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 01-12شماره بولتن 

 1401ماه  اسفند

 

 

 چکیده
 

داشته  متر بارش  میلی  157/ 7متوسط    به طور  1401ماه سال    اسفنداستان همدان از ابتدای سال زراعی جاری تا پایان  

از نقطه نظر تغییرات دمایی از ابتدای   داشته است.   درصد کاهش   0/34مدت  است که این مقدار بارش نسبت به بلند

درجه سلسیوس بوده که نسبت به    7/5میانگین دمای استان همدان    1401ماه سال    اسفندسال زراعی جاری تا پایان  

 داشته است. افزایشدرجه سلسیوس    4/0میانگین بلند مدت  

  تپه گلدر ایستگاه    1401ماه سال    اسفندکیلومتر بر ساعت در    50های همراه با وزش باد بیش از  بیشترین تعداد روز

   داده است.  رخروز   11با  

غربی استان در  نیمه جنوبی، مرکز و محدوده شمال،  ماه سال جاری  اسفندپایان  ماهه تا  سه  SPEIبر اساس شاخص  

خشکسالی خفیف و متوسط    های رزن و فامنینشرقی استان همدان شامل شهرستانمحدوده شمال ووضعیت نرمال  

 .نیز رخ داده است

ن رخ نداداستان  سطح  در   یاول اسفند بارش قابل مالحظه ا مهیدر ن سامانه   2 تیدوم اسفند شاهد فعال  مهیاما در 

اسفند استان   19اسفند تا    16  خیاول که از تار  یوسعت و قدرت سامانه بارشکه    میدر استان بود  یقو  نسبتاً  یبارش

 بیشتر بود.  قرار داد  ر یرا تحت تاث

های هواشناسی در بخش کشاورزی، در بینیبر اساس پیشو   های توسعه هواشناسی کاربردیفعالیتدر زمینه  

 است.  کشاورزی صادر شده    توصیه  58مجموع  
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 01-12شماره بولتن 

 1401ماه  اسفند

 

 

 1401ماه    اسفنددر    تحلیلی بر وضعیت بارش استان    

 و بلند مدت  اطالعات بارش استان و مقایسه با سال گذشته 

 
 

 

 
 

  متر بوده استمیلی  6/37استان به طور متوسط  مجموع بارش    1401سال  ماه    اسفنددر  (  1با توجه به جدول شماره)

نیز میزان  ماه سال زراعی گذشته اسفنددر  داشته است.    کاهشدرصد   8/1بلند مدت  نسبت به مدت مشابه در   که

  0/26سال گذشته  اسفندماه سال جاری در مقایسه با   اسفندبارش    افزایشمتر بوده که درصد  میلی  8/29 بارش

 متر بوده است.میلی  3/38ماه در بلند مدت به طور متوسط    اسفند  باشد همچنین بارشدرصد می

 

 

 

 

 

 1401ماه  اسفندهای استان همدان در اطالعات بارش استان و شهرستان (:1جدول شماره )
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 01-12شماره بولتن 

 1401ماه  اسفند

 

 آبی استان    درصد تأمین بارش سال
 

 

 
تا پایان 1نمودار ) ابتدای سال زراعی   با مدت مشابه بلند مدت  1401ماه  اسفند(: مقایسه درصد تامین بارش سال آبی استان همدان از 

 

مدت همین بازه زمانی  در مقایسه با بارش بلند  1401ماه   اسفندپایان   تاسهم بارش استان (  1) با توجه به نمودار

  رو جبران شود.های پیشکه امید است این کسری در ماه  باشددرصد بارش بلند مدت می  61درصد از    46حدود  

کاهش بارش های استاندرتمام شهرستان بلنداسفند  پایان   تا  سال آبی  مقدار  به   مشهود است  مدتماه نسبت 

به شهرستان مدتنسبت به بلند  بارش در سال آبی جاری  کاهش بیشترینکه  طوریبه و   و رزن،  درگزین مربوط 

 .باشدمی  اسدآبادبارش مربوط به شهرستان    کاهش  کمترین
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 01-12شماره بولتن 

 1401ماه  اسفند

 

 مجموع بارش استان دیبنپهنه

 

 
  

 

بیانگر این است که پراکنش بارش    می باشد،  همدان  استان  تجمعیبارش  ر  دیکه برگرفته از مقا(  1وجه به شکل )تبا  

  اسفندمتر در  میلی  75تا    28استان دارای مجموع بارش    بیشتر مناطقمتر بوده است  میلی  105تا    14در اسفند ماه بین  

ارای نیز دمحدودی از استان مانند جنوب مالیر، همدان، غرب فامنین و شمال شهرستان رزن  و مناطق    ماه بوده است

البته در بعضی از نواحی محدودی از استان نیز مجموع بارش دریافتی بیشتر    متر نیز بوده استمیلی  28الی    14بارش  

و حتی در نواحی بسیار محدود نیز کمتر از این مقدار بوده است ولی در مجموع متوسط بارش استان در این ماه  

   متر بوده است.میلی  6/37

 1401ماه  اسفندبندی بارش تجمعی استان همدان در (:پهنه1شماره )  شکل
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 01-12شماره بولتن 

 1401ماه  اسفند

 

 

 1401ماه    اسفنددر    تحلیلی بر وضعیت دمای استان

 اطالعات دمای استان و مقایسه با بلند مدتجدول     
 
 

 

 

 
 

باشد که  می درجه سلسیوس 8/6 سال جاری  ماه  اسفنداستان همدان در  یمیانگین دما( 2مطابق جدول شماره )

  ماه  اسفنددر داشته است. میانگین حداقل دمای استان   افزایشسلسیوس  درجه    2/2بلندمدت    نسبت به مدت مشابه

و میانگین  است   داشته افزایشدرجه سلسیوس   9/1نسبت به بلند مدت  درجه سلسیوس می باشد که   7/0به میزان  

درجه سلسیوس    6/2نسبت به بلند مدت درجه سلسیوس بوده که   8/12به میزان    1401ماه   اسفندحداکثر دما در 

درجه سلسیوس و کمترین میانگین    8/7دمای  با    مالیر   مربوط به شهرستانبیشترین میانگین دما    است.  داشته افزایش

 ه است.شددرجه سلسیوس ثبت    3/5با    رزن  ندما در شهرستا

 

 1401ماه  اسفندهای استان همدان در (:اطالعات دمایی استان و شهرستان2شماره )  جدول
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 01-12شماره بولتن 

 1401ماه  اسفند

 استان و مقایسه با بلندمدت  دیدماهای ح

 )درجه سلسیوس(  ماه اسفنددمای بیشینه مطلق     

 
 ، سال گذشته و بلند مدت1401ماه  اسفندهای استان در ( حداکثر مطلق دمای شهرستان3)شماره  جدول

 

 بلندمدت 1400سال  1401سال 

9/21 

 15/12/1401   فامنین 

   

6/19 

   12/12/1400   بهار 

 

2/26 

 25/12/1388  کبودرآهنگ

  

 

  9/21  ه میزانب  فامنیناز ایستگاه سینوپتیک    1401ماه سال   اسفند(، دمای بیشینه مطلق در 3جدول شماره )  مطابق

بیشینه   دمای  شده است.  سلسیوس گزارش  سال گذشته  اسفنددرجه  در   6/19  ماه  ایستگاه    درجه سلسیوس 

 درجه سلسیوس ثبت شده است.   2/26  کبودرآهنگدر ایستگاه سینوپتیک    مدت نیز بلنددر    و  شناسی بهاراقلیم

 

 

 )درجه سلسیوس(ماه  اسفندمطلق   کمینهدمای     
 

 ، سال گذشته و بلند مدت1401ماه  اسفندهای استان در (: حداقل دمای مطلق شهرستان4)شماره  جدول

 بلندمدت 1400سال  1401سال 

7/9- 

 02/12/1401  رزن

3/10- 

 26/12/1400  تپهگل

6/26- 

 21/12/1370  کبودرآهنگ

 
 

درجه    -7/9به میزان    سینوپتیک رزناز ایستگاه    1401ماه    اسفند( دمای کمینه مطلق در  4با توجه به جدول شماره )

  سینوپتیک نیز کمینه دما در ایستگاه    ثبت شده است. در مدت مشابه سال گذشته  02/12/1401سلسیوس در تاریخ  

ایستگاه  در  ودرجه سلسیوس   -3/10با    تپهگل نیزکمینه دما در  در تاریخ  کبودرآهنگ  سینوپتیک بلند مدت 

 درجه سلسیوس ثبت شده است.    -6/26به میزان    21/12/1370
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 01-12شماره بولتن 

 1401ماه  اسفند

 

 استان  هایشهرستانمیانگین دمای   دیبنپهنه

 

 
 

 

مناطق  اکثر در  ،دهدرا نشان می  1401  ماه سال اسفنداستان همدان در   که میانگین دمای (2)شماره    شکل  مطابق

  -5و همچنین    5تا   0از استان نیز دمای بین    بسیار محدودی  مناطق  در  وبوده  درجه سلسیوس    10تا    5دما بین  استان  

   شود.نیز مشاهده می  0تا  

  

 

 

 ، در استان همدان1401ماه  اسفند دمای(: پهنه بندی میانگین 2ل شماره )شک
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 01-12شماره بولتن 

 1401ماه  اسفند

 

 استان نسبت به بلندمدتهای  شهرستاناختالف میانگین دمای    دیپهنه بن
 

 

 
 

نمایش داده شده است.  نسبت به بلند مدت   1401ماه    اسفند  یدما  میانگین  اختالف  دیبن( پهنه3)  شماره  در شکل

نسبت به   شمالی و مناطقی از شهرستان نهاوند واقع در جنوب استان  بیشتر مناطقدر  میانگین دما  ،مطابق شکل

مدت  میانگین   سلسیوس  5/2تا      5/1بین  بلند  از  در    و  است  داشته  افزایش  درجه  های  شهرستانمناطقی 

کبودرآهنگ بین    افزایش  نیز  تویسرکان،اسدآباد، مالیر و  به میانگین بلند مدت  درجه      5/3تا   5/2دما نسبت 

  3/ 5در مناطق بسیار محدودی از استان نیز افزایش میانگین دما نسبت به بلندمدت به بیش از   .بوده استسلسیوس  

 درجه سلسیوس نیز رسیده است.
 

 

 با بلند مدت در استان همدان 1401ماه  اسفنداختالف دمای  (:3ل شماره )شک
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 01-12شماره بولتن 

 1401ماه  اسفند

 

 

 1401ماه   اسفند  طی استان  وقوع باد در  تحلیلی بر 

 استان  سینوپتیک  های  ایستگاهدر باد   وضعیت سمت و سرعت   

 
 های سینوپتیک استان همدانایستگاه(: سمت و سرعت باد در 5) جدول

 نام ایستگاه

 حداکثر باد باد غالب

  سمت

 (جهت)

 وقوع  درصد

 در ماه

 سمت

 )درجه(

 سرعت

 (m/s) 

 18 200 0/21 غربیجنوب فرودگاه همدان

 16 140 5/31 شرقی مالیر 

 19 240 0/20 جنوبی  نهاوند

 14 230 2/21 غربی تویسرکان

 20 220 4/23 غربیجنوب اسدآباد

 13 280 2/26 شرقیشمال رزن

 17 250 6/16 شمالی فامنین

 21 150 1/24 جنوبی قهاوند

 30 230 4/37 غربیجنوب تپهگل

 

بوده که    غربیجنوب  ماه  اسفند( در مرکز استان )شهرستان همدان( جهت باد غالب در 5)شماره   جدولبر اساس  

  18شود. حداکثر سرعت باد ثبت شده در این ایستگاه  درصد از کل باد وزیده شده در این ماه را شامل می    0/21

برثانیه بر ثانیه و از  7/2میانگین سرعت باد در این ایستگاه  همچنین  . ثبت شده است  متر  صددرصد باد وزیده  متر 

 درصد باد آرام بوده است.    5/11شده  

 

و باد آرام  درصد    5/31بوده که درصد وقوع آن    شرقیماه  اسفند  در ایستگاه سینوپتیک مالیر جهت باد غالب در   

متر بر ثانیه و حداکثر سرعت   5/2درصد از صددرصد باد وزیده شده را دارد. میانگین سرعت باد    5/3وزیده شده  

 متر بر ثانیه بوده است.  16وزش باد در این ایستگاه  
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 01-12شماره بولتن 

 1401ماه  اسفند

و باد آرام  درصد    0/20بوده که درصد وقوع آن    جنوبی  ماهاسفند  تگاه سینوپتیک نهاوند جهت باد غالب در  در ایس

متر بر ثانیه و حداکثر سرعت   4/2درصد از صددرصد باد وزیده شده را دارد. میانگین سرعت باد    3/28وزیده شده  

 متر بر ثانیه بوده است.  19وزش باد در این ایستگاه  

 

و باد  درصد   2/21ماه غربی بوده که درصد وقوع آن  اسفند  در ایستگاه سینوپتیک تویسرکان جهت باد غالب در 

متر بر ثانیه و حداکثر  9/1درصد از صددرصد باد وزیده شده را دارد. میانگین سرعت باد    4/21آرام وزیده شده  

 متر بر ثانیه بوده است.  14سرعت وزش باد در این ایستگاه  
 

و  درصد    4/23بوده که درصد وقوع آن    غربیجنوبماه  اسفند  در ایستگاه سینوپتیک اسدآباد جهت باد غالب در  

متر بر ثانیه و حداکثر    5/2درصد از صددرصد باد وزیده شده را دارد. میانگین سرعت باد    9/6باد آرام وزیده شده  

 متر بر ثانیه بوده است.  20ایستگاه  سرعت وزش باد در این 

 

و باد  درصد    2/26بوده که درصد وقوع آن   شرقیشمالماه  اسفند  در ایستگاه سینوپتیک رزن جهت باد غالب در 

بر ثانیه و حداکثر  6/2درصد از صددرصد باد وزیده شده را دارد. میانگین سرعت باد   1/4آرام وزیده شده   متر 

 متر بر ثانیه بوده است.  13سرعت وزش باد در این ایستگاه  

 

و باد آرام  درصد    6/16بوده که درصد وقوع آن    شمالی ماه  اسفند  در ایستگاه سینوپتیک فامنین جهت باد غالب در  

متر بر ثانیه و حداکثر سرعت   6/2درصد از صددرصد باد وزیده شده را دارد. میانگین سرعت باد    3/10وزیده شده  

 متر بر ثانیه بوده است.  17وزش باد در این ایستگاه  

 
باد  درصد  1/24ه که درصد وقوع آن بود  جنوبیماه اسفند در ایستگاه سینوپتیک قهاوند جهت باد غالب در  و 

متر بر ثانیه بوده است و    1/3درصد از صددرصد باد وزیده شده را دارد. میانگین سرعت باد    8/2آرام وزیده شده  

 متر بر ثانیه بوده است.  21حداکثر سرعت وزش باد در این ایستگاه  

 

و درصد   4/37بوده که درصد وقوع آن   غربیجنوبماه  اسفند  تپه جهت باد غالب در در ایستگاه سینوپتیک گل

متر بر ثانیه و حداکثر    3/3درصد از صددرصد باد وزیده شده را دارد. میانگین سرعت باد    6/1باد آرام وزیده شده  

 متر بر ثانیه بوده است.  30سرعت وزش باد در این ایستگاه  
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 01-12شماره بولتن 

 1401ماه  اسفند

 

 های سینوپتیک استان  گلباد ایستگاه
 

 ایستگاه سینوپتیک مالیر سینوپتیک فرودگاه همدانایستگاه 

  

 تویسرکانایستگاه سینوپتیک  نهاوندایستگاه سینوپتیک 

 
 

 

 

 تویسرکانو  نهاوندهای سینوپتیک فرودگاه همدان، مالیر، (:گلباد ایستگاه4شکل)
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 01-12شماره بولتن 

 1401ماه  اسفند

 رزنایستگاه سینوپتیک  اسدآبادایستگاه سینوپتیک 

 
 

 
 

 قهاوندایستگاه سینوپتیک   فامنینایستگاه سینوپتیک 

 
 

 
 

  گل تپه کینوپتیس ستگاهیا

   
 

 تپهلگ و قهاوند، فامنیناسدآباد، رزن، های سینوپتیک (: گلباد ایستگاه5شکل)                                                              
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 1401ماه    اسفند  در  استان  خشکسالی تحلیلی بر وضعیت  

 سه ماهه    SPEIص  خشکسالی هواشناسی در سطح استان بر اساس شاخ دیبنپهنه   
 

 

 

را    1401  سه ماهه تا پایان اسفند ماه  SPEIشاخص    بندی خشکسالی هواشناسی بر اساسپهنهکه (  6شکل شماره )

غربی استان در وضعیت نرمال و حتی پهنه  نیمه جنوبی، مرکز و محدوده شمال  بیانگر آن است که، دهدنشان می

های محدودی از این مناطق حتی دارای وضعیت ترسالی ضعیف و ترسالی متوسط نیز بوده است ولی محدوده  

در حال    خشکسالی خفیف و متوسط نیز رخ داده است  های رزن و فامنینشرقی استان همدان شامل شهرستانشمال

و  شرق استان  و مناطقی از های متعددی که در دهه اخیر در استان رخ داده است بیشتر مناطق  حاضر خشکسالی

 تبدیل کرده است.    خشک و فاقد پوشش مرتعیهای  را به زمین  استانشمال  

) کلش همدان بر اساس شاخص پهنه (:6شماره   1401ماه  اسفند، دوره سه ماهه تا پایان SPEIبندی خشکسالی هواشناسی در استان 
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 1401ماه    اسفنداستان در   آب و هوای  تحلیل سینوپتیکی 

 1401سال    اسفندتحلیل سینوپتیکی    
 

ن رخ نداداستان  سطح  در   یاول اسفند بارش قابل مالحظه ا مهیدر ن سامانه   2 تیدوم اسفند شاهد فعال  مهیاما در 

  19اسفند تا  16  خیاول که از تار  یکه با توجه به وسعت و قدرت سامانه بارش  میدر استان بود یقو  نسبتاً  یبارش

تحت تاث ا  ر یاسفند استان را  داد  بررس  نیقرار  ا  رد،یگ  یم  رارق  یسامانه مورد  موج  یسامانه بارش  نیدر  عبور 

با دما نسبتاً انیبا گراد  یکینوپتیس در  شاهد بودیم کهباری  میلی  500 هیرا در الجه سلسیوس در  -20 یخوب و 

شار را در منطقه فزبانه پر   ز یدر شمال کشور ن  اتفاق افتاد،به منطقه    یجنوب  یفشار از عرضهانفوذ کم  نیز   نیسطح زم

با کم ارتفاع   نیکم فشار سطح زم  یواسطه همراهه  مناسب ب  یرطوبت  قیتزر  هالگو بواسط نیکه در ا  م،یشاهد بود

 .اتفاق افتادکشور و استان همدان    یخوب در مناطق غرب  نسبتاً  یجو بارشها  یانیسطوح م

 

 
 12  ساعت  - 1401 ماه هفدهم اسفند در تاریخفشار سطح زمین  و نقشه باریمیلی 500تراز  نقشه (: به ترتیب از سمت راست 7شماره)شکل 

 

 

 
 

 

 
 

 

 



 همداناداره کل هواشناسی استان 

 

15 
 

 01-12شماره بولتن 

 1401ماه  اسفند

 

 1401ماه   اسفندمخاطرات جوی استان طی  تحلیلی بر 
 

 صادر شده است.  نارنجیهشدار سطح    یکو    زردهشدار سطح    سه  سال جاری  ماه اسفنددر  

وزش باد شدید، بارش باران و احتمال  صادر شده که نوع مخاطره    14/12/1401در تاریخ    زرداولین هشدار سطح  

بوده است.    استانو منطقه اثر آن نیز کل   19/12/1401 الی    15/12/1401بوده است. تاریخ شروع از  رعد و برق

احتمال خسارت به سازه های غیر مستحکم در اثر وزش باد شدید، لغزندگی و آبگرفتگی معابر، اثر مخاطره نیز 

 بوده است.ها و احتمال برخورد صاعقه  احتمال سیالبی شدن مسیل

صادر شده که نوع مخاطره بارش باران، رعد و برق، وزش باد    22/12/1401دومین هشدار سطح زرد در تاریخ  

احتمال تگر  موقت،  از  شدید  تاریخ شروع  است.  برف بوده  بارش  مرتفع  مناطق  در  و  الی   24/12/1401گ 

مخاطره نیز لغزندگی جاده ها، اختالل در عبور مرور،   25/12/1401 و منطقه اثر آن کل استان بوده است. اثر 

 زدگی سطوح و کوالک برف در محورهای کوهستانی بوده است.کاهش دید، یخ

باران، در مناطق مرتفع بارش  صادر شده که نوع مخاطره بارش    28/12/1401یخ  در تار  زردهشدار سطح    سومین

و منطقه    03/01/1402 الی    01/01/1402بوده است. تاریخ شروع از   برف، احتمال رعد و برق و باد شدید موقت

ها  ن موقت مسیل سیالبی شدوده است. اثر مخاطره نیز آبگرفتگی و لغزندگی معابر  ، احتمال  ب  استاناثر آن نیز کل  

 بوده است.  و احتمال برخورد صاعقه

احتمال رعد ،  باران برف و  بارش  صادر شده که نوع مخاطره  29/12/1401در تاریخ    نارنجیسطح   هشدار اولین 

 کلو منطقه اثر آن   02/01/1402  الی  01/01/1402از   بوده است. تاریخ شروع  و برق و وزش باد شدید موقت

احتمال سیالبی شدن موقت ،  و آبگرفتگی معابر   لغزندگی  اثر مخاطره نیز   بوده است.  و بیشتر نیمه جنوبی استان  استان

 بوده است.کوالک برف در محورهای کوهستانی    و  زدگی سطوح، کاهش دید، یخهامسیل
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 1401ماه    اسفنداستان طی    دیاز فعالیت های توسعه هواشناسی کاربرگزارشی  
 

 فعالیت های توسعه هواشناسی کاربردی در بخش کشاورزی عبارتند از:

 توصیه کشاورزی صادر شده است.    58هواشناسی، در مجموع    هایبینیپیشبر اساس  

 شده است.  بار در هفته برگزار  2  یسکاشن هواشناسی کشاورزیدجلسات  

 تهیه شده است.  ماه  اسفندکشاورزی مربوط به   مورد بولتن ماهیانه  یکو   مورد بولتن هفتگی  4

به مدیریت بحران و سازمان    و زرد  نارنجی های هواشناسی کشاورزی شامل هشدار سطح  توصیهمورد گزارش    سه

 .  ارسال شده استجهاد کشاورزی  

ل  ارسا   بخش کشاورزی استانپیامک پیش بینی وضع هوا و توصیه های هواشناسی کشاورزی به مدیران و کاربران  

 شده است.

در خصوص طرح های     )شورای تحقیقات کشاورزی استان(سازمان جهاد کشاورزیشرکت در جلسه  مورد    یک

 پیشنهادی سازمان جهاد کشاورزی.

 یک مورد شرکت در جلسه سازمان جهاد کشاورزی)کمیته سرمازدگی محصوالت کشاورزی و باغی(.

های فامنین و رزن مربوط و دیدار چهره به چهره با  مزارع کشت کلزا و گندم دیم در شهرستاندو مورد بازدید از  

 کاربران برنامه تهک.
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 هاپیوست
 

 معرفی گلباد  -1پیوست شماره   ✓

 

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 باد دبانیدینی 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 میانجام 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  وگردند نه ترسیم مییانه یا ماهیاگلباد به صورت سال. ها نشانگر تعداد وقوع باد استطول گل نشانگر سرعت باد و

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

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

است.  WR-plotافزار د استفاده در ترسیم گلباد نرمافزار مورنرم ترین. عمدهافزار ویژه گلباد گرددتهیه شده و وارد نرمExcelفایل

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

، شرقی، جنوبقی، جنوبشرقی، شرها غالباً در هشت سمت شمال، شمالهای باد بر روی دایرهشود. سمتمتر بر ثانیه نوشته می

-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 در ها مشخص میشوند. آنگاه فراوانی هر گستره سرعت باد با توجه به سمت باد بر روی دایرهمی دینب

های مختلف با یکدیگر جمع شوند و فراوانی آرامه نیز به آن افزوده شود، حاصل صدرصد را نشان خواهد داد، و این به این تسم

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

های شهری، طراحی باند طراحیآمایش سرزمین، توان به ز کاربردهای گلباد می.اشوندیباعث تغییرات مهمی در جریانات هوا م

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

 .سنجی برای استفاده از انرژی باد اشاره کردو امکان
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 ر و تشکردیتق
 

از همکاران مرکز ملی را ر و تشکر نویسندگان این اثر دیمراتب تقاداره کل هواشناسی استان همدان   به این وسیله -1

از جداول، نمودارها و نقشه های مورد استفاده در این بولتن که پس از  دیریت بحران به سبب تهیه تعدادیخشکسالی و م

  اعالم می دارد.تولید در مقیاس کشوری و انجام برش استانی دراختیار این اداره کل قرارگرفته است 

برای  که به نحوی در تهیه اطالعات الزماستانی  همچنین از تمامی همکاران گروه مطالعات و تحقیقات این اداره کل -2

 می نمایند.  ردیو تق آن نقش داشتند سپاسگزاریتدوین 

 

 

 اسامی همکارانی که در تهیه بولتن نقش داشتند:

 سید اکبر حسینی-1

 محمد حسن باقری شکیب -2

 مجتبی ترکمان -3 

 نورخدا ساکی -4

 

 

 


