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 99-12شماره بولتن 

 1399ماه  اسفند

 چکیده

که  را تحت تاثیر خود قرار داد استان اسفند 22و  21در روزهاي فعال سامانه  موج ناپایدار ضعیف و یک دو

  . است درصد کمتر 68.4که نسبت به مقدار هنجار این ماه  ،به همراه داشتندمیلیمتر  22.7 با ی برابرمیانگین بارش

درجه سلسیوس  22.2و قصرشیرین با  -2.7حداقل و حداکثر دماي اسفند ماه استان به ترتیب به ایستگاه سنقر با 

  درجه افزایش نشان می دهند.  1.9درجه  کاهش و قصرشیرین  0.9تعلق دارد، که نسبت به نرمال سنقر 

درجه افزایش  0.4) به مقدار 7.1(درجه سلسیوس بود، که نسبت به هنجار  7.5میانگین دماي استان در اسفند 

  درجه سلسیوس ثبت شده است. 13.3و  -1.4داشته است. حداقل و حداکثر دماي شهر کرمانشاه نیز به ترتیب 

درجه سلسیوس و مربوط به ایستگاه  2/30بیشینه دماي مطلق اسفند در استان در روز بیست و هفتم ماه و به مقدار 

    تعلق دارد. درجه سلسیوس 6/34لق بلند مدت به ایستگاه قصرشیرین با دماي سومار می باشد. بیشینه دماي مط

درجه سلسیوس که در ششم ماه رخ داده  -8/7دماي کمینه مطلق اسفند ماه امسال به اسالم آباد غرب با مقدار 

  . ستدرجه سلسیوس و در کرمانشاه رخ داده ا -0/21است و این دما در بلند مدت 

کیلومتر بر ساعت و مربوط به ایستگاه جوانرود در جهت جنوب  86.4 این ماه، لحظه ايحداکثر سرعت باد 

  درصد می باشد، که باد شدیدي محسوب می شود.  19شرقی می باشد و درصد وقوع آن نیز 

با کاهش بارندگی در اسفند ماه امسال نسبت به بلند مدت و کم بارشی ماه هاي قبل این سال زراعی، خشکسالی 

  طح استان تشدید و بیشتر مناطق درگیر خشکسالی شدید و یا بسیار شدید شد. در س

اسفند ماه منطقه را تحت تاثیر خود قرار داد، با بارش تگرگ در  22و  21سامانه ناپایداري که در روزهاي 

نسبت  کرمانشاه و جوانرود همراه شد که سبب خساراتی به بخش کشاورزي و باغات شد. خوشبختانه وزش باد به

  شدید در شهرستان هاي جوانرود و هرسین خسارتی را به همراه نداشتند. 

مربوط به تهک کشاورزي، چشم  گزارشاتدریافت خسارات ناشی از پدیده هاي هواشناسی و ارسال به سازمان، 

روزه وضعیت جوي، ارائه آمار به کاربران و پیش بینی هاي ویژه سه روزه و توصیه هاي عملیات  30انداز 

  می باشد.از اهم فعالیت هاي توسعه هواشناسی کاربردي  کشاورزي
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 99-12شماره بولتن 

 1399ماه  اسفند

  1399 ماه اسفندبارش استان در  تحلیلی بر وضعیت

  

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

  

 

 68.4 نسبت به مقدار هنجار این ماه میلیمتر است که  22.7 کرمانشاه ماه امسال در استان اسفندبارش میانگین 

در سال قبل و بلند مدت به ترتیب بارش این ماه  می باشد. کمتر درصد 82 نسبت به سال زراعی قبلدرصد و 

بارش سال آبی را تامین از درصد  4.6همچنین بارش این ماه  .)1(جدول شماره  بوده استمیلیمتر  71.8و  126.1

زیادي کاهش داشته و درصد بسیار کمی مقدار  به، و در مقایسه با بلند مدت نسبت به این زمان در سالکه  نمود

ستان شهرهمه ، اختالف و مقایسه بارندگی در این ماه براي )1شماره جدول (در جدول باال  محسوب می شود.

  . هاي استان به نمایش در آمده است
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 99-12شماره بولتن 

 1399ماه  اسفند

  

  1399ماه  اسفنددرصد تأمین بارش سال آبی استان در 

  

  
 درصد تأمین بارش سال آبی استان - 1نمودار شماره 

  

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

استان شهرهاي همه در بارندگی کاهش  .است داشتهچشمگیري کاهش مدت  دنسبت به بلنشهرهاي استان  همه

کاهش و درصد تامین آب نیز بوده چشمگیر شهر هاي کنگاور، صحنه، سنقر و ثالث باباجانی  به ویژه در

معنی  کاهشنسبت به بلند مدت بارندگی استان شهر هاي همه . از نمودار پیداست که در داشته استمحسوسی 

مشابه در  دوره آماري درصد از 10تقریبا  درصد) 4.6( در این ماه آبمیانگین استانی درصد تامین داشته و  داري

  می باشد. کمتر) 14.6( بلند مدت
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 99-12شماره بولتن 

 1399ماه  اسفند

  

  مجموع بارش استان  دي بنپهنه

 

  1399 ماه اسفندمجموع بارش استان در  بنديپهنه  يالگو: )1شکل شماره(

 

 ماه استان در سال اسفندبارش تجمعی دامنه تغییرات ماه را نشان می دهد،  اسفندبارش تجمعی  ،)1شماره ( شکل

می  )گستره بسیار کمی از شهرستان پاوه و شمال کرمانشاه( میلیمتر 75-105دسته  میلیمتر تا 1-2دسته از  99

 یکمخیلی پهنه و دامنه کم دامنه باال  چنانکه از شکل پیداست،. را شامل می شود ديتغییرات زیادامنه باشد، که 

قسمت هاي شمال اسالم آباد غرب شهر کرمانشاه (دامنه باال) و  شمالو قسمت هاي یعنی فقط شهر پاوه از استان 

 مناطق استان  بیشتردر  کهنشان می دهد نقشه  این همچنینرا در بر می گیرد. (دامنه کم)  و جنوب شرق داالهو

  .رخ داده است میلیمتر  37تا  14 ی بینهای بارش
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 99-12شماره بولتن 

 1399ماه  اسفند

  1399ماه  اسفندتحلیلی بر وضعیت دماي استان در 

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

  

 

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

 درجه  0.9سنقر تعلق دارد، که نسبت به بلند مدت  سلسیوسدرجه  22.2و قصرشیرین با  -2.7با  سنقرایستگاه 

 سلسیوسدرجه  7.5نشان می دهند. میانگین دماي استان امسال در این ماه درجه افزایش  1.9 قصرشیرین و کاهش

حداقل و  افزایش داشته است. سلسیوسدرجه  0.4 به مقدار )7.1( مدتکه نسبت به بلند شده است محاسبه 

 که نسبت به بلند مدتشده است ثبت  سلسیوسدرجه  13.3و  -1.4 حداکثر دماي شهر کرمانشاه نیز به ترتیب

  .داشته است افزایش درجه سلسیوس 0.6و حداکثر کاهش  1.4دما حداقل 
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 99-12شماره بولتن 

 1399ماه  اسفند

  استان و مقایسه با بلندمدت ديدماهاي ح

  (درجه سلسیوس) ماه اسفنددماي بیشینه مطلق  -3جدول شماره 

  

  1399سال 
  بلندمدت  1398سال 

2/30  

  سومار

27/12/99  

3/28  

  سومار

19/12/98  

6/34  

  قصرشیرین

26/12/88  

  

درجه  2/30ماه و به مقدار  هفتم بیست وروز ماه در استان رخ داده است در  اسفندبیشینه دماي مطلقی که در 

سومار به ایستگاه هم  98در سال این ماه دماي بیشینه مطلق استان  می باشد. سومارسلسیوس و مربوط به ایستگاه 

درجه  6/34با دماي  قصرشیرینبلند مدت به ایستگاه  بیشینه دماي مطلق درجه سلسیوس و 3/28با مقدار 

. مالحظه می شود، ) 3(جدول شماره د ندارتعلق  26/12/88 و 19/12/98به ترتیب در تاریخ هاي  سلسیوس 

درجه سلسیوس  4.4و از بلند مدت درجه سلسیوس بیشتر  2.1امسال استان از سال قبل  ماه اسفندبیشینه مطلق 

   .است کمتر

  (درجه سلسیوس) ماه اسفنددماي کمینه مطلق  -4جدول شماره 

  

  بلندمدت  1398سال   1399سال 

8/7-  

  اسالم آباد غرب

6/12/99  

2/4-  

  کنگاور

28/12/99  

0/21-  

 کرمانشاه

3/12/37  

  

با اسالم آباد غرب ماه امسال به ایستگاه هواشناسی  اسفند) نشان می دهد که دماي کمینه مطلق  4جدول (شماره 

درجه و در بلند مدت  -2/4این دما در سال قبل  و رخ داده استماه  مششدر  کهدرجه سلسیوس  -8/7مقدار 

رخ داده اند. از جدول  کنگاور و کرمانشاهدر  اسفند سومو  بیست و هشتمدر و بترتیب سلسیوس درجه  -0/21

بلند  نسبت وکمتر درجه سلسیوس  3.6ماه امسال نسبت به سال قبل  اسفندباال پیداست که دماي کمینه مطلق 

  است.باالتر درجه سلسیوس  13.2مدت 
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 99-12شماره بولتن 

 1399ماه  اسفند

  هاي استانمیانگین دماي شهرستان ديبنپهنه

 

 هاي استانمیانگین دماي شهرستان ديبنپهنه -)2شکل شماره (

 

 شهرستان هاي مرزي هوا در میانگین دماي، )2شماره  شکل( میانگین دماي هوا در استان ديپهنه بندر نقشه 

قرار گرفته  سلسیوس درجه 15-20و  10-15 هاي در دامنهگر مناطق استان باالتر و دیبویژه نوار مرزي از استان 

و در  قرار گرفته استسلسیوس درجه  5-10در دامنه بیشتر و شده دما کمتر میانگین ، دیگر استان درو است 

باالترین دما ها را در و قصرشیرین  سومارمنطقه قرار دارد.  0-5 میانگین دما در بازه استان شرققسمت هایی از 

  . نداین ماه پشت سر گذاشته ا
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 99-12شماره بولتن 

 1399ماه  اسفند

  هاي استان نسبت به بلند مدتمیانگین دماي شهرستان الفتاخ ديبنپهنه

 

 هاي استان نسبت به بلندمدتاختالف میانگین دماي شهرستان ديپهنه بن -)3شکل شماره (

  

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

 درجه سلسیوس نوسان داشته است. 3.5تا  -1.5از کل استان میانگین دما نسبت به بلند مدت دهد، پیداست که در 

در نیمه شرقی  و باالتر از نرمال سلسیوسدرجه  3.5استان دماي هوا نسبت به بلند مدت نرمال تا  یغربنیمه  در

کاهش  سلسیوسدرجه  2.5تا  0.0 ،استان (بجز شهرستان سنقر که افزایش داشته است) دما نسبت به بلند مدت

  داشته است. 
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 99-12شماره بولتن 

 1399ماه  اسفند

  1399ماه  اسفندتحلیلی بر وقوع باد در استان طی 

  

  هاي 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(  

  17  250  32  غربی  اسالم آباد غرب

  23  190  20 غربی  هرسین

  24  260  22  غربی  جوانرود

  11  090  30  شرقی  گیالنغرب

  17  260  20  شرقی-غربی  کرمانشاه

  18  200  26  شمالی  قصرشیرین

  8  360  10  شمال غرب  روانسر

  20  250  22 جنوب غرب   کنگاور

  12  240  38  جنوب غرب  سنقر

  10  180  14  جنوب شرق  سرپل ذهاب

  9 110  36  شرقی  آباد تازه

 

در  جوانرودکیلومتر بر ساعت) و مربوط به ایستگاه  86.4(معادل  متر بر ثانیه 24حداکثر سرعت باد لحظه اي 

 . دردیدي محسوب می شودشباد که  می باشد،درصد  19و درصد وقوع آن نیز  جهت جنوب شرقی می باشد

کیلومتر برساعت ثبت  82.8متر برثانیه معادل  23وزیده است که مقدار هرسین نیز باد لحظه اي به نسب شدیدي 

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

  .محاسبه شده استغرب  جنوب تا
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 99-12شماره بولتن 

 1399ماه  اسفند

  استان سینوپتیکهاي گلباد ایستگاه

 

    

  کرمانشاهگلباد  -4شماره  شکل

  

  گلباد سرپل ذهاب -5شماره  شکل

  

  
  

  گلباد روانسر -7شماره  شکل  گلباد کنگاور - 6شماره  شکل
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 99-12شماره بولتن 

 1399ماه  اسفند

        

  گلباد اسالم آباد غرب - 8شماره  شکل

  

  

  گلباد جوانرود -9شماره  شکل

  

  

  گلباد هرسین -10شماره  شکل

  

  

  گلباد سنقر -11شماره  شکل

  

  

    
  

  تازه آبادگلباد  -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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 99-12شماره بولتن 

 1399ماه  اسفند

  1399ماه  اسفنددر  استان تحلیلی بر وضعیت خشکسالی

 

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

  

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

قبل این سال زراعی، خشکسالی در سطح ماه هاي و کم بارشی  نسبت به بلند مدتاسفند ماه کاهش بارندگی 

شد، بطوري که در سه ماه آخر تا پایان خشکسالی شدید و یا بسیار شدید درگیر تشدید و بیشتر مناطق  استان

اسفند ماه فقط نوار باریکی از مرکز استان (از شمال تا جنوب) خشکسالی خفیف و یا متوسط دارد و بقیه استان 

  دید می باشد. و بسیار ش خشکسالی از نوع شدیدشرقی، و نواحی  یبویژه نیمه غرب
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  ماه  اسفنددیدي تحلیلی بر وضعیت هم

  

ي ضعیف از سوم تا چهارم اسفند رگبارهاي پراکنده اي را بویژه در نواحی شمالی ادر ابتداي این ماه سامانه 

 16تا  15میلیمتر گزارش شد. سامانه دیگري از  10استان بر جاي گذاشت که بیشترین بارش در ثالث باباجانی با 

باعث بارندگی البته به مقدار کمی در برخی نقاط استان شد. آخرین سامانه اي که بارش قابل قبولی نیز بر اسفند 

  اسفند بطور متناوب باعث بارش باران در سطح استان شد .  22و  21جاي گذاشت طی روزهاي 

یلیمتر را در شهر پاوه بر جاي م 2/48این سامانه که کل استان را تحت تاثیر خود قرار داد، بیشترین بارش به مقدار 

. با توجه به الگوي مناسب بارش شدمیلیمتر ثبت  1/19گذاشت و بارندگی در شهر کرمانشاه ناشی از این سامانه 

اسفند که  22و  21و دوره ي دو روزه بارش ، این بارندگی بسیار مفید واقع شد. در ادامه شرایط و نقشه هاي روز

  ن ماه و فصل زمستان بود مرور می کنیم.آخرین سامانه بارشی ای

  

  اسفند   22و  21بررسی سینوپتیکی سامانه ناپایدار جوي در 

نات روي عراق تا شرق  180تا  160اسفند، رودباد جنب حاره با هسته   21میلی باري روز پنج شنبه   200در نقشه 

نات، در شمال عربستان  140تا  120، ضمن تضعیف به هسته اسفند 22 مدیترانه دیده می شد که در روز جمعه

  . شدمستقر 

) حاکی از استقرار زبانه سامانه 19(شکل شماره گرینویچ 12میلی باري روز پنج شنبه ساعت  500بررسی نقشه 

ضمن با همان هسته، ) 20(شکل شمارهدکامتر در غرب ترکیه بود که در روز جمعه  546اي چرخندي با هسته 

در شمال غرب کشور مستقر و بخش هاي زیادي از جمله نیمه غربی کشور را تحت تاثیر خود ق تر شدن، عمی

در روز جمعه به جو  ،دکامتر که در روز پنجشنبه در مرزهاي شمال غرب کشور مستقر بود 552 پربندداشت. 

و قرارگرفتن جو استان در منطقه فرارفت تاوایی  قبلساعت  24متري ارتفاع جو در  140استان نفوذ کرد. کاهش 

  در روز جمعه بود. يمیلی بار 500مثبت (جلو ناوه) از نکات قابل توجه نقشه سطح 
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       اسفند 22میلی باري  500): نقشه تراز سطح 20شکل شماره (     اسفند 21میلی باري  500): نقشه تراز سطح 19شکل شماره (  

  

، شارش جریانات گرم و مرطوب جنوبی به جو استان اسفند 21 میلی باري روز پنجشنبه 850 نقشه رد    

هاي کرمانشاه، ایالم و خوزستان و استقرار سطح یخبندان روي مرزهاي شمال غرب کشور تا نیمه خزر، 

سطح یخبندان به عرض هاي  و روز جمعه، جریانات غربی گرینویچ 12جلب نظر می کرد که در ساعت 

 .همراه بود افزایش رطوبت نیزاین وضعیت با پایین تر و سواحل جنوبی دریاي خزر گسترش یافته بود و 

غرب ایران و  باري به شمال میلی 1004)، نفوذ زبانه 21در نقشه سطح زمین روز پنجشنبه (شکل شماره 

درصد جو کشور گسترش یافته بود،  90تقریبا در ) 22(شکل شماره  اسفند 22 مرکز عراق که در روز جمعه

میلی باري در مرکز کشور و گرادیان شدید فشاري بویژه  988 پربندکامال جلب توجه می کرد. بسته شدن 

  در سواحل دریاي خزر از دیگر نکات قابل ذکر در این نقشه بود. 

   

       اسفند 22 در ): نقشه فشار سطح زمین22شکل شماره (                 اسفند 21 در ): نقشه فشار سطح زمین21شکل شماره (       
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میلیمتر محاسبه شد.  18.3اسفند)  22میلیمتر و در روز جمعه ( 5.6اسفند)  21متوسط بارش روز پنجشنبه ( 

ه ایستگابر اساس داده هاي گزارش شده از ایستگاه هاي تابعه استان، طی دو روز یاد شده، متوسط بارش 

میلیمتر و  19.1میلیمتر، بارش در شهر کرمانشاه  23.9 ) آمده است6هاي اصلی استان که در جدول (شماره 

  )6میلیمتر در پاوه به ثبت رسید. (جدول شماره  49بیشترین آن بالغ بر 

   

  اسفندماه 22و  21بارندگی روزهاي  – 6جدول شماره 
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  1399ماه  اسفنداستان طی  تحلیلی بر مخاطرات جوي در

  

، منطقه را تحت تاثیر خود قرار ام ماه  22الی  21ناپایدار فعال و موثر در روزهاي سامانه  یکماه امسال  اسفنددر 

. شایان ذکر است، گذاشترا در سطح استان بر جاي به نسبت خوبی دمایی بارش هاي  دیلتع داد که عالوه بر

 68.4میلیمتر است که نسبت به مقدار هنجار این ماه   22.7ماه امسال در استان کرمانشاه  اسفندمیانگین بارش 

از نظر بارندگی ماه،  این در پایدارسامانه نافقط یک اثر گذاري معمولی . لذا با توجه به درصد کمتر می باشد

یان می شود. عالوه بر خسارات زیادي به بخش کشاورزي وارد شده است که اثرات آن در ماه هاي بعدي نما

اسفند ماه با بارش تگرگ در کرمانشاه و جوانرود همراه شد  22و  21 مورد بحث در روزهاياین، سامانه ناپایدار 

هاي شدید در شهرستان به نسبت وزش باد خوشبختانه شد. و باغات  که سبب خساراتی باز به بخش کشاورزي

  اند.  جوانرود و هرسین خسارتی را به همراه نداشته
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  1399ماه  اسفنداستان طی  اسفنددي گزارشی از فعالیت هاي توسعه هواشناسی کاربر

  

  

  شد.انجام عملیات کشاورزي محافظت از ادوات و جهت به کشاورزان الزم هاي توصیه  

 تهیه شد. ویژه طرح تهکروزه  30 چشم انداز وضعیت جوي  

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

  بازده در بخش کشاورزي مانند گلخانه ها، صورت گرفت. هاي زود

 پیش بینی هاي این بخش بویژه پیش بینی هاي سه روزه و توصیه هاي کشاورزي که خروجی جلسه بحث و 

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

  و به سازمان ارسال شدگزارشات مربوط به تهک کشاورزي تهیه.  

  شدخسارات ناشی از پدیده هاي هواشناسی به سازمان ارسال.  

  به فرمانداري ارسال شد. "برنامه ملی بازسازي و بازتوانی"پیشنهادات اداره کل در خصوص پیش نویس سند  
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  هاپیوست

  

 

 هایی از استان که در این ماهنامه مورد استفاده قرار گرفته اند.نقشه پراکنش ایستگاه - 1پیوست شماره 
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  گلبادکلی  معرفی -2پیوست شماره 

دهد: سه مشخصه اصلی شاخص باد را نمایش می و باشدهاي باد در یک منطقه میمشخصات و ویژگیلباد، نمودار و شکلی اقلیم شناختی براي نمایش گ

هایی که براي شاخص باد انجام شده و باد به وقوع پیوسته است. سرعت دبانیاسفندنی وقوع باد، تعداد اجهت باد. منظور از فراوو  فراوانی وقوع باد، سرعت باد

دهد که یکی از جهات اصلی و فرعی جهت باد، جریان غالب باد را نشان میو شود باشد که با نات یا متر بر ثانیه سنجیده میمی باد نشانگر میزان جریان هوا

و ها نیز نمایشگر سرعت دهد گلباشد. دایره وسط این گلباد میزان باد آرام در یک منطقه را نمایش میساختار کلی گلباد به شکل گل باز شده می. باشدمی

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

فراوانی باد، باد آرام، سرعت و هاي باد منطقه آمار و اطالعات هواشناسی گرفته شده و تعداد . در روش دستی ابتدا شاخصشودافزاري تهیه میدستی و نرم

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

افزار مورد نرم ترین. عمدهافزار ویژه گلباد گرددمتهیه شده و وارد نرExcelافزاري باید آمار و اطالعات در یک فایلبراي ترسیم گلباد به روش نرمدد. گرمی

اند که در دایره مرکزي آن درصد فراوانی هاي هم مرکزي تشکیل شدهاست. نمودارهاي به دست آمده از دایره WR-plotافزار استفاده در ترسیم گلباد نرم

،  شرقی، جنوب شرقی، شرقی، جنوب ها غالباً در هشت سمت شمال، شمالدایره هاي باد بر روي شود. سمت متر بر ثانیه نوشته می 5/0وزش بادهاي کمتر از 

شوند. آنگاه می اسفندبنگروه دسته 8هاي باد نیز بر اساس روش سازمان هواشناسی جهانی به شود. سرعت غربی نمایش داده می و شمال یغربی، غرب جنوب

هاي مختلف با یکدیگر جمع شوند و  شود. اگر فراوانی هر گستره در سمت ها مشخص می وي دایرهفراوانی هر گستره سرعت باد با توجه به سمت باد بر ر

فسیر یک گلباد بدون فراوانی 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

آمایش سرزمین، توان به ز کاربردهاي گلباد می.اشوندزیرا اثرات محلی باعث تغییرات مهمی در جریانات هوا می نقشه برجستگی (توپوگرافی) دشوار است

یابی جهت گسترش فضاي هاي ورزشی و غیره، عدم استقرار صنایع آالینده در جهت باد غالب منطقه، مکانها، زمینهاي شهري، طراحی باند فرودگاهطراحی

  .براي استفاده از انرژي باد اشاره کردسنجی سبز، و امکان
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  و تشکر دیرتق

  

جداول، نمودارها و نقشه هاي  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 سپاسگزاري و تقنقش داشتاین بولتن که به نحوي در تهیه اطالعات الزم براي تدوین  همکاران استانیاز تمامی  -2

 . می نماییم 

  : 12بولتن شماره همکاران 

  علی محمد زورآوند -1

 شاهپور شایگان مهر -2

 سعید قاسمی -3

 ديحمزه مرا -4

  


