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چکیده
پدیده خشکسالی یکی از مهمترین بالیای طبیعی است که بسیاری از کشورها را تحت تأثیر خود قرار داده و باعث بروز بسیاری
مشکالت از جمله اقتصادی ،اجتماعی ،سیاسی و فرهنگی شده است .عوامل مختلفی در رخداد خشکسالی (ترسالی) ها برای یک منطقه
تأثیرگذار میباشد .ازجمله این عوامل میتوان به شاخصهای اقلیمی و پیوند از دوری اشاره نمود .بدین منظور در مطالعهی حاضر از
دادههای بارش  39ایستگاه بارانسنجی و هواشناسی استان گلستان که دارای آمار بلندمدت و پایه زمانی مشترک  33ساله (-1982
 )2014بودند ،استفاده و رخداد خشکسالی/ترسالیهای آن بر مبنای شاخص نمره  Zبارش با الگوهای پیوند از دور مورد واکاوی قرار گرفت.
نتایج این تحقیق نشان دادند که برای ماههای آوریل با  5درصد معناداری ایستگاهها ،مارس با  15درصد ،دسامبر با  31درصد ،می با  41و
آگوست با  55درصد ایستگاههای مطالعاتی ،روند تغییرات شاخص نمره  Zبارش ،کاهشی و معنادار بوده بهگونهای که این شرایط گویای
تقویت و تشدید خشکسالیها برای این ماهها و ایستگاههای استان میباشد .همچنین دیگر یافتههای تحقیق حاضر نشان دادند که برای
الگوهای پیوند از دور نوسانات اطلس شمالی ،الگوهای قطبی ،نوسانات چند دهه اخیر اقیانوس اطلس ،شاخص الگوی اطلس شرقی /غرب
روسیه ،،نوسان دریای شمال و الگوی اسکاندیناوی ،فاز مثبت (منفی) آنها باعث تقویت ترسالیها (خشکسالیها) گردیده است؛ اما برای
الگوهای نوسان قطب جنوب ،الگوی اطلس شرقی و دمای سطح آب حارهای اطلس شمالی ،فاز مثبت (منفی) این شاخصها با رخداد
خشکسالیها (ترسالیها) همراه بوده است .درنهایت یافتههای این تحقیق میتواند گامی مؤثر در کنترل و مدیریت منابع آبی استان بوده،
بهطوریکه با شناخت صحیح از رابطه بین الگوهای پیوند از دور و بارشهای استان گلستان میتوان ،پیشبینی مناسبی از تغییرات بارشی
فصلهای آتی ارائه نمود تا بدینوسیله بتوان با شناخت مناسب از رخداد خشکسالی ها و ترسالیها مدیریت مناسب با رویکرد ریسک را
مبذول نمود.
واژههای کلیدی :نوسان اقلیمی ،منطقه بندی جغرافیایی ،شاخصهای پیوند از دور ،فاز مثبت و منفی ،استان گلستان.
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بیان مسأله:
یک جنبه مهم اقلیم ،تغییرات اقلیم است .طی دو میلیون سال گذشته ،متوسط ساالنه دمای زمین چندین درجه سانتی-
گراد باال وپائین رفته است ) . (Vakhshoori, et al, 2017:215انتظار میرود که افزایش دمای جهان ،الگوی بارندگی ،رطوبت
خاک و سایر عوامل اقلیمی مرتبط با پدیدههای طبیعی و محصوالت کشاورزی را بهشدت تغییر دهد (Türkes et al.2008:
)1057) .(Yue and Hashino, 2003: 17درگزارشات ارائهشده توسط ناسا دمای کره زمین به مقدار  0/6درجه سانتیگراد و یا
 1/08درجه فارنهایت گرمتر شده است .با توجه به افزایش روزافزون جمعیت و ثابت بودن منابع طبیعی ،برنامهریزی برای
توسعه پایدار کشاورزی از اولویت باالیی برخوردار است .لذا برای تأمین امنیت غذایی ،مدیریت و بهرهبرداری بهینه از منابع
محدود طبیعی ازجمله منابع آبی ،امری ضروری و اجتنابناپذیر میباشد .بخش عظیمی از منابع آبی صرف تأمین نیاز آبی
بخش کشاورزی میشود؛ اما در دهههای اخیر رخداد خشکسالیها و تغییر الگوهای بارش ،بسیاری از بخشهای جوامع بشری،
منجمله امنیت غذایی آنرا تحت تأثیر قرار داده است .ازجمله کشورهایی که در منطقه خاورمیانه با مشکل خشکسالی مواجه -
است کشور ایران میباشد .گسترش ایران در منطقه پایدار جنب حاره پتانسیل رخداد خشکسالیها را افزایش داده است
) .(Alijani,1996متوسط بارش ساالنه کـشور کمتـر از یکسوم متوسـط جهانی است .تنها سواحل دریای خزر به دلیل دور
ماندن از تأثیرات پرفشار جنبحارهای از اقلیم مرطوب برخـوردار است ) .(Alijani et al, 2008:108در استان گلستان به دلیل
اینکه بیش از نیمی از اقتصاد مردم آن متأثر از کشاورزی است ،در سالهای اخیر به دلیل کاهش بارندگی و تغییر زمانی
بارندگی ،این عوامل موجب کاهش چشمگیر محصول و رها کردن اراضی کشاورزی شده که عواقب آن موجب مهاجرتهای
فصلی و حتی مهاجرت دائمی شده است .عوامل مختلفی میتوانند اقلیم و ازجمله بارشهای یک منطقه را تحت تأثیر قرار
دهند .یکی از این عوامل شاخصها و الگوهای پیوند از دور میباشد که با توجه به فاصلهی مکانی آنها با مناطق مختلف کرهی
زمین ،تأثیرات مستقیم و غیرمستقیمی بازمان تأخیرهای مختلفی بر اقلیم این نواحی وارد مینمایند؛ بنابراین با توجه به
اهمیت موضوع حاضر ،در پژوهش پیش روی نیز سعی بر آن شده است تا نوسانات بارش در استان گلستان بر مبنای الگوها و
شاخصهای پیوند از دور مورد واکاوی قرار دهد .تحقیق حاضر بدنبال پاسخ گویی به این سؤاالت می باشد که روند غالب
رخداد خشکسالیها برای ماههای مختلف سال در سطح استان چگونه میباشد؟ همچنین آیا ارتباطی بین الگوهای پیوند از دور
با رخداد ترسالیها و خشکسالیهای استان وجود دارد؟
پیشینه نظری تحقیق:
در خصوص ارتباط سنجی رخداد بارشها و یا سایر مؤلفههای اقلیمی با شاخصهای پیوند از دور ،مطالعات فراوانی در سطح
جهان و ایران انجامشده است (Khoshakhlagh, 1998: 122).اثرات پدیده انسو بر رژیم بارش نواحی مختلف ایران را بهصورت
غیرمستقیم و از طریق دگرگونسازی الگوهای گردش عمومی جو و تأثیرات آن بر میزان بارش ،خشکسالیها و ترسالیهای
ایران موردمطالعه قرار داده و نقش آن بر رژیم بارش نواحی مختلف ایران را مورد واکاوی قرار دادهاند .بهطوریکه آنها به این
نتیجه رسیدند که در فاز مثبت رخداد این شاخص ،پدیدهی خشکسالی روند کاهشی پیدا میکند (Azizi, 2001:72) .با استفاده
از روش همبستگی ،ارتباط بین النینو و دورههای خشکسالی و ترسـالی ایـران را موردبررسی قرار دادهاست .ایشان با استفاده از
دادههای ساالنه شاخص نوسان جنوبی و بارش ساالنه ایران عنـوان میکند که ارتباط نسبتا قوی با ضریب همبستگی- 0/37
بین بارشهای ساالنه ایران و نوسان جنـوبی وجـود دارد.همچنین ایشان در این تحقیق مشخص کرد که ارتباط منفی بـین
بـارشهـای پـائیزه و شـاخص نوسـان جنـوبی در دامنههای جنوبی البرز بسیار قویتر از سایر نقاط ایران است .ناظم السادات
به بررسی تاثیر دمای سطح آب خلیج فارس بر بارندگی های جنوب ایران پرداخت).(Nazemsadat, 1998: 44
) ، (Ghayour and Khosravi,2001:174اثر پدیده انسو بر ناهنجاری های بارش تابستانی و پاییزی جنوب شرق ایران را
بررسی کردند .در پژوهشی با عنوان اثر نوسان اطلس شمالی با دورههای افزایشی بارش و دمای سواحل جنوبی دریای خزر
مشخص شد که فاز مثبت شاخص نوسان شمالی با دورههای افزایشی بارش و کاهش دما و فاز منفی این شاخص با دورههای
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کاهش بارش و افزایش نسبی دما همراه است ) (Ghanghermeh et al. 2015:68)..(Khoshakhlagh et al. 1999:68در ارتباط
سنجی تغییرات مؤلفهی دما با الگوهای پیوند از دور برای استان گلستان ،به این نتیجه رسیدند که تغییرات دما در این استان
از رابطه مستقیمی با رخداد شاخصهای پیوند از دور داشته است .در خصوص تأثیر الگوهای پیوند از دور مطالعاتی توسط
محققین خارجی مطالعاتی انجامگرفته است.
) (Hayes et al, 1996:430به کمک شاخص بارش استاندارد به ارزیابی خشکسالی در ایالتهای مختلف آمریکا پرداختند.
نتایج نشان داد که شاخص بارش استاندارد ،مناطق با پتانسیل خشکسالی را یک ماه زودتر از وقوع خشکسالی نشان می دهد.
) (Estrela, 2000:1599در سال  2000خشکسالی های رخ داده در منطقه والنسیا را با توجه به مدت و شدت و توزیع مکانی
آنها مورد بررسی قرار داد و با بهره گیری از روش تجزیه و تحلیل تناوبی و تعیین چهار دوره خشک به بررسی اثرات مهم
اقتصادی و اجتماعی این دوره ها پرداخت (Smakhtin et al, 2006: 889) .در سال  2006جهت تعیین خصوصیات خشکسالی
در جنوب آسیا از شاخص بارش استاندارد استفاده کردند (Robert et al, 1998:123) .رابطه شرایط جوی باال را با رخـداد
بـارشهـای سنگین تابستان در یوتا بررسی نموده است .وی نقش عوامل سینوپتیکی را چه مـستقیم و چه غیرمستقیم مهم
دانسته و همچنین به این نتیجه رسیده که انتقال رطوبـت از اقیـانوس اطلس در ایجاد این بارشهای سنگین اهمیت
فوقالعادهای دارد .در مطالعه دیگر ) (Hasanean, 2004:958با بررسی چندین الگوی کمبسامد نشان داد که دمای مصر بیشتر
تحت تأثیر دورپیوند  EA-WRدر فصل زمستان است (Christchurch and Albert, 2005:189) .رفتار دههای دورپیوند EA-WR
و بارش در فصل زمستان (دسامبر تا فوریه) را بر روی منطقه مدیترانه بررسی کردند (Allen, 2017:3) .در برسی اثر النینو روی
بارش کالیفونیا به این نتیجه رسیدند که در فصل زمستان زمانی که میزان بارندگی افزایش می یابد تغییرات قابل توجهی روی
النینو داشته است و گرم شدن مناطق گرمسیری از نوسانات اقیانوس آرام پیروی می کند .لذا در ادامه بر مبنای  9شاخص و
الگوی پیوند از دوری ،تأثیرپذیری الگوهای بارش استان گلستان از این شاخصها مورد ارزیابی قرارگرفته شده است.
دادهها و روششناسی تحقیق:
در تحقیق حاضر از دادههای ماهانه بارشی ایستگاههای سینوپتیکی ،کلیماتولوژی و بارانسنجی در سطح استان استفاده
شده است (جدول شماره  .)1بهمنظور کنترل کیفی دادههای مورد استفاده و نرمال بودن آنها در تحقیق حاضر از روش نرمال
بودن گلموگروف – اسمیرونوف استفاده گردید .همچنین طول دوره زمانی مورداستفاده شامل دوره  1982تا  2014بوده که
برای دورههای فقدان داده از روش رگرسیون خطی ،بر مبنای ایستگاههای همسایه ،دادهها بازسازی و کنترل کیفیت شدهاند.
در تحقیق حاضر بهمنظور پایش خشکسالی ها و ترسالیها از شاخص نمره  Zبارش استفاده گردیده است و روند تغییرات آن بر
مبنای روش منکندال مورد واسنجی قرارگرفته است .از طرف دیگر در مطالعه حاضر ،خشکسالی ها و ترسالیهای استان با
رخداد الگوی  9شاخص پیوند از دور مورد واسنجی قرارگرفته است که اسامی این شاخصها در جدول شماره ( )2ارائهشده
است .در ادامه جهت ارتباط سنجی رخداد خشکسالی ها با الگوهای پیوند از دوری ،تأخیر زمانی  1تا  12ماه برای هر شاخص و
ایستگاه ،موردمطالعه قرار گرفت که درنهایت مناسبترین تأخیر زمانی برای هر ایستگاه و شاخص موردنظر شناسایی گردید.
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جدول  -1موقعیت جغرافیایی ایستگاههای مورد مطالعه
عرض جغرافیایی

طول جغرافیایی

ایستگاه

عرض جغرافیایی

طول جغرافیایی

ایستگاه

37

55/1

رامیان

37/2

54/6

مزرعه

36/8

54/5

نهارخوران

37/9

55/7

آق تقی

37/2

54/7

سد گرگان

36/9

54/9

علیآباد

36/9

54/6

تقیآباد

36/9

54/1

بندر ترکمن

37

54/4

آققال

37/3

56

دشت گلستان

37/2

55/4

لزوره

37/6

55/7

قاپان

36/9

55/5

پل غزنوی

37/4

55/5

کالله

36/9

55/4

محوطه امور گرگان

36/8

54

کرکنده

36/9

54/8

فاضلآباد

37/2

55/4

مینودشت

37

54/1

غفار حاجی

36/9

54/4

گرگان

37/1

54/9

ال له باغ

37/9

56

مراوه

37/1

54/8

بهلکه

37/1

54/8

اونق یلقی

37/3

56/1

چشمه خان

37/2

55/1

ارازکوسه

37

55/6

نراب

37/2

55

قزاقلی

37/5

55/5

تمر

37/2

55/2

گنبد

37/2

55/4

پس پشته

37/1

55/3

نوده

36/8

54/1

سیاهآب

37/5

55/7

تنگراه

37/4

56/3

قره بیل

37/3

55/5

گالیکش

38

55/5

هوتن

36/9

55/3

قشالق

-

-

-

37/8

56

حق خواجه

منبع :ایستگا هواشناسی استان گلستان.1396 ،
جدول -2معرفی شاخصهای پیوند از دور مورداستفاده در تحقیق حاضر
شاخصها
POL1
AMO2
EA/WR3

معادل فارسی
الگوی قطبی /اورآسیا
نوسانات چند دهه اقیانوس اطلس
الگوی اطلس شرقی /غرب روسیه

NAO4

نوسانات اقیانوس اطلس شمالی

NCP5

شاخص نوسان دریای شمال

SCAND6

شاخص الگوی اسکاندیناوی

AO7

نوسان قطب جنوب

EA8

واسنجی الگوی اطلس شرقی

NTA9

شاخص دمای سطح آب حارهای اطلس شمالی

1

- Polar/ Eurasia Pattern
- Atlantic multidecadal Oscillation
3 - East Atlantic/West Russia Pattern
4 - "North Atlantic Oscillation
5 - Network Contorol Protocal
6 - Scandinavia Pattern
7 - Antarctic Oscillation
8 - East Atlantic Pattern
9 - North Tropical Atlantic SST Index
2

111

فصلنامه برنامهریزی منطقهای /سال  /8شماره  /29بهار 1397

معرفی شاخص نمره  Zبارش:
روش شاخص نمره  Zبارش ،یکی از پر کاربردترین روشها جهت محاسبه و پایش خشکسالی میباشد .شاید یکی از دالیل
آن سهل الوصول بودن متغییرهای مورد استفاده در این شاخص میباشد .بگونهای که صرفا بر مبنای متغییر بارش ،پایش
خشکسالیها امکان پذیر میباشد .علی رغم این موضوع در شاخص  ،Zمطابقت داده های بکار رفته با توابع گاما و پیرامون نوع
سوم ملزم نمی باشد .لذا به همین دلیل شاخص  Zبخوبی شاخص  SPIقادر به ارایه خشکسالی در بازههای کوتاه مدت نیست.
الزم به توضیح بوده که برای این شاخص مقادیر منفی گویای وقوع خشکسالیها در طبقات با شدتهای مختلف بوده و از طرف
دیگر مقادیر مثبت آن مؤید رخداد ترسالیها با توجه به آستانه ها و شدتهای مختلف میباشد.
جدول  :3مقیاس طبقهبندی شدت خشکسالی به روش نمره Z
دوره خشکسالی بسیار
شدید

دوره خشکسالی
شدید

خشکسالی متوسط

نزدیک به نرمال

ترسالی
متوسط

ترسالی
شدید

ترسالی
بسیار
شدید

طبقه

کوچکتر و مساوی -2

از  -1/5تا -1/99

از  -1تا -1/49

از  0تا -0/99

1تا 1/49

1/5تا
1/99

2یا بیشتر

مقدار SPI

روش ناپارامتریک من-کنـدال (:)t
در مطالعهی حاضر ،جهت بررسی روند تغییرات نمره  Zبارش ،از آزمون آماری من-کندال اسـتفاده شـد .این آزمون ابتـدا
توسط ) (Man,1945:245ارائه و سپس توسط ) (Kendall,1975بسـط و توسعهیافته است) .(Fedas et al ,2004:209یکی از نقاط
قوت این آزمون میتوان به اثرپذیری ناچیز این روش از مقادیر حدی که در برخی سریهای زمـانی مشـاهده مـیشــود اشـاره
نمود .لذا بـا توجه به توانمندیهایی که این آزمون در آشکارسازی تغییـرات رخداده در سـریهـای زمـانی متغیرهـای اقلیمـی
دارا میباشد ،بسیار مورد توجه محققین حوزههای مطالعاتی تغییـر اقلیم بوده است (Youh and Hashino,2003:18; Jiyang et
al,2008:1477; Fedas et al,2004:209 Turquoise et al, 2008:1070; Tyanch and Thoros, 1997:507; Marengo,
)1995: 100آزمون ناپارامتریک مـن-کنـدال فرض صفر(یک) عدم وجود روند (وجود روند) در سریهای زمانی را بررسـی مـی-

کند و از طرف دیگر قادر به شناسایی نقـاط تغییر ناگهانی برای سری زمانی مورد مطالعه میباشـد .در ادامـه مقـدار مؤلفـه  tاز
رابطه ( )1محاسبه می گردد:
رابطه (:)1
فراوانی تجمعی تعداد رتبههایی کـه بـاالتر از هـر ردیـف قـرار میگیرند و  Nتعداد سـالهای دوره آمـاری
که در آن،
است کـه در این تحقیق  40سال است .بر مبنای رابطه ( ،)2آماره استاندارد کندال  t0محاسبه میشود:
رابطه (:)2
در این فرمول  tgسطح معنیداری یا اطمینان آزمون است کـه در ایـن تحقیـق بـر اساس سطح احتمال  95درصد مقدار
آن  1/96است .بنابراین در صورت اعمال این مقدار t0 ،برابر با  0/12خواهد شد .حال با توجه به مقدار بحرانی بهدستآمده سه
حالت زیر برقرار خواهد شد:
 )1اگر  -0/12 < t0> 0/12باشد روند معنیداری در سـریهـای زمـانی مشـاهده نمیشود.
 )2اگر t<-0/12باشد روند معنیدار منفی در سریهای زمـانی مشـاهده گردیـده است.
 )3اگر  t>0/12باشد روند معنیدار مثبت در سـریهـای زمـانی مشـاهده گردیده است.
در ادامه با توجه به تأخیر زمانی  1تا  12ماهه ،بین خروجیهای شاخص نمره  Zبارش و  9شاخص اقلیمی پیوند از دوری مورد
مطالعه ارتباط آنها مورد ارزیابی قرارگرفته شده است.
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یافتههای تحقیق:
ارزیابی تغییرات روند خشکسالی ها/ترسالیهای در سطح استان:
در این قسمت از یافتههای تحقیق ،ابتدا مقادیر ماهانه نمره  Zبارش برای سری زمانی  1982تا  2014محاسبه گردید و در
گام بعد ،روند معناداری تغییرات این شاخص برای ایستگاههای استان ،با توجه به آمارهی منکندال مورد ارزیابی و مطالعه قرار
گرفت .خروجیهای این تحقیق نشان دادند که بر مبنای ماههای مختلف مطالعاتی 5 ،درصد از ایستگاههای مطالعاتی در ماه
آوریل 15 ،درصد ایستگاهها در ماه مارس ،و برای ماههای دسامبر ،می و اوت بترتیب با  41 ،31و  55درصد از ایستگاههای
مطالعاتی ،روند تغییرات شاخص نمره  Zبارش بصورت کاهشی و از سطح معناداری قابل قبولی برخوردار بوده است .منظور آنکه
این روند کاهشی مؤید تقویت شرایط خشکسالیها برای ایستگاههای مطالعاتی در سطح استان و برای سالهای اخیر بوده است.
حالآنکه در سایر ماههای مطالعاتی روند منفی معنادار برای ایستگاهها مالحظه نشده است( .شکل شماره .)1
در ادامه نتایج تحقیق برای این بخش نشان میدهد که علیرغم عدم وجود روند منفی شاخص نمره  Zبارش برای برخی از
ایستگاهها و ماههای مطالعاتی ،ولی روند مثبت برای تمامی ماهها وجود دارد که بیشینهی معناداری آن با  74درصد از
ایستگاهها متعلق به ماه ژوئن بوده و کمینهی آن با  23درصد معناداری ایستگاهها برای اکتبر مالحظه میشود .پس روند مثبت
این خروجیها ،گویای افزایش و تقویت ترسالیها برای ایستگاهها و ماههای موردمطالعه در سالهای اخیر میباشد.

شکل  -1درصد معناداری ماهانه ایستگاههای مورد مطالعه برای تغییرات شاخص نمره  Zبارش در سطح استان

ارزیابی و ارتباط سنجی تغییرات شاخص نمره  Zبارش با توجه به شاخصهای پیوند از دور:
واسنجی شاخص الگوی قطبی (:)POL
در ابتدا یافتهها برای شاخص الگوی قطبی ارائه میشود .در این خصوص بهمنظور ارتباط سنجی بین خروجیهای نمره
بارش با الگوی رخداد شاخص مورد بحث ،از روش همبستگی پیرسون با تأخیرهای زمانی متفاوت از یک تا  12ماه استفاده
گردید .در نهایت خروجیهای این قسمت نشان دادند که تأخیر  2ماهه با  44درصد روند معناداری ،بیشینه معناداری را در
قیاس با سایر تأخیرهای زمانی به خود اختصاص داده است .بهطوریکه بیشینهی مکانی روند معناداری در مناطق مرکزی و
شرقی استان تمرکزیافته است (شکل شماره )2؛ اما به دلیل فضای کم مقاله ،با توجه به اینکه بیشینهی معناداری مربوط به
تأخیر دوماهه میباشد ،لذا صرفا نتایج نقشه سازی برای تأخیرهای  1تا  6ماهه نشان دادهشده است .از یافتههای جالبتوجه در
این بخش میتوان به تأثیر فازهای مثبت و منفی شاخص  POLبر روی رخداد نوسانات بارش استان گلستان اشاره نمود.
بهطوریکه یافتهها نشان میدهند که از وجود  44درصد معناداری از کل ایستگاههای مطالعاتی ،حدود  41درصد از ایستگاهها
همزمان با فاز مثبت  ،POLرخداد ترسالیهای آنها تقویت گردیده است .به عبارتی رخداد ترسالیها (خشکسالیها) همزمان با
فاز مثبت (منفی) شاخص  POLمیباشد.
Z
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شکل -2ارتباط سنجی بین شاخص  POLبا مقادیر شاخص نمره  Zبارش برای تأخیر  1تا  6ماهه  1 :aماهه تأخیر 2 ،ماهه تأخیر 3 ،b:ماه
تأخیر 4 ،c :ماه تأخیر 5 ،d :ماه تأخیر 6 ،e :ماه تأخیرf :

واسنجی نوسانات چند دههای اقیانوس اطلس (:)AMO
پس از بررسی دوره متناظر و تأخیرهای  1تا  12ماهه برای این شاخص با رخداد الگوهای بارشی سطح استان ،مالحظه
گردید که تأخیر  1ماهه ،با  31درصد معناداری از کل ایستگاههای مطالعاتی ،بیشینه معناداری را به خود اختصاص داده است.
از طرف دیگر نتایج برای این شاخص مؤید این واقعیت بوده که از لحاظ مکانی ،بیشینهی معناداریها برای ایستگاههای واقع در
قسمتهای شرقی استان مشاهده میشود (شکل )3؛ اما یافتههای این قسمت نشان دادند که از  31درصد معناداری کل
ایستگاههای مورد نظر ،حدود  28درصد از این ایستگاهها همزمان با فاز مثبت شاخص  ،AMOدورهی ترسالی را تجربه
نمودهاند؛ و از طرف دیگر در فاز منفی آن ،رخداد خشکسالیها تقویتشده است .در ادامه نقشههای تأخیر زمانی یک تا  6ماه در
قالب شکل شماره ( )3ارائه شدهاند.
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شکل -3ارتباط سنجی بین شاخص  AMOبا مقادیر شاخص نمره  Zبارش برای تأخیر  1تا  6ماهه 1:.aماهه تأخیر 2 ،ماهه تأخیر 3 ،b:ماه
تأخیر 4،c:ماه تأخیر 5 ،d:ماه تأخیر 6 ،e:ماه تأخیرf:

واسنجی نوسان قطبی(:)AO
در خصوص شاخص  AOو یا همان نوسان قطبی ،پس از بررسی دوره متناظر و تأخیرهای  1تا  12ماهه مشخص شد که
بیشینهی همبستگیها مربوط به تأخیر  6ماهه و با  26درصد معناداری برای ایستگاههای مطالعاتی بوده است (شکل)4؛ اما
ازلحاظ پراکنش مکانی نیز ،تمرکز ایستگاههای معنادار برای نواحی واقع در قسمتهای شرقی و مرکزی استان مشاهده میشود.
الزم به توضیح بوده که برای تمامی این  26درصد از ایستگاههای داری سطح معناداری ،فاز منفی  AOدر رخداد ترسالیها
تأثیرگذار بوده است .بهطوریکه با رخداد فاز مثبت آن ،خشکسالیها تقویتشدهاند .در ادامه پراکنش زمانی -مکانی تأخیرهای
 1تا  6ماهه از نتایج همبستگی بین رخداد خشکسالیها (ترسالیهای) با شاخص نوسان قطب جنوب در سطح استان بهصورت
شکل شماره ( )4نمایش دادهشده است.
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شکل -4ارتباط سنجی بین شاخص  AOبا مقادیر شاخص نمره  Zبارش برای تأخیر  1تا  6ماهه 1:.aماهه تأخیر 2 ،ماهه تأخیر 3 ،b:ماه
تأخیر 4،c:ماه تأخیر 5 ،d:ماه تأخیر 6 ،e:ماه تأخیرf:

واسنجی الگوی اطلس شرقی (:)EA
از دیگر شاخصهای موردمطالعه در تحقیق حاضر ،شاخص الگوی اطلس شرقی میباشد .بر مبنای واکاوی تأخیرهای زمانی
مختلف ،این نتیجه استحصال گردید که تأخیر  7ماهه با  38درصد معناداری از کل ایستگاههای مطالعاتی ،بیشینه معناداری را
به خود اختصاص داده است .همانگونه که از شکل ( )5مشاهده میشود ،از لحاظ پراکنش مکانی ،تمرکز اصلی ایستگاهها با
سطح معناداری قابلپذیرش ،در قسمتهای شرقی و غرب استان بهصورت هستههایی پراکنده مشاهده میشود؛ اما همانطور
که نتایج نشان میدهند ،از کل  38درصد ایستگاه دارای سطح معناداری ،رخداد خشکسالیها برای  33درصد از آنها در فاز
مثبت تقویتشده است .به عبارتی اینکه در فاز منفی آن ترسالیها و فاز مثبت آن خشکسالیها در سطح استان تقویتشدهاند.
در ادامه پراکنش زمانی -مکانی تأخیرهای  7تا  12ماهه از نتایج همبستگی بین رخداد خشکسالیها (ترسالیهای) با شاخص
 EAدر سطح استان به صورت شکل شماره ( )5نمایش دادهشده است.
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شکل -5ارتباط سنجی بین شاخص  EAبا مقادیر شاخص نمره  Zبارش برای تأخیر  7تا  12ماهه 7:.aماهه تأخیر 8 ،ماهه تأخیر 9 ،b:ماه
تأخیر 10،c:ماه تأخیر 11 ،d:ماه تأخیر 12 ،e:ماه تأخیرf:
واسنجی الگوی اطلس شرقی /غرب روسیه (:)EA/WR

شاخص دیگر موردمطالعه در پژوهش موردنظر ،الگوی اطلس شرقی /غرب روسیه میباشد .برای این شاخص نیز ،همانند
سایر الگوهای پیوند از دوری ،همبستگی همزمان تا تأخیر زمانی  12ماهه موردبررسی و پایش قرار گرفت .برای این شاخص
همانند  ،POLتأخیر زمانی دوماهه ،بیشینهی معناداری را در سطح استان نشان میدهد .بهگونهای که از  100درصد
ایستگاههای موردمطالعه 69 ،درصد از آنها در رخداد الگوهای بارشی و به عبارتی ترسالی و خشکسالیهای خود ،با تأخیر
زمانی دو ماهها با شاخص الگوی اطلس شرقی /غرب روسیه ،از رابطهی معناداری قابل قبولی برخوردار بودهاند (شکل .)6نکتهی
جالبتوجه اینکه ،برای تمامی این  69درصد ایستگاه ،وقوع و فراوانی ترسالیها همزمان با فاز مثبت  EA/WRبوده است؛
بنابراین در فاز منفی شاخص  ،EA/WRرخداد خشکسالیها تقویتشده است .در شکل شماره ( ،)6تأخیرهای زمانی  1تا  6ماهه
این شاخص با نوسانات بارش استان ،نمایش دادهشده است.
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شکل -6ارتباط سنجی بین شاخص  EA/WRبا مقادیر شاخص نمره  Zبارش برای تأخیر  1تا  6ماهه 1:.aماهه تأخیر 2 ،ماهه تأخیر3 ،b:
ماه تأخیر 4،c:ماه تأخیر 5 ،d:ماه تأخیر 6 ،e:ماه تأخیرf:

نوسانات اقیانوس اطلس شمالی (:)NAO
شاخص  ،NAOیکی از مهمترین الگوی پیوند از دوری در سطح دنیا میباشد که مطالعات فراوانی در خصوص تأثیر آن بر
روی مؤلفههای اقلیمی انجامشده است .لذا در مقالهی حاضر نیز ،تأثیر فازهای مثبت و منفی آن بر رخداد خشکسالیها و
ترسالیهای استان مورد ارزیابی قرارگرفته شده است؛ اما خروجیهای این بخش برای شاخص  ،NAOمؤید وجود بیشینهی
فراوانی معناداری در سطح استان برای تأخیر زمانی  10ماهه میباشد .پایش نتایج این بخش نشان داد که صرفا از کل
ایستگاههای سطح استان ،الگوهای بارشی  36درصد از ایستگاهها با رخداد  ،NAOارتباط معناداری را نشان میدهند (شکل)7؛
و از طرف دیگر از این  36درصد ایستگاه ،حدود  31درصد از آنها در رخداد مثبت  NAOبا تشدید ترسالیها همراه بوده و در
فاز منفی آن خشکسالیها تقویتشده است .در شکل شماره ( ،)7تأخیرهای زمانی  6تا  12ماهه نمایش داده شده است.

118

واسنجی اثر الگوها و شاخص های پیوند از دور بر رخداد خشکسالی های .....

شکل -7ارتباط سنجی بین شاخص  NAOبا مقادیر شاخص نمره  Zبارش برای تأخیر  7تا  12ماهه 7:.aماهه تأخیر 8 ،ماهه تأخیر9 ،b:
ماه تأخیر 10،c:ماه تأخیر 11 ،d:ماه تأخیر 12 ،e:ماه تأخیرf:

شاخص نوسان دریای شمال_ خزر (:)NCP
شاخص  NCPو یا همان نوسان دریای شمال ،یکی از الگوهای پیوند از دوری میباشد که ازلحاظ بعد مسافت در فاصلهی
کمتری نسبت به منطقهی مطالعاتی ما قرار دارد .بهگونهای که در این الگو اختالف فشار نرمال شده بین سطح 500
هکتوپاسکال در شمال دریای خزر و دریای شمال را در نظر میگیرد .نکتهی جالبتوجه اینکه علیرغم فاصلهی نزدیکتر
شاخص موردنظر با منطقهی مطالعاتی ،ولی بیشینهی معناداری بین این شاخص با ایستگاههای موردنظر مربوط به تأخیر 11
ماهه میباشد .بر مبنای این تأخیر زمانی  49درصد از ایستگاههای مطالعاتی ،رخداد الگوهای بارش آنها متأثر از این الگوی
پیوند از دوری بوده است .بهطوریکه ایستگاههای واقع در نیمه غربی و مرکز استان ،بیشینهی فراوانی معناداریها را به خود
اختصاص دادهاند( .شکل شماره  .)8از سوی دیگر خروجیها برای این شاخص نشان داد که رخداد فاز مثبت آن با فراوانی
رخداد ترسالیها همراه بوده و خشکسالیهای استان با فاز منفی آن انطباق بیشتری دارند.
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شکل -8ارتباط سنجی بین شاخص  NCPبا مقادیر شاخص نمره  Zبارش برای تأخیر  7تا  12ماهه 7:.aماهه تأخیر 8 ،ماهه تأخیر9 ،b:
ماه تأخیر 10،c:ماه تأخیر 11 ،d:ماه تأخیر 12 ،e:ماه تأخیرf:

شاخص دمای سطح آب حاره ای اطلس شمالی (:)NTA
در خصوص شاخص بعدی تحت عنوان دمای سطح آب حارهای اطلس شمالی ،مشاهده میشود که این الگو از رابطهی
بسیار معناداری با رخداد الگوهای بارشی استان برخوردار میباشد .بهطوریکه در بازهی زمانی با تأخیر  11ماهه ،الگوهای
بارشی  72درصد از ایستگاههای مطالعاتی متأثر از این شاخص اقلیمی میباشد .برخالف شاخص  NCPکه نیمه غربی استان
بیشینهی تأثیر را از آن میپذیرد ،ولی برای این شاخص ،نیمهی شرقی و مرکز بیشینهی فراوانیهای معناداری را به خود
اختصاص دادهاند( .شکل شماره  .)9همچنین برخالف شاخص  ،NCPرخداد الگوهای ترسالی استان با فاز منفی آن ارتباط
معناداری دارند و فاز مثبت آن تقویتکنندهی شرایط خشکسالی استان بوده است .در شکل شمارهی  9تأخیرهای زمانی  6تا
 12ماهه به تصویر کشیده شده است.
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شکل -9ارتباط سنجی بین شاخص  NTAبا مقادیر شاخص نمره  Zبارش برای تأخیر  7تا  12ماهه 7:.aماهه تأخیر 8 ،ماهه تأخیر 9 ،b:ماه
تأخیر 10،c:ماه تأخیر 11 ،d:ماه تأخیر 12 ،e:ماه تأخیرf:

شاخص الگوی اسکاندیناوی (:)SCAND
منطقهی اسکاندیناوی از جملهی نواحی میباشد که با ریزش هوای سرد بر عرضهای پایین ،مشابه ایران ،کنترلکنندهی
شرایط اقلیمی آن برای دورههای سرد سال میباشد؛ اما الگوی رخداد شاخصی تحت عنوان  ،SCANDبا رخداد و فراوانیهای
ترسالیهای (خشکسالی) استان موردمطالعه قرار گرفت که مشخص شد که بیشینهی فراوانی معناداریها برای ایستگاههای
استان ،متعلق به تأخیر زمانی  9ماهه با  28درصد فراوانی ایستگاهها بوده است .برای این شاخص همانند  ،NTAبیشینهی
معناداریها ازلحاظ توزیع مکانی متعلق به ایستگاههای مرکزی و شرقی استان میباشد .برای شکل  ،10همبستگی بین مقادیر
شاخص نمره  Zبارش با تأخیر زمانهای  6تا  12ماهه با الگوی رخداد شاخص  SCANDنمایش دادهشده است .در ادامه در
جدول شماره ( ،)4بهطور خالصه مناسبترین تأخیر زمانی بین الگوهای پیوند از دوری با شاخص نمره  Zبارش در سطح استان
نشان دادهشده است.
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شکل -10ارتباط سنجی بین شاخص  SCANDبا مقادیر شاخص نمره  Zبارش برای تأخیر  7تا  12ماهه 7:.aماهه تأخیر 8 ،ماهه تأخیر،b:
 9ماه تأخیر 10،c:ماه تأخیر 11 ،d:ماه تأخیر 12 ،e:ماه تأخیرf:
جدول  -4الگوی مناسبترین تأخیر زمانی بین خروجیهای نمره  Zبارش با الگوهای پیوند از دور مطالعاتی در سطح استان
شاخصها

بهترین تأخیر زمانی

تأثیر فاز مثبت یا منفی

POL

 2ماهه

فاز مثبت در ترسالی

AMO

 1ماهه

فاز مثبت در ترسالی

EA/WR

 2ماهه

فاز مثبت در ترسالی

NAO

 10ماهه

فاز مثبت در ترسالی

NCP

 11ماهه

فاز مثبت در ترسالی

SCAND

 9ماهه

فاز مثبت در ترسالی

AO

 6ماهه

فاز مثبت در خشکسالی

EA

 7ماهه

فاز مثبت در خشکسالی

NTA

 11ماهه

فاز مثبت در خشکسالی

منبع :یافته های تحقیق.1396 ،
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نتیجهگیری:
در مطالعهی حاضر ،تأثیرپذیری بارشهای استان گلستان از  9الگو و شاخص پیوندی از دوری اقیانوس آرام و اطلس مورد
واکاوی قرار گرفت؛ اما بهمنظور پایش خشکسالیها و ترسالیهای استان ،از شاخص نمره  Zبارش استفاده گردید و در نهایت
خروجیهای این شاخص خشکسالی بازمان تأخیرهای مختلف  1تا  12ماهه با رخداد الگوهای پیوند از دوری موردمطالعه قرار
گرفت؛ اما پیش از بیان نتایج کلی برای ارتباط سنجی بین شاخصهای پیوند از دوری با شاخص نمره  Zبارش در سطح استان،
الزم به ذکر بوده که روند تغییرات شاخص نمره  Zبارش برای تمامی ایستگاهها و ماههای مختلف با استفاده از آمارهی من-
کندال مورد ارزیابی قرار گرفت .در نهایت نتایج نشان دادند که برای ماههای آوریل با  5درصد معناداری ایستگاهها ،مارس با 15
درصد ،دسامبر با  31درصد ،می با  41و آگوست با  55درصد ایستگاههای مطالعاتی ،روند تغییرات شاخص نمره  Zبارش
کاهشی و معنادار بوده بهگونهای که این شرایط گویای تقویت و تشدید خشکسالیها برای این ماهها و ایستگاههای استان
میباشد .در ادامه از خروجیهای این بخش از تحقیق ،این نتیجه استحصال گردید که روند معنادار مثبت نمره  Zبارش برای
تمامی ماههای سال مشاهده گردید ،اما بیشینهی معناداریها با  74درصد از ایستگاهها متعلق به ماه ژوئن و کمینهی آن با 23
درصد معناداری ایستگاهها برای اکتبر مالحظه گردید .درمجموع برای شاخصهای پیوند از دوری ، AMOبا  1ماه تأخیر ،برای
شاخصهای  EA/WRو  POLبا  2ماه تأخیر ،برای شاخص الگوی اسکاندیناوی ( )SCANDبیشینه معناداری با تأخیر  9ماهه،
برای شاخص نوسانات اطلس شمالی ( )NAOبا تأخیر  10ماهه و برای شاخص نوسان دریای شمال ( )NCPبا تأخیر  11ماهه،
بیشینهی معناداریها در سطح استان مالحظه گردید .همچنین رخداد فاز مثبت (منفی) برای این الگوها با رویداد و تقویت
ترسالیها (خشکسالیها) همراه بوده است؛ اما در بررسی شاخص نوسان قطبی ( ،)AOتأخیر  6ماههی بارشها ،همچنین برای
شاخص الگوی اطلس شرقی ( )EAبا تأخیر  7ماهه و در بررسی شاخص دمای سطح آب حارهای اطلس شمالی ( )NTAبیشینه
معناداری با تأخیر  11ماهه مشاهده گردید .بهگونهای که فاز منفی (مثبت) این شاخصها با رخداد ترسالیها (خشکسالیها)
ارتباط داشته که این متفاوت از سایر الگوهای پیوند از دوری میباشد که پیشتر در قسمت باال در خصوص آنها بحث گردید.
همچنین یافتههای این تحقیق نشان دادند که بیشینه فراوانی معناداریها با  72درصد از ایستگاههای مطالعاتی مربوط به
شاخص  NATمیباشد .الزم به توضیح بوده که با توجه به منطقه بندی شاخصهای موردمطالعه ،بیشینهی ارتباط بین الگوهای
بارشی (ترسالی و خشکسالی) استان متعلق به شاخصهایی بوده که در پهنهی آبی اقیانوس اطلس قرارگرفتهاند .درنهایت
یافتههای این تحقیق میتواند گامی مؤثر در کنترل و مدیریت منابع آبی استان بوده ،بهطوریکه با شناخت صحیح از رابطه بین
الگوهای پیوند از دور و بارشهای استان گلستان میتوان ،پیشبینی مناسبی از تغییرات بارشی فصلهای آتی ارائه نمود تا
بدینوسیله بتوان با شناخت مناسب از رخداد خشکسالی ها و ترسالیها مدیریت مناسب با رویکرد ریسک را مبذول نمود.
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