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چکیده
در این پژوهش كاربرد داده های دمای سطح و فشارسطح دریای خزر برای بارش در استان مازندران مور دارزیابی قرار گرفته
است .داده های میانگین ماهیانه دمای سطح آب دریای خزر در بازه زمانی  31ساله از سایت بین المللی اقیانوس شناسی و
هواشناسی و داده های میانگین ماهیانه  31ساله بارش از اداره هواشناسی استان مازندران جهت ایستگاه های بابلسر قراخیل
نوشهر و رامسر اخذ و ضریب همبستگی بین دمای سطح آب دریای خزر با بارش استان مازندران در ماه های مختلف سال
محاسبه و در هر ماه از خط رگرسیون درجه سوم جهت برآورد آماری استفاده گردیده است .نتایج پژوهش حاضر نشان داد كه
همبستگی منفی با سطح اطمینان  31درصد بین دمای سطح آب دریای خزر با بارش و شاخص بارش استاندارد شده در
استان مازندران وجود دارد و می توان نتیجه گرفت با سرد شدن سطح آب دریای خزر در ماه های مختلف سال بارش در
استان مازندران كاهش (وجود خشکسالی) و افزایش دمای سطح آب دریای خزر افزایش بارش (رخداد ترسالی) را در استان به
همراه دارد .بررسی داده های فشار سطح آب دریای خزر نشان می دهد ،با افزایش فشار بر روی دریای خزر بارش و ترسالی
افزایش و با كاهش فشار خشکسالی در استان مازندران افزایش می یابد.
واژگان كلیدی  :بارش  ،استان مازندران  ،دمای سطح آب دریای خزر ،دریای خزر
*نگارنده پاسخگوjmstr.iran@gmail.com :
مقدمه
بررسی بر هم كنش بین عوامل آب و هوایی در خشکی ،اقیانوس و جو مورد توجه بسیاری از دانشمندان علوم هواشناسی و
اقلیم شناسی قرار دارد .پژوهش های بسیاری نشان داده است كه تغییرات دما در سطح گستره های بزرگ آبی می تواند تأثیر
معنی داری بر نوسان های بارش در سطح و روشن شده خشکی های زمین داشته باشد (; Enfield, 1996
 )Phillips & Mcgregor, 2002 ;Pittock, 1975 ; Lockwood, 2000 ;Goddard et al., 2001روشن شده
است كه تأثیر دمای سطح آب بر مقدار بارش  ،محدود به نقاط ساحلی نبوده بلکه نواحی بسیار دور از دریا نیز می تواند تحت
تأثیر تغییرات الگوهای دمای سطح گستره های آبی قرار گیرد.
هیچ منطقه ای از نظر اقلیمی مستقل نیست ،بلکه الگوی اقلیمی غالب در هر منطقه ،منطقه دیگر را نیز تحت تأثیر خود قرار
می دهد ،زیرا با وجود اختالفات اقلیمی بین مناطق مختلف و به خصوص مناطق حاره و مناطق برونحاره  ،رابطه سیستماتیك
جوی بین آنها وجود دارد و تغییراتی كه به عنوان مثال در منطقه حاره به وجود می آید ،سبب شکلگیری اختالفات جوی
بین مناطق عرض های متوسط و دیگر عرض های جغرافیایی می شود .به طور كلی ،همواره رابطه كامالً مشخصی بین
وضعیت جوی حاكم در یك ماه و در عرض های باال ،با وضعیت جوی حاكم در عرض های پایین وجود دارد .بنابراین ،جو به
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مثابة سامانه ای واحد كار می كند ،به طوری كه تغییر گردش هوا در یك ناحیه از نیم كره شمالی به قسمت های دیگر در
جهت باال دست یا پایین دست آن ناحیه اثر می كند (عساكره .)1331 ،مطالعات متعددی در این زمینه انجام شده است،
مانند  Yangو  )2112(Yauروند و تغییرپذیری بارش كشور چین را در فصل بهار و تابستان با توجه به دمای سطح آب
بررسی كرده اند Nguyen .و همکاران) ( 2112ارتباط بین دمای سطح آب اقیانوس هند و آرام حاره ای را با بارش ماهانه
روی ارتفاعات مركزی ویتنام ،با استفاده از روش توابع تجربی متعامد مطالعه كردند و به این نتیجه رسیدند كه تفاوت فصلی
دمای سطح آب ،نقش اساسی در آغاز فصل موسمی و جابه جایی الگوهای بارش همرفتی منطقه همگرایی بین حاره ای دارد.
 )2112( Rowellتأثیر دمای سطح آب دریای مدیترانه را روی بارش های فصلی منطقه ساحل )شامل كشورهای واقع روی
خط استوا در غرب افریقا ( با استفاده از داده های مدل گردش عمومی بررسی كردYaun .و همکاران()2113تأثیرات دمای
سطح آب اقیانوس هند را روی آغاز بارش های موسمی تابستانی دریای چین جنوبی بررسی نمودند .ناظم السادات و قاسمی
( )1333نشان دادند كه شرایط گرم در دمای سطح آب دریای خزر موجب كاهش  21درصدی بارش فصل زمستان در سواحل
دریای خزر و نواحی شمالی استان های فارس و خوزستان شده است .در تحقیق حاضر ،داده های دمای سطح و فشار سطح
دریای خزر برای مطالعه خشکسالی در استان مازندران مورد استفاده و بررسی قرار گرفته است.
مواد و روش ها
منطقه مورد مطالعه استان مازندران ،در محدوده  21درجه  31دقیقه الی  32درجه شمالی و  11درجه  21دقیقه شرقی الی
 12درجه  11دقیقه شرقی قرار داشت و عموماَ تحت اثر پر فشار سیبری در فصل های پائیز زمستان و امواج غربی در فصل
زمستان قرار دارد .در تحقیق حاضر ،از سه سری داده استفاده شده است ،الف) بارش های دیده بانی شده ایستگاه های
منتخب استان مازندران ،ب) دمای سطح دریای خزر و ج) فشار سطح آب دریای خزر.
مبنای انتخاب ایستگاه های همدیدی داشتن آمار طوالنی و بلند مدت در مقایسه با سایر ایستگاه ها بوده است .داده های
بارش از مركز هواشناسی استان مازندران برای ایستگاه های همدیدی قراخیل ،بابلسر ،نوشهر و رامسر از سال  1311الی 1333
به مدت  31سال اخذ شد .سه ایستگاه بابلسر نوشهر و رامسر شهرهایی ساحلی هستند و در نواحی ساحلی از شرق به غرب
قرار گرفته اند .ایستگاه قراخیل نیز به عنوان ایستگاه دور از ساحل انتخاب شده است .برای انجام این مطالعه ،عالوه بر داده
های بارش ،اطالعات مربوط به داده های دمای سطح آب دریای خزر نیز ضروری بود .داده های مربوط به دما و فشار سطح آب
دریای خزر از سایت  NOAAدر بازه زمانی  31ساله اخذ شد و با استفاده از نرم افزار  GRADSدمای سطح آب و فشار
سطح آب دریای خزر در تطابق با داده های بارش ،استخراج گردید .تصادفی و همگنی كلیه داده های مورد استفاده توسط
آزمون ران مورد ارزیابی و تائید قرار گرفت و پس از انجام آزمون مشخص گردید كه كلیه داده های مورد استفاده همگن می
باشند .در پژوهش حاضر ،دمای سطح آب و فشار سطح آب دریای خزر به عنوان مرجعی برای بررسی خشکسالی مورد استفاده
قرار گرفته است.
به منظور بررسی كاربرد داده های دمای سطح آب دریای خزر در خشکسالی استان مازندران ،الزم بود دمای میانگین سطح
آب دریای خزر محاسبه گردد .لذا دمای میانگین ماهیانه سطح آب دریای خزر از شرق به غرب مورد بررسی قرار گرفت و
مشخص شد كه تغییرات مداری دمای سطح آب دریای خزر ناچیز می باشد .برابر شکل ( )1دمای سطح آب دریای خزر در
راستای نصف النهاری تغییر مینماید .با در نظر گرفتن این موضوع می توان با انتخاب چند نقطه در راستای نصف النهاری و
محاسبه میانگین دمای این نقاط میانگین تقریبا دقیقی از دمای سطح آب بر روی دریای خزر را به دست آورد .دمای ماهیانه
آب دریای خزر از طریق میانگین گیری دمای روزانه به دست آمد و سپس با میانگین گیری در راستای نصف النهاری ،میانگین
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دمای سطح آب دریای خزر محاسبه شد .در تجزیه و تحلیل ارتباط خشکسالی با فشار سطح آب دریای خزر از فشار سطح آب
مجاور هر ایستگاه استفاده شده است .داده های بلند مدت آنالیز مجدد فشار سطح آب با تفکیك مکانی  2/1درجه می باشد.
لذا دو ایستگاه بابلسر و نوشهر كه فاصله ای كمتر از  2/1دارند ،دارای فشار یکسان می باشند .به همین دلیل فشار موقعیت
جغرافیایی  32/1درجه شمالی و  12/11درجه شرقی به عنوان فشار ایستگاه بابلسر و فشار موقعیت جغرافیایی  32/1درجه
شمالی و  11/12درجه شرقی به عنوان فشار ایستگاه رامسر و میانگین فشار این دو نقطه به عنوان فشار سطح آب دریای خزر
برای ایستگاه نوشهر انتخاب شد .در پژوهش حاضر ،برای بررسی خشکسالی از شاخص بارش استاندارد شده استفاده گردیده
است.

شکل -1میانگین ماهیانه دمای سطح آب در جون  ، 2111توزیع دما بر روی دریای خزر در راستای مداری ثابت و در راستای
نصف النهاری دارای تغییرات می باشد.
شاخص بارش استاندارد شده در این پژوهش بر اساس رابطه ( )1محاسبه شده است.
رابطه ()1

Xi  X
SD

Z

در این رابطه  Zشاخص بارش استانداد  X i ،میانگین ماهیانه بارش  X ،میانگین داده های بلند مدت بارش ( در اینجا 31
ساله )  SD ،انحراف از معیار داده های بلند مدت بارش ( در اینجا  31ساله ) می باشد .جدول شماره ( )1شاخص بارش
استاندارد شده را نمایش می دهد.
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جدول  -1شاخص بارش استاندارد شده

بر اساس بررسی های به عمل آمده ،مناسب ترین روش جهت بررسی اثر داده های دمای سطح آب دریای خزر در بارش استان
مازندران  ،تقسیم كردن داده های دما و بارش هر ایستگاه به صورت ماهیانه و محاسبه ضریب همبستگی بین دمای سطح آب
دریای خزر و بارش استان مازندران است.
دادهای  31ساله دمای سطح آب دریای خزر و بارش ایستگاه های همدیدی به صورت ماهانه دسته بندی شده و سپس ضریب
همبستگی بین دمای سطح آب دریای خزر و بارش هر ایستگاه محاسبه گردید و در ماه هایی كه همبستگی معنی داری وجود
داشت ،خط رگرسیون رسم گردید .در پژوهش حاضر از خط رگرسیون با درجه سوم به دلیل برخورداری از بهترین برازش
استفاده گردیدهاست.
نتایج
برای بررسی دقیق تر میزان همبستگی بین دما و فشار سطح آب دریای خزر و خشکسالی در استان مازندران دادههای دمای
سطح آب ،فشار و میزان بارش جهت هر ایستگاه بر اساس هر ماه مرتب شده و به ترتیب ماهیانه ،ضریب همبستگی محاسبه
گردیده است و زمانی كه این ضریب در سطح اطمینان  31درصد قرار داشت ،همبستگی مورد تائید قرار گرفته است.
ضرایب همبستگی بین دمای سطح آب دریای خزر و شاخص بارش استاندارد شده هر ایستگاه در هر ماه در جدول ()2ارائه
شده است .بر اساس جدول ( )2مشخص است كه در تمامی ماه های سال به جز شهریور  ،آبان و دی همبستگی منفی با سطح
اطمینان  31درصد بین شاخص بارش استاندارد شده و میانگین ماهیانه دمای سطح آب دریای خزر وجود دارد .در ماه های
شهریور ،آبان و دی نیز در هیچ ایستگاهی همبستگی معنیداری بین این پارامتر بدست نیامد.
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جدول -2ضرایب همبستگی بین شاخص  SPIو میانگین دمای ماهیانه در هر ماه در ایستگاه های همدیدی
مورد مطالعه در استان مازندران

ایستگاه

رامسر

نوشهر

قراخیل

بابلسر

-

-1/33123

-1/11231

-1/21221

ماه
فروردین

-1/21133

-1/22131

-1/22132

-1/11123

اردیبهشت

-1/21112

-1/23132

-1/12213

-1/13123

خرداد

-1/21223

-1/22232

-1/3231

-1/21312

تیر

-1/31221

-1/33212

-1/21123

-1/11332

مرداد

-

-

-

-

شهریور

-1/21321

-1/21211

-1/23113

-1/23332

مهر

-

-

-

-

آبان

-1/32321

-1/31113

-1/23212

-1/12212

آذر

-

-

-

-

دی

-1/22332

-1/11113

-1/23121

-1/11312

بهمن

-1/33122

-

-1/31111

-1/2232

اسفند

ایستگاه هایی كه ضریب همبستگی با سطح اطمینان  31درصد به باال دارند با رنگ خاكستری و ایستگاه هایی كه ضریب همبستگی در
سطح اطمینان  31درصد نیست با خط تیره مشخص كردیده است.

به منظور مطالعه میزان همبستگی بین فشار سطح آب دریای خزر و خشکسالی در استان مازندران ،داده های فشار سطح آب
و میزان بارش برای هر ایستگاه بر اساس هر ماه مرتب شد و به ترتیب ماهیانه ،ضریب همبستگی محاسبه و زمانی كه ضریب
در سطح اطمینان  31درصد قرار داشت ،از خط رگرسیون درجه  3برای برآورد آماری استفاده شد .ضرایب همبستگی بین
فشار سطح آب دریای خزر و شاخص ) Standardized Precipitation Index (SPIدر جدول ( )3آورده شده است.
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جدول -3ضرایب همبستگی بین شاخص  SPIو میانگین فشار ماهیانه سطح آب دریای خزر
در هر ماه در ایستگاه های همدیدی مورد مطالعه در استان مازندران
رامسر

نوشهر

قراخیل

بابلسر

ایستگاه

1/21333

1/22133

1/31132

1/33112

فروردین

1/21122

1/11212

1/13112

1/33122

اردیبهشت

1/1211

-1/1113

1/22311

1/23111

خرداد

-1/1221

-/11211

-1/12312

-1/13331

تیر

1/21212

1/12211

1/12331

1/21111

مرداد

-1/22321

-1/32132

-1/21222

-1/33221

شهریور

1/21231

1/32213

1/23211

1/13311

مهر

1/31213

1/31122

1/21321

1/33113

آبان

1/33331

1/31131

1/32231

1/31331

آذر

1/31232

1/31212

1/21211

1/2332

دی

1/21121

1/21111

1/32311

1/22112

بهمن

1/23212

1/32213

1/21113

1/1133

اسفند

ماه

ایستگاه هایی كه ضریب همبستگی با سطح اطمینان  31درصد به باال دارند با رنگ خاكستری و ایستگاه هایی كه ضریب همبستگی در
سطح اطمینان  31درصد نیست با خط تیره مشخص كردیده است.

مطابق جدول ()3در تمامی ماه های زمستان همبستگی مثبت و معنی داری در سطح اطمینان  31درصد بین فشار سطح آب
دریای خزر و شاخص  SPIوجود دارد .در فصل پائیز به جز در ماه مهر در ایستگاه بابلسر در بقیه ماه ها همبستگی مثبت و
معنی داری در سطح اطمینان  31درصد بین فشار سطح آب دریای خزر و شاخص  SPIوجود دارد .در ماه شهریور در ایستگاه
های بابلسر و نوشهر همبستگی منفی و معنی داری در سطح اطمینان  31درصد بین فشار سطح آب دریای خزر و شاخص
 SPIوجود دارد و در ایستگاه های قراخیل و رامسر نیز تمایل در جهت كاهش شاخص  SPIبا افزایش فشار سطح آب دریای
خزر دیده میشود.
در ماه فروردین در ایستگاه های بابلسر و قراخیل همبستگی مثبت و معنی داری در سطح اطمینان  31درصد بین فشار سطح
آب دریای خزر و شاخص  SPIوجود دارد ولی در ایستگاه های نوشهر و رامسر همبستگی معنیداری بین فشار سطح آب
دریای خزر و شاخص  SPIوجود ندارد.
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بحث و نتیجه گیری
با بررسی بارندگی های روزانه میتوان دریافت كه سواحل دریای خزر بیشتر روزهای سال از بارندگی برخوردار است .علت
این امر حاكمیت و وجود عوامل صعود قوی و رطوبت كافی و سایر شرایط مناسب در بیشتر روزهای سال میباشد .بررسی
تعداد روزهای بارندگی ،رژیم بارندگی اشاره شده را تأیید میكند ،بهطوری كه كل ناحیه ،از بارندگی كافی برخوردار
است(خواجه لنگی1331 ،؛ علیجانی .)1313 ،پر فشار سیبری در اوایل پائیز در اطراف دریاچه بایکال تشکیل می شود و به
تدریج همزمان با پیشرفت زمستان قوی تر شده و زبانههای آن از جهات مختلف ،اقلیم ایران علی الخصوص دریای خزر و
استان مازندران را تحتتأثیر قرار میدهد .عامل اصلی تشکیل پرفشار سیبری سرمایش شدید خشکی وسیع آسیا در دوره سرد
سال است .پرفشار سیبری با ادغام در پرفشارهای مهاجر تشکیل سامانه غالب و موثر در دوره سرد سال یر روی استان مازندران
و دریای خزر را می دهد(جهانبخش . )1323 ،اثر پرفشار سیبری به عنوان الگوی مستقل بر شمال ایران و استان مازندران
فرآیندی نادر است و فقط در  21در صد از موارد بارش در استان مازندران این الگو حاكم است .سامانه بارش زا حاكم بر شمال
ایران و استان مازندرا ن از ادغام پر فشار سیبری با پرفشارهای مهاجری كه با جابجایی در امتداد مسیر بادهای غربی به سمت
شرق حركت كرده و به ناحیه خزری می رسند به وجود میآیند.این الگو  31درصد از سامانه های بارش زا در استان مازندران
و شمال ایران را شامل می شود (یوسفی و همکاران.)1332 ،
شاخص بارش استاندارد شاخصی است كه بر اساس احتمال بارش برای مقیاس های زمانی متفاوت به كار برده می شود
همچنین رخداد شرایط خشکسالی را قبل از وقوع پیش بینی می كند و به تخمین شدت خشکسالی كمك كرده و نسبت به
شاخص های دیگر از پیچیدگی كمتری بر خوردار می باشد (.)Edwards & McKee, 1997
 Mckeeو همکاران در سال  1333برای نشان دادن شاخص بارش استاندارد شده ( )SPIاز سیستم طبقه بندی شده استفاده
كردند ،به طوری كه در جدول رقم های  SPIشاخص بارش استاندارد را برای تعین شدت خشکسالی ناشی از شاخص بارش
استاندارد به كار برده اند .آنها همچنین معیارهایی را برای رخداد یك خشکسالی در مقیاس های زمانی متفاوت تعریف كرده
اند به این ترتیب كه خشکسالی زمانی اتفاق می افتد كه شاخص بارش استاندارد منفی تداوم داشته باشد و همچنین وقوع یك
خشکسالی زمانی شدید است كه شاخص بارش استاندارد  -1یا كمتر باشد و در صورتیکه  SPIمثبت شود ،رخداد خشکسالی
به پایان خواهد رسید .بنابراین هر رخداد خشکسالی دارای دوره ای است كه توسط شروع و پایان و همچنین شدت آن در هر
ماهی كه رخداد خشکسالی در آن تداوم داشته است ،تعیین می شود .در تحقیق حاضر ،بررسی كاربرد داده های دمای سطح
آب دریا ی خزر بر خشکسالی استان با استفاده از روش تحلیل ماهیانه نشان داد كه با كاهش دما در هر ماه میزان شاخص
 SPIافزایش یافته و متعاقب آن كاهش خشکسالی و افزایش ترسالی پیش آمده است و الزم به ذكر است كه ضریب همبستگی
یا منفی بوده و یا نزدیك به صفر است و حتی هیچ گونه ت مایلی نیز در جهت كاهش ضریب  SPIبا كاهش دمای سطح آب
دریای خزر دیده نشد(مثبت بودن ضریب همبستگی) .در پژوهش حاضر  2ایستگاه از استان مازندران مورد بررسی قرار گرفته
است و با استفاده از روش تحلیل ماهیانه نشان داده شده است كه در تمامی فصول سال با كاهش دمای سطح آب دریای خزر،
بارش استان مازندران و شاخص بارش استاندارد شده (شاخص  )SPIافزایش می یابد .لذا می توان نتیجه گرفت كاهش دمای
سطح آب دریای خزر سبب افزایش ترسالی در استان مازندران شده است .در سال هایی كه دمای سطح آب دریای خزر در
حداقل قرار دارد میزان بارش و ترسالی در استان مازندران افزایش چشمگیری داشته است.
تحلیل ماهیانه ارتباط فشار سطح آب دریای خزر با خشکسالی استان مازندران نشان می دهد كه افزایش فشار در فصل پائیز و
زمستان سبب افزایش بارش و افزایش شاخص  SPIشده و كاهش فشار موجب كاهش شاخص استاندارد شده ،بارش می
گردد .م طالعات متعدد مشابهی در این زمینه صورت گرفته است ،مانند  Millanaو همکاران (  ) 1331كه بارش های
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ناگهانی ساحل شرقی اسپانیا را با توجه به نقش دمای سطح آب دریای مدیترانه بررسی كرده اند و آن را مرتبط با ساز و كار
توسعه توده هوای ناپایدار به طور بالقوه روی دریای مدیترانه كه فاكتورهای زیادی در آن دخیل هستند ،می دانند .در تحقیق
اشاره شده فرض می شود كه دمای سطح آب دریا نقش مهمی در این میان دارد و بررسی همدیدی نتیجه نقش دمای سطح
دریا را به عنوان منبع رطوبتی درچرخندزایی مدیترانه ای تصدیق كرد )2112( Rowell .تأثیر دمای سطح آب دریای
مدیترانه را روی بارش های فصلی منطقه ساحل )شامل كشورهای واقع روی خط استوا در غرب افریقا ( با استفاده از داده
های مدل گردش عمومی بررسی كرده و به این نتیجه رسید كه در سال هایی كه دمای سطح آب دریای مدیترانه گرم تر از
میانگین باشد ،منطقه ساحل از شرایط دمای نرمال سطح آب این دریا مرطوب تر است و در سال هایی كه دمای سطح آب
دریای مدیترانه از شرایط نرمال آن سردتر باشد ،منطقه ساحل دارای شرایط خشك تری استYuan .و همکاران ( ) 2113
تأثیر دمای سطح آب اقیانوس هند را بر روی آغاز بارش های موسمی تابستانی دریای چین جنوبی بررسی كردند و نشان
دادند كه واچرخند قوی فیلیپین در ماه های مه و ژوئن به طرف غرب پیشروی می كند و از گسترش جریان های غربی هند
به دریای چین جنوبی جلوگیری به عمل می آورد و این باعث تأخیر در شروع فصل موسمی تابستانی می شود .این در حالی
است كه وقتی اقیانوس هند حاره ای سرد می شود ،شرایط برعکس می گردد و باعث عقب نشینی واچرخند فیلیپین و در
نتیجه موجب شروع زودهنگام موسمی تابستانی می شود .همچنین در جنوب ایران ،ناظم السادات و شیروانی (  ) 1331پیش
بینی بارش مناطق جنوبی ایران را با استفاده از دمای سطح آب خلیج فارس و در ناحیه مركزی  SSTمدل تحلیل همبستگی
متعارف بررسی و مطالعه كرده و به این نتیجه رسیده اند كه نوسانهای خلیج فارس در مقابل سواحل بوشهر نقش مؤثری در
توجیه نوسانات بارش ایستگاه های مورد مطالعه دارد.
نتایج پژوهش حاضر نشان داد كه با كاهش دما و افزایش فشار سطح آب دریای خزر ،بارش استان افزایش یافته است .لذا می
توان از این نتیجه استنباط نمود كه بین فشار و دمای سطح آب دریای خزر ارتباط وجود دارد و با توجه به اینکه فشار سطح
آب دریای خزر تحت اثر پر فشار های ادغامی (سیبری و مهاجر) می باشد می توان این حدس را گسترش داده و عنوان نمود
كه بین دمای سطح آب دریای خزر و پر فشار های حاكم در شمال دریای خزر ارتباط وجود دارد .بنابر این نتایج نشان می
دهد كه سرد و گرم شدن سطح آب دریای خزر به ترتیب نشانگر تقویت یا تضعیف سامانه پر فشار ها می گردد.
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