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شماره بولتن 00-05
اداره کل هواشناسی استان اصفهان

مرداد ماه 1400

چکیده
در مرداد ماه سال جاری بارش استان  0/2میلیمتر بوده که نسبت به آمار بلند مدت 0/3 ،میلیمتر (معادل  64/6درصد) کاهش داشته
است.
دمای حداقل استان اصفهان در مرداد ماه  1400برابر  22/2درجه سلسیوس بوده که در مقایسه با بلند مدت  1/6درجه سلسیوس گرمتر
شده؛ دمای حداکثر استان نیز  36/2درجه سلسیوس بوده که نسبت به بلند مدت  0/9درجه سلسیوس گرمتر شده است.
میانگین سرعت باد در استان اصفهان در مرداد  3/7متر بر ثانیه بوده است .میانگین سرعت بادهای ایستگاه ازنسنجی اصفهان در مرداد
 2/3متر بر ثانیه و بیشترین فراوانی وقوع باد نیز ،باد مالیم ( 2تا  5متر بر ثانیه) بوده است.
پهنهبندی خشکسالی هواشناسی بر اساس شاخص  SPEIسه ماهه بیانگر آن است که به علت عدم وقوع بارش در تیر ماه  ،1400شدت و
مساحت مناطق درگیر خشکسالی هواشناسی در کلیه مناطق استان خصوصاً در مناطق مرکزی و شرقی به میزان چشمگیری افزایش یافته
است .بیشترین شدت خشکسالی هواشناسی (کوتاه مدت) در مناطق شمالی ،شرقی و جنوبی استان قابل مشاهده است.
طی مرداد ماه بهویژه در اواسط هفته اول ،شاهد نفوذ جریانات پرفشار از عرضهای باال و نفوذ زبانههای آن تا قسمتهای مرکزی استان
ونیز شاهد فعالیت مرکز کم فشار در سطح زمین و گسترش آن به عرضهای باالتر با هسته  990میلیباری بودیم .الگوی موجود سبب
افزایش سرعت بادها با جهتهای شمالی و شرقی شد.
برای این ماه  3هشدار سطح زرد هواشناسی به منظور اطالع رسانی و پیشآگاهی برای پیشگیری از خسارات احتمالی صادر شده است.
در راستای ارتقای ارائه خدمات هواشناسی به کاربران نهایی و در قالب طرح تهک ،اداره هواشناسی لنجان در مرداد ماه سال جاری نیز
اقدام به برگزاری جلسات منظم هفتگی دیسکاشن هواشناسی کشاورزی نموده و در این راستا سه جلسه دیسکاشن هواشناسی کشاورزی
برگزار و  46توصیه صادر شده است.
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مرداد ماه 1400

تحلیلی بر وضعیت بارش استان در مرداد ماه 1400

 -1-1اطالعات بارش استان و مقایسه با سال گذشته و بلند مدت
مطابق آمار جدول ( ،)1در مرداد ماه سال جاری بارش استان  0/2میلیمتر بوده که نسبت به آمار بلند مدت 0/3 ،میلیمتر (معادل 64/6
درصد) کاهش داشته است .در مرداد ماه بیشترین کاهش بارش نسبت به آمار بلند مدت در شهرستانهای آرانوبیدگل ،برخوار،
خمینیشهر ،خوروبیابانک ،کاشان ،لنجان ،نائین ،نجفآباد بوده است .در شهرستان اصفهان بارندگی در مرداد ماه امسال نسبت به بلند
مدت  0/3میلیمتر (معادل  76/1درصد) کاهش داشته است.
مقایسه آمار بارندگی در مرداد  1399و  1400در استان اصفهان نشان میدهد که در مرداد ماه سال جاری  0/2میلیمتر (معادل 50
درصد) کاهش بارش نسبت به سال گذشته وجود داشته است.
جدول  .1اطالعات بارش استان و شهرستانهای استان اصفهان در مرداد ماه 1400
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 -2-1درصد تأمین بارش سال آبی استان
در نمودار ( )1درصد تامین بارش از ابتدای سال آبی جاری تا آخر مرداد ماه  ،1400با بلند مدت مقایسه شده است .مطابق این نمودار
درصد تامین سال آبی در تمامی شهرستانهای استان اصفهان نسبت به بلند مدت کاهش داشته است.
مطابق آمار آخرین ستون در جدول ( )1درصد تامین آبی استان از ابتدای سال آبی جاری (اول مهر  69/9 )1399درصد بوده است .در
کلیه شهرستانها بارش سال آبی کاهش چشمگیری داشته و با توجه به اینکه تنها یک ماه شهریور از سال آبی جاری باقی مانده است،
کاهش محسوس بارش در سطح استان از ابتدای پائیز  1399تا کنون مشاهده میشود .درصد تامین بارش سال آبی در شهرستانهای
کاشان ،آران و بیدگل ،خمینیشهر ،بوئین میاندشت ،لنجان و گلپایگان تنها در حدود  50درصد بوده است.

نمودار  .1مقایسه درصد تامین بارش سال آبی در بازه  1399/7/1تا  1400/5/31با مدت مشابه بلند مدت در شهرستانهای استان اصفهان
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 -3-1پهنهبندی مجموع بارش استان
در شکل ( )1بارش تجمعی استان در مرداد ماه  1400نمایش داده شده است .مطابق این شکل ،بارشهای مناطق مختلف استان ،زیر 5
میلیمتر بوده است .در بسیاری از مناطق هیچ بارشی وجود نداشته است.

شکل  .1پهنهبندی بارش تجمعی مرداد ماه  1400استان اصفهان
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 -2تحلیلی بر وضعیت دمای استان در مرداد ماه 1400
 -1-2اطالعات دمای استان و مقایسه با بلند مدت
در جدول ( )2اطالعات دمای کمینه ،بیشینه و میانگین در مرداد ماه  ،1400بلند مدت و اختالف مرداد ماه امسال نسبت به بلند مدت
برای شهرستانهای استان اصفهان نمایش داده شده است .دمای حداقل استان اصفهان در مرداد ماه  1400برابر  22/2درجه سلسیوس
بوده که در مقایسه با بلند مدت  1/6درجه سلسیوس گرمتر شده؛ دمای حداکثر استان نیز  36/2درجه سلسیوس بوده که نسبت به بلند
مدت  0/9درجه سلسیوس گرمتر شده است.
جدول  .2اطالعات دمایی استان و شهرستانهای استان اصفهان در مرداد ماه 1400
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در کلیه شهرستانهای استان اصفهان ،دمای کمینه مرداد ماه نسبت به بلند مدت افزایش داشته است .بیشترین افزایش دمای کمینه نسبت
به بلند مدت در شهرستانهای خوانسار  ،2/3فریدونشهر  2/2و اردستان و بوئینمیاندشت  2/0درجه سلسیوس بوده است.
بیشترین افزایش دمای بیشینه در مرداد ماه نیز نسبت به بلند مدت در شهرستانهای خوانسار  ،1/6نطنز  1/3و سپس در شهرستانهای
آرانوبیدگل ،اردستان ،و نائین  1/2درجه سلسیوس بوده است.
در مرداد ماه  1400در شهرستان اصفهان دمای کمینه  1/5و دمای بیشینه  0/7درجه 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 مرداد ماه نمایش داده شده است .حداکثر مطلق
شهر اصفهان در این ماه  42/5و حداقل مطلق اصفهان  18/8درجه سلسیوس بوده است.
بیشترین دمای حداکثر در ایستگاههای کاشان  46/6و خوروبیابانک  44/4درجه سلسیوس؛ کمترین دمای حداقل در مرداد ماه نیز در
ایستگاه میمه  11/4درجه سلسیوس به ثبت رسیده است.
جدول  .3دمای حداقل مطلق و حداکثر مطلق شهرستانهای استان اصفهان در مرداد ماه 1400
ردیف

شهرستان

حداقل مطلق

حداکثر مطلق

1

اصفهان (ازنسنجی)

18/8

42/5

2

اردستان

21/3

43/6

3

خوروبیابانک

24/2

44/4

4

داران

13/6

35/7

5

فرودگاه شهیدبهشتی

13/0

41/0

6

شهرضا

13/2

38/7

7

کاشان

22/0

46/6

8

گلپایگان

17/0

39/4

9

میمه

11/4

37/4

10

نایین

19/2

40/4

11

نطنز

19/7

39/5

12

نجف آباد

18/6

40/8

13

کبوترآباد

15/3

42/0

14

سمیرم

16/6

34/2

15

مورچه خورت

17/8

41/4

16

فریدونشهر

13/1

33/7

17

زرین شهر

15/3

41/8

18

خوانسار

16/0

35/4

19

ورزنه

18/6

42/4

20

مبارکه

15/9

40/7

21

چادگان

13/0

35/4
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 -3-2پهنهبندی میانگین دمای شهرستانهای استان
در شکل ( )2پهنهبندی دمای میانگین استان در مرداد 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 مرداد ماه 1400در استان اصفهان
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 -4-2پهنهبندی اختالف میانگین دمای شهرستانهای استان نسبت به بلند مدت
در شکل ( )3پهنهبندی اختالف دمای میانگین با بلند مدت استان در مرداد ماه  1400نمایش داده شده است .مطابق شکل دما در کل
استان نسبت به بلند مدت افزایش داشته است .در مناطق غربی و قسمتهایی از مناطق شمالی استان افزایش دما ،محسوستر از سایر
مناطق میباشد.
بیشترین افزایش دمای میانگین نسبت به بلند مدت در شهرستانهای خوانسار  ،2/0اردستان و نائین  1/6درجه سلسیوس ،بوده است
(جدول .)2

شکل  .3اختالف میانگین دمای مرداد ماه  1400با بلند مدت در استان اصفهان
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 -3تحلیلی بر وقوع باد در استان اصفهان طی مرداد 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 مرداد  3/7متر بر ثانیه بوده است .میانگین سرعت بادهای ایستگاه ازنسنجی اصفهان در مرداد
 2/3متر بر ثانیه و بیشترین فراوانی وقوع باد نیز ،باد مالیم ( 2تا  5متر بر ثانیه) بوده است .در ایستگاه ازنسنجی در مرداد جهت وزش باد
غالب ،جنوب شرقی بوده است.
میانگین سرعت بادهای ایستگاه فرودگاه شهید بهشتی (شرق اصفهان) در مرداد  3/7متر بر ثانیه و بیشترین فراوانی وقوع باد ،باد مالیم (2
تا  5متر بر ثانیه) بوده است .در ایستگاه فرودگاه شهید بهشتی ،جهت وزش باد غالب در مرداد غربی بوده است.
میانگین سرعت بادهای ایستگاه کبوترآباد در مرداد حدود  2/7متر برثانیه و بیشترین فراوانی وقوع باد ،باد مالیم ( 2تا  5متر بر ثانیه) بوده
است .در ایستگاه کبوترآباد در مرداد جهت وزش باد غالب شرقی بوده است.
میانگین سرعت بادهای ایستگاه نجفآباد در مرداد حدود  5متر بر ثانیه بوده و بیشترین فراوانی وقوع باد ،باد قابل مالحظه ( 2تا  9متر بر
ثانیه) بوده است .در ایستگاه نجفآباد جهت وزش باد غالب در مرداد ،شرقی بوده است.
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جدول  .4سمت و سرعت باد در ایستگاههای همدیدی استان اصفهان؛ مرداد ماه 1400
باد غالب
نام ایستگاه

حداکثر باد
درصد وقوع

سمت (جهت)

در ماه

سمت (درجه)

سرعت
()m/s

جنوب شرقی

44/5

320

15

فرودگاه شهید بهشتی

غربی

67

30

12

کبوترآباد

شرقی

54

120

8

نجفآباد

شرقی

83

290

12

کاشان

جنوب شرقی

47

90

10

داران

شرقی

75

330

8

خوروبیابانک

شمال شرقی

57

30

10

اردستان

شمال شرقی

42/5

60

14

نایین

شمال شرقی

58

50

8

شهرضا

شرقی

65/5

80

7

شمال شرقی

57

20

8

نطنز

شرقی

78

110

6

میمه

جنوب شرقی

88

50

10

مورچه خورت

شمال شرقی

49

40

14

چادگان

شرقی

62

130

8

چوپانان

شرقی

51

20

12

خوانسار

شرقی

70

150

9

دهق

شرقی

65

70

8

فریدونشهر

شرقی

70/5

210

11

ورزنه

شمال شرقی

81

60

10

مبارکه

شمال شرقی

51/5

60

9

زرین شهر

شرقی

64

110

5

سمیرم

جنوبی

56

350

9

اصفهان

گلپایگان
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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؛ مرداد ماه 1400
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اردستان

چادگان

چوپانان

داران

دهق

فریدونشهر

گلپایگان

کاشان

خوروبیابانک

میمه

مرداد ماه 1400

خوانسار

مبارکه

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

نایین

نطنز

سمیرم

شهرضا

ورزنه

زرینشهر

شکل  .6گلباد ایستگاههای مورچهخورت ،نائین ،نطنز ،سمیرم ،شهرضا ،ورزنه و زرینشهر؛ مرداد ماه 1400
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مرداد ماه 1400

 -4تحلیلی بر وضعیت خشکسالی استان در مرداد ماه 1400
 -1-4پهنهبندی خشکسالی هواشناسی در سطح استان براساس شاخص  SPEIسه ماهه
پهنهبندی خشکسالی هواشناسی بر اساس شاخص  SPEIسه ماهه بیانگر آن است که به علت عدم وقوع بارش در تیر ماه  ،1400شدت و
مساحت مناطق درگیر خشکسالی هواشناسی در کلیه مناطق استان خصوصاً در مناطق مرکزی و شرقی به میزان چشمگیری افزایش یافته
است .بیشترین شدت خشکسالی هواشناسی (کوتاه مدت) در مناطق شمالی ،شرقی و جنوبی استان قابل مشاهده است.
الزم به ذکر 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 مرداد 1400
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 -5تحلیل همدیدی استان در مرداد ماه 1400
طی هفته اول مرداد ماه بهویژه در اواسط هفته اول ،شاهد نفوذ جریانات پرفشار از عرضهای باال و نفوذ زبانههای آن تا قسمتهای
مرکزی استان و هم زمان با آن نیز شاهد فعالیت مرکز کم فشار در سطح زمین و گسترش آن به عرضهای باالتر با هسته  990میلیباری
بودیم .الگوی موجود سبب ایجاد شیوفشاری مناسب ،در نیمه جنوبی استان سمنان و شمال استان اصفهان شد به طوری که سبب افزایش
سرعت بادها با جهتهای شمالی و شرقی گشت( .شکل .)8

شکل  .8نقشه سطح زمین؛  4مرداد ماه 1400

شکل  .9نقشه سطوح میانی جو؛  4مرداد ماه 1400

نقشه الیه میانی جو (شکل  )9نیز نشان ازگسترش و کشیدگی مرکز پرارتفاع جنب حارهای در منطقه بوده و الگوی موجود همراهی
مناسبی جهت افزایش ناپایداریها مطابق با نقشه سطح زمین را نشان نمیدهد .الگوی موجود سبب افزایش سرعت وزش باد با سمت
15

شماره بولتن 00-05
اداره کل هواشناسی استان اصفهان

مرداد ماه 1400

شرقی و شمال شرقی در نیمه شرقی استان گشت و در برخی مناطق پدیده گرد و خاک ایجاد شد اما چون سرعت باد در منطقه در
محدوده نسبتا شدید بود ،گرد و خاک ناشی از آن قابل توجه نبوده و فقط در شهرستانهای نایین ،اردستان و شرق اصفهان دید افقی تا
حدود  5کیلومتر رسید (شکلهای  10و .)11

شکل  .10سمت و سرعت باد؛ ساعت 12 utc؛  4مرداد ماه 1400

شکل  .11سمت و سرعت باد؛ ساعت 15 utc؛  4مرداد ماه 1400

طی هفته دوم مرداد ماه از مورخ  1400/5/13لغایت  1400/5/15با تقویت و گسترش جریانات کم فشار در سطح زمین مواجهه بودیم به
طوری که هستههای  1000میلیباری مراکز کم فشار در جنوب و جنوب شرقی استان به صورت سلولهای بسته درآمده (شکل  )12و
امکان نفوذ جریانات مرطوب از سمت جنوب شرقی کشور به نواحی جنوب غربی و جنوبی استان مهیا شده بود .نقشههای ترازهای 700
و  850میلی باری نیز نشان از تزریق رطوبت به داخل کشور و نیمه جنوبی استان بود .همزمان با ایجاد شرایط ناپایداری در سطح زمین و
16
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الیههای مجاور آن شاهد گذر امواج ناپایدار در الیه میانی جو در نیمه جنوبی نیز استان بودیم به طوری که پربند  588ژئوپتانسیل دکامتر
به شکل یک موج راسبی در حال گذر در نیمه جنوبی استان بوده و ایجاد ناپایداری در الیه های میانی نمود (شکل  .)13الگوی جوی
موجود سبب ایجاد ناپایایداریهای همرفتی در مناطق غربی ،جنوب غربی و جنوبی استان شد به طوریکه شاهد بارشهای رگباری در
شهرستانهای فریدونشهر ،شهرضا ،سمیرم و جنوبیترین مناطق استان و مناطق همجوار با استان کهکیلویه و بویر احمد بودیم.

شکل  .12نقشه سطح زمین؛ ساعت 12 utc؛  13مرداد ماه 1400

شکل  .13نقشه تراز میانی جو؛ ساعت 12 utc؛  13مرداد ماه 1400

درهفته آخر مرداد ماه الگوهای جوی مشابه هفته اول بود به طوری که شاهد شکلگیری و تقویت جریانات کم فشار فصلی برروی
کشور و استان بودیم .زبانههای کم فشار  995میلیباری از سمت جنوب شرقی و شرقی به عرض های باالتر و حتی تا قسمتهای
مرکزی کشید شد (شکل  .)14در عرضهای باال نیز نفوذ و فعالیت مراکز پرفشار وجود داشته و زبانههای این مراکز پرفشار به عرضهای
17
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پایین کشیده بود .وضعیت موجود سبب ایجاد افزایش فشار در نیمه شمالی استان شد .بررسی نقشه  500میلیباری (شکل  ،)15نشان
میدهد پربند  588ژئوپتانسیل دکامتر به صورت یک پشته ،قسمتهای مرکزی را در برگرفته و سبب تضعیف جریانات ناپایداری در
سطوح باال شد .عدم همراهی جریانات در الیههای میانی جو با سطح زمین سبب شد سرعت وزش بادها در منطقه در محدوده نسبتا
شدید قرار گیرد و پدیده گرد و خاک به صورت موقتی در نیمه شمالی و شرقی و قسمتهای مرکزی قرار گیرد .بدیهی است در
صورت همراهی جریانات الیههای میانی جو با سطح زمین ،شاهد وقوع پدیده گرد خاک به صورت محسوستر در منطقه شمالی و
شرقی بودیم.

شکل  .14نقشه سطح زمین؛ ساعت 12 utc؛  24مرداد ماه 1400

شکل  .15نقشه تراز میانی جو؛ ساعت 12 utc؛  24مرداد ماه 1400
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 -6تحلیلی بر مخاطرات جوی دراستان طی مرداد ماه 1400
برای این ماه  3هشدار سطح زرد هواشناسی به منظور اطالع رسانی و پیشآگاهی برای پیشگیری از خسارات احتمالی صادر شده که به
طور خالصه در جدول زیر آورده شده است:
جدول  .5نوع هشدار و مخاطرات جوی در مرداد ماه 1400
نوع هشدار

تاریخ
صدور

زمان اعتبار

سطح زرد شماره 19

1400/5/3

 1400/5/4لغایت 1400/5/5

سطح زرد شماره 20

1400/5/12

 1400/5/13لغایت 1400/5/15

سطح زرد شماره 21

1400/5/23

 1400/5/23لغایت 1400/5/24

نوع مخاطره

منطقه اثر مخاطره

وزش باد نسبتا شدید تا شدید؛ وقوع پدیده گرد و

مناطق شرقی ،شمال شرقی و

خاک

مرکزی

رگبارباران و رعد و برق ،وزش باد شدید موقتی و

مناطق غربی و نیمه جنوبی

در مناطق مستعد احتمال بارش تگرگ

استان

وزش باد نسبتا شدید تا شدید؛ وقوع پدیده گرد و

مناطق شرقی ،شمال شرقی و

خاک

مرکزی

 -7گزارشی از فعالیتهای توسعه هواشناسی کاربردی استان طی مرداد ماه 1400
در راستای ارتقای ارائه خدمات هواشناسی به کاربران نهایی و در قالب طرح تهک ،اداره هواشناسی لنجان در مرداد ماه سال جاری نیز
اقدام به برگزاری جلسات منظم هفتگی دیسکاشن هواشناسی کشاورزی نموده و در این راستا سه جلسه دیسکاشن هواشناسی (شکل )16
کشاورزی ،برگزار و  46توصیه صادر شده است .توصیههای صادره از طریق شبکه دولت برای ارگانهای مرتبط از جمله ،جهاد
کشاورزی ،منابع طبیعی ،تعاون روستایی ،فضای سبز شهرداریها و  ...ارسال شده است .عالوه بر آن جهت اطالع رسانی بیشتر این
خدمات از طریق شبکههای اجتماعی نیز انتشار یافته است.

شکل  .16جلسات هم اندیشی تهک کشاورزی اداره هواشناسی لنجان
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 -8پیوستها
پیوست  -1نقشه پراکنش ایستگاههای هواشناسی استان

شکل  .17نقشه پراکنش ایستگاههای هواشناسی استان اصفهان

پیوست  -2معرفی 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 شاخصهای 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
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
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مشخص میشود .اگر فراوانی هر گستره در سمتهای مختلف با یکدیگر جمع شوند و فراوانی آرامه نیز به آن افزوده شود ،حاصل صد
درصد را 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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