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 کیدهچ
 

یلی م 2/1ل معاد امسال ماه تیردر  استانمیانگین بارش  وضعیت بارشی دراستان همچون ماه های گذشته مطلوب نبوده است. امسال تیر طی

 است.داشته  افزایش که نسبت به دوره بلند مدتبوده متر 

 درجه سلسیوس افزایش 2/1ت بلندمد دوره به نسبت که بوده سلسیوس درجه 22/5 معادل امسال تیر در استان حداقل دمای میانگین

 درجه  1/5بلندمدت دوره به نسبت که شده ثبت سلسیوس درجه  05/7معادل ماه این در نیز استان حداکثر دمای میانگین .است داشته

 افزایشی بلندمدت دوره به نسبت که هشد ثبت سلسیوس درجه  37/1امسال تیر در استان میانگین دمای .است داشته افزایش سلسیوس

 .دهد می نشان سلسیوس درجه 1/6 معادل

 .است بوده  غربی 1011 تیر طی خوزستان هواشناسی های ایستگاه کلیه در درمجموع، غالب باد جهت

 ربیغمناطق در  شدید تا بسیار شدید خشکسالیوضعیت  بیانگر ماهه 3 دوره طی SPEI شاخص اساس بر و استان خشکسالی وضعیت

 حاکم بوده است. متوسطخفیف تا  یالسخشکمناطق مرکزی وجنوبی در  اما بوده خوزستان استان شمالیو

و بالاتر  وسیدرجه سلس 09به  کینزد یهوا و رخداد دماها یدما شیاستان شاهد افزا ماهتیر نیآغاز ۀدر ده از لحاظ وضعیت سینوپتیکی

 .میاستان بود یو مرکز یجنوب شرق ،یغرب ،یاز آن، در نقاط جنوب

 یهوا و رخداد دماها یدما شیشاهد افزا یکم فشار حرارت یگرم در منطقه و استان و همراه یهوا ۀ، با استقرار توددهه دوم تیرماهدر 

 .میاستان بود یو مرکز یجنوب شرق ،یغرب ،یو بالاتر از آن، در نقاط جنوب وسیدرجه سلس 09به  کینزد

هوا و  یدما شیشاهد افزامه این دهه تا نی  یکم فشار حرارت یگرم در منطقه و استان و همراه یهوا ۀ، با استقرار تودم تیرماه سودهه در 

 ۀامانس یریشاهد شکل گ امیا اما در اواخر دهه سوم تیرماه .میه ااستان بود درو بالاتر از آن،  وسیدرجه سلس 09به  کینزد یرخداد دماها

بویژه ) در مناطق مختلف استان یو رعد و برق وتندباد لحظه ا یرگبار یکه باعث بارش ها میدراستان بود یشده ا فیتضع یباران زا

 .شد مناطق شرقی(

 ،تیر( 6تا 0) طی مورخه های درجه سلسیوس 09دماهای بالای بیش از هر چیز رخداد  1011ماه  تیردر  یمخاطرات جو یبررس از لحاظ

  .در شهرهای مختلف استان جلب نظر می نموده است تیر( 22تا  19)  و تیر( 16تا  12) ،تیر( 11تا  6)

تهیه گزارش سه ماهه  ،هواشناسی خوزستان  1011تهیه فصلنامه بهار  ،خرداد ماهانه تهیه بولتن استان دیکاربر یتوسعه هواشناسدر بحث 

.... از اهم فعالیت ،ژه موظفی تحقیقاتیواجرای پر ،تیرماه 21شرکت درجلسه بیمه کشاورزی استان خوزستان   ،1011تهک کشاورزی بهار 

 است. بودهاین ماه  طی دیهای انجام شده گروه تحقیقات هواشناسی کاربر

 ،ق کشورالگوی تابستانه برغالب مناط تداوم حاکمیت، با بطورکلی ماه،تیر یط یبطورکل در بحث شاخص های دور پیوندی نیز

 مناطق بخصوص بخش مرکزی شده است.  بیشتر از نرمال در غالبسبب رخداد دماهای 
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 0011 ماه تیربارش استان در  تحلیلی بر وضعیت

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

 با سال گذشته و بلند مدت سهیاطلاعات بارش استان و مقا -1جدول
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 خوزستان استان  0011 تیر بارش

نسبت به سال متر برای استان  یمیل 0/1ثبت بارش  .است بوده تا حدودی نامطلوب 1011ماه  تیر در حجم ومیزان بارش ها

شهرستان  22 حالی که در دررا  داشته ینه بارش بیش یلی مترم 2/2 با  ایذه شهرستان .است داشته افزایشدوره بلند مدت  وگذشته 

 (1جدول).ثبت شده استبه میزان  صفر میلی متر  بارش مینههندیجان ....( ک ،استان )هویزه

 

 0366 تیر با 0011 تیر بارش مقایسه

سال گذشته نسبت به شهرستان دیگر تفاوتی  22افزایشی ودر شهرستان استان  5در  99تیر به نسبت امسال تیر بارش تغییرات

 (1جدول) نداشته است.

 

 مدت بلند تیر با 0011 تیر بارش مقایسه

  .کاهشی بوده است شهرستانهای استان  22در شهرستان افزایشی بوده و 5در  مدت بلند دوره به نسبت امسال تیر بارش تغییرات

 (1جدول) 
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 درصد تأمین بارش سال آبی استان 

 
 بلند مدتدوره  و 1011 تیراستان خوزستان  یبارش سال آب نیدرصد تأم -1 نمودار

 

 تا پایان اساس براین را نشان می دهد. 1011 تیررا از ابندای سال زراعی تا پایان  خوزستان استان آبی سال بارش تأمین درصد (1) نمودار

 درصد کاهش داسته است. 7/30 تیردرصد بارش استان دریافت شده و نسبت به دوره بلند مدت بارش ها تا پایان  3/65 ماه  تیر
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 0400ماه تیر 

 

 مجموع بارش استان  تیردی بنپهنه

 
 استان خوزستان 1011 تیربارش تجمعی نقشه  -1 شکل

 
، شمال شرق یهای شمال بخشدر در این نقشه دهدیم نمایش را خوزستان استان 1011 تیر تجمعی بارش (1شکل )دی بن پهنه و نقشه

 ارشیب ماه تیردر سایر مناطق استان به رنگ سفید در  .است)رنگ آبی( بودهمیلی متر  5تا  11/1معادل  ماه تیرتجمعی  بارش وشرق استان

 به وقوع نپیوسته است.
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 0011ماه  تیراستان در  دمایتحلیلی بر وضعیت .

 بلندمدتجدول اطلاعات دمای استان و مقایسه با 
 

 بلندمدتاطلاعات دمای استان و مقایسه با  -2جدول

 



 خوزستاناداره کل هواشناسی استان 

 

7 

 

 00-04شماره بولتن 

 0400ماه تیر 

 3/23ا ب ایذه شهرستان ماه این طی. است بوده سلسیوس درجه 5/22 معادل امسال تیر در استان حداقل دمای میانگین : حداقل دمای

 .اندبوده دارا استان در را حداقل دمای ینهبیش و ینهکم ترتیب به سلسیوس درجه 9/31 با آغاجاری شهرستانو 

 درجه 6/3 با اندیمشک های شهرستان) است افزایش داشته درجه سلسیوس 7/1 بلندمدت دوره به نسبت استان حداقل دمایمیانگین 

 (2جدول).اندبوده دارا بلندمدت دوره به نسبت را دماوکمینه تغییرات   ینهبیش ترتیب به درجه سلسیوس -0/1با  گتوندو  سلسیوس

 
شوش و شهرستان ماه این طی .است بوده سلسیوس درجه 05/7 معادل امسال تیر در استان حداکثر دمای میانگین:  حداکثر دمای

 .اندبوده دارا استان در را حداکثر دمای ینهکمبیشینه و سلسیوس درجه 7/32 با ایذه شهرستان و 0/02  با دشت آزادگان 

 5/2 با اندیمشک یهاشهرستان) است داشته افزایش سلسیوس درجه 5/1 معادل بلندمدت دوره به نسبت استان حداکثر دمای میانگین

 (.اندبوده دارا بلندمدت دوره به نسبت را دما تغییراتوکمینه  بیشینه  ترتیب به سلسیوس درجه  3/1 با هندیجانو درجه سلسیوس

 (2جدول)

 

و  0/39 بای باو شهرستان ماه این طی .است بوده سلسیوس درجه 1/37 معادل 1011 تیر در استان میانگین دمای : میانگین دمای

اندیمشک  یهاشهرستان) .اندبوده دارا استان سطح در را میانگین دمای ینهوکم یشینهب ترتیب به سلسیوس درجه 1/31 با ایذه شهرستان

دارا  بلندمدت دوره به نسبت را میانگینی دماتغییرات وکمینه  بیشینه  ترتیب به سلسیوس درجه 6/1 با گتوند و درجه سلسیوس 1/3 با

 (2جدول) .است داشته افزایش سلسیوس درجه 6/1 معادل بلندمدت دوره به نسبت استان میانگین دمای. (اندبوده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 خوزستاناداره کل هواشناسی استان 

 

8 

 

 00-04شماره بولتن 

 0400ماه تیر 

 استان و مقایسه با بلندمدت تیردی دماهای ح
 است رخداده تیر دهم تاریخ در سلسیوس درجه 7/51 با آبادان ایستگاه به متعلق امسال تیر در خوزستان استان شده ثبت مطلق بیشینه دمای

 تیر 16 تاریخ در که بوده سلسیوس درجه 6/21 دمای با ایذه ایستگاه به متعلق ماه این طی استان مطلق کمینه دمای همچنین (.3جدول)

 (0جدول) .ده استش ثبتامسال 

 
 )درجه سلسیوس( ماه تیردمای بیشینه مطلق  -3جدول

 بلندمدت 0311سال  0011سال 

7/51 

 آبادان

11/10/1011 

1/53 

 شوش

31/10/1399 

7/53 

 اهواز

12/10/1396 

 

 
 )درجه سلسیوس( ماه تیرمطلق  کمینهدمای -0جدول 

 بلندمدت 1399سال  1011سال 

6/21 

 ایذه

16/10/1011 

2/12 

 ایذه

12/10/1399 

2216 

 ایذه

13/10/1396 
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 استانهای شهرستانمیانگین دمای  تیردی بنپهنه

 
 استان خوزستان 1011ماه  تیردمای میانگین نقشه -2 شکل

 

 قرمز رنگ با که استان اعظم  بخش اساس براین .دهدیم نمایش خوزستان استان در 1011 تیر یدما میانگین دیبن پهنه ( 2شکل)

 شده  دادهنمایش  زرد رنگ با که نیز استان از ییهابخش .استبوده  دارا را سلسیوس درجه 01 الی 35 معادل دمایی شده داده نمایش

  .در استان( شده مشاهدهاست )کمترین دمای  بوده دارا را سلسیوس درجه 21 الی 25 معادل دمایی
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 استان نسبت به بلندمدتهای شهرستاناختلاف میانگین دمای  تیردی بنپهنه

 
 استان خوزستان 1011ماه  تیراختلاف دمای میانگین نقشه -3شکل 

 

هایی  بخش اساس براین .دهدیم نمایش خوزستان استان در بلندمدت دوره با را 1011 تیر دمای میانگین اختلاف دیبن پهنه (3شکل)

مشاهده شده را نسبت به دوره بلند مدت داشته است  دمایی اختلافکمترین نمایش داده شده  زرد رنگ با کهاستان مرکز  جنوب و   از

  .(تمد بلند دوره از کمتر سلسیوس درجه 5/1 الی 5/1 معادل)

با رنگ قهوه ای  پر رنگ   و شرقی استان شمالی یهابخشدر  بلندمدتنسبت به دوره   تیر میانگین دمای اختلاف بیشترینهمچنین 

 .(سلسیوس درجه 5/0)بیش از  شده است مشاهده
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 0011ماه  تیر طیاستان وقوع باد در تحلیلی بر 

 استانسینوپتیک های ایستگاهدر باد  وضعیت سمت و سرعت
 های سینوپتیک استانوضعیت سمت و سرعت باد در ایستگاه -5جدول

 نام ایستگاه

 حداکثر باد باد غالب

  سمت

 )جهت(

 درصد وقوع 

 در ماه
 سرعت )درجه( سمت

 (m/s) 

 41 333 14 غربیشمال  آبادان 

 41 393 33 غربی آغاجاری

 43 313 33 غربی امیدیه 

 43 413 31 غربی اهواز

 43 313 33 غربی ایذه

 43 313 33 غربی بستان 

 43 333 33 غربی بندر ماهشهر

 41 363 33 غربی بهبهان 

 44 333 31 غربی حسینیه

 39 333 34 غربی دهدز

 9 353 33 غربی رامهرمز

 9 333 33 غربی شادگان

 44 443 33 غربی شوش

 1 413 34 غربی شوشتر

 1 313 31 غربی صفی آباد دزفول

 43 333 39 غربیشمال  کشاورزی اهواز

 1 393 36 غربی گتوند 

 44 43 33 غربی لالی

 44 313 33 غربی مسجدسلیمان 

 43 343 35 غربی هندیجان 
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 خوزستان استان هواشناسی یهاستگاهیا در غالب باد

 یها ستگاهی. جهت باد غالب در ادهدیخوزستان نشان م یهواشناس یها ستگاهیدرصد وقوع باد غالب و حداکثر باد را در ا (5)جدول

مال ش باداهواز که سمت غالب  یآبادان  و کشاورز یها ستگاهیبه استثناء ا بوده است ی، غرب1011 تیر یاستان خوزستان ط یهواشناس

درصد وزش  نیو کمتر نیشتریب بیدرصد به ترت 21شوشتر با  ستگاهیدرصد و ا 01با  آبادانستگاهیاساس ا نیثبت شده است. بر ا یغرب

 (5جدول) اند. باد را به خود اختصاص  داده

 

 حداکثر باد

بوده که   هیمتر بر ثان 12 زانیآبادان  به م ستگاهیخوزستان مربوط به ا یهواشناس یها ستگاهی،  در ا1011 رماهیت یط یحداکثر باد مشاهدات

ثبت و گزارش شده   ریت27در روز  هیمتر بر ثان  12حداکثر باد زیو گزارش شده است. در مرکز استان  ، اهواز ن ثبت   ریت11  خیدر تار

 یها ستگاهیاهمچنین ( .  هیمتر بر ثان7داشته اند )  رامقدار  وزش باد قابل ملاحظه  نیآباد دزفول کمتر یشوشتر و صف یها  ستگاهی.  ا تاس

سرعت وزش باد را  نیشتریآبادان بایستگاه  بعد از رماهیت 27و  11 یدر روزها بیبه ترت  هیمتر بر ثان 17ا سرعت باد و بهبهان ب یآغاجار

 (5جدول) اند. دهثبت و گزارش نمو
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 0400ماه تیر 

 استان  سینوپتیکهای گلباد ایستگاه
 

 

 
 اهواز ،آبادان ،گلباد ایستگاه های بهبهان-0شکل

 

  

 

 شوشتر ،ایذه ،گلباد ایستگاه های دزفول-5شکل
 

 بهبهان ایستگاه آبادان ایستگاه اهواز ایستگاه

 شوشتر ایستگاه ایذه ایستگاه دزفول ایستگاه
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 0400ماه تیر 

 
 

 

 حسینیه ،بستان ،آغاجاری ،دیهگلباد ایستگاه های امی-6شکل

 

 

 

 شوش ،نشادگا ،رامهرمز ،دهدزگلباد ایستگاه های -7شکل

 

 

 

 

 

 

 

 

 حسینیه ایستگاه بستان ایستگاه آغاجاری ایستگاه امیدیه ایستگاه

 شوش ایستگاه شادگان ایستگاه رامهرمز ایستگاه دهدز ستگاهیا
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 ماهشهر ،لالی ،گتوند ،کشاورزی اهواز گلباد ایستگاه های-2شکل

 

 

 

 
 اندیجهن ،مسجد سلیمان گلباد ایستگاه های-9شکل

 

 

 

 ماهشهر ایستگاه لالی ایستگاه گتوند ایستگاه کشاورزی اهواز ایستگاه

 هندیجان ایستگاه مسجدسلیمان ایستگاه
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 0011ماه  تیر در استان یخشکسالحلیلی بر وضعیت ت
 

  ماههسه  SPEIهواشناسی در سطح استان بر اساس شاخص یخشکسال دیبن پهنه

 SPEIبراساس شاخصاستان خوزستان ماهه  3نقشه خشکسالی دوره -11شکل 

 

 درخشکسالی شدید و بسیار شدید  وضعیت بیانگر ماهه 3 دوره طی SPEI شاخص اساس بر استان سالیخشک نقشه بررسی و تحلیل

 حاکم بودهمتوسط الی سخشکوضعیت استان  یو جنوبشرقی  ،مرکزی مناطقدر  می باشد. خوزستان استان غربیمناطق شمالی و 

 (11شکل)است.

 

 

 

 



 خوزستاناداره کل هواشناسی استان 

 

17 

 

 00-04شماره بولتن 

 0400ماه تیر 

 استان خوزستان 0011ماه  تیر یجو دیدیهموضعیت  لیتحل
 

 دهۀ نخست :

 :آغازین دردهۀ استان هوای جوی دمای وضعیت ییدهمد تحلیل:اول بخش
 از آغارین روز این دهه تا روز هفتم آن، با تشکیل و استقرار الگوی تابستانه بر روی منطقه و استان در اولین روزهای شروع فصل تابستان

پرارتفاع  ۀزبان ییجتدر همچنین با عبورو شدتودۀ هوای گرم به پیمانۀ کم فشار حرارتی در منطقه و استان همراه  ینهشتهم ،که با )تیر ماه(

نب )تقویت دو زبانۀ پر ارتفاع ججو ضخامت یشمتعاقب آن افزا و یرانجنوب غرب کشور ا یبه سو یاطلس شمال یانوسجنب حاره از اق

در  ،درجه سلسیوس و بالاتر از آن 09و رخداد دماهای نزدیک به هوا  یدما یشدر منطقه و استان شاهد افزا حاره و کم فشار سطح زمین(

 ،یوسدرجه سلس 7/51شهرهای گتوند با دمای بیشینۀ مثال می توان به  عنوانکه به جنوب شرقی و مرکزی استان بودیم. ،، غربینقاط جنوبی

اشاره یوس درجه سلس 6/09هندیجان با  و یوسدرجه سلس 2/09امیدیه با  ،یوسدرجه سلس 1/51آبادان با  ،یوسدرجه سلس 1/51اهواز با 

 (11شکل)کرد.
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و  ییوبا توجه به هم راستا یکم فشار حرارت یگرم در منطقه و استان و همراه یهوا ۀدهه با استقرار تود نینهم و دهم ا یروزهااما در 

جنب  اعپرارتفۀزبان یجیورود تدر نینقاط استان و همچن ریآن در سا یشرویو پ ی( با نوار ساحلییوزش باد ترمال)گرما یهمسانگرد

 یضخامت جو در منطقه و استان شاهد وقوع دماها شیومتعاقب آن افزا رانیجنوب غرب کشور ا یبه سو یشمال طلسا انوسیحاره از اق

ه توان ب یکه از آن جمله م میاستان بود یو مرکز ی، جنوب شرقی، جنوبیاز نقاط جنوب غرب یدر پاره ا وسیدرجه سلس 51و  09

، وسیدرجه سلس  1/51با  ی، آغاجاروسیدرجه سلس 1/51، بستان با وسیدرجه سلس 3/51 با هیدی، اموسیدرجه سلس 5/51آبادان با  یشهرها

شده  ادی یروزها یکه طاشاره نمود وسیدرجه سلس 0/51و اهواز با  وسیدرجه سلس 6/51، ماهشهر با وسیدرجه سلس 7/51با  جانیهند

 (12شکل).دیذکر شده رس ییدما ریشهرها به مقاد نیا ۀنیشیب یدما
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 :نیآغاز ۀاستان در ده یبر رو داریپادر حالت  یجو تیوضع یدیهمد لیتحلبخش دوم :

 نیجو و همچن یانیم یۀدر لا ینسب یداری، پااستان ی، با استقرار زبانه کم فشار بر رواول و دوم ( یدهه )روزها نیا یروزها نیآغاز در

و  یاد از شمال سوب انیجهت جر رییاستان، شاهد تغ یآن به سمت و سو ۀجنوب استان و نفوذ زبان ۀر منطقپر فشار د ۀسامان ۀهست لیتشک

رطوبت  قیفارس به استان به صورت همسانگرد و تزر جیخل یایاز فراز در یجنوب اناتیو حرکت جر میبود یجنوب سو هب یغرب سو

استان از جمله  مناطق یدر برخ یو غبار صبحگاه قیمه رق ۀدیپد لیرطوبت هوا و تشک ینسب شیسبب افزا مورد اشاره، یجو اناتیبه جر

 یساعات یراب یجو یجنوب سو اناتیجر زیدهه ن نیروز ا نیتا هشتم نیدر ششم نیهمچنشد. ناستا یو مرکز یجنوب یو نواح ینوار ساحل

 داشت. یرطوبت را در استان در پ شیاز افزا ی، ناشیو شامگاه یصبحگاه قیمه رق ۀدیاز اوائل روز و اواخر شب، پد

 

 ریغ یسرعت وزش باد و برخاستن گردوغبار محل شیبه لحاظ افزا یجو تیوضع یدیهمد لیتحلسوم : بخش

و  هیهمسا یورود گردوخاک از مناطق مجاور و کشورها نیو همچن یهمرفت ریغ یگرد و خاک محل ایو  یهمرفت

 :نیغازآ ۀاستان در ده یهم جوار منطقه ا

باد به  سرعت وزش شیقابل ملاحظه فشارهوا بود که سبب افزا راتییاستان مصادف با تغ یدهه ،تحول جو نیسوم و چهارم ا یروزها در

 یدر نواح ،از آن یناش دیو کاهش د یو متوسط در اغلب نقاط استان و برخاستن گردوخاک محل دی.وزش باد شددیگرد دیمتوسط و شد

دهه  نیروز ا نیاستان بود که تا چهارم ۀسرعت وزش باد در نقاط ذکر شد شیآورد افزا یپ یو غرب یرکزم ،یغربجنوب  ،یمستعد جنوب

 دید و کاهش یو گردوخاک محل یاز گردو غبار محل یناش یها ندهیغلظت آلا شیاز روز با افزا یساعات یبا شدت و ضعف و برا زین

 .افتیادامه  یافق
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 : یانیم ۀده

 : یانیم ۀاستان درده یهوا یدما یجو تیوضع یدیهمد لیتحلاول: بخش

ه هم وبا توجه ب یکم فشار حرارت یگرم در منطقه و استان و همراه یهوا ۀروز آن، با استقرار تود نیدهه تا آخر نیا یروزها نینخست در

 پرارتفاعۀزبان یجیورود تدر نینقاط استان و همچن ریآن در سا یشرویو پ ی( با نوار ساحلییوزش باد ترمال)گرما یو همسانگرد ییراستا

ضخامت جو در منطقه و استان شاهد وقوع  شیومتعاقب آن افزا رانیجنوب غرب کشور ا یبه سو یاطلس شمال انوسیجنب حاره از اق

توان  یه مک یطور به.میاستان بود یمرکزو  ی، جنوب شرقی، جنوبیاز نقاط جنوب غرب یو بالاتر در پاره ا وسیدرجه سلس 09 یدماها

  6/51با  ی، آغاجاروسیدرجه سلس 2/51، بستان با وسیدرجه سلس 2/51با  هیدی، اموسیدرجه سلس 7/51آبادان با  یشهرها ۀنیشیب یبه دما

ه شد رذک ییدما ریشهرها به مقاد نیا ۀنیشیب یشده دما ادی یروزها یکه طاشاره نمود وسیدرجه سلس 0/51و اهواز با  وسیدرجه سلس

 (10و )(13)های شکل.دیرس
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 2121  جولای 2روز  12ساعتو  نینقشه سطح زم چپمت سو بار  یلیم 511نقشه تراز  راستسمت  –10شکل

 

 

وضعیت جوی به لحاظ افزایش سرعت وزش باد و برخاستن گردوغبار محلی غیر تحلیل همدیدی بخش دوم :

همرفتی و یا گرد و خاک محلی غیر همرفتی و همچنین ورود گردوخاک از مناطق مجاور و کشورهای همسایه و 

 هم جوار منطقه ای استان در دهۀ میانی:

تان در کلیۀ نقاط اس باد وزش سرعت افزایش سبب درمنطقه زمین فشارسطح ملاحظه قابل تغییراتتا  چهارم این دهه  دومهای درروز

اعاتی از سدر ،و گرد وخاک محلی به طور موقتی و افزایش آلاینده های جوی ناشی از آن و کاهش دید افقی گردوغبارمحلی وبرخاستن

ا افزایش بهمراه اکثر نقاط استان  ،این دههاما در روز چهارم  شداستان  ومرکزی، جنوب غربی جنوبی نواحی غربی، برخیدر و بعد از ظهر 

 سرعت وزش باد متوسط تا شدید شدند.

وزش  سرعت یشکه سبب افزا ی سطح زمینقابل ملاحظه فشارهوا ییرات، تغهشتمین روز تا آخرین روز این دهه )روز دهم (در همچنین 

در  ،آن از یناش یدو کاهش د یرخاستن گردوخاک محلو متوسط در اغلب نقاط استان و ب یدوزش باد شد .شد یدباد به متوسط و شد

دت و استان بود که با ش ۀنقاط ذکر شد ینسرعت وزش باد در ا یشافزا، نتیجۀ یو غرب کزیمر ،یجنوب غرب ،یمستعد جنوب ینواح

 .یافتادامه  یو گردوخاک محل یاز گرد و غبار محل یناش یها یندهغلظت آلا یشاز روز با افزا یساعات یضعف و برا

 

 تحلیل همدیدی وضعیت جوی بخش شمال غربی دریای خلیج فارس در دهۀ میانی: بخش سوم:

 3 هب گاهی موج وارتفاع.گردید وطوفانی بادمتلاطم وزش سرعت افزایش جهت به فارس خلیج شمال دهه، اینهای دوم تا چهارم درروز

 استان، درنوارساحلی زمین فشارسطح توجه قابل تغییرات به بانگرش، و در روزهای نهم تا روز پایانی این دهه )روز دهم(. مترنیزرسید

  .شد مواجه دریا امواج ارتفاع افزایش آن بادومتعاقب وزش سرعت باافزایش فارس خلیج دریای شمال
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 دهۀ پایانی :

 

 : ۀ پایانیاستان درده یهوا یدما یجو یتوضع یدیهمدیل تحلبخش اول:

ی فشار حرارتدر روزهای ابتدایی این دهه تا روزهای میانی آن )روز پنجم(، با استقرار تودۀ هوای گرم در منطقه و استان و همراهی کم 

 یجیورود تدر نینقاط استان و همچن یرآن در سا یشرویو پ ی( با نوار ساحلییوزش باد ترمال)گرما یو همسانگرد ییبا توجه به هم راستاو

تان ضخامت جو در منطقه و اس یشومتعاقب آن افزا یرانجنوب غرب کشور ا یبه سو یاطلس شمال یانوسپرارتفاع جنب حاره از اقۀزبان

در  اما، جنوب شرقی و مرکزی استان بودیم.، جنوبیدرجه سلسیوس و بالاتر در پاره ای از نقاط جنوب غربی 09وقوع دماهای شاهد 

 کاهش) زمین سطحپرفشار و جو میانی لایۀ ارتفاع دوزبانۀکم تقویت به بانگرش، روز یازدهم(روزهای ششم تا روز پایانی این دهه )

 .شد گزارش استان ازایستگاههای درجۀسلسیوس 0 الی 2 دمایی دربازۀدما محسوس افت( واستان جودرمنطقه ضخامت

 

 یرغ یسرعت وزش باد و برخاستن گردوغبار محل یشبه لحاظ افزا یجو یتوضع یددیهم یلتحلبخش دوم :

و  هیهمسا یورود گردوخاک از مناطق مجاور و کشورها ینو همچن یهمرفت یرغ یگرد و خاک محل یاو  یهمرفت

 :ۀ پایانیاستان در ده یهم جوار منطقه ا

، تحول جوی استان مصادف با تغییرات قابل ملاحظه فشارهوا بود که سبب افزایش سرعت وزش باد به از اولین تا سومین روز این دهه

 ش.وزش باد شدید و متوسط در اغلب نقاط استان و برخاستن گردوخاک محلی و کاهشدمتوسط و شدید گاهی توام با تند باد لحظه ای 

مرکزی و غربی پی آورد افزایش سرعت وزش باد در این نقاط ذکر شدۀ استان  ،جنوب غربی ،در نواحی مستعد جنوبی ،دید ناشی از آن

بود که تا دومین روز این دهه نیز با شدت و ضعف و برای ساعاتی از روز با افزایش غلظت آلاینده های گردوخاک و گردوغبارو کاهش 

 ادامه یافت.دید افقی ناشی از آن 

 

 پایدار بر روی استان در دهۀ پایانی:تحلیل همدیدی وضعیت جوی در حالت بخش سوم :

، با استقرار زبانه کم فشار بر روی استان پایداری نسبی در لایۀ میانی جو و همچنین تشکیل هستۀ سامانۀ این دهه ششم تا دومدر روزهای 

زبانۀ آن به سمت و سوی استان، شاهد تغییر جهت جریان باد از شمال سوی و غرب سوی به جنوب پر فشار در منطقۀ جنوب استان و نفوذ 

سوی بودیم و حرکت جریانات جنوبی از فراز دریای خلیج فارس به استان به صورت همسانگرد و تزریق رطوبت به جریانات جوی مورد 

بار صبحگاهی در برخی مناطق استان از جمله نوار ساحلی و نواحی سبب افزایش نسبی رطوبت هوا و تشکیل پدیدۀ مه رقیق و غ اشاره،

 جنوبی و مرکزی استان شد.

جو  یانیم یۀدر لا ینسب یداریاستان پا یبا استقرار زبانه کم فشار بر روهشتم تا واپسین روز این دهه )روز یازدهم( ،  یروزهاهمچنین در 

باد از  یانجر جهت ییراستان، شاهد تغسمت و سوی آن به  ۀوب استان و نفوذ زبانجن ۀپر فشار در منطق ۀسامان ۀهست یلتشک ینو همچن

فارس به استان به صورت همسانگرد و  یجخل یایاز فراز در یجنوب یاناتو حرکت جر یمبود یبه جنوب سو یو غرب سو یشمال سو

مناطق  یدر برخ یو غبار صبحگاه یقمه رق یدۀپد یلو تشک هوا رطوبت ینسب یشسبب افزا مورد اشاره، یجو یاناترطوبت به جر یقتزر

 .شداستان  یو مرکز یجنوب یو نواح یاستان از جمله نوار ساحل
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اران زا ب یبه صورت سامانه ها یا، یجو یها یداریدر ارتباط با ناپا یجو یتوضع یددیهم یلتحل: چهارمبخش 

وقوع  ین( و همچن یهمرفت یابرها یلو تشک یاکهوا)در حد ابرن ییجز یداریبصورت ناپا یاو و یو نوع بارندگ

 یا و گرد وغبار محلیو  یهمرفت یو برخاستن گردو خاک محل یجو یداریاز ناپا یناش یلحظه ا یتندبادها

 استان: پایانی ۀهبوب( در ده یدۀ)پدیهمرفت

 

 قرارزبانۀکمجوواست میانی درلایۀ ناپایداری جووهمچنین فوقانی سطوح ناپایداری ضرایب بابالارفتن ،دهه روزاینهفتمین و ششمین در

 نوبدرج اساس برهمینودیم ب همراه ای لحظه تندبادهایگسترش ابرناکی وهمچنین وقوع  شاهد واستان، درمنطقه زمین فشارسطح

 مواجه وببه باپدیدۀ همرفتی ابرهای وتشکیل ناپایداری باآغازسوم این دهه درروز استان مرکزیغربی و  درمناطق ساعات ودربعضی

همرفتی  حلیم گردوخاک وگاهی همرفتی گردوغبارمحلی برخاستن سبب زمین سطح باد وزش سرعت وافزایش ای لحظه وتندباد شدیم

 .شد

 یشمال  غرب یها وتاب آن وحرکت آن ازعرض یچجنب حاره وپ حرکت رودباد ،واپسین روزهای این دهه )روزهای دهم و یازدهم(در 

 ن،ترجوازفرازاستا یینآن به سطوح پا یموچرخش قا یلومتربرساعتک 21از یشان وشدت گرفتن سرعت آن به بمنطقه واست یبه سو یوغرب

 رطوبت یقمنابع تزر یبا نگرش به الگو ینهمچن .دش(باری یلیم 511جو )تراز  یانیم یۀدرلا یدهوبسته وبر ۀعمیقناو یجادوتشکیلسبب ا

مذکوربه منطقه واستان  یرطوبت درسطح جو یف( که نشان ازحمل ضعیلیباریم 711وشارمربوط به آن ومنطقه جبهه وفرارفت دما )تراز 

و صعود  نیدر سطح زم یادنسبتا ز یتر از آن وجود دما یینعوامل کاهش رطوبت در تراز مذکور و پا ینتر یادیاز بن یکی داشته است.

 یکیجو(.دما  در ییو گرمازا یریگرماگ ۀگردد)در مقول یجذب رطوبت م یشترینباشد که باعث ب یبالاتر م یترازهاگرم به  یهوا ینا

از  یدالبته نبا ست.ا یمیمختلف اقل قدر مناط یبارندگ یزانرطوبت جو و م یبر رو ینامیکیمختصات ترمود ینگذارتر یرو تاث یناز مهمتر

 دیشد یها خاص باعث طوفان یطاوقات و با شرا ی،گاهدر جو یداریرطوبت با وجود ناپا جذب ،یینظر دور داشت که به لحاظ دما

 یان زاارب ۀسامان یریشاهد شکل گ یاما ینا یدرط ینبنابرا د.شو یم یلحظه ا یو تند بادها یدشد یاربس یوزش بادها یاگردو خاک و 

ر خاستن و ب یدو وزش بادمتوسط تا شد یو رعد و برق وتندباد لحظه ا یرگبار یها که باعث بارش یمدراستان بود یشده ا یفتضع

 ، و کاهش دید افقی موقتی و کاهش کیفیتگردوغبار محلی همرفتی و گردو خاک محلی همرفتی در مناطق جنوبی و غربی و مرکزی

میلیمتر  2/2اه ایذه در روز دهم که میزان آن که از آن میان می توان به بارندگی ایستگ. هوا و افزایش آلاینده های جوی ناشی از آن شد

میلیمتر ، میزان بارندگی خود را  1/2ایستگاه دهدز نیز ،همچنین در روز پایانی این ماه )روز یازدهم این دهه( .گزارش شده بود اشاره کرد

 در آن روز اعلام نمود.
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 00-04شماره بولتن 

 0400ماه تیر 

 0011ماه  تیرطی  در استانجوی  مخاطراتتحلیلی بر 
 تیر( 11تا  6) 9هشدار شماره  تیر( و 6تا 0) 2در هشدار شماره  درجه سلسیوس  09دماهای بالای  بیش از هر چیز رخداد  1011ماه  تیردر 

در شهرهای مختلف  تیر(  22تا  19) 16هشدار شماره  و (تیر 12تا 12) 15هشدار شماره  دهای شدیداب، تیر(  16تا  12)  11وهشدار شماره 

ذیل و توضیحات  پیوست شرحبه  ماه جاری تیرطی  16-15-11-9-2شماره  استان جلب نظر می نموده است. براین اساس هشدارهای

 آورده شده است.مربوطه 

 

 0011تیر 3تاریخ صدور نارنجی اداره کل هواشناسی خوزستان سطح  8شماره هشدار -0

 6لیا 0  هایروزطی  وضعیت استان را تیرماه، 3هشدارسطح نارنجی صادره از اداره کل هواشناسی خوزستان طی مورخه :  تن هشدارم

پیش بینی  درمناطق مرکز و جنوبغربی  درجه سلسیوس و بالاتر 09وقوع دماهای افزایش رطوبت و  شرجی)در مناطق جنوبی( و  با تیر 

 نموده است 

 وهندیجان با ماهشهرتیر ماه در ایستگاههای  6تا  0زهای وطی روقوع پدیده شرجی  با توجه به داده های دیده بانی : به وقوع پیوسته

 بهبهان وامیدیه ثبت و گزارش شده است. ،شادگان، وازهاو با شدت کمتر در ایستگاههای  درصد 71رطوبت بالای 

درجه  09وقوع دماهای رامهرمز وکشاورزی اهواز ، شوش ،امیدیه ،اهواز، انبادآتیر ماه در ایستگاههای  6تا  0همچنین طی روزهای 

 ثبت و گزارش شده است. سلسیوس و بالاتر

 
 1011تیر 3تاریخ صدور  و خاک ملی گردهشدار سطح زرد مرکز -15شکل
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 00-04شماره بولتن 

 0400ماه تیر 

 0011تیر 5سطح نارنجی اداره کل هواشناسی خوزستان تاریخ صدور  1هشدار  شماره -2
 

 11الی 6روزهای  طی  وضعیت استان را تیرماه، 5هشدارسطح نارنجی صادره از اداره کل هواشناسی خوزستان طی مورخه :  متن هشدار

بینی  پیش و افزایش رطوبت و  شرجی)در مناطق جنوبی(  درمناطق مرکز و جنوبغربی درجه سلسیوس و بالاتر 09وقوع دماهای تیر با  

  .نموده است

مناطق جنوبی استان با شدت بیشتر تیر ماه در 11تا  6: با توجه به داده های دیده بانی وقوع پدیده شرجی طی روزهای  به وقوع پیوسته

وبا شدت کمتر درایستگاههای   -درصد  21شادگان – درصد 21طوبت بالا رهندیجان  -درصد 21ایستگاههای ماهشهر رطوبت بالای  در 

ه ثبت و گزارش شد وآغاجاری و ایستگاههای بهبهان، بستان، شوشتر، رامهرمز امیدیه و از شوشکشاورزی اهو ،دزفول ، آبادان،اهواز

هان بهب ،ماهشهر ،کشاورزی اهواز،رامهرمز ،گتوند،ترشوش ،اهواز امیدیه-تیر ماه در ایستگاههای ابادان 11تا  9است.همچنین طی روزهای 

تیرماه با  13تا  6اگرچه ایستگاه شوش طی دوره  ثبت و گزارش شده است. بالاتردرجه سلسیوس و  09وقوع دماهای دماهای هندیجان و 

 درجه وبیشتر از این حیث در استان رکوردار بوده است. 09ثبت وگزارش دمای حداکثر 

 

 
 1011تیر 5تاریخ صدور  اداره کل هواشناسی خوزستان نارنجیهشدار سطح -16شکل
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 00-04شماره بولتن 

 0400ماه تیر 

 0011تیر 01سطح نارنجی اداره کل هواشناسی خوزستان تاریخ صدور  01هشدار  شماره -3
 

 12روزهای  طی  وضعیت استان را تیرماه، 11هشدارسطح نارنجی صادره از اداره کل هواشناسی خوزستان طی مورخه :  متن هشدار

 نی نموده است. درمناطق جنوبی غربی و مرکزی پیش بی درجه سلسیوس و بالاتر 09وقوع دماهای تیر با   16الی

 بستان،دزفول ،شوش،امیدیه، ،اهواز،بادانآ تیر ماه در ایستگاههای 16تا  12: با توجه به داده های دیده بانی طی روزهای  به وقوع پیوسته

 . ثبت و گزارش شده است درجه سلسیوس و بالاتر 09وقوع دماهای دماهای و هندیجان  آغاجاریاهواز، شوشتر،گتوند،رامهرمز،کشاورزی

آبادان،اهواز،  را با شدت بیشتردر ایستگاههای درجه سلسیوس و بالاتر 09دماهای تیرماه وقوع دماهای  22الی  17اگرچه طی  دوره 

 امیدیه،بستان،دزفول ،شوش، شوشتر،گتوند،رامهرمز،کشاورزی اهواز،آغاجاری،هندیجان و ماهشهر شاهد بوده ایم.

  

 
 1011تیر 11تاریخ صدور  هواشناسی خوزستاناداره کل هشدار سطح زرد -17شکل

 

 0011تیر 00سطح نارنجی اداره کل هواشناسی خوزستان تاریخ صدور  01هشدار  شماره -0
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 00-04شماره بولتن 

 0400ماه تیر 

 12الی 12روزهای  طی  وضعیت استان را تیرماه، 11صادره از اداره کل هواشناسی خوزستان طی مورخه  زردهشدارسطح :  متن هشدار

 بادهای متوسط تا شدید در مناطق غربی  جنوبی  جنوب غربی  و مرکزی پیش بینی نموده است.  وقوعتیر با  

در برخی از روزها  ،امیدیه، بهبهانتیر ماه در ایستگاههای آبادان، 12تا  12: با توجه به داده های دیده بانی طی روزهای  به وقوع پیوسته

 . شدید بوده ایم هنسببه  شاهد وزش بادهای 

 
 1011تیر 11تاریخ صدور  اداره کل هواشناسی خوزستانهشدار سطح زرد -12کلش

 

 

 

 

 

 0011تیر 08سطح نارنجی اداره کل هواشناسی خوزستان تاریخ صدور  00هشدار  شماره -5
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 00-04شماره بولتن 

 0400ماه تیر 

 22الی 19روزهای  طی  وضعیت استان را تیرماه، 12صادره از اداره کل هواشناسی خوزستان طی مورخه  زردهشدارسطح :  متن هشدار

 جنوب غربی و مرکزی پیش بینی نموده است.  ،جنوبی ،بادهای متوسط تا شدید در مناطق غربی وقوعتیر با  

  بستان ،کشاورزی اهواز بهبهان، تیر ماه در ایستگاههای آبادان، 22تا  19: با توجه به داده های دیده بانی طی روزهای  به وقوع پیوسته

 اهد وزش بادهای  به نسبه شدید بوده ایم. و درایستگاههای هندیجان، ماهشهر، امیدیه، حسینیه با شدت کمتری ش

 

 
 1011تیر 12تاریخ صدور  اداره کل هواشناسی خوزستانهشدار سطح زرد -19شکل
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 00-04شماره بولتن 

 0400ماه تیر 

 0011ماه  تیر طیاستان دی گزارشی از فعالیت های توسعه هواشناسی کاربر
شرح به ا ه که اهم این فعالیتشده استان خوزستان انجام دی فعالیت های مختلفی در گروه تحقیقات هواشناسی کاربر 1011ماه  تیرطی 

  .ذیل می باشد

 .خوزستان یماه هواشناس خردادبولتن ماهانه  نیو تدو هیته-1

بارش  یحد یروند رخداد ها لیتحلبندی شده )اجرای پروژه موظفی گروه تحقیقات هواشناسی کاربردی براساس برنامه زمان ادامه -2

 (1370-1392دراستان خوزستان دوره 

 تهک کشاورزی خوزستان  1011تهیه گزارش سه ماهه بهار  -3

 هواشناسی خوزستان 1011تهیه فصلنامه بهار-0

 تیرماه 21مورخه صادره در  شرکت درجلسه صندوق بیمه کشاورزی -5

 
 1011تیر 21تاریخ صدور بیمه کشاورزی  صندوق  تصویر نامه جلسه -21شکل
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 00-04شماره بولتن 

 0400ماه تیر 

 هواشناسی اطلاعات و ها داده ارائه با استان در مستقر بیمه کارگزاران علمی، هیئت اعضای و دانشجویان رجوع، ارباب به پاسخگویی -3

 .مکتوب صورت به

 راستای در بیمه های شرکت ،استان زیمه ریبرنا ودیریت م سازمان کشاورزی، جهاد سازمان قبیل از اداری مکاتبات به صریح پاسخ -0

 .سرزمینی آمایش نامه سال تهیه و پژوهشی های طرح و ها فعالیت

 .کل اداره خدمت امورمیز انجام راستای در خوزستان استان هواشناسی کل اداره اداری بخش با همکاری -5
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 00-04شماره بولتن 

 0400ماه تیر 

 خوزستان 0011 تیربارش های  دما وبر سازوکارشاخص های دورپیوند موثر

ENSO-/PDO-/AO-/NAO- /IOD-/ MJO (0،5،6،5،8,0, 2) 

 
 NAO PDO  ENSO-/PDO-/AO+/NAO+/PNA-/ MJOو AOهای شاخص -21شکل
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 00-04شماره بولتن 

 0400ماه تیر 

ی طمناطق چهارگانه آرام استوایی، شاخص انسو بعنوان بزرگترین و موثرترین شاخص دورپیوند آب و هوایی دمای ای دیدبانی ه با توجه به داده

ادهای ب بر شرایط نرمال ،مذکور چهارگانه مناطق گستره. بررسی آنمالی بادهای سطحی دردرفاز ضعیف سرد) لانینو( قرار داردهمچنان  1011ماهتیر

 یانه هایوم در بخش شرقی های سرد و تمرکز آبهای گرم در بخش غربی اقیانوس آرام و انباشت آباقیانوس آرام استوایی شرقی در پهنه آبهای 

در بخش شمالی و غربی ایالت متحده در فاز سرد و منفی  PDOاز طرفی قرار گیری شاخص دهه ایی  .دارندتاکید  بر این موضوع نیز آرام اقیانوس

توسط طی ماعلام می کند، و همین موضوع بر تداوم انسو بسمت فاز سرد و احتمالا فاز سرد نیزهمسویی و همگرایی خود را با فاز سرد انسو یا لانینو 

فازسرد  ازفازخنثی بسمت، دردما و بارش ایران منطقه ایی یکی از شاخص های مهم و موثربعنوان نیز شاخص دو قطبی هند  ماهای پیش رو تاکید دارد.

و درهمین فاز باقی  به فاز خنثی نقل مکان کرده مجدد1011ضعیف منفی نقل مکان کرده و با توجه به چشم انداز داده ها، احتمالا تا اواسط زمستان 

این مدت آنمالی  در لذا حکایت دارد. نفیمدر فاز این شاخص  استقراربر ماهتیرطی بانی شاخص شمالگان یا نوسان قطبی ه بررسی داده های دید .بماند

اع جنب حاره یا سامانه پرارتف شدن باعث محدودظاهرشده است که ازنرمال تر ضعیفتاو قطبی  ویافته  کاهش یفشار و ارتفاع در منطقه کلاهک قطب

 ،بعنوان یک شاخص منطقه ایی موثر بر بارش و دمای ایران نیز . شاخص اطلس شمالیاستجنوبی تر شده همان الگوی تابستان اجازه به عرض های 

مدیترانه  های بآررسی داده های دمای سطح ب. است بوده منفیفاز تجربه نموده و اغلب در را ماهتیردر  رابا شاخص شمالگان  همفازمشابه و رفتاری 

ای ه د، که تداوم این دمای بیشتر از نرمال آبنتاکید دارسامانه های جوی بردمای بیشتر از نرمال این دو منبع تغذیه رطوبت  همچنان ،و دریای سرخ

 شاخص مادن و جولیان بعنوان شاخصی زیر فصلی طی این مدت مجاور ایران قطع امید از بارش های موثر طی سال بارشی پیش رو را کاهش می دهد.

شاهد تا حدودی در غرب خاورمیانه  بزرگ مقیاس واگراییاستقرار یک منطقه  با و 1و2با قرارگرفتن درفازهای مناسب  در مقاطعی در ماه گذشته

 (21شکل) .چرخند زایی در شرق مدیترانه بوده ایم

ناطق بخصوص م  بیشتر از نرمال در غالبسبب رخداد دماهای  ،الگوی تابستانه برغالب مناطق کشور تداوم حاکمیتاه، با متیرطی  بطورکلی نتیجه:

 بخش مرکزی شده است.
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 00-04شماره بولتن 

 0400ماه تیر 

 

 هاپیوست
 

  ناستاهواشناسی  هاینقشه پراکنش ایستگاه -0پیوست شماره 

 

 ناستا یهواشناس های ستگاهینقشه پراکنش ا -13شکل 
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  گلبادمعرفی  -0پیوست شماره 

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

ده هایی که برای شاخص باد انجام شبانیدیده نی وقوع باد، تعداد افراو جهت باد. منظور ازو  دهد: فراوانی وقوع باد، سرعت بادنمایش می

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

ن گلباد باشد. دایره وسط ایکلی گلباد به شکل گل باز شده می ساختار. باشددهد که یکی از جهات اصلی و فرعی میباد را نشان می

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

. در شودهیه میافزاری تبه دو روش دستی و نرم وگردند نه ترسیم مییانه یا ماهیاگلباد به صورت سال. ها نشانگر تعداد وقوع باد استگل

های باد منطقه آمار و اطلاعات هواشناسی گرفته شده و تعداد فراوانی باد، باد آرام، سرعت و جهت باد محاسبه روش دستی ابتدا شاخص

ها بر حسب این درصد قطر دایره و طول و ضخامت گل زانیم شود.ا نسبت به کل گرفته میهشده و سپس درصد هر یک از شاخص

افزار ویژه گلباد شده و وارد نرم هیته Excel لیفاافزاری باید آمار و اطلاعات در یک برای ترسیم گلباد به روش نرمدد. گرترسیم می

م مرکزی های هاست. نمودارهای به دست آمده از دایره WR-plotافزار افزار مورد استفاده در ترسیم گلباد نرمنرم ترین. عمدهگردد

 هاهای باد بر روی دایرهشود. سمتمتر بر ثانیه نوشته می 5/1اند که در دایره مرکزی آن درصد فراوانی وزش بادهای کمتر از تشکیل شده

های شود. سرعتغربی نمایش داده میو شمال یغربی، غرب، جنوبشرقی، جنوبشرقی، شرقی، جنوبغالباً در هشت سمت شمال، شمال

شوند. آنگاه فراوانی هر گستره سرعت باد با توجه به سمت باد میدی بنگروه دسته 2نیز بر اساس روش سازمان هواشناسی جهانی به باد 

های مختلف با یکدیگر جمع شوند و فراوانی آرامه نیز به آن افزوده شود. اگر فراوانی هر گستره در سمتها مشخص میبر روی دایره

رجستگی فسیر یک گلباد بدون نقشه بو این به این معناست که تعداد کل بادها لحاظ شده است. ت نشان خواهد دادشود، حاصل صدرصد را 

مایش آتوان به کاربردهای گلباد می از .شوند)توپوگرافی( دشوار است زیرا اثرات محلی باعث تغییرات مهمی در جریانات هوا می

های ورزشی و غیره، عدم استقرار صنایع آلاینده در جهت باد غالب منطقه، ها، زمیناههای شهری، طراحی باند فرودگطراحیسرزمین، 

 .سنجی برای استفاده از انرژی باد اشاره کردو امکان یابی جهت گسترش فضای سبزمکان
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 و تشکر دیرتق
 

 دیریت همکاران مرکز ملی خشکسالی و م از خوزستان هواشناسی تیر ماهنامهو تشکر نویسندگان دیر مراتب تق به این وسیله -1

وری و تولید در مقیاس کشاز جداول، نمودارها و نقشه های مورد استفاده در این بولتن که پس از دی بحران به سبب تهیه تعدا

 انجام برش استانی دراختیار این اداره کل قرارگرفته است ابراز گردد.

 داشتند نقش ماهنامه این تدوین برای لازم اطلاعات تهیه در نحوی به که استانی همکاران تمامی از نشریه این دبیرخانه -2

 .می نمایند تقدیرو  سپاسگزاری

 

 :نشریه این همکاران

 (ماهنامه و تدوین نهایی تحلیل) -زاده لوعلی محسن -1

 ) تهیه وتحلیل  بخش گلباد ( - زاده صالح زهره 2-

 )تهیه وتحلیل بخش تحلیل همدیدی( -حمید زمان زاده شیران-3

 )تهیه وتحلیل بخش دور پیوندها(-رحمن پرنو-0

 )تحلیل همدیدی(-بهرام جنتی-5


