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  چکیده
در اواخر تابستان و یا نیمه دوم شهریور در منطقه ما ، تضعیف کم فشار حرارتی و تغییر در دریافت کمتر انرژي خورشید     

از سمت  پویاالگوهاي جوي مستقر بر منطقه از پیامد هاي این وضعیت می باشد . بطور معمول در اوایل پاییز سامانه هاي ناپایدار 

که ی یبتدریج شرائط ناپایدار ، افزایش ابر ، وزش باد و بارش ها شمال غرب و غرب ، منطقه را تحت تاثیر خود قرار می دهند و

  جوي می باشد.ناپایدار که نشانه هایی از تغییر فصل و نفوذ تدریجی الگوهاي  شوندایجاد می اند موثر  گاهی

میلیمتر بوده است   9.3و  17.0میلیمتر که در سال قبل و بلند مدت به ترتیب  1.5میانگین بارش مهر ماه امسال در استان کرمانشاه 

             که بارش ماه نسبت به مدت مشابه سال زراعی قبل و بلند مدت کاهش چشمگیري داشته است

درجه و نیمه شرقی و  35تا  25از دیگر مناطق استان باالتر و در دامنه  که میانگین دماي نیمه غربی استان بویژه نوار مرزي

  درجه سانتیگراد می باشد 25تا  10مرکز استان دما کمتر و در دامنه 

درجه سلسیوس و مربوط  6/42بیشینه دماي مطلقی که در مهر ماه در استان رخ داده است در هفتمین روز ماه و به مقدار  

ر جنوب غرب استان می باشد. با بررسی دما مالحظه می گردد که بیشینه مطلق مهر امسال با بلند مدت به ایستگاه سومار د

  برابر هستند.

ام ماه بوقوع پیوسته است  30درجه سلسیوس در  0/0دماي کمینه مطلق مهر ماه امسال  به ایستگاه هواشناسی سنقر با مقدار 

  مهر رخ داده اند.   3درجه و در  6/4سال قبل نیز  مهر و 30و در  -8/2که این دما در بلند مدت 

متر بر ثانیه، شمال غربی و مربوط به ایستگاه هرسین در جنوب شرق استان اتفاق افتاده  27حداکثر سرعت باد لحظه اي     

ه است. است ولی خسارتی به دنبال نداشته است. در دیگر شهرها نیز خسارتی ناشی از وزش باد در سطح استان ثبت نشد

  در این ماه باد غالب استان بیشتر شرقی می باشد.

خشکسالی، طی دوره سه ماهه تا پایان مهر را با در نظر گرفتن بارش و تبخیر ، اغلب نقاط استان کم بر اساس نقشه هاي      

کلی نیمه غربی بارش بوده و قسمت هایی از شرق(کنگاور) ، مرکز و نیمه غربی استان داراي خشکسالی شدید ، و بطور 

  خشکسالی شدید و نیمه شرقی خشکسالی بیشتر متوسط تا خفیف(بصورت پراکنده)  حاکم بوده است. 

در نهم مهر ماه امسال با اینکه شرایط ناپایدار گسترده و شدیدي وجود نداشت، ولی جریانات همرفتی سبب صعود      

 25دقیقه بارشی بالغ بر  40هواي مرطوب و تشکیل ابر و بارش هاي رگباري شدیدي در منطقه هرسین شد، بطوریکه حدود 

(اولین بارش) سبب روان آب شدید و ایجاد سیل درچند  میلیمتر بر جاي گذاشت و با توجه به خشک بودن سطح زمین

  راس دام گردید. 488روستا و شهر هرسین شد و با غافل گیر شدن اهالی منطقه خساراتی از جمله تلف شدن 
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  1399 ماه مهربارش استان در  تحلیلی بر وضعیت

  

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

 
 

  

  

بوده میلیمتر   9.3و  17.0میلیمتر که در سال قبل و بلند مدت به ترتیب  1.5کرمانشاه  ماه امسال در استان مهربارش میانگین 

بارش مهر ماه امسال نسبت به سال زراعی قبل و بلند مدت کاهش چشمگیري داشته است، یطوریکه نسبت به سال قبل و است و 

درصد بارش سال آبی را تامین می  0.3کاهش داشته است. همچنین بارش این ماه حدود درصد  84و  91بلند مدت به ترتیب 

  در جدول باال بوضوح مقدار ، اختالف و مقایسه بارندگی در این ماه براي شهر هاي استان به نمایش در آمده است.  نماید.
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  درصد تأمین بارش سال آبی استان 

  
 

 

  

با توجه به نمودار باال و کاهش بارندگی مهر ماه امسال نسبت به بلند مدت، درصد تامین بارش در اغلب شهرهاي استان بسیار 

  است. شدهدرصد بارش سال آبی تامین  1.1و  2.8ترتیب حدود به قابل بیان است که ناچیز و تنها در شهر هاي هرسین و صحنه 
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 بندي مجموع بارش استان پهنه 

  
 

  

  

 میلیمتر 2تا  1بین  نشان می دهد در اکثر نقاط بارش هاي رگباري اندکی که در نقشه باال آمده است،  99 مهربارش تجمعی 

ي رخ داده است و مربوط به مناطقی از شدید تربیشتر و چند نقطه بارش هاي رگباري در ، شایان توجه است اتفاق افتاده است

 .میلیمتر نیز رسیده است 28شرق استان می باشد . بارش شدید رگباري هرسین که سبب وقوع سیل گردید بارش به حدود جنوب 
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  1399ماه  مهرتحلیلی بر وضعیت دماي استان در 
  

 جدول اطالعات دماي استان و مقایسه با بلند مدت 

  
 

 
و  7.9به ترتیب به ایستگاه سنقر با بوقوع پیوسته است در استان مطلق مهر ماه امسال که حداقل و حداکثر دماي       

درجه افزایش  2قصرشیرین  تغییري نداشته وتعلق دارد، که نسبت به بلند مدت سنقر  درجه سانتیگراد 36.1قصرشیرین با 

که نسبت به بلند مدت  شده استدرجه سانتیگراد محاسبه  20.3نشان می دهند. میانگین دماي استان نیز امسال در این ماه 

درجه  27.8و  10.0حداقل و حداکثر دماي شهر کرمانشاه نیز به ترتیب  درجه سانتیگراد افزایش داشته است. 1.3) 19.0(

  درجه سانتیگراد افزایش داشته است. 1.1و  0.6که نسبت به بلند مدت  شده استثبت  دسانتیگرا
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 دماهاي حدي استان و مقایسه با بلندمدت  

  

  

  دماي بیشینه مطلق مهر ماه

  (درجه سلسیوس)
  

  بلندمدت  1398سال   1399سال 

6/42  

  سومار

07/07/1399  

3/40  

  سومار

12/07/1398  

6/42  

  سومار

11/07/1394  

  دماي کمینه مطلق مهر ماه

  (درجه سلسیوس)
  

  بلندمدت  1398سال   1399سال 

0/0  

  سنقر

30/07/1399  

6/4  

  سنقر

03/07/1398  

8/2-  

  سنقر

30/07/1384  

 

درجه سلسیوس و مربوط به  6/42ماه و به مقدار  هفتمین روزماه در استان رخ داده است در  مهربیشینه دماي مطلقی که در 

نیز به این ایستگاه تعلق  98ایستگاه سومار در جنوب غرب استان می باشد. دماي بیشینه مطلق استان در  بلند مدت و سال 

 . مالحظه می گردد کهبه ثبت رسیده استماه  مهر دوازدهمو  یازدهمو در درجه سلسیوس  3/40و  6/42دارد که بترتیب 

  بیشینه مطلق مهر امسال با بلند مدت برابر هستند.

  

ام ماه بوقوع پیوسته است  30درجه سلسیوس در  0/0با مقدار به ایستگاه هواشناسی سنقر  امسال ماه  مهردماي کمینه مطلق 

  رخ داده اند.   مهر 3درجه و در  6/4و سال قبل نیز  مهر 30و در  -8/2که این دما در بلند مدت 
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 استانهاي شهرستانمیانگین دماي  بنديپهنه 

  
 

  

  

در بویژه نوار مرزي از دیگر مناطق استان باالتر و غربی استان نیمه در این نقشه بوضوح مشخص است که میانگین دماي 

شهرهاي درجه سانتیگراد می باشد.  25تا  10دما کمتر و در دامنه  درجه و نیمه شرقی و مرکز استان 35تا  25دامنه 

  . باالترین دما ها را در این ماه پشت سر گذاشته اند ( قصر شیرین و سومار)گرمسیري جنوب غرب استان
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  استان نسبت به بلندمدتهاي شهرستاناختالف میانگین دماي پهنه بندي 

  
 

  
  

ماه نسبت به بلند مدت نشان می دهد، پیداست که در نیمه غربی  مهري استان را در در پهنه  در نقشه باال که اختالف میانگین دما

، گیالنغرب و قصر حتی در داالهو ،درجه 3.5تا  1.6) نسبت به بلند مدت دما بین هرسین(جنوب شرق استان و قسمت هایی از 

(قسمت هایی و یا نسبت به نرمال خنک تر  نرمال کمی بیشتر از نرمال تادرجه افزایش داشته است و در بقیه مناطق  3.5تا  شیرین

  بوده است.  ) و سنقر از شرق شهرستان کرمانشاه
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  1399ماه  مهرتحلیلی بر وقوع باد در استان طی 

  استان سینوپتیک هاي ایستگاهدر باد  سمت و سرعتوضعیت  

  

  نام ایستگاه

  حداکثر باد  باد غالب

  سمت

  )جهت(

  وقوع درصد

  در ماه

 سمت

  (درجه)

  سرعت

)m/s(  

  11  120  28 غربی  اسالم آباد غرب

  27  340  51 جنوب شرقی  هرسین

  7  190  5/16  شرقی  جوانرود

  16  100  53  شرقی  گیالن غرب

  12  100  25  شرقی  کرمانشاه

  13  100  5/20  یشرق  قصرشیرین

  9  50  13  شمال شرقی  روانسر

  14  10  5/7 شمالی  کنگاور

  9  60  30  غربی  سنقر

  14  120  13  جنوب شرقی  سرپل ذهاب

  19  80  28  غربی  تازه آباد

  

استان اتفاق افتاده  هرسین در جنوب شرقو مربوط به ایستگاه  غربی شمال ،متر بر ثانیه 27حداکثر سرعت باد لحظه اي     

است.  در سطح استان ثبت نشدهبه دنبال نداشته است. در دیگر شهرها نیز خسارتی ناشی از وزش باد تی است ولی خسار

  می باشد. شرقی بیشتراستان در این ماه باد غالب 
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 استان سینوپتیکهاي گلباد ایستگاه 

باد  و  درصد از کل ساعات دیدبانی را به خود اختصاص داده است 25 شرقی با: در این نمودار باد غالب گلباد ایستگاه کرمانشاه

  .کیلومتر بر ساعت رخ داده است 29با سرعت  شرقیدرصد و شدید ترین باد ها نیز  21آرام 

را به خود اختصاص داده است . باد آرام از ساعات دیدبانی درصد  16.5شرقی که غالب : جهت وزش باد  گلباد ایستگاه جوانرود

  .کیلومتر بر ساعت وزیده است 11باد معموال  با سرعت کمتر از درصد و   44نیز 

باد غالب دوم  ودرصد از بادها  30غربی با آن اول : وزش باد این ایستگاه اغلب در نیمه غربی و باد غالب رقگلباد ایستگاه سن 

کیلومتر بر ساعت گزارش  18این ایستگاه در حدود  باد شدید درصد گزارش شده است . 27ام باد آر درصد و 22جنوب غربی با 

  .شده است

و حداکثر سرعت وزش باد  درصد 51نیز در این جهت و باد غالب  اغلب جنوب شرقی وپراکنش باد : گلباد ایستگاه هرسین

روزها این ایستگاه اغلب  ،اندازه گیري ها ست درصد 7.5 نیز باد آرام شمال شرق وزیده است.از و  کیلومتر بر ساعت 29حدود 

  ه است.توزش باد داش

 36حدود درصد و شدید ترین باد هاي این ماه نیز در همین سمت با سرعت  53با  شرقی: باد غالب گلباد ایستگاه گیالنغرب

  ی بوده است.جنوب شرقدرصد. اکثر اوقات وزش باد  8است. باد آرام وزیده و از سمت شرق کیلومتر بر ساعت 

 .درصد از کل ساعات دیدبانی را به خود اختصاص داده است 13و حدود شمال شرقی باد غالب روانسر : گلباد ایستگاه روانسر

     درصد بوده است. 58باد آرام و کیلومتر بر ساعت  18این ایستگاه  شدیدباد در این ماه 

 29حداکثر سرعت باد نیز  .شده استمحاسبه  درصد 58و باد آرام  12.8با  شرقی : باد غالب جنوبگلباد ایستگاه سرپل ذهاب

  جنوب شرقی وزیده است.شرق تا کیلومتر بر ساعت و در جهت 

 درصد 20.5شرقی و حدود اول غالب در جهات مختلف پراکنده بوده و باد با سرعت کم و اغلب باد : گلباد ایستگاه قصر شیرین

   .شده استمحاسبه  درصد 10نیز  باد آرام. می باشددرصد  20و باد غالب دوم غربی و 

کیلومتر بر  29درصد و باد شدید هم شرقی و  41با  شرقی: باد غالب گلباد ایستگاه تحقیقات هواشناسی کشاورزي سرارود

  . شده استدرصد محاسبه  22.4ساعت گزارش شده است. باد آرام 

درصد کل  68کیلومتر بر ساعت و باد آرام  29شمالی با حداکثر سرعت باد . درصد  7.5با  : باد غالب شمالیکنگاورگلباد ایستگاه 

  دیدبانی هاي این ماه را تشکیل می دهند.

غالب باد  درصد کل بادها و 25.8باد غالب دوم غربی با  ،درصد کل بادها  27.9 بااول غربی  : باد غالبگلباد ایستگاه تازه آباد

. حداکثر سرعت باد نیز درصد. این ایستگاه در اکثر جهات و در اغلب ساعات دیدبانی وزش باد داشته است 21.8سوم شرقی با 

  .می باشددرصد  2 نیز باد آرام است. بر ساعت و در جهت شرق تا جنوب شرق وزیده کیلومتر 29حدود 

بیشتر نه تنها باد غالب غربی است، بلکه منطقه، وزش باد کانالیزه شده و : با توجه به توپوگرافی گلباد ایستگاه اسالم آباد غرب

 .شده استدرصد ثبت  53همچنین باد آرام  درصد و  28.2در این ایستگاه باد غالب  غربی می باشد.وزش باد این ایستگاه 

  کیلومتر بر ساعت و در جهت غرب وزیده است. 18حداکثر سرعت باد نیز حدود 
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 هاي سینوپتیک استانگلباد ایستگاهنمودار 

 

     

 
  

  
  

    

    
  
  
  

 جوانرود کرمانشاه

 هرسین سنقر
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 روانسر گیالنغرب

 قصرشیرین سرپل ذهاب
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 کنگاور سرآرود

 اسالم آباد غرب تازه آباد
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  1399ماه  مهردر  استان خشکسالیتحلیلی بر وضعیت 

  
  

 بندي خشکسالی هواشناسی در سطح استان بر اساس شاخصپهنهSPEI   سه ماهه 

  
 

  

  

نشان می دهد، با در نظر گرفتن بارش و تبخیر را  مهرتا پایان  خشکسالی استان طی دوره سه ماههبر اساس این نقشه که 

و خشکسالی شدید ، غربی استان داراي نیمه  ، مرکز و (کنگاور)شرققسمت هایی از و  بوده اغلب نقاط استان کم بارش

  (بصورت پراکنده)  حاکم بوده است. خفیفتا  بیشتر متوسطو نیمه شرقی خشکسالی  شدیدبطور کلی نیمه غربی خشکسالی 
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  1399ماه  مهرتحلیل سینوپتیکی استان در 

 
با شروع ماه مهر و آغاز فصل پاییز، روند تضعیف واچرخند جنب حاره تشدید شده و امواج ناپایدار سطوح میانی با      

(در استان کرمانشاه) موجی بود که در  99تواتر بیشتري امکان ورود به جو کشور را می یابند. مهمترین موج ناپایدار مهر ماه 

  را به شدت تحت تاثیر قرار داد.  روز چهارشنبه نهم این ماه جو استان

هکتوپاسکال روز دوشنبه، از استقرار دو سامانه چرخندي، یکی در قزاقستان تا شرق دریاي خزر  500بررسی نقشه هاي      

و دیگري در اوکراین حکایت داشت که در روز سه شنبه و در حالیکه سامانه اول در شرق دریاي خزر تقویت شده بود؛ 

ه شمال دریاي سیاه جابجا و در حال تقویت در این منطقه بود. این دو چرخند، در روز چهارشنبه نهم مهر ماه، سامانه دوم ب

متري ارتفاع جو در استان شده  30و تقویت نسبت به دو روز گذشته؛ سبب کاهش  "اومگا بالکینگ"ضمن تشکیل الگوي 

  لگو قرار داشت!بودند. جالب این که استان کرمانشاه در قسمت پشته ي این ا

  
  هکتوپاسکال 500نقشه هاي سطح 

هکتوپاسکال روزهاي دوشنبه و سه شنبه، شارش جریانات سرد شمالی در منطقه بویژه روي کشور عراق  850در نقشه      

جلب نظر می کرد که در روز چهارشنبه انحناي چرخندي این جریانات روي کشور عراق و فرارفت هواي گرم روي استان، 

  ز تغییر قابل توجه وضعیت حکایت داشت.ا

  
  هکتوپاسکال 850نقشه هاي سطح 

  

میلی بار در جنوب  1004در نقشه سطح زمین روز دوشنبه، گرادیان قابل توجه فشاري روي استان به همراه کنتور بسته      

شرق عراق که در روز سه شنبه تا جنوب عربستان و سواحل خلیج عدن گسترش می یافت؛ کامال جلب توجه می کرد. در 

به کل عربستان، دریاي احمر و حتی شمال غرب آفریقا، باعث کاهش میلی باري ضمن گسترش  1004روز چهارشنبه، کنتور 

  میلی باري فشار در جو استان شده بود.   2
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  نقشه هاي سطح زمین

میلیمتر آب قابل بارش در نقشه مربوطه، براي روز چهارشنبه و جنوب غرب استان دیده می  18تا  14در روز دوشنبه،      

(انرژي  CAPEسه شنبه براي چهارشنبه، مقدار و گسترش آن بیشتر شده بود. بررسی نقشه  شد که در نقشه پیش بابی روز

  انرژي قابل توجهی را روي استان نشان نمی داد. ،پتانسیل همرفتی قابل دسترس) در هر سه روز

  
  و آب قابل بارش CAPEنقشه هاي 

میلیمتر  4تا  1میلیمتر و  2تا  1ترتیب کمتر از یک ،  در نقشه هاي بارش روزهاي دوشنبه، سه شنبه و چهارشنبه، به     

میلیمتر بارندگی سنگین  25بارش، براي روز چهارشنبه برآورد می شد. اما در روز چهارشنبه و در شهرستان هرسین، وقوع 

  هم ریخت!! در کمتر از یک ساعت به همراه رعدوبرق شدید، که براي هیچ کس مورد انتظار نبود؛ همه محاسبات ما را به 

  
  به وقت گرینویچ 17و  16و  15تصاویر ماهواره اي روز چهارشنبه ساعات 

درجه  2/29و متوسط بیشینه آن  4/14ایستگاه تابعه استان، متوسط کمینه دماي هوا  20بر اساس داده هاي روزانه از      

 4/36ستگاه و قصرشیرین با متوسط دماي بیشینه درجه، سردترین ای 5سانتیگراد به ثبت رسید. سنقر با متوسط دماي شبانه 

کیلومتر برساعت، در روز نهم و از صحنه  126درجه گرمترین ایستگاه استان بود. شدیدترین باد با جهت شمالی و سرعت 

  د.میلیمتر آن تنها در روز نهم واقع گردی 25میلیمتر در هرسین به ثبت رسید که  8/25گزارش شد. بیشترین بارش این ماه 
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  1399ماه  مهرتحلیلی بر مخاطرات جوي دراستان طی 

  

با اینکه شرایط ناپایدار گسترده و  امسال ولی در نهم مهر ماهرش ها رگباري و خیلی فراگیر نیست. بااغلب در این ماه 

جریانات همرفتی سبب صعود هواي مرطوب و تشکیل ابر و بارش هاي رگباري شدیدي در  شدیدي وجود نداشت، ولی

با توجه به خشک بودن سطح زمین میلیمتر بر جاي گذاشت و  25دقیقه بارشی بالغ بر  40بطوریکه حدود  ،منطقه هرسین شد

غافل گیر شدن اهالی منطقه با سبب روان آب شدید و ایجاد سیل درچند روستا و شهر هرسین شد و (اولین بارش) 

گردید. با توجه به تراکتور پژو و یک دستگاه خودرو یک دستگاه راس دام و آسیب به  488خساراتی از جمله تلف شدن 

در برخی منازل تا ارتفاع بیش از یک متر و در پس از فروکش کردن آب، ویژگی هاي اولین بارش و همچنین شدت آن 

. در بقیه روزهاي ماه پدیده اي مخاطره آمیز در ل سانتیمتر گل و الي بر جاي مانده بودسی تا چهسطح شهر هرسین نیز 

   سطح استان رخ نداده است.

  

  

  

  

  1399ماه  مهرگزارشی از فعالیت هاي توسعه هواشناسی کاربردي استان طی 

  
 فصل تابستان ، پیش بینی هاي ویژه این بخش بویژه باقی مانده از برداشت محصوالت  توصیه الزم به کشاورزان جهت

پیش بینی هاي سه روزه و توصیه هاي کشاورزي که خروجی جلسه بحث و تبادل نظر با کارشناسان جهاد کشاورزي است، 

  بولتن تهیه و به کاربران در سطح استان اطالع رسانی گردید.  8در قالب 

 بررسی و تحلیل سیل نهم مهر ماه و ارائه به مسئولین ارشد استان  

  زودبازده متقاضیان احداث طرح هاي محققین و پیمانکاران پروژه هاي عمرانی و ارائه آمار و اطالعات به کاربران بویژه

  بخش کشاورزي مانند گلخانه هادر 

  (تهیه بخش هواشناسی) وران کرمانشاهآهحوضه آبریز تهیه و تدوین برنامه راهبردي همکاري در  
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  هاپیوست

  

  که در این ماهنامه مورد استفاده قرار گرفته اند ناستا ی ازهاینقشه پراکنش ایستگاه - 1پیوست شماره. 
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  گلبادکلی  معرفی -2پیوست شماره 

سه مشخصه اصلی شاخص باد  و باشدیک منطقه میهاي باد در لباد، نمودار و شکلی اقلیم شناختی براي نمایش مشخصات و ویژگیگ

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

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

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

شانگر سرعت باد و ها، نخامت گلضها نیز نمایشگر سرعت و جهت باد است. دهد گلگلباد میزان باد آرام در یک منطقه را نمایش می

-افزاري تهیه میبه دو روش دستی و نرم وگردند نه ترسیم مییانه یا ماهیاگلباد به صورت سال. ها نشانگر تعداد وقوع باد استطول گل

ت هاي باد منطقه آمار و اطالعات هواشناسی گرفته شده و تعداد فراوانی باد، باد آرام، سرعت و جه. در روش دستی ابتدا شاخصشود

ها بر حسب این شود.میزان قطر دایره و طول و ضخامت گلا نسبت به کل گرفته میهباد محاسبه شده و سپس درصد هر یک از شاخص

افزار ویژه تهیه شده و وارد نرمExcelافزاري باید آمار و اطالعات در یک فایلبراي ترسیم گلباد به روش نرمدد. گردرصد ترسیم می

هاي هم است. نمودارهاي به دست آمده از دایره WR-plotافزار افزار مورد استفاده در ترسیم گلباد نرمنرم ینتر. عمدهگلباد گردد

هاي باد بر  شود. سمت متر بر ثانیه نوشته می 5/0اند که در دایره مرکزي آن درصد فراوانی وزش بادهاي کمتر از مرکزي تشکیل شده

غربی نمایش داده  و شمال یغربی، غرب ، جنوب شرقی، جنوب شرقی، شرقی، جنوب ، شمالها غالباً در هشت سمت شمالروي دایره

شوند. آنگاه فراوانی هر گستره سرعت باد بندي میگروه دسته 8هاي باد نیز بر اساس روش سازمان هواشناسی جهانی به شود. سرعت می

هاي مختلف با یکدیگر جمع شوند و فراوانی  ی هر گستره در سمتشود. اگر فراوان ها مشخص می با توجه به سمت باد بر روي دایره

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

ز کاربردهاي .اشونددر جریانات هوا میگلباد بدون نقشه برجستگی (توپوگرافی) دشوار است زیرا اثرات محلی باعث تغییرات مهمی 

هاي ورزشی و غیره، عدم استقرار صنایع آالینده در ها، زمینهاي شهري، طراحی باند فرودگاهطراحیآمایش سرزمین، توان به گلباد می

  .سنجی براي استفاده از انرژي باد اشاره کردیابی جهت گسترش فضاي سبز، و امکانجهت باد غالب منطقه، مکان
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  تقدیر و تشکر

  

جداول، نمودارها و نقشه هاي مورد  اغلب کهمراتب تقدیر و تشکر از همکاران مرکز ملی خشکسالی و مدیریت بحران  -1

 گردد. می ابراز داده است، دراختیار این اداره کل قراررا استفاده در این بولتن 

از تمامی همکاران استانی(همکاران پرتالش دیدبانی، فنی، فناوري اطالعات و پیش بینی) که به نحوي در تهیه اطالعات الزم  -2

  . ه اند سپاسگزاري و تقدیر می نماییم نقش داشتاین بولتن براي تدوین 

  


