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تعیین شاخص سوز باد استان اصفهان بر اساس دمای کمینه

سعید رنجبر ،1غالمعلی کمالی* ، 2هوشمند عطایی ،3امیر
1

گندمکار1

 -1گروه جغرافیا ،واحد نجف آباد ،دانشگاه آزاد اسالمی ،نجفآباد ،ایران
 -2گروه جغرافیا ،واحد نجف آباد ،دانشگاه آزاد اسالمی ،نجفآباد ،ایران ،دانشیار گروه هواشناسی ،دانشگاه
آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات .تهران .ایران
 -3دانشیار دانشگاه پیام نور .تهران .ایران

چکیده
آب و هوا تاثیر بسیار مهمی در حیات موجودات زنده کره زمین دارد .وزش باد با دما اثر تلفیقی احساس محیط را ایجاد مینماید ،بطوریکه به
کاهش دما همراه با باد ،سوزباد و برعکس آن گرم باد اطالق میشود .در این تحقیق سوزباد دمای کمینه در استان اصفهان مورد بررسی قرار
گرفت .دمای کمینه و سرعت وزش باد برای  01ایستگاه همدیدی استان طی دوره آماری  0731تا  0731از سازمان هواشناسی کشور تهیه
گردید  .نتایج نشان داد که مهر و اردیبهشت را می توان به ترتیب به عنوان ماه های شروع و پایان سوزباد در استان اصفهان در نظر گرفت.
میانگین کاهش دمای کمینه به واسطه وزش باد به میزان  1/0درجه سلسیوس در بهمن بوده است که بیشترین مقدارطی ماه های تحت مطالعه
است .بیشترین و کمترین فراوانی وقوع سوزباد در استان به ترتیب به ایستگاه فرودگاه اصفهان با  1032مورد و ایستگاه خورو بیابانک با 112
مورد تعلق دارد .سوز باد در ماه دی بیشترین سطح استان را در بر میگیرد .بیشترین تاثیرگذاری باد بر روی دمای کمینه مربوط به مناطق
مرکزی و غربی استان به ویژه ایستگاه های فرودگاه اصفهان ،داران ،اردستان و نائین بوده است.

کلمات کلیدی

 :سوز باد ،دمای کمینه ،ایستگاه همدیدی ،باد ،احساس محیطی

*.Email: a.kamali@srbiau.ac.ir
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شهری و توزیع عادالنه و بهینهتر سوخت ،کمک کند.

مقدمه

سوزبادها بعنوان یکی ازمخاطرات طبیعی همه ساله

در زیست کره زمین ،پارامترهای هواشناسی نقش بسیار مهمی

بخشهایی از کشور رات حت تاثیر قرار داده و موجب بروز

در شکل گیری و اسکان موجودات زنده و محیط پیرامون

مشکالتی میگردد (علیجانی )1331 ،در نتیجه ،مطالعه

دارند .دمای هوا یکی از عناصر مهم محیطی است و نیازهای

سرماهای شدید همراه با باد یکی از مهمترین مقولههای

دمائی وآستانههای مختلف آن برای رشد و نمو بسیاری از

تحقیقات منطقهای بحساب میآید .روش دمای معادل یکی از

موجودات زنده مشخص شده است (قاسمی و همکاران،

روشهای کاربردی در تعیین مشخصههای هوای سرد

 .)1331دما پارامتری است که احساس آن توسط بدن انسان

میباشد .این روش بر مبنای سرمایش بادی (سوزباد) طراحی

با تغییر کامل شرایط جوی تغییر میکند ،دلیل این امر

شده است (کسلر .)2000، 1از طریق این روش امکان محاسبه

چگونگی تبادل حرارتی بدن با محیط اطراف است .بین سطح

کاهش مقادیر گرما در مقیاس کیلو کالری در واحد سطح در

پوست بدن و محیط اطراف یک تبادل حرارتی پایدار وجود

هر ساعت با توجه به سرعت وزش باد (متر بر ثانیه) و دمای

دارد .در یک روز سرد ،یک الیه نازک از ملکول های گرم هوا

هوا (سلسیوس) وجود دارد .در سال  2002بیشترین تحقیقات

اطراف پوست را پوشانده و از بدن در برابر هوای سرد محیط

در جهت شناسایی و پایش پدیده سوز باد توسط اداره

محافظت میکند (اهرنس .)2002 ،2زمانی که هوای اطراف

هواشناسی کانادا صورت پذیرفت .بسیاری از محققین بر این

بدن توسط باد جا به جا میشود الیه نازک هوا مجاوربدن

عقیدهاند که استفاده از این شاخص جهت حفظ سالمتی انسان

تغییریافته و بدن سرمای بیشتری را احساس میکند .این روند

در هوای سرد کافی میباشد .برای نمونه سازمان هواشناسی

را با شاخصی کمی به نام سرمایش بادی یا سوز باد مطرح

بسیاری از کشورها با استفاده از رسانههای عمومی و سایتهای

میکنند .واژه سرمایش بادی نخستین بار در رساله دکتری

اینترنتی ،بطور مرتب مقدار سرمازایی باد (سوز باد) را جهت

سایپل در سال  1131تحت عنوان سازگاری مکتشفان قطب

انتخاب و پوشش و لباسهای گرم در اختیار مردم قرار

جنوب با هوای سرد مطرح شد .بعدها نامبرده و همکارانش

میدهد .همچنین ارتش آمریکا از این شاخص جهت توسعه

در جهت کمی کردن و محاسبه مقادیر سرمایش بادی

و بهبود تولید لباسهای گرم نظامی برای سربازان استفاده

تحقیقات بیشتری انجام دادند و بر مبنای آن شاخصی را ارایه

میکند(ویلمسن .)2004، 3بلوستین ( )2015تاریخچهای از

دادند (الیور .)1131 ،3این شاخص قدرت سرمازایی باد را به

چگونگی توسعه ابتدایی  WCTو اینکه چه نقصهایی در آن

یک معادل دمایی در یک روز آرام (سرعت باد کمتر یا مساوی

تحقیقات وجود داشت را بررسی کرد.

 1/4کیلومتر بر ساعت) تبدیل میکند (التچنس 4و تاربوک،5
 .)1113همانطوریکه اشاره شد سوز باد در اثر وزش باد در
دماهای پائین ایجاد میشود و هر چه سرعت وزش باد بیشتر
و دما پائینتر باشد شدت سوز باد و اثرات آن بر موجودات
زنده بیشتر است (رسولی و عزیززاده .)1335 ،اهمیت
شاخص سوز باد WCT1در این است که میتواند بعنوان یک
معیار مناسب برای چگونه لباس پوشش یا استفاده بهینه انرژی
در هوای سرد مورد استفاده قرار گیرد (خوش اخالق و
همکاران .)1311 ،میزان احساس کاهش دما همراه با وزش
باد میتواند در اخذ تصمیمات کالن جامعه به منظور طراحی

2 Ahrens
3 Oliver
4 Lutgens
5 Tarbuck

سرمازائی کاربردهای وسیعی از جمله در کشاورزی دارد بطور
نمونه (واندانا و همکاران )2015 ،بر روی خصوصیات
فیزولوژیکی دانه لوبیا در دما های مختلف تحقیق نمودند که
نتیجه گرفتند که خصوصیات دانه لوبیا در دمای کمتر از -11
از جمله تنفس ،جوانه زنی ،آمیالز و کاتاالز به شدت کاهش
مییابد .همچنین در کاربردی دیگر در علوم پزشکی( ،امانئول
و همکاران )2011 ،دستورالعملی جهت کاهش قطع عضو در
سرمازدگی شدید در شرایط سخت ارائه نمودند .با استفاده از
دادههای هواشناسی ایستگاه های شمال غرب کشور ،مدل
سازی مکانی پدیده سرمایش بادی در این مناطق صورت
6 Wind Chill Temperature
7 Kessler
8 Willemsen
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دادند و ایشان نتیجه گرفتند که رابطه معنی دار و مثبتی بین

هوا کمتر از  4درجه میشود که از لحاظ آسایش در دسته

ارتفاع و عرض جغرافیایی با سرمایش بادی وجود دارد.

خیلی سرد با تنش فیزولوژیکی بسیار شدید قرار میگیرد .در

(قاسمی )1331 ،تاثیر سرمازایی باد بر میزان راحتی انسان در

تحقیق (قالهری و همکاران ،)1314 ،آسایش حرارتی انسان با

 22ایستگاه همدیدی مختلف ایران مورد مطالعه قرار داد.

استفاده از شاخص جهانی اقلیم حرارتی در استان کردستان

نتیجه این بود که از اواسط دی تا اوایط اسفند کاهش دما به

بررسی و نتیجه این بود که شاخص حرارتی جهانی بین 20

بیشترین مقدار خود می رسد و این کاهش بیشتر در ایستگاه

تا  -23متغیر است و ایستگاه های بیجار و زرینه دارای

های نیمه غربی کشور رخ میدهد( .حیدری و سعید آبادی،

بیشترین تنش سرمایی در این استان است .پهنه بندی این

 )1331سوزباد را در شمال و شمال غرب کشور ناحیه بندی

شاخص بر اساس ارتفاع نشان داد که مناطق مرکزی استان

کردند .این مناطق به چهار دسته(ناحیه سوزباد کم شدت،

دارای شرایط تنش قوی هستند.

سوزباد شدید ،خیلی شدید و فاقد سوزباد) تقسیم شدند.
(هاشمی و همکاران )1331 ،میزان دمای سوزباد را در شهر
اراک مورد بررسی قرار داند .ایشان به نتیجه رسیدند که دمای
 -15درجه همراه با سرعت باد  3متر بر ثانیه به  -22درجه
سلسیوس کاهش می یابد .در تحقیق (خوش اخالق و
همکاران )1310 ،سرماهای شدید شمال خراسان را مورد
بررسی قرار گرفت و ایشان با استفاده از رابطه سوزباد روز
های دارای سرمای شدید مشخص نمودند .نتایج نشان داد که
در  10درصد موارد ،سامانه بندالی و در بقیه موارد ناوه عمیق
روی شمال ایران عامل اصلی فرارفت سرمای شدید به شمال
خراسان بوده است( .طاهری )1312 ،وضعیت آسایش اقلیمی
سقز را مورد مطالعه قرار داد و بیان داشت که شاخص بیکر
در ماه های سرد وضعیت اقلیمی منطقه را بهتر نشان می دهد
و ماه های ژانویه و فوریه از لحاظ اقلیمی وضعیت بسیار
سردی را دارند و وضعیت آسایش در پایین ترین حالت قرار
دارد( .اینالو و محمدی )1313 ،در تحقیقی به ارزیابی آسایش
اقلیمی در مساکن روستای شمال دشت قزوین پرداختند و به

مواد و روشها
منطقه مطالعاتی و دادههای مورد استفاده
این تحقیق در خصوص تعیین دمای احساسی بر اساس
شاخص سوزباد در استان اصفهان صورت گرفته است .استان
اصفهان با مساحتی حدود  105131کیلومتر مربع بین 30
درجه و  43دقیقه تا  34درجه و  21دقیقه عرض شمالی خط
استوا و  41درجه و  31دقیقه تا  55درجه و 31دقیقه طول
شرقی نصف النهار گرینویچ قرار دارد .استان اصفهان به دو
بخش مرتفع(غربی و مرکزی) و کم ارتفاع یا پست (شرق
استان) تقسیم میگردد .ایستگاه داران با ارتفاع  2210متر
مرتفع ترین و ایستگاه خور بیابانک با ارتفاع  340متر کم
ارتفاع ترین ایستگاههای استان اصفهان هستند .رشته کوههای
زاگرس نقش موثری در تغیرات و نوسانات دما در این استان
بر عهده دارند .شکل  1موقعیت استان اصفهان را نشان
میدهد.

نتیجه رسیدند که در ماهای سرد (دی و بهمن ماه) سال دمای

شکل -1موقعیت و ایستگاه های سینوپتیک هواشناسی استفاده شده استان اصفهان

51

تعیین شاخص سوز باد استان اصفهان بر اساس دمای کمینه

بر اساس آمار ایستگاه همدیدی شهر اصفهان (دوره آماری

در رابطه  :V : 1سرعت باد بر حسب )km(hr

 )1312-1314در سال  ،1313دمای بیشینه  ،40/1دمای

هوا بر حسب  Cبه منظور انجام محاسبات از جمله میانگین

کمینه  -1/10و میانگین دمای ساالنه  1/11درجه سلسیوس

گیری پارامتر های مربوطه ،برازش داده ها ،رسم نمودار ها،

ثبت شده است .تعداد روزهای یخبندان استان  11روز و

همبستگی و معنیداری همبستگی ها ،تعیین روابط بین ارتفاع

متوسط میزان بارندگی ساالنه آن  111/1میلیمتر است.

و پارامتر های دمای کمینه و سوزباد متناظر آن از نرم افزارهای

بادهایی که در استان اصفهان میوزند عموماً بادهای غربی

آماری  SPSSو Excelاستفاده شد .در ادامه به منظور ترسیم

و جنوب غربی است .وزش بادهای جنوب غربی زمان

نقشههای دما و سوزباد با دقت باال ،نقشههای هم ارتفاع

خاصی ندارد و این بادها در اغلب ایام سال میوزند اما

( )DEMاستان اصفهان از نرم افزار GlobalMapper13

بادهای غربی معموالً در دو موقع از سال ،یکی از نیمه اسفند

استخراج گردید .در ادامه نیز جهت رسم نقشه های پهنه بندی

تا نیمه اردیبهشت و دیگری از اوایل شهریور تا اواسط مهر

سوزباد در استان اصفهان در گام اول همبستگی بین دما و

میوزند .جهت انجام این تحقیق از دادههای دمای کمینه

سوزباد با ارتفاع مشخص گردید .سپس با توجه به همبستگی

(کمتر از  5درجه) و سرعت های باد متناظر با دمای کمینه

بین پارامترهای مذکور و ارتفاع ،بهترین رابطه بین آنها

در دوره آماری  1312تا  1314از بانک اطالعاتی سازمان

مشخص گردید و در نهایت با استفاده از معادالت حاصله و

هواشناسی کشور استفاده شده است .نظر به این که تاثیر باد

توسط نرم افزار  ArcGISالیه های پهنهبندی شده دمای

بر روی دماهای پایین و هوای سرد مد نظر است آستانه 5

کمینه و سوزباد استان اصفهان ترسیم شد.

درجه سلسیوس لحاظ شده است .بدیهی است برای تهیه
نقشههای پهنهبندی ،میانگین ماهانه پارامترهای یاد شده
لحاظ شده است.

 :Tدمای

نتایج و بحث
با بررسی های انجام شده ،نتایج نشان داد که سوز باد در استان
اصفهان از مهرماه آغاز میگردد ،در این ماه اولین دماهای زیر

روش مورد استفاده

 5درجه سلسیوس رخ میدهد .طی  23سال دوره آماری تحت

جهت محاسبه شاخص سوزباد ( )WCTاز رابطه  1در این

مطالعه ،ایستگاه همدیدی فرودگاه اصفهان با  2111مورد

مقاله استفاده شده است( .اهرنس :)2002

وقوع سوز باد ،بیشترین فراوانی را دارا بوده است که در این

(WCT = 13.12+0.6215 T – 11.37 V0.16 )1

دوره آماری ،در  1مهرماه  1310اولین سوز باد اتفاق افتاده

+0.3965 T V0.16

است .جدول 1فراوانی وقوع سوز باد را در استان اصفهان
نشان میدهد.

جدول -1فراوانی وقوع سوز باد طی دوره آماری  32ساله ()1233-1231در ایستگاه های همدیدی مورد مطالعه استان اصفهان
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همانطور که در جدول 1مشاهده میگردد ،کمترین وقوع

اردیبهشت در محاسبات صرف نظر شده است و مورد بحث

سوزباد مربوط به ایستگاه خور بیابانک به تعداد  223طی 23

و بررسی قرار نمیگیرند .در نتیجه برای ماههای فروردین،

سال( 3315روز) میباشد .در نتیجه بطور متوسط طی این

آبان ،آذر ،دی ،بهمن و اسفند مطاالعه صورت گرفته است.

دوره هر  31روز یک بار سوز باد رخ داده است .همان طور

شکل  2نوسانات متوسط دراز مدت دمای کمینه ماهانه کمتر

که از جدول مشخص است بیشترین وقوع سوزباد در بهمن

از  5درجه سلسیوس را نشان میدهد .خوش اخالق و

ماه به تعداد  2251و کمترین آن در اردیبهشت ماه به تعداد

همکاران ( )1311نیز بر اساس دادههای دمای هوا و سرعت

 31مورد تعیین شده است .در ایستگاه نائین و در دی ماه 432

باد و با استفاده از دمای سوزباد روزهای دارای سرمای شدید

بار سوز باد رخ داده است و این مقدار بیشترین وقوع یک ماه

را در خراسان شمالی بدست آوردند و نتیجه گرفتند بیشترین

را نشان میدهد .باید به این نکته توجه گردد که میتوان مهر

فراوانیهای وقوع سوزباد ،در ماههای ژانویه و فوریه است.

ماه را به عنوان شروع و اردیبهشت را به عنوان پایان سوزباد

در این استان ،ایستگاه قوچان با  111مورد ،بیشترین فراوانی

تلقی کرد لیکن به دلیل کم بودن فراوانی وقوع سوزباد نسبت

وقوع سرمای شدید را داشته است.

به سایر ماههای تحت مطالعه ،از دخالت دادن مهر و
4
0
-2
-4

درجه سلسیوس

2

شهررضا

نطنز

نایین

کبوترآباد

گلپایگان

اصفهان فرودگاه

اصفهان

داران

بیابانک

فروردین

اسفند

بهمن

دی

آذر

اردستان

-6

آبان

شکل -3متوسط دراز مدت دمای کمینه ماهانه کمتر از  5درجه سلسیوس در ایستگاه های همدیدی مورد مطالعه در استان اصفهان

همان طور که در شکل دیده میشود ،متوسط دما از یک

سلسیوس) و سوزباد محاسبه شده را برای هر ایستگاه در

الگوی کاهش و افزایش پیروی میکند .دما از آبان ماه شروع

ماههای مختلف نشان می دهد.

به کاهش و در دی ماه به حداقل میرسد و دوباره از بهمن
ماه شروع به افزایش میکند .دماهای زیر صفر عموما در دی

آبان ماه

ماه و در برخی از ایستگاهها مانند داران و فرودگاه اصفهان در

همان طور که در جدول  1آمده است در ماه آبان و در تمامی

ماه آذر به وقوع میپیوندند .کمترین دماها بیشتر در مناطق

ایستگاهها وقوع سوز باد طی  23سال تحت مطالعه گزارش

کوهستانی مانند داران رخ میدهد .تنها ایستگاه خور بیابانک

شده است .مطابق جدول  ،2میانگین دمای کمینه در این ماه

است که در طول ماههای آبان لغایت آذر میانگین دمای کمینه

در ایستگاه های استان  2/3درجه سلسیوس است .کمترین

آن منفی نبوده است .در نواحی شرقی استان به دلیل گسترش

دما در این ماه مربوط به ایستگاه فرودگاه اصفهان به میزان 1

بیابانها و وجود سیستمهای کم فشار حرارتی ،دما افزایش

درجه سلسیوس و بیشترین آن مربوط به ایستگاه خور بیابانک

مییابد .در این مقاله به بررسی وقوع پدیده سوز باد به صورت

به میزان  3درجه سلسیوس میباشد .کاهش دما و افزایش

ماهانه پرداخته میشود (برای ماههایی که در تمام ایستگاهها

سرعت باد در این ماه موجب وقوع سوزباد در تمام

سوزباد رخ داده است) .جدول 2دمای کمینه (کمتراز  5درجه

ایستگاههای استان شده است بطوریکه میانگین سوز باد در
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این ماه  -0/3درجه محاسبه گردیده است و در نتیجه وزش

کند .بیشترین اختالف بین دمای کمینه و دمای کمینه احساسی

باد در این ماه موجب کاهش  3/1درجه سلسیوس دما در

(سوزباد)  5درجه سلسیوس در ایستگاه داران ثبت شده است.

استان اصفهان شده است.

(هاشمی و همکاران )1331 ،در مطالعهای سرمایش بادی

آذر ماه:

(سوزباد) را در شهر اراک محاسبه نمودند .ایشان نتیجه گرفتند
که دمای  -15اندازهگیری شده در ایستگاه همدیدی این شهر

بر اساس جدول  ،1بیشترین رخداد سوز باد در این ماه در

با سرعت باد  3متر بر ثانیه به حدود  -22درجه (دمای

طول دوره آماری ،ایستگاه فرودگاه اصفهان با  313مورد

احساسی) میرسد( .قاسمی و همکاران )1331 ،بیان نمود که

(بطور تقریب هر  2روز یک بار) و کمترین آن با  31بار در

در ایستگاههای شمال غربی ایران به واسطه وزش باد دمای

ایستگاه کبوتر آباد (بطور تقریب هر  20روز یک بار سوز باد)

احساسی ،تا  3درجه (ایستگاه تبریز) در ماه ژانویه کاهش پیدا

بوده است .مطابق جدول  ،2کمترین دمای کمینه نیز مربوط

میکند( .طاهری )1312 ،نیز ماههای ژانویه و فوریه را به

به فرودگاه اصفهان است که  -2/4درجه سلسیوس ثبت شده

عنوان تنش زاترین ماههای در سقز معرفی نمودند.

است .باالترین دمای کمینه مربوط به خور بیابانک با 1/3
درجه سلسیوس میباشد .پایینترین عدد محاسبه شده با

بهمن ماه:

شاخص سوز باد ،دمای  -1/1درجه سلسیوس مربوط به

این ماه نیز جزء ماههای سرد سال در استان میباشد .بر اساس

ایستگاه داران است .بطور کلی اثر باد بر روی کاهش دمای

جدول  ،1فراوانی وقوع سوزباد در این ماه در استان 2251

کمینه در ایستگاه اردستان بیشتر از سایر ایستگاهها بوده است

مورد ثبت شده است که بیشتر از سایر ماهها میباشد .در این

و وزش باد موجب کاهش دمای  4/3درجه سلسیوس دمای

ماه در ایستگاه فرودگاه اصفهان  431مورد سوز باد محاسبه

کمینه ،گردیده است.

شده است که از سایر ایستگاهها بیشتراست .کمترین آن با

دی ماه :

تعداد  12مورد مربوط به ایستگاه کبوتر آباد است .مطابق
جدول  ،2به جزء ایستگاههای شهرضا ،خور بیابانک و

این ماه شروع زمستان تقویمی در استان میباشد .بر اساس

اردستان میانگین دمای کمینه کمتر از صفر است .میانگین

جدول  ،1ایستگاه فرودگاه اصفهان با ثبت  315مورد سوز باد

دمای کمینه در این ماه  -0/3و میانگین دمای سوز باد در این

بیشترین فراوانی وقوع سوز باد را در استان دارد .کمترین آن

ماه  -4/1درجه سلسیوس است .نکته مورد توجه این است

مربوط به ایستگاه کبوتر آباد است و در این ایستگاه  44مورد

که میانگین حداقل دما نسبت به دی ماه  0/3درجه گرمتر

سوز باد ثبت شده است که بطور متوسط هر  15روز یک بار

شده است ولی فراوانی وقوع در این ماه  131مورد بیشتر از

سوز باد رخ میدهد .در این ماه میانگین حداقل تمام ایستگاه

ماه قبل بوده است و همچنین دمای کمینه تعدادی از ایستگاه

ها به جز ایستگاه خور بیابانک به زیر صفر میرود .دی ماه

ها باالتر از صفر است ولی دمای سوزباد همه ایستگاه ها کمتر

سردترین ماه سال در استان میباشد و دمای کمینه روند نزولی

از صفر است .این ماه بیشترین اختالف بین دمای کمینه و

دارد و به کمترین مقدار خود رسیده است .که این روند در

سوز باد ثبت گردیده است .این اختالف در بهمن ماه 4/1

شکل  3بخوبی نشان داده شده است .مطابق جدول  ،2میانگین

درجه سلسیوس است .دمای احساسی در ایستگاه داران 5/1

دمای سوز باد در این ماه  -5/1درجه است .کمترین دمای

درجه سلسیوس سردتر از دمای کمینه و اندازه گیری شده می

سوز باد در دی ماه  -1درجه سلسیوس میباشد که مربوط به

باشد .روند دمای کمینه و سوز باد در این ماه صعودی است.

ایستگاه فرودگاه اصفهان است و بیشترین دمای سوز باد در

این مطلب در شکل  3نشان داده شده است.

این ماه در ایستگاه خور بیابانک به میزان  -1درجه سلسیوس
محاسبه شده است و سوز باد در کلیه ایستگاههای استان

اسفند ماه:

همچنان زیر صفر است .در نتیجه باد موجب شده است که

بر اساس شکل  3روند افزایش دما در این ماه مشاهده می

بطور میانگین دمای احساسی  4درجه سلسیوس کاهش پیدا

شود .بر اساس جدول  ،1میانگین وقوع سوز باد در این ماه
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 1113مورد می باشد که  433مورد کمتر از بهمن ماه است.

درجه سلسیوس سردترین و ایستگاه خوروبیابانک با دمای

ایستگاه فرودگاهی اصفهان با  312مورد و ایستگاه

 3/3درجه سلسیوس گرمترین در این ماه بوده است .کمترین

خوربیابانک با  32مورد به ترتیب بیشترین و کمترین وقوع

دمای سوز باد محاسبه شده در این ماه  -2/3درجه سلسیوس

سوز باد را در این ماه داشته اند .مطابق جدول  ،2فقط ایستگاه

مربوط به ایستگاه داران و میانگین ماهانه سوز باد  0/4درجه

های داران و فرودگاه اصفهان دارای میانگین حداقل دمای

سلسیوس است.

کمتر از صفر درجه می باشند .میانگین دمای این ماه  1/2درجه

نکته قابل توجه در این بررسی این است که دو ایستگاه

سلسیوس است .میانگین سوز باد  -2/4درجه سلسیوس

اصفهان و فرودگاه اصفهان فقط  33کیلومتر از یکدیگر فاصله

محاسبه شده است ولی به جز ایستگاه خوربیابانک (با دمای

دارند ولی فراوانی وقوع سوز باد در ایستگاه فرودگاهی حدود

سوز باد  0/1درجه سلسیوس) همچنان بقیه ایستگاههای دمای

 5برابر ایستگاه اصفهان که در نزدیک شهر قرار دارد ،می

احساسی زیر صفر را دارند و میتوان گفت که همچنان زمستان

باشد .دلیل این امر را می توان موقعیت مکانی ایستگاهها ذکر

بر منطقه حاکم است.

کرد .ایستگاه فرودگاهی در یک دشت وسیع و هموار قرار داد
که باد با سرعت بیشتری در تمام ماهها مورد بررسی ،در این

فروردین ماه :

ایستگاه می وزد .همچنین نزدیکی ایستگاه اصفهان به شهر

در این مقاله ماه فروردین به عنوان ماه پایانی وقوع سوز باد

باعث شده است اثر جزیره حرارتی شهری برروی دمای این

در استان در نظر گرفته شده است .بر اساس جدول  ،1فراوانی

ایستگاه اثر بگذارد و بطور میانگین دمای ایستگاه اصفهان 2/1

وقوع سوز باد در این ماه  123مورد است که  1035مورد

درجه گرمتر از ایستگاه فرودگاهی باشد .همان طور که می

کمتر از ماه اسفند است .یعنی تعداد سوز بادهای رخ داده،

دانیم دو عامل دما و باد عوامل اصلی وقوع سوز باد می باشند

حدود  11درصد در طول یک ماه کاهش پیدا کرده است.

در نتیجه دمای سوز باد در ایستگاه فرودگاه اصفهان  3/3درجه

همچنان ایستگاه فرودگاه اصفهان با  244مورد سوز باد در

سردتر از ایستگاه شهری اصفهان می باشد( .طاهری)1312 ،

طول این ماه بیشترین فراوانی وقوع را دارد و ایستگاه

و (فالح قالهری و همکاران )1314 ،ماه های دسامبر ،ژانویه

خوروبیابانک فقط  1مورد محاسبه گردیده است .مطابق

و فوریه به عنوان بحرانی ترین ماه های وقوع سوزباد را در

جدول  ،2دراین ماه میانگین دمای کمینه تمام ایستگاه های

استان کردستان مشخص نمودند .این مطلب تایید کننده نتایج

استان به باالتر از صفر می رسد .ایستگاه داران با دمای 1/1

بدست آمده این مقاله در استان اصفهان می باشد.

جدول :3دمای کمینه کمتر از  5درجه سلسیوس و سوزباد محاسبه شده ماهیانه در ایستگاه های همدیدی استان اصفهان
آبان
نام ایستگاه

دمای
کمینه

آذر
سوزباد

دمای
کمینه

دی
سوزباد

دمای
کمینه

بهمن
سوزباد

دمای
کمینه

اسفند

سوزباد

دمای
کمینه

فروردین

سوزباد

دمای
کمینه

سوزباد

اردستان

2.1

-1.2

1.1

-2.5

-0.4

-5.2

0.2

-4.1

2.3

-2.0

3.3

-0.5

داران

1.1

-1.5

-1.3

-1.1

-3.3

-3.4

-3.4

-3.1

-1.2

-5.1

1.1

-2.3

اصفهان

2.1

0.1

0.3

-2.2

-0.1

-4.2

-0.2

-3.4

-1.1

-1.3

3.3

0.3

اصفهان(فرودگاه)

1.0

-2.0

-2.4

-5.1

-4.1

-1.0

-3.1

-1.1

-0.5

-4.1

2.1

-0.1

گلپایگان

2.2

-1.2

0.5

-3.1

-1.4

-1.0

-0.3

-5.1

0.3

-3.5

2.3

-1.0

کبوترآباد

2.1

-0.3

-1.1

-5.1

-2.3

-5.3

-1.1

-5.3

0.1

-2.5

2.1

-0.1

بیابانک

3.0

0.1

1.3

-1.0

1.1

-1.0

2.1

-0.1

3.3

0.1

3.3

0.3
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نایین

2.0

-1.1

-0.1

-4.4

-2.1

-1.5

-1.4

-5.1

0.1

-3.3

2.3

-0.1

نطنز

2.1

0.3

0.1

-2.3

-1.1

-5.3

-0.1

-4.1

1.1

-1.5

3.0

0.2

شهررضا

2.2

-0.1

0.1

-3.1

-0.3

-5.0

0.0

-4.2

1.3

-2.4

2.3

-0.2

میانگین

2.3

-0.3

0.1

-3.1

-1.1

-5.1

-0.3

-4.1

1.2

-2.4

2.3

-0.4

6.0
4.0
2.0

اسفند

فروردین

بهمن

دی

آبان

آذر

-2.0

درجه سلسیوس

0.0

-4.0
-6.0
-8.0
اختالف دمای حداقل و سوزباد

سوزباد

دمای حداقل

شکل -2تغییرات دمای کمینه و سوزباد طی ماه های مختلف در استان اصفهان

همبستگی بین این شاخص و ارتفاع در ماه های نوامبر و

پهنه بندی سوزباد

دسامبر به میزان  -0/11است .سپس با توجه به همبستگی بین

جهت رسم نقشه های پهنه بندی سوزباد در استان اصفهان در

پارامتر های مذکور و ارتفاع ،رابطه خطی بین این پارامتر ها

گام اول همبستگی بین دما و سوزباد با ارتفاع مشخص گردید.

بدست آمد .در ادامه به منظور درک بهتر تاثیر باد بر روی

جدول  3ضرایب همبستگی بین پارامتر های دما و سوزباد را

کاهش دمای کمینه و وقوع سوز باد بطور نمونه نقشه های

با ارتفاع نشان می دهد .با توجه به این جدول بیشترین

پهنه بندی سوز باد برای استان اصفهان در ماه های سرد دی

همبستگی مربوط به ماه اسفند کمترین آن مربوط به ماه دی

و بهمن بر اساس ارتفاع ( نقشه  )DEMرسم گردید .جهت

می باشد .رسولی و عزیززاده( )1335بیان داشتند که

تهیه نقشه های هماهنگ ( لحاظ دسته بندی) نقشه های دمای

همبستگی بین ارتفاع و سرمایش بادی در شمال غرب ایران

کمینه بر اساس دسته بندی نقشه های سوز باد ترسیم شده

حداکثر  0/34است .قالهری و همکاران( )1314رابطه

اند .قالهری و همکاران( )1314پهنه بندی شاخص حرارتی

همبستگی بین شاخص حرارتی  UTCIو ارتفاع را در استان

 UTCIرا نسبت به ارتفاع با استفاده از نقشه های DEM

کردستان مورد بررسی قرار دادند و نتیجه گرفتند که بیشترین

استان کردستان رسم نمودند.

جدول  -2ضرایب همبستگی بین پارامتر های دما و سوزباد با ارتفاع

همبستگی بین دمای کمینه و
ارتفاع
همبستگی بین سوزباد و ارتفاع

آبان

آذر

دی

بهمن

اسفند

فروردین

0/35

0/44

0/33

0/55

0/14

0/54

0/44

0/14

0/43

0/11

0/15

0/14
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در شکل های  4و  ،5پهنه بندی دمای کمینه و شاخص سوزباد

دارد اما بر اثر وزش باد ،دمای احساسی آن (شاخص سوز

برای دی و بهمن ماه نشان داده شده است .این دو ماه به

باد) به دسته  -1/1تا  -3/1طبقه بندی میشود .این روند در

عنوان سردترین ماههای سال مورد بررسی قرار گرفته است.

ماه بهمن نیز مشاهده میشود .در شکل  5الف ،دمای کمینه

همان طور که در شکل  4الف دیده میشود ،دمای کمینه در

استان در بهمن ماه در دسته  -1/2تا  -4درجه سلسیوس قرار

اکثر استان بین  -1/2تا  -3/1درجه سلسیوس می باشد.

می گیرد و سایر دماها در دسته های دیگر در نقشه مشاهده

درنقشه دمای کمینه دی ماه 5 ،رده بندی دیده میشود .اما در

نمیشود ،در این نقشه نیز ایستگاهی مانند داران که در نقشه

شکل  4ب ،به خوبی میتوان تاثیر وزش باد در کاهش دما

دمای کمینه در دسته دوم قرار دارد با در نظر گرفتن تاثیر باد،

را مشاهده نمود .در این شکل  1رده بندی دمایی ،از  -1/2تا

دمای کمینه آن به دسته  -1/5 ( 1تا  ) -3/2کاهش مییابد.

 -11درجه سلسیوس وجود دارد .همچنین به جز مناطق

این مطلب در شکل  5ب ،قابل مشاهده است .این روند در

شرقی استان سایر نقاط استان بیشتر تحت تاثیر وزش باد بوده

کلیه نقشه های دمای کمینه و سوز باد در استان دیده میشود.

است و این تاثیر در مناطق مرتفع استان بیشتر دیده می شود.

در نتیجه نقش باد در کاهش دمای کمینه ،و وقوع سوز باد

برای مثال ایستگاه داران در محدوده  -2/4تا  -3/1درجه قرار

(دمای احساسی) را نمیتوان نادیده گرفت.

الف) دمای کمینه(کمتر از  5درجه)

ب) دمای سوزباد محاسبه شده

شکل -1پهنه بندی دمای کمینه و سوزباد ماه دی در ایستگاه های مورد مطالعه استان اصفهان

12

تعیین شاخص سوز باد استان اصفهان بر اساس دمای کمینه

ب) دمای سوزباد محاسبه شده

الف) دمای کمینه(کمتر از  5درجه)

شکل :5پهنه بندی دمای کمینه و سوزباد ماه بهمن در ایستگاه های مورد مطالعه استان اصفهان

طی شش ماهه آبان تا فروردین ماه تنها می توان فصل زمستان

سلسیوس محاسبه می شود که 3/1درجه سردتر از دمای

را به عنوان فصل تقویمی مورد بررسی قرار داد بنابراین این

میانگین حداقل می باشد( .قاسمی و همکاران )1331 ،فصل

فصل بطور جداگانه مورد بررسی قرار می گیرد .اینالو و

زمستان را بحرانی ترین فصل در وقوع سوزباد معرفی و نتیجه

محمدی( )1313ماه دی را بحرانی ترین ماه در دشت قزوین

گرفتند که شمال غرب ایران بیشترین کاهش دما را به لحاظ

معرفی نمودند و بیان کردند که فراوانی دماهای کمتر از 4

وزش باد(سوزباد) دارد( .رسولی و عزیز زاده )1335 ،بیان

درجه در این ماه بیشتر از سایر ماه های دیگر است و در دسته

داشتند که بیشترین کاهش دمای سوزباد در فصل زمستان ،در

خیلی سرد با تنش فیزیولوژیکی بسیار شدید قرار میگیرد.

شمال غرب ایران است و نواحی کوهستانی مانند سهند و

خوش اخالق و همکاران( )1311بیان داشتند که در الگوی

سبالن را شدیدترین (تا  -35درجه سلسیوس) و نواحی

بندلی به واسطه وزش باد دمای کمینه بین  5تا  -10متغیر

جلگهای و پست را با حداقل سرمایش بادی مشخص نمودند.

میباشد .و وزش باد موجب ایجاد موج سرمایشی در خراسان

این مطالب تایید کننده نتایج بدست آمده در استان اصفهان

شمالی میگردد.

میباشد( .فالح قالهری و همکاران )1314 ،نیز نتیجه گرفتند

فصل زمستان :

که با افزایش ارتفاع در کردستان شدت سرما افزایش مییابد.
شکل ،1نقشه پهنه بندی دما و سوز باد استان بر اساس ارتفاع

بر اساس جدول  ،1مجموع فراوانی وقوع سوز باد در

در فصل زمستان را نشان می دهد .این نقشه هم مانند نقشه

ایستگاهها مورد بررسی استان  1021مورد ثبت گردیده است.

های ماهیانه تاثیر باد را در کاهش دمای احساسی بخوبی نشان

ایستگاه نائین با  1111مورد ،بیشترین و ایستگاه خورو بیابانک

می دهد .بطور کلی هر چه ارتفاع ایستگاهها در استان افزایش

با  114مورد کمترین فراوانی وقوع سوز باد را در این فصل

می یابد میانگین سرعت باد نیز بیشتر می شود که این امر

به خود اختصاص داده اند .مطابق جدول  ،2میانگین دمای

موجب کاهش هر چه بیشتر دمای کمینه در این ایستگاهها

کمینه استان در این فصل  -0/4درجه سلسیوس ثبت شده

میگردد .روند کاهش دما به واسطه وزش باد مانند نقشه های

است که  1/1درجه از میانگین حداقل استان در کل ماههای

ماهیانه در نقشه فصلی نیز دیده می شود( .فالح قالهری و

مورد بررسی این پروژه کمتر می باشد .سردترین ایستگاه

همکاران )1314 ،نتیجه گرفتند که بیشترین تنش سرمایی در

فرودگاه اصفهان با میانگین دمای کمینه  -3و گرمترین آن

فصل زمستان و بخصوص ماه فوریه وجود دارد و این شرایط

ایستگاه خور و بیابانک با دمای  2/3درجه سلسیوس میباشند.

به دلیل موقعیت خاص جغرافیایی ،ارتفاع بلند منطقه ،یورش

سرعت باد بطور کلی موجب کاهش دما در این فصل گردیده

توده های سرد در این فصل ،و ورود باد های غربی می باشد.

است بطوریکه دمای میانگین سوز باد استان  -4/3درجه

این مطلب نیز در راستای نتایج بدست آمده در استان اصفهان
است.
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الف) دمای حداثل کمتر از  5درجه

ب) دمای سوزباد محاسبه شده

شکل  -6پهنه بندی دمای کمینه و سوزباد فصل زمستان در ایستگاه های مورد مطالعه استان اصفهان

شکل  1فراوانی وقوع سوز باد را برای استان در سالهای

باد از سال  1312لغایت  1332و از سال  1333لغایت 1313

مختلف نشان می دهد .همان طور که در شکل مشاهده

( دو دوره  10ساله ) به ترتیب  4111و  1212مورد ثبت

میگردد ،فراوانی رخ داد سوز باد در استان در سال های اخیر

شده است .یعنی دوره  10ساله دوم  2113مورد (  33درصد

روند افزایشی داشته است بطوریکه  212مورد در سال 1311

) افزایش داشته است .کمترین فراوانی وقوع مربوط به سال

به  111مورد در سال  1313رسیده است .بطور میانگین در

 1311با  212مورد میباشد .بطور کلی افزایش فراوانی وقوع

هر سال  413مورد سوز باد رخ می دهد که حداکثر آن در

سوز باد در استان اصفهان موجب احساس دمای سردتر در

سال  1310با تعداد  121مورد میباشد .این مطلب نشان دهنده

استان می گردد که این خود باید در برنامه ریزیهای اقتصادی

 31درصد رشد در این سال بوده است .فراوانی وقوع سوز

و اجتماعی استان مدنظر گرفته شود.
800
700
600

400
300
200
100
0
1371 1373 1375 1377 1379 1381 1383 1385 1387 1389 1391 1393

شکل  -3فراوانی وقوع سوزباد در هرسال در استان اصفهان

تعداد فراوانی

500

تعیین شاخص سوز باد استان اصفهان بر اساس دمای کمینه

نتیجه گیری:

11

مورد مطالعه به  2/3درجه سلسیوس می رسد و این ماه
آخرین ماه در سال است که در تمام ایستگاهها سوز باد رخ

در این مطالعه تاثیر سرعت باد در کاهش دمای کمینه در استان

می دهد .فراوانی وقوع سوز باد در این ماه تنها  123مورد

اصفهان مورد بررسی قرار گرفت .سوز باد موجب کاهش

است .وزش باد در ماه فروردین بطور متوسط موجب کاهش

دمای احساسی بر روی بدن انسان می گردد.

 3/2درجه سلسیوس دمای کمینه می گردد .فصل زمستان تنها

در استان اصفهان در ماه آبان در کلیه ایستگاههای مورد مطالعه

فصلی است که وقوع سوز باد در ان بطور کامل رخ می دهد.

سوز باد به وقوع پیوسته است .مقادیر دمای کمینه کمتر از 5

مجموع فراوانی سوز باد درایستگاه مورد مطالعه استان 1112

درجه سلسیوس و سرعت متناظر این دما به صورت روزانه

مورد است و میانگین دمای کمینه و سوز باد محاسبه شده در

برای  10ایستگاه استان از سازمان هواشناسی کشور (برای

این فصل  -0/4و  -4/3درجه سلسیوس می باشد .نتایج پهنه

دوره  1312تا  ) 1314تامین گردید .نتایج این تحقیق ،نشان

بندی دمای کمینه و سوزباد در استان اصفهان نشان می دهد

داد بیشترین و کمترین فراوانی وقوع سوز باد در استان به

که مناطق آسیب پذیر استان نسبت به سوز بادها در مرکز و

ترتیب به ایستگاه فرودگاه اصفهان با  2111مورد و ایستگاه

نیمه غربی ( مشرف به ارتفاعات ) آن قرار دارند .در این

خورو بیابانک با  223مورد تعلق دارد .در ماه بهمن 2251

مناطق برخی از ایستگاه ها با توجه به شرایط توپوگرافی،

مورد فراوانی وقوع سوز باد در دوره آماری رخ داده است که

آسیب پذیری بیشتری نسبت به سوز بادها از خود نشان

بیشترین فراوانی وقوع را به خود اختصاص داده است.

میدهند .این ایستگاهها شامل فرودگاه اصفهان ،داران،

کمترین فراوانی وقوع در ماه اردیبهشت است به تعداد 31

اردستان و نائین می باشد که می توان انها را آسیب پذیرترین

مورد می باشد.

مناطق استان نسبت به سوز باد دانست .همچنین بهمن ماه به

در ماههای آبان و آذر که دمای هوا رو به کاهش است،

عنوان بحرانی ترین ماه از لحاظ اثرات سوز باد بر انسان در

میانگین دمای کمینه برای ماههای آبان و آذر  2/3و  0/1درجه

نظر گرفته می شود و گسترده ترین پهنه سوز باد در این ماه

سلسیوس و دمای احساسی محاسبه شده این ماه ها  -0/3و

به وقوع می پیوندد .بطور کلی همان طور که مشخص است،

 3/1درجه سلسیوس می باشد که در ماه آذر  3/1درجه

نمی توان از تاثیر باد بر کاهش دما چشم پوشی کرد .بسیاری

سلسیوس کاهش دمای احساسی بر روی بدن انسان حاصل

از محققین تاثیر سوزباد (سرمایش بادی) را در معماری داخلی

می گردد.

منارل ،بیماری ها ،الگوی مصرف انرژی ،کشاورزی و آسایش

دمای کمینه و سوز باد استان در دی ماه به ترتیب  -1/1و

انسانی مورد بررسی قرار داده اند .این مطالعات نشان میدهد

 -5/1درجه سلسیوس است .وزش باد بطور میانگین موجب

که سوزباد نقش مهمی در مسائل اجتماعی و کشاورزی در

 4درجه کاهش دمای کمینه در این ماه می گردد .در ماه بهمن

کشور دارد و آگاهی از دمای سوزباد و مدیریت آن موجب

روند صعودی دمای کمینه اتفاق می افتد .میانگین دمای کمینه

کاهش هزینه های اجرایی می گردد .بطور مثال طراحی

این ماه  -0/3درجه سلسیوس است بطور متوسط سرعت باد

خارجی و داخلی منازل در مناطق مستعد سوزباد موجب

در این ماه بیشتر از سایر ماهها ثبت شده است .سوز باد

کاهش مصرف انرژی و به دنبال آن صرفه جویی اقتصادی و

محاسبه شده و اختالف آن با دمای کمینه به ترتیب  -4/1و

منابع انرژی می گردد .در نهایت می توان گفت که مناسب

 4/1درجه سلسیوس است.

ترین راه برای کاهش اثرات مخرب سوز بادها ،توجه به

این روند در ماه اسفند نیز مشاهده می شود .اختالف دمای

اخطارهای سازمان هواشناسی و استفاده از از لباس مناسب

احساسی و دمای کمینه در این ماه  3/1درجه سلسیوس

می باشد .استفاده از بادشکن ها و افزایش رطوبت گیاه و

محاسبه شده است .در ماه فروردین دمای کمینه ایستگاههای

خاک میتواند اثرات این پدیده را در عرصه طبیعی و
کشاورزی کاهش دهد.
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