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در باالترین نقطه پارک چشم انداز کامل و زیبایی ت که  اس  ایران توریستی   های پارک  زیباترین  و   رینتپارک کوهستان از بزرگ

شبیه سازی از یک جنگل کوچک است.   این پارک  .را دارد»بام کرمانشاه«  شهرت  و به همین دلیل    نمایان است  رمانشاه کاز شهر  

 . دیل کرده استبه قطعه کوچکی از بهشت تب  آن رارختان با طنین زیبای آبشار ها، انبوه د آواز دلنشین پرندگان، خنکی مطبوع

 پارک کوهستان 

 00-08شماره بولتن 

 1400ماه   آبان
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 00-08شماره بولتن

 1400ماه   آبان

 چکیده 

ترین و فراگیرترین سامانه این ماه، در  پربارش .  دادندتحت تاثیر قرار  در این ماه  پنج سامانه بارشی جو منطقه را  

ناپایدار در روز بیستم در غرب ترکیه مستقر و    میلی باری ناوه   500در سطح  ماه اتفاق افتاد که    21و    20روزهای  

. فرارفت تاوایی مثبت در جو منطقه، از نکات قابل توجه  رسید  شمال عراق   به متر آن    5640در بیست و یکم هسته  

 میلی باری داشت.    5میلی باری این روز بود. در روز پنج شنبه فشار هوا نسبت به روز قبل کاهش   500ر نقشه د

درصد کاهش داشته است. بارش سال    58.3میلی متر است که نسبت به هنجار آن    31.0بارش آبان ماه کرمانشاه  

 ت.  درصد از بارش سال آبی را تامین نموده اس 6.3جاری تا پایان ماه 

درجه سلسیوس   16.0درجه سلسیوس و قصرشیرین با    2.3به ایستگاه سنقر با  ماه امسال    آبانحداقل و حداکثر دمای  

درجه سلسیوس افزایش نشان    2.1درجه سلسیوس کاهش و قصرشیرین    0.7که نسبت به بلند مدت سنقر  ،  تعلق دارد

سلسیوس محاسبه شده است که نسبت به بلند مدت  درجه    13.3می دهند. میانگین دمای استان امسال در این ماه  

 .  درجه سلسیوس افزایش داشته است 1.0( به مقدار 12.3)

درجه سلسیوس و مربوط به ایستگاه سومار می    4/35ماه استان در یازدهم ماه و به مقدار    آبانبیشینه دمای مطلق  

 درجه سلسیوس تعلق دارد.   37.0ی باشد. دمای بیشینه مطلق بلند مدت هم به ایستگاه قصرشیرین با دما

رخ  بیست و هفتم ماه  درجه سلسیوس تعلق دارد که در      -4.4ماه امسال به سنقر با مقدار    آباندمای کمینه مطلق  

 .  استرخ داده   سنقر دردرجه سلسیوس و   -11.2داده است و این دما در بلند مدت 

درصد در ماه که   24قصرشیرین با وقوع به ایستگاه مربوط کیلومتر بر ساعت و  68.4حداکثر سرعت باد لحظه ای 

 مختلف پراکنده است.های در جهت استان این ماه . باد غالب در جهت شمالی وزیده است

درصد استان را خشکسالی    95بسیار شدید شده اند. بیش از  شدید تا  در این ماه اغلب مناطق استان درگیر خشکسالی  

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

به بخش کشاورزی وارد نشده است، اما با    یخسارتولی    ،دیرتر اتفاق افتادماه    آبانهنجار  نسبت به    موثر  بارش

 کمبود علوفه از اثرات کم بارشی شمار می روند.   و ،کاهش برداشت محصول از ماه های قبل سالش بار کمبود

چشم انداز  تلفنی به کشاورزان،    -راهنمایی و مشاوره حضوری  شرکت در جلسات درون استانی،ماهنامه ،    انتشار

عه  و رسم نمودار های دمایی از اهم فعالیت های توستوصیه در صرفه جویی از مصرف آب  بلند مدت وضع هوا،  

 . هواشناسی کاربردی می باشد
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 00-08شماره بولتن

 1400ماه   آبان

 1400  ماه آبانبارش استان در  تحلیلی بر وضعیت

 

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

 

 

  میلی  43.4نسبت به مقدار هنجار این ماهمتر است که    میلی  31.0  کرمانشاه  ماه امسال در استان  آبانبارش  میانگین  

متر    میلی    74.4و    41.4در سال قبل و بلند مدت به ترتیب  بارش این ماه    داشته است.  کاهش   (درصد  58.3  متر )

بارش سال آبی را تامین  از  درصد    6.3جاری تا پایان این ماه    آبیسال  همچنین بارش    .(1)جدول شماره    بوده است

شماره  جدول  )در جدول باال    می شود.  کمی محسوب  بارشو سال قبل    بلند مدتبازه مشابه  نسبت به    و  ه استنمود

 .  های استان به نمایش در آمده استستان شهرهمه ، اختالف و مقایسه بارندگی در این ماه برای (1
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 00-08شماره بولتن

 1400ماه   آبان

 1400ماه  آبانپایان  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

داشته  بارندگی تغییر زیادی  مدت    دنسبت به بلنشهرهای استان    همه در  ،  نسبت به دوره آماری  ماه  آبان  کم  بارش

نیز    .است تامین آب  به  درصد  توجه  بلند مدت    کاهش با  به  نسبت  . داشته است  قابل مالحظه  ی کاهش بارندگی، 

درصد  باال به وضوح    نمودار   درصد به شهر داالهو تعلق دارد.  10بیشترین درصد تأمین بارش سال آبی با مقدار  

   نشان می دهد.تأمین بارش سال آبی همه شهرهای استان را 
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 00-08شماره بولتن

 1400ماه   آبان

 مجموع بارش استان   دی بن پهنه

 

 1400 ماه آبان مجموع بارش استان در  بندی پهنه  یالگو : (1شکل شماره)

 

تا    55بیشترین بارش ها در دامنه  از شکل پیداست که  ماه را نشان می دهد،    آبانبارش تجمعی    ،(1شماره  )  شکل

در محدوده    ششمال شهرستان کرمانشاه بار متر و در نواحی شمالی استان )اورامانات( اتفاق افتاده است.    میلی  75

جنوب اسالم    درکمترین بارش ها  .  می باشدمتر    میلی  28تا    14متر و در جنوب این شهرستان بین    میلی  55تا    28

 رخ داده است. متر   میلی 20تا  7 بازهآباد غرب، قصرشیرین، هرسین، شرق سنقر و شمال شرق صحنه و در 
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 00-08شماره بولتن

 1400ماه   آبان

 1400ماه   آبانان در تحلیلی بر وضعیت دمای است 

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

 

 

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

درجه    0.7  سنقرتعلق دارد، که نسبت به بلند مدت    سلسیوسدرجه    16.0و قصرشیرین با    درجه سلسیوس   2.3با    سنقر

نشان می دهند. میانگین دمای استان امسال در این ماه  افزایش    درجه سلسیوس  2.1  قصرشیرین  وکاهش  سلسیوس  

افزایش داشته    سلسیوسدرجه    1.0  به مقدار  (12.3)  که نسبت به بلند مدتشده است  محاسبه    سلسیوسدرجه    13.3

شده  ثبت    سلسیوسدرجه    11.8و      18.7و    4.8  دمای شهر کرمانشاه نیز به ترتیب  و میانگین  حداکثر  ،حداقل  است.

  افزایش  درجه سلسیوس  0.4و میانگین    درجه  0.8حداکثر    ،  درجه  0.1دما  حداقل    ،که نسبت به بلند مدتاست  

   .ندداشته ا
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 00-08شماره بولتن

 1400ماه   آبان

 استان و مقایسه با بلندمدت  دی دماهای ح

 ماه  آباندمای بیشینه مطلق   -3جدول شماره  

 )درجه سلسیوس(

 بلندمدت 1399سال  1400سال 

4/35 

 سومار 

11/8/1400 

0/37 

 سومار 

3/8/99 

0/37 

 قصرشیرین 

2/8/89 

 

است  درجه سلسیوس    4/35  آن  و مقدار رخ داده است  ماه   یازدهماستان در   1400سال  ماه    آبان بیشینه دمای مطلق  

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

 37.0با دمای  قصرشیرین  به ایستگاه  هم  بلند مدت    بیشینه دمای مطلق  و  03/08/99و در تاریخ  درجه سلسیوس    0/37

بیشینه    که  می شود  . مالحظهرخ داده است  (  3)جدول شماره    02/08/89در تاریخ    تعلق دارد که  درجه سلسیوس

 .است کمتر درجه سلسیوس 1.4  به مقدار و بلند مدت  سال قبل  ازامسال استان  ماه آبانمطلق 

 

 مطلق آبان ماه  دمای کمینه - 4جدول شماره  

 )درجه سلسیوس(

 بلندمدت 1399سال  1400سال 

4/4- 

 سنقر 

27/8/1400 

4/2- 

 سنقر 

29/8/99 

2/11- 

 سنقر 

25/8/1380 

 

  - 4.4با مقدار    سنقرماه امسال به ایستگاه هواشناسی    آبان( نشان می دهد که دمای کمینه مطلق    4جدول )شماره  

درجه و در بلند مدت    -2.4این دما در سال قبل    و  رخ داده استماه    بیست و هفتمدر    که تعلق دارد  درجه سلسیوس  

رخ داده اند. از جدول باال پیداست    سنقردر  و    آبان  پنجمبیست و  و    در بیست و نهمو بترتیب  سلسیوس  درجه    -11.2

درجه    6.8بلند مدت  به    نسبت  وسردتر  درجه سلسیوس    2ماه امسال نسبت به سال قبل    آبانکه دمای کمینه مطلق  

 .است  داشته گرم تر سلسیوس
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 00-08شماره بولتن

 1400ماه   آبان

 های استانمیانگین دمای شهرستان  دیبن پهنه

 

 های استان میانگین دمای شهرستان دی بنپهنه - (2شکل شماره )

 

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

 20-25  در دامنه باالتر و  به مراتب  گر مناطق استان  دیاز    )قصرشیرین و سومار(  نوار مرزی بویژه  استان    های مرزی 

دما کمتر  میانگین  ،  بخصوص قسمت های شرقی استان  استانمناطق  دیگر    درو  قرار گرفته است    سلسیوس  درجه

تا   شهرستان کرمانشاه  شرقاز    میانه های استانو در    قرار گرفته استسلسیوس  درجه    5-10در دامنه  بیشتر  و  شده  

گیالنغرب، سرپل ذهاب و  . داردقرار درجه سلسیوس  10-15 میانگین دما در بازه، غرب داالهو و اسالم آبادغرب

 درجه سلسیوس قرار داشته اند.   15-20نیز در بازه دمایی  تازه آباد
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 00-08شماره بولتن

 1400ماه   آبان

 های استان نسبت به بلند مدتالف میانگین دمای شهرستانتاخ  دیبن پهنه

 

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

 

ماه نسهبت به بلند مدت نشهان می   آباناسهتان را در  سهطح در   که اختالف میانگین دما( 3شهماره   شهکل)در نقشهه باال  

از  افزایشهی    نسهبت به بلند مدت  ،)گیالن غرب و نیمه جنوبی قصهرشهیرین( اسهتانغرب  جنوب   در میانگین دمادهد،  

مقدار هنجار   در حدود  اسهتاننیمه شهرقی بخش های عمده ای از    دردما درجه سهلسهیوس داشهته اسهت.   3.5تا  2.5

کمتر از مقدار بلند مدت یا هنجار  سهلسهیوسدرجه   1.5تا   0.5از  بخش های کوچکی  و بطور پراکنده و در   اسهت

دمای هوا نسهبت  و تازه آبادسهرپل ذهاب داالهو،   همچنین می توان گفت در قسهمت هایی از شههرسهتان اسهت.  شهده

 جارهندرجه سهلسهیوس را نشهان می دهد. شهرق شههرسهتان کرمانشهاه دما در حد    2.5تا    1.5افزایشهی بین به بلند مدت  

 .است آنکمتر از درجه سلسیوس  1.5تا  0.5 حدود و یا
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 00-08شماره بولتن

 1400ماه   آبان

 1400 آبانتحلیلی 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) 

 8 290 32 غربی اسالم آباد غرب

 16 240 28 شرقی هرسین

 8 270 18 جنوبی جوانرود 

 14 090 66 شرقی گیالنغرب

 13 300 22 جنوب شرق  کرمانشاه 

 19 280 24 شمالی قصرشیرین 

 9 020 18 شمال شرق  روانسر 

 15 020 10 شمال  کنگاور

 10 210 16 جنوب غرب سنقر 

 12 110 20 جنوب شرقی سرپل ذهاب

 17 100 46 غربی تازه آباد 
 

 کیلومتر بر  68.4)معادل    متر بر ثانیه  19حداکثر سرعت باد لحظه ای  ( مشاهده می شود که  5در جدول )شماره  

این  بعد از    ، وزیده است  شمالی  در جهت   در ماه که درصد    24ا وقوع  قصرشیرین بساعت( و مربوط به ایستگاه  

همگی  که  وزیده است    غرب و از سمت    تازه آباد کیلومتر بر ساعت( در شهر    61.2متر برثانیه )معادل    17باد  ایستگاه  

در این ماه   در جدول آمده است.دیگر شهرها سرعت و جهت وزش حداکثر باد  .دن می شوندیدی محسوب شباد 

 در جهت خاصی نیست و در جهات مختلف پراکنده است. استان باد غالب 
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 00-08شماره بولتن

 1400ماه   آبان

 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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 00-08شماره بولتن

 1400ماه   آبان

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

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

   
 گلباد پاوه -17شماره   شکل صحنه گلباد  -16شماره   شکل گلباد گیالن غرب  -15شماره   شکل
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 00-08شماره بولتن

 1400ماه   آبان

 1400ماه  آبان در  استان  تحلیلی بر وضعیت خشکسالی

 

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

 

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

شده    شدیدبسیار  شدید و یا    درگیر خشکسالی   استان مناطق    اغلب،  نسبت به بلند مدتاخیر  ماه  سه  کاهش بارندگی  

استان از نظر  و بقیه  و یا بسیار شدید  خشکسالی شدید  را   درصد استان  95بیش از  مذکور پیداست که  از شکل  اند.  

  هستند. خفیف  خشکسالی خشکسالی در حد 
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 00-08شماره بولتن

 1400ماه   آبان

 ماه  آبان -تحلیلی بر وضعیت همدیدی استان 

 

 ماه  آبانالف( بررسی همدیدی سامانه های جوی در 

 

بررسی آماری و شواهد عینی حاکی از آن است که بارش موثر پاییزی در استان کرمانشاه، به طور معمول از آبان  

ماه )بویژه نیمه دوم( آغاز می شود. آبان ماه امسال در مجموع پنج سامانه بارشی جو منطقه را تحت تاثیر قرار دادند  

در  نقطه ای میلی متر بود. کمترین سهم بارش  31دود که متوسط بارش حاصل از آن ها در سطح استان، چیزی ح

میلی متر به ثالث باباجانی تعلق گرفت. هرچند    98میلی متر به هرسین و بیشترین سهم بالغ بر    18این ماه به میزان  

ترین ثالث باباجانی رخ داد؛ اما پربارش ایستگاه  میلی متر، در روز هفتم و در  44ساعته به مقدار  24بیشترین بارش 

و فراگیرترین سامانه این ماه، در روزهای بیستم و بیست و یکم ماه اتفاق افتاد که بررسی همدیدی آن در ادامه  

 آمده است.

 

 آبان  21و  20بررسی سامانه ناپایدار روزهای 

 

دیده می شد که  ثانیه در مرکز ترکیه    بر  متر  30آبان رودبادی با هسته    19میلی باری روز چهارشنبه    300در سطح  

آبان، تقویت شد به    20ثانیه آن تا شمال عربستان کشیده شده بود، این رودباد در روز پنج شنبه    بر   متر  80زبانه  

ثانیه آن جنوب غرب ایران را فرا گرفت.    بر  متر  100ثانیه آن در شمال عربستان و زبانه    بر  متر  140طوری که هسته  

نطقه تقویت چرخند زایی رودباد )سمت چپ و سرد خروجی جت( مهمترین  قرار گرفتن جو استان کرمانشاه در م

 نکته قابل توجه در این روز بود. 

ناپایدار در غرب ترکیه مستقر شده بود که در روز پنج   ( ناوه03میلی باری روز چهارشنبه )نقشه    500ر سطح  د  

(. 04ل خلیج فارس را تحت تاثیر داشت )نقشه  متر آن تا شما  5760متر آن در شمال عراق و زبانه    5640شنبه هسته  

 میلی باری این روز بود.  500تشدید شیو ارتفاع و فرارفت تاوایی مثبت در جو منطقه، از نکات قابل توجه در نقشه  
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 00-08شماره بولتن

 1400ماه   آبان

           
                 1400آبان  20میلی باری   500(: نقشه ارتفاع سطح 20شکل شماره )        1400آبان  19میلی باری  500(: نقشه ارتفاع سطح 19شکل شماره )

          

درصد در روز پنج شنبه   70تا    60درصد در روز چهارشنبه به    20تشدید صعود هوا و افزایش متوسط رطوبت از  

درصد در روز    30  میلی باری نیز، از   850متوسط رطوبت در سطح    میلی باری جلب توجه می کرد.  700در سطح  

 درصد در روز پنج شنبه افزایش می یافت.  50چهارشنبه به 

میلی باری فشار در روز    5بررسی الگوهای فشار در سطح آزاد دریا )سطح زمین( از افزایش شیو فشار و کاهش  

 ( حکایت داشت.   9( نسبت به روز قبل )شکل شماره  10پنج شنبه )شکل شماره 

 

      

                         1400آبان  20( نقشه فشار سطح دریا در 22شکل شماره )                   1400آبان  19( نقشه فشار سطح دریا در 21شکل شماره )    

                   

میلی    21این سامانه که ما را مجبور به صدور دومین هشدار در سطح نارنجی کرد؛ توانست بارش متوسطی بالغ بر  

 میلی متر در پاوه به ثبت رسید.  34متر برای سطح استان در پی داشته باشد. بیشترین بارش این سامانه به مقدار 
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 00-08شماره بولتن

 1400ماه   آبان

و متوسط    6.9ایستگاه تابعه استان، در آبان ماه امسال، متوسط کمینه دمای هوا    20بر اساس داده های روزانه از  

درجه سلسیوس زیر صفر در روز بیست و    4.4ین دمای کمینه  درجه سلسیوس به ثبت رسید. کمتر  20بیشینه آن  

کیلومتر   65درجه سلسیوس در روز یازدهم از سومار و شدیدترین باد    35.4هفتم از سنقر،  بیشترین دمای بیشینه  

 برساعت در روز دوازدهم از قصرشیرین گزارش شد.       

 

 ماه آباندما در بیشینه و کمینه ب(بررسی همدیدی بی هنجاری 

 

  در آبان ماه (  2طبق نمودار) شماره  در استان، نوسان بی هنجار دمای شبانه بود.     1400ماه   مهمترین ویژگی آبان

درجه    19.1دمای هوای بیشینه در بیشتر روزها،  نزدیک نرمال و کمتر از سال گذشته بود. میانگین دمای بیشینه  

 ( بود.درجه سلسیوس 22سلسیوس)سال گذشته 

 
 

 

 

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

( نیز در  نیمه نخست ماه، گرمتر از نرمال و در نیمه دوم ماه نزدیک نرمال و گاهی کمتر از  3دمای کمینه )نمودار شماره  

آبان از مهمترین نوسان های این ماه بود )کمینه    27و    19استان در بامداد روزهای  نرمال بوده است؛ کاهش دمای کمینه در  

درجه    5.5درجه سلسیوس )سال گذشته    5.1درجه سلسیوس رسید(. میانگین دمای کمینه این ماه    -1.0کرمانشاه به حدود  

 بود. (سلسیوس
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 00-08شماره بولتن

 1400ماه   آبان

 

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

 در آبان ماه   دمامیانگین تحلیل سنجش از دور ج( 

 

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

درجه    23تا    9دامنه تغییرات دمایی از  شبیه سازی شده است.  ماه    آبان میانگین 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.  و مرز بین تازه آباد و کرند غرب شرق اورامانات و بخش های شمال  شرق کرمانشاه ،کنگاور

 

 

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

 

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

درجه سلسیوس است،    2.0بیشترین تغییرات که حدود    .است  باالتر  سلسیوسدرجه    0.75تا    0.25نقاط استان حدود  
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 00-08شماره بولتن

 1400ماه   آبان

به دلیل خطا  الزم به ذکر است که،  . شمال استان )اورامانات( و سومار و قصرشیرین استبخش هایی از  به  مربوط  

کامل  ایستگاه تطابق ثبت شده در با دمای  ممکن است  مقادیر دما ،ها و اصالحاتی که روی تصاویر انجام می شود

 .شته باشدندا

 

 
 1400ماه سال  آبانمیانگین دمای  بی هنجاری نقشه   –( 24شکل شماره )
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 00-08شماره بولتن

 1400ماه   آبان

 1400ماه  آباناستان طی  تحلیلی بر مخاطرات جوی در

 

سامانه های ناپایداری که اثرگذار بودند، معمولی و با پدیده غیر منتظره و مخربی  بطور نسبی    ماه امسال  آباندر  

میلیمتر محاسبه شده      74.4نیز    آنمقدار هنجار    ومیلیمتر است    31.0ماه در استان کرمانشاه    این بارش    همراه نبودند.

  برای  ی خسارتانجام کشت پاییزه به تعویق افتاده است ولی    داشته است و کاهش    بارندگی نسبت به نرماللذا    است.

نسبت به  محصوالت کشاورزی برداشت کاهش  فصل بهار، کمبود بارش در محسوب نمی شود. بخش کشاورزی 

  به شمار  سال جاری اثرات کم بارشی از کمبود 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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 00-08شماره بولتن

 1400ماه   آبان

 1400ماه   آبانگزارشی از فعالیت های توسعه هواشناسی کاربردی 

 

 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. 1400ماه سال  آباننقشه میانگین دما و بی هنجاری میانگین دمای  -4

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

 شد. ارسال   هواشناسی کاربردی سازمانتوسعه به اداره تکمیل و ماهنامه تخصصی  -6

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

 .نمودند
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 00-08شماره بولتن

 1400ماه   آبان

 ها پیوست

 گلباد کلی  عرفیم ✓

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

هایی که برای شاخص باد  دبانی آبان نی وقوع باد، تعداد  ا جهت باد. منظور از فراوو  دهد: فراوانی وقوع باد، سرعت باد باد را نمایش می

جهت  و  شود  سنجیده میباشد که با نات یا متر بر ثانیه  انجام 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    و گردند  ترسیم می  ماهانه نه یا  یاگلباد به صورت سال.  ها نشانگر تعداد وقوع باد استسرعت باد و طول گلنشانگر  

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 میهحاسبه شده و سپس درصد هر یک از شاخصآرام، سرعت و جهت باد م

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

است.    WR-plotافزار افزار مورد استفاده در ترسیم گلباد نرمنرم ترین. عمده افزار ویژه گلباد گرددتهیه شده و وارد نرم Excelفایل

 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  دایره شود. سمت متر  بر روی  باد  غالباً در هشت سمت شمال، شمال های  ، شرقی، جنوبشرقی، شرقی، جنوبها 

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

فراوانی هر گستره در  شود. اگر  ها مشخص میشوند. آنگاه فراوانی هر گستره سرعت باد با توجه به سمت باد بر روی دایره می  آبان نب

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

تغییرات به  ز کاربردهای گلباد می.اشوندمهمی در جریانات هوا می  باعث  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 

 .ره کردسنجی برای استفاده از انرژی باد اشاامکان
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 00-08شماره بولتن

 1400ماه   آبان

 

 

 و تشکر  دیر تق

 

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 تق نقش داشتاین بولتن  که به نحوی در تهیه اطالعات الزم برای تدوین    از تمامی همکاران استانی -2

 . می نماییم 

 :  1400سال ماه  آبان  (6)شماره بولتنهمکاران 

 علی محمد زورآوند  -1

 مهر  شاهپور شایگان -2

 سعید قاسمی  -3

 محمد احمدی -4

 حمزه مرادی -5

 محمدرسول جلیلی -6

 

 


