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اي مشرف به دشت است. این بنا ، بر پشته صخرهفرشته و نگهبان آب و فراوانی و زیبایی نزد ایرانیان داراي مقام بلند و ارجمندي بوده آناهیتا

هاي  باشکوه که از بزرگترین بناهاي سنگی در ایران است چهار ضلعی مستطیل شکل در اندازه پرستشگاه بقایاي ایناست. کنگاور ساخته شده

هاي سنگی بر پا بوده که بلنداي  فراز این اثر تاریخی ردیفی از ستون  .قرار دارد س آتشفشانیمتر بر فراز تخت سنگ کم ارتفاع سیلی 244در  209

 .نسبت داده شده ساسانی و اشکانی قدمت این بنا به دوره .متر است 54/2هر ستون 

 کنگاور -معبد آناهیتا 
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 چکیده
همراه ه ب و مناسبی هاي موثر ندگیو بار دادتحت تاثیر خود قرار بطور جدي  منطقه را فعالسامانه ناپایدار چهار ماه  آذردر     

میلیمتر   67.3و  71.3میلیمتر، که سال قبل و بلند مدت به ترتیب  94.6میانگین بارش آذر ماه امسال در استان کرمانشاه  .داشت

درصد افزایش داشته است. همچنین بارش این ماه  40.5درصد و بلند مدت  32.6بوده است. بارش آذر امسال نسبت به سال قبل 

  می نماید که مقدار قابل توجهی است.  درصد از بارش سال آبی را تامین 19.2

درجه سلسیوس تعلق دارد، که  19.8و قصرشیرین با  -0.4حداقل و حداکثر دماي آذر ماه امسال به ترتیب به ایستگاه سنقر با      

یوس درجه سلس 7.5درجه افزایش نشان می دهند. میانگین دما هم  1.2افزایش و قصرشیرین نیز 1.7نسبت به بلند مدت سنقر

درجه سلسیوس افزایش داشته است. حداقل و حداکثر دماي شهر  1.2) به مقدار 6.2که نسبت به بلند مدت ( شده استمحاسبه 

که نسبت به بلند مدت بر حسب درجه سلسیوس به ترتیب  شده استدرجه سلسیوس ثبت  10.9و  1.9کرمانشاه نیز به ترتیب 

  کاهش داشته است. 0.2افزایش و  2.2

درجه سلسیوس و مربوط به ایستگاه  1/23شینه دماي مطلق آذر ماه در استان در بیست و پنجمین روز ماه و به مقدار بی    

درجه سلسیوس و در  2/24به ایستگاه سومار با مقدار  98قصرشیرین در مناطق غربی استان می باشد. دماي بیشینه استان در سال 

درجه سلسیوس تعلق دارد که بترتیب در ششم و سیزدهم ماه به ثبت رسیده  8/30بلند مدت به ایستگاه سرپل ذهاب با دماي 

  است.

ام ماه بوقوع پیوسته است که  30درجه سلسیوس و در  - 2/6دماي کمینه مطلق آذر ماه متعلق به ایستگاه هواشناسی سنقر با مقدار 

ام آذر بترتیب در اسالم آباد غرب و سنقر رخ  28م و درجه و بترتیب یک -0/25درجه و در بلند مدت  - 8/6این دما در سال قبل 

  داده اند

کیلومتر بر ساعت)، شرقی و مربوط به ایستگاه هاي تازه آباد و  57.6متر بر ثانیه (معادل  16حداکثر سرعت باد لحظه اي     

  درصد می باشد.  48درصد و در هرسین  52هرسین است و درصد وقوع آن در تازه آباد 

خشکسالی هواشناسی استان طی دوره سه ماهه تا پایان آذر ماه، با کم بارش بودن استان در ماه هاي اس نقشه پهنه بندي بر اس    

مهر و آبان، اغلب نقاط استان کاهش بارندگی داشته است. قسمت هایی از شمال شرق شامل سنقر صحنه و نیمه شرقی شهرستان 

د نرمال و یا مقداري بیش از نرمال است، لذا در این مناطق یا خشکسالی در حد کرمانشاه، وضعیت بهتري داشته و بارش در ح

نرمال و یا خشکسالی خفیف داشته است. بقیه مناطق بویژه نوار مرزي استان داراي خشکسالی متوسط، شدید تا خیلی شدید حاکم 

   شده است
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  1399 ماه آذربارش استان در  تحلیلی بر وضعیت

  

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

 

 

  

بوده میلیمتر   67.3و  71.3که در سال قبل و بلند مدت به ترتیب  ،میلیمتر 94.6کرمانشاه  ماه امسال در استان آذربارش میانگین     

 افزایش درصد 40.5 بلند مدت نسبت به  ودرصد  32.6ماه امسال نسبت به سال زراعی قبل  آذربارش  .)1(جدول شماره است

در جدول باال  .که مقدار قابل توجهی است بارش سال آبی را تامین می نمایداز درصد  19.2داشته است. همچنین بارش این ماه 

  هاي استان به نمایش در آمده است. ستان شهر همه مقدار، اختالف و مقایسه بارندگی در این ماه براي 
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  درصد تأمین بارش سال آبی استان  -1نمودار شماره 

 

 

  

 
بارش خوشبختانه  نشان می دهد، بت به بلند مدتکه درصد تامین بارش سال آبی استان را نس ) 1شماره  ( با توجه به نمودار      

شهر هاي یافته است. از نمودار پیداست که در  افزایشو درصد تامین آب نیز  بیشترمدت  دنسبت به بلنشهرهاي استان  همهدر 

از بقیه نقاط استان را داشته و تامین آب درصد  20بیش از  ، هرسین، اسالم آباد غرب، داالهو و صحنهگیالنغرب ،قصرشیرین، سنقر

بیشتر  درصد)13( ابهدوره آماري مش درصد از 4تقریبا  درصد) 19.2( در این ماه آب. میانگین استانی درصد تامین ندمناسب تر ا

  می باشد.
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 بندي مجموع بارش استان پهنه 

 
 

  

 
دسته از  99 ماه استان در سال آذربارش تجمعی دامنه تغییرات که بارش تجمعی آذر ماه را نشان می دهد،  ،)1شماره ( در نقشه  

البته دامنه هاي پایین و باال پهنه . را شامل می شوددامنه تغییرات زیادي که میلیمتر می باشد  141-180دسته  میلیمتر تا 28-21

کمتري داشته هاي  شمال غرب استان بارشمرکزي و مناطق  کهنشان می دهد نقشه  این همچنین،کمی از استان را در بر می گیرد. 

 .وقوع پیوسته استي بهتري به استان بارش هاغرب و قسمت هایی از جنوب ی از شرق و در مناطق است

  

 -1نقشه شماره 
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  1399ماه  آذرتحلیلی بر وضعیت دماي استان در 
  

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

 
  

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

درجه  1.2نیز قصرشیرین وافزایش  1.7سنقرتعلق دارد، که نسبت به بلند مدت  سلسیوسدرجه  19.8و قصرشیرین با  -0.4با 

 که نسبت به بلند مدت شده استمحاسبه  سلسیوسدرجه  7.5نشان می دهند. میانگین دماي استان امسال در این ماه افزایش 

 10.9و  1.9 حداکثر دماي شهر کرمانشاه نیز به ترتیبحداقل و  افزایش داشته است. سلسیوسدرجه  1.2 به مقدار )6.2(

داشته  کاهش 0.2 افزایش و 2.2به ترتیب بر حسب درجه سلسیوس  که نسبت به بلند مدت شده استثبت  سلسیوسدرجه 

  است.
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 دماهاي حدي استان و مقایسه با بلندمدت  

  

  دماي بیشینه مطلق آذر ماه - 3جدول شماره 

  (درجه سلسیوس)
  

  بلندمدت  1398سال   1399سال 

1/23  

  قصرشیرین

25/9/99  

2/24  

  سومار

6/9/99  

8/30  

  سرپل ذهاب

13/9/89  

  

  دماي کمینه مطلق آذر ماه -4جدول شماره 

  (درجه سلسیوس)
  

  بلندمدت  1398سال   1399سال 

2/6-  

  سنقر

30/9/99  

8/6-  

  اسالم آباد غرب

1/9/99  

0/25-  

 سنقر

28/9/73  

 

روز  بیست و پنجمینبیشینه دماي مطلقی که در آذر ماه در استان رخ داده است در مشخص است که )  3در جدول (شماره 

استان می باشد. دماي بیشینه مطلق  یغربمناطق در  قصرشیریندرجه سلسیوس و مربوط به ایستگاه  1/23ماه و به مقدار 

 8/30سرپل ذهاب با دماي ایستگاه به بلند مدت در و درجه سلسیوس  2/24به ایستگاه سومار با مقدار  98استان در سال 

به ثبت رسیده است. مالحظه می شود، بیشینه مطلق آذر امسال  در ششم و سیزدهم ماهتعلق دارد که بترتیب درجه سلسیوس 

  بوده است. کمترهم از سال قبل و هم از بلند مدت استان 

  

درجه  - 2/6ماه امسال به ایستگاه هواشناسی سنقر با مقدار  دماي کمینه مطلق آذرهم نشان می دهد که )  4جدول (شماره 

درجه و بترتیب  -0/25درجه و در بلند مدت  -8/6ام ماه بوقوع پیوسته است که این دما در سال قبل  30سلسیوس و در 

رخ داده اند. از جدول باال پیداست که دماي کمینه مطلق آذر ماه امسال بترتیب در اسالم آباد غرب و سنقر آذر  ام 28و  یکم

  است.کمتر نسبت به سال قبل و بلند مدت 
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  استانهاي شهرستانمیانگین دماي  بنديپهنه - 2نقشه شماره 

 
 

  

  

بویژه نوار مرزي از غربی استان نیمه  هوا در میانگین دماي، )2(نقشه شماره  پهنه بندي میانگین دماي هوا در استاندر نقشه 

از مناطق مرکزي تا و قرار گرفته است  سلسیوس درجه 10.1-15و  15.1-20 هاي در دامنهدیگر مناطق استان باالتر و 

شهرهاي گرمسیري رسیده است.  0.1-5شروع و در مناطق شرقی به  5.1-10و در دامنه شده دما کمتر میانگین نواحی شرقی 

  . باالترین دما ها را در این ماه پشت سر گذاشته اند و سومار) (قصر شیرین استان
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  استان نسبت به بلندمدتهاي شهرستاناختالف میانگین دماي پهنه بندي  -3نقشه شماره 

 
 

  

 
  

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

و در  ،سلسیوس درجه 3.5تا  2.6مدت دما بین  نسبت به بلنداستان  شرقو  جنوب قسمت هاي کوچکی از غربپیداست که در 

افزایش داشته است و در بقیه مناطق سلسیوس نسبت به بلند مدت  درجه 2.5تا  1.6همین مناطق و در بخش هاي بزرگتري دما 

 )و بیشتر مناطق نیمه شمالی استان شهرستان کرمانشاهاز (قسمت هایی  نرمال بیشتر از نرمال تا )درجه 1.5درجه تا  0.6از  ( کمی

  بوده است.  
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  1399ماه  آذرتحلیلی بر وقوع باد در استان طی 

 هاي سینوپتیک استان وضعیت سمت و سرعت باد در ایستگاه  

  

  نام ایستگاه

  حداکثر باد  باد غالب

  سمت

  (جهت)

  درصد وقوع

  در ماه

سمت 

  (درجه)

  سرعت

)m/s(  

  8  290  12 جنوب شرقی  اسالم آباد غرب

  16  150  48 شرقی  هرسین

  12  110  22  جنوبی  جوانرود

  12  110  40  شرقی  گیالن غرب

  10  140  27  شرقی  کرمانشاه

  14  150  22  شمالی  قصرشیرین

  14  40  6  جنوب شرقی  روانسر

  12  190  4 جنوب   کنگاور

  9  210  22  غربی  سنقر

  15  150  6  جنوب  سرپل ذهاب

  16 110  52  شرقی  تازه آباد

  

هاي تازه آباد و و مربوط به ایستگاه شرقی کیلومتر بر ساعت)،  57.6(معادل  متر بر ثانیه 16حداکثر سرعت باد لحظه اي    

ولی با توجه به  درصد می باشد، 48درصد و در هرسین  52و درصد وقوع آن نیز در تازه آباد  هرسین اتفاق افتاده است

خسارتی ناشی از وزش باد در خوشبختانه اینکه خیلی شدید نبوده است، خسارتی به دنبال نداشته است. در دیگر شهرها نیز 

  می باشد. یجنوب ورقی سطح استان ثبت نشده است. در این ماه باد غالب بیشتر مناطق استان ش
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 استان سینوپتیکهاي گلباد ایستگاه 

  جوانرودگلباد  - 3نمودار شماره   کرمانشاهگلباد  - 2نمودار شماره 

 
درصد از کل ساعات دیدبانی  25: باد غالب شرقی با ایستگاه کرمانشاه

درصد و شدید ترین بادها نیز شرقی و با سرعت  24.5است. باد آرام 

  )2(نمودار شماره  .کیلومتر بر ساعت رخ داده است 18حدود 

  
درصد از ساعات دیدبانی را به  21که  جنوبی: باد غالب ایستگاه جوانرود

و باد معموال با  است درصد 41خود اختصاص داده است. باد آرام نیز 

  )3(نمودار شماره  کیلومتر بر ساعت وزیده است. 11سرعت کمتر از 

  هرسینگلباد  - 5نمودار شماره   سنقرگلباد  - 4نمودار شماره 

  
درصد، و باد غالب دوم  22: باد غالب اول آن غربی با ایستگاه سنقر

درصد گزارش شده است. باد  31درصد، و باد آرام  16غربی با جنوب 

 کیلومتر بر ساعت گزارش شده است. 29حدود جنوبی و شدید ایستگاه 

  )4(نمودار شماره 

  
  

است. حداکثر سرعت وزش  درصد 48: باد غالب شرقی با ایستگاه هرسین

وزیده است. باد شرقی کیلومتر بر ساعت و از سمت جنوب  18باد حدود 

  )5(نمودار شماره  درصد است. 13آرام نیز 



 کرمانشاهاداره کل هواشناسی استان 
 

١١ 
 

 99-9شماره بولتن 

 1399ماه آذر 

  روانسرگلباد  - 7نمودار شماره   اسالم آباد غربگلباد  - 6نمودار شماره 

  

  

  
اول : با توجه به توپوگرافی منطقه، باد غالب غرب ایستگاه اسالم آباد

و همچنین درصد  11و باد غالب دوم غربی با درصد  12با جنوب شرقی 

 درصد و حداکثر سرعت بادي که رخ داده است غربی و 68باد آرام 

(نمودار  کیلومتر بر ساعت است. 18حدود سرعتی  جنوب شرقی با

  )6شماره 

  
درصد از کل ساعات  5.5: باد غالب جنوب شرقی و حدود ایستگاه روانسر

 79دیدبانی است. در این ماه باد چندان شدیدي ثبت نشده است. باد آرام نیز 

    )7(نمودار شماره درصد بوده است. 

  قصرشیرینگلباد  - 9نمودار شماره   سرپل ذهابگلباد  - 8نمودار شماره 

  
 72 نیز درصد و باد آرام 6: باد غالب جنوبی با ایستگاه سرپل ذهاب

کیلومتر بر  29درصد را به خود اختصاص داده است. حداکثر سرعت باد 

  )8(نمودار شماره  وزیده است. شرق ساعت و در جهت جنوب

  
: باد اغلب در جهات مختلف پراکنده بوده است. باد ایستگاه قصر شیرین

 20باد غالب دوم شرقی با درصد و  22جنوبی با حدود اول شمالی غالب 

کیلومتر بر ساعت و جنوبی، همچنین باد  29حداکثر سرعت باد نیز درصد و 

  )9(نمودار شماره  درصد محاسبه شده است. 20.6آرام نیز 
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  کنگاورگلباد  -11نمودار شماره     تازه آبادگلباد  - 10نمودار شماره 

  
این ایستگاه در اکثر  .درصد 50: باد غالب شرقی با ایستگاه تازه آباد

 4ساعات دیدبانی وزش باد داشته است، بطوریکه باد آرام در این ماه 

کیلومتر بر ساعت و در  29درصد است. حداکثر سرعت باد نیز حدود 

  )10(نمودار شماره  جهت شرق وزیده است.

  
درصد . حداکثر سرعت باد هم در  3.8: باد غالب جنوبی با ایستگاه کنگاور

درصد کل دیدبانی هاي  81کیلومتر بر ساعت و باد آرام  18همین جهت و با 

مورد می  363این ماه را تشکیل می دهند. تعداد ساعات دیدبانی باد نیز 

  )11(نمودار شماره  باشد.
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  1399ماه  آذردر  استان تحلیلی بر وضعیت خشکسالی

  
  

  بندي خشکسالی هواشناسی در سطح استان بر اساس شاخصپهنه -  4نقشه شمارهSPEI  

 سه ماهه 

 
  

  

کم بارش بودن  با )،4(نقشه شماره  ماه آذرتا پایان  استان طی دوره سه ماهههواشناسی خشکسالی پهنه بندي بر اساس نقشه 

صحنه شامل سنقر  شرقشمال قسمت هایی از  داشته است.ندگی بار اهشاغلب نقاط استان کاستان در ماه هاي مهر و آبان، 

از نرمال است، لذا در این بیش  يوضعیت بهتري داشته و بارش در حد نرمال و یا مقدار، کرمانشاهو نیمه شرقی شهرستان 

سالی خشکاستان داراي  نوار مرزيبقیه مناطق بویژه  نرمال و یا خشکسالی خفیف داشته است. مناطق یا خشکسالی در حد

  است.  شدهحاکم تا خیلی شدید شدید  ،متوسط
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 1399ماه آذر 

  

  1399ماه  آذرتحلیل سینوپتیکی استان در 

 
ولی امسال شروع می شود. آبان ماه بارش موثر پاییزي در این منطقه معموالً از بلند مدت و نتایج حاصله نشان از آن دارند که  آمار

بر خالف روال معمول در آبان بارشی نداشتیم و بیشتر بارش فصل در آذر ماه رخ داد. بارش این ماه توانست کم بارشی مهر و 

در این ماه چهار سامانه ناپایدار فعال و بارش زا منطقه را تحت تاثیر خود قرار داد که نتیجه تاثیر آنها  بارش آبان را جبران نماید. 

  ر مناسبی بود که در سطح استان ثبت گردید. هاي بسیا

و به مقدار زیادي کمبود بارش  مناسبی در سطح استان گردید بسیارماه طی روزهاي اول و دوم سبب بارش هاي  آذراولین سامانه 

 در منطقه باريمیلی  500که در سطوح میانی جو و در روز اول از ناوه عمیقی که در سطح این سامانه . آبان ماه را جبران نمود

 1010با فشار داخلی  که با گسترش کم فشار سطح زمین) 6نقشه شماره ژئوپتانسیل متر ( 5680داراي ارتفاعی حدود غرب کشور 

همراه بود، در با منشاء اقیانوس هند و شارش رطوبت از همین مناطق  )5نقشه شماره ( پایین ترجغرافیایی ض هاي راز ع میلی باري

این سامانه ناپایدار و باران زا در  با فعالیت این .گسترش یافت اکثر مناطق کشور به بی کشور را در بر گرفته و سپسابتدا نواحی غر

میلیمتر و کمترین  84میلیمتر باران داشت که بیشترین مقدار بارش مربوط کرند غرب با  64بطور متوسط استان کرمانشاه دو روز 

  میلیمتر رسید.  64زارش شد. بارش شهر کرمانشاه در این دو روز به میلیمتر گ 41مقدار هم از هرسین با 

  

       
         00:00ساعت میلی باري اول آذر  500ارتفاع ژئوپتانسیل متر، سطح - 6نقشه شماره           00:00ساعت فشار سطح زمین بر حسب میلی بار اول آذر - 5شماره نقشه   

  

توانست بارش آذر  9تا  6در روزهاي که از امواج متناوبی تشکیل شده و ماندگاري بیشتري را در منطقه داشت، دومین سامانه 

این سامانه نیز تقریباً شرائط سامانه قبلی را داشته و تفاوت در طول زمان فعالیت و نیز محتواي کمتر را ایجاد نماید.  مناسبیهاي 

 5600میلی باري داراي ارتفاع  500یداست در روز اول فعالیت، مرکز ناوه در سطح فشاري پ 7رطوبت بود. چنانچه از نقشه شماره 

 1010در مناطق غربی فشار سطح زمین به  ،با گسترش کم فشار جنوبی )6نقشه شماره ( نقشه سطح زمین آندر ژئوپتانسیل متر و 

 نیمهگسترده در  يبارش ها يبراناپایدار  طینات شرا 120تا  100رودباد جنب حاره با هسته با تقویت د. همچنین یمیلی بار رس

آن با نزدیک شدن هسته سرد میانگین بارش پنج روزه این سامانه که البته بیشتر در دو روز آخر فعالیت  .شدکشور فراهم ی غرب
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میلیمتر محاسبه گردید. بیشترین و کمترین بارندگی به ترتیب به  41، در استان کرمانشاه ) 8و  7(نقشه هاي شماره  اتفاق افتاد

میلیمتر  36بارش شهر کرمانشاه در طول فعالیت این سامانه به  میلیمتر تعلق داشت. 19میلیمتر و کنگاور با  58با شهرهاي هرسین 

  رسید.

        
         00:00میلی باري ششم آذر ساعت  500ارتفاع ژئوپتانسیل متر، سطح  - 8نقشه شماره        00:00بار ششم آذر ساعت  فشار سطح زمین بر حسب میلی - 7نقشه شماره   

  

        
         00:00آذر ساعت  ممیلی باري هشت 500ارتفاع ژئوپتانسیل متر، سطح - 10نقشه شماره          00:00آذر ساعت  مفشار سطح زمین بر حسب میلی بار هشت -9نقشه شماره  

  

توانست بارش هاي خوبی برجاي آذر  17تا  13در روزهاي روز در مناطق غربی کشور فعال بود،  5که این نیز  موثرسامانه سومین 

تا  100با هسته  يرودبادبا هکتوپاسکال  300در سطح این سامانه گذارد و کامال کم بارشی ماه هاي قبل پاییز را جبران نماید. ب

 این سامانه هکتوپاسکال 500امواج سطح  .را به دنبال داشتصعود هوا در اکثر نقاط کشور  طیشراتقویت  همراه بود کهنات  110

که  استاز آن  یفشار حاک انیگراد زیناچ راتییتغ شد. در سطحبارش و رعدوبرق ، یهوا سبب بارندگ يدما لیضمن تعد داریناپا

که کسترش پرفشار از سمت شمال  )11نقشه شماره در ادامه نقشه هاي سطح زمین (. اتفاق نمی افتددر سطح استان  يدیوزش باد شد

 که ناوه عمیقی را در حال نزدیک شدن به کشور با خود دارد،) 12نقشه شماره میلی باري ( 500و سطح  شرق کشور نشان را می دهد
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میلی باري می رسد و  1020، بطوري که فشار سطح استان به حدود می کنیم گرینویچ مشاهده  00.00آذر ساعت  14 روز در

   در مناطق سردتر استان می گردد.بویژه بارش  تقویتسبب  ریزش هواي سرد

        
         00:00آذر ساعت  14میلی باري  500ارتفاع ژئوپتانسیل متر، سطح -12نقشه شماره                 00:00آذر ساعت  14فشار سطح زمین بر حسب میلی بار -11نقشه شماره 

 500هفدهم آذر ماه مشاهده می گردد با کاهش ارتفاع سطح ) 14(نقشه شماره و ) 13شماره فشار سطح زمین (نقشه در نقشه هاي 

گذاشته بر جاي اثر خود را در این روز بیشترین این سامانه متري  60با کاهش  و ژئوپتانسیل متر 5640به  5700میلی باري از 

میانگین بارش پنج روزه این سامانه که این نیز بیشتر در دو روز آخر فعالیت خود و با نزدیک شدن هسته سرد آن اتفاق افتاد است. 

ایستگاه میلیمتر و  29با  ماهیدشت ایستگاهمیلیمتر محاسبه گردید. بیشترین و کمترین بارندگی به ترتیب به  18در استان کرمانشاه  ،

  میلیمتر رسید. 22بارش شهر کرمانشاه در طول فعالیت این سامانه به  میلیمتر تعلق داشت. 7با  گیالنغرب

  

     
         00:00آذر ساعت  17میلی باري  500ارتفاع ژئوپتانسیل متر، سطح -14نقشه شماره    00:00آذر ساعت  17فشار سطح زمین بر حسب میلی بار -13نقشه شماره 

از نواحی غرب تا جنوب غربی وارد آذر ماه  28تا  26روزهاي بارش هاي پاییز را تکمیل نمود در  آخرین سامانه اي که در آذرماه

با هسته  يرودباداین سامانه هکتوپاسکال  300در سطح میلیمتر بر جاي بگذارد.  12میانگین بارشی حدود  توانستکشور شد و 
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میلی باري و  1015با هسته  جنوبی کم فشارتوسعه در مناطق غربی  نمود.کشور عبور  یجنوب مهیاز نتشکیل و نات  100تا  90

  از مشخصه هاي این سامانه فعال بود. ژئوپتانسیل متر  5640باري آن نیز  میلی 500ارتفاع سطح 

در  و و رعدوبرق یوزش باد، بارندگ گاهی ،يمنطقه ابر آن موج اول ریتاث این سامانه از دو موج اصلی تشکیل شده بود که با

 یدر نواح رگباري و يبارش هااستان نقاط نیز در اکثر  سامانه نی. موج دوم اهمراه بودبا رگبار برف  ریسردس یاز نواح یبرخ

  )16و  15(نقشه هاي شماره . به همراه داشترگبار برف  ریسردس

  

              
         00:00آذر ساعت  17میلی باري  500ارتفاع ژئوپتانسیل متر، سطح -16نقشه شماره             00:00آذر ساعت  17فشار سطح زمین بر حسب میلی بار -15نقشه شماره 
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  1399ماه  آذرتحلیلی بر مخاطرات جوي دراستان طی 

  

چهار سامانه ناپایدار فعال و بارش زا منطقه را تحت تاثیر خود قرار داد که نتیجه تاثیر آنها  بارش هاي بسیار در آذر ماه امسال، 

مناسبی بود که در سطح استان ثبت گردید. ولی با توجه به مشخصات این سامانه ها که رخداد آنها در این فصل عادي و مورد 

ارش هاي شدیدي بود، فقط در نواحی شهري با آبگرفتگی معابر عمومی مواجهه انتظار می باشد، بارش هاي مناسب که گاهاً ب

بودیم که آنهم طبیعی است و موضوع خیلی مهمی قلمداد نشده و مخاطره محسوب نمی شود. لذا خوشبختانه در این ماه مخاطره 

  اي به ثبت نرسید.
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 1399ماه آذر 

  

  1399ماه  آذرگزارشی از فعالیت هاي توسعه هواشناسی کاربردي استان طی 

  
  
  شد.انجام عملیات کشاورزي جهت به کشاورزان الزم هاي توصیه  

  شرکت نمودندمربوطه دوره هاي برخط و ویدئو کنفرانسی در همکاران گروه تهک .  

 تهیه شد. ویژه طرح تهکروزه  30 چشم انداز وضعیت جوي  

انجام شد. تخمین مقدار بارش هفتگی با احتمال وقوع  

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

  در بخش کشاورزي مانند گلخانه ها، صورت گرفت.

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

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

  پیش بینی آلودگی شهري در  جانمایی دفن نخاله هاي شهري ومربوط به حضوري در جلسات کارشناسان این اداره کل

  نمودند.یست استان شرکت اداره کل محیط ز
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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 باشددر یک منطقه می هاي بادلباد، 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 بر ثانیه سنجیده می باشد که با نات یا مترشده 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

ا، نشانگر سرعت باد و هخامت 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

و جهت هاي باد منطقه آمار و اطالعات هواشناسی گرفته شده و تعداد فراوانی باد، باد آرام، سرعت . 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 ترینه. عمدگلباد 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 شمال، شمالها غالباً در هشت سمت روي 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  فراوانی هر گستره در سمتشود. اگر  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 .اشوندمهمی در جریانات هوا می گلباد بدون نقشه برجستگی (توپوگرافی) دشوار است زیرا اثرات محلی باعث تغییرات

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

  .ره کردسنجی براي استفاده از انرژي باد اشایابی جهت گسترش فضاي سبز، و امکانجهت باد غالب منطقه، مکان
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  تقدیر و تشکر

  

جداول، نمودارها و نقشه هاي مورد  اغلب که خشکسالی مدیریت بحراناقلیم و مراتب تقدیر و تشکر از همکاران مرکز ملی  -1

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

ه اند سپاسگزاري و تقدیر می نقش داشتاین بولتن که به نحوي در تهیه اطالعات الزم براي تدوین  از تمامی همکاران استانی -2
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