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 99-12شماره بولتن 

 1399 اسفند ماه

 چکيده 

کاهش دید مه گرفتگی، ، افت دما، و باران هشدار در رابطه با بارش برف 5سه سامانه بارشی وارد استان و تعداد  1399ماه سال  اسفنددر 

اشت که مراه ده خفیفی به بارش ماه اسفندسامانه بارشی در اوایل اولین و وزش باد از سوی واحد پیش بینی صادر و اطالع رسانی شد. 

شد به افت دما های باال سبب  از عرضریزش هوای سرد ستقرار پرفشار و سپس با ا ورسید میلیمتر ثبت  11سردشت با در بیشترین بارش 

سبب بارش برف ماه  نیا هشتمروز در دیگری سامانه بارشی  .درجه سلسیوس کاهش یافت 8تا  6استان هوا در سطح  طوری که دمای

. رسید بارندگی به ثبت میلیمتر 30 نیز مرکز استان در ومیلیمتر  43پیرانشهر با  ایستگاه هواشناسی بیشترین بارش از که در سطح استان شد

. یلیمتر بودم 43با ل استان ماپلدشت در شوارد استان شد که بیشترین بارش مربوط به ایستگاه  ی نسبتاً فعالیسامانه بارشنیز اسفند  21روز 

مربوط به  سرعت وزش باد بیشینهکنار فعالیت این سامانه بارشی گرادیان فشاری در منطقه سبب افزایش سرعت وزش باد شد که ر د

 . شدگزارش و ثبت کیلومتر برساعت  100 بااشنویه  ایستگاه هواشناسی

ماه در نیمه جنوبی استان  اسفندنشان می دهد که بارش سنجی  اطالعات و گزارش های ثبت شده در ایستگاه های سینوپتیک و باران

نرمال قرار می کمتر از ماه جاری در محدوده  اسفنداز نرمال می باشد و درمجموع بارش استان در  بیشتراز نرمال و در نیمه شمالی  کمتر

درصدی نسبت به بلند مدت مشابه را داشته  16 کاهشمیلیمتر می باشد که  4/29 ماه جاری اسفندمیانگین بارش کل استان در  گیرد.

درصد از  8 ماه اسفندهای  بارش نرمالبطور  میلیمتر بارش بیشترین مقدار بارش را داشته است. 4/54با  پلدشتطی این مدت است. 

 .تامین شده است 99سال ماه  اسفندبارش های کل سال زراعی را شامل می شود که این مقدار در 

هایی از شمال  بخش، مرکز و جنوبی نواحیحاکی از درگیری  SPEIاستان بر اساس شاخص اخیرلی سه ماهه بررسی نقشه خشکسا

 تا شدید است. خفیفاستان با خشکسالی  غرب 

ماه  اسفندمیانگین دمای کمینه استان در تری را نسبت به نرمال شاهد بودیم.  ماه جاری هوای گرم اسفنداز نظر دمایی می توان گفت در 

درجه سلسیوس  9/7استان  بیشینه دارد، میانگین دمای افزایشدرجه 7/0 لسیوس می باشد که نسبت به نرمالدرجه س -7/0 سال جاری

درجه ای نسبت به  5/0ماه سال جاری با افزایش  اسفندنشان می دهد، میانگین دمای استان در  افزایشدرجه نسبت به نرمال  3/0است که 

 رجه سلسیوس می باشد. د 6/3نرمال، 

  .تعلق دارد اشنویهایستگاه به متر بر ثانیه  28با ایستگاه های استان  سرعت بیشینه باد ثبت شده در بین

 با افزایش شدت وزش باد خسارت اسفندهمچنین در اواخر  ماه با ورود سامانه جوی قوی شاهد بارش برف و باران  بودیم اسفنددر 

 .تان داشتیمهایی را در برخی نقاط اس

شامل مواردی از قبیل برگزاری جلسات دیسکاشن کشاورزی در مرکز  99ماه سال  اسفندعملکرد گروه تحقیقات هواشناسی استان در 

، برگزاری دوره مجازی سند یکپارچه استان و برخی شهرستان ها، ارائه آمار و انجام مشاوره های الزم برای پایان نامه های دانشجویی

  و... می باشد.سازی گندم 
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 99-12شماره بولتن 

 1399 اسفند ماه

 1399 ماه اسفندبارش استان در  تحليلی بر وضعيت

 

 جدول اطالعات بارش استان و مقایسه با سال گذشته و بلند مدت

 
 و مقایسه با سال گذشته و بلند مدت 1399 ماه اسفندبارش استان در   -1جدول

 

 

 7/11میلیمتر می باشد که نسبت به سال قبل  4/29برابر با 1399ماه  اسفنداستان در  نزوالت جوی میانگین ،(1)جدول بر اساس

مربوط به کمترین میزان بارش  .نشان می دهد کاهش درصد( 16)میلیمتر  7/5نسبت به دوره بلند مدت و کاهش  درصد( 29)میلیمتر

 می باشد.بارش  میلیمتر 4/54دشت با مربوط به پل 99ماه سال  اسفندو بیشترین بارش در  می باشندمیلیمتر  7/14شهرستان مهاباد با 
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 99-12شماره بولتن 

 1399 اسفند ماه

 درصد تأمين بارش سال آبی استان

 
 

 و مقایسه با بلند مدت 1399ماه  اسفنددرصد تامین بارش سال آبی استان در   -1نمودار 
 

 نیز طور که در نمودار همان .را تامین می کند آبیارش های کل سال صد از بدر 8 حدود ماه اسفند در بلند مدت،( 1)بر اساس نمودار

 جنوب)واقع در سردشت، پیرانشهر و مهاباد های در شهر جاری سال ماه اسفندسال آبی در  بارش درصد تامین کاهش مشاهده می شود

و افزایش درصد تامین بارش سال آبی در اسفند ماه سال آبی در شمال استان و مربوط به شهرهای پلدشت، شوط  مشهودتر استاستان( 

 . و ماکو می باشد
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 99-12شماره بولتن 

 1399 اسفند ماه

 بندی مجموع بارش استان پهنه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  1399ماه  اسفندبارش تجمعی استان در  -1شکل 
 

  1399ماه  اسفندبارش تجمعی استان در  -1شکل 
 

، پیرانشهراستان در شهرهای سردشت، بارشهای  بیشترین مقدار( 1)شکل  جاری سال ماه اسفند در بارش بندی پهنه نقشه اساس بر

 .می باشد مهاباد، تکاب و سلماسشهرهای رخ داده اند.کمترین میزان بارندگی ها هم مربوط به و اشنویه  پلدشت، شوط
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 99-12شماره بولتن 

 1399 اسفند ماه

 1399ماه  اسفنداستان در  دمایتحليلی بر وضعيت 
 

 با بلند مدتجدول اطالعات دمای استان و مقایسه 
 

 و مقایسه آن با بلند مدت 1399ماه  اسفنددمای سه گانه استان در  -2جدول

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

درجه افزایش 7/0نسبت به نرمال می باشد درجه سلسیوس  -7/0 میانگین دمای کمینه استان( 2براساس جدول دماهای سه گانه )جدول 

ماه سال جاری می  اسفنددرجه سلسیوس سردترین شهر استان در  -5/4کمینه  با میانگین دمای چالدراننشان می دهد. در این مدت 

با  شاهین دژو درجه سلسیوس محاسبه شده است  9/7درجه افزایش 3/0با  99ماه  اسفندباشد. همچنین میانگین دمای بیشینه استان در 

ماه سال جاری  اسفندمیانگین دمای استان در  .در این مدت بوده استدرجه سلسیوس گرمترین شهر استان  5/10 میانگین دمای بیشینه

 درجه سلسیوس افزایش نشان می دهد. 5/0سلسیوس می باشد که نسبت به نرمال درجه  6/3
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 99-12شماره بولتن 

 1399 اسفند ماه

 دماهای حدی استان و مقایسه با بلندمدت

 

 ماه اسفنددمای بيشينه مطلق 

 )درجه سلسيوس(
 

 با بلند مدت و سال گذشته آن و مقایسه 1399 ماه اسفنددمای بیشینه مطلق استان در   -3جدول
 

 بلندمدت 1398سال  1399سال 

4/21 

 خوی

27/12/1399 

8/23 

 بوکان

16/12/1398 

2/27 

 بوکان

24/12/1388 
 

درجه  4/21 میاندوآبایستگاه  دردر بین ایستگاه های استان  1399ماه  اسفنددمای بیشینه مطلق ثبت شده در  ،(3)مطابق با جدول

 8/23با  بوکانبیشترین دمای ثبت شده در استان در سال گذشته نیز مربوط به ایستگاه . ماه رخ داده است هفتمسلسیوس در روز بیست و 

درجه سلسیوس است  2/27با مقدار  بوکانماه در استان تا کنون متعلق به ایستگاه  اسفنددرجه سلسیوس می باشد. بیشینه دمای ثبت شده 

 رخ داده است. 24/12/1388که تاریخ 

 

 ماه اسفندمطلق  کمينهدمای 
 )درجه سلسيوس(

 

 و مقایسه با بلند مدت و سال گذشته 1399 ماه اسفند. دمای کمینه مطلق استان در 4جدول
 

 مدت بلند 1398سال  1399سال 

6/16- 

 درانلچا

04/12/1399 

10- 

  چالدران 

07/12/1398 

4/24- 

 پلدشت

25/12/1391 
 

 چهارمدرجه سلسیوس در روز  -7/16ماه سال جاری در ایستگاه چالدران با  اسفنددمای کمینه مطلق در استان در  ،(4)مطابق با جدول

درجه سلسیوس می باشد، کمترین دمای  -10با  چادراناین ماه رخ داد، کمترین دمای ثبت شده در سال گذشته نیز متعلق به ایستگاه 

درجه سلسیوس است که در  -4/24با  پلدشتگزارش شده در بین ایستگاه های استان در دوره آماری بلند مدت نیز مربوط به ایستگاه 

  ثبت شده است. 25/12/1391تاریخ 
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 99-12شماره بولتن 

 1399 اسفند ماه

 استانهای شهرستانميانگين دمای  بندیپهنه
 

 

 

 بر حسب درجه سلسیوس 1399ماه  اسفنددمای میانگین استان در  -2شکل 

 

درجه سلسیوس بوده است  5 و -5میانگین دمای استان بین  ،1399ماه  اسفنددر  (2) شکل  میانگین دمایی استان بر اساس نقشه پهنه بندی

هستند، میانگین دما در این نواحی زیر صفرمی باشد. نیمه جنوبی استان به استثنای  ی پایین تریمیانگین دمادارای  ستان چالدرانشهر

 .دارای میانگین دمای باالتر از صفر می باشند و اشنویه شهرستان تکاب
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 99-12شماره بولتن 

 1399 اسفند ماه

 استان نسبت به بلندمدتهای شهرستاناختالف ميانگين دمای پهنه بندی 

 

 

 

 بر حسب درجه سلسیوسبا بلند مدت  1399ماه  اسفنددمای میانگین استان در اختالف   -3شکل 

 

استان نسبت به  شمالی و شرقی نواحی ،(3)شکل  نسبت به بلند مدت 1399ماه سال  اسفند نقشه پهنه بندی اختالف دمای میانگینمطابق با 

های  درجه سلسیوس و در بخش هایی از شهرستان 5/4سردشت بیش از   دما در شهرستان  کاهشدما داشته اند. این  کاهشنرمال 

 . درجه سلسیوس نسبت به نرمال افزایش نشان می دهد 5/4بیش از اشنویه نواحی مرزی  پیرانشهر و دژ، شاهین
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 99-12شماره بولتن 

 1399 اسفند ماه

 1399ماه  اسفند طیاستان وقوع باد در تحليلی بر 
 

 های سينوپتيک استان وضعيت سمت و سرعت باد در ایستگاه
 

 های سینوپتیک استانسمت و سرعت باد در ایستگاهوضعیت  -5جدول 
 

 نام ایستگاه

 حداکثر باد باد غالب

  سمت

 (جهت)

 وقوع  درصد

 در ماه
 سمت

 )درجه(

 سرعت

 (m/s) 

 19 220 8/3 غربی ارومیهفرودگاه 

 28 220 9/2 جنوب غربی اشنویه

 15 200 4 جنوب غربی بوکان

 25 240 9/2 غربی جنوب پیرانشهر

 25 230 20 غربی تکاب

 15 150 15 شرقی خوی

 15 210 22 جنوبی سردشت

 20 30 18 شمالی سلماس

 18 240 35 شمالی  چایپاره

 20 210 17 غربی جنوب چالدران

 14 300 14 غربی شمال ماکو

 23 220 32 غربی جنوب مهاباد

 20 240 20 جنوبی بآمیاندو

 23 190 25 جنوبی نقده

 17 230 2 غربی جنوب دژ شاهین

 14 360 20 شمالی پلدشت

 14 230 7/3 غربی نازلو

 23 160 4/4 شمالی کهریز
 

 

  با سرعت اشنویه از ایستگاه  1399ماه سال  اسفنددر  باد وزش بیشینه سرعت ،( 5) جدول  با توجه به جدول بیشینه باد ایستگاه های استان

 40 غربی با وقوعجنوب جهت باد غالب ارومیه نیز   غربی گزارش شده استجنوب کیلومتر بر ساعت( از سمت  101)متر بر ثانیه 28

  درصد می باشد.
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 99-12شماره بولتن 

 1399 اسفند ماه

 های سينوپتيک استان گلباد ایستگاه

 

 ارومیه چالدران بوکان

   

 خوی پیرانشهر اشنویه

   
 

 

 1399ماه  اسفندخوی در و  گلباد ایستگاه های هواشناسی بوکان، چالدران، ارومیه، اشنویه، پیرانشهر -4شکل 

  



 آذربایجان غربیاداره کل هواشناسی استان 

 

11 

 

 99-12شماره بولتن 

 1399 اسفند ماه

 شاهین دژ ماکو پلدشت

   

 نقده سردشت سلماس

   
 

 

 1399ماه  اسفندگلباد ایستگاه های هواشناسی پلدشت، ماکو، شاهین دژ، سلماس، سردشت و نقده در  -5شکل
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 99-12شماره بولتن 

 1399 اسفند ماه

 مهاباد چایپاره میاندوآب

   

 نازلو کهریز نکاب

   
 

 

 1399ماه  اسفنددر  نازلوو  کهریز، تکاب، مهاباد، چایپاره، میاندوآبگلباد ایستگاه های هواشناسی  -6 شکل
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 99-12شماره بولتن 

 1399 اسفند ماه

 1399ماه  اسفند در استانخشکسالی تحليلی بر وضعيت 
 

 سه ماهه   SPEI بندی خشکسالی هواشناسی در سطح استان بر اساس شاخصپهنه
 

 
 

 در دوره سه ماهه  SPEIبر اساس شاخص   1399ماه  اسفنداستان در  پهنه بندی خشکسالی  -7شکل 
 

غرب (، 7)شکل  1399 اسفنددر دوره سه ماهه منتهی به پایان  SPEIبر اساس شاخص نقشه پهنه بندی خشکسالی هواشناسی استان  مطابق

های ماکو، پلدشت، شوط و خوی ان و شهرستخشکسالی درجات مختلف دارای  و جنوب استانمرکز  ،چالدران، قسمت جنوب غربی

 .دارای ترسالی متوسط تا شدید می باشنددر شمال استان 
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 99-12شماره بولتن 

 1399 اسفند ماه

 1399ماه  اسفند دراستان سينوپتيکی  تحليل
 

 99 ماه اسفند –تحليل همدیدی  وضعيت جوی استان 

بلندمدت مشابه در اغلب نقاط استان بیشتر از میزان بارندگی در مقایسه با آمار  99براساس خروجی مدل های بلندمدت طی اسفندماه 

، بغیر از شمال استان در سایر نقاط، (9)شکل که مطابق با آمار دریافتی از ایستگاههای هواشناسی ( ،8)شکل  نرمال پیش بینی شده بود

گین دمای هوای نیمه شمالی همچنین مدل های اقلیمی میان در حد نرمال و کمتر از نرمال گزارش شده است. اسفندماه میزان بارندگی

از استان را در مقایسه با آمار بلندمدت مشابه کمتر از نرمال و سایر نقاط استان را نرمال پیش بینی کرده بودند که براساس آمار دریافتی 

حد نرمال تا بیشتر از ایستگاههای هواشناسی استان، طی اسفندماه دمای هوای شمال استان کمتر از نرمال و نیمه جنوبی و مرکز استان در 

 (10نرمال گزارش شده است. )شکل 

 
                                                           

 پیش بینی میزان بارندگی اسفندماه در مقایسه با آمار بلندمدت - 8شکل 
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 مقایسه میانگین دمای هوای کشور طی اسفندماه با آمار بلندمدت -10شکل                 مقایسه بارش کشور طی اسفندماه با آمار بلندمدت -9شکل   

 

هشدار نارنجی مربوط به سامانه های بارشی، در مرکز پیش  2هشدار سطح زرد و  3هشدار در قالب  5، تعداد 99بطور کلی طی اسفند ماه 

 بینی استان صادر شده است.

اسفند ماه صادر شده و پیش آگاهی  4تا  2خصوص ورود و فعالیت سامانه بارشی طی بازه زمانی در  65اولین هشدار سطح زرد به شماره 

الزم در خصوص بارش باران و برف، وزش باد و تداوم روند کاهشی دما در استان صادر شده است. طی فعالیت این سامانه بارشی 

 11میلیمتر گزارش شد. در شکل شماره   3میزان بارندگی حدود  میلیمتر و در مرکز استان 11بیشترین میزان بارندگی از سردشت با 

موقعیت ناوه تراز میانی جو در شمال غرب کشور مشاهده می شود و با فرارفت تاوایی مثبت در منطقه سبب ایجاد جریانات صعودی و 

، مربوط به الگوهای فشاری سطح 12 ناپایداری های جوی بشکل وزش باد و بارش باران و برف در سطح استان شده است، شکل شماره

هکتوپاسکال با خروج سامانه بارشی بر روی شمال غرب کشور است که سبب  1034زمین است که نشان دهنده استقرار مرکز پرفشار 

 شمالی شدن جریانات و روند کاهشی دما در سطح استان شده است.

 
    

 2/12/1399 نقشه فشار سطح زمین -12شکل             2/12/1399ری میلی با 500نقشه ارتفاع ژئوپتانسیل تراز -11شکل      
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کلی از روز پنجم تا دهم اسفند ماه، با توجه به استقرار الگوهای پایدار جوی در استان، روزهای آرام و بدون بارشی را در اغلب  بطور

 نقاط استان شاهد بودیم. 

ماه، شرایط جوی برای بارش های گسترده باران و برف در غالب نقاط استان فراهم  اسفندروز یازدهم با ورود سامانه بارشی به استان از 

هشدار سطح زرد در سطح استان بودیم که  ش برف و بارانماه شاهد ناپایداری های جوی بشکل وزش باد و بار اسفند 15 تا روزشده و 

که  است بطوری گزارش شده استان و مرکزی مناطق جنوبیتمرکز بارش ها طی این مدت در در این خصوص صادر شده و  66شماره 

توجه به تقویت است. با  میلیمتر بارندگی به ثبت رسیده 30و در مرکز استان میلیمتر  43پیرانشهر با  طی این مدت بیشترین بارش استان از

ه های الزم در مورد کوالک برف در جاده اسفندماه هشدار سطح زرد به نارنجی تغییر یافته و توصی 15و  14سامانه بارشی طی روزهای 

موقعیت  13های کوهستانی و احتمال سیالبی شدن مسیل ها و رودخانه ها در برخی نقاط جنوبی و مرکزی استان صادر شد. شکل شماره 

رفت تاوایی مناسب در را در شرق مدیترانه نشان می دهد که با توجه به دامنه عمیق این ناوه شاهد فرا میلی باری 500ناوه عمیق تراز 

نیز با نفوذ زبانه های کم فشار از روی دریای سرخ شرایط برای  ( 14) شکل  شمال غرب کشور شده و در الگوهای فشاری سطح زمین

 شارش رطوبت مناسب به منطقه فراهم شده است.

 
      

 14/12/1399نقشه فشار سطح زمین  -14شکل                       14/12/1399 میلی باری 500نقشه ارتفاع ژئوپتانسیل تراز -13 شکل     

 

 8تا  6شدید و سپس کاهش بین  اسفندماه، شاهد بارش برف و باران و وزش باد گاهاً 22و  21با ورود سامانه فعال بارشی طی روزهای 

صادر شده و  68درجه ای دما در سطح استان بودیم که در این خصوص پیش آگاهی های الزم در قالب هشدار سطح نارنجی شماره 

گی الزم در مورد رخداد پدیده های بارشی، در خصوص افزایش سرعت وزش باد و احتمال آسیب به عالوه بر توصیه در مورد آماد

میلیمتر گزارش شده  43سازه های موقت و ... هشدارهای الزم ارائه شد. طی فعالیت سامانه بارشی بیشترین بارش استان از پلدشت با 

، موقعیت ناوه 15کیلومتر بر ساعت رسید. در شکل شماره  100ن به است و سرعت وزش باد طی این مدت در برخی نقاط جنوبی استا

حاکی از شرایط  باری میلی 500تراز میانی جو در نیمه غربی کشور مشاهده می شود و گرادیان باالی خطوط ارتفاع ژئوپتانسیل در تراز 

 .را در سطح منطقه نشان می دهداستقرار کم فشار  16و شکل  مناسب برای افزایش سرعت وزش باد در منطقه بوده است
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 22/12/1399نقشه فشار سطح زمین  -16شکل                       22/12/1399میلی باری  500نقشه ارتفاع ژئوپتانسیل تراز -15 شکل     

 

 99ماه  اسفندتحلیلی بر مخاطرات جوی استان در 

 

 افزایش سرعت وزش باد .1

طی استان در سطح  و پیش بینی وزش باد شدید،و افزایش گرادیان ارتفاع ژئوپتانسیل با توجه به افزایش گرادیان خطوط همفشار 

در خصوص افزایش سرعت وزش باد و احتمال بروز  69و هشدار سطح زرد شماره  68هشدار سطح نارنجی شماره  99اسفندماه 

 .شدر شد و توصیه های الزم جهت کاهش خسارات احتمالی در اثر تندباد ارائه صادخسارات به تاسیسات و سازه های موقت 

 

 ابارش برف و افت محسوس دم .2

 اسفند 22و  21 و 15، 14 ، و با توجه به تشدید فعالیت سامانه بارشی طی روزهای68 و 67سطح نارنجی شمارههای پیرو صدور هشدار 

و بسته شدن برخی از جاده های  بودیم که سبب اخالل در تردد لغزندگی، کاهش دیداستان شاهد کوالک برف، در برخی نقاط ماه 

 8تا  6اسفندماه دمای هوای استان بین  22و همزمان با خروج سامانه بارشی در مورخ  شد مواصالتی بویژه در جاده های کوهستانی استان

 بندان صادر شد.درجه سلسیوس کاهش یافت که توصیه های الزم در خصوص کاهش دما و یخ
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 1399ماه  اسفندگزارشی از فعاليت های توسعه هواشناسی کاربردی استان طی 
 

دریافت مستمر توصیه های هواشناسی کاربردی از کارشناسان بخش های مختلف جهاد کشاورزی استان در قالب برگزاری  .1

جلسات دیسکاشن کشاورزی و همچنین از طریق مکاتبات و تماس های تلفنی پس از ارائه پیش بینی های کوتاه مدت 

 سازمان و درگاه اینترنتی اداره کل هواشناسی استان. بارگذاری آن در سامانه توسعه هواشناسی کاربردیهواشناسی و 

 .شرکت همکاران ایستگاه های هواشناسی کشاورزی در کارگاه آموزشی تهک .2

 .برگزاری دوره باد در استان .3

 .برگزاری جلسه در خصوص سرمازدگی محصوالت کشاورزی .4

 .راهنمایی دبیران تهک کشاورزی در مورد محصوالت تحت مطالعه .5

رجوع از قبیل دانشجویان اعضای هیأت علمی و ارائه آمار و داده های هواشناسی م مشاوره و پاسخ گویی به ارباب انجا .6

 بصورت مکتوب.

 .ارسال مرتب خبر نامه  هفتگی به آدرس ایمیل  کاربران و مدیران بخش کشاورزی استان .7

به کاربران نهایی  های جوی از طریق سامانه پیامکیهای هواشناسی و پیش بینی ارسال پیامک حاوی اطالعات هفتگی توصیه  .8

 .گزینشی تهک در استان
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 هاپيوست
 

 ناستاهواشناسی  هاینقشه پراکنش ایستگاه -1پيوست شماره 
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 گلبادمعرفی  -2پيوست شماره 

 

سه مشخصه اصلی شاخص باد را  و باشدهای باد در یک منطقه میلباد، نمودار و شکلی اقلیم شناختی برای نمایش مشخصات و ویژگیگ

هایی که برای شاخص باد انجام شده نی وقوع باد، تعداد دیدبانیاجهت باد. منظور از فراوو  دهد: فراوانی وقوع باد، سرعت بادنمایش می

جهت باد، جریان و د شوباشد که با نات یا متر بر ثانیه سنجیده میو باد به وقوع پیوسته است. سرعت باد نشانگر میزان جریان هوا می

باشد. دایره وسط این ساختار کلی گلباد به شکل گل باز شده می. باشددهد که یکی از جهات اصلی و فرعی میغالب باد را نشان می

ها، نشانگر سرعت باد و خامت گلضها نیز نمایشگر سرعت و جهت باد است. دهد گلگلباد میزان باد آرام در یک منطقه را نمایش می

-افزاری تهیه میبه دو روش دستی و نرم وگردند نه ترسیم مییانه یا ماهیاگلباد به صورت سال. ها نشانگر تعداد وقوع باد استول گلط

های باد منطقه آمار و اطالعات هواشناسی گرفته شده و تعداد فراوانی باد، باد آرام، سرعت و جهت . در روش دستی ابتدا شاخصشود

ها بر حسب این شود.میزان قطر دایره و طول و ضخامت گلا نسبت به کل گرفته میهسپس درصد هر یک از شاخص باد محاسبه شده و

افزار ویژه تهیه شده و وارد نرمExcelافزاری باید آمار و اطالعات در یک فایلبرای ترسیم گلباد به روش نرمدد. گردرصد ترسیم می

های هم است. نمودارهای به دست آمده از دایره WR-plotافزار استفاده در ترسیم گلباد نرمافزار مورد نرم ترین. عمدهگلباد گردد

های باد بر شود. سمتمتر بر ثانیه نوشته می 5/0اند که در دایره مرکزی آن درصد فراوانی وزش بادهای کمتر از مرکزی تشکیل شده

غربی نمایش داده و شمال یغربی، غرب، جنوبشرقی، جنوب، جنوبشرقی، شرقیها غالباً در هشت سمت شمال، شمالروی دایره

شوند. آنگاه فراوانی هر گستره سرعت باد بندی میگروه دسته 8های باد نیز بر اساس روش سازمان هواشناسی جهانی به شود. سرعتمی

 یکدیگر جمع شوند و فراوانی آرام های مختلف باشود. اگر فراوانی هر گستره در سمتها مشخص میبا توجه به سمت باد بر روی دایره

فسیر یک گلباد نیز به آن افزوده شود، حاصل صدرصد را نشان خواهد داد، و این به این معناست که تعداد کل بادها لحاظ شده است. ت

ز کاربردهای گلباد .اشوندبدون نقشه برجستگی )توپوگرافی( دشوار است زیرا اثرات محلی باعث تغییرات مهمی در جریانات هوا می

های ورزشی و غیره، عدم استقرار صنایع آالینده در جهت ها، زمینهای شهری، طراحی باند فرودگاهطراحیآمایش سرزمین، توان به می

 .سنجی برای استفاده از انرژی باد اشاره کردیابی جهت گسترش فضای سبز، و امکانباد غالب منطقه، مکان
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 و تشکر تقدیر
 

مراتب تقدیر و تشکر نویسندگان این اثر از همکاران مرکز ملی خشکسالی و مدیریت بحران به سبب تهیه تعدادی از  بدینوسیله -1

تولید در مقیاس کشوری و انجام برش استانی دراختیار جداول، نمودارها و نقشه های مورد استفاده در این بولتن که پس از 

 گردد. می این اداره کل قرارگرفته است ابراز 

، فنی، فناوری اطالعات و ، کشاورزیاستانی ) همکاران پرتالش دیدبانی نویسندگان این بولتن همچنین از تمامی همکاران -2

 می نمایند.  و تقدیر نقش داشتند سپاسگزاری آنکه به نحوی در تهیه اطالعات الزم برای تدوین  پیش بینی( 

 

 اسامی همکارانی که در تهيه این شماره همکاری داشته اند

 آزاد توحیدی سردشت -1

 قدرت موظف -2

 یاسر اشتاد -3

 مهدی کریمی -4

 .حامد عباسعلی نژاد -5

 


