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چکیده
سیستمهای آبوهوایی ،بهدلیل نشان دادن رفتار تصادفی در سالهای مختلف ،سیستمهاایی پیییاده و در عای حاال
سازمانیافته به شمار میروند ،در ای زمینه ،سیستم پرارتفاع جنبحااره باا جاباهجاایی در محال ارارگیاری خاود در
سالهای مختلف ،واایع محیطی گاه منظم و گاه تصاادفی (خشکساالی یاا ترساالی و  )...را در یا منطهاه باه وجاود
میآورد .ای واایع محیطی ،در سطوح مختلفی از تعادل ،آستانه و مخاطرات جای میگیرند .در ایا نوشاتار در پاساخ
به ای موضوع ،یعنی شناسایی رفتار سیستمهای پرارتفاع جنبحاره از تعادل تا مخاطرات ،تالش شد در االاب تفکاری
سیستمی ،ای روند شناسایی و ارزیابی شود .در رفتارشناسی سیستمهاای آبوهاوایی ،بارهمکانش مطالعاات کمای و
کیفی ضروری است .بدی منظور روش تحهیق در ای مطالعه از دو بخاش الالی تشاکیل مایشاود :در روش تحهیاق
آماری ،دادههای دریافتشدة سطح فشار  300هکتوپاسکال در طی دورة آماری  8341-2081و دادههای بارش ماهانا
 14ایستگاه سینوپتی هواشناسی ،دریافت و تحلیل شد .در گام بعد نتایج آماری باهدساتآماده از سیساتم پرارتفااع،
براساس مفاهیم هشتگان تعادل ،آستانههاا یاا فاری  ،مخااطرات و بالیاای محیطای ارزیاابی شاد و در نهایات شایوة
مدیریتی مخاطرات خشکسالی بررسی شاد .نتاایج نشاان داد کاه در طای دورة زماانی پاژوهش ،بیرونایتاری پربناد
تأثیرگذار بر ایران بهعنوان معرف گسترش حد شمالی پرارتفاع جنبحاره ،از چندی سطح تعادل بهویاژه تعاادل ایساتا،
یکنواخت لحظهای ،دینامی و فراپایدار پیروی کرده و در برخی سالها با اثر آستانهای یا فری مواجه شاده اسات .ایا
فری ها میتواند بیانگر تهدیدی مبنی بر شروع مخاطرات محیطی (خشکسالیهای شدید و بسیار شادید) باشاد کاه در
لورت رفتارشناسی آن و بهکارگیری شیوههای مدیریت فعال مایتاوان آسایبهاای احتماالی (بار محایال ،ساالمت و
داراییهای انسان) ناشی از مخاطرات و بالیای محیطی را کاهش داد .بنابرای میتاوان گفات ،ترکیاب دیادگاه کمای و
کیفی میتواند بهعنوان روشی کاربردی در عرل مدیریت محیال و پیشبینی رفتار سیستمها ،تأثیرگذار باشد.
واژههای کلیدی :پرارتفاع جنبحاره ،خشکسالی ،سیستم آبوهوایی ،مخاطرات محیطی ،مدیریت محیال.
 ای مهاله برگرفته از رسال دکتری ندا مجیدی راد با عنوان اثر جابهجایی پرفشار جنبحارهای در تغییرات زماانی
و مکانی خشکسالیهای ایران ،در دانشگاه خوارزمی به راهنمایی بهلول علیجانی است.
Email: alijani@khu.ac.ir
 نویسندة مسئول ،تلف 03828904348 :
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مقدمه
تغییرات در سیستمهای آبوهوایی ،از چالشبرانگیزتری پدیدههای محیطای باهشامار مایرود.
ای پدیده ویژگیهای محیطی از ابیل مهدار بارش ،خشکسالی ،جابهجا شدن زبانههای پرارتفاع
و  ...را تحت تأثیر ارار میدهد و ممک است موجبات بارهمریختگای نظام آنهاا را فاراهم آورد
] .[23خشکسالی ی پدیدة االیمی تکرارشونده در سیستمهای االیمی اسات کاه اثرهاای آن
لرفاً به نواحی خش و نیمهخش محدود نمیشود ] .[24چاراکاه خشکساالیهاا از کااهش
غیرمنتظرة بارش در مدتی معی حکایت دارد ] .[86ویژگی خشکسالیهاا باه مادت ،اساتمرار،
شدت و وسعت منطه تحت تأثیر بستگی دارد ] [87که در لورت مدیریت نشدن ،به مخاطره و
بینظمیهای محیطی تبدیل میشود ] .[83از سوی دیگر درجات مختلف خشکسالی در سطوح
مختلفی به واوع میپیوندد ].[88
در ای زمینه تحهیهاتی لورت گرفته است .دیاان و همکااران باهکما تحلیال گساترش
کمربند حاره ای در مناطق گرمسیری ناشای از تغییار االایم ،اثرهاایی مانناد جریاان رودبااد و
آهنگهای توفان و جابهجایی در الگوهای بارش را مشاهده کردناد [ .]21ساوکارنی و همکااران
روند افزایشی پرارتفاع جنبحااره را در شامال آمریکاای جناوبی تأییاد کردناد [ .]23ماالیاا و
همکاران نشان دادند که افزایش شدت خشکسالی و تکرار آن ،برای سواحل جنوبی هندوساتان،
بیشتری ضعف ااتصادی را بههمراه دارد [ .]23بابایی فینی و علیجانی بیشتری فراوانی نسابی
خشکسالیهای بسیار شدید را در غارب ،شار و جناوب شار ارزیاابی کردناد [ .]2عسااکره و
همکاران دریافتند که پرارتفاع جنبحاره بهلورت زبانهای از طریق پرارتفاع عربستان و از سمت
جنوب باختر وارد ایران شده و سبب تغییر االیم میشود [ .]88علیجانی و همکاران [ ]89رابط
متهابل دما و ارتفاع جو را بهدلیل افزایش ارتفاع هسته اثبات کردند.
با توجه به ارتباط میان تغییر االیم و خشکسالیهاا ،موضاوعاتی همیاون شاناخت رفتاار و
پیییدگی سیستمهای االیمی یا عملکرد فعالیت های انسانی ،در بروز آشفتگی و داما زدن باه
پیییدگی سیستم و ...مواردی است که با ادراک مرز تغییرات ،در سیستمها میسر خواهاد شاد،
زیرا ممک است در لورت درک نشدن آن ،منابع محیطی ،از روال عادی و تعاادل خاود خاار
شود و بهلورت مخاطره جلوه کند ] .[82بنابرای میتوان گفت شناسایی رفتار ای سیساتمهاا
در موضوعاتی چون جابهجایی مرز پرارتفاع جنبحاره یا واوع خشکسالی ،ضارورت بارهمکانش
مطالعات کمی و کیفی را ضروری میسازد .در ای عرله ،ازآنجا که ی پژوهشگر خاوب ،بارای
پژوهش لحیح و منطهی باید بر سه علم جغرافیاا ،فلسافه و روششناسای مسالال باشاد ]،[89
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بهطور کلی سیستمها از انعطافپذیری زیادی در برابار تغییارات بیرونای و درونای برخوردارناد
] .[80ای سیستمها برحسب پیییدگی رفتار و عملکارد ،باه سیساتمهاای اطعای ،تصاادفی و
پیییدة سازمانیافته طبههبندی میشوند ] .[83بهدلیل ای رفتارها عادم اطعیتای در سیساتم
االیمی وجود دارد که نشان میدهد با وجود شناسایی ساختار و عملکرد سیستمها ،باز نمیتوان
بهدات ،دربارة واکنش یا سیساتم اطمیناان حالال کارد .باا توجاه باه پیییادگی رفتااری
سیستمهای االیمی ،تعادل و آستانههاا مایتواناد همااهنگی کااملی میاان متغیرهاای داخلای
(خشکسالی) با شرایال خارجی (پرارتفاع جنبحاره) را به وجود آورد .تعادل بهطور کلای حاالتی
از سیستم است که دارای پسخوراند منفی میاان اجازای آن اسات ] [1و اابلیات پایشبینای و
مدیریت بهینه را فراهم میسازد ] .[28برای درک و پیشبینی تعادل ،طبههبنادی اناواع تعاادل
در سیستمها از جمله سیستمهای آبوهوایی نیاز است که در هشت ناوع مختلاف طبهاهبنادی
میشود ]( [29شکل  8و جدول .)8

شکل  .1طبقهبندی تعادلهای هشتگانه برمبنای نظر چورلی و کندی [ ]22به نقل از چارلتون ].[21
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جدول  .1طبقهبندی انواع تعادل و ویژگیهای آن در سیستمهای محیطی
نوع تعادل
تعادل ایستا
تعادل باثبات و پایا
تعادل ناپایدار(پایاسازی)
تعادل فراپایدار
تعادل یکنواخت لحظهای
تعادل ترمودینامی
تعادل دینامی

تعادل شبهپایدار

ویژگیها
در ی دورة زمانی ،تغییرپذیری چندانی در سیستم روی نمیدهد و سیستم بهنسابت ثابات
است ].[29
سیستم همواره حول ی تعادل میانگی مشخص ،در نوسان است ].[81
آشفتگی کوچ درون ی سیستم به حرکت بهسمت تعادل جدید منجر میشود ].[26
ی سیستم با آستانههایی روبهرو میشود و در نتیجه آن را با حالت جدیدی روبهرو میکناد
].[81
سیستم حاول مهادار متوساال ثاابتی در نوساان اسات کاه ناشای از عمال متهابال چرخا
پسخوراند در سیستم است ].[4
برخی سیستمها به بیشتری آنتروپی گرایش دارند ].[26
سیستمها با نوسانهای متعادل ،پیرامون ی میانگی  ،با جهتای مشاخص تغییار و حرکات
میکنند ].[81
به اثر آستانهها در ی سیستم اشاره دارد؛ یعنی اگر تعادل دینامی با یا آساتانه برخاورد
کند ،حالت سیستم تغییر خواهد کرد و نوسانها ،حول میانگی جدیادی باه وجاود خواهاد
آمد ].[81

آستانهها نیز بهعنوان گزین دیگر در پیییدگی سیستمهای االیمی معرف شرایطی است که
ی فرایند درلدد رساندن سیستم به تعاادل جدیاد یاا مخااطرات اسات کاه ایا شارایال ،از
ناحیهای به ناحی دیگر در رابطه با ویژگیهای محلی و نحوة ترکیب عوامل با یکادیگر متفااوت
است که خود میتواند شرایال تعادل را از حالت یکنواخت به حالتهای دیگار تغییار دهاد ].[7
آستانهها را میتوان در دانش االیمشناسی تحت عنوان فری ها یاد کرد که معرف لحظهای است
که ی سیستم به عامل بیرونی مانند بروز تغییرات االیمی یا فعالیت های انسانی واکنش نشاان
میدهد ] .[9بهطور کلی آستانهها جداکنندة حالتهای متفاوت ی سیستم از یکدیگرناد ].[26
اگرچه مطالعات آماری و تصاویر ماهوارهای در تعدیل درک بهتر از ای سیستمها ،نهاش مهمای
دارد .ولی ارزیابی جامع از واکنشهای سیستمها نیازمند مطالع آستانهها است ] ،[23باهطاوری
که درک تحول سیستمهای االیمی با تعیی آستانهها در ارتبااط اسات (باینظمای در گاردش
عمومی جو) ] .[83آستانهها را از منظر دیگر میتوان در دو بخش اللی مطالعه کارد ] :[3الاف)
آستان تغییر (تغییر حالت ی فرایند تعادلی به فرایند تعادلی دیگر)؛ ب) آستان زیان (باهدلیال
مداخالت انسانی موجب تغییر ی فرایند تعادلی به مخاطرهزا مایشاود) .باا توجاه باه تعریاف
مخاطرات طبیعی میتوان گفت ای فرایند بهناوعی مفااهیم هشادار پایش از خساارت را معناا
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میکند ] .[6از سوی دیگر مخاطرات محیال ممک است تدریجی و ناگهاانی باشاد ][80؛ اماا در
عمل تفکی مخاطرات محیطی کار بسیار پیییدهای است ،زیرا مخاطرات محیطی ،مؤلفاههاای
طبیعی و انسانی را همزمان در خود دارند ] .[8در ای نوشتار با هدف شناسایی مرز تغییرات در
سیستمهای االیمی از تعادل تا مخاطرات کوشیده ایم با تفکری سیستمی ای روند را شناساایی
و ارزیابی کنیم .در ای زمینه بهعنوان مطالع موردی ،دربارة رفتارشناسی اثرگذاری جاباهجاایی
سیستم پرارتفاع جنبحاره بر واوع و تشدید خشکسالی و تحهیق درباارة شایوههاای مادیریتی
مخاطرات آن ،بحث شده است.
روش تحقیق
در ای مطالعه در گام اول برای بررسی وضاعیت تغییارات زماانی و مکاانی پشات جنابحااره،
آشکارسازی مواعیت ،شناسایی حد شمالی آن و تأثیرات آن بر خشکساالیهاای ایاران منطها
مطالعه در محدودة عرض جغرافیایی  0تا  43درج شمالی و طول جغرافیاایی  0تاا  70درجا
شرای انتخاب شد .سپس به استخرا دادههاای ارتفااع وپوپتانسایل تاراز  300هکتوپاساکال از
پایگاه دادة مرکز ملی پیشبینی محیطی و مرکز ملی پژوهشهای جوی در ی دورة  78ساله با
تفکی افهی  2/3درجه در طی سالهای  8341تا  2081پرداخته شد .انتخااب ایا ساطح باه
ای دلیل است که بیشتری انهالبات جوی در ای تراز اتفا افتاده و بیشتری جرم جو در ایا
تراز بوده است ] .[84سپس دادههای خروجی فشار برای تطبیاق بای دادههاا و لاحت بیشاتر
نمایش دادهها با استفاده از نرمافزار گردس ترسیم و تحلیل شد .در گام بعد برای تشکیل پایگااه
داده بهمنظور ترسیم نهشه و نمودار از دادههاای اساتخرا شاده ،ابتادا باا اساتفاده از نارمافازار
 panoplyداده های فشار وپوپتانسیل طی مراحلی به فرمت استاندارد برای تحلیل تبدیل شاد تاا
براساس آن روند تغییرات زمانی و مکانی پشت جنبحاره مشخص شود (هرچه منحنای میازان
مرکزی سیستم پرارتفاع جنبحاره ارتفاع بیشتری داشته باشد ،معرف شدت پرارتفاع جنبحاره
است) ] .[3سطح تحت پوشش شمالسو و شر سو (تعداد شبکههاایی کاه در زیار یا پربناد
همارتفاع  314وپوپتانسیل و باالتر از آن ارار دارند نشان منطها ساطح پوشاش ایا سیساتم
پرارتفاع هستند .هرچه تعداد شبکههای زیر پوشش سطح ای پرارتفااع بیشاتر باشاد ،شااخص
سطح بیشتر بوده و مساحت بیشتری از منطه پژوهش تحت سیطرة پرارتفاع جنبحاره اسات.
پربند تأثیرگذار که شامل بیرونیتری منحنی میزان پرارتفاع مؤثر بر ایاران باا اادرت بیشاتر از
 314هکتوپاسکال است ،در ماه های گرم سال ،مورد بررسی کمی ارار گرفت .همینی بهدلیال
استیالی بیرونیتری پربند بسته در چهار ماه ووپ  ،جوالی ،آگوسات و ساپتامبر روی محادودة
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سرزمینی ایران ،ای محدودة زمانی برای تحلیل و تفسیر انتخاب شد .در مرحل بعاد باا تحلیال
دادههای خروجی فشار و تطابق آن با نهشههای سینوپتی و همینی خروجی نرمافزار گاردس
و تبدیل دادههای فشار به نمودارهای االیمی ،بارای مطالعا دایاقتار ،دورة آمااری ساالهاای
 8341-2081باه دو دوره (دورة اول  8341-8312و دورة دوم  )8312-2081تهساایم شاد تااا
براساس آن روند تشدید گرمایش جهانی و خشکسالی با دیدگاه کمی -کیفای بررسای شاود .از
ای رو دادههای بارشی  14ایستگاه هواشناسی ایران در طای دورة مطالعااتی  98سااله (-2081
 ،)8317با استفاده از شاخص ( SPIاز جامعتری و در عی حال ساادهتاری روشهاای بررسای
خشکسالی و ترسالی) بررسی شد ].[3
جدول  .2طبقهبندی خشکسالی براساس شاخص [5] SPI

درجۀ خشکسالی

ارزش SPI

درجۀ ترسالی

ارزش SPI

خشکسالی مالیم
خشکسالی متوسال
خشکسالی شدید
خشکسالی حاد

 0تا - 0/33
 -8تا -8/43
 -8/30تا -8/33
بیشتر از -2

ترسالی مالیم
ترسالی متوسال
ترسالی شدید
ترسالی حاد

 0تا 0/33
 8تا 8/43
 8/30تا 8/33
بیشتر از 2

در انتها برای اثبات ارتبااط بای میازان روناد حرکات و رفتارشناسای پربناد پرارتفااع باا تغییارات
خشکسالی ،تحلیل کیفی اطالعات بهدستآمده از سطح انواع تعادل ،آستانه و مخاطرات لورت گرفت.
بحث و یافتهها
بخش اول :رفتارشناسی اثرهای جابهجایی پرارتفاع جنبحاره بر وقوع خشکسالی

بررسی و مهایس میانگی حرکت شمالسوی بیرونیتری پربند بست تأثیرگذار بر ایاران کاه در
ماههای ووپ تا سپتامبر براساس جادول  9در دو دورة مطالعااتی محاسابه شاده اسات ،نشاان
میدهد در هم ماههای گرم ،میانگی ارتفاعی بیرونیتری پربند از  3140بیشتر باوده اسات و
ای ارتفاع جدید خود مبنای محاسبات ارار گرفت.
جدول  .3میانگین ارتفاعی بیرونیترین پربند (منبع :نگارندگان)
سپتامبر

آگوست

جوالی

ژوئن

دورۀ

سپتامبر

آگوست

جوالی

ژوئن

دورۀ

3160

3170

3160

3170

دوم

3130

3130

3130

3130

اول
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جدول  .4مقایسۀ بازۀ گسترش و قدرت ارتفاعی بیرونیترین پربند سیستم پرارتفاع جنبحاره (منبع:
نگارندگان)
قدرت ارتفاعی

بیشترین دامنۀ گسترش

دامنۀ

89/48
89/013
86/38
86/86

0
2/3
2/3
0

2/3
2/3
2/3
2/3

اختالف عرض
جغرافیایی
2/13
8/92
8/37
0/713

ماهها
جون (ووپ )
جوالی (ووپیه)
اوت (آگوست)
سپتامبر

بر ای اساس مطابق با جدولهای  9و  4و شکل زیر میتوان شدت تغییرات را بررسی کارد.
در ماههای ووپ تا سپتامبر ،جاباهجاایی در عارضهاای جغرافیاایی مختلاف ،دامنا گساترش
(شمالیتری و جناوبیتاری عارض جغرافیاایی تحات تاأثیر در دو دوره) ،پاایی تاری عارض
جغرافیایی با عدد ارتفاعی متفاوت پربند در هر ماه گرم (که اخاتالف بای جناوبیتاری نهطا
ارارگیری پربند در دورة دوم نسبت به دورة اول) و بااالتری عارض جغرافیاایی (اخاتالف بای
شمالیتری نهط ارارگیری پربند در دورة دوم نسبت به دورة اول) و اادرت ارتفااعی (اخاتالف
بی میانگی ارتفاعی پربندها در دورة دوم نسبت به دورة اول) ،روناد مببات و افزایشای داشاته
است و بیشتری روند لعودی بهسمت عارضهاای بااال در مااههاای آگوسات و جاوالی دیاده
میشود .اختالف ادرت ارتفاعی پربند در هم ماه ها از جوالی تا آگوست ،روند افزایشی داشته و
افزایش ارتفاع را ثبت کرده است .با مهایس خروجیهای محاسباتی دو دورة مطالعااتی (-8312
 8341و  )8319-2081مشخص شد که پایی تری عارض ارارگیاری پربناد در دورة دوم2/3 ،
درجه حرکت شمالسو را نشان میدهد .همینی در دو ماه جوالی و آگوسات بااالتری عارض
ارارگیری ای پربند  2/3درجه ،حرکت شمال سو داشته است و از نظر ادرت ارتفااعی در تماام
چهار ماه گرم سال دورة دوم ،افزایش ادرت ارتفاعی را بهخصوص در ماه آگوست با  38/86متار
نشان میدهد .در هر چهار ماه گرم سال ،به عرض جغرافیایی ارارگیری پربند افزوده شده اسات
(جدول  .)4با مشاهدة نمودارهای مربوط به حرکت شامالساوی بیرونایتاری پربناد پرارتفااع
جنبحاره در دو دورة گرم سال میتوان انواعی از ترکیب تعادل ،آستانه و مخاطرات را مشااهده
کرد .در رفتارشناسی ای سیستمها ای موارد اابل برداشت اسات :مطاابق باا شاکل زیار در دو
دورة زمانی  8330-8333و  8333-8366در ماه ووپ  ،بیشتری تعادل ایستا مشاهده شد.

901

مدیریت مخاطرات محیطی (دانش مخاطرات سابق)  /دورة  ،6شمارة  ،4زمستان 8931

شکل  .2مقایسۀ حرکت شمالسوی بیرونیترین پربند پرارتفاع جنب حاره در دو دورۀ مطالعاتی

بنابرای تعادل ایستا در دورة اول ،بیشتر اابل ردیابی است کاه ایا موضاوع بیاانگر ثباوت
دوره ای بیشتر در ای زمان اسات .در ایا روناد تعاادل باثباات و پایاا و تعاادل ناپایادار دیاده
نمیشود ،اما سطح تعادل فراپایدار مشاهده میشود؛ با ای تفاوت که در ای ساطح جاباهجاایی
پربند در لورت شمالسو شدن تا حدودی به سطح تعادل پیشی باز میگردد ،نکت شایان ذکر
دیگر مربوط به اثر آستانههاست که ایا روناد در بع ای ساالهاای دورة دوم ،باا آساتانههاای
جدیدی مواجه شده است (آگوست  ،2086سپتامبر  2087و  .)...بهطوری که ارارگیاری پربناد
بیرونی تأثیرگذار بر محدودة تحهیق در دورة دوم مطالعاتی بسیار متغیر بوده و از ساطح تعاادل
در مواردی خار شده است .همینی تعادل یکنواخت لحظه ای با کمتری نوسان در سالهاای
مختلف مشاهده میشود( .دورة اول آگوست سالهای  8337-8370و )...که ای نوسانها بیانگر
اثرهای تغییرات االیم بر پرارتفاع جنبحاره است.
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در گام بعد ادرت ارتفاعی پربندها بررسی شد .با توجاه باه نمودارهاای خروجای مایتاوان
اثرهای تعادل دینامی و شبهپایدار را در چهار ماه گرم سال مشاهده کرد ،بهطوری کاه تعاادل
دینامی در روندهای موجود ماههای آگوست و سپتامبر اابل تشخیص باوده و اادرت ارتفااعی
پربند در جهتی مشخص رو به افزایش است ،اما در تعادل شبهپایدار در روند فو با اثر آستانهها
مواجه میشود .بهعنوان مبال در ماههای ووپ و جوالی ،تعادل شبهپایدار و اثر آستان جدید باا
وضوح بیشتری آشکار شده است .بهطور کلی ای افزایش ارتفاع ،شاواهدی مبنای بار گرماایش
جهانی و شدت گرفت درجات خشکسالی از نرمال به سمت شدید (مخاطرات) است (شکل .)9

شکل  .3نمودار افزایش قدرت ارتفاعی بیرونیترین پربند پرارتفاع جنبحاره در دورۀ مطالعاتی -2112
1442

بخش دوم :مرزبندی تعادل ،آستانه ،مخاطرات و بالیا در وقوع خشکسالی

با توجه به مباحث مطرحشده در زمین تعادل ،آستانه زیان و مخاطرات محیطی ،شناخت پدیده
و ویژگی پایداری سیستمهای جوی یا خالیت انعطافپذیری سیستم تا حدی مهم است که هر
فعالیت یا اادامی که بدون شناخت اثر فعالیت بر پایداری سیستم ،لاورت پاذیرد ،عماالً ناوعی
ناپایداری سیستمی را بهدنبال خواهد داشات .باهطاور کلای هار ااادامی بارای کااهش خطار،
کمهزینهتر از ااداماتی است که برای بهباود وضاعیت بعاد از خطار لاورت مایگیارد ،چراکاه
پیشبینی و پیش گیری ،نتایج مطلوبتری را بههمراه دارد .مهااومساازی و پایاداری سااختاری
کاهش مخاطرات بر ای نکته تأکید دارد که ای اادامات از ابتدا باید در راستای پایداری محیال
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باشد تا آثار سوء مخاطرات کاهش یابد و هزینهها کمتر شود ] .[20مطابق شکل  ،4ی سیستم
ممک است در شرایال مختلفی ،تحت تأثیر تغییارات محایال (شاامل تغییار االیمای ،مادیریت
انسانی و )...ارار گیرد .در مرحل اول سیستمها در لورت حالت تعادلی (بهعنوان مبال در روناد
میانگی بارش) ،بهعنوان منابع محیطی در دسترس سیستمهای کاربردی انساانی اارار خواهاد
گرفت که می توان آن را با عنوان پایداری محیال تعریف کرد .در مرحل دوم با عنوان آستانههای
بحرانی ،وضعیت سیستم در مرز تعاادل و مخااطرات اارار خواهاد گرفات کاه هشاداری بارای
جابهجایی مرز منابع محیطی تا مخاطرات خواهد بود .در مرحل مخااطرات محیطای ،تغییارات
محیال ،ناسازگاری سیستمهای طبیعی و سیساتمهاای انساانی را باهدنباال خواهاد داشات .در
آخری مرحله یا بالیای محیطی یعنی روی دادن واایعی همیون سیالبهای مخرب (پلدختار،
آ اال و ...در بهار  ،)8931خشکساالیهاای اجتمااعی -ااتصاادی و  ...رخ خواهاد داد و بارآورد
خسارات ناشی از آن شایان توجه خواهد بود.

شکل  .4حالت میانگین بارش بهعنوان مبنا ،مرحلۀ آستانه زیان ،مرحلۀ خطر و بالیا بهعنوان مرحلۀ
نهایی ].[32

بر ای اساس برای تشخیص تغییرات محیطی ،با مطالعات لاورتگرفتاه در ایساتگاههاای
منطهه و جدول خروجی حالل از محاسبات  SPIشاهد افزایش روند زمانی خشکسالیها بودیم.
بدی لورت که حدود  30درلد ایستگاههاا شادیدتری خشکساالیهاا را بعاد از ساال 2000
تجربه کردهاند .همینی بیشتری کاهش بارشها در طی دورة مطالعاتی مربوط به غارب ایاران
بوده است .بهعنوان مبال نوسان بارشی ایستگاه شهرکرد در حال نزدیکی مخاطره به بالیا اسات.
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بنا بر بررسیها پر ارتفاع جنبحاره بیشتری استیال و افزایش ادرت ارتفااعی را در فصال گارم
سال دارد .در سالهایی که ادام ح ور ای پرارتفاع در فصل سرد (ماه اکتبار) وجاود داشاته و
خرو دیرهنگام آن از روی منطه تحهیق و ارارگیری با تأخیر بر روی عرضهای پایی تر دیده
شده ،کاهش بارش و افزایش خشکسالی در منطهه را باههماراه داشاته اسات .در بررسایهاای
حالل از مهدار نوسان بارشی در دورة  98ساله در منطه تحهیق ،ساال  2087باهعناوان ساال
نمونه برای تطبیق رویکرد کمی -کیفی انتخاب شد .مطابق شکل  3که باا اساتفاده از شااخص
 SPIو با رویکرد کمای -کیفای ترسایم شاده ،حساسایت منطها تحهیاق باه خطار محیطای
خشکسالی یا ترسالی آشکار شده است .گذشت از حاد آساتانههاای بحرانای (باهطاور معماول
خشکسالی یا ترسالی متوسال) و رسیدن به محدودة مخااطرات محیطای (خشکساالی شادید و
بسیار شدید) را در بیش از ی سوم ایستگاهها ،نشان میدهد .ای روند خشکسالی تهریباً بی 9
تا  3سال با تداوم دوساله تکرار شده و فری هاا را افازایش داده اسات .بارای ملماوستار شادن
محدودة آستانههای بحران تا بالیای محیطی ،خروجی  SPIمرباوط باه مااه اکتبار ساال 2087
(زمان شروع بارشها) ،بهدلیل نزدی بودن به زمان حال و فراگیری خشکسالی در ای مااههاا،
در بیش از  30درلد ایستگاهها ،انتخاب شد کاه خشکساالیهاای شادید و بسایار شادید را در
منطه تحهیق نشان میدهد .ای روند کمی -کیفی بیانگر نوعی تغییر در تعادل سیساتم بارای
رسیدن به آستانههای جدید است و واکنشهای گسترده ای را در موضوعاتی همیون منابع آب،
کشاورزی و ...بههمراه خواهد داشت.
جدول  .5خروجی شاخص  SPIماه اکتبر ( )2112ایستگاههای مطالعاتی
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شکل  .5رفتارشناسی حساسیت به مخاطرات سیالب و خشکسالی در ماه اکتبر در سال نمونۀ 2112

آنیه در کاهش مخاطرات ضروری است ،اتخاذ نوع رویکرد در مدیریت محیال است .در حال
حاضر یکی از دالیل اساسی تلفات زیاد (بالیا) ،نحوة مدیریت و آسیبپذیریهاای سیساتمهاای
انسانی در واکنش به آن است که در آخری سایلهاای فاروردی  ،8931ضاعفهاای اساسای
ماادیریتی آن در کشااور کااامالً آشااکار شااد .ایاا موضااوع و خسااارات گسااتردة آن نیااز در
خشکسالیهای متعدد سراسر کشور مشهود است .مطابق تصویر (شکل  ،)6شیوههای مربوط باه
مدیریت مخاطرات خشکسالی بهشرح زیر است:

شکل  .6نمودار مسائل و طبقهبندی مدیریت مخاطرات خشکسالی (منبع :نگارندگان)
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نتیجهگیری
سیستمهای االیمی در بع ی سالها با توجه به شرایال تأثیرگذار محیطای ،رفتااری تصاادفی را
نشان میدهند .در ای میاان سیساتم پرارتفااع جنابحااره باا تغییار محال ارارگیاری خاود،
پدیدههایی پیییده و تصادفی از خشکسالی یا ترسالی و ...را در ی منطهه به وجود میآورد کاه
ای واا یع محیطی ،در سطوح مختلفی از تعادل ،آستانه و مخااطرات جاای مایگیرناد .در ایا
مطالعه ،بیرونیتری زبان پرارتفاع تأثیرگذار بر ایران از نظر شدت و جهت (شمالسو) مسیریابی
شد که نشان میدهد زبانههای تأثیرگذار بر ایران تا عرضهای شمالی و شمال غرب را فراگرفته
است .حرکت ای زبانه بهسمت عرض جغرافیایی باالتر ،افزایش ارتفاع پربند ،عمق نفوذ و وسعت
دامنهای بیشتر در دورة پژوهش ،نشان از گارم شادن هاوا ،شادت گارفت خشکساالیهاا و در
مجموع تغییرات آبوهوایی دارد .نتایج ای تحهیق در رویکرد کمی ،بیانگر ایا اسات کاه ایا
پربند ،چندی سطح تعادل بهویژه تعاادل ایساتا ،یکنواخات لحظاهای ،دینامیا و فراپایادار را
آشکار میسازد که در برخی سالها با اثر آستانهای مواجه شاده اسات کاه تهدیادی بار شاروع
سطوح مخاطرات محیطی (خشکسالیهای شدید و بسیار شدید) است .بهطاور کلای مخااطرات
محیطی و بهویژه بالیای محیطی ،در زمان آستانهها اهمیت بسیار زیادی پیدا مایکنناد کاه در
لورت مدیریت آشفته و پیشبینی نکردن رفتاار سیساتم االیمای باه مرحلا نهاایی یاا وااوع
خسارات متعدد منجر خواهد شد .در گام نهاایی و در االاب رویکارد کیفای ،موضاوع مادیریتی
خشکسالی ،مبتنی بر رفتارشناسی سیستم االیمی (از تعادل تا بالیا) در چارچوب مدیریت فعال
پیش از بحاران و پاس از بحاران در دو بخاش زیرسااختی و آموزشای اراپاه شاد کاه هرکادام
راهکارهایی در زمین مهاومسازی و کاهش خسارات را بهمنظور مدیریت محیال و پیشبینای آن
در نظر دارند .بنابرای برهمکنش دیادگاه کمای و دیادگاه کیفای را مایتاوان روشای ماؤثر در
مدیریت محیال و پیشبینی رفتار سیستمها المداد کرد.
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