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چکیده
مطالعۀ توفانتندر بهعنوان یک پدیدۀ مخاطرهآمیز جوی با استفاده از شاخصهای ناپایداری بهدلیل کمبود ایستگاههای
مشاهداتی در ایران کمتر مورد توجه قرارگرفته است .این پژوهش با استفاده از دادههای بازتحلیل به ارزیابی توفانهای تندری
در ایران با دو شاخص  CAPEو  VWSمیپردازد .ابتدا فراوانی ،روند و ساعات وقوع توفانهای تندری در ایران طی یک دورۀ
37ساله ( 1980تا  )2016بررسی شد .سپس برای تحلیل توفانها ،از دادههای بازتحلیل شبکهای  ERA-Interimمتعلق به «مرکز
اروپایی پیشبینیهای جوی میانمدت» ( )ECMWFاستفاده شد .دادههای  ERAبا استفاده از دادههای مشاهداتی 80رخداد
توفان در  14ایستگاه جو باالی کشور با نرمافزار  RAOBارزیابی شد .پس از تأیید صحت دادههای  ،ERAمقادیر دو شاخص
 CAPEو  VWSمربوط به  4542رخداد توفانتندری برای ساعتهای صفر و  12گرینویچ در  42ایستگاه سینوپتیک بهدست
آمد .سپس برای تمایز محیطهای رخداد توفانتندری بسیارشدید از شدید و مالیم ،از تحلیل ممیزی استفاده شد .در نهایت،
معادلۀ خط تشخیص برای هرکدام از گروههای شدت توفان بهدست آمد .نتایج نشان داد که روند توفانهای تندری در ایران رو به
افزایش است .بیشترین فراوانی رخداد مربوط به ماه می و ساعت  21:30است .دادههای  ERAتخمین بسیار نزدیکی برای VWS
ارائه میدهند؛ اما تخمینها برای شاخص  CAPEاندکی بیش از مقادیر مشاهداتی است .بیشترین میزان شاخص  CAPEدر
استانهای جنوبی و جنوبغرب سواحل خزر ،و بیشترین مقادیر شاخص  VWSدر سواحل خلیج فارس مشاهده میشود .بین
مقادیر میانگین  CAPEو  VWSدر سه گروه شدت توفان ،اختالف معناداری وجود ندارد .نقش شاخص  VWSدر تعیین نوع
توفان بیشتر بوده است.
واژگان کلیدی :توفان تندر ،ایران ،ECMWF ،دادههای بازتحلیل  ،ERA-Interimشاخص  ،CAPEشاخص VWS
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مقدمه
توفان تندر یک پدیدۀ مخرب جوی است که ساالنه خسارات زیادی به بخشهای مختلف فعالیتهای انسانی وارد می-
آورد .به دلیل همراهى توفانتندر با رگبارهاى باران و تگرگ و نقش مؤثر در ایجاد سیلهاى ناگهانى ،تحلیل رفتار این
مطالعه قرار گرفته است .بخشی از مطالعات ،به بررسی اجزاء جو که با توفانهای تندری در ارتباط هستند ،مانند تعیین
شاخصهای ناپایداری اختصاص یافته است .این شاخصها از روی گزارشهای رادیوسوندهای ارسالشده به جو باال و
ترسیم نمودارهای دما و نقطۀ شبنم در الیههای مختلف فشاری به دست میآید .خود این مطالعات به دو دسته تقسیم
میشود .دستهای از آنها مانند مطالعات شولتر ( ،)Showalter, 1953گالوی ( )Galway, 1956و مانکریف و میلر
( )Moncrief & Miller, 1976به تعیین و معرفی انواع شاخص ناپایداری پرداختهاند .دستهای دیگر مانند مطالعات
منزاتو و مورگان ( ،)Manzato & Morgan, 2003کراون و بروکس ( ،)Craven & Brooks, 2004ماریناکی و همکاران
( ،)Marinaki et al, 2006آدامز و سوزا ( ،)Adams & Souza, 2008گوتلیب ( ،)Gottlieb, 2009: 2چادوری و میدی
( ،)Chaudhuri and Middey, 2012زاهدی و چوبدار ( ،)1386میرموسوی و اکبرزاده ( ،)1388تاج بخش و همکاران
( ،)1388قویدل رحیمی ( ،)1390معصومپور سماکوش و همکاران ( )1392و صالحی و همکاران ( )1393به بررسی و
آزمون شاخصهای ناپایداری و در برخی موارد ،استخراج آستانههایی برای تحلیل پدیده با توجه به شرایط منطقۀ مورد
مطالعه پرداختهاند.
هنگام بررسی اقلیمشناسی یک مخاطره در مکانی خاص مسئلۀ اساسی این است که آیا ایستگاههای مشاهداتی
میتوانند توزیع زمانی و مکانی دقیق و بدون اشتباهی را از توفانهای تندری داشته باشند؟ دلیل اصلی انجام پژوهش
حاضر این است که در شرایط فعلی ،ایستگاههای همدیدی و بهویژه جو باال در سطح کشور از پراکنش مکانی و تداوم
زمانی دادهای مناسبی برخودار نیستند و نمیتوان بر اساس دادههای این ایستگاهها تغییرات مکانی و زمانی پدیدههای
اقلیمی را به خوبی بررسی کرد .مطالعات قبلی برای بررسی توفانهای تندری از ترکیب گزارشهای توفان بر اساس
کدهای هوای حاضر و دادههای رادیوسوند استفاده کردهاند .در پژوهش حاضر عالوه بر این دو نوع داده ،از دادههای
بازتحلیل نیز استفاده شده است تا وضوح ناکافی این دادهها از نظر مکانی و زمانی جبران شود.
شناسایی اینکه توفانهای تندری کجا و چه هنگامی آغاز میشوند ،بسیار مشکل است .عناصری که در تمام
رخدادهای توفانتندری دخالت دارند ،شامل ناپایداری ،رطوبت و صعود همراه با باد هستند .انرژی پتانسیل همرفتی در
دسترس (از این به بعد  )CAPE1و چینش قائم باد (اختالف چینش باد بین  0تا  6کیلومتری سطح زمین ،از این به
بعد  )VWS2اغلب برای توصیف و تشخیص محیطهای توفانتندری بهکار میرود ( .)Allen & Karoly, 2014شاخص
CAPEمعرف انرژی بالقوۀ در دسترس برای همگرایی یک بستۀ هوای در حال صعود و در محیطی بیتالطم بوده و
بُعدی فیزیکی از بستۀ هوا را به نمایش میگذارد (قویدل رحیمی .)1390 ،چینش قائم باد نیز آهنگ تغییر باد افقی در
راستای قائم است (مرادی و همکاران .)1393 ،ترکیب  CAPEو  VWSبرای تشخیص توفانهای تندری از دیگر
ترکیبها متداولتر است .این امر در مطالعات قبلی مانند بروکس و همکاران ( ،)Brooks et al, 1994راسموسن و

)1 - Convective Available Potential Energy (CAPE
)2 - Vertical Wind Shear (VWS
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بالنچارد ( ،)Rasmussen & Blanchard, 1998کراون و همکاران ( )Craven et al, 2002و راسموسن

( Rasmussen,

 )2003بهخوبی اثبات شده است.
شاخص  CAPEیک معیار متداول برای ناپایداری همرفتی است و حد باالی سرعت باالروی را تعیین میکند؛
توفان را طوالنی و تشدید میکند .بنابراین جای تعجب نیست که در پیشبینیهای جوی عملی ،بهویژه در مکانهایی
که شرایط هواشناسی برای توسعۀ هوای شدید در ظرف چند ساعت مساعد است ،برای تعیین ساعات توفانهای تندری
شدید از ترکیب دو شاخص  CAPEو ( VWSالبته همراه با دیگر اطالعات) استفاده میکنند (

Seeley & Romps,

 .)2015در این زمینه مطالعاتی در سرتاسر جهان انجام گرفته است .یکی از اولین پژوهشها را در این زمینه بروکس و
همکاران ( )Brooks et al, 2003انجام دادهاند .آنان با بررسی توزیع فضایی محیطهای توفانتندری در ایاالت متحدۀ
آمریکا با استفاده از دادههای بازتحلیل  NCEPو  NCARو دو شاخص  CAPEو  VWSنشان دادند که این شاخصها
برای شناسایی و پیشبینی توفانهای تندری مناسبند .آلن و همکاران ( )Allen et al, 2011به بررسی اقلیمشناسی
توفانهای تندری شدید استرالیا با استفاده از دو شاخص  CAPEو  VWSبا دادههای مدل  MESOLAPپرداختند .این
دادهها در مقابل دادههای رادیوسوند شبیهسازی شد و سرانجام توابعی برای تشخیص محیطهای همرفت ارائه گردید.
آلن و کارولی ( )Allen & Karoly, 2014با استفاده از دادههای بازتحلیل  ERA-Interimبا دو شاخص  CAPEو
 VWSبه بررسی اقلیمشناسی محیطهای توفانتندری در استرالیا پرداختند .همچنین در پژوهشهای مشابه دیگری
توسط نیال و والش ( )Niall & Walsh, 2005و آلن و همکاران ( )Allen et al, 2014در استرالیا ،دلجنیو و همکاران
( ،)Del Genio et al, 2007دیفنبو و همکاران ( )Diffenbaugh et al, 2008و سیلی و رامپس

( Seeley & Romps,

 )2015در ایاالت متحدۀ آمریکا ،محیطهای مساعد همرفت با استفاده از دو شاخص  CAPEو  VWSو دادههای مدل-
های گردش عمومی جو مطالعه شد .همانطور که مشاهده میشود ،با توجه به تعداد کم ایستگاههای جو باال و نبود
آمار طوالنیمدت و کامل در سطح ایستگاههای موجود کشور ،جای چنین مطالعاتی در پژوهشهای داخلی کامالً
احساس میشود .در این مطالعه سعی شده است تا با استفاده از دادههای بازتحلیل شبکهای «مرکز اروپایی پیشبینی-
های جوی میانمدت» ،)ECMWF( 1محیطهای مساعد وقوع توفانتندر در ایران با استفاده از دو شاخص  CAPEو
 VWSمطالعه شود .این بررسی میتواند برآورد و ارزیابی اقلیم کلی محیطهای توفانتندری را در یک دورۀ طوالنیمدت
فراهم کند.
دادهها و روش کار
برای تحلیل توفانهای تندری در ایران با دو شاخص  CAPEو  VWSاز دادههای شبکهای «مرکز اروپاایی پایشبینای-
های جوی میانمدت» ( )ECMWFاستفاده شده است .پایگااه  ECMWFساه ساری دادۀ شابکهای باا کیفیات بااال از
پارامترهای جوی از روی مدلهای پیشبینی عملیاتی تولید کرده است کاه باا واردکاردن 2دادههاای مشااهداتی بارای
مطالعات اقلیمشناسی در خالل اواخر قرن بیستم اجرا میشود .آخارین پاروژه از

پاروژههاای بازتحلیال ERA-Interim

مرکز  ،ECMWFعبارتست از سری دادۀ بازتحلیل با قدرت تفکیک مکانی  0/75درجاه ،وضاوح زماانی  6سااعته و 29
)1 - The European Centre for Medium-Range Weather Forecasts (ECMWF
2 - ingesting
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سطح فشاری ،و نیز یک سری دادۀ شبکهبندیشدۀ جهانی که در مقایسه با سایر دادههای بازتحلیال ،بارآورد بهتاری از
نیمرخ رطوبت کلی ارائه میکند و سطح عملکرد بااالتری را در همانندساازی دادهای 1دارد (.)Allen & Karoly, 2014
سری دادۀ  ERA-Interimمتعلق به ، ECMWFکه از این به بعد بهاختصار از آن به عنوان «دادههای  »ERAیاد خواهاد
جدید اقلیمی قابل دسترس میشوند ،بطور مداوم بهروز میشود .2موقعی که کاربر ،دادههای  ERAرا بارگذاری میکناد،
میتواند قدرت تفکیک مکانی آن را به اندازۀ شبکۀ دلخواه خود تعیین و درونیابی کند؛ مثالً شبکۀ  1/5در  1/5درجاه.
اما پیشنهاد میشود از قدرت تفکیک مکانی  0/75در  0/75درجه استفاده شود .استفاده از قدرتهای تفکیک بااالتر ،از
نظر فنی امکانپذیر است؛ مثالً شبکۀ  0/25در  0/25درجه .اما این امر فقط تکرار دادههاا را موجاب مایشاود و دقات
دادهها را بهبود نمیبخشد.3
بر اساس مطالب فوق ،در این پژوهش ابتدا دادههای هوای حاضر ( )WWتوفانتندری در  7کد یا وضعیت متفااوت
در  8نوبت شبانهروز برای  42ایستگاه سینوپتیک کشاور طای یاک دورۀ زماانی مشاتر

 37سااله ( )2016-1980از

سازمان هواشناسی کشور دریافت شد .موقعیت ایستگاههای مورد استفاده (ایستگاههای سینوپتیک و جو باال) در شاکل
 1نشان داده شده است.

شکل  :1موقعیت ایستگاههای مورد مطالعه در ایران

کدهای مورد استفاده طبق استانداردهای جهانی در جدول  1ذکر شده است.

1 - data assimilation
)2 - https://software.ecmwf.int/wiki/display/CKB/What+is+ERA-Interim (Accessed: 2017.08.20
3 - https://software.ecmwf.int/wiki/display/CKB/ERA-Interim%3A+What+is+the+spatial+reference (Accessed:
)2017.08.20
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جدول  :1کدهای توفانهای تندری و حاالت آن
1

17

توفان تندری بدون بارش

2

29

توفان تندری بدون بارش یا همراه با بارش

3

95

توفان تندری مالیم و آرام و بدون تگرگ ،اما در برخی از اوقات همراه با برف و باران

4

96

توفان تندری مالیم و آرام ،همراه با تگرگ

5

97

توفان تندری متالطم ،بدون تگرگ ،اما همراه با برف و بارن

6

98

توفان تندری ترکیبی از شن و گرد و غبار

7

99

توفان تندری سنگین ،همراه با تگرگ

پس از استخراج کدها یا حاالت رخداد توفانهای تندری ،برای ارزیابی صحت دادههای  ERAبه منظور تعیین شاخص
توفانتندر در کشور از دادههای جو باال استفاده شد .بدینمنظور دادههای ثبتشدۀ مربوط به  14ایستگاه رادیوسوند
کشور از سایت دانشگاه وایومینگ به آدرس:
http://weather.uwyo.edu/upperair/sounding.html

اخذ گردید .پس از دریافت دادهها ،مشخص شد که دادههای جو باال برای تمام روزهای همراه با توفان تندری موجود
نیست .مثالً برای سه ایستگاه زابل ،بوشهر و یزد طی دورۀ مورد مطالعه ،دادههای جو باال در دسترس نبود؛ یا اینکه
زمانیکه دادههای انرژی پتانسیل همرفتی در دسترس بود ،دادههای بردار باد موجود نبود و بالعکس .سرانجام بر مبنای
دادههای کامل مشاهداتی رادیوسوند ایستگاههای جو باالی کشور در سایت یادشده ،تعداد  80رخداد توفانتندری برای
ارزیابی دادههای  ERAانتخاب شد.
برای ارزیابی دادههای  ERAابتدا مقادیر شاخص  CAPEبرای 80رخداد توفانتندری منتخب با استفاده از نرمافزار
 RAOBبا رابطۀ  1محاسبه شد:
DZ

رابطۀ 1

EL PT
EPT

CAPE = g ∫LFC

که در آن  gنیروی جاذبه EL ،تراز تعادلی بستۀ هوا LFC ،تراز آزاد همرفتی PT ،دمای پتانسیل بستۀ هوا (دمای
مجازی) ،و  EPTدمای پتانسیل محیط (دمای مجازی محیط) است .اگر میزان شاخص  CAPEبه  j/kg1500برسد،
وضعیت ناپایداری متوسط ،بین  1500تا  j/kg 2500ناپایداری شدید و اگر از  j/kg 2500تجاوز کند ،ناپایداری بسیار
شدید خواهد بود (قویدل رحیمی .)1390 ،محدودههای این شاخص در جدول  2ذکر شده است.
جدول  :2مقیاس طبقهبندی شاخص  CAPEبرای تعیین میزان ناپایداری (معصومپور سماکوش و همکاران)1392 ،

مقدار ( CAPEبر حسب

1

J kg-

میزان ناپایداری و همرفت

)

 1تا 1500

 1500تا 2500

بیشتر از 2500

 CAPEمثبت

 CAPEوسیع

 CAPEفوق العاده
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حالت یا وضعیت هوا
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برای محاسبۀ شاخص  VWSدادههای باد مداری و باد نصفالنهاری مورد نیاز بود .با توجه به اینکه دادههای رادیوسوند
دارای مؤلفههای باد مداری و نصفالنهاری نبودند ،ابتدا این مؤلفهها برای 80رخداد توفانتندری منتخب از طریق روابط
 2و  3به دست آمد (مرادی و همکاران:)1393 ،
رابطۀ 3

)v = −ff cos(dd

که در آنها  ffاندازۀ بردار سرعت باد بر حسب متر بر ثانیه و  ddجهت آن بر حسب درجه است .جهت و سرعت باد با
نرمافزار  RAOBبه دست آمد .برای به دستآوردن چینش قائم باد ،ابتدا بزرگی چینش باد در ارتفاعهای صفر و 6
کیلومتری با استفاده از مؤلفههای افقی (  uaو  )vaبه ترتیب رابطۀ  4محاسبه شد (.)Klotzsche, 2013: 16
⃗ = √u2a + va2
v

رابطۀ 4

در نهایت ،شاخص چینش عمودی باد ( )VWSبین دو سطح فشاری برای  80رخداد توفانتندری منتخب با رابطۀ
 5محاسبه شد (همان.)17 :
VWS = v
⃗ Level2 − v
⃗ Level0

رابطۀ 5

محدودههای شاخص  VWSبه نقل از مارکوفسکی و ریچاردسون ( )Markowski & Richardson, 2010در جدول
 3ذکر شده است .در مطالعۀ بونکرز ( )Bunkers, 2002در ایاالت متحدۀ آمریکا 95 ،درصد از توفانهای تندری بسیار
شدید و همرفتهای قوی VWS ،بین  13تا  25داشتند.
جدول  :3مقیاس طبقهبندی شاخص  VWSبرای تعیین میزان ناپایداری ()Markowski & Richardson, 2010

مقدار ( VWSبر حسب

1

)

m s-

میزان ناپایداری و همرفت

 0تا 10

 10تا 20

بیشتر از 20

توفان تندری معمولی توفان تندری متوسط توفان تندری شدید

برای ارزیابی دادههای  ،ERAمقادیر  CAPEو  VWSمربوط به  80رخداد توفانتندری منتخب ،که با روابط  1و 5
محاسبه شده است ،با دادههای  ERAمقایسه و صحت آنها تأیید شد .پس از تأیید صحت دادههای  ،ERAپراکندگی
شاخصهای  CAPEو  VWSبا استفاده از این دادهها در  42ایستگاه کشور بهدست آمد .از آنجا که دادههای شبکهای
 ERAفقط برای دو ساعت  00و  12گرینویچ دارای آمار بود ،بنابراین از کدهای توفانتندری مربوط به همین دو ساعت
استفاده شد و تعداد  4542رخداد توفانتندری طی دورۀ مطالعاتی در ایستگاها انتخاب گردید« .یک مشکل اساسی در
استفاده از دادههای بازتحلیل به عنوان یک سری دادۀ مجاورت ،انتخاب محیطی است که بیشترین منعکسکنندۀ
محیط متأثر از توفان است .انتخاب نقاط شبکهای غیر از نزدیکترین نقطۀ شبکهای به توفان ،میتواند تا حدودی
مشکلساز باشد؛ چرا که اختالفات مکانی بین نقاط شبکهایِ تحلیل مجدد ،ممکن است اختالف بین یک مکان
اقیانوسی و یک مکان داخلی باشد .این امر میتواند منجر به تعیین محیطی کامالً متفاوت با محیط وقوع توفان شود .به
منظور حل این مشکل ،برای هر رخداد توفان ،از مقادیر میانگین چهار شبکهای که در اطراف ایستگاه سینوپتیک مورد
نظر بودند ،استفاده شد» ( .)Allen & Karoly, 2014این میانگینگیری برای هر رخداد توفان (مجموعاً  4542رخداد
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رابطۀ 2

)u = −ff sin(dd
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توفان) در هر ایستگاه انجام شد و یک میانگین  37ساله برای هر ایستگاه به دست آمد .در نهایت ،بر اساس دادههای
میانگین  42ایستگاه ،نقشههای دو شاخص  CAPEو  VWSبه روش درونیابی  IDWرسم شد.
در مرحلۀ بعد ،به تعیین آستانههای شدت رخداد توفانهای تندری در سطح کشور با استفاده از دادههای  ERAبا
استفاده شد که در واقع ترکیب اثر دو شاخص  CAPEو  VWSاست (:)Seeley & Romps, 2015
(CAPE) × (SHEAR)γ ≥ β

رابطۀ 6

که در آن  γوزن نسبی است که به  VWSداده میشود و  βنیز یک مقدار آستانهای است .سپس از رابطۀ  7که در واقع
فرم دیگر رابطۀ  6است ،استفاده شد .این رابطه برای اولین بار در ایاالت متحدۀ آمریکا توسط بروکس و همکاران
( )Brooks et al, 2003و سپس در مناطق دیگر ،مانند استرالیا توسط آلن و همکاران ( )Allen et al, 2011نیز به کار
گرفته شده است.
رابطۀ 7

2.86 log(S6) + 1.79 log(CAPE) = 8.36

رابطۀ  7به صورت رابطۀ  8ساده میشود (:)Allen et al, 2011
CAPE × S061.6 ≥ 46800

رابطۀ 8

آلن و کارولی ( )Allen & Karoly, 2014در استرالیا برای اطمینان از انتخاب توفانهای شاخص فصل گرم ،توفان-
های با میزان  CAPEکمتر از  100را حذف کردند تا بدینترتیب ،محیطهای ضعیف برای رخداد همرفت کنار گذاشته
شوند .در مطالعۀ حاضر نیز با توجه به اختالف شدت توفانهای تندری در ایران ،مقادیر  CAPEکمتر از  50حذف
شدند .بدینترتیب از  4542رخداد مورد بررسی تعداد  535رخداد حذف و  4007رخداد توفان باقی ماند.
ابزار اولیه برای تجزیه و تحلیل دادههای توفان عبارتست از «جدول احتمال وقوع دو در دو»( 1جدول  )2که کین و
همکاران ( )Keene et al, 2008و شافر ( )Schaefer, 1990در مورد آن بهطور مبسوط توضیح دادهاند .این جدول،
موارد رخداد و پیشبینی توفانها را با هم مقایسه میکند.
جدول « -2احتمال وقوع دو در دو» توفان ()Keene et al, 2008

مشاهداتی
پیشبینیشده

بله

خیر

بله

A

B

خیر

C

D

در این جدول A ،یک واقعۀ بله /بله است؛ به این مفهوم که یک توفان گزارش شده ،و قبالً یک هشدار توفان صادر شده
است .حالت  Cیک واقعۀ بله /خیر است؛ یعنی یک توفان گزارش شده ،اما قبالً هشدار توفان صادر نشده است .حالت

B

یک واقعۀ خیر /بله است که یک هشدار اشتباه 2تلقی میشود .به این مفهوم که هیچ توفانی گزارش نشده ،اما یک

1 - 2 x 2 contingency table
2 - false alarm
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 4542رخداد توفان پرداخته شد تا توفانهای مالیم ،شدید و بسیار شدید از هم متمایز شوند .به این منظور از رابطۀ 6
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هشدار توفان صادر شده است .حالت  Dیا واقعۀ خیر/خیر نیز به حالتهای صحیح عدم رخداد توفان و عدم هشدار اتالق
میشود« .جدول احتمال وقوع دو در دو» اطالعات مورد نیاز را برای محاسبۀ سه آمارۀ هشدار ،شامل ( POD1احتمال
تشخیص)( FAR2 ،نسبت هشدار اشتباه) و ( CSI3نسبت موفقیت بحرانی) فراهم میآورد .این شاخصها توسط سرویس
:)al, 2008
A

رابطۀ 9

A+C
B

رابطۀ 10
رابطۀ 11

A+B

−1

1

1
+

= POD
= FAR
1

= CSI

)(1−FAR) (POD

با توجه به جدول  2میتوان مقادیر شاخصهای سهگانه (روابط  9تا  )11را بهدست آورد.
پس از ارزیابی رابطۀ  7با توجه به شاخصهای سهگانۀ  FAR ،PODو ( CSIروابط  9تا  )11مشخص شد که نتایج این
شاخصها با شرایط رخداد توفانهای تندری در ایران هماهنگی زیاد ندارند؛ چرا که شدت توفانها را درست پیشبینی
نمیکنند .بنابراین برای تفکیک شدت توفانهای تندری ،از روش دیگری به نام «تحلیل ممیزی» 5استفاده شد .تحلیل
ممیزی در سال  1936توسط آر .ا .فیشر ( )R. A. Fisherمعرفی شد .این روش تکنیکی چندمتغیری است که با
جداکردن مجموعههای متمایز اشیاء (یا مشاهدات) و با تخصیصدادن اشیاء (یا مشاهدات) جدید به دستههای تعریف-
شدۀ قبلی سر وکار دارد .هدف کلی تحلیل ممیزی بهوجودآوردن یک ترکیب خطای بیان متغیرهاست که از آن برای
گروهبنادی افاراد استفاده میشود .این ترکیب خطی سبب میشود که یک مسألۀ پیچیدۀ چندمتغیره به یک مسئلۀ
آماری سادۀ یکمتغیره تبدیل شود .انتساب افراد به یکی از گروهه ا بر مبنای ترکیب خطی مربوط به آن فرد بخصوص
است (اشرفی .)1389 ،برای تحلیل ممیزی در این تحقیق از نرمافزار  SPSSاستفاده شده است .از آنجا که در تحلیل
ممیزی نیاز به گروهبندی دادههاست ،لذا تمام توفانهای مورد بررسی در کشور بر اساس کدهای جدول  1به سه دستۀ
مالیم ،شدید و بسیار شدید تقسیم شد و سپس تحلیل ممیزی بر روی آنها به انجام رسید .سرانجام ،رابطۀ تفکیک
شدت توفانها یا در واقع معادلۀ خط تمایز برای  4007رخداد توفان با مقدار  CAPEباالتر از  50با استفاده از لگاریتم-
های  CAPEو  VWSبه عنوان پارامترهای ورودی بهدست آمد و بدینترتیب آستانههای تشخیص توفانهای تندری
بسیار شدید از شدید ،و شدید از مالیم مشخص گردید .روابط لگاریتمی بین  CAPEو  VWSبرای تعیین خط تمایز
بین محیطهای توفانتندری شدید و غیرشدید توسط تورکو و وینو ( )Turcotte and Vigneux, 1987نیز تشریح شده
است.

1 - Probability of Detection
2 - False Alarm Ratio
3 - Critical Success Ratio
4 - National Weather Service
5 - Discriminant Analysis

Downloaded from jsaeh.khu.ac.ir at 20:08 IRDT on Wednesday August 15th 2018

هوای ملی 4برای ارزیابی شاخصهای هشدار توفان تندری بهکار میرود و با روابط  9تا 11

محاسبه میشود ( Keene et
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شرح و تفسیر نتایج


بررسی آماری توفانهای تندری در ایران

بررسی آماری توفانهای تندری در ایران طی دورۀ  37ساله ( )2016-1980در ایستگاههای سینوپتیک مورد مطالعه
تندری در کشور در طی دورۀ آماری با شیب رگرسیونی  0/23واقعه در سال ( 8/5واقعه در دورۀ آماری) روند افزایشی
دارد .جهشهای خیلی بزرگ در این دوره صورت نگرفته است .با توجه به فراوانی رخداد توفانهای تندری در ماههای
سال ،بیشترین میزان رخداد توفانهای تندری ،نخست در ماه می با میانگین سالیانۀ  111و سپس ماه آوریل با  ،76و
کمترین میزان فراوانی نیز در ماه ژانویه با  12رخداد بوده است .بررسیها در مقیاس ساعتی نشان میدهد که
بهطورکلی فراوانی رخداد پدیده در ساعتهای  21:30و 18:30تقریباً به یک میزان است؛ اما در ساعت  21:30بیشتر
رخ میدهد .بیشترین میانگین فراوانی رخداد سالیانه در سطح ایستگاهها به ترتیب مربوط به ایستگاههای ارومیه ،تبریز،
خرمآباد و بوشهر است.
25
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شکل  :2الف :میانگین ساالنۀ تعداد توفانهای تندری در ایران بههمراه شیب خط رگرسیون و ناهنجاری طی دورۀ آماری (-2016
 )1980ب :میانگین ماهانۀ تعداد توفانهای تندری طی دورۀ آماری ( )2016-1980ج :میانگین ساعتی تعداد توفانهای تندری طی
دورۀ آماری ( )2016-1980د :میانگین ساالنۀ تعداد توفانهای تندری طی دورۀ آماری ()2016-1980
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انجام گرفت .نتایج کلی در شکل  2نشان داده شده است .بر این اساس ،سری زمانی میانگین تعداد روزهای توفان-
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ارزیابی دادههای  ERAبا استفاده از دادههای ایستگاههای جو باال

همانطورکه قبالً گفته شد ،برای ارزیابی دادههای  ERAتعداد  80رخداد توفانتندری با وضعیتهای مختلف انتخاب و
مقادیر  CAPEو  VWSبهدستآمده از این مرکز با دادههای جو باال مقایسه شد .شکل  3مقادیر  ERAو دادههای رادیو
مشخص است ،مطابقت خوبی بین این دو گروه داده وجود دارد .از  80رخداد بررسیشده ،برای شاخص 24 CAPE
رخداد برآورد کمتر و  24رخداد برآورد بیشتری نسبت به دادههای رادیوسوند داشتهاند و تعداد  32رخداد اختالف
بسیار اندکی را با سوندینگها نشان دادند.
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شکل  :3برآورد  CAPEبا دادههای  ERAو دادههای رادیوسوند برای  80رخداد توفانتندری منتخب در ایران

همان مقایسۀ باال برای شاخص  VWSنیز انجام شده است (شکل  .)4برای این شاخص نیز مقادیر  ERAبه داده-
های رادیوسوند بسیار نزدیک و در نتیجه اختالفها بسیار ناچیز است .توجه شود که مقیاس محور  Yدر شکل  4خیلی
بزرگتر از شکل  3است و در ظاهر اختالفات زیاد به نظر میرسد .اما در واقع اینطور نیست .به طور کلی تخمینهای
این پایگاه داده برای شاخص  CAPEنسبت به دادههای واقعی اندکی بیشتر است.
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شکل  :4برآورد  VWSبا دادههای  ERAو دادههای رادیوسوند برای  80رخداد توفانتندری منتخب در ایران

جدول  3مقادیر  ERAو دادههای مشاهداتی (میزان غیرصفر  )CAPEرا که با نرمافزار  RAOBمحاسبه شده است ،با
استفاده از شاخصهای صحتسنجی با هم مقایسه میکند .مقادیر شاخص  CAPEبر حسب  J kg-1و  VWSبر حسب
 m s-1است و از این به بعد اینها نوشته نمیشوند .مقادیر میانگین شاخص  CAPEبرای دادههای رادیوسوند و داده-
های  ERAبهترتیب برابر با  357و  ،345و برای شاخص  VWSبهترتیب برابر  13/2و  13/3است .بدینترتیب اختالف
بسیار اندکی بین مقادیر میانگین رادیوسوند و دادههای  ERAوجود دارد .مقدار  RMSDبرای شاخص  CAPEبرابر با
 101/4و برای شاخص  VWSبرابر با  5است .ضرایب همبستگی نیز باالست .اینها مجموعاً نشان از توانایی مناسب این
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سوند را برای شاخص  CAPEبرای  80رخداد توفان تندری منتخب با هم مقایسه میکند .همانطورکه از شکل
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پایگاه داده برای برآورد شاخصهای ناپایداری در ایران دارد .آلن و کارولی ( )Allen & Karoly, 2014نیز در استرالیا
توانایی  ERAرا برای تولید شاخصهای  CAPEو  VWSالبته با یک سوگیری به تخمین بیشتر برای  CAPEو کمتر
برای  VWSتأیید کردهاند .میزان  RMSDبرای شاخص  CAPEدر مطالعۀ آنان برابر با  328و برای شاخص  VWSبرابر

جدول :3مقایسۀ دادههای  ERAو دادههای رادیوسوند از طریق شاخصهای صحتسنجی
داده
شاخص
( CAPEبر حسب J kg-1
( VWSبر حسب m s-1


)

)

دادههای مشاهداتی

شاخصهای صحتسنجی

میانگین ERA

میانگین رادیوسوند

ضریب همبستگی

RMSD

345

357

0/97

101/4

13/3

13/2

0/8

5

بررسی پارامترها برای شناسایی همرفت

پس از ارزیابی و تأیید دادههای  ،ERAبا استفاده از دادههای این مرکز ،مقادیر  CAPEو  VWSبرای  4542رخداد
توفانتندر در سطح کشور در ساعتهای  00و  12به وقت گرینوچ طی دورۀ مورد مطالعه به دست آمد .توضیح اینکه
 ERAبرای  CAPEو بادهای مداری و نصفالنهاری در این دو ساعت دارای آمار است .شکل  5توزیع فراوانی این توفان-
ها را به تفکیک ردههای  CAPEو  VWSنشان میدهد .همانطور که مشاهده میشود ،با افزایش ناپایداری ،از فراوانی
توفانها کاسته میشود  .این داللت بر این موضوع دارد که رخدادهای خیلی نادر و شدید توفانهای تندری ،مقادیر
 CAPEباالیی دارند .بیشترین فراوانی مربوط به محدودۀ  100تا  500است که شامل  52درصد از رخدادهاست20 .
درصد از رخدادها نیز مقادیر  CAPEبین  500تا  ،900و  5درصد نیز مقادیر بین  900تا  1300دارند .اما در مجموع
 96درصد از رخدادها دارای  CAPEکمتر از  1300هستند .برای ایاالت متحده و استرالیا مقادیر  CAPEکمتر از
 1200به ترتیب شامل  35و  38درصد از رخدادها بوده است ( .)Allen et al, 2011بنابراین  CAPEباالتر از  1300در
کشور ما کم اتفاق میافتد و تنها شامل  4درصد از رخدادهاست؛ در حالیکه در دو کشور ایاالت متحده و استرالیا مقادیر
 CAPEباالی  1200شامل  65و  62درصد از موارد بوده است.
به طور طبیعی ،توفانهای تندری بسیار شدید با مقادیر  VWSقویتر همراهی میشوند .همانطور که در شکل 5
مشاهده میشود ،بیشترین سهم فراوانی توفانها به طبقههای  5-10و  10-15به ترتیب با  25/7و  24/5درصد
رخدادها تعلق میگیرد .دو طبقۀ اول مختص توفانهای معمولی و طبقههای  10-15و  15-20بهترتیب مختص توفان-
های تندری شدید و بسیارشدید هستند .طبقۀ  15-20در حدود  17/7درصد از توفانهای تندری رخداده را شامل
میشود .برای ایاالت متحدۀ آمریکا و استرالیا مقدار  VWSکمتر از  20/5بهترتیب برابر با  50و  52درصد موارد بوده
است ( .)Allen et al, 2011این مقدار برای ایران تقریباً  81درصد است .بنابراین بر اساس این شاخص نیز فراوانی
توفانهای شدید در دو کشور فوق خیلی بیشتر از ایران است.
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با  4/6بوده است .بدینترتیب خطای  RMSDآنان خیلی بیشتر بوده است.
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شکل  :5توزیع فراوانی  4542رخداد توفانتندری در ایران به تفکیک ردههای دو شاخص  CAPEو  VWSبا دادههای
 ERA_Interimطی دورۀ  1980تا 2016

مقادیر میانگین دو شاخص بر اساس دادههای  ERAبرای توفانهای تندری رخداده در دورۀ آماری ایستگاههای
سینوپتیک مورد مطالعه محاسبه و بر اساس آن ،نقشههای درونیابی به روش  IDWترسیم شد (شکل  .)6همانطور که
از نقشهها بر میآید ،بیشترین میزان دو شاخص در قسمتهای جنوبی و جنوبشرقی کشور مشاهده میشود .بیشترین
میانگین  CAPEمربوط به آبادان با مقدار  870و  VWSمربوط به بندرلنگه و بوشهر با مقدار  19/5است.

شکل  :6مقادیر شاخصهای  CAPEو  VWSدر ایران طی دورۀ 2016- 1980

در ادامه ،برای شناسایی محیطهای مساعد وقوع توفانهای تندری شدید و بسیارشدید ،شاخصهای  CAPEو  VWSبا
هم ترکیب و مطابق با رابطۀ  7یک معادله حاصل شد .در شکل  7برای تمام توفانهای تندری مورد بررسی در ایران،
بهترین خط تشخیص توفانهای تندری شدید مطابق با رابطۀ  7رسم شده است.

شکل :7پراکنش رخداد توفانهای تندری ( 4007رخداد) بر اساس لگاریتم مقادیر  CAPEو  VWSبرای دادههای  ERAتوأم با
خط تشخیص توفانهای تندری بسیار شدید
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زمانی که رابطۀ  7برای  400رخداد توفان در ایران آزمون شد و «جدول احتمال وقوع دو در دو» مربوطه به دست آمد
(جدول  ،)4مشخص گردید که این رابطه با توجه به شاخصهای احتمال تشخیص ( ،)PODنسبت هشدار اشتباه
( )FARو موفقیت بحرانی ( )CSIدارای نتایج رضایتبخشی نیست؛ چرا که مقدار هر کدام از شاخصها صفر به دست
خصوصیات توفانهای تندری ایران میتواند قدری پیچیده باشد.
جدول « :4جدول احتمال وقوع دو در دو» مربوط به  380رخداد توفانتندری منتخب در ایران

شاخص

POD

FAR

CSI

مقدار

0

0

0

توفانهای تندری ایران مطابق با کدهای هوای حاضر (جدول  )1مورد بررسی ،به سه دسته تقسیم شدند .طبق
توضیحات کدهای جدول ،کدهای  17و  29به عنوان توفانهای تندری مالیم ،کدهای  95و  96به عنوان توفانهای
تندری شدید و کدهای  98 ،97و  99به عنوان توفانهای تندری بسیارشدید در نظر گرفته شدند .آمارههای این سه
دسته توفان برای  4007رخداد توفانتندری به تفکیک دو شاخص  CAPEو  VWSدر جدول  5ذکر شده است.
جدول :5آمارههای  CAPEو  VWSمربوط به  4007رخداد توفانتندر در ایران طی دورۀ 2016-1980
شاخص
نوع توفان

انحراف معیار

میانگین

فراوانی

CAPE

VWS

CAPE

VWS

مالیم

449/9

11/6

395/9

8/2

2314

شدید

461

13/8

377/2

8/5

1490

بسیار شدید

472

15/6

349/7

11/8

203

با توجه به ارقام جدول  ،5بین مقادیر «میانگین»  CAPEو  VWSسه گروه شدت توفان ،اختالف چندانی وجود ندارد.
اما به طور کلی مقادیر میانگین  CAPEو  VWSدر گروه بسیارشدید بیشتر است.
با توجه به اینکه رابطۀ  7نتوانست شدتهای توفان را به درستی مدلبندی کند ،برای تقسیمبندی شدت توفانها
همانند کاری که بروکس و همکاران ( )Brooks et al, 2003در آمریکا و آلن و همکاران ( )Allen et al, 2011در
استرالیا انجام دادهاند ،از تحلیل ممیزی استفاده شد .تحلیل ممیزی بر این اندیشه استوار است که آیا گروهها نسبت به
میانگین یک متغیر با هم تفاوت دارند؟ اگر چنین باشد ،آن متغیر برای گزینش افراد هر گروه مورد استفاده قرار می-
گیرد .متغیر ممیز(افراز)کننده در واقع یک تابع خطی بهنام تابع ممیزی است .اندازۀ ضرایب هر تابع ،نقش شاخص
مزبور را در گروهبندی مشخص میکند .یک تابع معموالً موجب افراز یک گروه از  n-1گروه دیگر را بر عهده میگیرد.
بنابراین در نهایت  n-1تابع ممیزی ایجاد میشود .در اینجا  nبرابر با تعداد گروههاست .در این پژوهش دو تابع خطی
برای  3گروه بهدست آمد .با توجه به آمارۀ ویکلسالمبدا 1و مقدار ویژه 2مشخص شد که تابع اول ،قدرت تفکیک بهتری
دارد .آزمون برابری میانگین دو گروه متغیر وابسته برای هر یک از متغیرهای مستقل با توجه به مقادیر  p-valueنشان
داد که مقادیر  VWSدر این سه گروه تفاوت بیشتری دارد .بنابراین با توجه به این آزمون و همچنین جدول همبستگی

1 - Wilks’ Lambda
2 - Eigenvalue
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آمد و لذا پیشبینی توفانها به درستی محقق نگردید .بنابراین میتوان گفت که پیداکردن معادلهای مطابق با
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متغیرها با تابع ممیزی و نیز میزان تفکیکی هر متغیر در ساخت مدل با ثابت نگهداشتن سایر متغیرها ،نقش بیشتر
شاخص  VWSدر طبقهبندی گروهها و ساخت مدل مشخص گردید .مدل تشخیص بهدستآمده از تحلیل ممیزی به
قرار رابطۀ  12است.

برای تعیین روابط تشخیص که منجر به شناسایی و طبقهبندی گروهها از یکدیگر شود ،از میانگین درونگروهی تابع
ممیزی بر حسب گروههای مورد مطالعه استفاده شد که سرانجام این نتایج بهدست آمد:
رابطۀ (13گروه توفانتندری معمولی از شدید):
dis cri = (−0.128 ∗ 2314) + (0.149 ∗ 1490)/3804 = −0.02

رابطۀ (14گروه توفانتندری شدید از بسیار شدید):
dis cri = (0.149 ∗ 1490) + (0.361 ∗ 203)/1693 = 0.13

طبق رابطۀ  ،13هر زمان که مقدار مدل ممیزی کمتر از  -0/02باشد ،توفان در گروه اول (معمولی) قرار میگیرد ،و هر
زمان که طبق رابطۀ  14مقدار مدل بیشتر از  0/13باشد ،توفان در گروه سوم (بسیار شدید) قرار میگیرد و اگر رقم
بین این دو باشد ،توفان از نوع دوم (شدید) است .مدل بهدست آمده 60 ،درصد از توفانهای تندری بررسیشده را به-
درستی گروهبندی کرد.
نتیجهگیری
دسترسی به یک پایگاه دادهای که بتواند یک دید جامع از توفانهای تندری با توجه به تعداد کم ایستگاههای جو باال
در کشور ارائه دهد ،بسیار ضروری است .در این پژوهش ابتدا یک بررسی کلی آماری از توفانهای تندری کشور با توجه
به کدهای هوای حاضر در  42ایستگاه سینوپتیک کشور طی دورۀ  37سالۀ  1980تا  2016به انجام رسید .سپس از
دادههای بازتحلیل  ERAبرای بررسی توفانهای تندری با دو شاخص  CAPEو  VWSاستفاده شد .بر پایۀ دادههای
رادیوسوند ،صحت دادههای بازتحلیل  ERAبا  80رخداد توفان تندری منتخب ارزیابی و تأیید گردید .واضح است که
این پایگاه داده با توجه به کمبود ایستگاههای جو باال ،بهترین راه برای بررسی توفانها بر اساس آمار بلندمدت و
همچنین دسترسی به آمار توفان در سراسر کشور میتواند باشد .پژوهش حاضر نشان داد که دادههای بازتحلیل می-
تواند اطالعات بسیار مفیدی از توزیع توفانهای تندری ارائه دهد .بروکس و همکاران ( )Brooks et al, 2003در آمریکا،
آلن و کارولی ( )Allen & Karoly, 2014در استرالیا و مارش و همکاران ( )Marsh et al, 2009در اروپا نیز به این
نتیجه رسیدند که هیچ تردیدی در توانایی این پایگاه داده برای تحلیل توفانهای تندری وجود ندارد .همچنین کارایی
این پایگاه داده برای بررسی دمای ایران در ترازهای مختلف جو توسط دارند ( )1393تأیید شده است .بعد از ارزیابی و
تأیید صحت این دادهها ،به بررسی توزیع فراوانی دو شاخص  CAPEو  VWSبرای توفانهای تندری رخداده در سراسر
کشور در ساعات  00و  12گرینویچ با  4542رخداد پرداخته و مشخص شد که بیشترین رخداد توفانها در کشور با
مقدار  CAPEبین  100تا  500و مقدار  VWSبین  5تا  10مطابقت دارد؛ در حالیکه حداکثر فراوانی توفانها در
استرالیا در پژوهش آلن و همکاران ( )Allen et al, 2011بین مقادیر  1600تا  2000برای شاخص  CAPEو  15تا 20
برای شاخص  VWSبود .نقشۀ پراکندگی دو شاخص یادشده نیز نشان داد که مقادیر حداکثر با مناطق جنوبی کشور
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رابطۀ 12

)−1.615 + 0.002log(CAPE) + 0.115log(VWS
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مطابقت دارد که این نشاندهندۀ شرایط مساعد این مناطق برای همرفتهای قوی است .سرانجام با بررسی کدها و
دستهبندی آنها ،معادلۀ خط ممیزی برای هر کدام از گروههای شدت توفان در ایران بهدست آمد که بر اساس آن،
نقش بیشتر شاخص  VWSدر طبقهبندی گروههای مختلف توفانتندری در کشور به اثبات رسید .این مدل  60درصد
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