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مقدمه
باد جابهجایی افقی هوا است که سرعت وزش آن از یک متر بر ثانیه کمتر نیست .باد پدیدهای پویاست و دارای سه
ویژگی اصلی است :شدت ،جهت ،و فراوانی (حمیدیانپور .)1۰۹۲ ،بنابراین ،آگاهی از مشخصههای باد در هر منطقه از
اهمیت شایان توجهی برخوردار است .مسعودیان ( )1۰۹۳ایران را به پنج پهنة بادخیز آرام ،کمباد ،بادی ،پُرباد ،و بسیار
پُرباد تقسیم کرده است که این مناطق بسته به پیدایش اوج و زوال الگوهای فشار در بخشهایی از کشور در دورة زمانی
معینی پدید میآیند به اوج میرسند و ناپدید میشوند .در این پژوهش شرق ایران بهعنوان پهنة بسیار باد و منطقة
جغرافیایی باد 1۲۳روزة سیستان مطالعه شده است تا بتوان بر اساس دادههای بازتحلیلشدة جهانی نگرش بهتری برای
مطالعة بادهای 1۲۳روزة سیستان و تغییرات آن در دهههای گذشته ارائه داد.
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تغییرات تندی باد میتواند بر انرژی (پریور و همکاران )۲۳۳2 ،تغییرات طوفانها (دبرنارد و روید ،)۲۳۳8 ،صنایع
کشتیرانی (پیرازولی و توماسین )۲۳۳۰ ،و رطوبت خاک ،تبخیر و تعرق ،منابع آب (مک ویکار و همکاران۲۳۳8 ،؛ ژانگ و
همکاران )۲۳۳۷ ،و حتی بر تکامل محیطهای خشک و نیمهخشک تأثیر بگذارد (اوکین و همکاران .)۲۳۳2 ،همچنین،
تحقیقات بسیار زیاد دربارة آب و هواشناسی باد نشان داد که عملکرد توربینهای بادی نسبت به تغییرات آب و هوایی
حساس است (توبین و همکاران۲۳12 ،؛ کاروالهو و همکاران .)۲۳1۷ ،مطالعه و شناختِ وضعیت باد در مناطق مختلف از
اهمیت بسیار زیادی برخوردار است .جهت و تندی باد بر بسیاری از جنبههای محیط زیست و زندگی بشر اثرگذار است؛
بهطوریکه شناخت باد در هر منطقة جغرافیایی در جهت برنامههای آمایش سرزمین ،معماری ،شهرسازی ،و مخاطرات
جوی مهم است (عزیزی و همکاران .)1۰۹2 ،تغییرات احتمالی درمورد رژیم باد آینده تحت شرایط متغیر آب و هوایی
موردتوجه زیادی قرار گرفته است؛ در شرایط گرمایش جهانی انتظار میرود شدت و بسامد وقایع ناشی از باد در اواخر قرن
حاضر تغییر کند (چنگ و همکاران .)۲۳13 ،شرق ایران یک منطقة خشک و بیابانی است و تعداد ایستگاههای آن درجه از
نظر توزیع جغرافیایی نامناسب است و همچنین سری آماری بلندمدت آنها برای شناسایی روند مناسب نیست .بنابراین،
در این پژوهش از دادههای بازتحلیلشدة جهانی همراه دادههای ایستگاهی بهعنوان یک دادة مکمل برای شناسایی
تغییرات تندی باد و روند آن استفاده خواهد شد.
مشاهدات اخیر از روند تندی باد نزدیک به سطح زمین با استفاده از پایگاههای بازتحلیلشده و ایستگاههای زمینی
نشان داده است متوسط تندی باد بین  -۳/۳۳3و  -۳/۳1۷طی  ۰۳تا  0۳سال گذشته برای طیف وسیعی از مناطق
عرضهای جغرافیایی کاهش داشته است (مک ویکار و همکاران .)۲۳۳8 ،از جمله مناطقی با روند کاهشی تندی باد
میتوان به استرالیا (رودریک و همکاران ،)۲۳۳۷ ،چین (ژو و همکاران ،)۲۳۳2 ،اروپا (پیرازولی و توماسین ،)۲۳۳۰ ،امریکا
شمالی (هابینز ،)۲۳۳3 ،و تبت (ژانگ و همکاران )۲۳۳۷ ،اشاره کرد.
اهمیت مطالعة تغییرپذیری تندی باد بر سایر مؤلفههای جغرافیایی و عناصر آب و هوایی باعث شده است در مطالعات
مختلفی به تغییرات تندی باد در مناطق مختلف پرداخته شود .بررسی روند و تغییرات درونساالنة توزیع تندی باد در
مینهسوتا پژوهشی است که کلینک ( )۲۳۳۲به مطالعة آن در هفت ایستگاه طی یک دورة  ۲۲تا ۰0ساله پرداخت؛ بیشتر
هفت ایستگاه گرایش به سمت کاهش میانگین تندی باد ساالنه را نشان میدهند و یک ایستگاه سرعت افزایشی باد را
نشان داد .اسمیتز و همکاران ( )۲۳۳0نشان دادند که تندی باد در  1۰ایستگاه هلند طی دورة آماری  ۲۳۳۲-1۹2۲بین
 1۳تا  ۲۳درصد به ازای هر دهه کاهش داشته است .راینر و همکاران ( )۲۳۳۷در پژوهشی روند تندی باد را در استرالیا
طی دورة  ۲۳۳3-1۹۷0مطالعه کردند و به این نتیجه رسیدند که با کاهش روند تندی باد تبخیر و تعریق نیز در این
منطقه روند کاهشی داشته است .پریور و همکاران ( )۲۳۳۷در تحقیقی با ارزیابی تغییرات ساالنة تندی باد در 10۷
ایستگاه طی دورة آماری  ۲۳۳0-1۹۷۰در ایاالت متحده به این نتیجه رسیدند که در  118ایستگاه تندی باد روند کاهشی
را نشان داده است .واتسون و همکاران ( )۲۳10تغییرات تندی باد را در انگلیس بین سالهای  1۹0۷تا  ۲۳11با استفاده
از  0۷ایستگاه و دادههای بازتحلیلشدة  ERA-40طی دورة  ۲۳11-1۹8۰بررسی کردند .نتایج نشان داد تندی باد در
کلیة مناطق ،بهجز جنوب شرقی ،کاهش ناچیزی در انگلستان نشان میدهد؛ همچنین ،بیشینة کاهش در شمال غربی
انگلستان مشاهده شد .تجزیهوتحلیل تغییرات بلندمدت تندی باد در امارت متحدة عربی و ارتباط آن با الگوهای پیوند از
دور پژوهشی است که نایزی و اووردا ( )۲۳1۷به مطالعة آن با استفاده از دادههای شش ایستگاه هواشناسی و دادههای
بازتحلیلشدة  ECMWFپرداختند .نتایج تحقیق آنها نشان داد نیمی از ایستگاهها با الگوهای پیوند از دور ارتباط
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معنیدار در سطح  ۳/۳0دارند .همچنین ،تحلیل موجک نیز نشان داد تندی باد در امارات متحدة عربی عمدتاً با نوسانات
آتالنتیک شمالی ،نوسان اقیانوس اطلس شرقی ،شاخص نوسانات جنوبی ال نینو ،و شاخص اقیانوس هند همراه است .دو
شاخص اول بهطور همزمان تندی باد را در تابستان تعدیل میکنند؛ درحالیکه دو مورد دیگر تأثیر زیادی بر تندی باد در
زمستان و پاییز دارند.
در ایران نیز در پژوهشهای مختلف در ارتباط با تغییرات تندی باد با اهداف متفاوت انجام شده است .در ادامه به
برخی از این مطالعات پرداخته خواهد شد .برآورد الگوی پراکنش مکانی تندی باد برای پتانسیلیابی تولید انرژی بادی در
ایران پژوهشی است که دلبری و همکاران ( )1۰۹0به بررسی آن پرداختند؛ آنها نشان دادند میانگین سرعت باد
استانهای واقع در شرق ،شمال شرق ،و شمال غرب کشور دارای تندی باد بیش از  ۰-3m/sاست .در همین نواحی
ایستگاه هایی مانند رفسنجان ،زابل ،خواف ،تربتجام ،الیگودرز ،کهنوج ،و خدابنده بیشترین درصد ساعات باد با تندی
بیش از  3m/sدر سال را داشتند .ذوالفقاری و همکاران ( )1۰۹0برای بررسی شار گرمای محسوس و ارتباط آن با تغییرات
دما و باد طی دورة گرم سال در ایران از دادههای دمای هوا ،دمای سطح زمین ،و تندی باد از دادههای شبکهبندی
 NCEP/NCARبرای یک دورة ۰3ساله ( )۲۳13-1۹8۳استفاده کردند .نتایج تحقیق آنها نشان داد تغییرات باد تأثیر
بیشتری در شار گرمای محسوس تابستانی میگذارد .ضریب تعیین چندجملهای نشان داد که تندی باد بیست درصد
تغییرات شار گرمای محسوس تابستان را توجیه میکند .رفتارشناسی باد در ایستگاههای کوهستانی البرز غربی تحت تأثیر
واداشتهای محیطی پژوهشی است که عزیزی و همکاران ( )1۰۹2به مطالعة آن پرداختند .نتایج نشان داد رژیم بادهای
کوهستانی بر شرایط آبوهوایی مناطق کوهستانی اثر بسیار زیادی دارد .همچنین ،موقعیت قرارگیری ایستگاه ماسوله در
میانة دامنه منطقه را تحت تأثیر سازوکار باد دامنهای (باد فراشیب -فروشیب یا نسیم کوه -دره) قرار داده است.
آبخرابات و همکاران ( )1۰۹2به بررسی نقش باد 1۲۳روزة سیستان در وزش دمایی شرق و جنوب شرق ایران طی دورة
 ۲۳1۲-1۹8۰پرداختند و به این نتیجه رسیدند که اثرهای دمایی باد 1۲۳روزة سیستان طی دورة  ۲۳1۲-1۹۹۰با استفاده
از آزمون تحلیل عاملی و خوشهبندی دو الگوی اصلی وزش باد شمالی (باد 1۲۳روزة سیستان) و باد شرقی ارائه میدهد.
همچنین ،مشخص شد که در الگوهایی با وزش باد شرقی هستهای از وزش دمایی منفی در شرق ایران و مرکزی از
وزش دمایی مثبت در مناطق مرکزیتر فالت ایران شکل میگیرد .بابائیان ( )1۰81به بررسی خطاهای ECMWF

پرداخت .حیدری و همکاران ( )1۰۹8نوسانهای اقلیمی منطقة شیرکوه یزد را با استفاده از پایگاه  ECMWFانجام دادند.
دارند و کریمی ( )1۰۹3دقت زمانی -مکانی پایگاه  ECMWFرا بررسی کردند .یافتهها نشان داد نهتنها از نگاه
هماهنگی زمانی ،بلکه به لحاظ مقدار نیز همانندی بسیار زیادی بین مقادیر برآوردشدة بارش پایگاه دادة  ECMWFبا
مقادیر مشاهدهشدة بارش دو پایگاه ایران وجود دارد .از نگاه مکانی ،بر روی رشتهکوههای زاگرس ،جنوب غرب و شمال
شرق کشور هماهنگی زمانی و همانندی مقادیر نسبت به دیگر مناطق گسترة ایران بیشینه است .مقدار اریبی ( )Biasو
ریشة دوم میانگین مربعات خطا ( )RMSEبر روی هستههای پُربارش سواحل جنوبی دریای خزر و زاگرس میانی نسبت
به دیگر مناطق زیاد است ،مقدار خطای برآورد بارش پایگاه  ECMWFدر مقایسه با مقدار بارش دریافتی بر روی این
مناطق بسیار ناچیز است .در مقالهای دیگر دارند و زند کریمی ( )1۰۹0دقت دادههای بارش مرکز اقلیمشناسی بارش
جهانی برای ایران را تأیید کردند .رضیئی و ستوده ( )1۰۹2دادههای بارش ماهانة  30ایستگاه همدیدی پراکنده در سطح
کشور را با دادههای بارش ماهانة  ERA-Interimدر نزدیکترین نقطه به هر ایستگاه مقایسة آماری کردند .نتیجة این
بررسی نشان داد که  ERA-Interimاز دقت بسیار زیادی در پیشبینی بارش بسیاری از نقاط کشور برخوردار است و
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میزان خطای آن در بیش از  ۷۳درصد از ایستگاههای مورد مطالعه اندک و قابل چشمپوشی است .ارزیابی کارایی مدل
سری  CMIP5در شبیهسازی و پیشبینی پارامترهای اقلیمی بارندگی ،دما ،و تندی باد در استان یزد توسط میراکبری و
همکاران ( )1۰۹۷انجام شد .آنها از سه سناریوی  RCPو روش ریزمقیاسنمایی  SDSMاستفاده کردند و نتایج تحقیق
آنها نشان داد سرعت حداکثر باد تحت سناریوهای  ،RCP4.5 ،RCP2.6و  RCP8.5به ترتیب  ،3/3 ،3/۹و 0/۰درصد
نسبت به دورة مشاهداتی افزایش خواهد داشت .میرعباسی و دینپژوه ( )1۰۹3به بررسی تغییرات سرعت باد پرداختند.
نتایج نشان داد گرچه ترکیبی از روندهای مثبت و منفی در ایستگاههای کشور برای میانگین سرعت باد در هر دو مقیاس
ساالنه و ماهانه تجربه شده است ،تعداد ایستگاههایی با روند منفی در مقایسه با تعداد ایستگاههایی با روند مثبت بیشتر
است .قهرمان و قرهخانی ( )1۰8۹به بررسی روند تغییرات زمانی سرعت باد در گسترة اقلیمی ایران پرداختند .نتایج حاصله
نشان داد در سری زمانی ساالنه  0۳درصد از ایستگاههای مورد مطالعه بر اساس روش من -کندال و  2۳درصد بر اساس
روش اسپیرمن و  ۷۳درصد از ایستگاهها بر اساس روش پیرسون دارای روند بودهاند .همچنین ،مشخص شد که روند
افزایشی سرعت باد در فصل زمستان بیشتر از سایر فصول و در فصل تابستان کمتر از سایر فصول بوده است .بیشترین
روند کاهشی در فصل پاییز و کمترین روند کاهشی در فصل تابستان مشاهده شد .بیشترین روند تغییرات کاهشی سرعت
باد در اقلیم نیمهخشک معتدل مشاهده شد.

بیش از نیمی از مساحت ایران را اراضی خشک و فراخشک دربر گرفته است .نقصان رطوبت در این مناطق از یک
سو باعث کاهش تنوع زیستی و از سوی دیگر کاهش پوشش گیاهی شده است .این ویژگی اصلی از آبوهوای ایران
ایجاب میکند تا مطالعهای دقیق و بهروز از تغییرات پارامترهای آب و هوایی بهویژه باد انجام گیرد .همانطورکه در
پیشینه نیز بررسی شد ،تاکنون پژوهشی با رویکرد تغییرات زمانی -مکانی و روند باد در شرق ایران انجام نشده و بیشتر
مطالعات انجامشدة تغییرات تندی باد در خصوص اثرهای آن مانند انرژی ،گردوغبار ،و تبخیر و تعرق بوده است.
همانطورکه گفته شد ،شرق ایران یک منطقة خشک و بیابانی است و کمبود ایستگاه در این منطقه با سری زمانی
بلندمدت محدودیتی بزرگ برای مطالعات اقلیمی است؛ بنابراین ،این مطالعه در درجة نخست به بررسی عملکرد دادههای
بازتحلیلشده در شرق ایران میپردازد تا ضمن معرفی عملکرد منطقهای این پایگاه بتوان از نتایج آن برای مطالعة
اقلیمشناسی باد و روند آن بهره برد.

روش تحقﯿق
منطقة موردمطﺎلﻌه

منطقة موردمطالعه در این تحقیق نوار شرقی ایران ،شمال چهار استان خراسان رضوی ،خراسان جنوبی ،کرمان ،و
سیستان و بلوچستان است .این چهار استان  2۰3/۷۷0کیلومتر مربع از مساحت ایران را دربر گرفتهاند .علت انتخاب این
محدودة جغرافیایی ،برای مطالعة بادهای 1۲۳روزة سیستان است؛ بنابراین ،منطقة تحت تاثیر این باد در شرق ایران در
غالب استانهای درگیر انتخاب شد .ویژگی عمدة آب و هوایی نوار شرقی ایران شرایط خشک و نیمهخشک و در
بخشهای جنوبی آن گردوغبار از مشخصههای عمدة آب و هوایی آن است .همچنین ،باد 1۲۳روزة سیستان نیز از
مهمترین و شناختهشدهترین مشخصة جغرافیایی شرق ایران است .حداقل ارتفاع این منطقه  ۳و بیشترین ارتفاع آن
 3322متر از سطح دریاست (شکل .)1
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ﻫﻤﺮاهپﯿکسلﻫﺎي0/952×0/952درﺟةقوسﯽپﺎیگﺎهECMWFنسخةInterimو

ﺷکل.9موقﻌﯿتمنطقةموردمطﺎلﻌه
ایستگﺎهﻫﺎيسﯿنوپتﯿکمنتخب 


دادهﻫﺎي مورداستفﺎدهدرتحقﯿق
دادهﻫﺎي ایستگﺎهﻫﺎي ﻫواﺷنﺎسﯽ سﯿنوپتﯿک

در این تحقیق از دادههای ده ایستگاه هواشناسی سینوپتیک با دورة آماری  ،۲۳10-1۹80که سی سال داده در اختیار
دارند ،استفاده شد؛ در انتخاب این ایستگاه ،عالوه بر پراکنش مناسب در سطح منطقه ،سعی بر آن بود تا بیشتر از مناطقی
ایستگاه انتخاب شود که تحت تأثیر بادهای 1۲۳روزة سیستان باشند (شکل .)1
پﺎیگﺎه دادة مﺮکز اروپﺎیﯽ پﯿﺶبﯿنﯽ مﯿﺎنمدت ﺟو ( )ECMWFنسخة

Interim

پایگاه داده مرکز پیشبینی میانمدت جو اروپایی ( )ECMWFیکی از بهترین پایگاههای بازتحلیل است که در سالهای
اخیر موردتوجه محققان بسیاری قرار گرفته است .یکی از بهترین نسخههای این پایگاه  Interimاست؛ این نسخه در
سال  ۲۳۳2میالدی با  11تفکیک افقی و  2۳تراز قائم ( )۳/1 hPaارائه شد .دادههای این نسخه از ژانویة  1۹۷۹تا
آگوست  ۲۳1۹در دسترس است .در این تحقیق از نسخة  Interimبا تفکیک  ۳/1۲0×۳/1۲0درجة قوسی طی دورة
آماری  ۲۳10-1۹8۳استفاده شد؛ این دوره به این جهت انتخاب شد که سال شروع داده از  1۹۷۹بوده است .بنابراین،
برای همگامکردن با دادههای ایستگاههای زمینی  1۹8۳انتخاب شد؛ همچنین ،سال پایانی این تحقیق نیز بر اساس زمان
نگارش و دادههای دانلودشده از پایگاه بوده است .از طرفی ،چون بررسی عملکرد پایگاه مد نظر بود ،سعی شد از بهترین
رزولوشن استفاده شود تا در صورت مقایسة خطای ناشی از بُعد مکانی کاهش یابد .بهطوریکه برای منطقة موردمطالعه
 ۰۷۷۲پیکسل با فاصله بین پیکسلی حدوداً  1۲/0کیلومتر بهدست آمده است که در شکل  1نشان داده شد .از دادههای
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پایگاه  ECMWFدر پژوهشهای مختلفی استفاده شده (بابائیان و همکاران1۰81 ،؛ دارند و زند کریمی 1۰۹3 ،و 1۰۹0؛
حیدری و همکاران )1۰۹8 ،و عملکرد آن تأیید شده است.

روشﻫﺎي آمﺎري مورداستفﺎده
مﻌﯿﺎرﻫﺎي اعتﺒﺎرسنجﯽ عﻤلکﺮد پﺎیگﺎه  ECMWFبﺮاي تندي بﺎد

برای ارزیابی عملکرد دادههای شبیهسازیشده در مقابل دادههای مشاهداتی ،شاخصهای مختلفی وجود دارد؛ در این
مطالعه معیارهای مجذور میانگین مربع خطا ( ،)RMSEمیانگین انحراف خطا ( ،)MBEمیانگین قدر مطلق خطا ()MAE
و ضریب تعیین ( )R2بهکار گرفته شد .معیارهای منتخب در این تحقیق بیشترین کاربرد را در بررسیهای مقایسهای دارند
(رضیئی و ستوده .)1۰۹2 ،این سه معیار ،به ترتیب آنچه گفته شد ،نمایانگر خطا ،اریبی ،و دقتاند .به عبارتی ،مقادیر
حاصل از  RMSEخطای پایگاه داده MBE ،اریبی پایگاه ،و  MAEدقت پایگاه را نشان میدهند.
مﯿﺎنگﯿنقدرمطلقخطﺎ( )MAE

آمارة  MAEبرای مقایسة خطای نسبی مقادیر شبیهسازیشده با توجه به مقادیر اندازهگیریشده بهکار میرود؛ در این
معیار هرچقدر خروجی به صفر نزدیکتر باشد نتایج اعتبارسنجی برای برآورد تندی باد دقیقتر است .رابطة  1شیوة
محاسباتی این معیار را نشان میدهد.
* 1 n
 i 1 z  X i   Z  X i 
MAE  n
n

()1
مﯿﺎنگﯿنانحﺮافخطﺎ( )MBE

معیار  MBEدرحقیقت اختالف بین میانگین مقادیر مشاهدهای و برآوردی است و بیانگر انحراف از میانگین است .این
مقدار میتواند مثبت و منفی باشد که نشاندهندة برآورد کمتر و بیشتر از میانگین دادههاست .این معیار هرچقدر به صفر
نزدیکتر باشد نشاندهندة اختالف کمتر مقادیر برآوردشده نسبت به مقادیر مشاهدهای است.
* 1 n
 i 1  z  X i   Z  X i  
MBE  n
n

()۲
مجذورمﯿﺎنگﯿنمﺮبعخطﺎ( )RMSE

ریشة دوم میانگین مربع خطا یکی از آمارههایی است که معموالً از آن برای ارزیابی دقت پیشبینی /شبیهسازیشده برابر
دادههای مشاهدات استفاده میشود (رضیئی و ستوده .)1۰۹2 ،این معیاره طبق رابطة  ۰محاسبه میشود و هر چه خروجی
آن به صفر نزدیکتر باشد بیانگر خطای کمتر در دادههای شبیهسازیشده است .این روش یکی از مرسومترین
شاخصهای برآورد خطاست که در پژوهشهای زیادی از آن استفاده شده است.
2

()۰

  z  X   Z  X 
n

*

i

i 1

i

n

در رابطههای  1تا ( ) ۰

متغیر مشاهدهای است.

مقدار برآوردشدة متغیر در

 ، ( ) ،مقدار مشاهدهای متغیر در

1
RMSE  n

 n ،تعداد نقاط با
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ضﺮیبتﻌﯿﯿن( )R2

ضریب تعیین نیز یکی دیگر از مهمترین معیارهای ارزیابی میان دو متغیر است که به شکل بیبُعد نمایش داده میشود.
مقدار  R2از صفر تا یک تغییر میکند و هرچقدر مقدار آماره به یک نزدیکتر باشد نشاندهندة برازش بهتر دادههاست.
2

   P  P  O  O 

i

i

()3

2

در رابطة ،3

مقدار برآوردشده،

  Pi  P   Oi  O 
2

R2

مقدار اندازهگیری ̅  ،و ̅ میانگین مقادیر اندازهگیریشده است.

ﺷنﺎسﺎیﯽروندتﻐﯿﯿﺮاتدادهﻫﺎيتنديبﺎدبﺎآزموننﺎپﺎرامتﺮیکمن-کندال()M-K

برای تحلیل روند تغییرات تندی باد در تحقیق از روش ناپارامتری من -کندال استفاده شد .این روش نخستین بار توسط
من ( )1۹30و سپس توسط کندال ( )1۹۷0توسعه یافت .این روش بر پایة مرتبة دادهها در یک سری زمانی استوار است.
مزیت این آزمون نسبت به سایر آزمونهای شناسایی روند استفاده از مرتبة دادهها در سری زمانی بدون درنظرگرفتن
مقادیر متغیرهاست که به دلیل وجود چنین مشخصههایی میتوان از این آزمون برای دادههای دارای چوله نیز استفاده
کرد .آزمون من -کندال ( )M-Kبر اساس رابطة  0محاسبه میشود.
S0
S0
S0

()0

S 1

if

if
if


) var( s
S 1
) var( s


x 

Z 
x 



در این رابطه  Sنشانة تفاوت مقادیر با یکدیگر و ) var(sواریانس  Sاست:
n

n 1

j

k 1

) s    k  sgn( x j  xk

()2

n  (n  1)(2n  5)  
18

()۷

Var ( s) 

که  nتعداد مشاهدات سری (در این تحقیق برابر با  0۷سال) x j ،و  xkنیز به ترتیب دادههای  jام و  kام سری
میباشند sgn .تابع عالمت است که شرح آن در رابطة  8آمده است.
( x j  xk )  0

if

( x j  xk )  0

()8

( x j  xk )  0

if
if

 1

sgn( x)  0

 1

در رابطة  8فرض میشود که آماره بهطور متناوب نرمال است و مقدار مورد انتظار  E(S) = 0برای اندازة نمونه ≥ n

 8باشد (سبزیپرور و شادمانی.)1۰۹۳ ،
 عاملی مربوط به تصحیح پراش است .در صورتیکه دادههای تکراری در اطالعات وجود داشته باشد از رابطة ۹
استفاده میشود:
m

()۹

)   t (t  1)(2t  5
i 1

 tتعداد دادههای مشاهدهشده و  mمعرف تعداد سریهایی است که در آنها حداقل یک دادة تکراری وجود دارد.
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آزمون ﻫﻤﺒستگﯽ پﯿﺮسون بﺮاي تحلﯿل مکﺎنﯽ تندي بﺎد در ﺷﺮق ایﺮان
همبستگی به ارزیابی ارتباط دو یا چند متغیر میپردازد و ضریب آن را محاسبه میکند .همبستگی بین متغیرها دو دامنه
است و بین  +1تا  -1در نوسان است .متداولترین نمایه برای بیان همبستگی بین متغیرهایی با مقیاس فاصلهای یا
نسبی ضریب همبستگی پیرسون است که بر اساس رابطة  1۳محاسبه میشود.

 xy

()1۳

NS X SY

rxy 

در رابطة  rxy ،1۳همبستگی بین متغیرهای  Xو  Y؛  Nتعداد آزمودنیها؛  S Xانحراف استاندارد نمرههای ، X

 xy

مجموع حاصلضرب تفاضل نمرهها از میانگین ،و  SYانحراف استاندارد نمرههای  Yاست.

نتﺎیج و بحث
ارزیﺎبﯽعﻤلکﺮدپﺎیگﺎهECMWFنسخةInterimدربﺮآوردتنديبﺎددرﺷﺮقایﺮان 

همانطورکه در بخش روش کار بررسی شد ،پراکنش ایستگاههای هواشناسی در شرق ایران بسیار نامناسب و از طرفی
دارای نقص آماری باالیی است .بنابراین ،برای بررسی ویژگیهای آماری باد از دادههای پایگاه  ECMWFنسخة
 Interimطی یک دورة سیساله ( )۲۳10-1۹80استفاده شد .برای بررسی کارایی دادههای تندی باد  ECMWFاز
شاخصهای مجذور میانگین مربع خطا ( ،)RMSEمیانگین انحراف خطا ( ،)MBEمیانگین قدر مطلق خطا ( ،)MAEو
ضریب تعیین ( )R2استفاده شد .شاخصهای خطایابی یا اعتبارسنجی بر روی  11ایستگاه هواشناسی در مناطق تحت
تأثیر بادهای 1۲۳روزه انجام شد .جدول  1نشان داد که پایگاه  ECMWFنسخة  Interimبرای بررسی تندی باد از
عملکرد باال و مناسبی برخوردار است .نتایج نشان داد برونداد پایگاه یادشده در همة ایستگاههای مورد مطالعه ،بهطور
متوسط ،بین  ۳/۷۲۲تا  ۳/۹83است .شاخصهای  ،MBE ،RMSEو  MAEدر ایستگاههای زاهدان ،خاش ،و سراوان
کمتر از  m/s 1است؛ به عبارتی ،تندی باد پایگاه  ECMWFدر این سه ایستگاه از  11ایستگاه موردبررسی دارای
باالترین عملکرد است .همچنین ،از  11ایستگاهی که مقدار اریبی خطای آن محاسبه شد 1۳ ،ایستگاه مقدار اریبی آن
کمتر از ایستگاه بوده است .به عبارت دیگر ،پایگاه  ECMWFبرای تندی باد دارای کمبرآوردی بوده است و تنها ایستگاه
زابل مقدار اریبی  ECMWFبیشتر از ایستگاه بوده است.
دربﺮآوردمنطقهايتنديبﺎددرﺷﺮقایﺮانبﺎاستفﺎدهاز

ﺟدول.9نتﺎیجبﺮرسﯽعﻤلکﺮدپﺎیگﺎهECMWFنسخةInterim
ایستگﺎه 
سرخس
گناباد
قائن
طبس
بیرجند
نهبندان
زابل
زاهدان
خاش
سراوان
ایرانشهر

RMSE

1/0۲0
1/2۹۷
1/3۰8
1/088
1/128
1/۲00
1/331
۳/8۷۹
۳/211
۳/۷۹۷
1/1۰0

ﺷﺎخصﻫﺎيخطﺎسنجﯽ 

 MAE
1/38۳
1/223
1/31۷
1/02۹
1/۳۹۹
1/۲۳۷
1/112
۳/20۲
۳/2۳1
۳/۷۷8
1/۳۹۷

 MBE
-1/38۳
-1/223
-1/31۷
-1/02۹
-1/۳۹۹
-1/۲۳۷
1/۳03
-۳/032
-۳/2۳1
-۳/۷۷۹
-1/۳۹۷

2

R

۳/8۰8
۳/88۳
۳/۹۷0
۳/۹۲۲
۳/۹۲۹
۳/۹83
۳/۹8۲
۳/۹1۹
۳/۹۰1
۳/801
۳/۷۲۲
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مشخصﺎت آمﺎري و روند بلندمدت ( )5092-91۹2سﺮعت بﺎ در ﺷﺮق ایﺮان

ارزیابی آماری ماهانة تندی باد در ایستگاههای منتخب شرق ایران طی دورة آماری موردمطالعه ( )۲۳10-1۹80نشان داد
سرعت متوسط باد  m/s ۰/02است .سرعت متوسط باد طی دورة آماری سیساله دارای نوسانات زیادی است .بهطوریکه
در جدول  ۲نشان داده شد ،سرعت متوسط باد بین  ۲/8۲تا  m/s 3/0۷متغیر است .کمینه و بیشینة مقادیر متوسط تندی
باد به ترتیب در ماههای دسامبر و ژوالی محاسبه شد .متوسط سیسالة تندی باد در ایستگاههای منتخب شرق ایران ۲
 m/sمحاسبه شد .بیشینة تندی باد در شرق ایران دارای نوسانات زیادی است؛ فصل پاییز از نظر شدت بیشینة تندی باد
کمترین مقدار آماری را نشان داد؛ بهطوریکه در ماه دسامبر بیشینة تندی باد  m/s ۰/۹8محاسبه شد .در مقابل ژوالی از
فصل تابستان بیشینة شدت تندی باد  m/s 1۳/30در ایستگاههای منتخب شرق ایران محاسبه شد .همانطورکه بحث
شد ،بیشینة تندی باد در فصل تابستان است و بهطور دقیقتر در ماه ژوالی (بر اساس تقویم خورشیدی در مردادماه) رخ
میدهد .همانطورکه در جدول  ۲نیز پیداست ،رفتار آماری کمینه و بیشینة متوسط تندی باد در فصل تابستان اتفاق
افتاده است .ارزیابی فصلی از تندی باد نیز در ایستگاههای منتخب شرقی ایران نشان داد تابستان پُربادیترین فصل سال
و سپس فصل بهار قرار دارد .در تابستان ،عالوه بر افزایش مقدار میانگین ،بر مقدار شدت تندی باد نیز افزوده میشود.
نمودار  1این تغییرات را بهخوبی نشان میدهد.

نﻤودار.9تﻐﯿﯿﺮاترﻓتﺎرآمﺎريبﺎددرﻃﯽسﺎل 

بخش دوم جدول  ۲اطالعات آماری کمینه ،بیشینه ،و میانگین روند تندی باد را در شرق ایران با استفاده آزمون
ناپارامتریک من -کندال ( )M-Kنشان داده است .این آماره یکی از بهترین و متداولترین روشها در تحلیل سری زمانی
است؛ بهویژه در سری زمانیهایی که از توزیع آماری خاصی پیروی نمیکنند .از مزایای این روش اثرپذیری ناچیز آن از
مقادیر حدی در یک سری زمانی است .بر این اساس ،روند بیشینة تندی باد در همة ماههای موردمطالعه افزایشی است؛
از نظر معنیداری آماری نیز همة ماههای موردمطالعه به غیر از ماه ژانویه ،که بهرغم افزایشیبودن روند ،از نظر آماری در
سطح  ۳/۳0و  ۳/۳1معنیدار نیست ،سایر ماههای موردمطالعه تندی باد روند افزایشی معنیدار در سطح  α=0.01دارند.
روند متوسط تندی باد در منطقة موردمطالعه در هفت ماه (ژانویه ) ،(-0/565آوریل ) ،(-0/67می ) ،(-0/032ژوالی (-

) ،0/242آگوست ) ،(-0.018اکتبر ) ،(-0/152و دسامبر ) )(-0/152از سال منفی و در پنج ماه (فوریه ) ،(1/069مارس
) ،(0/373ژوئن ) ،(0/795سپتامبر ) ،(0/026و نوامبر ) )(0/085دیگر مثبت است .بیشینة روند افزایشی تندی باد در ماه
فوریه با نمرة  Zآزمون من -کندال  1/۳2محاسبه شد .همچنین ،در مقابل بیشینة مقدار روند کاهشی با  -۳/2۷در ماه
آوریل محاسبه شد .از شش ماه دورة گرم سال چهار ماه روند کاهشی را برای تندی باد نشان دادند .کمینة روند تندی باد
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در همة ماههای موردمطالعه به غیر از فوریه در سطح آماری  ۳/۳1معنیدار است .بیشینة روند افزایشی سرعت باد در ماه
مارس از فصل زمستان با نمرة  3/23 ،Zو کمینة آن با  1/۷۰در ماه ژانویه محاسبه شد .بهطورکلی ،روند تندی باد در
شرق ایران در ماههای مختلف دارای افتوخیز زیادی است؛ اما بهطورکلی روند غالب درون سالی در این منطقه از ایران
کاهشی است .اگرچه روند میانگین بسیار ضعیف است ،روند مقادیر بیشینه یک روند افزایشی و روند کمینه در تمام طول
سال کاهشی است .این امر نشاندهندة افزایش آماری تندبادهاست ،که میتواند تحت تأثیر تغییرات مثبت دمایی رخ دهد.
دادهﻫﺎي ECMWF
ﺟدول.5اﻃالعﺎتآمﺎريتنديبﺎدوروندآندرﺷﺮقایﺮانبﺎاستفﺎدهاز 

مﺎه 
ژانویه
**فوریه
**مارس
**آوریل
**می
**ژوئن
**ژوالی
**آگوست
**سپتامبر
**اکتبر
**نوامبر
**دسامبر

متوسطآمﺎريبلندمدت( )5092-91۹2

روندآمﺎريبلندمدت( )5092-91۹2

مﯿﺎنگﯿن 
۰/1۳3

کﻤﯿنه 
۲/۳۹0

بﯿشﯿنه 
3/3۲2

مﯿﺎنگﯿن 
-۳/020

کﻤﯿنه 
-۲/0۲3

بﯿشﯿنه 
1/۷۰۹

3/506

2/413

4/873

1/069

-0/850

3/544

3/600

2/607

5/041

0/373

-2/969

4/643

3/585

2/656

5/624

-0/670

-2/733

3/414

3/710

2/646

6/185

-0/032

-2/890

2/760

4/123

2/579

8/337

0/795

-2/027

3/047

4/579

2/276

10/450

-0/242

-2/707

2/733

4/281

2/061

10/357

-0/018

-2/655

2/642

3/535

2/167

8/263

0/026

-2/564

3/544

3/016

2/050

5/525

-0/152

-3/989

3/741

2/826

2/054

4/172

0/252

-2/236

3/518

2/892

2/024

3/989

-0/085

-2/577

3/152

** روند معنیدار در سطح α=0.01

ارتﺒﺎط بﯿن تندي بﺎد بﯿن ارتفﺎع از سط دریﺎ ،ﻃول و عﺮض ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎیﯽ در ﺷﺮق ایﺮان

جدول  ۰ارتباط بین مشخصات جغرافیایی محلی (ارتفاع از سطح دریا ،طول و عرض جغرافیایی) را با تندی باد نشان
میدهد .ارتباط بین ارتفاع از سطح دریا و تندی باد در همة ماههای موردمطالعه منفی است و این ارتباط در سطح آماری
 ۳/۳0معنیدار است .بیشترین مقدار همبستگی در ماه می از فصل بهار با مقدار  -۳/۰20و پس از آن در ماه نوامبر از
فصل پاییز محاسبه شد .برای ارزیابی اینکه بین دادهها ارتباط مستقیم و معکوس معنیدار وجود دارد ،از سطح معنیداری
( )P-Valueاستفاده شد .اگر مقدار  P-Valueاز مقدار خطا کمتر باشد ،فرض اینکه هیچ ارتباط معنیداری بین دادهها
وجود ندارد غیرمحتمل است و درنتیجه دادهها دارای ارتباط معنیدارند .در مقابل ،اگر  P-Valueبزرگ باشد ،احتمال
اینکه دادهها از ارتباط معنیداری برخوردار نباشند بسیار زیاد است .ارتباط منفی بین ارتفاع از سطح دریا و باد به خاطر
اصطکاک حاصل از توپوگرافی در مناطق مرتفع است .بر این اساس ،مناطق با توپوگرافی هموار و مسطح شرایط
مساعدتری برای شدتبخشیدن به جریانات را دارا هستند .با توجه به نتایج جدول  ،۰میتوان به گفت ارتباط معنیدار بین
دادههای تندی باد با ارتفاع از سطح دریا ،طول و عرض جغرافیایی وجود دارد .تنها استثنا در این خصوص برای ماه اکتبر
و ارتباط تندی باد این ماه با عرض جغرافیایی است؛ در این ماه مقدار همبستگی  ۳/۳۳8و مقدار  P-Valueمحاسباتی
 ۳/2۰8بهدست آمده است؛ همانطور که از مقدار  P-Valueپیداست ،از مقدار خطا ( )۳/۳0بیشتر است .قویترین ارتباط
بین تندی باد با پارامترهای جغرافیایی برای عرض جغرافیایی بهدست آمده است .ارتباط بین تندی باد با عرض جغرافیایی
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در ماههای سرد سال معکوس و معنیدار است .تنها استثنا در این خصوص ماه اکتبر است که ارتباط معنیداری وجود
ندارد .ارتباط بین عرض جغرافیایی با تندی باد در ماههای ژوئن تا سپتامبر مستقیم و معنیدار است .از ژانویه تا می که
ارتباط معکوس بین دادهها دیده میشود با گرمترشدن هوا از مقدار همبستگی نیز کاسته شده است و از اکتبر تا دسامبر
نیز بر مقدار همبستگی معکوس افزوده شد .ارتباط بین طول جغرافیایی و تندی باد در همة ماههای سال مثبت و این
مقدار از نظر آماری در سطح  ۳/۳0معنیدار است .بیشینة مقدار همبستگی در ماه اکتبر با  ۳/311و کمینة مقدار همبستگی
با  ۳/۲۲0در ماه مارس بهدست آمده است .مقدار ضریب تعیین نیز در جدول  ۰ارائه شد .ضریب تعیین نیز از همان رفتار
همبستگی پیرسون پیروی میکند .بیشینة مقدار  R2در ماههای ژانویه تا آوریل بین تندی باد و عرض جغرافیایی محاسبه
شد .مقدار  R2محاسباتی برای تندی باد و ارتفاع از سطح دریا تنها در ماههای می ،اکتبر ،و نوامبر بیشتر از  ۳/1استR2 .

محاسباتی بین طول جغرافیایی و تندی باد در ماههای گرم سال ارتباط قویتری نسبت به ماههای سرد سال ارائه کردند.
همچنان که در جدول مشخص است ،ضرایب پایین همبستگی و ضریب تعیین نشان میدهد که پارامترهای جغرافیای
بهطورکلی بر رفتار باد اثر کمی دارند و سایر عوامل در تعیین تندی باد دخیلاند .نتایج تفصیلی در جدول  ۰ارائه شد.
ﺟدول.9ﻫﻤﺒستگﯽوضﺮیبتﻌﯿﯿنتنديبﺎدبﺎپﺎرامتﺮﻫﺎيﺟﻐﺮاﻓﯿﺎیﯽدرﺷﺮقایﺮان 
ﻃولﺟﻐﺮاﻓﯿﺎیﯽ 

مﺎه 
ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوالی
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

عﺮضﺟﻐﺮاﻓﯿﺎیﯽ 
ضﺮیب

ارتفﺎعازسط دریﺎ 
ضﺮیب

ضﺮیب

ﻫﻤﺒستگﯽ

p-values

0/340

0/000

0/116

0/267

0/000

0/071

-0/551

0/225

0/000

0/051

-0/508

< 0/0001

0/359

0/000

0/129

-0/509

< 0/0001

0/392

0/000

0/153

-0/051

0/002

0/003

0/382

0/000

0/146

0/328

< 0/0001

0/108

-0/204

0/345

0/000

0/119

0/394

< 0/0001

0/155

-0/125

0/352

0/000

0/124

0/347

< 0/0001

0/120

-0/128

< 0/0001

0/378

0/000

0/143

0/227

< 0/0001

0/051

-0/202

< 0/0001

0/041

0/411

0/000

0/169

0/008

0/638

0/000

-0/354

< 0/0001

0/126

0/315

0/000

0/099

-0/274

< 0/0001

0/075

-0/355

< 0/0001

0/126

0/305

0/000

0/093

-0/465

< 0/0001

0/216

-0/242

< 0/0001

0/059

تﻌﯿﯿن 

ﻫﻤﺒستگﯽ

p-values

-0/494

< 0/0001

0/244

< 0/0001

0/303

-0/122

0/258

-0/102

< 0/0001

0/259

-0/312

< 0/0001

0/097

-0/365

< 0/0001

0/133

< 0/0001

0/042

< 0/0001

0/016
0/016

تﻌﯿﯿن 

ﻫﻤﺒستگﯽ

p-values

-0/191

< 0/0001

0/036

< 0/0001

0/015
0/010

تﻌﯿﯿن 

مقادیر پررنگ بهغیراز صفر در سطح  ۳/۳0معنیدار هستند

دادهﻫﺎيECMWFنسخة Interim
توزیعزمﺎنﯽ-مکﺎنﯽتنديبﺎدمﺎﻫﺎنهدرﺷﺮقایﺮانبﺎاستفﺎدهاز 

شکلهای  ۲و  ۰توزیع زمانی -مکانی تندی باد ماهانه را با استفاده از دادههای  ECMWFطی دورة آماری -1۹80
 ۲۳10نشان میدهند .مقادیر کمینه و بیشینة تندی باد در شرق ایران با گرمشدن هوا ارتباط نزدیکی را نشان میدهد؛
بهطوریکه از ژانویه تا ژوالی بر مقدار بیشینة تندی باد افزوده و از ژوالی تا دسامبر از مقدار آن کاسته میشود .در فصل
زمستان (شکل  )۲کانون اصلی بیشینة تندی باد از جنوب بیرجند در خراسان جنوبی تا شمال ایرانشهر در استان سیستان
و بلوچستان کشیده است .بیشینة تندی باد در ماه ژانویه  ،3/3۲فوریه  ،3/82و مارس  m/s 0/۳۲بهدست آمده است .کانون
بعدی که به شکل یک پهنة پُرباد در فصل زمستان بهدست آمده زابل است؛ این کانون پُرباد مناطق مرزی ایران با کشور
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افغانستان در مناطق مرزی استان خراسان جنوبی را نیز دربر گرفته است .همچنین ،سراوان ،خاش ،و ایرانشهر نیز مناطق
پُرباد هستند .کمینة تندی باد در استان خراسان رضوی و مناطق داخلی و جنوبی استان کرمان را دربر گرفته است .در
فصل بهار (شکل  )۲با گرمترشدن هوا بر مقدار تندی باد نیز افزوده شده است .در ماه آوریل کمینة تندی باد  ۲/20و
بیشینة آن  m/s 0/2۳بهدست آمده است .در این ماه تقریباً کل استان سیستان و بلوچستان پهنة پُرباد نسبت به منطقة
موردمطالعه است .همچنین ،مناطق مرزی استان خراسان جنوبی نیز همین رفتار آماری را نشان داده است .در ماههای می
و ژوئن تندی باد نیز روندی افزایشی را نشان داده است؛ بیشینة تندی باد در این دو ماه از سال از سرخس در خراسان
رضوی تا زابل در شمال شرق استان سیستان و بلوچستان را دربر گرفته است .بیشینة تندی باد در ماه می  m/s 2/12و
در ماه ژوئن  m/s 8/۰۳محاسبه شد .از مناطق دیگر با سرعت باالی باد میتوان به بیرجند ،نهبندان ،قائن ،و گناباد اشاره
کرد .علت این مقدار باال از تندی باد در دورة گرم سال در شرق ایران بادهای 1۲۳روزه است .بادهای 1۲۳روزة سیستان
در دورة گرم سال از ارتفاعات شمال شرقی ایران به سرزمینهای جنوب شرقی ایران میوزد (علیجانی .)1۰8۹ ،این باد از
ماه ژوئن تا اکتبر در شرق ایران قابلرؤیت است .علیجانی ( )1۰8۹بر آن است که با تغییر الگوی فشار در فصل زمستان
این باد هم از بین میرود .با مقایسة شکل  ،1که توپوگرافی منطقة موردمطالعه را نشان داده ،و شکلهای  ۲و  ،۰که
پهنهبندی تندی باد را نشان میدهند ،بهراحتی میتوان نقش ارتفاعات را در تغییرپذیری منطقهای تندی باد دید .علیجانی
( )1۰8۹ابراز کرده است که در همه جای ایران علت اصلی بادهای محلی و فصلی ناهمواری است .وضع ناهمواریهاست
که بادها را جهتدهی میکند و حتی در برخی موارد برخالف الگوهای فشار میوزد .مرکز کمفشار چالة جازموریان نیز در
جنوب شرقی منطقة موردمطالعه باعث میشود که هوا از اطراف مکیده شود که بر این اساس در شرق ایران بادهای
شمالی حاکم است .درحقیقت ،باد شمالی شرق کشور حکایت از باد 1۲۳روزة سیستان دارد.

ﻫﺎيژانویهتﺎژوئنبﺎاستفﺎدهازدادهﻫﺎيECMWFنسخة Interim
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ﻫﺎيژواليتﺎدسﺎمﺒﺮبﺎاستفﺎدهازدادهﻫﺎيECMWFنسخة Interim


مکﺎنﯽتنديبﺎددرمﺎه
ﺷکل.9توزیعزمﺎنﯽ-

شکل  ۰توزیع زمانی -مکانی تندی باد را در فصل تابستان و پاییز نشان میدهد؛ بیشینة تندی باد در شرق ایران در
تابستان میوزد .متوسط حداکثر تندی باد در بین ماههای موردمطالعه در ماه ژوالی با مقدار  m/s 1۳/31در حوالی منطقة زابل
بهدست آمده است .در این منطقه بیشینة تندی باد تا سرخس در خراسان رضوی نیز کشیده شده است .این کانون پُرباد ،عالوه
بر کشیدگی شمال به جنوب ،دارای وسعت مکانی شرق به غرب نیز بوده؛ بهطوریکه در ماه ژوالی از مناطق مرزی ایران با
افغانستان تا غرب بیرجند نیز این کانون پُرباد کشیده شده است .رفتهرفته در ماههای فصل تابستان این منطقه محدود به مناطق
مرزی ایران میشود؛ بهطوریکه در ماه سپتامبر این پهنة پُرباد تا نهبندان کشیده شده است .بیشینة تندی باد در ماه اوت 1۳/۰۰
و در ماه سپتامبر  m/s 8/۲۰بهدست آمده است؛ علت این مقدار کاهشی قابلتوجه تضعیف جریان باد 1۲۳روزة سیستان است؛
بهطوریکه در ماه اکتبر از فصل پاییز بیشینة تندی باد در زابل به  m/s 0/0۳میرسد .در دورة گرم سال بهویژه فصل تابستان
بر روی دشت سیستان ،که از نظر توپوگرافی کمارتفاع و گستردگی زیادی دارد ،کمفشار حرارتی با هستة گرمی که ناشی از
تابش بیامان خورشید و یکنواختی توپوگرافی دشت است ،شکل میگیرد که هستة ثانویة کمفشار مونسونی نامیده میشود.
کمفشار مذکور سبب ایجاد اغتشاش جوی در تراز زیرین جو میشود .افزایش شیب تغییرات فشار در این کمفشار موجب
افزایش سرعت جریانهای باد و گردش چرخندی در سطح زمین میشود .شکلگیری پُرفشار ترکمنستان در شمال شرق ایران
به شیب تغییرات فشار در این منطقه دامن میزند و آن را افزایش میدهد .با افزایش شیب تغییرات فشار سرعت جریان بادها
افزایش مییابد (سلیقه .)1۰۹2 ،در فصل پاییز تندی باد چه از نظر شدت چه به لحاظ مکانی الگویی زمستانه را نشان میدهد.
در این فصل کمینة تندی باد  ۲/۳۲و بیشینة تندی باد  m/s 0/0۳محاسبه شد .کانون اصلی پُرباد همانند دورة گرم سال است و
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از مناطق مرزی خراسان جنوبی تا شمال زابل کشیده شده است .همچنین ،دشت لوت ،سراوان تا ایرانشهر و جنوبشرقی
بیرجند نیز از مناطق با تندی باد باال هستند که در نقشه قابلرؤیت است.

نتﯿجه ﯿﺮي
در این تحقیق توزیع زمانی -مکانی و روند تندی باد در شرق ایران بررسی شد .به دلیل پراکنش نامناسب ایستگاهی و
نقص آماری باالی آنها از دادههای پایگاه  ECMWFنسخة  Interimبا تفکیک افقی  ۳/1۲0×۳/1۲0درجة قوسی
استفاده شد .برای بررسی عملکرد دادههای شبکهبندی  ECMWFاز  11ایستگاه سینوپتیک طی دورة آماری -1۹80
 ۲۳10از چهار روش مجذور میانگین مربع خطا ( ،)RMSEمیانگین انحراف خطا ( ،)MBEمیانگین قدر مطلق خطا
( ،)MAEو ضریب تعیین ( )R2استفاده شد .نتایج نشان داد پایگاه  ECMWFنسخة  Interimبرای بررسی تندی باد از
عملکرد باال و مناسبی برخوردار است و مقدار خطا و اریبی خطا در ایستگاههای جنوبی منطقة موردمطالعه همچون
زاهدان ،خاش ،و سراوان کمتر از  m/s 1است که نشان داده است .متوسط تندی باد در منطقة موردمطالعه (استانهای
خراسان رضوی و جنوبی ،کرمان ،و سیستان و بلوچستان) طی دورة آماری بلندمدت سیساله (m/s ۰/02 )۲۳10-1۹80

است؛ کمینه و بیشینة تندی باد به ترتیب در ژوالی و دسامبر به دلیل آغاز و خاتمة باد 1۲۳روزة سیستان بهدست آمده
است؛ علت افزایش شدت تندی باد در ماه ژوالی به دلیل فعالیت باد 1۲۳روزة سیستان است که از ژوئن آغاز شده است.
متوسط روند تندی باد در منطقة موردمطالعه در هفت ماه (ژانویه ،آوریل ،می ،ژوالی ،آگوست ،اکتبر ،و دسامبر) از سال
منفی و در پنج ماه (فوریه ،مارس ،ژوئن ،سپتامبر ،و نوامبر) دیگر مثبت است .برای شناسایی روند تندی باد از آزمون
ناپارامتریک من -کندال ( )M-Kاستفاده شد؛ بر اساس نتایج ،روند تندی باد در شرق ایران در ماه آغازین (ژوئن) بادهای
1۲۳روزه روند افزایشی (نمرة  Zآزمون من -کندال  )۳/۷۹0را نشان داده است و در ماه پایانی (اکتبر) آن روند کاهشی
( )-۳/10۲است .همچنین ،در ماه ژوالی ،که تندی باد در آن بیشینه است ،متوسط روند در منطقة موردمطالعه با نمرة ،Z
 -۳/۲3۲کاهشی است .حمیدیانپور ( )1۰۹۲با مطالعة زمان آغازگری و خاتمه و همچنین تغییرات بین سالی تندی باد در
زمان آغاز ،اوج ،شدت ،و مدت وزش به این نتیجه رسیدند که واداشتهای خارجی در تشکیل و تکوین باد سیستان نقش
مهمی دارد .بنابراین ،تغییرات در روند تندی باد میتواند تحت تأثیر واداشتهای خارجی باشد.
آزمون همبستگی پیرسون ،که از آن برای تحلیل مکانی سرعت باد استفاده شد ،نشان داد ارتباط بین تندی باد و
توپوگرافی در منطقة موردمطالعه معکوس و در سطح آماری  ۳/۳0معنیدار است؛ در مقابل ،ارتباط بین طول جغرافیایی و
تندی باد مستقیم و در همة ماههای موردمطالعه در سطح آلفا  ۳/۳0معنیدار است .برعکس طول جغرافیایی و ارتفاع در
منطقة موردمطالعه ،ارتباط بین عرض جغرافیایی با تندی باد رابطة یکدستی را نشان نداده است؛ این ارتباط برای
ماههای سرد سال معکوس و در ماههای گرم سال مستقیم است .فقط در ماه اکتبر ارتباط بین تندی باد و عرض
جغرافیایی معنیدار نیست .عزیزی و همکاران ( )1۰۹2نیز تأیید کردند که ویژگیهای هندسی کوهستان بر رفتار
پدیدههای جوی تأثیرگذار است و نقش عواملی همچون موقعیت جغرافیایی ،میزان شیب ،موقعیت منطقهای جایگاه
کوهستان نسبت به سامانههای جوی مقیاس همدید ،میزان ناهمواری ،روند و شکل ناهمواری به ترتیب بر تندی باد از
اهمیت برخوردارند .از نظر منطقهای در دورة گرم سال ،کانون بیشینة تندی باد از سرخس تا زابل و از مناطق مرزی ایران
تا بیرجند و نهبندان کشیده شده است .در دورة سرد سال این کانون پُرباد محدود به مناطق مرزی استان خراسان جنوبی،
دشت لوت ،سراوان تا ایرانشهر ،و مناطق جنوب غربی استان خراسان جنوبی میشود .این نتیجه با پژوهش دلبری و
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همکاران ( ،)1۰۹0که ابراز کردند تندی باد در شمال شرق و شرق ایران دارای سرعت بیشتر از  ۰تا  m/s 3است،
همخوانی دارد .در منطقة شرقی ایران دو آرایش مهم بادهای شمالی (باد 1۲۳روزه) و شرقی وجود دارد .بر اساس نتایج
آبخرابات و همکاران ( ،)1۰۹2بادهای شرقی بیشترِ مناطق شرقی و شمال شرقی ایران را دربر میگیرند و با جهت
شرقی به درون فالت ایران میوزند؛ اما این بادها در زمان وزش بادهای شمالی (باد 1۲۳روزة سیستان) تحت تأثیر
بادهای 1۲۳روزه قرار میگیرند و جهت آنها نیز شمالی خواهد شد.
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منﺎبع
آبخرابات ،ش.؛ کریمی ،م.؛ فتحنیا ،ا .و شام بیاتی ،م.ح .)1۰۹2( .بررسی نقش باد 1۲۳روزة سیستان در وزش دمایی شرق و جنوب
شرق ایران ،پژوهشهای جغرافیای طبیعی.38۹-3۷۷ :)۰( 3۹ ،
بابائیان ،ا.؛ بداق جمالی ،ج.؛ جوانمرد ،س .و خزانهداری ،ل .)1۰81( .بررسی خطای دادههای پیشیابی مرکز اروپایی پیشبینیهای
میانمدت جوی ( )ECMWFبر روی خاورمیانه ،دومین همایش پیشبینی عددی وضع هوا ،تهران.
حمیدیانپور ،م .)1۰۹۲( .بررسی نحوة شکلگیری باد سیستان با ریزگردانی دینامیکی جریانهای تراز زیرین در شرق فالت ایران،
رسالة دکتری اقلیمشناسی دانشگاه خوارزمی ،تهران.
حیدری علمدارلو ،ا.؛ زهتابیان ،غ.؛ خسروی ،ح.؛ رایگانی ،ب.؛ خلیقی ،ش .و تقیزاده ،ر .)1۰۹8( .بررسی نوسان پارامترهای اقلیمی با

استفاده از دادههای مرکز پیشبینی میانمدت جوی اروپایی (مطالعة موردی :منطقة شیرکوه -استان یزد) ،مجلة علوم و
مهندسی آبخیزداری ایران.۰1-۲۲ :)32(1۰ ،
دارند ،م .و زند کریمی ،س .)1۰۹3( .واکاوی سنجش دقت زمانی -مکانی بارش پایگاه دادة مرکز پیشبینی میانمدت جوی اروپایی
( )ECMWFبر روی ایرانزمین ،پژوهشهای جغرافیای طبیعی.2۷0-201 :)3(3۷ ،

دارند ،م .و زند کریمی ،س .)1۰۹0( .ارزیابی دقت دادههای بارش مرکز اقلیمشناسی بارش جهانی بر روی ایران ،مجلة ژئوفیزیک
ایران.11۰-۹0 :)۰(1۳ ،
دلبری ،م.؛ کهخامقدم ،پ.؛ محمدی ،ا .و احمدی ،ت ،)1۰۹0( .برآورد الگوی پراکنش مکانی تندی باد برای پتانسیلیابی تولید
انرژی بادی در ایران ،پژوهشهای جغرافیای طبیعی.۲80-۲20 :)۲(38 ،
ذوالفقاری ،ح.؛ صحرایی ،ج.؛ معصومپور سماکوش ،ج .و برزو ،ف .)1۰۹0( .بررسی شار گرمای محسوس و ارتباط آن با تغییرات دما
و باد طی دورة گرم سال در ایران ،پژوهشهای جغرافیای طبیعی.30۳-3۰1 :)۰(38 ،
رضیئی ،ط .و ستوده ،ف .)1۰۹2( .بررسی دقت مرکز اروپایی پیشبینیهای میانمدت جوی ( )ECMWFدر پیشبینی بارش
مناطق گوناگون اقلیمی ایران ،فیزیک زمین و فضا.13۷-1۰۰ :)1(3۰ ،
سبزیپرور ،ع .ا .و شادمانی ،م .)1۰۹۳( .تحلیل روند تبخیر و تعرق مرجع با استفاده از آزمون من-کندال و اسپیرمن در مناطق
خشک ایران ،آب و خاک (علوم و صنایع کشاورزی).8۰3-8۲۰ :)3(۲0 ،
سلیقه ،م .)1۰۹2( .آب و هواشناسی سینوپتیک ایران ،تهران :سمت.
عزیزی ،ق.؛ فرید مجتهدی ،ن.؛ شعبانزاده ،ف.؛ نگاه ،س .و عابد ،ح .)1۰۹2( .رفتارشناسی باد در ایستگاههای کوهستانی البرز
غربی تحت تأثیر واداشتهای محیطی ،نشریة جغرافیا و برنامهریزی.۲۲۲-۲۳۰ :)2۲(۲1 ،
علیجانی ،ب ،)1۰8۹( .آبوهوای ایران ،چ  ،1۳تهران :انتشارات دانشگاه پیام نور.
قهرمان ،ن .و قرهخانی ،ا .)1۰8۹( .بررسی روند تغییرات زمانی سرعت باد در گسترة اقلیمی ایران ،مجلة آبیاری و زهکشی ایران،
.3۰-۰1 :)1(3
مسعودیان ،س.ا .)1۰۹۳( .آبوهوای ایران ،مشهد :شریعة توس.
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 ارزیابی کارایی مدل سری.)1۰۹۷( . ق، و مرتضایی فریزهندی. ح،؛ خسروی. م،؛ محسنی ساروی. ط،؛ مصباحزاده. م،میراکبری
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