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مرتضی خداقلی
تحقیقات مرتع ،موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور ،سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی،
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چکیده
در این پژوهش ،تأثیر  26الگوی پیوند از دور با میانگین دمای ماهانه بههصهورت فصهلی و سهاننه بهرای سها ههای
 1397تا  1399و ارتباط آن با مخاطرة خشکسالی در استان چهارمحا و بختیاری بررسی شهد .بهرای ایهن کهار از
انواع الگوی پیوند از دور و چههار ایسهتگاه سهینوپتیک بهروجن ،شههرکرد ،لردگهان و کوهرنه بهههمهراه شهاخ
خشکسالی  SPEIدر استان چهارمحا و بختیاری خودواکاوی شد .دادهها با روشهای آماری مختلف از جملهه آمهار
توصیفی ،همبستگی و آزمون من-کندا بررسی شدند .شدیدترین خشکسالیها مربوط به ناحیۀ چههار (کوهرنه )
است .در بین الگوهای پیوند از دور ،الگوی اسهتخر گهر نیمکهرة غربهی بیشهترین تهأثیر را بهر رخهداد خشکسهالی
ناحیههای جنوب غرب اسهتان دارد .ارتبهاط ایهن شهاخ بها خشکسهالی در ناحیهۀ مهذکور مببهت اسهت .ارتبهاط
خشکسالی در ناحیۀ بروجن در بیشتر الگوهای پیوند از دور از جمله شاخ اقیانوس اطله و الگهوی نوسهانههای
دههای اقیانوس آرا و اقیانوس اطل شمالی در فصل پاییز معنیدار است .خشکسالی نیمهۀ جنهوبی (لردگهان) در
فصل گر سا (بهار و تابستان) ارتباط معنیداری با الگوی حارهای اطل جنوبی ،شاخ حارهای اقیانوس اطله
شمالی و اطل شرقی نشان میدههد .خشکسهالیههای شهما غهرب (شههرکرد) ارتبهاط معنهیداری بها شهاخ
چندمتغیرة انسو و اطل شمالی و آرا شهرقی نشهان مهیدهنهد .بررسهی شهاخ  SPEIایسهتگاهههای لردگهان و
قسمت های مرکزی فارسان نشان داد که رخدادهای خشکسهالی در منهاطق مرکهزی و شهر اسهتان چهارمحها و
بختیاری از فراوانی و شدت بیشتری با الگوهای حارهای نیمکرهای شمالی و انسو برخوردار اسهت .براسهاس شهاخ
خشکسالی 7 ،درصد از مساحت استان چهارمحها و بختیهاری در محهدودة طبیعهی اسهت و  23درصهد آن دچهار
خشکسالی خفیف 25 ،درصد دچار خشکسهالی متوسه 30 ،،درصهد دچهار خشکسهالی شهدید و  15درصهد دچهار
خشکسالی بسیار شدید است.
واژههای کلیدی :استان چهارمحا و بختیاری ،خشکسالی ،خودواکاوی ،روند دمایی ،مدیریت مخاطره.
 نویسندة مسئو

Email: aagandomkar@gmail.com
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مقدمه
تغییرات سیستمهای آبوهوایی از چالشبرانگیزترین پدیدههای محیطی به شمار مهیرود .ایهن
پدیده ویژگیهای محیطی مانند بارش ،خشکسالی ،جابهجا شدن زبالههای پرارتفاع و  ...را تحت
تأثیر قرار میدهد و ممکن است موجب بههمریختگی نظم آنهها شهود [ .]24خشکسهالی نهوعی
پدیدة اقلیمی تکرارشونده در سیستم اقلیمی است کهه اثرههای آن فقه ،بهه نهواحی خشهک و
نیمه خشک محدود نمیشود [ .]20خشکسالی ناشی از کاهش غیرمنتظرة بارش در مدتی معین
است [ ]11و ویژگیهای آن به مدت استمرار ،شدت و وسعت منطقۀ تحهت تهأثیر بسهتگی دارد
[ .]12خشکسالی در صورت مدیریت نشدن ،به مخاطره و بینظمیهای محیطی تبدیل میشهود
[ .]14درجات مختلهف خشکسهالی در سهطو مختلفهی بهه وقهوع مهیپیوندنهد [ .]7مخهاطرة
خشکسالی عمدهترین مشکل مناطق خشک و نیمهخشک است و تنوع بسهیار زیهاد در زمهان و
مکان وقوع خشکسالی ،تشخی دقیق آن براساس مشاهدات مکانی را سخت و پیچیده میکند
[ .]23شاخ های خشکسالی تنها برای یک محل معتبرند و قدرت تفکیک مکانی نز را بهرای
ارزیابی خشکسالی ندارند .بها توجهه بهه پیچیهدگی و سهازوکار اقلهیم بهه خصهوص در تغییهرات
سا بهسا و دههای ،تحقیق دربارة آشکارسازی فرایندهای اثرگذار بر این تغییرات و نوسهانهها
ضروری است .الگوها و شاخ های آبوهوایی دور از منطقهه از مههمتهرین عوامهل اثرگهذار بهر
نوسانهای آبوهوایی بهصورت ساننه است [ .]9پیشبینی عناصر اقلیمی و ارتباط سنجی آنهها
با دیگر عناصر و عوامل اقلیمی ،فرصت بیشتر و بهتری را برای برنامهریزی و معرفی راهکارههای
مناسب در اختیار برنامهریزان و مدیران قرار میدهد [ .]4امهروزه بحهران کمبهود آب در جههان
نظر بسیاری از اندیشمندان را به خود جلب کرده است .خشکسالی پدیدهای اقلیمی است که بر
اثر نبود بارش شکل میگیرد .برخالف خشکی که ویژگی بهارز یهک منطقهه اسهت ،خشکسهالی
ممکن است در هر نوع آبوهوایی رخ دهد .درک علل و ماهیت تغییهرات اقلیمهی از مههمتهرین
اهداف جمعآوری دادههای هوا ،اقلیم و پایش پدیدهههای اقلیمهی اسهت بنهابراین نوسهانههای
اقلیمی ناشی از الگوهای پیوند از دور اهمیت زیادی دارد [ .]9پیوند از دور ،ارتباط همزمان بین
نوسانهای عناصر اقلیمی یک مکان با تغییهرات الگوههای فشهار و دمهای سهط دریها در نقهاط
جغرافیایی دیگر اسهت [ .]12از ایهنرو درک اینکهه چگونهه نوسهانهها در حالهتههای مختلهف
اقیانوسی و جوی با تنوع بر مناطق مختلف اثر میگذارد بسیار حهائز اهمیهت اسهت .فراینهدهای
اقلیمی جهانی ،منطقهای و محلی نشان میدهند که شرای ،دما و بارنهدگی در منهاطق مختلهف
جهان مانند آسیا ،اروپا ،قاره آمریکا و آفریقا تحت تأثیر این حالهتهها هسهتند [ .]25تحقیقهات
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گسترده ای در زمینۀ الگوی پیوند از دور و خشکسالی در سط ایران و جهان انجا گرفته است.
امینی و همکاران ( ،)1396تأثیر نوسانهای ماهانۀ دمای آب دریای مدیترانه بهر نوسهان ماهانهۀ
بارشهای شما غرب ایران را بررسی کردند .نتایج نشان داد که ارتبهاط معنهیداری (در سهط
اطمینان  11تا  15درصد) بین گر بودن تما دریا و افزایش بارش ماه آوریل در منطقۀ شهما
غرب مشاهده شد [ .]2اسماعیلی و همکاران ( )1399روند تغییرات دمای سواحل جنوبی ایهران
و ارتباط آن با الگوهای پیوند از دور را با استفاده از دادههای حداقل و حداکبر دمایی طهی دورة
 1988-2019بررسی کردند .نتایج نشان داد که الگوهای نوسانهای مدیترانهه بهر رونهد دمهایی
تأثیر بسیار زیادی دارد [ .]1لی و همکاران ( ،)2018تأثیر الگوی پیوند از دور بر بارندگی جنوب
غربی چین را با استفاده از دورة آماری  1979-2016بررسی کردند .نتایج پژوهش نشان داد که
ارتباط گردش جوی جنوب آسیا با آتالنتیک شمالی بهرای ناهنجهاریههای بهاران مببهت اسهت
[ .]22برانسوا و همکاران ( ،)2019بهه بررسهی تهأثیر الگوههای پیونهد از دور بهر مهدت زمهان
یخبندان رودخانههای یخی در کانادا در طی دورة آماری  1950-1999پرداختند .نتهایج نشهان
داد که قویترین پیوندها بین الگوهای ارتباطی حارهای اطل شمالی ،اطله شهرقی و قطبهی
ارتباطات ا نینیو با اقیانوس آرا و مدت زمان یخ در غرب کانهادا اسهت [ .]15چهن و همکهاران
( ،)2020به بررسی تأثیر الگوهای پیوند از دور بر دمای بهارة در شما مرکهزی اروپها و شهما
شرقی آسیا در طی سا های  1957-2017پرداختند .نتایج نشهان داد کهه نوسهانههای قطهب
شما و الگوی آتالنتیک شمالی– اوراسیا بیشترین تأثیر را بهر دمهای بههاره در ایهن دو منطقهه
دارد .استان چهارمحا و بختیاری از مناطقی است که در سا های متمادی دچار تغییرات آبو
هوایی و نوسانهای دمایی شده است [ .]16خورشیددوست و همکهاران ( ،)1389تهأثیر انسهو را
بر بارشهای فرین و خشکسالیهای مناطق حارهای بررسی کردند .یافتههای آنها بیانگر ارتبهاط
بسیار زیاد بارش و خشکسالی با پدیهدة انسهو اسهت [ .]4اسهتیج و همکهاران ( ،)2015نیهز بهه
مقایسۀ توزیع فراوانی شاخ خشکسالی  SPEIدر اروپا پرداختند و توزیعهای دوپارامتری گاما
و مقادیر حد عمومی را برای شاخ  SPEIمناسب تشخی دادند [ .]26ههدف ایهن پهژوهش،
بررسی رابطۀ تأثیرات  26الگوی پیوند از دور با میانگین دمای ماهانه بهصورت فصلی و ساننه و
ارتباط آن با مدیریت مخاطرة خشکسالی با استفاده از شاخ  SPEIاست .نوآوری تحقیق ایهن
است که با توجه به اینکه مقادیر شاخ خشکسالی تنها نمایانگر شدت خشکسالی با توجهه بهه
مقادیر بارش است ،در این پژوهش سعی شده گذشته از وضهعیت شهدت خشکسهالی ،مهدیریت
مخاطرة خشکسالی از نظر الگوهای پیوند از دور در استان چهارمحها و بختیهاری نیهز بررسهی
شود.
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روش تحقیق
در این پژوهش از میانگین دادههای دمای ماهیانهۀ ایسهتگاهههای بهروجن ،لردگهان ،شههرکرد و
کوهرن استفاده شد .مشخصهات ایسهتگاه هها در جهدو  1نشهان داده شهده اسهت .داده ههای
الگوهای پیوند از دور نیز از سایت ناسا تهیهه شهد .در ایهن پهژوهش از  26الگهوی پیونهد از دور
استفاده شد .نتایج به صورت فصلی و برای سا  1397تا  1399با استفاده از آزمون من -کندا
بررسی شده و برای تعیین ارتباط بین دما و خشکسهالی از شهاخ  SPEIاسهتفاده شهد .بهرای
ارزیابی روند تغییر در میانگین دما ،ابتدا کیفیت آماری و همگن بهودن دادهههای ایسهتگاهههای
بروجن ،لردگان ،شهرکرد و کوهرن با استفاده از آزمهون ران ارزیهابی و ارتبهاط خشکسهالی بها
استفاده از شاخ خشکسالی  SPEIو پیروی سری دادهها از الگوی همگن تأییهد شهد .په از
آن نابهنجاری و بهنجاری دادههای میانگین دما با استفاده از آزمهون کولمهوگروف -اسهمیرنوف
بررسی شد .براساس نتایج تجزیهوتحلیلهای آزمون کولموگروف -اسمیرنوف ،اگر  pکوچکتر از
 0/05بود ،بهمعنای نرما نبودن توزیع است .بهرای بررسهی معنهیدار بهودن رونهد تغییهرات از
آزمون من -کندا استفاده شد و در فاصلۀ اطمینان  95و  99درصد بررسی شد.
جدول  .1مشخصات ایستگاهها
نام ایستگاه

طول جغرافیایی

عرض جغرافیایی

ارتفاع

دامنۀ زمانی

بروجن
لردگان
شهرکرد
کوهرن

51° 30ˊ 00
̋
50° 81ˊ 66
̋
50° 85ˊ 00
̋
52° 11ˊ 66
̋

31° 95ˊ 00
̋
31° 51ˊ 66
̋
32° 28ˊ 33
̋
32° 43ˊ 33
̋

2197
1580
2049
2285

تا سا
تا سا
تا سا
تا سا

از زمان تأسی
از زمان تأسی
از زمان تأسی
از زمان تأسی

2019
2019
2019
2019

ضریب همبستگی پیرسون که به آن همبستگی گشتاوری پیرسون نیز گفتهه مهیشهود ،بها
عالمت  rهمواره با کنارنوشت آن که معرف متغیرهایی است که ضریب همبستگی آنها محاسهبه
میشود (برای نمونه  rxyکه همبستگی بین متغیرهای  xو  yرا نشهان مهیدههد) نمهایش داده
میشود .این ضریب بهمنظور بررسی رابطۀ بین دو متغیر پیوسته (فاصلهای یها نسهبی) اسهتفاده
میشود و میزان تغییرپذیری مشترک بین دو متغیر یا اشتراک آنها را نشهان مهیدههد .ضهریب
همبستگی بین  +1و  -1در نوسان است .ضریب همبستگی پیرسون از طریق رابطۀ  1بههدسهت
میآید:
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()1
آزمون ناپارامتری من-کندا توس ،من ( )1945ارائه شد و توسه ،کنهدا ( )1975برپایهۀ
رتبۀ دادهها در یک سری زمانی بس ،و توسعه یافت .این آزمون در سا  1988توس ،سهازمان
جهانی هواشناسی پیشنهاد شد که در بررسی معنیداری رونهد سهریههای اقلیمهی بارهها و در
موارد مختلف استفاده شده است .از این آزمون برای بررسهی تصهادفی بهودن و تعیهین رونهد در
سریها استفاده میشود [ .]12این آزمون با استفاده از رابطۀ  2صورت میگیرد:
()2

4P
1
)N (N  1

T 

 Tآمارة من -کندا  N ،تعداد کل سا های آماری و  Pمجموع تعداد رتبهههای بهزر تهر از
ردیف  inاست که بعد از آن قرار میگیرند.
شاخ خشکسالی  SPEIمناسبترین نمایه برای تحلیل خشکسالی و نیز ترسهالی بههویهژه
تحلیلهای مکانی است [ .]5مقادیر مببت بیانگر بارش بیشتر از مقدار متوس ،و مقهادیر منفهی
بیانگر بارش کمتر از مقدار متوس ،بارش است .شاخ خشکسهالی  SPEIدر بررسهی تهأثیرات
کمبود بارش بر آبهای زیرزمینی ،ذخایر و منابع آب سطحی ،رطوبت خاک و جریان آبراههههها
کارایی مناسبی دارد [ .]12بهصورت خالصه معادلۀ محاسباتی ایهن شهاخ از طریهق رابطهۀ 3
ارائه میشود:
()3

X ij X im
σ

SPEI 

که در آن 𝜎 انحراف معیار Xij ،بارندگی فصلی در ایستگاه بارندگی  iبا  jتعداد مشهاهده و Xim

میانگین درازمدت بارندگی است.
محدودۀ پژوهش
استان چهارمحا و بختیاری در نیمۀ جنوبی کشور بین عرضهای جغرافیایی  31درجه و  9دقیقه و
 30ثانیه تا  32درجه و  49دقیقه و  5ثانیۀ شمالی و طو های جغرافیهایی  49درجهه و  29دقیقهه و
 56ثانیه تا  51درجه و  26دقیقه و  49ثانیۀ شرقی واقع شده است .قسمت عمدة استان چهارمحا و
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بختیاری در شر تودة کوهستانی بلنهد زردکهوه بختیهاری قهرار گرفتهه و مرزههای آن از شهما بهه
استانهای لرستان و اصفهان ،از شر به استان اصفهان ،از جنوب به استان کهگیلویه و بویراحمد و از
غرب به استان خوزستان محدود شده است .مساحت استان چهارمحا و بختیاری ب اسهاس نقشهۀ
پایۀ طر آمایش  16410کیلومتر مربع است .این استان با میهانگین ارتفهاعی  2135متهر از سهط
دریاهای آزاد به با ایران نیز معروف است .زردکوه بختیاری با بهیش از  4000متهر ارتفهاع از سهط
دریای آزاد ،بلندترین قلۀ این منطقه است .همچنین شش ایستگاه سینوپتیک در استان چهارمحا
و بختیاری قرار دارند که عبارتانهد از دو ایسهتگاه در شههرکرد ،یهک ایسهتگاه در کوهرنه  ،یهک
ایستگاه در لردگان ،یک ایستگاه در بروجن و یک ایستگاه نیز در سامان (شکل .]13[ )1

شکل  .1موقعیت جغرافیایی منطقۀ پژوهش

بحث و یافتهها

بررسی آمار توصیفی نشان میدهد کهه بیشهترین میهانگین دمهایی در ایسهتگاهههای بهروجن،
شهرکرد ،کوهرن و لردگان در ماه جونی بههترتیهب  22/21 ،23/38 ،22/74و  27/80درجهۀ
سانتیگراد و کمترین میانگین دمایی در ایستگاههای بروجن ،شههرکرد ،کوهرنه و لردگهان در
ماه ژانویه بهترتیب  -3/85 ،-1/20 ،-0/99و  3/76درجۀ سانتیگراد است .میهانگین سهاننه در
ایستگاههای بروجن ،شهرکرد ،کوهرنه و لردگهان بههترتیهب  9/90 ،11/48 ،11/29و 15/79
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درجۀ سانتیگراد اسهت .بررسهی چهولگی و کشهیدگی میهانگین دمهای ایسهتگاهههای بهروجن،
شهرکرد ،کوهرن و لردگان نشان میدهد که مقادیر چولگی و کشهیدگی در همهۀ ایسهتگاههها
بین  -2و  +2است ،بنابراین دادهها بهصورت نرما است .با توجه به جهدو  2و بررسهی رابطهۀ
بین میانگین دمای ایستگاهها ،رابطۀ معناداری بین پارامترها وجود دارد .نتایج نشان میدهد که
همبستگی در سط اطمینان  99درصد بین ایستگاههای شهرکرد ،کوهرن و لردگان با بروجن
بهترتیب  0/949 ،0/957 ،0/544و بین لردگان و کوهرن  0/937است .همبسهتگی در سهط
اطمینان  95درصد بین ایستگاههای کوهرن و لردگان با ایستگاه شهرکرد بههترتیهب  0/484و
 0/483است .نتایج نشان داد که در استان چهارمحا و بختیاری ،ننهگزینی نواحی خشکسهالی
براساس الگوهای پیوند از راه دور و ارتباط آن با شاخ خشکسالی ،تداعیکننده مسیر عبهور و
گذر از سامانههای بارشزاست .با اینکه مناطقی در این استان قرار گرفتهاند که به لحها مقهدار
بارش دریافتی یکسان نیستند ،وارد نشدن الگوها و سامانههای از دور به منزلۀ نبود رخداد بارش
و خشکسالی در کل این استان چه در مناطق کمبارش و چه در مناطق پربارش خواهد بود.
جدول  .2مقادیر همبستگی میانگین دمای ایستگاههای همدیدی با یکدیگر در طول دورۀ آماری
ایستگاهها

بروجن

بروجن
شهرکرد
کوهرن
لردگان

1
**0/544
**0/957
**0/949

ایستگاهها
بروجن
شهرکرد
کوهرن
لردگان

بروجن
0
0/006
0
0

شهرکرد

کوهرنگ

**

**

0/544
1
*0/484
*0/483

0/957
*0/484
1
**0/937

لردگان
**

0/949
*0/483
**0/937
1

مقادیر sig

شهرکرد
0/006
0
0/017
0/17

کوهرن
0
0/017
0
0

لردگان
0
0/017
0
0

نتایج مبتنی بر ضریب همبستگی بین الگوههای پیونهد از دور و میهانگین دمها در ایسهتگاههها در
فصل بهار نشان میدهد که ایستگاه بروجن با الگوی اطل جنهوبی در سهط خطهای  5درصهد و بها
الگوهای اطل شمالی و اقیانوسی و منطقهای در سط خطای  1درصد دارای همبسهتگی معنهیدار
است .ایستگاه شهرکرد با الگوی اطل شمالی در سط خطای  5درصد دارای همبسهتگی معنهیدار
است و در سط خطای  1درصد با هیچکدا از الگوهای پیونهد از دور همبسهتگی معنهیداری نهدارد.
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ایستگاه کوهرن با الگوهای اطل جنوبی در سط خطای  5درصد و با الگوههای اطله شهمالی و
اقیانوسی و منطقهای در سط خطای  1درصد دارای همبستگی معنیدار است .ایسهتگاه لردگهان بها
الگوی اطل شمالی در سط خطای  5درصد و با الگوهای اطل شمالی و اقیانوسی و منطقههای در
سط خطای  1درصد دارای همبستگی معنیدار است .در بین الگوهای پیونهد از دور ،الگهوی اطله
جنوبی بهصورت مشترک در همۀ ایستگاهها دارای همبستگی معنیدار و الگوههای اطله شهمالی و
اقیانوسی و منطقهای بهجز ایستگاه شهرکرد با ایستگاههای دیگهر دارای همبسهتگی معنهیدار اسهت.
الگوهای قطبی با برخی از ایستگاههها رابطهۀ مببهت و بها برخهی رابطهه منفهی دارنهد .نتهایج ضهریب
همبستگی بین الگوهای پیوند از دور و میانگین دما در ایستگاهها در فصل تابستان نیز نشان میدههد
که ایستگاه بروجن در سط خطای  5درصد با الگوی اقیانوس آرا و در سهط خطهای  1درصهد بها
الگوهای اطل شمالی و اقیانوسی و منطقهای همبستگی معنیدار دارد .ایستگاه شههرکرد بها الگهوی
اقیانوس اطل در سط خطای  5درصد همبستگی معنهیدار دارد و در سهط خطهای  1درصهد بها
هیچکدا از الگوهای پیوند از دور دارای همبستگی معنیدار نیست .ایستگاه شهرکرد بها ههیچکهدا از
الگوها در سط خطای  5و  1درصد دارای همبستگی معنهیدار اسهت .ایسهتگاه کوهرنه در سهط
خطای  5درصد با الگوی اقیانوس اطل شهمالی و در سهط خطهای  1درصهد بها الگوههای نیمکهرة
شمالی همبستگی معنیدار دارد .ایستگاه لردگان در سهط خطهای  1درصهد بها الگوههای اقیهانوس
اطل شمالی دارای همبستگی معنیدار است و با هیچکدا از الگوههای پیونهد از دور مهورد بررسهی
دارای همبستگی معنیدار نیست .ایستگاه لردگان در سهط خطهای  1درصهد بها الگوههای اقیهانوس
اطل شمالی و اقیانوس آرا دارای همبستگی معنیدار است و با هیچکدا از الگوههای پیونهد از دور
مورد بررسی دارای همبستگی معنیدار نیست .الگوهای قطبی ،اقیانوس اطل شهمالی و اقیانوسهی و
منطقهای با همۀ ایستگاهها دارای رابطۀ مببت و الگوههای اطله جنهوبی و اطله شهرقی بها همهۀ
ایستگاهها دارای رابطۀ منفی است .دیگر الگوها با برخی از ایستگاهها رابطهۀ مببهت و بها برخهی دیگهر
رابطۀ منفی دارند .در مشاهدات فصل بهار ،مشخ شد که براساس سناریوهای اقلیمهی تغییراتهی در
تعداد وقایع و حتی طبقات خشکسالی نسبت به دورة پایه مشاهده نمیشود ،اما در دورة میانی وقهایع
خشکسالی و طبقات خشکسالی تغییر کرده و به طبقات شدت خشکسالی متوس ،و شدید نسبت بهه
الگوهای پیوند از دور اقیانوس اطل شمالی و قطبی برای همۀ ایستگاهها تمایل یافته است.
نوسانهای خشکسالیها و ترسالیهای استان چهارمحا و بختیاری با نواحی دیگر متفهاوت
است .ارتباط خشکسالیهای این ناحیه با الگوی فاز منفی ،سبب خشکسالی در این ناحیه شهده
است .پیوند انسو ،الگوی آرا شرقی ،قطبی مببت بوده و فاز مببت آن سبب ترسالی و فاز منفی
سبب خشکسالی در این ناحیه شده است.
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شکل  .2نقشۀ پهنهبندی معناداری روند نوسان حداقل دما

تحلیل الگوهای پیوند از دور با استفاده از آزمون من -کندال

نتایج آزمون من -کندا میانگین دما در ایستگاه بهروجن نشهان مهیدههد کهه مقهدار  p-valueدر
ماههای ژانویه ،مارس ،جون ،ساننه ،زمستان ،بهار ،تابستان کمتر از  0/05است بنابراین نمیتهوان
فرض صفر را رد کرد و دارای روند نیست .در مقابل بهرای مهاهههای فوریهه ،آوریهل ،مهی ،جهونی،
آگوست ،سپتامبر ،اکتبر ،نوامبر ،دسامبر و پاییز بهدلیهل اینکهه مقهدار  p-valueبهزر تهر از 0/05
است ،فرض صفر را میتوان رد کرد و دارای روند است .در ایستگاه شهرکرد نتایج نشهان مهیدههد
که مقدار  p-valueدر ماههای آگوست و پاییز کمتر از  0/05است بنابراین نمیتوان فرض صهفر را
رد کرد و دارای روند نیست .در مقابل ماههای ژانویه ،فوریه ،مهارس ،آوریهل ،مهی ،جهون ،جهونی،
سپتامبر ،اکتبر ،نوامبر ،دسامبر ،ساننه ،زمستان ،بهار و تابستان ،مقدار  p-valueبهزر تهر از 0/05
است بنابراین فرض صفر را میتوان رد کرد و دارای روند است .نتایج آزمون من– کنهدا و شهیب
سِن در ایستگاه کوهرن نشان میدههد کهه مقهدار  p-valueدر مهاهههای ژانویهه ،فوریهه ،مهارس،
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جونی ،ساننه ،زمستان و تابستان کمتر از  0/05است بنابراین نمیتوان فرض صهفر را رد کهرد و
دارای روند نیست (شکل  .)3در مقابل در ماههای آوریل ،مهی ،جهون ،آگوسهت ،سهپتامبر ،اکتبهر،
نوامبر ،دسامبر و پاییز بهدلیل اینکه مقدار  p-valueبزر تر از  0/05است ،فرض صفر را مهیتهوان
رد کرد و دارای روند است .در ایستگاه لردگان نتایج نشان میدهد که مقدار  p-valueدر مهاهههای
ژانویه ،فوریه ،مارس ،می ،جون ،سپتامبر ،ساننه ،پهاییز ،زمسهتان ،بههار و تابسهتان کمتهر از 0/05
است بنابراین نمیتوان فرض صفر را رد کرد و دارای روند نیست .در مقابل برای مهاهههای آوریهل،
جونی ،آگوست ،اکتبر ،نوامبر و دسامبر که مقدار  p-valueبزر تر از  0/05اسهت فهرض صهفر را
میتوان رد کرد .با توجه به آزمون من -کندا و ارتباط آن با الگوی پیوند از دور ،روند خشکسهالی
در استان چهارمحا و بختیاری نیز در طی دورة پژوهش با نوسان همراه بهوده اسهت .شهدیدترین
ترسالی این ناحیه با الگوی پیوند از دور اقیانوس اطل شمالی بهوده اسهت .در مرتبهۀ او بیشهتر
بارش دریافتی در این استان در فصل پاییز درخور توجه است و سامانۀ بارشی این ناحیه بهصهورت
ادغامی سودان و مدیترانه است یا بهصورت انفرادی هر کدا از الگوهای پیوند از راه دور منجهر بهه
بارش میشود و اثر خشکسالی را در این ناحیه کمرن تر میکند (جدو .)3
جدول  .3تحلیل آزمون من – کندال در دمای میانگین ایستگاهها
Kendall's tau

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
جون
جونی
آگوست
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر
ساننه
پاییز
زمستان
بهار
تابستان

بروجن
0/384
0/275
0/493
0/188
0/290
0/464
0/246
0/029
0/290
0/290
0/116
0/167
0/442
0/275
0/399
0/478
0/413

شهرکرد
0/174
0/036
0/217
-0/116
-0/145
0/022
-0/087
-0/435
-0/268
-0/116
-0/254
0/036
-0/007
-0/297
0/188
0/051
-0/239

کوهرن
0/399
0/406
0/522
0/246
0/130
0/275
0/312
-0/101
0/225
0/196
-0/080
0/239
0/478
0/087
0/442
0/536
0/384

p-value

لردگان
0/304
0/341
0/348
0/120
0/297
0/406
0/555
0/217
0/500
0/246
0/065
0/217
0/514
0/384
0/341
0/420
0/565

بروجن
0/009
0/063
0/001
0/206
0/050
0/002
0/097
0/862
0/050
0/050
0/442
0/264
0/003
0/063
0/007
0/001
0/005

شهرکرد
0/244
0/823
0/143
0/442
0/333
0/901
0/568
0/003
0/070
0/442
0/087
0/823
0/980
0/045
0/206
0/747
0/107

کوهرن
0/007
0/006
0/000
0/097
0/385
0/063
0/035
0/503
0/130
0/189
-0/602
0/107
0/001
0/568
0/003
0/000
0/009

لردگان
0/040
0/021
0/018
0/427
0/045
0/006
0/000
0/143
0/001
0/097
0/673
0/143
0/000
0/009
0/021
0/004
0/000
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شکل  .3نقشههای پهنهبندی معناداری روند بارش براساس شاخص من– کندال

کاهش میانگین بارش در سالهای آبی استان چهارمحال و بختیاری

میانگین وزنی بارش در استان چهارمحا بختیاری تاکنون  376میلیمتر بوده است و بها توجهه
به میانگین وزنی بارش بلندمدت که  533میلیمتر است تا پایان فروردین  65درصد از میانگین
ساننۀ بارندگی رخ داده است .بیشترین کاهش بارندگی در استان در شهرستان بروجن با منفهی
 46درصد ،در شهرستان سهامان بها منفهی  42درصهد ،در شههرکرد بها منفهی  39درصهد و در
کوهرن با منفی  35درصد است (شکل .)4
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شکل  .4کاهش میانگین بارش در سالهای آبی استان چهارمحال و بختیاری

پهنهبندی خشکسالی هواشناسی در استان چهارمحال و بختیاری

با توجه به تغییر رژیم بارش و زمان بارش از زمستان به یک ماه در بهار و یک ماه در پهاییز مهی
توان گفت تأثیرات خشکسالی بیشهتر در تهأمین آب شهرب و همچنهین در بخهش کشهاورزی و
باغداری خواهد بود و نیمۀ شرقی استان آسیب بیشتری خواهد دید .افزایش گازهای گلخانههای،
تبخیر و تعر پتانسیل ،سرعت باد و کاهش رطوبت نسهبی ههوا از عوامهل مهثثر در خشکسهالی
استان چهارمحا و بختیاری است .افزایش دمهای جهوی ،تغییهر شهکل و کهاهش بهارشهها بها
الگوهای پیوند از دور و نبود مدیریت بهروز از جمله مواردی است که سبب افزایش خشکسالی و
کمبود آب در مناطق مختلف استان چهارمحا و بختیاری میشود .بیشتر قسهمتههای اسهتان
چهارمحا و بختیاری دارای خشکسالی متوسه ،،ضهعیف و نرمها اسهت امها در ههیچ یهک از
شهرستانها ،ترسالی شدید تا ترسالی بسیار شدید دیهده نمهیشهود .نتهایج نشهان داد براسهاس
شاخ خشکسالی 7 ،درصد مساحت استان چهارمحا و بختیاری در محهدودة نرمها اسهت و
 23درصد آن دچار خشکسالی خفیف 25 ،درصد دچار خشکسهالی متوسه 30 ،،درصهد دچهار
خشکسالی شدید و  15درصد دچار خشکسالی بسیار شدید است .نبود این ترسالیها در اسهتان
چهارمحا و بختیاری سبب ایجاد بحران و مخاطرات کمآبی ،کاهش منابع آبی زیرزمینی ،ایجاد
بحران در حوزة اقتصاد و صنعت ،کاهش تنوع زیستمحیطهی ،تهدیهد محهی ،زیسهت ،افهزایش
آتشسوزیهای طبیعی ،افزایش تلفات دا و کمبود مواد غذایی شده است (شکل .)5
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شکل  .5پهنهبندی خشکسالی هواشناسی در سطح استان چهارمحال و بختیاری براساس شاخص
SPEI

نتیجهگیری و پیشنهادها
استان چهارمحا و بختیاری از نظر توپوگرافی ،سرزمینی مرتفع و کوهستانی اسهت .دمهای ههر
منطقه تحت تأثیر عوامل عرض جغرافیایی ،ارتفاع از سط دریها ،شهیب ،جههت شهیب ،پوشهش
گیاهی و  ...تغییر میکند .ارتفاعات بلند و کوهستانی استان چهارمحا و بختیاری سبب شده که
دما در بیشتر مناطق استان نسبت به دیگر مناطق غرب ،جنوب و جنوب غربی ایران بسیار کمتر
باشد .بنابراین بررسی تغییرات اقلیمی و تأثیر الگوهای پیوند از دور بر دمای منطقه بسیار حهائز
اهمیت است .هدف پژوهش حاضهر ،شناسهایی و پهنههبنهدی خشکسهالی اسهتان چهارمحها و
بختیاری به کمک شاخ خشکسالی  SPEIبود .داده های شاخ از داخل ایستگاه های اسهتان
چهارمحا و بختیاری شامل بروجن ،شهرکرد ،لردگان و کوهرن اسهتخرا شهده و بهه کمهک
آزمون من -کندا خودواکاوی شدند .سپ ارتباط هر کدا از پهنه ها با الگوههای پیونهد از دور
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جوی – اقیانوسی تجزیه وتحلیل شد .نتایج نشان داد که اسهتان چهارمحها و بختیهاری از نظهر
شدت شاخ خشکسالی به چهار ناحیه و پهنۀ متفاوت و مجزا به لحا مکانی تقسیم میشود:
ناحیۀ جنوب شرقی ،ناحیۀ شما غربی ،نیمهۀ شهمالی و نیمهۀ جنهوبی .مکهانگزینهی پهنهههها
نشان دهندة تأثیر سامانه های بارشزا و عبور و محل گذر آنها در اسهتان چهارمحها و بختیهاری
است .روند خشکسالی و ترسالی در هر کدا از نواحی (شهرکرد ،بهروجن ،لردگهان و کوهرنه )
به صورت متوالی دیده میشود .شدیدترین خشکسالیها مربوط به ناحیۀ چهار (کوهرن ) اسهت.
در بین الگوهای پیوند از دور الگوی استخر گهر نیمکهرة غربهی بیشهترین تهأثیر را بهر رخهداد
خشکسالی ناحیههای جنوب غرب استان دارد .ارتباط این شاخ با خشکسالی در ناحیۀ مذکور
مببت است .ارتباط خشکسالی در ناحیۀ بروجن با بیشتر الگوهای پیوند از دور از جمله شهاخ
اقیانوس اطل و الگوی نوسان های دهه ای اقیانوس آرا و اقیانوس اطل شمالی در فصل پاییز
معنیدار است .خشکسالی نیمۀ جنوبی (لردگان) در فصل گر سها (بههار و تابسهتان) ارتبهاط
معنیداری با الگوی حاره ای اطل جنوبی ،شاخ حاره ای اقیهانوس اطله شهمالی و اطله
شرقی نشان میدهد .خشکسالیهای شهما غهرب (شههرکرد) ارتبهاط معنهیداری بها شهاخ
چندمتغیرة انسو و اطل شمالی و آرا شرقی نشان میدهد .رضیئی و همکاران ( )1386نیز در
بررسی تغییرات دمای سواحل جنوبی ایران به این نتیجه رسیدند که الگوههای واقهع در اطله
شمالی و آرا حارهای بیشترین اثر را بر دمای سواحل جنوبی ایران دارند [ .]5پژوهش صهالحی
و حاجیزاده ( )1392نیز نشان میدهد که الگوی  ،TSAمثثرترین الگو در تبیین تغییرات دمای
ایستگاههاست [ .]6نوآوری تحقیق بیانکنندة این است کهه مقهادیر شهاخ خشکسهالی تنهها
نمایانگر شدت خشکسالی با توجه به مقادیر بارش است .از اینرو در این پژوهش سعی شهد کهه
تنها وضعیت شدت خشکسالی در نظر گرفته نشود ،بلکه مهدیریت مخهاطرة خشکسهالی از نظهر
الگوهای پیوند از دور در استان چهارمحا و بختیاری بررسی شود .پیشنهادهای پژوهش حاضهر
بهمنظور مدیریت خشکسالی در منطقه عبارت است از تقویت و حمایت از تشکلهای مردمی در
مدیریت مخاطرات خشکسالی و بهکارگیری مد ههای پهیشبینهیههای آتهی خشکسهالی بهرای
آسیبپذیری کمتر.
تقدیر و تشکر
این مقاله با حمایت گروه آب و هواشناسی دانشکدة علو انسانی دانشگاه آزاد اسالمی نجف آبهاد
انجا گرفته که به این وسیله از آنها تشکر میشود.
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