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چکیده :
بر اساس داده ها و گزارش های ثبت شده در ايستگاه های همديدی و باران سنجی در سطح استان ميانگين بارش استان
در فصل پاييز  6344برابر با  55/6ميليمتر می باشد که نسبت به نرمال حدود  66درصد کاهش دارد .توزيع بارش تجمعی
شهرستان های استان در فصل پاييز جاری به گونه ای است که نواحی شمالی استان کاهش بارش مشهودتری نسبت به
نواحی جنوبی داشته اند .بيشترين بارش تجمعی در اين فصل به شهرستان سردشت با  344/4ميليمتر و کمترين مقدار
بارش به شهرستان چايپاره با  33ميليمتر مربوط می باشد.
بررسی نقشه خشکسالی  1ماهه استان بر اساس شاخص  SPEIحاکی از درگيری بخش وسيعی از استان با خشکسالی از
سطح خفيف تا شديد است.
اطالعات دماهای سه گانه ثبت شده در استان افزايش اين دماها نسبت به نرمال را نشان می دهد .ميانگين کمينه دمای
استان در فصل پاييز سال جاری  9/5درجه سلسيوس است که نسبت به نرمال  6/3درجه افزايش دارد .ميانگين دمای
بيشينه استان با  3درجه افزايش نسبت به نرمال  65/6درجه سلسيوس محاسبه شده است .ميانگين دمای استان در اين
مدت  4/5درجه سلسيوس می باشد که  6/1درجه نسبت به نرمال افزايش نشان می دهد.
دمای بيشينه مطلق در بين ايستگاه های استان در فصل پاييز  6344متعلق به ايستگاه های مهاباد و مياندوآب با مقدار 35/3
درجه سلسيوس و دمای کمينه مطلق نيز متعلق به ايستگاه چالدران با مقدار  -64درجه سلسيوس می باشد.
سرعت بيشينه باد ثبت شده در ايستگاه های استان متعلق به ايستگاه تحقيقات هواشناسی کشاورزی مياندوآب با  65متر
بر ثانيه(  15کيلومتر بر ساعت ) می باشد.
طی سه ماهه فصل پاييز 63 ،هشدار در قالب هشدار سطح زرد و نارنجی در خصوص رگبار باران و رعد و برق ،کاهش
ديد و افزايش غلظت آالينده های جوی صادر شده است ،دو مورد هشدار شماره  35و  95در سطح نارنجی و مابقی
هشدارها در سطح زرد صادر شده است.
در اين نشريه به طور خالصه وضعيت جوی ،اقليمی و شرايط خشکسالی استان آذربايجان غربی در فصل پاييز 6344
بررسی شده و مقادير پارامترهای مختلف با مقادير متناظر بلندمدت و سال گذشته ،مقايسه و تحليل شده است.
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تحلیلی بر وضعیت همدیدی استان  -پاییز 11
براساس خروجی مدل های بلند مدت که اواخر تابستان صادر شد ،ميزان بارندگی در اغلب نقاط استان در فصل پاييز
در مقايسه با آمار بلندمدت مشابه در حد کمتر از نرمال پيش بينی شده بود ،که با توجه به آمار دريافتی از ايستگاه های
هواشناسی استان ،بارش در شمال استان در حد کمتر از نرمال و در جنوب و مرکز استان در محدوده نرمال و بيشتر از
نرمال گزارش شده است ،بنابراين پيش بينی فصلی برای مناطق شمالی استان صحت داشته است.
طی سه ماهه فصل پاييز مطابق با خروجی مدل های فصلی ،ميانگين دمای هوای استان در مقايسه با آمار بلند مدت مشابه
بين  4/5تا  6درجه سلسيوس بيشتر از نرمال پيش بينی شده بود که براساس آمار دريافتی از ايستگاه های هواشناسی طی
اين مدت دمای هوا در اغلب نقاط استان در مقايسه با آمار بلندمدت مشابه در حد بيشتر از نرمال گزارش شده است و
پيش بينی مدل های بلندمدت دمايی برای کل استان قابل قبول بوده است.
تحلیل همدیدی وضعیت جوی استان  -مهرماه 11
در دهه اول با توجه به عبور متناوب امواج کم دامنه و ضعيف (شکل  )6از سطح استان که اغلب عمق کافی برای ايجاد
تاوايی مناسب را نداشتند ،طی روزهای اول تا پنجم مهر ماه شاهد رشد ابرهای همرفتی در اوقات بعد از ظهر در نواحی
شمالی استان بوديم که رگبارهای باران زير يک ميليمتر ،همراه با رعد وبرق و وزش باد را در برخی شهرهای شمالی
استان سبب شدند .شايان ذکر است هشداری زرد برای فعاليت اين امواج صادر شده بود.
همچنين در تاريخ  6344/44/45با شمالی شدن جريانات هوا ،کاهش محسوس دمای بيشينه با متوسط درجه در مقياس
سلسيوس در غالب نقاط استان به وقوع پيوست.
در دهه دوم مهر ماه و از تاريخ  44/44/66لغايت  44/44/64شاهد ورود و فعاليت ناوه ای بارشی از مسير دريای سياه
به سمت استان بوديم ،به گونه ای که در طی اين مدت دو هشدار زرد و نارنجی از طرف مرکز پيش بينی استان صادر
گرديد .در غالب نقاط استان رگبار باران همراه با رعد و برق و وزش باد را شاهد بوديم و بيشترين مقدار بارندگی در
طی  39ساعت از شهرستان شوط در شمال استان به مقدار  64/4ميليمتر گزارش گرديد.
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شکال  -6ناوه بارشی عبوری از سطح استان

در دهه سوم مهر ماه با استقرار الگوی پرارتفاع جنب حاره (شکل )3در سطح استان و منطقه ،روزهای بدون بارش همراه
با سکون هوا را پشت سر گذاشتيم که همين امر همراه با وارونگی دما در اليه مرزی ،سبب افزايش غلظت آالينده های
جوی در مناطق پرجمعيت به ويژه شهر اروميه گرديد .در برخی روزها شاخص آلودگی اروميه به نزديکی 644 pm3
(ناسالم برای گروههای حساس) رسيد.

شکل  -3الگوی پرارتفاع جنب حاره
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تحلیل همدیدی وضعیت جوی استان  -آبان ماه 11
در دهه اول آبان ماه با توجه به استقرار الگوی پرارتفاع جنب حاره تراز ميانی جو(شکل  ،)3در غالب نقاط استان شاهد
جوی آرام و پايدار بوديم و هراز گاهی با افزايش گراديان خطوط هم فشار در سطح زمين ،رخداد وزش بادهای نه
چندان شديد در مناطق جنوبی و تا حدودی مرکزی استان روی می داد.

شکل  -3استقرار الگوی پرارتفاع جنب حاره تراز ميانی جو در دهه اول آبان ماه

در دهه دوم آبان ماه و از مورخ  6344/45/63ناوه ای بارشی (شکل  )9به تدريج از عرض های باال وارد منطقه شمال
غرب کشور شده و فعاليت آن با بارش باران و وزش باد بطور متناوب تا حدود ده روز ادامه يافت .طی اين مدت سه
هشدار زرد هواشناسی در خصوص تداوم فعاليت سامانه بارشی تهيه و اطالع رسانی شد .شدت بارندگی ها در نيمه
جنوبی استان بيشتر بود و در مجموع شهرستان سردشت با حدود  645ميلی متر بيشترين مقدار بارش را به خود اختصاص
داد و در مرکز استان (اروميه) نيز حدود  91ميليمتر بارش باران را شاهد بوديم.
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شکل  -9مسير ورودی سامانه بارشی دهه دوم آبان ماه

در دهه سوم آبان ماه و با فاصله کمی از سامانه قبلی ،شاهد ورود سامانه بارشی (شکل  )5به سطح استان و منطقه بوديم.
با تزريق رطوبتی از دريای مديترانه و با شدت کمتری نسبت به سامانه ی قبلی ،اين سامانه در طی سه روز سبب بارش
باران و وزش باد در سطح استان شد .تمرکز بارش ها بر مناطق جنوبی و تا حدودی مرکزی استان بود و در نيمه شمالی
استان بارش های خفيفی روی دادند .بيشترين مقدار مجموع بارش از شهرستان پيرانشهر با حدود  65ميليمتر گزارش شد
و در اروميه نيز حدود  5ميلی متر بارش باران گزارش شد.

شکل  -5ورود سامانه بارشی از بعد از ظهر  31آبان ماه

تحلیل همدیدی وضعیت جوی استان  -آذر ماه 11
در واپسين روز از آبان و نخستين روزهای آذر ماه ،شاهد ورود و فعاليت سامانه بارشی از سمت غرب کشور( شکل ) 1
به سطح استان بوديم که با همراهی کم فشار سطح زمين ( شکل  ) 4و شارش رطوبتی از دريای مديترانه ،سبب بارش
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های قابل توجه باران به ويژه در مناطق جنوبی استان شد و روز دوم آذر به فعاليتش خاتمه داد .در اين مدت ايستگاه
مهاباد با  33/3ميليمتر بيشترين مقدار بارندگی را به خود اختصاص داد و مرکز استان(اروميه) نيز پذيرای بارش 5/1
ميليمتری باران شد.

شکل  -4نقشه فشار سطح زمين 3434/66/36

شکل  -1نقشه ارتفاع ژئو پتانسيل 3434/66/36

دومين فعاليت بارشی که نخستين برف پاييزی را نيز به همراه داشت ،از پنجم آذر ماه و با ورود سامانه ی بارشی از مسير
دريای سياه (شکل )64آغاز شده و با کشيده شدن به عرض های پايين و تقويت تاوايی مثبت آن از سوی کم فشار سطح
زمين( شکل )66تا  64آذر ماه و به مدت  5روز در سطح استان ادامه داشت .برای آگاهی مردم از فعاليت اين سامانه
بارشی هشدارهای زرد و نارنجی از سوی اداره کل هواشناسی آذربايجان غربی صادر گرديد .در مجموع بيشترين
مقدار بارش اين سامانه از شهرستان پيرانشهر با حدود  44ميليمتر گزارش شد و در اروميه نيز بارش به ميزان  39/3ميليمتر
را شاهد بوديم.

شکل  -4نقشه فشار سطح زمين 6344/44/41

شکل  -5نقشه ارتفاع ژئو پتانسيل 6344/44/41
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در نيمه های آذر ماه (  65تا  64آذر ) موجی نسبتاً ضعيف ( شکل  ) 64از سطح استان عبور و با تقويت تاوايی کم
فشاری واقع در سمت شرق مديترانه (شکل  )66سبب بارش های متوسط باران و برف در برخی شهرهای استان گرديد.
بيشترين مقدار بارش اين سامانه از شهرستان شاهين دژ با  66/6ميليمتر گزارش گرديد و در اروميه نيز بارش 3/3
ميليمتری باران و برف را شاهد بوديم.

شکل  -64نقشه ارتفاع ژئو پتانسيل 6344/44/61

شکل -66نقشه فشار سطح زمين 6344/44/61

در اواخر آذر ماه و از روز  35آذر ماه شاهد ورود سامانه ای بارشی از سمت دريای مديترانه آغاز شد(شکل  )63که با
همراهی الگوی کم فشار سطح زمين (شکل  )63سبب بارش برف و باران بويژه در مناطق جنوبی استان شد و بيشترين
مقدار بارش اين سامانه از شهرستان سردشت با  35ميليمتر گزارش گرديد.

شکل  -63نقشه ارتفاع ژئو پتانسيل 6344/44/34

شکل  -63نقشه فشار سطح زمين 6344/44/34
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تحلیلی بر وضعیت مخاطرات جوی استان در فصل پاییز 11
تحلیلی بر مخاطرات جوی دراستان طی مهر ماه 9911

 .1رگبار باران و رعد و برق و وزش باد :روزهای  66تا  64مهر ماه شاهد بارش های رگباری ،رعد و برق و وزش باد
نسبتاً شديد در اغلب نقاط استان بوديم که در شهرهای مياندوآب ،اشنويه و سلماس از شدت بااليی برخوردار بود.
 .2افزایش غلظت آالینده های جوی :سکون و پايداری هوا در دهه سوم مهر ماه سبب افزايش غلظت آالينده ها بويژه
در مرکز استان گرديد،که در برخی روزها تا شاخص صد افزايش يافته و برای قشر حساس ناسالم اعالم شد.
تحلیلی بر مخاطرات جوی دراستان طی آبان ماه 9911

بارش باران و کاهش دید افقی :با ورود سامانه بارشی در نيمه دوم آبان ماه که فعاليت آن از روز يازدهم تا هفدهم ماه
ادامه داشت ،شاهد بارش های خوبی همراه با پديده رعد و برق و وزش باد به ويژه در مناطق جنوبی استان بوديم که
باعث کاهش ديد در مناطق مذکور شد .با توجه به اتمام دوره برداشت محصوالت باغی ،زراعی و همچنين با اطالع
رسانی به موقع و صدور هشدار سطح زرد از طرف هواشناسی استان ،گزارشی مبنی بر خسارت در بخش های مختلف
کشاورزی و ...دريافت نشد.
تحلیلی بر مخاطرات جوی استان طی آذر ماه 9911

بارش برف و اختالل در تردد شهری و جاده ای :با ورود سامانه بارشی نسبتا فعال در اوايل آذرماه ،نخستين برف
پاييزی اغلب نقاط بويژه نيمه مرکزی و جنوبی استان را سفيدپوش کرد که موجب اخالل در تردد جاده ای و درون
شهری شد .در اين راستا هشدار سطح نارنجی نيز از سوی واحد پيش بينی استان صادر و اطالع رسانی شد.
سکون و پایداری هوا و مه گرفتگی :با خروج سامانه بارشی و استقرار پشته در تراز ميانی جو و فرارفت تاوايی منفی،
شرايط پايدار جوی در منطقه حاکم شد که با همراهی رطوبت مناسب و برودت هوا در سطح زمين سبب شکل گيری
مه تابشی در سطوح پايين جو شد ،که همراه با آلودگی سطحی منجر به کاهش کيفيت هوا در شهرهای بزرگ به ويژه
مرکز استان شد.
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اطالعات دمای استان و مقایسه با بلند مدت
جدول -6دمای سه گانه استان در پاييز  6344و مقايسه آن با بلند مدت

دمای کمینه:

ميانگين دمای کمينه استان براساس (جدول  )6معادل  9/5درجه سلسيوس بوده است .طی اين مدت شهرستان تکاب
با  4/4درجه سلسيوس کمترين دمای کمينه و شهرستان سردشت با  4/4درجه سلسيوس بيشترين دمای کمينه استان را
دارا بوده اند .دمای کمينه استان نسبت به بلند مدت  6/3درجه سلسيوس افزايش داشته است.
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شماره 11-9

دمای بیشینه:

ميانگين دمای بيشينه استان براساس (جدول  65/6 )6درجه سلسيوس بوده است .طی اين مدت شهرستان پلدشت با
 64/5درجه بيشترين دمای بيشينه و شهرستان چالدران با  66/3درجه سلسيوس کمترين دمای بيشينه استان را ثبت کرده
اند .دمای بيشينه استان نسبت به بلند مدت  3درجه سلسيوس افزايش داشته است.
دمای میانگین:

ميانگين دمای استان براساس (جدول  )6معادل  4/5درجه سلسيوس می باشد .طی اين مدت شهرستان سردشت با 63/6
درجه سلسيوس بيشترين دمای ميانگين و شهرستان چالدران با  1/3درجه سلسيوس کمترين دمای ميانگين استان را دارا
بوده اند .دمای بيشينه استان نيز نسبت به بلند مدت  6/1درجه سلسيوس افزايش داشته است.

دماهای حدی استان و مقایسه با بلندمدت
جدول -3دمای بيشينه مطلق استان در آذرماه  6344و مقايسه آن با بلند مدت و سال گذشته

سال 9911

سال 9911

بلندمدت

53/2

99/4

90

مهاباد و میاندوآب

پلدشت

پلدشت

0911/10/10

0911/10/10

0914/10/10

مطابق با (جدول  ) 3دمای بيشينه مطلق ثبت شده در فصل پاييز  6344در بين ايستگاه های استان در ايستگاه های مهاباد و
مياندوآب در روز اول مهر ماه رخ داده که دما به  35/3درجه سلسيوس رسيد .اين مقدار بيشترين دمای ثبت شده در
استان در فصل پاييز در استان می باشد .بيشينه مطلق دمای استان در فصل پاييز سال قبل با  33/9درجه سلسيوس در روز
پنجم مهر در ايستگاه پلدشت ثبت شده است.
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شماره 11-9

جدول -3دمای کمينه مطلق استان در آذرماه  6344و مقايسه با بلند مدت و سال گذشته

سال 9911

سال 9911

بلند مدت

-01

-01

-19/1

چالدران

چالدران

چالدران

0911/11/11

0911/11/10

0911/11/09

مطابق با (جدول )3دمای کمينه مطلق ثبت شده در فصل پاييز  6344در بين ايستگاه های استان در چالدران و در روز
هشتم آذر ماه اتفاق افتاد که دما به  -64درجه سلسيوس رسيد که نسبت به کمينه مطلق پاييز  45که درهمين شهرستان
اتفاق افتاده است تفاوتی نداشته است ،همچنين از کمينه مطلق آذر ماه در بلند مدت در سال  6354که در شهرستان
چالدران اتفاق افتاده است  63/5درجه سلسيوس بيشتر بوده است.
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شماره 11-9

پهنهبندی میانگین دمای شهرستانهای استان

شکل  -69دمای ميانگين استان در آذر ماه  6344بر حسب درجه سلسيوس

بر اساس نقشه پهنه بندی ميانگين دمای استان (شکل  )69در پاييز  ،6344شهرستان های چالدران و تکاب دارای ميانگين
دمای کمتری نسبت به ساير مناطق می باشند و نواحی شرقی و جنوبی استان دارای ميانگين دمای بيشتری نسبت به ساير
مناطق می باشد..

12

فصلنامه پاییز 9911

اداره کل هواشناسی استان آذربایجان غربی

شماره 11-9

پهنهبندی اختالف میانگین دمای شهرستانهای استان نسبت به بلند مدت

شکل  -65اختالف دمای ميانگين استان در آذر ماه  6344با بلند مدت بر حسب درجه سلسيوس

مطابق با نقشه پهنه بندی اختالف دمای ميانگين پاييز سال  6344نسبت به بلند مدت (شکل  ،) 65اکثر نواحی استان
نسبت به ميانگين نرمال افزايش دما داشته اند .مقدار اين افزايش در بخش زيادی از شهرستان شاهيندژ و نواحی مرزی
اروميه ،اشنويه ،پيرانشهر و مهاباد به بيش از  9درجه سلسيوس می رسد.
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شماره 11-9

تحلیلی بر وضعیت بارش استان  -پاییز 11
جدول -9بارش استان در آذرماه  6344و مقايسه با سال گذشته و بلند مدت

بر اساس (جدول  ،)9ميانگين نزوالت جوی استان در پاييز  6344برابر با  55/6ميليمتر می باشد که نسبت به سال قبل
 33/4ميليمتر افزايش و نسبت به ميانگين نرمال  64/3ميليمتر کاهش نشان می دهد .به طور کلی بارش استان نسبت به
نرمال حدوداً  66درصد کاهش دارد .بيشترين بارش استان در اين مدت مربوط به شهرستان سردشت با  344/4ميليمتر
و کمترين مقدار بارش مربوط به چايپاره با  33ميليمتر می باشد .بيشترين افزايش بارش نسبت به نرمال در فصل پاييز
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شماره 11-9

جاری با  34درصد متعلق به شهرستان تکاب می باشد و چالدران با کاهش  53درصدی بارش نسبت به نرمال ،بيشترين
کاهش بارش را در بين شهرستان های استان دارد .بطور کلی کاهش بارش در شهرهای شمالی استان مشهودتر است.

درصد تأمین بارش سال آبی استان

شکل  -61درصد تامين بارش سال آبی استان آذربايجان غربی در بازه زمانی  44/44/46تا 44/44/34

بر اساس آمار بلند مدت استان که در نمودار فوق نشان داده شده است (شکل  ،)61سهم بارش فصل پاييز  44استان
آذربايجان غربی ،حدود  39درصد از بارش کامل سال آبی است اين در حالی است که درصد تامين بارش سال آبی
پاييز در بلند مدت حدود  31درصد است .همان طور که در نمودار مشاهده می شود شهرهای جنوبی استان در فصل
پاييز از بارش های مناسب تری نسبت به شهرهای شمالی استان برخوردار بوده اند و شهرستان شاهين دژ با حدود 34
درصد تامين بارش يک سال کامل آبی در رتبه اول استان و چالدران با  66درصد تامين بارش در رتبه آخر قرار دارند.
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شماره 11-9

پهنهبندی مجموع بارش استان

شکل  -64الگوی پهنه بندی بارش تجمعی استان آذربايجان غربی در پاييز 6344

مطابق نقشه پهنه بندی (شکل  )64مالحظه می شود که بيشترين مقدار بارش ها در نواحی جنوبی استان می باشد و
شهرستان سردشت و نواحی جنوبی شهرستان پيرانشهر بيشترين مقدار بارش ها در بين نواحی استان را داشته اند و
شهرستان های پلدشت ،شوط و چايپاره از بارش های کمتری در استان برخوردار بوده اند.
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شماره 11-9

تحلیلی بر وقوع باد در استان طی پاییز 11
وضعیت سمت و سرعت باد در ایستگاههای سینوپتیک استان
جدول  -5وضعيت سمت و سرعت باد در فصل پاييز
حداکثر باد

باد غالب
سمت

درصد وقوع

سمت

سرعت

(جهت)

در ماه

(درجه)

()m/s

فرودگاه اروميه

غربی

31

364

4

اشنويه

جنوب شرقی

63

394

69

بوکان

جنوبی

34

344

5

پيرانشهر

جنوب غربی

3

694

65

تکاب

جنوب شرقی

63

644

61

خوی

غربی

5

344

64

سردشت

شمالی

35

614

4

سلماس

شرقی

61

394

61

چايپاره

شمال

31

354

65

چالدران

شمال شرقی

5

64

66

ماکو

شرقی

4

364

61

مهاباد

شمال شرقی

69

344

61

مياندوآب

غربی

39

354

65

نقده

شرقی

65

334

65

شاهيندژ

جنوبی

64

314

4

پلدشت

شمالی

69

334

63

نام ایستگاه

مطابق با (جدول  )5در مرکز استان (اروميه) ،جهت باد غالب در پاييز  44غربی بوده که  31درصد از کل بادها را به
خود اختصاص داده است .حداکثر سرعت وزش باد ثبت شده در اين ايستگاه برابر با  4متربرثانيه و در جهت جنوب
غربی( 364درجه) بوده است .همچنين ايستگاه هواشناسی کشاورزی مياندوآب ،حداکثر سرعت باد  65متربر ثانيه و در
جهت غربی ( 354درجه) را در طی اين ماه ثبت نموده است .باد غالب اين ايستگاه غربی بوده و  39درصد از کل بادها
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شماره 11-9

را شامل می شود .بيشترين درصد وقوع باد غالب بين ايستگاه های هواشناسی استان مربوط به ايستگاه فرودگاه اروميه
میباشد( 31درصد غربی).
نقشه گلباد ایستگاههای سینوپتیک استان
بوکان

چالدران

ارومیه

اشنویه

پیرانشهر

خوی

پلدشت

ماکو

شاهین دژ

شکل  -65گلباد ايستگاه های هواشناسی اروميه ،چالدران ،بوکان ،خوی ،پيرانشهر ،اشنويه ،شاهيندژ ،ماکو و پلدشت در پاييز 6344
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سلماس

میاندواب

شماره 11-9
سردشت

 .چایپاره

نقده

مهاباد

تکاب

شکل  -64گلباد ايستگاه های هواشناسی نقده ،سردشت ،سلماس ،مهاباد ،چايپاره ،مياندوآب و تکاب در پاييز 6344
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شماره 11-9

تحلیلی بر وضعیت خشکسالی استان  -پاییز 11

شکل  -34پهنه بندی خشکسالی استان آذربايجان غربی طی دوره  1ماهه تا پايان آذر 6344

مطابق (شکل  ،)34براساس شاخص  SPEIدر مدت زمان شش ماهه تا پايان آذر ماه  ،44درجه های خشکسالی متوسط
تا شديد در نواحی شمالی استان و درجه های نرمال تا ترسالی متوسط در نواحی مرکزی و درجات مختلف خشکسالی
از خشکسالی خفيف تا خشکسالی شديد در جنوب استان مشاهده می شود.
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شماره 11-9

پیوستها
 پیوست شماره  -9نقشه پراکنش ایستگاههای هواشناسی استان

 پیوست شماره  -2معرفی گلباد
گلباد ،نمودار و شکلی اقليم شناختی برای نمايش مشخصات و ويژگیهای باد در يک منطقه میباشد و سه مشخصه
اصلی ،شاخص باد را نمايش میدهد  :فراوانی وقوع باد ،سرعت باد و جهت باد .منظور از فراوانی وقوع باد ،تعداد
ديدبانی هايی که برای شاخص باد انجام شده و باد به وقوع پيوسته است .سرعت باد نشانگر ميزان جريان هوا میباشد که
براساس واحد های نات يا متر بر ثانيه سنجيده میشود و جهت باد ،جريان غالب باد را نشان میدهد که يکی از جهات
اصلی و فرعی میباشد .ساختار کلی گلباد به شکل گل باز شده است .دايره وسط اين گلباد ميزان باد آرام در يک
منطقه را نمايش میدهد ،گلها نيز نمايشگر سرعت و جهت باد اند .ضخامت گلها ،نشانگر سرعت باد و طول گلها
نشانگر تعداد وقوع باد است .گلباد به صورت ساالنه يا ماهانه ترسيم میگردند و به دو روش دستی و نرمافزاری تهيه
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شماره 11-9

میشوند .در روش دستی ابتدا از شاخصهای باد منطقه آمار و اطالعات هواشناسی گرفته شده و تعداد فراوانی باد ،باد
آرام ،سرعت و جهت باد محاسبه شده و سپس درصد هر يک از شاخصها نسبت به کل گرفته میشود .ميزان قطر دايره
و طول و ضخامت گلها بر حسب درصد ترسيم میگردد .برای ترسيم گلباد به روش نرم افزاری الزم است آمار و
اطالعات در يک فايل Excelتهيه شده و وارد نرمافزار ويژه گلباد گردد .عمدهترين نرمافزار مورد استفاده در ترسيم
گلباد نرمافزار  WR-plotاست .نمودارهای به دست آمده از دايرههای هم مرکزی تشکيل شدهاند که در دايره مرکزی
آن درصد فراوانی وزش بادهای کمتر از  4/5متر بر ثانيه نوشته میشود .سمتهای باد بر روی دايرهها غالباً در هشت
سمت شمال ،شمالشرقی ،شرقی ،جنوبشرقی ،جنوب ،جنوبغربی ،غربی و شمالغربی نمايش داده میشوند.
سرعتهای باد نيز بر اساس روش سازمان هواشناسی جهانی به  5گروه دستهبندی میشوند .آنگاه فراوانی هر گستره ی
سرعت باد با توجه به سمت باد بر روی دايرهها مشخص میشود .چنانچه فراوانی هر گستره در سمتهای مختلف با
يکديگر جمع شوند و فراوانی آرامه نيز به آن افزوده شود ،حاصل صدرصد را نشان خواهد داد ،و اين بدان معناست که
تعداد کل بادهای ديدبانی شده ،لحاظ گرديده است .تفسير يک گلباد بدون نقشه برجستگی (توپوگرافی) دشوار است،
زيرا اثرات محلی باعث تغييرات مهمی در جريانات هوا میشوند .از کاربردهای گلباد میتوان به حوزه هائی نظير
آمايش سرزمين ،طراحیهای شهری ،طراحی باند فرودگاهها ،زمينهای ورزشی و غيره ،ونيز مکان يابی جهت عدم
استقرار صنايع آالينده در جهت باد غالب منطقه ،مکانيابی جهت گسترش فضای سبز ،و امکانسنجی برای استفاده از
انرژی باد ،اشاره کرد.
 پیوست شماره  - 9معرفی خشکسالی و شاخص SPEI
خـشکسـالی پديـده ای طبيعـی و تکرارپذير است که می تواند موجب بروز بحران های جدی شود .اين پديده در هر
رژيم آب و هوايی ،حتی در منـاطق مرطوب ممکن است مشاهده شود ،ليکن اثرات و فراوانی آن در مناطق خشک و
نيمه خشک بـيشتـر نمايـان مـی شـود مهمترين عامل ايجاد خشکسال ،کاهش بارندگی ميباشد ،البته افزايش و يا کاهش
تبخير و تعرق ميتواند تا حدودی شـرايط خشکسالی را تعديل و يا تشديد نمايد .به منظور پايش خشکسالی ،از شـاخص
هـای متفـاوت کـه عمومـاً مبتنـی بـر بارندگی و يا بارندگی و تبخير و تعرق میباشند ،استفاده مـیشـود .از طـرف
ديگـر پـايش خـشکسـالی بـر اسـاس شاخص های متفاوت ممکن است نتايج متفاوتی را نيز سبب شود .در اين ماهنامه
از شاخص ( SPEIمبتنی بر بارش -تبخير و تعرق استاندارد شـده) ،جهت پايش خشکسالی استفاده شده است.
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شماره 11-9

 پیوست شماره  -4نقشه سطوح فشاری  055میلی بار
نقشه  544ميلی باری در ارتفاع  5کيلومتری جو قرار دارد و روی آن خطوط کنتوری بر حسب دکامتر (هر دکامتر
معادل ده متر می باشد) ،ترسيم می شود .اين خطوط ارتفاعی به صورت ناوهها و پشته ها تعريف می شوند .به طور کلی
در حالت پشته ،خطوط حالت پرارتفاع دارند و شرايط در اين سطح پايدار می باشد .در حالت ناوه خطوط ارتفاعی به
صورت کم ارتفاع هستند و در اين سطوح احتمال ناپايداری وجود دارد .به طور کلی هر چه خطوط ارتفاعی بيشتر
باشند ،شرايط جو در اين سطح پايدار تر خواهد بود .معموال در جنوب کشور زمانی که خطوط پرارتفاع جنب حارهای
بيشتر از  555دکامتر باشد شرايط پايداری و افزايش محسوس دما حکمفرما خواهد شد .نقشه  544ميلی باری در اين
ماهنامه ،گذر امواج ناپايدار تراز ميانی جو(حاکميت تراف با خط کنتوری  5454متری) ،از مناطق شرقی استان
آذربايجان غربی را نشان می دهد که سبب ناپايداری قابل توجه در مناطق شرقی استان گرديده است.

23

فصلنامه پاییز 9911

اداره کل هواشناسی استان آذربایجان غربی

شماره 11-9

تقدیر و تشکر
 .6بدينوسيله ،اداره کل هواشناسی استان آذربايجان غربی ،مراتب سپاس و قدردانی خود را از همکاران مرکز ملی
خشکسالی و مديريت بحران به سبب تهيه تعدادی از جداول ،نمودارها و نقشه های مورد استفاده در اين
فصلنامه که پس از توليد در مقياس کشوری و تهيه برش استانی ،دراختيار اين اداره کل قرارداده اند ،اعالم
می دارد.
 .3گروه مطالعات و تحقيقات اين اداره کل ،از تمامی همکاران استانی (همکاران پرتالش حوزه ی شبکه ی
ايستگاه ها ،فنی و مهندسی تجهيزات ،فناوری اطالعات و پيش بينی) ،که به نحوی در تهيه اطالعات الزم برای
تدوين اين بولتن نقش داشته اند ،صميمانه قدردانی می نمايد.
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