتی ای با عنوان تعیین سهم بارش( در مطالعه7934همکاران )پورسماکوش و 

ن ای های ناپایداری به این نتییه رسدیدند که حداکثر رخدادشدهر تبریز براسدداس شدداخص

ین تعداد ویوع تربیضها در تابسدتان است. در مقیاس ماهانه  ها در بهار و حدایل آنبارش

 باشد.های می و آوریل میدر ماه

پذیری و ای با عنوان تغییرات فصدددل( در مطدالعده7933ن کمرمیدد و همکداران )زری

اند به این نتییه رسددیده 4660الی  7311های بارش فصددلی در ایران طی دوره ناهنیاری

که ایستگاه گرگان در ونوو شرق دریای خزر کوچکترین و ایستگاه بندر عباس در ونوو 

ی را دارند. طی دوره آماری مورد بررسی در اغلب پذیرترین فصلو کنار خلیج فارس بزرگ

های خاص ووود دارد )روند افزایشی تنها ها تمایل به تمرکز بارش در بعضی از ماهایستگاه

ا پ  از هپذیری در اغلب ایستگاهین فصلتربیضدار است( از طرفی در سده ایستگاه معنی

 در ایران مشاهده شده است. 7336دهه 
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Abstract 
Research Aim: Determination of time and location of precipitation and seasonality 

of them can be used in the analysis of drought and floodwater. This study analyzed 

the precipitation concentration index and seasonality index in seasonal and annual 

time scale and investigation of their spatial and temporal variability in 17 rain gage 

station in Golestan province between 7311- 4674(7939-7937).  to this end at first the 

amount of two index that is seasonality and rainfall concentration computed, for 

investigation of the process of time of the already mentioned indexes Excel 
MAKESENS software was used and for spatial change of the indexes IDW in 

AreGIS interpretation was used. 
Research method:  To find correlation between precipitation and the other indexes 

correlation diagram was used. Based on findings of correlation there was an inverse 

relationship between precipitation concentration and seasonality index with the 

amount of precipitation that is in stations with highest amount of precipitation there 

was lowest amount of the other indexes, and also the finding showed that these two 

indexes had similar results. The results of trend analysis by using Man-kendal test 

showed that seasonality changes and precipitation concentration index had 

significant increasing trends, the highest rate of SI was in Chat as 6/10 and highest 

rate of PCI was 70/14. From spatial change perspective south and southwest had the 

lowest amount of the indexes which shows uniform distribution of precipitation 

among the months of year and lower concentration of precipitation in specific month 

of the year in region under study. 
Findings: In sum it can be said that the result of two SI and PCI was in line with 
each other and high amount of seasonality means high precipitation concentration in 

specific month or season of year. Significant rising trend already mentioned index 

indicate increase of precipitation concentration in specific months of year and lack 

of uniform precipitation in months of year. 
Conclusion Keyword:  Golestan Province, PCI, SI, Spasial and Temporal Changes, 

Monthly rainfall 
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