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 کرمانشاه  اداره کل هواشناسی استان 

 چکیده 
 

از نیمه دوم آبان  طور جدی  ه  بارش ها ببه طور معمول  سامانه های جوی دیرتر آغاز شد.  فعالیت    1400پاییز سال  

.  موثر واقع شدند در آذر نیز هفت سامانه بارشی نه چندان قوی،  .  داشتیمآغاز می شود. آبان امسال پنج سامانه بارشی  

چهارده سامانه ناپایدار جو استان را تحت تاثیر قرار داد و باعث رخداد بارش و در بعضی از آنها   1400در زمستان 

استان را تحت  شش سامانه ناپایدار بارشی جو    1401در بهار سال  ایجاد و نفوذ گرد و غبار مهاجر به جو منطقه شد.  

میلی متر بارش را با خود داشت. همچنین هفت مرتبه شاهد نفوذ   56تاثیر قرار داد و در مجموع به طور متوسط  

سبب غبار    بارندگی به ثبت نرسید ولی سامانه های ناپایدار   1401  تابستاندر    .گرد و غبار غلیظ به جو استان بودیم

در    ودر تیر ماه پنج مورد ورود گرد و غبار به جو استان را داشتیم    آلود شدن و کاهش دید افقی در استان شدند. 

 .متر رسید. در شهریور ماه غالباً شرایط جوی پایداری حاکم بود 2000به کمتر یا حدود دید روز  11مرداد 

هارم دی ماه وزش  چ. در  از اثرات کم بارشی در پاییز این سال بودکاهش برداشت محصوالت کشاورزی و علوفه  

از شاخه ها شد. سرمای   باعث شکسته شدن درختان پوسیده و برخی  به سر    26باد نسبتاً شدید  اسفند خساراتی 

سرعت   وسبب آسیب به سردرختی ها شد  1401درختی ها در سطح استان زد. یک موج سرما در اوایل فروردین 

گرد و نفوذ    .کستن شاخه درختان و تنه بعضی درخت ها شدهرسین سبب ش  درکیلومتر بر ساعت    93باد لحظه ای  

متر رساند و تعطیلی مراکز آموزشی و ادارات دولتی و مراجعه    200به کمتر از  در نوار مرزی  دید افقی را    غبار

 برخی از افراد آسیب دیده به مراکز درمانی را در پی داشت.

درجه سلسیوس   17.5و قصرشیرین با      6.0به ترتیب به کنگاور با    1400-1401حداقل و حداکثر دمای سال زراعی  

. میانگین دمای استان در این  داشته انددما  درجه سلسیوس افزایش    1.6و قصرشیرین    1.2تعلق دارد، که کنگاور  

 درجه سلسیوس افزایش داشته است.   1.1( به مقدار 15.4درجه سلسیوس است که نسبت به بلند مدت ) 16.5سال 

. دمای بیشینه مطلق استان در سال  رخ داد  قصرشیرین  درپنجم مرداد    درجه سلسیوس،  48.0یشینه دمای مطلق استان  ب

 . درجه سلسیوس تعلق دارد 8/50و در بلند مدت به قصرشیرین با دمای  49.5قبل هم مربوط به سومار با مقدار 

ام دی ماه بوقوع پیوسته است    28درجه سلسیوس و در    - 0/21با مقدار  کنگاور  دمای مطلق سال جاری به  کمینه  

   به سنقر و کنگاور تعلق دارد.درجه سلسیوس  -6/29و در بلند مدت   -13.2که این دما در سال زراعی قبل 

ل  میلی متر است که نسبت به مقدار هنجار و یا سال آبی کام    256.5استان    1400-1400میانگین بارش سال زراعی  

 کاهش داشته است.  درصد 48.7 ، معادلمیلی متر 254.7( 496.3)

بندی   پهنه  نقشه  اساس  استان طی دوره  بر  هواشناسی  ماه    24خشکسالی  شهریور  پایان  تا  با کاهش    1401ماهه 

استان   کل  که خشکسالی شدید دارند،  بخش های کوچکی  ءجزه  ب بارندگی دو سال اخیر نسبت به بلند مدت،

 درگیر خشکسالی بسیار شدید است. 
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 1401-1400سال آبی   -تحلیلی بر وضعیت همدیدی استان  
 

به طور  طوری که در مهر ماه سامانه فعالی نداشتیم.  ه  بفعالیت سامانه های جوی دیرتر آغاز شد.    1400پاییز سال  در  

در آذر نیز طور جدی از نیمه دوم آبان آغاز می شود. آبان امسال پنج سامانه بارشی داشتیم.  ه  معمول بارش ها ب

چهارده سامانه ناپایدار جو استان را  نیز    1400  سال  . در زمستاناثر گذار بودندهفت سامانه بارشی نه چندان قوی،  

ضی از آنها ایجاد و نفوذ گرد و غبار مهاجر به جو منطقه شد. در  تحت تاثیر قرار داد و باعث رخداد بارش و در بع

میلی    56شش سامانه ناپایدار بارشی جو استان را تحت تاثیر قرار داد و در مجموع به طور متوسط    1401بهار سال  

  1401تان  در تابسمتر بارش را با خود داشت. همچنین هفت مرتبه شاهد نفوذ گرد و غبار غلیظ به جو استان بودیم.  

بارندگی به ثبت نرسید ولی سامانه های ناپایدار سبب غبار آلود شدن و کاهش دید افقی در استان شدند. در تیر 

متر رسید. در شهریور ماه غالباً   2000روز دید به کمتر یا حدود    11ماه پنج مورد ورود گرد و غبار و در مرداد  

صلی برخی از سامانه های جوی ناپایدار را که اثرات بیشتری  ف  به طوردر ادامه    شرایط جوی پایداری حاکم بود.

 تغییراتی چشمگیر ایجاد کنند مورد بررسی بیشتر قرار می دهیم.   داشته اند و به نوبه خود توانسته اند
 

 1400پاییز    -تحلیلی بر وضعیت همدیدی استان  
 

ی که در مهر ماه بارشی در سطح استان  به طور سال سامانه های جوی از زمان هنجار خود دیرتر آغاز شد،  این  پاییز  

بررسی آماری حاکی از آن است که بارش موثر پاییز استان، به طور معمول از نیمه دوم آبان آغاز  نداشتیم. البته  

در آذر ماه نیز هفت سامانه بارشی  قرار دادند.  می شود. آبان ماه امسال پنج سامانه بارشی جو منطقه را تحت تاثیر  

البته نه چندان قوی، استان را تحت تاثیر قرار داد و باعث رخداد بارش در منطقه شد. سامانه های بارشی این ماه نیز  

ترین و فراگیرترین  همدیدی پربارش چندان قدرتمند نبودند و بارش سنگینی را به همراه نداشتند. در ادامه بررسی  

 امانه های این فصل آمده است.س

هیچ سامانه بارشی و موثری از جو منطقه عبور نکرد و این ماه بدون بارش و یا پدیده حائز اهمیت    1400مهر ماه  

 .  دیگری سپری شد

در مجموع پنج سامانه بارشی جو منطقه را تحت تاثیر قرار دادند که متوسط بارش حاصل از   ،سالین آبان ماه ا در

به هرسین و و  میلی متر    18میلی متر بود. کمترین سهم بارش نقطه ای     31طح استان، چیزی حدود  آن ها در س

میلی   44ساعته به مقدار   24میلی متر به ثالث باباجانی تعلق گرفت. هرچند بیشترین بارش  98بیشترین سهم بالغ بر 

رین و فراگیرترین سامانه این ماه، در روزهای  تمتر، در روز هفتم و در ایستگاه ثالث باباجانی رخ داد؛ اما پربارش 

 بیستم و بیست و یکم ماه اتفاق افتاد که بررسی همدیدی آن در ادامه آمده است.
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 1400آبان  21و  20بررسی سامانه ناپایدار روزهای 
 

که    شکل گرفتمتر بر ثانیه در مرکز ترکیه    30آبان رودبادی با هسته    19میلی باری روز چهارشنبه    300در سطح  

آبان، تقویت شد به طوری    20متر بر ثانیه آن تا شمال عربستان کشیده شد، این رودباد در روز پنج شنبه    80زبانه  

متر بر ثانیه آن جنوب غرب ایران را فرا گرفت. قرار    100متر بر ثانیه آن در شمال عربستان و زبانه    140که هسته  

گرفتن جو استان کرمانشاه در منطقه تقویت چرخند زایی رودباد )سمت چپ و سرد خروجی جت( مهمترین نکته  

 قابل توجه در این روز بود. 

هسته  بعد  بود که روز    ناپایدار در غرب ترکیه مستقر شده  ( ناوه 1میلی باری روز چهارشنبه )نقشه    500در سطح    

(. تشدید  2)نقشه    دداقرار  متر آن تا شمال خلیج فارس را تحت تاثیر    5760متر آن در شمال عراق و زبانه    5640

 میلی باری این روز بود. 500شیو ارتفاع و فرارفت تاوایی مثبت در جو منطقه، از نکات قابل توجه در نقشه 
 

           
 آبان             20میلی باری  500(: نقشه ارتفاع سطح  2شکل شماره )                  آبان 19میلی باری  500نقشه ارتفاع سطح  (: 1شکل شماره )

          

درصد در روز پنج شنبه   70تا    60درصد در روز چهارشنبه به    20تشدید صعود هوا و افزایش متوسط رطوبت از  

درصد در روز    30میلی باری نیز، از    850کرد. متوسط رطوبت در سطح  میلی باری جلب توجه می    700در سطح  

 درصد در روز پنج شنبه افزایش یافت. 50چهارشنبه به 

میلی باری فشار در روز پنج شنبه )شکل   5بررسی الگوهای فشار در سطح آزاد دریا از افزایش شیو فشار و کاهش  

 اشت.  ( حکایت د4( نسبت به روز قبل )شکل شماره 3شماره 
 



 

4 

 

 

 
 1401-1400سالنامه 

 

 
 کرمانشاه  اداره کل هواشناسی استان 

      
 آبان                          20( نقشه فشار سطح دریا در 4شکل شماره )                                  آبان  19( نقشه فشار سطح دریا در 3شکل شماره )       

                   

  34میلی متر در پی داشته باشد. بیشترین بارش این سامانه به مقدار    21این سامانه توانست بارش متوسطی بالغ بر  

 میلی متر در پاوه به ثبت رسید. 
 

هفت سامانه بارشی البته نه چندان قوی، جو استان کرمانشاه را تحت تاثیر قرار داد و باعث رخداد  نیز  در آذر ماه  

د. سامانه بارشی پنجم و نوزدهم آذر تنها بارش های پراکنده ای را در پی داشت، سایر سامانه  بارش در منطقه ش

های بارشی نیز چندان قدرتمند نبودند و بارش سنگینی را به همراه نداشتند. در پایان این ماه بررسی های آماری  

 ال گذشته کاهش زیادی داشته است. نشان می دهد مقادیر بارش در آذر ماه نسبت به بلند مدت و درمقایسه با س

 

   آذر 11بررسی همدیدی سامانه ناپایدار 

 

باری روز پنجشنبه    200در سطح فشاری   با هسته    11میلی  بر روی عراق و شمال    30آذر، رودبادی  ثانیه  بر  متر 

متر بر ثانیه آن تا مناطق غربی کشور کشیده شد. همزمان چرخند شکل گرفته بر    10عربستان ظاهر شد که زبانه  

ر وضعیت مناسبی نسبت به رودباد قرار  ( د 5روی دریای سیاه به سرعت عمیق شد و در این روز )شکل شماره  

گرفت. با توجه به نحوه استقرار رودباد و چرخند تا حدی باعث تقویت موج بارشی شد. همزمان با این چرخند،  

( در سطح منطقه گسترش یافته بود. این سامانه به طور  6میلی بار )شکل شماره    1015فشار سطح دریا نیز با مرکز  

میلی متر بود که    25برای استان به همراه داشت. بیشینه بارش گزارش شده از سطح استان    میلی متر بارش  6متوسط  

 از ایستگاه تازه آباد گزارش شد.
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 آذر                11(: نقشه فشاری سطح دریا در 6شکل شماره )                 آذر      11میلی باری  500(: ارتفاع سطح 5شکل شماره )      

 

 1400آذر  27بررسی همدیدی سامانه ناپایدار  
 

( که مرکز آن به  7آذر ماه شاهد شکل گیری ناوه دیگری بر روی مدیترانه بودیم )شکل شماره    27در روز  

میلی بار   1015متر بر روی کشور ترکیه قرار داشت و مرکز کم فشار حاصل از این موج با فشار    5400ارتفاع  

( در شمال غرب ایران قرار گرفت. بررسی رودباد در این روز بیانگر عدم وجود شرایط موثر  8)شکل شماره  

یق رطوبت به این سامانه مشاهده می شد، برآیند این میلی تا حدی تزر  850در تقویت بارش بود، اما در سطح  

موارد در نهایت باعث شد بارش هایی در سطح استان رخ دهد. بارش بیشتر در نیمه شرقی و نواحی شمالی 

استان مشاهده شد. در دو روز فعالیت این سامانه بیشترین مقدار بارش گزارش شده در ایستگاه کنگاور و  

 .میلی متر بود 30و  33یر هرسین به ترتیب با مقاد

 

         
                 1400آذر 27(: نقشه فشاری سطح دریا در 8شکل شماره )          1400آذر   27میلی باری    500(: ارتفاع سطح 7شکل شماره )
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 1400آذر  28بررسی همدیدی سامانه ناپایدار  

آذر ماه موج دیگری بر روی مدیترانه شکل گرفت و به سرعت از جو منطقه    28با یک روز فاصله در روز  

میلی بار در سطح زمین باعث وزش    4عبور کرد. حرکت سریع این موج و کاهش قابل توجه فشار به میزان  

غبار در مرز اردن و   بادهای به نسبت شدید در سطح منطقه گردید، این شرایط باعث شکل گیری توده گرد و

( شد که تحت تاثیر جریانات غربی به سمت استان کرمانشاه حرکت کرد و سبب ورود  9عراق )شکل شماره 

متر و در شهر کرمانشاه    400غبار غلیظ به جو استان شد. با ورود این غبار، دید افقی در مناطق مرزی استان به  

 70ده در استان مربوط به ایستگاه تازه آباد با سرعت  متر رسید. بیشترین سرعت وزش باد ثبت ش  4000به  

 کیلومتر بر ساعت بود. 

 

 
 1400آذر  26(: تصویر ماهواره ای تشکیل غبار در 9شکل شماره )

 

 1400زمستان   -تحلیلی بر وضعیت همدیدی استان  
 

قرار داد و باعث رخداد بارش و در  چهارده سامانه ناپایدار جو استان کرمانشاه را تحت تاثیر    1400در زمستان  

غبار مهاجر به جو منطقه شد. سامانه بارشی بیست و چهارم و بیست و هفتم دی    و  بعضی از آنها ایجاد و نفوذ گرد

میلی متر بارش در پی داشت. متوسط بارش حاصل از سامانه های جوی بهمن    41متوسط برای استان    به طورماه  

میلی متر، در روز شانزدهم و در    29ساعته این ماه به مقدار    24هرچند بیشترین بارش    میلی متر بود.  35ماه قریب به  

 5در اسفند ماه  بهمن بود.    22و    21ترین و فراگیرترین سامانه این ماه، سامانه روزهای  پاوه رخ داد؛ اما پربارش 

خود به همراه داشت. همچنین  میلی متر بارش را با    54و در مجموع به طور متوسط    موثر رخ دادسامانه بارشی  

در این ماه دو مرتبه شاهد ورود گرد و غبار غلیظ به جو استان و در انتهای ماه شاهد رخداد افت دمای قابل  

 مالحظه ای در سطح استان بودیم. در ادامه به بررسی مهمترین این سامانه ها می پردازیم. 
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 1401-1400سالنامه 

 

 
 کرمانشاه  اداره کل هواشناسی استان 

 ماه دی   12و11بررسی همدیدی سامانه ناپایدار 
 

شمال عربستان ظاهر    یبر رو  هیمتر بر ثان  70با هسته    یرودباد ،میلی باری    200  فشاری   در سطح   دی  11  شنبه  روز

  ی جت ها   ییکشور در منطقه واگرا  یجنوب   مهیشد.  ن ده یکشور کش  ی آن تا مناطق غرب  ه یمتر بر ثان  60شد که زبانه  

   شد. یوزش باد، سبب صعود هوا و بارندگ د یضمن تشد طی شرا  نی ا گرفته و قرار یی دوتا

( حاکی از استقرار سامانه چرخنده ای با هسته  10میلی باری روز شنبه )شکل شماره    500بررسی نقشه سطح فشاری

تاثیر خود    5600متری در شمال مصر بود که در روز یکشنبه  زبانه    5575 نیمه غربی کشور را تحت  متری آن 

استا از نکات قابل توجه سطح  داشت. قرار گرفتن جو  تاوایی مثبت  باری )شکل    500ن در منطقه فرارفت  میلی 

 ( در روز یکشنبه می باشد.11شماره 

 

          
             1400دی 12میلی باری  500(: ارتفاع سطح  11شکل شماره )          1400دی  11میلی باری  500(: ارتفاع سطح 10شکل شماره )

      

درصد روز شنبه   55افزایش رطوبت نسبی از    و  تشدید صعود هوامیلی باری،    700در روز یکشنبه در سطح فشاری  

  65میلی باری، از    850جلب توجه می کرد. همچنین متوسط رطوبت در سطح فشاری    روز،این  در    درصد  85به  

 درصد در روز یکشنبه افزایش یافت. 95درصد در روز شنبه به 

میلی باری    5بررسی الگوهای فشاری در سطح آزاد دریا )سطح زمین( نشان از افزایش شیو فشاری و کاهش  

 ( دارد.13( نسبت به روز شنبه )شکل شماره 12فشار در روز یکشنبه )شکل شماره 
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 کرمانشاه  اداره کل هواشناسی استان 

     
     1400دی  12(: نقشه فشاری سطح دریا در 13شکل شماره )               1400دی  11(: نقشه فشاری سطح دریا در 12شکل شماره )   

              

میلی متر  1.2میلی متر، بارش در شهر کرمانشاه  6.3متوسط بارش ناشی از این سامانه در ایستگاه های اصلی استان 

   میلی متر در جوانرود به ثبت رسید. 11.8و بیشترین بارش آن بالغ بر
 

 1400دی  30ی ال 24بررسی همدیدی سامانه ناپایدار  
 

پنجشنبه  تا روز  دی    24از روز جمعه    متر بر ثانیه  80تا    60با هسته    ی، رودباد میلی باری  300  فشاری در سطح

  ب ی ترک یبا جت قطب شنبه و یکشنبه در روزهایرودباد  نی. اگرفت  ریکشور را تحت تاث یجنوب مهی، ندی 30

وزش باد، سبب صعود هوا   دیضمن تشد  ط،یشرا  نی . اشددر جو کشور    ییدوتا  یجت ها  لیشده سبب تشک

   .کشور شدو بارش برف و باران در اکثر نقاط 

 (14میلی باری روز جمعه ناوه ناپایداری بر روی دریای مدیترانه شکل گرفت )شکل شماره    500در بررسی نقشه  

متری آن غرب کشور را تحت تاثیر خود قرار داد و باعث تشدید شیو ارتفاعی و فرارفت با   5600که زبانه  

(، سبب 15شکل شماره  طح دریا )میلی باری س  1010تاوایی مثبت در جو منطقه شد که همراهی آن با فشار  

میلی متر بود و    41بارندگی هایی در منطقه غرب کشور شد. متوسط بارش این موج در سطح استان حدود  

 میلی متر به ثبت رسید.  107.2بیشترین مقدار بارش در شهر تازه آباد به مقدار 
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 کرمانشاه  اداره کل هواشناسی استان 

     
           1400دی  24(: نقشه فشاری سطح دریا در 15شکل شماره )            1400دی   24میلی باری   500(: ارتفاع سطح 14شکل شماره ) 

        

( 16در سطح استان در اوایل ورود سامانه )شکل شماره    دما  متوسط  ،جریانات شمالی  همچنین به علت ریزش

)شکل شماره  دی    30درجه سیلسیوس در اواخر تاثیر آن در روز چهارشنبه    -5.6درجه سیلسیوس به    7از  

 به ثبت رسید. -21( رسید. کمترین دما در شهر سنقر به 17

 

     
                 1400دی  29(: نقشه دمای سطح زمین در 17شکل شماره )                      1400دی   24 زمینسطح  دماینقشه  (: 16شکل شماره )     
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 کرمانشاه  اداره کل هواشناسی استان 

 ماه  بهمن   22و21بررسی همدیدی سامانه ناپایدار

 

متر بر ثانیه روی عراق و شمال آفریقا    55تا    50بهمن رودبادی با هسته    21میلی بار روز پنج شنبه    300در سطح  

بهمن، ضمن تقویت    22دیده می شد که زبانه آن غرب و جنوب ایران را در بر گرفته بود. این رودباد در روز جمعه  

متر بر ثانیه آن عالوه بر نوار جنوبی نوار شمالی    55تا    50متر بر ثانیه در جنوب غرب ایران، زبانه    70هسته آن به  

قرار گرفتن جو استان کرمانشاه در منطقه تقویت چرخندزایی رودباد )سمت چپ و سرد    .کشور را نیز فرا گرفت

 خروجی رودباد( مهمترین نکته قابل توجه در نقشه این روز بود. 

متر روی سوریه مستقر   5200ناپایدار با هسته  ( ناوه18شماره  بهمن )شکل 21میلی بار روز پنجشنبه  500در سطح 

متر آن تا شمال دریای سرخ را     5700متر آن تقریبا کل جو عراق و زبانه    5800شده بود که در روز جمعه، هسته  

توجه  (. تشدید شیو ارتفاعی و فرارفت تاوایی مثبت در جو منطقه، از نکات قابل  19تحت تاثیر داشت )شکل شماره  

 میلی بار این روز بود. 500در نقشه 

                         
 بهمن   22میلی باری  500(: ارتفاع سطح 19شکل شماره )       بهمن         21میلی باری  500(: ارتفاع سطح 18شکل شماره )

              

میلی باری فشار    3تا    2بررسی الگوهای فشار در سطح زمین از افزایش رطوبت جو و افزایش شیو فشار و افزایش  

 ( حکایت داشت. 21( نسبت به روز قبل )شکل شماره 20در روز جمعه  )شکل شماره 

                            
 بهمن      22(: نقشه فشاری سطح دریا در 21شماره )بهمن                   شکل   21(: نقشه فشاری سطح دریا در 20شکل شماره ) 
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 کرمانشاه  اداره کل هواشناسی استان 

میلی متر برای سطح استان در پی داشته باشد. بیشترین بارش این    15این سامانه توانست بارش متوسطی بالغ بر   

 میلی متر در صحنه و پاوه به ثبت رسید.   30سامانه به مقدار 

ه زیر  درج  1.5ایستگاه تابعه استان، در بهمن ماه امسال، متوسط کمینه دمای هوا    20بر اساس داده های روزانه از  

درجه زیر صفر    20درجه سلسیوس باالی صفر به ثبت رسید. کمترین دمای کمینه    10.3صفر و متوسط بیشینه آن  

  79ام از سومار و شدیدترین باد    24درجه، در روز    25در روز یکم از اسالم آباد غرب،  بیشترین دمای بیشینه  

 .حمیل گزارش شد  ام از 21ام از سومار و در روز  15کیلومتر برساعت در روز 

 

 بررسی همدیدی سامانه ناپایدار یکم اسفند  
 

بهمن ماه سامانه ای ناپایدار با مشخصات زیر هوای غرب کشور را تحت تاثیر خود قرار   30در روز شنبه      

متر بر ثانیه بر    80میلی باری رودبادی بر روی کشور گسترش یافت و مرکز آن با هسته    200داد. در سطح  

با پربند مرکزی    500کشور قرار گرفت. همزمان در سطح    روی غرب باری کم ارتفاع بسته ای   558میلی 

و گسترش کم فشار سطح زمین از سمت جنوب    (  22)شکل شماره  دکامتر بر شمال عربستان و دریای سیاه  

به شمال  و همراهی آنها با جریان های شرق سوی مناسب رطوبتی از سمت اقیانوس هند  (  23)شکل شماره  

عربستان و سپس به سمت غرب و هم زمانی آن با ورود جبهه سرد این موج، بارش های مناسبی را در سطح 

میلی    14استان ایجاد کرد. این سامانه با فعالیت خود در روزهای سی ام بهمن و یکم اسفند به طور متوسط  

یلی متر بود که از ایستگاه پاوه گزارش م  44متر بارش برای استان به همراه داشت. بیشینه بارش سطح استان  

 میلی متر بارش به ثبت رسید. 43شد. همچنین در شهر کرمانشاه 

 

               
 اسفند              اول میلی باری   500(: ارتفاع سطح 23میلی باری اول  اسفند                 شکل شماره ) 500(: ارتفاع سطح 22شکل شماره )
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 کرمانشاه  اداره کل هواشناسی استان 

 اسفند  12بررسی همدیدی سامانه 
 

بر روی دریای سیاه مستقر شد، که ( 24)شکل شماره دکامتر    534اسفند ناوه ای کم ارتفاع با مرکز    12در روز  

، موجب وزش باد شدید (25)شکل شماره  همراهی آن با کم فشار سطح زمین که دارای شیو فشاری زیادی بود  

 یه شد. در شمال و غرب عراق و جنوب شرق سور
 

              
 اسفند           اول میلی باری  500(: ارتفاع سطح 25میلی باری اول  اسفند            شکل شماره ) 500(: ارتفاع سطح 24شکل شماره )

  

مشاهده می شود سبب شکل گیری (  26)شکل شماره  طور که در تصاویر ماهواره ای    انتجمیع این موارد هم

 غبار بر روی صحاری منطقه و با جریانات شرق سو از سمت غرب وارد استان کرمانشاه شد. طوفان گرد و 

 

 
 اسفند   12(: وزش باد در منطقه 26شکل شماره )

 

  1000غبار ناشی از این شرایط به جو استان در اکثر شهرستان های استان دید افقی به کمتر از    و  نفوذ گردبا  

متر گزارش شد. همچنین کاهش دید در    150شهرستان قصرشیرین و به میزان  متر رسید. کمترین دید افقی از  

 متر گزارش شد. 500متر، کرمانشاه، روانسر و اسالم آباد غرب  300سرپل ذهاب و گیالنغرب  
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 کرمانشاه  اداره کل هواشناسی استان 

 اسفند   20بررسی همدیدی سامانه  
 

دکامتر    522اسفند عبور زبانه ای از ناوه مستقر بر روی شمال دریای سیاه با مرکز کم ارتفاع    20در روز   

سبب وزش باد شدید در شمال  (  28)شکل شماره  که همراه با شیو فشاری باال در سطح زمین  (  27)شکل شماره  

  .و غرب عراق و جنوب شرق سوریه شد

          
 اسفند           20میلی باری  500(: ارتفاع سطح 28اسفند                 شکل شماره )  20میلی باری  500ارتفاع سطح (: 27شکل شماره )

 

با حرکت شرق سوی خود    (29)شکل شماره  با توجه به جریانات غربی     به طور گرد و غبار شکل گرفته، 

 ( 30)شکل شماره د. گسترده نواحی غربی و قسمت اعظمی از کشور را تحت تاثیر قرار دا

 

         
  

        (: تشکیل و حرکت غبار به غرب کشور 30شکل شماره )                       میلی بار ی   850(: خطوط جریان سطح 29شکل شماره )    
 

  200متر، در گیالنغرب به  150و    50دید افقی ناشی از این غبار به ترتیب در قصر شیرین و سرپل ذهاب به  

 متر رسید.  2800متر کاهش یافت. در شهر کرمانشاه دید افقی به  500متر و در اسالم آباد غرب به 
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 کرمانشاه  اداره کل هواشناسی استان 

 1401بهار   -تحلیلی بر وضعیت همدیدی استان  
 

شش سامانه ناپایدار بارشی جو استان کرمانشاه را تحت تاثیر قرار داد و در مجموع به طور   1401در بهار سال  

میلی متر بارش را با خود به همراه داشت. همچنین در این فصل هفت مرتبه شاهد نفوذ گرد و غبار غلیظ    56متوسط  

 رد نواحی مرزی را غبار غلیظ در بر گرفت.  به جو استان بودیم، در پنج مورد کل استان و در هر هفت مو
 

 بررسی همدیدی سامانه ناپایدار دوم فروردین 
 

میلی باری حاکی از استقرار سامانه چرخندی با پربند مرکزی    500بررسی نقشه های دوم فروردین در سطح فشاری

( به 32یه )شکل شماره  ( و گسترش کم فشار سطح زمین از مرکز ترک31متر در مرکز ترکیه )شکل شماره    5450

نیمه غربی و شمال غربی کشور و همراهی آنها با جریان های شرق سوی تشدید صعود هوا و افزایش رطوبت نسبی  

عالوه  میلی باری شد. این وضعیت    700درصد در روز سه شنبه در سطح فشاری    90درصد در روز دوشنبه به    45از  

  ن یاز جمله سطح زم  نی ریباد در سطوح ز   یها   دانیم  تیسبب تقو  کرد،بارش هایی که در سطح استان ایجاد  بر  

شد. این سامانه با فعالیت خود در روزهای دوم و سوم فروردین به  گردوخاک بر منطقه  یتوفان ها زشیخکه  شد

پاوه    میلی متر از ایستگاه  13.2میلی متر بارش برای استان به همراه داشت. بیشینه بارش سطح استان    7طور متوسط  

 میلی متر بارش به ثبت رسید. 9گزارش شد. همچنین در شهر کرمانشاه 

 

         
 فروردین   1(: نقشه فشاری سطح دریا در 32فروردین             شکل شماره )  1میلی باری در  500(: ارتفاع سطح 31شکل شماره )

 

 

 فروردین   22الی  17بررسی همدیدی سامانه 
 

متناوب تا روز بیست و دوم ماه ادامه    به طوراز هفدهم فروردین شرایط ناپایداری بر جو منطقه مستولی گشت و  

داشت. با توجه به اینکه رطوبت مناسبی با این وضعیت همراه نبود، انرژی آن بیشتر به صورت وزش باد و تشکیل 
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 کرمانشاه  اداره کل هواشناسی استان 

( نمایان شد. با جریانات منظم شرق سوی نزدیک  33ار بر روی صحاری منطقه )شکل شماره  طوفان های گرد و غب

(  از سمت غرب، گرد و غبار را وارد استان کرمانشاه شد و دید افقی در نیمه غربی استان  34به زمین )شکل شماره  

 شدت کاهش یافت.  ه  خصوص شهرهای مرزی ب ه ب
 

             
          فروردین 20متری سطح زمین  10(: نقشه باد 34فروردین             شکل شماره )   20تصویر ماهواره ای گردوغبار (: 33شکل شماره )

       

متر رسید. کمترین    1000نفوذ گرد و غبار ناشی از این شرایط به جو استان در نیمه غربی استان دید افقی به کمتر از  

متر گزارش شد. همچنین کاهش دید در سرپل ذهاب و گیالنغرب    50میزان    دید افقی از شهرستان قصرشیرین و به

 متر گزارش شد.  500متر، کرمانشاه، روانسر و اسالم آباد غرب  200و  150به ترتیب به 
 
 

 بررسی همدیدی سامانه  چهارم تا نهم اردیبهشت  
 

پس از مدت زیادی استقرار هوای خشک و پایدار، سامانه ای ناپایدار که با رطوبت مناسبی همراه بود از پنجم تا 

دهم اردیبهشت ماه توانست بارش مناسبی را به ارمغان آورد. این سامانه از سطوح باالی جو تا سطح زمین گسترده  

( حرکت شرق سوی کندی  35متری )شکل شماره    5720میلی باری با پربند مرکزی بسته    500بود و در سطح  

خوانی مناسبی با سطوح    ( و هم36میلی بار )شکل شماره    1010تا    1005داشت. در سطح زمین نیز فشار هوا بین  

میلی باری رطوبت را از عرض های جغرافیایی جنوبی به سمت عراق و غرب    850باالیی داشت. جریانات سطح  

میلی متری از خود بر    39این شرایط و ماندگاری زیاد توانست میانگین بارش    ایران هدایت می نمود که مجموع

میلی متر    73جای بگذارد. بیشترین بارندگی این سامانه طی استقرار شش روزه خود در ایستگاه کنگاور و به مقدار  

 میلی متر را تجربه نمود.   73اتفاق افتاد. طی این مدت کرمانشاه نیز بارشی بالغ بر 
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 اردیبهشت   6(: فشار سطح زمین  36اردیبهشت    شکل شماره )  6میلی باری  500(: ارتفاع 35شکل شماره )

 

درصد روزها، هوای استان غبارآلود گزارش شد! غلیظ ترین    80روز، یعنی    25در اردیبهشت ماه امسال قریب به  

متر کاهش دادند؛ در    150در نواحی مرزی را به کمتر از    و گسترده ترین توفان های خاک این ماه که میدان دید 

روزهای یازدهم، دوازدهم، پانزدهم و نیز در روزهای بیست و ششم و بیست و هفتم رخ داد. کمترین دید افقی در  

و    70متر، بر اثر توفان دوم    150و    150و    100سرپل ذهاب، قصرشیرین و گیالن غرب بر اثر توفان اول به ترتیب  

متر گزارش شد. نکته قابل تامل این است که میدان دید در سرپل ذهاب )به    20متر و بر اثر توفان سوم    200و    20

متر بود؛ بر اثر   1000ساعت کمتر از    13و    18عنوان نماینده نواحی مرزی( که بر اثر توفان اول و دوم به ترتیب  

متر به ثبت رسید!! که به نظر    100ساعت کمتر از    23متر و    1000ساعت کمتر از    36توفان سوم و به طور پیوسته  

می رسد یک رکورد در آمار روزها و ساعات غبارآلود در استان باشد. تحلیل سینوپتیکی سامانه اخیر را در ادامه  

 می خوانیم.  
 

 1401اردیبهشت  27و  26تحلیل سینوپتیکی سامانه غبارخیز در روزهای 
 

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

پردازیم. در سطح   می  این سه عامل  بررسی  به  هستند که  در روز یک شنبه    500گردوخاک  باری و    25میلی 

ردیبهشت شمال غرب ایران را تحت ا  26دکامتر سوریه و عراق و در روز دوشنبه    570اردیبهشت، ناوه ای با هسته  

میلی    500(   در روز سه شنبه با مداری شدن جریانات، اثری از این ناوه در سطح  37تاثیر گرفت. )شکل شماره  

 (  دیده نمی شد.    38باری )شکل شماره 
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 اردیبهشت        26میلی باری در  500(: ارتفاع 38شکل شماره )           اردیبهشت      25میلی باری در  500(: ارتفاع  37شکل شماره )    

 

در سطح زمین، هسته کم فشارِ همراه این ناوه در روز دوشنبه نوار شرقی عراق تا غرب ایران را )شکل های شماره  

میلی بار در این روز    1008میلی بار روز قبل را به    1012شاه را از  ( فراگرفته و توانست فشار استان کرمان40و    39

 میلی بار دیده می شد.   1008در روز سه شنبه فشار استان همچنان  کاهش دهد.

 

     
 اردیبهشت    26(: نقشه فشاری سطح دریا در 40شکل شماره )       اردیبهشت     25(: نقشه فشاری سطح دریا در 39شکل شماره )      

 

کیلومتر بر ساعت، روز یکشنبه در شرق اردن دیده می شد    45تا    35اولین نشانه های تقویت باد سطحی به میزان  

که با روندی رو به تشدید در بعدازظهر همان روز، کل اردن، نیمی از سوریه، غرب عراق و بخش هایی از شمال 

کیلومتر بر ساعت، از مرکز    50تا    45ا گرفت و تا اوایل روز دوشنبه، میدان های باد با سرعت  غرب عربستان را فر

 ( را تحت سیطره خود داشتند.  42و  41سوریه و مرز سوریه و عراق، تا مرکز و شرق عراق )شکل های شماره 
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  اردیبهشت   26(: نقشه باد سطح زمین در 42شکل شماره )               اردیبهشت   25(: نقشه باد سطح زمین در 41شکل شماره )  
 

شارش شدیدی از    ،میلی باری  850در سطح   (stream line)روی نقشه خطوط جریان  روز یکشنبه    09در ساعت  

به    15شمال عربستان و مرز مشترک عراق و اردن تا مرکز سوریه دیده می شد که در ساعت    ازجریانات جنوبی  

روز یکشنبه   18مرکز عراق منتقل می شد. در این ساعت جریانات روی سوریه و اردن کامال غربی شد. از ساعت 

ن  12تا   ایران، مهمترین  تا شرق عراق و غرب  از سوریه  بودن جریانات  نقشه  روز دوشنبه، غربی  بررسی  کته در 

 میلی باری است.   850خطوط جریان سطح 
 

(  44و    43این توفان در ساعات اولیه روز یکشنبه روی اردن تشکیل و هم سو با جریانات جوی )شکل های شماره  

 توسعه یافت. 

                
                             اردیبهشت 26(: تصویر ماهواره ای غبار در 44شماره )شکل           اردیبهشت 25(: تصویر ماهواره ای غبار در 43شکل شماره )       

متر رسید و با آرام    200به    04متر بود در ساعت    9000روز دوشنبه    03میدان دید در سرپل ذهاب که در ساعت  

متر بود. همچنین   1000ساعت، دید پیوسته زیر    36روز سه شنبه به مدت    15شدن هوا و کاهش وزش باد، تا ساعت  

 متر گزارش شد.  100ساعت کمتر از  23سه شنبه به مدت  06دوشنبه تا ساعت   06از ساعت 
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 1401 خرداد 4و   3سامانه    یدیهمد  یبررس
 

کم  با مرکز  ترانهیشرق مد یمستقر بر رو  میلی باری 500خط ناپایداری ناوه سطح  عی در روز سوم خرداد عبور سر 

(  سبب وزش  46شکل شماره  )  نیباال در سطح زم  ی( که همراه با شیو فشار 45شکل شماره  دکامتر )    564ارتفاع  

و   ( گرد47شکل شماره  )  یغرب   اناتیتوجه به جر  باشد.    هیدر شمال و غرب عراق و جنوب شرق سور   دیباد شد

کشور را   یشمال ی ها  بخش یو حت ی غرب  مهیگسترده استان کرمانشاه و ن یبه طور منطقه  یغبار شکل گرفته بر رو 

گرد و غبار مشاهده    نینفوذ و گسترش ا   ی( به خوب48شکل شماره  )  یماهوار ه ا  ریقرار داد که در تصو  ریتحت تاث

 شود. یم

 

              
 خرداد                   3(: فشار سطح زمین  در 46شکل شماره )          خرداد               3میلی باری در   500(: ارتفاع 45شکل شماره )       

       

          
    utc11خرداد ساعت   3  یماهواره ا ر ی تصو(: 48شکل شماره )                 خرداد     3در   یبار  یلی م  850ارتفاع  (: 47شکل شماره )   
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مترکاهش    40متر و سرپل ذهاب تا    20به    النغربیو گ  نی ریقصر ش  شهر های   یافق  د یگردوغبار د  ن ی ا  ریتحت تاث

گزارش شده در    ی افق  دی د  ن یکمتر  نیهمچن  د،یمتر رس  500  ر یبه ز  ی افق  د یاستان د  شهرهای  گر یو در اغلب د  افتی

 .ودمتر ب 600 یل کرمانشاه در دو روز متواشهر 

 

 1401تابستان   -تحلیلی بر وضعیت همدیدی استان  
 

امواج کم رطوبت سطوح میانی همراه با گسترش کم    ؛سه عامل اصلی تشکیل و توسعه توفان های گردوخاک

غبار آلود شدن و کاهش  در این فصل منطقه را تحت تاثیر قرار دادند و سبب  که  هستند،  فشار و باد سطح زمین  

آنها پنج مورد    ریاما تحت تاث  ند،به همراه نداشت  یبارشاستان شدند. در تیر ماه سامانه های ناپایداری    در  دید افقی 

یشتر استان را در بر گرفت  گسترده و با غلظت باال ب  به طورورود گرد و غبار به جو استان را داشتیم که در دو مورد  

روز، دید افقی در سطح استان    15و در سه مورد هم فقط نواحی مرزی درگیر غبار شدید شدند. در مرداد قریب به  

متر رسید. در شهریور ماه غالباً شرایط جوی    2000روز به کمتر یا حدود    11متر و در    5000به کمتر یا حدود  

حت این شرایط نه تنها بارشی قابل تصور نبود، بلکه غبار چندانی هم از جو  پایداری در سطح استان حاکم بود، ت

کشور عراق به جو استان نفوذ پیدا نکرد و هوای استان دارای کیفیت مناسبی بود. تنها در آخرین روزهای ماه شاهد  

و رعد و برق در برخی   استقرار سامانه ناپایدار ضعیفی بر جو استان بودیم که تاثیر آن به شکل رگبارهای پراکنده 

 نقاط استان مشاهده شد.  

 

 1401 ششم و هفتم تیر ماه  سامانه    یدیهمد  یبررس
 

در دکامتر      576  به مرکز  ارتفاع  کم  ایبا ناوه    اهیس  یا یشرق در   یروششم تیر ماه استقرار شرایطی ناپایدار بر    در

(  50زبانه های کم فشار سطح زمین )شکل شماره آن با  یو همراه  (49شکل شماره ) میلی باری 500سطح فشاری 

کشور عراق  تا غرب  غرب    شمالمناطق    یشرق سو بر رو   اناتیجر  جادیقابل توجه، وزش باد و ا  یفشار  شیوسبب  

شد. برهم کنش این شرایط گرد و غباری گسترده روی کشور عراق ایجاد نمود و با حرکت شرق سوی خود استان  

 گرفت. کاهش سرعت باد در غرب استان سبب ماندگاری گرد و غبار در روز بعد هم شد.   کرمانشاه را در بر 



 

21 

 

 

 
 1401-1400سالنامه 

 

 
 کرمانشاه  اداره کل هواشناسی استان 

                    
تیر   6(: فشار سطح زمین   50تیر ماه                          شکل شماره )  6میلی باری    500(: ارتفاع  49شکل شماره )      

 ماه   

 

              
 شب روز ششم و ساعت پنج صبح روز هفتم تیر ماه   8ی ساعت ماهواره ا ریواتص(: 51شکل شماره )

   

به    ه یمرز عراق و سور  یرو بر    طوفان گردوغبار   یریشکل گ  نشان می دهند،(  51شکل شماره  )  یماهواره ا   ریواتص

ساعت بعد از تشکیل به مرز رسیده است.  دید    6سمت مرزهای غربی کشور در حال حرکت است و در حدود  

که شرایطی کامالً بحرانی ایجاد نمود و سبب  متر رسید  400و    100افقی در شهرهای قصرشیرین و سرپل ذهاب به  

  متر رسید. 3500تعطیلی مراکز آموزشی و اداری آن منطقه شد. دید افقی در شهر کرمانشاه به 
 

 1401مرداد  24و  23غبارخیز در روزهای سامانه  یدیهمد  یبررس
 

دکامتر در مرکز   576مرداد ناوه ای با هسته    23گرینویچ روز یکشنبه  12 میلی باری و در ساعت  500در سطح  

غرب و شمال غرب ایران را فرا گرفته بود. در      (52شکل شماره  )دکامتر آن    588مدیترانه دیده می شد که زبانه  

بخش هایی از مرکز و جنوب   مرداد، با حرکت ناوه به سمت شرق، عالوه بر غرب و شمال غرب، 24روز دوشنبه 

 گرفت.   قرار می  (53شکل شماره )دکامتر  588شرق ایران نیز تحت تاثیر زبانه 
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 مرداد ماه      24میلی باری  500(: ارتفاع 53شکل شماره )                  مرداد ماه       23میلی باری  500(: ارتفاع  52شکل شماره ) 

 

، بخش    (54شکل شماره  )میلی بار از هسته کم فشارِ همراه این ناوه    1000در سطح زمین و در روز یکشنبه، زبانه  

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

از مهمترین    (55شکل شماره  )میلی باری فشار در غرب کشور    4زبانه به عرض های پایین و افزایش  عقب نشینی این  

 نکات در بررسی نقشه سطح زمین این روز بود.  

 

   
 مرداد ماه    24(: فشار سطح زمین   55شکل شماره )                      مرداد ماه        23(: فشار سطح زمین  54شکل شماره )    

 
 

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

( و هم سو با جریانات جوی توسعه یافت. میدان دید افقی که در روز شنبه  56عراق و سوریه تشکیل )شکل شماره  

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

 متر رسید. 1500ساعت به کمتر از  4
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 ی گردوغبار بیست و سوم مرداد ماه ماهواره ا ر ی تصو(: 56شکل شماره )

 

 1401  شهریور  31تحلیل سامانه     

ام شهریور طی ساعاتی    31( در  57دکامتر )شکل شماره    552ناوه مستقر بر روی شمال دریای سیاه با مرکز به ارتفاع  

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

دهد که در بعدازظهر، تشکیل  ری نشان می میلی با  400تا    550( عمده رطوبت را در تراز  58روز )شکل شماره  

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

 

   
 1401.06.31نمودار اسکیوتی    -( 58شکل شماره )                        31.06.1401میلی باری   500سطح  -(  57شکل شماره )

 

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

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

( بیانگر بارش در محدوده  59اشناسی )شکل شماره  میلی متر بارش رخ داده است، البته تصاویر رادار هو  5/0و    8/0

 های بیشتری در خارج از ایستگاه های هواشناسی می باشد. 
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 1401.06.22تصویر رادار هواشناسی      -(  59شکل شماره )
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 1401-1400سال آبی    - تحلیلی بر وضعیت مخاطرات جوی استان 

 

 1400پاییز   -استان  تحلیلی بر وضعیت مخاطرات جوی 
 

در اغلب مواقع هوای پایداری حاکم بود و سامانه ناپایدار فعال و موثری و یا پدیده غیر منتظره  این سال    مهر ماهدر  

و کمبود    ای در سطح استان تاثیر گذار نبود. با کمبود بارش ماه های قبل، کاهش برداشت محصوالت کشاورزی

نسبت به سال قبل در زمان مشابه اتفاق افتاده است. در آبان ماه نیز سامانه های ناپایداری که اثرگذار بودند،    علوفه 

داشته  زیادی بارندگی نسبت به نرمال کاهش  نیز معمولی و با پدیده غیر منتظره و مخربی همراه نبودند. در آذر ماه 

ولی خس افتاد  تعویق  به  هم  پاییزه  انجام کشت  و  نمی شود. کاهش  است  برای بخش کشاورزی محسوب  ارتی 

 پدیده مخرب دیگر و یا مخاطره ای در این فصل ثبت نشد. بارندگی، مانند ماه های قبل سبب کمبود علوفه شد. 

 

 1400زمستان   -تحلیلی بر وضعیت مخاطرات جوی استان  
 

سامانه ناپایدار فعال و موثر استان را تحت تاثیر قرار داد ولی پدیده غیر منتظره زیادی    چهارده  1400در زمستان سال

هارم دی ماه وزش باد نسبتاً شدید باعث شکسته شدن درختان پوسیده و برخی از شاخه ها  چبه همراه نداشتند. در  

تی به بار نیاورد. گرم شدن  بهمن نفوذ موج سرد سبب بارش برف و یخبندان شد ولی خسار  3دی الی    27شد. از  

اسفند خساراتی به سر درختی ها در    26هوا در دو دهه اول اسفند موجب شکفتن شکوفه های درختان و سرمای  

روز برفی و برودت هوا و یخبندان از اثرات سامانه های    7سطح استان زد. در کل یک روز همراه با وزش باد و  

 موثر جوی در این فصل بود.  

 

 1401بهار   -وضعیت مخاطرات جوی استان   تحلیلی بر
 

آسیب به سردرختی ها شد و شش سامانه ناپایدار بارشی  سبب  یک موج سرما در اوایل فروردین    1401  در بهار سال

میلی متر بارش را با خود به همراه داشتند ولی خساراتی را   56بر منطقه اثر گذاشت که در مجموع به طور متوسط 

نیاوردند. همچنین در این فصل هفت مرتبه شاهد نفوذ گرد و غبار غلیظ به جو استان بودیم. که در پنج مورد  به بار  

 93حداکثر سرعت باد لحظه ای هم    سبب تعطیلی مدارس و دانشگاه ها و در برخی نواحی تعطیلی ادارات شد.

می شود و سبب شکستن شاخه درختان  کیلومتر بر ساعت و مربوط به ایستگاه هرسین بود که باد شدیدی محسوب  

 خسارت زیادی به همراه نداشت.و تنه بعضی درخت ها شد و چون باد به صورت لحظه ای وزیده و مداوم نبود 
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 1401-1400سالنامه 

 

 
 کرمانشاه  اداره کل هواشناسی استان 

 1401تابستان   -تحلیلی بر وضعیت مخاطرات جوی استان  
 

وزش باد در منطقه شکل گرفت و طوفان گرد و غبار در صحاری کشورهای    ، پنج مورد شرایط ناپایداربا  در تیر ماه  

ی که در دو مورد غلظت غبار در مناطق مرزی به حدی  به طور ،  داشتندو نفوذ به جو استان  اتفاق افتاد  همسایه غربی  

رخی از افراد  متر رساند و تعطیلی مراکز آموزشی و ادارات دولتی و مراجعه ب  200بود که دید افقی را به کمتر از  

کیلومتر بر ساعت   68.4آسیب دیده به مراکز درمانی را در پی داشت. حداکثر سرعت باد لحظه ای هم در این ماه 

 و مربوط به ایستگاه تازه آباد بود که باد  نسبتاً شدیدی محسوب می شود  

د و وقوع طوفان گرد و در ادامه فصل سامانه های ناپایدار ضعیفی بر جو منطقه مستولی گشت که سبب وزش با

غبار و نفوذ آن به جو استان شد . گرد و غبار  در دو مورد غلظت باالیی داشت و در مناطق مرزی غربی دید افقی  

متر رساند و مراجعه برخی از افراد آسیب دیده به مراکز درمانی را در پی داشت. ولی  خوشبختانه    1500را به حدود  

 خسارتی ناشی از آن گزارش نشد.
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 1401-1400سالنامه 

 

 
 کرمانشاه  اداره کل هواشناسی استان 

 1401-1400سال آبی    -تحلیلی بر وضعیت دمای استان  
 

 اطالعات دمای استان و مقایسه با بلند مدت 

 

 آن با بلند مدت   سهیو مقا 1400-1401سال زارعی سه گانه استان در  یدما  :(1)جدول شماره

 
به ترتیب    (،  1)جدول شماره    پیوسته استبوقوع  که    1400-1401  زراعی  سالهوا استان در  دمای    بیشینهو    کمینه

درجه سلسیوس تعلق دارد، که نسبت به بلند مدت    17.5درجه سلسیوس و قصرشیرین با    6.0به ایستگاه کنگاور با  

در این  درجه سلسیوس افزایش نشان می دهند. میانگین دمای استان    1.6درجه سلسیوس و قصرشیرین    1.2کنگاور  

درجه سلسیوس افزایش    1.1( به مقدار  15.4اسبه شده است که نسبت به بلند مدت )درجه سلسیوس مح   16.5  سال

درجه سلسیوس ثبت    15.2و     23.0و    7.4داشته است. حداقل، حداکثر و میانگین دمای شهر کرمانشاه نیز به ترتیب  

درجه سلسیوس افزایش    0.8درجه و میانگین    1.0درجه ، حداکثر    0.6شده است که نسبت به بلند مدت، حداقل دما  

در جدول    آن با بلند مدت  سهیو مقا  1400-1400سال زارعی  استان در  همه شهر ها ی  سه گانه    ی دماداشته اند.  

 آمده است.
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 کرمانشاه  اداره کل هواشناسی استان 

 دمدت دماهای حدی استان و مقایسه با بلن 

 دمای بیشینه مطلق : ( 2)جدول شماره

 )درجه سلسیوس(

 بلندمدت  1400سال  1401سال 

0/48 

 قصرشیرین

14/05/1401 

5/49 

 سومار 

05/05/1400 

8/50 

 قصرشیرین 

21/04/1389 

 

  رخ داده است   مرداد  استان در پنجم  1400-1401سال  ( مشخص است که بیشینه دمای مطلق  2در جدول )شماره  

در مناطق غربی استان می باشد. دمای بیشینه مطلق    قصرشیریندرجه سلسیوس و مربوط به ایستگاه    48.0و به مقدار  

  قصرشیرین درجه سلسیوس و در بلند مدت به    49.5ایستگاه سومار با مقدار    مربوط بههم  قبل    زراعیاستان در سال  

به ثبت رسیده  1389سال    تیرام    21و    1400  ماه  مردادام    5درجه سلسیوس تعلق دارد که بترتیب در    50.8با دمای  

 است. 
 

 دمای کمینه مطلق  :(3) جدول شماره

 )درجه سلسیوس(

 بلندمدت  1400سال  1401سال 

0/21- 

 کنگاور

28/10/1400 

2/13- 

 سنقر 

04/11/1399 

6/29- 

 کنگاور

27/10/1386 

 

 

با    کنگاوربه ایستگاه هواشناسی    سال زراعی جاری ( هم نشان می دهد که دمای کمینه مطلق    3جدول )شماره  

  درجه   -13.2قبل    زراعی  بوقوع پیوسته است که این دما در سال دی ماه  ام    28درجه سلسیوس و در    -0/21مقدار  

و  سنقر در  1386دی ماه ام   27و  1399بهمن  ام  4 در  ترتیبه و ب سلسیوس  درجه -29.6و در بلند مدت  سلسیوس

و   کمتر  زراعی قبلنسبت به سال    سال زراعی جاریرخ داده اند. از جدول پیداست که دمای کمینه مطلق    کنگاور

 است.  بیشتربلند مدت 
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 کرمانشاه  اداره کل هواشناسی استان 

 های استان بندی میانگین دمای شهرستان پهنه

 
 1401-1400در سال زراعی  استان کرمانشاههای بندی میانگین دمای شهرستانپهنه (:60شکل شماره )

 

( نشان می دهد، دما در  60در استان )شکل شماره    1400-1400ی سال زراعی  نقشه پهنه بندی میانگین دمای هوا 

از دیگر مناطق استان  از گیالن غرب    ی و قسمتویژه نوار مرزی )قصرشیرین و سومار(  ه  شهرستان های غربی استان ب

درجه سلسیوس قرار گرفته است. در دیگر مناطق استان شامل نیمه شرقی و      25-30به مراتب باالتر و در دامنه  

درجه سلسیوس قرار دارد. در قسمت های    15-20و    10-15یشتر در دامنه  مرکز استان، میانگین دما کمتر شده و ب

 درجه سلسیوس قرار دارد.  5-10کوچکی از استان، دما در بازه  
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 کرمانشاه  اداره کل هواشناسی استان 

 های استان نسبت به بلند مدت ین دمای شهرستان میانگالف تاخبندی پهنه

 
 نسبت به بلند مدت  1400-1401های استان در سال زراعی اختالف میانگین دمای شهرستان پهنه بندی  (:61شکل شماره )

 

نسهبت به    1400-1401سهال زراعی  ( که اختالف میانگین دما در سهطح اسهتان را در  61در نقشهه باال )شهکل شهماره  

همچنین قسههمت بخش هایی از سههرپل ذهاب،  ءجزه  بنیمه غربی اسههتان   بلند مدت نشههان می دهد، میانگین دما در

درجه   3.5  تا، حتی در قسههمت های کوچکتری  2.5 تا 1.5از شههرق اسههتان، نسههبت به بلند مدت از  پراکنده  هایی  

تغییراتی بین نسهبت به دوره آماری  ، شهرق شههرسهتان کرمانشهاهداشهته اسهت. دما در بخش هایی از  افزایش  سهلسهیوس 

از نقشهه پیداسهت که یعنی اینکه نسهبت به بلند مدت سهرد تر شهده اسهت.   ،س داشهته اسهتدرجه سهلسهیو  -1.5تا  -0.5

نسبت به بلند مدت  ،  و روانسر  قسمت کوچکی از شهرستان کرمانشاه  ءجزه  بتمامی نقاط استان   در این سال زراعی

 دمای باالتری داشته است. 
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 کرمانشاه  اداره کل هواشناسی استان 

 1401-1400سال آبی    -تحلیلی بر وضعیت بارش استان  
 

 سال کامل آبی )بلند مدت(و مقایسه با  1401-1400سال آبی   -استان (: اطالعات بارش 4شماره) جدول 

 

 
 

میلی متر است که نسبت به مقدار هنجار و یا سال آبی کامل   254.4استان  1400-1401میانگین بارش سال زراعی 

(496.3  )241.8    ( میلی متر است    241.6  نیز    قبلزراعی    بارش سالدرصد( کاهش داشته است.    48.7میلی متر 

  که آبی را تامین نموده است    کامل  درصد از بارش سال   51.3جاری    زراعی(. همچنین بارش سال  4)جدول شماره  

تامین نموده است.  نصف    حدودکاهش بسیار زیادی محسوب می شود. می توان گفت   در    سال آبی کامل را 

سال زراعی جاری و مقایسه با سال قبل و بلند مدت  (، اختالف و مقایسه بارندگی در  4جدول باال )جدول شماره  

 .  ده استبرای همه شهرستان های استان به نمایش در آم
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 کرمانشاه  اداره کل هواشناسی استان 

 مین بارش سال آبی استانرصد تأد
 

 
 درصد تأمین بارش سال آبی استان نمودار    (:1)نمودار شماره 

 

را نسهبت به دوره مشهابه در بلند   1400-1401آبی   سهال( درصهد تامین بارش اسهتان در  1نمودار باال ) نمودار شهماره  

، بلند مدت در بازه زمانی مشهابه  امسهال نسهبت به دوره آماری آبیمدت نشهان می دهد. با توجه به بارش کم سهال 

در همه شههرهای اسهتان بارندگی تغییر زیادی داشهته اسهت. درصهد تامین آب نیز با توجه به کاهش بارندگی، نسهبت 

درصهد به شههر   68.9ظه داشهته اسهت. بیشهترین درصهد ت مین بارش سهال آبی با مقدار  به بلند مدت کاهشهی قابل مالح

 تعلق دارد. نمودار باال به وضوح درصد ت مین بارش سال آبی همه شهرهای استان را نشان می دهد پاوه
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 کرمانشاه  اداره کل هواشناسی استان 

 بندی مجموع بارش استان پهنه
 

 
 1401 -1400بارش تجمعی استان در سال آبی  (: الگوی پهنه بندی62شکل شماره )

 
را نشان می دهد، از شکل پیداست که بیشترین    1400  -1401(، بارش تجمعی استان در سال آبی  62شکل )شماره  

میلی متر    700تا    320و در دامنه    ، تازه آباد، روانسر و جوانرودقسمت های شمالی استان از جمله پاوهدر    بارش ها

از جنوب  ی  ینوار غربی و قسمت ها  میلیمتر داشته است.  320تا    220رخ داده است. اکثر نقاط استان بارشی در دامنه  

 در استان محسوب می شوند.  بارش مقادیر کمترین میلیمتر را داشته اند که  180تا  80بارشی بین اسالم آباد غرب 
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 کرمانشاه  اداره کل هواشناسی استان 

 های استان نسبت به بلند مدتشهرستانالف بارش تبندی اخپهنه

 
 ستان نسبت به بلند مدتا تجمعی بارش  اختالف دی بنپهنه  یالگو (: 63شکل شماره)

 
نشان   1400 -1401در سال آبی ستان نسبت به بلند مدت را ا تجمعی بارش اختالف بندیپهنه (، 63شکل )شماره 

اختالف بارش این سال آبی با بلند مدت بیشتر    ،بخش های خیلی کوچک  ءجز ه  بمی دهد، از شکل پیداست که  

میلیمتر بارندگی کاهش یافته است. بخش های    160یعنی اینکه نسبت به بلند مدت بیشتر از  میلیمتر است.    160از  

   میلیمتر کاهش یافته است.  100تا  80به بلند مدت بین ذکر شد، بارش نسبت  کوچکی که قبل از این
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 کرمانشاه  اداره کل هواشناسی استان 

 1400-1400سال آبی     -استان  خشکسالی  تحلیلی بر وضعیت  
 

 
    ماهه SPEI  24بندی خشکسالی هواشناسی در سطح استان بر اساس شاخصپهنه  (:64شکل شماره )

 
)شکل شماره   1401ماهه تا پایان شهریور ماه    24خشکسالی هواشناسی استان طی دوره  بر اساس نقشه پهنه بندی  

درگیر خشکسالی    بخش های کوچکی استان  ء جزه  ب اخیر نسبت به بلند مدت،  دو سال(، با کاهش بارندگی  64

متوسط  فقط بخش های کوچکی از نیمه شرقی استان خشکسالی  . از شکل مذکور پیداست که  استشدید  بسیار  

 و بقیه استان را خشکسالی بسیار شدید در بر گرفته است. داشته اند
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 1401-1400سالنامه 

 

 
 کرمانشاه  اداره کل هواشناسی استان 

 
 

 تقدیر و تشکر 
 

اقلیم و مدیریت  به این وسیله مراتب تقدیر و تشکر نویسندگان این اثر از همکاران مرکز ملی   -1

مورد استفاده در    شکل هایخشکسالی  به سبب تهیه تعدادی از جداول، نمودارها و  بحران  

کشوری و انجام برش استانی دراختیار این اداره کل    که پس از تولید در مقیاس  سالنامه  این

 . شودمیقرارگرفته است ابراز 

همچنین از تمامی همکاران استانی ) همکاران پرتالش دیدبانی، فنی،    نامهسالنویسندگان این   -2

فناوری اطالعات و پیش بینی(  که به نحوی در تهیه اطالعات الزم برای تدوین آن نقش  

 داشتند سپاسگزاری و تقدیر می نمایند. 

 
 اسامی همکارانی که در تهیه این سالنامه همکاری داشته اند:

 زورآوند علی محمد  -1

 شاهپور شایگان مهر  -2

 سعید قاسمی  -3

 محمد احمدی -4

 حمزه مرادی -5

 محمدرسول جلیلی -6

 

 

 

 

 

 


