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اداره كل هواشناسي استان اصفهان

بهمن ماه ١٤٠٠

چكيده
بارش كل استان اﺻﻔﻬان در بﻬمن ماه  ،١٤٠٠برابر با  ١٥/٨ميليمتر بوده كه نسبت به آمار بلند مدت در مدت مشابه ٣٣/٢ ،درﺻد )معادل
 ٧/٨ميليمتر( ،كاهش داشته است.

دماي حداقل استان اﺻﻔﻬان در بﻬمن ماه  ١٤٠٠برابر  ١/٨درجه سلسيوس زير ﺻﻔر بوده كه در مقايسه با بلند مدت  ٠/٦درجه سلسيوس
سردتر شده؛ دماي حداكثر استان نيز  ١١/٧درجه سلسيوس بوده كه نسبت به بلند مدت  ١/٢درجه سلسيوس گرمتر شده است.

ميانگين سرعت باد در استان اﺻﻔﻬان در بﻬمن ماه حدود  ٣متر بر ثانيه بوده است .ميانگين سرعت بادهاي ايستگاه ازنسنجي اﺻﻔﻬان در

بﻬمن حدود  ٢/٩متر بر ثانيه و بيشترين فراواني وقوع باد نيز ،باد آرام )٠/٥تا  ٢متر بر ثانيه( بوده است.
پﻬنهبندي خشكسالي هواشناسي بر اساس شاخص  SPEIسه ماهه بيانگر آن است كه به علت وقوع بارشهاي كمتر از نرمال طي سه ماه
گذشته در مناطق مركزي ،شمالي ،شرقي و غربي استان ،شدت و مساحت مناطق درگير خشكسالي هواشناسي در مناطق مذكور در

مقايسه با ماه گذشته ،افزايش يافته اما وسعت و شدت مناطق درگير خشكسالي در مناطق جنوبي استان به علت وقوع بارشهاي موثر طي
سه ماه گذشته تغيير چنداني نداشته است.
در بﻬمن ماه ،بخش هايي از نيمكره شمالي از جمله حوضه مركز اقيانوس اطلس ،شمال آفريقا ،فﻼت ايران و تبت در گستره ناهنجاري
مثبت ارتﻔاع ژئوپتانسيلي سطح  ٥٠٠ميليباري از  ٥تا  ٤٠متر قرار داشت .با توجه به كاهش شيو فشار در اقيانوس اطلس شمالي ،كم فشار
ايسلند نيز ضعيف شده و پيامد آن تضعيف سامانهها با منشا اقيانوس اطلس شمالي بر روي اروپا بود.

براي اين ماه  ٤هشدار سطح زرد هواشناسي و  ٤هشدار نارنجي به منظور اطﻼع رساني و پيشآگاهي براي پيشگيري از خسارات
احتمالي ﺻادر شده است.

يازدهمين جلسه جلسه هواشناسي كشاورزي شﻬرستان كاشان ،با حضور كارشناسان ادارات منابع طبيعي و آبخيزداري ،ميراث فرهنگي و

ﺻنايع دستي و گردشگري و جﻬاد كشاورزي در اداره هواشناسي كاشان در تاريخ  ١٤٠٠/١١/٦برگزار شد.
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تحﻠيﻠي ﺑر وضعيت ﺑﺎرش اسﺘﺎن در ﺑهمﻦ ﻣﺎه ١٤٠٠

 -١-١اطﻼﻋﺎت ﺑﺎرش اسﺘﺎن و ﻣقﺎيسﻪ ﺑﺎ سﺎل گذشﺘﻪ و ﺑﻠند ﻣدت
مطابق آمار جدول ) ،(١بارش كل استان اﺻﻔﻬان در بﻬمن ماه  ،١٤٠٠برابر با  ١٥/٨ميليمتر بوده كه نسبت به آمار بلند مدت در مدت

مشابه ٣٣/٢ ،درﺻد )معادل  ٧/٨ميليمتر( ،كاهش داشته است .شﻬرستان خوروبيابانك با  ٨٢/٩درﺻد )معادل  ١٠/٦ميليمتر بارش(
بيشترين كاهش بارش را نسبت به آمار بلند مدت در بﻬمن ماه  ،١٤٠٠در استان به خود اختصاص داده است.
جدول  .١اطﻼعات بارش استان و شﻬرستانهاي استان اﺻﻔﻬان در بﻬمن ماه ١٤٠٠
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 -٢-١درصد تأﻣيﻦ ﺑﺎرش سﺎل آﺑي اسﺘﺎن
در نمودار ) (١درﺻد تامين بارش در سال آبي  ١٤٠٠ - ١٤٠١براساس اعداد آخرين ستون جدول ) ،(١با بلند مدت مقايسه شده است.
درﺻد تامين سال آبي در استان برابر  ٤٥درﺻد بوده و كمترين مقدار درﺻد تامين در شﻬرستان خوروبيابانك  ٢٦/١بوده است.

نمودار  .١مقايسه درﺻد تامين بارش سال آبي در بازه  ١٤٠٠/٧/١تا  ١٤٠٠/١١/٣٠با مدت مشابه بلند مدت در شﻬرستانهاي استان اﺻﻔﻬان

 -٣-١پهنﻪﺑندي ﻣﺠمﻮع ﺑﺎرش اسﺘﺎن
در شكل ) (١بارش تجمعي استان در بﻬمن ماه  ١٤٠٠نمايش داده شده است .مطابق اين شكل ،بارش در مناطق غربي ،جنوبي و تا
حدودي مركزي استان بيشتر بوده و با حركت به سمت نواحي شرقي و جنوب شرقي استان ،از ميزان بارندگي كم ميشود.

شكل  .١پﻬنهبندي بارش تجمعي بﻬمن ماه  ١٤٠٠استان اﺻﻔﻬان
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 -٤-١پهنﻪﺑندي اخﺘﻼف ﺑﺎرش تﺠمعي ﺑهمﻦ ﻣﺎه  ،١٤٠٠ﻧسبت ﺑﻪ ﺑﻠند ﻣدت در اسﺘﺎن
در شكل ) (٢اختﻼف بارش تجمعي بﻬمن ماه  ١٤٠٠با بازه مشابه بلند مدت در استان اﺻﻔﻬان نمايش داده شده است .مطابق اين شكل،
بارش بﻬمن ماه  ١٤٠٠در بخشهايي از شﻬرستانهاي فريدونشﻬر ،كاشان ،خوروبيابانك ،نطنز ،گلپايگان و شاهينشﻬر و ميمه كمتر از

مقادير بلند مدت مشابه بوده است.

شكل  .٢اختﻼف بارش تجمعي بﻬمن ماه  ١٤٠٠با بازه مشابه بلند مدت در استان اﺻﻔﻬان
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 -٢تحﻠيﻠي ﺑر وضعيت دﻣﺎي اسﺘﺎن در ﺑهمﻦ ﻣﺎه ١٤٠٠
 -١-٢اطﻼﻋﺎت دﻣﺎي اسﺘﺎن و ﻣقﺎيسﻪ ﺑﺎ ﺑﻠند ﻣدت
در جدول ) (٢اطﻼعات دماي كمينه ،بيشينه و ميانگين در بﻬمن ماه  ،١٤٠٠بلند مدت و اختﻼف بﻬمن ماه امسال نسبت به بلند مدت براي
شﻬرستانهاي استان اﺻﻔﻬان نمايش داده شده است.

جدول  .٢اطﻼعات دمايي استان و شﻬرستانهاي استان اﺻﻔﻬان در بﻬمن ماه ١٤٠٠

دماي حداقل استان اﺻﻔﻬان در بﻬمن ماه  ١٤٠٠برابر  ١/٨درجه سلسيوس زير ﺻﻔر بوده كه در مقايسه با بلند مدت  ٠/٦درجه سلسيوس
سردتر شده؛ دماي حداكثر استان نيز  ١١/٧درجه سلسيوس بوده كه نسبت به بلند مدت  ١/٢درجه سلسيوس گرمتر شده است.
٥
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بيشترين افزايش دماي كمينه نسبت به بلند مدت در شﻬرستان سميرم  ١/٢درجه سلسيوس بوده است .در شﻬرستان تيران و كرون نيز
بيشترين كاهش دماي كمينه نسبت به بلند مدت رخ داده كه برابر  ١/٤درجه سلسيوس بوده است.

دماي بيشينه در تمامي شﻬرستانهاي استان اﺻﻔﻬان ،نسبت به بلند مدت افزايش داشته؛ بيشترين افزايش دماي بيشينه نسبت به بلند مدت
در شﻬرستانهاي خوروبيابانك ،برابر  ١/٧درجه سلسيوس بوده است.

در بﻬمن ماه  ١٤٠٠در شﻬرستان اﺻﻔﻬان دماي كمينه  ٠/٨درجه سلسيوس نسبت به بلند مدت كاهش و دماي بيشينه  ١درجه سلسيوس
نسبت به بلند مدت ،افزايش داشته است.

 -٢-٢دﻣﺎﻫﺎي حدي اسﺘﺎن اصفهﺎن و ﻣقﺎيسﻪ ﺑﺎ ﺑﻠند ﻣدت
در جدول ) (٣اطﻼعات دماي كمينه مطلق و بيشينه مطلق ايستگاههاي استان اﺻﻔﻬان در بﻬمن ماه نمايش داده شده است .حداكثر مطلق
شﻬر اﺻﻔﻬان در اين ماه  ١٩/٦درجه سلسيوس و حداقل مطلق اﺻﻔﻬان  ٩/٨درجه سلسيوس زير ﺻﻔر بوده است.

بيشترين دماي حداكثر در بﻬمن ماه در ايستگاه خوروبيابانك  ٢٤/٤درجه سلسيوس و كمترين دماي حداقل نيز در ايستگاه چادگان ١٨/٩

درجه سلسيوس زير ﺻﻔر به ثبت رسيده است.
جدول  .٣دماي حداقل مطلق و حداكثر مطلق شﻬرستانهاي استان اﺻﻔﻬان در بﻬمن ماه ١٤٠٠
رديف

شهرسﺘﺎن

حداقل مطلق

حداكثر مطلق

١

اصفهﺎن )ازنسنﺠي(

١٩/٦

-٩/٨

٢

اردسﺘﺎن

٢١/٥

- ٦/ ١

٣

خﻮروﺑيﺎﺑﺎﻧك

٢٤/٤

- ٤/ ٧

٤

داران

١٠/٢

-١٤/٤

٥

فرودگﺎه شهيدﺑهشﺘي

١٧

-١٥

٦

شهرضﺎ

١٧/٧

-١١

٧

كﺎشﺎن

١٩/٥

- ٦/ ٧

٨

گﻠپﺎيگﺎن

١٦/٢

-٩/٦

٩

ﻣيمﻪ

١٣

-١٢

١٠

ﻧﺎييﻦ

١٩/٦

- ٨/ ٨

١١

ﻧﻄنز

١٧

- ٧/ ٣

١٢

ﻧﺠف آﺑﺎد

١٨/٣

-٩/٣

١٣

كبﻮترآﺑﺎد

١٨/٥

-١١/٥

١٤

سميرم

١٢

-١١/٦

١٥

ﻣﻮرچﻪ خﻮرت

١٧/٤

-١٠/٤

١٦

فريدوﻧشهر

١٠/٨

-١٤

١٧

زريﻦ شهر

٢٠/٣

-١١/٦

١٨

خﻮاﻧسﺎر

١٢/٦

-١٥

١٩

ورزﻧﻪ

٢٠

-١٢/٨

٢٠

ﻣبﺎركﻪ

١٨/٤

-١٠/٧

٢١

چﺎدگﺎن

١١/٨

-١٨/٩
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 -٣-٢پهنﻪﺑندي ﻣيﺎﻧگيﻦ دﻣﺎي شهرسﺘﺎنﻫﺎي اسﺘﺎن
در شكل ) (٣پﻬنهبندي دماي ميانگين استان در بﻬمن ماه  ١٤٠٠نمايش داده شده است .مطابق شكل دماي ميانگين در نواحي شرقي،

شمالي و مركزي استان بيشتر بوده و با حركت به سمت غرب و جنوب استان ،مطابق با اقليم مناطق ،ميانگين دما كاهش مييابد.

شكل  .٣پﻬنهبندي ميانگين دماي بﻬمن ماه ١٤٠٠در استان اﺻﻔﻬان
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 -٤-٢پهنﻪﺑندي اخﺘﻼف ﻣيﺎﻧگيﻦ دﻣﺎي شهرسﺘﺎنﻫﺎي اسﺘﺎن ﻧسبت ﺑﻪ ﺑﻠند ﻣدت
در شكل ) (٤پﻬنهبندي اختﻼف دماي ميانگين با بلند مدت استان در بﻬمن ماه  ١٤٠٠نمايش داده شده است .بيشترين افزايش دماي
ميانگين نسبت به بلند مدت در شﻬرستانهاي سميرم  ،١/٢بوئينمياندشت  ٠/٨و اردستان  ٠/٧درجه سلسيوس بوده است )جدول .(٢

دماي ميانگين شﻬرستان اﺻﻔﻬان نسبت به بلند مدت در بﻬمن ماه  ٠/١و دماي ميانگين استان اﺻﻔﻬان نسبت به بلند مدت در بﻬمن ماه ٠/٣

درجه سلسيوس افزايش داشته است )جدول .(٢

شكل  .٤اختﻼف ميانگين دماي بﻬمن ماه  ١٤٠٠با بلند مدت در استان اﺻﻔﻬان
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 -٣تحﻠيﻠي ﺑر وقﻮع ﺑﺎد در اسﺘﺎن اصفهﺎن طي ﺑهمﻦ ﻣﺎه ١٤٠٠
 -١-٣وضعيت سمت و سرﻋت ﺑﺎد در ايسﺘگﺎهﻫﺎي ﻫمديدي اسﺘﺎن
به دليل گستردگي استان اﺻﻔﻬان و وجود  ٢٣ايستگاه همديدي در سطح استان ،در اين تﺤليل تنﻬا به  ٤ايستگاه همديدي در مﺤدوده و

مجاور شﻬرستان اﺻﻔﻬان پرداخته شده است .اين ايستگاهها عبارتند از :ايستگاه ازنسنجي اﺻﻔﻬان؛ ايستگاه شرق اﺻﻔﻬان )فرودگاه شﻬيد
بﻬشتي( ؛ ايستگاه تﺤقيقات هواشناسي كشاورزي كبوترآباد و ايستگاه تﺤقيقات هواشناسي كشاورزي نجفآباد.

ميانگين سرعت باد در استان اﺻﻔﻬان در بﻬمن ماه حدود  ٣متر بر ثانيه بوده است .ميانگين سرعت بادهاي ايستگاه ازنسنجي اﺻﻔﻬان در

بﻬمن حدود  ٢/٩متر بر ثانيه و بيشترين فراواني وقوع باد نيز ،باد آرام )٠/٥تا  ٢متر بر ثانيه( بوده است .در اين ايستگاه اﺻﻔﻬان در بﻬمن
جﻬت وزش باد غالب ،شمال غربي بوده است.
ميانگين سرعت بادهاي ايستگاه فرودگاه شﻬيد بﻬشتي )شرق اﺻﻔﻬان( در بﻬمن برابر  ٢/٩متر بر ثانيه و بيشترين فراواني وقوع باد ،باد آرام
)٠/٥تا  ٢متر بر ثانيه( بوده است .در ايستگاه فرودگاه ،جﻬت وزش باد غالب در بﻬمن غربي بوده است.
ميانگين سرعت بادهاي ايستگاه كبوترآباد در بﻬمن حدود  ٢/٩متر برثانيه و بيشترين فراواني وقوع باد ،باد آرام )٠/٥تا  ٢متر بر ثانيه( بوده
است .در ايستگاه كبوترآباد در بﻬمن ماه جﻬت وزش باد غالب؛ جنوب غربي بوده است.
ميانگين سرعت بادهاي ايستگاه نجفآباد در بﻬمن حدود  ٢/٩متر بر ثانيه بوده و بيشترين فراواني وقوع باد ،باد مﻼيم ) ٢تا  ٥متر بر ثانيه(
بوده است .در ايستگاه نجفآباد جﻬت وزش باد غالب در بﻬمنماه ،غربي بوده است.

٩

شماره بولتن ٠٠-١١

اداره كل هواشناسي استان اصفهان

بهمن ماه ١٤٠٠

جدول  .٤سمت و سرعت باد در ايستگاههاي همديدي استان اﺻﻔﻬان؛ بﻬمن ماه ١٤٠٠
ﺑﺎد غﺎﻟب
ﻧﺎم ايسﺘگﺎه

حداكثر ﺑﺎد
درصد وقﻮع

سمت )ﺟهت(

در ﻣﺎه

سمت )درﺟﻪ(

سرﻋت
)(m/s

اصفهان

شمال غربي

٧١

٣١٠

٨

فرودگاه شهيد بهشتي

غربي

٥٤

٢٥٠

١٣

كبوترآباد

غربي

٦٦

٢٥٠

١١

نجفآباد

غربي

٤٩

٢٧٠

١٥

كاشان

جنوب غربي

٧٥

٢٤٠

٩

داران

جنوب غربي

٦١

٣١٠

١٠

خوروبيابانك

غربي

٦٩

٢٧٠

١٠

اردستان

جنوب غربي

٤٣/٣

٢٠٠

١٥

نايين

شمال غربي

٥٩

٢١٠

١٤

شهرضا

غربي

٧٤

٢٧٠

١١

گلپايگان

جنوب غربي

٥٧/٥

٢٧٠

١٢

نطنز

شمال شرقي

٦٣/٥

١٨٠

٩

ميمه

شمال غربي

٥٤

٢٥٠

١٢

مورچه خورت

شمال غربي

٥٣/٥

٣٠٠

١٣

چادگان

شمال غربي

٥٠/٥

٢٩٠

١٢

چوپانان

جنوب شرقي

٦٠

٢٩٠

١٠

خوانسار

جنوب شرقي

٥٨

٢٠٠

١٣

دهق

شمال غربي

٨١

٢٨٠

١٢

فريدونشهر

غربي

٣٨

٢٧٠

١٢

ورزنه

غرب و جنوب غربي

٦١/٥

٣١٠

١٢

مباركه

غرب

٥٦

٢٧٠

١٠

زرين شهر

غرب

٧٧

٢٥٠

٤

سميرم

جنوب غربي

٤٢

٢٥٠

١٥

١٠

شماره بولتن ٠٠-١١

اداره كل هواشناسي استان اصفهان

بهمن ماه ١٤٠٠

 -٢-٣گﻠبﺎد ايسﺘگﺎهﻫﺎي ﻫمديدي اسﺘﺎن اصفهﺎن

گلباد ايستگاه فرودگاه شهيد بهشتي

گلباد ايستگاه ازنسنجي اصفهان

گلباد ايستگاه كبوترآباد

گلباد ايستگاه نجفآباد

شكل  .٥گلباد ايستگاههاي فرودگاه شﻬيد بﻬشتي ،ازنسنجي ،كبوترآباد و نجفآباد؛ بﻬمن ماه ١٤٠٠

١١

شماره بولتن ٠٠-١١

اداره كل هواشناسي استان اصفهان

بهمن ماه ١٤٠٠

اردستان

چادگان

چوپانان

داران

دهق

فريدونشهر

خوروبيابانك

ميمه

مباركه

مورچهخورت

نائين

نطنز

شكل  .٦گلباد ايستگاههاي اردستان ،چادگان ،چوپانان ،داران ،دهق ،فريدونشﻬر ،خوروبيايانك ،ميمه و مباركه ،مورچهخورت ،نائين ونطنز؛ بﻬمن ماه ١٤٠٠

١٢

شماره بولتن ٠٠-١١

اداره كل هواشناسي استان اصفهان

بهمن ماه ١٤٠٠

كاشان

گلپايگان

خوانسار

سميرم

شهرضا

ورزنه

زرينشهر

شكل  .٧گلباد ايستگاههاي كاشان ،گلپايگان ،خوانسار ،سميرم ،شﻬرضا ،ورزنه و زرينشﻬر؛ بﻬمن ماه ١٤٠٠

١٣

شماره بولتن ٠٠-١١

اداره كل هواشناسي استان اصفهان

بهمن ماه ١٤٠٠

 -٤تحﻠيﻠي ﺑر وضعيت خشكسﺎﻟي اسﺘﺎن در ﻣهر ﻣﺎه ١٤٠٠
 -١-٤پهنﻪﺑندي خشكسﺎﻟي ﻫﻮاشنﺎسي در سﻄح اسﺘﺎن ﺑراسﺎس شﺎخص  SPEIسﻪ ﻣﺎﻫﻪ
پﻬنهبندي خشكسالي هواشناسي بر اساس شاخص  SPEIسه ماهه بيانگر آن است كه به علت وقوع بارشهاي كمتر از نرمال طي سه ماه
گذشته در مناطق مركزي ،شمالي ،شرقي و غربي استان ،شدت و مساحت مناطق درگير خشكسالي هواشناسي در مناطق مذكور در

مقايسه با ماه گذشته ،افزايش يافته اما وسعت و شدت مناطق درگير خشكسالي در مناطق جنوبي استان به علت وقوع بارشهاي موثر طي
سه ماه گذشته تغيير چنداني نداشته است )شكل .(٨
ﻻزم به ذكر است كه پﻬنهبندي خشكسالي با شاخص  SPEIسه ماهه بيانگر خشكسالي هواشناسي بوده و نشان دهنده وضعيت خشكسالي

كشاورزي )ميان مدت( و هيدرولوژيك )بلند مدت( موثر بر بخشهاي كشاورزي و منابع آبهاي جاري و زيرزميني نميباشد.

شكل  .٨پﻬنهبندي خشكسالي هواشناسي در استان اﺻﻔﻬان براساس شاخص  ،SPEIدوره سه ماهه تا پايان بﻬمن ١٤٠٠

١٤

شماره بولتن ٠٠-١١

اداره كل هواشناسي استان اصفهان

بهمن ماه ١٤٠٠

 -٥تحﻠيل ﻫمديدي اسﺘﺎن در ﺑهمﻦ ﻣﺎه ١٤٠٠
در بﻬمن ماه ،بخش هايي از نيمكره شمالي از جمله حوضه مركز اقيانوس اطلس ،شمال آفريقا ،فﻼت ايران و تبت در گستره ناهنجاري
مثبت ارتﻔاع ژئوپتانسيلي سطح  ٥٠٠ميليباري از  ٥تا  ٤٠متر قرار داشت )شكل  .(٩ناهنجاري مثبت ارتﻔاع ژئوپتانسيل سطح ٥٠٠

ميليباري روي اروپا و به ويژه در مناطق مركزي و شمالي آن به طور ميانگين  ٢٠تا  ٤٠متر است .ميانگين ارتﻔاع ژئوپتانسيل در حوضه
درياي سرخ تا جنوب خليج فارس در شرايط نرمال قرار دارد .با توجه به كاهش شيو فشار شمالي -جنوبي در اقيانوس اطلس شمالي ،كم

فشار ايسلند نيز ضعيف شده و پيامد آن تضعيف سامانهها با منشا اقيانوس اطلس شمالي بر روي اروپا بود.

شكل  .٩پيشبيني ناهنجاري ارتﻔاع ژئوپتانسيل سطح  ٥٠٠ميلي بار دوره بﻬمن  ١٤٠٠تا فروردين ١٤٠١

روزهاي  ٦و  ٧بﻬمن سامانه بارشزاي جنوبي در سطح استان فعاليت داشت .نقشههاي سطح زمين )شكل  (١٠بيانگر فعاليت يك مركز

كم فشار ديناميكي فعال با هسته  ١٠٠٨ميلي باري در نواحي جنوب غربي بوده ،اين مركز ضمن تقويت خود گستردگياش را افزايش

داده و اكثر مناطق نيمه غربي و جنوبي استان را تﺤت تاثير جريانات كم فشار قرار گرفت .همزمان با فعاليت اين مركز ،مركز كم ارتﻔاع

مناسبي با مركزيت  ٥٤٠ژئوپتانسيل دكامتر در نواحي جنوب غربي فعاليت داشت )شكل  .(١١ناوه ناشي از اين مركز كم ارتﻔاع به
ﺻورت عميق با مﺤوريت شمال و جنوب كشيده شده بود و امكان گذر امواج ناپايدار برروي درياي سرخ و خليج فارس و كسب

رطوبت مناسب در ﻻيههاي مياني وجود داشت .فعاليت اين سامانه فعال به ﺻورت بارش باران ،برف در مناطق مرتﻔع ،وزش باد شديد و
طوفانهاي لﺤظهاي در سطح استان گزارش شد .بيشترين ميزان بارش مربوط به سميرم )  ٢٤ميليمتر( و سرعت وزش باد شديد بين  ١٥تا
 ٢٧متر بر ثانيه در اكثر مناطق غربي و جنوبي بوده است.

١٥

شماره بولتن ٠٠-١١

اداره كل هواشناسي استان اصفهان

بهمن ماه ١٤٠٠

شكل  .١٠نقشه سطح زمين ٧ ،بﻬمن ماه ١٤٠٠

شكل  .١١نقشه سطوح مياني جو  ٧ ،بﻬمن ماه ١٤٠٠

در  ١١بﻬمن ماه سامانه بارشزاي ديگري بر روي استان فعال بود .سامانه مذكور از نظر الگو ،نسبت به سامانه قبلي متﻔاوت بود .نقشههاي
سطح زمين در اين روز )شكل  ،(١٢ريزش جريانات سرد شمالي از عرضهاي باﻻ به داخل استان را نشان ميدهد و زبانههاي پرفشار

 ١٠٢٠ميليباري اكثر مناطق استان را تﺤت تاثير قرار داده بود .عﻼوه بر نﻔوذ جريانات پرفشار در سطح زمين ،يك مركز كم فشار
ديناميكي در نواحي جنوب غربي فعاليت داشت .الگوي موجود سبب ايجاد گراديان فشاري مناسبي در منطقه و شكلگيري جبﻬه سرد

مناسب شد .همزمان با شكلگيري جريانات كم فشار در سطح زمين ،يك مركز كم ارتﻔاع با هسته  ٥٤٠٠ژئوپتانسيل متر با گراديان
كنتوري مناسب در سطوح مياني جو ،فعاليت داشت كه شامل يك ناوه عميق از شمال به جنوب و ريزش جريانات سرد در داخل آن
بوده است )شكل  .(١٣در اين دوره اكثر مناطق استان درگير بارش برف بودند .بيشترين بارش برف گزارش شده مربوط به مناطق غربي،

جنوبي و مركزي استان بود .از فريدونشﻬر  ٢٨سانتيمتر و سميرم  ٢٠سانتيمتر برف گزارش شد.
١٦

شماره بولتن ٠٠-١١

اداره كل هواشناسي استان اصفهان

بهمن ماه ١٤٠٠

شكل  .١٢نقشه سطح زمين ١١ ،بﻬمن ماه ١٤٠٠

شكل  .١٣نقشه سطوح مياني جو  ١١ ،بﻬمن ماه ١٤٠٠

بررسي الگوهاي هواشناسي در  ٢٣بﻬمن ،بيانگر فعاليت يك مركز كم فشار با مركزيت  ١٠١٤ميلي باري از سمت جنوب غربي و
همزمان ريزش جريانات سرد شمالي به مركز  ١٠٣٠ميلي باري بوده است )شكل  .(١٤مشابه الگو قبلي به سبب شكلگيري گراديان
فشاري مناسب در منطقه ،شكلگيري جريانات همگرايي و جبﻬههاي جوي مﻬيا بوده است .بررسي نقشه هاي هواشناسي در سطوح مياني

جو نيز شامل يك مركز ارتﻔاع با هسته  ٥٥٤٠ژئوپتانسيل متر بوده است )شكل  .(١٤برخﻼف الگوهاي قبلي كه بيشتر با ناوههاي شمالي و
جنوبي همراه بوده ،ناوه مذكور ناشي از اين مركز كم ارتﻔاع ،بهﺻورت مورب شمال شرقي به جنوب غربي بوده است .همزمان شيو
پربندي مناسب دمايي نيز ديده ميشود.

١٧

شماره بولتن ٠٠-١١

اداره كل هواشناسي استان اصفهان

بهمن ماه ١٤٠٠

شكل  .١٤راست :نقشه سطح زمين؛ چﭗ :نقشه سطوح مياني جو؛  ٢٣بﻬمن ماه ١٤٠٠

 -٦تحﻠيﻠي ﺑر ﻣخﺎطرات ﺟﻮي دراسﺘﺎن طي ﺑهمﻦ ﻣﺎه ١٤٠٠
براي اين ماه  ٤هشدار سطح زرد هواشناسي و  ٤هشدار نارنجي به منظور اطﻼع رساني و پيشآگاهي براي پيشگيري از خسارات
احتمالي ﺻادر شده كه به طور خﻼﺻه در جدول ) (٥و ) (٦آورده شده است:

جدول  .٥هشدارهاي سطح زرد هواشناسي در بﻬمن ماه ١٤٠٠
منطقه اثر مخاطره

زمان اعتبار

نوع مخاطره

نوع هشدار

تاريخ صدور

افزايش غلظت آﻻيندهها

مناطق مركزي

زرد ٦٩

١٤٠٠/١١/١٨

 ١٤٠٠/١١/٢٠لغايت ١٤٠٠/١١/٢١

مناطق غربي

زرد ٧٠

١٤٠٠/١١/٢٠

 ١٤٠٠/١١/٢٢لغايت ١٤٠٠/١١/٢٣

بارش برف و باران

زرد ٧١

١٤٠٠/١١/٢٥

 ١٤٠٠/١١/٢٥لغايت ١٤٠٠/١١/٢٩

افزايش غلظت آﻻيندهها

مناطق مركزي

زرد ٧٢

١٤٠٠/١١/٢٨

 ١٤٠٠/١١/٣٠لغايت ١٤٠٠/١٢/٢

بارش برف و باران

مناطق غربي

جدول  .٦هشدارهاي سطح نارنجي هواشناسي در بﻬمن ماه ١٤٠٠
نوع هشدار

تاريخ صدور

نوع مخاطره

زمان اعتبار

منطقه اثر مخاطره

نارنجي ٢٣

١٤٠٠/١١/٦

 ١٤٠٠/١١/٧لغايت ١٤٠٠/١١/٧

بارش برف  ،وزش باد شديد

غرب و جنوب

نارنجي ٢٤

١٤٠٠/١١/١٠

 ١٤٠٠/١١/١١لغايت ١٤٠٠/١١/١٢

بارش برف و باران

غرب و جنوب

نارنجي ٢٥

١٤٠٠/١١/٢٥

 ١٤٠٠/١١/٢٥لغايت ١٤٠٠/١١/٢٩

كاهش كيﻔيت هوا

كﻼن شﻬر اﺻﻔﻬان

نارنجي ٢٦

١٤٠٠/١١/٣٠

 ١٤٠٠/١١/٣٠لغايت ١٤٠٠/٢/١/٢

بارش برف و باران

غرب و جنوب استان

١٨

شماره بولتن ٠٠-١١

اداره كل هواشناسي استان اصفهان

بهمن ماه ١٤٠٠

 -٧گزارشي از فعﺎﻟيتﻫﺎي تﻮسعﻪ ﻫﻮاشنﺎسي كﺎرﺑردي اسﺘﺎن طي ﺑهمﻦ ﻣﺎه ١٤٠٠
يازدهمين جلسه جلسه هواشناسي كشاورزي شﻬرستان كاشان ،با حضور كارشناسان ادارات منابع طبيعي و آبخيزداري ،ميراث فرهنگي و

ﺻنايع دستي و گردشگري و جﻬاد كشاورزي در اداره هواشناسي كاشان در تاريخ  ١٤٠٠/١١/٦برگزار شد.

شكل  .١٥جلسه هواشناسي كشاورزي شﻬرستان كاشان؛  ٦بﻬمن ١٤٠٠

پيﻮست  -١ﻣعرفي گﻠبﺎد
گلباد ،نمودار و شكلي اقليم شناختي براي نمايش مشخصات و ويژگيهاي باد در يك منطقه ميباشد و سه مشخصه اﺻلي شاخص باد را
نمايش ميدهد :فراواني وقوع باد ،سرعت باد و جﻬت باد .منظور از فراواني وقوع باد ،تعداد ديدبانيهايي كه براي شاخص باد انجام شده
و باد به وقوع پيوسته است .سرعت باد نشانگر ميزان جريان هوا ميباشد كه با نات يا متر بر ثانيه سنجيده ميشود و جﻬت باد ،جريان
غالب باد را نشان ميدهد كه يكي از جﻬات اﺻلي و فرعي ميباشد .ساختار كلي گلباد به شكل گل باز شده ميباشد .دايره وسط اين
گلباد ميزان باد آرام در يك منطقه را نمايش ميدهد؛ گلها نيز نمايشگر سرعت و جﻬت باد است .ضخامت گلها ،نشانگر سرعت باد و

طول گلها نشانگر تعداد وقوع باد است .گلباد به ﺻورت ساليانه يا ماهيانه ترسيم ميگردد و به دو روش دستي و نرمافزاري تﻬيه ميشود.
در روش دستي ابتدا شاخص هاي باد منطقه گرفته شده و تعداد فراواني باد ،باد آرام ،سرعت و جﻬت باد مﺤاسبه شده و سپس درﺻد هر

يك از شاخصها نسبت به كل گرفته ميشود .ميزان قطر دايره و طول و ضخامت گلها برحسب اين درﺻد ترسيم ميگردد .براي

ترسيم گلباد به روش نرمافزاري بايد آمار و اطﻼعات در يك فايل  Excelتﻬيه شده و وارد نرمافزار ويژه گلباد گردد .عمدهترين نرمافزار

مورد استﻔاده در ترسيم گلباد نرمافزار  WR-plotاست .نمودارهاي به دست آمده از دايرههاي هم مركزي تشكيل شدهاند كه در دايره
مركزي آن درﺻد فراواني وزش بادهاي كمتر از  ٠/٥متر بر ثانيه نوشته ميشود .سمتهاي باد بر روي دايرهها غالباً در هشت سمت

شمال ،شمالشرقي ،شرقي ،جنوبشرقي ،جنوب ،جنوبغربي ،غربي و شمالغربي نمايش داده ميشود .سرعتهاي باد نيز براساس
روش سازمان هواشناسي جﻬاني به  ٨گروه دستهبندي ميشوند .آنگاه فراواني هر گستره سرعت باد با توجه به سمت باد بر روي دايرهها

مشخص ميشود .اگر فراواني هر گستره در سمتهاي مختلف با يكديگر جمع شوند و فراواني آرامه نيز به آن افزوده شود ،حاﺻل ﺻد

د رﺻد را نشان خواهد داد ،و اين به اين معناست كه تعداد كل بادها لﺤاظ شده است .تﻔسير يك گلباد بدون نقشه برجستگي
١٩

شماره بولتن ٠٠-١١

اداره كل هواشناسي استان اصفهان

بهمن ماه ١٤٠٠

)توپوگرافي( دشوار است زيرا اثرات مﺤلي باعث تغييرات مﻬمي در جريانات هوا ميشوند .از كاربردهاي گلباد ميتوان به آمايش

سرزمين ،طراحيهاي شﻬري ،طراحي باند فرودگاهها ،زمينهاي ورزشي و غيره ،عدم استقرار ﺻنايع آﻻينده در جﻬت باد غالب منطقه،
مكانيابي جﻬت گسترش فضاي سبز ،و امكانسنجي براي استﻔاده از انرژي باد اشاره كرد.

تقدير و تشكر
 -١به اين وسيله مركز تﺤقيقات هواشناسي كاربردي مراتب تقدير و تشكر خود را از همكاران مركز ملي خشكسالي و مديريت
بﺤران به سبب تﻬيه تعدادي از جداول ،نمودارها و نقشه هاي مورد استﻔاده در اين بولتن كه پس از توليد در مقياس كشوري و
انجام برش استاني در اختيار اين اداره كل قرارگرفته است ابراز ميدارد.

 -٢همكاران مركز تﺤقيقات هواشناسي كاربردي همچنين از سركار خانم اكرم پرنده ،آقاي نويد حاجيبابائي و تمامي همكاران
استاني كه به نﺤوي در تﻬيه اطﻼعات ﻻزم براي تدوين آن نقش داشتند سپاسگزاري و تقدير مينمايند.
همكاران اين شماره:

 -١مينا معتمدي
 -٢سيمين باقري
 -٣سيد مسعود مصطﻔوي داراني
با مسئوليت :ليﻼ اميني
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