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 01-06شماره بولتن 

 1401ماه   شهریور 

 روستای تاریخی و زیبای حریر

 

رسد.  ها به صورت پلکانی و پیشینه آن تا دوره نادری میخانه  است.کرمانشاه  انگیز شهر کرند در استان    شگفت شهر و    تاریخی   یکی از روستاهای حریر  

 .ی استدیدن عالوه بر چشمه ساران دلپذیر، سراب حریر  وابستان، آب و هوای مطبوع و مناظر طبیعی آن برای پیاده روی و عکاسی عالی تدر 
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 01-06 شماره بولتن

 1401ماه   شهریور 

 چکیده 

استان حاکم بود، تحت این شرایط نه تنها بارشی قابل تصور نبود، بلکه غبار چندانی    برجو پایداری    اغلبدر این ماه  

 . داشتنفوذ پیدا نکرد و هوای استان کیفیت مناسبی )بجز یک مورد(  هم از کشور عراق به جو استان

میلی    0.8بلند مدت  و    0.0میلی متر است و مقدار بارش سال قبل    0.0بارش شهریور ماه امسال در استان کرمانشاه  

 درصد از بارش سال آبی را تامین نموده است   51.3بارش سال آبی جاری تا پایان این ماه،  .متر است

درجه(   24.7درجه سلسیوس محاسبه شده است که نسبت به بلند مدت )  26.1میانگین دمای استان امسال در این ماه  

با مقدار    در دهمین روز ماه  ماه نیز  شهریورنه دمای مطلق  بیشیدرجه سلسیوس افزایش داشته است.    1.4به مقدار  

 49.2بلند مدت به ایستگاه سومار و با مقدار    دراین دما    تعلق دارد.درجه سلسیوس به ایستگاه قصرشیرین    46.0

ایستگاه کنگاور  با  هم  ماه    شهریوردمای کمینه مطلق  .  تعلق دارد  06/06/1395  دردرجه سلسیوس با رخداد   به 

درجه سلسیوس و   3.0ماه رخ داده است و این دما در بلند مدت    ام  20ر  و ددرجه سلسیوس تعلق دارد    7.0مقدار  

 .استرخ داده    کنگاوردر شهر  1395سال  شهریورام  26در

مربوط به ایستگاه های کرمانشاه و سنقر و در جهت غربی می    و  کیلومتر بر ساعت   54حداکثر سرعت باد لحظه ای  

در این ماه  درصد و این هم در جهت غربی است.    62باشد و بیشترین درصد وقوع باد غالب مربوط به گیالنغرب با  

 باد غالب استان بیشتر غربی بوده است. 

غربی استان، خشکسالی در وضعیت بسیار شدید می  در اغلب نقاط نیمه    ماه،  شهریور در دوره سه ماهه تا پایان  

 خشکسالی در حد هنجار و یا  حتی ترسالی داشته اند.  آن  اکثر در  باشد.  نیمه شرقی استان وضعیت بهتری داشته و 

یجاد  ای  مرز نواحی  در    را  گرد و غباربار    یکفقط    کشورهای همسایه غربی  در وقوع طوفان گرد و غبار  در این ماه  

   مخاطره ای ایجاد نشد.خوشبختانه غلظت  خیلی باالیی نداشت . سرعت باد هم خیلی باالنبود و لی نمود و

پوشش گیاهی بندی  پهنه  نقشه  دمایی  تهیه  مقایسه  تهک،  ، و  گزارش  ،    انتشار  ارائه  مشاوره  ماهنامه  و  راهنمایی 

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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 01-06 شماره بولتن

 1401ماه   شهریور 

 1401 ماه شهریوربارش استان در  تحلیلی بر وضعیت

 

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

 
 

  است،  متر میلی 0.8 مقدار هنجار این ماه ومتر است  میلی 0.0 کرمانشاه ماه امسال در استان شهریوربارش میانگین 

که    (1)جدول شماره    بوده استمتر    میلی   0.8و بلند مدت    0.0  سال قبل  بارش   .که بارش قابل مالحظه ای نیست

همچنین  کاهش داشته است.  میلی متر  0.8  و بلند مدت تغییری نداشته است   بارش امسال این ماه نسبت به سال قبل

بازه مشابه  نسبت به    و  ه استنمود بارش سال آبی را تامین  از  درصد    51.3  ،جاری تا پایان این ماه  آبیسال  بارش  

، اختالف و مقایسه بارندگی در  (1شماره  جدول  )در جدول باال    .یافته است  اهشندگی کبارو سال قبل    بلند مدت

 های استان به نمایش در آمده است. ستان  شهرهمه این ماه برای  
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 01-06 شماره بولتن

 1401ماه   شهریور 

 1401ماه  شهریورپایان  تادرصد تأمین بارش سال آبی استان 

 
 درصد تأمین بارش سال آبی استان  -1نمودار شماره 

 

 

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

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

بلن به  پایان    بارندگی مدت    دنسبت  نیز    .داشته استکاهش    ماه   شهریور تا  بارندگی درصد تامین آب  به    با توجه 

  70. بیشترین درصد تأمین بارش سال آبی با مقدار  نشان می دهد  قابل مالحظه  یکاهش، نسبت به بلند مدت  کمتر

درصد  باال به وضوح    نمودار  تعلق دارد.درصد به قصرشیرین    40و کمترین آن با مقدار حدود    پاوهدرصد به شهر  

   نشان می دهد.تأمین بارش سال آبی همه شهرهای استان را 
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 01-06 شماره بولتن

 1401ماه   شهریور 

 مجموع بارش استان    دیبن پهنه

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

 

کرمانشاه،  قسمت های کوچکی از  از شکل پیداست  ماه را نشان می دهد،    شهریور بارش تجمعی    ،(1شماره  )  شکل

بازه  در  ی مختصری  بارش ها، داالهو، ثالث باباجانی، قصرشیرین،سرپل ذهاب و روانسر  اسالم آباد غرب، سنقر

که این از ویژگی های این    بوده استبدون بارش  در این ماه    مناطق استان کرمانشاه  سایر    .داشته اندمتر    میلی    2  تا1

 ماه در این منطقه می باشد.
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 01-06 شماره بولتن

 1401ماه   شهریور 

 های استان نسبت به بلند مدتالف بارش شهرستانتبندی اخپهنه

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

 

بسیار  بجز قسمت های    ماه را نشان می دهد، از شکل پیداست که  شهریور بارش تجمعی  اختالف  (،  2شکل )شماره  

.  وجود نداردچندانی نسبت به بلند مدت  بارش  اختالف   از سنقر، ثالث بابا جانی و جنوب سرپل ذهاب،  کوچکی

 .ی باشدممیلی متر   -4تا  -2 بازهدر بارش ی که ذکر شد اختالف قسمت های در 
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 01-06 شماره بولتن

 1401ماه   شهریور 

 1401ماه  شهریورتحلیلی بر وضعیت دمای استان در  

 

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

 

 12.5با      کنگاور  به ایستگاهبوقوع پیوسته است  در استان  ماه امسال که    شهریورحداقل دمای  ،  (2شماره  )در جدول  

  نسبت به بلند مدت   کنگاور  تعلق دارد، که  سلسیوسدرجه    42.8قصرشیرین با    بهحداکثر آن  و    درجه سلسیوس

نشان می دهند. میانگین دمای استان امسال در این    افزایش  درجه سلسیوس  2.0  قصرشیرینو  س  سلسیودرجه    1.4

  سلسیوسدرجه    1.3  به مقدار  (درجه  24.7)  که نسبت به بلند مدتشده است  محاسبه    سلسیوسدرجه    26.1ماه  

به ترتیب  و میانگین  حداکثر  ،حداقل  افزایش داشته است. نیز  درجه    24.4و      33.9و    14.8  دمای شهر کرمانشاه 

  0.7  دما    و میانگین  درجه 0.6حداکثر دما  ،  درجه  0.9، حداقل دما  که نسبت به بلند مدتشده است  ثبت    سلسیوس

   .اند داشته  افزایش  درجه سلسیوس
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 01-06 شماره بولتن

 1401ماه   شهریور 

 استان و مقایسه با بلندمدت دی دماهای ح

 ماه شهریور دمای بیشینه مطلق   -3جدول شماره  

 )درجه سلسیوس(

 

 بلندمدت 1400سال  1401سال 

0/46 

 قصرشیرین

10/06/1401 

4/47 

 سومار 

06/06/1400 

2/49 

 سومار 

06/06/1395 

 

( رخداد بیشینه دمای مطلق شهریور ماه در استان را نشان می دهد. این دما در دهمین    3ستون اول جدول )شماره  

درجه سلسیوس و مربوط به ایستگاه قصرشیرین در مناطق غربی استان می باشد. دمای    46.0روز ماه و به مقدار  

درجه سلسیوس    49.2و     47.4ر به ترتیب با مقدار  و  بلند مدت به ایستگاه سوما  1400بیشینه مطلق استان در سال  

در   بترتیب  که  دارد،  مطلق   06/06/1395و    06/06/1400تعلق  بیشینه  شود،  می  مالحظه  است.  رسیده  ثبت  به 

 شهریور امسال استان نسبت به سال قبل و بلند مدت کاهشی بوده است. 

 

 مطلق شهریور ماه  دمای کمینه - 4جدول شماره  

 )درجه سلسیوس(

 

 بلندمدت 1400سال  1401سال 

0/7 

 کنگاور

20/06/1401 

9/6 

 سنقر 

30/06/1400 

0/3 

 کنگاور

26/06/1375 

 

( هم نشان می دهد که دمای کمینه مطلق شهریور ماه امسال به ایستگاه هواشناسی کنگاور با مقدار    4جدول )شماره  

درجه    3.0درجه و در بلند مدت    6.9دما در سال قبل  ام ماه بوقوع پیوسته است که این    20درجه سلسیوس و در    7.0

ام شهریور بترتیب در سنقر و کنگاور رخ داده اند. از جدول باال پیداست که دمای کمینه    26ام و    30و بترتیب  

 درجه سلسیوس بیشتر است.  4.0و بلند مدت  0.1مطلق شهریور ماه امسال نسبت به سال قبل 
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 01-06 شماره بولتن

 1401ماه   شهریور 

 های استانمیانگین دمای شهرستان  دیبن پهنه

 

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

 

  های   شهرستاندر  قبل،    های  طبق روال ماهدما  ،  نشان می دهد  (3شماره    شکل)میانگین دمای هوا  دی  پهنه بننقشه  

باالتر و به مراتب  گر مناطق استان  دیاز    ثالث بابا جانی غربی  نیمهو    ، گیالن غرب، سرپل ذهاب)قصرشیرین  مرزی

شهرهای  قسمت های زیادی از )استان   بیشتر نقاط در  .قرار گرفته است سلسیوس درجه 35-40و    30-35 در دامنه 

کوچکی از    های  قسمت  ، صحنه، داالهو، اسالم آباد غرب و هرسین و جنوب و غرب کرمانشاه وکنگاور،  سنقر

کوچکی    در قسمت های البته    .داردقرار    درجه سلسیوس   20-25( میانگین دما در دامنه های  روانسر، پاوه و جوانرود

   . استدرجه سلسیوس  15-20 زهبه صورت پراکنده در باو کرمانشاه، سنقر و صحنه  شهرستان هایاز 
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 01-06 شماره بولتن

 1401ماه   شهریور 

 مدتهای استان نسبت به بلند  الف میانگین دمای شهرستانتاخ  دیبن پهنه

 

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

 

میانگین  .ماه نسبت به بلند مدت نشان می دهد  شهریوراستان را در    سطح در   اختالف میانگین دما (4)شماره   شکل

. ستداشته اافزایش  درجه سانتیگراد  1.5تا   0.5بین   نسبت به بلند مدت ،نیمه شرقی استانقسمت وسیعی از  در   دما

درجه ستانتیگراد را نشتان می دهد که قابل مالحظه   3.5تا  1.5بین غربی استتان بیشتتر مناطق افزایش دمایی  نیمه   در

، جوانرود، پاوه و همچنین قستمتی از هرستین و کرمانشتاه در نیمه شترقی استت. در قستمت هایی از ثالث باباجانی

و حتی بیشتتتر از آن رستتیده استتت. در   4.5تا  3.5فراتر رفته و در بازه  افزایش دما نستتبت به بلند مدت از این هم  

ی از  روانستر و بخشت   قستمت هایی از نوار مرکزی استتان شتامل بخش های کوچکی از کرمانشتاه، استالم آباد غرب،

   درجه سرد تر شده است.  2.5تا  -0.5صحنه در نیمه شرقی استان دما نسبت به بلند مدت در حد هنجار و یا بین 
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 01-06 شماره بولتن

 1401ماه   شهریور 

 1401  شهریور تحلیلی 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) 

 10 290 48 غربی اسالم آباد غرب

 ***  ***  *** *** هرسین

 09 120 16 جنوب -غرب جوانرود 

 12 100 62 شرقی گیالنغرب

 15 210 21 غربی کرمانشاه 

 14 340 29 شمالی قصرشیرین 

 08 150 10 شمال شرق -شمال غرب روانسر 

 14 250 8 جنوب غرب کنگاور

 15 070 24 غربی سنقر 

 10 110 18 جنوب شرق  سرپل ذهاب

 11 290 26 جنوب شرق  -غرب تازه آباد 
 

کیلومتر بر ستتاعت( مربوط به ایستتتگاه های کرمانشتتاه و  54متر بر ثانیه )معادل  15حداکثر ستترعت باد لحظه ای  

در جهت درصتد و  62درصتد وقوع باد غالب مربوط به گیالنغرب با ستنقر و در جهت غربی می باشتد و بیشتترین 

استت. با توجه به اینکه باد در ستطح استتان خیلی شتدید نبوده استت، خوشتبختانه خستارتی به دنبال نداشتته    شترقی

استت.  استت. در این ماه باد غالب استتان متغیر بوده استت و بنوعی می توان گفت در تمام جهات وزش باد رخ داده

 ولی بیشتر از همه در جهت غربی وزیده است.
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 01-06 شماره بولتن

 1401ماه   شهریور 

 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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 01-06 شماره بولتن

 1401ماه   شهریور 

   
 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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 01-06 شماره بولتن

 1401ماه   شهریور 

 1401ماه  شهریوردر  استان  تحلیلی بر وضعیت خشکسالی

 

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

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

در وضعیت بسیار شدید می باشد و تنها در قسمت های  خشکسالی    ،نیمه غربی استاناغلب نقاط  در    (،18شماره  

ثالث باباجانی  از سرپل و داالهو خشکسالی نداشته و در حد هنجار و همچنین در قسمت های کوچکی از  کوچکی  

ی استان وضعیت بهتری  قو قسمت های کوچکی از پاوه و روانسر خشکسالی شدید دارند. نیمه شر  ، مرکز جوانرود

بیشتر نقاط یی از هرسین و صحنه و  نوار شرقی شهرستان کرمانشاه، قسمت ها  ،اکثر نقاط اسالم آباد غربداشته و  

نیمه غربی کنگاور دارای خشکسالی متوسط تا بسیار  حتی ترسالی داشته اند.    سنقر خشکسالی در حد هنجار و یا  

بسیار از هنجار تا خشکسالی متوسط داشته است. شمال شهرستان سنقر ترسالی خفیف تا  شدید و نیمه شرقی آن  

   شدید داشته است.
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 01-06 شماره بولتن

 1401ماه   شهریور 

 1401ماه سال  شهریور -عیت همدیدی استان تحلیلی بر وض

 

در این ماه غالباً شرایط جوی پایداری در سطح استان حاکم بود، تحت این شرایط نه تنها بارشی قابل تصور نبود، 

بلکه غبار چندانی هم از جو کشور عراق به جو استان نفوذ پیدا نکرد و هوای استان دارای کیفیت مناسبی بود. تنها 

یدار ضعیفی بر جو استان بودیم که تاثیر آن به شکل رگبارهای  در آخرین روزهای این ماه شاهد استقرار سامانه ناپا

پراکنده و رعد و برق در برخی نقاط استان مشاهده شد. در ادامه به بررسی همدیدی این سامانه و بی هنجاری  

 بیشینه و کمینه دما و همچنین تحلیل سنجش از دور میانگین دما در شهریور ماه می پردازیم. 

 1401  شهریور  31 تحلیل سامانه    

ارتفاع   به  با مرکز  بر روی شمال دریای سیاه  ام شهریور طی    31در   (  19)شکل شماره  دکامتر    552ناوه مستقر 

ابرناکی آسمان مناطق غربی و شمال غرب کشور گردید. همچنین نمودار اسکیوتی   بعدازظهر سبب  از  ساعاتی 

دهد که در بعدازظهر،  میلی باری نشان می  400تا    550عمده رطوبت را در تراز    (20)شکل شماره  صبح آن روز  

 تشکیل ابرهای میانی و پایین نفوذ رطوبت به سطوح پایین تر را نشان می داد.  

 

 

 1401.06.31نمودار اسکیوتی       -(  20شکل شماره )                                                31.06.1401میلی باری    500سطح    -(  19شکل شماره )

 

مجموع این شرایط و عبور سریع خط جبهه این موج بارش رگباری پراکنده کوتاه مدت و رعد و برق در استان  

ایجاد نمود. گزارش ارسال شده از ایستگاه های استان نشان می دهد تنها در دو ایستگاه کوزران و روانسر بترتیب  

بیانگر بارش در محدوده  (  20)شکل شماره  ده است، البته تصاویر رادار هواشناسی  دا  میلی متر بارش رخ  5/0و    8/0

 های بیشتری در خارج از ایستگاه های هواشناسی می باشد. 
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 01-06 شماره بولتن

 1401ماه   شهریور 

 

 

 

                             

 

                                                              

 1401.06.22تصویر رادار هواشناسی      -(  22شکل شماره )                 1401.06.22تصویر ماهواره ای    - ( 21شکل شماره )       

 

 ب(بررسی همدیدی بی هنجاری بیشینه و کمینه دما در خرداد ماه

 

( 2در اسهتان  تااوم گرما  تابسهتانت تا پایان این ماه بودن نمودار مشهماره   1401ماه  مهمترین ویژگی شههریور

وضههتید دما  بیشههینت کرمانشههاه را نسههلد بت سههال قلل و بانا ماد نشههان می دهان ننانوت در این نمودار 

ر اغاب پیااسههد  دما  روزانت ب چ نهار روز در باقی روزها بیا از مقاار بانا ماد دود تلد شههان ولی د

 روزها این دما از سال قلل کمتر اسدن

 

 
 1401سری زمانی دمای بیشینه ایستگاه فرودگاه کرمانشاه در شهریور ماه  -2نمودار شماره 

 

(  دمای کمینه ایسمگگا  کرماناما  را نمایم مد د. د در این نمودار مد نینیک که دمای 3نمودار )شممار   

کمد نیم اه مقم ار .نامار و  ن ما در رممه روه در جم  .نامار و در نقیمه ام   15کمینمه در روه.مای ن ک  ما 

ثبت شم   ارمت د و د نسمبت نه رمال قبس نورماد هیاد  ری   روه.ای ما  دما نیم اه مق ار .ناار خود

 داردد 
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 01-06 شماره بولتن

 1401ماه   شهریور 

 

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

 

 ماه   شهریور( تحلیل سنجش از دور میانگین دما در ج

 

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

درجه سلسیوس می باشد. بیشترین دما ها به ترتیب   35تا    22(، دامنه تغییرات آن از  23شده است. )شکل شماره  

و کمترین آنها به بخش هایی از شمال  و جنوب کرمانشاه ثالث بابا جانی  نیمه غربی ،قصرشیرین ،مربوط به سومار

     شرق اورامانات، شمال شرقی کرمانشاه، صحنه، شمال غرب داالهو و شمال غرب هرسین تعلق دارد.

    

 ماه شهریور نقشه بی هنجاری میانگین دما  –(  24شکل شماره )                    ماه شهریورنقشه میانگین دما  – ( 23شکل شماره )            

 

سال گذشته، در   15ماه با میانگین    شهریور(، اختالف میانگین دمای  24طبق نقشه بی هنجاری دما )شکل شماره  

تغییرات    کمتریندرجه سلسیوس متغییر است.    2.5تا    1.0حدود    و نیمه جنوبی قصرشیرین   شمالی استان  اطقنماغلب  

  بزرگی از کرمانشاه، اسالم آباد غرب، کرند غرب و گیالنغرب می باشد. مربوط به بخش های
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 01-06 شماره بولتن

 1401ماه   شهریور 

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 

 

 ماه   شهریور( تحلیل نقشه شاخص پوشش گیاهی در د

 

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

اساس بر  که  طیف   باشد  بازتاب  گیاهان   الکترومغناطیسمیزان  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 ساختارهای 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  این به مفهوم سالمت گیاه  می دهند و

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

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

اری اعداد  ذ پس از جاگ.  و سالمت گیاهان را مورد سنجش قرار داد 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

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

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

 .یاه کاهش پیدا می کندسالم بودن آن گیاه است و هر چه به صفر نزدیک تر باشد، میزان سالمتی گ

پوشش ، (26)شکل شماره  و امسال (25)شکل شماره قبل ماه سال  شهریور NDVIو نقشه  با توجه به مطالب فوق 

قبل در    گیاهی زمین  به سال  )اورامانات(  نسبت  استان  نقاط   داشتهنتغییر چندانی  قسمت شمال غربی    و در سایر 

در جنوب غرب استان چشمگیر و در سایرنقاط کاهش کمتری  پوشش گیاهی کمتر شده است البته این کاهش  

   و محدود شدن آبها در باالدست این وضعیت را بوجود آورده است.در کل کاهش بارندگی . اتفاق افتاده است

 

 

 

 

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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 01-06 شماره بولتن

 1401ماه   شهریور 

 

 1400نقشه شاخص پوشش گیاهی شهریور ماه  –( 25شکل شماره )

 

 
 1401 ماه شهریورشاخص پوشش گیاهی نقشه  –( 26شماره )شکل 
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 01-06 شماره بولتن

 1401ماه   شهریور 

 1400ماه   شهریور استان طی  تحلیلی بر مخاطرات جوی در

 

که بتواند سبب خساراتی در منطقه شود، اثرگذار نبود. فقط در دو مورد    ی ناپایدار   سامانه  ماه امسال  شهریور در  

وزش باد و  سبب    مدت زمان استقرار خوددر  ضعیفی بر جو منطقه مستولی گشت که  البته    ،شرایط نسبتاً ناپایدار

  یک در    و غبار    وقوع طوفان گرد و غبار در صحاری کشورهای همسایه غربی و نفوذ آن به جو استان شد. گرد

سرعت باد لحظه  حداکثر  .  نمود  حدودمرا  دید افقی  غربی  در مناطق مرزی  باالیی داشت و  غلظت  بطور نسبی  مورد  

می  نمحسوب    باد شدیدی بود که  های سنق و کرمانشاه    کیلومتر بر ساعت و مربوط به ایستگاه  54  این ماه  درهم    ای

 .به همراه نداشتخسارتی خوشبختانه شود و 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 اداره کل هواشناسی استان کرمانشاه     

 

20 

 

 01-06 شماره بولتن

 1401ماه   شهریور 

 1401ماه   شهریور دیگزارشی از فعالیت های توسعه هواشناسی کاربر

 

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

 نقشه های پوشش گیاهی تهیه و تحلیل شد. -2

 پیش بینی های این بخش بویژه پیش بینی های سه روزه و توصیه های کشاورزی که خروجی جلسه بحث و-3

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

 روزه دمای کمینه ویژه سامانه تهک تهیه شد.   90چشم انداز وضعیت جوی   -4

 ماه تهیه و از طریق فضای مجازی به کاربران استانی ارائه شد.  شهریور اطالع رسانی و نمودارهای کاربر -5

 در تهیه بولتن ماهیانه همکاری شد.  -6

 شد.  تهیه گزارش های ماهیانه تهک کشاورزی  -7
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 01-06 شماره بولتن

 1401ماه   شهریور 

 ها پیوست

 گلباد کلی  عرفیم ✓

سه مشخصه اصلی شاخص    و   باشدمنطقه میهای باد در یک  لباد، نمودار و شکلی اقلیم شناختی برای نمایش مشخصات و ویژگیگ

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

جهت  و  شود  ثانیه سنجیده می  باشد که با نات یا متر برباد 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 استنشانگر سرعت باد و طول گل

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 میهو جهت باد محاسبه شده و سپس درصد هر یک از شاخصآرام، سرعت  

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

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 

نوشته می ثانیه  بر  دایره شود. سمت متر  بر روی  باد  غالباً در هشت سمت شمهای  ، شرقی، جنوبشرقی، شرقی، جنوبال، شمال ها 

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

شود. اگر فراوانی هر گستره  میها مشخص شوند. آنگاه فراوانی هر گستره سرعت باد با توجه به سمت باد بر روی دایره می شهریورنب

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 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 

 .نرژی باد اشاره کردسنجی برای استفاده از ا امکان
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 01-06 شماره بولتن

 1401ماه   شهریور 

 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  شهریور  بولتنهمکاران 

 علی محمد زورآوند  -1

 مهر  شاهپور شایگان -2

 دیحمزه مرا -3

 محمد احمدی -4

 محمدرسول جلیلی -5

 

 


