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 00-01شماره بولتن 

 1400ماه  فروردین

 چکیده

 بیست و سومو  بیست و دومو دومی در روزهای روزهای چهارم و پنجم  دو موج ناپایدار ضعیف، اولی در

میلیمتر  2.1میانگین بارش امسال این ماه در استان کرمانشاه شد.  یمناسبو نا فروردین ماه سبب بارش های مختصر

 .درصد کاهش داشته است 97.1میلیمتر یعنی معادل  69.7است که نسبت به مقدار هنجار 

درجه  27.7قصرشیرین با و  3.4کنگاور با ماه استان به ترتیب به ایستگاه  فروردینحداقل و حداکثر دمای 

 افزایش نشان می دهند. درجه  سلسیوس  2.7و قصرشیرین  0.7کنگاور سلسیوس تعلق دارد، که نسبت به نرمال 

درجه  2.2( به مقدار 11.3درجه سلسیوس بود، که نسبت به هنجار ) 13.4 فروردینمیانگین دمای استان در 

درجه سلسیوس 12.2 و  20.2و  4.2دمای شهر کرمانشاه نیز به ترتیب و میانگین حداکثر  ،افزایش داشت. حداقل

 ثبت شده است.

درجه سلسیوس و مربوط به ایستگاه  9/39و به مقدار سی و یکم ماه در استان در روز  فروردینبیشینه دمای مطلق 

   تعلق دارد. درجه سلسیوس 9/31سومار با مقدار سومار می باشد. بیشینه دمای مطلق بلند مدت به ایستگاه 

م ماه رخ داده است و نهکه در درجه سلسیوس  -4/6کنگاور با مقدار ماه امسال به  فروردیندمای کمینه مطلق 

 . سترخ داده ا اسالم آباد غربسلسیوس و در  درجه -2/9مدت این دما در بلند 

هرسین در جهت جنوب شرقی کیلومتر بر ساعت و مربوط به ایستگاه  75.6 این ماه، حداکثر سرعت باد لحظه ای

 درصد می باشد، که باد شدیدی محسوب می شود.  26و درصد وقوع آن نیز  می باشد

، آبیماه امسال نسبت به بلند مدت و کم بارشی ماه های قبل سال  فروردینبارندگی در  شدید با کاهش

 . ندمناطق درگیر خشکسالی شدید و یا بسیار شدید شد تمامیخشکسالی در سطح استان تشدید و 

شوربختانه، سامانه ناپایدار فعال و موثری در سطح استان تاثیر گذار نبود. میانگین بارش نسبت به مقدار  ماهاین  در

کشت دیم مناطق گرمسیری بویژه کاهش چشمگیری داشت. لذا خسارات زیادی به بخش کشاورزی  خود هنجار

باعث سرمازدگی بخشی از محصوالت و نیز فروردین  10الی  8در روزهای دما . کاهش محسوس شدوارد 

 سردرختی ها در اغلب نقاط استان شد. 

تلفنی به کشاورزان بویژه نخودکاران، تشریح کاهش بارندگی و خطرات ناشی از  -راهنمایی و مشاوره حضوری

 از اهم فعالیت های توسعه هواشناسیآن در جلسه ای به مدیریت بحران و دیگر ادارات درگیر با مسائل آب 

  می باشد.کاربردی 
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 00-01شماره بولتن 

 1400ماه  فروردین

 1400 ماه فروردینبارش استان در  تحلیلی بر وضعیت

 

 اطالعات بارش استان و مقایسه با سال گذشته و بلند مدت  -1جدول شماره 

 

 

 69.7 نسبت به مقدار هنجار این ماهمیلیمتر است که  2.1 کرمانشاه ماه امسال در استان فروردینبارش میانگین 

و  76.6در سال قبل و بلند مدت به ترتیب بارش این ماه  کاهش داشته است.درصد  97.1 میلیمتر یعنی معادل

بارش از درصد  48.1جاری تا پایان این ماه  آبیسال همچنین بارش  .(1)جدول شماره  بوده استمیلیمتر  71.8

زیادی کاهش مقدار  به، و در مقایسه با بلند مدت نسبت به این زمان در سالکه  ه استنمودسال آبی را تامین 

، اختالف و مقایسه بارندگی در (1شماره جدول )در جدول باال  داشته و درصد بسیار کمی محسوب می شود.

 . های استان به نمایش در آمده استستان شهرهمه این ماه برای 
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 00-01شماره بولتن 

 1400ماه  فروردین

 1400ماه  فروردینپایان  تادرصد تأمین بارش سال آبی استان 

 

 
 درصد تأمین بارش سال آبی استان -1نمودار شماره 

 

بارش در  .نشان می دهد بت به بلند مدتدرصد تامین بارش سال آبی استان را نس (1شماره نمودار  ) باال نمودار

بارندگی( درصد کاهش  50)در اکثر شهرها بیش از بسیار زیادی کاهش مدت  دنسبت به بلنشهرهای استان  همه

باال به  نمودار .داشته است قابل مالحظه ایکاهش به همین نسبت درصد تامین آب نیز  همچنین .داشته است

 48.1سال آبی جاری تا پایان این ماه  آبمیانگین استانی درصد تامین  وضوح این موضوع را نشان می دهد.

 می باشد. کمتر( درصد 90) مشابه در بلند مدت دوره آماری درصد از  51.9تقریبا که  درصد می باشد

 

 

 

 



 کرمانشاه اداره کل هواشناسی استان     

 

4 

 

 00-01شماره بولتن 

 1400ماه  فروردین

 مجموع بارش استان  دی بنپهنه

 

 1400 ماه فروردینمجموع بارش استان در  بندیپهنه  یالگو: (1شکل شماره)

 

ماه استان  فروردینبارش تجمعی دامنه تغییرات ماه را نشان می دهد،  فروردینبارش تجمعی  ،(1شماره ) شکل

جنوب اسالم گستره بسیار کمی از شهرستان پاوه و ) میلیمتر 14-20دسته  میلیمتر تا 0-1دسته از  1400 در سال

چنانکه از شکل . را شامل می شود دیدامنه تغییرات زیامی باشد، که  (کرمانشاهشرق شمال آباد غرب و 

گستره کمی از پاوه و جنوب اسالم آباد یعنی فقط از استان  یترکمخیلی پهنه و دامنه کم دامنه باال  پیداست،

را )دامنه کم(  از سرپل ذهاب، ثالث باباجانی و صحنهی یقسمت ها)دامنه باال( و غرب و شمال شرق کرمانشاه 

رخ  میلیمتر  4تا  1 ی بینهای بارش مناطق استان  بیشتردر  کهنشان می دهد نقشه  این همچنیندر بر می گیرد. 

  .داده است
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 00-01شماره بولتن 

 1400ماه  فروردین

 1400ماه  فروردینتحلیلی بر وضعیت دمای استان در 

 

 اطالعات دمای استان و مقایسه با بلند مدت -2جدول شماره 

 

به ترتیب به بوقوع پیوسته است در استان ماه امسال که  فروردیندمای  حداقل و حداکثر، (2شماره )در جدول 

 0.7 کنگاورتعلق دارد، که نسبت به بلند مدت  سلسیوسدرجه  27.7و قصرشیرین با  3.4با  کنگاورایستگاه 

نشان می دهند. میانگین دمای استان امسال در این ماه افزایش  درجه  سلسیوس 2.7 قصرشیرین وسلسیوس  درجه 

افزایش  سلسیوسدرجه  2.2 به مقدار (11.3) که نسبت به بلند مدتشده است محاسبه  سلسیوسدرجه  13.4

 سلسیوسدرجه  12.2و   20.2و  4.2 دمای شهر کرمانشاه نیز به ترتیب و میانگین حداکثر ،حداقل داشته است.

درجه  1.8و میانگین  درجه 3.1حداکثر  درجه، 0.5دما حداقل به ترتیب  ،که نسبت به بلند مدتشده است ثبت 

 .ندداشته ا افزایش سلسیوس
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 00-01شماره بولتن 

 1400ماه  فروردین

 استان و مقایسه با بلندمدت دیدماهای ح

 ماه فروردیندمای بیشینه مطلق  -3جدول شماره 

 )درجه سلسیوس(

 بلندمدت 1399سال  1400سال 

9/39 

 سومار

31/1/1400 

9/31 

 سومار

29/1/1399 

6/36 

 سومار

24/1/1396 

 

ماه و به مقدار  سی و یکمروز در استان رخ داده است در 1400سال ماه  فروردینبیشینه دمای مطلقی که در 

به هم  99در سال این ماه دمای بیشینه مطلق استان  می باشد. سوماردرجه سلسیوس و مربوط به ایستگاه  9/39

 6/36با دمای  سوماربه ایستگاه هم بلند مدت  بیشینه دمای مطلق درجه سلسیوس و 9/31با مقدار سومار ایستگاه 

. مالحظه می ( 3)جدول شماره د نتعلق دار 24/01/96 و 29/01/99به ترتیب در تاریخ های  درجه سلسیوس 

درجه سلسیوس  3.3و از بلند مدت درجه سلسیوس  8.0امسال استان از سال قبل  ماه فروردینشود، بیشینه مطلق 

 که افزایش قابل تاملی نشان می دهد. است بیشتر

 دمای کمینه مطلق فروردین ماه -4جدول شماره 

 )درجه سلسیوس(

 

 بلندمدت 1399سال  1400سال 

4/6- 

 کنگاور

9/1/1400 

9/1- 

 سنقر

17/1/1399 

2/9- 

 اسالم آباد غرب

5/1/1368 

 

با مقدار کنگاور ماه امسال به ایستگاه هواشناسی  فروردین( نشان می دهد که دمای کمینه مطلق  4جدول )شماره 

 -2/9درجه و در بلند مدت  -9/1این دما در سال قبل  و رخ داده استماه  نهمدر  کهدرجه سلسیوس  -4/6

رخ داده اند. از جدول باال  اسالم آباد غربکنگاور و در  فروردین پنجمو  هفدهمدر و بترتیب سلسیوس درجه 

بلند  نسبت و سردتردرجه سلسیوس  4.5ماه امسال نسبت به سال قبل  فروردینپیداست که دمای کمینه مطلق 

 است. گرمتر شدهدرجه سلسیوس  2.2مدت 
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 00-01شماره بولتن 

 1400ماه  فروردین

 های استانمیانگین دمای شهرستان دیبنپهنه

 

 های استانمیانگین دمای شهرستان دیبنپهنه -(2شکل شماره )

 

کل استان  هوا در میانگین دمای، نشان می دهد (2شماره  شکل) میانگین دمای هوا در استان دیپهنه بننقشه 

باالتر و به مراتب گر مناطق استان دیبویژه نوار مرزی از استان  شهرستان های مرزیباالی صفر می باشد. دما در 

شده دما کمتر میانگین ، استانمناطق دیگر  درو قرار گرفته است  سلسیوس درجه 20-25و  15-20 های در دامنه

بطور پراکنده  استان یشرقنیمه قسمت هایی از و در  قرار گرفته استسلسیوس درجه  10-15در دامنه بیشتر و 

 . نداین ماه پشت سر گذاشته اباالترین دما ها را در و قصرشیرین  سومارمنطقه قرار دارد.  0-5 میانگین دما در بازه
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 00-01شماره بولتن 

 1400ماه  فروردین

 های استان نسبت به بلند مدتالف میانگین دمای شهرستانتاخ دیبنپهنه

 

 های استان نسبت به بلندمدتاختالف میانگین دمای شهرستان دیپهنه بن -(3شکل شماره )

 

ماه نسبت به بلند مدت نشان  فروردیناستان را در  سطحدر  که اختالف میانگین دما( 3شماره  شکل)در نقشه باال 

افزایشی  نسبت به بلند مدت کل استان بجز قسمت های کوچکی از شهرستان کرمانشاه، در میانگین دمامی دهد، 

درجه سلسیوس داشته است و این بدان معنی است که فروردین امسال نسبت به بلند  4.5تا حتی بیش از  0.5از 

ی هوا افزایش چشمگیری داشته است. این افزایش دما در شهرستان های داالهو، هرسین، سنقر، مدت میانگین دما

 گیالنغرب، جوانرود و روانسر بیشتر از بقیه نقاط استان است. 

در استان و بیشتر نواحی کشور خشکی و گرمای بی پیشینه آن بود.  از آغاز  امسالمهمترین ویژگی فروردین ماه 

ماه دمای هوا در بیشتر روزها، نسبت به بلندمدت و سال گذشته، گرم تر بود. این بی هنجاری گرم بویژه در 

 دمایی را شکست.بیشتر ایستگاه های استان، رکورد در انتهای ماه 
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 00-01شماره بولتن 

 1400ماه  فروردین

 1400ی  فروردین تحلیلی بر وقوع باد در استان ط

 

 های سینوپتیک استانوضعیت سمت و سرعت باد در ایستگاه -(5جدول شماره)

 نام ایستگاه

 حداکثر باد باد غالب

 سمت

 )جهت(

 درصد وقوع

 در ماه

سمت 

 )درجه(

 سرعت

(m/s) 

 12 270 44 غربی اسالم آباد غرب

 21 150 26 جنوب شرقی هرسین

 15 250 32 غربی جوانرود

 13 110 30 شرقی گیالن غرب

 12 160 26 غربی کرمانشاه

 20 200 24 غربی قصرشیرین

 9 310 18 شمال غرب روانسر

 19 320 20 جنوب غرب کنگاور

 13 180 28 جنوب سنقر

 12 160 12 شمالی سرپل ذهاب

 16 170 28 غرب و جنوب شرق تازه آباد

 

در  هرسینکیلومتر بر ساعت( و مربوط به ایستگاه  75.6)معادل  متر بر ثانیه 21حداکثر سرعت باد لحظه ای  

. دیدی محسوب می شودشنسبتاً باد که  می باشد،درصد  26و درصد وقوع آن نیز  می باشد جنوب شرقیجهت 

کیلومتر برساعت  72متر برثانیه معادل  20وزیده است که مقدار نیز باد لحظه ای به نسب شدیدی  قصر شیرین در

 در این ماه باد غالب بیشتر مناطق استان باد شدیدی گزارش نشده است.خوشبختانه دیگر شهرها ثبت شده است. 

 .محاسبه شده استغربی 
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 00-01شماره بولتن 

 1400ماه  فروردین

 استان سینوپتیکهای گلباد ایستگاه

 

  
 گلباد کرمانشاه -4شماره  شکل

 

 گلباد سرپل ذهاب -5شماره  شکل

 

  

 گلباد روانسر -7شماره  شکل گلباد کنگاور -6شماره  شکل
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 00-01شماره بولتن 

 1400ماه  فروردین

    
 گلباد اسالم آباد غرب -8شماره  شکل

 

 

 گلباد جوانرود -9شماره  شکل

 

 

 گلباد هرسین -10شماره  شکل

 

 

 گلباد سنقر -11شماره  شکل

 

 

   
 گلباد تازه آباد -12شماره  شکل

 

 

 گلباد قصرشیرین -13شماره  شکل
 

 

 کرند غربگلباد  -14شماره  شکل
 

 

   
 گلباد پاوه -17شماره  شکل صحنهگلباد  -16شماره  شکل گلباد گیالن غرب -15شماره  شکل
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 00-01شماره بولتن 

 1400ماه  فروردین

 1400ماه  فروردیندر  استان تحلیلی بر وضعیت خشکسالی

 

 سه ماهه  SPEIخشکسالی هواشناسی در سطح استان بر اساس شاخص دیبنپهنه -( 18شکل شماره )

 

 (،18شماره  شکل) ماه فروردینتا پایان  ،استان طی دوره سه ماهههواشناسی خشکسالی  دیپهنه بنبر اساس نقشه 

زراعی، قبل این سال ماه های و کم بارشی  نسبت به بلند مدتماه  فروردینبارندگی محسوس کاهش  با

درصد  50درگیر خشکسالی شده اند. همچنین بیش از  استانمناطق تمامی  تشدید و خشکسالی در سطح استان

ماه فقط  فروردینبطوری که در سه ماه آخر تا پایان فرا گرفته است، خشکسالی شدید و یا بسیار شدید را  استان 

 ینوار باریکی از مرکز استان )از شمال تا جنوب( خشکسالی خفیف و یا متوسط دارد و بقیه استان بویژه نیمه غرب

 . ارنددو بسیار شدید  خشکسالی از نوع شدید، بویژه شهرستان کنگاور، سنقر، ثالث باباجانی شرقیو نواحی 
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 00-01شماره بولتن 

 1400ماه  فروردین

 ماه  فروردیندیدی تحلیلی بر وضعیت هم

طبق بررسی نقشه های هواشناسی و گزارش ایستگاه های سطح استان سامانه بارشی طی روزهای چهارم و     

میلی باری و مرکز کم ارتفاعی که  500شد. الگوهای تراز  هایی نه چندان مناسب پنجم فروردین ماه سبب بارش

با  ،وسیه تا شمال آفریقا کشیده شده بودمحور آن بر روی ایتالیا استقرار یافته بود و به شکل عمیقی از جنوب ر

با توجه به افزایش فرارفت تاوایی  ( به سمت کشور ما نزدیک شد.22تا  19شماره  های )شکلحرکت شرق سو 

 نسبی، ناپایداری هایی را در منطقه و استان بوجود آورد. همچنین با قرار گرفتن منطقه بین کم ارتفاع حاکم و پر

با تزریق رطوبت از  شاهد افزایش جریانات غربی و جنوب غربی سرعت باد بودیم و ،سرخ ارتفاع واقع بر دریای

 تشدید شد. تال حدودی دریای مدیترانه در این تراز ناپایداری و بارش

استان  ،میلی باری با شکل گیری جبهه ای بر روی دریای مدیترانه و قرار گیری بر روی جبهه گرم 850در تراز     

 شاهد وزش باد شدید موقتی بودیم. منطقهفشار در  شیوبا افزایش  ولی به طور موثر پوشش نداد را کرمانشاه

                         
   فروردین 04میلی باری در  500(: نقشه سطح 20شکل شماره )         فروردین 04(: نقشه فشار سطح زمین در 19شکل شماره )

        

              
     فروردین 05میلی باری در  500(: نقشه سطح 22شکل شماره )        فروردین 05(: نقشه فشار سطح زمین در 21شماره )شکل 
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 00-01شماره بولتن 

 1400ماه  فروردین

میلی  500 سطح فشاریفروردین ماه سبب بارش در استان شد که در  23و  22سامانه بارشی بعدی طی روزهای 

 بر جنوب ترکیه و سوریه بودیمدرجه سلسیوس  -25دکامتر و دمای  550با هسته  ناوه ایباری شاهد استقرار 

 ، عمده فعالیتعلت رطوبت کمه که زبانه های آن به نیمه غربی کشور نفوذ کرد و ب (26و  24)شکل های شماره 

 . نمایان شدبه شکل وزش باد شدید و بارش پراکنده در سطح منطقه  ،این سامانه

)شکل های میلی باری  1020شاهد نفوذ زبانه های پرفشار ناشی از دریای سیاه با هسته  نیز در سطح زمین    

 به سطح استان بودیم. (25و  23شماره 

              
 فروردین 22میلی باری در  500(: نقشه سطح 24شکل شماره )   فروردین 22(: نقشه فشار سطح زمین در 23شکل شماره )

 

            
 فروردین 23میلی باری در  500(: نقشه سطح 26شکل شماره )     فروردین 23(: نقشه فشار سطح زمین در 25شماره )شکل 
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 00-01شماره بولتن 

 1400ماه  فروردین

فشاری و با نفوذ سامانه ی پرفشار جوّی در سطح زمین و تقویت آن  شیوفروردین با تقویت  9و  8طی روزهای 

شاهد کاهش قابل مالحظه دمای حداقل در برخی از نقاط استان (، 30الی  27)شکل های شماره  در سطوح باال

سبب  -6.4و روز نهم کنگاور با کمینه دمای   -6.6کوزران با کمینه دمای  ماه در روز هشتمبطوری که بودیم، 

 شد.خ زدگی و بروز خساراتی به محصوالت بخش کشاورزی این مناطق ی

 

             
  فروردین 08میلی باری در  500(: نقشه سطح 28شکل شماره )      فروردین 08(: نقشه فشار سطح زمین در 27شکل شماره )
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 00-01شماره بولتن 

 1400ماه  فروردین

 1400ماه  فروردیناستان طی  تحلیلی بر مخاطرات جوی در

 

ماه در  اینمیانگین بارش ی در سطح استان تاثیر گذار نبود. ناپایدار فعال و موثرسامانه  ماه امسال فروردیندر 

کاهش از نظر لذا  کاهش چشمگیری داشته است. آنمیلیمتر است که نسبت به مقدار هنجار  2.1استان کرمانشاه 

و کشت دیم مناطق گرمسیری استان  شده استخسارات زیادی به بخش کشاورزی وارد در این ماه، بارندگی 

فروردین ماه باعث سرمازدگی  10الی  8در روزهای  دما کاهش محسوس. درصد از بین رفته است 80حدود 

های شدید در شهرستان به نسبت وزش باد . بخشی از محصوالت و سردرختی ها در اغلب نقاط استان شد

 خسارتی را به همراه نداشته اند.  ثانیه(متر بر  21و  20)جوانرود و هرسین 
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 00-01شماره بولتن 

 1400ماه  فروردین

 1400ماه  فروردیندی گزارشی از فعالیت های توسعه هواشناسی کاربر

 

  شد.انجام محصوالت در برابر سرما  محافظت ازجهت به کشاورزان الزم های توصیه 

 تهیه شد. ویژه طرح تهکروزه  30 چشم انداز وضعیت جوی 

 تلفنی کشاورزان بویژه نخودکاران در خصوص چشم انداز وضعیت جوی  -راهنمایی و مشاوره حضوری

 ادامه فصل بهار انجام شد.

  راهنمایی و ارائه آمار به کاربران، بویژه محققین و پیمانکاران پروژه های عمرانی و متقاضیان احداث طرح

 ورت گرفت.بازده در بخش کشاورزی مانند گلخانه ها، ص های زود

 پیش بینی های این بخش بویژه پیش بینی های سه روزه و توصیه های کشاورزی که خروجی جلسه بحث و 

 بولتن به کاربران در سطح استان اطالع رسانی شد. 8تبادل نظر با کارشناسان جهاد کشاورزی انجام، و در قالب 

  و به سازمان ارسال شدگزارشات مربوط به تهک کشاورزی تهیه. 

  به مدیریت بحران و دیگر ادارات درگیر با مسائل آب در جلسه ای و خطرات ناشی از آن کاهش بارندگی

 .تشریح شد

  شدارسال اداره شبکه پایش سازمان به کاهش بارندگی خسارات ناشی از. 

  به فرمانداری ارسال شد. "برنامه ملی بازسازی و بازتوانی"پیشنهادات اداره کل در خصوص پیش نویس سند 
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 00-01شماره بولتن 

 1400ماه  فروردین

 هاپیوست

 

 

 هایی از استان که در این ماهنامه مورد استفاده قرار گرفته اند.نقشه پراکنش ایستگاه -1پیوست شماره 
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 00-01شماره بولتن 

 1400ماه  فروردین

 گلبادکلی  معرفی -2پیوست شماره  ✓

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

هایی که برای دبانیفروردیننی وقوع باد، تعداد اجهت باد. منظور از فراوو  دهد: فراوانی وقوع باد، سرعت بادباد را نمایش می

-باشد که با نات یا متر بر ثانیه سنجیده میوع پیوسته است. سرعت باد نشانگر میزان جریان هوا میشاخص باد انجام شده و باد به وق

ساختار کلی گلباد به شکل گل باز . باشددهد که یکی از جهات اصلی و فرعی میجهت باد، جریان غالب باد را نشان میو شود 

ها نیز نمایشگر سرعت و جهت باد است. دهد گلمنطقه را نمایش می باشد. دایره وسط این گلباد میزان باد آرام در یکشده می

به  وگردند ترسیم می ماهانهنه یا یاگلباد به صورت سال. ها نشانگر تعداد وقوع باد استها، نشانگر سرعت باد و طول گلخامت گلض

منطقه آمار و اطالعات هواشناسی گرفته شده و های باد . در روش دستی ابتدا شاخصشودافزاری تهیه میدو روش دستی و نرم

شود.میزان ا نسبت به کل گرفته میهتعداد فراوانی باد، باد آرام، سرعت و جهت باد محاسبه شده و سپس درصد هر یک از شاخص

آمار و اطالعات افزاری باید برای ترسیم گلباد به روش نرمدد. گرها بر حسب این درصد ترسیم میقطر دایره و طول و ضخامت گل

-WRافزار افزار مورد استفاده در ترسیم گلباد نرمنرم ترین. عمدهافزار ویژه گلباد گرددتهیه شده و وارد نرمExcelدر یک فایل

plot اند که در دایره مرکزی آن درصد فراوانی وزش بادهای های هم مرکزی تشکیل شدهاست. نمودارهای به دست آمده از دایره

شرقی، شرقی، شرقی، جنوبها غالباً در هشت سمت شمال، شمالهای باد بر روی دایرهشود. سمتمتر بر ثانیه نوشته می 5/0کمتر از 

 8های باد نیز بر اساس روش سازمان هواشناسی جهانی به شود. سرعتغربی نمایش داده میو شمال یغربی، غرب، جنوبجنوب

شود. اگر ها مشخص میفراوانی هر گستره سرعت باد با توجه به سمت باد بر روی دایره شوند. آنگاهمی فروردینبنگروه دسته

های مختلف با یکدیگر جمع شوند و فراوانی آرامه نیز به آن افزوده شود، حاصل صدرصد را نشان فراوانی هر گستره در سمت

ر یک گلباد بدون نقشه برجستگی )توپوگرافی( دشوار فسیخواهد داد، و این به این معناست که تعداد کل بادها لحاظ شده است. ت

های طراحیآمایش سرزمین، توان به ز کاربردهای گلباد می.اشونداست زیرا اثرات محلی باعث تغییرات مهمی در جریانات هوا می

یابی جهت غالب منطقه، مکانهای ورزشی و غیره، عدم استقرار صنایع آالینده در جهت باد ها، زمینشهری، طراحی باند فرودگاه

 .سنجی برای استفاده از انرژی باد اشاره کردگسترش فضای سبز، و امکان
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 00-01شماره بولتن 

 1400ماه  فروردین

 و تشکر دیرتق

 

جداول، نمودارها و نقشه های  اغلب که خشکسالی ریت بحراندیماقلیم و و تشکر از همکاران مرکز ملی  دیرمراتب تق -1

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

 دیره اند سپاسگزاری و تقنقش داشتاین بولتن که به نحوی در تهیه اطالعات الزم برای تدوین  از تمامی همکاران استانی -2

 . می نماییم 

 : 1400سال فروردین ماه  (1)شماره بولتنهمکاران 

 علی محمد زورآوند -1

 شاهپور شایگان مهر -2

 فرهاد قیاسی -3

 دیحمزه مرا -4

 


