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 1401- 5شماره بولتن

 1401 ماهمرداد

 چکیده
 

شده است که حدود  نیتام آبی سال درصد 78 حدود( 31/05/1401 تا 01/07/1400)ماه مرداد انیتا پا 1401 -1400 یدر سال زراع

نقاط استان نسبت  هیمردادماه در کل انیتا پا ریاخ یشده سال زراع نی. درصد آب تامباشد یبارش بلندمدت م زانیدرصد کمتر از م 20

 زانیآن شازند به م نیشتریدرصد بلندمدت و ب 60حدود  زانیشده در خنداب به م نیآب تام نیبه بلندمدت کمتر بوده است. کم تر

از  یبوده است. در نقاط فیخف یخشکسال تیاستان در وضع یدر اغلب نواح یخشکسال تیوضع  باشد، یدرصد بلند مدت م82حدود 

ساوه  ه،یمحالت، خنداب، زرند یاز شهرستان ها یمتوسط بوده است. در مناطق یاستان بجز شهرستان فراهان خشکسال یشهرها

 بوده است. دیشد یخشکسال نداراک و شاز ن،یتفرش، خم ان،یآشت یاز شهرستان ها یو مناطق محدود جانیوکم

حداقل  نیانگیتر بوده است. مدرجه گرم4/0بوده که نسبت به بلند مدت  وسیدرجه سلس 7/26 نیانگمی بطور ماه استان در مرداد یدما

 زیحداکثر ن یدما نیانگیگرم تر بوده است. م وسیدرجه سلس 2/0بوده است که نسبت به بلند مدت  وسیدرجه سلس 9/18دما در استان 

 تر بوده استگرم وسیدرجه سلس 6/0باشد که نسبت به بلندمدت   یم وسیدرجه سلس 4/34 نیانگیبطور م

بررسی نقشه های پیش یابی مدل های مختلف هواشناسی نشان دهنده مهیا شدن شرایط 1401طی روزهای انتهایی تیر ماه   در این ماه

برای انتقال رطوبت از اقیانوس هند ناشی از پدیده مانسون بر روی کشور بود که طی روزهای بعد منجر به بارش های بی سابقه و وقوع 

خی سیالب های شدید در برخی مناطق کشور، بویژه مناطق نوار جنوب، نواحی مرکزی و دامنه های جنوبی البرز و دامنه های شرقی بر

زاگرس شد. از جمله در استان مرکزی این ناپایداری های همرفتی موجب ثبت رکورد های تازه ای در میزان بارش های تابستانه در 

 نقطه استان و خسارات جانی و مالی به برخی از شهروندان در بخش هایی از استان شد. استان و وقوع سیالب در چندین

 ستگاهیاز ا 1401در مرداد  نهیشیکه حداکثر باد ب دهد یرا نشان م یاستان مرکز کینوپتیس های ستگاهیسمت و سرعت باد در ا تیوضع

متر بر 12با  انیمردادماه در آشت  یبادها نهیشیسرعت باد ثبت شده در ب نیگزارش شده است. کمتر هیمتر برثان 29 محالت یهواشناس

هواشناسی کشاورزی در مرکز تحقیقات و پیش بینی هواشناسی استان طی روزهای یکشنبه و دیسکاشن جلسات  ثبت شده است.  هیثان

آفات و بیماری ها و ترویج(، شرکت خدمات با حضور نمایندگان سازمان جهاد کشاورزی)گروه باغبانی، زراعت و چهارشنبه هر هفته 

 شد.حمایتی و بیمه محصوالت کشاورزی استان با همکاری گروه پیش بینی، تحقیقات و شبکه پایش برگزار 
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 1401- 5شماره بولتن

 1401 ماهمرداد

 1401 ماهمرداد بارش استان در تحلیلی بر وضعیت      
 

 و مقایسه با سال گذشته و بلند مدت 1401 ماهمرداداطالعات بارش استان مرکزی در   -1جدول 

 
 

 

بوده میلیمتر  2/7استان مرکزیدر  1401 مردادمیزان بارش در دهد؛  اطالعات بارش استان و مقایسه با بلندمدت را نشان می 1 جدول

امسال در مقایسه با بارش مردادماه . لیمتر بوده استیم  0/1 مقدار بارش بلند مدتمیلیمتر و  4/0مقدار بارش سال گذشته  است.

 میلی متر بیشتر بوده است. 2/6بلندمدت 
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 1401- 5شماره بولتن

 1401 ماهمرداد

 درصد تأمین بارش سال آبی استان       

 

 
 شهرهای استان مرکزی 31/05/1401تا  01/07/1400درصد تامین بارش آبی در بازه   -1نمودار 

 

تا  01/07/1400)ماهمردادتا پایان  1400 -1401 در سال زراعی ،دهد شان مینرا درصد تأمین بارش سال آبی استان  1 نمودار

درصد آب  باشد.میزان بارش بلندمدت میدرصد کمتر از  20حدود که درصد سال آبی تامین شده است  78حدود  (31/05/1401

تامین شده در کم ترین آب  .نسبت به بلندمدت کمتر بوده است کلیه نقاط استاندر  ماهمردادتامین شده سال زراعی اخیر تا پایان 

 می باشد. درصد بلند مدت 82 حدود زانیبه م شازنددر و بیشترین آن  درصد بلندمدت 60خنداب به میزان حدود 
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 1401- 5شماره بولتن

 1401 ماهمرداد

 1401ماه مرداددر  جموع بارش استاندی مبنپهنه        

 

 استان مرکزی 1401 ماهمرداد ارش تجمعی بپهنه بندی   -1شکل 

 

میلیمتر   10تا  01/0اغلب بین در استان  1401ماه مردادبارش ها در  .دهدرا نشان می ماهمرداد قشه مجموع بارش استان درن 1شکل 

از شهر های خمین، محالت،  نقاطیمیلیمتر نیز بارش گزارش شده است . در  20تا 10استان بین  محدود دردر مناطقی  .بارش بوده است

 است. میلیمتر  بوده  40تا20بارش ها بین  آشتیان، تفرش و فراهان 
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 1401- 5شماره بولتن

 1401 ماهمرداد

 در مقایسه با بلندمدت 1401ماه مردادبندی اختالف بارش استان در پهنه      

 

 استان مرکزیدر مقایسه با بلندمدت در  1401ماه مردادبارش  اختالف پهنه بندی  -2شکل 

 

 15تا  2 بیننقاط استان  اغلب ها دربارشاختالف  دهد.نشان میرا در مقایسه با بلندمدت ماه مرداداستان در بارش  اختالفنقشه  2شکل 

شهر های دلیجان، محالت، خمین،  نقاطی از. این اختالف در دباش بیشتر از نرمال می میلیمتر 20محدودی از استان مناطق در و  میلیمتر

 .است  البیشتر از نرممتر میلی 40تا  20آشتیان، فراهان و تفرش 
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 1401- 5شماره بولتن

 1401 ماهمرداد

 1401 ماهمرداد تحلیلی بر وضعیت دمای استان در         

 

 
 استان مرکزی و مقایسه با بلندمدتماه مرداداطالعات دمای  -2جدول 

 

درجه  7/26 بطور میانگین ماهمرداد دهد؛ دمای استان دراستان و مقایسه با بلندمدت را نشان می ماهمرداد اطالعات دمای 2جدول 

بوده  درجه سلسیوس 9/18دما در استان  حداقل میانگین بوده است. ترگرملسیوس س درجه4/0که نسبت به بلند مدت  هسلسیوس بود

می درجه سلسیوس  4/34 بوده است. میانگین دمای حداکثر نیز بطور میانگین تر گرم درجه سلسیوس 2/0که نسبت به بلند مدت  است

درجه سلسیوس  5/23 با شازنددرجه سلسیوس و   4/28ساوه با  بوده است. ترگرم درجه سلسیوس 6/0  که نسبت به بلندمدتباشد 

 های استان بوده اند.ترین شهرستانخنک ترین و بترتیب گرم
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 1401- 5شماره بولتن

 1401 ماهمرداد

 استان و مقایسه با بلندمدتدی دماهای ح   

 
ه یندرجه سلسیوس باالترین دمای بیش 2/41 با ماهمرداد هفدهمدرساوه  4و3ول ابراساس جد ،در استان مرکزی 1401 سال ماهمرداد در

در بیشینه دمایی . است کمترین دمای کمینه مطلق را گزارش کردهدرجه سلسیوس   8/9 با ماهمرداد چهارمو بیست  درشازند مطلق و 

درجه  2/10 با ماهمرداد بیست و سوم در شازنددر  کمینه دماییو درجه سلسیوس  7/42 با ساوه در مرداد سوم درنیز  1400سال 

 در شازند ترین وگرم درجه سلسیوس 7/44با  03/05/1397تاریخ در ساوه ،ماهمرداد دمای بلندمدت است. از نظراتفاق افتاده سلسیوس 

 ترین شهرهای استان طی سال های گذشته بوده اند.خنک درجه سلسیوس   4/9 با   03/05/1394 تاریخ

 
 )درجه سلسیوس(ماهمرداددمای بیشینه مطلق  -3جدول 

 

 بلندمدتزراعی  99-01زراعی  00-01زراعی 

2/41 

 ساوه

17/05/1401 

7/42 

 ساوه

03/05/1400 

7/44 

 ساوه

03/05/1397 

 

 
 )درجه سلسیوس(ماهمرداد مطلق  کمینهدمای  -4جدول 

 

 زراعی بلندمدت 99-00زراعی  00-01زراعی 

8/9 

 شازند

24/05/1401 

2/10 

 شازند

23/05/1400 

 

4/9 

 شازند

03/05/1394 
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 1401- 5شماره بولتن

 1401 ماهمرداد

 مرکزی  استانهای شهرستانماه مردادمیانگین دمای دی بنهنهپ    

 

 
 استان مرکزی 1401 ماهمرداد دمای میانگیندی پهنه بن -3شکل

 

 استان، دمای میانگین در اغلب نقاطدر دهد؛ را نشان می 1401 ماهمرداد های استان درمیانگین دمای شهرستاننقشه پهنه بندی  2شکل 

 20دما در اغلب مناطق شهرستان شازند و مناطقی از سایر شهرستان های استان . درجه سلسیوس بوده است 30 تا 25 بین 1401 ماهمرداد

 درجه سلسیوس بوده است.  40تا  35میانگین دما دلیجان  و شهرستان های زرندیه، ساوهاز مناطقی در  درجه سلسیوس بوده است. 25تا 
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 1401- 5شماره بولتن

 1401 ماهمرداد

 استان نسبت به بلندمدتهای شهرستانماه مرداداختالف میانگین دمای دی پهنه بن  

 

 
 استان مرکزی 1401 ماهمرداداختالف دمای میانگین دی بنپهنه -4شکل

 
   و با نرمال استاننواحی اغلب در  دمامیانگین  اختالف .دهد را نشان میبا بلندمدت  1401 ماهمردادمیانگین دمای اختالف نقشه  3شکل 

، از شهر های اراک، آشتیاندر مناطق محدودی  .بوده استتر گرم سلسیوس درجه 5/1تا بلندمدت از  اختالفدرجه سلسیوس  5/0

و  شازندخنداب،  ساوه، زرندیه،شهرستان های  مناطقی ازگرم تر بوده است. درجه سلسیوس  5/2تا  5/1این اختالف و تفرش  ساوه

 بوده است.  خنک تردرجه سلسیوس 5/1تا  5/0 بین از بلندمدت مرداددلیجان اختالف میانگین دمای 
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 1401- 5شماره بولتن

 1401 ماهمرداد

 1401 ماهمرداد تحلیلی بر وقوع باد در استان طی  

 
 استانسینوپتیک های ایستگاهدر باد وضعیت سمت و سرعت -5جدول 

 نام ایستگاه

 حداکثر باد باد غالب

 سمت

 )جهت(

 درصد وقوع

 در ماه

 سرعت      

(m/s) 

 سمت 

 )درجه(

 180 14 20 جنوب شرق اراک

 70 12 40 شرق آشتیان

 220 17 28 شمال غرب دلیجان

 300 16 28 جنوب شرق غرق آباد

 260 15 26 شمال شرق خمین

 360 17 22 جنوب غرب خنداب

 130 14 24 غرب کمیجان

 330 29 22 شمال محالت

 280 18 20 جنوب شرق ساوه

 170 16 20 شمال  شازند

 250 14 18 جنوب شرق تفرش

 50 20 20 جنوب شرق زرندیه

 
 مردادباد بیشینه در  حداکثردهد که نشان میرا های سینوپتیک استان مرکزی باد در ایستگاه وضعیت سمت و سرعت 5جدول شماره  

 ماه درمرداد های باد بیشینهکمترین سرعت باد ثبت شده در  است.متر برثانیه گزارش شده  29 محالتاز ایستگاه هواشناسی  1401

  ثبت شده است. متر بر ثانیه12با آشتیان 
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 1401- 5شماره بولتن

 1401 ماهمرداد

 استان  سینوپتیکهای گلباد ایستگاه

                         
 تفرش غرق آباد و ستگاه های  ساوه، شازند،ا ماهمردادگلباد  -5شکل

 

 

 

 ایستگاه شازند ایستگاه ساوه

  
 ایستگاه تفرش آبادایستگاه غرق
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 1401- 5شماره بولتن

 1401 ماهمرداد

 

 ، خمین، خنداب، کمیجان، محالت و زرندیهدلیجانستگاه های  اراک، آشتیان، ای ماهمرداد گلباد -6شکل      

 

 

 ایستگاه دلیجان ایستگاه آشتیان ایستگاه اراک

  
 

 ایستگاه کمیجان ایستگاه خنداب ایستگاه خمین

   
  ایستگاه  زرندیه ایستگاه محالت
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 1401- 5شماره بولتن

 1401 ماهمرداد

 1401 ماهمرداد در استان تحلیلی بر وضعیت خشکسالی

 ماهه  سه  SPEIخشکسالی هواشناسی در سطح استان بر اساس شاخصدی بنپهنه

 

 
 1401مردادماهه تا پایان  3دوره   SPEIخشکسالی هواشناسی استان مرکزی بر اساس شاخص دی پهنه بن -7شکل

 

نسبت به بلندمدت در سطح استان  1401 مردادتا پایان ( ماهمرداد و ، تیرخرداد، )ماهه  سهدوره  یخشکسال تیوضع  7طبق شکل شماره 

 در نقاطیبوده است.  خفیف خشکسالیاستان در وضعیت  در اغلب نواحی وضعیت خشکسالی، دهد نشان می SPEIبر اساس مرکزی 

زرندیه،  خنداب، حالت،م ،دلیجان در مناطقی از شهرستان های وده است.ب متوسطخشکسالی  شهرستان فراهانشهرهای استان بجز از 

 بوده است. شدیدخشکسالی شازند  و ، اراکخمینآشتیان، تفرش،  یوکمیجان و مناطق محدودی از شهرستان ها ساوه
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 1401- 5شماره بولتن

 1401 ماهمرداد

 1401 ماه مرداد تحلیل سینوپتیکی استان در
دهنده مهیا شدن شرایط برای انتقال  بررسی نقشه های پیش یابی مدل های مختلف هواشناسی نشان1401انتهایی تیر ماه  طی روزهای 

طی روزهای بعد منجر به بارش های بی سابقه و وقوع برخی  رطوبت از اقیانوس هند ناشی از پدیده مانسون بر روی کشور بود که

یژه مناطق نوار جنوب، نواحی مرکزی و دامنه های جنوبی البرز و دامنه های شرقی بو سیالب های شدید در برخی مناطق کشور،

در  در استان مرکزی این ناپایداری های همرفتی موجب ثبت رکورد های تازه ای در میزان بارش های تابستانه زاگرس شد. از جمله

بررسی نقشه  هایی از استان شد. از شهروندان در بخش استان و وقوع سیالب در چندین نقطه استان و خسارات جانی و مالی به برخی

از دوشاخه شدن جریانات مانسون بر روی  های خروجی مدل های پیش بینی در روزهای پایانی تیر ماه و دهه اول مرداد ماه حاکی

حاکی از انتقال هسته به کشور بود. بررسی نقشه های سطوح فوقانی جو  رطوبت قابل مالحظه انتقال )9و 8شکل های (اقیانوس هند

استقرار پر ارتفاع  )10شکل (به عرض های شمالی تر از نرمال تا روی دریای خزر و آسیای میانه  جریانات جت استریم حنب حاره

کم ارتفاع معکوسی (  روی نواحی جنوبی کشور استقرار ناوه (11شکل)حاره از روی عربستان تا شمال فالت هندوکش بود  جنب

موجب چرخش جریانات مرطوب در شمال شرق  هکتو پاسکال700مربوط به تزار  (13و12شکل های   )و500ه تراز  مربوط ب4شکل  

اغلب مناطق نوار جنوب، مناطق شرق و مرکزی کشور و دامنه های جنوبی البرز  اقیانوس هند به سوی ایران و افزایش شدید رطوبت در

دلیل  به  مربوط به رطوبت سطحی(17و16شکل های  )هکتو پاسکال و 700از  مربوط به تر( 15و14شکل های  ) و شرقی زاگرس شد

 خشک سطوح فوقانی جو، همچنین وجود این هوای به شدت مرطوب در الیه های نزدیک به زمین و الیه های میانی جو و هوای نسبتا

تصاویر ( dry line )شمال غرب کشورباالتر واقع در شمال و  برخورد دو توده هوای مرطوب و هوای خشک عرض های جغرافیایی

اثرات توپوگرافی و صعود واداشته از نواحی کوهستانی و مرتفع موجب افزایش شدید شاخص  همچنین (19و18شکل های   )ماهواره

مرداد ماه  9تا   5این ناپایداری های همرفتی از روز ( 20شکل  )ناپایداری همرفتی در کشور از جمله استان مرکزی شد  های

تگرگ و وزش باد بسیار شدید در استان  موجب بارش های رگباری نقطه ای شدید و رعدوبرق و در برخی از نقاط بارش1401

 مرکزی شد.

حاکی از دو شاخه شدن 1401مردا ماه  5هکتوپاسکال چهارشنبه  ٩25:جریان های هوا و سرعت باد در تراز    8شکل

 مرطوب این تراز به کشور می باشد انتقال جریاناتروی اقیانوس هند وجریانات بر
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حاکی از دو شاخه شدن جریانات 1401مردا ماه 5هکتوپاسکال چهارشنبه 700جریان های هوا و سرعت باد در تراز  : ٩شکل 

 روی اقیانوس هند و انتقال جریانات مرطوب این تراز به کشور می باشد بر

 

 

 

 

 

 

 

 

حاره ای در عرض های ( jet stream)پاسکال نشان دهنده انتقال رود بار هکتو200سرعت و جهت باد در تراز    :10شکل  

 جو به عرض های شمالی تر از ایران می باشد باالی
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 این تراز ازLهکتو پاسکال بر روی کشور و کشیده شدن ناوه معکوس کم ارتفاع 500تراز  H   موقعیت پر ارتفاع : 11شکل  

 1مرداد ماه 6صفر روز  عرض های جنوبی بر روی کشور در ساعت 

 
 

 

شور در ساعت صفر روز  هکتو پاسکال بر روی نواحی جنوبی ک 700تراز  L موقعیت ناوه معکوس کم ارتفاع  : 12شکل 

 که با جریان پادساعتگرد خود موجب فرارفت رطوبت بر روی کشور می شود1401 مرداد ماه6
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شور در ساعت صفر روز  هکتو پاسکال بر روی نواحی جنوبی ک700تراز  ( Lکم ارتفاع  )موقعیت ناوه معکوس  : 13شکل 

 که با جریان پادساعتگرد خود موجب فرارفت رطوبت بر روی کشور می شود1401 مرداد ماه7

 

 1مرداد 6هکتوپاسکال پنجشنبه  700رطوبت نسبی تراز  :   14شکل
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 1مرداد 7هکتوپاسکال جمعه  700رطوبت نسبی تراز  :  15شکل 
 

 

 

 

نشان دهنده افزایش رطوبتدر اغلب 1401مرداد  7در ساعت صفر گرینویچ جمعه  ( dew point)دمای نقطه شبنم   :  16شکل

 مناطق کشور بویژه نیمه جنوبی کشور می باشد
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 نسبی در نوارنشان دهنده افزایش رطوبت 1401مرداد  7رطوبت نسبی سطح زمین در ساعت صفر گرینویچ جمعه  :17شکل  

 جنوب، نواحی مرکزی و دامنه های البرز و زاگرس می باشد

 
 

 

 

  

 

کشور از تصاویر ماهواره بخار  تفاوت رطوبت شدید مناطق جنوب و مرکز کشور با نواحی غرب و شمال غرب :   18شکل

 1مرداد 6عصر روز  7ساعت  ( dry line ) آب
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 و مرکز کشور با نواحی غرب و شمال غرب کشور از تصاویر ماهواره بخار آب تفاوت رطوبت شدید مناطق جنوب: 1٩شکل  

 (dry line )  1مرداد 7عصر روز  ٩ساعت 

 

شاخص در مناطق جنوب، مرکز بر روی کشور و مقادیر باالی این K-Indexمیزان شاخص ناپایداری همرفتی  :   20شکل

 دامنه های البرز و زاگرس کشور و
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 1401 ماهمرداد جوی دراستان طی مخاطراتتحلیلی بر 
 
 نارنجی هشدار یک وقرمز: اقدام کنید(  -نارنجی: مراقب باشید -)زرد: آگاه باشید زردسطح هواشناسی هشدار  3،  1401 ماهمرداد در  

 . است تقویت ناپایداری های همرفتی صادر شدهبرای  ماهمرداد 6 در

 

 تاریخ هشدار

 (1401 ماهمرداد)

  هشداربازه 

 (1401 ماهمرداد)

پدیده یش بینی 

 شده در هشدار
 مخاطره

 09/05تا 05/05 40/05
افزایش ناپایداری 

 های همرفتی

و رعدوبرق  و وقوع رگبار و  افزایش ناپایداری های همرفتی

از گردو خاک تگرگ و سیالب ودر برخی مناطق مستعد 

گزارش میلیمتر 2/4ایستگاه سینوپتیک محالت در این روز  

 شد

 09/05تا  06/05 60/05

تقویت  

ناپایداری های 

  همرفتی

در ساعات بعد از ظهر و ساعاتی از شب در برخی نقاط رگبار 

 مناطق مستعد  تگرگ وگردو های شدید و رعدو برق در

  خاک

 16/05تا  15/05 12/05
افزایش ناپایداری 

 های همرفتی

افزایش ناپایداری های همرفتی در برخی دامنه های شرقی 

 از جمله استان مرکزی زاگرس 

18/05 19/05  
 یداریناپاتداوم 

 یهمرفت یها

بر ساعت گزارش  لومتریک 47 محالت ستگاهیسرعت باد در ا

 گردوخاک در سطح استان گزارش شد. دهیشد و پد
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 1401 ماهمرداد استان طیدی هواشناسی کاربرگزارشی از فعالیت های توسعه 

 
با حضور و چهارشنبه هر هفته هواشناسی کشاورزی در مرکز تحقیقات و پیش بینی هواشناسی استان طی روزهای یکشنبه دیسکاشن جلسات 

نمایندگان سازمان جهاد کشاورزی)گروه باغبانی، زراعت و آفات و بیماری ها و ترویج(، شرکت خدمات حمایتی و بیمه محصوالت کشاورزی 

 . در این جلسات توصیه های برای کشاورزان داده شد.شداستان با همکاری گروه پیش بینی، تحقیقات و شبکه پایش برگزار 

 امل موارد ذیل بود :این توصیه ها بیشتر ش

 با توجه به وزش باد شدید.های گلخانه ها حفاظت از پوشش -1

 باغات و کاهش دور آبیاری با توجه به وضعیت دما مرتب آبیاری  -2

 عملیات سمپاشی و مبارزه با آفات در روزهای پایدار و ساعات خنک روزتوصیه  -3

 وضعیت دما تنظیم نور و دما در گلخانه ها با توجه به تابش و  -4

 برداشت محصوالت و انتقال به انبار مناسب با توجه به ناپایداری های جوی -5

 

 مردادماههای در بارش گزارش از اقدامات 
معاون توسعه و پیش بینی حضور فعال مدیر کل و  تشکیل جلسه ستاد مدیریت بحران در استانداری استان به ریاست استاندار مرکزی و با -1

 هواشناسی استان
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 با حضور روسای ادارات هواشناسی تشکیل جلسات ستاد مدیریت بحران در محل فرمانداری های شهرستان های استان -2

 
 
محل اداره  دستور تشکیل اتاق تحلیل وضعیت جوی در هواشناسی استان3مرداد ماه و به دنبال صدور هشدار نارنجی شماره 6از روز پنجشنبه  -3

 .در بستر مجازی توسط مدیر کل مدیریت بحران استان صادر گردید کل مدیریت بحران و همچنین

کل و فضای مجازی با مشارکت کارشناسان دستگاه  تشکیل میز بحران با حضور مدیر، معاون، رئیس پیش بینی و پیش بین ها در محل اداره -4

 تلفتی و بستر مجازی ران استان مرکزی و تبادل اطالعات بصورت حضوری،ارتباط مستمر با مدیریت بح های اجرایی ذیربط

 گزارش مستمر کارشناسان هواشناسی در پیش بینی اداره کل هواشناسی استان و انجام مصاحبه توسط مدیر کل و معاون توسعه -5

 صداوسیما استان مرکزی
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 پیوست

 معرفی گلباد -1پیوست شماره 
 
سه مشخصه اصلی شاخص باد  و باشدهای باد در یک منطقه میشناختی برای نمایش مشخصات و ویژگی لباد، نمودار و شکلی اقلیمگ 

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

جهت باد، و شود باشد که با نات یا متر بر ثانیه سنجیده میمیزان جریان هوا می شده و باد به وقوع پیوسته است. سرعت باد نشانگر

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

ها، نشانگر خامت گلضیز نمایشگر سرعت و جهت باد است. ها ندهد گلوسط این گلباد میزان باد آرام در یک منطقه را نمایش می

-به دو روش دستی و نرم وگردند نه ترسیم مییانه یا ماهیاگلباد به صورت سال. ها نشانگر تعداد وقوع باد استسرعت باد و طول گل

شده و تعداد فراوانی باد، باد آرام،  های باد منطقه آمار و اطالعات هواشناسی گرفته. در روش دستی ابتدا شاخصشودافزاری تهیه می

شود.میزان قطر دایره و طول و ضخامت ا نسبت به کل گرفته میهسرعت و جهت باد محاسبه شده و سپس درصد هر یک از شاخص

تهیه شده Excel  افزاری باید آمار و اطالعات در یک فایلبرای ترسیم گلباد به روش نرمدد. گرها بر حسب این درصد ترسیم میگل

است. نمودارهای به دست آمده  WR-plotافزار افزار مورد استفاده در ترسیم گلباد نرمتریننرم. عمدهافزار ویژه گلباد گرددو وارد نرم

شود. متر بر ثانیه نوشته می 5/0اند که در دایره مرکزی آن درصد فراوانی وزش بادهای کمتر از های هم مرکزی تشکیل شدهاز دایره

غربی غربی، غربی و شمال، جنوبشرقی، جنوبشرقی، شرقی، جنوبها غالباً در هشت سمت شمال، شمالهای باد بر روی دایرهمتس

شوند. آنگاه فراوانی هر گستره میدیبنگروه دسته 8های باد نیز بر اساس روش سازمان هواشناسی جهانی به شود. سرعتنمایش داده می

های مختلف با یکدیگر جمع شوند و شود. اگر فراوانی هر گستره در سمتها مشخص میسمت باد بر روی دایره سرعت باد با توجه به

فراوانی آرامه نیز به آن افزوده شود، حاصل صدرصد را نشان خواهد داد، و این به این معناست که تعداد کل بادها لحاظ شده است. 

ز .اشوندفی( دشوار است زیرا اثرات محلی باعث تغییرات مهمی در جریانات هوا میفسیر یک گلباد بدون نقشه برجستگی )توپوگرات

های ورزشی و غیره، عدم استقرار ها، زمینهای شهری، طراحی باند فرودگاهطراحیآمایش سرزمین، توان به کاربردهای گلباد می

 .سنجی برای استفاده از انرژی باد اشاره کردو امکانیابی جهت گسترش فضای سبز، صنایع آالینده در جهت باد غالب منطقه، مکان
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 تقدیر و تشکر
 

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

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

 از گردد. اداره کل قرارگرفته است ابر

نویسندگان این بولتن همچنین از تمامی همکاران استانی ) همکاران پرتالش دیدبانی، فنی، فناوری اطالعات و پیش بینی(  که به  -2

 نحوی در تهیه اطالعات الزم برای تدوین آن نقش داشتند سپاسگزاری و تقدیر می نمایند. 

 
 :بولتن نویسندگان

 هواشناسی کاربردی(گروه تحقیقات رییس )یدی محمود ام

 مژگان فالح زاده )کارشناس هواشناسی کاربردی و مدیریت بحران(

 

 


