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 00-07شماره بولتن 

 1400ماه  مهر

 چکیده

میانگین در نقشه هیچ سامانه بارشی و موثری از جو منطقه عبور نکرد و این ماه بدون بارش سپری شد.  1400مهر ماه 

میلی باری ، محور پرارتفاع جنب حاره از روی عربستان تا خلیج فارس کشیده شده   500توپوگرافی تراز سطح 

گرادیان فشار در منطقه نسبت به عرض های باالتر و پایین تر بیشتر است.  ،فشار سطح دریامیانگین الگوی در است. 

 می باشد.میلی بار  1015تا  1010متوسط فشار روی منطقه بین 

درصد کاهش داشته است. همچنین بارش  98.4 آنمیلیمتر است که نسبت به هنجار  0.1کرمانشاه  این ماهبارش 

 سال آبی جاری تا پایان این ماه درصدی از بارش سال آبی را تامین نموده است و تاثیر مثبتی بر آن نداشته است.

درجه  35.5درجه سلسیوس و قصرشیرین با  7.6اور با حداقل و حداکثر دمای مهر ماه امسال به ایستگاه کنگ

درجه سلسیوس افزایش  0.6درجه سلسیوس و قصرشیرین  0.7سلسیوس تعلق دارد، که نسبت به بلند مدت کنگاور 

درجه سلسیوس محاسبه شده است که نسبت به بلند مدت  20.4نشان می دهند. میانگین دمای استان امسال نیز 

 درجه سلسیوس افزایش داشته است.  1.2( به مقدار 19.3)

درجه سلسیوس و مربوط به ایستگاه سومار می  8/41بیشینه دمای مطلق مهر ماه استان در یازدهم ماه و به مقدار 

 درجه سلسیوس تعلق دارد.  43.2باشد. دمای بیشینه مطلق بلند مدت هم به ایستگاه قصرشیرین با دمای 

رخ داده بیست و هفتم ماه درجه سلسیوس تعلق دارد که در  1.5ماه امسال به سنقر با مقدار  مهردمای کمینه مطلق 

 . استرخ داده  سنقر دردرجه سلسیوس و  -2.8است و این دما در بلند مدت 

رمانشاه به به ایستگاه های هرسین، جوانرود و کمربوط کیلومتر بر ساعت و  64.8حداکثر سرعت باد لحظه ای 

 درصد وزیده است. در این ماه باد غالب استان بیشتر غربی می باشد. 26و  22،  30ترتیب با وقوع 

درصد استان را خشکسالی شدید  90در این ماه اغلب مناطق استان درگیر خشکسالی بسیار شدید شده اند. بیش از 

 یا خشکسالی خفیف دارند. و یا بسیار شدید و بقیه استان از نظر خشکسالی در حد هنجار و

لذا از نظر کاهش بارندگی این ماه، خسارات زیادی به بخش کشاورزی وارد نشده  مهر ماه ناچیز،بارش هنجار 

 کمبود علوفه از اثرات کم بارشی شمار می روند.  و،کاهش برداشت محصوالت ش از قبلبار کمبوداست، اما با 

راهنمایی و مشاوره شرکت در جلسات درون استانی، ادامه انجام پروژه موظفی، تکمیل ماهنامه تخصصی، 

و رسم توصیه در صرفه جویی از مصرف آب چشم انداز بلند مدت وضع هوا، تلفنی به کشاورزان،  -حضوری

 .فعالیت های توسعه هواشناسی کاربردی می باشدنمودار های دمایی از اهم 
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 00-07شماره بولتن 

 1400ماه  مهر

 1400 ماه مهربارش استان در  تحلیلی بر وضعیت

 

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

 

 

درصد  98.4 نسبت به مقدار هنجار این ماهمیلیمتر است که  0.1 کرمانشاه ماه امسال در استان مهربارش میانگین 

)جدول شماره  بوده استمیلیمتر   8.2و  0.2در سال قبل و بلند مدت به ترتیب بارش این ماه  داشته است. کاهش

بر  مثبتی تاثیر و ه استنمودبارش سال آبی را تامین از  یدرصدجاری تا پایان این ماه  آبیسال همچنین بارش  .(1

، (1شماره جدول )در جدول باال  می شود. بسیار کمی محسوب بارش بلند مدتنسبت به  و آن نداشته است

 . های استان به نمایش در آمده استستان شهرهمه اختالف و مقایسه بارندگی در این ماه برای 
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 00-07شماره بولتن 

 1400ماه  مهر

 1400ماه  مهرپایان  تادرصد تأمین بارش سال آبی استان 

 

 

 

 درصد تأمین بارش سال آبی استان -1نمودار شماره 

 

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

بارندگی تغییر زیادی مدت  دنسبت به بلنشهرهای استان  همهدر ، )بجز داالهو و گیالنغرب( ماه مهردر  بارشعدم 

 داشته است قابل مالحظه ایکاهش بارندگی، نسبت به بلند مدت  عدمبا توجه به درصد تامین آب نیز  .داشته است

  باال به وضوح این موضوع را نشان می دهد. نمودار و در حد صفر درصد می باشد.
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 00-07شماره بولتن 

 1400ماه  مهر

 مجموع بارش استان  دی بنپهنه

 

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

 

بجز قسمت هایی از از شکل پیداست که در این ماه ماه را نشان می دهد،  مهربارش تجمعی  ،(1شماره ) شکل

رخ  یبارشمیلیمتر بارندگی داشته اند، در بقیه نقاط استان  0.9تا  0.4شهرستان های گیالنغرب و داالهو که بین 

 نداده است. 
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 00-07شماره بولتن 

 1400ماه  مهر

 1400ماه  مهرتحلیلی بر وضعیت دمای استان در 

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

 

 

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

 کنگاورتعلق دارد، که نسبت به بلند مدت  سلسیوسدرجه  35.5و قصرشیرین با  درجه سلسیوس 7.6با  کنگاور

نشان می دهند. میانگین دمای استان امسال در این افزایش  درجه سلسیوس 0.6 قصرشیرین وسلسیوس درجه  0.7

افزایش  سلسیوسدرجه  1.2 به مقدار (19.3) که نسبت به بلند مدتشده است محاسبه  سلسیوسدرجه  20.4ماه 

ثبت  سلسیوسدرجه  18.8و   28.2و  9.5 دمای شهر کرمانشاه نیز به ترتیب و میانگین حداکثر ،حداقل داشته است.

 افزایش درجه سلسیوس 0.7و میانگین  درجه 1.3حداکثر  ، درجه 0.1دما حداقل  ،که نسبت به بلند مدتشده است 

امسال نسبت به بلند مدت افزایش داشته  مهرهوا در دمای و متوسط  ، حداکثرحداقلدمای  شهرهادر همه  .ندداشته ا

 است.
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 00-07شماره بولتن 

 1400ماه  مهر

 استان و مقایسه با بلندمدت دیدماهای ح

 ماه مهردمای بیشینه مطلق  -3جدول شماره 

  )درجه سلسیوس(

 بلندمدت 1399سال  1400سال 

8/41 

 سومار

11/7/1400 

2/43 

 قصرشیرین

1/7/99 

2/43 

 قصرشیرین

1/7/99 

 

درجه سلسیوس  8/41ماه و به مقدار  یازدهمدر استان رخ داده است در  1400سال ماه  مهربیشینه دمای مطلق که در 

با مقدار قصرشیرین ایستگاه  بههم  99در سال این ماه دمای بیشینه مطلق استان  می باشد. سومارو مربوط به ایستگاه 

 درجه سلسیوس 43.2با دمای قصرشیرین به ایستگاه باز هم بلند مدت  بیشینه دمای مطلق درجه سلسیوس و 2/43

 ازامسال استان  ماه مهرمی شود، بیشینه مطلق  . مالحظه( 3)جدول شماره د نتعلق دار 01/07/99در تاریخ هر دو 

 .است بیشتر درجه سلسیوس 1.4 و بلند مدت سال قبل

 

 ماه مهردمای کمینه  -4جدول شماره 

  )درجه سلسیوس(

 بلندمدت 1399سال  1400سال 

5/1 

 سنقر

27/7/1400 

0/0 

 سنقر

29/7/99 

8/2- 

 سنقر

28/7/1384 

 

درجه  1.5با مقدار  سنقرماه امسال به ایستگاه هواشناسی  مهر( نشان می دهد که دمای کمینه مطلق  4جدول )شماره 

-2.8درجه و در بلند مدت   0.0این دما در سال قبل  و رخ داده استماه  بیست و هفتمدر  کهتعلق دارد سلسیوس 

رخ داده اند. از جدول باال پیداست که  سنقردر و  مهر هشتمبیست و و  در بیست و نهمو بترتیب سلسیوس درجه 

 درجه سلسیوس 4.3بلند مدت به  نسبت ودرجه سلسیوس  1.5ماه امسال نسبت به سال قبل  مهردمای کمینه مطلق 

 .است داشتهافزایش 
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 00-07شماره بولتن 

 1400ماه  مهر

 های استانمیانگین دمای شهرستان دیبنپهنه

 

 های استانمیانگین دمای شهرستان دیبنپهنه -(2شکل شماره )

 

شهرستان در طبق روال چند ماه قبل، دما ، نشان می دهد (2شماره  شکل) میانگین دمای هوا در استان دیپهنه بننقشه 

قرار  سلسیوس درجه 25-30 در دامنهباالتر و به مراتب گر مناطق استان دیاز  نوار مرزیبویژه استان  های مرزی

در دامنه بیشتر و شده دما کمتر میانگین ، بخصوص قسمت های شرقی استان استانمناطق دیگر  درو گرفته است 

بطور ، شهرستان کرمانشاه شرقاز  کوچکی قسمت هایو در  قرار گرفته استسلسیوس درجه  20-25و  20-15

باالترین دما ها را در این  سومارقصرشیرین و منطقه . داردقرار درجه سلسیوس  10-15 میانگین دما در بازهپراکنده 

 . ندماه پشت سر گذاشته ا
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 00-07شماره بولتن 

 1400ماه  مهر

 های استان نسبت به بلند مدتالف میانگین دمای شهرستانتاخ دیبنپهنه

 

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

 

ستان را در  سطحدر  که اختالف میانگین دما( 3شماره  شکل)در نقشه باال  شان می  مهرا ماه نسبت به بلند مدت ن

ستانغربی  نوار در میانگین دمادهد،  سبت به بلند مدت ،ا شی  ن ست.  1.5تا  0.5از افزای شته ا سیوس دا سل درجه 

و بطور  در همین حدود اسررتنسرربت به مقدار هنجار  اسررتاننیمه شرررقی بخش های عمده ای از  دراختالف دما 

سیوسدرجه  4.5حتی تا بخش های کوچکی پراکنده و در  شتر از مقدار بلند مدت یا هنجار  سل ست.بی همچنین  ا

دمای هوا نسرربت به بلند مدت  های داالهو، گیالنغرب و تازه آباد می توان گفت در قسررمت هایی از شررهرسررتان

و یا کمتر از  جارهندرجه سلسیوس را نشان می دهد. شرق شهرستان کرمانشاه دما در حد  3.5تا  1.5افزایشی بین 

 بوده است. آن
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 00-07شماره بولتن 

 1400ماه  مهر

 1400 مهرتحلیلی بر وقوع باد در استان طی  

 

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

 ایستگاهنام 

 حداکثر باد باد غالب

 سمت

 )جهت(

 درصد وقوع

 در ماه

سمت 

 )درجه(

 سرعت

(m/s) 

 11 260 54 غربی اسالم آباد غرب

 18 250 30 غربی هرسین

 18 240 22 جنوبی جوانرود

 10 110 52 شرقی گیالنغرب

 18 140 26 غربی کرمانشاه

 13 230 32 غربی قصرشیرین

 8 180 14 شمال غرب روانسر

 17 250 12 غرب کنگاور

 14 250 30 جنوب غرب سنقر

 7 330 20 جنوب شرقی سرپل ذهاب

 10 110 38 غربی تازه آباد
 

 کیلومتر بر 64.8)معادل  متر بر ثانیه 18حداکثر سرعت باد لحظه ای ( مشاهده می شود که 5در جدول )شماره 

 در جهتو درصد  26و  22،  30با وقوع  و کرمانشاه به ترتیب ، جوانرودهرسینهای ساعت( و مربوط به ایستگاه 

کیلومتر بر ساعت(  61.2متر برثانیه )معادل  18باد این سه ایستگاه بعد از  ،وزیده است های غربی، جنوبی و غربی

سرعت و جهت وزش  .دنمی شوندیدی محسوب شباد همگی که وزیده است  غربو از سمت کنگاور در شهر 

 .می باشدغربی بیشتر استان در این ماه باد غالب  در جدول آمده است.دیگر شهرها حداکثر باد 
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 00-07شماره بولتن 

 1400ماه  مهر

 استان سینوپتیکهای گلباد ایستگاه

 

  
 گلباد کرمانشاه -4شماره  شکل

 

 گلباد سرپل ذهاب -5شماره  شکل

 

  

 گلباد روانسر -7شماره  شکل کنگاورگلباد  -6شماره  شکل
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 00-07شماره بولتن 

 1400ماه  مهر

    
 گلباد سنقر -11شماره  شکل گلباد هرسین -10شماره  شکل گلباد جوانرود -9شماره  شکل گلباد اسالم آباد غرب -8شماره  شکل

   
 کرند غربگلباد  -14شماره  شکل گلباد قصرشیرین -13شماره  شکل گلباد تازه آباد -12شماره  شکل

   
 گلباد پاوه -17شماره  شکل صحنهگلباد  -16شماره  شکل گلباد گیالن غرب -15شماره  شکل
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 00-07شماره بولتن 

 1400ماه  مهر

 1400ماه  مهردر  استان تحلیلی بر وضعیت خشکسالی

 

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

 

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

از شده اند.  شدیدبسیار  درگیر خشکسالی استانمناطق  اغلب، نسبت به بلند مدتاخیر ماه سه کاهش بارندگی 

استان از نظر و بقیه و یا بسیار شدید خشکسالی شدید را  درصد استان 90بیش از مذکور پیداست که شکل 

نیمه از  قسمت های بزرگیماه  مهردر سه ماه آخر تا پایان ، دارند خفیف خشکسالیو یا  هنجارخشکسالی در حد 

 روانسر،قسمت هایی از ثالث باباجانی،  ، گیالنغرب،داالهوشهرستان غرب شهرستان کرمانشاه، استان )غربی 

 . دارند شدیدبسیار خشکسالی در شرق استان  و سنقر کنگاورو  پاوه(جنوب  وجوانرود 
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 00-07شماره بولتن 

 1400ماه  مهر

 ماه  مهر -تحلیلی بر وضعیت همدیدی استان

 

 ماه مهرالف( بررسی همدیدی سامانه های جوی در 

 

 میانگین تراز سپری شد. و موثری از جو منطقه عبور نکرد و این ماه بدون بارش هیچ سامانه بارشی 1400ماه  مهر

محور پرارتفاع جنب  ،الگو این نشان داده شده است. در( 19شکل شماره )در  1400مهر  یبار میلی  500 سطح

 حاره از روی عربستان تا خلیج فارس کشیده شده است. 

 

                1400میلی باری میانگین مهر 500(: نقشه ارتفاع سطح 19شکل شماره )

متر رسیده  30(، روی شمال دریای سرخ افزایش ارتفاع به 20میلی باری )شکل شماره  500در نقشه بی هنجاری ارتفاع تراز 

 است. 

  
 1400میلی باری میانگین مهر 500(: نقشه بی هنجاری سطح 20شکل شماره )
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 00-07شماره بولتن 

 1400ماه  مهر

 

فشرار در منطقه نسربت به  شریو. می دهدنشران را فشرار سرطح دریا در مهر ماه میانگین الگوی ( 21شرکل شرماره )

 میلی بار می باشد.  1015تا  1010متوسط فشار روی منطقه بین عرض های باالتر و پایین تر بیشتر است. 

  

                         1400( نقشه میانگین فشار سطح دریا مهر 21شکل شماره )

میلی بار نسبت به نرمال روی کشور  3( ، در سطح زمین، کاهش فشاری در حد 22ی فشار )شکل شماره طبق نقشه بی هنجار

 میلی بار است. 0.5ناچیز و تا حدود  روی استان نسبت به بلند مدت عمان، روی داده است. تغییرات فشار

 

                         1400مهر  زمینمیانگین فشار سطح بی هنجاری ( نقشه 22شکل شماره )
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 00-07شماره بولتن 

 1400ماه  مهر

 ماه مهرب(بررسی همدیدی بی هنجاری دما در 

 

( در مهرماه 2شماره  )در استان، نوسان قابل مالحظه روزانه دما بود. طبق نمودار 1400مهمترین ویژگی مهر ماه 

 در بیشتر روزها،  بیش از نرمال و سال گذشته بود. شهر کرمانشاه دمای هوای بیشینه  1400

 

 

 1400سری زمانی دمای بیشینه ایستگاه فرودگاه کرمانشاه در ماه مهر  -2نمودار شماره 
 

( ایستگاه فرودگاهی کرمانشاه، بجز چند روز در باقی روزها بویژه در  ابتدا و انتهای ماه، 3دمای کمینه ) نمودار شماره 

مهر نیز از مهمترین نوسان  15تا  13نرمال بوده است؛ همچنین کاهش دمای کمینه در استان در بامداد روزهای گرمتر از 

درجه سلسیوس  4که کمینه دمای مهر ماه کرمانشاه در روزهای یاده شده به حدود  های این ماه به شمار می رود، بطوری

 رسید.

 

 
 1400ایستگاه فرودگاه کرمانشاه در ماه مهر سری زمانی دمای کمینه  -3نمودار شماره 
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 00-07شماره بولتن 

 1400ماه  مهر

 تحلیل سنجش از دور دما:ج( 

 ماه مهر، دمای تابشی سطح زمین در (MODIS)سنجنده با استفاده از محصوالت و الگوریتم های سنجش از دور

درجه  30تا  16دامنه تغییرات دمایی از شبیه سازی شده است. ماه  مهرمیانگین دمای هوا در  ،(23 شکل شماره)

مرز بین سنقر و بخش هایی از . بیشترین دما ها مربوط به قصرشیرین و سومار و کمترین آنها به می باشد سلسیوس

 تعلق دارد.جوانرود ، پاوه و شامل روانسر شرق اوراماناتو بخش های شمال  شرق شهرستان کرمانشاه ،کنگاور

 

 

     1400ماه سال  مهرنقشه میانگین دمای  –( 23شکل شماره )

 

سال گذشته، در اغلب  20با میانگین ماه  مهراختالف میانگین دمای  ،(24)شکل شماره  طبق نقشه بی هنجاری دما

به درجه سلسیوس است، مربوط  2.5بیشترین تغییرات که حدود  .است باالتردرجه  تا یک نیمنقاط استان حدود 

به دلیل خطا ها و اصالحاتی که روی الزم به ذکر است که، . شمال استان )اورامانات( و سومار و قصرشیرین است

 شته باشد.نداکامل ایستگاه تطابق ثبت شده در با دمای  ممکن است مقادیر دما ،تصاویر انجام می شود

 
 1400ماه سال  مهرمیانگین دمای بی هنجاری نقشه  –( 24شکل شماره )
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 00-07شماره بولتن 

 1400ماه  مهر

 1400ماه  مهراستان طی  تحلیلی بر مخاطرات جوی در

 

ناپایدار فعال و سامانه بطور نسبی در اغلب مواقع هوای پایداری بر اتمسفر منطقه حاکم بود و  ماه امسال مهردر 

میلیمتر است  0.1ماه در استان کرمانشاه  اینبارش در سطح استان تاثیر گذار نبود. و یا پدیده غیر منتظره ای ی موثر

خسارات زیادی به بخش این ماه، بارندگی کاهش از نظر لذا  میلیمتر محاسبه شده است.  8.2نیز  آنمقدار هنجار  و

نسبت به محصوالت کشاورزی برداشت کاهش ، اما با کمبود بارش در ماه های قبل، شده استنکشاورزی وارد 

 به شمار سال جاری اثرات کم بارشی ازکمبود علوفه  ماه های قبل مانند. اتفاق افتاده استدر زمان مشابه سال قبل 

 وزش باد هم به اندازه ای نبوده است که خساراتی به بار بیاورد. .می روند
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 00-07شماره بولتن 

 1400ماه  مهر

 1400گزارشی از فعالیت های توسعه هواشناسی کاربردی مهر ماه 

 

 روزه دمای کمینه ویژه سامانه تهک تهیه شد. 90چشم انداز وضعیت جوی  -1

 راهنمایی و ارائه آمار به کاربران، بویژه محققین و پیمانکاران پروژه های عمرانی به عمل آمد.  -2

پیش بینی های این بخش بویژه پیش بینی های سه روزه و توصیه های کشاورزی که خروجی جلسه بحث و  -3

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

 ترسیم شد. 1400نقشه میانگین دما و بی هنجاری میانگین دمای مهر ماه سال  -4

 اطالع رسانی و نمودارهای کاربردی در این ماه تهیه و از طریق فضای مجازی به کاربران استانی ارائه شد.  -5 

 شد. ارسال ردی سازمانتوسعه هواشناسی کارببه اداره تکمیل و ماهنامه تخصصی  -6

شرکت  در جلسات تخصصی برون سازمانی از جمله طرح سامان دهی حوضه آهورانکارشناسان این بخش  -7

 .نمودند

 تکمیل شد. پروژه موظفی -8
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 00-07شماره بولتن 

 1400ماه  مهر

 

 هاپیوست

 

 گلبادکلی  معرفی

سه مشخصه اصلی شاخص  و باشدمنطقه میهای باد در یک لباد، نمودار و شکلی اقلیم شناختی برای نمایش مشخصات و ویژگیگ

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

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

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 گلضها نیز نمایشگر سرعت و جهت باد است. دهد گلدایره وسط این گلباد میزان باد آرام در یک منطقه را نمایش می

به دو روش دستی  وگردند ترسیم می ماهانهنه یا یاگلباد به صورت سال. ها نشانگر تعداد وقوع باد استنگر سرعت باد و طول گلنشا

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

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

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

است.  WR-plotافزار افزار مورد استفاده در ترسیم گلباد نرمنرم ترین. عمدهافزار ویژه گلباد گرددتهیه شده و وارد نرمExcelفایل

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

، شرقی، جنوبشرقی، شرقی، جنوبال، شمالها غالباً در هشت سمت شمهای باد بر روی دایرهشود. سمتمتر بر ثانیه نوشته می

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

وانی هر گستره در شود. اگر فراها مشخص میشوند. آنگاه فراوانی هر گستره سرعت باد با توجه به سمت باد بر روی دایرهمی مهربن

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

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

های شهری، طراحی باند طراحیآمایش سرزمین، توان به ز کاربردهای گلباد می.اشوندمی در جریانات هوا میباعث تغییرات مه

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

 .اشاره کردسنجی برای استفاده از انرژی باد امکان
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 00-07شماره بولتن 

 1400ماه  مهر

 

 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 ماه  مهر (6)شماره بولتنهمکاران 

 علی محمد زورآوند -1

 شاهپور شایگان مهر -2

 محمد احمدی -3

 حمزه مرادی -4

 محمدرسول جلیلی -5

 

 


