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چکیده
میانگین بارش کل استان در شهریور ماه  1401برابر 0/2میلی متر بوده است که نسبت به آمار بلند مدت در مدت مشابه 0/4میلی متر کاهش
یافته است.در شهریور ماه بیشترین بارندگی در ایستگاه دره شهر با  1/2میلی متر رخ داده است  .درصد تامین بارش استان تا پایان شهریور
ماه سال جاری  ۳8/9درصد بارش سال آبی کامل می باشد .
کمترین دمای کمینه استان ایالم در شهریور ماه  1401برابر 18/1درجه سلسیوس و مربوط به شهرستان هلیالن بوده است که در مقایسه با
بلند مدت 1/8درجه سلسیوس گرمتر شده است .حداکثر دما در این ماه با  4۳/5درجه سلسیوس از ایستگاه دهلران گزارش شده است .
میانگین دمای استان طی شهریور ماه  1401به۳2/7درجه سلسیوس رسیده است که نسبت به میانگین بلند مدت شهریور ماه که  ۳0/9درجه
سلسیوس بوده است 1/8درجه افزایش را نشان می دهد.
بیشینه باد استان در شهریور سال  1401از ایستگاه دره شهر به میزان  26متر بر ثانیه و با جهت جنوب غربی گزاش شده است  .همچنین
جهت باد غالب استان جنوبی بوده است.
پهنه بندی خشکسالی هواشناسی سه ماه منتهی به شهریور ماه با استفاده از شاخص  SPEIبیانگر این است کل استان ایالم درگیر
خشکسالی بسیار شدید می باشد  .در نواحی بسیار محدود و پراکنده ای در استان خشک سالی متوسط تا شدید را شاهد هستیم .
در ابتدای نیمه ی اول ماه کاهش نسبی دما و در برخی ساعات وزش باد نسبتاً شدید رخ داد در ادامه ی این نیمه بعلت استقرار پرارتفاع
و تداوم آن و همچنین وجود کم فشار و ایجاد جریانات جنوب غربی در برخی روزها شاهد نفوذ گرد وغبار به استان بودیم که بیشترین
تاثیر را در مناطق مرزی ( شهرستان های مهران و دهلران) داشت.در نیمه ی دوم این ماه با آغاز جریانات جنوب غربی و سپس فرارفت
هوای سرد افت دمایی  ۳تا  5درجه سانتیگراد در استان رخ داد و هوای خنک در منطقه مستقر شد.
از مهمترین مخاطرات این ماه گرد و غبار و وزش باد نسبتا شدید تا شدید,کاهش دید افقی,افت کیفیت هوا درمسیرها و شهرهای منتهی
به کربال و نجف و همچنین رگبار و رعد و برق (به ویژه در ارتفاعات) و وزش باد نسبتا شدید تا شدید موقتی در بیشتر روزهای این ماه
بخصوص در نیمه ی دوم آن می باشد .
عمده فعالیت ها در خصوص فعالیت های توسعه هواشناسی کاربردی ,شرکت در جلسه کمیته هواشناسی کشاورزی پدید ه محور بصورت
آنالین ،به روز رسانی سامانه تهک  ,اجرای طرح های پژوهشی ,تهیه گزارشات برای مدیریت بحران ,تهیه جدول دما و بارش ماهانه و
بارگذاری در سایت تهیه پاورپوینت ها و گزارشات مورد نیاز مدیریت و  ...می باشد.
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تحلیلی بر وضعیت بارش استان در شهریور ماه 1401
 جدول اطالعات بارش استان و مقایسه با سال گذشته و بلند مدت
جدول  :1مقایسه بارش استان در شهریور ماه  1401با مدت مشابه سال گذشته و بلند مدت

توصیف و تحلیل بارش استان:
مطابق جدول شماره  ،1شهریور ماه  1401بارشی بین 0/0تا  1/2را شاهد بوده ایم .همچنین میانگین بارش استان در شهریور ماه سال جاری
 0/2و در سال گذشته  0/0میلی متر بوده است که میانگین بارش استان در شهریور ماه  1401نسبت به مدت مشابه در بلند مدت  0/4میلی
متر کاهش یافته است  .همچنین  ۳8/9درصد بارش نرمال سال زراعی استان ایالم از مهر تا شهریور ماه سال جاری بوده است  .بیشترین
میزان بارندگی مربوط به شهرستان دره شهر با  1/2میلی متر در نیمه ی جنوبی استان می باشد.
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 درصد تأمین بارش سال آبی استان

نمودار  :1درصد تامین بارش سال آبی استان ایالم در شهریور ماه  1401ومقایسه با بلند مدت

درصد تامین بارش در سال آبی استان ایالم در بازه زمانی  1400/7/1تا  1401/6/۳1نزدیک  % 40بوده است .نمودار  1کاهش بسیار زیاد
درصد تامین بارندگی در بازه مذکور را نسبت به بلند مدت نشان می دهد  .همچنین از ابتدای سال زراعی تا آخر شهریور ماه دره شهر
بیشترین درصد بارش دریافتی با  60درصد را دارا بوده است و کمترین درصد تامین بارش در این بازه زمانی مربوط به شهرستان مهران
با  20درصد می باشد .
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 پهنهبندی مجموع بارش استان

شکل  :1پهنه بندی بارش تجمعی در شهریور ماه1401

بر اساس پهنه بندی بارش تجمعی استان درشهریور ماه ( 1401شکل ,)1بارش تجمعی استان مربوط به ناحیه کوچکی از شهرستان دره
شهر و آبدانان و دهلران و همچنین قسمتهایی از نواحی شمالی استان  ,شامل نواحی محدودی ازشهرستان ایالم و مناطق بسیار کوچکی از
مهران و ایوان می باشد .که بارشی بین  1/0تا  7/0میلی متر داشته است .سایر نواحی استان بارش تجمعی  0/0را در طی ماه جاری ثبت
داشته اند .
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تحلیلی بر وضعیت دمای استان در شهریور ماه 1401
 جدول اطالعات دمای استان و مقایسه با بلند مدت
جدول شماره  : 2اطالعات متغیرهای سه گانه میانگین دمای استان در شهریور ماه  1401و مقایسه با بلند مدت

جدول شماره 2دمای میانگین کمینه و بیشینه و همچنین دمای میانگین شهرستانهای استان ایالم را نشان می دهد و مطابق با آن  ,میانگین
دمای استان ایالم  ۳2/7درجه سلسیوس می باشد که مقایسه ی دمای میانگین بلند مدت استان در مدت مشابه که  ۳0/9است  1/8درجه
سلسیوس افزایش دمای میانگین در شهریور ماه سال جاری رخ داده است  .میانگین دمای کمینه استان  24/8درجه سلسیوس بوده که
نسبت به میانگین کمینه بلند مدت مشابه که این مقدار  22/8درجه سلسیوس بوده است افزایش 2/0درجه ای را نشان می دهد  .همچنین
دمای میانگین بیشینه استان در شهریور ماه سال جاری بین  ۳6/4درجه سلسیوس در شهرستان ایوان و  4۳/5درجه سلسیوس در شهرستان
دهلران بوده است .و نیز میانگین دمای بیشینه استان  40/5درجه سلسیوس می باشد که نسبت به بلند مدت 1/5افزایش را نشان میدهد.
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 دماهای حدی استان و مقایسه با بلندمدت

دمای بیشینه مطلق شهریور ماه
(درجه سلسیوس)
جدول شماره  : 3بیشینه مطلق دمای شهریور ماه( 1401درجه سلسیوس)

سال 1401

سال 1400

بلند مدت

48/4

50/2

51/6

مهران

مهران

مهران

1401/6/12

1400/6/6

1۳95/6/7

مطابق با جدول شماره شماره  ۳دمای بیشینه مطلق گزارش شده در شهریور ماه استان ایالم مربوط به شهرستان مهران با دمای حداکثر
 48/4می باشد که این مقدار در سال گذشته و بلند مدت نیز مربوط به همین شهرستان با دمای حداکثر  50/2درجه سلسیوس در سال
 1400و  51/6درجه سلسیوس در شهریور سال  1۳95بوده است .

دمای کمینه مطلق شهریور ماه
(درجه سلسیوس)
جدول شماره  : 4کمینه مطلق دمای شهریور ماه (1401درجه سلسیوس)

سال 1400

بلندمدت

15

14/3

10/2

ایالم

ایالم

ایالم

1401/6/12

1400/06/30

1385/06/26

سال 1401

جدول شماره  4مقایسه دمای کمینه مطلق استان در شهریور  1401در مقایسه با سال گذشته و بلند مدت را نشان می دهد .که دمای کمینه
مطلق استان در سال جاری مربوط به شهرستان ایالم با 15درجه سلسیوس می باشد .این کمیت در سال گذشته و بلند مدت مربوط به
همین شهرستان به ترتیب با  14/۳درجه سلسیوس در 1400/06/۳0و 10/2درجه سلسیوس در  1۳85/06/26رخ داده است .
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 پهنهبندی میانگین دمای شهرستانهای استان

شکل  :2پهنه بندی میانگین دمای استان در شهریور ماه 1401

بر اساس نقشه پهنه بندی شکل  2دمای میانگین استان در شهریور ماه سال جاری بین  25تا  40درجه سلسیوس بوده است.غالب مناطق
جنوب و جنوب غربی و غرب استان دارای دمای  ۳0تا  40درجه ی سلسیوس بوده است که در مناطق مرکزی استان این پارامتر به  25تا
 ۳0درجه سلسیوس و در پاره ای نقاط پراکنده در قسمت های مرکزی استان به  15تا  20درجه سلسیوس رسیده است .
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 پهنه بندی اختالف میانگین دمای شهرستانهای استان نسبت به بلندمدت

شکل  :3پهنه بندی اختالف میانگین دمای استان نسبت به بلند مدت در شهریور ماه 1401

مطابق شکل  ۳میانگین دمای استان درشهریور ماه سال جاری نسبت به بلند مدت  ,در نقاط مرکزی استان ,شامل مناطقی از شهرستان
دهلران ,ملکشاهی ,مهران و نقاطی از شهرستان ایالم و سیروان و چرداول اختالف دمای میانگین نسبت به بلند مدت در این ماه بین  2/5تا
 4/5درجه سلسیوس بوده است .در سایر نقاط استان اختالف دما تقریبا بین  0/5تا  2/5درجه سلسیوس را شاهد بوده ایم .
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تحلیلی بر وقوع باد در استان طی شهریور ماه 1401
 وضعیت سمت و سرعت باد در ایستگاههای سینوپتیک استان
جدول  :5وضعیت سمت و سرعت باد در ایستگاه های سینوپتیک استان در شهریور ماه 1401
باد غالب
نام ایستگاه

حداکثر باد

سمت

درصد وقوع

سمت

سرعت

(جهت)

در ماه

(درجه)

() m/s

ایستگاه ایالم

شرقی

30

270

16

ایستگاه آبدانان

جنوب شرقی

22

330

21

ایستگاه ایوان

شمال غربی

24

340

16

ایستگاه سرابله

شرقی

24

240

17/8

ایستگاه دره شهر

جنوب غربی

22

250

26

ایستگاه دهلران

جنوبی

18

270

13

ایستگاه مهران

غربی

30

310

14

ایستگاه لومار

جنوبی

26

340

10

ایستگاه ملکشاهی

شمالی

26

290

18

ایستگاه بدره

جنوبی

26

200

16

بر اساس جدول شماره ( )5در مرکز استان و ایستگاه فرودگاهی (ایستگاه ایالم ) جهت باد غالب در شهریور ماه سال 1401
شرقی بوده که  ۳0درصد از کل باد وزیده شده در این ماه را شامل می شود  .همچنین این ایستگاه دارای 2/ 8درصد باد آرام بوده است.

حداکثر سرعت باد در این ایستگاه  16متر بر ثانیه و سمت غربی ثبت گردیده است .
در ایستگاه سینوپتیک آبدانان باد غالب در جهت جنوب شرقی بوده است و  22درصد را به خود اختصاص داده است  .باد آرام این
ایستگاه  ۳/9درصد می باشد و باد حدکثر آن  21متر بر ثانیه ثبت گردیده که سمت آن در جهت شمال غربی بوده است .
در ایستگاه سینوپتیک ایوان جهت باد غالب در شهریور ماه سال جاری شمال غربی ثبت گردیده است و درصد وقوع آن  24درصد
می باشد  .باد آرام در این ایستگاه نیز 0/0درصد بوده است .حداکثرباد در این ایستگاه  16متر بر ثانیه می باشد که سمت آن شمال غربی
می باشد .
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در ایستگاه سینوپتیک سرابله جهت باد غالب شرقی می باشد که درصد وقوع آن در شهریور ماه سال جاری  24درصد می باشد .
همچنین درصد باد آرام در این ایستگاه  12/۳درصد است .باد حداکثر آن 17/8متر بر ثانیه بوده که سمت آن جنوب غربی می باشد .
در ایستگاه سینوپتیک دره شهر در این ایستگاه باد غالب در جهت جنوب غربی ثبت گردیده است که درصد وقوع آن  22درصد
می باشد و باد آرام  9/7درصد از باد وزیده شده در این ایستگاه را تشکیل می دهد .باد حداکثر این ایستگاه در شهریور سال جاری 26
متر بر ثانیه بوده است و سمت آن جنوب غربی می باشد .

در ایستگاه سینوپتیک دهلران جهت باد غالب در شهریور ماه  1401در این ایستگاه  ,جنوبی بوده که  18درصد از کل باد وزیده
شده در این ماه را شامل می شود .حداکثر سرعت باد ثبت شده در این ایستگاه 1۳متر بر ثانیه و غربی ثبت شده است .باد آرام در شهریور
سال جاری 5/2درصد را شامل می شود .
در ایستگاه سینوپتیک مهران در شهریور ماه  1401باد غالب گزارش شده از این ایستگاه غربی بوده که  ۳0در صد از کل باد وزیده
شده را شامل می شود  .باد آرام این ایستگاه  4/5درصد می باشد .حداکثر باد در این مدت  14متر بر ثانیه بوده است که سمت آن شمال
غربی ثبت گردیده است .
در ایستگاه سینوپتیک لومار جهت باد غالب در شهریور ماه  1401در این ایستگاه  ,جنوبی بوده که  26درصد از کل باد وزیده شده
در این ماه را شامل می شود .حداکثر سرعت باد ثبت شده در این ایستگاه  10متر بر ثانیه و سمت شمال غربی ثبت شده است .باد آرام در
شهریور سال جاری  12/۳درصد را شامل می شود .
در ایستگاه خودکار ملکشاهی در این ایستگاه باد غالب در جهت شمالی ثبت گردیده است که درصد وقوع آن 26درصد می باشد.
باد حداکثرثبت شده در این ایستگاه در شهریور سال جاری  18متر بر ثانیه بوده است و سمت آن شمال غربی می باشد .
در ایستگاه خودکار بدره جهت باد غالب در شهریور ماه  1401در این ایستگاه  ,جنوبی بوده که  26درصد از کل باد وزیده شده در
این ماه را شامل می شود .حداکثر سرعت باد ثبت شده در این ایستگاه  16متر بر ثانیه و سمت جنوب غربی ثبت شده است .
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 گلباد ایستگاههای سینوپتیک استان

ایستگاه مهران

ایستگاه فرودگاهی ایالم

ایستگاه آبدانان

ایستگاه سرابله

شکل:4گلباد ایستگاههای سینوپتیک ایستگاه های فرودگاهی ایالم  -مهران  -سرابله –آبدانان
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ایستگاه دهلران

ایستگاه دره شهر

ایستگاه ایوان

ایستگاه لومار

شکل:5گلباد ایستگاههای سینوپتیک ایستگاه های دره شهر -دهلران –لومار
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شکل :6گلباد ایستگاههای بدره  -ملکشاهی

13

شماره بولتن 1401-6
شهریور ماه 1401

تحلیلی بر وضعیت خشکسالی استان در شهریور ماه 1401
 پهنهبندی خشکسالی هواشناسی در سطح استان بر اساس شاخص SPEIسه ماهه

دوره سه ماهه
شکل  :7پهنه بندی خشکسالی استان در شهریور ماه  1401بر اساس شاخص SPEI

شکل  7پایش خشکسالی با شاخص  SPEIرا نمایش می دهد  .این شاخص  ,شاخص تبخیر تعرق بارندگی استاندارد شده می باشد  .و
عالوه بر بارش  ,میزان تبخیر و تعرق نیز لحاظ می گردد  .بر اساس این شکل پهنه بندی خشکسالی در دوره سه ماه منتهی به شهریور ماه,
کل استان ایالم درگیر خشکسالی بسیار شدید می باشد  .در نواحی بسیار محدود و پراکنده ای در استان خشک سالی متوسط تا شدید را
شاهد هستیم .تنها ناحیه ای بسیار کوچک از شهرستان هلیالن در حد نرمال و ترسالی ضعیف تا متوسط ثبت گردیده است.
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تحلیل سینوپتیکی استان در شهریور ماه 1401
دهه اول شهریور ماه

در روزهای ابتدایی این ماه به دلیل عقب نشینی پرارتفاع و همچنین تشکیل ناوه روی میترانه و جریانات جنوب غربی روی کشور عراق،
ترکیه و سوریه ،کاهش نسبی دما و در برخی ساعات وزش باد در بازه نسبتاً شدید رخ داد که سبب نفوذ گردوخاک بویژه در نواحی
مرزی شد .تشکیل ناوه سبب رشد ابرهای همرفتی و بارش پراکنده در ارتفاعات شد (شکل شماره 8و )9در روزهای میانی این دهه نیز به
دلیل استقرار و تداوم ریج و با توجه به وزش باد روی کشور عراق نفوذ گردوغبار به نواحی مرزی را شاهد بودیم

شکل  - 8الگوی ارتفاع ژئوپتانسیلی تراز  500میلی باری 1401 /06/2
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شکل  -9الگوی فشاری تراز سطح زمین 1401/06/2

دهه دوم شهریور ماه:

در این دهه استقرار پرارتفاع و تداوم آن و همچنین وجود کم فشار در منطقه سبب ایجاد جریانات جنوب غربی شده که در برخی روزها
شاهد نفوذ گردوغبار به استان بودیم که بیشترین تاثیر را در مناطق مرزی( شهرستان های مهران و دهلران) داشت.

شکل-11الگوی فشاری تراز سطح زمین1401 /06/22

شکل  -10الگوی ارتفاع ژئوپتانسیلی تراز  500میلی باری 1401 /06/22
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دهه سوم شهریور ماه

در ابتدای این دهه دمای هوا به طور محسوس کاهش یافت و شرایط برای رشد ابرهای همرفتی فراهم شد .همانطوری که از شکل شماره
 10و  11پیداست روز  22شهریور با عقب نشینی و حرکت پرارتفاع به عرض های پایین تر و استقرار ناوه در شرق مدیترانه جریانات
جنوب غربی آغاز شد و روزهای پس از آن فرارفت هوای سرد موجب افت محسوس دما بین  ۳تا  5درجه سانتی گراد در سطح استان
شد و هوای خنک در استان مستقر شد .ناگفته نماند طی این مدت گردوغبار در نواحی مرزی از دیگر پدیده های مهمان در استان بود.
اواخر دهه به تدریج از شدت گرمای تابستانه کاسته شد و به دلیل استقرار ناوه بر روی مدیترانه و دریای سرخ اثرات جریانات جنوب

غربی تداوم داشت که گذر این سامانه ناپایدار باعث ابرناکی و وزش باد لحظه ای شد.
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تحلیلی بر مخاطرات جوی در استان طی شهریور ماه 1401
جدول شماره  : 6نوع هشدار و مخاطرات جوی در شهریور ماه  1401در استان
شماره

نوع هشدار

تاریخ صدور

زمان اعتبار

1

هشدار زرد

1401/06/2

1401/06/5

2

هشدار زرد

1401/06/5

1401/06/7

۳

هشدار زرد

1401/06/1۳

1401/06/15

4

هشدار زرد

1401/06/16

1401/06/17

5

هشدار زرد

1401/06/22

1401/06/26

6

هشدار زرد

1401/06/29

1401/07/1

نوع مخاطره /اثر مخاطره

رگبار و رعد و برق(نقطه ای)وزش باد شدید حاصل از فعالیت ابر همرفتی -گردو خاک
محلی /هرچند مدلهای عددی بارش خاصی را نشان نمی دهد.اما شرایط افزایش نسبی
شاخص های ناپایداری به ویژه در ارتفاعات می تواند منجر به بارش های نقطه ای رگباری
شود که احتمال صاعقه -وزش باد ناگهانی و رواناب را در نواحی مستعد به دنبال خواهد
داشت
 -1گرد و غبار-احتمال افت کیفیت هوا و کاهش نسبی دید
 -2رشد ابرهای همرفتی و رگبار و رعد و برق نقطه ای-وزش باد شدید لحظه ای حاصل از
ابرهای همرفتی  /هرچند مدل های عددی بارشی را برای این سامانه نشان نمی دهد اما به
دلیل باال بودن شاخص های همرفتی احتمال رشد ابرو بارش رگباری و رعد و برق نقطه ای
وجود دارد
گرد و غبار-وزش باد نسبتا شدید تا شدید/کاهش دید افقی-افت کیفیت هوا-مسیرها و
شهرهای منتهی به کربال و نجف تا سه روز آینده شاهد بروز گرد و غبار و گاهی وزش باد
نسبتا شدید خواهد بود
-1رگبار و رعد و برق (به ویزه در ارتفاعات) -وزش باد نسبتا شدید تا شدید موقتی /
احتمال آسیب به تاسیسات سبک به سبب وزش باد ,احتمال صاعقه,احتمال تشدید نقطه ای
بارش و آبگرفتگی موقت
-2وزش باد و گرد و غبار  -در مسیرهای منتهی به شهرهای کربال و نجف گاهی بروز
گردوغبار پیش بینی می شود /احتمال آسیب به تاسیسات سبک-احتمال کاهش دید افقی و
افت کیفیت هوا
وزش باد گاهی شدید –احتمال نفوذ گرد و غبار بویژه نوار مرزی /احتمال آسیب سازه های
سبک-افت کیفیت هوا در ناحیه ی مرزیو در شهر های ما بین کربالی معلی تا مهران
1وزش باد شدید موقتی-رگبار و رعد و برق نقطه ای( احتمال آسیب به تاسیسات سبک-احتمال اصابت صاعقه-احتمال آبگرفتگی موقتی در نواحی مستعد)
-2نفوذ گرد و غبار ( کاهش دید افقی و افت کیفیت هوا)
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گزارشی از فعالیت های توسعه هواشناسی کاربردی استان طی شهریور ماه 1401
 شرکت در جلسات هفتگی دیسکاشن پیش بینی و کشاورزی و جلسات بحث توصیه های پدیده محور سازمان ارسال توصیه های هواشناسی کشاورزی استان به طور پیوسته در تاریخهای مشخص شده ,به سازمانشرکت در دوره های آموزش مجازی مربوط به گروه تحقیقات پاسخ گویی به دانشجویان و اعضا هیئت علمی دانشگاه در موضوعات مورد درخواست شرکت در جلسات پژوهشی استان تهیه ی بولتن های استانی  ,ماهانه ,فصلنامه و سالنامه تهیه برنامه برای اجرای تهک در مرکز استان تهیه پاورپوینت ها و گزارشات مدیریت جهت ارائه و استفاده در جلسات -تهیه گزارش و جداول و نمودار ها جهت مدیریت بحران استان
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 پیوست شماره  -معرفی 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 میگردند و به دو روش دستی و نرمافزاری تهیه میشود .در
روش دستی ابتدا شاخص های باد منطقه آمار و اطالعات هواشناسی 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 بر حسب 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 بر اساس 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 سمتهای مختلف با یکدیگر جمع شوند و 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 .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.
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تقدیر و تشکر

بدین وسیله مراتب تقدیر و تشکر نویسندگان این اثر از همکاران مرکز ملی خشکسالی و مدیریت بحران به سبب تهیه تعدادی از جداول،
نمودارها و نقشه های مورد استفاده در این بولتن که پس از تولید در مقیاس کشوری و انجام برش استانی دراختیار این اداره کل قرارگرفته
است ابراز می گردد.

تهیه و تدوین( و ویرایش) :
لیلی احمدیان (رییس گروه تحقیقات و هواشناسی کاربردی)
سمیه عزیز منش( کارشناس اثرات منطقه ای اقلیمی)
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