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ﺑﺮاورد ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎد در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﻢ
ﻣﻬﺪﯾﻪ ﻣﻈﻔﺮی* †،و ﺣﺴﯿﻦ ﻧﮕﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ

‡

† ﻣﺠﺘﻤﻊ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ ﺑﻢ

‡ داﻧﺸﮕﺎه وﻟﯽ ﻋﺼﺮ)ﻋﺞ( رﻓﺴﻨﺠﺎن
ﭼﮑﯿﺪه :ﯾﮑﯽ از ﻋﺎﻣﻞﻫﺎی ﺣﯿﺎﺗﯽ در ﻣﻮﺿﻮعﻫﺎی ﮐﺸﺎورزی و ﻋﻠﻮم ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن ﻣﺴــﺌﻠﻪی

ﺗﺄﻣﯿﻦ آب ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﮔﯿﺎﻫــﺎن اﺳــﺖ .در اﯾــﻦ ﻋﻠــﻮم ﻣﺤﺎﺳــﺒﻪ و ﭘﯿﺶﺑﯿﻨــﯽ ﺳــﺮﻋﺖ ﺑــﺎد از آن
ﺟﻬﺖ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎد ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞﻫﺎ در ﻣﺤﺎﺳــﺒﻪی ﺗﻌــﺮق و ﺗﻌﯿــﯿﻦ ﻧﯿــﺎز

آﺑــﯽ ﮔﯿﺎﻫــﺎن اﺳــﺖ .ﺑــﻪﻋﻨــﻮان دﻟﯿــﻞ دﯾﮕــﺮ ﺑــﺮ اﻫﻤﯿــﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌــﻪی ﺑــﺎد ﻣﯽﺗــﻮان ﺑــﻪ ﺑﺤــﺚ
اﺷﺘﻐﺎلزاﯾﯽ آن اﺷﺎره ﮐﺮد .اﯾﺠﺎد ﺷﻐﻞ در ﺻﻨﻌﺖ ﺗﻮﻟﯿــﺪ ﺑــﺮق و ﺗﻮرﺑﯿﻦﻫــﺎی ﺑــﺎدی در ﻣﯿــﺎن
ﺻﻨﻌﺖﻫﺎی دﯾﮕﺮ اﻧﺮژی از ﻫﻤﻪ ﺑﯿﺶﺗﺮ اﺳﺖ .ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ،از دادهﻫﺎی ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺳــﺮﻋﺖ
ﺑﺎد ﺑﻪﺻﻮرت روزاﻧﻪ ﮐﻪ در ﻃﯽ ﺳﺎلﻫﺎی  ۱۳۸۸ﺗﺎ  ۱۳۹۴در ﻣﺮﮐﺰ ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﯽ ﺷﻬﺮﺳــﺘﺎن ﺑــﻢ
ﺑﻪ ﺛﺒﺖ رﺳﯿﺪهاﻧﺪ ،اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻧﺘﯿﺠﻪﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﻣﻘــﺪار آﻣــﺎرهی آزﻣــﻮن ﺧــﯽدو
در ﮔﺎم  ۷٫۷ ،۱۲و

ﻣﻘﺪار ﻣﺘﻨﺎﻇﺮ ﺑﺎ اﯾﻦ ﮔﺎم  ۰٫۳۵۹اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﺸــﺎندﻫﻨﺪهی

ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮدن ﻣﺪل ) ARMA(۱,۳ﺑﺮای دادهﻫﺎی ﺳــﺮﻋﺖ ﺑــﺎد اﺳــﺖ .ﻫﻤﭽﻨــﯿﻦ ﻧﺘﯿﺠـﻪﻫﺎی
آﻣﺎری وﺟﻮد ﯾﮏ روﻧﺪ ﻣﻨﻈﻢ در ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎد در ﻃﻮل ﺳﺎلﻫﺎی ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ را ﻧﺸــﺎن دﻫﻨــﺪ.

اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ،اﻫﻤﯿﺖ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽدﻫﺪ.

واژﮔﺎن ﮐﻠﯿﺪی :ﺑﺮاورد؛ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ؛ روﻧﺪ؛ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎد؛ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﻢ.

 -۱ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪی ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎد ،ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی وﺳﯿﻌﯽ در ﻋﻠﻮم و ﺻــﻨﻌﺖ دارد .از ﺟﻤﻠــﻪی اﯾــﻦ
ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮان اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺎد در ﺗﺄﻣﯿﻦ اﻧﺮژی را ﻧﺎم ﺑﺮد .اﻣﺮوزه اﺳﺘﻔﺎده از اﻧﺮژیﻫﺎی ﻧــﻮ
ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺑﺮای ﺳﻮﺧﺖﻫﺎی ﻓﺴﯿﻠﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﯾﮑﯽ از
* ﻧﻮﯾﺴﻨﺪهی ﻋﻬﺪهدار ﻣﮑﺎﺗﺒﺎت
درﯾﺎﻓﺖ ،۱۳۹۶٫۱۰٫۶ :ﭘﺬﯾﺮش.۱۳۹۷٫۴٫۱۶ :

114

ﻣﻬﺪﻳﻪ ﻣﻈﻔﺮي و ﺣﺴﻴﻦ ﻧﮕﺎرﺳﺘﺎﻧﻲ

اﯾﻦ اﻧﺮژیﻫﺎی ﭘــﺎک و ﺗﻤــﺎم ﻧﺸــﺪﻧﯽ و راﯾﮕــﺎن اﻧــﺮژی ﺑــﺎد اﺳــﺖ .ﺑــﺎ اﺳــﺘﻔﺎده از ﭘﯿﺶﺑﯿﻨــﯽ
ﺳــﺮﻋﺖ ﺑــﺎد ﻣﯽﺗــﻮان ﮐﻨﺘــﺮل و ﺗﻨﻈــﯿﻢ ﺗﻮرﺑﯿﻦﻫــﺎی ﺑــﺎدی در ﯾــﮏ ﻣﻨﻄﻘــﻪ را ﺑــﻪﻃــﻮر ﺑﻬﺘــﺮ و

ﺻــﺤﯿﺢﺗﺮ اﻧﺠــﺎم داد .ﻫﻤﭽﻨــﯿﻦ ،ﯾﮑــﯽ از ﻋﻮاﻣــﻞ ﺣﯿــﺎﺗﯽ در ﺑﺤﺚ ﻫــﺎی ﮐﺸــﺎورزی و ﻋﻠــﻮم

ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن ﻣﺴﺌﻠﻪی ﺗﺄﻣﯿﻦ آب ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﮔﯿﺎﻫﺎن اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﻋﻠﻮم ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و ﭘﯿﺶﺑﯿﻨــﯽ
ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎد از آن ﺟﻬﺖ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳــﺮﻋﺖ ﺑــﺎد ﯾﮑــﯽ از ﻣﻬﻢﺗــﺮﯾﻦ ﻋﺎﻣــﻞﻫــﺎ در ﻣﺤﺎﺳــﺒﻪی
ﺗﻌﺮق و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﯿــﺎز آﺑــﯽ ﮔﯿﺎﻫــﺎن اﺳــﺖ .ﺳــﺮﻋﺖ ﺑــﺎد در ﻫــﺮ ﻣﻨﻄﻘــﻪ ﺗﺤــﺖ ﺗــﺄﺛﯿﺮ ﻋﺎﻣﻞﻫــﺎی
ﻣﺘﻌﺪدی اﺳﺖ .از ﺟﻤﻠﻪی اﯾﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﻓﺸﺎر ﻫﻮا ،رﻃﻮﺑﺖ ﻧﺴﺒﯽ ،دﻣــﺎی ﻫــﻮا و

دﻣﺎی ﺧﺎک اﺷﺎره ﮐﺮد.
اﻧﺮژی ﺑﺎد ﺑﻪدﻟﯿﻞ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ و اﻫﻤﯿﺖ وﯾﮋه ،ﯾﮑﯽ از اﻧﺮژیﻫﺎی ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ در ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ
در دﻧﯿﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ .اﻫﻤﯿﺖ اﯾﻦ اﻧﺮژی ﺑﻪدﻟﯿﻞ ﻓﻮاﯾﺪ و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺿﺮرﻫﺎی زﯾﺴــﺖﻣﺤﯿﻄﯽ

آن اﺳــﺖ .از ﻣﺴــﺎﺋﻞ ﺑــﻪ روز و ﺑــﺎ اﻫﻤﯿــﺖ در ﺟﻬــﺎن ،اﺳــﺘﻔﺎده از اﻧﺮژیﻫــﺎی ﭘــﺎک از ﺟﻤﻠــﻪ
اﻧﺮژی ﺧﻮرﺷﯿﺪی ،اﺗﻤﯽ و ﺑــﺎد ﺑــﺮای ﺗــﺄﻣﯿﻦ ﻧﯿﺎزﻫــﺎی ﺑﺸــﺮ اﺳــﺖ .ﺑــﻪ ﻫﻤــﯿﻦ ﺟﻬــﺖ در ﺑــﯿﻦ

ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ،اﯾﻦ ﻣﺴــﺌﻠﻪ روز ﺑــﻪ روز ﺑــﺎ اﻫﻤﯿــﺖﺗﺮ و ﺣﯿــﺎﺗﯽﺗﺮ ﻣﯽﺷــﻮد .ﺧﻮﺷــﺒﺨﺘﺎﻧﻪ
ﮐﺸــﻮر اﯾــﺮان ﺑــﻪدﻟﯿــﻞ ﻣﻮﻗﻌﯿــﺖ ﺟﻐﺮاﻓﯿــﺎﯾﯽ وﯾــﮋه اﯾــﻦ اﻣﮑــﺎن را دارد ﮐــﻪ ﺑﺘــﻮان در ﺗﻤــﺎﻣﯽ

ﻓﺼﻞﻫﺎی ﺳﺎل از اﯾﻦ اﻧﺮژیﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده و اﻧﺮژی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺧﺼﻮص اﻧﺮژی ﺑﺮق را ﺑﻪﻃــﻮر
ﭘﺎک و ارزان ﺗﻬﯿﻪ ﮐﺮد .در ﮐﻨﺎر اﯾﻦ ﻓﺎﯾﺪه ،ﺑﺎد از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺧﺸﮑﺴــﺎﻟﯽ و
ﮐﻢ آﺑﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﯾﺠﺎد ﻃﻮﻓﺎنﻫﺎی ﺷﻦ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﯿﺎﺑﺎﻧﯽ اﺳﺖ.

در ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ ،ﻣﻄﺎﻟﻌﻪﻫﺎی زﯾــﺎدی در ﻣــﻮرد اﻧــﺮژی ﺑــﺎد اﻧﺠــﺎم ﺷــﺪه اﺳــﺖ .ﮔﻨــﺪمﮐﺎر ﺑــﺎ
ﺑﺮرﺳﯽ دورهی ده ﺳﺎﻟﻪی وزش ﺑﺎد در اﯾﺴﺘﮕﺎهﻫﺎی ﺳﯿﻨﻮﭘﺘﯿﮏ ﮐﺸــﻮر ،ﺑــﺮای ارزﯾــﺎﺑﯽ اﻧــﺮژی
ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﺑﺎد ،آنﻫﺎ را از ﻧﻈﺮ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎد ﺑﻪ ﭼﻬﺎر ﮔﺮوه ﺗﻘﺴﯿﻢﺑﻨﺪی ﮐﺮد :ﮔﺮوه اول در ﺑﯿﺶﺗــﺮ
اﯾﺎم ﺳﺎل ،ﮔﺮوه دوم در ﺑﺮﺧﯽ زﻣﺎنﻫﺎی ﺳﺎل ،ﮔــﺮوه ﺳــﻮم در زﻣﺎنﻫــﺎی ﻣﺤــﺪودی از ﺳــﺎل،

ﺗﻮان ﺑﺎدﺧﯿﺰی ﺑﺎﻻﯾﯽ دارﻧﺪ و ﮔﺮوه ﭼﻬﺎرم ﺗﻮان ﺑﺎدﺧﯿﺰی درﺧﻮر ﺗــﻮﺟﻬﯽ ﻧﺪارﻧــﺪ ] .[۵ﭘــﺲ از

وی ﻧﯿﺰ رﺣﯿﻢزاده و ﻫﻤﮑﺎرانش در دورهی اﻗﻠﯿﻤﯽ  ۱۹۹۲-۲۰۰۵ﺑــﺮای ﻣﻄﺎﻟﻌــﻪی ﻣﯿــﺎﻧﮕﯿﻦ
ﻣﺎﻫﺎﻧــﻪی ﺳــﺮﻋﺖ ﺑــﺎد و اﻧــﺮژی آن ﺑــﺮ اﺳــﺎس دادهﻫــﺎی ﺳــﺎﻋﺘﯽ  ۱۱اﯾﺴــﺘﮕﺎه ﺳــﯿﻨﻮﭘﺘﯿﮏ
اﺻﻔﻬﺎن ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎد در ﻃﻮل ﻣﺎهﻫﺎی ﺳﺮد ﮐﻢﺗﺮ اﺳــﺖ و ﺑــﺎ ﺷــﺮوع

ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎد اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ ].[۲

ﻗﻬﺮﻣﺎن و ﻗﺮهﺧﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ در دورهی زﻣﺎﻧﯽ  ۱۹۷۵-۲۰۰۵در ﺷﺒﮑﻪای ﻣﺘﺸﮑﻞ از  ۴۰اﯾﺴﺘﮕﺎه
ﺳﯿﻨﻮﭘﺘﯿﮏ اﯾﺮان ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ روﻧــﺪ ﺗﻐﯿﯿــﺮات ﻣﯿــﺎﻧﮕﯿﻦ ﺳــﺮﻋﺖ ﺑــﺎد در ﻣﻘﯿﺎسﻫــﺎی ﻣﺎﻫﺎﻧــﻪ و
 ......................ﻣﺠﻠﻪي ﺑﺮرﺳﻲﻫﺎي آﻣﺎر رﺳﻤﻲ اﻳﺮان ،ﺳﺎل  ،28ﺷﻤﺎرهي  ،1ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  ،1396ﺻﺺ ...................... 126 -113
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ﺳﺎﻻﻧﻪ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ ] .[۴ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻓﺸــﺎریآزاد و ﺷــﻌﺒﺎنزاده روﻧــﺪ ﺗﻐﯿﯿــﺮات ﺳــﺮﻋﺖ ﺑــﺎد را در
اﯾﺴﺘﮕﺎه ﻫﻤﺪﯾﺪی رﺷﺖ ،ﻃــﯽ دورهی  ۳۳ﺳــﺎﻟﻪی  ۱۹۷۷-۲۰۰۹ﻣــﻮرد ﺑﺮرﺳــﯽ ﻗــﺮار دادﻧــﺪ

] .[۱ﻧﺘﯿﺠﻪﻫﺎی آنﻫﺎ ﺣﺎﮐﯽ از اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐــﻪ ﻣﯿــﺎﻧﮕﯿﻦ ﺳــﺮﻋﺖ ﺑــﺎد در اﯾﺴــﺘﮕﺎه رﺷــﺖ ﺑﯿــﺎﻧﮕﺮ
وﺟﻮد ﺗﻐﯿﯿﺮ در اﯾﻦ ﺳﺮیﻫﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﮐﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪی ﺣﺎﺻــﻠﻪ ،وﺟــﻮد روﻧــﺪ ﻣﻌﻨــﯽدار ﮐﺎﻫﺸــﯽ را
ﻧﺸﺎن داد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻣﺎهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎل ،زﻣــﺎن و ﻧــﻮع ﺗﻐﯿﯿــﺮات ﻧﺎﮔﻬــﺎﻧﯽ ،اﻓﺰاﯾﺸــﯽ و
ﮐﺎﻫﺸﯽ دﯾﺪه ﺷﺪ.

رﺿﺎﯾﯽ ﺑﻨﻔﺸﻪ و ﻫﻤﮑﺎران ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﯽ روﻧﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎد در ﺷﻤﺎل ﻏﺮب اﯾــﺮان،
از ﻫﻔﺖ اﯾﺴﺘﮕﺎه ﺳﯿﻨﻮﭘﺘﯿﮏ ﮐــﻪ دارای ﻃــﻮﻻﻧﯽﺗﺮﯾﻦ دورهی آﻣــﺎری ﺑﻮدﻧــﺪ )(۱۹۶۱-۲۰۰۵
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدﻧﺪ ] .[۳ﻧﺘﯿﺠﻪﻫﺎی اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ در ﻃﻮل دورهی آﻣﺎری ،ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺷــﻤﺎلﻏــﺮب
اﯾﺮان از ﻧﻈﺮ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎد ﻣﻨﻄﻘﻪی ﻫﻤﮕﻨﯽ ﻧﯿﺴﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﮐــﻪ در اﯾﺴــﺘﮕﺎهﻫﺎی
اروﻣﯿــﻪ و ﺧــﻮی روﻧــﺪ ﮐﺎﻫﺸــﯽ ،در اردﺑﯿــﻞ و زﻧﺠــﺎن روﻧــﺪ اﻓﺰاﯾﺸــﯽ ،در ﺗﺒﺮﯾــﺰ و ﺳــﻨﻨﺪج

ﺑﻪﺗﺮﺗﯿﺐ در ﯾﮏ و دو ﺳﺮی زﻣﺎﻧﯽ روﻧــﺪ ﮐﺎﻫﺸــﯽ و اﯾﺴــﺘﮕﺎه ﺳــﻘﺰ در ﻣﻘﯿﺎسﻫــﺎی ﻓﺼــﻠﯽ و
ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻓﺎﻗﺪ روﻧﺪ ﻣﯽﺑﺎﺷــﻨﺪ .از اﯾــﻦرو ﻣﯽﺗــﻮان ﻧﺘﯿﺠــﻪ ﮔﺮﻓــﺖ ﮐــﻪ روﻧــﺪﻫﺎی اﺗﻔــﺎقاﻓﺘــﺎده در
ﻣﻨﻄﻘﻪ ،ﺗﺎﺑﻊ ﻧﻈﻢ ﺧﺎﺻﯽ ﻧﯿﺴﺖ .ﻣﯿﺮﻋﺒﺎﺳﯽ ﻧﺠﻒآﺑﺎدی و دﯾﻦﭘﮋوه در ﻣﻄﺎﻟﻌــﻪای ﺑــﻪ ﺑﺮرﺳــﯽ

روﻧﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎد در  ۲۲اﯾﺴﺘﮕﺎه از اﯾﺴﺘﮕﺎهﻫﺎی ﮐﺸﻮر اﯾــﺮان ﭘﺮداﺧﺘﻨــﺪ ] .[۶ﺑــﺮای
اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر دادهﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎد در دو ﻣﻘﯿﺎس ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ و ﺳــﺎﻻﻧﻪ در دورهی
آﻣﺎری  ۱۹۶۶ -۲۰۰۵را در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .ﻧﺘﯿﺠﻪﻫﺎ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ در اﮐﺜﺮ اﯾﺴــﺘﮕﺎهﻫــﺎی اﯾــﺮان

روﻧﺪ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎد در ﺗﻤﺎم ﻣﺎهﻫﺎی ﺳﺎل )ﺑﻪ ﺟﺰ ﻣﺎهﻫﺎی ﻓﻮرﯾﻪ و ﻧﻮاﻣﺒﺮ( ﻧﺰوﻟﯽ اﺳﺖ.

ﺟﯿﺞ ﻫﺎرﯾﺞ در ﺑﺮرﺳﯽ روﻧﺪ ﺗﺒﺨﯿﺮ ﺗﺸﺖ و ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی ﻣﺆﺛﺮ ﺑــﺮ ﺗﺒﺨﯿــﺮ در ﺷــﻤﺎل ﻫﻨــﺪ ﺑﯿــﺎن
داﺷﺖ ﮐﻪ ﺳﺎﻋﺎت آﻓﺘﺎﺑﯽ و ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎد ﺗﻘﺮﯾﺒـ ًﺎ در ﺗﻤــﺎﻣﯽ اﯾﺴــﺘﮕﺎهﻫﺎی ﻣــﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌــﻪ دارای
روﻧﺪ )اﻓﺰاﯾﺸﯽ ،ﮐﺎﻫﺸﯽ( اﺳﺖ ] .[۷ﭘﺮﯾــﺮ ﻧــﻮﻋﯽ روﻧــﺪ ﮐﺎﻫﺸــﯽ ﻏﺎﻟــﺐ در ﺻــﺪکﻫﺎی ۵۰

و  ۹۰و ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺳﺎﻻﻧﻪی ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎد در ﺳﻄﺢ آﻣﺮﯾﮑﺎ را ﮔﺰارش ﮐﺮد ] .[۸وان و ﻫﻤﮑــﺎران

روﻧﺪ ﺳــﺮﻋﺖ ﺑﺎدﻫــﺎی ﻧﺰدﯾــﮏ ﺳــﻄﺢ زﻣــﯿﻦ  ۱۱۷اﯾﺴــﺘﮕﺎه در ﮐﺎﻧــﺎدا را ﻣــﻮرد ﺑﺮرﺳــﯽ ﻗــﺮار
دادﻧﺪ ] .[۹ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻫﺎ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ روﻧﺪ ﺳــﺮﻋﺖ ﺑــﺎد در ﻗﺴــﻤﺖﻫــﺎی ﻏﺮﺑــﯽ ﮐﺎﻧــﺎدا و ﺑﯿﺶﺗــﺮ

ﻗﺴﻤﺖﻫﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ آن )ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎی ﻧﺎﺣﯿﻪای ﻣﻮﺳﻮم ﺑــﻪ ﻣــﺎریﺗــﺎﯾﻤﺰ (۱در ﻫﻤــﻪی ﻓﺼــﻞ ﻫﺎی
ﮐﺎﻫﺸﯽ اﺳﺖ .وﻟﯽ در ﻗﺴﻤﺖﻫــﺎی ﻣﺮﮐــﺰی و ﺷــﻤﺎﻟﯽ در ﻫﻤــﻪی ﻓﺼــﻞﻫﺎی و در ﻧﺎﺣﯿـﻪ ﻫﺎی

درﯾﺎﯾﯽ )ﻣﺎریﺗﺎﯾﻤﺰ( در ﻓﺼﻞﻫﺎی ﺑﻬﺎر و ﭘﺎﯾﯿﺰ ،روﻧﺪ اﻓﺰاﯾﺸﯽ اﺳﺖ.
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ﻣﻬﺪﻳﻪ ﻣﻈﻔﺮي و ﺣﺴﻴﻦ ﻧﮕﺎرﺳﺘﺎﻧﻲ

 -۲دادهﻫﺎ و روش ﺗﺤﻠﯿﻞ آنﻫﺎ
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﻢ ﯾﮑﯽ از ﺷﻬﺮﺳﺘﺎنﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺗﻤﺎم ﻓﺼــﻞﻫﺎی ﺳــﺎل ﻣﯽﺗــﻮان ﺷــﺎﻫﺪ وزش
ﺑﺎد در آن ﺑﻮد .اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ،ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﯽ و ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎد در ﺷﻬﺮﺳــﺘﺎن ﺑــﻢ اﻧﺠــﺎم
ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺗﺎ ﺑﺘﻮان ﺑــﻪ ﮐﻤــﮏ اﻟﮕــﻮی ﻣﻌﺮﻓــﯽ ﺷــﺪه ،ﻣﯿــﺰان ﺧﻄــﺎ در ﭘﯿﺶﺑﯿﻨــﯽ را ﺗــﺎ ﺣــﺪ
اﻣﮑﺎن ﮐﺎﻫﺶ داد و از ﻧﺘﯿﺠﻪﻫﺎی آن در زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی ﮐﺸﺎورزی ،ﺗﻮﻟﯿــﺪ اﻧــﺮژی ﺳــﺎﻟﻢ و ﭘــﺎک و
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت زﻣﯿﻦﺷﻨﺎﺳﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد.

 -۲-۱دادهﻫﺎ
در اﯾــﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌــﻪ ،از دادهﻫــﺎی ﮔــﺮداوریﺷــﺪه ﺗﻮﺳــﻂ ادارهی ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳــﯽ ﺷﻬﺮﺳــﺘﺎن ﺑــﻢ ﺑــﺮای
ﺑﺮرﺳﯽ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨــﯽ و ﺑــﺮاورد ﺳــﺮﻋﺖ ﺑــﺎد اﺳــﺘﻔﺎده ﺷــﺪه اﺳــﺖ .اﯾــﻦ دادهﻫــﺎ ﺷــﺎﻣﻞ دادهﻫــﺎی
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ وزش ﺑﺎد اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳــﺎلﻫﺎی  ۱۳۸۸ﺗــﺎ  ۱۳۹۴در اﯾــﻦ ﻣﺮﮐــﺰ ﺑــﻪ ﺛﺒــﺖ

رﺳﯿﺪهاﻧﺪ .اﯾﻦ دادهﻫﺎ در ﻣﺤﯿﻂ ﻧﺮم اﻓﺰار  Excelﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﺪه و ﺟﻬﺖ ﺗﺤﻠﯿــﻞ ﻣــﻮرد اﺳــﺘﻔﺎده
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

 -۲-۲روش ﺗﺤﻠﯿﻞ دادهﻫﺎ
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﻢ ﯾﮑﯽ از ﻧﻘﻄﻪﻫﺎی ﻣﻬﻢ و ﺑﺎ اﻫﻤﯿﺖ ﮐﺮﻣﺎن و اﯾﺮان اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺷﻬﺮﺳــﺘﺎن ﭼــﻪ ﺑــﻪ
ﻟﺤﺎظ ﺻﻨﻌﺖ ﮐﺸﺎورزی و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﭼﻪ ﺑــﻪ ﻟﺤــﺎظ ﺻــﻨﻌﺖ ﮔﺮدﺷــﮕﺮی دارای اﻫﻤﯿــﺖ
وﯾﮋهای اﺳﺖ .ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﻢ دارای آب و ﻫﻮاﯾﯽ ﮔﺮم و ﺧﺸﮏ اﺳﺖ اﻣﺎ ﺑﻪدﻟﯿﻞ ﻣﺠــﺎورت ﺑــﺎ
ﮐﻮﯾﺮ آب و ﻫﻮاﯾﯽ ﻣﺘﻐﯿﺮ دارد ﺑــﻪﻃﻮریﮐــﻪ در ﺑﺮﺧــﯽ از روزﻫــﺎی ﺳــﺎل ﮔﺮمﺗــﺮﯾﻦ و در ﺑﺮﺧــﯽ
دﯾﮕــﺮ ﺳــﺮدﺗﺮﯾﻦ ﻧﻘﻄــﻪی ﮐﺸــﻮر ﮔــﺰارش ﺷــﺪه اﺳــﺖ .ﻫﻤــﯿﻦ ﻣﻄﻠــﺐ ﺳــﺒﺐ ﺷــﺪه اﺳــﺖ ﮐــﻪ
ﺑﺨﺶﻫﺎﯾﯽ از اﯾﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪی ﺧﻮش آب و ﻫﻮای دﻫﺒﮑﺮی ﺑﻪ ﯾﮑــﯽ از ﻣﺮاﮐــﺰ
ﺗﻮرﯾﺴﺘﯽ ﮐﺸﻮر ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮد.
اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎ را ﺑﺮ آن داﺷــﺖ ﮐــﻪ در ﻣــﻮرد ﯾﮑــﯽ از اﻧﺮژیﻫــﺎی ﭘــﺎک ﮐــﻪ ﺑــﻪ وﻓــﻮر در اﯾــﻦ
ﻣﻨﻄﻘﻪ از ﮐﺸﻮر ﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﺷﻮد ،ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﻢ .اﻧﺮژی ﺑﺎد از ﺟﻤﻠــﻪ ﻣﻨــﺎﺑﻊ ﻣﺤﺴــﻮس در

ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﻤﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﻣﯽﺗﻮان آن را در ﺧﺪﻣﺖ ﻣﺮدم اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘــﻪ درآورد.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪی دﻗﯿﻖﺗﺮ آن از ﺧﻄﺮاﺗﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻧﺮژی ﻣﯽﺗﻮاﻧــﺪ ﺑــﻪ ﺻــﻨﻌﺖ اﯾــﻦ
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن وارد ﮐﻨﺪ ،ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﺮد.
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در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺗﻼش ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﭘﺲ از ﺑﺮرﺳﯽ اﺟﻤﺎﻟﯽ و ﮐﻠﯽ دادهﻫﺎی ﺳﺮﻋﺖ وزش ﺑﺎد ،ﺑــﺎ
اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺪلﻫﺎی ﺳﺮی زﻣﺎﻧﯽ ،ﯾﮏ ﻣﺪل ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای اﻟﮕﻮی رﻓﺘﺎری دادهﻫﺎ اراﯾــﻪ ﺷــﻮد،

ﺗﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ اﻟﮕﻮ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﯾﮏ ﺑﺮاورد دﻗﯿﻖ ﺑﺮای روزﻫــﺎی آﯾﻨــﺪهی اﯾــﻦ ﻣﺘﻐﯿــﺮ داﺷــﺘﻪ
ﺑﺎﺷﯿﻢ .ﻗﺎﺑﻞ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑــﻪ وﺳــﯿﻠﻪی ﻧﺮماﻓــﺰار
آﻣﺎری  Minitabﻧﺴﺨﻪی  ۱۷اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ.

 -۳ﺑﺮرﺳﯽ ﻓﺮضﻫﺎی ﻣﺪل و ﺑﺮاورد ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ
ﯾﮑﯽ از اﺳﺎﺳﯽﺗﺮﯾﻦ ﻓﺮضﻫﺎ در ﻣﺴــﺎﺋﻞ آﻣــﺎری ،ﻧﺮﻣــﺎل ﺑــﻮدن دادهﻫــﺎی آﻣــﺎری اﺳــﺖ .اﯾــﻦ
ﻓﺮض در ﺳﺮیﻫﺎی زﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪﺻﻮرﺗﯽ ﺟﺎﻣﻊﺗﺮ ﻣﻄﺮح ﻣﯽﺷﻮد .در اﯾﻦ دادهﻫﺎ ﻣﻘﺪارﻫﺎی ﺳــﺮی

زﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎﯾﺪ از ﻓﺮاﯾﻨﺪ اﻏﺘﺸﺎش ﺧﺎﻟﺺ ﺗﺒﻌﯿﺖ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﻧﺘﯿﺠﻪﻫﺎی ﺑﺮاﻣــﺪه از ﺗﺤﻠﯿﻞﻫــﺎ ﺻــﺤﺖ

ﮐﺎﻓﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﯾﮏ راه ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺗﺠﺮﺑﯽ ﺑــﺮای ﺑﺮرﺳــﯽ اﯾﺴــﺘﺎ ﺑــﻮدن ﺳــﺮی زﻣــﺎﻧﯽ ،رﺳــﻢ
ﻧﻤﻮدارﻫﺎی ﺧﻮدﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ و ﺧﻮدﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺟﺰﺋﯽ اﺳﺖ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾــﻦ دو ﻧﻤــﻮدار ﻣﯽﺗــﻮان
ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد ﺗﻔﺎﺿﻞ ﻻزم ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﯾﮏ ﺳﺮی زﻣﺎﻧﯽ اﯾﺴﺘﺎ ﭼﻪ ﺗﻌــﺪاد اﺳــﺖ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﯾﻦ دو ﻧﻤﻮدار ﺗﻌﺪاد ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی ﻣﺪل و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻧﻮع ﻣﺪل ﻣﻨﺎﺳــﺐ ﺑـﺮای ﺑــﺮازش

ﺑــﺮ روی دادهﻫــﺎ را ﻧﯿــﺰ ﻣﺸــﺨﺺ ﻣﯽﮐﻨــﺪ .ﺑــﺮای دادهﻫــﺎی ﺳــﺮﻋﺖ وزش ﺑــﺎد ﻧﻤﻮدارﻫــﺎی
ﺧﻮدﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ و ﺧﻮدﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺟﺰﺋﯽ ﺑﻪﺗﺮﺗﯿﺐ در ﺷﮑﻞﻫﺎی  ۱و  ۲ﺗﺮﺳﯿﻢ ﺷﺪهاﻧﺪ.

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻤﻮدار ﺧﻮدﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﯿﻞ ﺑﻪ ﺻﻔﺮ ﺗﺎﺑﻊ ﺧﻮدﻫﻤﺒﺴــﺘﮕﯽ ﯾــﺎ ﺑــﻪ
اﺻﻄﻼح ﻣﯿﺮای ﺗﺎﺑﻊ ﺧﻮدﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺿﻌﯿﻒ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻨﺎ ﺑــﺮ اﯾــﻦ ﻣﯽﺗــﻮان ﻧﺘﯿﺠــﻪ ﮔﺮﻓــﺖ ﮐــﻪ
ﺳﺮی زﻣﺎﻧﯽ اﯾﺴﺘﺎ ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﺮای اﯾﺴﺘﺎﯾﯽ آن ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﯾﮏ ﺗﻔﺎﺿــﻞﮔﯿﺮی ﺳــﺎده ﻫﺴــﺘﯿﻢ .اﯾــﻦ
ﻣﻄﻠﺐ از ﻧﻤﻮدار ﺗﺎﺑﻊ ﺧﻮدﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﺸــﺨﺺ اﺳــﺖ ،ﭼــﺮا ﮐــﻪ در اﯾــﻦ ﻧﻤــﻮدار ﻧﯿــﺰ ﺗــﺎﺑﻊ

ﺧﻮدﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺟﺰﺋﯽ در ﻃﻮل زﻣﺎن ﻣﯿﺮاﺳــﺖ .ﺑــﺎ ﺗﻮﺟــﻪ ﺑــﻪ ﺑﺤﺚﻫــﺎی اﻧﺠــﺎمﺷــﺪه ﻣﺸــﺨﺺ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﺤﻠﯿﻞ اﯾﻦ دادهﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ روی دادهﻫﺎ ،ﺗﻔﺎﺿﻞﮔﯿﺮی اﻧﺠﺎم داد.
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ﺴــﺘﮕﯽ و
ﺳــﺮی در ﻣﻘﺎﺑــﻞ زﻣﻣــﺎن ،ﺧﻮدﻫﻤﺒﺴ
در ﺷــﮑﻞﻫﻫﺎی  ۴ ،۳و  ۵ﺑــﻪﺗﺮﺗﯿــﺐ ﻧﻤﻮﻮدارﻫــﺎی ی
اﺳــﺖ .اﯾــﻦ روﻧــﺪﺪزداﯾﯽ ﺑــﺎ
ﺗﺮﺳــﯿﻢ ﺷــﺪه ﺳ
ﺑﺮای دادهﻫــﺎی رووﻧــﺪزداﯾﯽﺷــﺪه ﺗﺮ
ﺧﻮدﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺟﺰﺋﯽ ی
ﺘ

ﺿﻞ ﻓﺼﻠﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﯾﮏ ﺗﻔﺎﺿﻞ ﻣﻌﻤﻮﻮﻟﯽ و ﯾﮏ ﺗﻔﺎﺿ
ﮔﺮﻓﺘﻦ ﮏ

ﺷﮑﻞ  -۳ﻧﻧﻤﻮدار ﺳﺮی در ﻣﻘﻘﺎﺑﻞ زﻣﺎن.

در ﻧﻤﻮدار ﺳــﺮی در ﻣﻘﺎﺑــﻞ زﻣــﺎن ﻣﺸــﺎﻫﺪه ﯽ
ﺑﺎ دﻗﺖ ر
ﻣﯽﺷــﻮد ﮐــﻪ دادهﻫــﺎ ﭘــﺲ از ﺣــﺬﺬف روﻧــﺪ
اﯾﺴﺘﺎ ﺷــﺪهاﻧﺪ و روﻧــﺪی در آنﻫــﺎ ﻣﺸــﺎﻫﺪه ﻧﻤﯽﺷــﻮد .ﻫﻤﭽﻨــﯿﻦ اﯾــﻦ ﻣﻮﺿــﻮع از ﻧﻤﻮﻮدارﻫــﺎی
ﺧﻮدﻫﻤﺒﺴﺘﺘﮕﯽ و ﺧﻮدﻫﻤﺒﺒﺴﺘﮕﯽ ﺟﺰﺋﯽ ﻣﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﺑﺎﺷ
ﺷﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ در اﯾــﻦ ﻧﻤﻮدارﻫــﺎ ﻧﻧﯿــﺰ روﻧــﺪ
ـﻦ ﻣﻄﻠــﺐ
ـﻬﻮد اﺳــﺖ .اﯾـﻦ
ـﯿﺎر ﺷــﺪﯾﺪ و ﻣﺸــﻬ
ﻣﯿﻞ ﺑﻪ ﺻﻔﻔﺮ ﯾﺎ ﻣﯿﺮاﯾﯽ ﻧﻤﻤﻮدار ﭘــﺲ از ﮔــﺎم اول ﺑﺴـ ر

ﻣﺘﺤــﺮک ﺑــﺎ
دﻻﻟﺖ ﺑﺮ آآن دارد ﮐﻪ ﯾﮏ ﻣﺪل ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای دادهﻫﺎ ،ﻣﻣﺪل اﺗﻮرﮔﺮﺳﯿﻮ  -ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺤ
ﻣﺮﺗﺒﻪی ۱

و۳

اﺳﺖ.
 (ARMAﺖ
))A۲ (۱,۳
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ﺧﻮدﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﺮای دادهﻫﺎی ﺳﺮﻋﺖ وزش ﺑﺎد روﻧﺪزداﯾﯽﺷﺪه.
ﮕ
ﻧﻤﻮدار ﺗﺎﺑﻊ
ر
ﺷﮑﻞ -۴

ﻫﺎی ﺳﺮﻋﺖ وزش ﺑﺎد روﻧﺪزداﯾﯽﺷﺪه.
ﺗﺎﺑﻊ ﺧﻮدﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺟﺰﺋﯽ ﺑﺮای دادهﻫﺎ
ﮑﻞ  -۵ﻧﻤﻮدار ﺑﻊ
ﺷﮑ

 -۴ﺑﺮاززش ﻣﺪل
ﺑﺨــﺶ ﻣــﺪل ) ARMA(۱,۳ررا روی دادهﻫــﺎ ﺑــﺮازش ﻣــﯽدﻫــﯿﻢ .ﺿــﺮﯾﺐﻫﺎی اﯾــﻦ ﻣــﺪل
در اﯾــﻦ ﺨ
ﺷﺪهاﻧﺪ:
ﺑﺮازش داددهﺷﺪه ،در ﺟﺪول زﯾﺮ ﺧﻼﺻﻪ ﺷ
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ﺑﺮاورد ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎد در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﻢ

ﺟﺪول  -۱ﺑﺮاورد ﺿﺮﯾﺐﻫﺎی ﻣﺪل ﺑﺮازش دادهﺷﺪه ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺧﻄﺎی اﺳﺘﺎﻧﺪارد و آﻣﺎرهﻫﺎی آزﻣﻮن.
ﺧﻄﺎی

ﻧﻮع

ﺿﺮﯾﺐ ﺑﺮاورد ﺷﺪه

ﺛﺎﺑﺖ

AR1

۰٫۰۰۴۴۹
۰٫۷۹۸۹

۰٫۰۱۸۲۶

MA1

۰٫۴۹۸۷

۰٫۱۶۲۰

۳٫۰۸

MA3

۰٫۶۹۳

۰٫۰۳۶۹

۱٫۸۸

MA2

اﺳﺘﺎﻧﺪارد

 -Tﻣﻘﺪار

 -Pﻣﻘﺪار

۴٫۲۵

۰٫۰۰۶
۰٫۰۰۲
۰٫۰۴۱

۰٫۱۵۹۶

۰٫۱۰۱۲

۵٫۰۱
۱٫۸۳

۰٫۰۵۳۳

۰٫۰۰۰
۰٫۰۴۷

ﺗﻔﺎﺿﻞﮔﯿﺮی :ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﺻﻔﺮ ،ﻓﺼﻠﯽ  ۱ﺑﺎ ﻣﺮﺗﺒﻪ .۳۶۵
ﺗﻌﺪاد ﻣﺸﺎﻫﺪات ،۲۵۵۶ :ﺑﺎﻗﯽﻣﺎﻧﺪه ،۱۴۵۸۲٫۷ :ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻣﺮﺑﻊ ،۶٫۷ :درﺟﻪ آزادی.۲۱۸۶ :

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﮔﺰارشﺷﺪه در ﺟﺪول  ۱ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﺪل ﭘﯿﺶﻧﻬﺎدی ﺑﻪﺻﻮرت زﯾﺮ
اﺳﺖ:
۳

۰٫۰۶۹۳

۲

۰٫۱۰۱۲

۱

۰٫۴۹۸۹

۰٫۰۰۴۴۹

۰٫۷۸۹

۱

ﯾﮏ روش ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮدن ﻣﺪل آن اﺳﺖ ﮐﻪ ،آزﻣﻮن ﻓﺮض

را اﻧﺠﺎم دﻫﯿﻢ .از اﯾﻦرو ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
ﺟﺪول  ،۱ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ
۰٫۰۵

۰

:

۰

:

۰
۱

ﻣﻘﺪار ﻣﺘﻨﺎﻇﺮ ﺑﺎ ﺿــﺮﯾﺐﻫﺎی ﺑﺮاوردﺷــﺪهی ﻣــﺪل در

ﻣﻘﺪار ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺿﺮﯾﺐﻫﺎی ﮐﻢﺗﺮ از ﻣﻘﺪار ﺧﻄــﺎی ﻧــﻮع اول

اﺳﺖ ،ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻓﺮض ﺻﻔﺮ رد ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ

ﺗﻮﺟــﻪ ﺑــﻪ ﺷــﻮاﻫﺪ ﻣﻮﺟــﻮد و دادهﻫــﺎی ﻣــﻮرد ﺑﺮرﺳــﯽ ،ﺗﻤــﺎﻣﯽ ﺿــﺮﯾﺐﻫﺎی ﺳــﺮی در ﺳــﻄﺢ
ﻣﻌﻨــﯽداری  ۵درﺻــﺪ ﻣﺨــﺎﻟﻒ ﺻــﻔﺮ ﻫﺴــﺘﻨﺪ .اﯾــﻦ ﻣﻮﺿــﻮع دﻻﻟــﺖ ﺑــﺮ ﻣﻨﺎﺳــﺐ ﺑــﻮدن ﻣــﺪل
ﭘﯿﺶﻧﻬﺎدی اﺳﺖ.
ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪی دﻗﯿﻖﺗﺮ ،آزﻣﻮن ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﻣﺪل ﻧﯿﺰ اﻧﺠﺎم ﺷــﺪ و ﻧﺘﯿﺠــﻪﻫﺎی اﯾــﻦ آزﻣــﻮن در
ﺟﺪول  ۲ﺑﯿﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ .آزﻣﻮن ﻓﺮض زﯾﺮ را در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ:
ﻣﺪل ۱, ۳

ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ :

ﻣﺪل ۱, ۳

ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﯿﺴﺖ :

۰
۱
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ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪﻫﺎی ﺑﯿﺎنﺷﺪه در ﺟﺪول  ۲ﻣﻼﺣﻈــﻪ ﻣــﯽﺷــﻮد ﻣﻘــﺪار آﻣــﺎرهی آزﻣــﻮن در ﮔــﺎم
 ۷٫۷ ،۱۲و

ﻣﻘﺪار ﻣﺘﻨﺎﻇﺮ ﺑﺎ اﯾﻦ ﮔﺎم  ۰٫۳۵۹اﺳــﺖ .ﺑﻨــﺎ ﺑــﺮ اﯾــﻦ ﻓــﺮض ﺻــﻔﺮ در ﺳــﻄﺢ
ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕــﺮ ﻣــﺪل ﻣﻨﺎﺳــﺐ اﺳــﺖ .ﺑــﺎ اﻓــﺰاﯾﺶ

ﻣﻌﻨﯽداری ۰٫۰۵

ﺗﻌﺪاد ﮔﺎمﻫﺎ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﻘﺪار آﻣﺎرهی آزﻣــﻮن ﺧــﯽدو اﻓــﺰاﯾﺶﯾﺎﻓﺘــﻪ و

ﻣﻘــﺪار ﺑــﻪ

ﺳﻤﺖ ﺻﻔﺮ ﻣﯿﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺣﺎﮐﯽ از آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد ﺗﻔﺎﺿﻞﻫﺎی ﮔﺮﻓﺘﻪﺷﺪه ﺑﺮای
رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﯾﺴﺘﺎﯾﯽ ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ.
ﺟﺪول  -۲آﻣﺎره ﺧﯽدوی ﺗﻌﻤﯿﻢﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎﮐﺲ ﺑﺮای آزﻣﻮن.
ﮔﺎم

۱۲

۲۴

۳۶

۴۸

آزﻣﻮن ﺧﯽدو

۷٫۷

۴۲٫۲

۶۵٫۵

۱۱۱٫۳

درﺟﻪ آزادی

۷

۱۹

۳۱

۴۳

-Pﻣﻘﺪار

۰٫۳۵۹

۰٫۰۰۲

۰٫۰۰۰

۰٫۰۰۰

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر دﯾﺪ ﻋﯿﻨﯽ و ﻣﺸﻬﻮد ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت اﻧﺠﺎمﺷﺪه ،ﻧﻤﻮدار ﻣﻘــﺪارﻫﺎی ﺑﺮاوردﺷــﺪه و
ﻣﻘﺪارﻫﺎی واﻗﻌﯽ ﺳﺮی ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎد ،در ﺷﮑﻞ  ۶ﺗﺮﺳﯿﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟــﻪ ﺑــﻪ اﯾــﻦ ﻧﻤــﻮدار،
ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺑﺮاوردﺷﺪه ،ﺑﻪ ﻣﻘﺪارﻫﺎی واﻗﻌﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺰدﯾﮏ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﯾﮏ روش دﯾﮕﺮ ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮدن ﻣــﺪل ،ﻣﻘﺎﯾﺴــﻪی ﻣﻘــﺎدﯾﺮ واﻗﻌــﯽ ﺳــﺮی

زﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺑﺮازشﺷﺪه ﯾﺎ ﻫﻤﺎن ﺷﺎﺧﺺﻫــﺎی ﺻــﺤﺖ ﻣــﺪل )ﺷــﺎﺧﺺﻫــﺎی ،۲MAPE

 ۳MADو  (۴MSDاﺳﺖ .ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﺻﺤﺖ ﻣﺪل ﻣﻄﺮحﺷﺪه در ﺟﺪول  ۳ﻧﯿــﺰ
ﻣﺪل ) ARMA(۱,۳دارای ﮐﻢﺗﺮ ﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﺻــﺤﺖ ﻣــﺪل اﺳــﺖ ﮐــﻪ ﻧﺸــﺎندﻫﻨــﺪهی ﺧــﻮب

ﺑﻮدن ﻣﺪل در ﺑﯿﻦ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺪلﻫﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
۳۸٫۷

۱٫۵۲,

۴٫۴۷,

ﺟﺪول  -۳ﻣﻘﺎﯾﺴﻪی ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﺻﺤﺖ ﻣﺪل ﺑﺮای اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺪل ﻣﻨﺎﺳﺐ دادهﻫﺎی ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎد.
ﻣﺪل

MSD

MAD

MAPE

)ARMA (۱٬۳

۴٫۴۷

۱٫۵۲

۳۸٫۷۹

۱۴٫۹۸

۲٫۸۷

۱۴٫۹۸

۵٫۷۰

۱٫۶۵

۴۶٫۵۰

H.Winters

)(۰٫۲,۰٫۲,۰٫۲
Linear Trend
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ﺳﺘﺎن ﺑﻢ
ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎد در ﺷﻬﺮﺳ
ﺑﺮاورد ﺳ

روز آﯾﻨﺪه را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫــﺪ.
ﯽﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺪل ﺑﺮای  ۵ز
در ﺷﮑﻞ  ،۶ﻧﻤﻮدار ﻧﻘﻄﻪﻫﺎی ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ
اﻃﻤﯿﻨﺎن ﻣﺸﺎﻫﺪه ی
ن
ﮑﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﺎﺎزهﻫﺎی
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﻘﻘﺎط ﻣﺜﻠﺜﯽ ﺷﮑ
ﻫﺎی ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽﺷﺪه اﺳﺖ.

اﻃﻤﯿﻨﺎن.
ن
ﺷﺪه ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻣﻘﺪارﻫﺎی ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ و ﺑﺎزهﻫﺎی
ﮑﻞ  -۶ﻧﻤﻮدار ﻣﺪﺪل ﺑﺮازش داده ﺷ
ﺷﮑ

ن آنﻫﺎ ﻧﯿــﺰ در ﺟــﺪول ۴
ﺑﺮای  ۱۰روز آﯾﻨﺪﺪهی ﺳﺮی و ﺑﺎززهﻫﺎی اﻃﻤﯿﻨﺎن
ﻣﻘﺪارﻫﺎی ﺑﺮاوردﺷﺪه ی
ﺑﯿﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻫﻤﺮااه ﺑﺎزهﻫﺎی اﻃﻤﯿﻨﺎن آنﻫﺎ.
ﺟﺪول  -۴ﻣﻘﺪارﻫﺎی ﭘ ﺶ
روز

ﮐﺮﺮانﺑﺎﻻ

ﮐﺮان ﭘﺎﯾﯿﻦ

ﻣﻘﻘﺪار ﺑﺮاورد

۱

۱۳٫۸۷۳
۳۰

۶٫۵۵۹۴۹

۱۰٫۲۱۶۲
۲

۲

۱۲٫۷۶۱
۱۲

۵٫۳۳۳۱۹

۹٫۰۴۷۲

۴

۲۰
۱۵٫۰۵۲

۷٫۳۵۵۹۴

۰
۱۱٫۲۰۴۰

۲۷
۱۲٫۴۷۲

۴٫۹۱۶۸۷

۵

۱۳٫۸۱۸
۸۷

۵٫۹۷۰۵۳

۹٫۸۹۴۶
۶

۷

۴۴
۱۶٫۲۸۴

۸٫۰۹۹۰۸

۷
۱۲٫۱۹۱۷

۳

۶
۸
۹

۱۰

۰۳
۱۳٫۴۹۰
۶۵
۱۴٫۹۲۶
۱۴٫۵۵۵
۵۲
۱۲
۱۷٫۵۶۱

۵٫۴۷۸۷۷
۶٫۵۵۷۵۷
۵٫۹۹۳۳۵
۸٫۷۹۸۳

۸
۸٫۶۹۴۸

۵
۹٫۴۸۴۵

۱
۱۰٫۷۴۲۱
۱۰٫۲۷۴۳
۳
۵
۱۳٫۱۷۹۵
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 -۵ﺑﺤﺚ و ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ اراﯾﻪﺷﺪه در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ،ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﯾﮏ ﻣﺪل ﺳﺮی
زﻣﺎﻧﯽ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪﺧﻮﺑﯽ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎد را ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﮐﺮد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻓﺼﻞ ﺳﻮم ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر
ﻣﺪلﺑﻨﺪی ﺻﺤﯿﺢ دادهﻫﺎی ﮔﺮداوریﺷﺪه ،ﻣﻼﺣﻈﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺪل ) ARMA(۱,۳و ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ

ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﻔﺎﺿﻞﻫﺎی ﻓﺼﻠﯽ و ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ،ﯾﮏ ﻣﺪل ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای اﯾﻦ دادهﻫﺎ اﺳﺖ.

ﻧﺘﯿﺠﻪﻫﺎی ﺑﻪدﺳﺖ آﻣﺪه در ﻓﺼﻞ ﻗﺒﻞ ﺣﺎﮐﯽ از آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺪل اراﯾﻪﺷﺪه دارای ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی
ﺧﻮب در ﺑﺮازش و ﻣﺪلﺳﺎزی دادهﻫﺎﺳﺖ .از اﯾﻦرو ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر اﺳﺘﻔﺎده در ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﻣﻮﺟﻮد در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﻢ ﻣﯽﺗﻮان از آن ﺑﻬﺮهی ﻣﻄﻠﻮب ﺑﺮد .ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ را ﻫﻢ

ﻣﯽﺗﻮان در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن ﺑﺮق و ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻗﺮار داد ﺗﺎ از آن ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪی ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞﻫﺎی

ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﻢ در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺮق اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد ،و ﻫﻢ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی اراﯾﻪ داد ﺗﺎ از آن
در زﻣﯿﻨﻪی آﺛﺎر ﻣﺨﺮب ﺑﺎد و ﺷﻦﻫﺎی روان ﭘﺮاﮐﻨﺪهﺷﺪه از آن ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﯿﺮد .در
ﺑﺤﺚ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺮق ﺗﻀﻤﯿﻦ وﺟﻮد ﺑﺎدﻫﺎی ﻫﻤﯿﺸﮕﯽ و ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ درآوردن
ﺗﻮرﺑﯿﻦﻫﺎی ﺑﺎدی ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎ اﻫﻤﯿﺖ اﺳﺖ ﭼﺮا ﮐﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی اﯾﺠﺎد ﯾﮏ ﻣﺰرﻋﻪی ﺑﺎدی ﺑﺴﯿﺎر
زﯾﺎد اﺳﺖ .ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﯽﺗﻮان از ﻧﺘﯿﺠﻪﻫﺎی اﯾﻦ ﻃﺮح در ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ وﺟﻮد ﺑﺎدﻫﺎی ﻫﻤﯿﺸﮕﯽ
و ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ درآوردن ﺗﻮرﺑﯿﻦﻫﺎی ﺑﺎدی اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪدﻟﯿﻞ ﻗﺮار

داﺷﺘﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﻢ در ﯾﮏ ﻣﻨﻄﻘﻪی ﮐﻮﯾﺮی وﺟﻮد ﺑﺎدﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺷﺪت ﺑﺎﻻ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ
وﻗﻮع ﻃﻮﻓﺎنﻫﺎی ﺷﻨﯽ ﺷﻮد .اﯾﻦ ﻃﻮﻓﺎنﻫﺎ ﻣﻮﺟﺐ ﺧﺴﺎرتﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدی در ﺑﺨﺶ
ﮐﺸﺎورزی و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻗﻄﻌﻪﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻣﯽﺷﻮد .از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﯽﺗﻮان وﻗﻮع اﯾﻦ
ﻧﻮع ﺣﺎدﺛﻪﻫﺎ را ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﮐﺮد و در ﺻﻮرت ﺗﮑﺮار زﯾﺎد آنﻫﺎ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑﺮای

ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺻﺪﻣﺎت وارده و ﮐﺎﻫﺶ آنﻫﺎ اﻋﻤﺎل ﮐﺮد .ﯾﮏ ﺑﺨﺶ دﯾﮕﺮ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ از اﯾﻦ

ﭘﮋوﻫﺶ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ ،ﺑﺨﺶ ﮔﺮدﺷﮕﺮی و ﺟﻬﺎﻧﮕﺮدی و ﺗﻮرﯾﺴﺘﯽ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﻢ اﺳﺖ .از
ﻃﺮﯾﻖ اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﯾﮏ راﻫﮑﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی در ﺟﻬﺖ اراﯾﻪی ﺧﺪﻣﺎت
ﺑﻪ ﻣﺴﺎﻓﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﺼﺪ ﺳﻔﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﻬﺮ را دارﻧﺪ را اراﯾﻪ داد.

ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت
Maritimes

1.

AutoRegressive-Moving Avrage

2.
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ﺑﺮاورد ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎد در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﻢ

Mean Absolute Percentage Error

3.

Mean Absolute Diviation

4.

Mean Squared Diviation

5.

ﻣﺮﺟﻊﻫﺎ
] [۱اﻓﺸﺎری آزاد ،ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ؛ ﺷﻌﺒﺎنزاده ،ﻓﺎﺋﺰه ) .(۱۳۸۹ﺑﺮرﺳــﯽ روﻧــﺪ ﺗﻐﯿﯿــﺮات ﺳــﺮﻋﺖ ﺑــﺎد در
اﯾﺴـــــــﺘﮕﺎه ﻫﻤﺪﯾـــــــﺪ رﺷـــــــﺖ ،ﻣﺠﻠـــــــﻪی ﭼﺸـــــــﻢاﻧﺪاز ﺟﻐﺮاﻓﯿـــــــﺎﯾﯽ .ﺷـــــــﻤﺎرهی ،۱۱
ﺻﺺ .۱۱-۱
] [۲رﺣﯿﻢزاده ،ﻓﺎﻃﻤﻪ؛ ﭘﺪرام ،ﻣﮋده؛ ﺻﺪاﻗﺖ ﮐــﺮدار ،ﻋﺒﺪاﻟﻠــﻪ؛ ﮐﻤــﺎﻟﯽ ،ﻏﻼﻣﻌﻠــﯽ ) .(۱۳۸۸ﺑــﺮاورد
اﻧﺮژی ﺑﺎد در اﯾﺴﺘﮕﺎهﻫﺎی ﻫﻤﺪﯾﺪی اﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن ،ﻣﺠﻠــﻪی ﺟﻐﺮاﻓﯿــﺎ و ﺑﺮﻧﺎﻣــﻪرﯾﺰی ﻣﺤﯿﻄــﯽ،
ﺷﻤﺎرهی  ،۳ﺻﺺ .۱۷۲-۱۵۵
] [۳رﺿﺎﯾﯽ ﺑﻨﻔﺸﻪ ،ﻣﺠﯿﺪ؛ ﺟﻮان ،ﺧﺪﯾﺠﻪ؛ زﯾﻨﺎﻟﯽ ،ﺑﺘﻮل ) .(۱۳۹۰ﺑﺮرﺳﯽ روﻧــﺪ ﺗﻐﯿﯿــﺮات ﺳــﺮﻋﺖ
ﺑﺎد در ﺷﻤﺎل ﻏﺮب اﯾﺮان ،ﻓﺼﻞﻧﺎﻣﻪی ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻻر ،ﺷﻤﺎرهی  ،۱۳ﺻﺺ .۳۶-۲۷
] [۴ﻗﻬﺮﻣﺎن ،ﻧﻮذر؛ ﻗﺮهﺧﺎﻧﯽ ،اﺑﻮذر ) .(۱۳۸۹ﺑﺮرﺳﯽ روﻧﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮات زﻣﺎﻧﯽ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎد در ﮔﺴــﺘﺮهی
اﻗﻠﯿﻤﯽ اﯾﺮان ،ﻣﺠﻠﻪی آﺑﯿﺎری و زﻫﮑﺸﯽ اﯾﺮان ،ﺷﻤﺎرهی  ،۱ﺻﺺ .۴۳-۳۱
] [٥ﮔﻨــﺪمﮐﺎر ،اﻣﯿــﺮ ) .(۱۳۸۸ارزﯾــﺎﺑﯽ اﻧــﺮژی ﭘﺘﺎﻧﺴــﯿﻞ ﺑــﺎد در ﮐﺸــﻮر اﯾــﺮان ،ﻣﺠﻠــﻪی ﺟﻐﺮاﻓﯿــﺎ و
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﻣﺤﯿﻄﯽ ،ﺷﻤﺎرهی  ،۴ﺻﺺ .۱۰۰-۸۵

] [۶ﻣﯿﺮﻋﺒﺎﺳﯽ ﻧﺠﻒآﺑﺎدی ،رﺳﻮل؛ دﯾﻦﭘﮋوه ،ﯾﻌﻘﻮب ) .(۱۳۹۴ﺑﺮرﺳﯽ روﻧﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺳﺮﻋﺖ ﺑــﺎد
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