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 پایگاه اینترنتی: 

  ، ی گردشگری و از مناطق دیدنی گیالنغربترین جاذبه ی تاریخی آن ، اصلی سراب مورت و محوطه 

 .ی روستای سراب واقع شده استدر استان کرمانشاه و در حاشیه   این شهر در پنج کیلومتری شرق  

 01-04شماره بولتن 

 1401ماه   تیر

 سراب مورت
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 01-04 شماره بولتن

 1401ماه   تیر

 چکیده 

اما تحت    ند،با خود به همراه نداشت  ی ، بارشندقرار داد  ر یکه در تیر ماه جو استان را تحت تاثسامانه های ناپایداری  

 . آنها پنج مورد ورود گرد و غبار را داشتیم که در دو مورد با غلظت باال بیشتر استان را در بر گرفت ریتاث

 متر  میلی 0.4است که میلی متر(  0.4) آنمقدار هنجار  وی متر میل 0.0میانگین بارش تیر امسال در استان کرمانشاه 

 . میلی متر است 0.0هم  . بارش سال قبلاز نظر مقدار قابل مالحظه نیست کهاست کاهش داشته  بارندگی 

  درجه   42.6با  و حداکثر آن به قصرشیرین  درجه سلسیوس    14.4به ایستگاه سنقر با  امسال استان    تیرحداقل دمای  

  درجه سلسیوس  0.1  قصرشیرینو  کاهش  س  سلسیودرجه    0.2  نسبت به بلند مدت    سنقر  که،  داشتسلسیوس تعلق  

که نسبت  درجه سلسیوس محاسبه شده است     27.1میانگین دمای استان امسال در این ماه    .نشان می دهند  افزایش

در  امسال  بیشینه دمای مطلق تیر ماه    درجه سلسیوس افزایش داشته است.  0.4درجه( به مقدار    26.7به بلند مدت )

ایستگاه قصرشیرین    46.5ام ماه و مقدار آن    27 به  باشددرجه سلسیوس و مربوط  بلند مدت  می  به  این دما  . در 

 . تعلق دارد 21/04/1389درجه سلسیوس با رخداد در  50.8 مقدار  قصرشیرین و به

این دما و    می باشد  ماه  ششمروز  و مربوط به  درجه سلسیوس    8.6ماه امسال به سنقر  با مقدار    تیردمای کمینه مطلق  

 است.  در سنقر رخ داده این هم و درجه سلسیوس  7.6در بلند مدت 

جنوب  درصد در ماه و در جهت    36با وقوع    تازه آبادکیلومتر بر ساعت و در      68.4حداکثر سرعت باد لحظه ای 

 در این ماه باد غالب استان بیشتر غربی بوده است.  .شدیدی محسوب می شودنسبتاً  که باد  وزیده است غربی

طی دوره سه ماهه تا پایان تیر ماه استان در اغلب نقاط خشکسالی خفیف داشته است. در نوار غربی استان خشکسالی  

   است.در حد هنجار بوده استان در محدوده شدید تا بسیار شدید می باشد. تنها قسمت های کوچکی از 

با    و  نمود  ایجاد  به شکلی غلیظ    را  بار گرد و غدو بار    کشورهای همسایه غربی  دروقوع طوفان های گرد و غبار  

 به مراکز درمانی شد.  نواحی غربی  سبب تعطیلی مراکز دولتی و آموزشی و مراجعه افراد آسیب دیده    نفوذ به استان

راهنمایی و مشاوره  ماهنامه ،    انتشار  بازدید دبیران جغرافیا،  ارائه گزارش تهک،   ،تهیه نقشه پهنه بندی پوشش گیاهی

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

 .می باشد دیاز اهم فعالیت های توسعه هواشناسی کاربرآب 
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 01-04 شماره بولتن

 1401ماه   تیر

 1401 ماه تیربارش استان در  تحلیلی بر وضعیت

 

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

 

 

  میلی  0.4که    نسبت به مقدار هنجار این ماهمتر است که    میلی  0.0  کرمانشاه  ماه امسال در استان  تیربارش  میانگین  

 بوده استمتر    میلی  0.4و    0.0سال قبل و بلند مدت به ترتیب    بارش  داشته است.  کاهشدرصد      91.2  است،    متر

این ماه نسبت به سال قبل تغییری نداشته و    (1)جدول شماره   میلی متر   0.4نسبت به بلند مدت  که بارش امسال 

ه  نمود بارش سال آبی را تامین از درصد   51.3 ،جاری تا پایان این ماه آبیسال همچنین بارش   کاهش داشته است.

، 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 است. ستان  شهرهمه و مقایسه بارندگی در این ماه برای  
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 01-04 شماره بولتن

 1401ماه   تیر

 1401ماه  تیرپایان  تادرصد تأمین بارش سال آبی استان 

 
 درصد تأمین بارش سال آبی استان  -1نمودار شماره 

 

 

بلند  دوره مشابه در  بت به  را نسماه    تیرتا پایان    درصد تامین بارش سال آبی استان  ( 1شماره  نمودار    )  باال  نمودار

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

، نسبت به  کمتر با توجه به بارندگیدرصد تامین آب نیز  .داشته استکاهش  ماه تیرتا پایان   بارندگیمدت  دبه بلن

  پاوهدرصد به شهر    65. بیشترین درصد تأمین بارش سال آبی با مقدار  نشان می دهد  قابل مالحظه  یکاهشبلند مدت  

درصد تأمین بارش سال  باال به وضوح    نمودار  تعلق دارد.درصد به قصرشیرین    40و کمترین آن با مقدار حدود  

   نشان می دهد.شهرهای استان را  آبی همه
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 01-04 شماره بولتن

 1401ماه   تیر

 مجموع بارش استان    دیبن پهنه

 

 1401 ماه  تیر مجموع بارش استان در  دی بنپهنه  یالگو : (1شکل شماره)

 

قسمت های کوچکی از گیالنغرب،  از شکل پیداست  ماه را نشان می دهد،    تیربارش تجمعی    ،(1شماره  )  شکل

  میلی     2  تا  0.01بازه  در  ی مختصری  بارش ها و داالهو  سنقر    ، ثالث باباجانی،  روانسر،  جوانرودپاوه،  قصرشیرین،  

که این از ویژگی های این ماه در این   بوده است بدون بارش در این ماه  مناطق استان کرمانشاه  سایر  .داشته اندمتر 

 منطقه می باشد.
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 01-04 شماره بولتن

 1401ماه   تیر

 بلند مدتهای استان نسبت به الف بارش شهرستانتبندی اخپهنه

 
 ستان نسبت به بلند مدت ا تجمعی بارش  اختالف دی بنپهنه   یالگو (: 2شکل شماره)

 

چندانی  بارش  اختالف  ماه را نشان می دهد، از شکل پیداست که    تیربارش تجمعی  اختالف  (،  2شکل )شماره  

میلی      -4.0تا    -2.0در بازه  در  قسمت های کوچکی از سنقر و جنوب داالهو  نسبت به بلند مدت رخ نداده است.  

 مشاهده می شود. متر 
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 01-04 شماره بولتن

 1401ماه   تیر

 1401ماه  تیرتحلیلی بر وضعیت دمای استان در 

 

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

 
 

درجه    14.4با      سنقر  به ایستگاهبوقوع پیوسته است  در استان  ماه امسال که    تیرحداقل دمای  ،  (2شماره  )در جدول  

درجه    0.2  نسبت به بلند مدت    سنقر  تعلق دارد، که  سلسیوسدرجه    42.6قصرشیرین با    بهحداکثر آن  و    سلسیوس

نشان می دهند. میانگین دمای استان امسال در این ماه    افزایش  درجه سلسیوس  0.1  قصرشیرینو  کاهش  س  سلسیو

افزایش    سلسیوسدرجه    0.4  به مقدار  (درجه  26.7)  که نسبت به بلند مدتشده است  محاسبه    سلسیوسدرجه    27.1

  سلسیوسدرجه    26.0و      35.8و    16.2  دمای شهر کرمانشاه نیز به ترتیب  و میانگین  حداکثر  ، حداقل  داشته است.

درجه    0.2  دما    و میانگین  درجه  0.3حداکثر دما  ،  درجه  0.2، حداقل دما  که نسبت به بلند مدتشده است  ثبت  

  .اند داشته افزایش  سلسیوس
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 01-04 شماره بولتن

 1401ماه   تیر

 استان و مقایسه با بلندمدت دی دماهای ح

 

 ماه  تیر دمای بیشینه مطلق   -3جدول شماره  

 )درجه سلسیوس(

 بلندمدت 1400سال  1401سال 

5/46 

 قصرشیرین

27/04/1401 

4/49 

 سومار 

29/04/1400 

8/50 

 قصرشیرین 

21/04/1389 

 

  و مقدار رخ داده است  ماه   ام   27در    امسال که بیشینه    را نشان می دهدماه    تیربیشینه دمای مطلق  (    3)جدول شماره  

در سال  این ماه  دمای بیشینه مطلق استان    می باشد.  قصرشیرینمربوط به ایستگاه    است کهدرجه سلسیوس    46.5  آن

با    درجه سلسیوس  50.8و    49.4مقدار    و به ترتیب باسومار و در بلند مدت به ایستگاه قصرشیرین  ایستگاه    به  قبل

 2.9از سال قبل  بیشینه مطلق دما  ، و این بدین معنی است که  تعلق دارد  21/04/1389و    29/04/1400در    رخداد 

 . استکمتر درجه سلسیوس  4.3دوره آماری و از درجه سلسیوس 

 

 ماه  تیر مطلق  دمای کمینه - 4جدول شماره  

 )درجه سلسیوس(

 بلندمدت 1400سال  1401سال 

6/8 

 سنقر 

06/04/1401 

2/11 

 سنقر 

16/04/1400 

6/7 

 سنقر 

02/04/1396 

 

درجه    8.6با مقدار      سنقرماه امسال به ایستگاه هواشناسی    تیر( نشان می دهد که دمای کمینه مطلق    4جدول )شماره  

سلسیوس  درجه    7.6و در بلند مدت      11.2این دما در سال قبل    و  رخ داده استماه    ششمدر    کهتعلق دارد  سلسیوس  

خ داده اند. از جدول باال پیداست که دمای  رسنقر  در    1396و    1400سال های    تیر  دومو    شانزدهمبه ترتیب در  و  

درجه سلسیوس    1.0و نسبت به بلند مدت  درجه سلسیوس افزایش    2.6  ماه امسال نسبت به سال قبل  تیرکمینه مطلق  

 .داشته استکاهش 
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 01-04 شماره بولتن

 1401ماه   تیر

 های استانمیانگین دمای شهرستان  دیبن پهنه

 

 های استان میانگین دمای شهرستان ندیبپهنه -(3شکل شماره )

 

  شهرستان در  قبل،    های  طبق روال ماهدما  ،  نشان می دهد  (3شماره    شکل)  میانگین دمای هوا در استاندی  پهنه بننقشه  

و مناطق کوچکی از جنوب    ثالث بابا جانی  غربی  قسمت هایو    ، گیالن غرب، سرپل ذهاب)قصرشیرین  مرزی  های

قرار گرفته    سلسیوس   درجه  35-40و      30-45و    35  در دامنهباالتر و  به مراتب  گر مناطق استان  دی از    (کرمانشاه

در  بیشتر و شده دما کمتر میانگین ، را هم تشکیل می دهندکه قسمت بزرگی از استان   استانمناطق  گر دی در  .است

داالهو، صحنه، ، گیالنغرب،  ، کرمانشاه)شهرهای پاوه، جوانرود، ثالث باباجانیسلسیوسدرجه    25-30  های  دامنه

استان  شهرستان های  کوچکی از    در قسمت هایالبته    .داردقرار    (و قسمت کوچکی از شرق سرپل ذهاب  هرسین

 .  استدرجه سلسیوس   15-20و  20-25های   زهبه صورت پراکنده در با  بجز قصر شیرین
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 01-04 شماره بولتن

 1401ماه   تیر

 های استان نسبت به بلند مدتالف میانگین دمای شهرستانتاخ  دیبن پهنه

 

 
 های استان نسبت به بلندمدتاختالف میانگین دمای شهرستان دی پهنه بن  -(4شکل شماره ) 

 

 میانگین دما .ماه نسکبت به بلند مدت نشکان می دهد تیراسکتان را در   سکط  در   اختالف میانگین دما (4)شکماره   شککل

دما . سکتداشکته اکاهش درجه سکانتیگراد  1.5تا   0.5بین   نسکبت به بلند مدت ،ی از همه شکهرسکتان های اسکتاندر نقاط

، شکرق اسکالم آباد غرب و قسکمت های شکمال سکنقر و روانسکر  ،شکهرسکتان کرمانشکاهو نوار شکمالی نیمه جنوبی   در

دوره  نسککبت به  دارند ودرجه سککلسککیوس قرار    -2.5تا  -1.5 و یا   -1.5تا  -0.5  در بازههرسککین   و پاوهکوچکی از  

قسکککمکت هکای کوچکی از    بکهدرجکه سکککانتیگراد      3.5تکا    2.5بین    یدمکا افزایشککاهش دمکا داشکککتکه انکد.    بلنکد مکدت

 3.5-4.5که در بازه نسکبت به بلند  افزایش دما  بیشکترینتعلق دارد.  شکهرسکتان های کرمانشکاه و اسکالم آباد غرب  

 .رخ داده استدر قسمت کوچکی از شهرستان هرسین  ،است سلسیوس درجه
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 01-04 شماره بولتن

 1401ماه   تیر

 1401 تیرتحلیلی بر وقوع باد در استان طی  

 

 های سینوپتیک استان ایستگاهوضعیت سمت و سرعت باد در  -(5جدول شماره)

 نام ایستگاه 

 حداکثر باد  باد غالب 

 سمت 

 )جهت( 

 درصد وقوع

 در ماه 

سمت  

 )درجه( 

 سرعت 

(m/s) 

 10 300 56 غربی اسالم آباد غرب

 ***  ***  *** *** هرسین

 06 090 26 جنوبی جوانرود 

 09 300 51 شرقی گیالنغرب

 14 280 29 غربی کرمانشاه 

 11 250 27 شمالی قصرشیرین 

 09 070 18 شمال غرب روانسر 

 12 240 9 شرقی کنگاور

 11 250 28 غربی سنقر 

 09 360 18 غربی سرپل ذهاب

 19 220 36 غربی تازه آباد 

 

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

نسبتاً که باد    وزیده است   یغرب جنوب    در جهت   و در ماه  درصد     36ا وقوع  بتازه آباد  ساعت( و مربوط به ایستگاه  

در این ماه باد    در جدول آمده است.گر شهرها  دیسرعت و جهت وزش حداکثر باد    .محسوب می شود  شدیدی 

 بوده است. ی غرببیشتر استان غالب 
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 01-04 شماره بولتن

 1401ماه   تیر

 استان  سینوپتیکهای گلباد ایستگاه

 

  
 گلباد کرمانشاه  - 5شکل شماره 

 

 

 گلباد سرپل ذهاب -6شکل شماره 

 

 

  
 گلباد روانسر -8شکل شماره   گلباد کنگاور   -7شکل شماره 
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 گلباد اسالم آباد غرب  -9شماره   شکل

 

 گلباد جوانرود -10شماره   شکل

 

 گلباد سنقر  -11شماره   شکل

 

 
 

 
 گلباد تازه آباد -12شماره   شکل

 

 گلباد قصرشیرین -13شماره   شکل

 

 گلباد کرند غرب  -14شماره   شکل

 

   
 گلباد پاوه -17شماره   شکل گلباد صحنه  -16شماره   شکل گلباد گیالن غرب  -15شماره   شکل
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 1401ماه  تیردر  استان  تحلیلی بر وضعیت خشکسالی

 

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

 

شماره    شکل)  ماه  تیرتا پایان    طی دوره سه ماهه    SPEIشاخص   باهواشناسی  خشکسالی    دیپهنه بننقشه  بر اساس  

،  گیالنغرب  ،قصر شیرینشهرستان های    هایی ازقسمت  در  داشته است.  خفیف  خشکسالی  اغلب نقاط  استان در    (،18

و      خشکسالی در محدوده شدید   داالهو، جوانرود قسمت کوچکی از پاوه، سنقر،    و   ثالث باباجانی سرپل ذهاب،  

سرپل ذهاب و    ،گیالنغربتری از    بخش زیادی از قصرشیرین و بخش های کوچکدر نوار غربی استان شامل  

هرسین و غرب صحنه  قسمت های کوچکی از شمال    .داشته انددر محدوده بسیار شدید  خشکسالی  ثالث باباجانی  

انددر حد هنجار  لکه های کوچکی از جنوب کرمانشاه    و و تنها در منطقه ای بسیار    بوده و خشکسالی نداشته 

   نیمه شمالی هرسین ترسالی ضعیف داشته است.محدود در 
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 1401ماه سال   تیر -تحلیلی بر وضعیت همدیدی استان 

 

با خود به همراه    یبارشهیچ گونه  ،  ندقرار داد  ریماه جو استان کرمانشاه را تحت تاث  تیرکه در  سامانه های ناپایداری  

مورد ورود گرد و غبار به جو استان را داشتیم که در دو مورد بطور    پنج ماه    نی در ا  اآنه  ریاما تحت تاث  ند،نداشت

 بیشتر استان را در بر گرفت و در سه مورد هم فقط نواحی مرزی درگیر غبار شدید شدند.  گسترده و با غلظت باال 

 

 1401 ششم و هفتم تیر ماه  سامانه    یدیهمد  یبررس

 

دکامتر    576 به مرکز ارتفاع کم ایناوه با  اهیس یایشرق در یرو ناپایدار بر  شرایطیششم تیر ماه استقرار روز  در

زبانه های کم فشار سط  زمین )شکل شماره آن با    یو همراه   (19شکل شماره  )میلی باری  500در سط  فشاری  

کشور    تا غربغرب    شمالمناطق    یشرق سو بر رو  اناتیجر  جادیقابل توجه، وزش باد و ا  یفشار  شیوسبب  (  20

ایجاد نمود و با حرکت شرق سوی  . برهم کنش این شرایط گرد و غباری گسترده روی کشور عراق  شدعراق  

سبب ماندگاری گرد و غبار در روز بعد  خود استان کرمانشاه را در بر گرفت. کاهش سرعت باد در غرب استان  

 هم شد.  

                    
 تیر ماه    6(: فشار سطح زمین   20شکل شماره )                             تیر ماه 6میلی باری  500(: ارتفاع  19شکل شماره )      
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 تیر ماه  ششم و ساعت پنج صبح روز هفتم روز  شب 8ساعت   یماهواره ا  ریواتص(: 21شکل شماره )

   

  ی رو که  طوفان گردوغبار    یریشکل گ  ،شود  ی ( مشاهده م21شکل شماره  )  ی ماهواره ا  ر یواهمانطور که در تص

ساعت بعد از    6حدود  شکل گرفته به سمت مرزهای غربی کشور در حال حرکت است و در    هی مرز عراق و سور

شرایطی  که   متر رسید  400و    100دید افقی در شهرهای قصرشیرین و سرپل ذهاب به    .  تشکیل به مرز رسیده است

کامالً بحرانی ایجاد نمود و سبب تعطیلی مراکز آموزشی و اداری آن منطقه شد. دید افقی در شهر کرمانشاه به  

  متر رسید. 3500

          

 ماه   تیر( تحلیل سنجش از دور میانگین دما در ب

 

(، میانگین دما تیر ماه اندازه گیری شده  MODISبا استفاده از الگوریتم های سنجش از دور و تصاویر)سنجنده  

درجه سلسیوس می باشد. بیشترین دما ها به ترتیب مربوط  36تا  25(، دامنه تغییرات آن از 22است. )شکل شماره 

استان، به ترتیب مربوط به بخش های شمال شرق اورامانات،  به سومار و قصرشیرین و کمترین آنها به بخش هایی از  

 شمال شرقی کرمانشاه، مرز بین سنقر و صحنه، شمال غرب داالهو و شمال غرب هرسین تعلق دارد.

     

 تیر ماه نقشه بی هنجاری میانگین دما  – ( 23شکل شماره )              نقشه میانگین دما تیر ماه         –( 22شکل شماره ) 
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سال گذشته، در اغلب    15(، اختالف میانگین دمای تیر ماه با میانگین  23طبق نقشه بی هنجاری دما )شکل شماره  

درجه سلسیوس متغییر است. بیشترین تغییرات مربوط به بخش هایی از شهرستان های    2.5تا    0نقاط استان حدود  

 ، شمال سنقر و شرق کنگاور است.  پاوه، مرز غربی جوانرود

اندازگیری شده تصاویر، مقادیر دما ممکن    15الزم به ذکر است که، به دلیل اختالف بازه زمانی) سال گذشته( 

 سال( ایستگاه تطابق کامل نداشته باشد. 15است با دمای ثبت شده در بازه زمانی)بیشتر از 

 

 ج( تحلیل نقشه شاخص پوشش گیاهی در تیر ماه  

 

نرمال است یک Normalized Difference Vegetation اختصارکه   NDVI در واقع شده می   شاخص 

اساس بر  که  الکترومغناطیس باشد  طیف  بازتاب  گیاهان   میزان  خصوصاز  زمین   در  گیاهی  پوشش  سالمت 

نزدیک را انعکاس می دهند،   قرمز، امواج فروسرخ با جذب امواج ساختار سلولی گیاهان .دهدمی به ما اطالعاتی 

عمدتا ساختار های سلولی خود را توسعه   گیاهان فتوسنتز همچنین در زمان  .  نیز گفته می شود NIR به این امواج

. به عبارت دیگر یک گیاه سالم دارای مقادیر زیادی کلروفیل و ساختار  است  می دهند و این به مفهوم سالمت گیاه

استفاده با    .س دهدرا انعکا NIR می تواند نور قرمز را جذب و طیف فروسرخ نزدیک یا همان  های سلولی است که

ماهواره ها و داده های حاصل از آنها که همان نور های انعکاس یافته در نوار های مرئی و  برخی از  اطالعات  از  

اری اعداد  ذ پس از جاگ.  ادو سالمت گیاهان را مورد سنجش قرار د NDVI میزانمی توان  فروسرخ نزدیک است،  

باشد، نشان   0تا    -1  اگر عدد حاصل بین اعداد.  قرار می گیرد    -1و  +  1بازدهی بین    و طیف ها، نتایج به صورت

که در آن قطعه از زمین بیش تر گیاهان مرده اند و اجسام معدنی نظیر سنگ ها، جاده ها و خانه    دهنده این است

نزدیک تر باشد به معنای    1باشد. هر چه این عدد به    1تا    0بین   NDVI اما اگر مقدار.  اندها در آن ناحیه قرار گرفته  

 .سالم بودن آن گیاه است و هر چه به صفر نزدیک تر باشد، میزان سالمتی گیاه کاهش پیدا می کند

پوشش گیاهی  ،  (25)شکل شماره  و امسال  (24)شکل شماره  قبل  تیر ماه سال    NDVIو نقشه  با توجه به مطالب فوق  

استان بیشتر و شرقی  غربی    نواحی ضعف پوشش گیاهی در  .  استکاهش یافته  نسبت به سال قبل در کل استان    زمین

و در نوار مرکزی از شمال تا جنوب نسبت به سال قبل پوشش گیاهی ضعف کمتری دارد. در کل کاهش بارندگی  

   را در منطقه بوجود آورده است.و محدود شدن آبها در باالدست این وضعیت  

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Normalized_difference_vegetation_index
https://en.wikipedia.org/wiki/Near-infrared_spectroscopy
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%AA%D9%88%D8%B3%D9%86%D8%AA%D8%B2
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 1401 تیر ماهشاخص پوشش گیاهی  نقشه  –( 25شکل شماره )        1400 تیر ماه شاخص پوشش گیاهی نقشه  –( 24شکل شماره )
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 1400ماه   تیراستان طی   تحلیلی بر مخاطرات جوی در

 

  بود ناثرگذار بر جو منطقه ی که سبب بارندگی و یا مخاطراتی ناشی از بارش باشد سامانه ناپایدار ماه امسال تیردر 

صحاری    در گرد و غبار  وقوع طوفان    تشدید نمود و سببوزش باد در منطقه    شرایط ناپایدار در پنج مورد  ولی  

طق مرزی به  شد، بطوری که در دو مورد غلظت غبار در مناسط  استان    و نفوذ آن به جو  غربی  سایهکشورهای هم

مراجعه برخی از  و متر رساند و تعطیلی مراکز آموزشی و ادارات دولتی  200به کمتر از را حدی بود که دید افقی 

کیلومتر بر   68.4  این ماه   درهم    حداکثر سرعت باد لحظه ایرا در پی داشت.    افراد آسیب دیده به مراکز درمانی

خسارتی ناشی از  خوشبختانه  محسوب می شود ولی     شدیدینسبتاً  باد   بود که  ساعت و مربوط به ایستگاه تازه آباد  

 .شدنگزارش آن 
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 1401ماه   تیر دیگزارشی از فعالیت های توسعه هواشناسی کاربر

 

  ترسیم شد. 1401ماه سال نقشه میانگین دما و بی هنجاری میانگین دمای تیر  -1

 نقشه های پوشش گیاهی تهیه و تحلیل شد. -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

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

 روزه دمای کمینه ویژه سامانه تهک تهیه شد.   90چشم انداز وضعیت جوی   -5

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

 در تهیه بولتن ماهیانه همکاری شد.  -7

 شد.  تهیه گزارش های ماهیانه تهک کشاورزی  -8

 انجام شد. کرمانشاه و جغرافیای مدارس و دانشگاه های  بازدید دبیران علوم -9
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 ها پیوست

 گلباد کلی  عرفیم ✓

سه مشخصه اصلی شاخص    و   باشدهای باد در یک منطقه مینمودار و شکلی اقلیم شناختی برای نمایش مشخصات و ویژگیلباد،  گ

هایی که برای شاخص باد  دبانی تیرنی وقوع باد، تعداد  ا جهت 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 میپیوسته است. سرعت باد نشانگر میزان جریان هوا میانجام شده و باد به وقوع  

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 گلطقه را نمایش میدایره وسط این گلباد میزان باد آرام در یک من

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

ر و اطالعات هواشناسی گرفته شده و تعداد فراوانی باد، باد  های باد منطقه آما. در روش دستی ابتدا شاخصشودافزاری 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  نرم.  شودها  روش  به  گلباد  ترسیم  اطالبرای  و  آمار  باید  یک  افزاری  در  عات 

است.    WR-plotافزار  افزار مورد استفاده در ترسیم گلباد نرمنرم  ترین. عمده شودافزار ویژه گلباد  تهیه شده و وارد نرمExcelفایل

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

ث بر  نوشته میمتر  دایره شود. سمت انیه  بر روی  باد  غالباً در هشت سمت شمال، شمال های  ، شرقی، جنوبشرقی، شرقی، جنوبها 

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

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

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

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

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

 .سنجی برای استفاده از انرژی باد اشاره کردامکان
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 و تشکر  دیر تق

 

جداول، نمودارها و نقشه های    اغلب  که  خشکسالی  یت بحراندیرماقلیم و  و تشکر از همکاران مرکز ملی    دیرمراتب تق -1

 .  شودمی 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 

 :  1401سال ماه   تیر (02)شماره بولتنهمکاران 

 علی محمد زورآوند  -1

 مهر  شاهپور شایگان -2

 دیحمزه مرا -3

 محمدرسول جلیلی -4

 

 


