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 01- 07 شماره بولتن

 1401ماه   مهر

 چکیده 

، بلکه  رخ نداد  مالحظه ای  قابل  استان حاکم بود، تحت این شرایط نه تنها بارش  برجو پایداری    ،اغلبدر این ماه  

 . داشتنفوذ پیدا نکرد و هوای استان کیفیت مناسبی  )بجز یک مورد(    غبار چندانی هم از کشور عراق به جو استان

میلی متر   8.0و بلند مدت    0.1میلی متر است و مقدار بارش سال قبل    0.9ماه امسال در استان کرمانشاه    مهربارش  

 درصد از بارش سال آبی را تامین نموده است  0.2بارش سال آبی جاری تا پایان این ماه، باشد  می

درجه(   19.4درجه سلسیوس محاسبه شده است که نسبت به بلند مدت )  21.5میانگین دمای استان امسال در این ماه  

با مقدار    روز ماههمین    پانزدهدر    ماه نیز  مهربیشینه دمای مطلق  درجه سلسیوس افزایش داشته است.    2.1به مقدار  

 43.2و با مقدار    قصرشیرینبلند مدت به ایستگاه    دردما  این    تعلق دارد.درجه سلسیوس به ایستگاه قصرشیرین    40.6

به ایستگاه کنگاور  با مقدار  هم  ماه    مهردمای کمینه مطلق  .  تعلق دارد  01/07/1399  دردرجه سلسیوس با رخداد  

  مهر ام    28درجه سلسیوس و در  -2.8ماه رخ داده و این دما در بلند مدت    ام  27ر  و ددرجه سلسیوس تعلق دارد  1.2

کیلومتر بر ساعت(    50متر بر ثانیه )معادل    14حداکثر سرعت باد لحظه ای   .استرخ داده    سنقردر شهر    1384سال  

مربوط به ایستگاه های تازه آباد در جهت غربی و سنقر در جهت جنوب غربی می باشد و بیشترین درصد وقوع باد 

درصد و در جهت شرقی است. با توجه به اینکه باد در سطح استان خیلی شدید    68غالب مربوط به گیالنغرب با  

نوعی می توان گفت  ه  سارتی به دنبال نداشته است. در این ماه باد غالب استان متغیر بوده و ب نبوده ، خوشبختانه خ

دربخش های ازنیمه غربی   .ولی بیشتر از همه در جهت غربی وزیده است ،در تمام جهات وزش باد رخ داده است

پاوه، جوانرود، داالهو،  استان،) شامل شهرستانهای  از   جنوب وشرق    شهرستانهای کرمانشاه، هرسین وبخش های 

خشکسالی در وضعیت بسیار شدید می باشد    سنقر و صحنه(  روانسر،   ثالث باباجانی،  گیالنغرب،  اسالم آبادغرب،

بقیه استان که    کرمانشاه  خشکسالی متوسط بوده و  سنقر،صحنه و  و تنها در قسمت های کوچکی ازقصرشیرین ،

می پوشش  را  استان  سطح    گیالنغرب،  سرپلذهاب،  قصرشیرین،  ازشهرستانهای  ی بخشها  )شاملدهد  بیشترین 

سامانه های ناپایداری که   سنقروصحنه( با خشکسالی شدید مواجه بوده است.  روانسر،  اسالم آبادغرب،  کرمانشاه،

با خود به همراه داشتند. اما تحت   میلیمتر  0.9به میزان    جو استان کرمانشاه تحت تاثیر قرار دادند، بارشی مهر ماه  

غبار به جو استان بودیم، همچنین با ورود جریانات   و تاثیر این ناپایداری ها در این ماه یک مرتبه شاهد ورود گرد

و مقایسه   تهیه نقشه پهنه بندی پوشش گیاهی.درجه در سطح استان گردید 6تا  3شمالی سبب کاهش دما به میزان 

  - راهنمایی و مشاوره حضوری  ،موظفیارائه وتصویب پروپوزال پروژه    نامه ،  ماه  انتشار  تهک،  ارائه گزارش  ،دمایی

از اهم  صرفه جویی از مصرف آب    بهتوصیه  چشم انداز بلند مدت وضع هوا،  ،  و دانشجویان  تلفنی به کشاورزان

 .می باشد  دیفعالیت های توسعه هواشناسی کاربر
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 01- 07 شماره بولتن

 1401ماه   مهر

 1401 ماه مهربارش استان در  تحلیلی بر وضعیت 

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

 
 

که از    است،    متر  میلی     8.0  مقدار هنجار این ماه   ومتر    میلی   0.9  کرمانشاه   ماه امسال در استان  مهربارش  میانگین  

متر  میلی 8.0 و  0.1به ترتیب  سال قبل و بلند مدت این ماه در  بارش   درصد کاهش داشته است. 388/نظر آماری 

همچنین   .است  اضافه شده  متر  میلی  0.8  که بارش امسال این ماه نسبت به سال قبل  (1)جدول شماره    بوده است

بلند  بازه مشابه نسبت به  . ه استنمود بارش سال آبی را تامین از درصد  0.2 ، جاری تا پایان این ماه آبی سال بارش 

، اختالف  (1شماره جدول )در جدول باال  .یافته است  افزایش ندگی  بارسال قبل  نسبت به وکاهش  بارندگی  مدت

 های استان به نمایش در آمده است. ستان  شهرهمه و مقایسه بارندگی در این ماه برای  
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 01- 07 شماره بولتن

 1401ماه   مهر

 1401ماه  مهرپایان  تادرصد تأمین بارش سال آبی استان 

 
 درصد تأمین بارش سال آبی استان  -1نمودار شماره 

 

 

بلند  دوره مشابه در  بت به  را نسماه    مهرتا پایان    درصد تامین بارش سال آبی استان  ( 1شماره  نمودار    )   باال  نمودار

نسبت  شهرهای استان    همهدر  ،  نسبت به دوره آماری  سال زراعی امسال   کم  بارش با توجه به    .نشان می دهد  مدت

، نسبت به  کمتر  با توجه به بارندگی درصد تامین آب نیز    .داشته استکاهش    ماه   مهرتا پایان    بارندگی مدت    دبه بلن

درصد به شهر    0.5. بیشترین درصد تأمین بارش سال آبی با مقدار  نشان می دهد  قابل مالحظه  یکاهشبلند مدت  

  نمودار   تعلق دارد.  صحنه و سنقر،  هرسین   ،ایستگاه های کنگاوردرصد به    صفرو کمترین آن با مقدار حدود    پاوه

   نشان می دهد.درصد تأمین بارش سال آبی همه شهرهای استان را باال به وضوح 
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 01- 07 شماره بولتن

 1401ماه   مهر

 مجموع بارش استان    دیبن پهنه

 
 1401 ماه مهر مجموع بارش استان در  دی بنپهنه  یالگو : (1شکل شماره)

 

 ایستگاهدری مختصری  بارش ها پیداست    1از شکل شماره    وماه نشان می دهد،    مهربارش تجمعی  همانطور که    

با   سنقر کرمانشاه و  ،شیرینرقص   ،اسالم آبادغرب  ،داالهو  ،روانسر  ، سرپل ذهاب  ،گیالنغرب  ،جوانرود  ،های پاوه

  بوده استبدون بارش  در این ماه    مناطق استان کرمانشاه  سایر    .رخ داده است  1401در مهر ماه  متر    میلی  5  تا 2 بازه  

این   باشد.  مهر از ویژگی های  معموال  که   1401در مهر ماه    به طور کلی می توان گفت   ماه در این منطقه می 

 .نیمه شرقی استان تقریبا بارشی نداشتیمدر   و بوده  میلیمتر   5 تا 2در بازه   در نیمه غربی استان بارندگی
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 01- 07 شماره بولتن

 1401ماه   مهر

 های استان نسبت به بلند مدتالف بارش شهرستانتبندی اخپهنه

 
 ستان نسبت به بلند مدت ا تجمعی بارش  اختالف دیبنپهنه  ی الگو(: 2شکل شماره) 

 

بسیار  بجز قسمت های    ماه را نشان می دهد، از شکل پیداست که   مهربارش تجمعی  اختالف  (،  2شکل )شماره  

در  بارش  اختالف  قصرشیرین و سنقر اکثر استان     گیالنغرب،   اسالم آباد،  ،کرمانشاه  ،روانسر  ،جوانرود از  کوچکی

مهر ماه  توان به کاهش بارش تجمعی    با توجه به رنگ بندی نقشه استان می .ی باشدممیلی متر      -4تا    -10  بازه

به صورت    مرکز استان  در شمال و   مناطق حتی در برخی    .نسبت به بلند مدت در تمام نقاط استان اشاره کرد  1401

 .نیز بوده است میلیمتر -20تا -15 در بازه  این کاهش نقطه ای 
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 01- 07 شماره بولتن

 1401ماه   مهر

 1401ماه  مهرتحلیلی بر وضعیت دمای استان در 

 لند مدتاطالعات دمای استان و مقایسه با ب -2جدول شماره 

 

 

 

درجه   8.3با      کنگاور  به ایستگاهبوقوع پیوسته است  در استان  ماه امسال که    مهرحداقل دمای    (2شماره  )در جدول  

درجه    1.3  نسبت به بلند مدت    کنگاور   تعلق دارد، که  سلسیوس درجه    37.2قصرشیرین با    بهحداکثر آن  و    سلسیوس

 21.5نشان می دهند. میانگین دمای استان امسال در این ماه    افزایش  درجه سلسیوس  2.1  قصرشیرینو  س  سلسیو

افزایش داشته    سلسیوسدرجه    2.1  به مقدار  (درجه  19.4)  که نسبت به بلند مدت شده است  محاسبه    سلسیوسدرجه  

شده  ثبت    سلسیوسدرجه    19.8و      29.7و    9.9  دمای شهر کرمانشاه نیز به ترتیب  و میانگین  حداکثر  ،حداقل  است.

  درجه سلسیوس  1.6  دما    و میانگین   درجه 2.7حداکثر دما      ،درجه  0.5، حداقل دما  که نسبت به بلند مدتاست  

   .اندداشته  افزایش 
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 01- 07 شماره بولتن

 1401ماه   مهر

 استان و مقایسه با بلندمدت دی دماهای ح

 ماه  مهر دمای بیشینه مطلق   -3جدول شماره  

 )درجه سلسیوس(

 بلندمدت  1400سال  1401سال 

6/40 

 قصرشیرین

15/7/1401 

1/40 

 قصرشیرین 

11/7/1400 

2/43 

 قصرشیرین 

1/7/1399 
 

  پانزدهمین ماه در استان را نشان می دهد. این دما در    مهر( رخداد بیشینه دمای مطلق    3ستون اول جدول )شماره  

درجه سلسیوس و مربوط به ایستگاه قصرشیرین در مناطق غربی استان می باشد. دمای    40.6روز ماه و به مقدار  

درجه سلسیوس    43.2و     40.1به ترتیب با مقدار    قصرشیرینو  بلند مدت به ایستگاه    1400بیشینه مطلق استان در سال  

ه می شود، بیشینه مطلق  به ثبت رسیده است. مالحظ 01/07/1399و  11/07/1400 تاریخ تعلق دارد، که بترتیب در

 بلند مدت کاهشی بوده است.  نسبت بهو افزایش امسال استان نسبت به سال قبل مهر

 

 ماه  مهر مطلق  دمای کمینه - 4جدول شماره  

 )درجه سلسیوس(

 بلندمدت  1400سال  1401سال 

2/1 

 کنگاور

21/07/1401 

5/1 

 سنقر 

27/7/1400 

8/2- 

 سنقر 

28/7/1384 
 

 

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

درجه و در بلند مدت    1.5ماه بوقوع پیوسته است که این دما در سال قبل    بیست ویکمدرجه سلسیوس و در    1.2

. از جدول باال  ستدرسنقر رخ داده ا1384مهر  بیست وهشتمو  1400سالمهر  بیست وهفتم  در  درجه و بترتیب  -2.8

درجه    4.0بلند مدت    نسبت بهو  درجه کاهش0.3ماه امسال نسبت به سال قبل    مهرپیداست که دمای کمینه مطلق  

 است.  افزایش داشتهسلسیوس 
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 01- 07 شماره بولتن

 1401ماه   مهر

 های استانمیانگین دمای شهرستان  دیبن پهنه

 

 های استان میانگین دمای شهرستان ندیبپهنه -(3شکل شماره )

 

  های   شهرستاندر  قبل،    های  طبق روال ماهدما  ،  نشان می دهد  (3شماره    شکل)میانگین دمای هوا  دی  پهنه بننقشه  

باالتر و  به مراتب  گر مناطق استان  دیاز    ثالث بابا جانی  غربی  نیمهو    گیالن غرب، سرپل ذهاب ،)قصرشیرین  مرزی

  30-35  منطقه سومار واقع در بخش های غربی شهرستانهای قصرشیرین وگیالنغرب در دامنهو    25-30  در دامنه

داالهو،    صحنه،  های از  بخش و کنگاور،  سنقر)شهرهای  استان    بیشتر نقاط  در  .قرار گرفته است  سلسیوس  درجه

  رود وجوان  ،روانسر، پاوه  کوچکی از    های   قسمت  غرب کرمانشاه و شمال  اسالم آباد غرب و هرسین و جنوب و  

  شهرستان های از    در قسمت هایالبته    .داردقرار    درجه سلسیوس  15-20( میانگین دما در دامنه های  گیالنغرب

به صورت پراکنده    گیالنغرب  وپاوه   جوانرود، روانسر، ثالث باباجانی، داالهو، اسالم آبادغرب، ،کرمانشاه، صحنه

   . استدرجه سلسیوس  20-25 زهدر با
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 01- 07 شماره بولتن

 1401ماه   مهر

 های استان نسبت به بلند مدتالف میانگین دمای شهرستانتاخ  دیبن پهنه

 

 های استان نسبت به بلندمدتاختالف میانگین دمای شهرستان دی پهنه بن  -(4شکل شماره ) 

 

 میانگین دما .ماه نسکبت به بلند مدت نشکان می دهد  مهراسکتان را در   سکطح در   اختالف میانگین دما (4)شکماره  شککل

درجه    3.5تا  2.5بین   نسکککبت به بلند مدت  ،شکککرقی اسکککتان  غربی وبخش های ازنیمه نیمهقسکککمت وسکککیعی از  در  

قصکرشکیرین ، به امتداد مرز عراق شکهرسکتانهای سکرپل ذهاب غربی اسکتاننیمه   . درسکتداشکته اافزایش  سکانتیگراد 

 صکحنه، اسکالم آباد غرب وبخش های ازسکنقر، وبخش های از گیالنغرب وبخش عمده شکهرسکتان های کرمانشکاه،

درجه سکانتیگراد را نشکان می دهد. در قسکمت هایی   2.5تا   1.5بین  افزایش دمایی  با   روانسکروپاوه کنگاور،  هرسکین،

در نیمه شکرقی صکحنه   ، سکنقر وهمچنین قسکمتی از هرسکین و کرمانشکاه   ،پاوه   داالهو، جوانرود،   ،جانیاز ثالث بابا

و حتی بیشککتر از آن رسککیده اسککت. در   4.5تا  3.5فراتر رفته و در بازه  افزایش دما نسککبت به بلند مدت از این هم  

  1.5 تا 0.5در بازه اختالف دمای آنها  های کرمانشکاه ،اسکالم آبادغرب ،صکحنه وهرسکین  شکهرسکتان قسکمت هایی از  

در ترسکیم شکده اسکت . در بخش های از مرکز اسکتان به صکورت نقطه ای  اختالف میانگین دما به صکورت کاهشکی  

   درجه سرد تر شده است.  -1.5 تا0.5بازه 
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 1401 مهرتحلیلی بر وقوع باد در استان طی  

 

 های سینوپتیک استان وضعیت 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) 

 10 260 40 غربی اسالم آباد غرب

 07 280 20 جنوبی جوانرود 

 05 310 68 شرقی غربگیالن

 11 270 18 غربی کرمانشاه 

 13 100 26 شمالی قصرشیرین 

 9 030 12 شمال غرب روانسر 

 12 230 9 شمال غرب کنگاور

 14 140 28 جنوب غرب سنقر 

 10 330 20 جنوب شرقی سرپل ذهاب

 14 030 32 غربی تازه آباد 
 

در  تازه آبادکیلومتر بر سککاعت( مربوط به ایسککتگاه های   50متر بر ثانیه )معادل  14حداکثر سککرعت باد لحظه ای  

 68می باشکد و بیشکترین درصکد وقوع باد غالب مربوط به گیالنغرب با   غربیجنوب و سکنقر در جهت  جهت غربی  

اسکت. با توجه به اینکه باد در سکطح اسکتان خیلی شکدید نبوده اسکت، خوشکبختانه خسکارتی   شکرقیدرصکد و در جهت  

نوعی می توان گفت در تمام جهات وزش  ه به دنبال نداشکته اسکت. در این ماه باد غالب اسکتان متغیر بوده اسکت و ب

 باد رخ داده است. ولی بیشتر از همه در جهت غربی وزیده است.
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 استان  سینوپتیکی هاگلباد ایستگاه

 

  
 گلباد کرمانشاه  - 5شکل شماره 

 

 

 

 گلباد سرپل ذهاب -6شکل شماره 

 

 

 

  
 گلباد روانسر -8شکل شماره   گلباد کنگاور   -7شکل شماره 
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 گلباد اسالم آباد غرب  -9شماره   شکل

 

 گلباد جوانرود -10شماره   شکل

 

 گلباد سنقر  -11شماره   شکل

 

 
 

 
 گلباد تازه آباد -12شماره   شکل

 

 گلباد قصرشیرین -13شماره   شکل

 

 گلباد گیالن غرب  -14شماره   شکل
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 1401ماه   مهردر  استان  تحلیلی بر وضعیت خشکسالی

 

 سه ماهه   SPEIخشکسالی هواشناسی در سطح استان بر اساس شاخص دیبنپهنه  -(  15شکل شماره )

شماره    شکل)  ماه  مهرتا پایان    طی دوره سه ماهه    SPEIشاخص   باهواشناسی  خشکسالی    دیپهنه بننقشه  بر اساس  

وبخش    هرسین  داالهو،  جوانرود،   ) شامل شهرستانهای پاوه،  استانجنوب وشرق    ،نیمه غربیاز  بخش های در  (،15

در  خشکسالی  سنقر و صحنه(  روانسر،  ثالث باباجانی،   گیالنغرب،  آبادغرب،   اسالم   کرمانشاه،   شهرستانهای از  های

خشکسالی    صحنه وکرمانشاه    سنقر،،  قصرشیرینازوضعیت بسیار شدید می باشد و تنها در قسمت های کوچکی  

  ازشهرستانهای قصرشیرین،   بخش های   )شامل  د ده  می  پوشش  را   متوسط بوده  وبقیه استان که بیشترین سطح استان

ت.  با خشکسالی شدید مواجه بوده اس  سنقروصحنه(  روانسر، اسالم آبادغرب،  کرمانشاه،  گیالنغرب،  سرپل ذهاب،

خشکسالی کامل بر استان از نوع  1401می توان گفت در طی دوره سه ماهه گذشته منتهی به مهر ماه    درمجموع  

 .داشته استمتوسط تا بسیار شدید تسلط 
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 1401ماه سال  مهر -تحلیلی بر وضعیت همدیدی استان 

 

جو استان کرمانشاه تحت تاثیر قرار دادند، بارشی با خود به همراه نداشتند. اما  سامانه های ناپایداری که مهر ماه  

غبار به جو استان بودیم، همچنین با ورود   و تحت تاثیر این ناپایداری ها در این ماه یک مرتبه شاهد ورود گرد

درجه در سطح استان گردید. در ادامه به بررسی همدیدی این    6تا    3جریانات شمالی سبب کاهش دما به میزان  

 سامانه و بی هنجاری بیشینه و کمینه دما و همچنین تحلیل سنجش از دور میانگین دما در مهر ماه می پردازیم.  

 1401  مهر  21الی  19تحلیل سامانه     

کشور    یشمال  مهیاز ن  متر بر ثانیه      30تا    25با هسته    ی رودباد   یهفته جار   ی، ط میلی باری  300  فشاری    در سطح 

 عبور کرده به تناوب سبب صعود هوا خواهد شد.  

فشاری   سطح  نقشه  بررسی  شکل     500در  سیاه  دریای  شمال  روی  بر  ناپایداری  ناوه  شنبه  سه  روز  باری  میلی 

  1016متری غرب کشور را تحت تاثیر خود قرار داد و همراهی آن با فشار    5850(  که زبانه  16گرفت)شکل شماره  

 طح استان گردید. (سبب ریزش جریانات شمالی و کاهش دمایی در س17میلی باری )شکل شماره 

            

 1401مهر  19نقشه فشاری سطح دریا  در -(  17شکل شماره )           1401مهر  19اری میلی ب 500سطح ارتفاع -(  16شکل شماره ) 
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  11.1( از  18به علت ریزش جریانات شمالی  دمای متوسط در سطح استان در اوایل ورود سامانه )شکل شماره  

به  درجه   شنبه    7.7سیلسیوس  پنج  روز  در  آن  تاثیر  اواخر  در  سیلسیوس  شماره    21درجه  )شکل  (  19مهر 

 به ثبت رسید. 1.2رسید.کمترین دما در شهر کنگاور 

 

                          
 1401.07.21نقشه دمای سطح زمین    - ( 19شکل شماره )                  1401.07.19نقشه دمای سطح زمین   –( 18شکل شماره )       

 

 ماه مهر ب(بررسی همدیدی بی هنجاری بیشینه و کمینه دما در 

( 2نمودار )شممماره در استتان  دااو  گرما  دابتتتان دا پایان این ماه بود   1401مهمترین ویژگی مهرماه  

ال ق ل و بلند مدت نشممان می دهدچ انان م در این نمودار وضممتید دماب بیشممینم کرمانشمماه را نسمم د بم سمم 

در باقی روزها بیش از مقدار بلند مدت خود  دو روز کم برابر با بلنمد مدت بودهپیمداسمممدا دماب روزانم ب    

 ث د شدچ ولی در اغلب روزها این دما از سال ق ل کمتر اسدچ

 

 
 1401ماه  مهر سری زمانی دمای بیشینه ایستگاه فرودگاه کرمانشاه در  -2نمودار شماره 
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دما   که(  دما  کمینه ایتتتگاه کرمانشتاه را نمایم می د.ا  در این نمودار می بینی  3نمودار )شتماره  

در بقیه روز.ا  ماه دما بیم   تر از نرمال  در دو روز نرمال می باشا ا  کم  21الی   19کمینه در روز.ا   

 ولی نتبت به سال قبل نوسان زیاد در  دارد    ثبت شاه است از مقاار .نجار خود

 

 
 1400سری زمانی دمای کمینه ایستگاه فرودگاه کرمانشاه در ماه خرداد  - 3نمودار شماره  

 
 

 ج( تحلیل سنجش از دور میانگین دما در مهر ماه  

 

(، میانگین دما مهر ماه اندازه گیری شده  MODISبا استفاده از الگوریتم های سنجش از دور و تصاویر)سنجنده  

درجه سلسیوس می باشد. بیشترین دما ها به ترتیب مربوط  29تا  17(، دامنه تغییرات آن از 20است. )شکل شماره 

ها به بخش هایی از شمال شرق اورامانات، شمال  به سومار، قصرشیرین، نیمه غربی ثالث بابا جانی و کمترین آن

 صحنه، شمال غرب داالهو و شمال غرب هرسین تعلق دارد.    مرزسنقر و شرقی کرمانشاه، 

     
 ماه  مهرنقشه بی هنجاری میانگین دما  –(  21شکل شماره )         ماه                مهر نقشه میانگین دما  – ( 20شکل شماره )               
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سال گذشته، در اغلب    15(، اختالف میانگین دمای مهر ماه با میانگین 21طبق نقشه بی هنجاری دما )شکل شماره  

نیمه جنوبی قصرشیرین حدود   و  استان  تغییرات    3.0تا    1.0مناطق شمالی  بیشترین  است.  متغییر  درجه سلسیوس 

قصرشیرین و بخش های از ثاللث باباجانی می باشد و همچنین کمترین تغییرات مربوط    مربوط به سومار، بخشی از

 به شرق کرمانشاه، شرق روانسر، شمال هرسین و مرز صحنه و کنگاور می باشد.  

سال گذشته( اندازگیری شده تصاویر، مقادیر دما ممکن    15)  الزم به ذکر است که، به دلیل اختالف بازه زمانی

 سال( ایستگاه تطابق کامل نداشته باشد. 15دمای ثبت شده در بازه زمانی)بیشتر از است با 

 

 

 ماه   مهر د( تحلیل نقشه شاخص پوشش گیاهی در 

 

نرمال است یک Normalized Difference Vegetation اختصارکه   NDVI در واقع شده می   شاخص 

اساس بر  که  الکترومغناطیس باشد  طیف  بازتاب  گیاهان   میزان  خصوصاز  زمین   در  گیاهی  پوشش  سالمت 

نزدیک را انعکاس می دهند،   قرمز، امواج فروسرخ با جذب امواج ساختار سلولی گیاهان. دهدمی اطالعاتی به ما 

عمدتا ساختارهای سلولی خود را توسعه   گیاهان فتوسنتز همچنین در زمان  .  نیز گفته می شود NIR مواجبه این ا

. به عبارت دیگر یک گیاه سالم دارای مقادیر زیادی کلروفیل و ساختار  است  می دهند و این به مفهوم سالمت گیاه

 س دهد. را انعکا NIR های سلولی است که می تواند نور قرمز را جذب و طیف فروسرخ نزدیک یا همان

ماهواره ها و داده های حاصل از آنها که همان نور های انعکاس یافته در نوار های  برخی از  اطالعات  استفاده از  ا  ب 

اری  ذ پس از جاگ.  و سالمت گیاهان را مورد سنجش قرار داد NDVI میزانمی توان  مرئی و فروسرخ نزدیک است،  

 .قرار می گیرد  -1و + 1بازدهی بین  اعداد و طیف ها، نتایج به صورت

که در آن قطعه از زمین بیش تر گیاهان مرده اند و    باشد، نشان دهنده این است  0تا    -1  اگر عدد حاصل بین اعداد 

باشد.   1تا  0بین  NDVI اما اگر مقدار. اجسام معدنی نظیر سنگ ها، جاده ها و خانه ها در آن ناحیه قرار گرفته اند

شد به معنای سالم بودن آن گیاه است و هر چه به صفر نزدیک تر باشد، میزان  نزدیک تر با  1هر چه این عدد به  

 .سالمتی گیاه کاهش پیدا می کند

 

 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Normalized_difference_vegetation_index
https://en.wikipedia.org/wiki/Near-infrared_spectroscopy
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%AA%D9%88%D8%B3%D9%86%D8%AA%D8%B2
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پوشش (،  23( و امسال )شکل شماره  22مهر ماه سال قبل )شکل شماره    NDVIبا توجه به مطالب فوق و نقشه  

مث  گیاهی زمین تغییرات  اورامانات  قبل در قسمت شمال  به سال  به ویژه  نسبت  استان  نقاط  بتی داشته و در سایر 

شهرستان قصرشیرین و سومار پوشش گیاهی کمتر شده است. در کل کاهش بارندگی و محدود شدن آبها در  

 باالدست این وضعیت را بوجود آورده است.  

 

 1401ماه  مهر نقشه شاخص پوشش گیاهی  –( 23شکل شماره )    1400ماه  مهر نقشه شاخص پوشش گیاهی  –( 22شکل شماره )
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 1400ماه   مهر استان طی   تحلیلی بر مخاطرات جوی در

در مهر ماه امسال سامانه ناپایداری که بتواند سبب خساراتی در منطقه شود، اثرگذار نبود. فقط در یک مورد شرایط  

البته ضعیفی بر جو منطقه   ناپایدار،  باد و وقوع  نسبتاً  مستولی گشت که در مدت زمان استقرار خود سبب وزش 

میلیمتر در 0.9طوفان گرد و غبار در صحاری کشورهای همسایه غربی و نفوذ آن به جو استان وبارشی به مقدار  

سطح استان  شد. گرد و غبار  در این مورد بطور نسبی دید افقی درمناطق مرزی غربی را محدود نمود. حداکثر 

کیلومتر بر ساعت مربوط به ایستگاه های سنقر و تازه آباد بود که باد شدیدی    50ت باد لحظه ای هم در این ماه  سرع

 محسوب نمی شود و خوشبختانه خسارتی به همراه نداشت. 
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 1401ماه  مهر  دیگزارشی از فعالیت های توسعه هواشناسی کاربر

 

 

 ترسیم شد.  1401نقشه میانگین دما و بی هنجاری میانگین دمای مهر ماه سال   .1

 شد  تهیه وتصویب پروپزال پروژه موظفی .2

 نقشه های پوشش گیاهی تهیه و تحلیل شد. .3

پیش بینی های این بخش بویژه پیش بینی های سه روزه و توصیه های کشاورزی که خروجی جلسه   .4

بولتن به کاربران در سطح استان  8د کشاورزی انجام، و در قالب بحث و تبادل نظر با کارشناسان جها

 اطالع رسانی شد. 

 روزه دمای کمینه ویژه سامانه تهک تهیه شد.    90چشم انداز وضعیت جوی  .5

 به کاربران فضای مجازی ارائه شد. نمودارهای کاربردی مهر ماه تهیه و .6

 انجام شد. گزارش های ماهیانه تهک کشاورزی  وبولتن ماهیانه همکاری در تهیه  .7

 .مشارکت شد در جلسه دیسکاشن پیش بینی فصلی )کشوری( .8

 شد. مشارکت  در جلسه بررسی طرح جامع شهر جدید کرمانشاه .9

 داده شد.  پاسخ حضوری وتلفنی به ارباع رجوع .10

 

 

 

 

 

 

 

 



 اداره کل هواشناسی استان کرمانشاه     

 

21 

 

 01- 07 شماره بولتن

 1401ماه   مهر

 ها پیوست

 گلباد کلی  عرفیم ✓

سه مشخصه اصلی شاخص    و   باشدهای باد در یک منطقه میبرای نمایش مشخصات و ویژگیلباد، نمودار و شکلی اقلیم شناختی  گ

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

جهت  و  شود  باشد که با نات یا متر بر ثانیه سنجیده میجریان هوا میانجام شده و باد به وقوع پیوسته است. سرعت باد نشانگر میزان  

باشد.  ساختار کلی گلباد به شکل گل باز شده می.  باشددهد که یکی از جهات اصلی و فرعی میباد، جریان غالب باد را نشان می

ها،  خامت گلضشگر سرعت و جهت باد است.  ها نیز نمایدهد گلدایره وسط این گلباد میزان باد آرام در یک منطقه را نمایش می

به دو روش دستی    و گردند  ترسیم می  ماهانه نه یا  یاگلباد به صورت سال.  ها نشانگر تعداد وقوع باد استنشانگر سرعت باد و طول گل

تعداد فراوانی باد، باد  های باد منطقه آمار و اطالعات هواشناسی گرفته شده و  . در روش دستی ابتدا شاخصشودافزاری تهیه میو نرم

شود.میزان قطر دایره و طول و  ا نسبت به کل گرفته میهآرام، سرعت و جهت باد محاسبه شده و سپس درصد هر یک از شاخص

گل  میضخامت  ترسیم  درصد  این  حسب  بر  نرم.  شودها  روش  به  گلباد  ترسیم  یک  برای  در  اطالعات  و  آمار  باید  افزاری 

است.    WR-plotافزار  افزار مورد استفاده در ترسیم گلباد نرمنرم  ترین. عمده شودافزار ویژه گلباد  رد نرمتهیه شده و واExcelفایل

 5/0اند که در دایره مرکزی آن درصد فراوانی وزش بادهای کمتر از های هم مرکزی تشکیل شده نمودارهای به دست آمده از دایره 

نوشته می ثانیه  بر  برشود. سمت متر  باد  دایره   های  غالباً در هشت سمت شمال، شمال روی  ، شرقی، جنوبشرقی، شرقی، جنوبها 

-گروه دسته 8های باد نیز بر اساس روش سازمان هواشناسی جهانی به شود. سرعتغربی نمایش داده میو شمال  یغربی، غربجنوب

شود. اگر فراوانی هر گستره در  ها مشخص میبر روی دایره شوند. آنگاه فراوانی هر گستره سرعت باد با توجه به سمت باد  می  مهرنب

های مختلف با یکدیگر جمع شوند و فراوانی آرامه نیز به آن افزوده شود، حاصل صدرصد را نشان خواهد داد، و این به این  سمت

است زیرا اثرات محلی    فسیر یک گلباد بدون نقشه برجستگی )توپوگرافی( دشوارمعناست که تعداد کل بادها لحاظ شده است. ت

تغییرات مهمی در جریانات هوا می به  ز کاربردهای گلباد می.اشوندباعث  باند  طراحی آمایش سرزمین،  توان  های شهری، طراحی 

یابی جهت گسترش فضای سبز، و  های ورزشی و غیره، عدم استقرار صنایع آالینده در جهت باد غالب منطقه، مکانها، زمینفرودگاه 

 .نجی برای استفاده از انرژی باد اشاره کردسامکان
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جداول، نمودارها و نقشه های    اغلب  که  خشکسالی  یت بحراندیرماقلیم و  و تشکر از همکاران مرکز ملی    دیرمراتب تق -1

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

  دیره اند سپاسگزاری و تق نقش داشتاین بولتن  که به نحوی در تهیه اطالعات الزم برای تدوین    تمامی همکاران استانیاز   -2

 . می نماییم 

 : 1401سال ماه  مهر بولتنهمکاران 

 جمال پرویز -1

 مهر  شاهپور شایگان -2

 دیحمزه مرا -3

 محمد احمدی -4
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