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 1011-11 شماره بولتن

 1011ماه  بهمن

 چکیده
 حلیلتهای هواشناسی سطح استان به  در این ماهنامه سعی شده تا با استفاده از اطالعات و پارامتر های هواشناسی برداشت شده از ایستگاه

بلند  ه ور سال گذشتدمتناظر  مقادیرو کمیت ها با  دیرامق ماه جاری پرداخته شود. بهمنوضعیت جوی، اقلیمی و شرایط خشکسالی در 

 مقایسه شده است.  مدت

 81 همنب مدتمیلی متر به ثبت رسیده است که نسبت به میانگین بلند  3/5ن کرمادرسطح استان  1011 ماه بهمندر این ماه میانگین بارش 

سهم بارش . است رخ داده میلی متر 2/11شهرستان نرماشیر به میزان بیشترین بارندگی ها در ماه  بهمن در .را نشان می دهد کاهشدرصد 

 درصد بارش یک سال کامل آبی می باشد.  5/56ماه  بهمندریافتی استان تا پایان 
 بهمنای میانگین دمبنابراین  .می باشد 9/9حالی که در مدت مشابه بلند مدت  رجه سلسیوس درد 5/11ماه  بهمنمیانگین دمای استان در 

درجه  7/3دمای ثبت شده در این ماه متعلق به شهرستان بردسیر  میانگین کمترینشده است. ترگرم درجه  5/1مدت  نسبت به بلند 1011

ی دمان میانگیمی باشد. الزم به ذکر است که رودبار جنوب درجه سلسیوس متعلق به شهرستان  7/16سلسیوس و بیشترین دمای ثبت شده 

 درجه -1/1 مدت در این ماه نسبت به بلنددمای کمینه  میانگیندرجه سلسیوس افزایش و  1/1بیشینه در این ماه نسبت به میانگین بلند مدت 

 کاهش داشته است.

همچنین میانگین  گزارش شده است، بر ثانیه متر 21 میزانبه  شهربابک ز ایستگاه هواشناسیا 1011ماه  بهمناستان در حداکثر سرعت باد 

 .می باشد شرقیو باد غالب شهر کرمان  متر بر ثانیه 9/2ماه سال جاری  بهمنسرعت باد استان در 

شرایط نرمال ترسالی مالیم در مناطق شمال شرق و غرب استان و حاکی از  SPEIبررسی خشکسالی های کوتاه مدت با استفاده از شاخص 

 در مناطق جنوبی و خشکسالی در مناطق شمال غرب استان می باشد.

افزایش سرعت وزش باد را در استان داشته ایم که حداکثر سرعت  فشاری ایجاد شده درمناطق مرکزی کشور شیودر دهه اول بهمن به دلیل 

های باالتر و ریزش هوای سرد در تراز میانی جو  از عرض وای سردروز دوم بهمن ماه نفوذ هکیلومتر در ایستگاه کرمان ثبت شد.  63تا 

الگوی  بهمن 20روز شد و تا روز چهارم خسارات زیادی را به محصوالت کشاورزی رساند. موجب افت محسوس دما ی کمینه در استان 

 و موجب بارندگی در سطح استان شد.ناپایداری دینامیکی موجب اعالم هشدار زرد 

 بارشی و کاهش دما از مهمترین سامانه های و گرد و خاک در مناطق شرقی، شمال و شمال غرب استان، فعالیت دیدسبت شوزش باد به ن

 ، آسیب به گلخانه ها و باغاز مدارس یبرخ یلیتعطماه بوده اند که منجر به اختالل تردد جاده ای در راههای مواصالتی،  بهمنمخاطرات 

 مهمچنین برای تماو خسارات زیادی به کشاورزی در بخش جنوب استان شد. اهش دما و ایجاد سرمازدگی شدند. کهای کشاورزی، 

 .مخاطرات هشدار های الزم صادر شد

نیز شرکت در جلسه کمیته هواشناسی کشاورزی بصورت آنالین،  دیعمده فعالیت ها در خصوص فعالیت های توسعه هواشناسی کاربر

 می باشد. و اجرای طرح های پژوهشی نه تهکبه روز رسانی ساما
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 1011-11 شماره بولتن

 1011ماه  بهمن

 8311 ماه بهمنبارش استان در  تحلیلی بر وضعیت

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

 با مدت مشابه سال گذشته و بلند مدت 1011ماه  بهمن: مقایسه بارش استان در 1جدول 

 

میلیمتر داشته اند. بیشترین  2/11تا  1 ( نشان می دهدکه ایستگاه های استان بارشی بین1مطابق با جدول ) 1011ماه  بهمنبررسی بارندگی در 

هرستان به ثبت رسیده است. همچنین تمامی ش های عنبر آباد و رودبار جنوبو کمترین میزان بارش در شهرستان  نرماشیرمیزان در شهرستان 

 داشته اند. کاهش ها نسبت به میانگین بلند مدت بارش ها

ذشته و گسال طی میانگین بارش استان میلیمتر محاسبه شده است. در این بازه زمانی  3/5به میزان ماه  بهمندر میانگین بارش استان کرمان 

 میلیمتر بوده است. 2/28و  2/1بلند مدت به ترتیب 

بیش از استان کرمان نسبت به مدت مشابه در سال گذشته  1011ماه  بهمندر ( مشاهده می شود میزان بارش 1همان طور که در جدول )

 را نشان می دهد.   درصد کاهش 81میانگین بلند مدت  نسبت به ودرصد افزایش  111
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 1011-11 شماره بولتن

 1011ماه  بهمن

 درصد تأمین بارش سال آبی استان

 ومقایسه با بلند مدت 1011ماه  بهمن: درصد تامین بارش سال آبی استان کرمان در 1نمودار
 

 را نشان بلند مدت مقایسه با ماه سال جاری و  بهمنتا پایان استان  شهرستان هایسال آبی جاری بارش  تامین درصد( 1) نمودار

را دریافت نموده است. همچنین از ابتدای  آبی رصد بارش یک سال کاملد 5/56طی این مدت  کرمانبر اساس این نمودار استان . می دهد

کمترین میلیمتر  5/20بافت به میزان میلیمتر و شهرستان  111بیشترین سهم بارش دریافتی به میزان  کهنوجماه  بهمنسال زراعی تا آخر 

 ماه را به خود اختصاص داده اند. بهمندرصد سهم بارش استان در 
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 1011-11 شماره بولتن

 1011ماه  بهمن

 مجموع بارش استاندی بنپهنه
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1011ماه  بهمنبارش تجمعی در بندی : پهنه 1شکل 

 

اطق مرکزی، شرقی و غربی مندر  1011ماه  بهمندر  بیشترین بارش تجمعی( 1) شکل مجموع بارش در استان کرماندی اساس پهنه بنبر 

مطابق  است. رسیدهثبت به  میلیمتر 0/6و راور  1/7بم ، 2/9 کرمان، 2/11نرماشیربیشترین بارش در این ماه در ایستگاه های  رخ داده استان

شهرستان های  و شودمشاهده می  نرماشیر و کرمانهای  شهرستاناستان  شرقی و مرکزیدر شهرستان های بیشینه بارش با نقشه فوق هسته 

 رودبار جنوب ،ریگان و عنبرآباد بدون بارش بوده اند.
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 1011-11 شماره بولتن

 1011ماه  بهمن

 8311ماه  بهمناستان در  دمایتحلیلی بر وضعیت 

 بلند مدتاطالعات دمای استان و مقایسه با 
 

 با بلند مدت 1011ماه  بهمن : مقایسه متغیر های سه گانه دمای استان در2جدول

 

درجه سلسیوس در سطح استان نوسان داشته است. بیشترین میانگین  7/16 تا 7/3ز ا 1011ماه  بهمندامنه میانگین دما در ( 2)مطابق با جدول

رجه سلسیوس د 5/11 میانگین دمای استان در این ماه سیر می باشد.ردمیانگین آن متعلق به بو کمترین  رودبار جنوبدمای این ماه متعلق به 

 شده است.  تر گرمدرجه  5/1نسبت به بلندمدت  1011 بهمنای میانگین دم .می باشد 9/9 حالی که در مدت مشابه بلند مدت در

 0/17 استان نوسان داشته است. میانگین دمای بیشینه استان در این ماهدرجه سلسیوس در سطح  2/22 ات 8/11از میانگین دمای بیشینه استان 

نسبت به  1011 بهمنبیشینه  ایرجه سلسیوس ثبت شده است. میانگین دمد 3/16 درجه سلسیوس در حالی که در مدت مشابه بلند مدت

 است. افزایش داشته درجه  1/1 بلندمدت

 5/3 گین دمای کمینه استان در این ماهرجه سلسیوس در سطح استان نوسان داشته است. میاند 5/11 تا -7/3از میانگین دمای کمینه استان 

 نسبت به 1011 بهمندر دمای کمینه میانگین درجه سلسیوس ثبت شده است.  6/3 درجه سلسیوس در حالی که در مدت مشابه بلند مدت

 خنک تر شده بوده است. درجه سلسیوس 1/1بلندمدت 
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 1011-11 شماره بولتن

 1011ماه  بهمن

 و مقایسه با بلندمدت استاندی حدماهای 

. در بم به ثبت رسیده استدرجه سلسیوس  2/31به میزان  1011بهمن ماه دمای بیشینه مطلق ( مالحظه می شود 3همان طور که در جدول )

 می باشد. درجه سلسیوس  5/33و  1/31در سال گذشته و بلندمدت متعلق به کهنوج به ترتیب با  بهمن ماهبیشینه دمای مطلق  همچنین

 هکمین همچنین. در شهربابک به ثبت رسیده استدرجه سلسیوس  -3/12به میزان  1011بهمن ماه مطلق  کمینهدمای ( 0مطابق با جدول )

 می باشد. درجه سلسیوس  -19و  -10الله زار به ترتیب با متعلق به در سال گذشته و بلندمدت  بهمن ماهدمای مطلق 
 

 سلسیوس()درجه  ماهبهمن دمای بیشینه مطلق 

 
 

 بلند مدت و سال گذشته ماه بابهمن مطلق  : مقایسه دمای بیشینه3جدول

 بلندمدت 8566سال  8311سال 

2/03 

 بم

7/11/1033 

1/01 

 کهنوج

27/11/1011 

5/00 

 کهنوج

21/11/1011  

 

 )درجه سلسیوس( ماهبهمن دمای کمینه مطلق 

 
 بلند مدت و سال گذشته ماه بابهمن مطلق کمینه مقایسه دمای  :0جدول

 

 بلندمدت 8566سال  8311سال 

0/12- 

 شهربابک

2/11/1033 

10- 

 الله زار

0/11/1011 

11- 

 الله زار

 17/11/1031و11
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 1011-11 شماره بولتن

 1011ماه  بهمن

 استانهای شهرستانمیانگین دمای دی بنپهنه

 

 1011ماه  بهمندر  میانگین دمای استان دیپهنه بن: 2شکل 

 

درجه سلسیوس  7/16تا  7/3 میانگین دمای استان بین 1011ماه  بهمن ( در2دمایی استان کرمان شکل ) میانگین دیپهنه بن نقشه بر اساس

بیشترین میانگین دما در شهرستان های جنوبی  درجه گرم تر شده است. 5/1میانگین دمای استان نسبت به دوره مشابه بلند مدت  .بوده است

تان های شمال غربی و غرب اسکمترین میانگین دما در شهرستان کهنوج رخ داده است.و فهرجو شرقی رودبار جنوب، قلعه گنج، منوجان، 

 رابر، بردسیر، کوهبنان، بافت و شهربابک به ثبت رسیده است.
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 1011-11 شماره بولتن

 1011ماه  بهمن

 استان نسبت به بلندمدتهای شهرستاناختالف میانگین دمای دی پهنه بن

 1011ماه  بهمندر نسبت به بلند مدت  اختالف میانگین دمای استاندی پهنه بن :3شکل 

 

ت سا فوق حاکی از این دیپهنه بنبا بلند مدت را در استان کرمان نشان می دهد. بررسی  1011ماه  بهمناختالف دمای میانگین ( 3شکل )

درجه سلسیوس متغیر می  1/1 تا -2/1دما در استان بین  تغییرات. دامنه تمامی شهرستان های استان روند افزایش دما را نشان می دهند که

نسبت به بلند  درجه سلسیوس 1/1بافت افزایش دما نسبت به بلند مدت را داشته و  کمتریندرجه سلسیوس  2/1شهرستان راور با  .باشد

 شده است. گرم ترمدت 
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 1011-11 شماره بولتن

 1011ماه  بهمن

 8311ماه  بهمن طیاستان وقوع باد در تحلیلی بر 

 وضعیت سمت و سرعت باد در ایستگاه های سینوپتیک استان 

 
  1011کرمان در بهمن ماه های سینوپتیک استان و سرعت باد در ایستگاه : وضعیت سمت5جدول 

 نام ایستگاه
 ماهبهمن حداکثر باد در  باد غالب 

 سرعت سمت )درجه( در ماهدرصد وقوع  سمت )جهت(

 18 201 8 شمال غربی انار

 19 231 11 شرقی کرمان

 16 361 13 شمالی شهداد

 21 231 18 جنوبی شهربابک

 13 281 12 جنوب شرقی سیرجان

 18 201 03 غربی الله زار

 12 311 18 شمال غربی بافت

 8 361 37 غربی بم

 9 181 17 جنوبی کهنوج

 9 281 13 جنوبی جیرفت

 17 231 21 جنوب غربی رفسنجان

 13 311 20 جنوب شرقی زرند

 12 231 21 جنوبی راور

 

متر بر ثانیه در شهربابک  21سرعت باد مشاهده می شود که بیشترین  1011( در بهمن ماه 5مطابق با جدول )با نگاهی به آمار بیشینه سرعت باد 

ن ماه سال بهمزارش شده است. همچنین میانگین سرعت باد استان در های بم گتر بر ثانیه از ایستگاه م 8رخ داده است و کمترین سرعت باد 

 بوده است.شرقی بهمن ماه متر بر ثانیه می باشد. باد غالب شهر کرمان در  9/2جاری 
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 1011-11 شماره بولتن

 1011ماه  بهمن

 های سینوپتیک استان گلباد ایستگاه

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 شهداد، کهنوج، بم، کرمان: گلباد ایستگاه های 0شکل 

 

 بم کرمان

 شهداد کهنوج
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 1011-11 شماره بولتن

 1011ماه  بهمن

` 
 

 

   

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 شهربابک، سیرجان، زرند، راوررفسنجان، ، جیرفت، انار، بافت، الله زار: گلباد ایستگاه های 5شکل 

 

 

 انار بافت 

 جیرفت 

 الله زار

 شهربابک رفسنجان

 راور زرند سیرجان
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 1011-11 شماره بولتن

 1011ماه  بهمن

 8311ماه  بهمن در استان خشکسالیتحلیلی بر وضعیت 
 

 دوره سه ماهه SPEIص خشکسالی هواشناسی در سطح استان بر اساس شاخ دیبنپهنه

 
 

 دوره سه ماهه SPEIر اساس شاخص ب 1011ماه  بهمنخشکسالی استان در  دی: پهنه بن6شکل

 

گر رایج و مورد استفاده عالوه بر دیدهد در این شاخص بر خالف شاخص های  را نشان می SPEIپایش خشکسالی با شاخص ( 6شکل )

. بر های زمانی مختلف را دارد ر مقیاساین شاخص توانایی محاسبه شاخص خشکسالی دبارش میزان تبخیر و تعرق نیز لحاظ می شود 

مناطقی از شمال شرق، جنوب و غرب استان ترسالی مالیم ماه،  بهمنخشکسالی در دوره سه ماهه منتهی به  دیپهنه بناساس نمایه مذکور 

 و مناطقی از جنوب و مرکز در حدنرمال و شهرستان های رفسنجان، زرند، بافت و فهرج در شرق استان خشکسالی شدید تا بسیار شدید

  .نشان داده می شود
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 1011-11 شماره بولتن

 1011ماه  بهمن

 8311ماه  همنب دراستان سینوپتیکی  تحلیل

 دهه اول بهمن

فشاری ایجاد شده درمناطق مرکزی کشور است که همراه با ریزش  شیوبیانگر ( 8( و )7شکل های ) روز اول بهمن بررسی نقشۀ سطح زمین

نصف النهاری بر روی افزایش سرعت وزش  شیوباری عبور ناوه با  میلی 511های باالتر می باشد. همچنین در تراز  هوای سرد از عرض

 7کیلومتر و انار  5کیلومتر، کرمان  0کیلومتر، شهداد  1متر، رفسنجان  51باد در سطح زمین تاثیر گذار بوده است. دید افقی در بم به 

 کیلومتر در ساعت رسید. 58جان به و سیر 51، بم 50، شهداد 63در کرمان به کیلومتر رسید. بیشینۀ سرعت وزش باد 

    
 (1/11/1011)فشار سطح زمین الگوی :8شکل               (                      1/11/1011باری ) میلی 511: الگوی ارتفاع ژئوپتانسیلی تراز 7شکل         

 

از میانی جو موجب افت و ریزش هوای سرد در تر های باالتر از عرض نفوذ هوای سرد (11( و )9مطابق شکل های ) روز دوم بهمن ماه

درجه  -7بافت ،درجه -8درجه، رفسنجان  -8رجه، سیرجان د -15درجه، الله زار به  -11ی کمینه در استان شد. کرمان و انار محسوس دما

 درجه رسید.                     2 شهدادو 

 

 (      2/11/1011سطح زمین )فشار: الگوی 11شکل                          (        2/11/1011میلی باری ) 511 ترازژئو پتانسیلی  ارتفاعالگوی  :9شکل        
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 1011-11 شماره بولتن

 1011ماه  بهمن

به محصوالت کشاورزی جنوب استان خسارت زد. دما در ( 12( و )11مطابق با نقشه های )روز چهارم بهمن ماه کاهش کمینه دما در 

 .درجه رسید -7/1درجه و سلمان آباد به  9/3عنبرآباد درجه،  9/1های میانده جیرفت به  ایستگاه
 

      

 (0/11/1011ن)سطح زمی فشار : الگوی12شکل                       (          0/11/1011باری) میلی 511تراز ژئوپتانسیلی ارتفاع : الگوی11شکل 
 

 دهه دوم بهمن ماه

نصف النهاری ناوۀ تراز میانی جو و عدم  شیوافزایش شیو فشاری سطح زمین و  ( به دلیل10( و )13مطابق شکل های ) روز دوازده بهمن

 30و سیرجان به  01بم  ،05، الله زار 63، انار  71استان وزش باد شدید داشتیم. بیشینۀ سرعت وزش باد در کرمان به  رطوبت کافی در

 کیلومتر در ساعت رسید.

        

 (             12/11/1011: الگوی فشاری سطح زمین)10(                  شکل 12/11/1011باری) میلی 511: الگوی ارتفاع ژئوپتانسیلی تراز 13شکل         
 

و همچنین لنهاری نصف ا شیوعبور ناوه با  ،های باالتر نفوذ هوای سرد از عرض( با 16( و )15مطابق شکل های ) روز شانزدهم بهمن ماه

صادره از مرکز  27پیرو اطالعیۀ شمارۀ  رطوبت کافی در جو منجر به افزایش سرعت وزش باد در اکثر مناطق استان شد.وجود دلیل عدم ه ب

زارش گبیشینۀ بارش مربوط به شهر کرمان با سه میلیمتر  پیش بینی روز شانزدهم بهمن در استان وزش باد و گرد و خاک و بارش داشتیم.

 .کیلومتر برساعت رسید 50و الله زار  58، رفسنجان 65بیشینۀ سرعت وزش باد در کرمان و انار به  شد.
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 1011-11 شماره بولتن

 1011ماه  بهمن

 

 (16/11/1011الگوی فشاری سطح زمین) :16شکل                     (     16/11/1011باری ) میلی511االگوی ارتفاع ژئوپتانسیلی تراز  :15شکل        
 

 دهۀ سوم بهمن ماه

بیانگر کاهش فشار سطح زمین و عبور ناوۀ تراز میانی جو از سمت  (18( و )17شکل های ) بهمن 20بررسی نقشه های هواشناسی روز 

صادره از مرکز  28غرب کشور می باشد. این الگوی ناپایداری دینامیکی موجب اعالم هشدار زرد در استان شد. پیامد هشدار زرد شمارۀ 

، 5/11های همدیدی استان کرمان  بهمن ماه در استان ناپایداری داشتیم. مجموع بارندگی این دو روز ایستگاه 20و  23پیش بینی در تاریخ 

 .میلیمتر 7.6، زرند 8/7، شهربابک  8، بم 9، ال له زار  11، جیرفت  5/16بافت 

 

 

 

 

 

 (20/11/1011: الگوی فشاری سطح زمین)18شکل                       (         20/11/1011باری) میلی 511: الگوی ارتفاع ژئوپتانسیلی تراز 17شکل
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 1011-11 شماره بولتن

 1011ماه  بهمن

 8311ماه  بهمنخاطرات جوی دراستان طی تحلیلی بر م

 کاهش کیفیت هوا و افزایش غلظت ریزگردها 

و گرد و خاک در مناطق شرقی، شمال و شمال غرب استان منجر به کاهش کیفیت هوا و  سیار شدیدماه وزش باد ب بهمناول در دهۀ 

وقوع طوفان شن و خاک اختالل تردد جاده ای در راههای مواصالتی از جمله مخاطرات وارد شده بدلیل د افقی شد. دیکاهش میزان 

خ در تاری شد. ب به گلخانه ها و باغ های کشاورزیآسی ،از مدارس شرق استان یبرخ یلیتعط، جوار های هم استان کرمان با استان

از  یخوددارهمچنین هشدار های الزم کشاورزی در خصوص شد. های شرقی استان طوفان شن موجب بسته شدن محور  11/11/1011

 نیز اعالم شد. در مناطق با رنگ قرمز یمحلول پاش

 

  سیالبی شدن مسیل ها 

و توصیه های الزم جهت جلوگیری از ماه صادر  بهمن 20لغایت  23از  بارشی سامانه ورودمبنی بر  زردماه هشدار  بهمن 21خ در تاری 

 خسارات نیز داده شد.
 

 کاهش دما 

این کاهش دما و ایجاد سرمازدگی  سرمازدگی در برخی مناطق استان رخداد ودلیل رخداد کاهش دما ه ماه ب بهمن روز دوم تا چهارمدر

و سلمان  رفتیج لیانچیدر م ینیزم بیساز جمله خسارت به  شد.بخش کشاورزی در مناطق جنوبی استان به دی های زیاموجب خسارت 

 .شدآباد عنبر آباد 
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 1011-11 شماره بولتن

 1011ماه  بهمن

 8311ماه  بهمن طیاستان  دیزارشی از فعالیت های توسعه هواشناسی کاربرگ
 

 شناسی کشاورزی بصورت آنالینشرکت در جلسه کمیته هوا.  

 تهک به روز رسانی سامانه.  

 ده های جوی به بخش کشاورزیدیدریافت آمار خسارت پ.  

  صورت آنالینه سکاشن کشاورزی هر هفته بدیشرکت در جلسات. 

  1011تهیه وتنظیم گزارش تهک کشاورزی در فصل تابستان. 

 تهیه شناسنامه اقلیمی ایستگاه های هواشناسی استان کرمان »موظفی تحت عنوان اجرای طرح پژوهشی». 

 بررسی  »طرح پژوهشی تحت عنوان شرکت در جلسات کمیته پژوهشی استان و تایید از جمله  پیگیری امور پژوهشی

 .«یفنولوژ ی( بر اساس پارامترهاPistacia vera L)هواشناسی و فنولوژی در توسعه کشت پسته  عناصرارتباط بین 

 ت کشاورزی رفسنجان اجرا خواهد شد.الزم به ذکر است این طرح پژوهشی از طرف همکاران اداره تحقیقا

 .پیگیری امور آموزشی همکاران 

 آمار های هواشناسی. مشاوره به دانشجویان در خصوص 

 ده های هواشناسی.دیانجام استعالمات بیمه ها در خصوص خسارت های وارده ناشی از پ 

 سیستان و بلوچستان، خراسان رضوی ، اشناسی کشاورزی )استان های کرمانانجام هماهنگی الزم در ناحیه هفت هو

 و خراسان جنوبی(.

  جهاد کشاورزی بصورت آنالین در خصوص سرمازدگی.سازمان شرکت در جلسه مرکز تحقیقات و 

 ساالنهتهیه بولتن های ماهانه، فصلی ،. 

 .ارائه آمار به کاربران 
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 1011-11 شماره بولتن

 1011ماه  بهمن

هاپیوست  

 گلبادمعرفی  -3پیوست شماره 

ص باد را سه مشخصه اصلی شاخ و باشدهای باد در یک منطقه میشکلی اقلیم شناختی برای نمایش مشخصات و ویژگیلباد، نمودار و گ

ه هایی که برای شاخص باد انجام شددبانیدینی وقوع باد، تعداد اجهت باد. منظور از فراوو  دهد: فراوانی وقوع باد، سرعت بادنمایش می

ت باد، جریان غالب جهو شود باشد که با نات یا متر بر ثانیه سنجیده میباد نشانگر میزان جریان هوا میو باد به وقوع پیوسته است. سرعت 

گلباد میزان  باشد. دایره وسط اینساختار کلی گلباد به شکل گل باز شده می. باشددهد که یکی از جهات اصلی و فرعی میباد را نشان می

ا هها، نشانگر سرعت باد و طول گلخامت گلضها نیز نمایشگر سرعت و جهت باد است. دهد گلباد آرام در یک منطقه را نمایش می

. در روش ودشافزاری تهیه میبه دو روش دستی و نرم وگردند نه ترسیم مییانه یا ماهیاگلباد به صورت سال. نشانگر تعداد وقوع باد است

شناسی گرفته شده و تعداد فراوانی باد، باد آرام، سرعت و جهت باد محاسبه شده و های باد منطقه آمار و اطالعات هوادستی ابتدا شاخص

ها بر حسب این درصد ترسیم میزان قطر دایره و طول و ضخامت گل شود.ا نسبت به کل گرفته میهسپس درصد هر یک از شاخص

. افزار ویژه گلباد گرددتهیه شده و وارد نرم Excelیلافزاری باید آمار و اطالعات در یک فابرای ترسیم گلباد به روش نرمدد. گرمی

های هم مرکزی تشکیل است. نمودارهای به دست آمده از دایره WR-plotافزار افزار مورد استفاده در ترسیم گلباد نرمنرم ترینعمده

ها غالباً در های باد بر روی دایرهشود. سمتمیمتر بر ثانیه نوشته  5/1اند که در دایره مرکزی آن درصد فراوانی وزش بادهای کمتر از شده

یز های باد نشود. سرعتغربی نمایش داده میو شمال یغربی، غرب، جنوبشرقی، جنوبشرقی، شرقی، جنوبهشت سمت شمال، شمال

ی با توجه به سمت باد بر روشوند. آنگاه فراوانی هر گستره سرعت باد می بندیگروه دسته 8بر اساس روش سازمان هواشناسی جهانی به 

های مختلف با یکدیگر جمع شوند و فراوانی آرامه نیز به آن افزوده شود، حاصل شود. اگر فراوانی هر گستره در سمتها مشخص میدایره

)توپوگرافی(  یفسیر یک گلباد بدون نقشه برجستگصدرصد را نشان خواهد داد، و این به این معناست که تعداد کل بادها لحاظ شده است. ت

های راحیطآمایش سرزمین، توان به ز کاربردهای گلباد می.اشونددشوار است زیرا اثرات محلی باعث تغییرات مهمی در جریانات هوا می

سترش یابی جهت گهای ورزشی و غیره، عدم استقرار صنایع آالینده در جهت باد غالب منطقه، مکانها، زمینشهری، طراحی باند فرودگاه

 .سنجی برای استفاده از انرژی باد اشاره کردفضای سبز، و امکان
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 1011-11 شماره بولتن

 1011ماه  بهمن

و تشکر دیرتق  

جداول، نمودارها  از دیریت بحران به سبب تهیه تعدادیو تشکر از همکاران مرکز ملی خشکسالی و مدیر مراتب تق به این وسیله -1

تولید در مقیاس کشوری و انجام برش استانی دراختیار این اداره کل قرارگرفته و نقشه های مورد استفاده در این بولتن که پس از 

  ابراز می گردد.است 

 ودبانی، فنی، فناوری اطالعات، تحقیقات دیش استانی ) همکاران پرتال نویسندگان این بولتن همچنین از تمامی همکاران -2

 می نمایند.  دیرو تق نقش داشتند سپاسگزاریآن که به نحوی در تهیه اطالعات الزم برای تدوین پیش بینی( 

 :نشریه همکاران این شماره 

 زهرا نجفی نیکـ 1

 عرب پور  مهدیهـ  2

 میترایاوریـ 3


