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چکیده
در مهر ماه سال جاری ،بارش در هیچ یک از شهرستانهای استان نبوده و بارش در مهر ماه  1400نسبت به آمار بلند مدت 100 ،درصد
کاهش داشته است.
دمای حداقل استان اصفهان در مهر ماه  1400برابر  13/1درجه سلسیوس بوده که در مقایسه با بلند مدت  1درجه سلسیوس گرمتر شده؛
دمای حداکثر استان نیز  28/6درجه سلسیوس بوده که نسبت به بلند مدت  1/7درجه سلسیوس گرمتر شده است.
میانگین سرعت باد در استان اصفهان در مهر ماه حدود  3متر بر ثانیه بوده است .میانگین سرعت بادهای ایستگاه ازنسنجی اصفهان در
مهر ماه 2 ،متر بر ثانیه و بیشترین فراوانی وقوع باد نیز ،باد مالیم ( 2تا  5متر بر ثانیه) بوده است.
پهنهبندی خشکسالی هواشناسی براساس شاخص  SPEIسه ماهه بیانگر آن است که به علت عدم وقوع بارش موثر طی سه ماهه
تابستان1400و مهر ماه به عنوان اولین ماه سال زراعی  ،1400-1401شدت و مساحت مناطق درگیر خشکسالی هواشناسی در کلیه مناطق
استان افزایش یافته است و کلیه مناطق استان دچار خشکسالی بسیار شدید میباشند.
طی نیمه اول مهر ماه  1400استان جو نسبتا آرامی داشت .بررسی الگوهای سینوپتیکی طی نیمه دوم این ماه نشان از تضعیف مرکز
پرارتفاع جنب حارهای در الیه های میانی جو نسبت به شهریور ماه داشت ولی الگوهای سطح زمین تفاوت چندانی با شهریور ماه نشان
نمیداد.
برای این ماه  2هشدار سطح زرد هواشناسی به منظور اطالع رسانی و پیشآگاهی برای پیشگیری از خسارات احتمالی صادر شده است.
جلسه مدیریت بحران شهرستان لنجان با حضور مدیر کل بحران استانداری؛ جناب آقای مهندس شیشه فروش؛ مورخ  1400/7/28در
محل فرمانداری شهرستان برگزار گردید.
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تحلیلی بر وضعیت بارش استان در مهر ماه 1400

 -1-1اطالعات بارش استان و مقایسه با سال گذشته و بلند مدت
مطابق آمار جدول ( ،)1در مهر ماه سال جاری بارشی در هیچ یک از شهرستانهای استان نبوده و بارش در مهر ماه  1400نسبت به آمار
بلند مدت 100 ،درصد کاهش داشته است.
جدول  .1اطالعات بارش استان و شهرستانهای استان اصفهان در مهر ماه 1400
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 -2-1درصد تأمین بارش سال آبی استان
در نمودار ( )1درصد تامین بارش در سال آبی  1400 - 1401براساس اعداد آخرین ستون جدول ( ،)1با بلند مدت مقایسه شده است.
مطابق این نمودار درصد تامین سال آبی در تمامی شهرستانهای استان اصفهان در اولین ماه سال آبی جاری نسبت به بلند مدت صفر
بوده است.

نمودار  .1مقایسه درصد تامین بارش سال آبی در بازه  1400/7/1تا  1400/7/30با مدت مشابه بلند مدت در شهرستانهای استان اصفهان
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 -3-1پهنهبندی مجموع بارش استان
در شکل ( )1بارش تجمعی استان در مهر ماه  1400نمایش داده شده است .مطابق این شکل ،در کلیه مناطق استان هیچ بارشی وجود
نداشته است.

شکل  .1پهنهبندی بارش تجمعی مهر ماه  1400استان اصفهان
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 -2تحلیلی بر وضعیت دمای استان در مهر ماه 1400
 -1-2اطالعات دمای استان و مقایسه با بلند مدت
در جدول ( )2اطالعات دمای کمینه ،بیشینه و میانگین در مهر ماه  ،1400بلند مدت و اختالف مهر ماه امسال نسبت به بلند مدت برای
شهرستانهای استان اصفهان نمایش داده شده است .دمای حداقل استان اصفهان در مهر ماه  1400برابر  13/1درجه سلسیوس بوده که
در مقایسه با بلند مدت  1درجه سلسیوس گرمتر شده؛ دمای حداکثر استان نیز  28/6درجه سلسیوس بوده که نسبت به بلند مدت 1/7
درجه سلسیوس گرمتر شده است.
جدول  .2اطالعات دمایی استان و شهرستانهای استان اصفهان در مهر ماه 1400
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در کلیه شهرستانهای استان اصفهان به جز کاشان دمای کمینه و در تمامی شهرستانهای استان ،بیشینه دمای مهر ماه نسبت به بلند مدت
افزایش داشته است .بیشترین افزایش دمای کمینه نسبت به بلند مدت در شهرستانهای سمیرم  3/2و بوئینمیاندشت  2/7درجه سلسیوس
بوده است.
بیشترین افزایش دمای بیشینه در مهر ماه نیز نسبت به بلند مدت در شهرستانهای خوانسار  ،3/5بوئینمیاندشت  ،3/3فریدونشهر  2/5و
فریدن  3/1درجه سلسیوس بوده است.
در مهر ماه  1400در شهرستان اصفهان دمای کمینه  0/6و دمای بیشینه  1/8درجه سلسیوس نسبت به بلند مدت ،افزایش یافته است.

 -2-2دماهای حدی استان اصفهان و مقایسه با بلند مدت
در جدول ( )3اطالعات دمای کمینه مطلق و بیشینه مطلق ایستگاههای استان اصفهان در مهر ماه نمایش داده شده است .حداکثر مطلق
شهر اصفهان در این ماه  35/3و حداقل مطلق اصفهان  7/5درجه سلسیوس بوده است.
بیشترین دمای حداکثر در مهر ماه در ایستگاه خوروبیابانک  40/8درجه سلسیوس و کمترین دمای حداقل نیز در ایستگاه فرودگاه شهید
بهشتی  1/3درجه سلسیوس به ثبت رسیده است.
جدول  .3دمای حداقل مطلق و حداکثر مطلق شهرستانهای استان اصفهان در مهر ماه 1400
ردیف

شهرستان

حداقل مطلق

حداکثر مطلق

1

اصفهان (ازنسنجی)

7/ 5

35/3

2

اردستان

9/9

36/8

3

خوروبیابانک

8/ 8

40/8

4

داران

3/ 8

29/0

5

فرودگاه شهیدبهشتی

1/ 3

33/4

6

شهرضا

1/ 9

32/6

7

کاشان

9/6

38/7

8

گلپایگان

5/ 8

32/0

9

میمه

2/ 0

31/0

10

نایین

5/ 8

34/2

11

نطنز

7/ 9

33/7

12

نجف آباد

7/ 8

34/0

13

کبوترآباد

5/ 0

34/7

14

سمیرم

5/ 0

28/3

15

مورچه خورت

5/ 3

34/5

16

فریدونشهر

4/ 0

27/6

17

زرین شهر

3/ 0

35/6

18

خوانسار

3/ 4

29/0

19

ورزنه

3/ 7

35/0

20

مبارکه

2/ 9

34/3

21

چادگان

1/ 8

30/9
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 -3-2پهنهبندی میانگین دمای شهرستانهای استان
در شکل ( )2پهنهبندی دمای میانگین استان در مهر ماه  1400نمایش داده شده است .مطابق شکل دمای میانگین در نواحی شرقی و
شمالی استان بیشتر بوده و با حرکت به سمت غرب و جنوب استان ،مطابق با اقلیم مناطق ،میانگین دما کاهش مییابد.

شکل  .2پهنهبندی میانگین دمای مهر ماه 1400در استان اصفهان

7

شماره بولتن 00-07
اداره کل هواشناسی استان اصفهان

مهر ماه 1400

 -4-2پهنهبندی اختالف میانگین دمای شهرستانهای استان نسبت به بلند مدت
در شکل ( )3پهنهبندی اختالف دمای میانگین با بلند مدت استان در مهر ماه  1400نمایش داده شده است .بیشترین افزایش دمای میانگین
نسبت به بلند مدت در شهرستانهای فریدونشهر  ،3/3بوئینمیاندشت  ،3خوانسار  ،2/8فریدن  2/6و سمیرم  2/5درجه سلسیوس بوده
است (جدول .)2

شکل  .3اختالف میانگین دمای مهر ماه  1400با بلند مدت در استان اصفهان
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 -3تحلیلی بر وقوع باد در استان اصفهان طی مهر ماه 1400
 -1-3وضعیت سمت و سرعت باد در ایستگاههای همدیدی استان
به دلیل گستردگی استان اصفهان و وجود  23ایستگاه همدیدی در سطح استان ،در این تحلیل تنها به  4ایستگاه همدیدی در محدوده و
مجاور شهرستان اصفهان پرداخته شده است .این ایستگاهها عبارتند از :ایستگاه ازنسنجی (اصفهان)؛ ایستگاه شرق اصفهان (فرودگاه
شهید بهشتی)؛ ایستگاه تحقیقات هواشناسی کشاورزی کبوترآباد و ایستگاه تحقیقات هواشناسی کشاورزی نجفآباد.
میانگین سرعت باد در استان اصفهان در مهر ماه حدود  3متر بر ثانیه بوده است .میانگین سرعت بادهای ایستگاه ازنسنجی اصفهان در
مهر ماه 2 ،متر بر ثانیه و بیشترین فراوانی وقوع باد نیز ،باد مالیم ( 2تا  5متر بر ثانیه) بوده است .در ایستگاه ازنسنجی در مهر جهت وزش
باد غالب ،شمال غربی بوده است.
میانگین سرعت بادهای ایستگاه فرودگاه شهید بهشتی (شرق اصفهان) در مهر  3متر بر ثانیه و بیشترین فراوانی وقوع باد ،باد مالیم ( 2تا 5
متر بر ثانیه) بوده است .در ایستگاه فرودگاه شهید بهشتی ،جهت وزش باد غالب در مهر غربی بوده است.
میانگین سرعت بادهای ایستگاه کبوترآباد در مهر حدود  2/4متر برثانیه و بیشترین فراوانی وقوع باد ،باد مالیم ( 2تا  5متر بر ثانیه) بوده
است .در ایستگاه کبوترآباد در مهر جهت وزش باد غالب غربی بوده است.
میانگین سرعت بادهای ایستگاه نجفآباد در مهر حدود  5متر بر ثانیه بوده و بیشترین فراوانی وقوع باد ،باد مالیم ( 2تا  5متر بر ثانیه)
بوده است .در ایستگاه نجفآباد جهت وزش باد غالب در مهر ،شرقی بوده است.
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جدول  .4سمت و سرعت باد در ایستگاههای همدیدی استان اصفهان؛ مهر ماه 1400
باد غالب
نام ایستگاه

حداکثر باد
درصد وقوع

سمت (جهت)

در ماه

سمت (درجه)

سرعت
()m/s

شمال غربی

47/5

300

10

فرودگاه شهید بهشتی

غربی

71

260

13

کبوترآباد

غربی

56

270

9

نجفآباد

شرقی

47

260

16

کاشان

شمال غربی

54

10

8

داران

غربی

69

250

8

شمال شرقی

76

30

9

جنوبی

58/5

190

9

نایین

شمال غربی

60/5

290

8

شهرضا

شمال شرقی

49/6

300

10

گلپایگان

شمال شرقی

55

270

10

نطنز

شمال شرقی

73

30

4

میمه

شمال غربی

52/5

280

10

مورچه خورت

شمال غربی

64

40

10

چادگان

جنوبی

43

250

13

چوپانان

شرقی

52

100

10

خوانسار

شمال غربی

69

280

11

دهق

شمال غربی

58

240

9

فریدونشهر

غربی

63/5

290

12

ورزنه

غربی

58

60

11

مبارکه

شمال شرقی

43

43

11

غربی

61

260

4

شمال غربی

50

260

10

اصفهان

خوروبیابانک
اردستان

زرین شهر
سمیرم
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 -2-3گلباد ایستگاههای همدیدی استان اصفهان
گلباد ایستگاه اصفهان

گلباد ایستگاه فرودگاه شهید بهشتی

گلباد ایستگاه نجفآباد

گلباد ایستگاه کبوترآباد اصفهان

شکل  .4گلباد ایستگاههای فرودگاه شهید بهشتی ،ازنسنجی ،کبوترآباد و نجفآباد؛ مهر ماه 1400
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اردستان

چادگان

چوپانان

داران

دهق

فریدونشهر

گلپایگان

کاشان

خوروبیابانک

میمه

خوانسار

مبارکه

شکل  .5گلباد ایستگاه های اردستان ،چادگان ،چوپانان ،داران ،دهق ،فریدونشهر ،گلپلیگان ،کاشان ،خوانسار ،خوروبیابانک ،میمه و مبارکه؛ مهر ماه 1400
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مورچهخورت

نایین

نطنز

سمیرم

شهرضا

ورزنه

زرینشهر

شکل  .6گلباد ایستگاههای مورچهخورت ،نائین ،نطنز ،سمیرم ،شهرضا ،ورزنه و زرینشهر؛ مهر ماه 1400
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 -4تحلیلی بر وضعیت خشکسالی استان در مهر ماه 1400
 -1-4پهنهبندی خشکسالی هواشناسی در سطح استان براساس شاخص  SPEIسه ماهه
پهنهبندی خشکسالی هواشناسی براساس شاخص  SPEIسه ماهه بیانگر آن است که به علت عدم وقوع بارش موثر طی سه ماهه
تابستان1400و مهر ماه به عنوان اولین ماه سال زراعی  ،1400-1401شدت و مساحت مناطق درگیر خشکسالی هواشناسی در کلیه مناطق
استان افزایش یافته است و کلیه مناطق استان دچار خشکسالی بسیار شدید میباشند (شکل .)7
الزم به ککر است که پهنهبندی خشکسالی با شاخص  SPEIسه ماهه بیانگر خشکسالی هواشناسی بوده و نشان دهنده وضعیت خشکسالی
کشاورزی (میان مدت) و هیدرولوژیک (بلند مدت) موثر بر بخشهای کشاورزی و منابع آبهای جاری و زیرزمینی نمیباشد.

شکل  .7پهنهبندی خشکسالی هواشناسی در استان اصفهان براساس شاخص  ،SPEIدوره سه ماهه تا پایان مهر 1400
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 -5تحلیل همدیدی استان در مهر ماه 1400
طی نیمه اول مهر ماه  1400استان جو نسبتا آرامی سپری کرد .بررسی الگوهای سینوپتیکی طی نیمه دوم این ماه نشان از تضعیف مرکز
پرارتفاع جنب حارهای در الیه های میانی جو نسبت به شهریور ماه داشت ولی الگوهای سطح زمین تفاوت چندانی با شهریور ماه نشان
نمی داد به طوری که شاهد فعالیت جریانات کم فشار فصلی در منطقه بوده که پدیده قابل توجهی را در استان ایجاد نکرد .بررسی نقشه
سطح زمین مربوط به نیمه مهر ماه بیانگر گسترش فعالیت مرکز کم فشار  1005میلی باری در قسمتهای مرکزی استان بوده که به علت
گستردگی فعالیت این کم فشار اکثر مناطق استان را تحت تاثیر خود قرار داده بود .نیمه شمالی استان نیز به صورت جزیی تحت تاثیر
زبانههای پرفشار عرضهای باالتر قرار داشت ولی به علت عدم نفوک مراکز پرفشار از عرضهای شمالی به عرضهای پایینتر تاثیر به
سزایی برروی استان نداشت و فقط توانست شیو فشاری ضعیفی در منطقه ایجاد نماید (شکل  .)8همزمان با نقشه سطح زمین ،در سطوح
میانی (شکل  )9نیز تضعیف مرکز پرارتفاع جنب حارهای در مرکز کشور و جابجایی مرکز آن رخ داد به طوری که مرکز پرارتفاع
جنب حارهای با هسته  592ژئوپتانسیل دکامتر به عرض های پایین کشیده شده و این موضوع سبب گذر امواج نسبتا ناپایداری در الیههای
میانی جو شده و شرایط ناپایداری بهصورت ابرناکی و وزش باد در نیمه شمالی و غرب مرکزی ایجاد کرد .بررسی نقشههای هواشناسی
در سطوح فوقانی جو نیز شاهد گذر جریان رود باد ضعیفی با مرکز  60نات بوده و نقشه  850میلی باری فرارفت هوای سرد در نیمه
شمالی کشور و تا حدی در نیمه شمالی استان نشان میدهد .الگوی جوی موجود سبب شد تا افزایش دمای فراتر از نرمال که طی
شهریور ماه و تا نیمه اول مهر ماه در اکثر روزها در نیمه شمالی استان محقق شده بود ،کاسته شده و میانگین دما به حالت نرمال خود
برسد.

شکل  .8نقشه سطح زمین؛  15مهر ماه 1400
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شکل  .9نقشه سطوح میانی جو؛  15مهر ماه 1400

طی روزهای  29و  30مهر شاهد تقویت و نفوک جریانات پرفشار سرد شمالی به داخل کشور و هم چنین داخل استان بودیم به طوری که
مرکز پرفشار با هسته  1030میلی باری در نیمه شمالی کشور بهصورت یک سلول بسته شده و زبانههای آن به عرضهای پایینتر و داخل
استان نفوک کرده بود و خط همفشار  1022میلی باری از نیمه شمالی و شرقی استان عبور کرده بود (شکل  .)10از طرف دیگر مرکز کم
فشار فصلی با مرکزیت  1005میلی باری در نواحی شرقی کشور تقویت و خود را به عرضهای باالتر کشیده بود .شرایط موجود شیو
فشاری مناسبی در مناطق شمالی ،شرقی و جنوبی استان ایجاد کرد .همزمان با الگوهای سطح زمین ،شاهد گذر ناوه عمیقی از عرضهای
شمالی نیز بودیم (شکل  ، )11ناوه مذکور نیمه شرقی استان را نیز تحت تاثیر قرار داده بود .همراهی سطح زمین و الیه میانی جو سبب
ایجاد ناپایداری جوی در منطقه گردید و به سبب کاهش رطوبت در منطقه ،عمده ناپایداری به صورت وزش باد شدید و طوفانهای
لحظهای در نواحی شرقی و جنوبی استان و در شهرستان های اردستان ،نایین ،ورزنه و شهرضا همراه با گرد و خاک موقت و کاهش دید
بود.
طی آخرین روز مهر شاهد ریزش هوای سرد شمالگان به داخل استان بودیم به طوری که مرکز پرفشار سرد سیبری با هسته  1035میلی
باری در نواحی شمال شرقی کشور دیده شده و زبانه های آن به داخل کشور و استان اصفهان نفوک کرده بود .در نواحی شمالی استان،
هسته پرفشار سرد با مرکزیت  1028میلی باری دیده می شد و تمامی مناطق استان تحت تاثیر نفوک هوای سرد این هسته قرار داشت و
زبانههای کم فشار به عرضهای پایینتر کشیده شده بود .در الیههای میانی جو نیز شاهد قرار گرفتن یک پشته در نواحی غربی دریای
خزر بوده که ناوه مذکور آن سبب ریزش جریانات هوای سرد خشک از عرضها باال به پایین گردید .الگوی موجود سبب کاهش
محسوس دما بین  4تا  6درجه سلسیوس در اکثر مناطق استان طی صبح شنبه  1400/8/1گردید و در مناطق مرتفع و کوهستانی دما به زیر
صفر رسیده و سرمازدگی ایجاد نمود.
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شکل  .10نقشه سطح زمین؛  30مهر ماه 1400

شکل  .11نقشه سطوح میانی جو؛  30مهر ماه 1400
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 -6تحلیلی بر مخاطرات جوی دراستان طی مهر ماه 1400
برای این ماه  2هشدار سطح زرد هواشناسی به منظور اطالع رسانی و پیشآگاهی برای پیشگیری از خسارات احتمالی صادر شده که به
طور خالصه در جدول ( )5آورده شده است.
جدول  .5نوع هشدار و مخاطرات جوی در مهر ماه 1400
نوع هشدار

تاریخ صدور

سطح زرد شماره 23

1400/7/25

سطح زرد شماره 24

1400/7/27

نوع مخاطره

زمان اعتبار

منطقه اثر مخاطره

-1کاهش نسبی دما بین  4تا  6درجه سلسیوس ،تمامی مناطق استان
1400/7/27
1400/8/ 1
1400/7/29
1400/7/30

احتمال سرمازدگی محصوالت کشاورزی

-2وزش باد نسبتا شدید تا شدید و وقوع تندبادهای مناطق غربی ،جنوبی و
مرکزی استان
لحظهای همراه با گرد و خاک محلی
وزش باد و گرد و خاک و کاهش دید

نیمه شرقی ،نیمه مرکزی و
مناطق شمالی استان

 -7گزارشی از فعالیتهای توسعه هواشناسی کاربردی استان طی مهر ماه 1400
جلسه مدیریت بحران شهرستان لنجان با حضور مدیر کل بحران استانداری؛ جناب آقای مهندس شیشه فروش؛ مورخ  1400/7/28در
محل فرمانداری شهرستان برگزار گردید.پس از ارائه گزارشات و تحلیلهای هواشناسی ،آقای مهندس شیشه فروش ضمن قدردانی از
اقدامات صورت گرفته ،خواستار افزایش ایستگاه های هواشناسی در شهرستان لنجان (با توجه به اهمیت این شهرستان) شدند.

 -8پیوستها
پیوست  -1معرفی گلباد
گلباد ،نمودار و شکلی اقلیم شناختی برای نمایش مشخصات و ویژگیهای باد در یک منطقه میباشد و سه مشخصه اصلی شاخص باد را
نمایش میدهد :فراوانی وقوع باد ،سرعت باد و جهت باد .منظور از فراوانی وقوع باد ،تعداد دیدبانیهایی که برای شاخص باد انجام شده
و باد به وقوع پیوسته است .سرعت باد نشانگر میزان جریان هوا میباشد که با نات یا متر بر ثانیه سنجیده میشود و جهت باد ،جریان
غالب باد را نشان میدهد که یکی از جهات اصلی و فرعی میباشد .ساختار کلی گلباد به شکل گل باز شده میباشد .دایره وسط این
گلباد میزان باد آرام در یک منطقه را نمایش میدهد؛ گلها نیز نمایشگر سرعت و جهت باد است .ضخامت گلها ،نشانگر سرعت باد و
طول گلها نشانگر تعداد وقوع باد است .گلباد به صورت سالیانه یا ماهیانه ترسیم میگردد و به دو روش دستی و نرمافزاری تهیه میشود.
در روش دستی ابتدا شاخص های باد منطقه گرفته شده و تعداد فراوانی باد ،باد آرام ،سرعت و جهت باد محاسبه شده و سپس درصد هر
یک از شاخصها نسبت به کل گرفته میشود .میزان قطر دایره و طول و ضخامت گلها برحسب این درصد ترسیم میگردد .برای
ترسیم گلباد به روش نرمافزاری باید آمار و اطالعات در یک فایل  Excelتهیه شده و وارد نرمافزار ویژه گلباد گردد .عمدهترین نرمافزار
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مورد استفاده در ترسیم گلباد نرمافزار  WR-plotاست .نمودارهای به دست آمده از دایرههای هم مرکزی تشکیل شدهاند که در دایره
مرکزی آن درصد فراوانی وزش بادهای کمتر از  0/5متر بر ثانیه نوشته میشود .سمتهای باد بر روی دایرهها غالباً در هشت سمت
شمال ،شمالشرقی ،شرقی ،جنوبشرقی ،جنوب ،جنوبغربی ،غربی و شمالغربی نمایش داده میشود .سرعتهای باد نیز براساس
روش سازمان هواشناسی جهانی به  8گروه دستهبندی می شوند .آنگاه فراوانی هر گستره سرعت باد با توجه به سمت باد بر روی دایرهها
مشخص میشود .اگر فراوانی هر گستره در سمت های مختلف با یکدیگر جمع شوند و فراوانی آرامه نیز به آن افزوده شود ،حاصل صد
درصد ر ا نشان خواهد داد ،و این به این معناست که تعداد کل بادها لحاظ شده است .تفسیر یک گلباد بدون نقشه برجستگی
(توپوگرافی) دشوار است زیرا اثرات محلی باعث تغییرات مهمی در جریانات هوا میشوند .از کاربردهای گلباد میتوان به آمایش
سرزمین ،طراحیهای شهری ،طراحی باند فرودگاهها ،زمین های ورزشی و غیره ،عدم استقرار صنایع آالینده در جهت باد غالب منطقه،
مکانیابی جهت گسترش فضای سبز ،و امکانسنجی برای استفاده از انرژی باد اشاره کرد.

تقدیر و تشکر
 -1به این وسیله مرکز تحقیقات هواشناسی کاربردی مراتب تقدیر و تشکر خود را از همکاران مرکز ملی خشکسالی و مدیریت
بحران به سبب تهیه تعدادی از جداول ،نمودارها و نقشههای مورد استفاده در این بولتن که پس از تولید در مقیاس کشوری و
انجام برش استانی در اختیار این اداره کل قرارگرفته است ابراز میدارد.
 -2همکاران مرکز تحقیقات هواشناسی کاربردی همچنین از سرکار خانم اکرم پرنده ،آقای نوید حاجیبابائی و تمامی همکاران
استانی که به نحوی در تهیه اطالعات الزم برای تدوین آن نقش داشتند سپاسگزاری و تقدیر مینمایند.
همکاران این شماره:
 -1مینا معتمدی
 -2سیمین باقری
 -3سید مسعود مصطفوی دارانی
با مسئولیت :لیال امینی
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