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  :چکیده

این  دهد. در میاندر سراسر جهان بالیا و مخاطراتی است که همواره جان و مال بشر را در معرض خطر قرار می

آب و هوایی دارند. به منظور  باشد و در ردیف بالیایی قرار دارد که منشأها میآمیزترین آنبالیا، توفان یکی از مخاطره

هاي دادههاي جزئی، از بینی احتمال وقوع بادهاي شدید و توفانی استان اردبیل به روش سريبررسی آماري و پیش

آباد طی دوره آماري پارسشهر، خلخال و هاي سینوپتیک اردبیل، مشکینایستگاه روزانه حداکثر سرعت و جهت باد

 طوربهشود که ساالنه در این روش، سرعت پایه به نحوي انتخاب میفاده گردید. ) است2000 -  2015( ساله 16

هاي اردبیل و بار بادهاي شدیدتر از آن اتفاق افتاده باشد. بنابراین سرعت باد پایه براي ایستگاه 5تا  3میانگین بین 

ها با استفاده از و همگنی دادهتعیین شد. صحت  m/s 15آباد، هاي خلخال و پارسو ایستگاه m/s 21شهر، مشکین

 بررسی فراوانی روزهاي توفانی در طول دوره آماري بیانگر این است که یید گردید.تأ (Run Test)ها آزمون دنباله

 . حداکثرداردرا روزهاي توفانی  روز کمترین فراوانی 50و ایستگاه خلخال با  روز بیشترین 79شهر با ینایستگاه مشک

ها، در . با توجه به بررسی فصلی توفاناستشهر و متعلق به ایستگاه مشکین m/s  45ده شدهمشاه توفان سرعت

خیزترین و فصل تابستان در ایستگاه اردبیل فاقد روز توفانی و در شهر فصل زمستان توفانایستگاه اردبیل و مشکین

آباد و فصل بهار و زمستان در ایستگاه سباشد. فصل بهار در ایستگاه پارترین فصل میشهر کم توفانایستگاه مشکین

کمک  ترین فصل این دو ایستگاه است. ترسیم گلباد ساالنه و فصلی بهخیزترین و فصل پاییز کم توفانتوفانخلخال 

هاي مورد مطالعه متفاوت است. نشان داد که جهت بادهاي شدید و توفانی منطقه، در ایستگاه WRPLOTافزار نرم

بینی هاي مطالعه شده در دوره بازگشت مختلف پیشقوع بادهاي شدید و توفانی را براي ایستگاهنتایج، احتمال و

 m/s 80/48شهر، تا کند. احتمال وقوع باالترین سرعت توفان در یک دوره بازگشت صد ساله در ایستگاه مشکینمی

در دوره بازگشت یک ساله  m/s 99/15شود. عالوه بر آن احتمال وقوع بادهاي شدید با سرعت بیش از بینی میپیش

  .باشددرصد می 100هاي مذکور نزدیک به ایستگاه در

  مخاطرات طبیعی هاي جزئی،استان اردبیل، بادهاي شدید، سري :هاواژه کلید
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  کلیات پژوهش -1

  مقدمه -1-1

 کند کهکند) او را وادار مینیاز بشر به آرامش زیستن در محیط (که حوادث همواره وي را تهدید می

عناصر، حوادث و نیروهاي طبیعت را بهتر بشناسد و به نحوي معتدل با آن سازش پیدا کند. انسان اولیه 

دانست، بلکه گاهی خود را مقهور می تنهانههاي رخداد چنین حوادثی به دلیل آگاهی نداشتن از علت

زایش آگاهی و علم بشر داد. ولی با افها را به قهر و خشم نیروهاي ماوراي طبیعت نسبت میاوقات آن

بینی آن بر افق ذهن بشر هاي کنترل، مهار و حتی پیشهاي چنین حوادثی، به تدریج روشمبنی بر علت

. دست پیدا کردن انسان به ابزار و تکنولوژي نوین، توانست ضمن کاستن از دامنه ضایعات و پدیدار گردید

گونه حوادث به نحوي مؤثر کاهش دهد اینهاي ناشی از بالیاي طبیعی، وحشت عمومی را از خسارت

  ).34: 1389(امیدوار، 

مداوم  طوربههوا مسبب بسیاري از مخاطرات طبیعی است. این مخاطرات در طول تاریخ  وآب  

اند. در این راستا زندگی بشر را تحت تأثیر قرار داده و موجب وارد آمدن خسارت به محیط گردیده

گردد، با منشأ جو عمل هاي مخاطرات طبیعی محسوب میمجموعه مخاطرات جوي که خود از زیر

شوند که رخدادهاي حدي، فشار سنگینی را کنند. مخاطرات جوي تنها زمانی به رسمیت شناخته میمی

شود که سطح بر پیکره جوامع انسانی وارد نمایند. در واقع رخداد حدي زمانی یک مخاطره تلقی می

نماید. مخاطرات جوي تقریباً در ها و اموال او تحمیل بر جوامع انسانی و داراییحداقلی از ضرر و زیان را 

ها مصون هاي محدودي در دنیا وجود دارد که از اثرات آنپیوندند و مکانهمه جاي کره زمین به وقوع می

  ).2: 1392ها قرار گرفته باشند (مفیدي و همکاران، مانده و یا کمتر تحت تأثیر آن



3 

  

هاي خشن و نیرومند طبیعت است. حالت توفانی که به معنی بادهاي قوي و ی از جلوهتوفان یک

کن شدن درختان ها وارد نموده و باعث ریشهبه ساختمان ايمالحظهباشد، خسارات قابل شدید می

افتد و موجب مورد توفان شدید در سراسر جهان اتفاق می 80متوسط در هر سال حدود  طوربهشود. می

). مطابق با آمار 3و  2: 1389شود (همتی و رضایی بنفشه، ت انسانی و خسارات مالی زیادي میتلفا

میلیارد دالر  56هر ساله بیش از  1994تا  1990احمر از سال المللی صلیب سرخ و هاللهاي بینسازمان

ار طی هاي مختلف جهان وارد شده است، همچنین براساس همین آمخسارت از طریق توفان به بخش

ز هزار نفر جان خود را در اثر این پدیده ا 40متوسط همه ساله بیش از  طوربه 1996تا  1970هاي سال

هاي دهد که شدت و ظرفیتهاي موجود نشان می). داده23: 1390،زاده و رازياند (فرجدست داده

  ).584: 1387سال گذشته دو برابر شده است (جعفري،  30تخریب کننده توفان در طول 

است که خسارت ناشی از آن  ها در کشور ایران نیز افزایش پیدا کردههر ساله تعداد وقوع این توفان

ي باد و توفان هاي شدید در کشور، باعث شده که هر ساله در زمینهباشد. افزایش توفانمل میقابل تأ

ها و این علم در دانشگاهمطالعات زیادي توسط کارشناسان سازمان هواشناسی کشور و دیگر دانشمندان 

  ).3 :1391احمدي،  گیرد (میرجام مراکز تحقیقاتی ان

  :مسئلهبیان  -1-2

دهد. در سراسر جهان بالیا و مخاطراتی است که همواره جان و مال بشر را در معرض خطر قرار می

ی قرار دارد که منشأ آب باشد و در ردیف بالیایها میآمیزترین آناین بالیا، توفان یکی از مخاطره در میان

ها نشان ). پژوهش94: 1389پور، به نقل از طاووسی و رئیس 7: 1371و هوایی دارند (قائمی و عدل، 

ها، درصد از بالیاي طبیعی جهان در ارتباط با عوامل اقلیمی بوده و در میان آن 90دهند که حدود می

دهند این بالیا را به خود اختصاص می درصد از سهم 30درصد)، حدود  35ها بعد از سیل (توفان

  ).94: 1392(طاووسی و همکاران، 
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باشد (کاویانی و علیجانی، فشار میعامل اصلی ایجاد باد، شیب تغییرات فشار بین نقاط پرفشار و کم

هاي شدیدي را ایجاد هاي هواي متضاد و همرفت سطحی قوي توفان). تبادل بین توده147: 1386

هاي میانی و ناشی از عوامل متفاوتی مخاطرات جوي عرض جمله ازشدید و توفانی  کند. بادهايمی

هاي دهند. اگر چه تمامی مخاطرات خطرناك هستند اما توفانهاي مختلف رخ میهستند که در مقیاس

هاي میانی هستند که هاي شدید تهدیدهاي عرضبار خود را دارند. گردبادها و توفانشدید شرایط زیان

کنند. دیگر مخاطرات به ویژه بادهاي شدید و توفانی، یخبندان و برف به ب در فصول گرم بروز میاغل

ها و موقعیت ها تقریباً به شدت آنآیند. تأثیر خطر توفانهاي شدید زمستانی به وجود میوسیله توفان

ر معرض تهدیدات آن رو، همه مردم داین پدیده منشأ جوي دارد از این جغرافیایی منطقه بستگی دارد.

  ).2: 1390شود (سپاده، قرار دارند و زمانی که این پدیده تشدید شود تهدیدها نیز زیاد می

که هر ساله در زمان و مکان خاصی  هاي پر انرژي جو هستندمله پدیدهها از جبادهاي شدید و توفان

همراه آن اغلب خطرآفرین و  ها قابل محاسبه است و فرایندشوند و دروه بازگشت و شدت آنتکرار می

ها و باشد. با توجه به انرژي باد در پدیده توفان صدمات زیادي به ساختمانگاهی به شدت مخرب می

اي از مناطق ایران نیز وقوع ). در پاره23: 1390زاده و رازي، آید (فرجمحصوالت کشاورزي وارد می

توان به رها اتفاق افتاده است. در این میان میکیلومتر در ساعت با 100هایی با سرعت بیش از توفان

دهلران،  1387شهر زابل، هفدهم اردیبهشت  1385هاي هجدهم مرداد سال بادهاي شدید و توفان

هاي شهرستان 1388چهارم اسفند وگلپایگان، بیست 1388اردبیل، سوم اسفند  1388شانزدهم آذر 

استان زنجان و اردبیل،  1389مهاباد، نهم فروردین  1388ششم اسفند وماکو، نقده و پیرانشهر، بیست

چه بالیاي شهر اردبیل اشاره نمود. آمار و ارقام بیانگر اهمیت این مسئله است. گر 1389بیست اردیبهشت 

ها خارج از کنترل انسان به نظر طبیعی اصوالً ماهیتی پیچیده دارند و در شرایط کنونی بسیاري از آن

طور که گفته شده پیشگیري از پذیري نتیجه عملکرد عوامل انسانی است و همانآسیب رسد؛ اما میزانمی

). با توجه به قرارگیري 94: 1389پور، حادثه، بهتر از واکنش در مقابله حادثه است (طاووسی و رئیس
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ستان استان اردبیل در یکی از مناطق بادخیز کشور با تعیین احتمال سرعت وزش بادهاي شدید و توفانی ا

  هاي ناشی از آن را به کمینه ممکن کاهش داد.توان آسیبهاي بازگشت مختلف میاردبیل در دوره

  سؤال پژوهش: -1-3

  در کدام ایستگاه استان اردبیل احتمال وقوع باالترین سرعت توفان در یک دوره بازگشت صد

  ساله وجود دارد؟

  :پژوهش فرضیه -1-4

 در یک دوره بازگشت صد ساله در ایستگاه اردبیل رخ دهد. احتمال دارد باالترین سرعت توفان  

  :هدف (اهداف) پژوهش - 1-5

بینی احتمال وقوع بادهاي شدید و توفانی استان اردبیل به هدف این پژوهش تحلیل آماري و پیش

  باشد.منظور پیشگیري و کاهش آثار مخرب این پدیده می

  :ضرورت و اهمیت پژوهش -1-6

قت با بالیاي طبیعی دست به گریبان بوده است و همواره سعی نموده تا با شناخت بشر از ابتداي خل

اي کاهش دهد. یکی از عواملی که همیشه مورد بررسی و تحقیق بوده ها، حوادث ناشی از آن را به گونهآن

  ).95: 1389پور، باشد (طاووسی و رئیسهاي مربوط به آن میباد و پدیده

باشد که باعث هاي کشاورزي، عمرانی، صنعتی، عنصر باد میارت در بخشیکی از عوامل ایجاد خس

که سرعت باد ). هنگامی2: 1389زاده، و شعبان آزادشده مطالعه بر روي عنصر باد گسترش یابد (افشاري

گردد. توفان ي مشخص بیشتر شود، فعالیت تخریبی آن آغاز شده و منجر به وقوع توفان میاز یک آستانه

هاي حال و آینده داشته و ریزيدر زندگی انسان و برنامه يمؤثروان یک پدیده اقلیمی، نقش بسیار به عن

). 234: 1394نیا و همکاران، باشد (عباسریزي محیطی میهاي مطالعاتی برنامههمواره یکی از پایه

کنند که ایجاد میهاي شدید اغلب با خسارات مالی فراوانی همراه هستند و چنان خسارات وسیعی توفان
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ها و بازسازي باشد و یا خسارات مالی و ویرانی ساختمانالمللی براي سانحه ضروري میهاي بینکمک

  ).3: 1390هاي فناوري قوي خارج از انتظار نیاز دارد (سپاده، کارهاي زیربنایی، اغلب به حمایت

سارات سنگینی به هاي گذشته ختوفان یکی از بالیاي طبیعی است که وقوع آن طی سال

سزایی در ررسی توفان نقش بههاي توسعه کشور ایران وارد ساخته است بنابراین شناخت و بساختزیر

زیست دارد، ضروري به رات طبیعی، اثرات سیستمی در محیطبوم داشته و به عنوان یکی از مخاطزیست

غرب ایران به خصوص خطه شمالکه ). با توجه به این95: 1389پور، رسد (طاووسی و رئیسنظر می

استان اردبیل یکی از مناطق بادخیز کشور است بنابراین مطالعه و شناخت بادهاي شدید و توفانی به وقوع 

هاي بلند مدت ضروري ها طی دورهبینی احتمال وقوع آنپیوسته در مناطق مختلف استان اردبیل و پیش

ها در مناطق پذیري سازهتوان در تعیین آستانه آسیبه میرسد و با مطالعه و شناخت این پدیدبه نظر می

هاي مقاوم در آینده، کاهش خسارات و مدیریت آن، به وضعیت مطلوب شهري و روستایی، طراحی سازه

  .دست یافت
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  مبانی نظري پژوهش -2-1

  تعریف باد -2-1-1

). 181: 1392السادات، مشود (ناظین باد گفته میوا نسبت به سطح زمجایی افقی هبه جابه

سیکلون و ها، پرفشار را آنتیاز این سیستمگیرند. هاي فشار در اتمسفر مناطق وسیعی را در بر میسیستم

فشار و در فشار را سیکلون گویند. باد جریان هوایی است که از مراکز فشار زیاد به طرف مراکز کمکم

  ).86: 1385شیب تغییرات فشار به حرکت در آید (جعفرپور،  جهت

  چگونگی تشکیل باد -2-1-2

شدت انرژي تابشی خورشید در سطح زمین، به چهار عامل فاصله زمین از خورشید، زاویه تابش، 

 کلی روند تغییرات متفاوت طوربهمدت زمان تابش و مقدار انرژي گسیل شده از خورشید بستگی دارد. 

ي زمین شود که میزان دریافت انرژي خورشید در مناطق مختلف سطح کرهه و ساالنه باعث میروزان

شود که هواي باالتر ). دریافت گرماي بیشتر در قسمتی از زمین، باعث می7: 1394متفاوت باشد (آدابی،

فزایش دما، سبب تر از اطراف باشد، طبق قانون چارلز، در صورت ثابت بودن فشار یک گاز، ااز آن نیز گرم

اور باشد، حجم تر از نواحی مجشود. در طبیعت هم اگر هواي قسمتی از زمین گرمافزایش حجم آن می

یابد. در روي زمین، در منطقه گرم یعنی در جهت عمود حرکت کرده و گسترش می یابد؛آن افزایش می

بنابراین فشار هوا در  نند؛کمی هاي هوا بر اثر کسب انرژي حرارتی گرم و سبک شده و صعودشده، ملکول

عکس بر فشار و بهروي زمین نسبت به نواحی مجاور کمتر شده در نتیجه بر روي منطقه گرم، مراکز کم

). پس هوا از منطقه پرفشار به 71: 1387آید (میرزامصطفی، روي منطقه سرد، مرکز پرفشار پدید می

فشار موجب حرکت هوا و جریان باد از مرکز پرفشار  کند و شیب تغییراتفشار جریان پیدا میمنطقه کم

  ).146: 1386شود (کاویانی و علیجانی، فشار میبه طرف مرکز کم
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  در بوجود آمدن باد مؤثرعوامل  -2-1-3

ها عبارتند از نیروي شیب تغییرات ترین آنحرکت افقی هوا بر اثر عملکرد نیروهایی است که مهم

  ).146: 1386وي اصطکاك (کاویانی و علیجانی، فشار، نیروي کوریولیس و نیر

  شیب تغییرات فشار -2-1-3-1

شود. فشار هوا در گیرد، باد نامیده میفشار انجام میهاي پرفشار و کمحرکت افقی هوا که بین کانون

سطح زمین در منطقه گرم کم و در منطقه سرد زیاد است، در نتیجه هوا از منطقه با فشار زیاد به منطقه 

ي سطح زمین را به ترتیب، فروبار و کند، این مناطق گرم شده و سرد شدهبا فشار کم جریان پیدا می

یابد. این تغییر فشار برحسب نامند. مقدار فشار از مرکز فرابار به مرکز فروبار، به تدریج کاهش میفرابار می

نامند. شیب تغییرات فشار فشار می فشار است، شیب تغییراتفشار به کمفاصله را که جهت آن از مرکز پر

عامل اصلی ایجاد حرکت هوا به صورت باد است. شدت باد با میزان افزایش شیب تغییرات فشار و در 

ي مستقیم دارد. شیب تغییرات فشار را از روي فاصله نهایت اختالف فشار بین مرکز فرابار و فروبار، رابطه

تر کمتر و خطوط فشرده آورند. هر اندازه این فاصلهمی دستهاي فشار به فشار در نقشهبین خطوط هم

باشد. در واقع هر اندازه شیب تغییرات فشار بیشتر باشد، سرعت باد باشد، شیب تغییرات فشار بیشتر می

  ).147: 1386تر است و بالعکس (کاویانی و علیجانی، سریع

  نیروي کوریولیس -2-1-3-2

ي هواي متحرك اثر ي حرکت وضعی زمین، بر تودهدر نتیجه نیروي کوریولیس، نیرویی است که

دهد. به یادبود گاسپارد ) و جهت باد را تحت تأثیر قرار می148: 1386کند (کاویانی و علیجانی، می

که فرمول ریاضی این نیروي مجازي را بیان کرد، آن  نشمند فرانسوي سده نوزدهم میالديکوریولیس، دا

شود جریان باد در میدند. از دیدگاه هواشناسی، نیروي کوریولیس موجب میرا نیروي کوریولیس نا

ي جنوبی به سمت چپ این مسیر منحرف ي شمالی به سمت راست مسیر حرکت و در نیمکرهنیمکره

  ).193 - 195 :1392السادات، شود (ناظم
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  نیروي اصطکاك -2-1-3-3

ي در حال حرکت با سطح هاي هواتماس تودهي هاي پایین اتمسفر، در نتیجهاثر اصطکاك در الیه

شود. تأثیر نیروي اصطکاك در آید. این تماس سبب کندي و تأخیر در حرکت هوا میمین به وجود میز

ها بسیار بارز و در رسد به این سبب اثر اصطکاك در روي خشکینواحی ناهموار به حداکثر خود می

ها متوسط اصطکاك در سطح دریا طوربه). 90 و 89 :1385سطوح دریاها بسیار جزئی است (جعفرپور، 

شود (علیزاده اثر اصطکاك کمتر می است. در سطوح فوقانی اتمسفر نیز درصد کمتر از سطوح خشکی 20

  ).195: 1391و همکاران، 

 ترکیب عملکرد نیروها در ایجاد باد -2-1-3-4

د نداشته باشد، نیروي کوریولیس، فشار موازي فرض شوند و نیروي اصطکاك نیز وجواگر خطوط هم

کند و در پی تعادل این دو نیرو به وضعیتی موازي با باد را از مسیر نیروي شیب تغییرات فشار خارج می

فشار، نامند. ولی در حالتی که خطوط همآورد. چنین بادي را باد ژئوستروفیک میفشار در میخطوط هم

ه باشند، بادي که در پی تعادل جمع نیروهاي گریز از مرکز یا مسیرهایی منحنی و موازي با یکدیگر داشت

آید، باد گرادیان نامیده جاذب مرکز و نیروي شیب تغییرات فشار با نیروي کوریولیس به وجود می

  ).152و  151 :1386وزد. (کاویانی و علیجانی، فشار میهاي همشود. این باد به موازات منحنیمی

  بندي بادتقسیم -2-1-4

ترین روش ترین و مناسببندي کرد، ولی سادههاي متعددي تقسیمتوان به روشباد را می

اي و محلی ي، منطقهاي سیارهبندي باد براساس وسعت منطقه وزش باد است که به سه دستهتقسیم

  شود.تقسیم می
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 ايسیاره هايباد -2-1-4-1

اي و محلی ند و از این طریق تغییرات منطقهدهاي، گردش عمومی هوا را تشکیل میبادهاي سیاره

کنند. گردش عمومی هوا که عامل اصلی تمام تغییرات آب و هوایی سطح زمین است، باعث را کنترل می

شود (منظور از حرکت عمودي هوا، جریان هوا النهاري و عمودي میحرکت هوا در سه جهت مداري، نصف

هاي غالب حاره، سیستممنطقه از سطح زمین، حاره و برون در جهت عمود بر سطح زمین است). در دو

اي، حارهفشار جنبدهند. در منطقه حاره، مراکز پرهستند که ساختار گردش عمومی هوا را تشکیل می

اي سیستم غالب منطقه هستند که اقلیم منطقه را تحت تأثیر و کمرنبد همگرایی حاره بادهاي بسامان

ی بین توده هواي بی که با وجود اختالف فشار و دمایحاره موج بادهاي غربرون اند. در منطقهقرار داده

آیند سیستم غالب در این منطقه از زمین هستند (کاویانی و اي به وجود میسرد قطبی و گرم حاره

  ).169و  168، 165، 160، 153: 1386علیجانی، 

 ايبادهاي منطقه -2-1-4-2

هاي گردشی خاصی هاي کوچکتر نیز سیستمفر زمین در مقیاسعالوه بر گردش عمومی هوا، اتمس

اگرچه در اصل از وضعیت ویژه گردش عمومی در یک مکان معین ناشی  ترکوچکهاي دارد. این سیستم

اي بر اثر تغییرات داراز مدت فشار (در مقیاس هاي معینی دارند. بادهاي منطقهاند، هر کدام ویژگیشده

ترین سیستم ها بیشتر موارد، دینامیکی است. معروفآیند و عامل اصلی ایجاد آنماه و فصل) به وجود می

جایی فصلی کمربند اي هوا، سیستم گردشی موسمی جنوب آسیاست که در اثر جابهگردش منطقه

اي وسیع، از مرز شرقی ایران تا جنوب ژاپن، بر آیند. این سیستم در منطقههمگرایی حاره به وجود می

  ).184و  153: 1386(کاویانی و علیجانی،  قرار است

  بادهاي محلی -2-1-4-3

در نتیجه  و )88: 1389اصانلو، نژاد و عباديآیند (بادهاي محلی، بر اثر تغییرات روزانه فشار پدید می

گیرند و معموالً ي کوچکی را در بر مینسبی منطقه طوربهگرفته و اختالف درجه حرارت محلی شکل 
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 هاآن). گرچه عامل اصلی ایجاد 90: 1385باشند (جعفرپور، هاي بسیار پایین تروپوسفر مییهمنحصر به ال

نیز تفاوت دما و فشار است اما این تفاوت در مقیاس کوچک بوده و به همین دلیل فقط در بعضی از نقاط 

زمین با ره ) و در بعضی از مناطق سطح ک104: 1385ها را مشاهده کرد (علیزاده، توان آنخاص می

و اسامی محلی دارند از انواع بادهاي محلی؛  حوزه گسترش این بادها محدود بودهوزند. می میتناوب منظ

هاي نسیم دریا و خشکی، نسیم کوه و دره، بادهاي محلی دیگر همچون، باد سرد بورا در دامنه جنوبی کوه

وزد، باد آفریقا به طرف دریاي مدیترانه می آلپ، باد میسترال، در جنوب فرانسه، باد سیراکو که از بیابان

هارماتان که نتیجه وزش بادهاي بسامان در غرب آفریقاست و باد صدوبیست روزه سیستان، در 

  ).199و  194 :1386رد (کاویانی و علیجانی،توان نام بشرقی ایران را میجنوب

  تعریف توفان -2-1-5

ر شود، فعالیت تخریبی آن آغاز شده و منجر به سرعت باد از یک آستانه مشخص بیشت کههنگامی

). توفان به آشفتگی شدید جوي و اختالل شدید 236: 1394نیا و همکاران، گردد (عباسوقوع توفان می

د (طاووسی و شوتولید می گرم وشود که بر اثر حرکت شدید باد و در جریان دو جبهه سرد هوا گفته می

  ).94: 1392همکاران، 

ها، ابنیه و ء، بوتههاي آشفته جوي و اثر گذار بر روي درختان، اشیاعامه، توفان به حالتاز دیدگاه 

ها، در کل به تغییرات پذیري آنکلیه وسایل و ابزارآالت صنعتی و غیر صنعتی و درجه و میزان آسیب

هاي ها و روشهاي کدشود. براساس استانداردهاي جهانی و دستورالعملمخرب و ناخوشایند هوا گفته می

کیلومتر  1متر در ثانیه) و دید افقی کمتر از  15نات ( 30دیدبانی، توفان به بادهاي با سرعت بیش از 

  ).23: 1390زاده و رازي، گردد (فرجاطالق می

پا) از سطح زمین در  33(متر  10که سرعت باد در ارتفاع استاندارد براساس مقیاس بیوفورت زمانی

کیلومتر بر ساعت باشد و یا درختان در  89 - 120متر در ثانیه) و یا  24 - 5/27ت (نا 48 - 55محدوده 
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شود ها وارد آید توفان اطالق میبه ساختمان ايمالحظهقابل  خساراتشده و  کنریشهروي زمین 

  ).498: 1384(طالبی، 

  هاي پژوهشپیشینه - 2-2

  خارجی: هايپیشینه -1- 2-2

ثر کلی بادهاي سریع در مقیاس همدیدي در اقلیم حال و آینده را ) ا2004و همکاران ( 1نکیبر

ساله را ارزیابی و  103در کار خود بادهاي با سرعت خیلی زیاد با دوره بازگشت  هاآنارزیابی کردند. 

  اند.تحلیل نموده

) نوعی سیستم استنباطی براي محاسبه نیرو و سرعت باد در منطقه آناتولی 2005( 2کام و یالدز

اند و براساس ویژگی طول جغرافیایی، عرض به کار گرفته ANFISرکزي در ترکیه تحت عنوان م

گیري نموده و نیز ویژگی ناهموار بودن سطوح، قدرت و جغرافیایی و ارتفاع ایستگاه، سرعت باد را اندازه

ی براي تخمین تواند روش مناسبمی ANFIS اند و نتایج نشان داد که مدل بینی کردهسرعت باد را پیش

  سرعت و قدرت باد در منطقه مورد مطالعه باشد.

هاي باد در فرانسه را مورد ) با استفاده از روش آماري، حداکثر سرعت2007و همکاران ( 3ساکر

اند که باالترین میزان سرعت باد فرانسه در طول نواحی اند. ایشان به این نتیجه رسیدهمطالعه قرار داده

  هاي شمالی بوده است.ساحلی و در قسمت

            ایستگاه کانادا براي دوره آماري  117را در  ند سرعت باد) رو2010و همکاران ( 4وان

هاي اند که روند سرعت باد در قسمتو به این نتیجه رسیده اند) مورد بررسی قرار داده1953 -  2006(

وسوم به ماري تایمز) در همه فصول کاهشی منطقه م ياستثنا بهکانادا و بیشتر نقاط جنوبی آن ( غربی

                                                
1. Brink  
2. Cam & Yildiz 
3. Sacre 
4. Wan  
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هاي مرکزي و شمالی در همه فصول سال و در نواحی دریایی (ماري تایمز) در فصول است. ولی در قسمت

  باشد.بهار و پاییز روند افزایشی می

 10هاي سرعت باد یک دوره آماري ) با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی و داده2011( 5اکینسی 

بینی کرد و به این نتیجه رسید که شبکه عصبی با سه الیه و ت باد را در مناطقی از ترکیه پیشساله، سرع

  هاي دیگر پاسخ بهتري دارد.نورون، نسبت به حالت 40

اند. این مطالعه که ) پژوهشی در ناحیه پنجوان در سلیمانیه عراق انجام داده2012( 6احمد و محمد

) با استفاده از میانگین ماهانه، میانگین ساالنه 2001 - 2003ي دوره (براساس تجزیه و تحلیل آماري برا

باشد. این منطقه داراي پتانسیل مناسب براي استفاده سرعت باد و تراکم باد با بکارگیري توزیع ویبول می

  از انرژي باد است.

س بررسی فار) میزان تغییرات سرعت باد را در آینده در خلیج2013و همکاران ( 7زادکامران

فارس تا سال اند. مطالعه مذکور نشان داد که روند تغییرات در سرعت متوسط باد ساالنه در خلیجنموده

تواند منجر به تغییرات زیادي در انرژي کاهشی است و اگر چه این کاهش بسیار کم است، اما می 2100

  باد یا مشخصات امواج شود.

ساله       12هاي هدف تولید برق با استفاده از داده ) سرعت باد را با2013و همکاران ( 8براتی

 نموده و عنوان کردند که يسازمدل ایستگاه جنوب ایران به وسیله شبکه عصبی 8) در 1994 - 2005(

  ها در ایستگاه بدون داده استفاده کرد.توان براي بازسازي دادهاز این مدل می

ن و سرعت باد دو ناحیه چاپینگ و کانگار با استفاده از ) در ارزیابی توا2014و همکاران ( 9ایروانتو

اند که این دو ناحیه در مالزي از توان بادي خوبی برخوردارند و توزیع احتمال ویبول به این نتیجه رسیده

  هاي برج بلند قادر خواهد بود نیرو و توان بادي زیادي را ایجاد کند.نصب توربین

                                                
1. Akinci 
2. Ahmad & Mahammed 
3. Kamranzad  
4. Barati 
5. Irwanto 
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 روند روند و تنوع از استفاده با کمی صورت به را باد سرعت ) تغییر2015و همکاران ( 10جونپی

 هايو از داده ) در چین مورد مطالعه و بررسی قرار داده1961 -  2012باد طی دوره آماري ( سرعت

منطقه  در نتیجه این .اندپژوهش خود استفاده کرده در خطی برازش روش و باد سرعت مشاهداتی متوسط

چین را براساس روند تنوع سرعت باد  2و در سطح کرده  تقسیم منطقه 6 به باد رعتس روند به توجه بارا 

  اند.منطقه تقسیم نموده 12به  1بندي سطح و نتایج منطقه

 براساس توزیع احتمال ویبول و با ) توزیع سرعت باد فصلی و ساالنه را2015و همکاران ( 11بیلیر

ي از ترکیه در منطقه 2013تا ژوئن  2012ساله بین ژوئن  هاي سرعت باد براي دوره یکاستفاده از داده

مورد بررسی قرار داده و دریافتند که باالترین مقدار انرژي باد در فصل زمستان و کمترین مقدار آن در 

باشد و براي شرقی بوده و قدرت باد در منطقه قابل توجه میفصل پاییز وجود دارد. جهت باد غالب جنوب

  هاي بادي در مقیاس کوچک مناسب است.بیناستفاده از تور

متر در ثانیه و الگوي فصلی بادهاي  2) روند آماري بادهاي با سرعت بیش از 2015( 12کلینک

  بندي کرد.شناسایی و طبقه متحدهیاالتامذکور را در منطقه ساحلی 

اساس توزیع ) توان و سرعت باد را در شهرستان فیروزکوه (ایران)، بر2015و همکاران ( 13ریشگپ

) 2001 - 2010( ساله 10سرعت باد طی دوره آماري  هاي سه ساعتهاحتمال ویبول و با استفاده از داده

مناسب  (یک منطقه 4اند که منطقه فیروزکوه در کالس مورد مطالعه قرار داده و به این نتیجه رسیده

و  180داد که جهت باد غالب بین  باشد و در نهایت نمودار گلباد نشان) میبراي استقرار توربین بادي

  درجه قرار دارد. 270

هاي سرعت باد ) به بررسی انرژي باد در استان بوشهر با استفاده از داده2016و همکاران ( 14دباقیان

متر براي چهار منطقه بوشهر، عسلویه، بردخون و دلوار و تجزیه  40 و 30، 20، 10در ارتفاع  2011سال 

                                                
1. Pei – Jun  
2. Bilir  
3. Klink  
4. Pishgar  
5. Dabbaghiyan 
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اند. نتیجه پژوهش ایشان نشان داد که بردخون توسط باد ماهانه و روزانه پرداختهو تحلیل آماري سرعت م

  از پتانسیل بیشتري براي استفاده از انرژي باد نسبت به سه شهر دیگر برخوردار است.

) به ارزیابی مدل مناسب براي بررسی سرعت باد در پنج ایستگاه شرق و 2016و همکاران ( 15علوي

اند. عملکرد تابع اخته و از توزیع ناکاگامی براي تخمین سرعت باد استفاده نمودهشرق ایران پردجنوب

اند که عملکرد ناکاگامی و ویبول به ناکاگامی را با هفت توابع توزیع مقایسه کرده و به این نتیجه رسیده

  هم نزدیک بوده و ارزیابی بیشتري براي عملکرد توزیع ناکاگامی مورد نیاز است.

  داخلی: هايشینهپی -2- 2-2

هاي جهت و سرعت باد، دما، فشار، دید افقی، ابرناکی و دیگر ) با استفاده از داده1384امیدوار (

در منطقه یزد  2003هاي می و آوریل سال هاي گردوغبار ماههاي سینوپتیک بادهاي شدید و توفاننقشه

آوریل  20لی باد شدید و توفان گردوغبار را مورد بررسی قرار داده و به این نتیجه رسیده است که علت اص

اي و پدیده توفان تندري و گردوخاك عبور یک سیستم ناپایدار در منطقه همراه با ابرهاي کومه 2003

جاد فشار و ایبه سبب ناپایداري محلی درون سیستم کم 2003می  29بوده توفان و بادهاي شدید روز 

  اي رخ داده است.ابرهاي کومه

هاي سینوپتیک استان یزد و هاي ساعات سینوپ فرعی ایستگاه) با استفاده از داده1384طالبی (

مشخص  Spssو  Excelافزارهاي گیري از نرم) و بهره1980 – 1999نواحی مجاور در طول دوره آماري (

ش مورد وز 2با  03مورد، بیشترین فراوانی و در ساعت  28گرینویچ با  12کرد که وزش توفان در ساعات 

روز و حداکثر وزش توفان  1/10کمترین فراوانی را دارد. متوسط ساالنه روزهاي توفانی طی دوره آماري 

مورد  31و  34باشد، در بررسی ماهانه بیشترین فراوانی می 1988و  1985هاي مورد مربوط به سال 16

تحقق  1995در سال نات در طبس  116وزش توفان به ترتیب در ماه می و مارس و باالترین سرعت با 

  یافته است.

                                                
1. Alavi  
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بینی ساعتی سرعت و جهت بادهاي فرساینده زابل با ) با پیش1387مصطفی و همکاران ( میرزا

ساله، توزیع فراوانی ویبول و زیر مدل وضعیت هوا در  10هاي سه ساعته طی دوره آماري استفاده از داده

ه متعلق به جهت بادهاي غالب منطقه بوده بیان کردند که بیشترین درصد بادهاي فرسایند WEPSمدل 

بینی سرعت و جهت باد در درصد، توزیع فراوانی ویبول، مدل قابل قبولی براي پیش 99و با احتمال 

  باشد.منطقه می

هاي ) به مطالعه میانگین ماهانه سرعت باد و انرژي آن براساس داده1388زاده و همکاران (رحیم

اند. نتایج نشان ) پرداخته1992 - 2005در دوره اقلیمی ( اصفهاناستان  ایستگاه سینوپتیک 11ساعتی 

ها کمتر است و با هاي سرد (نوامبر، دسامبر و ژانویه) نسبت به سایر ماهداد که سرعت باد در طول ماه

عد یابد و روند کاهشی از ماه سپتامبر به بکم افزایش میشروع فصل بهار (آوریل)، سرعت باد در منطقه کم

  شود.مجدداً شروع می

هاي سینوپتیک کشور، به منظور ) با بررسی آمار ده ساله وزش باد در ایستگاه1388گندمکار (

بندي کرد: گروه اول در بیشتر ایام ها را از نظر سرعت به چهار گروه تقسیمارزیابی انرژي پتانسیل باد، آن

توان  روزشبانههایی از هاي سال در بخشزمانسال توان بادخیزي باالیی دارند، گروه دوم در برخی 

هاي محدودي از سال توان بادخیزي دارند، گروه چهارم توان بادخیزي باالیی دارند، گروه سوم در زمان

  توجهی ندارند. درخوربادخیزي 

هاي شدید سیستان احتمال وقوع توفانبینی پیش ) به تحلیل آماري و1389پور (طاووسی و رئیس

 30یک زابل طی دوره آماري هاي ایستگاه سینوپتهاي جزئی و دادهاده از تجزیه و تحلیل سريبا استف

هاي سیستان را در دوره بازگشت ) پرداخته و احتمال وقوع شدیدترین توفان1359 - 1388(ساله 

 و غربی، شمالیره منطقه، شمال شمالهاي چبینی کردند نتایج نشان داد که جهت توفانمختلف پیش

متر  42غربی و احتمال وقوع باالترین سرعت توفان در یک دوره بازگشت صد ساله در سیستان را تا شمال

  .اندبینی نمودهدر ثانیه پیش
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هاي سرعت و جهت باد، دید افقی، رطوبت نسبی، دما، فشار، ابر و ) با استفاده از داده1389امیدوار (

) رژیم بادهاي شدید و توفانی ایستگاه سینوپتیک 1362 - 1382گردوخاك در طی دوره آماري ( پدیده

درصد بادهاي شدید منطقه از  77کرمان و یزد را مطالعه نموده و به این نتیجه رسیده است که بیش از 

باشند. وزش بادهاي متر در ثانیه در نوسان می 29تا  15درجه وزیده و با سرعت  330تا  250سمت 

هاي اردیبهشت و درصد از بادهاي شدید منطقه در ماه 50و بیش از غرب و غرب غالب از جهت شمال

هاي گردوخاك در هاي جوي و توفانفروردین رخ داده که در دوره گرم سال و انتقال فصل، ناپایداري

که به دنبال تغییرات سریع  منطقه افزایش یافته و علت اصلی این پدیده را وزش بادهاي شدید دانسته

فشار با جبهه سرد و خشک از سمت دهد. عبور سامانه کما در این موقع از سال رخ میفشار و دماي هو

هاي محلی، هکتوپاسکال و ناپایداري 500و  850غرب همراه با وجود ناوه در ترازهاي غرب و شمال

  علل بروز این بادهاي شدید در منطقه بوده است. ترینمهم

ایستگاه سینوپتیک ایران  40تغییرات زمانی سرعت باد  ) به بررسی روند1389خانی (قهرمان و قره

 -  هاي زمانی موجود توسط آزمون کولموگروفاند. از روش سري) پرداخته1975 - 2005در بازه زمانی (

کندال و ضریب اسپیرمن و دو  -اسمیرنوف و براي تحلیل روند تغییرات از دو روش غیرپارامتري، من 

اند که و ضریب همبستگی پیرسون استفاده نموده و به این نتیجه رسیده روش پارامتري تحلیل رگرسیون

درصد و  60کندال  -هاي مورد مطالعه و براساس روش من درصد از ایستگاه 50هاي زمانی اساس سريبر

درصد داراي روند بوده و روند افزایشی سرعت باد در فصل زمستان بیشتر از سایر  70روش پیرسون 

باشد. بیشترین روند کاهشی در فصل پاییز و کمترین تابستان کمتر از سایر فصول می فصول و در فصل

خشک معتدل بوده و روند کاهشی در فصل تابستان است. بیشترین روند کاهشی سرعت باد در اقلیم نیمه

  روند افزایشی سرعت باد بیشتر از روند کاهشی سرعت باد بوده است.

هاي ماهانه و ساالنه سرعت باد طی دوره آماري ) با استفاده از داده1389زاده (آزاد و شعبانافشاري

 ) روند تغییرات سرعت باد را در ایستگاه همدید رشت بررسی نموده و نتیجه 1977 - 2009ساله ( 33
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Abstract: 

 In all over the globe, there are disasters that threaten human being’s life and 

property. Among them, storm is one of the most dangerous disasters and it has weather 

origin. In order to statistical analysis and predict the probability of strong winds and 

stormy occurrence in Ardabil province in the Partial series, the daily maximum wind 

speed and direction data of Ardabil, Meshkinshahr, khalkhal and Parsabad Synoptic 

stations in the period of 16 years (2000 - 2015) were used. In this way, the base speed is 

selected in such a way that the most sever winds have occurred per year on average 

between 3 to 5 times. Therefore, basic wind speed was determined 21 m/s for Ardabil and 

Meshkinshahr stations, and 15 m/s for Khalkhal and Parsabad stations. The accuracy and 

homogeneity of data was determined by Run Test. The review of the frequency of storm 

days during the statistical period, represents that Meshkinshahr station with 79 days, and 

Khalkhal station with 50 days, have the most and the least frequent windy days, 

respectively. The maximum rate observed was 45 m/s for Meshkinshahr station. 

According to the seasonal storm review, winter was the most active hurricane in Ardabil 

and Meshkinshahr stations, and summer in Ardabil, didn’t have stormy day and it was the 

low storm season in Meshkinshahr station. Spring in Parsabad station and spring and 

summer in Khalkhal station, was the most active hurricane, and autumn was the least 

active hurricane season in these two stations. Annual and seasonal wind rose by 

WRPLOT software showed that the direction of strong and stormy winds of the area in 

under studied stations is different. The results, predict the probability of strong winds and 

stormy occurrence for these stations in the course of different return. The probability of 

the fastest storm in a return period of 100 years in Meshkinshahr station, is predicted 

48/80 m/s. Moreover, the probability of strong wind occurrence with the speed higher 

than 15/99 m/s in the return of 1 year in the mentioned stations is closed to 100 percent. 
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