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مقدمه
اقلیم جزء فراگیر و مهم اکوسیستم محسوب میشود؛ تغییرات هرچند ناچیز آن میتواند سایر اجزای اکوسیستم را با
درجات متفاوت تحت تأثیر خود قرار دهد .بررسی علل و آثار ناشی از تغییرات اقلیمی در علوم طبیعی امری الزم و
ضروری است که توجه و درنظرگرفتن تأثیر آنها در مدلسازیها مدیریت سرزمین را مطابق با شرایط واقعیتر تضمین
خواهد کرد (قهرمان و قرهخانی.)5913 ،
سیستم آبوهوایی تغییرپذیری را در مقیاسهای مختلف زمانی در بسیاری از مؤلفههای بههمپیوسته همچون جو و
اقیانوس نشان میدهد (ویلیامز و همکاران .)7152 ،درک این تغییرات در رابطة حالتهای تغییرپذیری و روند برای
ارزیابی تغییرات اقلیمی ضروری است .در بین متغیرهای اقلیمی ،باد بهدلیل تغییرپذیری باالی زمانی -مکانی از یک سو و
نقش آن در سایر پارامترها همچون دمای هوا از نقش چشمگیری برخوردار است .بررسی تغییرات باد از جنبههای مختلف
اهمیت دارد؛ بهطوریکه با کاهش سرعت باد انرژی آن کاهش مییابد و در نتیجه آلودگی شهری افزایش مییابد .کاهش
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سرعت باد همچنین سبب کمشدن انتقال گرما ،رطوبت بین سطح زمین و جو ،و نهایتاً افزایش دما میشود .کاهش
سرعت باد در شبها بهخصوص در شبهای زمستان باعث ایجاد وارونگی تابشی سطح زمین میشود .افزایش سرعت باد
نیز سبب وقوع تندبادها ،گردبادها ،و وقوع خسارت در مناطق تحت تأثیر خواهد شد (رحیمزاده و همکاران.)5911 ،
همچنین سرعت باد یکی از مؤلفههای مهم در معادالت ترکیبی برآورد تبخیر و تعرق است و وجود هرگونه روند در
سرعت باد بر میزان نیاز آبی گیاهان نیز مؤثر خواهد بود (قهرمان و قرهخانی.)5913 ،
باد در استراتژیهای انرژی با هدف کاهش اثرهای تغییرات آبوهوایی بر جامعه و محیط زیست بهعنوان مهمترین
منبع انرژی تجدیدپذیر تبدیل شده است (سلمون و همکاران .)7112 ،با وجود این ،این منبع انرژی نیز مستعد تغییرات
جهانی است ،زیرا بادهای شدید ناشی از طوفانها میتوانند به خسارات جبرانناپذیری منجر شوند؛ حتی کاهش
طوالنیمدت سرعت باد در صورت عدم تحقق نیز میتواند به خسارات مهمی در صنعت برق منجر شود (واوتارد و
همکاران .)7151 ،بنابراین ،درک تغییرات متغیرهای آبوهوایی میتواند برای برآورد ریسک بهویژه انرژیهای تجدیدپذیر
مفید باشد .همچنین ،شناخت درستِ تغییرات باد میتواند برای توسعة سیاستهای توسعة پایدار و جلوگیری از
سرمایهگذاریهای پُرریسک مفید باشد (فانت و همکاران.)7152 ،
همانطورکه بحث شد ،باد پارامتر بسیار مهم آبوهوایی است ،اما مطالعة آن بهویژه روند تغییرات آن دارای
محدودیتهایی است؛ از جمله عدم دسترسی سری زمانی همگن و دادههای بلندمدت با ایستگاههای ناکافی .از طرف
دیگر ،دادههای ایستگاهی همچنین میتوانند تحت تأثیر ناپیوستگیهای مربوط به تغییر در تجهیزات اندازهگیری ،مکان
ایستگاه ،یا روشهای متفاوت اندازهگیری باشد (توررالبا و همکاران .)7152 ،برای غلبه بر این محدودیتها ،مجموعه
دادههای بازتحلیلشدة آبوهواشناسی جهانی که برای یک دورة بلندمدت در دسترساند برای مطالعات آبوهواشناسی
مفیدند .در سالهای اخیر نیز از دادههای این پایگاهها برای کاربردهای مختلف انرژی باد استفاده شده است (کانون و
همکاران7151 ،؛ روز و اپت.)7151 ،
اهمیت مطالعة باد در حوزههای مختلف ،اعم از انرژی ،تغییرپذیری الگوهای جوی ،تعدیل دما ،تبخیر و تعرق،
کشاورزی ،و سایر زمینههای مرتبط باعث شده است تا مطالعات بسیاری در این زمینه انجام شود.
پریور و همکاران ( )7113روند سرعت باد را در ایاالت متحده با استفاده از دادههای بازتحلیلشدة  NCEP ‐ 15و
 ERA ‐ 407و مدل عددی  MM5مطالعه کردند و به نتیجه رسیدند که ،بهرغم اختالفات جزئی در پایگاههای
بازتحلیلشده ،روند کلی سرعت باد کاهشی است .روند سرعت باد بر فراز اقیانوس جنوبی عنوان پژوهشی است که هندی
و همکاران ( )7157به بررسی آن با استفاده از دادههای چهار دهة گذشتة رادیوسوند جزیرة ماکقواریعه 9پرداختند .نتایج
پژوهش آنها نشان داد سرعت باد در حال افزایش است و روند آن برای سطوح باالتر ملموستر است .همچنین ،آنها از
دادههای پایگاه  ECMWF4نسخة  ERA-Interimنیز برای بررسی با جزئیات بهتر استفاده کردند که نتایج دادههای
ایستگاهی را تأیید کرده است .درنهایت ،تجزیه و تحلیل خوشهای سرعت باد چهار رژیم مجزای باد را نشان داد که
بادهای شمال غربی از فراوانی بیشتری برخودار بودند .پلیندر و همکاران ( )7159روند طوالنیمدت سرعت باد را در
استرالیا مطالعه کردند و به این نتیجه رسیدند سرعت باد در ارتفاع  51متری از سطح زمین روند افزایشی را نشان میدهد.
1. National Centers for Environmental Prediction (NCEP) Version-1
)2. ECMWF Re-Analysis (ERA-40
3. Macquarie
)4. European Centre for Medium-Range Weather Forecasts (ECMWF
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ولی در ارتفاع  7متری از سطح زمین این روند چندان روشن نیست و به این نتیجه دست یافتند که تغییرات در گردش
کلی جو میتواند دلیل این تغییرات در سرعت باد باشد .مارکوس و همکاران ( )7153به مطالعة توزیع سرعت باد در
مقیاس جهانی با استفاده از پایگاه  ECMWFنسخة  ERA-Interimو نسخة چهارم سیستم پیشبینی فصلی
 ECMWFپرداختند .نتایج مطالعة آنها نشان داد نسخة  ERA-Interimاز توانایی باالیی برای برآورد سرعت باد
برخوردار است .همچنین ،به این نتیجه رسیدند که اختالف در توزیع پیشبینیهای فصلی در مقیاس زمانی بزرگتر بیشتر
میشود که نیازمند رفع اریبی مجموعه دادههاست.
از جمله مطالعات در ایران در زمینة سرعت باد میتوان به پژوهش رحیمزاده و همکاران ( )5911اشاره کرد .آنها
میانگین ماهانة سرعت باد و انرژی آن را براساس دادههای ساعتی یازده ایستگاه سینوپتیک اصفهان طی دورة آماری
 7111-5337مطالعه کردند و به این نتیجه رسیدند که سرعت باد در طی ماههای سرد کمتر است و با شروع فصل بهار
سرعت باد افزایش مییابد .رضایی بنفشه و همکاران ( )5931به بررسی روند تغییرات سرعت باد در شمال غرب ایران با
هفت ایستگاه سینوپتیک ،که دارای طوالنیترین دورة آماری بودند ( ،)7111-5325پرداختند و به این نتیجه رسیدند که
شمال غرب ایران در طول دورة آماری از نظر سرعت باد منطقة همگنی نیست .همچنین ،در ایستگاههای ارومیه و خوی
روند کاهشی و در اردبیل و زنجان روند افزایشی دیده شد .در تبریز و سنندج بهترتیب در یک و دو سری زمانی روند
کاهشی دیده میشود .ایستگاه سقز در مقیاسهای فصلی و ساالنه فاقد روند است .میرعباسی نجفآبادی و دینپژوه
( )5934به بررسی روند تغییرات سرعت باد در ایستگاههای منتخب ایران پرداختند و به این نتیجه رسیدند که در حالت
ماههای فوریه و نوامبر) نزولی است .قاسمی
ماههای سال (بهجز 
ایستگاههای ایران روند سرعت باد در همة 

کلی در بیشتر
و سیدی ( )5934به شبیهسازی تغییرات و پیشبینی سرعت باد در ایران با استفاده از دادههای آماری پنجاهساله (-5325
 )7151پرداختند .نتایج حاصل از مدل هالت -وینترز برای پیشبینی سرعت باد تا سال  7171نشان داد که سرعت باد در
نیمة شرقی کشور و همچنین دامنههای جنوبی البرز که از نظر اقلیمی خشک و نیمهخشکاند تا سال  7171افزایش
خواهد یافت؛ درحالیکه مناطق نیمهغربی ،جنوبغربی ،و مرکزی کشور روند کاهشی سرعت باد را تجربه خواهند کرد.
بیشترین مقدار افزایش سرعت باد تا سال  7171در ایستگاه گرگان و به مقدار  5/1متر بر ثانیه و بیشترین مقدار کاهش
سرعت باد در ایستگاههای جنوبغربی کشور رخ خواهد داد؛ به نحوی که در ایستگاه آبادان سرعت باد تا سال  7171از
 2/95متر بر ثانیه به  4/41متر بر ثانیه کاهش خواهد یافت.
بررسی منابع تحقیق نشان میدهد تاکنون تحقیقی با استفاده از دادههای شبکهای با توان تفکیک باال برای سرعت
باد در ایران انجام نشده است و بیشتر مطالعات انجامشده در کشور سرعت باد را در ایستگاههای بهخصوص مطالعه
کردهاند .این تحقیق با هدف ارزیابی تغییرات سرعت باد و روند آن در ایران مرکزی انجام شده است و از آنجا که بخش
قابل توجهی از این منطقه خشک است و ایستگاههای کافی در اختیار نیست از دادههای پایگاه  ECMWFاستفاده شد.
نتایج این مطالعه میتواند برای مطالعات مربوط به تغییرات اقلیمی ،کشاورزی ،و انرژیهای تجدیدپذیر مفید باشد.

روشتحقﯿق
منطقةموردمطﺎلﻌه

منطقة مورد مطالعة این تحقیق ایران مرکزی است .ایران مرکزی به محدودهای گفته میشود که از شمال توسط
کوههای البرز ،از غرب و جنوب توسط رشتهکوه زاگرس ،و از شرق توسط کوههای پراکندة خراسان محدود میشود.
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بخش اعظم ایران مرکزی آبوهوای گرم و خشک دارد که در ارتفاعات مالیمتر و مرطوبتر است .در این تحقیق چهار
استان از ایران مرکزی انتخاب و به ارزیابی تغییرات باد آن پرداخته شد .استانهای مورد مطالعه عبارتاند از :سمنان،
اصفهان ،یزد ،و کرمان (شکل .)5


ایستگﺎهﻫﺎيمنت بسﯿنوپتﯿک

ﺷکل.9موقﻌﯿتمنطقةموردمطﺎلﻌهﻫﻤﺮاهنقﺎطپﺎیگﺎهECMWFو

دادهﻫﺎيتحقﯿق

در این تحقیق از دو گروه داده استفاده شد .5 :دادههای سرعت باد ایستگاههای سینوپتیک ( 51متری)؛  .7دادههای
سرعت باد پایگاه  ECMWFنسخة  ERA-Interimبا تفکیک مکانی  1/21×1/21درجة قوسی (همانند دادههای
ایستگاهی در ارتفاع  51متری).
دادههای ایستگاههای سینوپتیک روزانه طی دورة آماری  7152-5311برای هفت ایستگاه بم ،کرمان ،یزد ،اصفهان،
کاشان ،شاهرود ،و سمنان (در مرحلة پردازش اولیة دادههای روزانه تبدیل به ماهانه شدند) از سازمان هواشناسی کشور
اخذ شد (موقعیت ایستگاههای منتخب در شکل  5آمده است) .همگنی دادهها با استفاده از آزمون  SNHTبررسی شد که
نتایج آن در جدول  9آمده است .سپس ،با استفاده از آزمون کولموگروف -اسمیرنف ( )K–Sنرمالبودن دادهها تأیید شد و
دادههای مفقود در مقیاس میانگین ماهانه با استفاده از روش درونیابی خطی بازسازی شد .همچنین ،از دادههای
ایستگاههای سینوپتیک برای درستیسنجی دادههای پایگاه  ECMWFنسخة  ERA-Interimاستفاده شد.
پایگاه  ECMWFیکی از مهمترین پایگاههای دادههای بازتحلیلشده در جهان است که مورد توجه محققان بسیاری
قرار گرفته است (دی و همکاران .)7155 ،در مطالعات بسیاری نشان داده شد که میزان خطای این پایگاه اطالعاتی در
مقایسه با دادههای زمینی در بسیاری از نقاط جهان اندک و قابل چشمپوشی است و به همین دلیل میتوان از این پایگاه
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در کنار دادههای ایستگاههای سینوپتیک یا حتی بهعنوان یک دادة جایگزین در مناطق فاقد ایستگاه استفاده کرد
(مورارس .)7155 ،دادههای بازتحلیلشده از ترکیب نتایج پیشبینیهای کوتاهمدت مدلهای پیشبینی عددی وضع هوا
با دادههای مشاهداتی زمینی بهدست میآید (ویترات .)7114 ،دادههای پایگاه  ECMWFاز سال  5323با تفکیکهای
مکانی  1/571تا  9درجة قوسی در مقیاس زمانی ساعتی ،روزانه ،و ماهانه در دسترس است .همانطورکه گفته شد ،در
این تحقیق دادههای سرعت باد نسخة  ERA-Interimپایگاه  ECMWFبا تفکیک مکانی  1/21×1/21درجة قوسی
(نقاط قرمز در شکل  )5از آدرس  https://apps.ecmwf.intدانلود شد .سپس ،دادهها در محیط  ARCGISرمزگشایی
شد و مورد استفاده قرار گرفت.
برای درستیسنجی دادههای بازتحلیلشدة پایگاه  ECMWFنسخة  ERA-Interimاز روشهای ضریب تعیین
(( )R2رابطة  ،)5میانگین انحراف خطا (( 5)MBEرابطة  ،)7و میانگین مربعات خطا (( 7)RMSEرابطة  )9استفاده شد
(رضیئی و ستوده.)5932 ،
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در این رابطهها
کل دادههای
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بهترتیب iامین دادة ایستگاهی و بازتحلیلشده توسط پایگاه ،ECMWF

میانگین

و

در جامعة آماری ،و  nتعداد کل نمونههای مورد ارزیابی است.
4

9

روند سرعت باد در ایران مرکزی با آزمون ناپارامتریک من -کندال ارزیابی شد .این آزمون را ابتدا من ( )5341ارائه
کرد .سپس کندال )5321( 1آن را کامل کرد .در آزمون من -کندال نمرة  Zاز رابطة  4محاسبه میشود.
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در این پژوهش نقطة تغییر سرعت باد با استفاده از آزمون ( Buishandبوشند )5317 ،بررسی شد .نقطة تغییر
نقطهای است که سری دادهها پیش از آن دارای یکی توزیع معین با میانگین  γ0و برای سالهای بعد از آن دارای یک
دورهای آبوهوایی،
پژوهشهای آبوهواشناسی تغیرپذیری 

توزیع معین با میانگین  γ1است .کاربرد نقطة تغییر را در
)1. Mean Bias Error (MBE
)2. Root Mean Square Error (RMSE
3. Mann-Kendall
4. Mann
5. Kendall

ﻫﺶﻫﺎيﺟﻐﺮاﻓﯿﺎيﻃﺒﯿﻌﯽ،دورة،25ﺷﻤﺎرة،3پﺎیﯿز9311
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اندازهگیری بیان
وجود یا فقدان روند کاهشی و افزایشی ،تغییر در ساختار گردش کلی جو ،تغییر مکان ایستگاه ،یا ابزار 
کردهاند (مفیدی و همکاران .)5937 ،آزمون  Buishandطوری طراحی شده است که میتواند برای متغیرهایی استفاده

پیشبینی شده است
حالتهای نرمال 
شود که از هیچ توزیع آماری پیروی نمیکنند؛ اما این آزمون بهطور ویژه برای 
(بوشند.)5317 ،

نتﺎیجوبحث
نتایج درستیسنجی بین پایگاه  ECMWFنسخة  ERA-Interimو ایستگاههای هواشناسی سینوپتیک ایران مرکزی
برای دورة  7152-5311در جدول  5آمده است .همانطورکه گفته شد ،از روشهای  ،MBE ،RMSEو  R2برای
درستیسنجی دادهها استفاده شد .شاخص  RMSEدر چهار ایستگاه شاهرود ،یزد ،کرمان ،و بم کمتر از  5است که از
عملکرد مناسبی برخوردار است .بیشترین مقدار  RMSEدر ایستگاه کاشان به مقدار  7/451بهدست آمده است .سمنان نیز
با مقدار مربع خطا  5/191باالترین را بعد از ایستگاه کاشان نشان داده است .معیار ارزیابی  ،MBEعالوه بر دارابودن
عالمت مثبت (برآورد بیشتر پایگاه یا مدل) یا منفی (برآورد کمتر پایگاه یا مدل) مقدار انحراف از مقادیر مشاهده را نیز
نشان میدهد که برآورد مدل خوب بوده و در آن انحراف کم و ناچیز است .معموالً هر قدر مقدار این دو معیار و همچنین
 RMSEکمتر باشد صحت روش بیشتر است .براساس روش  ،MBEسرعت باد پایگاه  ECMWFدر دو ایستگاه یزد و
کرمان انحراف کمتری را نسبت به ایستگاههای سینوپتیک شاهرود ،سمنان ،کاشان ،اصفهان ،و بم نشان دادهاند .در همة
ایستگاههای مورد بررسی شاخص  MBEمنفی است R2 .نیز شاخص دیگری است که در این تحقیق از آن برای ارزیابی
سرعت باد پایگاه  ECMWFاستفاده شد .ضریب تعیین بین  1/27تا  1/31برای ایستگاههای ایران مرکزی متغیر است.
کمترین ضریب تعیین در ایستگاه اصفهان با  1/271و بیشترین ضریب تعیین با  1/312در ایستگاه شاهرود محاسبه شد.
همچنین ،دو ایستگاه یزد و کرمان نیز ضریب تعیین  1/13را نشان دادند که با نتایج بهدستآمدة دو شاخص  RMSEو
 MBEهمراستاست.
ﺟدول.9مقﺎدیﺮﺷﺎخصریشةمتوسطمﺮبعخطﺎ(،)RMSEمﯿﺎنگﯿنانحﺮافخطﺎ(،)MBEوضﺮیبتﻌﯿﯿن()R2بﯿنپﺎیگﺎهداده
گﺎهﻫﺎيﻫواﺷنﺎسﯽسﯿنوپتﯿکایﺮانمﺮکزيبﺮايدورة5095-9140
()ECMWFنس ةERA Interimوایست 

ایستگﺎه

RMSE

MBE

R2

شاهرود
سمنان
کاشان
اصفهان
یزد
کرمان
بم

1/219
5/191
7/451
5/119
1/912
1/211
1/212

-1/299
-5/231
-7/937
-1/321
-1/915
-1/995
-1/211

1/312
1/199
1/214
1/271
1/137
1/131
1/291

در جدول  7مشخصات آماری سرعت باد در ماههای مختلف براساس خروجی پایگاه  ECMWFدر ایران مرکزی
ارائه شده است .در این جدول پارامترهای سرعت باد کمینه و بیشینه و میانگین ارائه شده است .در منطقة مورد مطالعه
بیشینة سرعت باد در ماههای گرم در شمال منطقه است و در ماههای سرد به جنوب منطقه منتقل میشود .براساس
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اطالعات مندرج در جدول ،کمینة سرعت باد فقط در نوامبر ( )5/31و دسامبر ( )5/32از دو متر کمتر است .در سایر ماهها
این مقدار بین  7/15تا  7/13متر در نوسان است .بیشینة سرعت باد نیز بین  9/49تا  1/31متر بهترتیب در نوامبر تا
جوالی بهدست آمده است .در ماههای گرم سال (ژوئن ،جوالی ،و آگوست) بیشینة سرعت باد از  1متر بیشتر است.
میانگین سرعت باد نیز در همین جدول ارائه شد .براساس نتایج کمینة سرعت بلندمدت باد در ایران مرکزی با مقدار 7/19
متر در ژانویه و بیشینة آن با مقدار  9/31متر در جوالی محاسبه شد .بر این اساس ،میتوان گفت در دورة سرد سال در
ایران مرکزی سرعت باد از شدت کمتری برخوردار است .در مقابل ،هر چه به سمت ماههای گرم سال پیش برویم بر
سرعت باد افزوده خواهد شد .متوسط ساالنة سرعت باد نیز  9/53متر محاسبه شد.
ﺟدول.5مش صﺎتآمﺎريسﺮعتبﺎدبﺎاستفﺎدهازپﺎیگﺎهECMWFدرایﺮانمﺮکزي()5095-9140

مﺎه

کﻤﯿنه

بﯿشﯿنه

مﯿﺎنگﯿن

مﺎه

کﻤﯿنه

بﯿشﯿنه

مﯿﺎنگﯿن

ژانویه

2/01
2/21
2/40
2/42
2/59
2/48

4/26
4/66
4/52
3/97
4/49
5/55

2/83
3/22
3/39
3/34
3/37
3/65

جوالی

2/34
2/12
2/20
2/07
1/98
1/96

5/90
5/28
4/27
3/43
3/49
3/82

3/95
3/64
3/05
2/69
2/60
2/64

فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن

آگوست
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

جدول  9همگنی و نقطة تغییر ساالنة سرعت باد را در ایستگاههای مورد مطالعه طی دورة آماری بلندمدت -5311
 7152نشان میدهد .برای آزمون نقطة تغییر از روش بوشند و برای همگنی دادهها از آزمون  SNHTاستفاده شد
(محاسبات مربوط به نقطة تغییر و همگنی برای همة ماههای مورد مطالعه محاسبه شد .بنابراین ،بهدلیل محدودیت
نگارشی در تعداد صفحات مقاله فقط نتایج ساالنه ارائه شد) .همانطورکه در جدول نیز نشان داده شد ،دادههای سرعت
باد در همة ایستگاههای مورد مطالعه همگناند؛ از هفت ایستگاه مورد بررسی پنج ایستگاه مقدار  1/1115 ،p-valueو دو
ایستگاه بم و شاهرود بهترتیب  ،1/115 ،p-valueو  1/117را نشان دادند که بر این اساس همگنی دادهها تأیید شد .در
همة ایستگاهها ،سرعت ساالنة باد در دورة پس از نقطة تغییر بیشتر از دورة پیش از نقطة تغییر است که نشاندهندة وجود
روند افزایشی در سرعت باد ساالنه در همة ایستگاههای مورد بررسی است که در تأیید نتایج بهدستآمده آزمون من-
کندال است و در ادامه به بررسی آن پرداخته شد .نقطة تغییر ،که مبین جهش در سری زمانی است ،نیز در جدول  9آمده
است .بیشترین جهش در سری زمانی سرعت باد دهة  7111اتفاق افتاده است و فقط ایستگاه یزد دارای نقطة تغییر در
سال  5332بوده است .دلیل اختالف در سال وقوع نقطة تغییر در شهرهای مختلف میتواند با سطح توسعة این شهرها در
سالهای مختلف و تغییر مکان برخی از ایستگاهها همچون سمنان در ارتباط باشد .همچنین ،میتواند ناشی از موقعیت
جغرافیایی متفاوت این ایستگاهها و تأثیرپذیریشان از تودههای هوای متفاوت باشد ،زیرا سامانههای همدیدی که مناطق
مختلف را تحت تأثیر قرار میدهند در طی زمان تحت تأثیر گرمایش زمین دچار تغییراتی میشوند (سعیدآبادی و
همکاران7152 ،؛ علیزاده چوبری و نجفی.)5932 ،
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ﺟدول.3آزمونﻫﻤگنﯽونقطةتﻐﯿﯿﺮسﺎالنةسﺮعتبﺎددر
آزموننقطةتﻐﯿﯿﺮBuishand's

آزمونﻫﻤگنﯽ SNHT

ایستگﺎه
بم
اصفهان
کاشان
کرمان
سمنان
شاهرود
یزد

p-value

alpha

1/1151
1/1115
1/1115
1/1115
1/1115
1/117
1/1115

1/11
1/11
1/11
1/11
1/11
1/11
1/11

نقطةتﻐﯿﯿﺮ(ﺟهﺶدرسﺮي

مﯿﺎنگﯿنقﺒلازنقطة

مﯿﺎنگﯿنبﻌدازنقطة

زمﺎنﯽ)

تﻐﯿﯿﺮ

تﻐﯿﯿﺮ

7117
7155
7111
7111
7111
7111
5332

7/911
5/131
1/129
7/255
1/313
5/132
7/119

9/133
7/131
5/942
9/497
7/711
7/121
7/221


ایستگﺎهﻫﺎيمنت بایﺮانمﺮکزي

ﺷکل.5سﺮيزمﺎنﯽبلندمدتمﺎﻫﺎنةسﺮعتبﺎددر
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شکل  7سری زمانی بلندمدت هفت ایستگاه سینوپتیک شاهرود ،سمنان ،کاشان ،اصفهان ،یزد ،کرمان ،و بم را برای
دورة  7152-5311نشان میدهد .همانطورکه پیشتر در خصوص این نمودارها بحث شد ،بیشترین جهش تغییرات
سرعت باد در سه ایستگاه سمنان ،کاشان ،و بم طی دورة  7151-7111اتفاق افتاده است و این تغییرات برای ایستگاه بم
قابل توجهتر است .به عبارت دیگر ،در ایستگاههای کویری سرعت باد جهش و روند بیشتری را نسبت به سایر
ایستگاههای مورد مطالعه تجربه کرده است .سرعت باد در هفت ایستگاه منتخب افتوخیز زیادی نشان داده است .نکتة
قابل توجه برای ایستگاه یزد است؛ بهطوریکه از سال  5331در همة ماههای سال سرعت باد  5متر بر ثانیه افزایش یافته
است .این افزایش سرعت باد بهخصوص برای مناطق خشک داخلی ایران میتواند نتیجة افزایش دما و اختالف دمایی
این مناطق با مناطق مرتفع اطراف خود و افزایش اختالف فشار باشد .در تأیید این مدعا آب خرابات و همکاران ()5932
به بررسی نقش باد  571روزة سیستان در وزش دمایی شرق و جنوب شرق ایران طی دورة  7157-5319به این نتیجه
رسیدند که الگوهایی با وزش باد شرقی هستهای از وزش دمایی منفی در شرق و مرکز ایران ایجاد میکنند و وزش
دمایی مثبت در مناطق مرکزیتر فالت ایران شکل میگیرد.
در شکل  9توریع زمانی -مکانی سرعت باد در منطقة مورد مطالعه با استفاده از پایگاه  ECMWFارائه شده است .در
فصل زمستان سرعت باد بین  7تا  4/21متر بر ثانیه در نوسان است .بیشینة سرعت باد در ماه فوریه در مناطق جنوب
غربی استان یزد و استان کرمان است .کمینة سرعت باد نیز در مناطق شمالی استان سمنان و مناطق غربی استان
اصفهان قرار دارد .در فصل بهار کمینة سرعت باد نسبت به فصل زمستان افزایش داشته است .همچنین ،بیشینة سرعت
باد نیز در ماه ژوئن با  1/14متر بر ثانیه بهدست آمده است .در فصل بهار مناطق خشک استانهای یزد ،کرمان ،و سمنان
بیشینة سرعت باد را نشان دادهاند؛ بهطوریکه با گرمترشدن هوا سرعت باد در مناطق خشک از شدت بیشتری برخوردار
شد .ماههای می و ژوئن کانون بیشینة سرعت باد در دشت کویر در استان سمنان قرار دارد و برعکس فصل زمستان که
مناطق جنوبی ایران مرکزی بیشینة سرعت باد را داشتهاند ،در این فصل جابهجایی مکانی به سمت شمال برای سرعت
بیشینة باد دیده میشود .از میان ایستگاههای سینوپتیک مورد مطالعه نیز در پهنة مورد مطالعه در فصل زمستان کرمان در
کانون بیشینة سرعت باد قرار گرفته است و در فصل بهار نیز ایستگاه سمنان قرار دارد .تغییرات سرعت باد در مناطق
خشک و نیمهخشک میتواند بر شدت طوفانهای گردوغبار ،افزایش یا کاهش شدت آلودگی هوا ،شدت تبخیر و تعرق ،و
همچنین بر نیاز آبی گیاهان در مناطق نامبرده اثرهای قابل توجهی داشته باشد .متوسط سرعت باد در ایران مرکزی
ارتباط مستقیم با دمای هوا و فصل دارد؛ بهطوریکه بیشینة متوسط سرعت باد در فصل زمستان در ماه مارس ( 9/93متر
بر ثانیه) و در فصل بهار در ماه ژوئن ( 9/21متر بر ثانیه) محاسبه شد .سرعت باد طی فصل بهار از جنوب به شمال در
ایران مرکزی افزایشی است که بهدلیل قرارگیری مناطق خشک همچون دشت کویر در شمال منطقة مورد مطالعه است.
شکل  4الگوی تغییرات مکانی سرعت باد را در ایران مرکزی برای فصل تابستان و پاییز نشان میدهد .الگوی کلی
تغییرات سرعت باد مطابق با فصل بهار است؛ بهطوریکه یک گرادیان قوی جنوب به شمال برای سرعت باد دیده
میشود .مناطق جنوبی استان سمنان و بخشهای شمالی و شمال شرقی استان اصفهان (منطقة خور بیابانک) بیشینة
سرعت باد را نشان دادهاند .بیشینة سرعت باد با مقدار  1/13متر بر ثانیه در ماه جوالی در مناطق جنوبی استان سمنان
بهدست آمده است و همانطورکه گفته شد ،ارتباط مستقیم با دمای هوا دارد .در فصل تابستان هر چه به سمت فصل
پاییز پیش برویم از مقدار سرعت باد کاسته میشود .در آگوست سرعت باد بیشینة سرعت باد نسبت به جوالی  1/27متر
بر ثانیه و کمینة آن  1/753متر بر ثانیه کاهش را نشان داده است .همچنین ،در ماه سپتامبر این روند نزولی ادامه دارد .در
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ماه سپتامبر به نسبت ماه اگوست بیشینة سرعت باد  5/154متر بر ثانیه کاهش مییابد .در فصل پاییز الگویی دوگانه از
سرعت باد را برای ایران مرکزی نشان داده است .الگوی مکانی سرعت باد در ماه اکتبر مشابه با فصل تابستان است .در
این ماه مناطق خشک استان سمنان ،کرمان ،و شمال استان اصفهان بیشینة سرعت باد را نشان دادهاند .همچنین ،بیشینة
سرعت باد در ماه اکتبر به نسبت سایر ماههای فصل پاییز کمترین مقدار را نشان داده است .در دو ماه نوامبر و دسامبر
تغییرات مکانی سرعت باد در ایران مرکزی الگوی زمستانه به خود گرفتهاند .در ماه نوامبر بیشینة سرعت باد در مناطق
شرقی و جنوبی استان کرمان (مناطق واقع در دشت لوت) ،جنوب غربی استان یزد ،و دشت کویر واقع در استان سمنان
قرار دارد .در ماه دسامبر تغییرات مکانی سرعت باد به نسبت ماههای پیشین فصول پاییز و تابستان کامالً برعکس
میشود .در این ماه بیشینة سرعت باد درست در دشت لوت در استان کرمان با مقدار  9/171متر بر ثانیه قرار دارد .در این
ماه کرمان و بم بیشینة سرعت باد و سمنان و شاهرود کمینة سرعت باد را دارا میباشند.


ﺷکل.3پﺮاکنﺶمکﺎنﯽبﺎد()m/sدرایﺮانمﺮکزيبﺮاسﺎسپﺎیگﺎهECMWFنس ةERA-Interim
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ﺷکل.8پﺮاکنﺶمکﺎنﯽبﺎد()m/sدرایﺮانمﺮکزيبﺮاسﺎسپﺎیگﺎهECMWFنس ةERA-Interim

شکلهای  1و  2و جدول  4روند سرعت باد را در ایران مرکزی با استفاده از پایگاه  ECMWFنشان میدهند .شکل 5
سری زمانی بلندمدت ماهانة هفت ایستگاه سینوپتیک را در ایران مرکزی نشان میدهد .در بین فصول و ماههای مورد
مطالعه ،فصل زمستان بیشینة شدت روند افزایشی سرعت باد (نمرة  Zآزمون من -کندال  4/352در ماه مارس) را نشان
میدهد که این روند افزایشی در سطح 33درصد معنیدار است .کانون بیشینة روند افزایشی سرعت باد در استان سمنان
(شکل  )1قرار دارد و هر چه از ژانویه به سمت مارس پیش برویم بر شدت و پهنههای روند افزایشی افزوده میشود .در بین
ماههای سال فوریه بیشترین درصد پهنههای روند افزایشی را داراست؛ بهطوریکه در این ماه در 37/71درصد ایران مرکزی
روند افزایشی سرعت باد دیده میشود .در ماه مارس ،برخالف فوریه ،پهنههای روند افزایشی مقدار کاهشی را نشان میدهند
(24/39درصد دارای روند افزایشی) ،اما بر شدت روند افزوده شده است .بیشینة روند کاهشی در ماه ژانویه در یزد ،اصفهان ،و
کرمان (سری زمانی ماهانة هر ایستگاه در شکل  5آمده است) قرار گرفته و بیشینة روند کاهشی در فوریه در مناطق غربی
استان کرمان در دشت لوت قرار گرفته است .در ماه مارس مناطقی با روند کاهشی در بخشهای جنوبی استان اصفهان و
یزد و کرمان قرار گرفتهاند .روند کاهشی فقط در ماه ژانویه در سطح 31درصد معنیدار است و در دو ماه فوریه و مارس،
بهرغم کاهشیبودن روند ،این مقدار از نظر آماری معنیدار نیست .ماه ژانویه با 22/14درصد پهنههای همروند کاهشی
بیشینة مناطقی با روند کاهشی را داراست و ماه فوریه با 2/11درصد پهنههای همروند کاهشی کمینة روند کاهشی را در
میان ماههای مختلف سال داراست .در فصل بهار (شکل  )1بر گسترة پهنههای روند افزایشی در ایران مرکزی افزوده
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میشود و در هیچ ماهی از این فصل پهنههایی با روند کاهشی سرعت باد به 11درصد نمیرسد؛ بهطوریکه بیشینة روند
کاهشی سرعت باد مربوط به ماه آوریل 41/72درصد است .بیشینة شدت روند افزایشی بیشینه در ماه آوریل با نمرة  Zآزمون
من -کندال  4/195بهدست آمده است که در سطح آماری 33درصد معنیدار است .همچنین ،ژوئن با 11/17درصد پهنههای
همروند افزایشی بعد از مارس بیشینة مناطق با روند افزایشی سرعت باد را در فصل بهار به خود اختصاص داده است .در
مقابل پهنههایی با روند کاهشی در ژوئن ،که آخرین ماه فصل بهار است ،پهنههایی با روند کاهشی به 53/41درصد میرسد.
فصل بهار همانند فصل زمستان کانون اصلی روند افزایشی سرعت باد در شمال منطقة مورد مطالعه در استان سمنان است.
در دو ماه می و ژوئن مناطقی با روند افزایشی به استان اصفهان (سری زمانی ماهانة اصفهان در شکل  )5نیز کشیده
میشود .در ماه می مناطقی با روند افزایشی سرعت باد تا کاشان و در ماه ژوئن تا اصفهان نیز ادامه دارد .مناطقی با روند
کاهشی سرعت باد نیز فقط در ماه آوریل با مقدار نمرة ( 7/521 Zمعنیدار سطح 31درصد) در استان غرب استان کرمان
دیده میشود .در ماههای می و ژوئن نیز جنوب استان اصفهان ،بخشهای قابل توجهی از استان یزد ،و کرمان نیز روند
کاهشی سرعت باد را دارند که جزئیات آن در جدول  4آمده است.


ﺷکل.2روندتﻐﯿﯿﺮسﺮعتبﺎددرایﺮانمﺮکزيبﺎاستفﺎدهازآزمونمن-کندالبﺮاسﺎسپﺎیگﺎهECMWFنس ةERA-
Interim
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پهنهﻫﺎيرونداﻓزایشﯽوکﺎﻫشﯽبﺎاستفﺎدهازآزمونمن-کندال
ﺟدول.8درصد 

مﺎه

رونداﻓزایشﯽ

روندکﺎﻫشﯽ

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن

97/42
37/71
24/39
13/24
22/37
11/17

22/14
2/11
91/12
41/72
77/11
53/41

مﺎه
جوالی
آگوست
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

رونداﻓزایشﯽ
21/57
27/94
22/27
43/92
11/14
92/92

روندکﺎﻫشﯽ
73/11
92/22
79/91
11/24
44/52
29/24

روند سرعت باد در دو فصل تابستان و پاییز با استفاده از آزمون ناپارامتریک من -کندال در ایران مرکزی در شکل 2
نشان داده شد .الگوی غالب روند همانند فصول پیشین است؛ بهطوریکه مناطقی با بیشینة روند کاهشی سرعت باد در
مناطق جنوبی و مناطقی با روند افزایشی در مناطق شمالی ایران مرکزی دیده میشود .اما آنچه روند سرعت باد را در دو
فصل تابستان و پاییز نسبت به زمستان و بهار متمایز میکند از بین روند یکنواختی پهنههای روند است .در فصل تابستان
در همة ماهها مناطقی با روند افزایشی (شکل  )2در هیچ ماهی کمتر از 27درصد نمیشود .بیشینة روند افزایشی در
سپتامبر با 22/27درصد و بیشینة روند کاهشی در آگوست با 92/22درصد دیده میشود .بیشینة شدت روند افزایشی و
کاهشی در ماه جوالی با مقدار  4/931 Zو  -7/41دیده میشود .اگوست تنها ماهی از سال است که ،بهرغم روند
افزایشی ،مقدار معنیداری از نظر آماری ندارد (بیشینة روند افزایشی در این ماه  5/344است که از نظر آماری معنیدار
نیست) .مناطق با روند کاهشی در فصل تابستان در همة ماهها معنیدار (در سطح 31درصد) است .پهنههایی با روند
کاهشی در دو ماه جوالی و سپتامبر در استان کرمان (ایستگاههای منتخب کرمان و بم در شکل  )5و بخشهای کوچکی
از جنوب و جنوب غرب و غرب استان اصفهان قرار دارد .اما در آگوست این نظم مکانی به هم خورده و مناطقی با روند
کاهشی در جنوب استان کرمان و سمنان ،شمال شرق استان اصفهان ،و شمال استان یزد قرار دارد .با شروع فصل پاییز
از پهنههایی با روند افزایشی سرعت باد کاسته میشود و تنها نوامبر با 11/14درصد بیشینة پهنههایی با روند افزایشی
سرعت باد را داراست .بیشینة شدت روند افزایشی در فصل پاییز با نمرة  9/22 Zدر ماه اکتبر و بیشینة شدت روند کاهشی
با  -7/29در ماه دسامبر محاسبه شد .مناطقی با روند افزایشی معنیدار در فصل پاییز همانند سایر فصول در مناطق
شمالی ایران مرکزی و در استان سمنان (شکل  )2قرار دارند .در ماه نوامبر و دسامبر نیز در شمال و جنوب استان کرمان
مناطقی با روند افزایشی معنیدار دیده میشود .همچنین ،مناطقی با روند کاهشی بیشینه و معنیدار در ماه اکتبر در
مناطق غربی و جنوبی دو استان اصفهان و یزد و استان کرمان (ایستگاههای منتخب شکل  )5قرار دارند و در دو ماه
نوامبر و دسامبر این مناطق در استانهای یزد ،اصفهان ،و بخشهای شمالی و غربی کرمان دیده میشود.
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ﺷکل.4روندتﻐﯿﯿﺮسﺮعتبﺎددرایﺮانمﺮکزيبﺎاستفﺎدهازآزمونمن-کندالبﺮاسﺎسپﺎیگﺎهECMWFنس ةERA-Interim

نتﯿجهگﯿﺮي

در این مطالعه با هدف بررسی تغییرات سرعت باد در ایران مرکزی از پارامتر سرعت باد پایگاه  ECMWFنسخة ERA-

 Interimبا تفکیک مکانی  1/21×1/21درجة قوسی استفاده شد؛ نتایج نشان داد پایگاه  ECMWFبا استفاده از
آمارههای  ،MBE ،R2و  RMSEبا استفاده از دادههای هفت ایستگاه بم ،کرمان ،یزد ،اصفهان ،کاشان ،شاهرود ،و
سمنان طی دورة  7152-5311از دقت مناسبی برای ارزیابی سرعت باد برخوردار است .ایستگاههای شاهرود ،یزد ،و
کرمان بیشترین ضریب تعیین ( )R2و کمترین خطا را نشان دادند .همچنین ،یزد و کرمان انحراف کمتری را نسبت به
ایستگاههای سینوپتیک نشان دادند .بنابراین ،میتوان اذعان کرد نتایج این پایگاه در سطح باالیی قابل اطمینان است.
کمینة سرعت باد در نوامبر و دسامبر و بیشینة سرعت باد در جوالی و ژوئن محاسبه شد .متوسط سرعت باد براساس
نتایج پایگاه  9/53 ECMWFمتر بر ثانیه محاسبه شد .متوسط سرعت باد در منطقة مورد مطالعه ارتباط مستقیم با دمای
هوا و فصل دارد .بهطور کلی ،در دورة سرد سال سرعت باد از جنوب به شمال و در دورة گرم سال از شمال به جنوب
منطقة مورد مطالعه روند افزایشی دارد که بهدلیل قرارگیری مناطق خشک همچون دشت کویر در شمال و دشت لوت در
جنوب منطقة مورد مطالعه است .روند سرعت باد در ایران مرکزی نشان داد بهترتیب بیشترین شدت روند افزایشی و کاهشی
سرعت روند سرعت باد در ماههای مارس (نمرة  )4/35 ،Zو دسامبر (نمرة  )-7/29 ،Zبوده است که در سطح آماری  1/15معنیدار

است .روند افزایشی سرعت باد در  51ماه از سال بیش از 11درصد ایران مرکزی را دربر گرفته است .درصورتیکه در دو
ماه اکتبر و فوریه روند کاهشی در بیش از 11درصد منطقة مورد مطالعه مشاهده میشود .حمیدیانپور و همکاران ()5931
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با تحلیل ماهیت و ساختار باد  571روزة سیستان به این نتیجه رسیدند که در دورة گرم سال مراکز فشار شرق و جنوب
شرق ایران ویژگیهای غالب گردش ترپوسفر زیرین محسوب میشوند و بخش عمدهای از آنها دارای منشأ گرماییاند و
نتیجه متأثر از عوامل محلی و جغرافیایی منطقه است .بر این اساس ،میتوان عوامل محلی ،به تبع آن ،تفاوتهای
گرمایی بین مناطق پست و مرتفع را عامل بسیار مهمی در ایجاد اختالف فشار شدید بین مناطق دانست که درنهایت
باعث وزش باد یا افزایش شدت آن در منطقه میشود .بنابراین ،عامل اساسی در تغییرات سرعت باد در منطقة مورد
مطالعه را میتوان به تغییرات انرژی تابشی رسیده به سطح زمین و افزایش دما و به تبع آن تغییرات در الگوهای فشار
گرمایی منطقه نسبت داد.
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