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 چکیده

باد از طریق گرم  ،تر شود؛ به طور ساده به حرکت گاز در اتمسفر باد گفته می ،تر طور کلی به ،شود میبه جریان هوا گفته  ،باد

نوع نیرویی که موجب  ،سرعت ،بادها عموماً براساس درجۀ قدرتشان .آید شدنِ نابرابر سطح زمین در اثر تابش خورشید پدید می

ادهای شدید و طوفان ها از ب .شوند بندی می ند دستهگذار می د یا اثردهن به وجود آوردنشان است و محل جغرافیایی که رخ می

و شدت آنها  که معموالً هر ساله در زمان و مكان خاصی تكرار می شوند و دوره بازگشت ،جمله پدیده های پر انرژی جو هستند

كه در تهران به این با توجه. باشندو گاهی به شدت مخرب می  قابل محاسبه است و فرایندهای همراه آن اغلب خطر آفرین

 5بادهای شدید هم وزش داند لذا تحلیل آماری بادهای شدید هدف تحقیق قرار گرفت که برای این مهم از داده های اقلیمی 

سپس تجزیه و تحلیل قرار گرفت بدین صورت که ابتدا  .( استفاده شد7410-1991ایستگاه سینوپتیک در طول دوره آماری )

سپس عناصر اقلیمی را متناسب با دوره اماری مورد  ،روزانه بادها را برای هر ایستگاه استخراجیانگین انه و مبادهای شدید روز

 بیضرا از تحلیل قرار گرفت و سپس رابطه بین عناصر اقلیمی مذکور با بادهای شدید و ارتباط و همبستگی با استفاده

با توجه به قرار گیری در مكان های متفاوت و ان داد که ست آمده نشمورد بررسی قرار گرفت نتایج به د رسونیپ یهمبستگ

تاثیر پذیری از عوامل مختلف در ایستگاه ژئو فیزیک حداکثر شدت بادهای بیشینه در فصول زمستان و بهار که از ژانویه تا ژوئن 

شمیرانات بیشنه  ستگاهدر ای. ستبوده ا ،فوریه جهت جنوبی، و با جهت های غالب جنوبی و غربی بوده است جهت غالب جنوبی

دردوشان تپه  .بادهای ماکزیمم در فصل زمستان در ماه های مارس با جهت جنوب و غرب و مارس با جهت جنوبی بوده است

در مهرآباد هم فصل  .در دو فصل زمستان و بهار در از ماه مارس تا می با جهت های از جنوب غرب به طرف غرب می باشد

در فصل بهار بیشنه بادهای شدید وجود داشته و در  در چیتگر. با جهت های غربی می باشد س تا میز ماه مارا زمستان و بهار

همچنین مشخص گردید که جهت های غربی و جنوبی و در هنگام تغییر  .دو ماه آبریل و می با جهت های غربی بوده است

گاه ها این دو فصل دارای شدت بادها تمام ایست صل بهار درفصول علی الخصوص در انتهای فصل زمستان و ابتدای ورود به ف

تاثیر و ارتباط هریک  .شدید زیاد است و هنگامی که جهت بادها غربی بوده بیشترین سرعت را نسبت به سایر جهات داشته اند
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 ین جهت بادهمبستگی ب از عناصر اقلیمی مذکور با این بادها به این صورت که در اغلب ایستگاه در طول دروه اماری بیشترین

 .و بادهای شدید و سپس بین دمای حداکثر و دمای حداقل و کمترین آن بین بارش و بادهی شدید بود

 

 .استان تهران، تحلیل آماری، بادهای شدیدهای كلیدی:  واژه
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 مقدمه -1

کشور ایران نیز  .دهد ـیقـرار مهمواره جان و مال بشر را در معرض خطـر  در سراسر جهان بالیا و مخاطراتی روی میدهد که 

مـورد  34طبیعـی در جهـان بـیش از  نوع بالیـای04بـه طـوری کـه از  ،زمین قرار گرفتـه در یكی از مناطق حادثه خیز کـره

و  آمیزتـرین آنهـا مـیباشـد و در طوفان یكی از مخاطره ،در میـان ایـن بالیـا. (1382، محمـدیمـیدهـد ) آن در ایـران رخ

اختالل شدید  طوفان به آشفتگی شدید جـوی و .(1321 ،قائمی و عدل( منشـأ آب هـوایی دارنـد رار دارد کـهق یایییف بالرد

میشود شدت بادهای طوفانی به  باد و در جریان دو جبهـه هـوای سـرد و گـرم تولیـد هوا گفته میشود که بر اثر حرکت شدید

 خرابی ساختمانهـا ،در مسیر خود باعث قطع درختان و کت در میآیـدحرع به ی سریبه صورت امواج هوای قدری زیاد است کـه

ادهای شدید و طوفان ها از جمله پدیده ب .(1380، ها میشود و مناطق وسیعی را در هـم میكوبد )رازجویان و شكستن شیشه

و شدت آنها قابل  شتازگره بو دوکه معموالً هر ساله در زمان و مكان خاصی تكرار می شوند  ،های پر انرژی جو هستند

با توجه به انرژی باد در پدیده  .باشندو گاهی به شدت مخرب می  محاسبه است و فرایندهای همراه آن اغلب خطر آفرین

یكی از متغیرهای مهم برای  باد .(1389، امیدوارآید )صدمات زیادی به ساختمان ها و محصوالت کشاورزی وارد می  طوفان

ه در ک رطوبت و فشار ،کننده مهم در طبیعت است زیرا اختالفات مربوط به دما باد یک تعدیل .وی استپدیده های جشناخت 

از بین رفته و هوا به حالت تعادل در می اید و اگر این بادها همراه با شن باشد اثرات محیطی و  ،جهات افقی جو وجود دارد

وقوع  .(1381، یزداه و همكارانعلشد )طبیعی خواهد  نسانی وت بوم های ازیست محیطی آنها سبب نابودی و خسارت بر زیس

طوفان  .پدیدههای طبیعی به دلیل ماهیت خاص خود در عین داشتن اثرات مفید میتوانند نتایج مخربی هم در پی داشته باشند

ی بارشها ،صورت تگرگتندری جزء پدیده های مخرب اقلیمی محسوب میشود که همه ساله خسارت جبران ناپذیری را به 

طور  به ،شود به جریان هوا گفته می ،باد .(1391، لشكری و آقاسی) یكندممزارع و منازل وارد  ،تاسیسات آسا و رعدو برقسیل 

باد از طریق گرم شدنِ نابرابر سطح زمین در اثر تابش  ،تر شود؛ به طور ساده به حرکت گاز در اتمسفر باد گفته می ،تر کلی

نوع نیرویی که موجب به وجود آوردنشان است و محل  ،سرعت ،ساس درجۀ قدرتشانوماً برادها عماب .آید می خورشید پدید

 و سَمتدارای دو مشخصه  ،باد یک کمیت بُرداری است .شوند بندی می گذارند دسته دهند یا اثر می جغرافیایی که رخ می

ی جو از یک منطقه به ت و سایر ویژگی هاو رطوب نتقال گرمابخش مهمی از ساز و کار ترمودینامیكی جو که وظیفه ا .سرعت

های اتمسفر  به طور کلی جهت حرکت ابرها نشان دهنده جهت حرکت هوا در الیهمنطقه دیگر را بر عهد دارد در حالی که 

ت قائم مجموع حرک در .توان میزان سرعت و حرکت آن را تخمین زد از طرف دیگر با اینكه با توجه به ارتفاع ابر می .باشد می

گرچه طوفان های شدید غالبا سبب بارندگی شدید می شوند و وجود آن در اغلب جاها  .خیلی کم است نسبت به حرکت افقی

ادهای شدید و طوفان ها از جمله پدیده های پر ب .سبب به خطر افتادن حیات و تهدیدی برای جوامع و حتی محیط می باشد

و شدت آنها قابل محاسبه است و  می شوند و دوره بازگشتمكان خاصی تكرار  زمان و هر ساله درکه معموالً  ،انرژی جو هستند

صدمات زیادی  با توجه به انرژی باد در پدیده طوفان .باشندو گاهی به شدت مخرب می  فرایندهای همراه آن اغلب خطر آفرین

باد یک  .استخت پدیده های جوی رای شنارهای مهم بیكی از متغی باد .به ساختمان ها و محصوالت کشاورزی وارد می آید

از بین رفته  ،ه در جهات افقی جو وجود داردک رطوبت و فشار ،کننده مهم در طبیعت است زیرا اختالفات مربوط به دما تعدیل

ارت ابودی و خسو هوا به حالت تعادل در می اید و اگر این بادها همراه با شن باشد اثرات محیطی و زیست محیطی آنها سبب ن

افزایش نسبتا شدید سرعت باد که تغییر جهت نیز در آن دیده می شود اسكوال . نی و طبیعی خواهد شدزیست بوم های انسابر 

متر هم  7404تا  7474می نامند و سرعت باد در هنگام وقوع اسكوال از سرعت باد گردایان به مراتب بیشتر بوده و اغلب از 
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ی ممكن است چند اسكوال پشت سر هم در یک محل به وجود دقیقه است و گاه یده چندمه این پدبیشتر میشود که مدت ادا

قبل از اسكوال همیشه افت فشار را شاهد هستیم و در زمان ان افزایش شدید اسكوال و بعد از عبور ان افت فشار را . آیند

كن است با دید بادها هم ممزمان تشباشند و در دالیل شدت این بادها عوامل مختلف هم ممكن است دخیل  .خواهیم داشت

که انسان برای جلو گیری از ضرر و زیان ناشی از حوادث بادی و شدت انها نیازمند شناسایی انها و زمان آنها  .شرایط تغییر کند

ع در ریزی جامو تغییر جهت انها در زمان های متفاوت می باشد جهت توانایی مقابله و کاستن خسارت ناشی از انها و برنامه 

هنوز در  .و جهت متنوع انها خیلی از مشكالت را فراهم نماید بادها که درمنطقه ممكن است فراوانی وقوع آنها تباط با این نوعار

 با توجه به این .و علی الخصوص منطقه مطالعات جامه و کاملی صورت نگرفته شناخت رژیم بادهای شدید در کشور مورد

می  منطقهدر آنها و تعیین مكان و زمان حداکثر وقوع درمنطقه ادهای شدید اوانی بحاضر بررسی فر پژوهشموضوع هدف 

اس آن ها تحلیلی صحیح از این اتفاق علت و منشا بادهایی با سرعت باال )توفان(و بر اسدر این مقاله هدف ما پیدا کردن . باشد

 .است ،یری از آن اقدام الزم به عمل آیدبدست بیاید و برای جلوگ

 

 یقتحق ینهپیش

 مسیر GIS از استفاده با( 7442) باسر و هاکر در سراسر جهان در این خصوص مطالعات مهمی صورت گرفته است از جمله

 طوفان حداکثر وزش مسیر که رسیدند نتیجه این به ایشان .اند داده قرار بررسی و مطالعه مورد را اوکالهما های طوفان وزش

 تا ژانویه از ها طوفان این وزش مسیر همچنین .است کرده پیدا کاهش غرب طرف به شیب یک با که ،بوده اوکالهما شرق در ها

 در و ،شرق جنوب به غرب شمال از سپتامبر تا ژوئن از ،غرب به شرق از می ماه طی در ،شرق شمال به غرب جنوب از آوریل

 بررسی و مطالعه مورد را ایرلند در هاتورنادو شناسی اقلیم( 7443) یلرت .است بوده شرق شمال به غرب جنوب از سال پایان

 های ماه طی در تورنادوها بیشتر ،پیوسته وقوع به ایرلند در سال در تورنادو 14 متوسط طور به که کرده بیان او .است داده قرار

 در را نزمی سطح و منطقه شرایط ،تورنادو جغرافیایی توزیع به توجه با همچنین نامبرده .است بوده اگوست بویژه تابستان

 از استفاده با( 7442) همكاران ساکرو .داند می دخیل را ایرلند در تورنادو وقوع جهت مساعد اتمسفری های محیط گسترش

 باالترین که رسیدند نتیجه این به ایشان .اند داده قرار مطالعه مورد را فرانسه در باد های سرعت حداکثر ،آماری های روش

 با( 7441) همكاران و اتكین .است بوده شمالی های قسمت در و ساحلی نواحی طول در سهانفر در دبا سرعت حداکثر میزان

 تورنادو وقوع که اند رسیده نتیجه این به جنوبی نوسانات فعالیت مختلف مراحل طی در کانادا در تورنادو فعالیت بررسی

 وقوع و تورنادوها فعالیت مانع سرد النینو وقوع که رنداد می بیان همچنین ایشان .باشد می جنوبی نوسانات وقوع با همزمان

 لهیدر کشور قزاقستان به وس یطوفان یروزها صیتشخ ینقشه ها 1928در سال  .است شده تورنادو فعالیت افزایش باعث النینو

 .ام داد نجا یشغالفلسطین ا نیسرزم یرا برا یخاک و ماسه ا یطوفان ها یابیری( مس1989) انیدا .سمنوف و تولینا تهیه شد

رطوبت خاک  شیکردند که با افزا انیداده و ب نجاما نیرا در شمال چ یمورد مطالعات نی( در ا1999و همكاران ) ننیچن و

 یخاک بر رو یتأثیر طوفانها نهی( در زم7447فنگ و همكاران ) . كندیم دایکاهش پ یباد شیو فرسا دیشد یطوفان ها زانیم

قرار داده و نشان  طالعهرا مورد م وانیخاک در تا یرکز غبار در طول طوفان هاغییرات تمه و تردک یو تنفس بررس یسالمت

خاک را در ترکمنستان مورد مطالعه قرار  ی( طوفان ها7440و همكاران ) یاورلووسك .آنها وجود دارد نیب یبطه معناداردادند را

در  یتعداد روز طوفان نیشتریکردند که ب انیکرده و ب یبررس ها را طوفان نیا یو تغییرات فصل یفراوان ،ییفضا عیدادند و توز

 یادیز یکه هر ساله سبب خسارت ها یعیطب یایاز بال یك(ی744) یوالین .قردقوم وجود دارد  یابانیفصل بهار و در منطقه ب
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شمال چین در  اهیسان طوف(7447) یراسكو .ماسه است یو طوفان ها دیشد یبادها ،شود یجهان م یابانیخشک و ب یدر نواح

حداقل  انهیسال ،یباد شفرسای .برد نینفر را از ب 85و  بیرا تخر یکشاورزهكتار از محصوالت  323444حدود  1993سال 

هاگن و بر تنس چالگر  .است كایدالر آمر ونیلیم 709 ،آن یکند که ارزش دالر یتن خاک را در کانادا جابه جا م ونیلیم 191

کردند که از  انیب 1997-1999تابستان از  یجنوب آلمان در ماه ها یتندر یاعت طوفان هو سرکت حر ی( در بررس1999)

و کار کار  ،کیپارن ،سن ،یبیغ .رسد یم هیمتر بر ثان 34تابستان به  یماه ها یطرف غرب به جنوب غرب منطقه سرعت آنها ط

را  رانیا یجنوب غربمناطق جنوب و  یرندت ین هاطوفا ،یسنجش از دور و شبكه عصب یها کی( با استفاده از تكن7444)

رعد و برق  ریو غ قهمراه با رعد و بر یطوفان ها یطبقه بند یبرا یطوفان تندر 002 قیتحق نیدر ا .کردند یطبقه بند

 در جنوب 7447سپتامبر  8-9 یط دیشد یرخداد بارش همرفت یساز هی( با شب7442) یو مالكوز ،یبوز ،داو ولیو .شد یبررس

 ،سندر ،کانز .کرده اند انیجبهه سرد ب یكیاز نزد شیپ ،اسیمتوسط مق یهمرفت ستمیرخداد را س نیعلت وقوع ا ،انسهشرق فر

 انیو ب یدر جنوب غرب آلمان بررس 1920–7443 یدوره آمار یرا ط یتندر یطوفان ها یفراوان ندرو ،(7449) -و کاتمیر 

همراه با تگرگ و  یتعداد روزها ،است رییو برق تقریبا بدون تغبا رعد همراه  یروزها انهیسال یکه فراوان یکردند در حال

 یبارش ها راتییمطالعه تغ |( با 7449ترنتمن و همكاران ) .است افتهی شیافزا یاز آن به طور قابل توجه یخسارات ناش

بعد  لیبارش ها در اوا نیا یرس برادر دست یهمرفت یکردند که حداکثر انرژ انیب یمرکز یدر اروپا 7449 هیژوئ 17 یهمرفت

 یندهای( فرآ7411) و همكارانشیر .بارش ها قابل توجه بوده است نیدر رخداد ا زین یدهد و نقش توپوگراف یاز ظهر رخ م

از جمله  یادیز یطیاد که عوامل محنشان د جینتا .آمازون را مطالعه کردند یجنوب غرب یمؤثر در توسعه طوفان تندر یكیزیف

در  میبه طور مستق دیشد ییتوده و جنگل زدا ستیباال با توجه به سوختن ز اریبس یآلودگ ،در رطوبت هوا یجیتدر شیافزا

 ،(7411) سهیلول ،(7411و همكاران ) الشیآب ،(7411) تیو ل وی قاتیتوان به تحق یم نیهمچن .رشد و توسعه ابر مؤثر است

 .اشاره کرد زی( ن7411همكاران )و  مستر نگلو

 ،سینوپتیكی های نقشه از استفاده با( 1327) م در این زمینه مطالعاتی صورت گرفته است از جمله: مرجانیایران هخداخل  رد

 وقوع بر موثر عوامل او ،است | داده قرار بررسی و مطالعه مورد خراسان در را( طوفان) ثانیه بر متر 15از  بیش شدید بادهای

 و تابستان در . ای حاره جنب فشار پر وجود ،ایران جنوبی و مرکزی های قسمت در ،فشار کم وجود را خراسان استان در طوفان

 با( 1329) حسینی .داند می ایران مرکزی های قسمت تا آن جابجائی و ایران شمالی مناطق روی بر ای حاره جنب جت وجود

 نتیجه وی ،است کرده مطالعه را تهران نات 74 از بیش بادهای ،ناپایداری های شاخص و سینوپتیكی های نقشه از استفاده

 ،مطالعه مورد منطقه در هكتوپاسكال 1440 شده بسته فشار کم مرکز دو وجود از ناشی شدید بادهای وزش که است گرفته

 امیدوار .است بوده ناپایداری وجود و کویر منطقه با بودن همجوار ایستگاه از سرد جبهه عبور از قبل سرد هوای حاکمیت

 قرار بررسی و مطالعه مورد را یزد طوفانی و شدید بادهای رژیم سینوپتیک های نقشه و ناپایداری شاخص از استفاده با( 1389)

 54وزیده و همچنین بیش از  درجه 334 تا 754 سمت از منطقه شدید بادهای درصد 22 از بیش که گرفته نتیجه او ،داده

با تعیین مدل (1387داللیان ) .های اردیبهشت و فروردین رخ داده است در ماه درصد از بادهای شدید و طوفان های منطقه

بل و کمتـرین سـرعت متعلـق ایستگاه زا ایران نتیجه گرفته اند که بیشـترین سـرعت متعلـق بـه عددی بادهـای شـدید در

 بادهای فرساینده در ت و جهتپیش بینی ساعتی سرع (با1328همكـاران )میرزا مصطفی و  .سمنان می باشد بـه ایسـتگاه

غالب منطقه  فرساینده در منطقه سیستان متعلـق بـه جهـت بادهـای بیان کردند که بیشترین درصد بادهـای ،منطقه سیستان

جهـــت بـــاد در  ویبول مدل قابل قبـولی بـرای پـیش بینـی سـرعت و توزیـع فراوانـیدرصد  99ان بوده و بـا اطمینـ
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 ،روزه سیسـتان نشـان دادهانـد 174بررسی عوامل ژنتیكی بادهای با  (1380سلیقه ) خســـروی و .دی باشــمنطقــه مـــ

منطقۀ تاوایی مثبت بادهای غربـی در مجـاورت  هنگامی رخ میدهد کهه در ثانیه گر 84سرعت حدود  طوفـانهـای سـریع بـا

صدوبیست روزه از ویژگیهـای ذاتـی منطقـه  ادهـایب درخـدا(1385علیجانی ) .کمفشـار فرعـی موسـمی قـرارگیـرد زبانـه

 یمكان ی( پراکندگ1382) یجهان و یجالل .رسـند یم به پایـان است و معموال از اوایل خرداد شروع و تا اوایـل مهـر سیسـتان

از جنوب غرب به  ه شرف وکردند که از غرب ب انیو ب یبررس یساالنه و فصل اسیرا در مق رانیشمال غرب ا یتندر یابارش ه

سامانه  ،هیناح یوگرافیزیف لیاز آن به دل یناش یو بارش ها یتندر یسامانه ها تیفعال زانیم ،منطقه مورد مطالعهشمال شرق 

از شاخص  یتعداد یری( با به کار گ1394) یمیرح دلیقو .شود یکاسته م یمیبه منطقه و عوامل اقل یورود یدیهمد یها

نشان داد که وقوع طوفان  یو قیتحق جینتا .پرداخت زیدر تبر 1389 بهشتیارد 5 یطوفان تندر یابیزار به یداریناپا یها

 یآن نقش جادیدر ا یمحل املصورت گرفته و عو یكینامیسرد و عوامل د ید جبهه هواو بارش در روز مذکور بر اثر ورو یتندر

بر اساس شاخص  زیشهر تبر یهمرفت یسهم بارش ها یبررسبا ( 1397) یو پاراحمد ،یذوالفقار ،یریم ،معصوم پور .نداشته اند

 اریدوره گرم منطقه بس یرخداد بارش هاکردند که نقش عامل همرفت در  انیو شش ساله ب ستیدوره ب یط یداریتاپا یها

داشته  یت کافهمرفت شد زانیبارش محسوب کرد که نه تنها م یتوان عامل همرفت را عامل اصل یم یهنگام رایاست؛ ز زیناچ

و  دیهما طیشرا ی( در بررس1393) یمیزاده و گر یحجاز .فراهم سازد زیبارش را ن جادیا یالزم برا یبلكه ناپابدار ،باشد

به  یادیتا اندازه ز رانیدر جنوب غرب ا یهمرفت یسامانه ها رخدادکردند که  انیب یهمرفت یرخداد سامانه ها یگوهاال

و  جوانمرد ،(1389) ،یلشكر ،(1388) زادهیو عل یخوشحال دستجرد .وابسته است یسودائ گسترش و نفوذ زبانه کم فشار

( با 1389) یمیرح دلیو قو یخوشحال دستجرد .(1391) ی و همكارانمحمد ،(1391) ی و همكارانمیرح ،(1394) همكاران

 نیشتریب یبهار دارا ،یفصل اسیر مقو د مه ماه ،ماهانه اسیکردند که در مق انیب زیتبر یتندر یوقوع طوفان ها یفراوان یبررس

 .هستند یتندر یوقوع طوفان ها یفراوان

 

 تهران جغرافیایی موقعیت

 کویر دشت غرب و جنوب سمت از و فیروزه قصر ارتفاعات شرق سمت از ،میانی البرز کوههای شمال طرف از را تهران شهر

 رشته در قله معروفترین و ترین بلند که گرفته قرار متر 5928 عارتفا اب شهر این شرق شمال در دماوند قله .است نموده احاطه

 ،سنگ سیاه ،کهار های قله . شود می تهران دیده نقاط همه از خوبی به است صاف هوا روزهائیكه در و باشد می البرز کوههای

 و تجمع اصلی محل .است انتهر المش در مرکزی البرز معروف های قله از کوه خرسنگ و گردن پاالن ،بسته کلون ،توچال

 سكونت برای مناسبی بسیار محلهای ها پایه کوه این و بوده البرز های پایه کوه به نزدیک های دشت در تهران مردم فعالیت

 از متر 1744 به آن ارتفاع متوسط و داشته ارتفاع دریا سطح از متر 1544 تا 944 تهران دشت که است ذکر به الزم .باشد می

 بیشترین |. (1329، حسینیکند ) می بازی اساسی نقش تهران هوای و آب در توپوگرافی عامل و رسد می آزاد دریای حسط

 انباشته مناطق این در که است برفی و باران حاصل آنها آب و گیرند می سرچشمه البرز کوههای از تهران استان های رودخانه

 35 و 32 بین و شرقی طول 51 و 33 تا 51 و 12 بین تهران شهر وبمطل ییاج ها رودخانه این سواحل و ها کناره . شود می

 و معتدل کوهستانی هوای و آب دارای آن اطراف محدوده و شهر کوهستانی قسمتهای . دارد قرار عرض شمالی 34 و 02 تا

 در کویر دشت تنگرف اررق بدلیل همچنین و باشد می خود خاص ویژگیهای با بیابانی نیمه هوای و آب دارای دشت قسمتهای

 و غربی بادهای تابع تهران محدوده در هوا عمومی جریانات .هست نیز کویری هوای و آب از متاثر آن جنوب و غرب سمت
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 ویژه موقعیت بعلت تهران استان مختلف نواحی در .باشد می شرق طرف به غرب سمت از و البرز جبال سلسله با موازی "عموما

 تعیین و اساسی نقش آن هوای و آب گیری شكل در جغرافیایی عامل سه . است گرفته شكل وتیمتفا ایهو و آب ،جغرافیایی

 . دارند کننده

 

 موقیعت جغرافیایی منطقه مورد مطالعه: (1شکل )

 اسکوال

 فشار کم مراکز و شدید اسكول های .نامند می اسكوال را بیشتر و نات 04 حدود مقدار تا باد سرعت مدت کوتاه افزایش

 بعبارت یا و میرسد هم نات 744 به موارد بعضی در و نموده تجاوز انات44 از زمین سطح مجاورت در باد سرعت یریمسگر

 اسكول عبور هنگام باد جهت میشود ناحیه در با گرانیان افزایش سبب که است باال محلی مدت کوتاه تقویت اسكوال دیگر

 عبور از بعد و سریع افزایش سپس و رافت فشار محطی نوسانات با المعمو الاسكو عبور میشود متحمل را شدیدی تغییرات

 به اغلب اسكوال .میشود مشاهده نیز دما کاهش اسكول عبور حین اغلب .است همراه نگار فشار روی بر( افت مجددا اسكوال

 گردباد عبور ولی .میشود مربوط دمیگیر بر در را زمین سطح مجاور که الیه افقی گردش محور با پایدار نسبتا گردباد ظهور

 نگرفته شكل خاک و گرد با شده بلند آب ستون و بوده زیاد چرخش نظر صورتیكه در نیز و ترنادومانند  قلم چرخشی محور

 ترندو و اسكرول .دارد وجود کلی تشابه وجه اسكول و تورنادو بین این بنابر میشود مشاهده اسكوال بصورت بان دیده برای .باشد

 در سرد نسبتا هوای نزولی حرکات .میشود باد شدید بسیار تقویت موجب شده ایجاد ضعیف کامال بادهای حیهان در هیگا

 تشكیل برای را مناسبی مكانیزم cb ایرهای جلوی قسمت در گرم نسبتا هوای صعودی حرکات و رگباری بارندگیها منطقه

 باشد پایدار و شدید عمودی حرکاتی که است سازگار هنگامی طفق منیسمكا این ولی آورند می بوجود افقی محور با گردبادهای

 دوم نیمه ساعات از بعد اغلب ها اسكرال جابجایی حرکتهای توسعه ساالنه و روزی شبانه تغییرات گسترده مطابق های جابجایی

 شدید رگباری برف شریز رندمیگ مشاهده هم زمستان در اسكوال البته میشوند مشاهده گرم دریاهای بروی تابستان در روز

اغلب در نیمه دوم روز  آنها هستند ترمودینامیكی و ناپایداری انرژی به وابسته مستقیما ها اسكول که است اسكوال همراه

هنگامی که ابرهای همرفتی به حداکثر رشد خود می رسند به وجود می آیند در طول سال وقوع اسكوال در نیمه گرم سال در 

 .(1387، جوان نشاندهد )های مارس و سبتامبر روی می اطق جنوبی و گرمتر در ماهو در منآوریل تا اوت 
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 علل پیدایش اسکوال

و جهه های  داریآنها را در توده هواهای ناپا دیبا نیوابسته است بنابرا cbبه توسعه ابرهای  مایمستق اسكوال ها شیدایپ نچو

 .ی جستجو نمودوج

ت د پشسربوده و در توده هوای  یكینامیمودشود که همرفت کامال حرارتی یا تراهر می اسكول توده هوا هنگامی ظ -1

 .چرخندها روی می دهد

گرم نسبتا  یتوده هوا كهیهنگام، ه سرد با جبهه سرد مخلوط روی می دهندجبهال جبهه ای : اغلب هنگام عبور واسك -7

 .ودل می شیشكت سرد شت جبههخشک و دور از حالت اشباع باشد پ

 

 ش كارور

بستر مناسب در مطالعات اقلیمی و هواشناسی دسترسی به داد ه های مطمئن از یک شبكه مناسب ایستگاهی در یک دوره 

تراکم شبكه ایستگاهی نیز ، آماری می باشد گرچه طول دوره آماری مناسب بستگی تام به عنصر اقلیمی بررسی شده دارد

که از این دادها برای رسیدن به تحقیقی جامع بهره گرفته  .می باشدورد نظر قلیمی محساس به تو پو گرافی منطقه و عنصر ا

ای  های کتابخانه شده است که این تحقیق ازنظر هدف تحقیقی کاربردی و ازنظر ماهیت و روش تحقیق ترکیبی است از روش

، حداکثر سرعت روزانه، زانهسرعت رو ن متوسطباشد؛ که برای دستیابی به آمار میانگی تحلیلی و میدانی می ،توصیفی ،)اسنادی(

 70ایسـتگاه سینوپتیک کـه دارای آمـار بلندمدت  5از ،ساعات آفتابی ،دمای حداقل و حداکثر روزانه ،حداقل سرعت رزوانه

 .ه شدها در این دوره دارای آمار باشند استفاد ( که سعی شد که از دوره آماری مشترک که همه ایستگاه7410-1991ساله )

سپس ابتدا میانیگن سرعت بادهای روزانه و میانگین بادهای  .هـا استفاده شد نواقص آمار از روش تفاضل و نسبتای تكمیل رب

مرتب و سپس نمودار هر یک از ماه ها را به ترتیب ایستگاه  Spss, Excelحداکثری را با استفاده از نرم افزار های اماری 

سرعت و جهت بادهای میانگین و حداکثری انها استخراج شد و سپس با  wordplotر رم افزابررسی و سپس با استفاده از ن

بادهای حداکثری و همچنین نمودار میانگین ماهانه بادهای حداکثری به تحلیل  استفاده از نمودار طبقه بندی بادهای روزانه و

به تحلیل اماری آنها انجام شد سپس شدید() یحداکثری و مقایسه این بادها چه از لحاظ میانگین روزانه و چه از لحاظ بادها

عناصر اقلیمی را متناسب با دوره اماری مورد تحلیل قرار گرفت و سپس رابطه بین عناصر اقلیمی مذکور با بادهای شدید و 

ز ریک ارتباط همورد بررسی قرار گرفت و تاثیر و ا ضرایب همبستگی پیرسون با استفاده از Spssارتباط و همبستگی آنها در

 .و علل بدهای شدی در این منطقه بیبان شد ،عناصر اقلیمی مذکور با این بادها ذکر شد و در نهایت بیشترین تاثیر پذیری

 

 انواع توفان

 توفان گرد و خاک

و  توفان گرد شودیخشک را که اغلب سبب کاهش شدید دید بوسیله باد م اکخذرات گرد و خاک شن و  یادیمقدار ز لاقانت

تا  (و فاصله عمودی آن از چند متر )توفان شن شتریو ب لومتریک 1444-144نامند فاصله اقفی منطقه توفان گرد و بار  می غیار

شن بلند شده اک ارتفاع گردو خ شدبا می لومتریک 2-0گاهی غبار مواد و توفان گرد و غبار تا ارتفاع  باشدیم لومتریک نیچند

 .یعنی به پایداری توده های هوا در الیه مجاور زمین و سطوح باال بستگی دارد چرخشیی ها الطمبه نیروی بد و درجه توسعه ت

 میلیمتر ( را با خود می برد و شن نرم و گرد و غبار تا هزاران کیلو 8تا5قطر )با  بادهای قوی شن و حتی سنگ های کوچک
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غبار و خاک و شن تدریجا به صورت یک الیه گرد و  متر از منطقه بلند شده و برده می شود و سبب کاهش دید می گردد و

 144-04و  144-14هنگام طوفان گرد و خاک دید بر حسب شدت در محدوده وسیعی از  .قابل مالحظه ای ته نشین می شود

 بقا آن و کاهش در دید تعیین می شود بر حس تداوم زمانی این پدیدهکلیومتر تغییر می کند شدت طوفان گرد و خاک توسط 

خاک اغلب در نیمه گرم سال مشاهده می  نوع طوفان کوتاه مدت تا نیم ساعت و طوالنی دیده می شود ولی توفان گرد وبه دو 

عد از ظهر رخ می دهند که می شود و با توجه ببه تغیییرات روزانه بیشترین تعداد طوفان های گرد و خاک در حوالی ظهر و ب

الكتریسته جرمی مربوط به طوفان گرد غبار بر روی  .ی توده هوا باشدو ناپایداررعد لی چگا، تواند مربوط به تغییرات روزانه

ارتباطات رادیو تاثیر می گذارد و الیه هوای گرد و غبار اغلب در در ساعت روز به شدت گرم شده و پتانسیل رطوبت نسبی 

 .(1387، حسینی) یایدیادی کاهش می مقدار ز

 

 کاگرد و خ یهافاناع توانو

 .شودیم و جبهه ای تقسیم ییدو نوع درون توده هواه ب یبطور کل اکخ د وگر فانوت

مراکز پر فشارها و  حواشی در جنوب غربی و (وفانت)منطقه  ویق دهایگرد و خاک درون توده های هوایی در منطقه با توفان

اتفاق  د در جلوی جبهه سردابیت وقت هه ای عمدتا در منطقهبج اکگرد وخ توفانی دهند رخ م تیل تقوامراکز کم فشار درح

حرکت  ینیب شیحرکت جبهه است و پ ینیب شیحرکت توفان گرد و خاک جبهه ی همزمان با پ پیش بینی ادیم می افتد

 .استمنطقه  یحرکت هوا شیمطابق با بگرد وخاک درون توده هوا  وفانت

 

 طوفان تندری

صدا  نیا .شودیگزارش متندری  طرفان ،شد دهیتندر شنای صد هیستگایهرگاه در ا یجهان یاساس توافق سازمان هواشناس بر

 8سلول توفان قطری در حدود  کیبا  یواحد همرفت یک .آذرخش استاز تسلط سریع هوا در مسیر بک  به علت ارتعاش ناشی

طوالنی دتی رای مرا ب طوفان منفردسلول یک  .شودیدری محسوب مناز وبالگهای نوفان ت یكی صهیخص نیدارد که ا لومتریک

 .ساعت ندارنداز چند  شیعمری ب نفردهای م سلول ،وان مشاهده نمودنمیت

 

 ندریطوفان ت سلول کی یدوره زندگ ساختار

 شودیم میم آن به سه دوره تقسائگسترش ف زانیری با توجه به نوع حرکت و متندسلول طوفان یک  یزندگ دوره

 

 مرحله كومولوسی یامرحله اول رشد 

 ،از نوع کومرلوس بزرگ ابرهای رندیگیاند شكل م افتهی یشتریب یکه رشته ها یکومولوس یرهاابوشه ای از له از خرحم نیا

با ارتفاع  up drft انیر وجود داشته و بر حسب شدت جرابدر درون  up drft انیجر .خورند یس به چشم مالوکومولو ک

شدن به  کیبا نزد up draft انیمیشود شدت جر زیر ناب هلقبرجک و  جادیا موجبه بر لعودی در قص انیجر نیا ادیم شیافزا

بر به سرعت خود را به ترازهای اهوای محیط گرمتر بوده و  از ریمرحله هوای درون ا نیا در .ابدی یم شیافزاتمه مرطه رشد اخ

ترازها بدون سلول  امتمه و در ت سلول طوفان همگرا بودمف به ساطراند هوای محیط از کف و ارس یصفر م همدمایباالتر از 

 ژهیوابر  آب بدونات ذروجود ندارد امااز ابر بارش  وجچه امكان خر اگر دینما یم هیرا تغذ انیجر بدین وسیلهو.  شودیم داخل
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ه اتمه مرحلهنگام خ در ها به عمل آمده )مخصرصاابرکه از درون بانی های  دهید لهیتراز انجماد وجود دارند و بوس یكیدر نزد

 را به ترازهایآنها را مطلق نگه داشته با خود  در افت آب انیسبک اند جر ذرات نیا چون .ن و برف گزارش شده استرابارشد( 

 لومتریک 9تا  8به  لومتریک 3تا  7قطر سلول از  مدت نیکشد و در ا یطول مدقیقه 1مرطه معموال  نیکند ا یباالتر حمل م

 .متر بر ثانیه میر سد 15تا  14به  ابرله قافت  رسرعت آپ د كندیرشد م یمتر9444تا  4254 قائم تا ارتفاعو بطور  رسدیم

 

 بلوغ مرحله

است باران به  کشخ برا ریز یکه هوا یدرموقع ءبه جز .مرحله بلوغ است آغاز بر نشان دهنده اقطرات باران از کف  نیاول زشیر

در افت شدید آب  انیجر شوندیم ریبه سطح زمین تبخ دنیاز رست باران قبل شک قطراخ طیدر شرا رایسطح زمین میرسد ز

موجب انبار شدن حجم عظیمی از آب باال تری از انجماد شده و اندازه قطرات آب و دانه های برف و یخ آنچنان رشد می کنند 

 ،وجب تضعیفم اکیكصطا نیروی کشش بینزوالت آ ختنیبا فرو ر همراه . که دیگر آپ در افت انها قادر به نگهداری آنها نیست

همزمان  نیو باران در سطح زم down drahا عموالشود م یم down draft انیفن به جر تبدیل آن به جریاندرافت و پآ

به  پهلو افقی و هم بطوربه قائم  مربوط سپسشروع و  انجمادتر از ا نییشود در باال پا یکه بران آغاز م یرازت در .باشند یم

اع بزرگ تر است الیه ای دما اشبافت محیطی  از لپس ریتمحیط  لپس ریتبرابر اوال در چون  كندیمرشد پهلوی آپ در افت 

را شیب دار  تیر پسدارد که ل شیهوای محیط گرا خولیا دمیشود ثان رفتدان  جبمو پایین سوبه ضرو یک  داریشدن ابر ناپا

ی می شود و لذا نفوری منایروی شتیجه ایجه نوا در نک شدن هنخموجب  ادتراز انجمن ریدر ز خیذوب برف و ثانیا  .نگاه دارد

همه مظاهر آن از خود نشان می دهد  انیدوره توفان را در م نیدتریبلوغ شد هحمر .ی یابدت گسترش مبه سرعت اف ردان د 

ابر  در درون ندوشیم دهید (ای قوی )گاست هابادهو  دیباران شد نیدر سطح زم و .ردیگیدر بر م زیابر را ن یكیالكتر تیکه فعال

 .(بارد )نیز تالطم شدید وجود دارد اگر تگرگی وجود داشته باشد معموال در این مرحله می 

 

 مرحله نابودی با انهدام توفانهای شدید

بارش بیشتری از  شودیم ریاما رفته رفته که طوفان پ .که دان درافت در مجاورت آپ درافتی قوی تشكیل می شود میقبال گفت

رفته و  نیکرده و کم کم تمامی ابر را اشغال میكند لذا آپ درافت کامال از ب دایپ یشتریو دان درافت گسترش ب نمودهابر نزول 

تراکمی رخ نمی دهد و ابر تنها از ذخائر آب خود استفاده  گرید نیافت درمیاید بنابرا درتمامی حرکت قائم ابر بصورت دان 

دان درافت می شود در مدتی که دان درافت و باران وجود دارد  فیبارش و تضعدت کاهش شموجب  تیامر در نها نیا كندیم

کامال منحل شده و از  ایدمای ابر با محیط یكسان می شود و ابر  .ابراز محیط سردتر بوده و وقتی که دان درافت خاتمه می یابد

 .مرحله نشان می دهند نی( ابر را در ا1بین میرود شكل )
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 در مرحله انهدامونیمبوس ابر كمول :(2شکل )

 

 بر وقوع توفان میجت استر ریتاث

 شودیمشاهده م پاوزمرز تروپو نیریز یكیر نزدد حداکثر باد نیکه بزرگتر باشدیعمودی باد دارای یک یا چند حداکثر م مرخین

قه حداکثر نطم تیوقعم و میمحور جت استر ندهیآ تیموقع .شود یجوی مربوط م های میحداکثر اغلب به جت استر نیا

ظاهر  ارییلیم 744و  344بر روی نقشه های  شتریب ها میگردد جت استر یم ینیب شیپ میسرعت باال بر روی محور جت استر

آنها  نیب هیبا هم تطابق دارند با زاو یحرارت انیافقی فشار گراد انیگراد كهینتیجه می شود تا زماناد حرارتی بمفهوم  از .شودیم

و  .باال با ارتفاع تضعیف می گردد انیجهت ها مخالف باشند گراد كهیشود در صورت یم تیا ارتفاع تقوباد بباشد  ±94کمتر از 

 نیباشد بنابرا ±94برابر  یحرارت انیفشار و گراد انیگراد نیب هیکه زاوتطبیق می نماید  تفاعسطح حداکثر سرعت با ار نجهیدرئ

 .فشار باشد انیحرارتی مخالف جهت گراد انینمود که در باالی آن جهت گرادرا تعیین بر روی نقشه های جو باال سطحی  دیبا

کند افقی نیست و بصورت ناودان مانند ظاهر می شود که در  یرا قطع م ها میی که محور جت استرادحداکثر سرعت ب سطح

( به آسانی 7ل )حداکثر شكاخطوط هم سرعت باد و  -8شكل  ردیگیقرار م میحداقل ارتفاع سمت چپ محور جت استر

 .دیآ یبدست م میجت استر تیمحور ها موقع نیبا وصل ا کند یسرعت باد را مشخص م نیشتریمناطقی که در امتداد محور ب
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 توزیع باد حدا كثر در جت استریم :(3شکل )

 

 و حرکت بینی پیش پایه بر و جهانی( GHFZ) شكل تغییر و حرکت بینی پیش پایه بر استریم جت محور موقعیت بینی پیش

 باد در خصوصیت مهمترین عمل در و جالبترین .میگیرد انجام باد سرعت حداکثر نقطه روی بر استریم جت محور شكل تغییر

 ولی میگیرد قرار تروپوپاز مرز زیرین مجاور در معموال جت محور که شد مشاهده قبال است استریم جت تشكیل باال سطوح

 و باالتر و تر بقین ارتفاعات در ثانوی های حداکثر .است ممكن اوقات بعضی ارتفاع با باد عتسر توزیع بودن الخط منحنی بعلت

 الیه به اغلب نامند می متوسط جت مقیام نظر از آنها گاهی قسمتها این میشود ایجاد زمین مجاور الیه در استریم جت حتی

 جت میرسد نظر به دانند نمی مربوط شود می اسبنم باد عترس و جهت شدید تغییرات برای کال آنها مرز که معكوس های

 پراکندگی و زیرین سطح تاثیر بعلت اینجا در ولی بگیرند بر در را زمین مجاور الیسه از بخشی توانند می متوسط های استریم

 دارند شیدی بقتطا عدم رفشا گرانیان با ها استریم جهت در باال سرعت اغلب بماند پایدار توانند نمی جت جنبشی انرژی سریع

 ممكن هوا جریان کنند می سازی هموار هوا وضع های نقشه روی بر استریم جت منطقه در فشار گرادیان آنالیز بهنگام چون

 در اینرو از گیرد می قرار کمی نسبتا فشار منطقه گرادیان در حال این در و نماید حفظ را زیاد سرعت زمانی مدت برای است

به وقوع  زایی چرخند ماند عظیمی فرآیندهای چنین یک و دهند می تشكیل وسیع منطقه یک در فشار ندامی بعدی مراحل

 .می پیوندد
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 محور جت استریم -2خطوط هم سرعت باد-1نقشه حداكثر سرعت باد و جت استریم :(4شکل )

 اسکوال 

 فشار کم مراکز و شدید ل هایكواس .نامند می اسكوال را بیشتر و نات 04 حدود مقدار تا باد سرعت مدت کوتاه افزایش

 بعبارت یا و میرسد هم نات 744 به موارد بعضی در و نموده تجاوز انات44 از زمین سطح مجاورت در باد سرعت گرمسیری

 اسكول عبور هنگام باد جهت میشود ناحیه در با گرانیان افزایش سبب که است باال محلی مدت کوتاه تقویت اسكوال دیگر

 عبور از بعد و سریع افزایش سپس و رافت فشار محطی نوسانات با معموال اسكوال عبور میشود متحمل را شدیدی راتتغیی

 به اغلب اسكوال .میشود مشاهده نیز دما کاهش اسكول عبور حین اغلب .است همراه نگار فشار روی بر( افت مجددا اسكوال

 گردباد عبور ولی .میشود مربوط میگیرد بر در را زمین سطح مجاور هالیکه  افقی گردش محور با پایدار نسبتا گردباد ظهور

 نگرفته شكل خاک و گرد با شده بلند آب ستون و بوده زیاد چرخش نظر صورتیكه در نیز و ترنادومانند  قلم چرخشی محور

 ترندو و اسكرول .دارد وجود کلی هتشاب وجه اسكول و تورنادو بین این بنابر میشود مشاهده اسكوال بصورت بان دیده برای .باشد

 در سرد نسبتا هوای نزولی حرکات .میشود باد شدید بسیار تقویت موجب شده ایجاد ضعیف کامال بادهای ناحیه در گاهی

 تشكیل برای را مناسبی مكانیزم cb ایرهای جلوی قسمت در گرم نسبتا هوای صعودی حرکات و رگباری بارندگیها منطقه

 باشد پایدار و شدید عمودی حرکاتی که است سازگار هنگامی فقط مكانیسم این ولی آورند می دجوبو افقی ورمح با گردبادهای

 دوم نیمه ساعات از بعد اغلب ها اسكرال جابجایی حرکتهای توسعه ساالنه و روزی شبانه تغییرات گسترده مطابق های جابجایی

 شدید رگباری برف ریزش میگرند مشاهده هم زمستان در اسكوال هبتال میشوند مشاهده گرم دریاهای بروی تابستان در روز

اغلب در نیمه دوم روز  آنها هستند ترمودینامیكی و ناپایداری انرژی به وابسته مستقیما ها اسكول که است اسكوال همراه

گرم سال در ل در نیمه هنگامی که ابرهای همرفتی به حداکثر رشد خود می رسند به وجود می آیند در طول سال وقوع اسكوا

 .(1387، جوان نشاندهد )ماههای مارس و سبتامبر روی می آوریل تا اوت و در مناطق جنوبی و گرمتر در 

 

 علل پیدایش اسکوال

و جهه های  داریآنها را در توده هواهای ناپا دیبا نیوابسته است بنابرا cbبه توسعه ابرهای  مایمستق اسكوال ها شیدایپ نچو

 و نمودی جستجوج
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ت د پشسربوده و در توده هوای  یكینامیاسكول توده هوا هنگامی ظاهر می شود که همرفت کامال حرارتی یا ترمود -1

 چرخندها روی می دهد

گرم نسبتا  یتوده هوا كهیهنگام، ه سرد با جبهه سرد مخلوط روی می دهندجبهال جبهه ای : اغلب هنگام عبور واسك -7

 ل می شودیشكت سرد ت جبههاع باشد پشخشک و دور از حالت اشب
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 بودن توده هوا داریناپا -7

 .هوا در جلو جبهه سرد زید و اختالف دما در دو طرف آن شدید باشد دمای  -3

 طاع گرمقله قبخش نزدیک به  ژهیباشد بو میحرکات جبهه مال  -0

وگرایی خطوط هم ارتفاع در قسمت جلو ناوه  ی در سطح زمین بانوبا ضعیف جنوب غربی با جنسبتهای ادب ییواگرا  -5

 باشد هوا تر از باال برای اسكول های درون توده

های الوسكا جبهه ای عمال یهالاسكوابرای  مید در ناحیه جت استراشدید ب فیخطوط هم ارتفاع و تضع نیاگر ا  -0

برف  زشیر یمراه دارد وله به دیشدیاد عبور ب هنگام ندآیوجود ه ب ها میت استرج واچرخندیجبهه ای در بخش 

آنها معموال در  شودینی نسبتا کمی در منطقه بدهای شدید مشاهده نمابوده و بعد از فاصله زم یلامعموال متو دیشد

 کم فشار رطوبت هواکز مر یكینزد چون در .زمستان عقب مرکز کم فشار بر روی دریا و سواحل آن مشاهده می شوند

اغلب در نزدیكی مرکز کم فشار مشاهده می شود به ویزه در نزدیكی قله  هوا وجود دارد اسكول ستردهصعود گو  دزبا

 .قطاع گرم مرکز کم فشار جوان به وجود می آید

 

 روش كار

بستر مناسب در مطالعات اقلیمی و هواشناسی دسترسی به داد ه های مطمئن از یک شبكه مناسب ایستگاهی در یک دوره 

تراکم شبكه ایستگاهی نیز ، اقلیمی بررسی شده دارد ه عنصرآماری می باشد گرچه طول دوره آماری مناسب بستگی تام ب

که از این دادها برای رسیدن به تحقیقی جامع بهره گرفته  .می باشد حساس به تو پو گرافی منطقه و عنصر اقلیمی مورد نظر

ای  های کتابخانه شده است که این تحقیق ازنظر هدف تحقیقی کاربردی و ازنظر ماهیت و روش تحقیق ترکیبی است از روش

، حداکثر سرعت روزانه، زانهوباشد؛ که برای دستیابی به آمار میانگین متوسط سرعت ر تحلیلی و میدانی می ،توصیفی ،)اسنادی(

 70ایسـتگاه سینوپتیک کـه دارای آمـار بلندمدت  5از ،ساعات آفتابی ،دمای حداقل و حداکثر روزانه ،حداقل سرعت رزوانه

 .ها در این دوره دارای آمار باشند استفاده شد ( که سعی شد که از دوره آماری مشترک که همه ایستگاه7410-1991ساله )

سپس ابتدا میانیگن سرعت بادهای روزانه و میانگین بادهای  .هـا استفاده شد نواقص آمار از روش تفاضل و نسبتیل برای تكم

مرتب و سپس نمودار هر یک از ماه ها را به ترتیب ایستگاه  Spss, Excelحداکثری را با استفاده از نرم افزار های اماری 

سرعت و جهت بادهای میانگین و حداکثری انها استخراج شد و سپس با  lotwordpبررسی و سپس با استفاده از نرم افزار 

بادهای حداکثری و همچنین نمودار میانگین ماهانه بادهای حداکثری به تحلیل  استفاده از نمودار طبقه بندی بادهای روزانه و

به تحلیل اماری آنها انجام شد سپس (شدید) یحداکثرو مقایسه این بادها چه از لحاظ میانگین روزانه و چه از لحاظ بادهای 

عناصر اقلیمی را متناسب با دوره اماری مورد تحلیل قرار گرفت و سپس رابطه بین عناصر اقلیمی مذکور با بادهای شدید و 



 شهری مدیریت و عمران جغرافیا، مطالعات

 732 -704، صفحات 1041 بهار ،1 شماره ،8 دوره

751 

 

ز مورد بررسی قرار گرفت و تاثیر و ارتباط هریک ا ضرایب همبستگی پیرسون با استفاده از  ,Spssارتباط و همبستگی آنها در

 .و علل بدهای شدی در این منطقه بیبان شد ،عناصر اقلیمی مذکور با این بادها ذکر شد و در نهایت بیشترین تاثیر پذیری

 

 تجزیه و تحلیل

در ایستگاه ژئوفیزیک در این ایستگاه در فصل زمستان بادهای شدید جنوبی هستند و از سمت جنوب می وزند و در این فصل 

ز جنوب به سمت غرب گرایش دارند و از لحاظ شدت این بادها در ابتدای فصل سرعت می گیرند و تا اماکزیمم( ) یدشدبادهای 

در فصل بهار هم چنان تداوم شدید تری دارد و این داوم تا اواسط فصل بهار ادامه . انتهای فصل به شدت انها افزوده می شود

ن بادها کاسته می شود که نتیجه گیری این است که با شروع یدارد و در اواسط فصل بهار به طرف اواخر ان از میزان شدت ا

فصل سرد بادها زیاد شدت ندارند چون که درجه حرارت در فصل زمستان در همه جا تقریبا یكنواخت است و این باعث می 

الف درجه تخکه در آن ا این فصل نسبت به فصل زمستان شود که بادهای شدید وزش زیادی نداشته باشند ولی در فصل بهار

فصل ورد به  ،حرارت زیاد است چون با ورود به فصل بهار هنوز در بعض جاها سرمای زمستان خارج نشده و چون این فصل

دوره گرم سال است در بعضی جاها زمین گرم می شود و این باعث اختالف در درجه حرارت و شیو فشار و درنیجه وزش 

در فصل تابستان بادها . دها در فصل بهار نسبت به زمستان هم همین استاببادهای شدید می شود که علل شدید تر شدن 

نسبت به فصل بهار از شدت آنها کاشته شده و گرایش بادهای شدید به طرف سرعت های متوسط می باشد و در این فصل در 

که در این فصل هم دمای  این ایستگاه بادها از سمت جنوب وزش دارند و علت شدت کم تر آنها نسبت به فصل بهار این است

در فصل . هوا تقریبا یكنواخت شده است و اختالف درجه حرارت زیاد وجود ندارد و این باعث کم شدن شدت بادها شده است

پاییز هم در این ایستگاه در اوایل فصل بادها نسبت به اواخر فصل تابستان به تدریج در حال شدت گرفتن هستند و در اوایل 

ا نسبت به اوایل فصل پاییز شدت گرفته اند و این نشان مدخهد که ون پاییز هم فصل ورود به دوره سرد می هماه نوامبر باد

باشد و خروج از دوره گرم می باشد در این فصل هم چون گرمای تابستان هنوز محسوس است و سرمای فصل پاییز هم نمود 

 ده است و این خود افزایش باعث افزایش شیو گرادیان فشارشپیدا کرده است درنتیجه منجر به اختالف درجه حرارت مكانی 

شده و درنتیجه بادهای شدیدی که نتیجه اختالف شیو گرادیان فشار هستند را باعث می شود و در این فصل هم جهت عغالب 

شی از این می ابادهای ماکزیمم جنوبی می باشد و با نزدیک شدن به انتهای فصل باز هم از شدت بادها کاسته می شود که ن

باشد که در اواخر فصل پاییز چون دما منطقه از لحاظ دمایی تقریبا یكنواخت خواهد شد و در همه جا سرد شده است و 

اختالف درجه حرارت ها کم شده است و درنتیجه شیو گرادیان فشار خیلی کم خواهد شد و این منجر به کاهش فراوانی 

در شمیرانات در فصل زمستان در در اوایل فصل بادها نسبتا شدید هستند و و جهت  .بادهای شدید در اواخر فصل خواهد شد

چون بین فصل پاییز و زمستان اختالف دمایی وجود دارد و این ماه  جنوب غربی و شمال شرقی هستند، جنوبی بادها درجهت

و درنتیجه بادهای شدیدی وزش دارند  رفصل شروع زمستان می باشد در نتیجه اختالف دمایی با پاییز سبب اختالف شیو فشا

و در اواسط فصل زمستان غالب جنوبی قوت بیشتری می گیرند ولی از میزان شدت این بادها نسبت به اوایل فصل زمستان 

اختالف دمایی کم می باشد و  ،کاسته می شود و این به خاطر این است که در اواسط این فصل چون از لحاظ دمای منطقه

م خواهد بود درنتیجه از شیو اختالف فشار کاسته خواهد دشد و نتیجه این کاهش شیو گرادیان فشار کاهش کااغلب سرما ح

شدت بادهای ماکزیمم می باشد و در اواخر فصل زمستان بادهای ماکزیمم نسبت به اواسط فصل دوباره شدت میگیرند و اوج 

علل اینكه شدت بادهای ماکزیمم در اواخر این فصل این است  وبادهای ماکزیمم این فصل در اواخر فصل زمستان وزش دارند 
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که نسبت به اوایل فصل زمستان که اختالف دمایی بین پاییز و زمستان بود کم تر از اختالف دمایی بین زمستان و بهار است و 

اواخر فصل زمستان به  رچون بهار فصل ورود به دوره گرم سال است به طبع اختالف دمایی بیشتری با فصل زمستان دارد و د

فصل بهار در این فصل  .این دلیل که گرادیان شیو فشار باز هم رو به باال خواهد بود در نتیجه بادهای شدیدی وزش دارند

تغییرات بادها از نظر سرعت شدید ترین بادها در اوایل فصل زیاد و به تدریج با گذر فصل و نزدیک شدن به انتهای فصل این 

در فصل تابستان هم در این  .یمی کم می شود و جهت بادهای اغلب از جنوبی به سوی غربی گرایش دارندالمسرعت با شیب 

و در فصل پاییز در اوایل فصل بادها با توجه به نكات مذکور در مورد علل  .ایستگاه روندی مشابه روند فصل بهار را طی می کند

یر فصل ها و وزد به فصل بعدی که بیشترین اختالف دمایی را با هم یغتغییر شدت بادهای ماکزیمم در فصول قبل در زمان ت

دارند در نتیجه در اوایل فصل بادها طبیعتا بادها شدت بیشتری خواهند داشت که در این فصل نمود آن را خواهیم دید که در 

ته از شدت بادهای ماکزیمم کم فراوایل فصل پاییز شدت بادهای ماکزیمم زیاد است و با رسیدن به اواسط و اواخر فصل رفته 

در  .خواهد شد و در انتهای فصل بادها از لحاظ فراوانی شدت وزش بادهای ماکزیمم در حوالی سرعت های پایین تجمع دارند

اختالف دمایی که هنوز با فصل پاییز  دوشان تپه بادهای شدید به این صورت است که در فصل زمستان در اوایل فصل به لحاظ

ها شدید از لحاظ فراوانی شدت وزش آنها نسبت به اواسط فصل زمستان بیشتر می باشد و با ورود به ماه دوم فصل دبادارند 

زمستان از فراوانی شدت وزش انها تا حدی کاسته می شود که دلیل آنها یكنواخت شدت منطقه به لحاظ اختالف دمایی می 

ل و اوخر فصل را ندارد طبیعتا شیو گرادیان فشار هم کمتر می شود یواباشد که چون در اواسط فصل این اختالف دمای شدت ا

 یگریددر ماه سوم فصل زمستان که اخرین ماه فصل و ماه تغییر به دوره  .و در نتیجه بادها شدت اوایل و اواخر فصل را ندارند

داشته باشد که با بررسی نمودار  یاناز فصل سرد به فصل گرم(است این ماه باید بادهای ماکزیمم شدت بیشتری از لحاظ فراو)

ها و نقشه ها همین نتیجه به دست آمده و نشان میدهد که در ماه اخر زمستان نسبت به ماه اول بیشترین تفاوت دمایی در 

منطقه وجود دارد بدین صورت که در در این فصل گرمایی فصل بهار و جود هوای سرد ناشی از ورود تود های زمستانی باعث 

ایی شدیدی نسبت به اول و وسط فصل زمستان شده و در این ماه نسبته به دو ماه قبل شدت بادهای ماکزیمم از مد تفاوت

درفصل بهار در اوایل فصل که به دلیل سرد و گرم بودن هوا و منطقه بادها نسبت به  .لحاظ فراوانی بیشترین را در فصل دارند

در ماه دوم فصل بهار این اختالف شدت گرفته است و به شدت فراوانی  ود فصل زمستان در این ماه شدت بیشتری گرفته ان

بادهای ماکزیمم افزوده شده است و در انتهای فصل این اختالف دمای کم شده و توده هوای منطقه متجانس تر شده و از 

ادهای ماکزیمم هم در بت در فصل تابستان شد .فراوانی شدت بادهای ماکزیمم به نسبت اوایل و اواسط فصل کمتر شده است

اوایل و اواسط از لحاظ فراوانی اوایل فصل به نسبت اواسط فصل شدت بیشتری دارد در ماه های دوم و سوم فصل از فراوانی این 

در فصل پاییز در این  .شدت به نسبت کاسته می وشد و همان طور که نمودار و شكل های ترسیم شده همین را نشان میدهند 

که فراوانی در اوایل فصل در ماه اکتبر بادهای ماکزیمم به دلیل پیدا شدن اختالف در شیو  الست کامال آشكار و ماه به وضوح

گردان فشار و متجانس نبودن آن در این ماه می باشد و با ورود به ماه نوامبر از شدت این بادهای ماکزیمم نسبت به ماه قبل 

در وسط این فصل نسبت به اوایل فصل می باشد و در ماه سوم این فصل  هوا کاسته شده است که به علت متجانس تر شدن

کم ترین تعاداد شدت بادهای ماکزیمم را در بین ماه های فصل پاییز در این ایستگاه می باشد که در این ماه به علت همه گیر 

ر از اوایل فصل زمستان به طرف ذدر گدر مهرآباد در فصل زمستان  .شدن منطقه و نبود شیو گردان این کاهش را داشته ایم

اواسط و اواخر این فصل به شدت بادهی ماکزیمم افزوده خواهد شد در این منطقه با توجه به این که در ماه مارس بیشترین 

ر سرعت بادها را نسبت به دو ماه دیگر داریم و نمودارد روند ماکزیمم در این بادها نشان از افزایش سرعت بادهای ماکزیمم د
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به اخرین ماه فصل زمستان را نشان مدهد و دلیل این افزایش در اخرین ماه گرم شدن نسبی هوا در این ماه می باشد که  لاو

نشانه های فصل بهار هم کم کم ظاهر خواهند شد و این اختالف در بین فصول باعث اختالف در دمای توده هواهای مسبب این 

شد و در این فصل در اوایل فصل جهت بادهای ماکزیمم از غربی و تاحدی متمایل به امی ببادها که ناشی از شیو گردایان فشار 

در فصل بهار هم در اولین ماه از این فصل جهت همچنان مثل ماه  .جنوب غربی در انتهای فصل به کامال غربی متمایل شده اند

در این ماه به  .ی به نسبت تغییر میدهندردیگ های قبل غربی است و با گذر به اخر فصل بادها از صرف غربی به جهت های

شدیدترین بادهای طول دوره آماری در این فصل علی الخصوص در این ماه می باشد که به خاطر ترکیب تود هواهای نسبتا 

ماه  که در این فصل در که هنوز منطقه را تحت تاثیر قرار خواهند داد( می باشد ،زمستانسرد )بهار( و نسبتا گرم )گرم فصل 

بریل فزاوانی بادهای ماکزیمم در باال ترین حد خود می باشد و در ماه دوم فصل بهار از فراوانی این بادها به نسبت کاسته شده آ

و در ماه آخر این فصل بادها تقریبا شدت و حدت خود را نسبت به اوایل و اواسط خود را از دست داده اند و به کمترین مقدار 

در فصل تابستان در این فصل در این ایستگاه در اول فصل در ماه جوالی بادهای ماکزیمم در  .ه استخود در این فصل رسید

باالترین حد خود می باشند که به علت اختالف بین تابستان و بهار می باشد که هنوز توده هواهای منطقه توان اختالف را 

با گذر از ماه جوالی به ماه آگوست جهت بادها تقریبا  شند ومیتوان داشته باشند که و جهت بادها غربی و جنوب شرقی می با

از غربی به جنوب شرقی تغییر مسیر داده اند و بادهای ماکزیمم در این ماه نسبت به ماه قبل کاهش فراوانی داشته اند و این 

ین فصل بادها غربی از در فصل پایی .طور به نظر می رسد که بادهای غربی نسبت به دیگر جهات از شدت آنها بیشتر می باشد

شده اند و در ماه اول فصل پاییز شدت بادهای ماکزیم نسبت به ماه دوم و سوم از شدت بیشتری برخوردار می باشند و و در ماه 

دوم در ماه دوم شدت انها نسبت به ماه سوم همچنان زیاد است اما در ماه سوم فصل انتهایی پاییز به کمترین حد میزان شدت 

مم رسیده است که چون در این ماه تقریبا اختالف توده هوا از لحاظ زمانی به کمترین خود رسیده است که باعث یماکز بادهای

در ایستگاه چیتگر در فصل زمستان در ماه نوامبر بادها ماکزیمم سرعتی بین حد  .کمترین مقدار گرادیان شیو فشار شده است

 و در ماه دوم این فصل تقریبا همان روندماه قبل، اغلب جهات مختلف وزش دارند زدها اپایین تا متوسط را دارند و در این ماه با

هم از لحاظ سرعت و هم از لحاظ جهت با اندکی تغییر تكرار می شود و در ماه اخر فصل زمستان جهت بادهای ماکزیمم تقریبا 

ا هم قریب به این احتمال که بادها هرچی جر اینغربی شده اند و سرعت بادها نسبت به دو ماه قبل در حال افزایش است و د

غربی تر باشند سرعت انها هم بیشتر است و در این ماه هم از تعداد باد های آرام کم شده و هم به طرف حد های باالی بادهای 

انی بادهای وفرا در فصل بهار در اولین ماه این فصل نسبت به ماه اخر فصل زمستان. ماکزیمم به فراوانی آنها افزوده شده است

ماکزیمم همچنان در حال افزایش درصد بادهای حد باال است و در این ماه بادها تقریبا به سوی غرب در حال تک جهت شدن 

در ماه دوم فصل بهار نسبت به ماه قبل همچنان بادهای ماکزیمم درحال افزایش فراوانی تعداد بادهای با شدت باال . می باشند

هم غربی تر شده است و در ماه سوم فصل بهار بادهای شدید نسبت به ماه قبل از لحاظ شدت  نت امی باشد و همچنین جه

در حال فروکش کردن است و فراوانی انها از حدهای باال به طرف پایین در حال افزایش است و همچنین با کاهش سرعت 

در فصل تابستان . هات دیگر هم وزش دارندجوی بادهای شدید نسبت به ماه قبل بادها دیگر کامال غربی نمی باشند و از س

اولین ماه در این فصل بادها نسبت به اخرین ما فصل بهار کاهش سرعت را داشته اند و و جهات انها هم به این صورت شده 

در دومین ماه فصل تابستان شدت بادهای ماکزیمم نسبت به ماه قبل کاهش  ،است که از همه جهات شاهد وزش بادها هستیم

در  .در سرعت بادهای ماکزیمم داشته ایم و جهت بادهاها حدودا از غرب به سمت جنوب و جنوب شرقی تغییر مسیر داده اند را

آخرین ماه فصل قبل )فصل پاییز بادها نسبت به فصل قبل و بخصوص در ماه اکتبر سرعت بادهای ماکزیمم نسبت به ماه 
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پاییز فراوانی بادهای ماکزیمم به سمت سرعت های پایین گرایش پیدا کرده  لصدر دومین ماه ف، تابستان( در حال افزایش است

در ماه سوم فصل پاییز جهت بادها  ،است و نسبت به ماه قبل از شدت این بادها کاسته شده است و از اغلب جهات وزش دارند

در این ماه نسبت به دو ماه قبل  ممتقریبا از غربی خارج و به دیگر جهات متمایل شده است و همچنین سرعت بادهای ماکزی

 .فصل پاییز در کمترین حد خود از لحاظ فراوانی شدت بادهای ماکزیمم می باشد

 

 پاسخ گویی به فرضیات

 .رابطه وجود دارد های شدید روزانهبین عناصر اقلیمی و سرعت باد 

تگاه های مورد مطالعه نتیجه به این صورت یسابررسی رابطه بین عناصر اقلیمی در ، با توجه فرضیه مطرح شده در این باره

 است که در ایستگاه مهر آباد نشان میدهد:

 

 ایستگاه مهرآباد:

در  r = 17/4 روزانه و بادهای شدید روزانه: چون ضریب همبستگی رابطه بین دمای حداقل با استفاده از ضریب همبستگی -

که بین دمای حداقل و بادهای شدید رابطه مثبت و معنا داری رت صو/ می باشد معنی دار می باشد و به این 41سطح اطیمنان 

 .وجود دارد در نتیجه فرضیه بین این که بین عنصر دمای حداقل و بادهای شدید رابطه وجود درد پذیرفته می شود 

ر سطح د r = 40/4 و بادهای شدید روزانه: چون ضریب همبستگی رابطه بین بارش روزانه با استفاده از ضریب همبستگی -

/ می باشد معنی دار می باشد و به این صورت که بین دمای حداقل و بادهای شدید رابطه مثبت و معنا داری وجود 41اطیمنان 

 .دارد ولی ضعیف است در نتیجه فرضیه بین این که بین عنصر دمای حداقل و بادهای شدید رابطه وجود درد پذیرفته می شود 

در  r = 11/4 ابطه بین دمای حداکثر روزانه و بادهای شدید روزانه: چون ضریب همبستگیر یتگبا استفاده از ضریب همبس -

/ می باشد معنی دار می باشد و به این صورت که بین دمای حداکثر و بادهای شدید رابطه مثبت و معنا 41سطح اطیمنان 

شدید رابطه وجود درد پذیرفته می شود و به ای ادهداری وجود دارد در نتیجه فرضیه بین این که بین عنصر دمای ححداکثرو ب

 .این معنی است هرچه دمای حداکثر ما باال باشد باد های شدید هم شدت میگیرند

در سطح  r = 40/4 رابطه بین ساعت آفتابی و بادهای شدید روزانه: چون ضریب همبستگی با استفاده از ضریب همبستگی -

به این صورت که بین ساعت آفتابی و بادهای شدید رابطه مثبت و معنا داری  و باشد/ می باشد معنی دار می 41اطیمنان 

 وجود دارد

در سطح  r = 72/4 رابطه بین جهت باد و بادهای شدید روزانه: چون ضریب همبستگی با استفاده از ضریب همبستگی -

دید رابطه مثبت و معنا داری وجود ش ادهای/ می باشد معنی دار می باشد و به این صورت که بین جهت باد و ب41اطیمنان 

دارد در نتیجه فرضیه بین این که بین عنصر جهت باد و بادهای شدید رابطه وجود درد پذیرفته می شود ولی و به این معنی 

 .است شدت بادها هم از جهت باد تاثیر پذیر است

 

 ژئوفیزیکایستگاه 

در  r = 43/4 انه و بادهای شدید روزانه: چون ضریب همبستگیوزر رابطه بین دمای حداقل با استفاده از ضریب همبستگی -

/ می باشد معنی دار می باشد و به این صورت که بین دمای حداقل و بادهای شدید رابطه مثبت و معنا داری 41سطح اطیمنان 

 .ه می شود فتشدید رابطه وجود درد پذیر وجود دارد در نتیجه فرضیه بین این که بین عنصر دمای حداقل و بادهای
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در  r = 18/4 رابطه بین دمای حداکثر روزانه و بادهای شدید روزانه: چون ضریب همبستگی با استفاده از ضریب همبستگی -

/ می باشد معنی دار می باشد و به این صورت که بین دمای حداکثر و بادهای شدید رابطه مثبت و معنا 41سطح اطیمنان 

ین این که بین عنصر دمای ححداکثرو بادهای شدید رابطه وجود درد پذیرفته می شود و به ب وجود دارد در نتیجه فرضیه داری

 .این معنی است هرچه دمای حداکثر ما باال باشد باد های شدید هم شدت میگیرند

 

ح سطدر  r = 44/4 ریب همبستگیرابطه بین بارش روزانه و بادهای شدید روزانه: چون ض با استفاده از ضریب همبستگی -

/ می باشد معنی دار می باشد و به این صورت که بین بارش و بادهای شدید رابطه وجود ندارد وجود در نتیجه 41اطیمنان 

 .فرضیه بین این که بین عنصر بارش و بادهای شدید رابطه ندارد و فرضیه ما رد می شود 

در سطح  r = 41/4 روزانه: چون ضریب همبستگیساعت آفتابی و بادهای شدید رابطه بین  با استفاده از ضریب همبستگی -

 ./ می باشد معنی دار نمی باشد و به این صورت که بین ساعت آفتابی و بادهای شدید رابطه معنا داری وجود دارد 41اطیمنان 

در سطح  r = 18/4 همبستگی رابطه بین جهت باد و بادهای شدید روزانه: چون ضریب با استفاده از ضریب همبستگی -

/ می باشد معنی دار می باشد و به این صورت که بین جهت باد و بادهای شدید رابطه مثبت و معنا داری وجود 41طیمنان ا

دارد در نتیجه فرضیه بین این که بین عنصر جهت باد و بادهای شدید رابطه وجود درد پذیرفته می شود ولی و به این معنی 

 .استا هم از جهت باد تاثیر پذیر است شدت باده

 

 شمیراناتایستگاه 

در  r = 71/4 روزانه و بادهای شدید روزانه: چون ضریب همبستگی رابطه بین دمای حداقل با استفاده از ضریب همبستگی -

معنا داری  / می باشد معنی دار می باشد و به این صورت که بین دمای حداقل و بادهای شدید رابطه مثبت و41سطح اطیمنان 

 .ه فرضیه بین این که بین عنصر دمای حداقل و بادهای شدید رابطه وجود درد پذیرفته می شود جوجود دارد در نتی

در  r = 77/4 رابطه بین دمای حداکثر روزانه و بادهای شدید روزانه: چون ضریب همبستگی با استفاده از ضریب همبستگی -

مای حداکثر و بادهای شدید رابطه مثبت و معنا د/ می باشد معنی دار می باشد و به این صورت که بین 41سطح اطیمنان 

ی شدید رابطه وجود درد پذیرفته می شود و به داری وجود دارد در نتیجه فرضیه بین این که بین عنصر دمای حداکثرو بادها

 .این معنی است هرچه دمای حداکثر ما باال باشد باد های شدید هم شدت میگیرند

در سطح  -r = 40/4 بطه بین بارش روزانه و بادهای شدید روزانه: چون ضریب همبستگیرا با استفاده از ضریب همبستگی -

د و به این صورت که بین بارش و بادهای شدید رابطه دارد ولی معكوس است با این / می باشد معنی دار می باش41اطیمنان 

 .حال فرضیه ما تایید می شود

در سطح  r = 17/4 فتابی و بادهای شدید روزانه: چون ضریب همبستگیآرابطه بین ساعت  با استفاده از ضریب همبستگی -

رت که بین ساعت آفتابی و بادهای شدید رابطه معنا داری وجود دارد و / می باشد معنی دار نمی باشد و به این صو41اطیمنان 

 .فرضیه ما تایید میشود

در سطح  r = 00/4 روزانه: چون ضریب همبستگی رابطه بین جهت باد و بادهای شدید با استفاده از ضریب همبستگی -

/ می باشد معنی دار می باشد و به این صورت که بین جهت باد و بادهای شدید رابطه مثبت و معنا داری وجود 41اطیمنان 

نی عدارد در نتیجه فرضیه بین این که بین عنصر جهت باد و بادهای شدید رابطه وجود درد پذیرفته می شود ولی و به این م

 .اد تاثیر پذیر استاست شدت بادها هم از جهت ب
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 چیتگرایستگاه 

در  r = 48/4 روزانه و بادهای شدید روزانه: چون ضریب همبستگی رابطه بین دمای حداقل با استفاده از ضریب همبستگی -

رابطه مثبت و معنا داری / می باشد معنی دار می باشد و به این صورت که بین دمای حداقل و بادهای شدید 41سطح اطیمنان 

 .دارد در نتیجه فرضیه بین این که بین عنصر دمای حداقل و بادهای شدید رابطه وجود درد پذیرفته می شود وجود 

در  r = 48/4 رابطه بین دمای حداکثر روزانه و بادهای شدید روزانه: چون ضریب همبستگی با استفاده از ضریب همبستگی -

ورت که بین دمای حداکثر و بادهای شدید رابطه مثبت و معنا معنی دار می باشد و به این ص / می باشد41سطح اطیمنان 

داری وجود دارد در نتیجه فرضیه بین این که بین عنصر دمای حداکثرو بادهای شدید رابطه وجود درد پذیرفته می شود و به 

 .میگیرنداین معنی است هرچه دمای حداکثر ما باال باشد باد های شدید هم شدت 

در سطح  r = 44/4 رابطه بین بارش روزانه و بادهای شدید روزانه: چون ضریب همبستگی همبستگی با استفاده از ضریب -

/ می باشد معنی دار می باشد و به این صورت که بین بارش و بادهای شدید رابطه دارد ولی معكوس است با این 41اطیمنان 

 .حال فرضیه ما تایید می شود

در سطح  r = 45/4 بین ساعت آفتابی و بادهای شدید روزانه: چون ضریب همبستگی رابطه تفاده از ضریب همبستگیاسبا  -

/ می باشد معنی دار نمی باشد و به این صورت که بین ساعت آفتابی و بادهای شدید رابطه معنا داری وجود دارد و 41اطیمنان 

 .فرضیه ما تایید میشود

در سطح  r = 05/4 ادهای شدید روزانه: چون ضریب همبستگیرابطه بین جهت باد و ب بستگیهمبا استفاده از ضریب  -

/ می باشد معنی دار می باشد و به این صورت که بین جهت باد و بادهای شدید رابطه مثبت و معنا داری وجود 41اطیمنان 

و به این معنی  جود درد پذیرفته می شود ولیو دارد در نتیجه فرضیه بین این که بین عنصر جهت باد و بادهای شدید رابطه

 .است شدت بادها هم از جهت باد تاثیر پذیر است

 

 دوشان تپه ایستگاه

در  r = 17/4 روزانه و بادهای شدید روزانه: چون ضریب همبستگی رابطه بین دمای حداقل با استفاده از ضریب همبستگی -

این صورت که بین دمای حداقل و بادهای شدید رابطه مثبت و معنا داری  به/ می باشد معنی دار می باشد و 41سطح اطیمنان 

 .وجود دارد در نتیجه فرضیه بین این که بین عنصر دمای حداقل و بادهای شدید رابطه وجود درد پذیرفته می شود 

در  r = 11/4 مبستگیه ن دمای حداکثر روزانه و بادهای شدید روزانه: چون ضریبرابطه بی با استفاده از ضریب همبستگی -

/ می باشد معنی دار می باشد و به این صورت که بین دمای حداکثر و بادهای شدید رابطه مثبت و معنا 41سطح اطیمنان 

بطه وجود درد پذیرفته می شود و به داری وجود دارد در نتیجه فرضیه بین این که بین عنصر دمای حداکثرو بادهای شدید را

 .ی حداکثر ما باال باشد باد های شدید هم شدت میگیرندمااین معنی است هرچه د

در سطح r = 40/4 رابطه بین بارش روزانه و بادهای شدید روزانه: چون ضریب همبستگی با استفاده از ضریب همبستگی -

با این  است/ می باشد معنی دار می باشد و به این صورت که بین بارش و بادهای شدید رابطه دارد ولی معكوس 41اطیمنان 

 .حال فرضیه ما تایید می شود

 

در سطح  r = 41/4 آفتابی و بادهای شدید روزانه: چون ضریب همبستگی رابطه بین ساعت با استفاده از ضریب همبستگی -

 / می باشد معنی دار نمی باشد و به این صورت که بین ساعت آفتابی و بادهای شدید رابطه معنا داری وجود دارد و41اطیمنان 

 .ضیه ما تایید میشودفر
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در سطح  r = 32/4 د روزانه: چون ضریب همبستگیرابطه بین جهت باد و بادهای شدی با استفاده از ضریب همبستگی -

/ می باشد معنی دار می باشد و به این صورت که بین جهت باد و بادهای شدید رابطه مثبت و معنا داری وجود 41اطیمنان 

معنی  که بین عنصر جهت باد و بادهای شدید رابطه وجود درد پذیرفته می شود ولی و به این ایندارد در نتیجه فرضیه بین 

 .است شدت بادها هم از جهت باد تاثیر پذیر است

 

 ت و ضعف می باشددرابطه هر یک از عناصر اقلیمی با میانگین سرعت باد دارای ش

بادهای شدید وجود دارد و این ارتباط دارای شدت و ضعف  می وفرضیه مطرح شده این است که ارتباطی که بین عناصر اقلی

 :می باشد و به این صورت است

 

 ایستگاه مهرآباد

در ایستگاه مهراباد بین بادهای روزانه حداقل و بادای شدید رابطه وجود دارد و این ارتباط مثبت و مستقیم و در حد ضعیف 

رابطه بین دمای حداکثر و بادهای شدید هم مثبت و مستقیم  .ف استضعیاست یعنی با اینكه راتباط دارد ولی این ارتباط 

درصد که در حد  40/4بین بارش و بادهای شدید روزانه . ولی اثر گذار استدرصد است پس ضیف است  11/4است ولی چون

ت و مستقیم است مثبدرصد است که در اینجا هم رابطه  40/4خیلی ناچیز و کم می باشد و بین سات آفتابی و بادهای شدید 

ه بین دیگر پارامترها را با درصد است که بیشترین رابط 72/4بین جهت باد وشدت بادهای روزانه هم  .ولی خیلی ضعیف است

شدت بادها دارد و به این معنی است که شدت بادها از با جهت انها تغییر میكند و با توجه به نتایج به دست آمده از نتایج 

یستگاه نشان مدهد که هرچه جهت بادها به طرف غرب باشند بادها دارای شدت بیشتری می باشند و ن اجهت و سرعت از ای

 .جنوب و جنوب شرق و یا شرق تغییر جهت می دهند از شدت سرعت آنها کاسته می شود هرچه به سمت

 

 ژئوفیزیکایستگاه 

ادهای شدید و عناصر رابطه دارای شدت و ضعف ب در این ایستگاه با توجه فرضیه مطرح شده به بررسی این فرضیه که بین

ید رابطه وجود دارد و این ارتباط مثبت و مستقیم و در بین بادهای روزانه حداقل و بادای شد است به این صورت است که

ه است یعنی با اینكه راتباط دارد ولی این ارتباط خیلی ضعیف است و حتی نمیتوان ادعا نمود که هرچ درصد است و 43/4

یم است ولی رابطه بین دمای حداکثر و بادهای شدید هم مثبت و مستق .دمای حداقل کمتر باشد شدت بادها شدیدتر می شوند

بین بارش و .  .درصد است پس و اثر گذار است و می توان به نسبت در حد بین متوسط و ضیف در نظر گرفت 18/4چون

طی بین بارش و شدت بادها وجود ندارد و نمیتوان ادعا کرد در این بادرصد که در که هیچ ارت 44/4بادهای شدید روزانه 

درصد است که در اینجا هم رابطه مثبت و مستقیم  41/4ین سات آفتابی و بادهای شدید و ب .ایستگاه این دو با هم رابطه دارند

بین جهت باد وشدت بادهای  .است ولی خیلی ضعیف است و در حد صفر است ویا شاید می توان گفت که هیچارتباطی ندارند

گر پارمتر ها دارند این معنی است که بیشترین رابطه بین دمای حذاکثر و جهت باد را بین دی .درصد است 18/4روزانه هم 

شدت بادها در این ایستگاه با دمای حذاکثر رابطه مستقیم و مثبت دارد و هرچه دمای حذاکثر بیشتر شود بادهای شدید 

جهت و سرعت در این ایستگاه نشان مدهد که هرچه جهت بادها به طرف غرب باشند بادها دارای  ،ودش شدتشان بیشتر می

می باشند و هرچه به سمت جنوب و جنوب شرق و یا شرق تغییر جهت می دهند از شدت سرعت آنها کاسته شدت بیشتری 



 شهری مدیریت و عمران جغرافیا، مطالعات

 732 -704، صفحات 1041 بهار ،1 شماره ،8 دوره

758 

 

در فصل بهار و یا در تغییر فصل ه شدت انها  و می شود و اغلب در تمام این ایستگاه ها بادهای که در جهت غرب وزش دارند

 .بیشتر است

 

 شمیراناتایستگاه 

شدت و ضعف انها به این صورت است که بین بادهای  ،های شدید و عناصر اقلیمی که رابطه دارنددر این ایستگاه رابطه بین باد

و در این ایستگاه بین این دو  درصد است 71/4 وروزانه حداقل و بادای شدید رابطه وجود دارد و این ارتباط مثبت و مستقیم 

ه دارد یعنی هرچه دما کمتر باشد بادهای شدید شدتشان ارتباط متوسط به پایین است و شدت بادها با دمای حداقل رابط

درصد است و بین این  77/4رابطه بین دمای حداکثر و بادهای شدید هم مثبت و مستقیم است ولی چون .بیشتر می شود 

 -40/4نه بین بارش و بادهای شدید روزا .متر و بادهای شدید هم رابطه وجود دارد و این ارتباط بین متوسط و ضعیف استاپار

درصد که در که ارتباطی بین بارش و شدت بادها وجود در خیلی ضعیف وجو دارد ولی معكوس است یعنی در این ایستگاه با 

درصد است که در اینجا هم رابطه مثبت و  17/4فتابی و بادهای شدید آو بین سات  .افزایش یكی دگری کاهش می یابد

بین جهت باد  .ابی بیشتر باشد به دامنه شدت بادهای شدید افزوده می شودمستقیم است ولی ضعیف است هرچی ساعت آفت

این معنی است که  بیشترین رابطه بین دیگر پارمتر ها را دارد و متوسط است .درصد است 00/4وشدت بادهای روزانه هم 

ند بادها دارای شدت بیشتری شدت بادها در این ایستگاه جهت بد رابطه مستقیم و مثبت دارد و جهت بادها به طرف غرب باش

می باشند و هرچه به سمت جنوب و جنوب شرق و یا شرق تغییر جهت می دهند از شدت سرعت آنها کاسته می شود و اغلب 

 .شدت انها بیشتر است ی که در جهت غرب وزش دارند و در فصل بهار و یا در تغییر فصلادر تمام این ایستگاه ها باده

 

 چیتگرایستگاه 

شدت و ضعف انها به این صورت است که بین بادهای  ،در این ایستگاه رابطه بین بادهای شدید و عناصر اقلیمی که رابطه دارند

و در این ایستگاه بین این دو  درصد است 48/4ارتباط مثبت و مستقیم و روزانه حداقل و بادای شدید رابطه وجود دارد و این 

درصد است و  48/4بین دمای حداکثر و بادهای شدید هم مثبت و مستقیم است ولی چونرابطه  .ارتباط خیلی ضعیف است

ه در این ایستگاه بین این پارامتر و بادهای شدید هم رابطه وجود دارد و خیلی ضعیف است و حتی نزدیک به صفر است ک

درصد که در که  44/4دهای شدید روزانه بین بارش و با .بادهای حداقل و حداکثر در تشدید شدت بادها خیلی موثر نبوده اند 

درصد است که در  45/4و بین سات آفتابی و بادهای شدید  .هیچ ارتباطی ارتباطی بین بارش و بادهای شدید وجود ندارد 

 .درصد است 05/4بین جهت باد وشدت بادهای روزانه هم  .و مستقیم است ولی خیلی ضعیف استاینجا هم رابطه مثبت 

ه بین دیگر پارمتر ها را دارد و متوسط است این معنی است که شدت بادها در این ایستگاه جهت باد رابطه بیشترین رابط

الخصوص بین زمستان و بهار و در جهت غربی  مستقیم و مثبت دارد و هرچه باد تک جهت باشد و در تغییرات بین فصول علی

 .ارمترها ارتباط انها با شدت بادها خیلی ضعیف و در حد صفر استتر باشند شدت انها بیشتر است ولی در این ایستگاه دیگر پ

 

 دوشان تپهایستگاه 

به این صورت است که بین بادهای  شدت و ضعف انها ،در این ایستگاه رابطه بین بادهای شدید و عناصر اقلیمی که رابطه دارند

و در این ایستگاه بین این دو  درصد است 17/4تقیم و روزانه حداقل و بادای شدید رابطه وجود دارد و این ارتباط مثبت و مس



 شهری مدیریت و عمران جغرافیا، مطالعات

 732 -704، صفحات 1041 بهار ،1 شماره ،8 دوره

759 

 

رابطه بین دمای حداکثر و بادهای شدید هم مثبت و مستقیم است ولی  .ارتباط وجود دارد وبین متوسط تا ضعیف است

 .ستد است و بین این پارامتر و بادهای شدید هم رابطه وجود دارد و این پارامتر هم بین متوسط تا ضعیف اصدر 11/4چون

و بین سات آفتابی و بادهای شدید  .درصد که در که خیلی ضعیف و در حد صفر است  40/4بین بارش و بادهای شدید روزانه 

بین جهت باد وشدت  .ت ولی خیلی ضعیف ودر حد صفر استسدرصد است که در اینجا هم رابطه مثبت و مستقیم ا 41/4

ه بین دیگر پارمتر ها را دارد و متوسط است این معنی است که شدت بادها بیشترین رابط .درصد است 32/4بادهای روزانه هم 

الخصوص بین  یدر این ایستگاه جهت باد رابطه مستقیم و مثبت دارد و هرچه باد تک جهت باشد و در تغییرات بین فصول عل

دهای شدید و پارامتر های اقلیمی و در تمام ایستگاه بین با .زمستان و بهار و در جهت غربی تر باشند شدت انها بیشتر است

رابطه به نسبت بین طیف متوسط تا ضعیف وجود دارد و در اغلب انها شدت باد با جهت ان بیشترین ارتباط را دارد سپس به 

به ترتیب در ایستگاه ولی کمترین ارتباط هم مربوط به بارش می باشد که اغلب خیلی ضعیف و  دمای حد اکثر سپس حداقل

می باشد و در جهت های غالب غربی بادها شدت بیشتری را دارند و هرچه از غرب به جهت های دیگری گرایش در حد صفر 

یر است یعنی در گذر از فصل زمستان به بهار یو شدت بادها هم بیشتر در فصول تغ ،داشته باشد از شدت آنها کاسته می شود

 .افزایش گرادیان فشار و در نتیجه تشدید باهای شدید می باشد بیتشرین شدت را دارند و که ناشی از اختالف دمایی بین و
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