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 00-7شماره بولتن 

 0000 ماه مهر
 اداره کل هواشناسی استان کردستان

 

 چکیده
  

در مقایسه با  میلی متر و 4/1میلی متر بوده است که در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته  2/1امسال میانگین بارش کل استان  درمهرماه

 5/2تامین بارش مهرماه در حدود در بلند مدت درصد  .داشته استدرصد( کاهش  8/94 )مترمیلی 5/01 در بلند مدت همین بازه زمانی

 .درصد بوده است 0/1که در مهرماه سال جاری در حدود صورتیدرصد است در

درجه سلسیوس گرم تر از دمای حداکثر بلند مدت بوده است   3/0درگرم ترین ساعت روز میانگین دمای بیشینه استان در مهرماه جاری 

افزایش دما را در طول روز نسبت به دوره مشابه بلند مدت داشته اند. در کل میانگین دمای سروآباد، کامیاران، سنندج و مریوان بیشترین 

مریوان باالترین  .درجه سلسیوس بوده است که نسبت به بلند مدت یک درجه گرم تر شده است 1/03شبانه روزی استان در مهر امسال 

 تگاه سقز در طول شب سردترین جای استان گزارش شده است. دمای بیشینه را در بین ایستگاه های سینوپتیک ثبت کرده و ایس

جهت باد غالب در ایستگاه های مریوان،کامیاران، قروه و بانه شرقی بوده است، در ایستگاه های بیجار و هزارکانیان جهت باد غالب 

 .می دهدجنوب غربی ثبت شده اما گلباد مربوط به سنندج جهت باد را جنوبی نشان 

ماهه تا پایان مهرماه بجز مناطقی از استان در مرز بین شهرستان های قروه و دهگالن که خشکسالی در حد متوسط داشته اند در دوره سه 

 سایر نقاط استان با خشکسالی شدید تا متوسط مواجه بوده اند. 

خروجی گرم رودباد شرایط برای  در مهر امسال در اغلب روزها علیرغم عبور رودباد قوی سطوح فوقانی، به سبب واقع شدن استان در

در این ماه عمدتاً الگوهای جوی سطح زمین و تراز میانی جو به ترتیب حاکم شدن پرفشار  رخداد ناپایداری در سطح استان فراهم نشد.

هوا در طول ساعات  یدماهای پایین تر نشان می دادند که این شرایط سبب می شد بطور میانگین را به عرض 01و نفوذ همدمای منفی 

برسد  خبندانی یصفر درجه و در محدوده  ریاستان ز یسطح خاک در غالب نواح یو دما ابدی یکاهش م وسیدرجه سلس 8تا  3شب 

که با صدور دو هشدار سطح زرد در رابطه با ضرورت اتخاذ تمهیدات الزم در مواجه با سرمازدگی محصوالت کشاورزی در تاریخ 

 .ام مهرماه اطالع رسانی کامل در این رابطه صورت گرفت08ام تا 05ام و 00ام تا 02

 امسال بود. مهرماهاز جمله پدیده های جوی در  و ماندگاری هوای سرد وزش باد شدید و تندوزه و به تبع آن پدیده باد و گردوخاک

بولتن کشاورزی با  بولتن های پیش بینی دوهفتگی و آلودگی،صدور هشدار مربوط به پدیده های جوی و انجام بولتن های مربوط به 

برگزاری جلسه کارگروه توسعه و پیش بینی جهت ، همچنین حضور کارشناس های جهاد کشاورزی در روزهای یکشنبه و چهارشنبه

ربردی استان فعالیت های توسعه هواشناسی کا مهم ترینمربوط به پروژه های پژوهشی بخش تحقیقات از  دومتهیه گزارش شش ماهه 

 بود. مهرماهدر 
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 00-7شماره بولتن 

 0000 ماه مهر
 اداره کل هواشناسی استان کردستان

 

 0011 مهرماهدر بارش استان  تحلیلی بر وضعیت
 

 جدول اطالعات بارش استان و مقایسه با سال گذشته و بلند مدت

 
 ماه استان با دوره مشابه سال گذشته و بلند مدت مهر( : مقایسه بارش 0جدول شماره )

 
 د 

 

 

میلی متر بوده است که در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته  2/1امسال میانگین بارش کل استان  درمهرماه( 0با توجه به جدول شماره )

 کل بارش یک سال آبی. داشته استدرصد( کاهش  8/94 )مترمیلی 5/01 در بلند مدت در مقایسه با همین بازه زمانی متر و میلی 4/1

 سال جاری درصد بسیار ناچیزی از این مقدار را به خود اختصاص داده است. مهرکه  استمتر میلی 030 استان

نسبت به بلند مدت مواجه بوده  درصد95باالی بارش هنجاری منفی بیبا نقاط استان  تمام مهرماهداده های جدول نشان می دهد که در  

  بدون بارش بوده اند.اند و شهرستان های سنندج، مریوان، بانه، قروه، کامیاران و سروآباد کامالً
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 00-7شماره بولتن 

 0000 ماه مهر
 اداره کل هواشناسی استان کردستان

 

 درصد تأمین بارش سال آبی استان 
 

 

 
 شهرستان های استانآبی  بارش سال : درصد تامین(0شماره )نمودار 

 
که در مهرماه سال جاری در حدود درصد است در صورتی 5/2در بلند مدت درصد تامین بارش مهرماه در حدود ، (0)با توجه به نمودار

و  استبه مراتب کمتر از همین بازه زمانی دوره آماری  0011مهرماه  دراستان کل  سهم بارش که نشان می دهده است درصد بود 0/1

 سقز، بیجار و دیواندره به مقدار کمتر از یک میلی متر بارش ثبت کرده اند و سایر نواحی استان بدون بارش بوده اند.
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 00-7شماره بولتن 

 0000 ماه مهر
 اداره کل هواشناسی استان کردستان

 

 بندی مجموع بارش استان پهنه

 

 

 
 0011 مهرماه(: پهنه بندی مجموع بارش استان در 0شکل شماره )

 

و  بدون بارش بوده انداستان  نقاط اکثر سال جاری مهرماهدر  (،0)شکل شماره دهد نشان میاستان  بارش تجمعیمربوط به  پهنه بندی

متر سایر نقاط استان ثبت بارش کمتر از یک میلیبجز مناطقی از نیمه شمالی استان مثل توابع شهرستان های بانه، بیجار، بانه و سقز با 

 بارش گزارش نکرده اند.
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 00-7شماره بولتن 

 0000 ماه مهر
 اداره کل هواشناسی استان کردستان

 

 0011 مهرماهدر تحلیلی بر وضعیت دمای استان 

 

 جدول اطالعات دمای استان و مقایسه با بلند مدت

  
 0011ماه  مهر(: مقایسه متغیرهای سه گانه دما در 2جدول شماره )

 

 

 
ه درجه سلسیوس بود 0/8امسال میانگین دمای حداقل شبانه  مهرماه، در مربوط به اطالعات دمای سه گانه( 2شماره )جدول با توجه به  

نشان می داده های جدول  .داشته است افزایش درجه سلسیوس 0/1در دوره مشابه بلند مدت است که در مقایسه با دمای کمینه شبانه 

درجه سلسیوس نسبت به مقدار بلند مدت خود سردتر شده است، به  8/1کامیاران که تمام ایستگاه های استان بجز در طول شب دهد 

گین روز میان ترین ساعت گرمرد. اندشدهروبرو به مقدار بلند مدت نسبت  دما میزان ناچیز و کمتر از یک درجه سلسیوس با افزایش

 کامیاران،، سروآباد  حداکثر بلند مدت بوده استمای درجه سلسیوس گرم تر از د 3/0 درجه می باشد که 9/22بیشینه استان دمای 

میانگین دمای شبانه روزی استان در کل  بیشترین افزایش دما را در طول روز نسبت به دوره مشابه بلند مدت داشته اند. سنندج و مریوان

 تر شده است. نسبت به بلند مدت یک درجه گرمدرجه سلسیوس بوده است که  1/03در مهر امسال 

 

 



 

6 

 

 00-7شماره بولتن 

 0000 ماه مهر
 اداره کل هواشناسی استان کردستان

 

 دماهای حدی استان و مقایسه با بلندمدت
 

 

 )درجه سلسیوس(مهرماه دمای بیشینه مطلق 

 
 با سال گذشته و بلند مدت 0011 مهرماه: مقایسه دمای بیشینه روزانه 1جدول شماره 

 

 مدت بلند 0911سال  0011سال 

7/33 

 مریوان

50/57/0055 

2/30 

 سنندج

50/57/0311 

0/03 

 سنندج

50/57/0331 

 

 )درجه سلسیوس(مهرماه مطلق  کمینهدمای 

 
 با سال گذشته و بلند مدت 0011 مهرماه: مقایسه دمای کمینه شبانه 0جدول شماره 

 

 مدت بلند 0911سال  0011سال 

1/5- 

 سقز

35/57/0055 

6/0- 

 زرینه

01/57/0311 

-7 

 سقز

27/57/0305 

 

 

در مهرسال جاری مریوان  دهدنشان می  (0و1)جداول شمارهسال گذشته و بلندمدتبا امسال  مهرماهکمینه و بیشینه مطلق  مقایسه دماهای

که در مهرماه سال گذشته و در همین بازه زمانی در بلندمدت باالترین دمای بیشینه را در بین ایستگاه های سینوپتیک ثبت کرده درحالی

ز در طول شب در طول دوره آماری و همچین در مهرامسال و اما ایستگاه سق سنندج گرمترین از سایر ایستگاه سینوپتیک بوده است

  سردترین جای استان گزارش شده است.
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 00-7شماره بولتن 

 0000 ماه مهر
 اداره کل هواشناسی استان کردستان

 استانهای شهرستانمیانگین دمای  بندیپهنه

 
 

 
 برحسب درجه سلسیوس 0011 مهرماه( : میانگین دما در 2شکل شماره )

 

 01در بازه  ی استانایستگاه ها دمای میانگینامسال  مهرماهنشان می دهد که در  (2)شکل شماره  میانگین نقشه مربوط به پهنه بندی دمای

 .استبوده  در نوسان درجه سلسیوس 21تا 

درجه سلسیوس و دیواندره با میانگین دمای  5/08بانه با میانگین دمای شهرستان که  حاکی از این است( 2داده های جدول شماره ) 

 ترین و خنک ترین ایستگاه های استان  در مهر امسال بوده اند.درجه سلسیوس به ترتیب گرم 1/00
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 00-7شماره بولتن 

 0000 ماه مهر
 اداره کل هواشناسی استان کردستان

 استان نسبت به بلندمدتهای شهرستاناختالف میانگین دمای پهنه بندی 

 

 

 
 

 : پهنه بندی اختالف میانگین دمای شهرستان های استان نسبت به بلند مدت1شکل شماره 
 

درجه  5/0تا  5/1بیشتر نقاط استان  سال جاری مهرماهدر  ( نشان می دهد،1)شکل شماره  با بلند مدت نقشه مربوط به اختالف دما

مناطقی از توابع  شهرستان های سقز، بانه، حتی که  نقشه پهنه بندی  بیانگر اینستاند.  خود شدهتر از مقدار بلند مدت سلسیوس گرم

 گرمتر شده اند. درجه 5/2تا  5/0مریوان و سنندج به مقدار بیشتر و درحدود  
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 00-7شماره بولتن 

 0000 ماه مهر
 اداره کل هواشناسی استان کردستان

 

 0011 مهرماهدر تحلیلی بر وقوع باد در استان 

 

 

 استان سینوپتیک های ایستگاهدر باد  وضعیت سمت و سرعت

 
 مهرماه( : سمت و سرعت باد ایستگاه های استان در 5جدول شماره )

 

 نام ایستگاه

 حداکثر باد   باد غالب 

 سمت 

 (جهت)

 وقوع  درصد

 در ماه
 سمت

 )درجه(

 سرعت

 (m/s) 

 00 091 08 جنوبی سنندج

 21 291 21  غربی سقز

 03 231 00 شمال شرقی تا شرقی بانه

 08 051 01 شرقی مریوان

 25 091 28 شرقی کامیاران

 08 231 18 غربی زرینه

 02 201 28 جنوب غربی بیجار

 20 211 11 شرقی قروه

 25 201 10 جنوب غربی هزارکانیان

 

 

متر برثانیه بوده است. 05وزش باد در مهرماه در غالب نقاط استان بیشتر از  مربوط به سمت و سرعت باد نشان می دهد (5شماره ) جدول

وزش باد را در این ماه ثبت کرده اند. جهت باد غالب در ایستگاه های مریوان، سرعت متربرثانیه بیشترین  25کامیاران و هزارکانیان با 

در ایستگاه های بیجار و هزارکانیان جهت باد غالب جنوب غربی ثبت شده اما گلباد مربوط به  ،و بانه شرقی بوده استکامیاران، قروه 

 سنندج جهت باد را جنوبی نشان داده است.
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 00-7شماره بولتن 

 0000 ماه مهر
 اداره کل هواشناسی استان کردستان

 استان  سینوپتیکهای گلباد ایستگاه

 

 

 

   
  

 

 

 
 ایستگاه های سنندج، سقز و مریوان 0011 مهرماه: گلباد  (0شماره)شکل 

گلباد مربوط به مریوان جهت باد غالب را برای این است وو در سقز غربی  جنوبی( جهت باد غالب درایستگاه  سنندج 0توجه به شکل ) 

 ایستگاه شرقی نشان می دهد.

 سنندج سقز

 مریوان
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 00-7شماره بولتن 

 0000 ماه مهر
 اداره کل هواشناسی استان کردستان

 

 

  
 

 

 

 زرینهو  قروه، بیجارایستگاه های  0011 مهرماه: گلباد  (5) شمارهشکل 

جهت باد غالب را  زرینهاست. اما گلباد مربوط به  شرقیو در قروه  جنوب غربی( جهت باد غالب درایستگاه  بیجار 5با توجه به شکل )

 نشان می دهد. جنوبی تا جنوب غربی برای این ایستگاه 

 

 قروه بیجار 

 

 زرینه
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 00-7شماره بولتن 

 0000 ماه مهر
 اداره کل هواشناسی استان کردستان

 

 

 
   

 

بانه، کامیاران و هزارکانیان ایستگاه های 0011 مهرماه: گلباد (3شماره)شکل   

و در ایستگاه هزارکانیان  شرقیکامیاران  شمال شرقی تا شرقی در( جهت باد غالب در ایستگاه های بانه 3با توجه به شکل شماره )

.جنوب غربی است  

 کامیاران

 

 بانه

 

 هزارکانیان
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 00-7شماره بولتن 

 0000 ماه مهر
 اداره کل هواشناسی استان کردستان

 گلباد 

 

 
      

 

 

 اقلیم شناسی ایستگاه های 0011 مهرماه: گلباد  (4شماره)شکل 

و  ،بهارستان ،جهت باد غالب در ایستگاه های بابارشانی .دهدنشان می را مربوط به ایستگاه های اقلیم شناسیگلباد ( 4شکل شماره )

 است.شمالی  یاسوکندجهت باد جنوب غربی، در سروآباد جنوبی و در  ، آویهنگ و قاملودیواندره ،. در موچشاست دهگالن غربی

 موچش

 

 آویهنگ

 

 بهارستان

 

 بابارشانی

 

 دیواندره

 

 قاملو

 

 دهگالن

 

 سروآباد

 
 یاسوکند
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 00-7شماره بولتن 

 0000 ماه مهر
 اداره کل هواشناسی استان کردستان

 

 0011 مهرماهدر  استان تحلیلی بر وضعیت خشکسالی 

 سه ماهه   SPEIبندی خشکسالی هواشناسی در سطح استان بر اساس شاخصپهنه

 
 0011 مهرماه( : پهنه بندی خشکسالی هواشناسی در دوره سه ماهه تا پایان 8شکل شماره )

 

بجز مناطقی از استان در مرز بین  مهرماهدوره سه ماهه تا پایان در دهد نشان می (8)شکل شماره به پهنه بندی خشکسالینقشه مربوط  

 اند سایر نقاط استان با خشکسالی شدید تا متوسط مواجه بوده اند.  شهرستان های قروه و دهگالن که خشکسالی در حد متوسط داشته
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 00-7شماره بولتن 

 0000 ماه مهر
 اداره کل هواشناسی استان کردستان

 0011 مهرماهدر تحلیل سینوپتیکی استان 

 
استان در خروجی گرم  واقع شدن، به سبب سطوح فوقانیعلیرغم عبور رودباد قوی  در این مدت در اغلب روزها : ماه مهراول نیمه 

در  دکامتر 588تقویت و گسترش پرارتفاع در هفته اول مهرماه  نشد. همچنینفراهم رخداد ناپایداری در سطح استان  شرایط برای رودباد

گذر کردن ناوه با  کهبطوری غربی کشور شد مناطقواقع برروی دریای سیاه به  وذ بیشتر ناوه ارتفاعیفمانع از ن نواحی مرکزی کشور

در این  .نداشتبه همراه استان  برایاز شمال غرب کشور پیامدی جز افزایش سرعت وزش باد  (01و 9 )اشکال شمارهدکامتر 508هسته 

نسبت به  یشتریرطوبت ب ی( حاویبار یلیم 311تا تراز  نی)از سطح زمتراز های پایین تر جو دادنشان می نیم رخ جو هرچندمدت 

جریان جهت نیز  میلی بار  851 ترازنقشه های . قرار داشتهوا  یداریپا یدر محدوده غالباً  یوتیاسک یها شاخص، است ترازهای باالتر

برای نیمه غربی  ترانهیمد یایو در اهیس یایاز سمت در یفیضع یشار رطوبت که دادنشان می یغرب شمال-یغرب عمدتاً را روز در طول ها

رشته فشاری قابل توجه در امتداد  شیو (00)شکل شمارهمیلی بار 0110نوسانات کم فشار همزمان با این شرایط  .به همراه داشتندکشور 

سرد گیری جریان های میلی بار برروی دریای خزر سبب شکل0121نقوذ پرفشار  بتدریج از اواخر نیمه اول .ایجاد نکرد زاگرسکوه 

لذا در  بار بود یلیم 0101 که بر روی روسیه شکل گرفتپرفشارهسته این  شد ریزش هوای سرد و نواحی شمالی و شرقی استان برای

هوا در طول ساعات شب  یدمامیانگین  بطورسبب شد نیمه اول مهرماه هیچ سامانه فعال بارشی مشاهده نشد اما الگوهای جوی یاد شده 

با برسد که  خبندانی یصفر درجه و در محدوده  ریاستان ز یسطح خاک در غالب نواح یو دما ابدی یکاهش م وسیدرجه سلس 8تا  3

ام 00ام و 02زرد در رابطه با ضرورت اتخاذ تمهیدات الزم در مواجه با سرمازدگی محصوالت کشاورزی در تاریخ سطح صدور هشدر 

 .مهرماه اطالع رسانی کامل صورت گرفت

 
 

 مهرماه ام2در میلی بار  511تراز نقشه واقعی  الگوی :(9شکل شماره )
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 0000 ماه مهر
 اداره کل هواشناسی استان کردستان

 

 
 مهرماهام 0در میلی بار  511الگوی نقشه واقعی تراز :  (01شماره ) شکل

 

 
 

 مهرماه ام00( : الگوی نقشه واقعی سطح زمین در 00شماره ) شکل
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 00-7شماره بولتن 

 0000 ماه مهر
 اداره کل هواشناسی استان کردستان

 

صبح  لیو اوا دمای شبانهاما کماکان دمای هوا در طول روز با تغییرات محسوس همراه نبود در شروع نیمه دوم  : مهرماه دوم  نیمهدر 

به که بطوری بود خبندانی محدودهدر و  صفردرجه سلسیوس حوالیهمچنان سطح خاک  یدما ناستا سردسیر ینواح و در خنک بود

در هشدار کشاورزی سطح زرد مجدداً مهرماه ام 08ام تا 05 روزصبح  ازسرما جدید موج  نفوذسبب پیش بینی ماندگاری هوای سرد و 

را تا  سلسیوس درجه01( پیشروی همدمای منفی 02در این مدت نقشه های تراز میانی جو)شکل شماره .صادر شدرابطه با سرمازدگی 

میلی بار برروی 0124استقرار پرفشار  حاکی از (01داد و همزمان الگوی نقشه های سطح زمین)شکل شمارهنواحی جنوبی استان نشان می

در این مدت دمای کمینه شبانه در اکثر ایستگاه  شد.می لی به استان که سبب ریزش هوای سرد از عرض شما بودنیمه شمالی کشور 

های جهاد کارشناس گزارشاز های واقع در بخش های شمالی و شرقی استان به زیر صفردرجه سلسیوس رسید این شرایط به استناد 

و منجر به  مثل سیب زمینی خسارت زا بوده است و سبزیجات برای برخی محصوالت جالیزی ،علیرغم اطالع رسانی بموقع ،کشاورزی

)شکل دکامتر592بتدریج از هفته آخر مهرماه با تقویت پشته ارتفاعی  .است بویژه در شهرستان دهگالن شدهسرمازدگی این محصول 

وزش باد در غالب کاسته شد در این مدت همچنان سامانه فعال بارشی مشاهده نشد و  ی هوادر سطح منطقه از میزان سرما (00شماره

 ساعات بعدازظهر همراه با پدیده گردوخاک محلی پدیده های جوی استان در اواخر مهرماه بود.

 

 
 

 مهرماه ام04میلی بار در  511(: الگوی نقشه واقعی تراز 02شکل شماره )
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 00-7شماره بولتن 

 0000 ماه مهر
 اداره کل هواشناسی استان کردستان

 

 
 مهرماه ام04( : الگوی نقشه واقعی سطح زمین در 01شماره ) شکل

 
 مهرماهام 21میلی بار در  511( : الگوی نقشه واقعی تراز 00شماره ) شکل
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 00-7شماره بولتن 

 0000 ماه مهر
 اداره کل هواشناسی استان کردستان

 

 0011 مهرماهتحلیلی بر مخاطرات جوی دراستان طی 

 
 

 

 
 

 

  

 وزش باد شدید و تندباد لحظه ای .0

 پدیده باد و گردوخاک محلی .2

 ماندگاری هوای سرد و شرایط یخبندان شبانه .1

استان در مهرماه سه هشدار سطح زرد هواشناسی کشاورزی در رابطه با نفوذ توده هوای سرد و خطر سرمازدگی برای محصوالت جالیزی و صیفی جات 

اهش صادر شد که به استناد از گزارش های غیر مستند کارشناس های جهاد کشاورزی محصول سیب زمینی در شهرستان های قروه و دهگالن تحت تاثیر ک

 سایر پدیده های جوی در مهر امسال با مخاطره روبه رو نبوده اند. دمای هوا خسارات فراوانی را متحمل شده است.

 

 

 0011 مهرماهگزارشی از فعالیت های توسعه هواشناسی کاربردی استان طی 
 
 

  جهادکشاورزی است که توصیه های سازمان روزهای یکشنبه و چهارشنبه هر هفته هواشناسی استان میزبان کارشناس های

 مربوط به بخش کشاورزی را با درنظر گرفتن وضعیت دما، بارش و سایر پدیده های جوی به اطالع کشاورزان استان برسانند،  

  تهیه  جهتدر جلسه کارگروه توسعه و پیش بینی  رئیس پیش بینی همکارهای گروه پیش بینی معاونت توسعه و پیش بین،شرکت

  پروژه های پژوهشی مربوط به دومگزارش شش ماهه 

 تهیه بولتن دوهفتگی مربوط به چشم انداز پیش بینی دما و بارش 

  از جمله تهک کشاورزیهفتگی هواشناسی کشاورزی  بولتنانجام 

 انجام بولتن های مربوط به آلودگی و صدور هشدارهای مربوط به پدیده های جوی 
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 00-7شماره بولتن 

 0000 ماه مهر
 اداره کل هواشناسی استان کردستان

 

 

 هاپیوست
 

 گلبادمعرفی  -0پیوست شماره 

 

 

سه مشخصه اصلی شاخص باد  و باشدهای باد در یک منطقه میلباد، نمودار و شکلی اقلیم شناختی برای نمایش مشخصات و ویژگیگ

هایی که برای شاخص باد انجام نی وقوع باد، تعداد دیدبانیاباد. منظور از فراوجهت و  دهد: فراوانی وقوع باد، سرعت بادرا نمایش می

جهت باد، جریان و شود باشد که با نات یا متر بر ثانیه سنجیده میشده و باد به وقوع پیوسته است. سرعت باد نشانگر میزان جریان هوا می

باشد. دایره وسط این ساختار کلی گلباد به شکل گل باز شده می. اشدبدهد که یکی از جهات اصلی و فرعی میغالب باد را نشان می

ها، نشانگر سرعت باد و خامت گلضها نیز نمایشگر سرعت و جهت باد است. دهد گلگلباد میزان باد آرام در یک منطقه را نمایش می

-افزاری تهیه میبه دو روش دستی و نرم وگردند می نه ترسیمیانه یا ماهیاگلباد به صورت سال. ها نشانگر تعداد وقوع باد استطول گل

های باد منطقه آمار و اطالعات هواشناسی گرفته شده و تعداد فراوانی باد، باد آرام، سرعت و جهت . در روش دستی ابتدا شاخصشود

ها بر حسب این ضخامت گل شود.میزان قطر دایره و طول وا نسبت به کل گرفته میهباد محاسبه شده و سپس درصد هر یک از شاخص

افزار ویژه تهیه شده و وارد نرمExcelافزاری باید آمار و اطالعات در یک فایلبرای ترسیم گلباد به روش نرمدد. گردرصد ترسیم می

های هم است. نمودارهای به دست آمده از دایره WR-plotافزار افزار مورد استفاده در ترسیم گلباد نرمنرم ترین. عمدهگلباد گردد

های باد بر  شود. سمت متر بر ثانیه نوشته می 5/1اند که در دایره مرکزی آن درصد فراوانی وزش بادهای کمتر از مرکزی تشکیل شده

غربی نمایش داده  مالو ش یغربی، غرب ، جنوب شرقی، جنوب شرقی، شرقی، جنوب ها غالباً در هشت سمت شمال، شمالروی دایره

شوند. آنگاه فراوانی هر گستره سرعت باد بندی میگروه دسته 8های باد نیز بر اساس روش سازمان هواشناسی جهانی به شود. سرعت می

های مختلف با یکدیگر جمع شوند و فراوانی  شود. اگر فراوانی هر گستره در سمت ها مشخص می با توجه به سمت باد بر روی دایره

فسیر یک رام نیز به آن افزوده شود، حاصل صدرصد را نشان خواهد داد، و این به این معناست که تعداد کل بادها لحاظ شده است. تآ

ز کاربردهای .اشوندگلباد بدون نقشه برجستگی )توپوگرافی( دشوار است زیرا اثرات محلی باعث تغییرات مهمی در جریانات هوا می

های ورزشی و غیره، عدم استقرار صنایع آالینده در ها، زمینهای شهری، طراحی باند فرودگاهطراحیسرزمین، آمایش توان به گلباد می

 .سنجی برای استفاده از انرژی باد اشاره کردیابی جهت گسترش فضای سبز، و امکانجهت باد غالب منطقه، مکان
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 0000 ماه مهر
 اداره کل هواشناسی استان کردستان

 

 

 SPEIشاخص -2پیوست شماره 
 

 خشکسالی به انواع را خشکسالی شاخص یا نشانگر یک از استفاده توان نمی دارد، مختلفی تعاریف خشکسالی اینکه به توجه با

 تعرق و تبخیر و بارش استاندارد شده شاخص موجود امکانات به توجه با حاضر حال در داد. تعمیم مختلف های اقلیم و ها

(SPEI)  و سرانو توسط بار نخستین برای این شاخص گیرد. می قرار استفاده در هواشناسی مورد خشکسالی پایش جهت 

 و تبخیر های داده از بارش های داده بر عالوه آن در است که متغیره چند شاخصی و گردید معرفی 2119  سال در  همکاران

 استفاده هفتگی یا ماهانه بصورت پتانسیل تعرق و تبخیر و بارش مابین و اختالف) دما های داده از داده کمبود شرایط رد(تعرق

 .گردد می حاصل مختلف زمانی مقیاسهای در اقلیمی روش به ای ساده بیالن آبی ترتیب بدین گردد. می

 از هریک از که استفاده دارد وجود پتانسیل تعرق و تبخیر محاسبه جهت مختلفی روشهای اقلیمی، های داده به دسترسی برحسب

 ها داده محدودیت شرایط در عنوان مثال گیرد. به قرار نظر مد ها داده به دسترسی حسب بر تواند می SPEI محاسبات در آنها

 دسترسی شرایط در و گیرد می قرار استفاده تعرق مورد و تبخیر محاسبات جهت دما نشانگر تنها (0908وایت ) تورنت روش از

 مقیاسهای در SPEI شاخص حاضر، گزارش در خشکسالی تحلیل در .گیرد می قرار نظر مد فائو مانتیث پنمن روش ها، داده به

 .گرفته است قرار استفاده مورد مختلف زمانی
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 9پیوست شماره 
 

 :موج سرما وتداوم سرما و یخبندان شبانه 

   

گزارش نفوذ امواج گرمایی/ سرمایی به صورت ماهانه توسط مرکز ملی اقلیم شناسی و مدیریت بحران خشکسالی سازمان هواشناسی 

  .کشور منتشر می شود

با استناد به گزارش مرکز ملی خشکسالی، موج سرما پدیده ای آب وهوایی است که با افت دما و سرد شدن هوا تعریف می شود. برای 

ساعته، طوری که به افزایش  20مثال طبق تعریف سرویس خدمات هواشناسی ملی ایاالت متحده آمریکا، افت سریع دما در یک بازه 

مالحظه حفاظت از محصوالت کشاورزی، صنعتی و فعالیت های اجتماعی نیاز باشد، موج سرمایی اطالق می شود. معیار دقیق برای قابل 

تعیین موج سرمایی، با آهنگ افت دما و به کمینه دمایی که می رسد تعیین می شود و این کمینه دما وابسته به منطقه جغرافیایی و زمان 

منتشر نموده تعریف  2108اسی جهانی در نسخه پیش نویس نهایی گزارش کمیسیون اقلیم شناسی که در ژانویه سال است. سازمان هواشن

که با افت شدید و چشمگیر دمای هوا در نزدیکی سطح  موج سرما هوای سرد غیرمعمول گونه آورده است:موج سرما را این

سیع رخ دهد و تداوم آن در دمای کمتر از دمای آستانه معین برای حداقل زمین)دمای بیشینه، کمینه و میانگین روزانه( در یک منطقه و

 دو روز متوالی در طول فصل سرما ادامه داشته باشد.

درجه سلسیوس و بیشتر، پایین تر از دمای کمینه در دوره مشابه  5در گزارش مرکز ملی خشکسالی، معیار تعیین موج سرمایی ثبت دمای 

 ز با بیشتر در ایستگاه های هواشناسی می باشد و کمینه دما به درجه سلسیوس یا کمتر از آن برسد.رو 1بلند مدت، با تداوم 

 

 ( موج گرماییheat wave:وتداوم گرما در شبانه روز ) 

  

ایی تاثیر خطرات ناشی از امواج گرممنظور از موج گرمایی تداوم توده هوای گرم بیش از نرمال در بازه زمانی چند روزه می باشد. 

باره دیده نمی شود وتدریجی است. این یکبرخالف سایر مخاطرات جوی نظیر طوفان، صاعقه، باران های سیل آسا و برف سهمگین به

روز و بیشتر، در یک منطقه  5یا  1درجه سلسیوس و بیشتر نسبت به نرمال بیشینه دما در بازه زمانی  5پدیده می تواند هوای گرم با دمای 

 باشد.

 

 

 

 



 

23 

 

 00-7شماره بولتن 

 0000 ماه مهر
 اداره کل هواشناسی استان کردستان

 

 

 تقدیر و تشکر

 
 

این اثر از همکاران مرکز ملی خشکسالی و مدیریت بحران به  همراتب تقدیر و تشکر نویسند به این وسیله -0

تولید در مقیاس سبب تهیه تعدادی از جداول، نمودارها و نقشه های مورد استفاده در این بولتن که پس از 

 کشوری و انجام برش استانی دراختیار این اداره کل قرارگرفته است ابراز گردد. 

 
 
 

 

 نشمیل احمدیانی نویسنده و گردآوری :

 رسم گلباد : سامان حیدری

 


