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 01-05شماره بولتن 

 1401ماه   مرداد

کیلومتری شمال شرقی کرمانشاه و در محل   3۰مربوط به دوره صفوی و در    کاروانسرای شاه عباسی

 .نقش برجسته داریوش بر کوه بیستون قرار دارد ، روستای بیستون کھنه در مقابل فرهاد تراش
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 01-05 شماره بولتن

 1401ماه   مرداد

 چکیده 

اما تحت   ند،با خود به همراه نداشت  ی، بارشندقرار داد  ریماه جو استان را تحت تاث  مردادکه در  سامانه های ناپایداری  

  متر کاهش داد.  1500دید افقی را تا در نوار مرزی  ورود گرد و غباردر دو مورد آنها  ریتاث

بارش  .  میلی متر بوده است  0.3میلی متر و بارش سال قبل و بلند مدت هر دو    0.0بارش مرداد امسال استان کرمانشاه  

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

درجه(    28درجه سلسیوس محاسبه شده است که نسبت به بلند مدت )  29.1میانگین دمای استان امسال در این ماه  

درجه    48.0ام ماه با مقدار    14در    بیشینه دمای مطلق مرداد ماه نیزدرجه سلسیوس افزایش داشته است.    1.1به مقدار  

رجه سلسیوس  د  50.7بلند مدت به ایستگاه سومار و با مقدار    دراین دما    تعلق دارد.سلسیوس به ایستگاه قصرشیرین  

ایستگاه کنگاور  با مقدار  هم  دمای کمینه مطلق مرداد ماه  .  تعلق دارد  07/05/1399  دربا رخداد   درجه    11.1به 

ام مرداد سال   26درجه سلسیوس و در 7.0ر دوم ماه رخ داده است و این دما در بلند مدت و د سلسیوس تعلق دارد 

 . استدر شهر سنقر رخ داده   1375

درصد در ماه و در جهت     23کیلومتر بر ساعت و مربوط به قصرشیرین با وقوع    54سرعت باد لحظه ای  حداکثر  

 شمالی وزیده است که باد شدیدی به حساب نمی آبد. در این ماه باد غالب استان بیشتر غربی بوده است.

و  در غرب  ار شدید داشته است.  خشکسالی از خفیف تا بسیاستان  در دوره سه ماهه تا پایان مرداد ماه، اغلب نقاط 

استان    بخش های محدودتری از  وخشکسالی در محدوده شدید تا بسیار شدید  استان    بقیهبخش های پراکنده ای از  

 نیز درگیر خشکسالی خفیف بوده اند.

ایجاد غلیظ نسبتاً به شکلی در مرز  را گرد و غباردو بار  کشورهای همسایه غربی دروقوع طوفان های گرد و غبار  

 به مراکز درمانی شد. نواحی غربی پذیر افراد آسیب   برخی سبب مراجعه با نفوذ به استان نمود و

تلفنی به    -راهنمایی و مشاوره حضوریماهنامه ،    انتشار  ارائه گزارش تهک،  ،تهیه نقشه پهنه بندی پوشش گیاهی

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

 . می باشد دیهای توسعه هواشناسی کاربر
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 01-05 شماره بولتن

 1401ماه   مرداد

 1401 ماه مردادبارش استان در  تحلیلی بر وضعیت

 

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

 
 

  است،   متر  میلی   0.3  مقدار هنجار این ماه  ومتر است    میلی  0.0  کرمانشاه  ماه امسال در استان  مردادبارش  میانگین  

که   (1)جدول شماره  بوده استمتر  میلی  0.3هر دو سال قبل و بلند مدت  بارش  .که بارش قابل مالحظه ای نیست

جاری    آبیسال  همچنین بارش    کاهش داشته است.  میلی متر  0.3  و بلند مدت  بارش امسال این ماه نسبت به سال قبل

و سال قبل    بلند مدت بازه مشابه  نسبت به    و   ه استنمودبارش سال آبی را تامین  از  درصد    51.3  ،تا پایان این ماه

همه  ، اختالف و مقایسه بارندگی در این ماه برای  (1شماره  جدول  )در جدول باال    .یافته است  اهش ندگی کبار

 های استان به نمایش در آمده است.  ستان شهر
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 01-05 شماره بولتن

 1401ماه   مرداد

 1401ماه  مردادپایان  تادرصد تأمین بارش سال آبی استان 

 
 درصد تأمین بارش سال آبی استان  -1نمودار شماره 

 

 

بلند  دوره مشابه در  بت به  را نسماه   مردادتا 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  مردادتا پایان   بارندگیمدت  د به بلن

درصد به شهر    70. بیشترین درصد تأمین بارش سال آبی با مقدار  نشان می دهد  قابل مالحظه  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.شهرهای استان را  سال آبی همه 
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 01-05 شماره بولتن

 1401ماه   مرداد

 مجموع بارش استان    دیبن پهنه

 

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

 

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

مناطق استان  سایر    . داشته اندمتر    میلی     2  تا  0.01بازه  در  ی مختصری  بارش ها   کنگاورو    اسالم آباد غرب، سنقر 

 که این از ویژگی های این ماه در این منطقه می باشد. بوده استبدون بارش در این ماه  کرمانشاه 
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 01-05 شماره بولتن

 1401ماه   مرداد

 های استان نسبت به بلند مدتالف 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    مردادبارش تجمعی  اختالف  (،  2شکل )شماره  

میلی    -4تا  -2 در بازهو جنوب داالهو  ، صحنه قسمت های کوچکی از سنقر نسبت به بلند مدت رخ نداده است. 

 متر قرار دارد.   میلی 2-4و بخش کوچکی از شرق سنقر هم در بازه  مشاهده می شودمتر 
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 01-05 شماره بولتن

 1401ماه   مرداد

 1401ماه   مردادتحلیلی بر وضعیت دمای استان در 

 

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

 

  16.6با      کنگاور  به ایستگاهبوقوع پیوسته است  در استان  ماه امسال که    مردادحداقل دمای  ،  (2شماره  )در جدول  

  نسبت به بلند مدت   کنگاور  تعلق دارد، که  سلسیوسدرجه    44.9قصرشیرین با    بهحداکثر آن  و    درجه سلسیوس

نشان می دهند. میانگین دمای استان امسال در این    افزایش  درجه سلسیوس  1.3  قصرشیرینو  س  سلسیودرجه    1.6

افزایش    سلسیوس درجه    1.1  به مقدار   (درجه  28)  که نسبت به بلند مدتشده است  محاسبه    سلسیوسدرجه    29.1ماه  

ثبت   سلسیوسدرجه  27.8و   37.6و  18 دمای شهر کرمانشاه نیز به ترتیب و میانگین  حداکثر  ،حداقل داشته است.

 درجه سلسیوس   0.7  دما    و میانگین  درجه  1.0حداکثر دما  ،  درجه  0.3، حداقل دما  که نسبت به بلند مدتشده است  

   .اند داشته  افزایش 
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 01-05 شماره بولتن

 1401ماه   مرداد

 استان و مقایسه با بلندمدت دی دماهای ح

 

 ماه  مرداددمای بیشینه مطلق   -3جدول شماره  

 )درجه سلسیوس(

 بلندمدت 1400سال  1401سال 

0/48 

 قصرشیرین

14/05/1401 

5/49 

 سومار 

05/05/1400 

7/50 

 سومار 

07/05/1399 

 

و  رخ داده است  ماه    ام  14در    امسال که بیشینه    را نشان می دهد ماه    مردادبیشینه دمای مطلق  (    3)جدول شماره  

این ماه  دمای بیشینه مطلق استان    می باشد.  قصرشیرینمربوط به ایستگاه    است کهدرجه سلسیوس    48.0  آن  مقدار

سال   مدت    قبلدر  بلند  باسومار  ایستگاه    بهو  ترتیب  به  سلسیوس  50.7و    49.5مقدار    و  رخداد   درجه  در    با 

درجه سلسیوس    1.5از سال قبل  بیشینه مطلق دما  ، و این بدین معنی است که  تعلق دارد  07/05/1399و    05/05/1400

 . استکمتر درجه سلسیوس  2.7دوره آماری و از 

 

 ماه  مردادمطلق  دمای کمینه - 4جدول شماره  

 )درجه سلسیوس(

 بلندمدت 1400سال  1401سال 

1/11 

 کنگاور

02/05/1401 

0/11 

 کنگاور

24/05/1400 

0/7 

 سنقر 

26/05/1375 

 

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

 7.0و در بلند مدت      11.0این دما در سال قبل    و  رخ داده استماه    دوم در    کهتعلق دارد  درجه سلسیوس    11.1

خ داده  رسنقر شهرهای کنگاور و در   1375و  1400سال های  مرداد ام 26و  ام 24به ترتیب در و سلسیوس درجه 

به سال قبل  مرداد اند. دمای کمینه مطلق   بلند مدت  درجه سلسیوس    0.1  ماه امسال نسبت  به  درجه    4.1و نسبت 

 . داشته است افزایشسلسیوس 
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 01-05 شماره بولتن

 1401ماه   مرداد

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

و    در دامنه باالتر و  به مراتب  گر مناطق استان  دیاز    (و داالهو  روانسر  ، و اسالم آباد غرب، جوانرود، پاوه  کرمانشاه

  در دامنهبیشتر  و  شده  دما کمتر  میانگین  استان    بیشتر نقاط  در  .قرار گرفته است  سلسیوس  درجه  35-40و      35-30

، گیالنغرب،  ، کرمانشاهشهرهای پاوه، جوانرود، ثالث باباجانیقسمت های زیادی از  )سلسیوسدرجه    25-30  های

هرسین ذهاب  داالهو، صحنه،  سرپل  شرق  از  کوچکی  قسمت  هایالبته    .داردقرار    (و  قسمت  از    در  کوچکی 

 . استدرجه سلسیوس   15-20و  20-25های   زهبه صورت پراکنده در با بجز قصر شیریناستان شهرستان های  
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 01-05 شماره بولتن

 1401ماه   مرداد

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

کاهش درجه سکانتیگراد   1.5تا  0.5بین   نسکبت به بلند مدت  ،همه شکهرسکتان های اسکتانقسکمت وسکیعی از  در   دما

، شکرق روانسکرشکرق  سکنقر و   غرب  شکمال ،شکهرسکتان کرمانشکاه  شکرقی و نوار شکمالنیمه جنوبی   دردما .  سکتداشکته ا

درجه    -2.5تا  -1.5 و یا   -1.5تا  -0.5  در بازههرسکین   و  ، صکحنهقسکمت های کوچکی از پاوهاسکالم آباد غرب و 

درجه    3.5تا  2.5 بازه    بین یدما  افزایشکاهش دما داشککته اند.    دوره بلند مدتنسککبت به  دارند وسککلسککیوس قرار  

بیشککترین تعلق دارد.      سککنقرو   جوانرود، ثالث باباجانی  ،کرمانشککاه هرسککین،قسککمت های کوچکی از    بهسککانتیگراد 

رخ در قسکمت کوچکی از شکهرسکتان هرسکین    ،اسکت سکلسکیوس  درجه  3.5-4.5که در بازه  نسکبت به بلند  افزایش دما 

 .داده است
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 01-05 شماره بولتن

 1401ماه   مرداد

 1401 مردادتحلیلی بر وقوع باد در استان طی  

 

 سینوپتیک استان های 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) 

 11 290 62 غربی اسالم آباد غرب

 ***  ***  *** *** هرسین

 07 280 32 غربی جوانرود 

 09 330 50 شرقی گیالنغرب

 10 280 29 غربی کرمانشاه 

 15 300 23 شمالی قصرشیرین 

 08 310 24 شمال غرب روانسر 

 11 360 6 شمال شرق  کنگاور

 13 230 28 غربی سنقر 

 14 340 17 غربی سرپل ذهاب

 10 120 47 غربی تازه آباد 
 

ساعت(    کیلومتر بر  54)معادل    متر بر ثانیه  15حداکثر سرعت باد لحظه ای  ( مشاهده می شود که  5در جدول )شماره  

به حساب    شدیدیکه باد    وزیده است  شمالی  در جهت  ودر ماه  درصد      23ا وقوع  ب  قصرشیرینو مربوط به ایستگاه  

بیشتر  استان  در این ماه باد غالب    در جدول آمده است.گر شهرها  دیسرعت و جهت وزش حداکثر باد    .دیآ  مین

 بوده است.  یغرب
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 01-05 شماره بولتن

 1401ماه   مرداد

 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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 01-05 شماره بولتن

 1401ماه   مرداد

   
 گلباد اسالم آباد غرب  -9شماره   شکل

 

 گلباد جوانرود -10شماره   شکل

 

 گلباد سنقر  -11شماره   شکل

 

 

0

  
 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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 01-05 شماره بولتن

 1401ماه   مرداد

 1401ماه  مرداددر  استان  تحلیلی بر وضعیت خشکسالی

 

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

 

شماره    شکل)  ماه  مردادتا پایان    طی دوره سه ماهه    SPEIشاخص   باهواشناسی  خشکسالی    دی پهنه بننقشه  بر اساس  

،  گیالنغرب  ،قصر شیرینشهرستان های  داشته است.  تا بسیار شدید  خفیف  از  خشکسالی  اغلب نقاط  استان در    (،18

خشکسالی  ، کنگاور و صحنه  کرمانشاه  ،داالهو، جوانرودپاوه، سنقر،    ،ثالث باباجانیو قسمت هایی از    سرپل ذهاب

لکه های    و  شرق و جنوب کرمانشاههرسین و  قسمت های کوچکی از شمال  و  شدید تا بسیار شدید    در محدوده

بقیه نقاط استان نیز درگیر خشکسالی خفیف    .خشکسالی نداشته اندبوده و  در حد هنجار    و داالهوسنقر  کوچکی از  

 بوده اند. 
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 01-05 شماره بولتن

 1401ماه   مرداد

 1401ماه سال   مرداد -تحلیلی بر وضعیت همدیدی استان 

 

امواج کم رطوبت سطوح میانی همراه با گسترش کم فشار و باد سطح زمین که سه عامل اصلی در تشکیل و 

توسعه توفان های گردوخاک هستند، در این ماه منطقه را تحت تاثیر خود قرار دادند و سبب تشکیل و نفوذ 

درصد روزها، دید افقی در    50روز، یعنی قریب به    15گردوغبار به جو استان شدند. در مرداد ماه امسال در  

 4متر رسید. سرپل ذهاب    2000روز به کمتر یا حدود    11متر و در    5000سطح استان به کمتر یا در حدود  

متر   1000متر را تجربه کردند. کمترین دید افقی    2000روز دیدهای کمتر یا مساوی با    7روز و قصرشیرین  

رده ترین توفان خاک این ماه که عالوه بر سرپل ذهاب و  ام در قصرشیرین به ثبت رسید. گست  23در روز  

 24ام و    23قصرشیرین، هوای شهرستان های گیالنغرب، جوانرود و اسالم آباد را نیز متاثر کرد؛ در روزهای  

 ام رخ داد که تحلیل سینوپتیکی سامانه مربوطه را در ادامه مرور می کنیم. 

 

 1401مرداد  24و  23 غبارخیز در روزهایسامانه  یدیهمد  یبررس

 

موج کم رطوبت سطوح میانی، گسترش کم فشار و باد سطح زمین، سه عامل اصلی در تشکیل و توسعه توفان  

  12 میلی باری و در ساعت   500های گردوخاک هستند که به بررسی این سه عامل می پردازیم. در سطح  

دکامتر   588دکامتر در مرکز مدیترانه دیده می شد که زبانه    576مرداد ناوه ای با هسته    23گرینویچ روز یکشنبه  

مرداد، با حرکت ناوه به  24غرب و شمال غرب ایران را فرا گرفته بود. در روز دوشنبه   (19شکل شماره ) آن

  588نوب شرق ایران نیز تحت تاثیر زبانه  سمت شرق، عالوه بر غرب و شمال غرب، بخش هایی از مرکز و ج 

 .    گرفت میقرار  (20شکل شماره )دکامتر 

                

 مرداد ماه      24میلی باری  500(: ارتفاع 20شکل شماره )            مرداد ماه       23میلی باری  500(: ارتفاع 19شکل شماره ) 
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 01-05 شماره بولتن

 1401ماه   مرداد

،    (21شکل شماره  )  میلی بار از هسته کم فشارِ همراه این ناوه  1000در سطح زمین و در روز یکشنبه، زبانه  

بخش هایی از عربستان، مرکز تا نیمه شرقی عراق و نواحی غرب و شمال غرب ایران را در بر داشت. در روز  

شکل شماره  )میلی باری فشار در غرب کشور  4دوشنبه عقب نشینی این زبانه به عرض های پایین و افزایش 

 ز مهمترین نکات در بررسی نقشه سطح زمین این روز بود. ا (22

   

 مرداد ماه    24(: فشار سطح زمین  22مرداد ماه                  شکل شماره ) 23(: فشار سطح زمین  21شکل شماره )

 

  8تا  6میدان بادی با جهت شمال غربی و به شدت   (23شکل شماره )در نقشه باد سطح زمین در روز یکشنبه 

متر بر ثانیه دیده می شد که بخش های زیادی از سوریه، غرب عراق و شرق اردن را تحت تاثیر داشت. زبانه  

  متر بر ثانیه این میدان تا غرب ایران کشیده شد . در روز دوشنبه، در حالی که هسته میدان باد بر روی سوریه   2

واحد    2ه کاهش یافته بود؛ زبانه آن در غرب ایران با  متر برثانی   6به    8واحد تضعیف از    2با      (24شکل شماره  )

 ( 06متر برثانیه رسیده بود. )نقشه  4به  2تقویت از 

          
 مرداد ماه               24(: نقشه باد سطح زمین   24مرداد ماه                 شکل شماره ) 23(: نقشه باد سطح زمین  23شکل شماره )    
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 01-05 شماره بولتن

 1401ماه   مرداد

این توفان مطابق انتظار و متناسب با موقعیت میدان های باد، در همان ساعات اولیه روز یکشنبه در مرز مشترک  

و هم سو با جریانات جوی توسعه یافت. میدان دید افقی که در روز  (  25)شکل شماره  عراق و سوریه تشکیل  

از   بیش  مرزی  نواحی  در  مدت    5000شنبه  به  ذهاب  سرپل  در  یکشنبه  روز  در  بود؛  در   6متر  و  ساعت 

 متر رسید. 1500ساعت به کمتر از  4قصرشیرین به مدت 

 
 مرداد ماه  بیست و سومی گردوغبار ماهواره ا  ریتصو(: 25شکل شماره )

 

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

 

که پنج روز اول  روزهای ماه بجز بیشکککتر دما در در اسکککتان، باالتر از نرمال بودن   1401ماه  ردادممهمترین ویژگی  

در دهه اول ماه هم دمای هوا نسکککبت به سکککال قبل کمتر ولی در بقیه از مقکدار هنجار خود پایین تر بود. دمای هوا  

 کرمانشکاه دمای بیشکینه  وضکعیت(  2نمودار )شکماره    ثبت شکد. سکال قبلآماری مشکابه  بیشکتر از دوره  ی هوا  روزها دما 

  را نسبت به سال قبل و بلند مدت نشان می دهد.
 

 
 1401 مرداد ماهسری زمانی دمای بیشینه ایستگاه فرودگاه کرمانشاه در  -2نمودار شماره 
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 1401ماه   مرداد

 

به شککککل قابل )بجز دو روز آخر( . در دهه سکککوم ماه بودو سکککال قبل هنجار  کمتر از  دهه اول ماه  در  دمای کمینه  

هم از بلند مدت بیشکتر ولی نسکبت به سکال مالحظه ای از دوره مشکابه سکال قبل و بلند مدت بیشکتر شکد. در بقیه روزها  

 قبل نوسانی بین افزایش و کاهش را داشته است. 

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

 

 ماه   مرداد( تحلیل سنجش از دور میانگین دما در ج

 

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

درجه سلسیوس می باشد. بیشترین دما ها به ترتیب مربوط  37تا  27(، دامنه تغییرات آن از 26است. )شکل شماره 

و کمترین آنها به بخش هایی از شمال    کرمانشاهو جنوب    بخش هایی از ثالث بابا جانی  ،قصرشیرین  ، به سومار

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

 

      
 نقشه بی هنجاری میانگین دما مرداد ماه  –(  27شکل شماره )                            نقشه میانگین دما مرداد ماه –(  26شکل شماره )             
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 1401ماه   مرداد

سال گذشته، در اغلب    15ماه با میانگین    مرداد(، اختالف میانگین دمای  27طبق نقشه بی هنجاری دما )شکل شماره  

درجه سلسیوس متغییر است. بیشترین تغییرات مربوط به بخش هایی از شهرستان های    2.5تا    0.5نقاط استان حدود  

 است.  و غرب سومار کنگاور  شمال ،، شمال سنقرروانسرپاوه، مرز غربی  

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

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

 

 ماه   مرداد( تحلیل نقشه شاخص پوشش گیاهی در د

 

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 های سلولی است که می تواند نور قرمز را جذب و طیف فروسرخ نزدیک یا همان

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.  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

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

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

پوشش ،  (29)شکل شماره    و امسال  (28)شکل شماره  قبل  ماه سال    مرداد  NDVIو نقشه  با توجه به مطالب فوق  

و در جنوب غربی استان    رشد داشتهکمی  قسمت شمال غربی استان )اورامانات(  نسبت به سال قبل در    گیاهی زمین

و  در کل کاهش بارندگی    ت.  و تا حدودی غرب پوشش گیاهی کمتر و در سایر نقاط تغییر زیادی نداشته اس

   ت.بوجود آورده اس غرب و جنوب غرب استانمحدود شدن آبها در باالدست این وضعیت را در 

 

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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 1400نقشه شاخص پوشش گیاهی مرداد ماه  –( 28شکل شماره )

 

 
 1401 ماه مردادشاخص پوشش گیاهی نقشه  –( 29شکل شماره )
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 01-05 شماره بولتن

 1401ماه   مرداد

 1400ماه  مرداداستان طی   تحلیلی بر مخاطرات جوی در

 

وزش باد  سبب در بعضی از روزها ضعیفی بر جو منطقه مستولی گشت که  ناپایدار های سامانه ماه امسال مرداددر 

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

فراد  مراجعه برخی از امتر رساند و  1500 حدودبه را دید افقی غربی در مناطق مرزی باالیی داشت و مورد غلظت 

کیلومتر بر ساعت و   54 این ماه  درهم  حداکثر سرعت باد لحظه ایرا در پی داشت.   آسیب دیده به مراکز درمانی 

 .به همراه نداشتخسارتی خوشبختانه می شود و نمحسوب  باد شدیدیبود که  قصرشیرینمربوط به ایستگاه 
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 01-05 شماره بولتن

 1401ماه   مرداد

 1401ماه  مرداد دیکاربرگزارشی از فعالیت های توسعه هواشناسی 

 

  ترسیم شد. 1401ماه سال  مردادنقشه 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 سط  استان اطالع رسانی شد. 8کارشناسان جهاد کشاورزی انجام، و در قالب تبادل نظر با 

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

 د.  ماه تهیه و از طریق فضای مجازی به کاربران استانی ارائه ش مرداد مرداد اطالع رسانی و نمودارهای کاربر -5

 در تهیه بولتن ماهیانه همکاری شد.  -6

 شد.  تهیه گزارش های ماهیانه تهک کشاورزی  -7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 اداره کل هواشناسی استان کرمانشاه     

 

22 

 

 01-05 شماره بولتن

 1401ماه   مرداد

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

جهت  و  شود  باشد که با نات یا متر بر ثانیه سنجیده میباد 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 استباد و طول گلنشانگر سرعت  

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 میهشده و سپس درصد هر یک از شاخص  آرام، سرعت و جهت باد محاسبه

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

است.    WR-plotافزار  ورد استفاده در ترسیم گلباد نرمافزار منرم  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، جنوبشرقی، جنوبشرقی،  ها 

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

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

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 مهمی در جر به  ز کاربردهای گلباد می.اشوندیانات هوا میباعث  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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 01-05 شماره بولتن

 1401ماه   مرداد

 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  مرداد بولتنهمکاران 

 علی محمد زورآوند  -1

 مهر  شاهپور شایگان -2

 دیحمزه مرا -3

 سعید قاسمی  -4

 محمد احمدی -5

 محمدرسول جلیلی -6

 

 


