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 01-03 شماره بولتن

 1401ماه   خرداد

 چکیده 

چهار مرتبه    آنها   رینداشت. اما تحت تاث  یقرار داد، بارش  ریکه در خرداد جو استان را تحت تاثسامانه های ناپایداری  

 .شدباعث غبار آلود شدن جو  ظیغل به شکلیکه در دو مورد  میشاهد ورود گرد وغبار به جو استان بود

میلی متر کاهش داشته است. بارش    2.2نسبت به هنجار    ومیلی متر    0.0میانگین بارش خرداد ماه استان کرمانشاه  

 نسبت به هنجار کاهشی بود.را تامین نمود و   درصد از بارش سال آبی 51.3سال آبی جاری تا پایان ماه، 

دمای   استان    خردادحداقل  با  امسال  کنگاور   و  سنقر  های  ایستگاه  سلسیوس    11.0به  به  درجه  آن  حداکثر  و 

تعلق    درجه  38.6با  قصرشیرین   مدت  داشتسلسیوس  بلند  به  نسبت  که  سلسیوس    0.7سنقر  ،  و  درجه  افزایش 

درجه سلسیوس    22.7میانگین دمای استان امسال در این ماه    .دنکاهش نشان می دهدرجه سلسیوس    0.5قصرشیرین  

بیشینه    درجه سلسیوس افزایش داشته است.  0.4درجه( به مقدار    22.3که نسبت به بلند مدت )محاسبه شده است  

بلند    داده است. دررخ  قصرشیرین    و دردرجه سلسیوس    47.1با مقدار    خردادبیست و نهم  دمای مطلق استان در  

دمای کمینه    .تعلق دارد  25/03/1389  با رخداد در درجه سلسیوس    48.5مقدار  با    همین ایستگاه  این دما به مدت نیز  

در بلند  این دما  و    می باشد  روز اول ماهو مربوط به  درجه سلسیوس    2.7ماه امسال به سنقر  با مقدار    خردادمطلق  

 است.  در سنقر رخ داده  و درجه سلسیوس  1.8مدت 

درصد در ماه و در جهت شمالی    28قصرشیرین با وقوع  کیلومتر بر ساعت و در    61.2حداکثر سرعت باد لحظه ای  

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

باشد. با اینکه در خرداد بارشی  می  خشکسالی استان در اغلب نقاط خفیف و یا در حدود متوسط    ،در دوره سه ماهه

 و دلیل آن بارش مناسب ماه قبل است.   نداشته ایمدر استان رخ نداده است، خشکسالی شدید و یا خیلی شدید 

به شکلی  گرد و غبار    دو بار در سطح استانسبب شد    کشورهای همسایه غربی  دروقوع طوفان های گرد و غبار  

 و سبب تعطیلی مراکز دولتی و آموزشی و مراجعه افراد آسیب دیده به مراکز درمانی شد.  کندغلیظ نمود پیدا 

و    تلفنی به کشاورزان  -راهنمایی و مشاوره حضوری ماهنامه ،    انتشار   بازدید دبیران جغرافیا،  ارائه گزارش تهک، 

بلند مدت وضع هوا،  ،  دانشجویان از اهم فعالیت های توسعه  توصیه در صرفه جویی از مصرف آب  چشم انداز 

 . می باشد دیهواشناسی کاربر
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 01-03 شماره بولتن

 1401ماه   خرداد

 1401 ماه خردادبارش استان در  تحلیلی بر وضعیت

 

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

 

 

  میلی   2.2)  نسبت به مقدار هنجار این ماهمتر است که    میلی   0.0  کرمانشاه   ماه امسال در استان  خرداد بارش  میانگین  

)جدول   بوده استمتر    میلی  2.2و    0.2سال قبل و بلند مدت به ترتیب    بارش  داشته است.  کاهشدرصد      99.7  (متر

  و   ه استنمودبارش سال آبی را تامین  از  درصد    51.3  ،جاری تا پایان این ماه  آبیسال  همچنین بارش    .(1شماره  

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

 های استان به نمایش در آمده است.  ستان شهرهمه مقایسه بارندگی در این ماه برای 
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 01-03 شماره بولتن

 1401ماه   خرداد

 1401ماه  خردادپایان  تادرصد تأمین بارش سال آبی استان 

 
 درصد تأمین بارش سال آبی استان  -1نمودار شماره 

 

بلند  دوره مشابه در بت به را نسماه  خردادتا 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 کمتر  با توجه به بارندگیدرصد تامین آب نیز    .داشته استکاهش    ماه  خردادتا پایان    بارندگیمدت    دبه بلن

درصد به شهر    65. بیشترین درصد تأمین بارش سال آبی با مقدار  نشان می دهد  مالحظهقابل    یکاهشبه بلند مدت  

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

  نشان می دهد.سال آبی همه شهرهای استان را 
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 01-03 شماره بولتن

 1401ماه   خرداد

 مجموع بارش استان    دیبن پهنه

 

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

 

 0.01بازه  بیشترین بارش ها در  از شکل پیداست که  ماه را نشان می دهد،    خردادبارش تجمعی    ،(1شماره  )  شکل

مناطق استان  سایر  و در  اتفاق افتاده است.    سنقرشمال  و    کرمانشاهشمال  ،  پاوهی از  یدر قسمت هامتر    میلی    2  تا

   بوده است.بدون بارش در این ماه  کرمانشاه 
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 01-03 شماره بولتن

 1401ماه   خرداد

 های استان نسبت به بلند مدتالف بارش شهرستانتبندی اخپهنه

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

 

بارش ها  اختالف ماه را نشان می دهد، از شکل پیداست که بیشتر  خرداد بارش تجمعی اختالف (، 2شکل )شماره 

حداکثر اختالف هم مربوط به شمال شرق    اتفاق افتاده است.استان شرقی  میلی متر در نیمه       -4.0تا    -2.0در بازه  

هنجار  میلیمتر می باشد. و همه این اختالف ها در جهت کاهش بارندگی نسبت به    - 10.0تا    -4.0سنقر و در بازه  

، داالهو و گیالن  ، اسالم آباد غربقصرشیرین  ،غرب استان شامل شهرستان های ثالث باباجانی، سرپل ذهاباست.  

  رخ داده است.میلیمتر(  -2.0تا  2.0)  هنجاردر حد  بارش  غرب
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 01-03 شماره بولتن

 1401ماه   خرداد

 1401ماه  خردادتحلیلی بر وضعیت دمای استان در 

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

 

 

امسال که    خردادحداقل دمای  ،  (2شماره  )در جدول   استان  ماه  پیوسته است  در  ایستگاهبوقوع  و   سنقر  های  به 

تعلق دارد، که نسبت به بلند    سلسیوسدرجه    38.6قصرشیرین با    بهحداکثر آن  و    درجه سلسیوس  11.0با    کنگاور  

  کاهش   درجه سلسیوس  0.5  قصرشیرینو    درجه سلسیوس افزایش  1.8س و کنگاور  سلسیودرجه    0.7سنقر  مدت  

که نسبت به بلند  شده است  محاسبه    سلسیوسدرجه    22.7نشان می دهند. میانگین دمای استان امسال در این ماه  

مقدار   (درجه  22.3)  مدت است.  سلسیوسدرجه    0.4  به  داشته  میانگین  حداکثر  ،حداقل  افزایش  شهر    و  دمای 

، حداقل دما  که نسبت به بلند مدتشده است  ثبت    سلسیوسدرجه    21.1و      30.1و    12.1  کرمانشاه نیز به ترتیب

   .است داشته تغییری ن سلسیوسدرجه  0.0 دما  و میانگین  کاهش  درجه 0.4حداکثر دما  ، درجه افزایش 0.5
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 01-03 شماره بولتن

 1401ماه   خرداد

 استان و مقایسه با بلندمدت دی دماهای ح

 ماه  خرداددمای بیشینه مطلق   -3جدول شماره  

 )درجه سلسیوس(

 بلندمدت 1400سال  1401سال 

1/47 

 قصرشیرین

29/03/1401 

0/45 

 قصرشیرین 

25/03/1400 

5/48 

 قصرشیرین 

25/03/1389 

 

  است که درجه سلسیوس    47.1  آن   و مقدار رخ داده است  ماه    ام   29در  استان    امسالماه    خرداد بیشینه دمای مطلق  

ایستگاه  همین    بهنیز  و بلند مدت    قبلدر سال  این ماه  دمای بیشینه مطلق استان    می باشد.  قصرشیرینمربوط به ایستگاه  

، و این بدین  تعلق دارد  25/03/1389و    25/03/1400در    با رخداد  درجه سلسیوس   48.5و    45.0مقدار    و به ترتیب با

درجه    1.4  (  3)جدول شماره  دوره آماری  بیشتر و از  درجه سلسیوس    2.1از سال قبل  بیشینه مطلق دما  معنی است که  

 . استکمتر سلسیوس 

 

 ماه  خردادمطلق  دمای کمینه - 4جدول شماره  

 )درجه سلسیوس(

 بلندمدت 1400سال  1401سال 

7/2 

 سنقر 

01/03/1401 

4/5 

 سنقر 

18/03/1400 

8/1 

 سنقر 

04/03/1375 

 

  2.7با مقدار      سنقرماه امسال به ایستگاه هواشناسی    خرداد( نشان می دهد که دمای کمینه مطلق    4جدول )شماره  

درجه    1.8و در بلند مدت    5.4این دما در سال قبل    و رخ داده است ماه   روز اولدر   که تعلق دارد  درجه سلسیوس  

خ داده اند. از جدول باال  رسنقر  در    1375و    1400سال های    خرداد  هیجدهم و چهارمبه ترتیب در  و  سلسیوس  

درجه سلسیوس    1.8و نسبت به بلند مدت    2.7  ماه امسال نسبت به سال قبل  خردادپیداست که دمای کمینه مطلق  

 .داشته استکاهش 
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 01-03 شماره بولتن

 1401ماه   خرداد

 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  

بابا جانیو    ، گیالن غرب، سرپل ذهاب)قصرشیرین  مرزی  های از ثالث  استان  دیاز    (قسمت های  به  گر مناطق 

که قسمت بزرگی از استان   استانمناطق  گر  دی  در  .قرار گرفته است  سلسیوس  درجه  35-25  در دامنهباالتر و  مراتب  

کمتری    در قسمت هایالبته    .داردقرار  سلسیوس  درجه    25-20  های  در دامنهبیشتر  و  شده  دما کمتر  میانگین  ،  هست

 .  استدرجه سلسیوس  15-10زه به صورت پراکنده در با مرکزی از نواحی شرقی و

 

 



 اداره کل هواشناسی استان کرمانشاه     

 

9 

 

 01-03 شماره بولتن

 1401ماه   خرداد

 های استان نسبت به بلند مدتالف میانگین دمای شهرستانتاخ  دیبن پهنه

 

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

 

ماه نسهبت به بلند مدت نشهان  خرداداسهتان را در   سهطح در  که اختالف میانگین دما( 4شهماره    شهکل)در نقشهه باال  

بین صهفر   نسهبت به بلند مدت، اسهتان   )بجز کنگاور(  یشهرق تامرکزی نواحی  در اکثر نقاط از میانگین دمامی دهد، 

بویژه شههرهای سهرپل ذهاب، داالهو، قصهرشهیرین و   نیمه غربی دردما . سهتداشهته اکاهش درجه سهانتیگراد  2.5تا 

که از نقشهه پیداسهت  داشهته اند.  افزایشسهانتیگراد درجه    1.5تا  0.5 بین دماگیالنغرب و کنگاور از شهرق اسهتان  

قسهههمهت ههای کوچکی از گیالنغرب، ثالث بهابهاجهانی و  بههدرجهه سهههانتیگراد   2.5تها   1.5بین   دمها  بیشهههترین افزایش

 تعلق دارد. و شمال هرسین جوانرود 
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 01-03 شماره بولتن

 1401ماه   خرداد

 1401 خردادتحلیلی بر وقوع باد در استان طی  

 

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

 نام ایستگاه 

 باد حداکثر  باد غالب 

 سمت 

 )جهت( 

 درصد وقوع

 در ماه 

سمت  

 )درجه( 

 سرعت 

(m/s) 

 12 180 52 غربی اسالم آباد غرب

 ***  ***  *** *** هرسین

 15 340 23 جنوبی جوانرود 

 09 300 53 شرقی گیالنغرب

 14 240 25 غربی کرمانشاه 

 17 250 28 شمالی قصرشیرین 

 07 360 15 شمال غرب روانسر 

 14 140 15 شرقی کنگاور

 11 120 32 غربی سنقر 

 08 250 17 غربی سرپل ذهاب

 07 260 36 غربی تازه آباد 
 

 کیلومتر بر  61.2)معادل    متر بر ثانیه  17حداکثر سرعت باد لحظه ای  ( مشاهده می شود که  5در جدول )شماره  

ایستگاه   به  باد    وزیده است   شمالی  در جهت  ودر ماه  درصد    28ا وقوع  ب  قصرشیرینساعت( و مربوط  نسبتاً که 

  23با  جوانرودکیلومتر بر ساعت( در  54متر برثانیه )معادل  15باد  ،این ایستگاهبعد از  ،محسوب می شود  شدیدی

  در جدول آمده است. گر شهرها دیسرعت و جهت وزش حداکثر باد  .استدرصد وقوع در ماه و در جهت غربی  

 بوده است. یغرببیشتر استان در این ماه باد غالب  
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 01-03 شماره بولتن

 1401ماه   خرداد

 استان  سینوپتیکهای گلباد ایستگاه

 

  
 گلباد سرپل ذهاب -6شکل شماره  گلباد کرمانشاه  - 5شکل شماره 

 
 

 گلباد روانسر -8شکل شماره   گلباد کنگاور   -7شکل شماره 
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 01-03 شماره بولتن

 1401ماه   خرداد

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

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

   
 گلباد پاوه -17شماره   شکل گلباد صحنه  -16شماره   شکل گلباد گیالن غرب  -15شماره   شکل

 



 اداره کل هواشناسی استان کرمانشاه     

 

13 

 

 01-03 شماره بولتن

 1401ماه   خرداد

 1401ماه  خرداددر  استان  تحلیلی بر وضعیت خشکسالی

 

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

 

 شکل )  ماه  خردادتا پایان    ماههطی دوره سه      SPEIشاخص   بر اساس  استانهواشناسی  خشکسالی    دیپهنه بننقشه  

خرداد  متوسط باشد. با اینکه در    حدودخفیف و یا در  اغلب نقاط  خشکسالی استان در    نشان می دهد  (،19شماره  

نمی بینیم و دلیل آن بارش خشکسالی شدید و یا خیلی شدید  در پهنه بندی  ی در استان رخ نداده است،  ماه بارش

غرب صحنه و هرسین و شرق مناطقی از جنوب غرب شهرستان کرمانشاه و  بارندگی  تنها  مناسب ماه قبل است.  

 بوده و خشکسالی نداشته اند.  اسالم آباد غرب در حد هنجار 
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 01-03 شماره بولتن

 1401ماه   خرداد

 1401خرداد ماه سال  -تحلیلی بر وضعیت همدیدی استان 

 

  ند، با خود به همراه نداشت  ی، بارشندقرار داد  ریکه در خرداد ماه جو استان کرمانشاه را تحت تاثسامانه های ناپایداری  

به  که در دو مورد    میماه چهار مرتبه شاهد ورود گرد وغبار به جو استان بود  نیدر ا ناپایداری ها    نیا  ریاما تحت تاث

 قرار داد. ریرا تحت تاث  ی مرز یتنها نواح ارغب گریو دو مرتبه د شداستان باعث غبار آلود شدن جو  ظیغل شکلی

 

 1401خرداد   کمی تیلغا بهشتیارد 31سامانه    یدیهمد  یبررس

 

شکل شماره  دکامتر )  564ارتفاع    کمبا مرکز    اهیس  یایشرق در  یعبور ناوه مستقر بر رو  بهشتیارد     30روز    در

قابل   یفشار  شیودکامتر سبب    570  یبا مرکز ارتفاع  ترانهیمد   یایدر   یبر رو   یگرید چرخندآن با    یو همراه  (19

زمان با این    هم  شد،غرب کشور عراق    شمالمناطق شمال  و    یشرق سو بر رو   اناتیجر  جادیتوجه، وزش باد و ا 

میلی    200  فشاری  نات در سطح   120رودباد با هسته( و  20ن )شکل شماره  زبانه های کم فشار سطح زمیوضعیت  

  .می( شاهد هست21شکل شماره ) زیرا ن ی بر سطح منطقه بار

            
             اردیبهشت  30(: فشار سطح زمین  20شکل شماره )                    اردیبهشت    30میلی باری  500(: ارتفاع  19شکل شماره )      
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 01-03 شماره بولتن

 1401ماه   خرداد

        
 utc16ساعت  اردیبهشت 30  یماهواره ا ر ی تصو(: 22شکل شماره )          اردیبهشت 30میلی باری  200(: ارتفاع 21شکل شماره )      

         

مرز    یطوفان گردوغبار بر رو   ی ریشکل گ  ،شود  ی ( مشاهده م22شکل شماره  )  یماهواره ا   ریهمانطور که در تصو

  31در  و    شدگردوغبار به جو استان وارد    ،سو  شرق  اناتیجر و حرکت آن با  متاثر از این شرایط    هیعراق و سور 

و در روز اول خرداد ماه   دادمتر کاهش  1000تا کمتر از  را   یافق د یاستان د  یها از شهرستان  یدر برخاردیبهشت 

  ستگاه یدر ا  دید افقی  نی همچن  ،متر گزارش شد  500  زانیاز شهرستان روانسر به م  یافق  دید  نی. کمترنیز ماندگار بود

 .رسیدمتر  1000 به ب، تازه آباد، سرپل ذهاب و اسالم آباد غرمتر 800 نی ریقصرش یهواشناس یها

                

 1401 خرداد 4و   3سامانه    یدیهمد  یبررس

 

کم  با مرکز  ترانهیشرق مد یمستقر بر رو  میلی باری 500سطح  خط ناپایداری ناوه عی در روز سوم خرداد عبور سر

سبب وزش   ( 24شکل شماره ) نیباال در سطح زم یفشار شیو( که همراه با 23شکل شماره دکامتر  )  564ارتفاع 

و   ( گرد25شکل شماره  )  یغرب   اناتیتوجه به جر  باشد.    هی در شمال و غرب عراق و جنوب شرق سور  دیباد شد

کشور را    یشمال  ی ها  بخش   یو حت  یغرب   مه یگسترده استان کرمانشاه و ن  ی منطقه بطور  یغبار شکل گرفته بر رو 

گرد و غبار مشاهده    نینفوذ و گسترش ا   ی( به خوب26شکل شماره  )  یماهوار ه ا   ریقرار داد که در تصو  ریتحت تاث

 شود. یم
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 01-03 شماره بولتن

 1401ماه   خرداد

              
 خرداد                   3در (: فشار سطح زمین  24شکل شماره )          خرداد               3میلی باری در   500(: ارتفاع  23شکل شماره )       

       

          
    utc11ساعت خرداد   3  یماهواره ا ر ی تصو(:  26شکل شماره )               خرداد      3در    یبار  یل یم 850ارتفاع  (: 25شکل شماره )

                                  

مترکاهش    40متر و سرپل ذهاب تا    20به    النغربیو گ  نی ریقصر ش  شهر های  یافق  د یگردوغبار د  نی ا  ریتحت تاث

گزارش شده در    ی افق  دی د  ن یکمتر  نیهمچن  د،یمتر رس  500  ر یبه ز  ی افق  د یاستان د  شهرهای  گر یو در اغلب د  افتی

 .ودمتر ب 600 یکرمانشاه در دو روز متوال شهر 
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 01-03 شماره بولتن

 1401ماه   خرداد

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

 

در اسههتان، باالتر از نرمال بودن بیشههتر دماهای شههبانه و فروکش کردن توفان  1401ماه  مهمترین ویژگی خرداد      

شهیب افزایش  (  2طبق نمودار )شهماره  های گردوخاک پی در پی از دهه دوم آن نسهبت به دو ماه پیش از آن بود. 

و بیشهینه قصهرشهیرین به   40.4در این ماه، بیشهینه کرمانشهاه به   دمای بیشهینه بیش از سهال گتشهته و نرمال بوده اسهت.

  رسید.سلسیوس درجه   47.5

 
 

 
 1400 خردادایستگاه فرودگاه کرمانشاه در ماه   بیشینهسری زمانی دمای  -2نمودار شماره 

 

 

  افزایش  خرداد 25تا  18بطوریکه در  روزهای  بود،   از هنجارام ماه بیشههتر   25تا ماه  از انتهای دهه اول دمای کمینه  

تر درجه سهلسهیوس خنک 0.3میانگین دمای هوا حدود  .در اکثر نقاط اسهتان محسهوس بود(  3) نمودار شهماره  دما 

 و نیم درجه بیش از نرمال بوده است. 2از سال گتشته و 

 

 
 1400 خردادسری زمانی دمای کمینه ایستگاه فرودگاه کرمانشاه در ماه   - 3نمودار شماره  
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 01-03 شماره بولتن

 1401ماه   خرداد

 ج( تحلیل سنجش از دور میانگین دما در خرداد ماه  

 

(، میانگین دما خرداد 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  33تا  21تغییرات آن از  (، دامنه28است. )شکل شماره 

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

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

 

     

 نقشه بی هنجاری میانگین دما خرداد ماه –( 29شکل شماره )              نقشه میانگین دما خرداد ماه         –( 28شکل شماره ) 

 

با میانگین  29طبق نقشه بی هنجاری دما )شکل شماره   سال گتشته، در    15(، اختالف میانگین دمای خرداد ماه 

درجه سلسیوس متغییر است. بیشترین تغییرات مربوط به بخش هایی از شهرستان    3تا    .  4اغلب نقاط استان حدود  

 های پاوه، ثالث، جوانرود و شمال سنقر است. 

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

 سال( ایستگاه تطابق کامل نداشته باشد. 15است با دمای ثبت شده در بازه زمانی)بیشتر از 
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 01-03 شماره بولتن

 1401ماه   خرداد

 1400ماه  خرداداستان طی  تحلیلی بر مخاطرات جوی در

 

بدلیل وقوع  داشتند و  نبه همراه    یبارشکه    اثرگتار بودندبر جو منطقه  سامانه ناپایدار  چهار    ماه امسال  خرداددر  

و    به شکلی غلیظ نمود پیدا کرددر سطح استان  دو بار  گرد و غبار    ،غربی  سایه صحاری کشورهای هم  در طوفان  

حداکثر سرعت  .  و مراجعه برخی از افراد آسیب دیده به مراکز درمانی شدسبب تعطیلی مراکز دولتی و آموزشی  

محسوب می شود    شدیدی نسبتاً  باد   بود که    قصرشیرینکیلومتر بر ساعت و مربوط به ایستگاه    61.2باد لحظه ای  

 .شدنگزارش خسارتی ناشی از آن  ولی 
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 01-03 شماره بولتن

 1401ماه   خرداد

 1401ماه  خرداد دیگزارشی از فعالیت های توسعه هواشناسی کاربر

 

   روزه دمای کمینه ویژه سامانه تهک تهیه شد. 90چشم انداز وضعیت جوی   -1

 یه پروپوزال طرح بررسی گردوغبار مهاجر ته -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

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

 ترسیم شد. 1401ماه سال  خردادنقشه میانگین دما و بی هنجاری میانگین دمای  -5

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

 در تهیه بولتن ماهیانه همکاری شد.  -7

 شد.  تهیه رش های ماهیانه تهک کشاورزی گزا -8

 کرمانشاه   ی شهردبیران جغرافیا آموزش عملیانجام بازدید و  – 9
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 01-03 شماره بولتن

 1401ماه   خرداد

 

 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  دبانیخردادنی وقوع باد، تعداد اجهت باد. منظور از فراوو  دهد: فراوانی وقوع باد، سرعت بادباد را نمایش می

جهت  و  شود  سنجیده میباشد که با نات یا متر بر ثانیه  باد 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  نرم.  شودها  روش  به  گلباد  ترسیم  یک  برای  در  اطالعات  و  آمار  باید  افزاری 

است.    WR-plotافزار  زار مورد استفاده در ترسیم گلباد نرماف نرم  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 

نوشته می ثانیه  بر  دایره شود. سمت متر  بر روی  باد  غالباً در هشت سمت شمال، شمال های  ، شرقی، جنوبرقی، شرقی، جنوبشها 

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

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

های مختلف با یکدیگر جمع شوند و فراوانی آرامه نیز به آن افزوده شود، حاصل صدرصد را نشان خواهد داد، و این به این  در 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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 01-03 شماره بولتن

 1401ماه   خرداد

 

 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  خرداد (02)شماره بولتنهمکاران 

 علی محمد زورآوند  -1

 مهر  شاهپور شایگان -2

 دیمحمد احم -3

 دیحمزه مرا -4

 محمدرسول جلیلی -5

 

 


