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ABSTRACT
Reference evapotranspiration (ETo) is considered as an important component in the hydrological cycle and
determination of water requirement. In this study, an attempt was made to investigate the effect of large-scale
teleconnection indices (LSTIs) on estimation of monthly reference evapotranspiration (ETo) in Iran. For this
purpose, daily and monthly ETo using Penman–Monteith FAO (PMF-56) equation was calculated in 123
synoptic stations of Iran for the period of 1990-2019 and its correlation with 37 LSTIs with lag time of 0 to 12
months was obtained using the Pearson correlation method and the Significant Correlation Frequencies (SCF)
was also calculated. Finally, the correlation coefficient was performed in Iran using the Kriging method in the
ArcGIS 10.4 software package. The results show that the highest positive correlation belongs to AMO, CO 2,
NTA, TNA, and TSA indices and the highest negative correlation belongs to MEI and SST3.4 indices in
different lag times. The highest SCF with ETo belongs to AMO, CO2, NTA, TNA, and WHWP indices, which
include 35, 58, 23, 23, and 21% of the studied stations, respectively. The widest spatial distribution of SCF
belongs to the CO2 obtained in all lag times and all months studied until November and December. The results
of this study showed that the LSTIs and CO2 could have a good correlation in lag times of 0 to 12 months and
could be used for prediction of monthly ETo, if an appropriate machine learning model is used.
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تحليل همبستگی شاخصهای پيوند ازدور بزرگمقياس با تبخيروتعرق مرجع ماهانه ايستگاههای همديد ايران
ابراهيم اسعدی اسکويی  ،1جليل هاللی

*2

 .1پژوهشکده هواشناسی و علوم جو ،تهران ،ایران
 .2گروه مهندسی آبیاری و آبادانی ،پردیس کشاورزی و منابع طبیعی ،دانشگاه تهران ،کرج ،ایران.
(تاریخ دریافت -1400/2/8 :تاریخ بازنگری -1400/3/4 :تاریخ تصویب)1400/3/8 :

چکيده
تبخیروتعرق مرجع بهعنوان مؤلفه مهم در چرخه هیدرولوژی و تعیین نیاز آبی بهحساب میآید .در این مطالعه تالش شد
تأثیرگذاری شاخصهای پیوندازدور بزرگمقیاس بر تبخیروتعرق مرجع ماهانه در گستره ایران مورد واکاوی قرار گیرد .به
این منظور ،تبخیروتعرق مرجع روزانه و سپس ماهانه با معادله  PMF-56در  123ایستگاه همدید ایران در دوره -2019
 1990محاسبه شده و همبستگی آن با  37شاخص پیوندازدور با تأخیرهای زمانی همزمان تا  12ماه با روش همبستگی
پیرسون به دست آمد و فراوانی نوع همبستگیها نیز محاسبه گردید .در نهایت ضریب همبستگی در پهنه ایران با روش
کریجینگ در محیط نرم افزار  ArcGIS 10.4انجام شد .نتایج به دست آمده نشان میدهد بیشترین همبستگی مثبت متعلق
به شاخصهای  TNA ،NTA ،CO2 ،AMOو  TSAو بیشترین همبستگی منفی متعلق به شاخصهای  MEIو  SST3.4در
تأخیرهای زمانی مختلف است .بیشترین فراوانی همبستگیهای معنادار با تبخیروتعرق متعلق به شاخصهای ،AMO ،CO2
 TNA ،NTAو  WHWPاست که به ترتیب  23 ،23 ،35 ،58و  21درصد ایستگاههای مورد مطالعه را شامل میشوند.
گستردهترین پراکنش مکانی همبستگیهای معنادار متعلق به غلظت دی اکسید کربن است که در همه تأخیرهای زمانی و
همه ماههای مورد مطالعه به جر نوامبر و دسامبر به دست آمده است .نتایج این مطالعه نشان داد شاخصهای پیوندازدور و
غلظت دی اکسیدکربن میتوانند در تأخیرهای زمانی صفر تا  12ماهه همبستگی مناسب داشته باشند و به شرط استفاده
از مدلهای یادگیری ماشین مناسب در جهت پیشبینی مقدار تبخیروتعرق مرجع ماهانه مورد استفاده قرار گیرند.
واژههای کليدی :ایران ،تبخیروتعرق مرجع ،شاخصهای پیوندازدور ،دی اکسیدکربن ،همبستگی پیرسون.

مقدمه
ایران یکی از کشورهای اقلیم خشک و نیمهخشک میباشد که هر
ساله با محدودیتهای گسترده منابع آب به خصوص در بخش
کشاورزی مواجه است که با عدم دسترسی به منابع آب تشدید
نیز میشود .در بخش کشاورزی تأمین نیاز آبی محصوالت برای
باالتر بردن کارایی استفاده از آب و جلوگیری از مصرف مازاد آن
و دسترسی به عملکرد حداکثر ضروری است ( Tabari et al.,
 .)2014aمهمترین بخش تعیین نیاز آبی گیاهان تبخیروتعرق
( )ETاست .تبخیروتعرق مؤلفه مهمی از چرخه هیدرولوژی است
که عوامل اقلیمی مختلفی از جمله دما ،رطوبت نسبی ،سرعت باد
و شدت تابش بر روی آن تأثیر میگذارند (.)Allen et al., 1998
تبخیروتعرق سومین فاکتور اقلیمی است که عامل کنترل انرژی
بین اکوسیستمها و اتمسفر بوده ( )Shenbin et al., 2006و
نوسانات آن در برنامهریزی مدیریت منابع آب ،کنترل زمان آبیاری
و تولیدات کشاورزی نیز اهمیت دارد (Allen et al., 1998؛
Lopez-Urrea et al., 2006؛  .)Wang et al., 2012در مطالعاتی
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که در چند دهه اخیر انجام شده است روند کاهشی  1-5میلیمتر
در سال تبخیروتعرق اثبات شده است ( ;Peterson et al., 1995
Brutsaert and Parlange, 1998؛ Hobbins et al., 2004؛ Yin
et al., 2010؛ Liu et al., 2011؛ Tabari et al., 2012a؛
Hosseinzadeh Talaee et al., 2014؛ .)Stephens et al., 2018
شدت و نرخ تبخیروتعرق عالوه بر متغیرهای اقلیمی
(Roderick and Farquhar, 2002؛ Yin et al., 2010؛ IPCC,
2013؛ Yan et al., 2013؛ Xu et al., 2015؛ Cao and Zhou,
 )2019به عوامل دیگری چون خصوصیات بیوفیزیکی گیاه و خاک
(Dirmeyer et al., 2006؛  )Yuan et al., 2012و شاخصهای
پیوندازدور (Sbaziparvar et al., 2010؛ Tabari et al., 2014 b؛
 )Dong et al., 2021وابسته است که نوسان طبیعی یا غیرطبیعی
آنها نیز میتواند موجب نوسان تبخیروتعرق گردد .در مطالعات
انجام شده روند افزایشی تبخیروتعرق مرجع ( Dinpashoh et al.,
2011؛ Tabari et al., 2012 a,b؛ )Nouri and Bannayan, 2019
و یا کاهشی (Rahman et al., 2019؛ )Cao and Zhou, 2019
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دیده میشود که عوامل هواشناسی به ویژه عامل سرعت باد،
رطوبت نسبی و تابش بر این روند مؤثر بودهاند .تحلیل نوسانات
تبخیروتعرق خشکیها در دوره  30ساله  1982-2011در مقیاس
جهانی و اثر پدیده  ENSOنشان میدهد که در وهله اول رابطه
خطی افزایشی  4/6میلیمتر در دهه دیده میشود و همبستگی
معنادار بین آن و متغیرهای کنترل کننده آن یعنی بارش ،شاخص
مساحت سطح برگ و تبخیر پتانسیل وجود دارد و از طرف دیگر
فاز  El Ninoباعث بهبود بارش و در نتیجه افزایش تبخیر شده
است (.)Yan et al., 2013
بررسی روند تبخیر از تشت در ایران نشان میدهد که در
دوره  30ساله از  1987-2016ایستگاههای واقع در عرضهای
پایینتر از  32درجه روند کاهشی معنادار و باالتر از  32درجه
روند افزایش تبخیر از تشت نشان میدهد و در همه مقیاسهای
زمانی افزایش معنادار دما ،ساعات آفتابی و سرعت باد افزایش قابل
مشاهده است که مهمترین عامل مؤثر در تبخیر از تشت دمای
حداقل ،حداکثر ،متوسط و ساعات آفتابی است ( Soroush et al.,
 .)2020همچنین در اقلیم آینده تحت سناریوی RCP
تبخیروتعرق روندی افزایشی خواهد داشت (.)Hejabi, 2021
درک علل و ماهیت تغییرات اقلیمی مهمترین هدف جمع
آوری و پایش پدیدههای اقلیمی است که یکی از عوامل مؤثر بر
آن شاخصهای پیوندازدور هستند ( GhavidelRahimi et al.,
 .)2015بنابراین اقلیم هر منطقه صرفاً تحت تأثیر پدیدههای محلی
قرار نداشته و تحت تاثیر پدیدههای بزرگ مقیاس از جمله
شاخصهای پیوندازدور نیز میباشند ( .)Ahmadi, 2014واژه
پیوندازدور به ارتباط همزمان بین تغییرات عناصر اقلیمی یک
مکان با تغ ییرات الگوهای فشار و دمای سطح دریا در نقاط
جغرافیایی دیگر تعریف میشود ( GhavidelRahimi et al.,
 .)2014این شاخصها در مقیاسهای مکانی و زمانی متغیر رخ
میدهند که تغییراتشان در دما یا فشار سطح آبهای آزاد با
توجه به ظرفیت گرمائی باالی این سیّال موجب تغییرات بزرگی
در درجه حرارت هوای مناطق مجاور شده و سبب جابجائی توده-
های هوا گردد ( .)Karamouz et al. 2006بنابراین ،این شاخصها
میتوانند بر مولفههای اقلیمی و تبخیروتعرق مؤثر باشند ( Yan
et al., 2013؛ Tabari et al., 2014 a,b؛ Chai et al., 2018؛ Fang
et al., 2018؛  .)Dong et al., 2021به عقیده محققین
شاخصهای پیوندازدور بر محرکهای مهم تبخیری مثل دمای
سطحی (Arora et al., 2016؛ Sun et al., 2016؛ Thirumalai
et al., 2017؛  ،)Hejabi, 2021بارش (،)Dai and Wigley, 2000
رطوبت خاک ( ،)Nicolai-Shaw et al., 2016رطوبت نسبی
( )Hegerl et al., 2015و سرعت باد ( )Hurrell et al., 2003تأثیر

میگذارند .مطالعات متعدد تالش کردهاند تاثیرگذاری این
شاخصها را بر متغیرهای هواشناسی و هیدرولوژیکی ( Richard
et al., 2000؛ Lyon and Camargo, 2009؛ Nazemosadat and
Cordery, 2000؛ ،)Helali et al., 2021 ،Helali et al., 2020 a,b
عملکرد محصوالت (Gonsamo et al., 2016؛ Heino et al.,
 ،)2020تبخیر (Martens et al., 2018؛ )Miralles et al., 2013
و تبخیروتعرق (Meza, 2005؛ Sabziparvar et al., 2011؛
Tabari et al., 2014؛  )Dong et al., 2021نیز مورد بررسی قرار
دهند.
 )2010( Sabziparvar et al.همبستگی و تأثیر فازهای
مختلف  ENSOرا بر تغییرات  ETOدر اقلیمهای گرم ایران با
لحاظ نمودن سناریوی همبستگی با تأخیر و بدون تأخیر مطالعه
کردند .آنها نشان دادند در بیش از  54درصد ایستگاههای مورد
مطالعه همبستگی معنادار بین  )SOI( ENSOو نوسانات ETo
فصلی وجود دارد .از سوی دیگر ،تأثیر  ENSOبر تغییرات ETo
به مقیاس زمانی تحلیلها حساسیت دارد به طوری که نوسانات
 EToایستگاههای مناطق گرم به شاخص  ENSOحساستر از
ایستگاههای مرطوب است )2014a( Tabari et al. .رابطه آماری
بین شاخص  Arctic Oscillationو تبخیروتعرق ماهانه و ساالنه
را بررسی نمودند و نشان دادند که همبستگی معنادار در تعداد
کمی از ایستگاهها ی ایران وجود دارد و به طور کلی در مناطقی
که این همبستگی معنادار دیده میشود با تأخیر  5ماهه خواهد
بود .در مطالعه دیگری تبخیروتعرق مرجع زمستانه اکثر
ایستگاهها ی ایران همبستگی منفی با شاخص  NAOنشان داده
است که مقدار آن در فاز منفی  3درصد بیشتر از مقدار آن در فاز
مثبت است (.)Tabari et al., 2014b
 )2018( Chai et al.در چین نشان دادند که تبخیروتعرق
مرجع فصلی و ساالنه همیشه با شاخصهای PDO ،NAO ،AO
و  ENSOهمبستگیهای معنادار با تأخیرهای زمانی مختلف دارد.
به عقیده  )2018( Chen et al.,عامل اصلی مؤثر بر تبخیروتعرق
جنگلهای  evergreen needleleafآمریکای شمالی در اقلیمهای
مختلف متغیر است به طوری که در همه اقلیمها دمای هوا و
غلظت دی اکسیدکربن ،در اقلیم مدیترانهای و جنب قطبی دی
اکسیدکربن و تابش خالص ،و در اقلیمهای گرم تابستانی مناطق
قارهای ( )continentalدی اکسیدکربن و دمای خاک موثرترین
عامل اصلی هستند )2018( Fang et al. .شاخص  ENSOو
 Nino1.2را بهعنوان شاخصهای پیش بینی کننده مناسب
تبخیروتعرق منطقهای پیشنهاد کردند .نتایج بررسی Dong et al.
( )2021نشان میدهد تبخیروتعرق مرجع در کشور چین در دوره
 1961تا  2017سه دوره روند متفاوت تجربه کرده است که در
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دوره سوم از  1997به بعد افزایش معناداری دارد .نتیجه دیگر این
مطالعه وجود همبستگی بین تبخیروتعرق مرجع با  8شاخص
پیوندازدور است که شاخصهای  AOو  AMOو شاخص تابستانی
دریای چین جنوبی بیشترین پتانسیل در پیشبینی تبخیروتعرق
ساالنه را دارند .دلیل تاثیرگذاری این شاخصها بر تبخیروتعرق
مرجع تاثیرگذاری آن بر عوامل اقلیمی مؤثر بر تبخیروتعرق است.
 )2020( Le and Baeواکنش تبخیر جهانی را به الگوهای
اقلیمی اصلی در اقلیم پایه و آینده شبیهسازی شده CMIP5
بررسی کردند .در این مطالعه واکنش تبخیر جهانی به شاخصهای
پیوندازدور  NAO ،IODو  ENSOبررسی شد و مشخص گردید
شاخص  ENSOدر مناطق اقیانوس آرام حارهای ،شاخص  IODدر
بخش غربی اقیانوس هند حارهای و شاخص  NAOروی مناطق
اقیانوس اطلس شمالی نزدیک اروپا محرک اصلی تبخیر هستند.
از سوی دیگر ،تبخیر از خشکیها نسبت به مناطق اقیانوسی به
شاخصهای پیوندازدور حساسیت کمتری داشتهاند و تأثیر مکانی
شاخصهای پیوندازدور بر تبخیر جهانی در دوره 2000-1906
در مقایسه با دوره  2100-2006برای  NAOو  IODتا حدودی
معنادارتر و برای  ENSOغیرمعنادار است .بررسی پیشینه تحقیق
نشان میدهد که بررسی ارتباط شاخصهای پیوندازدور با
تبخیروتعرق در ایستگاههای محدود (،)Tabari et al., 2014 a,b
اقلیمهای خاص ( )Sabziparvar et al., 2011و با شاخصهای
محدود (Meza, 2005؛ Sabziparvar et al., 2011؛ Chai et al.,
2018؛  )Dong et al., 2021انجام شده است .وجود این خالءها
نشان میدهد بررسی همبستگی بین شاخصهای پیوندازدور با
تبخیروتعرق که تنوع فرکانس داشته و از نظر پوشش مکانی
پوشش کافی باشد انجام نشده است .از سوی دیگر ،استفاده از
روش همبستگی وجود ارتباط بین شاخصهای پیوندازدور به
عنوان متغیرهای پیش بینی کننده را ممکن میسازد ( Yu et al.,
2015؛ Grainger et al., 2016؛  Li et al., 2017؛ Zappa et al.,
2018؛  .)Helali et al., 2021بنابراین هدف اصلی و نوآوری این
مطالعه بررسی وجود همبستگی بین شاخصهای پیوندازدور
متعدد با فرکانس و تأخیرهای زمانی مختلف با تبخیروتعرق ماهانه
با پوشش مکانی متراکم که عمده مناطق ایران را پوشش دهد
است .مزیت اصلی این نوع مطالعه امکانسنجی استفاده از
شاخصهای پیوندازدور به عنوان عامل مهم در تبخیروتعرق مرجع
مناطق مختلف جغرافیایی ایران است .در نتیجه این مطالعه می-
توان برنامهریزیهای زمانی ماهانه و همچنین کوتاه ،میان و
بلندمدت نیاز آبی عمده مناطق ایران را بر مبنای شاخصهای
پیوندازدور انجام داد .از طرف دیگر ،به عنوان مطالعه پایه در
استفاده از شاخصهای پیوندازدور در مدلسازی و پیش بینی
تبخیروتعرق مرجع با استفاده از مدلهای یادگیری ماشین در نظر

گرفت.

مواد و روشها
منطقه مورد مطالعه و دادههای مورد استفاده

کشور ایران در بخش خشک و نیمه خشک جهان و غرب آسیا در
عرض  25تا  39شمالی و طول جغرافیایی  44تا  64درجه شرقی
با مساحت  1.648.000کیلومتر مربع بهعنوان هجدهمین کشور
از نظر مساحت قرار گرفته است که متوسط بارش ساالنه آن کمتر
از یک سوم متوسط جهانی است (Salehi et al., 2019؛
 .)Biabanaki et al., 2013ایران یکی از کوهستانیترین کشورهای
جهان است که تحت سلطه رشته کوههای ناهموار از جمله زاگرس
و البرز قرار گرفته است که حوضهها یا فالتهای مختلف را از
یکدیگر جدا میکند .موقعیت جغرافیایی این رشته کوهها باعث
ایجاد دو کویر بزرگ دشت لوت و دشت کویر شده که به طرز
چشمگیری بر آب و هوای ایران تأثیر میگذارند .اقلیم بخش
شمالی ایران از نوع مدیترانهای و مرطوب است اما بخش اعظم آن
بر اساس طبقهبندیهای مختلف اقلیمی در طبقهبندی خشک یا
نیمه خشک قرار میگیرد ( .)Tabari et al., 2014در این مطالعه
از دادههای اقلیمی  123ایستگاه همدید بدون خالء آماری 30
ساله از  2019-1990به منظور محاسبه تبخیروتعرق مرجع
استفاده شد که موقعیت جغرافیایی آنها در شکل ( )1مشخص
شده است .در این مطالعه تالش شد پراکنش جغرافیایی و اقلیمی
ایستگاههای مورد استفاده کل گستره ایران را پوشش داده و در
عین حال از جدیدترین دادههای موجود استفاده شود .دادههای
اقلیمی مورد استفاده شامل دمای متوسط روزانه در ارتفاع  2متری
(درجه سلسیوس) ،سرعت باد در ارتفاع  2متری (متر بر ثانیه)es ،
فشار بخار اشباع (کیلوپاسکال) ea ،فشار بخار واقعی
(کیلوپاسکال) ،و ساعات آفتابی (ساعت) هستند.

شکل  -1پراکنش ايستگاههای مورد مطالعه در گستره ايران

محاسبه تبخيروتعرق

محاسبه تبخیروتعرق مرجع بر اساس معادله

Penman-
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استفاده از مقادیر روزانه تابش خالص ،ساعات آفتابی ،دمای حداقل
و حداکثر و فشار بخار در محیط نرم افزارهای  Excellو  Rبرآورد
گردید .کنترل کیفی دادههای اقلیمی با استفاده از تحلیل منحنی
جرم مضاعف که روشی گرافیکی است نشان میدهد دادههای
مورد استفاده از همگنی برخوردار هستند (.)Kohler, 1949

 )56در مقیاس روزانه (میلیمتر در روز) و سپس ماهانه (میلیمتر
در ماه) انجام شد که معادله آن به صورت زیر است ( Allen et
al., 1998؛ :)Allen, 2000
(رابطه )1
0.408Rn  G    900 / Ta  273U 2 es  ea 
ETo 
   1  0.34U 2 
که در آن  Rnتابش خالص خورشید (مگاژول بر مترمربع در
روز) G ،چگالی شار حرارت خاک (مگاژول بر مترمربع در روز)،
 Taدمای متوسط روزانه در ارتفاع  2متری (درجه سلسیوس)U2 ،
سرعت باد در ارتفاع  2متری (متر بر ثانیه) es ،فشار بخار اشباع
(کیلوپاسکال) ea ،فشار بخار واقعی (کیلوپاسکال) ∆ ،شیب منحنی
فشار بخار (کیلوپاسکال بر درجه سلسیوس) و  γضریب ثابت
سایکرومتری (کیلوپاسکال بر درجه سلسیوس) است .در این
مطالعه مقدار  Gبه دلیل قابل کوچک بودن در دوره  30روزه قابل
اغماض بوده و صفر در نظر گرفته شده است (.)Allen et al., 1994
مقدار  Rnبرای هر ایستگاه با روش  )Allen, 2000( FAO-56با

شاخصهای پيوندازدور

مطالعات انجام شده در ایران به تأثیرگذاری بیشتر این شاخصها
از جمله شاخصهای مرتبط با  AO ،NAO ،ENSOو  SSTها بر
متغیرهای اقلیمی (Amirmoradi et al., 2015؛ Ahmadi et al.
2019؛  ،)Ahmadi et al., 2015و از جمله تبخیروتعرق اشاره
کردهاند (Tabari et al., 2014 a,b؛ .)Sabziparvar et al., 2010
در این مطالعه دادههای مربوط به  37نوع از این شاخصها از
تارنمای مرکز ملی اقیانوس و جَوی ایاالت متحده آمریکا
) (NCEP/NCARدریافت شد که مشخصات آنها در جدول ()1
ارائه شده است.

جدول  -1شاخصهای پيوندازدور مورد استفاده
ردیف

نام شاخص

1
2
3

AMM

Atlantic Meridional Mode

AMO

Atlantic Multidecadal Oscillation

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

تعریف

AO

Arctic Oscillation

CO2

Carbon Dioxide Concentration

EA

East Atlantic

EAWR

East Atlantic-West Russian

IOD

Indian Oceanic Dipole

MEI

Multi ENSO Index

NAO

North Atlantic Oscillation

Niño1.2

Extreme Eastern Tropical Pacific SST

Niño3

Tropical Pacific SST

Niño3.4

East Central Tropical Pacific SST

Niño4

Central Tropical Pacific SST

NP

North Pacific Index

NTA

North Tropical Atlantic SST Index

ONI

Oceanic Nino Index

PDO

Pacific Decadal Oscillation

PNA

Pacific North American

POI

SST Differ of East Pacific from West Pacific

بررسی ضريب همبستگی

به منظور تحلیل همبستگی از روش پیرسون استفاده شده است.
به منظور محاسبه ضریب همبستگی از بسته نرم افزاری  Rاستفاده
شده است .تحلیل همبستگی پیرسون عمدتاً برای تحلیل
همبستگی دو سری داده مورد استفاده قرار میگیرد ( Zhong et
al., 2017؛  .)Ding et al., 2019در این مطالعه همبستگی

ردیف

نام شاخص

20
21
22

POL

Polar/Eurasia patterns

QBO

Quasi Biannual Oscillation at 30 hPa

23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

تعریف

SCN

Scandinavia Index

SFlux

Solar Flux

SOI

Southern Oscillation Index

SSPOT

Sun Spot

SST1.2

Polar/Eurasia patterns

SST3

Quasi Biannual Oscillation at 30 hPa

SST3.4

Scandinavia Index

SST4

Solar Flux

SSTas

Southern Oscillation Index

SSTs

Sun Spot

TNA

Sea Surface Temperature in Niño 1.2 regional

TNA-TSA

Sea Surface Temperature in Niño 3 regional

TNI

Sea Surface Temperature in Niño 3.4 regional

TNIi

Sea Surface Temperature in Niño 4 regional

TSA

Sea Surface Temperature in 4 region of Niño

WHWP

Sea Surface Temperature in all Niño regional

شاخصهای پیوندازدور با تبخیروتعرق مرجع ماهانه با تأخیرهای
زمانی همزمان تا  12ماهه با روش همبستگی پیرسون و با کمک
ماتریس همبستگی به صورت معادله زیر به دست آمد:
 y

(رابطه )2

n

i

 x  x  y
i

i 1

xi  x 2  yi  y 2

R
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که در آن  xiمتغیر مستقل (شاخصهای پیوندازدور) و
متغیر وابسته (تبخیروتعرق مرجع ماهانه) x ،و  yمتوسط
متغیرهای مستقل و وابسته میباشد .معناداری نوع همبستگی بر
اساس آماره  p-valueدر سطح  95و  99درصد به ترتیب ±0.36
و  ±0.46به دست آمده و فراوانی همبستگیهای معنادار (درصد
ایستگاهها) نیز استخراج شدند .در بررسیهای انجام شده روش
کریجینگ برای درونیابی و پهنهبندی تغییرات زمانی-مکانی
تبخیروتعرق مرجع بهترین روش بوده است (.)Wang et al., 2014
بنابراین در این مطالعه نیز جهت پهنهبندی ضرایب همبستگی از
بسته نرمافزاری  ArgGIS 10.4با روش کریجینگ استفاده گردید.
yi

نتايج و بحث
بررسی همبستگی بر اساس تأخير زمانی

نتایج همبستگی و فراوانی همبستگیهای معنادار شاخصهای
دورپیوندی مختلف بر مبنای تأخیر زمانی به ترتیب در شکل 2A

و  2Bنشان داده شده است .نتایج به دست آمده نشان میدهد
شاخصهای ،POI ،NTA ،IOD ،EA ،CO2 ،AMO ،AMM
 TSA ،TNA ،SOIو  WHWPدر همه تأخیرهای زمانی تنها
همبستگی مثبت با تبخیروتعرق دارند که بیشترین مقدار این
همبستگی را میتوان در شاخصهای TNA ،NTA ،CO2 ،AMO
و  TSAمشاهده نمود که حداقل مقدار آن بین  0/07تا 0/34
متغیر است .شاخصهایی چون ،ONI ،Nino3.4 ،MEI ،EAWR
 SSPOT ،SFlux ،POL ،PDOو  SST3.4در همه تأخیرهای
زمانی همبستگی منفی با تبخیروتعرق دارند که بیشترین مقدار
همبستگی منفی متعلق به شاخصهای  MEIو  SST3.4بوده
است .نوع همبستگی سایر شاخصها بسته به گام زمانی بین
مقادیر مثبت و منفی متغیر است (شکل  .)2Aنتایج نشان میدهد
که بیشترین فراوانی همبستگیهای معنادار با تبخیروتعرق متعلق
به شاخصهای  TNA ،NTA ،CO2 ،AMOو  WHWPبوده و به
ترتیب تا  23 ،23 ،58 ،35و  21درصد ایستگاههای مورد مطالعه
را شامل میشوند (شکل .)2B
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شکل  )A -2مقدار ضريب همبستگی و  )Bفراوانی همبستگیهای معنادار بين الگوهای پيوندازدور با تبخيروتعرق بر مبنای تأخير زمانی (شمارهها
بيانگر تأخيرهای زمانی از همزمان تا  12ماه است)

بررسی همبستگی بر اساس مقياس ماهانه

بررسی نوع و فراوانی همبستگیهای معنادار در هر ماه به ترتیب
در شکل  3Aو  3Bارائه شده است .نتایج نشان میدهند بعضی از

شاخصها صرفاً همبستگی مثبت با تبخیروتعرق دارند که میتوان
از آن جمله به شاخصهای ،SOI ،NTA ،CO2 ،AMO ،AMM
 TNAو  TSAاشاره کرد که بیشترین مقدار متعلق به شاخصهای
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 AMOو  CO2میباشد .از طرف دیگر ،دامنه تغییرات ضریب
همبستگی مثبت شاخص  CO2بسته به ماه مورد نظر بیشتر است
که کمترین و بیشترین مقدار آن در ماه نوامبر و ژانویه به ترتیب
 0/17و  0/52میباشد .شاخصهایی که در همه ماهها همبستگی
منفی دارند تنها به شاخصهای  MEI ،EAWRو  POLمحدود
شدهاند .نوع همبستگی سایر شاخصها در ماههای مختلف بین
مقادیر مثبت و منفی تغییر میکند که بیشترین تغییرات را می
توان در شاخصهای  Nino4به مقدار  -0/18تا  0/16در ماههای
آوریل و ژانویه PDO ،به مقدار  -0/27تا  0/1در مارس و ژانویه؛
 SFluxبه مقدار  -0/21تا  0/15در ماههای ژانویه و آوریل؛
 SSPOTبه مقدار  -0/23تا  0/12در ماههای ژانویه و آوریل؛ و

 WHWPبه مقدار  -0/09تا  0/24در ماههای نوامبر و ژانویه
مشاهده نمود (شکل  .)3Aبررسی نتایج نشان میدهد بیشترین
فراوانی همبستگیهای معنادار در ماههای مختلف متعلق به
شاخصهای  12( AMOتا  38درصد ایستگاهها در ماههای
دسامبر و اکتبر) 34( CO2 ،تا  78درصد ایستگاهها در ماههای
نوامبر و ژانویه) 10( NTA ،تا  29درصد ایستگاهها در ماههای
آوریل و اکتبر) 9( SSPOT ،تا  26درصد ایستگاهها در ماههای
دسامبر و سپتامبر) 10( TNA ،تا  28درصد ایستگاهها در ماههای
آوریل و اکتبر) و  8( WHWPتا  32درصد ایستگاهها در ماههای
آوریل و ژانویه) را به خود اختصاص دادهاند (شکل .)3B
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شکل  )A -3مقدار ضريب همبستگی و  )Bفراوانی همبستگیهای معنادار بين الگوهای پيوندازدور با تبخيروتعرق بر مبنای ماههای سال

بررسی ضريب همبستگی مهمترين شاخصها

همانطور که در بخش قبل مشخص گردید شاخصهای ،AMO
 MEI ،TSA ،TNA ،SOI ،NTA ،CO2و  PDOباالترین ضریب
همبستگی و همچنین بیشترین فراوانی همبستگیهای معنادار را
با تبخیروتعرق ماهانه در تأخیرهای زمانی مختلف نشان دادند.
تحلیل نتایج نشان میدهد همبستگی شاخص  AMOبا
تبخیروتعرق ماهانه عمدتاً مثبت و بین  -0/05تا  0/37نوسان

میکند به طوری که بیشترین مقدار آن در ماههای زمستان ،بهار،
تابستان و پاییز به ترتیب در تأخیرهای  5تا  3 ،12تا  3 ،6تا  5و
 1تا  4ماهه به مقدار  0/37میباشد (شکل  .)4Aتأثیرگذاری با
تأخیر شاخص  AMOرا میتوان به فاصله مکانی آن از منطقه
مورد مطالعه و همچنین فرکانس رخداد آن مرتبط دانستDong .
 )2021( et al.در بخش غیر موسمی چین نیز نشان دادند که
شاخص  AMOبا تبخیروتعرق ساالنه بیشتر ایستگاهها همبستگی
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معنادار داشتهاند.
ضریب همبستگی شاخص  CO2با تبخیروتعرق ماهانه در
اکثر ماهها بین  0/32تا  0/52در ماههای مختلف نوسان دارد.
مقدار ضریب همبستگی در همه تأخیرهای زمانی مقدار باالیی در
حدود  0/50دارد که بیانگر تاثیرگذاری  CO2بر تبخیروتعرق در
کلیه ماهها و تأخیرهای زمانی است که میتوان آن را به نوسانات
موضعی و فعالیتهای گرمایشی زمین مرتبط دانست (شکل .)4B
همبستگی شاخص  NTAبا تبخیروتعرق ماهانه در ماههای
مختلف هم مثبت و هم منفی است .بر این اساس ضریب
همبستگی در ماههای زمستان و تابستان کامالً مثبت ( 0/05تا
 )0/35و سایر ماهها هم مثبت و هم منفی است که دامنه نوسان
آن بین  -0/15تا  0/25تغییر میکند .از سوی دیگر ،دامنه
تغییرات ضریب همبستگی  NTAو تبخیروتعرق در همه ماهها و
تأخیرهای زمانی زیاد بوده و بین  -0/15تا  0/38نوسان میکند
(شکل  )4Cبه طوری که بیشترین مقدار این ضریب در زمستان،
بهار ،تابستان و پاییز به ترتیب در تاخیرهای  8تا  3 ،12تا 1 ،7
تا  4و  10تا  12ماهه دیده میشود.
همبستگی شاخص  SOIبا تبخیروتعرق ماهانه عمدت ًا مثبت
است ولی در ماههای ژانویه ،فوریه ،اوت و دسامبر مقادیر منفی
نیز دیده میشود (شکل  )4Dبه طوری که بیشترین ضریب
همبستگی در فصلهای زمستان ،بهار ،تابستان و پاییز به ترتیب
در تأخیرهای همزمان تا  5 ،3تا  7 ،7تا  11و  2تا  6ماهه دیده
میشود .این نتایج میتواند به دلیل تأخیر رخداد پدیده  SOIدر
منطقه اقیانوس آرام و فاصله مکانی آن با منطقه مورد مطالعه
باشد .بر اساس مطالعه  )2011( Sabziparvar et al.شاخص
 )SOI( ENSOبا تبخیروتعرق فصلی و ماهانه اقلیمهای گرم ایران
همبستگی معنادار نشان داده است که تا حدودی با نتایج مطالعه
کنونی تطابق دارد هر چند تنها در اقلیمهای گرم بررسی شده
است .مطالعات انجام شده نشان میدهند همبستگی معنادار
شاخص  SOIبا بارش ایران نیز با تأخیر زمانی چند ماهه همراه
است ( .)Helali et al., 2020 a,bدر مطالعه )2013( Yan et al.
مشخص شده است شاخصهای  SOIو  MEIمیتوانند با
تبخیروتعرق همبستگی داشته باشند به طوری که در فاز سرد
 )La Nina( ENSOافزایش تبخیر رخ خواهد داد.
تغییرات همبستگی شاخص  TNAبا تبخیروتعرق در ماه-
های مختلف بین  -0/15تا  0/39نوسان میکند که باالترین
مقادیر در ماههای زمستان ،بهار ،تابستان و پاییز به ترتیب در
تأخیرهای  6تا  3 ،12تا  1 ،6تا  ، 3و  1تا  3ماهه به مقدار 0/27
تا  0/38است (شکل  .)4Eاین در حالی است که مقدار همبستگی
شاخص  TSAبا تبخیروتعرق در ماههای زمستان تا  0/40رسیده

است ولی در سایر ماهها از  0/23تجاوز نمیکند (شکل .)4F
ضریب همبستگی بین شاخص  MEIو تبخیروتعرق ماهانه
عمدت ًا منفی است که حداکثر آن  -0/32است که بیشترین مقدار
آن در ماههای فوریه ،مارس و دسامبر دیده میشود .نوع
همبستگی شاخص  PDOبا تبخیروتعرق نیز در ماههای ژانویه،
فوریه ،ژوئن تا اکتبر و دسامبر ترکیبی از همبستگیهای مثبت و
منفی ( -0/19تا  )0/13نوسان میکند ،ولی در سایر ماهها در
همه تأخیرهای زمانی بین  -0/30تا  -0/44متغیر است که در
ماه مارس اتفاق افتاده است (شکل  .)4Hاین تنوع تاثیرگذاری
شاخص  PDOبر تبخیروتعرق ماهانه به دلیل فرکانس رخداد آن
که دههای است میباشد.
توزيع مکانی ضرايب همبستگی

با توجه به اینکه بیشترین مقدار تبخیروتعرق در ماههای جوالی-
سپتامبر اتفاق میافتد پراکنش ضرایب هبستگی  6شاخص مهم
در این دوره بررسی شده و بهعنوان نمونه پراکنش ماه جوالی به
صورت شماتیک در شکل ( )5ارائه شده است .بررسی پراکنش
ضریب همبستگی نشان میدهد همبستگی معنادار عمدت ًا در
شاخص  CO2بیشتر مناطق کشور در همه تأخیرهای زمانی در
بخش شمال غربی ،شمالی ،شمال شرقی ،مرکز ایران و بخش
جنوبی فالت مرکزی را پوشش داده است در حالی که در
شاخصهای  NTA ،AMOو  TNAدر تأخیر  3و  4ماهه بیشترین
پراکنش همبستگیهای مثبت معنادار دیده میشود .در ماه
آگوست نیز شاخص مربوط به  CO2در همه تأخیرهای زمانی
بیشترین پراکنش همبستگیهای معنادار را نشان میدهند در
حالی که شاخصهای  NTA ،AMOو  TNAدر تأخیرهای  1تا
 3ماهه بیشترین پراکنش همبستگیهای معنادار را به ویژه در
مناطق شمال غربی ،بخش غربی رشته کوه البرز و بخش جزئی
جنوب شرق نشان میدهد ولی شاخص  SOIو  TSAدر مناطق
جزئی همبستگی معنادار نشان داده است.
بررسی پراکنش ضریب همبستگی شاخصهای پیوندازدور
با تبخیروتعرق ماه سپتامبر نشان میدهد تنها شاخص  CO2و به
طور جزئی  AMOو  NTAبیشتر ایستگاهها را به ویژه در بخش
شمال غربی ،شمالی ،شمال شرقی ،بخش مرکزی ایران و جنوب
شرق پوشش داده است .بررسی ضرایب همبستگی شاخصهای
مورد بررسی با تبخیروتعرق ماه جوالی پراکنش گستردهتر
شاخص  CO2را به ویژه در بخش شمال غربی ،شمال شرقی،
سواحل جنوبی دریای کاسپین ،بخش عمده فالت مرکزی ایران،
بخش جزئی جنوب غربی و جنوب شرقی نشان میدهد (شکل )5
که در همه تأخیرهای زمانی تقریباً یکنواخت است .بر این اساس
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تاثیرگذاری آن بر گرمایش جهانی و در نتیجه افزایش تبخیروتعرق
.نسبت داد ولی ممکن است موجب کاهش تبخیروتعرق نیز گردد
این موضوع میتواند به دالیل فیزیولوژیکی گیاهان از جمله بسته
شدن روزنههای گیاهی باشد

 توانسته است هم بیشترین مقدارCO2 میتوان گفت شاخص
همبستگی مثبت و هم بیشترین پراکنش همبستگیهای معنادار
را در اکثر ماهها ی سال با تبخیروتعرق مرجع به خود اختصاص
 را میتوان بهCO2  دلیل همبستگی مثبت شاخص.دهد
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 مقدار ضريب همبستگی بهترين شاخصهای پيوندازدور موثر بر تبخيروتعرق در ماههای مختلف و تاخير زمانی متفاوت (اعداد بيانگر تأخير-4 شکل
) محور افقی بيانگر ماههای سال، محور عمودی مقدار ضريب همبستگی،زمانی
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شکل  -5توزيع مکانی ضرايب همبستگی معنادار مهمترين شاخصهای پيوندازدور در ماه جوالی

توزيع مکانی همبستگی شاخص  CO2با تبخيروتعرق

اکثر مطالعات آزمایشگاهی و مزرعهای نشان دادهاند افزایش غلظت
دی اکسید کربن در شرایطی که وضعیت رطوبتی محدودیتی
نداشته باشد میتواند باعث تأثیر بر مقاومت روزنهای و در نتیجه
تبخیروتعرق و همچنین عملکرد محصوالت زراعی گردد ( Shams
et al., 2012؛ Chen et al., 2018؛  .)Hejabi, 2021با توجه به باال
بودن ضریب همبستگی و همچنین فراوانی همبستگیهای معنادار
تبخیروتعرق مرجع با شاخص  CO2پراکنش و توزیع آن در
تأخیرهای زمانی همزمان تا  6ماه در فصل زمستان و بهار در شکل
( )6و فصول تابستان و پاییز در شکل ( )7نشان داده شده است.
بر اساس شکل ( )6مشاهده میشود همبستگی شاخص  CO2در
ماه ژانویه در اکثر مناطق ایران در تمام تأخیرهای موجود مثبت
و معنادار است .این همبستگی معنادار در ماه فوریه به بخش
شمالغربی ،غربی و شمال شرقی محدود شده است .همبستگی

معنادار در ماه مارس در اکثر مناطق ایران به استثناء سواحل
شمالی خلیج فارس-دریای عمان دیده میشود .در ماه آوریل دیده
میشود که تنها در بخشهایی از شمال شرق و شمال غرب
همبستگی معنادار دارند که در تأخیر  6ماهه این معنادار در بخش
جنوب شرقی نیز دیده میشود .پراکنش همبستگی معنادار بین
شاخص  CO2و تبخیروتعرق در ماه مه بیشتر شده و نیمه شمالی،
شمال شرقی ،شمال غربی ،بخش مرکزی و شرقی رشته کوه البرز
و گاهی بخش جزئی جنوب ایران را پوشش میدهد .پراکنش
همبستگی معنادار در ماه ژوئن نسبت به دو ماه آوریل و مه
گستردهتر شده و عالوه بر بخشهای شمال شرقی ،شمالی ،شمال
غربی ،تا بخشهای مرکزی ،جنوبی ،شرقی و تا حدی غربی
گسترش یافته است .با توجه به این نتایج میتوان گفت در
بخشهای گفته شده شاخص  CO2با تأخیرهای مختلف بهعنوان
متغیر پیشبینی کننده تبخیروتعرق ماهانه زمستان و بهار مورد

(علمی – پژوهشی)
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استفاده قرار گیرد .الگوی پراکنش ضریب همبستگی معنادار بین
شاخص  CO2و تبخیروتعرق ماهانه در فصل تابستان تغییرات
زیادی نشان نمیدهد به طوری که این معناداری در بخش شمال
غربی ،شمالی ،شمال شرقی ،بخش مرکزی و تا حدودی جنوب و
جنوب غرب ایران به وضوح قابل مشاهده است (شکل  .)7مقدار
تبخیروتعرق در ماهها ی تابستان حداکثر مقدار خود را دارد و
بررسی همبستگی شاخص  CO2با تبخیروتعرق آن میتواند در
پیشبینی و برنامهریزی مدیریت آبیاری بهرهبرداری نمود .با توجه
به نتایج به دست آمده میتوان دید تبخیروتعرق فصل تابستان
بخشهای زیاد ایران با  CO2همبستگی زیاد و مثبت داشته که
قابلیت استفاده از آن را برای پیشبینی تبخیروتعرق ممکن می
سازد .پراکنش همبستگیهای معنادار بین شاخص  CO2و
تبخیروتعرق در فصل پاییز در دو ماه اکتبر و نوامبر در اکثر
بخشهای ایران به وضوح دیده میشود ولی در ماه نوامبر این
توزیع مکانی همبستگیهای معنادار خیلی محدود شده است.

در مطالعه  )2012( Shams et al.افزایش  CO2موجب
کاهش تبخیروتعرق گیاه لوبیا شده است که با نتایج این مطالعه
که اثر  CO2بر تبخیروتعرق مرجع متفاوت استChen et al. .
( )2018عامل اصلی مؤثر بر تبخیروتعرق جنگلهای evergreen
 needleleafآمریکای شمالی در اقلیمهای مختلف را به دمای هوا،
خاک ،تابش خالص و غلظت  CO2مرتبط میداند .مطالعه Hejabi
( )2021نیز تاثیرگذاری متغیرهای اقلیمی و همچنین غلظت CO2
بر تبخیروتعرق مرجع حوضه دریاچه ارومیه را نشان داده است.
در مطالعه کنونی همبستگی تبخیروتعرق مرجع ماهانه با شاخص
 CO2در اکثر ماهها و تأخیرهای زمانی معنادار و مثبت است (به
جز نوامبر و دسامبر) .بنابراین استفاده از شاخص غلظت کربن در
ایستگاه مونالوآ میتواند بهعنوان شاخص پیش بینی کننده
تبخیروتعرق بخشهای گستردهای از ایران مورد استفاده قرار
گیرد.

شکل  -6توزيع مکانی ضرايب همبستگی شاخص  CO2با تبخيروتعرق در فصول زمستان و بهار
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شکل  -7توزيع مکانی ضرايب همبستگی شاخص  CO2با تبخيروتعرق در فصول تابستان و پاييز

بحث و نتيجهگيری
تبخیروتعرق بهعنوان یکی از مولفههای مهم چرخه هیدرولوژی
است که بر کنترل انرژی بین اکوسیستمها و اتمسفر مؤثر است
( ،)Shenbin et al., 2006بنابراین بررسی تأثیر متغیرهای
بزرگمقیاس اقلیمی از قبیل شاخصهای پیوندازدور و همچنین
نوسانات و پیشبینی آن میتواند در برنامهریزی ،مدیریت و
زمانبندی آبیاری به ویژه در مناطق خشک و نیمه خشک مثل
ایران اهمیت زیادی داشته باشد ( Hosseinzadeh Talaee et al.,
 .)2014عمده مطالعات صورت گرفته در زمینه تبخیروتعرق به
بررسی روند (Dinpashoh et al., 2011؛ Tabari et al., 2012
a,b؛ Nouri and Bannayan, 2019؛ Rahman et al., 2019؛ Cao
 )and Zhou, 2019و تاثیرگذاری شاخصهای بزرگمقیاس
اقلیمی محدود با ایستگاههای محدود و اقلیمهای خاص ایران

(Tabari et al., 2014 a,b؛ Sabziparvar et

معطوف بوده است
 .)al., 2011بنابراین در مطالعه کنونی سعی گردید در گستره کل
ایران از یک طرف و اثرگذاری شاخصهای پیوندازدور متعدد با
فرکانسهای مختلف بر تبخیروتعرق ماهانه در تأخیرهای زمانی
مختلف مورد بررسی قرار گیرد .خروجی نهایی این مطالعه امکان
استفاده از شاخصهای پیوندازدور در مدلسازی تبخیروتعرق
مرجع به منظور برنامهریزیها ی زمانی ماهانه و همچنین کوتاه،
میان و بلندمدت نیاز آبی فراهم میکند .نتایج به دست آمده نشان
میدهد شاخصهای پیوندازدور میتوانند ارتباط و همبستگی
زیادی با تبخیروتعرق ماهانه ایستگاههای ایران داشته باشند که
به طور متوسط در کل ایستگاههای همدید ایران بین  -0/32تا
 0/57میباشد ولی در مقیاس ایستگاهی بین  -0/371تا 0/919
در تاخیرهای زمانی مختلف و شاخصهای پیونداز دور مختلف به
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دست آمده است .با توجه به نتایج حاصله شاخصهای ،AMO
( TSA ،TNA ،NTA ،CO2بیشترین همبستگی مثبت) ،و
شاخصهای  MEIو ( SST3.4بیشترین مقدار همبستگی منفی)
را در تأخیرهای زمانی مختلف با تبخیروتعرق دارند .از سوی دیگر،
بیشترین فراوانی تعداد ایستگاههای دارای همبستگیهای معنادار
با تبخیروتعرق متعلق به شاخصهای TNA ،NTA ،AMO ،CO2
و  WHWPاست که به ترتیب  23 ،23 ،35 ،58و  21درصد
ایستگاههای مورد مطالعه را شامل میشوند .همچنین
گستردهترین پراکنش همبستگیهای معنادار متعلق به غلظت
 CO2مونالوآی هاوایی است که در همه تأخیرهای زمانی و همه
ماههای مورد مطالعه به جر نوامبر و دسامبر دیده میشود .این در
حالی است که مطالعات انجام شده در ایران شاخصهای SOI
( AO ،)Sabziparvar et al., 2011و Tabari et al., ( NAO
)2014, a,b؛ در چین شاخصهای  PDO ،NAO ،AOو ENSO
( ENSO ،)Chai et al., 2018و ،)Fang et al., 2018( Nino 1.2
 AOو  ،)Dong et al., 2021( AMOدر آمریکای شمالی عالوه بر
متغیرهای اقلیمی شاخص  ،)Chen et al., 2018( CO2و در
مقیاس جهانی شاخصهای  ENSOدر مناطق اقیانوس آرام
حارهای ،شاخص  IODدر بخش غربی اقیانوس هند حارهای و
شاخص  NAOروی مناطق اقیانوس اطلس شمالی نزدیک اروپا
محرک اصلی در تبخیر ( )Lee and Bae, 2020بیان شدهاند .دلیل
این امر را میتوان به تاثیرگذاری این شاخصها بر محرکهای
مهم تبخیری مثل دمای سطحی (Arora et al., 2016؛ Sun et
al., 2016؛ Thirumalai et al., 2017؛  ،)Hejabi, 2021بارش
( ،)Dai and Wigley, 2000رطوبت خاک ( Nicolai-Shaw et al.,
 ،)2016رطوبت نسبی ( )Hegerl et al., 2015و سرعت باد
( )Hurrell et al., 2003نسبت داد که نیازمند مطالعات بیشتر از
دیدگاه هواشناسی دینامیکی و همدیدی است.
نتایج این مطالعه نشان میدهد با توجه به قابلیت پیشبینی
پذیری شاخصهای پیوندازدور و غلظت دی اکسیدکربن میتوان
از آنها بهعنوان متغیرهای پیشبینی کننده استفاده کرد ( Yu et
al., 2015؛ Grainger et al., 2016؛  Li et al., 2017؛ Zappa et
al., 2018؛  .)Helali et al., 2021در این مطالعه بهترین شاخص
که باالترین ضریب همبستگی را در اکثر ایستگاهها و تأخیرهای
زمانی و ماههای مختلف به دست میدهد  CO2در منطقه هاوایی
است .دلیل همبستگی مثبت بین غلظت دی اکسید کربن و

تبخیروتعرق مرجع را میتوان به تأثیر آن بر افزایش دما نسبت
داد هر چند در تعدادی از مطالعات انجام شده افزایش  CO2باعث
کاهش تبخیروتعرق شده است (Shams et al., 2012؛ Chen et
al., 2018؛  .)Hejabi, 2021این نتیجه به دلیل بسته شدن
روزنههای گیاهی در هنگام افزایش غلظت دی اکسید کربن و
افزایش دما است.
نتایج به دست آمده در این مطالعه نشان میدهد
شاخصهای پیوندازدور مورد استفاده به خصوص غلظت دی
اکسیدکربن در اکثر مناطق ایران به خصوص در بخشهای شمال
غربی ،شمالی ،شمال شرقی ،بخش مرکزی و تا حدودی جنوب و
جنوب غرب ایران در همه ماهها و تأخیرهای زمانی پتانسیل پیش-
بینی تبخیروتعرق مرجع را دارند .بر اساس نتایج به دست آمده
مشخص میشود تأثیر غلظت دی اکسیدکربن در منطقه مونالوآی
هاوایی بر تبخیروتعرق مرجع ماهانه اکثر ایستگاههای ایران در
اکثر ماهها و تأخیرهای همزمان تا  12ماه همبستگی مثبت
معنادار داشته و پتانسیل مناسبی جهت پیشبینی و مدلسازی
تبخیروتعرق مرجع و در نتیجه نیاز آبی خواهد داشت .این در
حالی است که شاخصهای دیگر از جمله ،SOI ،NTA ،AMO
 TNAو  TSAدر تأخیرها و ماههای محدود در مناطق کمی از
ایران به ویژه بخش شمالی غربی همبستگیهای معنادار با
تبخیروتعرق ماهانه نشان میدهند و نمیتوانند قابلیت تعمیم
دادن به عمده مناطق کشور داشته باشند .بر اساس این نتایج
میتوان در مطالعات آتی استفاده از این شاخصها را در امر
مدلسازی و پیشبینی تبخیروتعرق ماهانه در گامهای زمانی
مختلف به شرط استفاده از مدلهای مناسب مورد استفاده قرار
داد .به عبارت دیگر میتوان نتیجهگیری کرد که نتایج به دست
آمده در این مطالعه نشان میدهد شاخصهای پیوندازدور می-
توانند در برنامهریزی مدیریت منابع آب و نیاز آبی مناطق مختلف
ایران در همه ماهها کاربرد داشته و مورد استفاده قرار گیرند.

تشکر و قدردانی
به این وسیله از سازمان هواشناسی جمهوری اسالمی ایران به
دلیل در اختیار قرار دادن دادههای مورد نیاز ،تشکر و قدردانی می
گردد.
"هيچگونه تعارض منافع توسط نويسندگان وجود ندارد"
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