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 00-11شماره بولتن  
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 00-11  شماره بولتن

 1400ماه   بهمن 

 چکیده 

میلی متر بود..   35متوسط بارش حاصل از آن ها    وسامانه بارشی منطقه را تحت تاثیر قرار دادند    4در بهمن ماه  

  24میلی متر به پاوه تعلق گرفت. بیشترین بارش  78میلی متر به قصرشیرین و بیشترین سهم  18کمترین سهم بارش 

 . بهمن بود 22و   21سامانه روزهای آنها ترین و فراگیرترین میلی متر در پاوه رخ داد؛ اما پربارش  29ساعته 

داشته است. بارش سال آبی    کاهش   درصد     43.0  نسبت به مقدار هنجار  که میلی متر    50.7ماه کرمانشاه  بهمن  بارش  

کاهش  درصد از بارش سال آبی را تامین نموده است و نسبت به بازه مشابه بلند مدت     33.5ماه  تا پایان  نیز  جاری  

 .است داشته

  16.9درجه سلسیوس و قصرشیرین با    -5.8با    سنقرماه امسال به ترتیب به ایستگاه    بهمن حداقل و حداکثر دمای  

مدت   بلند  به  نسبت  که  دارد،  تعلق  سلسیوس  سلسیوس    0.6سنقر  درجه  درجه    0.6و قصرشیرین    کاهشدرجه 

درجه سلسیوس محاسبه شده است که   3.1میانگین دمای استان امسال در این ماه نشان می دهند.  افزایشسلسیوس 

 درجه سلسیوس افزایش داشته است.   0.4( به مقدار 3.5نسبت به بلند مدت )

درجه سلسیوس است که مربوط به ایستگاه    24.8ماه و مقدار آن    بیست و سوم ماه استان در    این یشینه دمای مطلق  ب

   درجه سلسیوس تعلق دارد.   28.5با دمای سومار می باشد. بیشینه دمای مطلق بلند مدت هم به ایستگاه   سومار

ماه رخ   هشتمدرجه سلسیوس تعلق دارد که در بیست و  -21.0سنقر با مقدار ماه امسال به  بهمندمای کمینه مطلق 

 . استرخ داده   کنگاور سنقر و که در سلسیوس درجه  -29.5داده است و این دما در بلند مدت 

درصد در ماه و در    13کنگاور با وقوع  ایستگاه  کیلومتر بر ساعت و مربوط به      75.6حداکثر سرعت باد لحظه ای 

 در این ماه جهت باد بیشتر متغیر و به نوعی باد غالب نداشته است. .وزیده است جنوب غربجهت 

استان )بجز قسمت هایی ازسنقر، صحنه، جوانرود و پاوه( درگیر خشکسالی    کلماه    بهمنطی دوره سه ماهه تا پایان  

 از خفیف تا بسیار شدید شده اند.

سامانه بارشی منطقه را تحت تاثیر قرار دادند که بجز آب گرفتگی معابر اثر مخربی به همراه نداشتند.   4در بهمن ماه  

 لی این هم خسارتی با خود به همراه نداشت. روز اول ماه با پدیده بارش برف و یخبندان همراه بود و

چشم انداز بلند مدت وضع هوا،  ،  و دانشجویان  راهنمایی و مشاوره کشاورزان  شرکت در جلسات درون استانی،

از مصرف آب   در صرفه جویی  دمایی توصیه  های  نمودار  رسم  ماهنامه    و  انتشار  توسعه  و  های  فعالیت  اهم  از 

 . می باشد دیهواشناسی کاربر
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 00-11  شماره بولتن

 1400ماه   بهمن 

 1400 ماه  بهمنبارش استان در  تحلیلی بر وضعیت

 

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

 

 

  میلی   89.0)  نسبت به مقدار هنجار این ماهمتر است که    میلی   50.7  کرمانشاه  ماه امسال در استان   بهمنبارش  میانگین  

 بوده است متر    میلی    89.0و    73.3سال قبل و بلند مدت به ترتیب    بارش  داشته است.  کاهشدرصد      43.0  (متر

ه  نمودبارش سال آبی را تامین  از  درصد    33.5  ،جاری تا پایان این ماه  آبیسال  همچنین بارش    .(1)جدول شماره  

، اختالف  (1شماره  جدول  )در جدول باال    .یافته است  کاهش  بارشو سال قبل    بلند مدتبازه مشابه  نسبت به    و  است

 .  های استان به نمایش در آمده استستان  شهرهمه و مقایسه بارندگی در این ماه برای  
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 00-11  شماره بولتن

 1400ماه   بهمن 

 1400ماه  بهمنپایان  تادرصد تأمین بارش سال آبی استان 

 

 درصد تأمین بارش سال آبی استان  -1نمودار شماره 

 

بلند  دوره مشابه در  بت به  را نسماه    بهمنتا پایان    تامین بارش سال آبی استاندرصد   (1شماره  نمودار    )  باال  نمودار

نسبت  شهرهای استان    همهدر  ،  نسبت به دوره آماری  سال زراعی امسال  کم  بارشبا توجه به    .نشان می دهدرا    مدت

،  کمتر  با توجه به بارندگیدرصد تامین آب نیز    .داشته استدی  زیاکاهش    ماه  بهمنتا پایان    بارندگیمدت    دبه بلن

درصد    48. بیشترین درصد تأمین بارش سال آبی با مقدار  نشان می دهد  قابل مالحظه   ی کاهشنسبت به بلند مدت  

   نشان می دهد.درصد تأمین بارش سال آبی همه شهرهای استان را باال به وضوح   نمودار تعلق دارد. پاوهبه شهر 
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 00-11  شماره بولتن

 1400ماه   بهمن 

 مجموع بارش استان    دیبن پهنه

 

 1400 ماه بهمنمجموع بارش استان در  دی بنپهنه  یالگو : (1شکل شماره)

 

  55بین  بازه  بیشترین بارش ها در  از شکل پیداست که  ماه را نشان می دهد،   بهمن بارش تجمعی    ،(1شماره  )  شکل

، سومار و نیمه غربی گیالنغرب می باشد. قسمت  کل استان بجز شهرهای مرزی قصر شیرین  متر در  میلی    75  تا

در    (میلی متر  140تا    75)بین بارش های بهتری را    جنوب کرمانشاه  ، صحنه، کنگاور وپاوههای  هایی از شهرستان  

کمترین  داشته اند که    میلی متر  20تا    4بارشی بین  صر شیرین، سومار و نیمه غربی گیالنغرب  قاین ماه داشته اند.  

 در استان می باتشد.ماه این بارش  
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 00-11  شماره بولتن

 1400ماه   بهمن 

 1400ماه   بهمنتحلیلی بر وضعیت دمای استان در 

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

 

 

 -5.8با    سنقر  های   به ایستگاهبوقوع پیوسته است  در استان  ماه امسال که    بهمنحداقل دمای  ،  (2شماره  )در جدول  

   0.6   سنقرتعلق دارد، که نسبت به بلند مدت    سلسیوسدرجه    16.9قصرشیرین با    بهحداکثر آن  و    درجه سلسیوس

میانگین دمای استان امسال در  نشان می دهند.    افزایش  درجه سلسیوس  0.6  قصرشیرینو  کاهش      سلسیوسدرجه  

  کاهش   سلسیوسدرجه    0.4  به مقدار  (3.5)  که نسبت به بلند مدتشده است  محاسبه    سلسیوسدرجه    3.1 این ماه

ثبت    سلسیوسدرجه    2.0و    7.9و    - 3.9  دمای شهر کرمانشاه نیز به ترتیب  و میانگین  حداکثر  ،حداقل  داشته است.

  کاهش   درجه سلسیوس  0.7و میانگین    0.2حداکثر دما    ،  درجه  1.2دما  حداقل    ،که نسبت به بلند مدتشده است  

   .ندداشته ا
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 00-11  شماره بولتن

 1400ماه   بهمن 

 استان و مقایسه با بلندمدت دی دماهای ح

 ماه  بهمندمای بیشینه مطلق   -3جدول شماره  

 )درجه سلسیوس(

 بلندمدت 1399سال  1400سال 

8/24 

 سومار 

24/11/1400 

5/28 

 سومار 

28/11/99 

5/28 

 سومار 

28/11/99 

 

درجه سلسیوس    24.8  آن  و مقداررخ داده است  ماه    بیست و چهارمدر  استان    1400سال  ماه    بهمنبیشینه دمای مطلق  

با    سومارایستگاه    بهنیز    99در سال  این ماه  دمای بیشینه مطلق استان    می باشد.سومارمربوط به ایستگاه    است که

  سوماربه ایستگاه  هم  باز  بلند مدت    بیشینه دمای مطلق   و     28/11/99در تاریخ    با رخداد   درجه سلسیوس   28.5مقدار  

می    . مالحظهرخ داده است  (  3)جدول شماره      28/11/99در تاریخ    تعلق دارد که  درجه سلسیوس  28.5با دمای  

درجه    3.7  مقدار به  هم    بلند مدت از  و    درجه  3.7  سال قبل  ازامسال استان    ماه   بهمنمطلق    دمای   بیشینه  که  شود

 .است کمتر سلسیوس

 ماه  بهمنمطلق  دمای کمینه - 4جدول شماره  

 )درجه سلسیوس(

 بلندمدت 1399سال  1400سال 

0/21- 

 سنقر 

28/11/1400 

2/13- 

 سنقر 

4/11/99 

5/29- 

 کنگاور

08/11/1367 

 

 - 21.0با مقدار  سنقرماه امسال به ایستگاه هواشناسی  بهمن( نشان می دهد که دمای کمینه مطلق  4جدول )شماره 

درجه و در بلند    -13.2این دما در سال قبل    و  رخ داده استماه    شمهبیست و  در    که تعلق دارد  درجه سلسیوس  

خ داده اند. از جدول باال  ر نگاورو کسنقر  در  و    بهمن هشتمو    چهارمدر  ترتیب  ه  و بسلسیوس درجه    -29.5مدت  

بلند مدت  به  نسبت و سردتردرجه سلسیوس  6.8ماه امسال نسبت به سال قبل  بهمنپیداست که دمای کمینه مطلق 

 گرم تر شده است. درجه سلسیوس  8.5
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 00-11  شماره بولتن

 1400ماه   بهمن 

 های استانمیانگین دمای شهرستان  دیبن پهنه

 

 های استان میانگین دمای شهرستان ندی ب پهنه - (2شکل شماره )

 

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

و نیمه غربی تازه    (و سرپل ذهاب  ، گیالن غرب)قصرشیرین و سومار  مرزی  حی غربی و  نوابویژه  استان    غربی  های

گیالن غرب و  درجه و در    10-15در قصرشیرین و سومار در دامنه  باالتر و  به مراتب  گر مناطق استان  دی از  آباد  

  شامل   استانمناطق  گر  دی  در   .قرار گرفته است  سلسیوس  درجه  5-10  در دامنه سرپل ذهاب و نیمه غربی تازه آباد  

و   0-5  های  در دامنهبیشتر  و  شده  دما کمتر  میانگین  ،  که قسمت بزرگی از استان هست  استاننیمه شرقی    مرکز و

این  از    اعظمی  در قسمت هایالبته    .داردقرار  سلسیوس  درجه    -5صفر تا  در قسمت های کوچکتری از آن در دامنه  

 . بیشتر استدرجه سلسیوس  5-10بازه مناطق سهم 
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 00-11  شماره بولتن

 1400ماه   بهمن 

 

 

 های استان نسبت به بلند مدتشهرستانالف میانگین دمای تاخ  دیبن پهنه

 

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

 

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

و  نداشهته اند  یتغییر نسهبت به بلند مدت ،اسهتانقسهمت اعظمی از  نیمه غربی   ونیمه شهرقی  در  میانگین دمادهد،  

نسههبت به هنجار خود   درجه سههلسههیوس  - 0.5تا   0.5 در محدوده  اندکی  کاهش قسههمت های مرکزی اسههتان هم  

 داشته اند. افزایشدرجه سلسیوس  1.5تا  0.5و سومار بین گیالن غرب بخش هایی از  دردما . داشته اند
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 00-11  شماره بولتن

 1400ماه   بهمن 

 1400 بهمنتحلیلی 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) 

 11 120 38 غربی اسالم آباد غرب

 19 270 20 شرقی هرسین

 14 080 20 جنوب شرق  جوانرود 

 17 100 68 شرقی گیالنغرب

 14 180 21 شرقی کرمانشاه 

 15 110 25 شمالی قصرشیرین 

 8 150 9 شمال غرب روانسر 

 21 200 13 جنوب غرب کنگاور

 17 180 21 جنوب غرب سنقر 

 11 120 9 جنوب شرق  سرپل ذهاب

 12 110 35 شرقی تازه آباد 
 

 کیلومتر بر  75.6)معادل    متر بر ثانیه  21حداکثر سرعت باد لحظه ای  ( مشاهده می شود که  5در جدول )شماره  

نسبتاً  که باد    وزیده است  غربجنوب    در جهت   ودر ماه  درصد    13ا وقوع  بکنگاور  ساعت( و مربوط به ایستگاه  

  هرسین کیلومتر بر ساعت( در شهر    68.4متر برثانیه )معادل    19باد    این ایستگاهبعد از    ،محسوب می شود    شدیدی

در این ماه    در جدول آمده است.گر شهرها  دیسرعت و جهت وزش حداکثر باد    . وزیده است  شرقو از سمت  

 باد غالب نداشته است. به نوعی متغیر و بیشتر باد جهت 
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 00-11  شماره بولتن

 1400ماه   بهمن 

 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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 00-11  شماره بولتن

 1400ماه   بهمن 

    
 گلباد اسالم آباد غرب  - 8شماره   شکل

 

 گلباد جوانرود -9شماره   شکل

 

 گلباد هرسین -10شماره   شکل

 

 گلباد سنقر  -11شماره   شکل

 

   
 گلباد تازه آباد -12شماره   شکل

 

 گلباد قصرشیرین -13شماره   شکل

 

 کرند غرب گلباد  -14شماره   شکل

 

   
 پاوهگلباد  -17شماره   شکل صحنه گلباد  -16شماره   شکل گلباد گیالن غرب  -15شماره   شکل
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 00-11  شماره بولتن

 1400ماه   بهمن 

 1400ماه  بهمندر  استان  تحلیلی بر وضعیت خشکسالی

 

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

 

  ماه  بهمن تا پایان    طی دوره سه ماهه   SPEIبر اساس شاخص   استانهواشناسی  خشکسالی    دیپهنه بنبر اساس نقشه  

  صحنه،  ،سنقر)بجز قسمت هایی از  استان  کل،  نسبت به بلند مدتاخیر  ماه  سه  کاهش بارندگی    با  (،18شماره    شکل)

اند.    ددی ش  از خفیف تا بسیار  درگیر خشکسالیجوانرود و پاوه(   قسمت های    از شکل مذکور پیداست کهشده 

  خشکسالی روانسرشامل  استانشمال  د داشته اند دید تا بسیار شدیخشکسالی شاستان   ، غربی و مرکزجنوب شرقی

 . داشته اند بسیار
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 00-11  شماره بولتن

 1400ماه   بهمن 

 ماه  بهمن -استان دیدی تحلیلی بر وضعیت هم 

 

 ماه  بهمنسامانه های جوی در دیدی الف( بررسی هم

سامانه بارشی جو منطقه را تحت تاثیر قرار دادند که متوسط بارش حاصل از آن ها در    4در بهمن ماه امسال، جمعاً  

شد  میلی متر 188بود. میانگین بارش سال زراعی امسال در استان تا پایان بهمن  میلی متر 35سط  استان، قریب به 

درصد کاهش داشت.   30ت به دوره مشابه در بلند مدت  درصد و نسب  23که نسبت به دوره مشابه در سال گذشته  

به پاوه تعلق   میلی متر 78به قصرشیرین و بیشترین سهم بالغ بر  میلی متر 18کمترین سهم بارش در این ماه به میزان 

این ماه به مقدار    24گرفت. هرچند بیشترین بارش   ، در روز شانزدهم و در پاوه رخ داد؛ اما  میلی متر  29ساعته 

آن را در ادامه    همدیدی بهمن بود که تحلیل    22و    21ترین و فراگیرترین سامانه این ماه، سامانه روزهای  ربارش پ

 .مشاهده می کنیم

 ماه  بهمن   22و21ناپایدار سامانه دیدی بررسی هم

 

روی عراق و شمال آفریقا    متر بر ثانیه   55تا    50بهمن رودبادی با هسته    21شنبه    میلی بار روز پنج   300در سط   

  22(. این رودباد در روز جمعه 19دیده می شد که زبانه آن غرب و جنوب ایران را در بر گرفته بود )شکل شماره 

آن عالوه بر نوار  متر بر ثانیه    55تا    50در جنوب غرب ایران، زبانه  متر بر ثانیه    70بهمن، ضمن تقویت هسته آن به  

(. قرار گرفتن جو استان کرمانشاه در منطقه تقویت  20جنوبی نوار شمالی کشور را نیز فرا گرفت )شکل شماره  

 ( مهمترین نکته قابل توجه در نقشه این روز بود. رودبادزایی رودباد )سمت چپ و سرد خروجی چرخند

                  

                 1400بهمن 22میلی باری   300ارتفاع سطح  (: 20شکل شماره )          1400بهمن   21میلی باری  300(: ارتفاع سطح 19شکل شماره )
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 00-11  شماره بولتن

 1400ماه   بهمن 

متر روی سوریه مستقر  5200ناپایدار با هسته  ( ناوه21بهمن )شکل شماره  21میلی بار روز پنجشنبه  500در سط  

متر آن تا شمال دریای سرخ را     5700متر آن تقریبا کل جو عراق و زبانه    5800شده بود که در روز جمعه، هسته  

و فرارفت تاوایی مثبت در جو منطقه، از نکات قابل توجه    ارتفاعی  شیو(. تشدید  22شکل شماره  تحت تاثیر داشت )

 بود.میلی بار این روز  500در نقشه 

              
 بهمن   22میلی باری  500ارتفاع سطح  (: 22شکل شماره )        بهمن   21میلی باری  500ارتفاع سطح (: 21شکل شماره )

              

میلی باری فشار    3تا    2فشار و افزایش    شیوبررسی الگوهای فشار در سط  زمین از افزایش رطوبت جو و افزایش  

 ( حکایت داشت. 23( نسبت به روز قبل )شکل شماره 24در روز جمعه  )شکل شماره 

 

          
 بهمن       22(: نقشه فشاری سطح دریا در 24شکل شماره )               بهمن        21(: نقشه فشاری سطح دریا در 23شکل شماره )  

برای سط  استان در پی داشته باشد. بیشترین بارش این سامانه    میلی متر  15این سامانه توانست بارش متوسطی بالغ بر  

 در صحنه و پاوه به ثبت رسید.  میلی متر 30به مقدار 
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 00-11  شماره بولتن

 1400ماه   بهمن 

درجه زیر    1.5استان، در بهمن ماه امسال، متوسط کمینه دمای هوا    ایستگاه تابعه  20بر اساس داده های روزانه از  

درجه زیر صفر    20درجه سلسیوس باالی صفر به ثبت رسید. کمترین دمای کمینه    10.3صفر و متوسط بیشینه آن  

  79ام از سومار و شدیدترین باد    24درجه، در روز    25در روز یکم از اسالم آباد غرب،  بیشترین دمای بیشینه  

 .ام از حمیل گزارش شد 21ام از سومار و در روز  15کیلومتر برساعت در روز 

                

 ماه بهمندما در بیشینه و کمینه بی هنجاری دیدی ب(بررسی هم

 

دمای هوای بیشینه در چند روز نخست ماه نزدیک و حتی زیر صفر بود   1400( در بهمن ماه 2طبق نمودار شماره )

 )روز یخبندان کامل(. در مجموع میانگین دمای هوا نزدیک نرمال و سردتر از سال گذشته بوده است؛  

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

 

کاهش دمای هوا در روزهای یکم و سوم بهمن از مهمترین رخدادهای این ماه بود    و   موج سرد و برفی ابتدای ماه

 درجه سلسیوس رسید(.  -12)دمای کمینه کرمانشاه به حدود 

 

 
 1400سری زمانی دمای کمینه ایستگاه فرودگاه کرمانشاه در ماه بهمن  - 3نمودار شماره  
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 00-11  شماره بولتن

 1400ماه   بهمن 

 ج( تحلیل سنجش از دور میانگین دما در بهمن ماه  

 

  شده   ی ریگ  اندازه  بهمن ماه  دما  نیانگیم(،  MODISبا استفاده از الگوریتم های سنجش از دور و تصاویر)سنجنده  

شماره  است )شکل  از  25.  آن  تغییرات  دامنه  به    12.5تا    1(،  مربوط  ها  دما  بیشترین  باشد.  می  سلسیوس  درجه 

قصرشیرین و سومار و کمترین آنها به بخش هایی وسیعی از استان، بویژه مرز بین سنقر و کنگاور، شرق کرمانشاه 

 و بخش های شمال شرق اورامانات، مرز بین تازه آباد و جوانرود و شمال غرب داالهو تعلق دارد. 

 

          
 نقشه بی هنجاری میانگین دمای بهمن ماه   –( 26شکل شماره )                           نقشه میانگین دمای بهمن ماه –( 25شکل شماره )      

 

سال گذشته، در اغلب    15(، اختالف میانگین دمای بهمن ماه با میانگین  26طبق نقشه بی هنجاری دما )شکل شماره  

ر است. بیشترین تغییرات مربوط به بخش هایی از شمال استان  درجه سلسیوس متغیی  1.4تا    -1.2حدود   نقاط استان

و روانسر  است. الزم به ذکر است که، به   )اورامانات(، کنگاور ومرز شهرستان کرمانشاه با شهرستان های صحنه

سال گذشته(  اندازگیری شده تصاویر ، مقادیر دما ممکن است با دمای ثبت شده در  15دلیل اختالف بازه زمانی)

 سال(  ایستگاه تطابق کامل نداشته باشد. 15ازه زمانی)بیشتر از ب
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 00-11  شماره بولتن

 1400ماه   بهمن 

 1400ماه  بهمناستان طی   تحلیلی بر مخاطرات جوی در

 

سامانه بارشی منطقه را تحت تاثیر قرار دادند که متوسط بارش حاصل از آن ها در سط  استان،    4در بهمن ماه  

میلی متر به قصرشیرین و بیشترین سهم بالغ    18بارش در این ماه به میزان  میلی متر بود. کمترین سهم    35قریب به  

بارش    78بر   بیشترین  تعلق گرفت.  پاوه  به  متر  مقدار    24میلی  به  ماه  متر   29ساعته  اما  و    میلی  داد؛  پاوه رخ  در 

رش به نسبت خوب،  با وجود بابهمن بود که    22و    21ترین و فراگیرترین سامانه این ماه، سامانه روزهای  پربارش 

همراه بود ولی  د. روز اول ماه با پدیده بارش برف و یخبندان  بجز آب گرفتگی معابر اثر مخربی به همراه نداشتن

 این هم خسارتی با خود به همراه نداشت.  
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 00-11  شماره بولتن

 1400ماه   بهمن 

 1400ماه  بهمن دیگزارشی از فعالیت های توسعه هواشناسی کاربر

 

 جغرافیا در بازدید از ایستگاه هواشناسی کرمانشاهآموزش دبیران -1

   روزه دمای کمینه ویژه سامانه تهک تهیه شد. 90چشم انداز وضعیت جوی   -2

 راهنمایی و ارائه آمار به کاربران، بویژه محققین و پیمانکاران پروژه های عمرانی به عمل آمد.  -3

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

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

 ترسیم شد. 1400ماه سال  بهمننقشه میانگین دما و بی هنجاری میانگین دمای  -5

 ماه تهیه و از طریق فضای مجازی به کاربران استانی ارائه شد.   بهمن بهمناطالع رسانی و نمودارهای کاربر -6

 در تهیه بولتن ماهیانه همکاری شد.  -7
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 00-11  شماره بولتن

 1400ماه   بهمن 

 

 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

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

جهت  و  شود  باشد که با نات یا متر بر ثانیه سنجیده میانجام 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 گلاین گلباد میزان باد آرام در یک منطقه را نمایش میدایره وسط  

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

های باد منطقه آمار و اطالعات هواشناسی گرفته شده و تعداد فراوانی باد، باد  دستی ابتدا شاخص. در روش شودافزاری 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  گلباد دد.  گرها  ترسیم  نرم  برای  روش  یک  به  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

 5/0انی وزش بادهای کمتر از اند که در دایره مرکزی آن درصد فراوهای 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 

-دستهگروه  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 میشوند. آنگاه فراوانی هر گستره سرعت باد با توجه به سمت باد بر روی دایره می  بهمننب

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  ل بادها لحاظ شده است. تمعناست که تعداد ک 

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  ع آالینده در جهت باد غالب منطقه، مکانهای ورزشی و غیره، عدم استقرار صنایها، زمینفرودگاه 

 .سنجی برای استفاده از انرژی باد اشاره کردامکان
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 00-11  شماره بولتن

 1400ماه   بهمن 

 

 

 

 و تشکر  ر دیتق

 

جداول، نمودارها و نقشه های    اغلب  که  خشکسالی  بحران  دیریتماقلیم و  و تشکر از همکاران مرکز ملی    ردیمراتب تق -1

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

  ردیه 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  بهمن   بولتنهمکاران 

 علی محمد زورآوند  -1

 مهر  شاهپور شایگان -2

 سعید قاسمی  -3

 دیمحمد احم -4

 دیحمزه مرا -5

 محمدرسول جلیلی -6

 

 


