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 مقاله پژوهشی

 

 پر ارتفاعمکانی  -تغییرات زمانی واکاویبر  تأکیدآب و هواشناسی؛ با مخاطرات  وهرمنوتیک 

  و اثرات آن بر وقوع خشکسالی  حارهجنب
 

 .ایران تهران، خوارزمی، دانشگاه جغرافیایی، علوم دانشکده طبیعی، جغرافیای گروه دکتری آب و هواشناسی، - 0راد یدیندا مج 

 .ایران تهران، خوارزمی، دانشگاه جغرافیایی، علوم دانشکده طبیعی، جغرافیای گروه ژئومورفولوژی، دکتری - هرآبادی یمیرح دیسع
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 چکیده

 شناخت واکاوی، به که است کاربردی علمی خاص، طوربه وهواییآب و مخاطرات عام طوربه شناسیاقلیم

 دامنله و پلرداددمی بلندملدت در خلارجی و داخللی کننلدهکنترل عواملل تحت جوی هایپدیده تحلیل و

 و علمی ابزارهای ادجمله شناسیروش مباحث عرصه، این در رواداین است، وسیع العادهفوق آن موضوعی

 در دلیل همین به. کند معاف هاآن اد را خود تواندنمی رشته این در جدی پژوهدانش هیچ که هستند فكری

 اثبلاتیفلرا  و( تصلویری -آملاری تحلیلل) اثباتی روش بر مبتنی شناسیروش نوع دو کمک به نوشتار این

 بللر آن اثرگللراری و سللال گللرم دوره در حللارهجنب پللر ارتفللاع تغییللرات( هرمنللوتیكی تفسللیر و تحلیللل)

 نشان مطالعه این هاییافته. گرفت قرار مورداستفاده مطالعه، این نتایج نمودن منظور کاربردیبه خشكسالی،

 شناسلیروش بله اتكای با هوایی و آب مخاطرات ادجمله و شناسیاقلیم دانش در کاربردی موضوعات داد

 قلادر تخصصلی، افزارهلاینرم خروجی و آماری وتحلیلتجزیه اد صرف استفاده و مستقل صورتبه اثباتی

 بله. دهلد ارائله...  و خشكسلالی بلا سادگاری محیط، پایداری و مدیریت عرصه در مندنظام ایایده نیست

 اد ملوردی هاینمونله بررسلی با و فرا اثباتی شناسیروش راستای در شد تلاش مطالعه این در دلیل همین

 -دملانی تغییلرات پیرامون هرمنوتیكی هایتحلیل انواع اد شده استخراج نمودارهای و سینوپتیک هاینقشه

 بلرای شناسلیاقلیم مطالعات در اییافتهسادمان روند خشكسالی، بر آن اثرات و حارهجنب پر ارتفاع مكانی

 فعلال بله غیرفعال هایمتن نمودن تبدیل ،شناساقلیم یک هنر چنانچه. شود ایجاد تراصولی نتایج به تحقق
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 نظیلر جغرافیلایی عللوم هایگرایش سایر در هوایی و آب هایپدیده اد ناشی نتایج کاربردی استفاده جهت

 موضلوع ایلن. است... و سیاسی جغرافیای روستایی، جغرافیای شهری، جغرافیای ژئومورفولوژی، مطالعات

 .کندیم تأکید جغرافیا علم اصلی وظیفه و ماهیت احیای بر دیگر سوی اد

شناسی اثباتی، تفسیر هرمنوتیكی، مخاطرات خشكسالی، مدیریت و هوایی، روش سیستم آب :هاواژهکلید

 .محیط

 مقدمه -0

هلای بشلری اد کجلا بینشها و شلود کله تعلدد و گلاه تدلاد در برداشلتبرای بسیاری اد ما مطرح می سؤالاین 

شناسی معتقدند که آبشخور بسیاری اد اختلافلات تفكلری بشلر اد شلرایط محلیط متفكران معرفتگیرد. سرچشمه می

یكلی اد آب و هلوایی، تغییلرات در این راسلتا  .(1111 )رامشت، گیردکنیم، سرچشمه میگی میفیزیكی که در آن دند

 های مختلفلیدر عرصله های کاربردی انسلانیکه بسته به سیستمرود به شمار میمحیطی  هایپدیده برانگیزترینچالش

های آب و در تغییلرات سیسلتم فراگیلری محیطی پدیده این مقوله،نمود داشته و دارد.  همچون کشاوردی، صنعت و...

دریاهلا،  ح آبسلط باللا آملدن خشكسالی، های محیط اد قبیل میزان تبخیر، خصوصیات بارش،است که ویژگیهوایی 

را  هلاآنو ممكن است موجبات برهم ریختگلی نظلم  دهدقرار می ریتأثرا تحت  ...و  پر ارتفاعهای شدن دبانه جاجابه

های آب و اقلیملی تكلرار شلونده در سیسلتم یک پدیلده عنوانبهدر این میان خشكسالی (. 3992، 1فراهم سادد )گیود

 یاگسلتردهنی انسان اد یک پدیده به مخاطرات تغییر نملوده و بلا خسلارات هوایی موضوعی است که در دیستگاه کنو

کله بتوانلد یلک پلژوهش صلحیح و یک پژوهشگر خوب، بلرای این (.1199و همكاران،  3)دراکاپهمراه شده است 

فهلم  به هملین منظلور(. 1119شناسی مسلط باشد )علیجانی، منطقی انجام دهد باید بر سه علم جغرافیا، فلسفه و روش

 توأملانای را گسلترده کمّلی و کیفلی های مطالعلاتیای است که روش، مقولهدر محیطو اثرگراری آن  محیط تغییرات

های پدیلده شلناخت و تحلیلل واکاوی، به آب و هواشناسی، دانشی است کاربردی که دانش طورکلیبهسادد. درگیر می

در  روادایلناسلت،  وسلیع العلادهفوق آن دامنه موضلوعی و پرداددکننده داخلی و خارجی میجوی تحت عوامل کنترل

 رشلته ایلن در جلدی پلژوهدانش هلیچ کله هسلتند فكلری و علملی ابزارهای ادجمله شناسیروش مباحث این دانش،

 شناسلیروش انلواع و شلناخت هایشیوه اد آگاهی طورکلیبه .(1191فرد، )دانایی کند معاف هاآن اد را خود تواندنمی

رهنملون  پردادینظریله و اسلتنتاج ها،پدیلده بندیطبقه موضوعات، پیرامون به تفكراتی را محقق و دانشجو رشته، این در

 یلک کلار و استمرار منطق تنهانه شناخت هایشیوه و روش به توجه بنابراین، کند.می حساس هاآن به سادد و نسبتمی

 درونلی انسلجام دهنلد،می انجام پژوهشگران اقلیمی که مطالعاتی و هاپژوهش مجموعه به بلكه دهدمی افزایش را محقق

                                                           
1 Goudie 

2 Dracup 
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روش فهلم ملتن اد واژه یونلانی  های شناختی تحت عنوانیكی اد شیوه عنوانبه هرمنوتیک بخشد.می انباشتی قابلیت و

نفسله ورای فهلم هرمس این بود که آنچه را که فی نأش انیونانیآور یونانی گرفته شده است. در نظر خدای پیام 1هرمس

درک  آن راانسانی است، تغییر صورت دهد و با توضیح و تشریح خود آن را به وجهی بیان کند که عقل انسانی بتوانلد 

او قبلل بلود. و همچنین به دقایق دبان ابناء بشلر آشلنا می هاآنباید به دقایق دبان کند. هرمس برای ابلاغ پیام خدایان می

را شلرح بادگویلد بایلد خلود آن را  هلاآنآورد و مقصلود  لیتفصبهپیام خدایان را برای آدمیان ترجمه کند و  کهنیااد 

بلرد )ریختله گلران، توان به اهمیت دبان در مباحث هرمنوتیلک پیمی جانیهمکرد. اد فهمید و برای خود تفسیر میمی

 را ضلمنی هلایدلاللت یلا دلاللت سطوح آن، طی در که، است زگشایی توأمرم نوعی با همواره هرمنوتیک علم(. 1139

 اد نیسلت، آنچه به هست آنچه اد بردنپی اد است عبارت تأویل هر اساس، براین .کندآشكار می اللفظیتحت یهادلالت

 کله معناسلت ایلن آدملودن همواره هرمنوتیكی تجربة. دیگر هایمدلول به مدلول اد و مدلول به دال اد غیاب، به حدور

 و گیلردملی قلرار تلریگسلترده افق در و تروسیع منظر در پیوسته رود،می بالا کوهی دامنة اد که کسی همچون شخص،

 خفلای بلا و کردهتجلی که وجود، اد ایبهره فقط بلكه کند، نظاره را وجود کل که بود نخواهد امكان این او برای گاههیچ

 فدلای چلون برود، پیش بیشتر تأویل فرایند در مؤول هرچه واقع در. بود خواهد او بهرة است، همراه مرتبه همان خاص

 .بینلدملی غلرق تفسیرها و معانی انبوه میان در را خود چراکه شود؛می ترافزون نیز او حیرت شود،می باد او برای بیشتری

 باللا بله رو حرکتی را تأویل حرکت داند،می اعماق تا حفاری را کنندهتأویل وظایف اد یكی کهنیا ضمن نیز، فوکو میشل

 و گسلترده آشكارتر، هرچه نحوی به ،یپا رید ژرفای بالاتر، هرانداده تا دهدمی امكان و رودمی بالاتر مدام که کندمی ذکر

شلده کله ای در حوده هرمنوتیک و تفسلیر انجلام در سطح جهان مطالعات گسترده (.1131)نیچه و همكاران،  شود باد

( بلا رویكلرد هرمنلوتیكی بله مطالعله 3913) 3هایی اد جدیدترین آن بررسی شده است. فریدریشوا و سلماردووانمونه

تفسلیر اد  در اشلتباه محیط مجادی پرداخته است؛ دلیل مطالعه در محیط مجادی با رویكرد هرمنوتیكی ایلن اسلت کله

 اسلتفاده بیشتر، مشلكلات تردیدهای این موانع با ایجاد یگر،د طرف شود. اددرک مطالعات محسوب می موانع ترینمهم

رویكلرد  یریکارگبلهای به بلا ( در مقاله3914) 1بخشد. کسمانوویچ و بولشدت می ارتباطات را و اطلاعات فناوری اد

در یلک چلارچوب  کلهطوریبهخلاقانله برلردادد.  صلورتبههرمنوتیكی، تللاش دارد بله درک بهتلر توسلعه ادبیلات 

( در 3912) 4ایلزدوری شلود. های عملی آن برای محققان ارائلههرمنوتیكی، بتوان روند انجام بررسی ادبیات و راهنمایی

 عنوانبلهتربیلت،  و تعللیم فلسلفه و آمودش سادیهمگام هرمنوتیكی به چگونگی شناختیروش یک طریق اد ایمقاله

کله للادم  که نتایج مطالعه وی نشلان داد، آمودشی پرداخته است تمرین و آمودشی شناسیمعرفت در اساسی مقوله یک

 کنلیم. تأملل در این مقوله .انسانی دیدگاه اد یادگیری و آمودش معنی و عملكرد درک اساس هرمنوتیک ضمن بر است

                                                           
1 Hermes  

2 Frydrychova K, B. Semradova 

3 Kecmanovic and Boell 

4 Isidori 
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 یارتبلاط -تیلروا ک( با بررسی رابطه رویكرد هرمنوتیک و علوم سیاسی، نشان داد این رویكلرد یل3912) 1کرلانزیس

 یهادهیلا یکلردن تمرکلز رو شود. تلا آنجلا کله دقیلقی محسوب میاسیس یدر ساخت فدا یارتباط -ییوای رعمل

( بله موضلوع 3913. مارتین )کندیفراهم م یاسیمطالعات س یبادساد یبرا یبهتر نهیدم، نیو نماد یالیتجسم خ تیتقو

در فلسلفه  ریلموضلع نسلبتاا اخ کیل یطلیمح کیلهرمنوتهرمنوتیک محیطی پرداخت. در این مطالعه مشلخص شلد 

آغلاد  دهیلا نیلبلا ا یفلسلف کیلبنا شده اسلت. هرمنوت یفلسف کیهرمنوت یهاهینظرو  نشیاست که بر ب دیستمحیط

بله دنبلال گسلترش  یطیمح کیفهم معنا هستند. هرمنوت یهستند که در پ یریتفس یها اساساا موجوداتکه انسان شودیم

در روابلط  ریو تعلار  تعلاب رینقلش تفسل دیسلتمحیط کیهرمنوتو  و مناظر را شامل شود طیدامنه است تا مح نیا

در داخلل  انلد.دهیدر هم تن یطیمح تیهو میبا مفاه نهایکه چگونه ا دهدیم حیکرده و توض یها را بررسطیبا مح یانسان

های عللوم جغرافیلایی صلورت و... در بعدی اد شلاخه های مختلف علوم دینینیز مطالعات هرمنوتیک علاوه بر رشته

در مطالعلات جغرافیلای  فرا اثباتیهای اثباتی و ای به مقایسه جایگاه روش( در مقاله1191افدلی و کیانی ) گرفته است؛

 را اثبلاتیفلرا  و هلای اثبلاتیروش محققلان اد گروه دو بین اساسی تقسیم تحقیق در اینسیاسی و ژئوپلیتیک پرداختند. 

 روش معتقدنلد کله و ژئوپلیتیلک سیاسلی جغرافیلای پژوهشلگران اد دسلته آن است. گلروه اول داده قرار موردمطالعه

 اد دسلته آن و گلروه دوم رود؛ بله کلار ژئوپلیتیلک و سیاسلی جغرافیلای علملی تشلریح بلرای توانلدمی پودیتیویستی

 جغرافیلای هلایپژوهش در آنچله و ناشدنی اسلت امر این کنندمی تصور که ژئوپلیتیک و سیاسی جغرافیای پژوهشگران

 گراییفلرا اثبلات هلایروش قاللب در هاپدیده پژوهشی، تفسیر لحاظ اد یافت. دست بدان توانمی ژئوپلیتیک و سیاسی

 یتیلکژئوپل و سیاسلی جغرافیلای مطالعلات در هلاشرواداینجایگلاه هرکلدام  و ماهیت در این تحقیق روادایناست. 

ای ( در مقالله1112رامشلت و همكلاران )قرار داده اسلت.  موردبررسیاست و روشمند بودن هرکدام را  پرداخته شده

معتقلد  دانلد وگرایی در ارتبلا  میدر ژئومورفولوژی، رویكرد هرمنوتیكی گادامر را بلا نسلبی گرایینسبیتحت عنوان 

 هایدمینلهپیش اسلت. فهلم فراینلد در مفسلر فكری فدای و معنایی افق تأثیرگراری بر تأکید گرایینسبی این است منشأ

 اسلت سلنتی تلاری  و تأثیر تحت هاداوریپیش مطالعه است. این موضوع مورد در او هایداوریپیش اد پُر مفسر فكری

 ،دیگرعبارتبله؛ فهملدمی دیگلران اد متفاوت را خویش شدة تجربه اثر و موضوع مفسر برد. هرمی سر به آن در مفسر که

ای بله ( در مقالله1113لشگری ) .نیست فهم در گرایینسبی جز چیزی این و است مفسر معنایی افق اد تابعی تفسیر و فهم

بلا  تللاش داشلته پرداخت. در این مطالعه گرا و هرمنوتیکشناسی اثباتتبیین مفهوم فدای جغرافیایی در مكاتب روش

رویكرد نوینی در رابطه بلا شلناخت مفهلوم فدلا در  ،تحلیلی و با مراجعه به مستندات معتبر نظری -رویكرد توصیفی 

 گراشناسلی اثبلاتن اسلت مفهلوم فدلا در روشهای تحقیلق بیلانگر آارائه گردد. یافته یاد شده اد این مكاتب هرکدام

ناشی اد تعامل متقابل انسان و محلیط ظهلور یافتله و تنهلا بلا   شود کهای عینی شناخته میپدیده ةمثاببهپودیتیویستی( )

                                                           
1 Kaplantzis 
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های فدلایی را توان پراکنش و تحلیل روابلط بلین پدیلدهپریر میتائیدات تجربی و عقلانی و با اتكا به ابزارهای کمیت

های نلتج اد دمینلهدر نقطه مقابل در چارچوب مكتب هرمنوتیلک نمادهلا و فراینلدهای فدلایی م. قرار داد موردمطالعه

هر فدای جغرافیایی به یک منبلع گفتملان و اقتلدار وابسلته اسلت کله  کهطوریبهباشند. اجتماعی و فرهنگی خود می

گیری و تفسلیر افلراد تواند مشهود هم نباشد. ضلمن اینكله برداشلت و نتیجلهالزاماا این منبع قدرت و اقتدار سیاسی می

تواند ناهمسان باشد و این مسلئله مؤیلد نسلبی بلودن فدلا می هاآنه و ذهنیت مختلف اد فدای واحد بر اساس انگیز

 .است

)تحلیلل  فلرا اثبلاتی و تصویری( -اثباتی )تحلیل آماری شناسی مبتنی بر روشروش در این نوشتار به کمک دو نوع

نملودن  منظور کلاربردیبلهحاره در دوره گرم سال و اثرگراری آن بر خشكسالی، جنب پر ارتفاعهرمنوتیكی( تغییرات 

 .رفتقرار گ مورداستفادهنتایج این مطالعه، 

 هامواد و روش -6

 و اثرات آن بر خشکسالیحاره جنب پر ارتفاعمکانی  -برای ادراک تغییرات زمانی فرا اثباتیو  یاثباتهای روش

ها و دسلتاوردهای پژوهشلی گیریگرایی بر اهمیت روش در مقابلل ماهیلت نتیجلهدانش مبتنی بر اثبات طورکلیبه

بنابراین ارتبلا  پلژوهش بلا ؛ تر اد نتیجه پژوهش استکند. به این معنی که در این دیدگاه، روش پژوهش مهممی تأکید

تلر اد ربلط موضلوعات دقلت علملی مهم کلهطوریبهگیلرد. ها و اثرپریری آن، مدنظر قرار نمیوضعیت واقعی پدیده

تنها هدف علم اثباتی دقت در صحت قدایای مورد تحقیلق اسلت  دیگربیانبهاست.  تحقیق به وضعیت دندگی انسانی

هلای (. در پژوهش1112یریه، ای برای مدیریت محیط )فدای جغرافیایی( داشته باشد یا نه )بشلو خواه آن قدایا فایده

آملاری  صلرفااترکیبلی اد ذهنلی و عینلی هسلتند، و  عمدتاا موردمطالعههای جغرافیایی و آب و هواشناسی، پدیدهعلوم 

دارنلد. البتله تحقیقلات عللوم جغرافیلایی،  تأکیلدشناسی اثباتی یا پودیتیویستی به روش ،اما محققان این عرصه؛ نیستند

حلس  ظلاهراادهلد و نتلایج علددی صلرف، محور هستند این انحراف در رونلد کلار، خلود را نشلان نمیچون نتیجه

شناسلی، اعتملاد ناپلریر و نلامعتبر دهد اما این نتایج در عمل و کاربرد به دلیل خطاهلای روشمحقق میخوشایندی به 

بنلدی و تحلیلل فدلایی در موضلوعاتی کمّلی ماننلد اردیلابی و پهنه مثالعنوانبه (.1112شوند )افدلی، محسوب می

 نسلبتاابنلدی د، دقلت در نتلایج و پهنهمخاطرات خشكسالی در یک منطقه یا کشور، بیشترین موضوعی که اهمیلت دار

افلزار بلا دقلت باللا، تصلاویر دقیق براساس معیارهای در نظر گرفته شده است و انتخاب ملدل یلا روش مناسلب، نرم

آملده،  بله دسلتهای داده وتحلیلتجزیه درنهایتهای با مقیاس مناسب و بزرگ مقیاس و ای و استفاده اد نقشهماهواره

اساس قرار دارند و به جایگاه این موضلوع در دنلدگی عینلی سلاکنان آن حوضله، واکلنش سلایر  علمی و تیاولودر 

ها بله شناسی اثباتی، گردآوری دادهبنابراین اد دیدگاه روش؛ شودکمتر توجه می هاآنمتغیرها و اثرگراری مثبت یا منفی 
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شلود. احتمالی آن، ضروری و موجله تلقلی می و توجه کمتر اد فایده خودیخودبهسادی، مشاهده و آدمون همراه داده

بلرای مصلرف در  اصولااهاست و معطوف به اثبات یا رد علمی فرضیه صرفاااین شیوه فاقد جهت و مقصود تجویزی و 

های وتحلیلتجزیلهبلا  کله شلودمی تأکیلددر روش اثبلاتی (. 1112شود )بشیریه، دندگی ساکنان یک محیط انجام نمی

تفهلیم و ارتبلا  آن  به فرا اثباتی هایروش در کهدرحالی توان به نتایج مورد انتظار خود دست پیدا کرد.آماری می صرفاا

 جغرافیلا بله موردمطالعله موضوع دیدگاه، این شود. ادداده می اولویت ،ایرشتهمیانمطالعات  ویژهبهبا سایر موضوعات 

 دنبلال بله کللی، قلوانین جستار در جای به فرا اثباتیپردادد. در روش می هنجارها اد انسان و محیط و هااردش و باورها

 براسلاس پرداد،نظریله یلا محقلق گیریجهلت روادایلنهستیم.  آن به ذهنی و عینی مربو  عوامل ترکیب و رفتارها فهم

بلرای دملانی خلاص و در رویكرد تفسیری هرمنوتیكی، هرگونه تفسیر معنایی  .شودتعیین می تفسیر موضوع به پایبندی

درسلت و عینلی نیسلت.  هایی در افق معنایی خاص درست است. هیچ تفسلیر قطعلی، هملوارهدر مناسبت با پرسش

ناملد، در دملان وجلود دارد مند است، معنی نیلز کله هایلدگر آن را تجربله هسلتی میکه هگل، تجربه دمان طورهمان

طه دیالكتیلک بلین مفسلر و ملتن وجلود دارد. مكالمله میلان افلق (. در فرایند تفسیر نوعی راب1113)مرادی و افدلی، 

کننده، به معنای درهم شدن این دو افق یلا دمانله نگلارش ملتن و دملان حاضلر  لیتأومعنایی و افق معنایی خواننده یا 

ی اسلت، گریزی اد این ادغام وجود ندارد. افق امرود ایستا و ثابت نیست، بلكه افقل لیتأواست که در لحظه خواندن و 

(. منظلور اد 1199شویم )احملدی، که ما با آن دگرگون می گونههمانکند، گشوده و دگرگون پریر، که با ما حرکت می

اد هر نوع گفتمانی که در قاللب نوشلته، بله نحلو متملایزی تثبیلت شلده  عبارت استمتن تنها متون کتبی نیست. متن 

ان کلیت و اجزای متن ارتبا  وجود دارد. کل بر مبنلای اجلزای است. متن یک کل است و کلیتی بر آن حاکم است. می

(. 1192علملداری، . هرمنوتیک تلاشی بلرای فهلم کلیلت ملتن اسلت )معینلیشوندیمآن و اجزاء، بر مبنای کلیت معنا 

بنلابراین  (؛1113کنلد )ملرداک، پلریر میساخته ذهن بشر در قالب روابط اجتماعی را فهم مثابهبهاعتقاد به قلمرو معانی 

گرایانله هلای کیفلی، قیاسلی و کلتحلیل معموللااشلود، هایی که در چارچوب رویكرد هرمنوتیک )تفسلیری( میتلاش

گرفته و برخللاف گرایی شلكلشناسلی در نقلد اثبلاتها اسلت بلدیهی اسلت ایلن مكتلب روشمبتنی بر فهم پدیلده

، یا شلیوه اندیشله و مؤلفتواند به نیت تفسیر متن نمی(. 1113پودیتیویسم اد ماهیت کیفری برخوردار است )لشگری، 

نیسلت، حتلی خلود  مؤللفمتن، بیانگر ذهنیلت یلک  طورکلیبهمحدود شود.  مؤلفهم رودگاران  شناخت درنهایت

گفتمانی خاص قرار دارد. مكالمله میلان ملتن و مفسلر، هسلتی واقعلی دارد. ذهنیلت  ریتأثدر تفسیر متن، تحت  مؤلف

هلای آغلادین و هلا، فر داوریای ایسلت اد پیشنیست، بلكه مجموعله« پاک و خالی»د یک تفسیر مفسر نیز در آغا

تفسیری درسلت و قطعلی وجلود نلدارد. همچنلان کله  اساسااهای استوار به افق معنایی امرود. به گفته گادامر خواست

گناه نیست. در یلک ن بارت، معصوم و بیدار نیست، تفسیر نیز به تعبیر رولاخود متن نیز به گفته میشل فوکو غیرجانب

)ملرادی و افدللی، « در حال شدن است، هیچ واقعیلت ابلدی وجلود نلدارد زیچهمه»گوید: نیچه می کلام همچنان که
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شناسی تحقیق، سه سطح مفهلومی را طلی کلرده اسلت روش عنوانبههرمنوتیک اد آغاد ظهور خود  درمجموع(. 1113

بررسلی  موردمطالعلهاثبلاتی در ایلن نوشلتار ایلن سله سلطح در موضلوع ا روش فر در بحث اصلی (.1191)افدلی، 

 شلده پرداخته آن به مسئله بیان در که است هاییپرسش به پاس  حاضر در این بخش، مطالعه اصلی هدف اساساا شود.می

ی و بلالعكس در بلر اثبلات فلرا اثبلاتیبود. بنابراین انگیزه بررسی این بخش، مقایسله و مشلخص شلدن برتلری روش 

آب و  پژوهشلگر اگلر کله بلوده اسلت ایلن هلدف بلكله جنب حلاره نیسلت. پر ارتفاعجایی مطالعات مربو  به جابه

قلرار داده  فلرا اثبلاتییلا  بر مطالعات آملاری و تأکیداثباتی یعنی  هایروش اد یک هر مبنای بر را خود هواشناسی تحقیق

 انطبلاق و حقیقلت باشد. در داده انجام اصولی و روشمند تحقیقی تا کند پیروی معیارهاییو ها شاخص چه اد باید باشد،

بلوده  ملدنظر فلرا اثبلاتی یا اثباتی روش چارچوب در تحقیق شناسیروش و شناسیشناخت شناسی،هستی بین هماهنگی

 علملی معیارهلای و هاشلاخص چله اد بایلد اسلت، گرفتله انجام اثباتی روش مبنای بر تحقیقی اگر مثال، فر  است. بر

هلای مفلاهیم روش و بنیادهلا شناخت صرفاا تحقیق این در ما هدف باشد. بنابراین، داشته مندیروش تا کند تبعیت فلسفی

 شلوند. بلدین آشلنا ماهیلت آن با رشته این اندیشمندان و محققان تا بوده آب و هواشناسی مطالعات در فرا اثباتی و اثباتی

 بلین شلوند مجبلور رشلته ایلن اندیشمندان و محققان تا شود داده سوق سویی به نباید مسیر مطالعات این دانش، تیب،تر

بلكله عللاوه بلر  .را مقابلل هلم قلرار دهنلد هلاآنبزننلد و  انتخلاب به دست انیگرافرا اثبات و گرایاناثبات هایدیدگاه

گرا گلرا و نتیجلهای روشیابی بله مطالعلهمند لادم است تعاملی بین این دو روش برای دستای اصولی و روشمطالعه

للادم اسلت موضلوعات اثبلاتی و فراثبلاتی در تعاملل بلا  موردمطالعلهمثال در موضوع  طوربه در کنار هم برقرار کنند.

افلزایش میلانگین علر  جغرافیلایی هسلته و شلدت  وتحلیلتجزیلهام بلا همگل کلهطوریبهیكدیگر پرداخته شوند 

هلای سیاسلی، سلادگاری داملی و دراعلی در نلواحی های انسلانی اد قبیلل چالشهای سیسلتمها، واکنشخشكسالی

 انتلومی آملده دسلت بله مطالعات براساس ،رواداین ها مورد واکاوی قرار گیرد.روستایی و... در ارتبا  با این خروجی

 کرد: بادگو گونهاین مطابق با تصاویر دیر را در آب و هواشناسی فرا اثباتی و اثباتی هایروش کلی معیارهای و اصول

 

 
اثباتی در علوم انسانی و علوم جغرافیایی )منبع: افضلی و کیانی،  شناسیروشهای شاخص ترینمهم -0شکل 

0981) 
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در علوم انسانی و علوم جغرافیایی )منبع: افضلی و کیانی،  اثباتیفرا های روش شاخص ترینمهم -6شکل 

0981) 
 

 پلر ارتفلاعیی جاجابلهبر مخاطرات خشكسالی ناشلی اد  تأکیدهای اقلیمی با اردیابی رفتار تغییرات سیستم منظوربه

حلاره، آشكارسلادی موقعیلت، جهت بررسی وضعیت تغییرات دمانی و مكانی پشته جنب  جنب حارّه، در گام نخست

تلا  9منطقه مطالعه در محدوده علر  جغرافیلایی  ،های ایرانآن بر روی خشكسالی تأثیراتشناسایی حد شمالی آن و 

ارتفلاع ژئوپتانسلیل  هلایدرجه شرقی انتخاب شد. سرس به استخراج داده 39تا  9درجه شمالی و طول جغرافیایی  42

 31 دوره در یلک 3جویهلایبینی محیطلی و مرکلز مللی پژوهشهكتوپاسكال اد پایگاه داده مرکز ملی پیش 299تراد 

ین دلیلل اسلت شد. علت انتخاب این سطح به اپرداخته 3919 - 1149های درجه در طی سال 2/3 افقی تفكیک با ساله

(. 1191این تلراد بلوده اسلت )علیجلانی،  ق افتاده است و بیشترین جرم جو دری در این تراد اتفابیشترین انقلابات جو

گلردس ملورد  افزار نرم اد استفاده با هاها و صحت بیشتر نمایش دادهبرای تطبیق بین دادههای خروجی فشار سرس داده

هلای اسلتخراج ر اد دادهدر گام بعد برای تشكیل پایگاه داده جهت ترسلیم نقشله و نملوداترسیم و تحلیل قرار گرفت. 

های فشار ژئوپتانسیل طی مراحلی تبدیل به فرمت اسلتاندارد بلرای تحلیلل داده Panoplyافزارشده ابتدا با استفاده اد نرم

گردید. تا براساس آن روند تغییرات دمانی و مكانی پشته جنب حاره، شدت )هر چقدر منحنی میلزان مرکلزی سیسلتم 

اگلر مرکلز آن بلا  مثالعنوانبهحاره است. جنب پر ارتفاعع بیشتری داشته باشد، معرف شدت جنب حاره ارتفا پر ارتفاع

ژئوپتانسیل بسته شود تفاوت خواهلد داشلت  213ژئوپتانسیل بسته شود. با سیستمی که مرکز آن با منحنی  299منحنی 

سلو و سطح تحلت پوشلش شمال( 1191داده، داده و جویو دومی اد شدت بیشتری برخوردار خواهد بود( )حجادی

شلش ژئوپتانسیل و بالاتر اد آن قرار دارند نشانه منطقله سلطح پو 294هایی که در دیر یک پربند هم ارتفاع )تعداد شبكه

، بیشلتر باشلد شلاخص سلطح پر ارتفلاعهای دیر پوشش سطح این انداده تعداد شبكههستند. هر  پر ارتفاعاین سیستم 

حاره است( پربند تاثیرگرار کله شلامل جنب پر ارتفاعتحت سیطره ، موردمطالعهبالاتر بوده و مساحت بیشتری اد منطقه 

های گلرم سلال، ژئوپتانسیل دکامتر است در ماه 294بر ایران با قدرت بیشتر اد  مؤثر پر ارتفاعترین منحنی میزان بیرونی

ترین پربند بسته در چهار ماه ژوئلن، جوللای، آگوسلت و ل استیلای بیرونیکمّی قرار گیرد. همچنین به دلی موردبررسی



 133....                                         و مخاطرات آب و هواشناسی؛ با تاکید بر هرمنوتیک                                 دهم سال

     

سرتامبر بر روی محدوده سردمینی ایران، این محدوده دمانی برای تحلیلل و تفسلیر، انتخلاب شلد. در مرحلله بعلد بلا 

تبلدیل های سلینوپتیک؛ همچنلین خروجلی نلرم افلزار گلردس و های خروجی فشار و تطابق آن با نقشلهتحلیل داده

بله دو را  3919تلا  1149های تر، دوره آماری سلالهای فشار به نمودارهای اقلیمی، برآن شدیم جهت مطالعه دقیقداده

تلا براسلاس آن رونلد تشلدید گرملایش جهلانی و  ،( تقسیم کنلیم3919 -1193و دوم  1193-1149دوره )دوره اول 

ایستگاه هواشناسلی ایلران طلی دوره  91های بارشی داده رویناداقرار دهیم.  موردبررسیخشكسالی را با دیدگاه کمّی 

که اساس آن انحلراف اد میلانگین نسلبت بله انحلراف  SPI(، با استفاده اد شاخص 3919 -1193) 1ساله 11مطالعاتی 

 :باشددیر می صورتبهآن  های آماری است. معادلهمعیار داده
 

SPI =
Pi − P̅

SD
 

 

میلانگین بارنلدگی بلندملدت  �̅�انحلراف معیلار بلارش در طلول دوره آملاری،  SDو  iبارندگی سال  𝑃𝑖که در آن

سلال   11ها در ایلن قرار گرفت تا میزان روند )افزایشی یلا کاهشلی( خشكسلالی وتحلیلتجزیه( مورد تجزیه باشدمی

 مشخص گردد.

 

زاده و زیو حجا 0981زاده و جوی زاده، )حجازی SPIخشکسالی بر اساس شاخص  بندیطبقه - 0جدول

 (0919همکاران، 
 SPI ارزش  درجه ترسالی SPIارزش  درجه خشکسالی

 11/9تا  9 ترسالی ملایم - 11/9تا  9 خشكسالی ملایم

 41/1تا  1 ترسالی متوسط -41/1تا  -1 خشكسالی متوسط

 11/1تا  29/1 ترسالی شدید -11/1تا  -29/1 خشكسالی شدید

 3بیشتر اد  حادترسالی  -3بیشتر اد  خشكسالی حاد

 

و تفسلیر قلرار  موردبلادنگری )هرمنوتیلک( فلرا اثبلاتیرا بر اساس دیلدگاه  آمدهدستبههای آماری داده ادامه،ر د

های آب و نملودن یافتله ایرشلتهبین درنهایلتتر، تفهیم بیشتر و ها جهت تحلیل عمیقگرفت. به این معنا که این یافته

 قرار گیرد. مورداستفادهتر شدن برای کاربردیتا  هواشناسی تحقیق حاضر

  

                                                           
 ها و کمبود داده مناسب، مجبور به کوتاه کردن دوره مطالعاتی خشكسالی شدیم. به دلیل فراگیر بودن تعداد ایستگاه 1
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 هایافته -9

 یی پرفشار جنب حارهجاجابهاثباتی در  شناسیروش -9-0

ملوارد دیلر توان ( می1( و نمودار مربو  به شكل )3مطابق با جدول ) در روش اثباتی با توجه به مراحل گفته شده

 را مطرح نمود:

 

 
منبع: ) یمطالعاتجنب حاره در دو دوره  پر ارتفاعیی پربندهای بیرونی جاجابهنمودارهای مقایسه  -9شکل 

 گان(نگارند
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)منبع: پربند سیستم پر ارتفاع جنب حاره  نیتریرونیبمقایسه بازه گسترش و قدرت ارتفاعی  - 6جدول

 ان(رندگاگن
 هاماه گسترشبیشترین بازه  کمترین بازه گسترش اختلاف عرض جغرافیایی قدرت ارتفاعی

 می 2/3 2/3 24/3 221/1

 جون )ژوئن( 9 2/3 92/3 41/11

 جولای )ژوئیه( 2/3 2/3 13/1 992/11

 اوت )آگوست( 2/3 2/3 23/1 11/12

 سرتامبر 9 2/3 392/9 12/12

 

گسلترش  بلاده ،مختللف جغرافیلایی هایدر عر جایی این پربند و جابه ژوئن تا سرتامبر، حرکت گرم هایدر ماه

جغرافیلایی بلا علدد ارتفلاعی ترین عر در دو دوره(، پلائین ریتأثجغرافیایی تحت  ترین عر جنوبی و ترین)شمالی

( و دوره دوم نسلبت بله دوره اولترین نقطه قرارگیری پربنلد در در هر ماه گرم )که اختلاف بین جنوبی ،متفاوت پربند

( و قلدرت دوره دوم نسلبت بله دوره اول پربنلد در ترین نقطه قرارگیریلیجغرافیایی )اختلاف بین شمابالاترین عر 

(، روند مثبت و افزایشی داشلته اسلت و دوره دوم نسبت به دوره اول پربندها در اختلاف بین میانگین ارتفاعیارتفاعی )

مقایسله میلانگین  بلا شود.های آگوست و جولای، دیده میهای بالا در ماهبیشترین میزان روند صعودی به سمت عر 

 هلا رونلد افزایشلی داشلته و افلزایش ارتفلاع را ثبلت کلرده اسلت.ارتفاعی، اختلاف قدرت ارتفاعی پربند در تمام ماه

ترین علر  قرارگیلری درجله باللاتر اد قراگیلری پلائین 2/3پربند در دوره دوم مطالعاتی،  ترین عر  قرارگیریپائین

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

سو داشته است و اد نظلر قلدرت ارتفلاعی در تملام ایلن درجه، حرکت شمال 2/3بالاترین عر  قرارگیری این پربند 

د و بلا دهلمتلر نشلان می 12/11های گرم سال دوره دوم، افزایش قدرت ارتفاعی را به خصوص در ماه آگوست با ماه

، بله موردمطالعلههلای گلرم ماهمقایسه با دوره دوم، در تمام  محاسبه میانگین عر  جغرافیایی در دوره اول مطالعه، در

لحلاظ  ،عر  جغرافیایی قرارگیری پربند، افزوده شده است و در جدول با عنوان اختلاف علر  جغرافیلایی دو دوره

 حاره است.جنب ارتفاعپر سو و گسترش گر حرکت شمالشده است که نشان

جا تر جابلههای پلائینبه سمت عر  فصل پائیز در معمول طوربه حاره بایدجنب پر ارتفاعدر مجموع مرد شمالی 

 میلانگین فصلل سلرد، شلروع بلا اما در دوره دوم مطالعه؛ شود؛ همچنین اد دامنه سیطره آن در فدای ایران کاسته شود

 نفلوذ شلرایط ایلن در عتلاایطب اد منطقه خارج نشده اسلت و و نرمال بوده حد اد تریقو  حارهجنب پر ارتفاع بلندمدت

ایم. های فراگیرتلر روبلرو بلودهوارد کشلور شلده اسلت و متعاقلب آن وقلوع خشكسلالی ریتأخبا  بارشی هایسامانه

های شلدید رگیر خشكسلالیهای شمالی و غربی بیشتری اد ایران دهای مطالعاتی دوره دوم، ایستگاهدر سال کهطوریبه
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گر افلزایش اثلرات تغییلر اقللیم و گرملایش هلوا در منطقله تمام ملوارد فلوق، نشلان طورکلیبه ؛اندو بسیارشدید شده

 مطالعاتی است.

 حارهجنب پر ارتفاعمکانی  -ییرات زمانیدر فهم تغ (تحلیل سطوح هرمنوتیکی) فرا اثباتیروش  -9-6

های جلوی اد دو نظلر در دانش آب و هواشناسی، املور مربلو  بله پدیلدههای هرمنوتیكی به کارگیری تحلیلدر 

هلای آملاری های مكتوب کله برگرفتله اد تحلیلمتن صورتبهیک متن بررسی و تفسیر شوند؛ یكی  عنوانبهتوانند می

های جلوی وح جوی. املور مربلو  بله پدیلدهفهم رویدادهای حاکم بر سط عنوانبهاست و دوم در قالب تفسیر نقشه 

های جدید، معلانی جدیلدی شود که با ارجاعای اد مفاهیم عددی و آماری را شامل مییک متن، طیف گسترده عنوانبه

تلوان را میهلای حلدی، یخبنلدان دودرس و... رشبینی خشكسالی شدید، ترسلالی، باهای جوی مانند پیشاد واکنش

 مؤللفگیرنلد کله نوسانات بارشی، دمایی، خطو  فشار و... در دبان عددی مفاهیم کلی را در بر میدیرا ؛ استنبا  نمود

های تولید شده در آب و هواشناسی نیز بله هملین کند. این موضوع در قالب نقشه تواند معانی آن را کشف و بادگومی

هرمنوتیلک بلرای بادیلابی مفلاهیم و رفتله سله سلطح مفهلومی تمایزپلریر روی هلم .(1119راد، )مجیدی منوال است

جنلب حلاره و  پلر ارتفلاعهای مختلف علوم جغرافیایی در راستای فهلم بیشلتر تغییلرات های مربو  به گرایشنظریه

 های ایران، به شرح دیر است:اثرگراری در آن وقوع خشكسالی

 ذهن غیرفعال -سطح اول؛ متن فعالهرمنوتیک  -9-6-0

نقشله،  هرمنوتیک، سطح اول آن است. در این سطح متن علمی معنادار و مقصلود نویسلنده اداولین سطح مفهومی 

هلای عللوم شده است. به این معنا که محقلق غیرکارشلناس )متخصلص سلایر گرایش نمودار و متن به وضوح تفسیر

؛ کنلدکشلف میاد اصلطلاحات تخصصلی آب و هلوایی، معنلا را اد ملتن همراه با دانش محلدود  جغرافیایی( با ذهن

متمسلک  لیلتأوهای مربو  به روابط متقابل انسان و محیط باید به روش درون فهملی و یلا بنابراین برای درک پدیده

سطح، متن قابل مطالعله سرشلار براین در این پریر کشف کرد؛ بنامق، معنا را اد پس چیزهای مشاهدهشد و اد طریق تع

)جغرافیدان سیاسی، جغرافیلدان  استبرخوردار معنا اد  اد درک کمتریقق ، ذهن محبه جای آناد معنا و راهنماست و 

ملتن  مثالعنوانبلهمشلاهده شلدنی آن دریابلد. باید معنای ملتن را فلارغ اد ظلواهر که  شهری، ژئومورفولوژیست و...(

ه غیلر آب و کننلدکه مطالعه و کاربردهای مشخصی است فعال شده توسط یک آب و هواشناس، دارای تفسیرها اقلیمی

تواند به سلهولت، ملتن ارائله شلده را می ؛ وبه تفسیر و کوشش دیادی برای فهم مقصود نویسنده نیاد ندارد ،هواشناس

 قرار دهد. مورداستفادهدر حوده تخصصی رشته خود 
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 ذهن فعال -سطح دوم؛ متن غیرفعالهرمنوتیک -9-6-6

ای و تخصصلی آب و هواشناسی و آشنا با اصلطاحات پایلهکننده فعال است )کارشناس در این سطح، ذهن مطالعه

متن علمی شناسایی شدنی، تفسیر نشده و معنای درونلی آن  سطح، در ایناما ؛ دهدبه متن علمی معنا می ؛ واین دانش(

های عینلی، واقعیتلی را بله به وضوح بیان نشده و این محقق است که با ذهن سرشار اد معنای خود مشتمل بر سلاخت

های حلاکم بلر ذهلن پندارد. این واقعیت بادتاب عینی سلاختکند و سرس آن را نوعی کشف علمی میمتن منتقل می

دیرا ذهلن محقلق  ؛ای داشته باشدهوا کاربرد گسترده هایتواند در تفسیر نقشه(. این سطح می1112ت )افدلی، فرد اس

هلای مختللف اد روی نقشله، واقعیلات ترین پربندها و حرکلت هسلته در طلی ماهجایی بیرونیتواند اد تفسیر جابهمی

یایی و نمود آن در خشكسالی شلدید یلا خفیلف، ترسلالی فدای جغراف حاره برجنب پر ارتفاعاستیلای پنهانی اد نتایج 

 شدید یا خفیف و ... را کشف و معنا کند.

 ذهن غیرفعال -ح سوم؛ متن غیرفعالهرمنوتیک سط -9-6-9

قلق و در آن، هلم ذهلن مح کهطوریبهمحسوب شود  در تولید دانش ترین سطح هرمنوتیکآلاین سطح شاید ایده

اقلیملی تفسلیر خروجی اد مطالعات  متنکوشد، که محقق غیرکارشناس می . به این معناغیرفعال هستند هم متن علمی،

ایلن املر مسلتلزم  ؛ کلهقابلل فهلم کنلد و معنلا را اد ملتن کشلف کنلد ،های مكررنشده را با مطالعات جانبی و تلاش

 طوربلهمودارهلای اقلیملی ها و ناد دیلد هرمنوتیلک، نقشله است. ایرشتهمیاندر راستای مطالعات  هایی گستردهتلاش

ابزاری برای تفسیر واقعیات علملی بلوده  اساسااتوانند نشان دهند. نقشه کامل نمودهای شفافی اد واقعیات علمی را نمی

روشلی بلرای  دیگربیانبهو مسائل محیطی نشات گرفته است. نقشه  وقایع ای اد واقعیت ملموسی است که ادو چكیده

تواند وقایع جاری برای تغییلرات محلیط و فهلم مسلائل ابزار در دانش آب و هواشناسی میاین  بادنمایی محیط است.

ها و نمودارهلای هلای مختللف تسلهیل کنلد. نقشلهجنب حاره را در ماه پر ارتفاعجایی پربندها و هسته ناشی اد جابه

ی قابلل کشلف اقلیمی پیش اد آنكه تصویرگر محل  عینیلات سلطح دملین و سلطوح مختللف جلوی باشلند، معلان

توانلد وقلایع جلاری را در پوشیده در خود دارند و با تحلیل هرمنوتیكی در ظرف دمان و مكان می طوربهای را گسترده

بنلدی آن و یلا ها و درجههای ناشلی اد خشكسلالیبینلی آسلیبپیش کهطوریبه ؛فدای جغرافیایی ایران نمایش دهند

های اثبلاتی و آملاری لایله صلرفاابلا نگلاه  تلوانینمن خواهد بود و بنابراین شناسی، ممكشرواداینترسالی با استفاده 

کاملل عینلی نیسلت،  طوربهای دهد که نقشه پدیدهبنابراین تحلیل هرمنوتیكی نقشه نشان می؛ پوشیده آن را تفسیر نمود

محقق آب و هواشناسلی، بله جلای بنابراین ؛ کندبلكه سرشار اد معناست. معناهایی که فهم وقایع محیطی را تسهیل می

نقشله مربلو  بله  همین منظورو ساختارهای معنابخشی به آن هویدا کند. به  عینی پنداشتن این مفهوم، آن را معناکاوی

پربنلد و رفتارشناسلی  نیتلریرونلیب ییجاجابله، نمودارهای مربلو  بله هكتوپاسكال 299در سطح  و 3991ماه ژوئن 

مطلابق بلا . (2و  2، 4-شلكلگرفت )مورد تفسیر قرار  ، مخاطرات و بلایا در دوره مطالعاتی،های تعادل، آستانهمردبندی
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قرارگرفتله و در انتهلا بلا  موردمطالعلهمتن فعال و غیرفعلال  عنوانبهگانه هرمنوتیک، ابتدا توسط سطوح سهل، اشكااین 

هلا و اد نقشله هلاآنها، تفسلیر رایشای در علوم جغرافیلایی، طبلق مصلاحبه بلا متخصصلین سلایرگرشتهدیدگاه میان

هلا آملده را در مطالعلات سلایر گرایش بله دسلتهای اقلیملی شده اسلت. تلا بتلوان یافتلهمرکور، بررسی نمودارهای

 توسعه پیدا کند. ،های کاربردی آنقرار داد تا جنبه مورداستفاده

 هرمنوتیک و تفسیر نقشه -الف

حلاره بلا تغییلر موقعیلت جنلب پر ارتفلاع، 3991با شروع فصل گرم سال متن غیرفعال:  صورتبهها تفسیر نقشه

بیابانی جهان اسلت. در ایلن سلال در  هایجایی بر روی کمربندجا شده است. این جابهها جابهخود، به سمت خشكی

 2/13ی بر روی نواحی جنوبی و مرکزی ایران تلا علر  جغرافیلای 2934تیر( پربند مرکزی  19خرداد تا  19ماه ژوئن )

املرداد( پربنلد مرکلزی یلا هسلته مسلاحت بیشلتری را  19تیر تا  19درجه قرار گرفته است. در ماه بعدی یعنی ژوئیه )

 19املرداد تلا  19دربرگرفته است و مناطق غربی ایران را هم شامل شده است. با ادامله فصلل گلرم در ملاه آگوسلت )

درجله قلرار  2/33ان و دریای سرخ و مرکز آن بر روی عر  بر روی عربست 2139شهریور(، هسته با قدرت ارتفاعی 

درجله بلا  32تر شده و بر روی علر  مهر( ابعاد هسته بسیار کوچک 19شهریور تا  19دارد. در آخرین ماه گرم سال )

 صلرفاااسلتخراج شلده کله  3991چهارملاه گلرم سلال  یهانقشلهمتن فوق اد تفسیر ظاهری  مرکزیت عربستان است.

 کند.جنب حاره را بادگو می پر ارتفاعی پربندها و هسته مرکز وضعیت عین

در این راستا فهم این متن برای ذهن فعال )کارشلناس آب و هلوا( و غیرفعلال )کارشلناس غیلرآب و هواشلناس( 

اگر با ذهن فعال این متن و نقشه بررسی شود در سلطح دوم هرمنوتیلک و اگلر  کهطوریبهبادخوردهای متفاوتی دارد. 

 گیرد.ا ذهن غیرفعال بررسی شود در سطح سوم هرمنوتیک جای میب

 299های خروجلی سلطح با توجله بله نقشله 3991 در بررسی فصل گرم سالفعال: متن صورتبهها تفسیر نقشه

حاره )پربند و هسته(، افزایش قدرت ارتفاعی هسته که منجلر بله افلزایش دملای جنب پر ارتفاعهكتوپاسكال و استقرار 

ها رویت شده است که این افزایش قدرت با مانلدگاری بیشلتری اد دوره گلرم ح دیرین جو خواهد شد. در این ماهسط

شلود کله های پائیزه بلا تعویلق دملانی هملراه میمتعاقب آن شروع فصل پائیز و بارش ؛ کهاین سال مواجه خواهد شد

 موردمطالعلههای بع آب را در برخی ایسلتگاههای حدی در وضعیت کشاوردی و مناها و خشكسالیحاصل آن سیلاب

 3991های چهارملاه گلرم سلال مانند مراغه به همراه خواهد داشت. ملتن فلوق اد تفسلیر عمیلق و کلاربردی اد نقشله

کنلد. در ایلن راسلتا حلاره را بلادگو میجنب پر ارتفاعاستخراج شده که وضعیت عینی و عمقی پربندها و هسته مرکز 

همانند ملتن غیرفعلال فلوق، بلرای ذهلن فعلال و غیرفعلال بادخوردهلای متفلاوتی خواهلد داشلت. فهم این متن نیز 

اگر با ذهن فعال، این متن و نقشه بررسی شود تفسیرهای متفاوتی اد این برداشت ارائه خواهلد شلد کله در  کهطوریبه
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در هرمنوتیک ملدرن جلای های خارج اد مقصود نویسنده صورت تک معنایی هرمنوتیک سنتی و در صورت برداشت

 گیرد.گیرد. اد سوی دیگر اگر با ذهن غیرفعال بررسی شود در سطح اول هرمنوتیک جای میمی

 

 
ها در یک سال ای از متخصصین آب و هواشناسی و سایر گرایشهای فشار از دیدگاه نمونهتفسیر نقشه -5شکل 

 نمونه

 



 هفتم و سی ۀشمار                                                       محیطی مخاطرات و جغرافیا                                                                   114

 

 یی پربندهاجاجابههرمنوتیک و تفسیر نمودار  -ب

ای اد متخصصلان دیگلر متن فعلال و غیرفعلال و نیلز برداشلت نمونله صورتبهبا توجه به تصویر دیر تفسیرهایی 

 های علوم جغرافیایی بررسی شده است.گرایش

 

 
ای از متخصصین آب و هواشناسی و سایر ترین پربند از دیدگاه نمونهتفسیر نمودار تغییرات بیرونی -5شکل

 عاتیها در دوره مطالگرایش
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اد دیگر نمودهلای ملتن غیرفعلال، : موردمطالعههای دوره ربندها دریی پجاجابهارائه متن غیرفعال از نمودارهای 

های مطالعلاتی حاره در طلی سلالجنب پر ارتفاعاین نمودارها، نمودارهای تغییرات  ادجملهنمودارهای اقلیمی هستند. 

ی بله های گرم سال که در بخش مطالعات کمّلترین پربند ارتفاعی در طی ماهاست. در نگاه اول در تفسیر نمودار بیرونی

در طلول و  هامحلل قرارگیلری ایلن پربنلدتوان گفت، با توجه بله یک متن غیرفعال می عنوانبهآن پرداخته شده است 

 گسلترشسلو و ژوئن، جولای، آگوست و سرتامبر( حرکت شمال)های گرم سال در ماه یی مختلفهای جغرافیاعر 

هلای را نشان داده است. همچنین جهت گسترش ایلن پربنلد در طولجغرافیایی بالاتر اد میانگین  به سمت عر  بالای

تر قلرار هلای شلرقیر ماه مرکور، روند حرکتلی بله سلمت ع چهارجغرافیایی مختلف منطقه تحت مطالعه در همه 

 بیشلتری ( علر  و طلول جغرافیلایی3919رویم )سلال های پایانی دوره پیش میداشته است و هرچه به سمت سال

های مختلف تغییر کلرده اسلت و عدد ارتفاعی این پربند در سال طورکلیبه. قرار گرفته است پر ارتفاعحت تسلط این ت

 تری را نشان داده است.عدد بزرگ

در صلورت تبلدیل نملودار بله ملتن  :موردمطالعههای جایی پربندها در دورهمتن فعال از نمودارهای جابهارائه 

 گسلتره، کله این گونه بیلان داشلت توانمی حارهجنب پر ارتفاعپشته  شمالی مرد شناسیاقلیم با رابطه توان درفعال می

 اد وسلیعی بسلیار مناطق و یافته فزونی های اخیردهه طی ایران روی بر حارهجنب دینامیكی پر ارتفاع و نمود حاکمیت

 مقابلل در را ملانع شلرایط و دهلدنمی را به ایلران اطراف هایسامانه ورود اجاده و است شده اد این شرایط متأثر ایران

تلرین سلو بیرونیسلو و شرقبدین صورت که شلاخص گسلترش شمال کند.می ایجاد بالاتر هایهوای عر  ریزش

بله هملراه سو داشته است که خشكسالی را برای منطقله روند افزایشی شمال موردمطالعهی در تمام ماها پر ارتفاعدبانه 

انلد عاملل علدم تومیانگین ارتفاع ژئوپتانسیل نیز دارای روند افزایشی بوده است. این افزایش قدرت ارتفاعی، می دارد و

ملرد  پلاییز فصل در معمول طوربهصعود را در منطقه فراهم کند که باعث پایداری و به تبع آن خشكسالی خواهد بود. 

 بلندملدت میلانگین پلاییز، شلروع بلا املا در دوره دوم مطالعله تحقیلق شلود ضعیف حاره بایدشمالی پر ارتفاع جنب

 کمتلر کشلور بله بارشلی هایسامانه نفوذ شرایط این در منطقه خارج نشده وبوده و اد  نرمال حد اد بیشتر  حارهجنب

 ایم.روبرو شده های فراگیردهد و با خشكسالیمی رخ

 جنب حاره پر ارتفاعیی پربندهای جاجابههای ناشی از تحلیل هرمنوتیکی رفتارشناسی خشکسالی -ج

 نلواحی به صرفاا آن که اثرات های آب و هوایی استماقلیمی تكرار شونده در سیست یک پدیده عنوانبهخشكسالی 

بلارش در ملدتی  ها اد کاهش غیرمنتظلرهدر واقع خشكسالی(. 1199)دراکاپ،  شودنمی محدود خشک نیمه و خشک

ها بسلتگی بله ویژگی خشكسلالی (1112)کاویانی و علیجانی،  خشک نیست حكایت دارد لزومااای که معین در منطقه

این پدیده به دلیلل داشلتن ماهیلت خزنلده،  (.1199)کردوانی،  ، داردریتأثتحت  مدت، استمرار، شدت و وسعت منطقه

 شلودهلای محیطلی گسلترده مینظمیدر صورت عدم ملدیریت و تغییلرات آب و هلوایی، تبلدیل بله مخلاطره و بی
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لف خشكسالی نظیلر خشكسلالی اقلیملی، هیلدرولوژیک، کشلاوردی و اد سوی دیگر درجات مخت (.1193)محمدی، 

 (1199)عزیزی و روشنی،  پیوندداجتماعی، بسته به مدیریت محیط در سطوح مختلفی به وقوع می -اقتصادی

 )شلامل محیط تغییرات ریتأثسیستم ممكن است در شرایط مختلفی، تحت  یک طورکلیبهدر موضوع رفتارشناسی 

 (:1191، 1و اسمیت و پلتی 1191قرار گیرد )اسمیت،  (و... انسانی مدیریت ،اقلیمی تغییرات

 عنوانبلهدر روند میانگین بلارش(،  مثالعنوانبهها در صورت حالت تعادلی )سیستم (:تعادل محیطی) اول مرحله 

توان آن را بلا عنلوان پایلداری محلیط می ؛ کههای کاربردی انسانی قرار خواهد گرفتمنابع محیطی در دسترس سیستم

 تعریف نمود.

های بحرانی، وضعیت سیستم در ملرد حاللت تعلادل و تحت عنوان آستانه :زیان محیطی هیا آستان در مرحله دوم

یی مرد منابع محیطلی تلا مخلاطرات محیطلی خواهلد جاجابهمخاطرات محیطی قرار خواهد گرفت که هشداری برای 

 بود.

های انسانی را بله دنبلال های طبیعی و سیستمتغییرات محیط، ناسادگاری سیستم :(محیطیخاطرات)م سوم مرحله

 خواهد داشت.

قللا و... در دختر، آقهای مخلرب )پللدادن وقلایعی همچلون سلیلاب روی :یا بلایای محیطیی چهارم در مرحله

 ناشی اد آن، قابل توجه خواهد بود. برآورد خسارات اقتصادی و ... -های اجتماعی(، خشكسالی1119فروردین

ها )کله در مطالعلات آملاری بینی حد آسلتانهها، پیشبینی درک حالت تعادلی و پایداری آن در سیستمپیش رواداین

هلای ظرفیلتشلناخت نگرشی نو در تفسلیر پایلداری و ها، گیرد( و مدیریت محیطی سیستمکمتر مورد توجه قرار می

تواند گام مهمی اد سوی جغرافیدانان در راستای تحقق پایلداری و ملدیریت شود که میمیمحسوب  هامحیطی سیستم

در بخش دیر تحلیل هرمنوتیكی شامل متن غیرفعال و ملتن فعلال اد  (.1119)مجیدی راد و همكاران،  تلقی شود محیط

 شود:رفتارشناسی خشكسالی ارائه می

نمودارهلای اقلیملی اد دیگلر  :موردمطالعیههای دوره شکسالی درخرفتارشناسی فعال از نمودار  ارائه متن غیر

تلوان بله نمودارهلای این نمودارها، ملی ادجملهشوند. محسوب می ودهای متن غیرفعال، در دانش آب و هواشناسینم

 های مطالعلاتیسنجش خشكسلالی در طلی سلال افزارهاینرمخروجی تغییرات میزان بارش اشاره کرد که با استفاده اد 

 39بلیش اد  3913ن نلرم افلزار در ملاه اکتبلر توان گفت خروجی داده بارشلی ایلآمدند. در تفسیرآن ابتدا می به دست

ایستگاه هواشناسی در محدوده خشكسالی متوسط و نرمال قرار گرفته است و در شرف نزدیكلی بله محلدوده آسلتانه 

و وارد محدوده آستانه بحران خشكسالی عبور کلرده اسلت ایستگاه هواشناسی اد  19بحران قرار گرفتند. در این نمودار 

اند. اد سلوی ایستگاه شامل سراب، شیراد و میناب به محدوده بلایا نزدیک شلده 1اند و محدوده مخاطرات محیطی شده

                                                           
1 Smith and Pelety 
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 نقطه ایستگاهی در محدوده نزدیک به آستانه بحران ترسالی قرار دارنلد و در ایلن ملاه ایسلتگاه 32دیگر داده خروجی 

 شاهرود به خط آستانه بحران نزدیک شده است.

بله ملتن  در صورت تبلدیل نملودار :موردمطالعههای خشکسالی در دورهرفتارشناسی ارائه متن فعال از نمودار 

با میزان خشكسالی و ترسالی منطقه این گونه بیان داشت که با مطالعله و بررسلی میلزان بلارش  رابطه توان درفعال می

ها و وجلود در بیش اد یک سوم ایسلتگاه 3913در سال  هواشناسی ایران و با توجه به فراگیری خشكسالیهای ایستگاه

آن بلر  ریتلأثحلاره و جنب پر ارتفاعافزایش قدرت ارتفاعی توان گفت، های مطالعاتی میپاییز خشک در بیشتر ایستگاه

کند که باعث پایداری و متعاقلب آن کلاهش میلزان  تواند عامل عدم صعود را در منطقه فراهمروی منطقه مطالعاتی می

ایلن میلزان اد خشكسلالی کله منجلر بله  بارش و به تبع آن خشكسالی و گسترش شواهد تغییرات اقلیمی خواهد بود.

تقلویم کشلت محصلول، میلزان مقاوملت  ذخیلره منلابع آبلی، توانلد بلر رویافزایش طول فصل گرم خواهد شد می

هلای متفلاوتی بله هملراه دهی، سرماددگی گیاهان و... در منلاطق مختللف واکنشمان گلمحصولات در مقابل آفات، د

مرحلله مخلاطرات محیطلی  درو  عبلور کلردهاد مرحله بحران  ی کههایداشته باشد. با توجه به اینكه تعدادی اد ایستگاه

، مهابلاد هسلتند و نسلبت بله منلاطق آباد مغان، سلقزپارس ادجملهغربی ایران های غربی و شمالایستگاه اندقرار گرفته

داخلی حساسیت بالاتری نسبت به عوار  ناشی اد خشكسالی دارند و به دلیل این که اقتصاد ملردم محللی متكلی بله 

آگهلی اد خطلرات احتملالی آینلده بلرای منلاطق کشاوردی( است، در مقابل خشكسالی شكننده هستند و پیش) نیدم

 باشد.آسیب پریرتر ضروری می

 

 
 )منبع: نویسندگان( (6102)اکتبر  موردمطالعههای رفتارشناسی خشکسالی در ایستگاه -2شکل 

 



 هفتم و سی ۀشمار                                                       محیطی مخاطرات و جغرافیا                                                                   119

 

 گیرینتیجه -0

ارقلام،  آملار و ملدل، در چنبره صرف گیرافتادن کاربردی در دانش آب و هواشناسی به دلیلموضوعات  طورکلیبه

اتكلای صلرف بله روش و  رواداین ؛قرار داده است ریتأثپردادی محققان را به شدت تحت روح نوآوری، تخیل و ایده

بنلدی و تحلیلل فدلایی فنون آماری موجبات تكراری شلدن جایگلاه ایلن دانلش پیراملون موضلوعاتی اد قبیلل پهنه

های گیری تحلیل شلبكه، فلادی و... یلا ملدلهای تصمیم... با استفاده اد مدلهای سنگین، یخبندان و خشكسالی، بارش

بر پیوند دادن متغیرهای بارش، دما و... با یكدیگر است. بله هملین دلیلل در حلال  تأکید صرفاا ؛ کهاستدینامیكی شده 

شود که محقق و متخصص آب و هواشناسی به جای توسلل بله آملار و نلرم افلزار و تحلیلل حاضر کمتر مشاهده می

سلادگاری بلا  بلرای کلاهش و منلد در عرصله ملدیریت و پایلداری محلیطای نظامآمده، ایلده به دستهای خروجی

تواند منجلر بله شناسانه مح  آن هم اد نوع صرف اثباتی نمیرسد برخورد روشخشكسالی و ... ارائه دهد. به نظر می

بنلابراین للادم اسلت پژوهشلگر ؛ های فلسفی در آب و هواشناسی و تحكیم این موارد شودگیری دیدگاه و نظریهشكل

آملده، مطلرح نملوده و  به دسلتهای داده وتحلیلتجزیهئه نظریه خلاقانه خود پس اد عمده کوشش خود را بر پایه ارا

د و نتایج کمّی خود را با وقایع محیطی خود تطبیق دهد تلا بتوانلد نتلایجی منطقلی و در علین دهمورد نقد علمی قرار 

لویلت قلرار دارد و ایلن وهلا در ااد آنجا که در دانش آب و هواشناسی، تفسیر مفاهیم و نقشله حال کاربردی ارائه دهد.

هلای ملوردی اد انلواع در این مطالعه تلاش شد تا با ارائه نمونلهتوسط محققان در حال انجام است.  عمل در این دانش

سلادی سلطوح و بلا پیلادهتفسیر هرمنوتیک در قالب رویكردهلای آب و هواشناسلی قلدم نخسلت برداشلته شلود و 

 یتلریاصلولتلا بله نتلایج  مطالعات آب و هواشناسی ایجلاد شلودتری برای یافتهدهای هرمنوتیک روند سادمانرویكر

هلای هنلر یلک آب و هواشناسلی تبلدیل نملودن ملتن ،در بررسی سطوح مختلف هرمنوتیكیچرا که . کنددست پیدا 

عللوم هلای ها و گلرایشهای آب و هلوایی در سلایر رشلتهبردی پدیلدهاسلتفاده و تفهلیم کلار غیرفعال به فعال برای

جغرافیایی نظیر مطالعات شهری، روستایی و... است. همچنین یک آب و هواشناسی در چلارچوب دانلش هرمنوتیلک 

د اد آن ها و نمودارهلای آب و هلوایی داشلته باشلد کله یلک غیرکارشلناس نتوانلهای تخصصی اد نقشهباید برداشت

جایی نمودارهلای جابلهها، نقشلهمتن فعال اد تفسیر  تر شدندر این راستا با هدف کاربردی .برداشت مشابه داشته باشد

های آب و پیونلد دادن یافتله منظوربلهمطالعلاتی  هلایدوره و رفتارشناسلی خشكسلالی در پربندها در دوره گرم سلال

 بله دسلت، هلاآنها و مصلاحبه بلا های سایر علوم جغرافیایی اد دیدگاه افراد متخصص در این رشتههواشناسی با یافته

د، اسلتفاده اد نگلاه و عینلک هرکلدام، ملرد مشلترکی میلان نظلرات هرکلدام اد شاین نوشتار مشاهده د. چنانچه در آم

ارائه شلده اد سلوی آب و هواشلناس  ژئومورفولوژیست برداشت خود اد متن فعال کهطوریبهمتخصصان وجود دارد. 

دایی و فرسایشلی های شلكلل در عملكلرد سیسلتمای و اختلاهای ماسهرا با نوع عملكرد فرسایش بادی و حرکت تره

ها و سلادگاری دراعلی و های وارده بر سلكونتگاهدهد. همچنین جغرافیدان روستایی، این نتایج را با آسیبمطابقت می
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دهلد. بله هملین ترتیلب جغرافیلدان شلهری ای مقاوملت عرصله روسلتایی تطبیلق ملیتر برارائه راهكارهای مناسب

منابع شهری، تنظلیم بلادار، مهلاجرت روسلتا بله شلهر، گسلترش مشلاغل  نیتأمخشكسالی را در های ناشی اد آسیب

کنلد. جغرافیلدان سیاسلی اد دیلدگاه غیرمتعارف، آلودگی هوای ناشی اد افلزایش جمعیلت در شلهرها و... مطالعله می

های ملردی موضلوع رودخانله ادجمللهدهلد. ها حاصله ارائه میها یا ترسالیای اد خشكسالیژئوپلیتیک تعاریف ویژه

کشور و مسائل هیدروپلیتیک فرادستی و فرودستی ایران یا مسائل مربو  به سنجش ودن ژئوپلولیتیكی ایلران در برابلر 

 کند.های حاصل اد آن را مطرح میرویه و چالشواردات بی
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