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 چکيده

 ماه  نمیانگین بارش استان در ای .بودحد میانگین  کمتر ازدر استان آذر بایجان غربی نسبت به نرمال  1401ماه  شهریورها در بارشمیزان 

بیشترین بارش در بین ایستگاه های متر،  میلی 8/15با  پیرانشهرشهرستان . بارش درصد نسبت به نرمال کاهش داشت 59میلیمتر بود که  4/3

های کل سال زراعی را درصد از بارش 100باید  هابارشماه به طور نرمال  شهریوراز آغاز سال زراعی تا پایان  هواشناسی استان می باشد.

 .ها تامین شده استبارشدرصد  8/78، اما در سال جاری زراعی تامین کند

بسیار متوسط تا  با خشکسالی استاننواحی تمامی حاکی از درگیری  SPEIاستان بر اساس شاخص اخیرماهه  سهبررسی نقشه خشکسالی 

 .در این ماه بخاطر نبود بارش قابل توجه در سطح استان، تمامی استان درگیر خشکسالی می باشد باشدمیماه  شهریوردر  دیدش

ماه  شهریورمیانگین دمای استان در . نرمال قرار داشتباالتر از در شرایط هوا دمای جاری  ماه شهریوراز نظر دمایی می توان گفت در 

. در این مدت کمینه دمای ثبت شده در استان درجه افزایش نشان می دهد 2/2 سلسیوس می باشد که نسبت به نرمالدرجه  3/23 جاری

 درجه سلسیوس از پلدشت گزارش شده است. 42تکاب و بیشینه دمای ثبت شده در استان درجه سلسیوس از  2/6

  .داردتعلق  نقده ایستگاهبه متر بر ثانیه  20با ایستگاه های استان  سرعت بیشینه باد ثبت شده در بین

استقرار پرارتفاع جنب با  .در استان بودیمو گرد و خاک  شاهد بارش های رگباری تراز میانی جو کم ارتفاعبا عبور امواج  ماه شهریوردر 

  ماه شاهد افزایش دما و تداوم آن در سطح استان بودیم. شهریوردر حاره 

شامل مواردی از قبیل برگزاری جلسات دیسکاشن کشاورزی در  1401ماه سال شهریورعملکرد گروه تحقیقات هواشناسی استان در 

  مرکز استان و برخی شهرستان ها، ارائه آمار و انجام مشاوره های الزم برای پایان نامه های دانشجویی و... می باشد.
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 1401 ماه شهریوربارش استان در  تحليلی بر وضعيت

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

 
 و مقایسه با سال گذشته و بلند مدت 1401ماه  شهریوربارش استان در   -1جدول

 

 

 

درصد  59 میلی متر( 9/4مقدار هنجار این ماه ) میلیمتر می باشد که نسبت به 4/3 برابر با 1401ماه  شهریوراستان در  نزوالت جوی میانگین

(. بارش سال آبی جاری تا پایان 1میلی متر بوده است )جدول شماره  3/8و  0/0کاهش داشته است. بارش سال قبل و بلند مدت به ترتیب 

یافته  افزایشدوره مشابه سال قبل  وکاهش درصد از بارش سال آبی را تامین نموده است و نسبت به بازه مشابه بلند مدت  8/78این ماه، 

 .است آمده در نمایش به استان های شهرستان همه برای ماه این در بارندگی مقایسه و اختالف ، (1 شماره جدول) باال جدول در است.
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 استاندرصد تأمين بارش سال آبی 
 

 
 

 و مقایسه با بلند مدت 1401ماه  شهریور تادرصد تامین بارش سال آبی استان   -1نمودار 
 

. دهد می نشان را مدت بلند در مشابه دوره به نسبت را ماه شهریور پایان تا استان آبی سال بارش تامین درصد ( 1 شماره نمودار )باال نمودار

 مدت بلند به نسبت و شاهین دژ بوکانبه غیر از  استان شهرهای بیشتر در آماری، دوره به نسبت امسال زراعی سال کم بارش به توجه با

 مالحظه قابل کاهشی مدت بلند به نسبت کمتر، بارندگی به توجه با نیز آب تامین درصد. است داشته کاهش ماه شهریور پایان تا بارندگی

 ارومیه به درصد 59 حدود مقدار با آن کمترین و بوکان شهر به درصد 109 مقدار با آبی سال بارش تأمین درصد بیشترین. دهد می نشان

  .دهد می نشان را استان شهرهای همه آبی سال بارش تأمین درصد وضوح به باال نمودار. دارد تعلق ، چالدران و غرب دریاچهو پلدشت
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 1401 ماه شهریور

 1401 شهریور –مجموع بارش استان  دیبنپهنه
 

 
  1401ماه  شهریوربارش تجمعی استان در  -1شکل 

 

 بیشترین که پیداست شکل از دهد، می نشان را ماه شهریور تجمعی بارش ، ( 1)شکل  ماه سال جاری شهریور بندی بارش در پهنه نقشه

. است افتاده اتفاق و شهرهای سردشت؛ پیرانشهر، مهاباد و نقده استان بغر جنوب از هایی قسمت در متر میلی 20 تا  10  بازه در ها بارش

شهرستان های سلماس، ارومیه، شوط،  بخش هایی از، را شاهد بودندهای کمی  بارش ماه این در استان آذربایجان غربی مناطق سایر در

 .در این ماه بدون بارش بوده اند  پلدشت، 
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 مدت بلند به نسبت استان شهرستانهای تجمعی بارش اختالف بندی پهنه

 

 
 مدت بلند به نسبت استان تجمعی بارش اختالف بندی پهنه ی الگو -2 شکل

 
 -40 تا -25 بازه در ها بارش اختالف ینبیشتر که پیداست شکل از دهد، می نشان را ماه شهریور تجمعی بارش اختالف ،( 2 شماره) شکل

مرکز، اختالف بارش در . باشد می و خوی چالدران به مربوط هم اختالف که بیشینه. است افتاده اتفاق استان شمال غرب در متر میلی

 میلی –  4 تا -2 ) حد در بارش و تکاب بوکان، شاهین دژ،پلدشتشوط،  ، ،ارومیه های شهرستان شامل استانو جنوب شرق شرق شمال 

 2شاهد اختالف بارش در بازه های سردشت، مهاباد، پیرانشهر، اشنویه و بخش هایی از نقده و میاندواب در شهرستان ت. اس داده رخ (متر

  .میلی متر می باشیم 10تا 
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 1401 ماه شهریور

 1401 ماه شهریوراستان در  دمایتحليلی بر وضعيت 

 جدول اطالعات دمای استان و مقایسه با بلند مدت
 

 و مقایسه آن با بلند مدت 1401ماه  شهریوردمای سه گانه استان در  -2جدول

 

 

 

 حداکثر و سلسیوس درجه 3/9 با تکاب ایستگاه به است پیوسته وقوعه ب استان در که امسال ماه شهریور دمای حداقل ،( 2 شماره) جدول در

 افزایش سلسیوس درجه 8/3 پلدشت  و افزایش درجه  3/0 تکاب مدت بلند به نسبت که دارد، تعلق سلسیوس درجه 9/34 با پلدشت به آن

 درجه 21.1 ) مدت بلند به نسبت که است شده محاسبه سلسیوس درجه 3/23 ماه این در امسال استان دمای میانگین. دهند می نشان

 9/21 و 7/29 و 2/14 ترتیب به نیز ارومیه شهر دمای میانگین و بیشینه ،کمینه. است داشته افزایش سلسیوس درجه 2/2 ر مقدا به سلسیوس(

هم  دما میانگین و شافزای درجه 5/2 دما حداکثر افزایش، درجه 9/0 دما حداقل مدت، بلند به نسبت که است شده ثبت سلسیوس درجه

 .است افزایش داشته سلسیوس درجه 7/1
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 استان و مقایسه با بلندمدت ماه شهریوردی دماهای ح

 

 )درجه سلسيوس(ماه شهریوردمای بيشينه مطلق 

 

 با بلند مدت و سال گذشته آن و مقایسه 1401ماه  شهریوردمای بیشینه مطلق استان در   -3جدول
 

 بلندمدت 1400سال  1401سال 

42 

 پلدشت

11/06/1401 

41 

 پلدشت

06/06/1400 

43 

 پلدشت

08/06/1391 
 

درجه سلسیوس  42 پلدشتایستگاه  دردر بین ایستگاه های استان  1401ماه  شهریوردمای بیشینه مطلق ثبت شده در  ،(3)جدولمطابق با 

 .باشدمیاز همین شهرستان درجه سلسیوس  43با  مدت بیشینه دمای ثبت شده در استان در بلند .رخ داده است ماه شهریور 11 در روز

 گزارش شده بود. پلدشتاز  ماه شهریور  ششمدرجه سلسیوس بود که در روز  41با  برابرقبل  سال ماه شهریوربیشینه مطلق دما در 

 

 )درجه سلسيوس(ماه شهریورمطلق  کمينهدمای 

 

 و مقایسه با بلند مدت و سال گذشته 1401 ماه شهریور. دمای کمینه مطلق استان در 4جدول
 

 

 مدت بلند 1400سال  1401سال 

2/6 

 تکاب

25/06/1401 

2/5 

  تکاب 

29/06/1400 

8/1 

 تکاب

24/06/1376 
 

 

 بیست و پنجمدرجه سلسیوس در  2/6با  تکابسال جاری در ایستگاه  ماه شهریوردمای کمینه مطلق در استان در  ،(4)مطابق با جدول

درجه سلسیوس می باشد، کمترین دمای  2/5با  همین ایستگاه ماه رخ داد، کمترین دمای ثبت شده در سال گذشته متعلق به  شهریور

درجه سلسیوس است که در تاریخ  8/1 با تکابگزارش شده در بین ایستگاه های استان در دوره آماری بلند مدت مربوط به ایستگاه 

  ثبت شده است. 24/06/1376
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 1401 ماه شهریور

 1401 شهریور – استانهای شهرستانميانگين دمای دی بنهنهپ
 

 

 بر حسب درجه سلسیوس 1401 ماه شهریوردمای میانگین استان در  - 3شکل

 

جنوبی و شمال شرق استان شامل پیرانشهر،  های شهرستان در دهد، می نشان ( 3 شکل) استان در هوا دمای میانگین بندی پهنه نقشه

 درجه 35 تا 25 دامنه در و باالتر استان مناطق خوی وشوط از دیگر ازچایپاره و بخش هایی  ،، پلدشتاشنویه، نقدهسردشت، مهاباد، 

 در. دارد قرار سلسیوس درجه 20 و 10 های دامنه در بیشتر و شده کمتر دما میانگین استان مناطق دیگر در. است گرفته قرار سلسیوس

 .است سلسیوس درجه 15 و 10 بازه در و شهرستان تکاب نوار مرزی غرب نواحی از کمتری های قسمت
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 1401 شهریور – استان نسبت به بلندمدتهای شهرستاناختالف ميانگين دمای دی پهنه بن

 

 
 

 بر حسب درجه سلسیوسبا بلند مدت  1401ماه  شهریوردمای میانگین استان در اختالف   -4شکل 

 

در نیمه جنوبی  دهد، می نشان مدت بلند به نسبت ماه شهریور در را استان سطح در دما میانگین اختالف که ( 4 شماره شکل) باال نقشه در

 ینشان می دهد. میانگین دمای استان در سایر مناطق افزایش نسبت به بلند مدت را درجه سلسیوس 5/4 بیش از تا دمای میانگین استان افزایش

استان کاهش و جنوب غرب  ی از نوار مرزی در غربیتنها بخش ها .نشان می دهد نسبت به بلند مدت درجه سلسیوس را 5/2تا  5/0بین 

 د.ندرجه سلسیوس نشان می ده -5/1تا  -5/0 بین نسبت به بلند مدت را  دمای میانگین
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 1401ماه  شهریور طیاستان وقوع باد در بر تحليلی 

 های سينوپتيک استان وضعيت سمت و سرعت باد در ایستگاه
 

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

 نام ایستگاه

 باد بيشينه باد غالب

  سمت

 (جهت)

 وقوع  درصد

 در ماه
 سمت

 )درجه(

 سرعت

 (m/s) 

 11 170 13 غربی ارومیهفرودگاه 

 19 240 7 جنوب شرقی اشنویه

 17 240 11 جنوب غربی بوکان

 18 270 7 جنوب غربی پیرانشهر

 13 260 3 جنوب شرقی تکاب

 17 150 3 شمال شرقی خوی

 9 250 9 شمالی سردشت

 11 20 7 شمال شرقی سلماس

 17 160 7 شرقی چایپاره

 15 180 4 شمال شرقی چالدران

 14 310 5 شرقی ماکو

 13 220 7 شمالی مهاباد

 12 320 3 شمال غربی  بآمیاندو

 20 170 7 شمال شرقی نقده

 11 250 9 شمالی دژ شاهین

 17 180 9 جنوبی پلدشت

 10 260 13 غربی نازلو

 16 230 9 جنوب غربی کهریز
 

 

های  ایستگاه به مربوط و (ساعت بر کیلومتر 72) ثانیه بر متر 20 ای لحظه باد سرعت حداکثر که شود می مشاهده (5 شماره) جدول در

گزارش  اشنویه در (ساعت بر کیلومتر 68) برثانیه متر 19 باد ، ایستگاه این از بعد ، شود می محسوب شدیدی نسبتاً باد کهنقده  می باشد

 آمده 5 جدول در شهرها دیگر باد حداکثر وزش جهت و سرعتباشد.درصد می 13با وقوع  غربیشده است جهت باد غالب ارومیه نیز 

  . است
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 1401 ماه شهریور

 های سينوپتيک استان گلباد ایستگاه

 

 ارومیه چالدران بوکان

   

 خوی پیرانشهر اشنویه

   
 

 

 1401ماه  شهریورخوی در و  هواشناسی بوکان، چالدران، ارومیه، اشنویه، پیرانشهرگلباد ایستگاه های  -5شکل 
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 1401 ماه شهریور

 شاهین دژ ماکو پلدشت

   
 

 نقده سردشت سلماس

 

 

  

 

 

 1401ماه  شهریورگلباد ایستگاه های هواشناسی پلدشت، ماکو، شاهین دژ، سلماس، سردشت و نقده در  -6شکل
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 1401 ماه شهریور

 مهاباد چایپاره میاندوآب

   

 کهریز نازلو کابت

   
 

 

 1401ماه  شهریوردر  کهریزو  نازلو، تکاب، مهاباد، چایپاره، میاندوآبگلباد ایستگاه های هواشناسی  -7 شکل
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 1401 ماه شهریور

 1401ماه  شهریورتحليلی بر وضعيت خشکسالی استان در 
 

 ماهه  سه  SPEI خشکسالی هواشناسی در سطح استان بر اساس شاخصدی بنپهنه
 

 
 

 ماهه سهدر دوره   SPEIبر اساس شاخص   1401ماه  شهریوراستان در  خشکسالی ماه شهریوردی پهنه بن  -8شکل 
 

 دهد می نشان ،( 8 شکل) ماه شهریور پایان تا ماهه سه دوره طی SPEI شاخص اساس بر استان هواشناسی خشکسالی بندی پهنه نقشه

 ، بوکان،پلدشت، شوطدر بخش هایی از شهرستان های میاندواب، نقده .باشد بیسار شدید می تا خفیف نقاط تمامی در استان خشکسالی

تمامی در  خشکسالی هنجارناکه وضعیت  است دادهن رخ در استانزیادی  بارش ماه شهریور در. در حد شدید می باشدخشکسالی و اشنویه 

 .نشان دهنده این مسئله می باشد شهر های استان
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 1401ماه  شهریور دراستان سينوپتيکی  تحليل
 

 1401ماه  شهریور –وضعیت جوی استان  دیدیتحلیل هم
 

هشدار سطح زرد مربوط به امواج بارشی و همچنین وزش باد شدید و گرد و خاک، در مرکز  3، تعداد 1401بطور کلی طی شهریور ماه 

 میلی متر گزارش شده است. 15پیش بینی استان صادر شده است. طی شهریور ماه بیشترین میزان بارش استان از پیرانشهر با 

شهریورماه صادر شده و پیش  17تا  15ی بازه زمانی در خصوص فعالیت امواج تراز میانی جو ط 27اولین هشدار سطح زرد به شماره 

،  9آگاهی الزم در خصوص رگبار باران و رعد و برق، وزش باد گاهی شدید و گرد و خاک در استان صادر شده است. در شکل شماره 

قه سبب ایجاد جریانات عبور ناوه کم دامنه  تراز میانی جو از شمال غرب کشور مشاهده می شودکه با فرارفت تاوایی مثبت در منط

صعودی)با توجه به شرایط فصلی جریانات همرفتی( و ناپایداری های جوی بشکل وزش باد و رگبار باران و رعد و برق در سطح استان 

، مربوط به الگوهای فشاری سطح زمین است که نشان دهنده نفوذ زبانه های کم فشار حرارتی تا نیمه غربی  10شده است، شکل شماره 

ور می باشد که با توجه به افزایش سرعت وزش باد بر روی کشور عراق شاهد خیزش توده گرد و خاک و انتقال آن به مناطقی از کش

جنوب و مرکز استان بودیم که هشدارهای الزم در خصوص احتمال خیزش گرد و خاک و کاهش کیفیت هوا و همچنین احتمال 

حتمال برخورد صاعقه و پیامدهای ناشی از تندبادهای لحظه ای و توصیه های مرتبط با آبگرفتگی معابر، سیالبی شدن رودخانه ها، ا

 هواشناسی کشاورزی صادر شده است.

 

    
 

 09/06/1401 الگوی فشاری تراز سطح زمین -10شکل       09/06/1401میلی باری  500تراز در الگوی ارتفاع ژئوپتانسیل -9 شکل
 

شهریورماه شرایط جوی برای افزایش سرعت وزش باد و احتمال خیزش گرد  23و  22با افزایش گرادیان فشاری در منطقه طی روزهای 

و خاک بویژه در مناطق مرکزی و جنوبی استان فراهم شده وطی این مدت شاهد خیزش گرد و خاک و کاهش کیفیت هوا در برخی از 

عبور ناوه ای کم دامنه را از شرق  11در این خصوص صادر شده است. شکل شماره  28شماره  این نقاط بودیم که هشدار سطح زرد

مدیترانه نشان میدهد که با توجه به موقعیت این ناوه شاهد خیزش گرد و خاک بر روی سوریه و شمال عراق و انتقال آن به مناطقی از نیمه 
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تقویت کم فشار حرارتی و نفوذ زبانه های آن تا جنوب کشور ترکیه شرایط  غربی کشور بودیم، همچنین در الگوهای فشاری سطح زمین،

 (.12مناسب جوی را برای افزایش سرعت وزش باد و شکل گیری توده گرد و خاک در منطقه فراهم آورده است)شکل شماره 
 

    
 

 09/06/1401 الگوی فشاری تراز سطح زمین -12 شکل       09/06/1401میلی باری  500تراز در الگوی ارتفاع ژئوپتانسیل -11 شکل
 

در واپسین روزهای فصل تابستان با گذر امواجی از تراز میانی جو شرایط جوی برای بارش های رگباری همراه با وزش باد شدید و گرد 

پیش بینی استان  در مرکز 29و خاک و همچنین کاهش نسبی دما در سطح استان فراهم شده که در این خصوص هشدار سطح زرد شماره 

، طی فعالیت و پیش آگاهی الزم در مورد رگبار باران و رعد و برق، وزش باد گاهی شدید و گرد و خاک در استان ارائه شده استصادر 

تر کیلوم 72میلیمتر گزارش شده است و طی این مدت شاهد وزش باد شدید تا  13این موج بارشی بیشترین میزان بارش استان از پیرانشهر با 

، ناوه نسبتاً عمیقی بر روی شرق مدیترانه مشاهده می شود که با فرارفت تاوایی 13بر ساعت در برخی نقاط استان بودیم. در شکل شماره 

مثبت در منطقه، سبب شکل گیری جریانات صعودی و ناپایداری های جوی در شمال غرب کشور شده که در الگوهای فشاری سطح 

 (.14کم فشار و انتقال رطوبت از عرضهای جنوبی همراه شده است)شکل شماره زمین با نفوذ زبانه های 
 

  
 

 31/06/1401 الگوی فشاری تراز سطح زمین -14 شکل       31/06/1401میلی باری  500تراز در الگوی ارتفاع ژئوپتانسیل -13 شکل
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 1401ماه  شهریورتحلیلی بر مخاطرات جوی استان در  
 

شینه بی .دیمبو استاندر  در برخی نقاطو گرد و خاک های رگباری  به استان شاهد بارش ماه شهریوردر  امواج بارشینفوذ زبانه های با 

بینی استان صادر و کیلومتر بر ساعت رسید. هشدارهای الزم در این خصوص از سوی مرکز پیش 72این ماه به  در نقدهد در باسرعت 

 .بودیم گرماتداوم همچنین با استقرار پر ارتفاع جنب حاره در منطقه شاهد  اطالع رسانی شد

 

 1401ماه  شهریوراستان طی دی توسعه هواشناسی کاربرگزارشی از فعالیت های 
 

 دریافت مستمر توصیه های هواشناسی از کارشناسان بخش های مختلف جهاد کشاورزی استان در قالب برگزاری جلسات  ✓

و همچنین از طریق مکاتبات و تماس های تلفنی پس از ارائه پیش بینی های کوتاه مدت  ماه  شهریور سکاشن کشاورزیدی

 زمان و درگاه اینترنتی اداره کل هواشناسی استان.بارگذاری آن در سامانه توسعه هواشناسی ساهواشناسی و 

 .شرکت همکاران ایستگاه های هواشناسی کشاورزی در کارگاه آموزشی تهک ✓

 .راهنمایی دبیران تهک کشاورزی در مورد محصوالت تحت مطالعه ✓

اعضای هیأت علمی و ارائه آمار و داده های هواشناسی بصورت  ،رجوع از قبیل دانشجویانم مشاوره و پاسخ گویی به ارباب انجا ✓

 مکتوب.

 .بخش کشاورزی استان هفتگی به آدرس ایمیل کاربران  ارسال مرتب خبر نامه ✓

به کاربران نهایی  های هواشناسی و پیش بینی های جوی از طریق سامانه پیامکیارسال پیامک حاوی اطالعات هفتگی توصیه  ✓

 .گزینشی تهک در استان
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 هاپیوست

 

 گلبادمعرفی  -1یوست شماره پ

 

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

هایی که برای شاخص باد دبانیماه شهریورنی وقوع باد، تعداد افراوجهت باد. منظور از و  دهد: فراوانی وقوع باد، سرعت بادنمایش می

جهت باد، 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. دایره وسط اختار کلی گلباد به شکل گل باز شده میس. باشددهد که یکی از جهات اصلی و فرعی میجریان غالب باد را نشان می

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

. شودافزاری تهیه میبه دو روش دستی و نرم ودند گرنه ترسیم مییانه یا ماهیاگلباد به صورت سال. ها نشانگر تعداد وقوع باد استو طول گل

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

ها بر حسب این درصد ترسیم گل شود.میزان قطر دایره و طول و ضخامتا نسبت به کل گرفته میهشده و سپس درصد هر یک از شاخص

. افزار ویژه گلباد گرددتهیه شده و وارد نرمExcelافزاری باید آمار و اطالعات در یک فایلبرای ترسیم گلباد به روش نرمدد. گرمی

های هم مرکزی تشکیل است. نمودارهای به دست آمده از دایره WR-plotافزار افزار مورد استفاده در ترسیم گلباد نرمنرم ترینعمده

ها غالباً های باد بر روی دایرهشود. سمتمتر بر ثانیه نوشته می 5/0اند که در دایره مرکزی آن درصد فراوانی وزش بادهای کمتر از شده

های باد شود. سرعتغربی نمایش داده میمالو ش یغربی، غرب، جنوبشرقی، جنوبشرقی، شرقی، جنوبدر هشت سمت شمال، شمال

شوند. آنگاه فراوانی هر گستره سرعت باد با توجه به سمت می ماه شهریوربنگروه دسته 8نیز بر اساس روش سازمان هواشناسی جهانی به 

نیز به آن افزوده  راوانی آرامیکدیگر جمع شوند و ف های مختلف باشود. اگر فراوانی هر گستره در سمتها مشخص میباد بر روی دایره

فسیر یک گلباد بدون نقشه برجستگی شود، حاصل صدرصد را نشان خواهد داد، و این به این معناست که تعداد کل بادها لحاظ شده است. ت

آمایش سرزمین، ه توان بز کاربردهای گلباد می.اشوند)توپوگرافی( دشوار است زیرا اثرات محلی باعث تغییرات مهمی در جریانات هوا می

یابی های ورزشی و غیره، عدم استقرار صنایع آالینده در جهت باد غالب منطقه، مکانها، زمینهای شهری، طراحی باند فرودگاهطراحی

 .سنجی برای استفاده از انرژی باد اشاره کردجهت گسترش فضای سبز، و امکان
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 و تشکر تقدیر
 

مراتب تقدیر و تشکر نویسندگان این اثر از همکاران مرکز ملی خشکسالی و مدیریت بحران به سبب تهیه تعدادی از  بدینوسیله -1

جداول، نمودارها و نقشه های مورد استفاده در این بولتن که پس از تولید در مقیاس کشوری و انجام برش استانی دراختیار این 

 گردد. می اداره کل قرارگرفته است ابراز 

، فنی، فناوری اطالعات و پیش ، کشاورزینویسندگان این بولتن همچنین از تمامی همکاران استانی ) همکاران پرتالش دیدبانی -2

 بینی(  که به نحوی در تهیه اطالعات الزم برای تدوین آن نقش داشتند سپاسگزاری و تقدیر می نمایند. 

 

 :همکاری داشته انداسامی همکارانی که در تهیه این شماره 
 سردشت دی آزاد توحی -1

 قدرت موظف -2

 یاسر اشتاد -3

 کریمی دیمه -4

 


