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 1400 بهارفصلنامه 
 

 1400-1شماره 
 کرمانشاه اداره کل هواشناسی استان

 چکیذٌ
 

اؾتاى کطهاًكاُ تِ قکلی ػزیة، تی ؾاتمِ ٍ زٍض اظ اًتظاض ًؿثت تِ ًطهال ٍ ؾال ّای لثل  هیاًگیي تاضـ تْاض

زضصس کاّف زاقتِ  97.6هیلیوتط  یا  113.9ًؿثت تِ تلٌس هست  ٍهیلیوتط ضؾیس،  2.8کاّف یافتِ ٍ تِ همساض 

اؾت. ّوچٌیي زضصس لاتل قسُ هحاؾثِ هیلیوتط  116.7ٍ  106.4ؾال لثل ٍ تلٌس هست تِ تطتیة اؾت. تاضـ تْاض 

  .شکطی اظ تاضـ ؾال آتی زض ایي فصل تاهیي ًكسُ اؾت

ذؿاضات ظیازی تِ ترف کكاٍضظی ٍاضز قس ٍ کكت زین هٌاعك گطهؿیطی اؾتاى  تاضًسگی، کاّف چكوگیط تا

فطٍضزیي هاُ تاػج ؾطهاظزگی تركی  10الی   8زضصس اظ تیي ضفت. کاّف هحؿَؼ زها زض ضٍظّای   80تیف اظ

زض زٍ هاُ آذط فصل، افعایف غیط هؼوَل شها ّوچٌیي،  هحصَالت ٍ ؾطزضذتی ّا زض اغلة ًماط اؾتاى قس اظ

 تَیػُ زض اٍاذط ذطزاز احطات کن تاضقی ٍ تی آتی ضا تكسیس ًوَز. 

هی تاقس. زهای تیكیٌِ هغلك  لصطقیطیيزضرِ ؾلؿیَؼ ٍ هطتَط تِ ایؿتگاُ  0/45اؾتاى  تْاضتیكیٌِ زهای هغلك 

 5/48زضرِ ؾلؿیَؼ ٍ زض تلٌس هست تِ ایؿتگاُ لصطقیطیي تا زهای  2/46تِ ؾَهاض تا همساض  98ى زض ؾال اؾتا

 زضرِ ؾلؿیَؼ تؼلك زاضز.

زضرِ  -9/1زضرِ ؾلؿیَؼ ٍ زض ؾال لثل  -4/6 کٌگاٍض تااهؿال تِ ایؿتگاُ َّاقٌاؾی  تْاضزهای کویٌِ هغلك 

 تَلَع پیَؾتِ اؾت.اؾالم آتاز غطب ٍ تِ تطتیة زض ؾٌمط ٍ ؾلؿیَؼ زضرِ  -2/9ؾلؿیَؼ ٍ زض تلٌس هست 

اهؿال کِ زض اؾتاى تَلَع پیَؾتِ اؾت تِ تطتیة تِ  تْاضهیاًگیي زهای حسالل، حساکخط ٍ هیاًگیي زهای ضٍظاًِ 

زضرِ ؾلؿیَؼ تؼلك زاضز، کِ ًؿثت تِ  27.6ٍ لصطقیطیي تا  35.1ٍ لصطقیطیي تا  7.8تا  کٌگاٍض ایؿتگاُ ّای

 زضرِ ؾلؿیَؼ افعایف ًكاى هی زٌّس.  2.9ٍ  3.2ٍ  1.6تلٌس هست تتطتیة 

اذتالف هیاًگیي زها زض ؾغح اؾتاى زض لؿوت ّای کَچکی اظ ًیوِ غطتی اؾتاى قاهل لؿوت اػظن صحٌِ ٍ 

ؾلؿیَؼ، ٍ زض لؿوت ّایی اظ ًیوِ  زضرِ 2.5تا  0.5ًَاحی قطلی قْطؾتاى کطهاًكاُ ًؿثت تِ تلٌس هست تیي 

زضرِ ؾلؿیَؼ ًؿثت تِ تلٌس هست  4.5تا تیف اظ   3.5غطتی اؾتاى ٍ تغَض پطاکٌسُ  تركْایی اظ ّطؾیي اظ 

 زضرِ ؾلؿیَؼ  تیكتط اظ ًطهال تَزُ اؾت.   3.5تا  2.5افعایف زاقتِ اؾت ٍ زض تمیِ هٌاعك تیي 

َهتط تط ؾاػت ٍ هطتَط تِ ایؿتگاُ ّای ّطؾیي ٍ کٌگاٍض تا کیل 79.2حساکخط ؾطػت تاز لحظِ ای ایي فصل، 

 زضصس تؼلك زاضز.  52تا  اؾالم آتاز غطبرْت غطتی هی تاقس. تیكتطیي زضصس تاز غالة تِ ایؿتگاُ 

. لؿوت ّایی اظ ًَاض هطکعی، ؾت، کل اؾتاى کاّف قسیس تاضًسگی ٍ زض ًتیزِ ذكکؿالی زاقتِ ااهؿال زض تْاض

ًؿثت )ذكکؿالی قسیس( اظ قوال تا رٌَب اؾتاى ٍضؼیت تْتطی زاقتِ ، لصا ایي هٌاعك ذكکؿالی ذفیف تطی 

 تِ ًَاحی زیگط اؾتاى زاقتِ اًس. زض تمیِ ًماط اؾتاى ذكکؿالی تؿیاض قسیس حاکن قسُ اؾت. 
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 1400 بهارفصلنامه 
 

 1400-1شماره 
 کرمانشاه اداره کل هواشناسی استان

 1400 تُاس  -تحلیلی تش يضعیت َمذیذی استان 
 

اؾتاى کطهاًكاُ تِ قکلی ػزیة، تی ساز ٍ ًهٌغمِ ضا تحت پَقف ذَز لطاض هَحطی ال ؾاهاًِ رَی فؼال اهؿ تْاض

ؾاهاًِ ؾاتمِ ٍ زٍض اظ اًتظاض ًؿثت تْاض ؾال ّای لثل ٍ زضاظ هست تا کن اتی ٍ ذكکؿالی تؿیاض قسیس هَارِ قس.

یا اگط لَی ٍ فؼال تَزًس اظ ّای ًاپایساضی کِ هٌغمِ ضا تحت پَقف ذَز لطاض هی زازًس یا ضؼیف تَزًس ٍ 

ًؿثت کوتطی تؿیاض تاضًسگی ضعَتت کوی تْطُ هی تطزًس ٍ اًطغی آًْا تیكتط تِ قکل ٍظـ تاز ظاّط هی قس. لصا 

 قاّس تَزین.  ٍ ّوچٌیي ًؿثت تِ ؾال لثلتِ زٍضُ هؼازل ذَز زض تلٌس هست 

هیلیوتط ضؾیس، کِ زض ؾال لثل ٍ تلٌس هست تاضـ تْاض تِ  2.8هیاًگیي تاضـ تْاض اهؿال زض اؾتاى کطهاًكاُ تِ همساض 

زضصس کاّف  97.6هیلیوتط  یا  113.9هیلیوتط تَز. تاضـ تْاض اهؿال ًؿثت تِ تلٌس هست  116.7ٍ  106.4تطتیة 

  ظ ذكکؿالی تؿیاض قسیس زض ایي زٍضُ ظهاًی ٍ پؽ اظ آى ضا هی زّس.، کِ ایي کاّف تاضًسگی ذثط ازاقتِ اؾت
 

 تحلیلی تش يضعیت َمذیذی فشيسدیه ماٌ 

 
ّایی ًِ چٌساى هٌاؾة قس. الگَّای  عی ضٍظّای چْاضم ٍ پٌزن فطٍضزیي هاُ ؾثة تاضـ ای ًاپایساض ؾاهاًِ    

هیلی تاضی ٍ هطکع کن اضتفاػی کِ هحَض آى تط ضٍی ایتالیا اؾتمطاض یافتِ تَز ٍ تِ قکل ػویمی اظ  500تطاظ 

( تِ ؾوت کكَض ها 2 ٍ 1رٌَب ضٍؾیِ تا قوال آفطیما کكیسُ قسُ تَز، تا حطکت قطق ؾَ )قکل ّای قواضُ 

فت تاٍایی ًؿثی، ًاپایساضی ّایی ضا زض هٌغمِ تَرَز آٍضز. ّوچٌیي تا لطاض ًعزیک قس. تا تَرِ تِ افعایف فطاض

گطفتي هٌغمِ تیي کن اضتفاع حاکن ٍ پط اضتفاع ٍالغ تط زضیای ؾطخ، قاّس افعایف رطیاًات غطتی ٍ رٌَب غطتی 

 زی تكسیس قس. حسٍ ّا تا ًِ زض ایي تطاظ ًاپایساضی ٍ تاضـؾطػت تاز تَزین ٍ تا تعضیك ضعَتت اظ زضیای هسیتطا

 

                         
   فشيسدیه 04میلی تاسی دس  500(: وقطٍ سطح 2ضکل ضماسٌ )           فشيسدیه 04(: وقطٍ فطاس سطح صمیه دس 1ضکل ضماسٌ )
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 1400 بهارفصلنامه 
 

 1400-1شماره 
 کرمانشاه اداره کل هواشناسی استان

فطٍضزیي تا تمَیت قیَ فكاضی ٍ ًفَش ؾاهاًِ ی پطفكاض رَّی زض ؾغح ظهیي ٍ تمَیت آى زض  9ٍ  8عی ضٍظّای  

(، قاّس کاّف لاتل هالحظِ زهای حسالل زض تطذی اظ ًماط اؾتاى تَزین، 4ٍ  3ؾغَح تاال )قکل ّای قواضُ 

ؾثة ید  -6.4گاٍض تا کویٌِ زهای ٍ ضٍظ ًْن کٌ  -6.6تغَضی کِ زض ضٍظ ّكتن هاُ کَظضاى تا کویٌِ زهای 

 ظزگی ٍ تطٍظ ذؿاضاتی تِ هحصَالت ترف کكاٍضظی ایي هٌاعك قس.

 

             
 فشيسدیه  08میلی تاسی دس  500(: وقطٍ سطح 4ضکل ضماسٌ )          فشيسدیه 08(: وقطٍ فطاس سطح صمیه دس 3ضکل ضماسٌ )

 

هیلی  500فطٍضزیي هاُ ؾثة تاضـ زض اؾتاى قس کِ زض ؾغح فكاضی  23ٍ  22ؾاهاًِ تاضقی تؼسی عی ضٍظّای 

زضرِ ؾلؿیَؼ تط رٌَب تطکیِ ٍ ؾَضیِ تَزین  -25زکاهتط ٍ زهای  550تاضی قاّس اؾتمطاض ًاٍُ ای تا ّؿتِ 

ضعَتت کن، ػوسُ فؼالیت ایي ؾاهاًِ، ( کِ ظتاًِ ّای آى تِ ًیوِ غطتی کكَض ًفَش کطز ٍ تِ ػلت 5قواضُ )قکل 

 تِ قکل ٍظـ تاز قسیس ٍ تاضـ پطاکٌسُ زض ؾغح هٌغمِ ًوایاى قس. 

( تِ 6هیلی تاضی )قکل  قواضُ  1020زض ؾغح ظهیي ًیع قاّس ًفَش ظتاًِ ّای پطفكاض ًاقی اظ زضیای ؾیاُ تا ّؿتِ 

 ؾغح اؾتاى تَزین.
 

                
 فشيسدیه 22میلی تاسی دس  500(: وقطٍ سطح 6ضکل ضماسٌ )              فشيسدیه 22(: وقطٍ فطاس سطح صمیه دس 5ضکل ضماسٌ )
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 1400 بهارفصلنامه 
 

 1400-1شماره 
 کرمانشاه اداره کل هواشناسی استان

 اسدیثُطت ماٌ  -تحلیلی تش يضعیت َمذیذی استان
 

هتَؾظ تاضـ اؾتاى زض ایي هاُ تٌْا  ؾثة قسزض اضزیثْكت  1400ٍ فطٍضزیي  99قطایظ گطم ٍ کن تاضـ ظهؿتاى 

زضرِ  31. حثت زهای تطؾسزضرِ ؾلؿیَؼ تاالی صفط  30.7هیلیوتط ٍ هتَؾظ تیكیٌِ زهای ضٍظاًِ تِ  0.5تِ 

اضزیثْكت زض قْط کطهاًكاُ کِ زض زٍضُ آهاضی تی پیكیٌِ تَز، یکی اظ ًکات لاتل تَرِ قطایظ  31ؾلؿیَؼ زض 

هیلی تاضی، فكاض ٍ زهای ؾغح ظهیي زض  500ایؿِ تمطیثی هتَؾظ الگَّای ؾغح رَی زض ایي هاُ هی تاقس. تا هم

 7ؾال اذیط )قکل ّای  20تا ّواى الگَّا زض زٍضُ تلٌس هست هكاتِ هاُ ّای آٍضیل ٍ هی زض  1400اضزیثْكت 

 ( پیساؾت کِ:10الی

هتط ٍ ًؿثت تِ  95هیلی تاضی زض رَ اؾتاى کطهاًكاُ زض اضزیثْكت ؾال راضی، ًؿثت تِ هاُ هی  500اضتفاع ؾغح 

هتط افعایف یافتِ اؾت کِ زلیما اظ تمَیت قطایظ پایساض زض رَ اؾتاى حکایت زاضز. هتَؾظ فكاض  20آپطیل، 

هاُ ّای هی ٍ آپطیل  ؾالِ 20ًؿثت تِ فكاض زض الگَّای  1400ؾغح ظهیي اؾتاى کطهاًكاُ، زض اضزیثْكت 

تغییطات فاحكی ًساقتِ اؾت. هتَؾظ زهای ؾغح ظهیي زض رَ اؾتاى کطهاًكاُ زض اضزیثْكت کِ ًؿثت تِ هاُ هی 

 21ؾالِ زض آٍضیل اؾت. تا تَرِ تِ ایٌکِ اضزیثْكت اظ  20زضرِ افعایف زاقتِ اؾت، هؼازل هتَؾظ زهای  7.5

ًؿثت تِ  1400الگَ ًیع، افعایف ًؿثی زهای َّا زض اضزیثْكت هی ضا قاهل هی قَز، تطضؾی ایي  21آٍضیل تا 

 ؾال اذیط ضا تاییس هی کٌس. 20زٍضُ هكاتِ زض 
 

 
   1400میلی تاسی دس اسدیثُطت  500(: وقطٍ استفاع متًسط سطح 7ضکل ضماسٌ )
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 1400 بهارفصلنامه 
 

 1400-1شماره 
 کرمانشاه اداره کل هواشناسی استان

              
 َای می  ي آيسیلمیلی تاسی دس ماٌ  500سالٍ استفاع سطح  20(: وقطٍ متًسط 8ضکل ضماسٌ )

 

 
   1400دس اسدیثُطت  متًسط فطاس سطح صمیه(: وقطٍ 9ضکل ضماسٌ )

 

         
 سالٍ فطاس سطح صمیه دس ماٌ َای می  ي آيسیل  20(: وقطٍ متًسط 10ضکل ضماسٌ )                                    

 

      

اضزیثْكت ؾال راضی رَ اؾتاى کطهاًكاُ ضا تحت تاحیط الظم تِ شکط اؾت، هْوتطیي ؾاهاًِ ّای رَی کِ زض 

 لطاض زازًس، ػثاضتٌس اظ:
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 1400 بهارفصلنامه 
 

 1400-1شماره 
 کرمانشاه اداره کل هواشناسی استان

 اسدیثُطت ماٌ 8تا  6الف( ساماوٍ 

آى ضا هطعَب تطیي ؾیؿتن زض ایي هاُ زاًؿت، زض هست حضَض ذَز، ضوي کاّف  تَاىایي ؾاهاًِ کِ هی 

(، 12ٍ  11هیلی تاض )قکل ّای قواضُ  1010هتط ٍ کاّف فكاض آى تِ  5790هیلی تاضی اؾتاى تِ  500اضتفاع رَ 

زض ؾَهاض تط رای گصاقت. تیكتطیي ٍظـ تاز ًاقی اظ  3.2زض ؾطآضٍز ٍ  3.8تطای کطهاًكاُ،   3.2تاضقی تِ هیعاى 

 کیلَهتط تط ؾاػت تَز کِ اظ رَاًطٍز ٍ حالث تاتاراًی گعاضـ قس. 65ایي ؾیؿتن 

 

           
 اسدیثُطت   7میلی تاسی   500(: استفاع سطح 12ضکل ضماسٌ )                اسدیثُطت    7(: فطاس سطح صمیه دس 11ضکل ضماسٌ )   

 

 اسدیثُطت ماٌ 24تا  20ب( ساماوٍ 

آهسُ اؾت،  14ٍ  13هیلی تاضی کِ زض قکل ّای قواضُ  500ایي ؾاهاًِ تا الگَ ّای فكاضی ؾغح ظهیي ٍ تطاظ 

، ٍلی اظ هیلی تاض کاّف زّس 1010زض رَ اؾتاى اظ ػوك کافی تطذَضزاض ًكس ٍ ًتَاًؿت فكاض رَ ضا تِ کوتط اظ 

هیلیوتط )زض  4ؾاػتِ هاُ زض عَل زٍضُ آهاضی هؼازل تا  24آى رْت حائظ اّویت اؾت کِ اٍالً تیكتطیي تاضـ 

کیلَهتط تط ؾاػت زض ؾطپل  72ام تَاًؿت تازی تِ قست  21کطهاًكاُ( ضا تِ ذَز اذتصال زاز، حاًیاً زض ضٍظ 

 کیلَهتط تط ؾاػت زض حالث تِ حثت تطؾاًس.  61شّاب ٍ 
 

              
 اسدیثُطت  21میلی تاسی  500(: وقطٍ استفاع سطح 14ضکل ضماسٌ )   اسدیثُطت       21(: وقطٍ فطاس سطح صمیه 13ضکل ضماسٌ )
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 1400 بهارفصلنامه 
 

 1400-1شماره 
 کرمانشاه اداره کل هواشناسی استان

 خشداد ماٌ  -استانتحلیلی تش يضعیت َمذیذی 
 

قطایظ گطم ٍ کن تاضـ هاُ ّای فطٍضزیي ٍ اضزیثْكت زض ذطزاز هاُ ًیع ازاهِ پیسا کطز، تِ عَضی کِ عثك 

تیكیٌِ هغلك زهای کطهاًكاُ  1399تا ؾال  1330قسُ اظ ایؿتگاُ َّاقٌاؾی کطهاًكاُ اظ ؾال  تْیِگعاضـ ّای 

ذطزاز  29اؾت، زض حالی کِ تیكیٌِ هغلك زهای کطهاًكاُ زض گعاضـ قسُ  1392زض ذطزاز  ؾلؿیَؼزضرِ  40.7

ؾال گصقتِ تی ؾاتمِ ٍ یک همساض رسیس تِ ذَز اذتصال  70گعاضـ قس، کِ عی  ؾلؿیَؼزضرِ  42.3اهؿال 

تاضـ لاتل هالحظِ ای ّن زض ایي هاُ گعاضـ ًكس، تٌْا زض پٌزن ذطزاز ؾاهاًِ ضؼیفی ؾثة تاضـ ّای  .زاز

 هیلیوتط تِ حثت ضؾیس.  7ؾاػتِ آى زض ؾٌمط تا  24هرتصطی قس کِ تیكتطیي تاضـ 

 

 خشداد ماٌ 29سيص  گشم الف( تشسسی َمذیذی ساماوٍ 

 

حاکن زض  لسضتوٌس ( پكت15ِایی زض ؾغح ظهیي )قکل قواضُ فكاض گطه ّوعهاى تا تمَیت کن ،ذطزاز 29زض ضٍظ 

پط  زاقت، لطاض ؾیاُ زضیای ٍ تطکیِ قطق ضٍی ی کِضٍزتاز ّؿتِؾغَح هیاًی رَ تمَیت قس. ضوي تضؼیف 

ضا   ( 16هیلی تاضی)قکل قواضُ  500زض ؾغح  ایطاى غطتی ًیوِ تِ آى هطکع اًتمال ٍ تمَیت حاضُ رٌة اضتفاع

 .قس گطها تساٍم ٍ زها افعایف، َّا پایساضی ؾثة یافت کِهتط اضتفاع افعایف  30 حسٍز تَزین ٍقاّس 
 

  
 خشداد 29(: وقطٍ فطاس سطح صمیه، 16ضکل ضماسٌ )                       خشداد 29 صمیه سطحفطاسی (: وقطٍ 15ضکل ضماسٌ )

               

 ب(تشسسی َمذیذی تی َىجاسی دما دس خشداد ماٌ

ّواى عَض کِ زض تاال گفتِ قس، هْوتطیي ٍیػگی ذطزاز اهؿال اؾتاى ٍ تیكتط ًَاحی غطتی کكَض، هَد گطهای تی 

( اظ آغاظ هاُ زهای َّای تیكیٌِ زض تیكتط ضٍظّا، قثیِ ؾال گصقتِ ٍلی 1پیكیٌِ اًتْای آى تَز. عثك ًوَزاض )قواضُ 

زض پٌذ ضٍظ پایاًی هاُ، تیكیٌِ زها زض تیكتط ایؿتگاُ ّای  تیف اظ ٌّزاض تَز. تا ًفَش یک هَد گطم ًیطٍهٌس تَیػُ
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 1400 بهارفصلنامه 
 

 1400-1شماره 
 کرمانشاه اداره کل هواشناسی استان

زضرِ ؾلؿیَؼ( تَز. ایي هَد گطم چٌس زهای تیكیٌِ  42.3قطلی ٍ هطکعی اؾتاى، تی پیكیٌِ )فطٍزگاُ کطهاًكاُ 

 زضرِ ؾلؿیَؼ راتزا قس.  40ضا راتزا کطز. اظ رولِ تیكتطیي زهای هاُ ذطزاز ٍ تؼساز ضٍظ تا زهای تاالی 
  

 
 1400سشی صماوی تیطیىٍ دمای سيصاوٍ ایستگاٌ فشيدگاٌ کشماوطاٌ دس خشداد ماٌ سال  -1ومًداس ضماسٌ 
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 1400 بهارفصلنامه 
 

 1400-1شماره 
 کرمانشاه اداره کل هواشناسی استان

 1400 تُاس  -تحلیلی تش يضعیت مخاطشات جًی استان 
 

زض فطٍضزیي هاُ ؾاهاًِ ًاپایساض فؼال ٍ هَحطی زض ؾغح اؾتاى تاحیط گصاض ًثَز. هیاًگیي تاضـ ایي هاُ زض اؾتاى 

هیلیوتط اؾت کِ ًؿثت تِ همساض ٌّزاض آى کاّف چكوگیطی زاقتِ اؾت. لصا اظ ًظط کاّف  2.1کطهاًكاُ 

ٍ کكت زین هٌاعك گطهؿیطی اؾتاى تاضًسگی زض ایي هاُ، ذؿاضات ظیازی تِ ترف کكاٍضظی ٍاضز قسُ اؾت 

فطٍضزیي هاُ تاػج ؾطهاظزگی  10الی  8زضصس اظ تیي ضفتِ اؾت. کاّف هحؿَؼ زها زض ضٍظّای  80حسٍز 

تركی اظ هحصَالت ٍ ؾطزضذتی ّا زض اغلة ًماط اؾتاى قس. ٍظـ تاز تِ ًؿثت قسیس زض قْطؾتاى ّای 

 تِ ّوطاُ ًساقتِ اًس.  هتط تط حاًیِ( ذؿاضتی ضا 21ٍ  20رَاًطٍز ٍ ّطؾیي )

. هیاًگیي تاضـ ایي هاُ زض اؾتاى ینؾاهاًِ ًاپایساض هَحطی زض ؾغح اؾتاى ًثَز ًیع قاّس فؼالیتزض اضزیثْكت هاُ 

کِ ًؿثت تِ همساض ٌّزاض آى کاّف تؿیاض ظیازی زاقتِ اؾت. لصا اظ ًظط کاّف  ضؾیس هیلیوتط 0.5 تِ کطهاًكاُ

زضصس  20حسٍز  ایي ظهاىتغَضی کِ تا  ،قس تحویلذؿاضات ظیازی تِ ترف کكاٍضظی  ّن تاضًسگی زض ایي هاُ

کاّف تطزاقت گٌسم ًؿثت تِ ؾال لثل زاقتِ این، ایي زض حالی اؾت کِ عطح گطهؿیطی کاقت گٌسم آتی ضا 

 واضزض هٌاعك گطهؿیط اؾتاى زاقتِ این. کوثَز ػلَفِ ٍ ذؿاضاتی تِ تاغات اظ زیگط احطات کن تاضقی تِ ق

 زض اؾتاى احطات کن تاضقی ٍ تی آتی ضا تكسیس ًوَز.  ّن هی ضًٍس. افعایف زها

زض ذطزاز هاُ اهؿال ؾاهاًِ ًاپایساض فؼال ٍ هَحطی زض ؾغح اؾتاى تاحیط گصاض ًثَز. هیاًگیي تاضـ ایي هاُ زض اؾتاى 

، عَل فصل. تا کوثَز تاضـ زض هیلیوتط هحاؾثِ قسُ اؾت 2.1هیلیوتط اؾت ٍ همساض ٌّزاض آى ًیع  0.2کطهاًكاُ 

زض ایي هاُ ًیع تطزاقت هحصَالت کكاٍضظی تَیػُ گٌسم ًؿثت تِ ؾال لثل زض ظهاى هكاتِ تؿیاض کوتط قسُ اؾت. 

کوثَز ػلَفِ ٍ ذؿاضاتی تِ تاغات اظ زیگط احطات کن تاضقی هاُ ّای اذیط تِ قواض هی ضًٍس. افعایف زها زض 

 ا تكسیس ًوَزُ اؾت. اؾتاى احطات کن تاضقی ٍ تی آتی ض
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 1400 بهارفصلنامه 
 

 1400-1شماره 
 کرمانشاه اداره کل هواشناسی استان

 اطالعات دمای استان ي مقایسٍ تا تلىذ مذت

 

 ي مقایسٍ آن تا تلىذ مذت 131400 تُاسدمای سٍ گاوٍ استان دس  -(1ل ضماسٌ)جذي

 
 

اهؿال کِ زض  تْاضضٍظاًِ زهای  ٍ هیاًگیي حساکخطهیاًگیي زهای  ،حساللهیاًگیي زهای (، 1)قواضُ  تاال زض رسٍل

زضرِ  27.6 تا لصطقیطیي ٍ 35.1ٍ لصطقیطیي تا  7.8تا  کٌگاٍضاؾتاى تَلَع پیَؾتِ اؾت تِ تطتیة تِ ایؿتگاُ 

ؾلؿیَؼ زضرِ  3.2ٍ لصطقیطیي زضرِ ؾلؿیَؼ  1.6 کٌگاٍضؾلؿیَؼ تؼلك زاضز، کِ ًؿثت تِ تلٌس هست 

اهؿال ًیع  تْاضزض اؾتاى قْط ّای هرتلف افعایف ًكاى هی زٌّس. هیاًگیي زهای زضرِ ؾلؿیَؼ  2.9لصطقیطیي 

( تِ 15.6ًؿثت تِ تلٌس هست )زضرِ ؾلؿیَؼ ٍ  18.1زض قْط کطهاًكاُ هحاؾثِ قسُ اؾت کِ زض رسٍل فَق 

 27.2ٍ    8.9زضرِ ؾلؿیَؼ افعایف زاقتِ اؾت. حسالل ٍ حساکخط زهای قْط کطهاًكاُ ًیع تِ تطتیة  2.9همساض 

 زاقتِ اؾت. افعایفزضرِ ؾلؿیَؼ  3.7ٍ  1.3کِ ًؿثت تِ تلٌس هست تِ تطتیة  قسُ اؾتزضرِ ؾلؿیَؼ حثت 
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 1400 بهارفصلنامه 
 

 1400-1شماره 
 کرمانشاه اداره کل هواشناسی استان

 دماَای حذی استان ي مقایسٍ تا تلىذمذت

 1400 تُاسدمای تیطیىٍ مطلق  -2جذيل ضماسٌ 
 )دسجٍ سلسیًس(

 

 تلىذمذت 1398سال  1400سال 

0/45 

 قصرشیرین

25/3/1400 

2/46 

 سومار

22/3/99 

5/48 

 قصرشیرین

25/3/89 

 

هاُ ٍ تِ همساض ذطزازضٍظ  پٌزویيکِ تیكیٌِ زهای هغلك تْاض اؾتاى زض تیؿت ٍ پیساؾت (  2زض رسٍل )قواضُ 

زض هٌاعك رٌَب غطتی اؾتاى تِ ٍلَع پیَؾتِ اؾت. زهای لصطقیطیي زضرِ ؾلؿیَؼ ٍ هطتَط تِ ایؿتگاُ  0/45

زضرِ ؾلؿیَؼ ٍ زض تلٌس هست تِ ایؿتگاُ  2/46تِ ایؿتگاُ ؾَهاض تا همساض  98تیكیٌِ هغلك اؾتاى زض ؾال 

تؼلك هاُ  ذطزاز پٌزنٍ تیؿت ٍ  تیؿت ٍ زٍمزضرِ ؾلؿیَؼ تؼلك زاضز کِ تتطتیة زض  5/48لصطقیطیي تا زهای 

  هی قَز، تیكیٌِ هغلك تْاض اهؿال اؾتاى ّن اظ ؾال لثل ٍ ّن اظ تلٌس هست کوتط تَزُ اؾت.. هالحظِ زاضز

 

 

 دمای کمیىٍ مطلق تُاس  -3جذيل ضماسٌ 
 )دسجٍ سلسیًس(

 

 تلىذمذت 1398سال  1400سال 

4/6- 

 کنگاور

9/1/1400 

9/1- 

 سنقر

17/1/1399 

2/9- 

 اسالم آباد غرب

5/1/1368 

 

 -4/6تا همساض کٌگاٍض ( ّن ًكاى هی زّس کِ زهای کویٌِ هغلك تْاض اهؿال تِ ایؿتگاُ َّاقٌاؾی 3رسٍل )قواضُ 

زضرِ  -9/1هاُ تَلَع پیَؾتِ اؾت کِ ایي زها زض ؾال لثل  فطٍضزیيام  ًٍِ زض تؼلك زاقتِ  زضرِ ؾلؿیَؼ

تطتیة زض ؾٌمط ٍ ِ ت 68ٍ  99ؾال  هاُ فطٍضزیيام  5ام ٍ  17زضرِ ٍ تتطتیة  -2/9ؾلؿیَؼ ٍ زض تلٌس هست 

 تَلَع پیَؾتِ اؾت. اظ رسٍل تاال پیساؾت کِ زهای کویٌِ هغلك تْاض اهؿال ًؿثت تِ ؾال لثل اؾالم آتاز غطب

 تلٌس هست گطهتط تَزُ اؾت. ًؿثت تِ ٍ ؾطز تط
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 1400 بهارفصلنامه 
 

 1400-1شماره 
 کرمانشاه اداره کل هواشناسی استان

 َای استانتىذی میاوگیه دمای ضُشستانپُىٍ

 
 کشماوطاٌ استان َای ضُشستان یدما هیاوگیم تىذی پُىٍپُىٍ تىذی  (:17ضکل ضماسٌ )

 
زض ًیوِ غطتی اؾتاى تَیػُ  ،ًكاى هی زّس(، 17)قکل قواضُ اهؿال  تْاض ی اؾتاى زضپٌِْ تٌسی هیاًگیي زهای َّا

زضرِ ؾلؿیَؼ لطاض گطفتِ  25-30ٍ  20-25اظ زیگط هٌاعك اؾتاى تاالتط ٍ زض زاهٌِ ّای های َّا ز ًَاض هطظی

 10-15زاهٌِ لؿوت ّای کَچکی زض اؾت ٍ اظ هٌاعك هطکعی تا ًَاحی قطلی هیاًگیي زها کوتط قسُ ٍ زض 

ضؾیسُ اؾت. قْطّای گطهؿیطی اؾتاى )لصط قیطیي ٍ زضرِ  15-20 زاهٌِ ٍؾیغ تطی زضٍ زض هٌاعك زضرِ 

 پكت ؾط گصاقتِ اًس.  فصلضا زض ایي زضرِ ؾلؿیَؼ(  30تا  25)تیي ؾَهاض( تاالتطیي زها ّا 
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 1400 بهارفصلنامه 
 

 1400-1شماره 
 کرمانشاه اداره کل هواشناسی استان

 َای استان وسثت تٍ تلىذ مذتیه دمای ضُشستانمیاوگالف تاختىذی پُىٍ

 

 
 استان وسثت تٍ تلىذ مذت َای ضُشستان یدما هیاوگیاختالف مپُىٍ تىذی  (:18ضکل ضماسٌ )

 

ًؿثت تِ تلٌس هست ًكاى هی اهؿال  تْاض( کِ اذتالف هیاًگیي زها زض ؾغح اؾتاى ضا زض 18تاال )قواضُ  قکلزض 

قاهل لؿوت اػظن صحٌِ ٍ ًَاحی قطلی  اؾتاى یغطتًیوِ زّس، پیساؾت کِ زض لؿوت ّای کَچکی اظ 

لؿوت ّایی اظ ًیوِ غطتی اؾتاى زضرِ ؾلؿیَؼ، ٍ زض  2.5تا  0.5ًؿثت تِ تلٌس هست زها تیي قْطؾتاى کطهاًكاُ 

 4.5 تیف اظ  تا 3.5زها ّایی اظ ّطؾیي  ٌمط ٍ تغَض پطاکٌسُ  ترف)گیالًغطب، رَاًطٍز  ٍ تَیػُ زاالَّ( ٍ ؾ

تیكتط اظ  زضرِ ؾلؿیَؼ  3.5تا  2.5تیي زضرِ ؾلؿیَؼ ًؿثت تِ تلٌس هست افعایف زاقتِ اؾت ٍ زض تمیِ هٌاعك 

 ( تَزُ اؾت.  ٍ اؾالم آتاز غطبکٌگاٍض، حالث تاتاراًی،  ؾطپل شّاب  ،قْطؾتاى کطهاًكاُ ترف ػوسًُطهال )
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 1400 بهارفصلنامه 
 

 1400-1شماره 
 کرمانشاه اداره کل هواشناسی استان

 1400 تُاس  -تحلیلی تش يضعیت تاسش استان 
 

 تا سال گزضتٍ ي تلىذ مذت سٍیاطالعات تاسش استان ي مقا(: 4جذيل ضماسٌ)

 
 

تِ قکلی ػزیة، تی ؾاتمِ ٍ زٍض اظ اًتظاض ًؿثت تِ ًطهال ٍ ؾال  اهؿال زض اؾتاى کطهاًكاُ تْاضهیاًگیي تاضـ 

ٍ  106.4تِ تطتیة تاضـ تْاض ، کِ زض ؾال لثل ٍ تلٌس هست ضؾیس هیلیوتط 2.8ّای لثل کاّف یافتِ ٍ تِ همساض 

 97.6هیلیوتط  یا  113.9تلٌس هست اهؿال ًؿثت تِ  تْاضاؾت. تاضـ  حثت قسُ( 4)رسٍل قواضُ هیلیوتط  116.7

زض  اؾت. ًكسُ تاهیي فصلایي زضصس لاتل شکطی اظ تاضـ ؾال آتی زض زاقتِ اؾت. ّوچٌیي  کاّفزضصس 

همساض، اذتالف ٍ همایؿِ تاضًسگی زض ایي هاُ تطای ّوِ قْط ؾتاى ّای اؾتاى تِ ًوایف زض ( 4)قواضُ رسٍل تاال 

 آهسُ اؾت. 
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 1400 بهارفصلنامه 
 

 1400-1شماره 
 کرمانشاه اداره کل هواشناسی استان

 میه تاسش سال آتی استانسصذ تأد

 

 
  1400 تُاسدس  استان یتاسش سال آت هیدسصذ تأم(: ومًداس 2ومًداس ضماسٌ )

 

ضا ًؿثت تِ تلٌس هست ًكاى هی  تْاضزض فصل ( کِ زضصس تاهیي تاضـ ؾال آتی اؾتاى 2تا تَرِ تِ ًوَزاض )قواضُ 

زض ایي قْطّا کاّف  ٍ زضصس تاهیي آب ًیع کوتطتؿیاض زّس، تاضـ زض ّوِ قْطّای اؾتاى ًؿثت تِ تلٌس هست 

 رَاًطٍزٍ  اؾتاى تَیػُ صحٌِ، حالث تاتاراًیقْط ّای ّوِ یافتِ اؾت. اظ ًوَزاض پیساؾت کِ زض چكوگیطی 

هیاًگیي اؾتاًی  ٍ هی تَاى گفت حسٍز صفط زضصس اؾت.تط اظ تمیِ قْط ّا کاّف یافتِ تیك زضصس تاهیي آب 

 هی تاقس. کوتطزضصس اظ زٍضُ آهاضی هكاتِ  22زضصس( تمطیثا  1حسٍز ) فصلزضصس تاهیي آب زض ایي 
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 1400 بهارفصلنامه 
 

 1400-1شماره 
 کرمانشاه اداره کل هواشناسی استان

 تىذی مجمًع تاسش استان پُىٍ

 
 1400 تُاسدس  مجمًع تاسش استان تىذی (: الگًی پُى19ٍضکل ضماسٌ )

 

رای هكاّسُ هی قَز کِ زض ّوِ ، تِ ًوایف هی گصاضزضا  تْاض (، کِ تاضـ تزوؼی19)قواضُ  تاال زض قکل

اظ زؾتِ  1400اؾتاى زض ؾال  ایي فصلزاهٌِ تغییطات تاضـ تزوؼی اؾتاى تاضـ کاّف چكوگیطی زاقتِ اؾت ٍ 

هَلؼیت رغطافیایی ٍ زض ایي فصل تؿیاض ًاچیع هی تاقس. تا تَرِ هیلیوتط هی تاقس کِ  14-20هیلیوتط تا زؾتِ  1-0

تا  1 زاهٌِ تاضـتیكتط هٌاعك اؾتاى زض زاهٌِ تغییطات ظیازی ضا قاهل هی قَز. تاضًسگی اؾتاى تَپَگطافی هٌغمِ، 

تِ  تیكتطیاؾتاى تاضـ ّای  قطقٍ قوال ّوچٌیي، ایي ًمكِ ًكاى هی زّس کِ زض هٌاعمی اظ  هیلیوتط لطاض زاضز. 2

 ٍلَع پیَؾتِ اؾت.
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 1400 بهارفصلنامه 
 

 1400-1شماره 
 کرمانشاه اداره کل هواشناسی استان

 1400 تُاس  طیتحلیلی تش يقًع تاد دس استان 

 

 َای سیىًپتیک استان يضعیت سمت ي سشعت تاد دس ایستگاٌ

 (: يضعیت سمت ي سشعت تاد دس فصل تُاس5جذيل ضماسٌ)

 وام ایستگاٌ

 حذاکثش تاد تاد غالة

 سمت

 )جُت(

 دسصذ يقًع

 دس ماٌ

 سمت

 )دسجٍ(

 سشعت

(m/s) 

 12 270 52 غطتی اؾالم آتاز غطب

 22 200 28 غطتی ّطؾیي

 19 320 30 غطتی رَاًطٍز

 13 110 28 قطلی گیالى غطب

 14 290 26 غطتی کطهاًكاُ

 20 200 22 قوال لصطقیطیي

 16 060 16 قوال غطتی ضٍاًؿط

 22 260 15 غطب کٌگاٍض

 13 180 30 رٌَب غطب ؾٌمط

 12 160 14 رٌَتی شّابؾطپل 

 20 210 24 قطلی تاظُ آتاز

 21 230 28 قوال غطتی پاٍُ

 21 030 22 رٌَب غطب صحٌِ

 20 180 30 غطتی کطًس غطب

                                                                                                                                                                                                        

کیلَهتط تط ؾاػت(،  79.2هتط تط حاًیِ )هؼازل  22( حساکخط ؾطػت تاز لحظِ ای ایي فصل، 5زض رسٍل تاال )قواضُ 

ؾطػت حساکخط ّن  پاٍُ ٍ صحٌِ، الثتِ زض ایؿتگاُ ّای غطتیزض رْت  ّای ّطؾیي ٍ کٌگاٍضهطتَط تِ ایؿتگاُ 

طتی ٍ رٌَب غقوال کیلَهتط تط ؾاػت( ٍ تِ تطتیة زض رْت ّای  72هتط تط حاًیِ )هؼازل  20تاز لحظِ ای تِ 

ؾَ هی تاقس.  غطبزضصس ٍ  52تا  اؾالم آتاز غطبضؾیس. تیكتطیي زضصس ٍلَع تاز غالة هطتَط تِ ایؿتگاُ  غطب

 . ًاقی اظ آى گعاضـ ًكسُ اؾتذؿاضاتی هتط تط حاًیِ  22حساکخط ؾطػت تاز تا ٍظـ الثتِ ػلی ضغن 
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 1400 بهارفصلنامه 
 

 1400-1شماره 
 کرمانشاه اداره کل هواشناسی استان

 َای سیىًپتیک استان گلثاد ایستگاٌ

 

  
 گلثاد سشپل رَاب -21ضکل ضماسٌ  گلثاد کشماوطاٌ -20ضکل ضماسٌ 

 
 

 گلثاد سياوسش -23ضکل ضماسٌ  گلثاد کىگايس -22ضکل ضماسٌ 
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 1400 بهارفصلنامه 
 

 1400-1شماره 
 کرمانشاه اداره کل هواشناسی استان

    

 گلثاد اسالم آتاد غشب -24ضماسٌ  ضکل

 

 

 گلثاد جًاوشيد -25ضماسٌ  ضکل

 

 

 گلثاد َشسیه -26ضماسٌ  ضکل

 

 

 گلثاد سىقش -27ضماسٌ  ضکل

 

 

   
 آتادگلثاد تاصٌ  -28ضماسٌ  ضکل

 

 

 گلثاد قصشضیشیه -29ضماسٌ  ضکل

 

 

 گلثاد کشوذ غشب -30ضماسٌ  ضکل

 

 

   

 گلثاد پايٌ -33ضماسٌ  ضکل گلثاد صحىٍ -32ضماسٌ  ضکل گلثاد گیالن غشب -31ضماسٌ  ضکل
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 1400 بهارفصلنامه 
 

 1400-1شماره 
 کرمانشاه اداره کل هواشناسی استان

 1400 تُاس  -استان خطکسالی تحلیلی تش يضعیت 
 

 
 ماٍَ ضص  SPEIدس سطح استان تش اساس ضاخص یًَاضىاس یخطکسال تىذی پُىٍ(:34ضکل ضماسٌ )

 
اؾتاى  کل(، 34)قکل قواضُ  تْاضذكکؿالی َّاقٌاؾی اؾتاى عی زٍضُ ؾِ هاِّ تط اؾاؼ ًمكِ پٌِْ تٌسی 

اؾتاى تا رٌَب قوال ًَاض هطکعی، اظ لؿوت ّایی اظ ٍ زض ًتیزِ ذكکؿالی زاقتِ اًس.  تاضًسگی قسیس کاّف

ًطهال  اظتاضـ اذتالف ٍضؼیت تْتطی زاقتِ ٍ  ،کطهاًكاُ ٍ رٌَب اؾالم آتاز غطبقْطؾتاى قاهل ترف اػظن 

تمیِ ًماط اؾتاى  زض .اًسزاقتِ ذفیف تطی ًؿثت تِ ًَاحی زیگط اؾتاى ذكکؿالی  ، لصا ایي هٌاعكکوتط تَزُ اؾت

 قسیس حاکن قسُ اؾت. تؿیاض ذكکؿالی 
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 1400 بهارفصلنامه 
 

 1400-1شماره 
 کرمانشاه اداره کل هواشناسی استان

 

 َاپیًست
 

 

 َایی اص استان کٍ دس ایه ماَىامٍ مًسد استفادٌ قشاس گشفتٍ اوذ.ایستگاٌوقطٍ پشاکىص  -1پیًست ضماسٌ 
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 1400 بهارفصلنامه 
 

 1400-1شماره 
 کرمانشاه اداره کل هواشناسی استان

 تقذیش ي تطکش
 

اللین ٍ تِ ایي ٍؾیلِ هطاتة تمسیط ٍ تكکط ًَیؿٌسگاى ایي احط اظ ّوکاضاى هطکع هلی  -1

هَضز  قکل ّایذكکؿالی  تِ ؾثة تْیِ تؼسازی اظ رساٍل، ًوَزاضّا ٍ هسیطیت تحطاى 

کكَضی ٍ اًزام تطـ اؾتاًی زضاذتیاض  کِ پؽ اظ تَلیس زض همیاؼ فصلٌاهِ اؾتفازُ زض ایي

 . قَزهیایي ازاضُ کل لطاضگطفتِ اؾت اتطاظ 

ّوچٌیي اظ تواهی ّوکاضاى اؾتاًی ) ّوکاضاى پطتالـ زیستاًی،  فصلٌاهًَِیؿٌسگاى ایي  -2

فٌی، فٌاٍضی اعالػات ٍ پیف تیٌی( کِ تِ ًحَی زض تْیِ اعالػات الظم تطای تسٍیي آى 

 ًمف زاقتٌس ؾپاؾگعاضی ٍ تمسیط هی ًوایٌس. 

 

 :ایي فصلٌاهِّوکاضاى 

 ػلی هحوس ظٍضآًٍس -1

 قاّپَض قایگاى هْط -2

 حوعُ هطازی -3

 هحوس احوسی -4

 

 

 

 

 

 


