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چکیده
اقلیمشناسی بهطور عام و مخاطرات آبوهوایی بهطور خاص ،علمی کاربردی است که به واکاوی ،شناخت
و تحلیل پدیدههای جوی تحت عواملل کنترلکننلده داخللی و خلارجی در بلندملدت میپلردادد و دامنله
موضوعی آن فوقالعاده وسیع است ،اداینرو در این عرصه ،مباحث روششناسی ادجمله ابزارهای علمی و
فكری هستند که هیچ دانشپژوه جدی در این رشته نمیتواند خود را اد آنها معاف کند .به همین دلیل در
این نوشتار به کمک دو نوع روششناسی مبتنی بر روش اثباتی (تحلیلل آملاری -تصلویری) و فلرا اثبلاتی
(تحلیللل و تفسللیر هرمنللوتیكی) تغییللرات پللر ارتفللاع جنبحللاره در دوره گللرم سللال و اثرگللراری آن بللر
خشكسالی ،بهمنظور کاربردی نمودن نتایج این مطالعه ،مورداستفاده قرار گرفت .یافتههای این مطالعه نشان
داد موضوعات کاربردی در دانش اقلیمشناسی و ادجمله مخاطرات آب و هوایی با اتكای بله روششناسلی
اثباتی بهصورت مستقل و استفاده صرف اد تجزیهوتحلیل آماری و خروجی نرمافزارهلای تخصصلی ،قلادر
نیست ایدهای نظاممند در عرصه مدیریت و پایداری محیط ،سادگاری بلا خشكسلالی و  ...ارائله دهلد .بله
همین دلیل در این مطالعه تلاش شد در راستای روششناسی فرا اثباتی و با بررسلی نمونلههای ملوردی اد
نقشههای سینوپتیک و نمودارهای استخراج شده اد انواع تحلیلهای هرمنوتیكی پیرامون تغییلرات دملانی-
مكانی پر ارتفاع جنبحاره و اثرات آن بر خشكسالی ،روند سادمانیافتهای در مطالعات اقلیمشناسلی بلرای
تحقق به نتایج اصولیتر ایجاد شود .چنانچه هنر یک اقلیمشناس ،تبدیل نمودن متنهای غیرفعال بله فعلال

 1نویسنده مسئول91121191933 :

Email: nedamajidirad@gmail.com

جغرافیا و مخاطرات محیطی

139

شمارۀ سی و هفتم

جهت استفاده کاربردی نتایج ناشی اد پدیدههای آب و هوایی در سایر گرایشهای عللوم جغرافیلایی نظیلر
مطالعات ژئومورفولوژی ،جغرافیای شهری ،جغرافیای روستایی ،جغرافیای سیاسی و ...است .ایلن موضلوع
اد سوی دیگر بر احیای ماهیت و وظیفه اصلی علم جغرافیا تأکید میکند.
کلیدواژهها :سیستم آب و هوایی ،روششناسی اثباتی ،تفسیر هرمنوتیكی ،مخاطرات خشكسالی ،مدیریت
محیط.
 -0مقدمه

این سؤال برای بسیاری اد ما مطرح میشلود کله تعلدد و گلاه تدلاد در برداشلتها و بینشهلای بشلری اد کجلا
سرچشمه میگیرد .متفكران معرفتشناسی معتقدند که آبشخور بسیاری اد اختلافلات تفكلری بشلر اد شلرایط محلیط
فیزیكی که در آن دندگی میکنیم ،سرچشمه میگیرد (رامشت .)1111 ،در این راسلتا تغییلرات آب و هلوایی ،یكلی اد
چالشبرانگیزترین پدیدههای محیطی به شمار میرود که بسته به سیستمهای کاربردی انسلانی در عرصلههای مختلفلی
همچون کشاوردی ،صنعت و ...نمود داشته و دارد .این مقوله ،پدیده محیطی فراگیلری در تغییلرات سیسلتمهای آب و
هوایی است که ویژگیهای محیط اد قبیل میزان تبخیر ،خصوصیات بارش ،خشكسالی ،باللا آملدن سلطح آب دریاهلا،
جابهجا شدن دبانههای پر ارتفاع و  ...را تحت تأثیر قرار میدهد و ممكن است موجبات برهم ریختگلی نظلم آنهلا را
فراهم سادد (گیود .)3992 ،1در این میان خشكسالی بهعنوان یک پدیلده اقلیملی تكلرار شلونده در سیسلتمهای آب و
هوایی موضوعی است که در دیستگاه کنونی انسان اد یک پدیده به مخاطرات تغییر نملوده و بلا خسلارات گسلتردهای
همراه شده است (دراکاپ 3و همكاران .)1199 ،یک پژوهشگر خوب ،بلرای اینکله بتوانلد یلک پلژوهش صلحیح و
منطقی انجام دهد باید بر سه علم جغرافیا ،فلسفه و روششناسی مسلط باشد (علیجانی .)1119 ،به هملین منظلور فهلم
تغییرات محیط و اثرگراری آن در محیط ،مقولهای است که روشهای مطالعلاتی کمّلی و کیفلی گسلتردهای را توأملان
درگیر میسادد .بهطورکلی دانش آب و هواشناسی ،دانشی است کاربردی که به واکاوی ،شلناخت و تحلیلل پدیلدههای
جوی تحت عوامل کنترلکننده داخلی و خارجی میپردادد و دامنه موضلوعی آن فوقالعلاده وسلیع اسلت ،ادایلنرو در
این دانش ،مباحث روششناسی ادجمله ابزارهای علملی و فكلری هسلتند کله هلیچ دانشپلژوه جلدی در ایلن رشلته
نمیتواند خود را اد آنها معاف کند (داناییفرد .)1191 ،بهطورکلی آگاهی اد شیوههای شلناخت و انلواع روششناسلی
در این رشته ،دانشجو و محقق را به تفكراتی پیرامون موضوعات ،طبقهبندی پدیلدهها ،اسلتنتاج و نظریلهپردادی رهنملون
میسادد و نسبت به آنها حساس میکند .بنابراین ،توجه به روش و شیوههای شناخت نهتنها منطق و استمرار کلار یلک
محقق را افزایش میدهد بلكه به مجموعه پژوهشها و مطالعاتی که پژوهشگران اقلیمی انجام میدهنلد ،انسلجام درونلی
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و قابلیت انباشتی میبخشد .هرمنوتیک بهعنوان یكی اد شیوههای شناختی تحت عنوان روش فهلم ملتن اد واژه یونلانی
هرمس 1خدای پیامآور یونانی گرفته شده است .در نظر یونانیان شأن هرمس این بود که آنچه را که فینفسله ورای فهلم
انسانی است ،تغییر صورت دهد و با توضیح و تشریح خود آن را به وجهی بیان کند که عقل انسانی بتوانلد آن را درک
کند .هرمس برای ابلاغ پیام خدایان میباید به دقایق دبان آنها و همچنین به دقایق دبان ابناء بشلر آشلنا میبلود .او قبلل
اد اینکه پیام خدایان را برای آدمیان ترجمه کند و بهتفصیل آورد و مقصلود آنهلا را شلرح بادگویلد بایلد خلود آن را
میفهمید و برای خود تفسیر میکرد .اد همینجا میتوان به اهمیت دبان در مباحث هرمنوتیلک پیبلرد (ریختله گلران،
 .)1139علم هرمنوتیک همواره با نوعی رمزگشایی توأم است که ،در طی آن ،سطوح دلاللت یلا دلاللتهلای ضلمنی را
دلالتهای تحتاللفظی آشكار میکند .براین اساس ،هر تأویل عبارت است اد پیبردن اد آنچه هست به آنچه نیسلت ،اد
حدور به غیاب ،اد دال به مدلول و اد مدلول به مدلولهای دیگر .تجربة هرمنوتیكی همواره آدملودن ایلن معناسلت کله
شخص ،همچون کسی که اد دامنة کوهی بالا میرود ،پیوسته در منظر وسیعتر و در افق گسلتردهتلری قلرار ملیگیلرد و
هیچگاه برای او این امكان نخواهد بود که کل وجود را نظاره کند ،بلكه فقط بهرهای اد وجود ،که تجلیکرده و بلا خفلای
خاص همان مرتبه همراه است ،بهرة او خواهد بود .در واقع هرچه مؤول در فرایند تأویل بیشتر پیش برود ،چلون فدلای
بیشتری برای او باد میشود ،حیرت او نیز افزونتر میشود؛ چراکه خود را در میان انبوه معانی و تفسیرها غلرق ملیبینلد.

میشل فوکو نیز ،ضمن اینکه یكی اد وظایف تأویلکننده را حفاری تا اعماق میداند ،حرکت تأویل را حرکتی رو بله باللا
ذکر میکند که مدام بالاتر میرود و امكان میدهد تا هرانداده بالاتر ،ژرفای دیر پای ،به نحوی هرچه آشكارتر ،گسلترده و
باد شود (نیچه و همكاران .)1131 ،در سطح جهان مطالعات گستردهای در حوده هرمنوتیک و تفسلیر انجلام شلده کله
نمونههایی اد جدیدترین آن بررسی شده است .فریدریشوا و سلماردووا )3913( 3بلا رویكلرد هرمنلوتیكی بله مطالعله
محیط مجادی پرداخته است؛ دلیل مطالعه در محیط مجادی با رویكرد هرمنوتیكی ایلن اسلت کله اشلتباه در تفسلیر اد
مهمترین موانع درک مطالعات محسوب میشود .اد طرف دیگر ،این موانع با ایجاد تردیدهای بیشتر ،مشلكلات اسلتفاده
اد فناوری اطلاعات و ارتباطات را شدت میبخشد .کسمانوویچ و بول )3914( 1در مقالهای به بلا بلهکارگیری رویكلرد
هرمنوتیكی ،تللاش دارد بله درک بهتلر توسلعه ادبیلات بهصلورت خلاقانله برلردادد .بهطوریکله در یلک چلارچوب
هرمنوتیكی ،بتوان روند انجام بررسی ادبیات و راهنماییهای عملی آن برای محققان ارائله شلود .ایلزدوری )3912( 4در
مقالهای اد طریق یک روششناختی هرمنوتیكی به چگونگی همگامسادی آمودش و فلسلفه تعللیم و تربیلت ،بلهعنوان
یک مقوله اساسی در معرفتشناسی آمودشی و تمرین آمودشی پرداخته است که نتایج مطالعه وی نشلان داد ،کله للادم
است بر اساس هرمنوتیک ضمن درک عملكرد و معنی آمودش و یادگیری اد دیدگاه انسانی .در این مقوله تأملل کنلیم.
1 Hermes
2 Frydrychova K, B. Semradova
3 Kecmanovic and Boell
4 Isidori

133

جغرافیا و مخاطرات محیطی

شمارۀ سی و هفتم

کرلانزیس )3912( 1با بررسی رابطه رویكرد هرمنوتیک و علوم سیاسی ،نشان داد این رویكلرد یلک روایلت -ارتبلاطی
عملی روایی -ارتباطی در ساخت فدای سیاسی محسوب میشود .تلا آنجلا کله دقیلق کلردن تمرکلز روی ایلدههای
تقویت تجسم خیالی و نمادین ،دمینه بهتری برای بادسادی مطالعات سیاسی فراهم میکند .مارتین ( )3913بله موضلوع
هرمنوتیک محیطی پرداخت .در این مطالعه مشلخص شلد هرمنوتیلک محیطلی یلک موضلع نسلبتاا اخیلر در فلسلفه
محیطدیست است که بر بینش و نظریههای هرمنوتیک فلسفی بنا شده اسلت .هرمنوتیلک فلسلفی بلا ایلن ایلده آغلاد
میشود که انسانها اساساا موجوداتی تفسیری هستند که در پی فهم معنا هستند .هرمنوتیک محیطی بله دنبلال گسلترش
این دامنه است تا محیط و مناظر را شامل شود و هرمنوتیک محیطدیسلت نقلش تفسلیر و تعلار

تعلابیر در روابلط

انسانی با محیطها را بررسی کرده و توضیح میدهد که چگونه اینها با مفاهیم هویت محیطی در هم تنیدهانلد .در داخلل
نیز مطالعات هرمنوتیک علاوه بر رشتههای مختلف علوم دینی و ...در بعدی اد شلاخههای عللوم جغرافیلایی صلورت
گرفته است؛ افدلی و کیانی ( )1191در مقالهای به مقایسه جایگاه روشهای اثباتی و فرا اثباتی در مطالعلات جغرافیلای
سیاسی و ژئوپلیتیک پرداختند .در این تحقیق تقسیم اساسی بین دو گروه اد محققلان روشهلای اثبلاتی و فلرا اثبلاتی را
موردمطالعه قرار داده است .گلروه اول آن دسلته اد پژوهشلگران جغرافیلای سیاسلی و ژئوپلیتیلک کله معتقدنلد روش
پودیتیویستی میتوانلد بلرای تشلریح علملی جغرافیلای سیاسلی و ژئوپلیتیلک بله کلار رود؛ و گلروه دوم آن دسلته اد
پژوهشگران جغرافیای سیاسی و ژئوپلیتیک که تصور میکنند این امر ناشدنی اسلت و آنچله در پژوهشهلای جغرافیلای
سیاسی و ژئوپلیتیک میتوان بدان دست یافت .اد لحاظ پژوهشی ،تفسیر پدیدهها در قاللب روشهلای فلرا اثبلاتگرایی
است .اداینرو در این تحقیق ماهیت و جایگلاه هرکلدام اداینروشهلا در مطالعلات جغرافیلای سیاسلی و ژئوپلیتیلک
پرداخته شده است و روشمند بودن هرکدام را موردبررسی قرار داده اسلت .رامشلت و همكلاران ( )1112در مقاللهای
تحت عنوان نسبیگرایی در ژئومورفولوژی ،رویكرد هرمنوتیكی گادامر را بلا نسلبیگرایی در ارتبلا میدانلد و معتقلد
است منشأ این نسبیگرایی تأکید بر تأثیرگراری افق معنایی و فدای فكری مفسلر در فراینلد فهلم اسلت .پیشدمینلههای
فكری مفسر پُر اد پیشداوریهای او در مورد موضوع مطالعه است .این پیشداوریها تحت تأثیر تلاری و سلنتی اسلت
که مفسر در آن به سر میبرد .هر مفسر موضوع و اثر تجربه شدة خویش را متفاوت اد دیگلران میفهملد؛ بلهعبارتدیگر،
فهم و تفسیر تابعی اد افق معنایی مفسر است و این چیزی جز نسبیگرایی در فهم نیست .لشگری ( )1113در مقاللهای بله
تبیین مفهوم فدای جغرافیایی در مكاتب روششناسی اثباتگرا و هرمنوتیک پرداخت .در این مطالعه تللاش داشلته بلا
رویكرد توصیفی  -تحلیلی و با مراجعه به مستندات معتبر نظری ،رویكرد نوینی در رابطه بلا شلناخت مفهلوم فدلا در
هرکدام اد این مكاتب یاد شده ارائه گردد .یافتههای تحقیلق بیلانگر آن اسلت مفهلوم فدلا در روششناسلی اثبلاتگرا
(پودیتیویستی) بهمثابة پدیدهای عینی شناخته میشود که ناشی اد تعامل متقابل انسان و محلیط ظهلور یافتله و تنهلا بلا
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تائیدات تجربی و عقلانی و با اتكا به ابزارهای کمیتپریر میتوان پراکنش و تحلیل روابلط بلین پدیلدههای فدلایی را
موردمطالعه قرار داد .در نقطه مقابل در چارچوب مكتب هرمنوتیلک نمادهلا و فراینلدهای فدلایی منلتج اد دمینلههای
اجتماعی و فرهنگی خود میباشند .بهطوریکه هر فدای جغرافیایی به یک منبلع گفتملان و اقتلدار وابسلته اسلت کله
الزاماا این منبع قدرت و اقتدار سیاسی میتواند مشهود هم نباشد .ضلمن اینكله برداشلت و نتیجلهگیری و تفسلیر افلراد
مختلف اد فدای واحد بر اساس انگیزه و ذهنیت آنها میتواند ناهمسان باشد و این مسلئله مؤیلد نسلبی بلودن فدلا
است.

در این نوشتار به کمک دو نوع روششناسی مبتنی بر روش اثباتی (تحلیل آماری -تصویری) و فلرا اثبلاتی (تحلیلل
هرمنوتیكی) تغییرات پر ارتفاع جنبحاره در دوره گرم سال و اثرگراری آن بر خشكسالی ،بلهمنظور کلاربردی نملودن
نتایج این مطالعه ،مورداستفاده قرار گرفت.
 -6مواد و روشها
روشهای اثباتی و فرا اثباتی برای ادراک تغییرات زمانی -مکانی پر ارتفاع جنبحاره و اثرات آن بر خشکسالی

بهطورکلی دانش مبتنی بر اثباتگرایی بر اهمیت روش در مقابلل ماهیلت نتیجلهگیریها و دسلتاوردهای پژوهشلی
تأکید میکند .به این معنی که در این دیدگاه ،روش پژوهش مهمتر اد نتیجه پژوهش است؛ بنابراین ارتبلا پلژوهش بلا
وضعیت واقعی پدیدهها و اثرپریری آن ،مدنظر قرار نمیگیلرد .بهطوریکله دقلت علملی مهمتلر اد ربلط موضلوعات
تحقیق به وضعیت دندگی انسانی است .بهبیاندیگر تنها هدف علم اثباتی دقت در صحت قدایای مورد تحقیلق اسلت
و خواه آن قدایا فایدهای برای مدیریت محیط (فدای جغرافیایی) داشته باشد یا نه (بشلیریه .)1112 ،در پژوهشهلای
علوم جغرافیایی و آب و هواشناسی ،پدیدههای موردمطالعه عمدتاا ترکیبلی اد ذهنلی و عینلی هسلتند ،و صلرفاا آملاری
نیستند؛ اما محققان این عرصه ،به روششناسی اثباتی یا پودیتیویستی تأکیلد دارنلد .البتله تحقیقلات عللوم جغرافیلایی،
چون نتیجهمحور هستند این انحراف در رونلد کلار ،خلود را نشلان نمیدهلد و نتلایج علددی صلرف ،ظلاهراا حلس
خوشایندی به محقق میدهد اما این نتایج در عمل و کاربرد به دلیل خطاهلای روششناسلی ،اعتملاد ناپلریر و نلامعتبر
محسوب میشوند (افدلی .)1112 ،بهعنوانمثال در موضلوعاتی کمّلی ماننلد اردیلابی و پهنهبنلدی و تحلیلل فدلایی
مخاطرات خشكسالی در یک منطقه یا کشور ،بیشترین موضوعی که اهمیلت دارد ،دقلت در نتلایج و پهنهبنلدی نسلبتاا
دقیق براساس معیارهای در نظر گرفته شده است و انتخاب ملدل یلا روش مناسلب ،نرمافلزار بلا دقلت باللا ،تصلاویر
ماهوارهای و استفاده اد نقشههای با مقیاس مناسب و بزرگ مقیاس و درنهایت تجزیهوتحلیل دادههای بله دسلت آملده،
در اولویت علمی و اساس قرار دارند و به جایگاه این موضلوع در دنلدگی عینلی سلاکنان آن حوضله ،واکلنش سلایر
متغیرها و اثرگراری مثبت یا منفی آنها کمتر توجه میشود؛ بنابراین اد دیدگاه روششناسی اثباتی ،گردآوری دادهها بله
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همراه دادهسادی ،مشاهده و آدمون بهخودیخود و توجه کمتر اد فایده احتمالی آن ،ضروری و موجله تلقلی میشلود.
این شیوه فاقد جهت و مقصود تجویزی و صرفاا معطوف به اثبات یا رد علمی فرضیههاست و اصولاا بلرای مصلرف در
دندگی ساکنان یک محیط انجام نمیشود (بشیریه .)1112 ،در روش اثبلاتی تأکیلد میشلود کله بلا تجزیلهوتحلیلهای
صرفاا آماری میتوان به نتایج مورد انتظار خود دست پیدا کرد .درحالیکه در روشهای فرا اثباتی به تفهلیم و ارتبلا آن
با سایر موضوعات بهویژه مطالعات میانرشتهای ،اولویت داده میشود .اد این دیدگاه ،موضوع موردمطالعله جغرافیلا بله
باورها و اردشها و هنجارها اد انسان و محیط میپردادد .در روش فرا اثباتی به جای جستار در قلوانین کللی ،بله دنبلال
فهم رفتارها و ترکیب عوامل ذهنی و عینی مربو به آن هستیم .ادایلنرو جهلتگیری محقلق یلا نظریلهپرداد ،براسلاس
پایبندی به تفسیر موضوع تعیین میشود .در رویكرد تفسیری هرمنوتیكی ،هرگونه تفسیر معنایی بلرای دملانی خلاص و
در مناسبت با پرسشهایی در افق معنایی خاص درست است .هیچ تفسلیر قطعلی ،هملواره درسلت و عینلی نیسلت.
همانطور که هگل ،تجربه دمانمند است ،معنی نیلز کله هایلدگر آن را تجربله هسلتی میناملد ،در دملان وجلود دارد
(مرادی و افدلی .)1113 ،در فرایند تفسیر نوعی رابطه دیالكتیلک بلین مفسلر و ملتن وجلود دارد .مكالمله میلان افلق
معنایی و افق معنایی خواننده یا تأویل کننده ،به معنای درهم شدن این دو افق یلا دمانله نگلارش ملتن و دملان حاضلر
است که در لحظه خواندن و تأویل گریزی اد این ادغام وجود ندارد .افق امرود ایستا و ثابت نیست ،بلكه افقلی اسلت،
گشوده و دگرگون پریر ،که با ما حرکت میکند ،همانگونه که ما با آن دگرگون میشویم (احملدی .)1199 ،منظلور اد
متن تنها متون کتبی نیست .متن عبارت است اد هر نوع گفتمانی که در قاللب نوشلته ،بله نحلو متملایزی تثبیلت شلده
است .متن یک کل است و کلیتی بر آن حاکم است .میان کلیت و اجزای متن ارتبا وجود دارد .کل بر مبنلای اجلزای
آن و اجزاء ،بر مبنای کلیت معنا میشوند .هرمنوتیک تلاشی بلرای فهلم کلیلت ملتن اسلت (معینلیعلملداری.)1192 ،
اعتقاد به قلمرو معانی بهمثابه ساخته ذهن بشر در قالب روابط اجتماعی را فهمپلریر میکنلد (ملرداک)1113 ،؛ بنلابراین
تلاشهایی که در چارچوب رویكرد هرمنوتیک (تفسلیری) میشلود ،معموللاا تحلیلهلای کیفلی ،قیاسلی و کلگرایانله
مبتنی بر فهم پدیلدهها اسلت بلدیهی اسلت ایلن مكتلب روششناسلی در نقلد اثبلاتگرایی شلكلگرفته و برخللاف
پودیتیویسم اد ماهیت کیفری برخوردار است (لشگری .)1113 ،تفسیر متن نمیتواند به نیت مؤلف ،یا شلیوه اندیشله و
درنهایت شناخت هم رودگاران مؤلف محدود شود .بهطورکلی متن ،بیانگر ذهنیلت یلک مؤللف نیسلت ،حتلی خلود
مؤلف در تفسیر متن ،تحت تأثیر گفتمانی خاص قرار دارد .مكالمله میلان ملتن و مفسلر ،هسلتی واقعلی دارد .ذهنیلت
مفسر نیز در آغاد یک تفسیر «پاک و خالی» نیست ،بلكه مجموعلهای ایسلت اد پیشداوریهلا ،فر هلای آغلادین و
خواستهای استوار به افق معنایی امرود .به گفته گادامر اساساا تفسیری درسلت و قطعلی وجلود نلدارد .همچنلان کله
خود متن نیز به گفته میشل فوکو غیرجانبدار نیست ،تفسیر نیز به تعبیر رولان بارت ،معصوم و بیگناه نیست .در یلک
کلام همچنان که نیچه میگوید« :همهچیز در حال شدن است ،هیچ واقعیلت ابلدی وجلود نلدارد» (ملرادی و افدللی،
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 .)1113درمجموع هرمنوتیک اد آغاد ظهور خود بهعنوان روششناسی تحقیق ،سه سطح مفهلومی را طلی کلرده اسلت
(افدلی .)1191 ،در بحث اصلی روش فرا اثبلاتی در ایلن نوشلتار ایلن سله سلطح در موضلوع موردمطالعله بررسلی
میشود .اساساا هدف اصلی مطالعه حاضر در این بخش ،پاس به پرسشهایی است که در بیان مسئله به آن پرداخته شلده
بود .بنابراین انگیزه بررسی این بخش ،مقایسله و مشلخص شلدن برتلری روش فلرا اثبلاتی بلر اثبلاتی و بلالعكس در
مطالعات مربو به جابهجایی پر ارتفاع جنب حلاره نیسلت .بلكله هلدف ایلن بلوده اسلت کله اگلر پژوهشلگر آب و
هواشناسی تحقیق خود را بر مبنای هر یک اد روشهای اثباتی یعنی تأکید بر مطالعات آملاری و یلا فلرا اثبلاتی قلرار داده
باشد ،باید اد چه شاخصها و معیارهایی پیروی کند تا تحقیقی روشمند و اصولی انجام داده باشد .در حقیقلت انطبلاق و
هماهنگی بین هستیشناسی ،شناختشناسی و روششناسی تحقیق در چارچوب روش اثباتی یا فلرا اثبلاتی ملدنظر بلوده
است .بر فر

مثال ،اگر تحقیقی بر مبنای روش اثباتی انجام گرفتله اسلت ،بایلد اد چله شلاخصها و معیارهلای علملی

فلسفی تبعیت کند تا روشمندی داشته باشد .بنابراین ،هدف ما در این تحقیق صرفاا شناخت بنیادهلا و مفلاهیم روشهلای
اثباتی و فرا اثباتی در مطالعات آب و هواشناسی بوده تا محققان و اندیشمندان این رشته با ماهیلت آن آشلنا شلوند .بلدین
ترتیب ،مسیر مطالعات این دانش ،نباید به سویی سوق داده شود تا محققان و اندیشمندان ایلن رشلته مجبلور شلوند بلین
دیدگاههای اثباتگرایان و فرا اثباتگرایان دست به انتخلاب بزننلد و آنهلا را مقابلل هلم قلرار دهنلد .بلكله عللاوه بلر
مطالعهای اصولی و روشمند لادم است تعاملی بین این دو روش برای دستیابی بله مطالعلهای روشگلرا و نتیجلهگرا
در کنار هم برقرار کنند .بهطور مثال در موضوع موردمطالعله للادم اسلت موضلوعات اثبلاتی و فراثبلاتی در تعاملل بلا
یكدیگر پرداخته شوند بهطوریکله همگلام بلا تجزیلهوتحلیل افلزایش میلانگین علر

جغرافیلایی هسلته و شلدت

خشكسالیها ،واکنشهای سیسلتمهای انسلانی اد قبیلل چالشهلای سیاسلی ،سلادگاری داملی و دراعلی در نلواحی
روستایی و ...در ارتبا با این خروجیها مورد واکاوی قرار گیرد .اداینرو ،براساس مطالعات بله دسلت آملده میتلوان
اصول و معیارهای کلی روشهای اثباتی و فرا اثباتی در آب و هواشناسی را مطابق با تصاویر دیر اینگونه بادگو کرد:

شکل  -0مهمترین شاخصهای روششناسی اثباتی در علوم انسانی و علوم جغرافیایی (منبع :افضلی و کیانی،
)0981
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شکل  -6مهمترین شاخصهای روش فرا اثباتی در علوم انسانی و علوم جغرافیایی (منبع :افضلی و کیانی،
)0981

بهمنظور اردیابی رفتار تغییرات سیستمهای اقلیمی با تأکید بر مخاطرات خشكسالی ناشلی اد جابلهجایی پلر ارتفلاع
جنب حارّه ،در گام نخست جهت بررسی وضعیت تغییرات دمانی و مكانی پشته جنب حلاره ،آشكارسلادی موقعیلت،
شناسایی حد شمالی آن و تأثیرات آن بر روی خشكسالیهای ایران ،منطقه مطالعه در محدوده علر

جغرافیلایی  9تلا

 42درجه شمالی و طول جغرافیایی  9تا  39درجه شرقی انتخاب شد .سرس به استخراج دادههلای ارتفلاع ژئوپتانسلیل
تراد  299هكتوپاسكال اد پایگاه داده مرکز ملی پیشبینی محیطلی و مرکلز مللی پژوهشهلایجوی 3در یلک دوره 31
ساله با تفكیک افقی  3/2درجه در طی سالهای  3919 - 1149پرداختهشد .علت انتخاب این سطح به این دلیلل اسلت
بیشترین انقلابات جوی در این تراد اتفاق افتاده است و بیشترین جرم جو در این تلراد بلوده اسلت (علیجلانی.)1191 ،
سرس دادههای خروجی فشار برای تطبیق بین دادهها و صحت بیشتر نمایش دادهها با استفاده اد نرم افزار گلردس ملورد
ترسیم و تحلیل قرار گرفت .در گام بعد برای تشكیل پایگاه داده جهت ترسلیم نقشله و نملودار اد دادههلای اسلتخراج
شده ابتدا با استفاده اد نرمافزار Panoplyدادههای فشار ژئوپتانسیل طی مراحلی تبدیل به فرمت اسلتاندارد بلرای تحلیلل
گردید .تا براساس آن روند تغییرات دمانی و مكانی پشته جنب حاره ،شدت (هر چقدر منحنی میلزان مرکلزی سیسلتم
پر ارتفاع جنب حاره ارتفاع بیشتری داشته باشد ،معرف شدت پر ارتفاع جنبحاره است .بهعنوانمثال اگلر مرکلز آن بلا
منحنی  299ژئوپتانسیل بسته شود .با سیستمی که مرکز آن با منحنی  213ژئوپتانسیل بسته شود تفاوت خواهلد داشلت
و دومی اد شدت بیشتری برخوردار خواهد بود) (حجادیداده و جویداده )1191 ،و سطح تحلت پوشلش شمالسلو
(تعداد شبكههایی که در دیر یک پربند هم ارتفاع  294ژئوپتانسیل و بالاتر اد آن قرار دارند نشانه منطقله سلطح پوشلش
این سیستم پر ارتفاع هستند .هر انداده تعداد شبكههای دیر پوشش سطح این پر ارتفلاع ،بیشلتر باشلد شلاخص سلطح
بالاتر بوده و مساحت بیشتری اد منطقه موردمطالعه ،تحت سیطره پر ارتفاع جنبحاره است) پربند تاثیرگرار کله شلامل
بیرونیترین منحنی میزان پر ارتفاع مؤثر بر ایران با قدرت بیشتر اد  294ژئوپتانسیل دکامتر است در ماههای گلرم سلال،
موردبررسی کمّی قرار گیرد .همچنین به دلیل استیلای بیرونیترین پربند بسته در چهار ماه ژوئلن ،جوللای ،آگوسلت و
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سرتامبر بر روی محدوده سردمینی ایران ،این محدوده دمانی برای تحلیلل و تفسلیر ،انتخلاب شلد .در مرحلله بعلد بلا
تحلیل دادههای خروجی فشار و تطابق آن با نقشلههای سلینوپتیک؛ همچنلین خروجلی نلرم افلزار گلردس و تبلدیل
دادههای فشار به نمودارهای اقلیمی ،برآن شدیم جهت مطالعه دقیقتر ،دوره آماری سلالهای  1149تلا  3919را بله دو
دوره (دوره اول  1193-1149و دوم  )3919 -1193تقسیم کنلیم ،تلا براسلاس آن رونلد تشلدید گرملایش جهلانی و
خشكسالی را با دیدگاه کمّی موردبررسی قرار دهیم .اداینرو دادههای بارشی  91ایستگاه هواشناسلی ایلران طلی دوره
مطالعاتی  11ساله ،)3919 -1193( 1با استفاده اد شاخص  SPIکه اساس آن انحلراف اد میلانگین نسلبت بله انحلراف
معیار دادههای آماری است .معادله آن بهصورت دیر میباشد:

̅
Pi − P
= SPI
SD
که در آن 𝑖𝑃 بارندگی سال  iو  SDانحلراف معیلار بلارش در طلول دوره آملاری 𝑃̅ ،میلانگین بارنلدگی بلندملدت
میباشد) مورد تجزیه تجزیهوتحلیل قرار گرفت تا میزان روند (افزایشی یلا کاهشلی) خشكسلالیها در ایلن  11سلال
مشخص گردد.
جدول - 0طبقهبندی خشکسالی بر اساس شاخص ( SPIحجازیزاده و جوی زاده 0981 ،و حجازیزاده و
همکاران)0919 ،
درجه خشکسالی

ارزش SPI

درجه ترسالی

ارزش SPI

خشكسالی ملایم

 9تا - 9/11

ترسالی ملایم

 9تا 9/11

خشكسالی متوسط

 -1تا -1/41

ترسالی متوسط

 1تا 1/41

خشكسالی شدید

 -1/29تا -1/11

ترسالی شدید

 1/29تا 1/11

خشكسالی حاد

بیشتر اد -3

ترسالی حاد

بیشتر اد 3

در ادامه ،دادههای آماری بهدستآمده را بر اساس دیلدگاه فلرا اثبلاتی (هرمنوتیلک) موردبلادنگری و تفسلیر قلرار
گرفت .به این معنا که این یافتهها جهت تحلیل عمیقتر ،تفهیم بیشتر و درنهایلت بینرشلتهای نملودن یافتلههای آب و
هواشناسی تحقیق حاضر تا برای کاربردیتر شدن مورداستفاده قرار گیرد.

 1به دلیل فراگیر بودن تعداد ایستگاه ها و کمبود داده مناسب ،مجبور به کوتاه کردن دوره مطالعاتی خشكسالی شدیم.
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 -9یافتهها
 -0-9روششناسی اثباتی در جابهجایی پرفشار جنب حاره

با توجه به مراحل گفته شده در روش اثباتی مطابق با جدول ( )3و نمودار مربو به شكل ( )1میتوان ملوارد دیلر
را مطرح نمود:

شکل  -9نمودارهای مقایسه جابهجایی پربندهای بیرونی پر ارتفاع جنب حاره در دو دوره مطالعاتی (منبع:
نگارندگان)

سال دهم
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جدول - 6مقایسه بازه گسترش و قدرت ارتفاعی بیرونیترین پربند سیستم پر ارتفاع جنب حاره (منبع:
نگارندگان)
ماهها

بیشترین بازه گسترش

کمترین بازه گسترش

اختلاف عرض جغرافیایی

قدرت ارتفاعی

می

3/2

3/2

3/24

1/221

جون (ژوئن)

9

3/2

3/92

11/41

جولای (ژوئیه)

3/2

3/2

1/13

11/992

اوت (آگوست)

3/2

3/2

1/23

12/11

سرتامبر

9

3/2

9/392

12/12

در ماههای گرم ژوئن تا سرتامبر ،حرکت و جابهجایی این پربند در عر
(شمالیترین و جنوبیترین عر

های جغرافیلایی مختللف ،بلاده گسلترش

جغرافیایی تحت تأثیر در دو دوره) ،پلائینترین عر

جغرافیلایی بلا علدد ارتفلاعی

متفاوت پربند ،در هر ماه گرم (که اختلاف بین جنوبیترین نقطه قرارگیری پربنلد در دوره دوم نسلبت بله دوره اول) و
بالاترین عر

جغرافیایی (اختلاف بین شمالیترین نقطه قرارگیری پربنلد در دوره دوم نسلبت بله دوره اول) و قلدرت

ارتفاعی (اختلاف بین میانگین ارتفاعی پربندها در دوره دوم نسبت به دوره اول) ،روند مثبت و افزایشی داشلته اسلت و
بیشترین میزان روند صعودی به سمت عر

های بالا در ماههای آگوست و جولای ،دیده میشود .بلا مقایسله میلانگین

ارتفاعی ،اختلاف قدرت ارتفاعی پربند در تمام ماههلا رونلد افزایشلی داشلته و افلزایش ارتفلاع را ثبلت کلرده اسلت.
پائینترین عر

قرارگیری پربند در دوره دوم مطالعاتی 3/2 ،درجله باللاتر اد قراگیلری پلائینترین علر

قرارگیلری

پربند در دوره اول بوده است و  3/2درجه حرکت شمال سو را نشان میدهد .همچنلین در دو ملاه جوللای وآگوسلت
بالاترین عر

قرارگیری این پربند  3/2درجه ،حرکت شمالسو داشته است و اد نظلر قلدرت ارتفلاعی در تملام ایلن

ماههای گرم سال دوره دوم ،افزایش قدرت ارتفاعی را به خصوص در ماه آگوست با  11/12متلر نشلان میدهلد و بلا
محاسبه میانگین عر
عر

جغرافیایی در دوره اول مطالعه ،در مقایسه با دوره دوم ،در تمام ماههلای گلرم موردمطالعله ،بله

جغرافیایی قرارگیری پربند ،افزوده شده است و در جدول با عنوان اختلاف علر

جغرافیلایی دو دوره ،لحلاظ

شده است که نشانگر حرکت شمالسو و گسترش پر ارتفاع جنبحاره است.
در مجموع مرد شمالی پر ارتفاع جنبحاره باید بهطور معمول در فصل پائیز به سمت عر

های پلائینتر جابلهجا

شود؛ همچنین اد دامنه سیطره آن در فدای ایران کاسته شود؛ اما در دوره دوم مطالعه بلا شلروع فصلل سلرد ،میلانگین
بلندمدت پر ارتفاع جنبحاره قویتر اد حد نرمال بوده و اد منطقه خارج نشده اسلت و طبیعتلاا در ایلن شلرایط نفلوذ
سامانههای بارشی با تأخیر وارد کشلور شلده اسلت و متعاقلب آن وقلوع خشكسلالیهای فراگیرتلر روبلرو بلودهایم.
بهطوریکه در سالهای مطالعاتی دوره دوم ،ایستگاههای شمالی و غربی بیشتری اد ایران درگیر خشكسلالیهای شلدید
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و بسیارشدید شدهاند؛ بهطورکلی تمام ملوارد فلوق ،نشلانگر افلزایش اثلرات تغییلر اقللیم و گرملایش هلوا در منطقله
مطالعاتی است.
 -6-9روش فرا اثباتی (تحلیل سطوح هرمنوتیکی) در فهم تغییرات زمانی -مکانی پر ارتفاع جنبحاره

در به کارگیری تحلیلهای هرمنوتیكی در دانش آب و هواشناسی ،املور مربلو بله پدیلدههای جلوی اد دو نظلر
میتوانند بهعنوان یک متن بررسی و تفسیر شوند؛ یكی بهصورت متنهای مكتوب کله برگرفتله اد تحلیلهلای آملاری
است و دوم در قالب تفسیر نقشه بهعنوان فهم رویدادهای حاکم بر سطوح جوی .املور مربلو بله پدیلدههای جلوی
بهعنوان یک متن ،طیف گستردهای اد مفاهیم عددی و آماری را شامل میشود که با ارجاعهای جدید ،معلانی جدیلدی
اد واکنشهای جوی مانند پیشبینی خشكسالی شدید ،ترسلالی ،بارشهلای حلدی ،یخبنلدان دودرس و ...را میتلوان
استنبا نمود؛ دیرا نوسانات بارشی ،دمایی ،خطو فشار و ...در دبان عددی مفاهیم کلی را در بر میگیرنلد کله مؤللف
میتواند معانی آن را کشف و بادگو کند .این موضوع در قالب نقشههای تولید شده در آب و هواشناسی نیز بله هملین
منوال است (مجیدیراد .)1119 ،روی هلمرفتله سله سلطح مفهلومی تمایزپلریر هرمنوتیلک بلرای بادیلابی مفلاهیم و
نظریههای مربو به گرایشهای مختلف علوم جغرافیایی در راستای فهلم بیشلتر تغییلرات پلر ارتفلاع جنلب حلاره و
اثرگراری در آن وقوع خشكسالیهای ایران ،به شرح دیر است:
 -0-6-9هرمنوتیک سطح اول؛ متن فعال -ذهن غیرفعال

اولین سطح مفهومی هرمنوتیک ،سطح اول آن است .در این سطح متن علمی معنادار و مقصلود نویسلنده اد نقشله،
نمودار و متن به وضوح تفسیر شده است .به این معنا که محقلق غیرکارشلناس (متخصلص سلایر گرایشهلای عللوم
جغرافیایی) با ذهن همراه با دانش محلدود اد اصلطلاحات تخصصلی آب و هلوایی ،معنلا را اد ملتن کشلف میکنلد؛
بنابراین برای درک پدیدههای مربو به روابط متقابل انسان و محیط باید به روش درون فهملی و یلا تأویلل متمسلک
شد و اد طریق تعمق ،معنا را اد پس چیزهای مشاهدهپریر کشف کرد؛ بنابراین در این سطح ،متن قابل مطالعله سرشلار
اد معنا و راهنماست و به جای آن ،ذهن محقق اد درک کمتری اد معنا برخوردار است (جغرافیدان سیاسی ،جغرافیلدان
شهری ،ژئومورفولوژیست و )...که باید معنای ملتن را فلارغ اد ظلواهر مشلاهده شلدنی آن دریابلد .بلهعنوانمثال ملتن
اقلیمی فعال شده توسط یک آب و هواشناس ،دارای تفسیرها و کاربردهای مشخصی است که مطالعهکننلده غیلر آب و
هواشناس ،به تفسیر و کوشش دیادی برای فهم مقصود نویسنده نیاد ندارد؛ و میتواند به سلهولت ،ملتن ارائله شلده را
در حوده تخصصی رشته خود مورداستفاده قرار دهد.
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-6-6-9هرمنوتیک سطح دوم؛ متن غیرفعال -ذهن فعال

در این سطح ،ذهن مطالعهکننده فعال است (کارشناس آب و هواشناسی و آشنا با اصلطاحات پایلهای و تخصصلی
این دانش)؛ و به متن علمی معنا میدهد؛ اما در این سطح ،متن علمی شناسایی شدنی ،تفسیر نشده و معنای درونلی آن
به وضوح بیان نشده و این محقق است که با ذهن سرشار اد معنای خود مشتمل بر سلاختهای عینلی ،واقعیتلی را بله
متن منتقل میکند و سرس آن را نوعی کشف علمی میپندارد .این واقعیت بادتاب عینی سلاختهای حلاکم بلر ذهلن
فرد است (افدلی .)1112 ،این سطح میتواند در تفسیر نقشههای هوا کاربرد گستردهای داشته باشد؛ دیرا ذهلن محقلق
میتواند اد تفسیر جابهجایی بیرونیترین پربندها و حرکلت هسلته در طلی ماههلای مختللف اد روی نقشله ،واقعیلات
پنهانی اد نتایج استیلای پر ارتفاع جنبحاره بر فدای جغرافیایی و نمود آن در خشكسالی شلدید یلا خفیلف ،ترسلالی
شدید یا خفیف و  ...را کشف و معنا کند.
 -9-6-9هرمنوتیک سطح سوم؛ متن غیرفعال -ذهن غیرفعال

این سطح شاید ایدهآلترین سطح هرمنوتیک در تولید دانش محسوب شود بهطوریکه در آن ،هلم ذهلن محقلق و
هم متن علمی ،غیرفعال هستند .به این معنا که محقق غیرکارشناس میکوشد ،متن خروجی اد مطالعات اقلیملی تفسلیر
نشده را با مطالعات جانبی و تلاشهای مكرر ،قابلل فهلم کنلد و معنلا را اد ملتن کشلف کنلد؛ کله ایلن املر مسلتلزم
تلاشهایی گسترده در راستای مطالعات میانرشتهای است .اد دیلد هرمنوتیلک ،نقشلهها و نمودارهلای اقلیملی بلهطور
کامل نمودهای شفافی اد واقعیات علمی را نمیتوانند نشان دهند .نقشه اساساا ابزاری برای تفسیر واقعیات علملی بلوده
و چكیدهای اد واقعیت ملموسی است که اد وقایع و مسائل محیطی نشات گرفته است .نقشه بهبیاندیگر روشلی بلرای
بادنمایی محیط است .این ابزار در دانش آب و هواشناسی میتواند وقایع جاری برای تغییلرات محلیط و فهلم مسلائل
ناشی اد جابهجایی پربندها و هسته پر ارتفاع جنب حاره را در ماههلای مختللف تسلهیل کنلد .نقشلهها و نمودارهلای
اقلیمی پیش اد آنكه تصویرگر محل

عینیلات سلطح دملین و سلطوح مختللف جلوی باشلند ،معلانی قابلل کشلف

گستردهای را بهطور پوشیده در خود دارند و با تحلیل هرمنوتیكی در ظرف دمان و مكان میتوانلد وقلایع جلاری را در
فدای جغرافیایی ایران نمایش دهند؛ بهطوریکه پیشبینلی آسلیبهای ناشلی اد خشكسلالیها و درجهبنلدی آن و یلا
ترسالی با استفاده اداینروششناسی ،ممكن خواهد بود و بنابراین نمیتلوان بلا نگلاه صلرفاا اثبلاتی و آملاری لایلههای
پوشیده آن را تفسیر نمود؛ بنابراین تحلیل هرمنوتیكی نقشه نشان میدهد که نقشه پدیدهای بهطور کاملل عینلی نیسلت،
بلكه سرشار اد معناست .معناهایی که فهم وقایع محیطی را تسهیل میکند؛ بنابراین محقق آب و هواشناسلی ،بله جلای
عینی پنداشتن این مفهوم ،آن را معناکاوی و ساختارهای معنابخشی به آن هویدا کند .به همین منظور نقشله مربلو بله
ماه ژوئن  3991و در سطح  299هكتوپاسكال ،نمودارهای مربلو بله جابلهجایی بیرونلیتلرین پربنلد و رفتارشناسلی
مردبندیهای تعادل ،آستانه ،مخاطرات و بلایا در دوره مطالعاتی ،مورد تفسیر قرار گرفت (شلكل 2 ،4-و  .)2مطلابق بلا
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این اشكال ،ابتدا توسط سطوح سهگانه هرمنوتیک ،بهعنوان متن فعال و غیرفعلال موردمطالعله قرارگرفتله و در انتهلا بلا
دیدگاه میانرشتهای در علوم جغرافیلایی ،طبلق مصلاحبه بلا متخصصلین سلایرگرایشها ،تفسلیر آنهلا اد نقشلههلا و
نمودارهای مرکور ،بررسیشده اسلت .تلا بتلوان یافتلههای اقلیملی بله دسلت آملده را در مطالعلات سلایر گرایشهلا
مورداستفاده قرار داد تا جنبههای کاربردی آن ،توسعه پیدا کند.
الف -هرمنوتیک و تفسیر نقشه

تفسیر نقشهها بهصورت متن غیرفعال :با شروع فصل گرم سال  ،3991پر ارتفلاع جنلبحلاره بلا تغییلر موقعیلت
خود ،به سمت خشكیها جابهجا شده است .این جابهجایی بر روی کمربندهای بیابانی جهان اسلت .در ایلن سلال در
جغرافیلایی 13/2

ماه ژوئن ( 19خرداد تا  19تیر) پربند مرکزی  2934بر روی نواحی جنوبی و مرکزی ایران تلا علر

درجه قرار گرفته است .در ماه بعدی یعنی ژوئیه ( 19تیر تا  19املرداد) پربنلد مرکلزی یلا هسلته مسلاحت بیشلتری را
دربرگرفته است و مناطق غربی ایران را هم شامل شده است .با ادامله فصلل گلرم در ملاه آگوسلت ( 19املرداد تلا 19
شهریور) ،هسته با قدرت ارتفاعی  2139بر روی عربستان و دریای سرخ و مرکز آن بر روی عر

 33/2درجله قلرار

دارد .در آخرین ماه گرم سال ( 19شهریور تا  19مهر) ابعاد هسته بسیار کوچکتر شده و بر روی علر

 32درجله بلا

مرکزیت عربستان است .متن فوق اد تفسیر ظاهری نقشلههای چهارملاه گلرم سلال  3991اسلتخراج شلده کله صلرفاا
وضعیت عینی پربندها و هسته مرکز پر ارتفاع جنب حاره را بادگو میکند.
در این راستا فهم این متن برای ذهن فعال (کارشلناس آب و هلوا) و غیرفعلال (کارشلناس غیلرآب و هواشلناس)
بادخوردهای متفاوتی دارد .بهطوریکه اگر با ذهن فعال این متن و نقشه بررسی شود در سلطح دوم هرمنوتیلک و اگلر
با ذهن غیرفعال بررسی شود در سطح سوم هرمنوتیک جای میگیرد.
تفسیر نقشهها بهصورت متنفعال :در بررسی فصل گرم سال  3991با توجله بله نقشلههای خروجلی سلطح 299
هكتوپاسكال و استقرار پر ارتفاع جنبحاره (پربند و هسته) ،افزایش قدرت ارتفاعی هسته که منجلر بله افلزایش دملای
سطح دیرین جو خواهد شد .در این ماهها رویت شده است که این افزایش قدرت با مانلدگاری بیشلتری اد دوره گلرم
این سال مواجه خواهد شد؛ که متعاقب آن شروع فصل پائیز و بارشهای پائیزه بلا تعویلق دملانی هملراه میشلود کله
حاصل آن سیلابها و خشكسالیهای حدی در وضعیت کشاوردی و منابع آب را در برخی ایسلتگاههای موردمطالعله
مانند مراغه به همراه خواهد داشت .ملتن فلوق اد تفسلیر عمیلق و کلاربردی اد نقشلههای چهارملاه گلرم سلال 3991
استخراج شده که وضعیت عینی و عمقی پربندها و هسته مرکز پر ارتفاع جنبحلاره را بلادگو میکنلد .در ایلن راسلتا
فهم این متن نیز همانند ملتن غیرفعلال فلوق ،بلرای ذهلن فعلال و غیرفعلال بادخوردهلای متفلاوتی خواهلد داشلت.
بهطوریکه اگر با ذهن فعال ،این متن و نقشه بررسی شود تفسیرهای متفاوتی اد این برداشت ارائه خواهلد شلد کله در
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صورت تک معنایی هرمنوتیک سنتی و در صورت برداشتهای خارج اد مقصود نویسنده در هرمنوتیک ملدرن جلای
میگیرد .اد سوی دیگر اگر با ذهن غیرفعال بررسی شود در سطح اول هرمنوتیک جای میگیرد.

شکل  -5تفسیر نقشههای فشار از دیدگاه نمونهای از متخصصین آب و هواشناسی و سایر گرایشها در یک سال
نمونه
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ب -هرمنوتیک و تفسیر نمودار جابهجایی پربندها

با توجه به تصویر دیر تفسیرهایی بهصورت متن فعلال و غیرفعلال و نیلز برداشلت نمونلهای اد متخصصلان دیگلر
گرایشهای علوم جغرافیایی بررسی شده است.

شکل -5تفسیر نمودار تغییرات بیرونیترین پربند از دیدگاه نمونهای از متخصصین آب و هواشناسی و سایر
گرایشها در دوره مطالعاتی
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ارائه متن غیرفعال از نمودارهای جابهجایی پربندها در دورههای موردمطالعه :اد دیگر نمودهلای ملتن غیرفعلال،
نمودارهای اقلیمی هستند .ادجمله این نمودارها ،نمودارهای تغییرات پر ارتفاع جنبحاره در طلی سلالهای مطالعلاتی
است .در نگاه اول در تفسیر نمودار بیرونیترین پربند ارتفاعی در طی ماههای گرم سال که در بخش مطالعات کمّلی بله
آن پرداخته شده است بهعنوان یک متن غیرفعال میتوان گفت ،با توجه بله محلل قرارگیلری ایلن پربنلدها در طلول و
عر های جغرافیایی مختلف در ماههای گرم سال (ژوئن ،جولای ،آگوست و سرتامبر) حرکت شمالسلو و گسلترش
به سمت عر

بالای جغرافیایی بالاتر اد میانگین را نشان داده است .همچنین جهت گسترش ایلن پربنلد در طولهلای

جغرافیایی مختلف منطقه تحت مطالعه در همه چهار ماه مرکور ،روند حرکتلی بله سلمت عر
داشته است و هرچه به سمت سالهای پایانی دوره پیش میرویم (سلال  )3919علر

هلای شلرقیتر قلرار

و طلول جغرافیلایی بیشلتری

تحت تسلط این پر ارتفاع قرار گرفته است .بهطورکلی عدد ارتفاعی این پربند در سالهای مختلف تغییر کلرده اسلت و
عدد بزرگتری را نشان داده است.
ارائه متن فعال از نمودارهای جابهجایی پربندها در دورههای موردمطالعه :در صلورت تبلدیل نملودار بله ملتن
فعال میتوان در رابطه با اقلیمشناسی مرد شمالی پشته پر ارتفاع جنبحاره میتوان این گونه بیلان داشلت کله گسلتره،
حاکمیت و نمود پر ارتفاع دینامیكی جنبحاره بر روی ایران طی دهههای اخیر فزونی یافته و مناطق بسلیار وسلیعی اد
ایران متأثر اد این شرایط شده است و اجاده ورود سامانههای اطراف به ایلران را نمیدهلد و شلرایط ملانع را در مقابلل
ریزش هوای عر

های بالاتر ایجاد میکند .بدین صورت که شلاخص گسلترش شمالسلو و شرقسلو بیرونیتلرین

دبانه پر ارتفاع در تمام ماهای موردمطالعه روند افزایشی شمالسو داشته است که خشكسالی را برای منطقله بله هملراه
دارد و میانگین ارتفاع ژئوپتانسیل نیز دارای روند افزایشی بوده است .این افزایش قدرت ارتفاعی ،میتوانلد عاملل علدم
صعود را در منطقه فراهم کند که باعث پایداری و به تبع آن خشكسالی خواهد بود .بهطور معمول در فصل پلاییز ملرد
شمالی پر ارتفاع جنبحاره باید ضعیف شلود املا در دوره دوم مطالعله تحقیلق بلا شلروع پلاییز ،میلانگین بلندملدت
جنبحاره بیشتر اد حد نرمال بوده و اد منطقه خارج نشده و در این شرایط نفوذ سامانههای بارشلی بله کشلور کمتلر
رخ میدهد و با خشكسالیهای فراگیر روبرو شدهایم.
ج -تحلیل هرمنوتیکی رفتارشناسی خشکسالیهای ناشی از جابهجایی پربندهای پر ارتفاع جنب حاره

خشكسالی بهعنوان یک پدیده اقلیمی تكرار شونده در سیستمهای آب و هوایی است که اثرات آن صرفاا به نلواحی
خشک و نیمه خشک محدود نمیشود (دراکاپ .)1199 ،در واقع خشكسالیها اد کاهش غیرمنتظلره بلارش در ملدتی
معین در منطقهای که لزوماا خشک نیست حكایت دارد (کاویانی و علیجانی )1112 ،ویژگی خشكسلالیها بسلتگی بله
مدت ،استمرار ،شدت و وسعت منطقه تحت تأثیر ،دارد (کردوانی .)1199 ،این پدیده به دلیلل داشلتن ماهیلت خزنلده،
در صورت عدم ملدیریت و تغییلرات آب و هلوایی ،تبلدیل بله مخلاطره و بینظمیهلای محیطلی گسلترده میشلود
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(محمدی .)1193 ،اد سوی دیگر درجات مختلف خشكسالی نظیلر خشكسلالی اقلیملی ،هیلدرولوژیک ،کشلاوردی و
اقتصادی -اجتماعی ،بسته به مدیریت محیط در سطوح مختلفی به وقوع میپیوندد (عزیزی و روشنی)1199 ،
در موضوع رفتارشناسی بهطورکلی یک سیستم ممكن است در شرایط مختلفی ،تحت تأثیر تغییرات محیط (شلامل
تغییرات اقلیمی ،مدیریت انسانی و )...قرار گیرد (اسمیت 1191 ،و اسمیت و پلتی:)1191 ،1
مرحله اول (تعادل محیطی) :سیستمها در صورت حالت تعادلی (بهعنوانمثال در روند میانگین بلارش) ،بلهعنوان
منابع محیطی در دسترس سیستمهای کاربردی انسانی قرار خواهد گرفت؛ که میتوان آن را بلا عنلوان پایلداری محلیط
تعریف نمود.
در مرحله دوم یا آستانه زیان محیطی :تحت عنوان آستانههای بحرانی ،وضعیت سیستم در ملرد حاللت تعلادل و
مخاطرات محیطی قرار خواهد گرفت که هشداری برای جابهجایی مرد منابع محیطلی تلا مخلاطرات محیطلی خواهلد
بود.
مرحله سوم (مخاطراتمحیطی) :تغییرات محیط ،ناسادگاری سیستمهای طبیعی و سیستمهای انسانی را بله دنبلال
خواهد داشت.
در مرحله چهارم یا بلایای محیطیی :روی دادن وقلایعی همچلون سلیلابهای مخلرب (پللدختر ،آققللا و ...در
فروردین ،)1119خشكسالیهای اجتماعی -اقتصادی و  ...برآورد خسارات ناشی اد آن ،قابل توجه خواهد بود.
اداینرو پیشبینی درک حالت تعادلی و پایداری آن در سیستمها ،پیشبینی حد آسلتانهها (کله در مطالعلات آملاری
کمتر مورد توجه قرار میگیرد) و مدیریت محیطی سیستمها ،نگرشی نو در تفسلیر پایلداری و شلناخت ظرفیلتهلای
محیطی سیستمها محسوب میشود که میتواند گام مهمی اد سوی جغرافیدانان در راستای تحقق پایلداری و ملدیریت
محیط تلقی شود (مجیدی راد و همكاران .)1119 ،در بخش دیر تحلیل هرمنوتیكی شامل متن غیرفعال و ملتن فعلال اد
رفتارشناسی خشكسالی ارائه میشود:
ارائه متن غیر فعال از نمودار رفتارشناسی خشکسالی در دورههای موردمطالعیه :نمودارهلای اقلیملی اد دیگلر
نمودهای متن غیرفعال ،در دانش آب و هواشناسی محسوب میشوند .ادجمله این نمودارها ،ملیتلوان بله نمودارهلای
خروجی تغییرات میزان بارش اشاره کرد که با استفاده اد نرمافزارهای سنجش خشكسلالی در طلی سلالهای مطالعلاتی
به دست آمدند .در تفسیرآن ابتدا میتوان گفت خروجی داده بارشلی ایلن نلرم افلزار در ملاه اکتبلر  3913بلیش اد 39
ایستگاه هواشناسی در محدوده خشكسالی متوسط و نرمال قرار گرفته است و در شرف نزدیكلی بله محلدوده آسلتانه
بحران قرار گرفتند .در این نمودار  19ایستگاه هواشناسی اد محدوده آستانه بحران خشكسالی عبور کلرده اسلت و وارد
محدوده مخاطرات محیطی شدهاند و  1ایستگاه شامل سراب ،شیراد و میناب به محدوده بلایا نزدیک شلدهاند .اد سلوی
1 Smith and Pelety
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دیگر داده خروجی  32نقطه ایستگاهی در محدوده نزدیک به آستانه بحران ترسالی قرار دارنلد و در ایلن ملاه ایسلتگاه
شاهرود به خط آستانه بحران نزدیک شده است.
ارائه متن فعال از نمودار رفتارشناسی خشکسالی در دورههای موردمطالعه :در صورت تبلدیل نملودار بله ملتن
فعال میتوان در رابطه با میزان خشكسالی و ترسالی منطقه این گونه بیان داشت که با مطالعله و بررسلی میلزان بلارش
ایستگاههای هواشناسی ایران و با توجه به فراگیری خشكسالی در سال  3913در بیش اد یک سوم ایسلتگاهها و وجلود
پاییز خشک در بیشتر ایستگاههای مطالعاتی میتوان گفت ،افزایش قدرت ارتفاعی پر ارتفاع جنبحلاره و تلأثیر آن بلر
روی منطقه مطالعاتی میتواند عامل عدم صعود را در منطقه فراهم کند که باعث پایداری و متعاقلب آن کلاهش میلزان
بارش و به تبع آن خشكسالی و گسترش شواهد تغییرات اقلیمی خواهد بود .ایلن میلزان اد خشكسلالی کله منجلر بله
افزایش طول فصل گرم خواهد شد میتوانلد بلر روی ذخیلره منلابع آبلی ،تقلویم کشلت محصلول ،میلزان مقاوملت
محصولات در مقابل آفات ،دمان گلدهی ،سرماددگی گیاهان و ...در منلاطق مختللف واکنشهلای متفلاوتی بله هملراه
داشته باشد .با توجه به اینكه تعدادی اد ایستگاههایی که اد مرحله بحران عبلور کلرده و در مرحلله مخلاطرات محیطلی
قرار گرفتهاند ایستگاههای غربی و شمالغربی ایران ادجمله پارسآباد مغان ،سلقز ،مهابلاد هسلتند و نسلبت بله منلاطق
داخلی حساسیت بالاتری نسبت به عوار

ناشی اد خشكسالی دارند و به دلیل این که اقتصاد ملردم محللی متكلی بله

دمین (کشاوردی) است ،در مقابل خشكسالی شكننده هستند و پیشآگهلی اد خطلرات احتملالی آینلده بلرای منلاطق
آسیب پریرتر ضروری میباشد.

شکل  -2رفتارشناسی خشکسالی در ایستگاههای موردمطالعه (اکتبر ( )6102منبع :نویسندگان)
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 -0نتیجهگیری

بهطورکلی موضوعات کاربردی در دانش آب و هواشناسی به دلیل گیرافتادن صرف در چنبره ملدل ،آملار و ارقلام،
روح نوآوری ،تخیل و ایدهپردادی محققان را به شدت تحت تأثیر قرار داده است؛ اداینرو اتكلای صلرف بله روش و
فنون آماری موجبات تكراری شلدن جایگلاه ایلن دانلش پیراملون موضلوعاتی اد قبیلل پهنهبنلدی و تحلیلل فدلایی
خشكسالی ،بارشهای سنگین ،یخبندان و  ...با استفاده اد مدلهای تصمیمگیری تحلیل شلبكه ،فلادی و ...یلا ملدلهای
دینامیكی شده است؛ که صرفاا تأکید بر پیوند دادن متغیرهای بارش ،دما و ...با یكدیگر است .بله هملین دلیلل در حلال
حاضر کمتر مشاهده میشود که محقق و متخصص آب و هواشناسی به جای توسلل بله آملار و نلرم افلزار و تحلیلل
خروجیهای به دست آمده ،ایلدهای نظاممنلد در عرصله ملدیریت و پایلداری محلیط بلرای کلاهش و سلادگاری بلا
خشكسالی و  ...ارائه دهد .به نظر میرسد برخورد روششناسانه مح

آن هم اد نوع صرف اثباتی نمیتواند منجلر بله

شكلگیری دیدگاه و نظریههای فلسفی در آب و هواشناسی و تحكیم این موارد شود؛ بنلابراین للادم اسلت پژوهشلگر
عمده کوشش خود را بر پایه ارائه نظریه خلاقانه خود پس اد تجزیهوتحلیل دادههای به دسلت آملده ،مطلرح نملوده و
مورد نقد علمی قرار دهد و نتایج کمّی خود را با وقایع محیطی خود تطبیق دهد تلا بتوانلد نتلایجی منطقلی و در علین
حال کاربردی ارائه دهد .اد آنجا که در دانش آب و هواشناسی ،تفسیر مفاهیم و نقشلههلا در اولویلت قلرار دارد و ایلن
عمل در این دانش توسط محققان در حال انجام است .در این مطالعه تلاش شد تا با ارائه نمونلههلای ملوردی اد انلواع
تفسیر هرمنوتیک در قالب رویكردهلای آب و هواشناسلی قلدم نخسلت برداشلته شلود و بلا پیلادهسلادی سلطوح و
رویكردهای هرمنوتیک روند سادمانیافتهتری برای مطالعات آب و هواشناسی ایجلاد شلود تلا بله نتلایج اصلولیتلری
دست پیدا کند .چرا که در بررسی سطوح مختلف هرمنوتیكی ،هنلر یلک آب و هواشناسلی تبلدیل نملودن ملتنهلای
غیرفعال به فعال برای اسلتفاده و تفهلیم کلاربردی پدیلدههای آب و هلوایی در سلایر رشلتهها و گلرایشهلای عللوم
جغرافیایی نظیر مطالعات شهری ،روستایی و ...است .همچنین یک آب و هواشناسی در چلارچوب دانلش هرمنوتیلک
باید برداشتهای تخصصی اد نقشهها و نمودارهلای آب و هلوایی داشلته باشلد کله یلک غیرکارشلناس نتوانلد اد آن
برداشت مشابه داشته باشد .در این راستا با هدف کاربردیتر شدن متن فعال اد تفسیر نقشلهها ،نمودارهلای جابلهجایی
پربندها در دوره گرم سلال و رفتارشناسلی خشكسلالی در دورههلای مطالعلاتی بلهمنظور پیونلد دادن یافتلههای آب و
هواشناسی با یافتههای سایر علوم جغرافیایی اد دیدگاه افراد متخصص در این رشتهها و مصلاحبه بلا آنهلا ،بله دسلت
آمد .چنانچه در این نوشتار مشاهده شد ،اسلتفاده اد نگلاه و عینلک هرکلدام ،ملرد مشلترکی میلان نظلرات هرکلدام اد
متخصصان وجود دارد .بهطوریکه ژئومورفولوژیست برداشت خود اد متن فعال ارائه شلده اد سلوی آب و هواشلناس
را با نوع عملكرد فرسایش بادی و حرکت ترههای ماسهای و اختلال در عملكلرد سیسلتمهای شلكلدایی و فرسایشلی
مطابقت میدهد .همچنین جغرافیدان روستایی ،این نتایج را با آسیبهای وارده بر سلكونتگاهها و سلادگاری دراعلی و
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ارائه راهكارهای مناسبتر برای مقاوملت عرصله روسلتایی تطبیلق ملیدهلد .بله هملین ترتیلب جغرافیلدان شلهری
آسیبهای ناشی اد خشكسالی را در تأمین منابع شهری ،تنظلیم بلادار ،مهلاجرت روسلتا بله شلهر ،گسلترش مشلاغل
غیرمتعارف ،آلودگی هوای ناشی اد افلزایش جمعیلت در شلهرها و ...مطالعله میکنلد .جغرافیلدان سیاسلی اد دیلدگاه
ژئوپلیتیک تعاریف ویژهای اد خشكسالیها یا ترسالیها حاصله ارائه میدهلد .ادجملله موضلوع رودخانلههای ملردی
کشور و مسائل هیدروپلیتیک فرادستی و فرودستی ایران یا مسائل مربو به سنجش ودن ژئوپلولیتیكی ایلران در برابلر
واردات بیرویه و چالشهای حاصل اد آن را مطرح میکند.
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