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چکیده
طوفانهای تندری به دلیل اثرات مهم خسارتباری که بر انسان و محیط طبیعی دارند ،پدیده اقلیمی
بسیار مهمی به شمار میروند .بررسیها نشان داده است که عاملل ارتفلاو و علرغ افرافیلایی دو
متفیر مهمی هستند که میتوانند بر میزان وقوو این پدیده اثرگذار باشند .بنابراین هلد اصللی ا
و عرغ افرافیایی در گستره ایران میباشد .بر این اساس ابتدا دادههای ماهانله وقلوو طوفانهلای
تندری  111ایستگاه همدید ایران ،طی سالهای  1991تا  0212ا سا مان هواشناسی کشور اخذ شد و
بهوسیله سیستم اطلاعات افرافیایی( )GISو روش درونیابی کریجینل

( ،)Universalنقشلههای

سالانه و فصلی کل ایران تولید گردید .در ادامه برای درک بهتلر اثرپلذیری طوفانهلای تنلدری ا
ارتفاو و عرغ افرافیایی ،بهوسیله نرمافزار  CerveExpertنمودارهای فصلی و سلالانه بله هملراه
میزان همبستگی هریک تولید و مورد تحلیل قلرار گرفلت .نتلایش نشلان میدهلد کله بیشلترین
طوفانهای تندری سالانه در شمال غرب ایران رخ میدهد و کمترین میزان آن بر نلواحی مرکلزی و
شرقی کشور منطبق است .همچنین طبق تحلیلهای فصلی ،بااینکله بیشلترین میلزان پراکنلدگی
ایستگاهها در ارتفاو  122تا  1022متری قرار دارد ،اما حداکثر وقوو این پدیلده در فصلول ملتلل
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پژوهش حاضر ،تحلیل فضایی رفتار پدیده رعدوبرق و میزان اثرپذیری آن ا مؤلفههایی چون ارتفاو

ایستگاهها ا ارتفاو صفر تا  0022متری تفییر دارد .نتیجه کلی نشلان میدهلد کله عاملل ارتفلاو،
همبستگی کمی با وقوو پدیده طوفان تندری داشته و بیشترین همبستگی مربوط به عاملل علرغ

کلیدواژگان :طوفان تندری ،GIS ،مدل رگرسیونی ،ایران ،تحلیل فضایی.

 .4نویسنده مسئول :تهران ،دانشگاه تهران ،دانشکده جغرافیا ،گروه اقلیم شناسی06443844464 .
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افرافیایی است.
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مقدمه
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2 - rasuly
3 - Dai
4 - Etkin and Brun
5 - florin
6 - Loginov at all
7 - Lin-Lin

] [ DOR: 20.1001.1.22287736.1396.17.47.11.3

وقوع پدیدههای طبیعی به دلیل ماهیت خاص خود در عین داشتن اثرات مفید میتوانند نتاای مرربای هام در
پی داشته باشند .طوفان تنادری جا پ پدیادههای مرار اقلیمای محساو میشاود کاه همهسااله خساارت
جبرانناپذیری را بهصورت تگرگ ،بارشهای سیلآسا و رعادوبر باه تیسیساات ،ما ارع و مناازل وارد میکناد
(لشگری و آقاسی .)445:4364 ،طوفانهای تندری معمولاً یاا براثار گارم شادن ساین زماین و صاعود ساری
تودههای هوای بالای آن و یا در امتداد و به همراه جبهههای هاوا ،باهویژه در جبهاههای سارد ههاور میکنناد
(کاویانی و علیجانی .)440:4375 ،تمام خصوصیات بارز یک طوفان تندری مانند :رؤیت بر  ،صدای رعاد ،وزش
باد شدید ،ن ول تگرگ و بارشهای رگباری خفیف تا بسیار شادید ،ااصال تولیاد و هرخاه ایاات سالولهای
همرفتی کوهک و ب رگ در جو زمین است (علی اده و همکاران .)495:4380 ،معمولاً آزاد شادن گرماای نهاان
عامل مهم در تسری همرفت از طریق اف ایش ناپایداری هوا است ،که ممکان اسات باا ههاور و فعالیات ساری
سامانههای رعدوبرقی تکسلولی ،هند سلولی و سوپرسلولی همراه باشد (رسولی و جوان .)440:4364 ،در اصل،
شرط اولیه تشکیل طوفان تندری ،وجود رطوبت زیاد ،دمای بالا ،اتمسفر ناپایدار ،ساختار مناسب بادهای فوقاانی
و سازوکار صعود برای تحریک فعالیت همرفتی است (رسولی .)2004،4لازم به ذکر است که محققاین ایرانای و
خارجی بسیاری به دلیل اهمیت مراطره طوفانهای تندری به میالعهاین پدیده پرداختهاند که در ادامه برخای
از آنها اشاره خواهد شد .دای )4004( 3در تحلیل تغییرات روزانه در فراوانای پیادایش اناواع مرتلاف باارش و
طوفان تندری ،از دادههای  45000ایستگاه در کال جهاان و مجماوع دادههاای اقیانوسای جاوی در ساالهای
4675تا  4667استفاده نمود .نتای نشاان داد کاه وقاوع بارشهاای رگبااری و طوفانهاای تنادری بیشاتر در
بعدازههرها و در نواای خشک در تمام فصول رخداده است؛ دراالیکاه در ناواای اقیانوسای ،در مجااورت باا
قارهها بارش رگباری به هنگام صبنها فراوان است .اتکاین و بارون )4004( 4در بررسای بارشهاای ایساتگاهی
سراسر کانادا در ماههای گرم سال دریافتند که ارتفاعات نقش قابلتوجهی در توزی فراوانای روزهاای هماراه باا
بارش تگرگ داشتهاند .فلورین )4040:407( 5تغییرات فعالیات و فراوانای رخاداد طوفاان تنادری در واسالو را
بررسی کرده و دریافته که زمان شروع طوفان تندری از  47آوریل تا  48ماه می است .باه طاور کلای در ار
واسلو طول فصل وقوع طوفان تندری کمتر از شر است؛ ولی شدت آن در ر بیشاتر از شار واسالو اسات.
لوگینوف 9و همکاران ( )4040در میالعهای تغییرات طوفانهاای تنادری و خصوصایات شاکلگیری آنهاا در
بلاروس موردبررسی قراردادند و دریافتند که در نواای کوهستانی رخداد این پدیده بیش از ساایر ناواای باوده
است .لین لین و همکاران )4040( 7به کمک دادههای  547ایستگاه هواشناسای در سراسار هاین باه بررسای
پراکنش جغرافیایی ،تغییرات دهساله و پراکنش سالانه و فصلی روزهای تندری پرداختند .نتاای ااصال از ایان
پژوهش نشان میدهد که پراکنش رخداد این پدیده در مااه مای باه سامت شامال کشایده میشاود و در مااه
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8 - Vilarini and Smit
9 -penito at all
10- Nastos at all
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سپتامبر به سمت جنو عقبنشینی میکند .تغییرات فضایی و زمانی صااعقههای ابار باه زماین بار روی قااره
آمریکای شمالی در طی سالهای  4665تا  4040نشان داد که فعالیتهای شدید صاعقهای بر روی قسمتهای
مرک ی آمریکا و همچنین بر روی قسمتهای ربی کوهستانهای آپالاش و بیشترین تناو و تکرار از روزهاای
مهم وقوع صاعقه در روزهای تابساتانی اتفاا میافتاد (ولاارینی و اسامیت .)2013:145 ،8میالعاه پنیتاو 6و
همکاران( )4043با عنوان تغییرات بلند مدت روزهای رعد و بر در جنو شرقی برزیل انجام شد .آنهاا نتیجاه
گرفتند که طوفان های سائوپائولو و کامپیاس اف ایش داشته است و ریودوژانیرو نی فاقد روند اف ایشی بوده و به
طور کلی افا ایش فعالیات طوفاان هاای تنادری در ایان منااطق باا رخاداد النیناو و لانیناا در ارتبااط اسات.
تج یهوتحلیل اولیه ارائهشده بر روی تغییرات موقت و فضایی صاعقههای ثبتشده در یونان در ساالهای 4008
و  4006نشان داد که ازنظر زمانی بیشترین طوفانهای تندری در فصل پایی به وقوع میپیوندد .فصول تابستان
و بهار نی در رده بعدی قرار دارند (ناستوس و همکاران.)443 :4044،40
بررسیهای انجامشده توسط محققین کشور نشان میدهد که بیشاترین میا ان طوفانهاای تنادری در شامال
ر ایران به وقوع میپیوندد و می ان وقوع آن از فصلی به فصل دیگر دارای تفاوتهایی است .رساولی و جاوان
( )4364در پژوهش شناسایی تغییرات زمانی-مکانی وقوع رعدوبر در نیمه ربی کشور نتیجه گرفتند که نیمه
ربی ایران در طول دوره آماری  4659تا  4005ازلحاظ تعداد وقوع روزهای همراه با رعدوبر منیقاه همگنای
نیست .محمدی و همکاران ( )4364در بررسی طوفانهای تندری ر کشور دریافتند که در کرمانشااه تعاداد
روزهای وقوع طوفانهای تندری روند اف ایشای دارد و ماههاای فاروردین و اردیبهشات بیشاترین تعاداد وقاوع
رادارند .قویدل رایمی و همکاران ( )4363با استفاده از روش تحلیل خوشهای و آزمون ناپارامتری مان کنادال
به بررسی روند تغییرات زمانی مراطره طوفانهای تندری در ایران پرداختند .آنهادریافتند که بیشترین فراوانای
رخداد پدیده طوفانهای تندری ایران در ماههای می ،آوریل ،ژوئن و اکتبار و در منااطق شامال ار و ار
کشور بوده و شیب روند تغییرات پدیده در کشور اف ایشی است .رفعتای وهمکااران( )4363در بررسای شارایط
همدید و الگوهای رخداد سامانه های همرفتی در طول دوره آمااری  4004تاا  4005بیاان کردناد کاه رخاداد
سامانه های همرفتی در جنو ر ایران تا اندازۀ زیادی به گساترش و نفاوذ زباناه کمفشاار ساودانی وابساته
است .معصوم پور سماکوش و همکاران ( )4364با استفاده از نرم اف ار  RAOBو نمودار اسکیوتی شااخ های
ناپایداری از قبیلSI ،TT ،LI ،CAPEو  KIبه بررسی واکاوی آماری – ترمودینامیکی طوفانهای تندری ایران
پرداخته اند .آنها دریافتند که رخداد طوفان تندری در ابتدا وابسته به فصل اقلیمی هار منیقاه اسات و عوامال
محلّی همچون همرفت میتوانند به عنوان عوامل ثانویه در رخداد طوفانهای تندری مؤثر باشند.
تحقیقات در ایران بیشتر بر روی میالعات موردی استانی و ایستگاهی بوده و کمتر میالعهای در ساین گساتره
کشور به هشم میخورد .در این تحقیق به بررسی عواملی پرداخته شد که در تحقیقات دیگر کمتر بادان توجاه
شده است .در این راه مسئله اصلی تحقیق ،می ان اثرگذاری ارتفاع و عرض جغرافیایی بار وقاوع پدیاده طوفاان
تندری است .جهت پاسخ دقیقتر به این مسئله ،سعی شد از اداکثر ایستگاههای کشور جهات تعیاین ارتبااط
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بین پدیدههای مذکور استفاده گردد؛ در این راه با اذف ایستگاههای مناطق پست و دشتی سعی شاد تغییارات
ااتمالی بر می ان ارتباط طوفانهای تندری با ارتفاع و عرض جغرافیایی مشار گاردد .همچناین اساتفاده از
نرماف ار  Curve Expertبهترین مدل جهت بررسی تعیین همبستگی طوفاان تنادری و مؤلفاههای ارتفااع و
عرض جغرافیایی را ارائه نموده است که موجب میگردد نتیجه نهایی دارای کمترین خیا باشد .بناابراین هادف
از پژوهش ااضر تحلیل فضایی رفتار پدیده رعدوبر و می ان اثرپذیری آن از مؤلفههایی هاون ارتفااع و عارض
جغرافیایی میباشد.
روش تحقیق
در این پژوهش بهمنظور تحلیل فضایی پدیده رعدوبر در گساتره ایاران ،ابتادا دادههاای موردنیااز از ساازمان
هواشناسی کشور اخذ گردید .جهت میالعه رفتار فضایی پدیده رعدوبر جادول ( ،)4میاانگین ماهاناه دوره 40
ساله وقوع طوفان تندری (سالهای  4664تا  )4040در  448ایستگاه همدید مربوط باه کال ایاران شاکل ()4
استفاده شد.
ادول ( .)1کدهای هواشناسی پدیده طوفان تندری
کد

تعری

69

طوفان رعد و بر متوسط

67

طوفان رعد و بر سنگین

68

طوفان رعد و بر همراه با بار

66

طوفان رعد و بر همراه با تگرگ

11 -IDW
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در ادامه با استفاده از دادههای میانگین ماهانه ،پایگااه اطلاعااتی طوفانهاای تنادری ایجااد و ساپ بهوسایله
نرماف ار  GISنقشههای پهنهبندی سالانه و فصلی کل ایران به روش درونیابی کریجینگ تولید گردید .در ابتادا
با توجه به پراکنش طوفان های تندری در کشور ،از دو روش وزندهی بار اسااس عکا فاصاله 44و کریجیناگ
استفاده گردید .سپ دقت نتای ااصل از اجرای مدل ها از طریق تسات آمااری  RMSEماورد ارزیاابی قارار
گرفت .نتای ااصل از اجرای مادل و ارزیاابی دقات آن هاا نشاان داد کاه روش کریجیناگ از دقات بیشاتری
برخوردار می باشد .روش کریجینگ برخلاف روش وزندهی بر اسااس عکا فاصاله کاه یاک روش درونیاابی
محلی است ،روشی جهانی است .به این معنا که در این روش تمام مشاهدات منیقه موردنظر مورداستفاده قارار
میگیرد (خبری و همکاران .)4364 ،همچنین نتای نشان داد که در بین روش های کریجینگ ،روش معماولی
دایره ای و نمایی از کم ترین خیا نسبت به سایر رو شهای کریجینگ برخوردار می باشند .در این میالعه جهت
بررسی روند و یا عدم وجود روند طوفان تندری در ایران ،با استفاده ازآمارکلاسیک جدول ( )4اقدام به ارائه مدل
مناسب شد .یکی از روشهایی که بتوان وجود روند در متغیرها را بیان کند روش رگرسیون میباشد (مهادوی و
طاهرخانی .)4364 :86،رگرسیون این امکان را فراهم میکند که تغییرات متغیرهای وابسته را از طریاق متغیار
مستقل پیشبینی کند (سلیمانی و صفری شاد .)4360 ،به همین دلیل برای تحلیلهای پیشارفته و پیشبینای
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طوفان رعد و بر سبک
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تغییر در متغیر وابسته در صورت تغییر در متغیر یا متغیرهاای مساتقل بایاد از روشهاای تحلیال رگرسایونی
استفاده کرد (بابازاده و جاوری .)4388:404 ،مدلهای رگرسایونی هندجملاهای میتواناد دارای یاک ،دو و یاا
بیش از دو متغیر مستقل باشد .شکل (.)4

12 - Hyams
13 - Polynomial Fit

] [ DOR: 20.1001.1.22287736.1396.17.47.11.3

هندجملهایها معمولاً تمایل به دادن منحنیهای مناسب و معقول دارند اما با اف ایش درجه هندجملاهای ( 6و
بیشتر) بهعنوان یک قاعده کلی ،ااتمال خیا در آن و نوسان باد دادههاا بیشاتر میگاردد (هیاام .)2010،44
رابیه ( )4یک هندجملهای درجه  4را نشان میدهد.43
y=a+b1x+c +d + +ei
رابیه ()4
درجه هندجمله ای مبین تعداد هرخش در منحنی رگرسیون است .هندجملهای درجاه اول مانناد yi=a+bxi
یک خط مستقیم ،هندجملهای درجه دوم یک هرخش و هندجملهای درجه سوم دو هارخش و  ...در منحنای
رگرسیون را توصیف میکند .در مدلبالا تغییرات  Yبراسب  Xطوری است که دونقیاه بیشاینه و یاک نقیاه
کمینه و یا برعک در منحنی رگرسیون مشاهده میشود .درجه لازم برای برازش هندجملهای ،بر اساس ساهم
و اهمیت پراش هندجملهای تعیین می شود .بر این اساس ابتدا طی مراالی پراش اضافی ناشی از درجاه بالااتر
هندجملهای بر مبنای سهم و اهمیت ،وارسی و بازرسی میشود .بالاترین درجه قابلقبول برای برازش مادل بار
مشاهدات ،درجهای است که پ ازآن سهم پراش تغییر قابلتوجهی نپذیرد (عساکره .)4360:459،باا توجاه باه
اینکه رفتار طوفان تندری در ایران ،ازلحاظ مکانی و هم ازنظر توپوگرافی منیقه دارای پیچیادگیهاای فراوانای
میباشد؛ به این منظور دادههای طوفان تندری محدوده مورد میالعه بهعنوان متغیر وابسته و همچنین ارتفاع و
عرض جغرافیایی بهعنوان متغیر مستقل ،در نرمافا ار  Curve Expertماورد بارازش رگرسایونی قارار گرفات.
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نرماف ار  Curve Expertبا استفاده از متغیر  Xبهعنوان متغیر مستقل به پیشبینی تغییر در  Yبهعنوان متغیر
وابسته میپردازد (مازورکین .)473 :4044 ،44در ادامه بهترین مدل رگرسیونی معرفیشده جدول ( )4تعیاین و
نمودارهای مناسب تولید و موردبررسی قرار گرفت.
ادول ( .)0نتایش ار یابی مدلهای برا ش شده رگرسیونی
تواب رگرسیونی
4

4rd degree
Polynomial Fit

4

Logistic model

4

Saturation GrowthRate Model
Sinusoidal Fit

5

Quadratic Fit

3

9
7

6
40

Hyperbolic Fit

y=a+bx+c

4143

3197

4164

4137

3174

=y

3173

4144

4170

4180

3165

3166

4143

-

3180

4144

3174

4145

4198

3176

4145

3179

4145

4198

3178

4154

مدل برازش
+ei

+

+d

=y
)y=a+bcos(cx+d
y=a+bx+c

3174

4144

-

3176

4198

y=a+bx+

3170

4147

3174

3178

4173

=y

3174

4144

-

3176

4184

3173

4135

3184

3184

4164

3174

4144

-

3185

4166

y=a+bx
y=a+b/x

جدول ( )4می ان خیا استاندارد محاسبهشده بین مؤلفه طوفان تندری و عرض جغرافیایی (باهعنوان نموناه) را
نشان میدهد .مدل هندجملهای درجه  4در بازه زمانی فصلی و سالانه دارای کمترین می ان خیاای اساتاندارد
میباشد .خیای استاندارد بدان معنی است که مجموعه دادهها خارج از مقیاس قابلقبول قرار دارد و در صاورت
اف ایش خیا عدد ب رگتری را نشان میدهد .جهت تعیین خیاای اساتاندارد در نرمافا ار ،از آزماون خای_دو45
استفادهشده است.

14 - Mazurkin
15 -chi square

16 - https://docs.curveexpert.net/curveexpert/basic/faq.html
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رابیه ()4
محاسبات نشان میدهد که خیای استاندارد در طی عمل تکرار اف ایش مییابد .اگر این وضعیت اتفاا بیفتاد،
محاسبات عددی (الگوریتم) بر روی دادهای ورودی تنظیماتی انجام میدهد و عمل تکرار دوباره اجارا میشاود.
اگر آزمون خی_دو در هر دورهی تکرار ،خودتنظیمی انجام دهد؛ بنابراین پارامترهای داخلی بسایار ن دیاک باه
می ان بهینه خواهند شد و پارامترهای رگرسیونی محاسبهشده یک در میاان از باین مایرود .49نقااط خاالی و
بدون خیا در جدول فو  ،به دلیل عدم پیشنهاد و یا ارائه مدلهای مذکور توسط نرماف ار در این فصل میباشد.
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به عبارتی نرماف ار مدلهای فو را ،بهعنوان مدلهای یرمفید و دارای خیای زیاد شاناخته و باهعنوان مادلی
مناسب آن را پیشنهاد نمیکند.
نتایش
مدلهای مرتلفی برای پهنهبندی وجود دارد .کریجیناگ یکای از مادلهایی اسات کاه در ناواای دارای مارز
مشر و دارای پیچیدگیهای زیاد توپاوگرافی کااربرد دارد و نتاای منیقیتاری از مرااطره رعادوبر ارائاه
مینماید (مفیدی و همکاران .)4364:443 ،در این تحقیق به بررسی وضعیت طوفانهای تندری در پهنه کشاور
ایران پرداخته شد .خروجی مدلها وضعیت سهمی نقاط بیشینه وقوع رعدوبر را نشان میدهند .بیشینه فصلی
طوفانهای تندری در ایر ان تحت تیثیر عرض جغرافیایی در نقااط مرتلاف کشاور پراکناده اسات .بررسایهای
انجامشده از متغیرهای ارتفاع و عرض جغرافیایی بهعنوان متغیر مستقل و متغیر پدیده رعدوبر بهعنوان متغیر
وابسته نشان میدهد که طوفانهای تندری و عرض جغرافیایی دارای همبستگی بالایی میباشد .آنچاه از نتاای
برمیآید این است که مدل هندجملهای دارای کمترین خیای استاندارد و بیشاترین میا ان همبساتگی اسات.
این مدل از بین  40مدل پیشنهادی بهعنوان بهترین مدل انترا و جهت پژوهش مورداستفاده قرار گرفات .در
ادامه به بررسی فصلی پدیده رعدوبر و ارتباط آن با ارتفاع و عرض جغرافیایی پرداخته خواهد شد.

] [ DOR: 20.1001.1.22287736.1396.17.47.11.3

بررسی شکل(-4الف) وضعیت طوفانهای تندری فصل زمستان در ایران را نشاان میدهاد .بیشاینه وقاوع ایان
طوفان ها در جنو ر ایران و در استان خوزستان قرار دارد .بیشترین وقاوع طوفانهاای تنادری مرباوط باه
دزفول ،ایلام ،بوشهر و یاسوج میباشد؛ اما بهطور میانگین دشت خوزستان بیشترین می ان رعادوبر را دریافات
می کند .به نظر می رسد علت آن همجواری بادهای ربی با ااشیه شمالی پرفشار جنب ااره باشد.یا باه تعبیار
برخی محققین عقبنشینی پرفشار ااره و ورود سامانههای باارانزا از جناو ار باه ایان منیقاه میباشاد
(لشگری و اجتی.)4364:84 ،دومین ناایه با بیشینه طوفانهای تندری بر ارتفاعاات ایلاام و شار خوزساتان
منیبق است .این محدوده به دلیل کوهستانی بودن شرایط مساعدی را برای صعود تودههوا دارد .کمترین می ان
وقوع طوفانهای تندری این فصل در محدوده ایران مرک ی ،شمال و شمال ر ایران است؛ زیرا این محادوده
در فصل زمستان تحت تیثیر سرمایش محلی یا تهاجمات سرد ،شرایط وقوع همرفات را نادارد (جهاان براش و
همکاران .)4364:38 ،شکل( ) -4وضعیت طوفان تندری در فصل بهار را نشان میدهد .ازنظار میا ان کمیات
وقوع طوفان تندری در سین کشور ،میتوان گفت بیشترین می ان وقوع پدیده طوفان تندری در فصل بهاار ر
می دهد .محدوده شمال شر  ،سواال ربی خ ر ،شمال ر و ر کشور بهصورت فصلی بین  8تا  44ماورد
رخداد طوفان تندری گ ارششده است .در این فصل اداکثر وقوع این طوفانها در شمال ر ایران قارار دارد.
در این فصل ایستگاههای ماکو ،جلفا و اهر بیشترین رخداد طوفان تنادری را دارناد .فراوانای وقاوع طوفانهاای
تندری از شمال ر ایران به سمت جنو و از ر به شر کاسته میشود .علت وقوع اداکثر طوفان تندری
در شمال ر کشور وجود گرمایش سیحی و انتقال رطوبت دریاهاای مدیتراناه و سایاه بهوسایله ساامانههای
جوی ب رگمقیاس به شمال ر ایران است (گرامی و همکاران .)4364 ،شمال شر ایران نی دوماین ناایاه
بیشینه طوفانهای تندری بهاره در ایران است که در این منیقه بهطور میانگین  8تا  44ماورد طوفاان تنادری
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گ ارششده است .این منیقه از ایران نی همانند محدوده شمال ر در عرضهای بالاای کشاور باوده اماا باه
دلیل تیثیر کمتر امواج ربی و دوری از مناب رطوبتی دارای طوفانهای تندری کمتری نسبت باه شامال ار
ایران میباشد .یافته های تحقیق نشان میدهد که شمال شر نسبت به شمال ر ایاران ،درصاد بیشاتری از
مجموع رعدوبر های سالانه خود را در فصل بهار دریافت میکند ،این در االی است که طوفانهاای تنادری در
شمال ر ایران(از نظر فراوانی) در دو فصل بهار و تابستان به وقوع میپیونادد .ساواال شارقی خا ر ،ناواای
مرک ی تا سواال جنوبی ایران کمتر از  4رخداد طوفان تندری را نشان میدهد .در این فصل به دلیل اثر کمتر
بادهای ربای ،منااب رطاوبتی مناسابی در ایان محادوده در دساترس نباوده و باا اساتقرار تادریجی پرفشاار
جنبااره ای نی امکان صعود هاوا کااهش شادیدی نسابت باه زمساتان پیاداکرده اسات (علیجاانی.)4364 ،
شکل(-4ج) وضعیت طوفانهای تندری در فصل تابستان را نشان میدهد .در این فصل همچناان شامال ار
ایران شاهد بیشینه وقوع طوفانهای تندری است .با این تفاوت که از گستره آن نسبت به فصل بهار کاسته شده
و محدود به شمال ر ایران شده است .در این فصل محدوده بیشینه طوفانهای تندری شامل اساتان گیلاان،
اردبیل ،آذربایجان شرقی و ربی است .اداکثر وقوع طوفانهای تنادری در ایساتگاههای مااکو ،جلفاا و خاوی
میباشد .از این محدوده که در منتهیالیه گوشهی شمال ربی ایران واقا اسات باه سامت جناو و شار از
می ان وقوع پدیده طوفان تندری کاسته میشود .در این فصل به دلیل گساترش پرفشاار جناب اااره بار روی
ایران ،در بیشتر نقاط کشور وضعیت پایداری هاوا را شااهد هساتیم (علیجاانی4364:447 ،؛ زریان و مفیادی،
 .) 4360محدوده شمال ر اولین برشی از ایران است که با گسترش رو به جنو بادهای ربای تحات تایثیر
قرار میگیرد .علاوه بر این وقوع بارشهای تابستانه محدوده جنو شرقی ایران را تحت تیثیر قرار مای دهاد .در
شکل ( -4ج ) مشاهده می شود که در تابستان جنو شرقی کشور و ایستگاه لار واق در جناو اساتان فاارس
بهصورت متمای از نواای مجاور خود طوفانهای تندری قابلتوجهی دریافت میکنند .این رخداد ممکان اسات
به دلیل انتقال رطوبت از اقیانوس هند و تقویت آن در شمال شر دریای عر توسط سیستمهای موسامی باه
جنو و جنو شر ایاران باشاد (نجاار سالیقه4380:444 ،؛ علیجاانی و همکااران .)4389:44 ،شاکل(-4د)
وضعیت طوفانهای تندری در فصل پایی را نشان میدهد .در این فصل محدوده ربای ساواال خا ر ،زنجاان،
ق وین ،آذربایجان ربی و بهطورکلی ر و جنو ر کشور شاهد سهم قابلتوجهی از رعادوبر های ساالانه
خود هستند .در این پهنه وسی از کشور در فصل پایی بیش از  3طوفان تندری باه وقاوع میپیونادد .ااداکثر
طوفانهای تندری در فصل پایی در محدوده شمالی استان خوزستان و استان ایلام مایباشاد .بیشاترین مقادار
وقوع پدیده طوفان رعدوبر نی در ایستگاههای دزفول ،ایلام و بوشهر بوده است .وضعیت طوفان تندری در ایان
فصل شباهت زیادی به وضعیت آن در فصل زمستان دارد .با این تفاوت که ادود بیشینه وقاوع پدیاده طوفاان
تندری کمی به نواای شمالی متمایل اسات و همچناین ساواال میاانی و ربای خا ر نیا در فصال پاایی از
رعدوبر بیشتری برخوردارند .علت وقوع پدیده رعدوبر در ر کشاور ،جناوبیتر شادن اماواج ربای اسات
(علیجانی .) 4364:447 ،این امواج موجب انتقال مناب رطوبتی از دریای مدیترانه به سمت ایران هستند .وجاود
گرمایش سیحی شرایط لازم را برای وقوع همرفت و همچنین وقوع طوفانهای تندری فراهم مینمایاد .در ایان
فصل کمفشار سودانی و همچنین کمفشار مدیترانه قویتر شدهاند و گاهی اد ام این دو بارشهای سنگین را در
ر ایران ایجاد میکند (ع ی ی و همکاران.)4388:8 ،
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بررسی فصلی ارتفاو و پدیده رعدوبرق
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در این برش به بررسی وقوع پدیده طوفان تندری و ارتباط آن با ارتفاع میپردازیم .بدینجهت با انتراا مادل
رگرسیونی مناسب ،متغیر ارتفاع بهعنوان متغیر مستقل و رعدوبر بهعنوان متغیار وابساته ماورد بارازش قارار
گرفت و نتای آن در شکل( )3قابلمشاهده است .با توجه به شکل(-3الاف) در فصال زمساتان ،پدیاده طوفاان
تندری و ارتفاع همبستگی ضعیف  0148را نشان میدهاد .وضاعیت کلای پدیاده رعادوبر در فصال زمساتان
بهصورت سهمی است؛ بیشترین رخداد طوفان تندری در ارتفاع  350تا  450متری به وقوع میپیونادد .از ایان
ارتفاع هرهه به بالاتر ارکت میکنیم از می ان وقوع رعدوبر کاسته میشود .این روند کاهشی تا ارتفااع 4700
متری ادامه دارد .از ارتفاع  4700متر و بالاتر ،وقوع رعدوبر کمی اف ایش مییابد .در این فصال بیشاینه وقاوع
طوفان های تندری در ایران منیبق بر نواای پست کشور است و ارتباط معناداری را بهطور مستقیم با ارتفاعات
نشان نمی دهد .در فصل بهار نی وقوع پدیده رعدوبر به مناطق با ارتفاع بیشتر منتقل میشود .هماانطور کاه
در شکل  -3مشاهده میشود محدوده ارتفاعی بیشینه وقوع پدیده رعدوبر در ارتفاع  4400تا  4500متاری
واق شده است .در ارتفاعات پایین و همچنین در ارتفاعات بالاتر نی شاهد کاهش وقاوع پدیاده طوفاان تنادری
هستیم .شاخ همبستگی نی در این فصل ،همبستگی ضاعیف  0130و خیاا اساتاندارد عادد  3156را نشاان
میدهد .فصل بعدی که موردبررسی قرار میگیرد فصل تابستان است (شکل-3ج) .در این فصل کمترین تغییار
بین ارتفاع و پدیده رعدوبر مشاهده میشود .به عبارتی در این فصل روند خاصی بین ایان دو پدیاده مشااهده
نمیشود و تقریباً یک سیر خیی را طی میکند .وضعیت وقوع رعدوبر در این فصل یک اف ایش ااداقلی را در
ارتفاعات  4000تا  4300متری نشان میدهد .این فصل کمترین می ان همبساتگی را باین دو متغیار ارتفااع و
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020

پدیده طوفان تندری نسبت به فصول دیگر دارا میباشد .همبستگی بین متغیر ارتفاع و طوفان تندری در فصال
تابستان در اادود  0146اسات .خیاا اساتاندارد در ایان فصال در اادود  3107میباشاد .آخارین فصالی کاه
موردبررسی قرار میگیرد ،فصل پایی است .در این فصل بیشینه وقوع طوفانهای تنادری در ایاران منیباق بار
نواای پست کشور است .با توجه به شکل -3د بیشاترین وقاوع رعادوبر در ارتفاعاات کمتار از  500متار ر
میدهد؛ در این فصل متغیر ارتفاع و طوفانهای تندری همبستگی  0133را نشاان میدهاد .خیاا اساتاندارد در
این فصل نی در ادود  4148میباشد .بررسی ها نشان می دهد که وضعیت وقوع طوفانهاای تنادری در ایاران
با توجه به ارتفاع دارای یکروند سهمی بوده و از فصلی به فصل دیگار تغییار مییاباد .متغیار ارتفااع و طوفاان
تندری دارای همبستگی کمی اسات .ایان دو متغیار در فصال پاایی بیشاترین همبساتگی (در اادود )0133
رادارند.کمترین می ان همبستگی بین این دومتغیر درفصل تابستان(در ادود  )0140است.
د

الف

شکل ( .)0نمودار وضعیت وقوو طوفانهای تندری در ارتباط با ارتفاو .خروای مدل رگرسیونی چنداملهای .فصل
مستان (ال ) فصل بهار (ب) فصل تابستان (ج) فصل پاییز (د)

بررسی فصلی عرغ افرافیایی و پدیده رعدوبرق
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در این برش به بررسی وقاوع طوفاان تنادری در ارتبااط باا عارض جغرافیاایی پرداختهشاده اسات .نرمافا ار
 CerveExpertنی همانند برش بالا بهترین مادل جهات بررسای متغیرهاای ماوردنظر را مادل رگرسایونی
هندجملهای نشان میدهد .بنابراین خروجی مناسب تولید و مورد تحلیل قرار گرفات شاکل ( .)4قسامت الاف
وضعیت طوفان های تندری فصل زمستان ایران را در ارتباط با متغیر عرض جغرافیایی نشان میدهد .همبستگی
بین دو متغیر در ادود  0145میباشد .می ان خیای استاندارد نی در ادود  4143است .با توجاه باه شاکل ،از
عرض  45درجه تا عرض  30درجه وقوع طوفانهای تندری روندی اف ایشی داشته؛ همچنین از ایان عارض باه
سمت شمال از می ان وقوع طوفان تندری کاسته میشود .وضعیت وقوع طوفانهای تندری در ارتباط باا عارض
جغرافیایی در فصل بهار کاملاً متفاوت است شکل ( .) -4در این فصل جنو کشور اداقل طوفانهای تنادری
را تجربه میکند و هر هه به سمت عرضهای بالاتر ارکت میکنیم ،بر می ان وقوع طوفانهاای تنادری افا وده
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بررسیهای سالانه
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وضعیت سالانه طوفانهاای تنادری ایاران در شاکل (-5الاف) نشاان دادهشاده اسات .بیشاترین میا ان وقاوع
طوفانهای تندری مربوط به محدوده شمال ربی ایران است .هنانکه از این محدوده به سمت شار و جناو
ارکت کنیم از می ان وقوع طوفانهای تندری کاسته میشود .بیشترین می ان وقوع طوفانهای تندری مرباوط
به ایستگاههای ماکو ،جلفا و خوی میباشد که بیش از  44طوفان تندری را در سال تجربه میکنند .اساتانهای
زنجان ،ق وین ،گیلان ،ایلام و شمال خوزستان نی در رتبه دوم بوده و در ادود  40تا  48طوفاان تنادری را در
سال تجربه میکنند .محدوده شمال شر  ،جنو شر و جنو ربی کشور به همراه نواای داخلای رشاتهکوه
زاگرس نی در ادود  44تا  46رعدوبر را بهصورت سالانه دریافت میکنند .کمترین می ان طوفانهای تنادری
ایران مربوط به نواای مرک ی و جنوبی و شرقی کشور است.
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میشود .از عرض  37درجه به بالا نی بر می ان طوفانهای تنادری افا وده میشاود و در ایان محادوده نماودار
بیشترین شیب مثبت را نشان میدهد .وضعیت همبستگی در این فصل  0177میباشد .خیای استاندارد نیا در
ادود  3197است .وضعیت طوفانهای تندری در فصل تابستان نی با اندک تفاوتی ،شباهت زیادی به فصل بهار
دارد .در این فصل در عرض  45تا  47درجهیک بیشاینه ضاعیف مشااهده میشاود .علات وقاوع ایان بیشاینه
نههندان قوی ،وقوع طوفانهای تندری در جنو شر ایران درنتیجه ورود موسمیهای اقیانوس هند است کاه
رطوبت موردنیاز را به محدوده جنو شرقی ایران وارد میکنند .از این محدوده کاه باه سامت شامال ارکات
میکنیم از می ان طوفانهای تندری کاسته میشود .تا جایی که در عرض  34درجه به اداقل خود میرساد .از
عرض  34درجه به سمت شمال نمودار وضعیتی مثبت یافته و با شیب زیاد وضعیت صعودی را نشان میدهد .با
توجه به نمودار بیشترین می ان وقوع رعدوبر کشور در فصل تابستان در عرض  37و بالاتر به وقوع میپیونادد.
در این فصل خیای استاندارد نسبت به فصول دیگر در وضعیت اداقلی قرار دارد و عدد  4164را نشان میدهد.
می ان همبستگی بین متغیر طوفان تندری و عرض جغرافیایی در این فصل نی  0178است .آخارین فصالی کاه
موردبررسی قرار میگیرد ،فصل پایی است .در این فصل شاهد کمترین می ان همبستگی بین متغیرهای طوفان
تندری و عرض جغرافیایی هستیم .شکل -4د همبستگی  0148را نشان میدهد .می ان خیای استاندارد در این
فصل نی در ادود  4137میباشد .با توجه به شکل شاهد وضعیت اداقلی طوفانهای تندری در جناو کشاور
هستیم .از این محدوده به سمت عرض بالا بر می ان وقوع طوفانهای تندری افا وده میشاود .بیشاترین میا ان
وقوع طوفانهای تندری در فصل پایی در عرض  34درجه قرار دارد .با عبور از این عرض باه سامت عرضهاای
بالاتر شاهد کاهش می ان طوفانهای تندری هستیم .بررسیها نشان میدهد ،وضعیت وقوع طوفانهاای تنادری
در ایران تحت تیثیر نوسانات امواج ربی است .با توجه به جابجایی فصلی ایان اماواج در گساتره کشاور ایاران،
نقاط بیشینه طوفانهای تندری در کشور تغییار مییاباد .باهعنوان مثاال ،در فصال زمساتان اماواج ربای در
جنوبیترین االت خود هستند ،بیشینه وقوع طوفانهای تندری در محدوده جنوبی و ربی ایران قرار دارد ،اماا
در فصل تابستان که از گسترش و قدرت این امواج کاسته شده و محدوده شمال ار ایاران را باهطور اتفااقی
تحت تیثیر قرار میدهد ،بیشینه وقوع طوفانهای تندری نی در این برش از کشور قرار دارد.
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شکل ( .)2نمودار وضعیت وقوو طوفانه ای تندری در ارتباط با عرغ افرافیایی .خروای مدل رگرسیونی چنداملهای.
فصل مستان (ال ) فصل بهار (ب) فصل تابستان (ج) فصل پاییز (د)
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این محدوده بهطور میانگین کمترین می ان بارش کشور را دریافت میکند .بررسی سالانه دو متغیر طوفانهاای
تندری و ارتفاع (شکل  ) -5نی همبستگی  0107را نشان میدهند .بیشاترین میا ان وقاوع رعادوبر ساالانه
کشور در ارتفاعات  4000تا  4300متری است .مقایسه و بررسای متغیار طوفاان تنادری در ارتبااط باا عارض
جغرافیایی همبستگی بالاای  0156را نشاان میدهاد .عارض جغرافیاایی در وقاوع پدیاده طوفانهاای تنادری
بیشترین نقش را ایفا میکند .با توجه به شکل -5ج ،بهطور میانگین کمترین مقادار وقاوع طوفانهاای تنادری
سالانه در جنو کشور ایجاد میشود .از عرض  45درجه تا  48درجه ،طوفانهای تندری شیب صاعودی بالاایی
را نشان میدهند .نواای شمالیتر این محدوده تا عرض  34درجه از شیب صاعودی نماودار کاساته شاده ولای
همچنان روندی مثبت است .در ادود عرض  34درجه و بیشتر ،شایب تغییارات اف ایشیافتاه و تاا عارض 36
درجه ادامه مییابد .نقشه و نمودارهای سالانه نشان میدهد بیشترین می ان فراوانی وقوع طوفانهای تنادری در
عرضهای بالا به وقوع میپیوندد و طوفانهای تندری بیشترین همبستگی با عرض جغرافیایی رادارند .ازآنجاکاه
ایران کشوری مرتف و کوهستانی است ،می ان اثرگاذاری ناواای دشاتی و پسات کشاور بار روناد کلای وقاوع
طوفانهای تندری ایران نی بررسی گردید .بدینجهت شکل ( )9تهیه و نمودارهای هر متغیر در شارایط ااذف
ایستگاههای مناطق پست و دشتی ترسیم گردید.
الف
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شکل ( .)2تو یع فضایی سالانه پدیده طوفانهای تندری در گستره ایران (ال ) .وضعیت وقوو طوفانهای تندری در
ارتباط با ارتفاو (ب) .وضعیت وقوو طوفانهای تندری در ارتباط با عرغ افرافیایی (ج).
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شکل ()9وضعیت سالانه طوفانهای تندری در ارتباط با ارتفااع و عارض جغرافیاایی را نشاان میدهاد .در ایان
برش جهت بررسی دقیقتر و تعیین می ان نقش ایستگاهها در مناطق پست و دشتها در روند وقوع طوفانهای
تندری ،ایستگاههای واق در نواای پست و دشتی اذف گردید .سپ نمودار روند تغییارات و همچناین مادل
رگرسیونی در شرایط اذف این ایستگاهها تولید شد .در تولید شکل(-9الف) ابتدا ایستگاهها به ترتیاب ارتفااعی
(بیشترین ارتفاع به کمترین ارتفاع) طبقهبندی شد و ساپ روناد وقاوع طوفانهاای تنادری در آن بهصاورت
سالانه موردبررسی قرار گرفت .خط مشکی روند کلی وضعیت طوفانهای تنادری باا توجاه باه ارتفااع را نشاان
میدهد .در این شکل اف ایش ضعیف می ان وقوع طوفانهای تندری با کاهش ارتفاع قابلمشاهده است .خروجی
مدل نی شکل ( ) -9همبستگی  0104را نشان میدهد .وضعیت وقوع طوفانهای تندری باا توجاه باه ااذف
ایستگاههای پست و دشتی وضعیت معکوسی را نسبت به شرایط عدم اذف ایستگاهها نشان میدهاد .باا توجاه
به شکل(-9الف) و میتوان گفت وضعیت وقوع طوفانهای تندری در کشاور در شارایط ااذف ایساتگاههای
پست نی تغییر قابل توجهی را ایجاد نکرده ،بلکه با اف ایش ارتفاع روند کاهشی خواهد داشت .بررسی طوفانهای
تندری در شرایط اذف ایستگاههای پست و دشاتی در ارتبااط باا عارض جغرافیاایی روناد اف ایشای را نشاان
میدهد .با توجه به شکل -9ج عرضهای پایین کمترین می ان وقوع طوفانهای تندری را داشته و با ارکت باه
سمت نواای شمالی کشور بر می ان وقوع طوفانهای تندری اف وده میگردد .خروجای مادل نیا شاکل (-9د)
همبستگی  0174را نشان میدهد .روند اف ایشی طوفانهای تندری با توجه به اف ایش ارتفاع مشااهده میشاود.
اذف ایستگاههای پست و دشتی در باازه زماانی ساالانه بار میا ان همبساتگی طوفانهاای تنادری باا عارض
جغرافیایی اف وده است که مبااث میرح شده در برشهای پیشین مبنی بر ارتباط طوفانهای تندری به عرض
جغرافیایی را تییید میکند.
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شکل ( .)9وضعیت طوفانهای تندری در شرایط حذ ایستگاههای کم ارتفاو و دشتی ،روند طوفان تندری نسبت به
ارتفاو در شرایط چینش ایستگاهها به ترتیب ارتفاو (ال

و ب) ،روند طوفان تندری نسبت به عرغ افرافیایی در

شرایط چینش ایستگاهها به ترتیب عرغ افرافیایی (ج و د)
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هدف از این پژوهش تحلیل فضایی رفتار پدیده رعدوبر و میا ان اثرپاذیری آن از مؤلفاههایی هاون ارتفااع و
عرض جغرافیایی میباشد .بدین منظور با استفاده از مدل درونیابی کریجینگ به بررسی رفتاار ساالانه و فصالی
پدیده طوفان تندری پرداخته شد .سپ با استفاده از مادلهای آمااری ،میا ان ارتبااط و تیثیرپاذیری پدیاده
طوفان تندری با مؤلفه هایی هون عرض جغرافیایی و ارتفاع موردبررسی قرار گرفت .با توجه به پیشاینه میالعاه
شده و تحقیقات انجامشده در زمینه وقوع طوفانهای تندری در ایران ،میتوان نتیجه گرفت که نواای بیشاینه
طوفان های تندری با ااشیه جنوبی بادهای ربی عبوری بر روی ایران منیبق است و بیشتر رطوبات موردنیااز
توسط این بادها منتقل میگردد (گرامی .)4364 ،در فصل زمساتان ااشایه جناوبی بادهاای ربای در ناواای
جنوبی کشور قرار دارد .همچنین در این محدوده گرمایش سیحی قابالقبولی نسابت باه عرضهاای بالااتر باه
هشم میخورد .ارتفاعات جنوبی زاگرس بهعنوان سدی در مقابل انتقال رطوبت عمل کارده و بااوجود گرماایش
سیحی مناسب در محدوده استان خوزستان و ایلام بیشینه وقوع طوفانهای تندری قابل مشاهده اسات شاکل
(-4الف ) .گسترش رو به جنو بادهای ربی (در دوره سرد) کنادتر از خاروج آن (در دوره گارم ساال) از روی
ایران است .در فصل بهار نی با گسترش پرفشار جنب ااره و انتقال شمالی کمربند همگرایی ااارهای ،بادهاای
ربی به نواای شمالی ایران رانده میشود (علیجانی .)4364:447 ،در این فصل و فصل تابستان ااشیه جناوبی
بادهای ربی از نواای شمالی ایران عبور کرده و به دلیل وجود گرمایش مناسب سیحی موجب وقاوع بیشاینه
طوفانهای تندری در شمال ربی ایران میگردد شکل ( -4و ج) .بیشینه طوفانهای تندری در فصل پاایی
بر استانهای ایلام و کرمانشاه مشاهده میشود شکل (-4د) که میتواند نشاندهنده قرارگیری ایان محادوده در
ااشیه جنوبی بادهای ربی باشد.
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