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Abstract
Climate change with changing climate patterns and confounds
Ecosystems discipline, imports Serious consequences on the
environment. Changes in weather patterns Could lead to severe
flooding, extreme heat or cold, more frequent droughts. Each of
these phenomena could Put at risk the regional food reserves.
North east of Iran due to the large area has very varied natural
conditions and each of the areas included specific natural features.
The extent of the area and factors such as mountains rising, desert
areas , stay away from the water zones and different winds lead to
variety of weather in each of those area. Based on the results if the
man-kendall test and AHP model in north east of Iran, climatic
elements with ascending trend (82.25%) much more than climatic
elements with descending trend (35.5%) affect on climate change
in north east of Iran. Areas that experience most climate changes
due to descending elements (number of frost days , average
moisture, the number of days with snowfall,24-hour rainfall,
annual precipitation) is seen in the South and South east of region.
Climatic elements with ascending trend (The average temperature,
the minimum temperature, the maximum temperature, hours of
sunshine) cover most extent of this region. Only Ghochan and
Sabzevar stations demonstrate the least climate changes.
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چکیده
تغییرات آب و هوایی با تغییر الگوهای اقلیمی و به هم ریختن نظم
 تغییر در الگوهای آب. تاثیرات جدی بر محیطزیست دارد،اکوسیستمها
 تکرار، گرما و سرماهای شدید،و هوایی میتواند به وقوع سیلهای شدید
 حتی هر یک از.بیشتر خشکسالیها و گرم شدن جهانی هوا منجر شود
این پدیدهها میتواند ذخایر غذایی یک منطقه را نیز در معرض خطر قرار
 شمالشرق کشـور به سبب وسعـت زیـاد از شرایط طبیعـی بسیار.دهـد
متنوعـی برخـوردار بـوده و هـر یـک از نواحـی آن دارای ویـژگـیهای
 گستردگی منطقه و عواملی مانند وجود رشته.طبیـعی خاصی میباشد
 دوری از پهنههای آبی و وزش بادهای،کوههای مرتفع و مناطق کویری
.مختلف موجب گوناگونی آب و هوا در هر یک از مناطق آن گردیده است
 در شمال شرقAHP کندال و مدل- بر اساس نتایج حاصل از آزمون من
 درصد) خیلی بیشتر از22/25(  عناصر اقلیمی با روند صعودی،کشور
 درصد) در تغییرات اقلیمیشمال شرق35/5( عناصر اقلیمیبا روند نزولی
 مناطقی که بیشترین تغییرات آب و هوایی را از.ایران سهیم بودهاند
،لحـاظ عناصـر هواشناسـی با رونـد نزولـی (تعـداد روزهای یخـبندان
) بارش ساالنه، ساعته24  بارش، تعداد روزهای برفی،متوسط رطوبت
 در قسمتهای جنوب و جنوبشرقی منطقه مشاهده.تجربه میکنند
، دمای حداقل، عناصر اقلیمی با روند افزایشی (متوسط دما.میشوند
 بیشتــرین وسعت منطقه را پوشــش،) ساعــات آفتابی،دمای حداکثــر
 دچار کمترین، سبزوار، در این میان فقط ایستگاههای قوچان.میدهند
.تغییرات آب و هوایی میباشند
 مدل فرایند، من ـ کندال، شمال شرق ایران، تغییر اقلیم:کلماتکلیدی
.سلسله مراتبی
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واکاوی عناصر هواشناسی ایستگاههای شمال شرق کشور...

 -1مقدمه
اقلیم امروز یک مساله جهانی است که مورد توجه
سیاستمداران ،اقتصاددانان ،دانشمندان ،محققان ،کشاورزان و
دامداران میباشد ،چرا که تغییر اقلیم بر بسیاری از پدیدهها،
عناصر و محیطزیست اطراف ما همچون اقتصاد ،انرژی،
کشاورزی ،منابع آب ،زندگی شهری ،حمل و نقل ،بهداشت و
سالمت موثر است .به منظور بررسی پدیده تغییر اقلیم و
عواقب مرتبط به آن در سال  1322هیات بین الدول برای
تغییر اقلیم به وسیله سازمان جهانی هواشناسی و برنامه
محیطزیست سازمان ملل پایهگذاری شد.
تغییـرات دمـا موضــوعی اسـت کـه امـروزه مـطـالعـات
بیشماری را به خود اختصاص داده است .سناریوی گرمایش
جهانی یکی از سناریوهای مطرح در سطوح ملی ،منطقهای و
جهانی میباشد .در حال حاضر سرعت باالرفتن دما نسبت به
گذشته افزایش چشمگیری داشته است .نتیجه تحقیقات نشان
میدهد هر ساله تراز آب اقیانوسها در اثر آب شدن یخچالها،
در حال افزایش است و حتی اگر مصرف تمام سوختهای
فسیلی نیز پایان یابد ،افزایش تراز آب اقیانوسها به دلیل تغییر
اقلیم اتفاق خواهد افتاد [.]1
بارش یک عنصر غیر ترمودینامیک بوده و تغییرات
زمانی و مکانی قابل مالحظهای به خصوص در مناطق خشک
و نیمه خشک دارد .تغییر دما نیز به نوبه خود باعث تغییرات
فیزیکی ،شیمیایی و زیستمحیطی بر روی زیستکره و نیز
باعث ایجاد تغییرات بارش میشود .به دنبال پدیده گرم
شدن زمین ،الگوی بارش جهانی نیز تغییر خواهد کرد .تغییر
الگوی بارش متاثر از تغییر تبخیر و دگرگونی الگوی گردش
عمومیاست که به دنبال آن برخی نواحی مرطوبتر و بعضی
دیگر خشکتر میشود .عالوه بر مقدار ریزش ،زمان بارش و
نوع آن نیز دگرگونی میپذیرد .روند بارش و دما در کل
جهان یک سویه نیست .تغییرات آب و هوا الزاماً به معنای
تغییرات بارش و دما نمیباشد .احتماالً بارش در عرضهای
باال در فصول سرد تمرکز بیشتری پیدا میکند [.]2
شمال شرق کشور را استان پهناور خراسان بزرگ در
برگرفته است که به سبب وسعت زیاد از شرایط طبیعی
بسیار متنوع برخوردار بوده و هر یک از نواحی آن دارای
ویژگـیهای طبیعی خاصـی میباشـد .گسـتردگی استـان و
عواملی مانند وجود رشته کوههای مرتفع و مناطق کویری،
دور از پهنههای آبی و وزش بادهای مختلف موجب گوناگونی
آب و هوا در مناطق آن گردیده است.

فعالیت اصلی اقتصادی استان ،کشاورزی و فعالیتهای
مرتبط با آن است که به شدت به شرایط آب و هوایی منطقه
وابسته است .با توجه به اینکه تغییر اقلیم در بخشهای
مختلف منطقه مورد مطالعه (به دلیل موقعیت جغرافیایی
منطقه نسبت به گردش عمومیجو (سامانههای سیارهای)،
توپوگرافی ،خصوصیات فیزیکی زمین (دشتها ،بیابانها،
ارتفاعات ،و جهت ارتفاعات و فاصله از منابع رطوبتی) ممکن
است متفاوت باشد ،برای آنکه بتوان از هر رژیم
اقلیمیحداکثر بهره اقتصادی را ببریم ،الزم است قبل از
برنامهریزی ،عناصر آب و هوایی و میزان تغییرات آن را در
دورههای مختلف بررسی نموده تا بتوان با شناخت اثر
وضعیــت جـوی ،بیشتــرین بـازده اقتصــادی را از انـــواع
فعالیتهای اقتصادی ،کشاورزی و  ...داشته باشیم.
به دنبال طرح جدی مساله تغییر اقلیم ناشی از
فعالیتهای بشر ،ضرورت مطالعاتی در این زمینه در کشور
بیش از پیش احساس گردید .در این راستا در اواسط دهه
 07میالدی مطالعاتی به منظور آشنایی با مفاهیم اصلی
تغییر اقلیم انجام شده است.
ابراهیمی و همکاران در بررسی تغییر اقلیم در دشت
مشهد ،به مطالعه تغییر اقلیم و گرم شدن کره زمین و
تغییرات درجه حرارت در طول دورههای آماری دراز مدت
پرداختند .دراین پژوهش روند تغییرات درجه حرارت با روش
رگرسیون و من کندال و لتن مایر مورد بررسی قرار گرفت.
نتایج پژوهش نشان داد که روند تغییرات دمای هوا در آغاز
ماهها مثبت و افزایشی بوده و میتوان از این تغییرات به
عنوان نمایهای از تغییر اقلیم نام برد [.]3
عزیزی و همکاران با دادههای ماهانه  11متغیر
اقلیمیدر دو گروه متغیرهای دما و رطوبت در نیمه غربی
ایران ،طی دوره  57ساله مبتنی بر تحلیل آماری چند
متغیره و مدلهای پیش بینی باکس جنکینز به بررسی
تغییر اقلیم پرداختند .با توجه به محاسبههای صورت گرفته
بر روی دادهها ،متغیرهای دمایی به ویژه میانگین حداقل
دما ،حداقل مطلق و دمای نقطه شبنم دارای روند تغییرات
معنـیدار ولـی با جهـتهای متفـاوت بــوده ،در حـالی کـه
دادههای رطوبت و بارش غالباً از روند تغییرات معنیداری
برخوردار نبودند [.]4
دانش کار آراسته و شکوهی برای بررسی رخداد تغییر
اقلیم در ایران از دو سری زمانی تصاویر ماهوارهای بارش
ماهانه و میانگین دمای ماهانه ،هر کدام شامل  131تصویر از
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دادند و افزایش فراوانی در وقوع سالهای خشک و تر را
مشاهده کردند .بر اساس نتایج تحقیق با وجود روند معنیدار
در بارش فصلی و درون سالی در میانگین بارش ساالنه ،روند
با اهمیتی مشاهده نگردید ،در حالیکه بارش ساالنه یک
افزایش کلی را نشان میداد[.]2
فرانکزیک و هی جان چانگ در سال  2773به مطالعه
اثرات تغییـر اقلیـم و شهرنشینی در حوضـه جبل الطـارق از
سال  1303تا  2772پرداختند و به این نتیجه رسیدند که
متوسط دمای ساالنه  1/2درجه سانتیگراد و بارش  2درصد
در منطقه افزایش داشته است .این در حالی است که در
فصل تابستان حدود  1/1درصد رواناب منطقه ،کاهش یافته
است[.]3
در مطالعاتی که توسط فولند در سال  1332انجام شده،
حاکی از روند افزایشی درجه حرارت کمینه در دهههای اخیـر
اســت .ایــن افــزایش دمــای شــبانه عمــدتاً در کشــورهای
امریکا،چین و استرالیا مشاهده شده است [.]17
در مطالعهای که توسط کریشنامورتی و شوکال ()1333
در مورد خشـکسـالی صـورت گرفتـه ،تغییرپـذیری فصـلی و
ساالنه بارندگی هند مـورد توجـه قـرار گرفتـه اسـت .در ایـن
تحقیق دادههـای  3077ایسـتگاه مطالعـاتی مـورد اسـتفاده و
تجزیه و تحلیل قرار گرفت و مشخص گردید که سـالهـای بـا
خشکی شدید همراه بـا آنومـالی بارنـدگی منفـی در مقیـاس
بزرگ ،برای کـل هنـد در تمـام فصـل موسـمیدوام داشـته و
تغییرپذیری فصلی بارندگی نیز در طول فصل موسمی با وقوع
دورههای برگشتی مشخص میشود.
رابطـه بین ال نینــو و خشکسـالی نیـز از مطالعــات
جدیدی است که مورد توجه محققان قرار گرفته است[.]11
در تحقیق دیگری که توسط اسمیت ( )2772در مورد
خشکسالی و با استفاده از سیستم اطالعات جفرافیایی
صورت پذیرفته ،این پدیده در جنوب فلوریدای ایالت متحده
آمریکا بررسی شده است .در طول زمستان و بهار سال
 2771میالدی در جنوب فلوریدا ،یکی از بدترین و
شدیدترین خشکسالیها در تاریخ ثبت شده است .در این
مطالعه سعی شده از دادهها و اطالعات به صورتی مداوم در
سراسر دورههای خشکسالی جهت مدیریت منابع آبی و
کاهش اثرات اکولوژیکی خشک سالی استفاده شود [.]12
سیالگی( )2771طی تحقیقاتی در کشور ایاالت متحـده
آمریکا به کمک اطالعات هواشناسی  217ایستگاه ،به این نتیجه
رسید که تبخیر  -تعرق واقعی در طـول دوره آمـاری  1311تـا
 1337افزایش معنیداری داشته است .میانگین تبخیـر -تعـرق

ژانویه  2770استفاده کردند .ایشان با استفاده از این تصاویر،
تغییرات مکانی و زمانی این دو متغییر اقلیمیرا مورد بررسی
قرار دادند .همچنین ایشان برای سنجش وجود یا عدم وجود
تغییرات اقلیمیدر سطح کشور از آزمون من-کندال بهره
گرفتند .نتایج تحقیق آنها نشان داد که در دوره زمانی مورد
مطالعه ،کشور روند صعودی دما را در سطح معنیدار 33
درصد داشته و نواحی مختلف کشور نیز دستخوش تغییرات
معنیدار بارش در سطوح مختلف بوده است ،به طوری که
نواحی شمال ،شمال غرب ،جنوب و جنوب شرق روند نزولی
بارش ماهانه را تجربه کردهاند .از آن جایی که تغییرات
بارش ،دوره و شدت سیالبها و خشک سالیها را تحت تاثیر
قرار میدهد ،بنابراین آنها روند تغییرات جریان در سطح
حوضههای آبریز درجه دوی کشور را بررسی کرده و نتایج را
برای حوضههای درجه یک کشور ارایه کردند .نتایج این
بررسی نشان داد که روند کاهشی در جریان حوضهها وجود
داشته و تغییرات اقلیمیدر ایران رخ داده است [.]5
باباییان و همکاران در مطالعهای به ارزیابی تغییر اقلیم
کشور در دورهی  2717-2733مـیالدی بـا اسـتفاده از ریـز
مقیاسنمایی دادههای مدل گـردش عمـومیجـو پرداختنـد.
نتایج نشاندهنده کاهش  3درصـدی بـارش در کـل کشـور،
افزایش آستانه بارشهای سنگین و خیلی سنگین به ترتیـب
 13و  33درصد و افزایش میانگین ساالنه دما به میـزان 7/5
درجه سانتیگراد میباشد که بیشترین افـزایش ماهانـه دمـا
مربوط به ماههـای سـرد سـال اسـت .اسـتانهـای خراسـان
شمالی ،آذربایجان غربی و شرقی با بیشترین افزایش دمـا در
دهه  2727مواجه خواهند بود [.]1
سرابیان و نیک پور در مقالهای درصد انتشـار گازهـای
گلخانهای را در ایران مشخص کردند .در ایـران  00درصـد از
انتشار گازهای گلخانهای مربوط به بخش انرژی 2 ،درصد آن
مربــوط بــه بخــش جنگــل 0 ،درصــد مربــوط بــه بخــش
کشاورزی 1،درصد مربوط بـه بخـش صـنعت و  2درصـد آن
مربوط به مواد زاید میباشد [.]0
عالوه بر فعالیتهای بین المللی و توافقـات جهـانی در
زمینه اقلیم و تغییرات آن ،در سـالهـای اخیـر و بـه دنبـال
گزارشات مربوط به افزایش گازهای گلخانهای و درصد آنها،
 CO2و تغییــرات اقلیمــیمطالعــاتی در ســطح جهــانی و
منطقهای توسط محققین و دانشمندان انجام شده است کـه
به موارد زیر اشاره میشود:
الفلین و همکاران در سال  2772تغییرات اقلیمی را با
تحلیل واریانس بارندگیهای فصلی و ساالنه مورد آزمون قرار
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افزایـش محصـول گندم زمستـانه در شمال چین  13درصد
( تحت سناریو انتشار  )B2و  13درصد ( تحت سناریو انتشار
 )A2و مربوط به سالهای  2771و  2770خواهد بود1 .
درصد افزایش در تبخیر و تعرق و  17و  0درصد افزایش
بهرهوری آب به ترتیب تحت سناریوهای  A2و  B2از دیگر
نتایج به دست آمده است .در مورد ذرت محصول به میزان
 15و  12درصد تحت سناریوهای  A2و  B2کاهش و تبخیر
و تعرق تا سال  2775بیش از  17درصد افزایش خواهد
داشت که منجر به کاهش  25درصدی بهرهوری آب تحت
دو سناریوی مذکور میگردد [.]12
در مطالعهای که هارمسن و همکاران ( )2773انجام
دادند ،تخمینی از بارش ،تبخیر و تعرق مرجع ،کمبود بارش
( بارش منهای تبخیر و تعرق مرجع) و کاهش عملکرد نسبی
محصول را برای یک گیاه تحت شرایط تغییر اقلیم برای سه
منطقه در پورتریکو به نامهای اجانتاس ،مایاگو والجاس به
دست آوردند .نتایج این تحقیق نشان میدهد که میانگین
 27ساله مازاد بارش سپتامبر در همه سناریوها و مناطق از
 121تا  321میلیمتر بین سالهای  2777تا  2773افزایش
و به طور عکس میانگین  27ساله کمبود بارش فوریه از -20
تا  -00میلیمتر بین  2777تا  2773تغییرداشته است[.]13
میلر در سال  2774با در نظر گرفتن شرایط تغییر
اقلیـم در حوضـههای رودخانـههای ایالت کالیفرنیای آمریکا
پیشبینی کردند که تا پایان قرن حاضر ذوب برف هر سال
زودتر آغاز میگردد و ذخایر برف زمستانه به میزان 57
درصد کاهش مییابد [.]27
مدرس و سیلوا در سال  2770روندهای بارش را در
مناطق خشک و نیمه خشک ایران مورد بررسی قرار دادند.
آنها در تحقیق خود از سریهای زمانی بارش ساالنه ،تعداد
روزهای بارانی در هر سال و بارش ماهانه  27ایستگاه
استفاده نمودند .نتایج تحقیق ایشان نشان داد که روندهای
افزایشی و کاهشی در بارش ساالنه وجود دارد و فقط برای
دو ایستگاه سبزوار و زاهدان این روندها از لحاظ آماری به
وسیله آزمون من – کندال با احتمال  35درصد و  33درصد
تایید شدند .همچنین به استثنای ایستگاههای کاشان و
تربت ،روند مهمیاز لحاظ آماری در متوسط تعداد روزهای
بارانی در هر سال وجود ندارد .از طرفی آنها دریافتند که از
لحاظ بارش ساالنه در بخشهای شمالی محدوده ایران روند
افزایشی و در بخش جنوبی روند کاهشی وجود دارد و در
بارش ماهانه روندهای مشاهده شده در طول فصول زمستان
و بهار ارزشمند بوده و یک حرکت فصلی از تمرکز بارش را

واقعی برای کلیه ایستگاهها افزایشی در حدود  3درصد در طـول
دوره آماری را نشان میدهد .بیشترین میزان افزایش در ناحیـه
شرقی و پس از آن در بخش مرکزی اتفاق افتاده ،لیکن در بخش
غربی میزان تبخیر -تعرق واقعی ثابت بوده است[.]13
باین و همکاران در سال  2772به بررسی تغییرات
اقلیمیدر حوضه رودخانه کلمبیا با استفاده از مدل RCM
پرداختند .نتایج نشان میدهد که تغییر اقلیم باعث افزایش
دمای  1/2درجه سانتیگراد و کاهش بارش به میزان 3
درصد خواهد شد و افزایش رواناب در زمستان و کاهش آن
در سایر فصول را پیشبینی کردند[.]14
چانگ چان و همکاران در سال  2770به بررسی اثر
تغییر اقلیم بر دما ،بارش و سطح پوشش برف و روند تغییرات
آنها در حوضه رودخانه تاریم چین پرداختند .نتایج نشان داد
که افزایش جهشی در دما و بارش در اواسط دهه  1327با
استفاده از روشهای تعیین روند ناپارامتریک مشاهده میشود
ولی تغییر سطح پوشش برف قابل توجه نیست[.]15
مطالعات انجام شده در سودان توسط عالجیب و مان
سل در سال 2777نشان میدهد در تمام مناطق به جزء
منطقه شمالی ،متوسط درجه حرارت ساالنه روند افزایشی
معنیداری داشته است ،به نحوی که از دهه  1347تا 2777
متوسط درجه حرارت ساالنه ،افزایشی بین  7/72تا 7/2
درجه سانتیگراد را در هر دهه دارا بوده است [.]11
برنز و همکاران در سال  2770روندهای اقلیمیو
اثرات آنها را بر منابع آب در حوضه کوهستان کاتس کیل
در نیویورک آمریکا مورد بررسی قرار دادند .آنها در تحقیق
خود از آزمون ناپارامتریک من ـ کندال برای محاسبه روندهای
ساالنه ،ماهانه و چند ماهه دما ،میزان بارش ،رواناب حدی و
تبخیر -تعرق پتانسیل در ناحیه مورد مطالعه در طول
سالهای  1352-2775بر مبنای دادههای  3ایستگاه
دماسنجی 12 ،ایستگاه باران سنجی و هشت ایستگاه اندازهگیری
سیالب استفاده کردند .نتایج تحقیق این افراد نشان داد که
یک الگوی افزایشی دما ،بارش ،رواناب و تبخیر و تعرق
پتانسیل در ناحیه وجود دارد .همچنین متوسط دمای هوای
ساالنه منطقهای با اندازه  7/1درجه در طول  57سال از دوره
مورد بررسی افزایش یافته است که بزرگترین افزایشها و
بیشترین تعداد روندهای صعودی مهم در حداقل دمای هوای
روزانه وجود دارد [.]10
مو و همکاران ( )2773به ارزیابی تاثیر تغییر اقلیم بر
تبخیر و تعرق ،بهرهوری آب و عملکرد گندم و ذرت در
شمال چین پرداختند .نتایج نشان داد که بیشترین میزان
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ایستگاهها بیشتر باشد ،نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل آمار و
اطالعات دقیقتر میباشد.
در بررسیهای اولیـه مبنــای انتخـــاب ایستـگاههای
هواشناســی طــول دوره آمــاری قــرار گرفتــه اســت ،یعنــی
ایستگاههایی که دارای دوره آماری طـوالنیتـری باشـند ،بـه
عنوان ایستگاههای مورد مطالعه انتخاب میشوند.
جـدول شماره  1مشخصـات ایستـگاههای هواشنـاسی
منطقه مورد مطالعه را نشان میدهد.

نشان میدهند که بیان میکنند تغییرات اقلیمیمهمیدر
مناطق خشک و نیمه خشک ایران وجود نداشته است [.]21
در سال  2772تودیسکو و ورنی در بررسی تغییر
اقلیم مرکز ایتالیا ،روند افزایش کمینه دما در سه منطقه
پروچا ،ترنی و اسپولتو ،روند افزایش بیشینه دما در اسپرلتو و
روند افزایش متوسط دما در پروچا و اسپولتورا در نیم قرن
گذشته ثبت نمودند [.]22
گو و همکاران در سال  2717تاثیرپذیری بهرهوری آب و
عملکرد گندم و ذرت از تغییرات اقلیم را در شمال چین و در
قرن  21بررسی نمودند .ایشان از سه سناریو انتشار
 A2,B2,A1Bمدل گردش عمومی HadCM3و مدل CLIGEN
برای تولید دادههای هواشناسی روزانه و از مدل گیاهی
 CERESبرای بررسی تاثیر تغییرات اقلیمیبر گندم و ذرت
استفاده نمودند .بدون در نظر گرفتن اثرات مثبت افزایش
دیاکسیدکربن در رشد گیاهان مقادیر  3/2و  3/2درصد
افزایش به ترتیب در میزان عملکرد گندم و ذرت حاصل شده
است و در صورت افزایش غلظت دی اکسید کربن به ppm
 ،177میزان عملکردگندم و به ترتیب  32و  12درصد و
بهرهوری آب  25تا  47درصد افزایش خواهد داشت [.]23
استیل دانی و همکاران در سال  2772برای بررسی اثر
تغییر اقلیم بر هیدرولوژی در ایرلند 3،حوضه را مورد بررسی
قرار دادند و در تحقیق خود از مدل اقلیمیبزرگ مقیاس
 ECHAM5استفاده کردند و مدل اقلیمیمنطقهای  RCAرا
برای کوچک مقیاسسازی دینامیکی دادههای بارش و دما به
کار بردند .در این تحقیق از مدل مفهومیبارش – رواناب برای
تولید جریان رودخانه در دوره پایه  1311-2717و دوره آینده
 2721-2717تحت سناریوی  A1Bاستفاده شده است .نتایج
این تحقیق نشاندهنده وجود یک چرخه فصلی به صورت
افزایش بارش زمستانه ،کاهش بارش تابستانه و افزایش دما در
سراسر کشور ایرلند میباشد .همچنین نتایج نشان داد که
تمامیتغییرات مورد انتظار در متوسط جریان زمستانه و
تابستانه و تغییرات در ماکزیمم ساالنه متوسط جریان روزانه
وابسته به خصوصیات حوضه ،زمانبندی و بزرگی تغییرات
مورد انتظار در بارش در هر حوضه است[.]24

جدول  -1مشخصـات ایستــگاههای هواشنـاسـی در
شمال شرق ایران
ایستگاه
بجنورد
قوچان
گلمکان
مشهد
سبزوار
تربتحیدریه
کاشمر
گناباد
فردوس
طبس
بیرجند
سرخس
نهبندان
قائن

طول
جغرافیایی
50/12
52/45
53/10
53/32
50/33
53/33
52/22
52/41
52/11
51/50
53/10
11/72
17/72
53/11

عرض
جغرافیایی
30/23
30/11
31/23
31/11
31/71
35/11
35/12
34/21
34/71
33/31
32/53
32/31
31/32
33/34

ارتفاع
1112
1220
1101
333/2
302
1457/2
1173/0
1751
1233
011
1431
235
1211
1432

در این تحقیق به دالیل زیر طول دوره آماری  25سال
انتخاب گردید.
الف) در سالهای اخیر به دلیل استفاده از دستگاههای
پیشرفته ،اطالعات دریافتی دقیق تر و کاملتر از سالهای
گذشته بوده و صحت و استاندارد بودن دیده بانیها در
سالهای جدید بهتر از سالهای قبل میباشد.
ب) به دلیل بیشتر بودن آمار و اطالعات واقعی ،کمتر
از آمار بازسازی استفاده شده است.
ج) تعداد بیشتری از ایستگاههای هواشناسی در این
دوره ،دارای  25سال آمار بوده و از اطالعات آنها استفاده
شده است.
لذا ایستگاههایی که حداقل  25سال آمـار دارنـد ،بـر اسـاس
شکل شماره 1عبارتند از :بجنـورد ،مشـهد ،سـبزوار ،کاشـمر ،تربـت
حیدریه ،سرخس ،فردوس ،بیرجند ،قائن ،قوچان ،گلمکان ،نهبندان،

 -2مواد و روشها
اساس و مبنای تراز و تعدیل آمـاری ،آمـار و اطالعـات
ایســتگاههــای هواشناســی مــیباشــد کــه در مطالعــات
پتانسیلیابی به صورت شبکهای انجام میشود .هر چه تراکم

طبس و گناباد .طول دوره آماری از سال  1320تا  2711تعیین شد.
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شکل -1موقعیت ایستگاههای هواشناسی در شمال شرق ایران

جهت بررسی روند تغییرات عناصر اقلیمیشمال شرق
کشور از آزمون آماری ـ گرافیکی من کندال استفاده شد .این
آزمون ابتدا توسط من ارایه و سپس توسط کندال ()1305
بسـط و توسعـه یافت .از نقاط قـوت این آزمون میتوان به
مناسب بودن کاربرد آن برای سریهای زمانی اشاره نمود که
از توزیع خاصی پیروی نمیکنند .همچنین اثر پذیری ناچیز
این روش از مقادیر حدی که در بعضی سریهای زمانی
مشاهده میشود از دیگر مزایای استفاده از این روش است .لذا
با توجه به توانمندیهایی که این آزمون در آشکار سازی
تغییرات رخ داده در سریهای زمانی متغیرهای اقلیمیدارا
میباشد ،بسیار مورد توجه محققین حوزههای مطالعاتی تغییر
اقلیم بوده است .آزمون من کندال فرض صفر عدم وجود روند
در سریهای زمانی را بررسی میکند .در این راستا نقاط تغییر
ناگهانی را هم شناسایی میکند.
برای آزمون فرض صفر عدم وجود روند ،آماره

()2

در این فرمول  Tgسطح معنیداری یا اطمینان آزمون
است که در این تحقیق بر اساس سطح احتمال  35درصد
آن  1/31است .بنابراین در صورت اعمال این مقدار ،مقدار
آماره استاندارد من کندال برابر با میباشد .حال با توجه به
مقدار بحرانی به دست آمده ،سه حالت زیر برقرار خواهد شد:
 -1اگر  +7/21< t<-7/21باشد ،روند معنیداری در
سریهای زمانی مشاهده نمیشود.
 t>-7/21 -2باشد ،روند معنیدار منفی در سریهای
زمانی مشاهده میگردد.
 -3اگر  t<+7/21باشد ،روند معنیدار مثبت در
سریهای زمانی مشاهده میشود.

کندال( )tبر اساس فرمول زیر محاسبه میشود:
()1

𝐻∑4
−1
)𝑁(𝑁 − 1

4𝑁 + 10
√𝑔𝑡𝑇0 = ∓
)9𝑁(𝑁 − 1

 -3نتایج و بحث
هر گونه تغییری در اقلیم ابتدا در دمای هوا و سپس در
سایر عناصر اقلیمی بروز پیدا میکند .در نتیجه سریعترین راه
ممکن برای بررسی تغییرات اقلیمیکـه آیـا تغییـر اقلـیم در
منطقه اتفاق افتاده است یا نه ،مطالعـات عناصـر هواشناسـی
میباشد.

=𝑡

که در آن 𝐻 ∑ فراوانی تجمعی تعداد رتبههایی است
که باالتر از هر ردیف قرار میگیرند و  Nتعداد سالهای دوره
آماری است که در این تحقیق  25سال میباشد .آماره
استاندارد کندال(  ،)𝑇0از رابطه زیر محاسبه میشود.
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نهبندان و سبزوار روند معنیداری در سری زمانی متوسط
دما مشاهده نمیشود.
بیشـترین حالـت افزایشــی بیـن دماهـا ،در متـوسط
دماهــای حداقــل مشاهـده شده است ،به طـوری کـه جـز
ایستگاههای سبزوار و قوچان که روندی را نشان نمیدهند،
باقی ایستگاهها دارای روند افزایشی میباشند ،به ویژه این که
افزایش دما عمدتاً در دمای شبانه رخ داده است .به عبارت
دیگر افزایش دمای این منطقه نه به دلیل کاهش تابشهای
ورودی (که تعیین کننده دمای روزانه است) بلکه به دلیل
کاهش تابشهای خروجی (که تعیین کننده دمای شبانه
است) بوده و تابشهای خروجی به شدت متاثر از مقدار
گازهای گلخانهای جو میباشد.

 -1-3متوسط دما ،حداقل و حداکثر ساالنه
دمای هوا از جمله عناصر مهم اقلیمیاست که در
ایجاد آن عالوه بر انرژی تابشی خورشید ،عوامل دیگری
مانند ماهیت فیزیکی ،هدایت گرمایی ،ناهمواری و جهت
آفتابگیری ،ارتفاع سطح زمین و وزش باد و شرایط ابرناکی
موثر واقع میشوند .تغییرات شدید دمایی پدیدهای نامطلوب
برای زیست جانوران و گیاهان بوده و اثرات نامطلوبی نیز بر
عناصر طبیعی ،سازهها و تاسیسات دارد .وقتی دمای هوا از
حد معینی پایین میرود شرایط برای زیست و فعالیت
مطلوب جانداران دشوار میشود.
نتایج حاصل از محاسبه آماره من-کندال برای 14
ایستگاه هواشناسی و میانگین دمای ساالنه شمال شرق ایران
گویای این است که حدود  03درصد از ایستگاههای مورد
مطالعه دارای تغییرات افزایشی بودهاند .بیشترین مقدار این
تغییـرات ،متعـلق به ایستـگاههای فـردوس ( ،)7/511قائـن
( )7/533و گناباد ( )7/573میباشد .در ایستگاههای قوچان،

رونـد افزایشی دماهـای حداکثـر بعـد از دماهـای
متوسط و حداقل میباشد .در این میان ایستگاه مشهد و
نهبندان بیشتـــرین حالت افزایشی را از خود نشان
میدهند.

جدول  -2مقدار ضریب من -کندال( )tدر ایستگاههای شمال شرق ایران
ساعات

متوسط

افتابی

رطوبت

بیرجند

7/32

7/73

-7/23

تربت حیدریه

7/11

-7/21

-7/71

-7/10

قائن

7/2

-7/75

-7/32

-7/70

-7/30

فردوس

7/45

-7/71

-7/23

-7/70

-7/41

-7/31

قوچان

7/15

7/23

-7/71

7/74

7/70

7/10

7/12

نهبندان

7/23

-7/74

-7/44

-7/21

7/770

-7/10

-7/72

ایستگاه

متوسط

دمای

دمای

دما

حداقل

حداکثر

7/51

7/33

7/773

7/37

-7/21
-7/25

بارش24

ابرناکی

برف

یخ

بارش

-7/13

-7/23

-7/32

7/5

-7/22

-7/23

7/32

7/40

-7/20

7/53

7/11

7/34

7/51

7/01

7/17

-7/11

7/71

7/35

7/10

7/53

7/47

-7/73

گلمکان

7/30

-7/17

-7/54

-7/73

-7/24

-7/71

7/41

7/57

7/31

7/2

بجنورد

7/22

7/3

-7/33

-7/73

-7/21

7/72

7/41

7/32

7/33

-7/13

کاشمر

7/11

7/31

-7/21

7/71

-7/73

-7/23

7/34

7/47

7/37

-7/13

گناباد

7/27

7/71

-7/73

7/73

-7/32

-7/21

7/57

7/14

7/32

-7/11

مشهد

7/25

-7/33

-7/35

-7/25

-7/32

-7/11

7/41

7/13

7/41

-7/13

سبزوار

7/22

-7/13

-7/10

-7/15

7/74

-7/72

7/74

7/73

7/37

7/75

سرخس

7/22

7/31

-7/40

7/75

7/72

-7/72

7/42

7/55

7/32

7/74

طبس

7/23

-7/31

-7/33

-7/13

-7/12

-7/72

7/42

7/50

7/25

-7/1

مقدار ساعات آفتابی بر حسب موقعیت جغرافیایی و
اقلیمیو تغییر عرض جغرافیایی در شمال و جنوب منطقه
مورد مطالعه متفاوت است.
بر اساس نتایج آزمـون مـن-کنـدال در شـمالشـرق
کشور  01درصد ایسـتگاههـای منطقـه (بیرجنـد ،فـردوس،
نهبندان ،گلمکان ،بجنورد ،گناباد ،مشهد ،سبزوار ،سرخس و
طبس) از روند افزایشی در مقدار ساعات آفتابی برخوردارنـد.

 -1-1-3ساعات آفتابی
تابش خورشید منبع اصلی انرژی سیاره زمین و عامل
اصلی کنترل حیات و آب و هـوا در سطح زمین به شمـار
میآید .در صورت دریافت بیشتر و یا کمتر ساعات آفتابی،
اکوسیستمهای منطقه دچار خسارتهای جبران ناپذیری
میشوند.

فصلنامه علوم محیطی ،دوره سیزدهم ،شماره  ،1بهار 1394

7

واکاوی عناصر هواشناسی ایستگاههای شمال شرق کشور...

در این میان ایسـتگاه فـردوس و بیرجنـد بیشـترین میـزان
دریافت ساعات آفتابی را دارا میباشند .در ایستگاههای تربت
حیدریه ،قائن ،قوچان و کاشـمر ،رونـد معنـیداری مشـاهده
نمیشود.

 -2-1-3ابرناکی
میزان ابرناکی آسمان ،مقدار رطوبـت ورودی و درصـد
احتمال بارندگی را نشان میدهد .ابرها به شکلهای مختلـف
و در ارتفاعات مختلف اتمسفر دیـده مـیشـوند و گونـاگونی
آنها نتیجه شدت و سرعت تراکم بخار آب است.
مقدار ابرناکی معموالً به صورت هجاهـای هشـتتـایی
(اوکتا) آسمان پوشیده شده بیان می شود .بـا ایـن مقیـاس،
صفر( )7نمایشگر آسمان بدون ابر و  2نشانهی آسمان کامالً
پوشیده از ابر است .بی شک افزایش ابرناکی منجر به افزایش
رطوبت و بارندگی میشود .لذا در این تحقیق مقیـاس  2کـه
نمایش گر آسمان کامالً پوشیده از ابـر اسـت ،مـورد بررسـی
قرار میگیرد.
بر اساس جدول شماره  01 ،2درصد از ایسـتگاههـای
شمـالشـرق کشــور (بیرجنـد ،قائـن ،فـردوس ،نهبنــدان،
گلمکان ،بجنورد،کاشـمر ،مشـهد ،سـرخس و طـبس) دارای
رونـد کاهشـی در مقـدار ابرنـاکی میباشنـد .در ایـن میـان
ایستگاه گلمکان با ضریب  -7/541بیشترین میـزان کاهشـی
را در مقیاس  2دارد.

 -2-1-3رطوبت
رطوبت از جمله عوامل محیطی به شمار میآید که
میزان بارندگی ،برف ،مه و دیگر انواع آبی را که یک منطقه
دریافت میکند ،شامل میشود.
رطوبت یک عنصر ضروری مؤثر در بارندگی اسـت .در
ناحیه معینی که مقدار رطوبـت هـوا پـایین باشـد ،بارنـدگی
طبیعتـاً ســبک خواهــد بــود ،بنــابراین رونــدهای افزایشــی و
کاهشی رطوبت در منطقه نشان دهنده وجـود ترسـالیهـا و
خشکسالیها میباشد.
گسترش خراسان از شمال شرق تا جنوب شرق کشور
که حدود  2درجه عرض جغرافیایی را دربر میگیرد ،موجب
پوشش ابری مناسب در شمال منطقه و کاهش ابرناکی در
جنوب آن میگردد.
بر اساس جدول شماره  2در شمال شرق ایران،
ایستگاههای تربت حیدریه ،بجنورد ،مشهد و طبس از روند
کاهشی رطوبت نسبی برخوردارند .در این میان ایستگاه
طبس با ضریب ( )-7/34بیشترین مقدار کاهشی را دارا
میباشد .ایستگاههای قوچان ،سرخس و کاشمر از روند
افزایش رطوبت برخوردارند.

 -5-1-3برف
برف شکلی از بارش است که به دلیل تأخیر زمانی بین
زمــان وقــوع آن و زمــان تولیــد روانــاب و تغذیــه ســفره آب
زیرزمینی رفتار متفاوتی نسبت بـه دیگـر شـکلهـای بـارش
دارد.
جریــان حاصــل از ذوب بــرف در منــاطق کوهســتانی
خراسان را قسمت اعظم رواناب در فصول تشـکیل مـیدهـد.
رواناب حاصل از ذوب برف در تامین منـابع آب آشـامیدنی و
کشاورزی موثر است .در صورت کاهش تعداد روزهـای برفـی
در منطقه ،سطح پوشش برف تداوم نداشته و به سرعت ذوب
میشود .در نهایت سفرههای آب زیرزمینی تقویـت نخواهنـد
شد.
در ایستگاههـای نهبنـدان و مشـهد رونـد کاهشـی در
تعداد روزهای برفی دیده میشود .در باقی ایسـتگاههـا رونـد
معنیداری مشاهده نمیشود.

 -3-1-3بارش  22ساعته
مقدار بارش روزانه شدت بارندگی را نشان میدهد.
شدت ریزش باران چنان چه با قدرت نفوذ پذیری خاک و
توان تخلیه آب برها ،رودخانهها و مسیلها هم آهنگ نباشد،
موجب سیل و سیالبها شده که طبعاً خساراتی را نیز به
همراه دارد.
نتایج حاصل از میزان بارش  24ساعته با استفاده از
آزمـون من-کندال در منـطقه ،گویای ایـن است که
ایستگاههای قائن و تربت حیدریه از روند کاهشی در مقدار
بارش  24ساعته برخوردارند و ایستگاههای کاشمر ،گناباد،
مشهد و فردوس نزدیک به روند کاهشی را دنبال میکنند و
چه بسا در چند سال آینده دارای روند کاهشی شوند .در
میان ایستگاهها ،فقط ایستگاه گلمکان تا حدی روند افزایشی
دارد .به طور کلی در سطح منطقه  21درصد ایستگاهها ،فاقد
هرگونه تغییر معنادار بودهاند.

 -6-1-3یخبندان
بررسی و شناخت روزهای یخبندان در برنامهریـزیهـای
محیطی حایز اهمیـت زیـادی اسـت .از لحـاظ هواشناسـی روز
یخبندان روزی است که حداقل دما در آن روز معین بـه نقطـه
انجماد برسد .این پدیده به بسـیاری از فعالیـتهـای انسـانی از
جمله صنعت ،جهان گردی و حمل نقل ارتبـاط داردو علیـرغم
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اهمیت همه جانبه آن مطالعه این پدیده در کشاورزی بـیش از
سایر فعالیتها مورد توجه است.
 57درصد ایستگاههای منطقه روند کاهشی داشته و 57
درصد دیگر ،روند معنیداری در تعداد روزهای یخبندان ندارند.
قسمتهای مرکزی خراسان جنوبی ،جنوب و مرکز
خراسان رضوی از روند کاهشی در تعداد روزهای یخبندان
برخوردارند .بیشترین روند کاهشی در ایستگاه فردوس قابل
مشاهده است.

تا  4با استفاده از روش  AHPبر روی پایگاه داده
جغرافیایی در محیط نرم افزاری  ARC GISبه صورت
اتوماتیک بر روی الیهها اعمال شده و از این طریق وزن
نهایی الیهها و نسبت سازگاری حاصل میشود .پس از
آن الیهها با هم تلفیق شده و خروجی نهایی مکانهای
تغییر اقلیم به دست میآید.
جدول  -3ماتریس وزن پارامترها به روش ()AHP
برای الیه اطالعاتی عناصر اقلیمیدارای
روند کاهشی

عوامل

تعداد روز یخبندان

متوسط رطوبت

تعداد روز برفی

بارش  24ساعته

1

بارش

تعداد روز یخبندان
متوسط رطوبت
تعداد روز برفی
بارش  24ساعته
بارش
تعداد روز ابرناکی

1
1

7/142
7/142
1

1
1
5
1

تعداد روز ابرناکی

 -7-1-3بارش
بارش اولین ورودی در سیکل هیدرولوژیکی هر منطقه و
نقطه شروع در سیکل هیدرولوژیکی میباشد .لذا جـریــانهای
سطـحی و زیرسطحی ،آبهـای زیرزمینـی و آبهای جمعشده
در چالهها و غیره ،آثار بعدی بارش میباشند .با توجه به اینکـه
مقــدار آب موجــود در هـر منطقـهای تقریبـاً در طـول زمـان
ثابت میباشد ،لذا باید تمام برنامه ریزیهای ما بر اساس مقـدار
آب حاصل از بارش در آن منطقه باشد.
رژیم بارندگی خراسان بـزرگ در مجمـوع مدیترانـهای
است و فصل بارندگی منطقه منطبق بر فصلهای سرد سـال
و فصل خشک منطبق بر تابستان اسـت .بیشـترین بارنـدگی
فصلی در سطح منطقه مربوط به فصل زمستان است و پـس
از آن در بیشتر مناطق فصل بهار و در بعضی قسمتها فصل
پاییز میباشـد .در فصـل تابسـتان نیـز در برخـی از نـواحی
خراسان بارندگی رخ میدهد که علت اصلی آن جریان هوای
نسبتاً مرطـوب از شـرق دریـایخـزر بـه درههـا و معبرهـای
موجود در مسیر این جریان هوا میباشد علت دیگـر آن نیـز
وجود جریانات اروگرافیک محلی در برخی از نواحی منطقه و
صعود هوای گرم و نسبتاً مرطوب بر دامنه کوهستانها اسـت
که در مجموع قسمتهای شـمالی منطقـه مـورد مطالعـه از
بارندگیهای تابستانه بهره مند میشوند.
بر اساس جدول شماره 2بیشترین روندهای کاهشی در
مقدار بارش ساالنه در ایستگاههای بیرجند ،تربت ،قائن،
فردوس ،کاشمر و گناباد مشاهده میشود که قسمتهای جنوب
خراسان رضوی و شرق خراسان جنوبی را دربر میگیرد.

2
3
5
3
1
1

7/125
7/125
1
7/125
1

جدول -4ماتریس وزن پارامترها به روش ( )AHPبرای
الیه اطالعاتی عناصر اقلیمیبا روند افزایشی
عوامل
دمای حداقل
دمای حداکثر
دمای متوسط
ساعات آفتابی

دمای

دمای

دمای

ساعات

حداقل

حداکثر

متوسط

آفتابی

1

3
1

2
7/5
1

3
1
2
1

 -3-3تحلیل نتایج وزندهی نهایی به الیه اطالعاتی
عناصر اقلیمی
در این مرحله نتایج اجرای مدل در قالب دو نقشه
خروجی نمایش داده میشود .در حقیقت با تهیه نقشه
خروجی ،مکانهای مناسب تغییر اقلیم مشخص میگردد.
در جدول شماره  ،5وزن نهایی الیههای اطالعاتی
عناصر اقلیمیبا روند کاهشی و در قسمت پایین نسبت
سازگاری دیده میشود .طبق اطالعات این نقشه از بین
وزنهای نهایی ،بارندگی و تعداد روزهای برفی به ترتیب با
( )7/415312و ( )7/343412بیشترین وزنها را به خود
اختصاص دادهاند .با این توضیح به این نتیجه میرسیم که
این دو الیه بیشترین تأثیر را در تغییر اقلیم دارند ،اما
رطوبت نسبی با ( )7/7470323کمترین وزن را شامل
میشود .بنابراین این الیه اهمیت کمتری نسبت به دیگر

 -2-3محاسـبه ماتریـس وزن الیههـای اطالعــاتی
براساس روش مناسب وزندهی

برای تعیین مناطق تغییر اقلیم ،عناصر هواشناسی
به دو گروه روند افزایشی و کاهشی تقسیم شد .سپس
ماتریس وزن الیههای مورد استفاده به صورت جداول 3
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شکل  2خروجی نهایی مناطق دارای تغییـر اقلـیم بـا
روند کاهشی را نشان میدهد که از تلفیـق وزن نهـایی ایـن
الیهها به دست آمده است .با توجه بـه اطالعـات ایـن نقشـه
مناطقی که بیشترین تغییرات آب و هوایی را از لحاظ عناصر
(تعداد روزهای یخبندان ،متوسـط رطوبـت ،تعـداد روزهـای
برفی ،بارش  24ساعته ،بارش) تجربه میکنند با رنـگ سـبز
در قســمتهــای جنــوب و جنــوبشــرقی منطقــه مشــاهده
میشوند.

عناصر هواشناسی دارد .در نهایت با توجه به وزنهای داده
شده ،نقشه خروجی نهایی عناصر اقلیمیبه دست آمد که آن
را در نقشه  2شاهد هستیم.
جدول  -5تعیین وزن نهایی و نسبت سازگاری به
روش ( )AHPبرای الیه اطالعاتی عناصر
اقلیمیدارای روند کاهشی
عوامل

نسبت سازگاری

تعداد روز یخبندان
متوسط رطوبت
تعداد روز برفی
بارش  24ساعته
بارش
تعداد روز ابرناکی
نسبت سازگاری

7/7117175
7/712274
7/343412
7/7071222
7/415312
7/7470323
7/7551012

شکل -2خروجی نهایی الیه اطالعاتی عناصر اقلیمیدارای روند کاهشی

وزن یکسانی به خود اختصاص دادهاند .در نهایت با توجه بـه
وزنهای داده شده ،نقشه خروجـی عناصـر اقلیمـی بـا رونـد
صعودی به دست آمد که آن را در نقشه  3شاهد هستیم.

 -2-3تحلیل نتایـج وزندهـی به الیههـای اطالعـاتی
عناصر اقلیمیبا روند صعودی
بــا توجــه بــه اطالعــات جــدول شــماره  ،1وزن تمــام
الیههای اطالعاتی عناصر اقلیمیبـا رونـد صـعودی مشـاهده
میشود و در قسمت پایین نسبت سازگاری لحاظ شده است.
طبق اطالعات ایـن جـدول از بـین وزنهـای نهـایی ،دمـای

جدول  -6تعیین وزن نهایی عوامل و نسبت
سازگاری به روش ( )AHPبرای الیه
اطالعاتی عناصر اقلیمیبا روند افزایشی

حداقل و دمای متوسط منطقه به ترتیـب بـا ( )0/455472و

عوامل

( )0 /212233بیشترین وزنها را به خود اختصاص دادهانـد.

دمای حداقل

7/455472

دمای حداکثر

7/14722

دمای متوسط

7/212233

به این ترتیــب این دو الیه بیشتـرین تأثــیر را در انتخــاب
مکانهای دارای تغییر اقلیم نشان مـیدهنـد .ایـن در حـالی
است که الیههای اطالعاتی دمای حـداکثر و سـاعات آفتـابی

ساعات آفتابی

7/14722

نسبت سازگاری

7/7032734
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وزن نهایی

محمود احمدی و همکاران

ساعات آفتابی) با روند افزایشی را در طی  25سال اخیر
تجربه کردهاند .بر اساس این نقشه ایستگاههای قوچان،
سبزوار ،کاشمر و تا حدی نهبندان دارای کمترین تغییرات
آب و هوایی میباشند.

شکل  3خروجی نهایی مکانهای تغییر اقلیم را از
لحاظ الیههای اطالعاتی عناصر اقلیمی با روند افزایشی نشان
میدهد که از تلفیق وزن این الیهها به دست آمده است .با
توجه به اطالعات این نقشه ،رنگهای سبز که ارزش  2را به
خود اختصاص دادهاند ،تغییرات اقلیمیاز لحاظ عناصر
هواشناسی(دمای حداقل ،دمای حداکثر ،دمای متوسط و

شکل -3خروجی نهایی الیه اطالعاتی عناصر اقلیمیدارای روند افزایشی

 -2نتیجهگیری
تغییــر اقلــیم پدیــده پیچیــده جــوی – اقیانوســی در
مقیاس جهانی و دراز مدت است که متاثر از عوامل مختلفـی
چـون فعـالیـت های خورشـیـدی ،آتشفشــانهـا ،گازهــای
گلخانهای اتمسفر و نهایتاً فعالیتهای انسانی میباشـد .ایـن
تغییر منجر به دگرگونی در وضع آب و هوا ،تغییر مکـانی و
زمــان بــارش و دمــا ،جریانــات ســطحی ،تبخیــر و ...خواهــد
شد[.]25
نتایج این مطالعه نشان میدهد که رخداد تغییر اقلـیم
در شمال شرق کشور بر اساس ارقام محاسبه شده به عنـوان
یک واقعیت انکارناپذیر مطرح میباشد .بـرای ایـنکـه رونـد
تغییرات عناصر اقلیمی در منطقه بهتـر بررسـی شـود ،بایـد
عناصر موجود در منطقه با اساس آزمون من -کنـدال بـه دو
گروه عناصر با روند صعودی (دمای حداقل ،دمـای حـداکثر،
دمای متوسط و ساعات آفتابی) و عناصر با روند نزولی (تعداد
روزهای یخبندان ،متوسـط رطوبـت ،تعـداد روزهـای برفـی،
بارش  24ساعته و بارش) تقسیمبندی شوند.

نتایج حاصل از آزمـون مـن-کنـدال و مـدل  AHPدر
شمال شرق کشور بیان گر آن میباشد که:
از  14ایستگاه موجود در منطقـه متوسـط دمـای 03
درصد ایستگـاهها ،متوسط دمای حداقـل 21درصـد ،متوسط
دمــای حــداکثر  33درصــد و ســاعات آفتــابی  01درصــد
ایستگاهها دارای روند افزایشی میباشد.
در عناصـر اقلیمــی بــا رونــدکاهشــی ،تعــداد روزهــای
ابرناکی ،روزهـای یخبنـدان ،متوسـط بـارش سـاالنه ،تعـداد
روزهای برفی ،بارش  24ساعته و متوسط رطوبت نسـبی بـه
ترتیب در  57،43،14،14،21و 01درصـد ایسـتگاههـا دارای
روند نزولی میباشند.
بنــابراین در ســطح منطقــه ،عناصــر اقلیمــی بــا رونــد
صعودی خیلی بیشتر از عناصـر اقلیمـی بـا رونـد نزولـی در
تغییرات اقلیمی شمال شرق ایران سهیم هستند.
خروجی نهـایی منـاطق دارای تغییـر اقلـیم بـا رونـد
کاهشی که از تلفیق وزن نهایی الیهها به دست آمـده اسـت،
در شکل شماره  2مشاهده میشود .با توجه به اطالعات ایـن
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...واکاوی عناصر هواشناسی ایستگاههای شمال شرق کشور
[8] Laughlin J, Jessica J, Hellmann J, Boggs C,
Ehrlich P. R. Climate change hastens population
extinctions. Pnas, Ecology;2002; 60-73.

نقشه مناطقی که بیشترین تغییرات آب و هوایی را از لحـاظ
 تعـداد، متوسـط رطوبــت،عناصر (تعداد روزهای یخبنــدان
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