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  چکیده
اي محلی  ازهاي زیرین جو در فالت ایران، بنا به ماهیت، گسترهترین جریان تر باد سیستان به عنوان برجسته

ـتان موضـوعی    اگرچه محلی و یا منطقه. نماید اي را در شرق این فالت اشغال می تا منطقه اي بودن باد سیس
ـال قابـل    باز تلقی می گردد، اما آغاز و خاتمه ناگهانی وزش باد سیستان در شرق ایران و تغییرات سال به س
ـته   مالحظه ـاس منطقـه       در زمان آغاز و خاتمه این باد، نقـش برجس ـاس و مقی اي را در  عوامـل بـزرگ مقی
ـایی موسـوم بـه     گیري از روش پژوهش حاضر سعی دارد با بهره. گردد گیري باد سیستان متذکر می شکل ه
ی قـرار  ، زمان خاتمه و طول مدت وزش باد سیستان را مـورد بررسـ  )Onset(، زمان آغازگري »نقطه تغییر«
هاي روزانه شدت و جهت باد در ایستگاه زابل، به عنوان ایستگاه معرف باد  گیري از داده مطالعه با بهره. دهد

ـاد  ) 1972- 2012(ساله  41دوره سیستان، براي یک به انجام رسید و جهت تعیین زمان آغازگري و خاتمه ب
ـانی   این تحقیق با بهره در. استفاده شد Buishandو  Pettitt ،SNHTسیستان از سه روش  گیري از سري زم

ـا   یافتـه . روزانه شدت و جهت وزش باد، زمان آغاز، خاتمه و طول مدت وزش باد سیستان تعیین گردید ه
بیانگر آن است که از میان سه روش تخمین نقطه تغییر، روش پتیت در تعیین زمان آغاز و خاتمه باد سیستان 

 2(ام  122بطـور متوسـط در روز   باد سیستان  س روش پتیتبر اسا. تري برخوردار است از کارایی مناسب
بر این اساس، متوسط طـول دوره  . یابد تداوم می) اکتبر 14(ام  287از سال میالدي آغاز شده و تا روز ) می

ـان   یافته. روز در سال تعیین گردید 165وزش باد سیستان  ها همچنین بیانگر آن است که زمان آغازگري، زم
ـان       شدت و طول مدت وزش باد سیستان تغییرات قابل مالحظه خاتمه، ـال دیگـر نش ـالی بـه س اي را از س
  .هاي باد سیستان است تمامی ویژگیرفتار دار در  روند معنی نبود یک ،این مطالعه  از دیگر نتایج. دهد می

 .باد وزش مدتآغازگري، زمان خاتمه، تغییر،   باد سیستان، نقطه :ها کلیدواژه
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  دمه مق .1

باد یکی از چند پارامتر اساسی و تعیین کننده هواشناسی است که در مطالعات کشاورزي، شهرسازي، محیط زیست، 
و  يهاي گرد و غبـار  گیري و گسترش توفان پذیر، همچنین در بررسی محل، نحوه شکل هاي تجدید حمل و نقل، انرژي

و  ؛ لشـکري 1385، و برومند بیدختی؛ 1382سلیقه، ؛ 1981، 1اتکینسون(هاي روان از اهمیت خاصی برخوردار است  شن
کاویـانی و  (د نشـو  اي تقسـیم مـی   اي و سیاره بادها بر اساس معیار وسعت به سه دسته محلی، منطقه). 1387، کیخسروي
روزه سیستان شهرتی خاص دارند که در بخش شـرقی ایـران    120در بین بادهاي محلی ایران، بادهاي ). 1378علیجانی، 
در طی بازدید میدانی خود از دشـت  ) 1905( 2هانتیگتون. )104، 1376زاده،  حسین(یابند  اي مدتی از سال حاکمیت میبر

. مانند دیگر اشکال طبیعی سیستان، باد اثر زیادي بر زنـدگی مـردم دارد   "کند گونه توصیف می را این  سیستان، این منطقه
همچنـین در  . "وزد مـی روز  غرب با سرعت زیاد  در شبانه شمال –شمال  جهت ازدر طول سه ماه تابستان یک باد پایدار 

رونـد غالـب   که به واسـطه   بسامان باشدهاي  بادشمال سوي  سیستان دنباله  رسد باد به نظر می "نویسد بیان علت آن می
ر اکتشـافی  در سـف ) ب- 1906الـف و  - 1906( 3نوماه همچنین مک. "به سمت غرب انحراف یافته است ها کوهاستقرار 

قـه از  د به مشکالت زیادي در ایـن منط یانجام سیستان و بلوچستان ایران؛ که حدود دو سال و نیم به طول   خود از منطقه
هامون پس از پایان فصل کوتاه مرطوب، افـزایش تبخیـر و تعـرق و نتیجـه آن افـزایش        جمله کاهش شدید آب دریاچه

او در ایـن  . کنـد  کر میذمشکالت منطقه وزش بادهاي شدید را از جمله ) الف- 1906(مک ماهون . اشاره دارد زایی بیابان
او از این باد با عنـوان بـاد    ".بادها باشد، آن سرزمین سیستان است اي شایسته عنوان سرزمین  اگر منطقه ":نویسد می رابطه

باد سیستان را پایـان  آغاز وزش  ماهان زمان مک. وزد کند که در طول فصل تابستان می صد و بیست روزه سیستان یاد می
و اي  بدون هـیچ وقفـه  شود که باد سیستان  او یاد آور می. داند می) خرداداواخر (یا اواسط ماه ژوئن ) خرداداوایل (ماه می 
ایـن بـاد در ایـن مـدت داراي جهـت      . در حال وزیدن است) اوایل مهر(وحشتناك حدوداً تا پایان ماه سپتامبر  یبا سرعت
نتـایج دو  . رسـد  مـی ) کیلومتر در ساعت 110 بیش از(مایل در ساعت  70ایل به غرب است و سرعت آن به شمالی متم
هاي کمی و یا به واسطه بهره گیري از یک روش علمی حاصل نگردیده، بلکه بر اساس پردازش قدیمی یادشدهپژوهش 

 است که آنان در گـذر از منطقـه سیسـتان بـا     ییها گفت و شنود عمدتاً بر پایه مشاهدات میدانی کوتاه مدت محققان و یا
جالب آن که هانتیگتن در ماه مارس از منطقه سیستان عبور نموده و خود بـاد سیسـتان را تجربـه    . اند داشتهساکنین بومی 
 انجـام بـاد سیسـتان   و پایـان  آغاز هاي اخیر نیز به صورت بسیار محدود مطالعاتی در ارتباط با زمان  در سال. ننموده است
مهر مـاه بـه    15خرداد تا  15گرم سال یعنی از   سیستان  در دوره  روزه 120، باد )1373(علیجانی   بنا به نوشته. شده است

در ایـن  ) 1376(زاده  حسـین . وزد شرقی ایران می هاي جنوب شرقی به سمت سرزمین روز از ارتفاعات شمال 120مدت 

                                                 
1 Atkinson 
2 Huntington 
3 McMahon 
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. شناسـایی نمایـد  و پایان باد سیستان را هاي آغاز سعی نمود تا زمان )1995سال (ه سالیک   با استفاده از آمار روزانه  زمینه
مطالعـه  در زاده  حسین. استفاده نمودندو پایان باد سیستان آغاز  هاي شناسایی زمانایشان از پارامتر جهت وزش باد براي 

روزه سیسـتان در نظـر    120هاي  جزو باداند  شرق و شرق وزیده جهت شمالکه با فراوانی زیاد از را  یتمامی بادهایخود 
ام اردیبهشت ماه آغاز گردیـده و   20از ) 1995( 1374در سال زابل ایستگاه در وزش باد سیستان که بر این اساس گرفته 

 بدسـت آمـده،  نتـایج  در نقـد  . ام شـهریورماه پایـان یافتـه اسـت     26روز تداوم یافته و در نهایـت در روز   131به مدت 
توالی وزش بـاد  عنوان   به هیچدر تحقیق یاد شده  استفاده نموده است، آماري  یک سالین که محقق تنها از انظر از  صرف

- در امتداد شمال شرقی مورد توجه قرار نگرفته و در عین حال، در تعیین زمان آغاز و خاتمه وزش باد، به یکـی از مهـم  

حاکی از آن است که بـاد سیسـتان بـا     مشاهدات. ده استاي نش یعنی شدت وزش آن توجه ،باد سیستانهاي مؤلفه ترین
 بـه گردد، بطوري که در برخی از موارد شدت وزش بـاد   تغییر محسوسی در شدت وزش باد در دشت سیستان آغاز می

رجسته بـاد  نقش ب). 1389پور،  سئیطاووسی و ر(شدید است توفان بسیار  وقوع  یک بیانگرمتر بر ثانیه نیز رسیده که  40
هاي گردوغباري در منطقه دشت سیستان، توجه تعداد بی شماري از محققان را بـه خـود جلـب    تان در ایجاد توفانسیس

؛ علیـزاده  2013؛ 2012؛ راشـکی و همکـاران،   1389؛ خسروي، 2001و میدلتون  2؛ گودي1986، 1میدلتون(نموده است 
ن یادشده در بررسی سازو کـار حـاکم بـر وقـوع     اگرچه محققا). 1392؛ مفیدي و همکاران، 2013چوباري و همکاران، 

انـد، امـا هنـوز     هاي باد سیستان به عنوان عامل اصلی ایجاد کننده آن توجه نموده هاي گردوغباري به برخی از جنبه توفان
 تاثیر طول مدت وزش باد سیستان، زمان آغازگري زود هنگام و یا دیرهنگام آن، زمان اوج وزش باد، همچنین زمان پایان

   .هاي گردوغباري مورد ارزیابی قرار نگرفته است زودهنگام و یا دیرهنگام این باد بر تعداد و گستره توفان
و  جـو  در گـردش ناگهانی انتقال  به واسطه تغییر سریع وسیستان   و پایان باد، زمان آغازگري )1389(طبق نظر سلیقه 

سـلیقه  در واقـع   .قابـل تشـخیص اسـت   بیانی شرق ایـران   سرعت باد در سرتاسر خراسان جنوبی و شمال سیستان یا به
بـر روي   اي حـاره  اي و جنـب  حـاره هاي جوي کنش سامانهروزه سیستان را ناشی از برهم 120شکل گیري باد ) 1389(

هاي انجام شده بیانگر آن است که با وجود قدمت باد سیستان، و همچنین سابقه طـوالنی  بررسی پژوهش. منطقه می داند
ش در رابطه با این باد، هنوز یک بررسی نسبتاً جامع و دقیق از زمان آغاز، طـول مـدت وزش و زمـان خاتمـه بـاد      پژوه

  نقطـه «شناسـایی  هـاي   گیـري از روش  بر این اساس، مطالعه حاضر سعی دارد ضمن بهره. سیستان به انجام نرسیده است
  . به این مهم دست یابدهاي روزانه سرعت و جهت باد  و با استفاده از داده 3»تغییر

در پدیده هاي ژئوفیزیکی مورد استفاده قرار گرفته اسـت، در  تغییر   نقطهسبه و شناسایی هاي متعددي براي محا روش
تعیـین نقـاط تغییـر میـزان بارنـدگی      با موضوعات متنوعی چون  يهاي متعدد در پژوهش ي یاد شدهها روشعین حال، 

                                                 
1 Middelton 
2 Goudie 
3 Change Point 
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 ،3سـالو ( یاقلیمـ  اتتغییـر ، شناسـایی  )1991، 2گالت و همکاران(سري زمانی دما ، بررسی پیوستگی )1984، 1تامپسون(
، 5کـوك و بـاکلی  (هاي موسمی  باران خاتمهو آغازگري ، تعیین قطعی زمان )2547 :4،2002؛ لوند و ریوس1401 :1987
هاي روزانـه بـارش و بـه کـار      ؛ با استفاده از داده)2009(کوك و بالکلی در این میان، . به کار گرفته شده است)  1 :2009

هـاي موسـمی در    بـاران  7 و طـول دوره  زمان خاتمـه ، گريآغاززمان ، سعی در شناسایی 6بردن روش رگرسیون دو فازه
هاي موسمی را براي کشـور تایلنـد    بارانگري و زمان خاتمه آغاززمان  هاي نهایت نقشه درایشان . داشته اندکشور تایلند 

  .نمودندتهیه 
هـاي   ها، تغییر روندها و تغییرات ناگهانی در پدیده هاي نقطه تغییر در شناسایی گسیختگی توانمندي روش با توجه به

 - 1: هاي یاد شده براي سؤاالت زیر پاسخی فراهم نمایـد  گیري از روش ژئوفیزیکی، تحقیق حاضر سعی دارد ضمن بهره
باد سیستان در چه زمانی از سال خاتمـه مـی یابـد و     - 2 از منظر اقلیمی باد سیستان در چه زمانی از سال آغاز می گردد؟

آیا زمان آغازگري، زمان خاتمه و طول مدت وزش باد سیسـتان در طـول    - 3طول مدت وزش این باد چند روز است؟ 
  زمان تغییر نموده است؟ 

 

  منطقه مورد مطالعه .2
وژیکی فاقد خروجی بوده و از منطقـه  وسیع جاي گرفته که از نظر هیدرول رکز یک حوضه بسته دشت سیستان در م

دشت یـاد شـده در حدفاصـل اسـتان خراسـان      ). 1974اسمیت، (کیلومتر مربع تغذیه می نماید  335000اي به وسعت 
بخش مرکزي ایـن دشـت   ). 1شکل(غرب کشور افغانستان واقع شده است  جنوبی، شمال سیستان و بلوچستان و جنوب

این دشت از شمال به پیشکوه هاي غرب هندوکش که قله هایی با بـیش از  . می باشد متر 900تا  500داراي ارتفاعی بین 
متـر   2000دشت سیستان از جانب غرب، جنوب و شرق با کـوه هـایی کـه تـا     . متر ارتفاع دارند منتهی می گردد 4000

 1876گلداسمید، (ی شد قلمداد م» سبد نان غرب آسیا«این دشت که زمانی به عنوان . ارتفاع دارند محصور گردیده است
» خشک و بیابـانی «در نواحی پست از شرایط اقلیمی ، به عنوان قلمرو اصلی وزش باد سیستان، )2006، 8به نقل از ویتنی

مقدار بارنـدگی در طـول سـال    . برخوردار است» نیمه خشک و معتدل«آب و هواي از  ،و در نواحی کوهستانی و مرتفع
مورد مطالعه از یـک شـرایط سـخت اقلیمـی برخـوردار        در واقع منطقه. رود ر فراتر نمیمت میلی 100خیلی کم بوده و از 

                                                 
1 Thompson 
2 Gullet et al. 
3 Solow 
4 Lund and Reeves 
5 Cook  and Buckley 
6 Two-phase regression model 
7 Onset, withdrawal and duration 
8 Goldsmid 1876 ; Whitney 2006 
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هاي گسترده و پی در پی از خصوصیات اقلیمی ایـن   است، بطوري که بارش اندك، نوسانات دمایی شدید و خشکسالی
هـاي کوهسـتانی    تپو از اسـ بـوده  تر  در نواحی کوهستانی پوشش گیاهی فشردهبه طور کلی . منطقه محسوب می گردد
گیاهـان  عمـدتاً در ایـن نـواحی    و ي برخوردار بوده تر پوشش گیاهی تنکپست از نواحی  در مقابل،. تشکیل شده است

در زابل واقع در مرکز دشت سیسـتان،  . رشد می نمایند و یا در برخی موارد عاري از پوشش گیاهی هستندپسند ي شور
 سـاالنه  و متوسـط  سـانتیگراد  درجه 22دماي ساالنه به بیش از  ی متر، متوسطمیل 60به کمتر از  بارندگی ساالنه متوسط

در قلمـرو   9/1 خشـکی  شـاخص  بـا  دومارتن منطقه سیستان براساس طبقه بندي .رسد درصد می 38به  نسبی رطوبت
   ).1388میري و همکاران، ( فراخشک جاي می گیردمناطق 
 

 
  .توپوگرافی منطقه مورد مطالعه 1شکل

  

  هااد و روشمو .3
باد سیستان از سه روش معمـول شناسـایی نقطـه تغییـر       در این مطالعه جهت شناسایی زمان آغازگري و زمان خاتمه

هـاي مـذکور بـدون     نخست آن که تعیین دقیـق کمیـت  : هاي یاد شده از دو مزیت اصلی برخوردارند روش. استفاده شد
هاي نقطه تغییر، تنها با  دوم آن که، روش. پذیر است امکان) اي است سلیقهکه معموالً (استفاده از هیچ گونه آستانه انتخابی 

  ). 1 :2009کوك و همکاران، (باشند  هاي هواشناسی قابل انجام می هاي ایستگاه گیري از داده بهره
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سـاله   41هاي روزانه و ساعتی سرعت و جهت باد در ایستگاه زابل براي یک دوره آمـاري   براي انجام مطالعه از داده
طوالنی بودن طول دوره آماري، قرارگیري در کـانون وزش بـاد سیسـتان و فـراهم نمـودن      . استفاده شد) 1972- 2012(

امکان مقایسه نتایج بدست آمده در این تحقیق با نتایج مطالعات پیشین از جمله مواردي است که سبب انتخاب ایسـتگاه  
بررسـی  مورد ها از جهت نقص آماري ابتدا داده. لعه حاضر گردیده استطازابل به عنوان ایستگاه نماینده باد سیستان در م

دوره یادشـده فاقـد   . دشـ انتخـاب  براي انجـام مطالعـه    2012تا  1972ساله  41  و در نهایت دوره تگرف و ارزیابی قرار
نوشـته شـد و پـس از     Matlabافـزار   ی در نـرم ای برنامه ،آمار روزانه جبه منظور استخرا. هرگونه نقص آماري بوده است

 عیین زمـان به منظور ت. تغییر به کار بسته شد  سه روش محاسبه تعیین نقطه ،ها و ارزیابی صحت و سقم آنها استخراج داده
ـ ی داگتغییر یک ویژ  نقطه. ایم مودهتغییر استفاده ن  نقطه  هاي محاسبه یستان از روشباد سو زمان خاتمه  آغازگري بـراي  م ئ
 ماننـد  ينـد در اثـر عوامـل متعـدد    نتوا نقاط تغییـر مـی  ). 1، 2002الند و ریوس، ( محسوب می گرددهاي اقلیمی  سري

تغییر مکان یک ایستگاه و یا تغییـر  اي اقلیم با وجود روند افزایشی یا کاهشی، تغییر در ساختار گردش جو،  تغییرات دوره
بـه دلیلـی مشـخص، پارامترهـاي     کـه   استزمان ي در  نقطه ا ،تغییر  ما از نقطه تعریف . آیندبوجود ... گیري و  ابزار اندازه
τ=σµبـراي نمونـه بـه فرآینـد نرمـال       . یـده انـد  گرد دستخوش تغییرزمانی در آن نقطه   سري ,...,2,1i),,(N~X 2

00i 
T,...,1i),,(N~Xو 2

11i +τ=σµ 0یعنی، فرآیند از یک توزیع نرمال بـا میـانگین    .توجه کنیدµ   2و واریـانس
0σ    تـا

تغییـر  ) بـراي مثـال واریـانس و یـا میـانگین     (یک یا چند پارامتر از فرآیند  تغییر   نقطهدر پی . کند پیروي می τتغییر  نقطه
درصدد یـافتن  تغییر   نقطهگر  یک تخمین. آید میوجود به در الگوي رایج  يتغییردر واقع  ).674، 2011امیري، (نماید  می
در ایـن  همانطور که قـبال ذکـر گردیـد؛     .اند نمودهتغییر  سري زمانیپارامترهاي  زمانی نقطه در آنکه از زمان است  نقطه
هـاي   ویژگـی . شـد اسـتفاده    Buishandو SNHT،1به منظور تعیین نقطه تغییر در سري زمانی از سه آزمون  پتیت پژوهش

   :باشد هاي بکار گرفته شده به شرح زیر می هریک از آزمون

 Pettittآزمون   - 

ـ  دادهروي سري  بر ییک روش ناپارامتریک است که نیاز به برازش هیچ توزیع) 1979پتیت، (آزمون پتیت    داردها ن
وصـیف  زیـر ت  کلتوان به طورخالصه آن را به ش شود و می تفاده میتغییر در یک سري زمانی اس  نقطهو به منظور تعیین 

این نقطه، سري زمانی بـه دو    گردد که بواسطه شکل شناسایی می تغییر به این  نقطهدر واقع با استفاده از این آزمون . نمود
هـاي آمـاري    ویژگـی هـر یـک داراي   ) xt+1,xt+2,…xT(و )  x1, x2,…xt(که این دو گروه   شوند گروه داده تقسیم می
  :آماره مورد استفاده در این آزمون عبارت است از .آید زیر بدست می  از معادله  Ut,Tآماره آزمون . مشخصی هستند

)1(                                                                                                      DijU
T

1tj

t

1iT,t ∑∑ +==
= 

هـاي   شماره ترتیبـی داده  Tو  xt+1,xt+2,…xT(  ،t(و )  x1, x2,…xt(متوالی  د از مقادیر سري زمانیعبارتن jو  iکه 
                                                 

1 Pettitt 
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هـاي متعـدد    پتیت بـراي فـرض    آماره  پس از محاسبه). 2009، 1زانگ و همکاران(تغییر و بعد از آن   سري زمانی تا نقطه
  : بارت است ازهاي دو طرفه آماره ع به طوري که براي آزمون. گردد جایگزین می

)2(                                                                                     |
,

|
max
1

Tt
UTttK

<≤
=  

   SNHT آزمون  - 
بـه منظـور تعیـین     1986و  1984توسط الکساندرسون در سـال  ) آزمون نرمال استاندارد یکنواختی( SNHTآزمون 
و  باشـد  باید داراي توزیـع نرمـال    Xiدر واقع سري زمانی . هاي بارندگی توسعه پیدا کرد تغییر در سري زمانی داده  نقطه

  :گردد زیر محاسبه میشکل این آماره به  .ها به شرح زیر تعریف می شوند پس از آن فرض صفر و دیگر فرض

 )3(                                                                                              ]22z)vn(21zv[T
T

max
t10

−+=
<≤  

  :به شکل زیر تعریف می گردند 2Zو  1Zکه براي محاسبه 

)4(                                                                                                                   t
v

1t1 x
v
1Z ∑ =

=  

)5(                                                                                                      i
T

vt
x

vn
Z ∑ +=−

=
12

1 

 nتغییـر و   نقطـه محتمل ترین  vقادیر سري زمانی قبل و پس از تغییر، مقادیرمتوسط حسابی از م 2Zو  1Zجایی کـه 
  . شماره مقادیر در سري زمانی می باشند

 Buishandآزمون  - 

ـتفاده قـرار     کننـد  ها پیروي نمی توزیعاز ی که از هیچ یک یمتغیرها ايبرتواند  می )Buishand  )1982آزمون  مـورد اس
، پژوهش با توجه به هدف مطالعـه در این . بینی شده است هاي نرمال پیش براي حالت اما خصوصیاتش به طور ویژه. گیرد

  :تعریف می گرددآماره به شرح زیر  .مورد توجه قرار گرفته است Buishand  آزمون، دو طرفه هاي آزمون مانند دیگر
)6(         T,...,2,1k),ˆx(S,0S i

k

1i
*
k

*
o =µ−== ∑ =

=σ)          7(                           و                    ˆ/SS *
k

**
k            

   و در نهایت آماره

)8(                                                                                                                  |**
kS|

T
max

k1
Q

<≤
= 

نقطـه تغییـر    kانحراف معیار سري زمـانی و   σ̂میانگین حسابی مقادیر سري زمانی و µ̂مقادیر سري زمانی،  ixکه 
  :هاي آزمون عبارتند از در هر سه روش باال فرضشایان ذکر است که . است

  .کند پیروي می  1و  0از توزیع میانگین و واریانس برابر   T ماندر ز  Xiمتغیر  : فرض صفر
 از توزیـع  متغیرهاي T و  n+1 و بین کنند پیروي می، N(µ1, 1)متغیرها از یک توزیع  nو  1بین زمان : فرض مقابل

                                                 
1Zhang 
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N(µ2, 1) ،کنند پیروي می .  
. شـود  ود دارد فرض مقابل پذیرفته مـی تغییر وج  نقطهدر صورت رد شدن فرض صفر، با تایید اینکه در سري زمانی 

کارلو در سطح  روش مونت با استفاده از  ها روش هر یک ازدر ) وجود نقطه تغییر(فرض مقابل  داري معنیدر این تحقیق 
  . است  مورد آزمون و سنجش قرار گرفته%  95

همانطور که . دهد مایش مین) 1972- 2012(زمانی  دورهبراي  را ایستگاه زابل باد و جهتمتوسط سرعت ) 2(شکل 
) جـوالي  21( 202یابد به طوري که در روز  سرعت باد در طول زمان بر اثر دالیل مختلف افزایش می ،از شکل پیداست
زابل تا روز ، ایستگاه 2با توجه به شکل. است  زمان مشخص رخ دادهیک هر سال در در این اتفاق . رسد به اوج خود می

باالیی را در شدت باد تجربه می نماید و در عین حال تا این زمان چندان بر سرعت باد افـزوده   هايام نوسان 110تقریبا 
ام ایستگاه زابـل بـا    110اما از روز . نات را تجربه می کند 6/6شود، بطوري که ایستگاه زابل بادي با سرعت متوسط  نمی

یابـد و   در ظرف زمانی کوتاهی افزایش مـی گردد و سرعت وزش باد  یک جهش ناگهانی در شدت وزش باد مواجهه می
ام ادامه دارد از ایـن روز بـه بعـد     202این روند افزایشی تا روز . نات در ساعت بالغ می گردد 22سرعت متوسط باد به 

ام به بعد مجدداً ایسـتگاه زابـل بادهـاي بـا شـدت       300از روز . ام با کاهش همراه است  300سرعت باد سیستان تا روز 
آنچه که قابل توجه است در طول دوره گرم سال، جهت باد نیز همچـون سـرعت   . نوسان باال را تجربه می نمایدکمتر و 

به عبارتی جهـت  . باد از نوعی تغییر جهت نسبتاً ناگهانی و سریع در زمان آغازگري و خاتمه باد سیستان برخوردار است
شایان ذکر است که باد سیستان ). 2شکل(د را تجربه می نماید وزش باد در ایستگاه زابل نیز رفتاري مشابه رفتار شدت با

  .در زمان اوج وزش خود، بطور مداوم و پیوسته از جهت شمال غربی می وزد
  

  
  

خط چین قرمز، زمان متوسط . در ایستگاه زابل) خط نازك(باد و جهت ) خط ضخیم( شدت )1972- 2012(درازمدت متوسط   2شکل
  .، همچنین زمان هاي متوسط آغازگري و خاتمه باد سیستان را نشان می دهد)نقطه اوج(زش باد سیستان محاسبه شده براي اوج و
، ابتدا براي هر سال، زمان اوج یا نقطه اوج شـدت بـاد   باد سیستان زمان خاتمهزمان آغاز و   بنابراین به منظور محاسبه

  نقطهبر اساس  ،)XT(ها براي هرسال خاص داده انیسري زمسپس . در مسیر تکوین فصلی باد سیستان استخراج گردید

باد 
ت 

جه
)

ویه
زا

 اوج  پس از اوج  پیش از نقطه اوج  )

 طول دوره باد سیستان
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و سري بعد از رسیدن سرعت ) Xt(تر شامل سري قبل از رسیدن سرعت باد به نقطه اوج دوره زمانی کوچکاوج به دو 
و اعمـال   تغییـر   نقطـه تعیین در ادامه با بهره گیري از سه روش ). 2شکل(تقسیم گردید ) Xt+1(باد سیستان به نقطه اوج 

زمان آغازگري و زمان خاتمه باد سیستان به تفکیک براي هر یک از سـال هـاي دوره     Xt+1 و Xtآنها بر روي دو سري 
هاي بعـد از آن   اوج سرعت باد براي محاسبه آغاز باد سیستان و داده  نقطههاي قبل از  در واقع داده .ساله شناسایی شد 41

وزش باد سیستان،  خاتمهآغاز و زمان  با استفاده ازدر عین حال و  گرفترار باد مورد استفاده قزمان خاتمه براي محاسبه 
به منظور خالصه نمودن مطالب، مراحل انجام مطالعه به شکل یک مـدل مفهـومی   . شدنیز محاسبه وزش باد  طول مدت
  .نشان داده شده است 3در شکل 
   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

                         
                

     
  مدل مفهومی از نحوه انجام پژوهش  3شکل                              

  

 هاي روزانه سرعت و جهت باد استخراج داده

 هاي زمانی یکساله تنظیم داده ها در سري ها بررسی صحت و سقم داده

 ي اوج تقسیم سري زمانی به دو گروه بر اساس نقطه

 ي اوج سرعت باد  تعیین نقطه

 Pettitt ي تغییر تعیین نقطه
SNHT 

Buishand 
 ي تغییر طهداري نق معنی 

 زمان آغازگري زمان خاتمه

 طول مدت

 ها یابی ویژگی روند

 هاي باد یی ویژگیآزما اعتبار سنجی و راستی

 پردازش داده هاي جهت باد به منظور
 تعیین جهت وزش باد غالب 

شناسایی زمان تغییر ناگهانی در جهت 
 باد   وزش باد غالب و تداوم جهت
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  و نتایج بحث .4

  هاي نقطه تغییرمه باد سیستان با استفاده از روشررسی آغازگري و خاتب . 4.1
در این بخش سعی خواهد شد با بهره گیري از سه روش تخمین نقطه تغییر و با استفاده از متغیـر شـدت بـاد زمـان     

بـر روي شـدت   هاي انجام شده  با بررسی. طول مدت وزش باد سیستان مورد بررسی قرار گیردهاي آغازگري، خاتمه و 
دیگـري  مشـابه  هاي مورد مطالعه  سالکدام از در هیچ ) سرعت باد بیشینه(سیستان باد  شدت وزشاوج وزش باد، زمان 

نشـان   4همانطوري که شکل. )4شکل(می نماید تغییر نقطه زمانی اوج سرعت باد از سالی به سال دیگر در واقع  بوده ون
ماننـد سـال   (زودهنگـام  بسـیار  ) نقطه اوج( ها زمان اوج سرعت باد در برخی از سالمی دهد، این امر موجب گردیده تا 

 کـه در  1982مانند سال (بسیار دیرهنگام بوقوع بپیوندد ها  و در برخی از سال) ام اتفاق افتاده است 152روز  که در 1978
. باشـد  میباد سیستان در هر سال نیز وزش البته این نشان دهنده متفاوت بودن طول مدت . )اتفاق افتاده استام  264روز 

اوج شدت باد، مقـادیر بیشـینه شـدت بـاد نیـز      زمان تغییرات سال به سال در وقوع  عالوه برنکته قابل ذکر دیگر آن که، 
سرعت باد یزان باالترین مساله،  41دوره بطوریکه در طول  دهد، هاي محسوسی را از سالی به سال دیگر نشان می تفاوت

شاخص  بندي باد در رخ داده است؛ که بر اساس طبقه 1984در سال ) km/h01/140  (نات  6/75حدود  ،در زمان اوج
ج ترین سرعت باد در زمـان او  پایین ،درمقابل. گردد محسوب می) طوفان بسیار شدید(بوفورت جزء بادهاي بسیار شدید 

 1972(آماري  دورهدر طول نیز متوسط شدت باد . استبوقوع پیوسته  2012نات در سال  72/16به طور متوسط حدود 
  . )4شکل ( استمحاسبه گردیده ) km/h 17/62(نات  57/33حدود ) 2012الی

 

 
و ) ژولیوسی از اول ژانویهرنگ خاکستري، بر اساس روزهاي (شدت باد سیستان  تغییرات سال به سال در وقوع زمان اوج  4شکل

براي مقایسه، شدت متوسط باد . )1972- 2012( ساله 41طول دوره براي ایستگاه زابل در ) خط ممتد سیاه(میزان بیشینه شدت باد 
 .با خط چین سیاه و شدت متوسط درازمدت باد با خط ممتد آبی نشان داده شده است) می تا سپتامبر(ماه دوره گرم  5سیستان براي 

باد سیستان، محاسـبه    طوري که در روش پژوهش آورده شده است، به منظور شناسایی زمان آغازگري و خاتمهمانه
هاي آماري به انجام رسیده اسـت، کـه    ها و براي هریک از روشک و بطور مجزا براي هر یک از سالتغییر به تفکی  نقطه
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بنابراین در این . این مقاله خارج است  پذیر نبوده و از حوصلهها امکان نمایش نمودارها و محاسبات مربوط به تمامی سال
 1984بخش از مقاله به منظور تعیین زمان آغازگري، خاتمه و طول مدت وزش باد سیستان، جزئیـات مربـوط بـه سـال     

 1984سـال  شایان ذکر اسـت کـه   . ها صرفنظر گردیدایر سالارائه گردیده و از نشان دادن نمودارها و اشکال مربوط به س
  نمـایش  بـه ترتیـب   6و  5 هـاي  شکل. آماري مورد مطالعه تجربه نموده است دورهباالترین میزان سرعت باد را در طول 

گـردد بـا    کـه مالحظـه مـی    يطـور همان. است 1984سال سرعت باد، قبل و پس از زمان اوج در   دهنده متوسط روزانه
هـا   در دادهافزایشـی و کاهشـی   ، رونـد  )قبـل و پـس از اوج  ( برازش یک رگرسیون خطی ساده در هر دو سري زمـانی 

پارامترهاي . تقسیم کنیم تقریبا میانی  نقطهرا به دو سري از ) T( زمانی هاي سريهر یک از در واقع اگر . گردد مشاهده می
2,1αو 2,1µ̂آماري   .دار هستند هاي زمانی با یکدیگر داراي تفاوت معنی ريدر هر یک از س 

  
 

  قبل از اوج سرعت دورهمربوط به  1984متوسط سرعت باد در سال   5شکل
  

  
  بعد از اوج سرعت دورهمربوط به  1984متوسط سرعت باد در سال   6شکل

  
  1984مقدار تجمعی سرعت متوسط روزانه باد در سال   7شکل
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ـپس    ) ژانویه(باد در ابتداي سال  به بیانی دیگر بـا  کمترین مقدار شدت خود را در منطقه سیستان تجربه مـی کنـد و س
 به طوري که ،)5شکل (است  افزایشیقبل از نقطه اوج در واقع روند سري زمانی . یابد افزایش میسرعت باد گذشت زمان 
پس از اوج، از میـزان  در مقابل، . رسد خیلی شدید میبرابر با یک طوفان ) km/h02/140  (نات   6/75 به مقدار در نهایت

در مقدار تجمعی سرعت متوسط باد روزانه  7شکل ). 6شکل (گیرد  روند کاهشی به خود می خطشیب خط کاسته شده و 
همـانطور کـه مالحظـه    . دهـد   شیب خط را بهتر نمـایش مـی  در تغییرات ناگهانی این شکل ؛ را نشان می دهد 1984سال 
و پـس  سیستان  قبل از آغاز باد دوره یانی دیگر،به ب. کند سه نقطه قطع می خط برازش داده شده سري زمانی را درگردد  می

با آغاز وزش باد سیستان لحظه به لحظه بر . از شدت کم برخوردار استباد   شیب خط نزدیک به صفر است وآن   از خاتمه
  .یابد شیب خط کاهش می مجدداً خاتمه،و پس از  شود تر می شیب خط تند مقدار شدت باد افزوده شده و

شـامل سـري   بر اساس اوج سرعت باد به دو سري زمانی کل در هر سال، سري زمانی ، که قبال بیان شد يهمانطور
تغییـر بـراي هـر      نقطـه تغییر،   نقطههاي شناسایی  سپس با استفاده از روش .گردیدتقسیم قبل از اوج و سري بعد از اوج 

ـ  به ترتیب هاي پیش از اوج سرعت باد و پس از آن  دار در داده نقطه تغییر معنیی محاسبه گردید که سري زمان  رمنطبـق ب
 براي نمونـه بـر  . گردد وزش باد سیستان از تفاضل بین این دو محاسبه می دورهباد سیستان است و طول خاتمه شروع و 

و  150، 121در روزهـاي  بـه ترتیـب     ،1984ر سـال  باد سیستان د، آغازگري و بویشند SNHTاساس سه روش پتیت، 
بـر   .داده اسـت رخ ) 277 روز به طور متوسط( 275و  286، 275آن در روز خاتمه و ) 132در روز به طور متوسط( 125

 هسـال  41 دوره در طـول  هـا کـه بـا شـدیدترین باد    ،1984وزش باد سیستان در سال دوره توان گفت طول این اساس می
  ).10 و 9، 8هاي  شکل(خواهد بود روز  145برابر با   ،مواجه بوده است
 تمـامی  ايایـن کـار بـر   . است 1984باد سیستان در سال  خاتمه وزش گر زمان آغاز و نمایش) 10(تا ) 8(هاي  شکل
 1هـاي   و پارامترهاي محاسباتی آنها در جدول 13تا  11هاي  ه انجام شدکه نتایج آن در شکلمطالعهاي آماري مورد   سال

 .ها بدیهی اسـت  در برخی از سال بکار گرفته شده روشراي سه یج متفاوت بانت. ضمیمه آورده شده است بخش در 2و 
  .استنشان داده دو روش دیگر از خود ی را در قیاس با نتایج بسیار متفاوت SNHTها روش  در برخی از سال

  
  

جهت حذف نوسانات . بر اساس روش پتیت 1984در سال  باد سیستان) راست(و زمان خاتمه ) چپ(زمان آغازگري   8شکل
  .روزه استفاده شد 5روزانه در شدت وزش باد از میانگین متحرك 
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  SNHTبر اساس روش  1984در سال باد سیستان ) راست(و زمان خاتمه ) چپ(زمان آغازگري  9شکل

  
  

  .بر اساس روش بویشند 1984سال در باد سیستان ) راست(و زمان خاتمه ) چپ(زمان آغازگري  10شکل
ـاوت ایـن    SNHTهاي اصلی روش باید توجه داشت که یکی از پیش شرط نرمال بودن سري زمانی است، بنابراین نتایج متف
ـایش  بـه  از خـود  را هاي نرمال نتایج بهتري  داده برايروش  به بیانی دیگر، این. روش با دو روش دیگر دور از انتظار نیست نم

ـیار نزدیـک اسـت    ی رغم تفاوت یادشده، عل. گذارد می . به طور کلی خصوصیات آماري باد در هر سه روش به یکـدیگر بس
  .د از زمان اوج از توزیع نرمال تبعیت ننموده استدوره زمانی قبل و بعشایان ذکر است که سري زمانی سرعت باد در دو 

  

  
  ).خط ممتد سیاه(ساله به همراه میزان بیشینه شدت باد  41ره در دو هاي متفاوت آماري زمان آغاز باد سیستان به روش 11شکل
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هاي یک با بهره گیري از داده 14تان شکل به منظور فراهم نمودن تصویري اقلیمی از زمان اغازگري و خاتمه باد سیس
  .ساله براي زمان خاتمه تهیه گردیده است 16ساله براي زمان آغازگري و یک دوره  20دوره 

  
  

 ).خط ممتد سیاه(ساله به همراه میزان بیشینه شدت باد  41در دوره  هاي متفاوت آماري باد سیستان به روش خاتمهان زم 12شکل

  
  

  .ساله به همراه میزان بیشینه شدت باد 41در دوره  هاي متفاوت آماري باد سیستان به روشوزش  دورهطول  13شکل
  

  
  

هاي در شکل از سري داده. بر اساس روش پتیتباد سیستان ) راست(خاتمه و ) چپ(زمان متوسط درازمدت آغازگري  14شکل
 16(و خاتمه ) سال 20(را از میانگین درازمدت زمان آغازگري ) 5/0تا  - 5/0بین  zنمره (هایی که کمترین انحرافات مربوط به سال

  .ه بکار گرفته شدروز 5در تهیه نمودار میانگین متحرك . باد سیستان داشته اند، استفاده شد) سال
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از  14با در نظر گرفتن این نکته که زمان آغازگري و خاتمه باد سیستان از سالی به سال دیگر تفاوت دارد، در تولید شـکل  
ـتفاده شـد     ـته انـد، اس . تمامی سال هایی که کمترین انحرافات را از میانگین درازمدت زمان آغازگري و خاتمه باد سیستان داش

تخمین زمان آغازگري و خاتمه باد از روش پتیت که داراي کارایی باالتر و دقت بیشتري است، بهره گرفتـه  درعین حال، براي 
ام از  287ام و  119باد سیستان به ترتیب روزهاي  ده، زمان متوسط آغازگري و خاتمه با در نظرگرفتن محاسبات انجام ش. شد

  . تعیین گردیده استروز  166سال میالدي و طول دوره وزش باد سیستان نیز 
   

  ررسی آغازگري و خاتمه باد سیستان با استفاده از جهت وزش باد غالبب . 4.2
ـلیقه،  (غربی این باد است  هاي مهم باد سیستان، جهت غالب شمالیکی از ویژگی ـا توجـه بـه پـژوهش    ). 1382س ـاي   ب ه

ـاع و زاویـه محـدود    گذشته، آغاز باد سیستان با یک تغییر در جهت وزش باد غالب و در عین ح ال تداوم وزش آن از یک قط
غربی بوده و میزان فراوانـی   شود، جهت غالب باد سیستان شمال مشاهده می 15طوري که در شکل همان. قابل شناسایی است

ـابی اعتبـ    . باشد وقوع باد در طول دوره گرم در قطاع یادشده بسیار بیشتر از هر قطاع دیگري می ار ایـن  بنابراین بـه منظـور ارزی
ـتان      هاي به کار بسته شده از نتایج قابل قبول تـر و نزدیـک   ها و این که کدامیک از روش روش ـاد سیس ـیات ب تـر بـه خصوص

ـاعت  هاي جهت شدید برخوردار است، از داده ـاي   ترین باد روزانه و همچنین جهت باد در س بـه وقـت گرینـویچ در     6و  3ه
ـال  درعین حال ب. گرفته شد  ایستگاه زابل بهره ه جهت محدودیت در ارائه مطالب، در این پژوهش صرفاً نتایج مربوط به دو س

ـاد را تجربـه نمـوده اسـت      به این دلیل انتخاب شد که ایستگاه زابل شدید 1984سال . از دوره مطالعه ارائه خواهد شد . تـرین ب
ـین     به این جهت مدنظر قرار گرفت که هر سه روش، روز مشابهی را به 2009همچنین سال  ـتان تعی ـاد سیس عنوان روز آغاز ب

هاي آماري بکار گرفتـه   هاي متفاوت از وقوع باد سیستان، ارزیابی میزان دقت روش ها و ویژگیواقع انتخاب زماندر . اند نموده
ـاد    16به عنوان نمونه شکل .  پذیرخواهد ساخت شده در این تحقیق را به نحو مطلوب تري امکان ـاي   جهـت شـدیدترین ب ه

ـال    طوري که در شکل مشاهده میهمان. دهد نشان می 1984را در طول سال  نهروزا ـازین س گردد، باد سیستان در چند ماه آغ
انجامیـده   ام بـه طـول    121نوسانات یادشده تا روز . هاي مختلفی وزیده است داراي نوسان هاي قابل توجهی بوده و در جهت

ـته از جهـت شـمال     155ام به مدت  275ام  تا روز ژولیوسی  121به عبارتی، باد سیستان واقعی از روز . است روز بطور پیوس
ام جهتی متفاوت با جهت  163ام و روز  150و  149، 148در این میان، باد سیستان تنها در سه روز متوالی . غربی وزیده است

تغییرات یک (ت وزش باد غالب به نظرمی رسد تغییرات کوتاه مدت درون فصلی یادشده در جه. غالب را تجربه نموده است
و  SNHTبر اساس سـه روش پتیـت،   . ، ناشی از تغییرات گذرا و موقت در ساختار منطقه اي گردش جو باشد)تا چند روزه

و زمان خاتمه آن به ترتیب روزهاي ) ام 125و  150، 121به ترتیب روزهاي  1984بویشند زمان آغازگري باد سیستان در سال 
با در نظر گرفتن روز آغاز باد سیستان با توجه به جهت وزش باد غالب و مقایسه آن . ام تعیین گردیده است 275و  286، 275

. ایست اذعان داشت که روش پتیت به خوبی روز آغاز باد سیستان را شناسایی نموده اسـت با نتایج سه روش نقطه تغییر، می ب
ـا  جهـت    155گردد که پس از وزش باد سیستان به مدت  همچنین در ارتباط با خاتمه وزش باد سیستان نیز مشاهده می روز ب

ـاد      ام نوسانات شدید در جهت وزش با 276غربی و شمالی، مجدداً در روز  غالب شمال ـانه خاتمـه ب د آغاز می گـردد کـه نش
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نتایج بیانگر آن است که زمان خاتمه محاسبه شده در دو روش پتیت و بویشند تطابق بیشتري با زمان خاتمه باد . سیستان است
ـاوتی را بـراي    SNHTسیستان بر اساس جهت وزش باد غالب در منطقه سیستان دارد، این در حالی است که روش زمان متف

  .د تعیین نموده استخاتمه با
  

    
  

  )1984سال(براي ایستگاه زابل  النهاگلباد س 15شکل
ـا ناپدیـد شـدن         شایان ذکر است که در طول ساعات شب به جهت محو تالطم ـاهش و ی هاي سـطحی و بـه تبـع آن ک

ـاس منطقـه   همرفت ـاهش مـی   هاي محلی، میزان تاثیر جریان متالطم محلی بر ساختار باد مقی ـیدن    بـه . یابـد  اي ک حـداقل رس
هاي سطحی از سوي دیگـر،   هاي منطقه اي در گرمایش کوه و دشت از یک سو و کاهش میزان همرفت و نبود تالطم تفاوت

کاهش نقـش عوامـل محلـی در    . رساند تأثیرپذیري باد سیستان از اصطکاك و شرایط محلی را در ساعات شب به حداقل می
ـازد    خصوصیات مقیاس منطقهگردد تا باد سیستان  ساعات یادشده سبب می ـان س ـارزتري نمای ـین   . اي خود را به نحو ب بـه هم

ـاي   شکل. گرینویچ مورد بررسی قرار گرفت 6و  3جهت در مطالعه حاضر جهت وزش باد براي ساعات  جهـت   18و  17ه
ـان . دهند گرینویچ نشان می 6و  3به تفکیک در ساعت  1984وزش روزانه باد سیستان را براي سال  ي کـه مالحظـه   طـور هم

ـا روز   ام از یک امتداد شمال 121جهت باد از روز  1984گردد، در تابستان  می ام ادامـه   275غربی برخوردار شده و این روند ت
ـار    276ثبت هاي انجام شده بیانگر آن است که از روز . یافته است ام جهت باد در ایستگاه زابل از ثبات برخوردار نبـوده و دچ

بررسی مقایسـه  . ي براي خاتمه باد سیستان قلمداد نمود، که می توان این امر را نشانه احظه اي گردیده استنوسانات قابل مال
حکایت از آن دارد که روش پتیت به نحو دقیق تر و مطلـوب   1984ایی جهت وزش روزانه باد و تغییرات شدت آن در سال 

ـا    121گیري باد شمال غربی در روز  کلش. نماید تري زمان آغاز و خاتمه باد سیستان را برآورد می ام و تداوم جهت یاد شـده ت
تـوان نتیجـه    بدین ترتیـب مـی  . دهد و بویشند نشان می SNHTام، دقت باالتر روش پتیت را در قیاس با دو روش  275روز 

ستان به شمار تري براي تعیین زمان آغازگري وخاتمه باد سی گرفت که روش پتیت در قیاس با دو روش دیگر شاخص مناسب
  .آید  می

. دهند تغییر را نشان می  نقطهپارامترهاي محاسباتی مربوط به سه روش مورد استفاده در تعیین  2و  1هاي ضمیمه  جدول
سال مورد بررسـی، زمـان مشـابهی را     41سال از  18بر اساس محاسبات انجام شده، سه روش آماري بکار گرفته شده در 
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از میان . هاي آماري مورد مطالعه می باشد سال  درصد از کل 42این مقدار برابر با . تخمین زده اندبراي آغازگري باد سیستان 
ـتگاه    جهت وزش بـاد . سنجی آورده شده است به عنوان نمونه به منظور اعتبار 2009هاي با تخمین مشابه، سال  سال در ایس

هـا   بـاد  ترین  ام جهت شدید 131حظه اي است اما از روز ام داراي نوسانات قابل مال 131تا روز  2009زابل در طول سال 
ام یک تغییر ناگهانی را در جهت وزش خود تجربه می  131یعنی باد در روز ). 19شکل(گردد  غربی می داراي امتداد شمال

بـه خـوبی    2009هر سه روش نقطه تغییر، آغاز باد سیستان را در سال . نماید و پس از آن به یک نوع ثبات دست می یابد
اند، اما در مورد شناسایی روز خاتمه باد سیستان، با توجه جهت وزش باد گزارش شده، روش پتیت نسبت  شناسایی نموده

 SNHTروزهاي خاتمه باد سیستان به سه روش پتیت، ). 19شکل(به دو روش دیگر بهتر توانسته این روز را شناسایی کند 
  .باشد گویاي این مطلب می 19شکل . 293و  252، 297و بویشند به ترتیب عبارتند از 

 
  .خط چین آغاز، خاتمه و مدت وزش باد سیستان را نشان می دهد. 1984جهت شدیدترین باد در ایستگاه زابل در سال  16شکل

  
  .دهد ان میخط چین آغاز، خاتمه و مدت وزش باد سیستان را نش. 1984گرینویچ در سال  3جهت باد در زابل براي ساعت  17شکل

  
  .دهد خط چین آغاز، خاتمه و مدت وزش باد سیستان را نشان می. 1984گرینویچ در سال  6جهت باد در زابل براي ساعت  18شکل
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  .خط چین آغاز، خاتمه و مدت وزش باد سیستان را نشان می دهد. 2009جهت شدیدترین باد در زابل در سال  19شکل 

  

تهیه گردیـده   20اهم نمودن تصویري اقلیمی از زمان آغازگري و خاتمه باد سیستان، شکل در عین حال، به منظور فر
در این شکل، بطور همزمان تغییرات روزانه شدت و جهت باد در ایستگاه زابل از ابتداي سال بـه نمـایش درآمـده    . است
خاتمه باد سیستان از سـالی بـه سـال     از آنجایی که در تکوین فصلی باد سیستان، زمان آغازگري، نقطه اوج و زمان. است

هـایی اسـتفاده شـد کـه کمتـرین انحرافـات را از میـانگین        ید شکل از داده هاي مربوط به سالدیگر تفاوت دارد، در تول
  . درازمدت زمان آغازگري و خاتمه باد سیستان داشته اند

  
در شکل از سري داده هاي روزانه . زابل در ایستگاه) خط نازك(باد و جهت ) خط ضخیم( درازمدت شدتمتوسط  20شکل 

و ) سال 20تعداد (را از میانگین درازمدت زمان آغازگري ) 5/0تا  - 5/0بین  zنمره (مربوط به سال هایی که کمترین انحرافات 
هاي و داده هاي آغازگرياز دو سري داده، شامل داده در ترسیم شکل. باد سیستان داشته اند، استفاده شد) سال 16تعداد (خاتمه 

هاي خاتمه از روز پس از اوج تا پایان و داده) ام 203روز (ن متوسط اوج هاي آغازگري از ابتداي سال تا زماداده. خاتمه استفاده شد
  .را در بر می گیرند لاس

و ام آغـاز گردیـده    119با توجه به شکل، باد سیستان پس از یک تغییر ناگهانی در شدت و جهت وزش باد، در روز 
نکته قابل ذکـر آنکـه، در   . ام خاتمه یافته است 285مجدداً به واسطه یک تغییر قابل توجه در جهت و شدت باد، در روز 

، جهت وزش باد در قیاس با شدت )روز در حدفاصل زمان آغازگري و خاتمه 166یعنی (طول مدت وزش باد سیستان 
  .وزش، از پایداري و ثبات باالتري برخوردار بوده است

  



 105                                      ...و طول مدت زمان آغاز، خاتمهتعیین                                 دوم          سال

 

  بررسی روند آماري خصوصیات باد . 4.3
آماري بـا   دورهدر طول ) زمان آغازگري، خاتمه و طول مدت وزش(هاي باد  ویژگیدر این تحقیق عالوه بر بررسی 

. روند این خصوصیات نیز بررسی شـد ) 1999؛ سرانو، 1975؛ کندال، 1945من، (استفاده از روش ناپارامتریک من کندال 
 . دهد ج آزمون ناپارامتریک من کندال را نشان مینتای 1جدول شماره 

داري  ها روند معنی دار اعم از افزایشی و یا کاهشی وجود دارد یا خیر، از سطح معنـی  براي ارزیابی این که آیا در داده
)P-Value (هـا   دار بـین داده  فرض صفر در این آزمون عبارت است از آن که روندي معنـی . استفاده شده است)  سـري
از مقـدار خطـا کمتـر باشـد       P-Valueاگر مقدار. وجود ندارد) مانی آغازگري، خاتمه و طول مدت وزش باد سیستانز

هـا داراي رونـد    پذیریم کـه داده  ها وجود ندارد؛ غیر محتمل بوده درنتیجه می داري بین داده فرض این که هیچ روند معنی
بزرگ باشد احتمال این کـه داده هـا از رونـدي      P-Valueرمقداربرعکس اگ. اند هستند و در طول زمان دچار تغییر شده
می توان بر عدم وجود روند بـین   1بنابراین با توجه به نتایج ارائه شده در جدول. برخوردار نباشند بسیار زیاد خواهد بود

  . ها حکم نمود داده
 

  ه و طول مدت وزش باد سیستاندر رابطه با زمان آغاز، خاتم نتایج آزمون ناپارامتریک من کندال  1جدول 
  

  شرح
هاي تعیین  روش

  واریانس S آماره Kendall's tau  نقطه تغییر
Var(S)  

p-value  
(Two-tailed)  

سطح (آلفا 
 )مجاز خطا

  آغاز
)Pettitt(  00/0 4 67/7908 97/0 05/0 

)SNHT(  06/0 - 52  - 00/7916 57/0 05/0 

)Buishand(  07/0 - 60 - 33/7911 51/0 05/0 

  خاتمه
)Pettitt(  01/0 - 12 - 67/7908 90/0 05/0 

)SNHT(  00/0 2 67/7920 99/0 05/0 

)Buishand(  08/0 - 65 - 33/7910 47/0 05/0 

  وزش مدت
)Pettitt(  07/0 - 53 - 00/1579 56/0 05/0 

)SNHT(  03/0 27 67/7917 77/0 05/0 

)Buishand(  01/0 - 9 - 00/7917 93/0 05/0 

 05/0 09/0 00/7920 152 19/0  -   شدت باد
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داري و ستون هفتم مقدارخطا یا بـه بیـانی آلفـا بـه تفکیـک بـراي هریـک از         سطح معنی 6در جدول مذکور ستون 
از  داري ها مقدار سطح معنـی  در تمامی روش گردد مشاهده میکه  يطورهمان. خصوصیات باد آورده شده است

تـوان فـرض    و نمـی از روند مشخصی برخوردار نیستند ها  دادهه که به معنی آن است کاست  تربزرگ مقدار آلفا
نتیجه نهایی حاصل از روندیابی خصوصیات باد سیستان حکایت از آن دارد که باد سیسـتان در   .نمودصفر را رد 

الزم بـه   .برخـوردار نبـوده اسـت   دار  معنـی  يرونـد مورد مطالعـه از   دورهطول  درخود یک از خصوصیات  چهی
  .، ستون سوم تا پنجم پارامترهاي آماره من کندال است1ه در جدول توضیح است ک

  گیري نتیجه .5
از سه روش شناسـایی   باد سیستان وزش و طول مدت در این تحقیق به منظور تعیین زمان آغاز، زمان خاتمه

هـر سـه روش   بررسی نتایج بیانگر آن است که تقریبا . تغییر، همچنین از جهت وزش باد غالب استفاده شد  نقطه
بـه ویـژه دو   . دهند شناسایی نقطه تغییر در رابطه با ویژگی هاي باد سیستان، اعداد نزدیک به یکدیگر را نشان می

براي روزهـاي خاتمـه    75/0هاي آغاز و حدود   براي روز 7/0روش پتیت و بویشند که داراي همبستگی حدود 
هاي باد سیستان را بـه   ر قیاس با دو روش دیگر ویژگینتایج همچنین بیانگر آن است که روش پتیت د. باشند می

بنابراین بر اساس روش پتیـت  . باشد البته این به معناي عدم کارایی دو روش دیگر نمی. دهد نحو بهتري نشان می
 165آغاز شده و به طور متوسط به مـدت    ماه میدوم  روز سال یعنی ام 122به طور متوسط باد سیستان در روز 

بـه پایـان    اکتبـر  14ژولیوسی برابر بـا  ام  287در روز باد سیستان در نهایت . وزد ول دوره گرم سال میطروز در 
  .رسد می

نتایج بررسی حکایت از آن دارد که باد سیستان در تکوین زمانی خود در طول دوره گرم سال بطور هم زمان 
هـاي گـرم   در دوره وزش خود در طول مـاه  ستانبه عبارتی، باد سی. دو ویژگی متفاوت را از خود بروز می دهد
نوع اول تغییرات از یک نظم و آهنگ برخوردارند کـه خـود بـه دو دسـته     . سال دو نوع تغییر را تجربه می نماید

تـوان   گردند کـه مـی  تدریجی در شدت وزش باد تقسیم می و کاهش  کلی شامل تغییرات شبانه روزي و افزایش
این ویژگی، جنبه مقیاس محلـی بـاد   . حلی و آهنگ فصلی تابش خورشیدي دانستاین رفتار را متاثر از عوامل م

هاي محلی یاد شده، بـاد سیسـتان در مسـیر تکـوین فصـلی      در مقابل، عالوه بر ویژگی. سازد سیستان را عیان می
یـز بـه دو   خود دو سري نوسانات و تغییرات ناگهانی را نیز به عنوان نوع دوم تغییرات تجربه می نماید، کـه آن ن 

سري اول تغییرات ناگهانی، آنهایی هستند که در طول دوره گـرم سـال بـه شـکل     . دسته اصلی قابل تقسیم است
نوسانات و تغییرات چند روزه نمود می یابند و از منظر شدت و جهت وزش باد از نظـم خاصـی پیـروي نمـی     

هاي همدیـدي بـرون حـاره از    ز عبور سامانهی چند روزه، ناشی ابه نظر می رسد این تیپ تغییرات ناگهان. نمایند
در مقابل، تیپ دوم تغییرات ناگهانی، آنهایی هستند که سبب آغاز و خاتمه واقعی باد سیسـتان  . روي منطقه باشد
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این تغییرات ناگهانی از یک سو در طول فصل بهار به واسطه تسلط نسبتاً ناگهـانی بادهـاي شـدید بـا     . گردندمی
ی در منطقه سیستان، نشان از آغازگري باد سیستان دارند و از سوي دیگر، در پایان دوره غربشمال- جهات شمال

غربـی و پیـدایش نواسـانات و بـی نظمـی      شـمال - گرم به واسطه کاهش قابل مالحظه در شدت وزش باد شمال
پ دوم بـه عبـارت دیگـر، تیـ    . نسبتاً ناگهانی در جهت وزش باد، از خاتمه وزش باد سیستان حکایت مـی کننـد  

تغییرات ناگهانی از یک سو از به ثبات رسیدن جریانات ترازهاي زیرین و آغازگري باد سیستان در ابتـداي دوره  
گرم حکایت می کند و از سوي دیگر نشانه ایی براي از ثبات خارج شدن این جریانات و خاتمه باد سیسـتان در  

  .   روزهاي پایانی دوره گرم می باشد
انگر آن است که باد سیستان تغییرات و وردایی هاي سال به سال قابل مالحظـه اي را در  یافته هاي تحقیق بی

تمامی جنبه هاي مورد بررسی، از جمله زمان آغازگري، زمان اوج وزش، زمـان خاتمـه و مـدت وزش از خـود     
سال دیگر،  نتایج تحقیق همچنین حاکی از آن است که تغییرات باالي شدت وزش باد از سالی به. نشان می دهد

هـاي بـزرگ    هـاي خـارجی و مولفـه    رسد واداشـت  از دیگر خصوصیات رفتاري باد سیستان است که به نظر می
تـوان نتیجـه    مـی به طـور کلـی   . اي گردش جو نقش اصلی را در ایجاد آنها برعهده دارند مقیاس یا مقیاس منطقه
ز خصوصـیاتی چـون افـزایش و کـاهش     احرامحلی،  عالوه بر احراز خصوصیات یک بادگرفت که باد سیستان 

نسبتاً ناگهانی شدت باد در زمان آغازگري و خاتمه، همچنین تغییرات سال به سـال در زمـان آغـاز، زمـان اوج،     
در  گردش منطقـه اي جـو  از زیاد این باد پذیري بسیار  تاثیرشدت وزش، مدت وزش و زمان خاتمه، حکایت از 

هاي خارجی در تشـکیل و تکـوین   تمامی شواهد فوق، از نقش واداشت ،به عبارتی دیگر. شرق فالت ایران دارد
ها بر رون فصلی، همچنین نقش این واداشتهاي خارجی بر نوسانات دنقش واداشت .باد سیستان حکایت دارند

خـارج از چـارچوب   ) زمـان آغـازگري، خاتمـه و زمـان اوج    (وردایی سال به سال در خصوصیات باد سیسـتان  
  . هاي آتی مد نظر قرار گیردوان موضوع اصلی براي انجام پژوهشده، اما می تواند به عنپژوهش حاضر بو
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  ضمایم 

  مطالعه  پارامترهاي محاسباتی و زمان آغاز باد سیستان در دوره 1دول ج
  

Pettitt's test Standard normal homogeneity test (SNHT)  Buishand's test  

 K  سال
  زمان 
  آغازگري

p-value  
)Two-tailed(  alpha T0 

زمان آغاز 
  گري

p-value  
)Two-tailed(  alpha Q 

  زمان
  آغاز گري 

p-value 
)Two-tailed(  alpha 

72 4590 133 > 0.0001 0.05 44.67 139 > 0.0001 0.05 41.68 133 > 0.0001 0.05 
73 8767 120 > 0.0001 0.05 82.95 120 > 0.0001 0.05 67.96 120 > 0.0001 0.05 
74 7864 143 > 0.0001 0.05 88.75 143 > 0.0001 0.05 65.04 143 > 0.0001 0.05 
75 8813 137 > 0.0001 0.05 86.25 148 > 0.0001 0.05 67.34 148 > 0.0001 0.05 
76 13006 136 > 0.0001 0.05 128.34 142 > 0.0001 0.05 89.60 142 > 0.0001 0.05 
77 11691 153 > 0.0001 0.05 123.33 155 > 0.0001 0.05 84.55 155 > 0.0001 0.05 
78 3355 71 > 0.0001 0.05 39.32 133 > 0.0001 0.05 31.09 121 > 0.0001 0.05 
79 7622 137 > 0.0001 0.05 77.99 137 > 0.0001 0.05 62.41 137 > 0.0001 0.05 
80 4327 124 > 0.0001 0.05 60.02 129 > 0.0001 0.05 44.88 129 > 0.0001 0.05 
81 14983 135 > 0.0001 0.05 147.07 135 > 0.0001 0.05 98.68 135 > 0.0001 0.05 
82 9718 122 > 0.0001 0.05 105.42 122 > 0.0001 0.05 76.28 122 > 0.0001 0.05 
83 6626 71 > 0.0001 0.05 59.86 133 > 0.0001 0.05 54.81 133 > 0.0001 0.05 
84 3119 121 > 0.0001 0.05 43.66 150 > 0.0001 0.05 29.78 125 > 0.0001 0.05 
85 8260 125 > 0.0001 0.05 94.41 141 > 0.0001 0.05 68.13 125 > 0.0001 0.05 
86 6095 68 > 0.0001 0.05 58.65 168 > 0.0001 0.05 50.65 107 > 0.0001 0.05 
87 5645 109 > 0.0001 0.05 62.05 155 > 0.0001 0.05 51.46 109 > 0.0001 0.05 
88 6364 121 > 0.0001 0.05 68.95 175 > 0.0001 0.05 53.20 121 > 0.0001 0.05 
89 9802 108 > 0.0001 0.05 89.46 108 > 0.0001 0.05 71.88 108 > 0.0001 0.05 
90 7351 127 > 0.0001 0.05 78.87 132 > 0.0001 0.05 62.00 127 > 0.0001 0.05 
91 2853 114 > 0.0001 0.05 62.00 127 > 0.0001 0.05 30.79 115 > 0.0001 0.05 
92 5134 117 > 0.0001 0.05 44.42 118 > 0.0001 0.05 45.52 117 > 0.0001 0.05 
93 7392 142 > 0.0001 0.05 78.01 142 > 0.0001 0.05 61.19 142 > 0.0001 0.05 
94 9462 135 > 0.0001 0.05 111.81 136 > 0.0001 0.05 76.18 135 > 0.0001 0.05 
95 9086 127 > 0.0001 0.05 100.25 127 > 0.0001 0.05 73.07 127 > 0.0001 0.05 
96 5132 114 > 0.0001 0.05 56.65 160 > 0.0001 0.05 44.50 114 > 0.0001 0.05 
97 11151 124 > 0.0001 0.05 108.68 124 > 0.0001 0.05 80.14 124 > 0.0001 0.05 
98 6349 113 > 0.0001 0.05 63.93 118 > 0.0001 0.05 54.93 118 > 0.0001 0.05 
99 6268 110 > 0.0001 0.05 52.11 110 > 0.0001 0.05 52.11 110 > 0.0001 0.05 
00 3235 121 > 0.0001 0.05 44.67 128 > 0.0001 0.05 35.86 121 > 0.0001 0.05 
01 4943 129 > 0.0001 0.05 71.45 132 > 0.0001 0.05 50.67 132 > 0.0001 0.05 
02 8411 118 > 0.0001 0.05 75.85 164 > 0.0001 0.05 62.76 118 > 0.0001 0.05 
03 7069 117 > 0.0001 0.05 78.98 155 > 0.0001 0.05 60.00 117 > 0.0001 0.05 
04 8504 136 > 0.0001 0.05 97.21 154 > 0.0001 0.05 67.59 140 > 0.0001 0.05 
05 3673 93 > 0.0001 0.05 26.13 93 0.00 0.05 33.73 93 > 0.0001 0.05 
06 7054 117 > 0.0001 0.05 94.76 128 > 0.0001 0.05 64.25 124 > 0.0001 0.05 
07 7438 124 > 0.0001 0.05 88.52 124 > 0.0001 0.05 64.75 124 > 0.0001 0.05 
08 8806 133 > 0.0001 0.05 92.54 149 > 0.0001 0.05 68.60 134 > 0.0001 0.05 
09 12144 131 > 0.0001 0.05 127.03 131 > 0.0001 0.05 87.12 131 > 0.0001 0.05 
10 9675 144 > 0.0001 0.05 88.73 144 > 0.0001 0.05 70.25 144 > 0.0001 0.05 
11 3706 134 > 0.0001 0.05 48.18 134 > 0.0001 0.05 39.00 134 > 0.0001 0.05 
12 8906 147 > 0.0001 0.05 118.31 147 > 0.0001 0.05 73.96 147 > 0.0001 0.05 
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  مطالعه  باد سیستان در دورهخاتمه پارامترهاي محاسباتی و زمان  2جدول 
Pettitt's test Standard normal homogeneity test (SNHT(  Buishand's test 

   p-value زمان خاتمه K سال
(Two-tailed)  alpha T0 زمان خاتمه p-value  

)Two-tailed(  alpha Q ن خاتمهزما p-value 
)Two-tailed(  alpha 

72 5463 270 > 0.0001 0.05 91.93 239 > 0.0001 0.05 56.26 239 > 0.0001 0.05 
73 4316 289 > 0.0001 0.05 86.60 282 > 0.0001 0.05 54.61 283 > 0.0001 0.05 
74 4415 289 > 0.0001 0.05 69.72 277 > 0.0001 0.05 50.53 277 > 0.0001 0.05 
75 3115 299 > 0.0001 0.05 50.15 273 > 0.0001 0.05 40.55 298 > 0.0001 0.05 
76 1468 323 0.0001 0.05 17.88 258 0.0025 0.05 20.81 323 0.0002 0.05 
77 1939 277 > 0.0001 0.05 43.55 276 > 0.0001 0.05 30.66 277 > 0.0001 0.05 
78 8271 279 > 0.0001 0.05 100.15 279 > 0.0001 0.05 71.01 279 > 0.0001 0.05 
79 4194 289 > 0.0001 0.05 64.09 285 > 0.0001 0.05 48.91 286 > 0.0001 0.05 
80 7677 255 > 0.0001 0.05 106.01 255 > 0.0001 0.05 70.46 257 > 0.0001 0.05 
81 1862 305 > 0.0001 0.05 47.22 304 > 0.0001 0.05 33.69 304 > 0.0001 0.05 
82 3853 269 > 0.0001 0.05 83.54 265 > 0.0001 0.05 49.94 269 > 0.0001 0.05 
83 3031 303 > 0.0001 0.05 29.24 309 0.0001 0.05 32.20 309 > 0.0001 0.05 
84 8032 275 > 0.0001 0.05 102.99 286 > 0.0001 0.05 71.08 275 > 0.0001 0.05 
85 4701 289 > 0.0001 0.05 74.97 289 > 0.0001 0.05 53.55 289 > 0.0001 0.05 
86 4948 273 > 0.0001 0.05 72.43 256 > 0.0001 0.05 53.53 273 > 0.0001 0.05 
87 5322 292 > 0.0001 0.05 64.38 258 > 0.0001 0.05 52.53 268 > 0.0001 0.05 
88 5335 292 > 0.0001 0.05 79.56 292 > 0.0001 0.05 56.52 292 > 0.0001 0.05 
89 3000 316 > 0.0001 0.05 41.07 266 > 0.0001 0.05 35.64 308 > 0.0001 0.05 
90 4698 292 > 0.0001 0.05 66.78 271 > 0.0001 0.05 50.58 271 > 0.0001 0.05 
91 7238 287 > 0.0001 0.05 94.98 287 > 0.0001 0.05 66.26 287 > 0.0001 0.05 
92 5938 274 > 0.0001 0.05 88.38 274 > 0.0001 0.05 61.32 274 > 0.0001 0.05 
93 4366 298 > 0.0001 0.05 69.63 298 > 0.0001 0.05 50.98 298 > 0.0001 0.05 
94 4214 286 > 0.0001 0.05 76.25 266 > 0.0001 0.05 50.73 286 > 0.0001 0.05 
95 3552 302 > 0.0001 0.05 53.98 249 > 0.0001 0.05 40.51 302 > 0.0001 0.05 
96 5015 276 > 0.0001 0.05 61.92 276 > 0.0001 0.05 51.40 276 > 0.0001 0.05 
97 2324 284 > 0.0001 0.05 38.41 267 > 0.0001 0.05 31.19 283 > 0.0001 0.05 
98 5181 298 > 0.0001 0.05 69.55 299 > 0.0001 0.05 53.03 298 > 0.0001 0.05 
99 5021 281 > 0.0001 0.05 65.06 281 > 0.0001 0.05 51.96 281 > 0.0001 0.05 
00 8457 263 > 0.0001 0.05 104.20 263 > 0.0001 0.05 72.53 263 > 0.0001 0.05 
01 6613 284 > 0.0001 0.05 85.81 284 > 0.0001 0.05 62.41 284 > 0.0001 0.05 
02 3429 293 > 0.0001 0.05 45.96 293 > 0.0001 0.05 40.23 293 > 0.0001 0.05 
03 5018 271 > 0.0001 0.05 73.20 270 > 0.0001 0.05 73.20 270 > 0.0001 0.05 
04 3956 293 > 0.0001 0.05 58.05 282 > 0.0001 0.05 45.76 282 > 0.0001 0.05 
05 6606 253 > 0.0001 0.05 80.70 269 > 0.0001 0.05 62.08 269 > 0.0001 0.05 
06 6104 267 > 0.0001 0.05 96.71 262 > 0.0001 0.05 63.40 262 > 0.0001 0.05 
07 5858 283 > 0.0001 0.05 90.57 283 > 0.0001 0.05 61.12 283 > 0.0001 0.05 
08 3316 318 > 0.0001 0.05 48.36 264 > 0.0001 0.05 38.22 265 > 0.0001 0.05 
09 2677 297 > 0.0001 0.05 43.45 252 > 0.0001 0.05 35.46 293 > 0.0001 0.05 
10 2767 298 > 0.0001 0.05 35.62 298 > 0.0001 0.05 34.14 298 > 0.0001 0.05 
11 7427 272 > 0.0001 0.05 89.82 264 > 0.0001 0.05 65.16 264 > 0.0001 0.05 
12 4253 294 > 0.0001 0.05 59.96 278 > 0.0001 0.05 46.90 280 > 0.0001 0.05 

  
  
  
 


