
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 چکیده 

بلوار طاق بستان –کرمانشاه  شهر هایرویایی در کوچه پس کوچه بهارگری جلوه  

 

 کرمانشاه فصلنامه هواشناسی
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خوانید: آنچه در این شماره می

   (2  )صفحه   1401 بهار -کرمانشاه استان ید یهمد  تیوضع  بر ی لیتحل

  (13  )صفحه   1401  بهار -کرمانشاه   استان یجو  مخاطرات تیوضع  بر ی لیتحل

   (14  )صفحه  1401 بهار -کرمانشاه  استان ی دما  تیوضع  بر ی لیتحل

   (18  )صفحه    1401 بهار -کرمانشاه  استان بارش  تیوضع  بر ی لیتحل

   (21  )صفحه 1401 بهارطی  کرمانشاه استان  وقوع باد در  بر ی لیتحل

             (24  )صفحه  1401 بهار - کرمانشاه استان یخشکسال تیوضع  بر ی لیتحل

           

 

 نشانی:

بلوار شهید کشوری  اداره  -کرمانشاه  

   کل هواشناسی

 0831-34247071-  2 تلفن :

 0831 -  34293980 نمابر:

 6715875696 کد پستی:

 

 

 پایگاه اینترنتی: 

WWW.KERMANSHAHMET.IR 

 

اداره کل هواشناسی 
 کرمانشاهاستان 

 

 های بسیاری بوده است. روزگاری میزبان مراسم وتکیه معاون الملک از آثار باشکوه کرمانشاه که از دوره قاجار باقی مانده  
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 1401  بهارفصلنامه  

 1401-1شماره  

 

  اداره کل هواشناسی استان کرمانشاه 

 چکیده: 
 

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

متر بارش را با خود به همراه داشتند. همچنین در این فصل هفت مرتبه شاهد نفوذ گرد و غبار غلیظ به جو استان  

 زی را غبار غلیظ در بر گرفت. بودیم، در پنج مورد کل استان و در هر هفت مورد نواحی مر 

نسبت به سال  میلی متر کاهش و    62.2میلی متر و نسبت به نرمال    57.3میانگین بارش بهار امسال استان کرمانشاه  

درصد از بارش سال    51.3بارش بهار امسال استان  همچنین  .  میلی متر(  افزایش چشمگیری داشته است  2.9قبل )

 آبی را تامین نموده است.  

خساراتی    داشتیم کهدر بهار امسال یک موج سرما سبب آسیب به سردرختی ها شد و شش سامانه ناپایدار بارشی  

د سبب تعطیلی  شاهد نفوذ گرد و غبار غلیظ به جو استان بودیم که در پنج مور  بار  7را به بار نیاوردند. همچنین  

هرسین بود که باد شدیدی   درکیلومتر بر ساعت و    93حداکثر سرعت باد هم    مدارس و دانشگاه ها و ادارات شد.

 . محسوب می شود و سبب شکستن شاخه درختان و تنه بعضی درخت ها شد

درجه سلسیوس و مربوط به ایستگاه قصرشیرین به    47.1ماه و به مقدار    خرداد   29بیشینه دمای مطلق بهار استان در  

است.   پیوسته  به  وقوع  نسبت  مدتکه  بلند  در  استان  مطلق  بیشینه  نیز  48.5)  دمای  این  که  سلسیوس(  به    درجه 

 درجه سلسیوس کمتر است.  1.4به مقدار  ،ایستگاه قصرشیرین تعلق دارد

که در روز نهم فروردین بوقوع    دارددرجه سلسیوس تعلق    -5.6قر با مقدار  دمای کمینه مطلق بهار امسال به سن

بلند مدت    -6.4این دما در سال قبل    ،پیوسته است نهم و    -9.2درجه سلسیوس و در  بترتیب  درجه سلسیوس و 

 در ایستگاه های کنگاور و اسالم آباد غرب بوقوع پیوسته است.   1368و  1400چهارم فروردین سال های 
 

  32.6و قصرشیرین با    7.2با    سنقردمای حداکثر بهار امسال به ترتیب به ایستگاه    بیشتریندمای حداقل،  کمترین  

بلند مدت   به  نسبت  تعلق دارد، که  درجه سلسیوس    0.6درجه سلسیوس، قصرشیرین    0.8  سنقردرجه سلسیوس 

 افزایش نشان می دهند.  

مربوط به ایستگاه های کرمانشاه، سنقر و سرپل   و  کیلومتر بر ساعت  72حداکثر سرعت باد لحظه ای این فصل،  

 درصد در فصل می باشد.   17و  30،  25ذهاب با وقوع  

نقاط استان خشکسالی  بر اساس نقشه پهنه بندی   اغلب  بهار،  پایان  تا  خشکسالی هواشناسی طی دوره شش ماهه 

درصد استان دارای خشکسالی خفیف تا متوسط و قسمت هایی کوچک و به شکل پراکنده   90داشته اند. بیش از 

 ای دارای خشکسالی شدید و قسمت های کوچکی خشکسالی نداشته و یا ترسالی ضعیف دارند.  
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 1401-1شماره  

 

  اداره کل هواشناسی استان کرمانشاه 

 1401 بهار  -وضعیت همدیدی استان    تحلیلی بر
 

جو استان کرمانشاه را تحت تاثیر قرار داد و در مجموع به طور بارشی    ناپایدارسامانه    شش  1401  سال  بهاردر  

گرد و غبار   نفوذمرتبه شاهد    فصل هفتمیلی متر بارش را با خود به همراه داشت. همچنین در این    56متوسط  

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

 فروردین ماه   -تحلیلی بر وضعیت همدیدی استان 

 

میلی    10سامانه بارشی جو استان کرمانشاه را تحت تاثیر قرار داد و در مجموع به طور متوسط    4در فروردین ماه  

استان   به جو  غلیظ  ماه سه مرتبه شاهد ورود گرد و غبار  این  به همراه داشت. همچنین در  با خود  را  بارش  متر 

 بودیم. در ادامه به بررسی مهمترین این سامانه ها می پردازیم. 

 

 دی سامانه ناپایدار دوم فروردین بررسی همدی

 

نقشه   فروردینهای  بررسی  فشاریدر    دوم  پربند   500سطح  با  چرخندی  سامانه  استقرار  از  حاکی  باری  میلی 

و گسترش کم فشار سطح زمین از مرکز ترکیه )شکل شماره  (  1متر در مرکز ترکیه )شکل شماره    5450مرکزی  

سوی  2 شرق  های  جریان  با  آنها  همراهی  و  کشور  غربی  شمال  و  غربی  نیمه  به  افزایش  (  و  هوا  صعود  تشدید 

  شد.  میلی باری  700درصد در روز سه شنبه در سطح فشاری    90درصد در روز دوشنبه به    45ی از  رطوبت نسب

از   نیر یباد در سطوح ز  یها  دانیم  تیسبب تقو  ،سطح استان ایجاد کرد  ی که دربارش هایعالوه بر  این وضعیت  

این سامانه با فعالیت خود در روزهای دوم    شد.گردوخاک بر منطقه    یتوفان ها  زشیخکه    شد  نیجمله سطح زم

میلی    13.2میلی متر بارش برای استان به همراه داشت. بیشینه بارش سطح استان    7و سوم فروردین به طور متوسط  

 میلی متر بارش به ثبت رسید. 9متر از ایستگاه پاوه گزارش شد. همچنین در شهر کرمانشاه  
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 1401  بهارفصلنامه  

 1401-1شماره  

 

  اداره کل هواشناسی استان کرمانشاه 

         
 فروردین   1(: نقشه فشاری سطح دریا در 2شکل شماره )             فروردین  1میلی باری در   500ارتفاع سطح (: 1شکل شماره )

 

 فروردین   22الی  17بررسی همدیدی سامانه 

 

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

ینکه رطوبت مناسبی با این وضعیت همراه نبود، انرژی آن بیشتر به صورت وزش باد و تشکیل داشت. با توجه به ا

( نمایان شد. با جریانات منظم شرق سوی نزدیک  3طوفان های گرد و غبار بر روی صحاری منطقه )شکل شماره  

(  از سمت غرب، گرد و غبار را وارد استان کرمانشاه شد و دید افقی در نیمه غربی استان  4به زمین )شکل شماره  

 بخصوص شهرهای مرزی بشدت کاهش یافت.  

 

             
               فروردین 20متری سطح زمین  10(: نقشه باد 4شکل شماره )        فروردین         20(: تصویر ماهواره ای گردوغبار 3شکل شماره )

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

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

 متر گزارش شد. 500روانسر و اسالم آباد غرب متر، کرمانشاه،  200و   150گیالنغرب به ترتیب به 
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 1401  بهارفصلنامه  

 1401-1شماره  

 

  اداره کل هواشناسی استان کرمانشاه 

 1401اردیبهشت ماه سال  -تحلیلی بر وضعیت همدیدی استان 

 

شرایط گرم و کم بارش بر منطقه مستقر شد که این موضوع باعث نگرانی همه، بویژه    1401در فروردین ماه سال  

دامه نیافت. در این ماه دو سامانه بارشی  کشاورزان شد ولی خوشبختانه در اردیبهشت ماه این وضعیت در مقطعی ا

از جو منطقه عبور کردند که اولی از روز چهارم تا نهم و دیگری در روز یازدهم جو استان را تحت تاثیر داشتند.  

متر رسید. متوسط   میلی  46به    ت،در این ماه، متوسط بارش استان که به طور غالب به سامانه اول اختصاص داش

درجه سلسیوس باالی صفر بود که نسبت به سال گذشته در این    25و    10و بیشینه دمای روزانه    کمینه دمای شبانه

 درجه خنک تر شد. تحلیل سینوپتیکی سامانه اول در ادامه آمده است.  5و  3ماه، به ترتیب 

 

 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 

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

با پربند مرکزی بسته    500گسترده بود و در سطح   ( حرکت شرق سوی  5متری )شکل شماره    5720میلی باری 

بین   نیز فشار هوا  بار )شکل شماره    1010تا    1005کندی داشت. در سطح زمین  با  6میلی  ( و همخوانی مناسبی 

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

ا  متری از    میلی   39ین شرایط و ماندگاری زیاد توانست میانگین بارش  غرب ایران هدایت می نمود که مجموع 

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

 میلی متر را تجربه نمود.   73میلی متر اتفاق افتاد. طی این مدت کرمانشاه نیز بارشی بالغ بر 

               
 اردیبهشت    6(: فشار سطح زمین  6اردیبهشت                 شکل شماره )  6میلی باری  500(: ارتفاع 5شکل شماره )      
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 1401-1شماره  

 

  اداره کل هواشناسی استان کرمانشاه 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  500(   در روز سه شنبه با مداری شدن جریانات، اثری از این ناوه در سطح  7تحت تاثیر گرفت. )شکل شماره  

 (  دیده نمی شد.    8)شکل شماره  میلی باری

 

        
 اردیبهشت        26میلی باری در  500(: ارتفاع 8اردیبهشت        شکل شماره )  25میلی باری در  500(: ارتفاع 7شکل شماره )
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  اداره کل هواشناسی استان کرمانشاه 

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

میلی بار در این    1008میلی بار روز قبل را به    1012( فراگرفته و توانست فشار استان کرمانشاه را از  10و    9شماره  

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

 

     
 اردیبهشت    26(: نقشه فشاری سطح دریا در 10اردیبهشت        شکل شماره ) 25(: نقشه فشاری سطح دریا در 9شکل 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    45اد با سرعت  غرب عربستان را فرا گرفت و تا اوایل روز دوشنبه، میدان های ب

 ( را تحت سیطره خود داشتند.  12و  11سوریه و مرز سوریه و عراق، تا مرکز و شرق عراق )شکل های شماره 

             
   اردیبهشت   26(: نقشه باد سطح زمین در 12شکل شماره )         اردیبهشت    25(: نقشه باد سطح زمین در 11شکل شماره )   
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روز یکشنبه شارش شدیدی از    09میلی باری، در ساعت    850در سطح   (stream line)در نقشه خطوط جریان  

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

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

ایران )شکل های شماره    12یکشنبه تا   و    13روز دوشنبه، غربی بودن جریانات از سوریه تا شرق عراق و غرب 

 میلی باری است.   850( ، مهمترین نکته در بررسی نقشه خطوط جریان سطح 14

 

      
 اردیبهشت  25(: نقشه خطوط جریان در 14اردیبهشت             شکل شماره ) 25(: نقشه خطوط جریان در 13شکل شماره )   

 

و    15ی )شکل های شماره  این توفان در ساعات اولیه روز یکشنبه روی اردن تشکیل و هم سو با جریانات جو

 (  توسعه یافت. 16

                
                             اردیبهشت 26(: تصویر ماهواره ای غبار در 16شکل شماره )    اردیبهشت 25(: تصویر ماهواره ای غبار در 15شکل شماره ) 
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 1401  بهارفصلنامه  

 1401-1شماره  

 

  اداره کل هواشناسی استان کرمانشاه 

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

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

 متر گزارش شد.   100 ساعت کمتر از 23سه شنبه به مدت   06دوشنبه تا ساعت  06همچنین از ساعت 

 1401خرداد ماه سال  -تحلیلی بر وضعیت همدیدی استان 

 

ناپایداری   های  تاثسامانه  تحت  را  استان کرمانشاه  جو  ماه  در خرداد  داد  ریکه  بارشندقرار  همراه    ی،  به  با خود 

که در    می ماه چهار مرتبه شاهد ورود گرد وغبار به جو استان بود  نیدر ا ناپایداری ها    نیا   ریاما تحت تاث  ند،نداشت

را تحت    یمرز  یتنها نواح  ارغب  گریو دو مرتبه د  استان شدباعث غبار آلود شدن جو    ظیغل  به شکلیدو مورد  

 قرار داد. ریتاث

 

 1401خرداد    کمی تیلغا بهشتیارد  31سامانه    یدیهمد  یبررس

 

شکل شماره  دکامتر )  564ارتفاع    کمبا مرکز    اهیس  یایشرق در  یعبور ناوه مستقر بر رو  بهشتیارد     30روز    در

قابل   یفشار  شیودکامتر سبب    570  یبا مرکز ارتفاع  ترانهیمد   یایدر   یبر رو   یگرید چرخندآن با    یو همراه  (17

هم زمان با این    شد،غرب کشور عراق    شمالمناطق شمال  و    یشرق سو بر رو   اناتیجر  جادیتوجه، وزش باد و ا 

میلی    200  فشاری  نات در سطح   120رودباد با هسته( و  18وضعیت زبانه های کم فشار سطح زمین )شکل شماره  

  .می( شاهد هست19شکل شماره ) زیرا ن ی بر سطح منطقه بار

            
 اردیبهشت             30(: فشار سطح زمین  18اردیبهشت                    شکل شماره )  30میلی باری  500(: ارتفاع 17شکل شماره )      
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 1401  بهارفصلنامه  

 1401-1شماره  

 

  اداره کل هواشناسی استان کرمانشاه 

 

        
 utc16ساعت  اردیبهشت 30ی ماهواره ا  ریتصو(: 20شکل شماره )    اردیبهشت   30میلی باری  200(: ارتفاع 19شکل شماره ) 

         

  ی طوفان گردوغبار بر رو   یریشکل گ  ،شود  ی( مشاهده م20شکل شماره  )  یماهواره ا  ریهمانطور که در تصو 

در  و    شدگردوغبار به جو استان وارد    سو،  شرق  اناتی جرمتاثر از این شرایط و حرکت آن با    هی مرز عراق و سور

برخ اردیبهشت    31 د  یها  از شهرستان  یدر  راافق  دیاستان  از    ی  کمتر  اول  متر کاهش    1000تا  روز  در  و  داد 

بود ماندگار  نیز  ماه  م  یافق  دید  نی. کمترخرداد  به  افقی  نیهمچن  ،متر گزارش شد  500  زانیاز روانسر  در    دید 

 .رسیدمتر  1000 به  ب، تازه آباد، سرپل ذهاب و اسالم آباد غرمتر 800 نیریقصرش یهواشناس ی ها  ستگاهیا

                

 1401 خرداد 4و   3سامانه    یدیهمد  یبررس

 

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

(  سبب  22شکل شماره  )   نیباال در سطح زم  ی( که همراه با شیو فشار 21شکل شماره  دکامتر )    564ارتفاع  کم  

( 23شکل شماره  )  یغرب  اناتیتوجه به جر   باشد.    ه یدر شمال و غرب عراق و جنوب شرق سور  د یوزش باد شد

  ی شمال  یها   بخش  یو حت  یغرب  مهیگسترده استان کرمانشاه و ن  یمنطقه بطور   یو غبار شکل گرفته بر رو  گرد

گرد و    ن یسترش ا نفوذ و گ  ی ( به خوب24شکل شماره  )  ی ماهوار ه ا  ریقرار داد که در تصو  ریکشور را تحت تاث

 شود. یغبار مشاهده م 
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 1401  بهارفصلنامه  

 1401-1شماره  

 

  اداره کل هواشناسی استان کرمانشاه 

              
 خرداد                   3(: فشار سطح زمین  در 22خرداد                      شکل شماره )  3میلی باری در  500(: ارتفاع 21شکل شماره )       

       

          
    utc11خرداد ساعت   3  یماهواره ا ریتصو(: 24شکل شماره )        خرداد    3در  یبار یلی م 850ارتفاع (: 23شکل شماره )

                                  

مترکاهش    40متر و سرپل ذهاب تا    20به    النغربیو گ  نی ریقصر ش  شهر های  یافق  د یگردوغبار د  نی ا  ریتحت تاث

گزارش شده    یافق  دید  نیکمتر  نیهمچن  د،یمتر رس  500  ریبه ز   یافق  دیاستان د  شهرهای  گریو در اغلب د  افتی

 .ودمتر ب 600 یکرمانشاه در دو روز متوالشهر در 
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 1401  بهارفصلنامه  

 1401-1شماره  

 

  اداره کل هواشناسی استان کرمانشاه 

 ماه   بهار -استان  دمایتحلیلی بر وضعیت 
 

ماه  در    دمای هوای بیشینه شهر کرمانشاه در بیشتر روزها،  بیش از نرمال وامسال    بهار( در  1طبق نمودار) شماره  

   بودولی در اردیبهشت ماه کمتر از دمای سال گذشته سال گذشته حدود دمای اول و سوم فصل در 

 

 
 1401 بهار سری زمانی دمای بیشینه ایستگاه فرودگاه کرمانشاه در  -1نمودار شماره 

 

بعضی از    دردر کل از نرمال بیشتر ولی  امسال دمای کمینه هوای شهر کرمانشاه    بهار( در  2طبق نمودار) شماره  

دهه  . که در  نسبت به سال قبل و بلند مدت افت داشتدهه سوم اردیبهشت  روزهای فروردین ) سوم تا دهم( و  

 نقاط استان در پی داشت.یخبندان را در شهر کرمانشاه و اغلب   اول فروردین

 
 1401 بهارسری زمانی دمای کمینه ایستگاه فرودگاه کرمانشاه در  -2نمودار شماره 
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 1401  بهارفصلنامه  

 1401-1شماره  

 

  اداره کل هواشناسی استان کرمانشاه 

 ج( تحلیل سنجش از دور دما:

 

(، دمای تابشی سطح زمین  MODIS)و تصاویر سنجنده  با استفاده از محصوالت و الگوریتم های سنجش از دور

  27تا    15( میانگین دمای هوا در این نقشه دامنه تغییرات دمایی از  25، )شکل شماره  اندازگیری شده  1401بهاردر  

کمترین آنها  مناطق غربی گیالنغرب و درجه سلسیوس ادامه دارد. بیشترین دما ها مربوط به قصرشیرین و سومار و 

از با صحنه، شرق شهرستان کرمانشاه،  داالهو  شمال  به بخش هایی  از شمال  مرز سنقر  نات  اوراما  و بخش هایی 

اختالل بازه زمانی اندازه گیری    لیدل  به  دور،  از  سنجش  محصوالت  از   استفاده  با  ید یتول  یها  نقشه  در.  تعلق دارد

  ی دما  با   است  ممکن  دما  ریمقاد  ،سال(  15سال( و آمار ایستگاه های هواشناسی )بیش از  15تصاویر ماهواره ای )

 .باشد نداشته کامل تطابق ستگاهیا در  شده ثبت

    

        
 

 سال گذشته  15نسبت به  بهاردمای  ن یانگیماختالف  -(26شکل شماره )        1401سال  بهار  ی دما ن یانگیم  -(25شکل شماره )             
 
 

  را   گذشته  سال  15  نیانگیم  با  امسال  بهار  یدما  نیانگیم   اختالف  که  ،(26  شماره  شکل)  دما  یهنجار   یب  نقشه  طبق

  دما   نیانگیم  استان  نقاط  اغلب  دردرجه سلسیوس ادامه دارد.    2.7تا      0.5دامنه تغییرات دمایی از    دهد،  یم  نشان

  ، کنگاور  ینواح   به   مربوط  و  وسیسلس  درجه    2.7تا    2  حدود  رات ییتغ  نیشتریب   و  است  شده  گرمتر   1.2حدود

سومارسنقرشمال   و  باباجانی  ثالث  جوانرود،  پاوه،    محصوالت   از   استفاده  با  یدیتول  ی ها  نقشه  در.  باشد  یم  ، 

باز   لیدل  به  دور،  از   سنجش )  هاختالل  ای  ماهواره  تصاویر  گیری  اندازه  آ15زمانی  و  ایستمسال(  ها گار  ی  اه 

 .باشد نداشته کامل  تطابق ستگاهیا  در شده ثبت یدما  با است ممکن دما ریمقاد  ،سال( 15)بیش از  هواشناسی
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 1401  بهارفصلنامه  

 1401-1شماره  

 

  اداره کل هواشناسی استان کرمانشاه 

 

 1401 بهار  -تحلیلی بر وضعیت مخاطرات جوی استان  
 

بهار   فروردین   سالامدر  اوایل  در  سرما  موج  و  یک  شد  ها  به سردرختی  آسیب  سبب  ناپایدار    که  سامانه  شش 

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

که   .. همچنین در این فصل هفت مرتبه شاهد نفوذ گرد و غبار غلیظ به جو استان بودیمخساراتی را به بار نیاوردند

کثر سرعت باد لحظه  حدا  نواحی تعطیلی ادارات شد.برخی پنج مورد سبب تعطیلی مدارس و دانشگاه ها و در  در  

کیلومتر بر ساعت و مربوط به ایستگاه هرسین بود که باد شدیدی محسوب می شود و سبب شکستن    93ای هم  

خسارت زیادی به  شاخه درختان و تنه بعضی درخت ها شد و چون باد به صورت لحظه ای وزیده و مداوم نبود  

 همراه نداشت.
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 1401  بهارفصلنامه  

 1401-1شماره  

 

  اداره کل هواشناسی استان کرمانشاه 

 اطالعات دمای استان و مقایسه با بلند مدت
 

 و مقایسه آن با بلند مدت  1401 بهاردمای سه گانه استان در  -( 1جدول شماره) 

 
 

 

امسال که در استان بوقوع پیوسته    بهاردمای حداکثر    بیشتریندمای حداقل،    کمترین(،  1در جدول باال )شماره  

ایستگاه   به  به ترتیب  با    7.2با    سنقراست  بلند مدت    32.6و قصرشیرین  به  درجه سلسیوس تعلق دارد، که نسبت 

سلسیوس  0.8  سنقر دمای    0.6قصرشیرین    ،درجه  دهند.  می  نشان  افزایش  سلسیوس  گانه  درجه  شهرهای  سه 

  به ترتیب  حداقل و حداکثر دمانیز    در شهر کرمانشاه  .آمده استامسال نیز در جدول فوق    بهارمختلف استان در  

ثبت    24.3و    8.1 سلسیوس  است درجه  مدت    شده  بلند  به  نسبت  داشته    0.8و    0.5که  افزایش  سلسیوس  درجه 

شهر    است. این  دمای  سلسیوس  16.2میانگین  که  درجه  )  است  مدت  بلند  به  مقدار  15.6نسبت  به  درجه    0.6( 

 سلسیوس افزایش داشته است.  
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 1401  بهارفصلنامه  

 1401-1شماره  

 

  اداره کل هواشناسی استان کرمانشاه 

 دماهای حدی استان و مقایسه با بلندمدت

 1401 بهاردمای بیشینه مطلق  -2جدول شماره 

 )درجه سلسیوس(

 بلندمدت  1400سال  1401سال 

1/47 

 قصرشیرین

29/03/1401 

0/45 

 قصرشیرین 

25/03/1400 

5/48 

 قصرشیرین 

25/03/1389 

 
 

درجه سلسیوس   47.1و به مقدار  ماه خرداد 29استان در   بهار( پیداست که بیشینه دمای مطلق  2در جدول )شماره 

ایستگاه   به  مربوط  سال    قصرشیرینو  در  استان  مطلق  بیشینه  دمای  است.  پیوسته  وقوع  به  استان  غربی  مناطق  در 

به ایستگاه    نیزو در بلند مدت    خرداد  25در روز    درجه سلسیوس  45.0با مقدار    قصرشیرینبه ایستگاه  هم    1400

امسال    بهارتعلق دارد. مالحظه می شود، بیشینه مطلق    خرداد   25در روز    درجه سلسیوس  48.5  قصرشیرین با دمای 

 کمتر است.  درجه سلسیوس  1.4به مقدار بلند مدت نسبت به و درجه سلسیوس بیشتر  2.1سال قبل نسبت به استان 

 

 1401مطلق بهار   دمای کمینه  -3جدول شماره 

 )درجه سلسیوس(

 

 بلندمدت  1400سال  1401سال 

6/5- 

 سنقر 

09/01/1401 

4/6- 

 کنگاور

09/01/1400 

2/9- 

 اسالم آباد غرب

04/01/1368 

 
 

درجه    -5.6با مقدار    سنقرامسال به ایستگاه هواشناسی    بهار( نشان می دهد که دمای کمینه مطلق  3جدول )شماره  

درجه سلسیوس و   -6.4بوقوع پیوسته است که این دما در سال قبل  نهم فروردین  در روزکه  سلسیوس تعلق داشته

بلند مدت   بترتیب  سلسیوس  درجه    -9.2در  ایستگاه های    1368و    1400چهارم فروردین سال های  نهم و  و  در 

امسال نسبت به    بهاربوقوع پیوسته است. از جدول باال پیداست که دمای کمینه مطلق  و اسالم آباد غرب    کنگاور

 بلند مدت گرمتر بوده است.  وسال قبل 
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 1401  بهارفصلنامه  

 1401-1شماره  

 

  اداره کل هواشناسی استان کرمانشاه 

 های استانبندی میانگین دمای شهرستان پهنه

 

 
 های استان کرمانشاه بندی میانگین دمای شهرستان (: پهنه بندی پهنه 27شکل شماره )

 
(، نشان می دهد، در نیمه غربی استان بویژه  27امسال )شکل شماره    بهارپهنه بندی میانگین دمای هوای استان در  

های   دامنه  در  و  باالتر  استان  مناطق  دیگر  از  هوا  دمای  مرزی  است  30-25نوار  گرفته  قرار  سلسیوس  .  درجه 

درجه و    5-10شرقی کمتر شده و در قسمت های کوچکی در دامنه  و نیمه  مناطق مرکزی    در  میانگین دمای هوا

. شهرهای گرمسیری استان )قصر شیرین( باالترین  قرار گرفته استدرجه    20-15در مناطق وسیع تری در دامنه  

 درجه سلسیوس( را در این فصل پشت سر گذاشته اند.   30تا  25دما ها )بین 

 

 



  

17 
 

 1401  بهارفصلنامه  

 1401-1شماره  

 

  اداره کل هواشناسی استان کرمانشاه 

 های استان نسبت به بلند مدتانالف میانگین دمای شهرست تبندی اخپهنه

 

 
 های استان نسبت به بلند مدت  (: پهنه بندی اختالف میانگین دمای شهرستان28شکل شماره )

 

امسال نسبت به بلند مدت نشان می    بهار( که اختالف میانگین دما در سطح استان را در  28در شکل باال )شماره  

کنگاور ،صحنه و  شهرستان های  استان شامل    نیمه شرقیکوچکی از  و قسمت    غربینواحی  دهد، پیداست که در  

بین  میانگین دمای هوا     هرسین بلند مدت  به  کوچکتری از  و در قسمت های    درجه سلسیوس  2.5تا    1.5نسبت 

پاوه  کرمانشاه و  روانسر  بین  ،  است.    0.5تا    -0.5تغییرات  داشته  تغییر  هاسایر    دردرجه سلسیوس  شامل   قسمت 

 .  داشته است1.5تا 0.5دما نواحی مرکزی و شرقی 
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 1401  بهارفصلنامه  

 1401-1شماره  

 

  اداره کل هواشناسی استان کرمانشاه 

 1401 بهار  -تحلیلی بر وضعیت بارش استان  
 

 (: اطالعات بارش استان و مقایسه با سال گذشته و بلند مدت 4جدول شماره)

 
 

نرمال میلی متر و    57.3امسال در استان کرمانشاه    بهارمیانگین بارش   به  میلی متر    62.2  (میلی متر  119.5)  نسبت 

شهرستان کرمانشاه  امسال    بهار بارش    .استچشمگیری داشته  افزایش    میلی متر(    2.9)و نسبت به سال قبل  کاهش  

بلند مدت میلی متر است که    67.7 به    بهار بارش  کاهش داشته است.    میلی متر  51.7   (متر  میلی  119.4  )  نسبت 

استان   بارش سال آبی    درصد  51.3امسال  استتامین  را  از  )شماره  نموده  باال  اختالف و  4. در جدول  مقدار،   )

 مقایسه بارندگی در این ماه برای همه شهرستان های استان به نمایش در آمده است.  
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 1401  بهارفصلنامه  

 1401-1شماره  

 

  اداره کل هواشناسی استان کرمانشاه 

 درصد تأمین بارش سال آبی استان

 

 
  1401 بهار(: درصد تأمین بارش سال آبی استان در 3نمودار شماره )

 

را نسبت به بلند مدت نشان می    بهار ( که درصد تامین بارش سال آبی استان در فصل  3با توجه به نمودار )شماره  

دهد، بارش در همه شهرهای استان نسبت به بلند مدت بسیار کمتر و درصد تامین آب نیز در این شهرها کاهش  

در   که  پیداست  نمودار  از  است.  یافته  بویژه   اکثرچشمگیری  استان  و    شهرهای  ذهاب  سرپل  باباجانی،  ثالث 

کاهش یافته است. میانگین استانی درصد  به کمتر از یک سوم مقدار هنجار خود  درصد تامین آب     قصرشیرین

 درصد از دوره آماری مشابه کمتر می باشد. 10درصد( تقریبا  10تامین آب در این فصل )حدود 
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 1401  بهارفصلنامه  

 1401-1شماره  

 

  اداره کل هواشناسی استان کرمانشاه 

  بندی مجموع بارش استانپهنه

 
 1401 بهارمجموع بارش استان در  (: الگوی پهنه بندی29شکل شماره )

 

باال )شماره   بارش تجمعی  29در شکل  تغییرات   بهار(، که  نمایش می گذارد، مشاهده می شود که دامنه  به  را 

البته  متر می باشد که    میلی  105-140متر تا دسته    میلی  4-7از دسته    1401استان در سال    بهار  بارش تجمعی فصل

بر می گیرد. پهنه ها در  بقیه  به  نسبت  بسیار کمتری  پهنه  پایین  و  باال  و  به  با توجه    بازه های  موقعیت جغرافیایی 

متر    میلی  75تا    55. بیشتر مناطق استان در دامنه بارش  دارد، بارندگی استان دامنه تغییرات زیادی  عوارض زمین

از   مناطقی  در  که  دهد  می  نشان  نقشه  این  همچنین،  دارد.  پاوه  استان  شمالینیمه  قرار  های  شهرستان   ، شامل 

 ارش های بیشتری به وقوع پیوسته است. بو شمال غرب صحنه، مرکز کرمانشاه  جوانرود، تازه آباد، روانسر
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 1401  بهارفصلنامه  

 1401-1شماره  

 

  اداره کل هواشناسی استان کرمانشاه 

 1401 بهارتحلیلی بر وقوع باد در استان طی  

 های سینوپتیک استان  وضعیت سمت و سرعت باد در ایستگاه

 بهار(: وضعیت سمت و سرعت باد در فصل 5جدول شماره) 

 نام ایستگاه 

 حداکثر باد  باد غالب 

 سمت 

 )جهت( 

 درصد وقوع

 در ماه 

سمت  

 )درجه( 

 سرعت 

(m/s) 

 12 180 47 غربی اسالم آباد غرب

 ***  ***  *** *** هرسین

 15 340 21 غربی جوانرود 

 13 170 55 شرقی گیالنغرب

 20 200 25 غربی کرمانشاه 

 21 260 24 شمالی قصرشیرین 

 10 300 14 شمال غرب روانسر 

 19 230 15 غربی کنگاور

 20 210 30 جنوب غرب سنقر 

 20 210 17 جنوب شرق  سرپل ذهاب

 14 120 29 غربی تازه آباد 

 

کیلومتر بر ساعت(،    72متر بر ثانیه )معادل    20( حداکثر سرعت باد لحظه ای این فصل،  5در جدول باال )شماره  

با    و جنوب شرق  غربیجنوب  غربی،  ت  اجه  و سرپل ذهاب به ترتیب در  رمانشاه، سنقرک  های  مربوط به ایستگاه

این  در  متر بر ثانیه    20حداکثر سرعت  وزش باد با  با توجه به  البته    درصد در فصل می باشد.  17و    30،    25  وقوع  

 خساراتی ناشی از آن گزارش نشده است.  ، هاایستگاه  
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 1401  بهارفصلنامه  

 1401-1شماره  

 

  اداره کل هواشناسی استان کرمانشاه 

 های سینوپتیک استان  گلباد ایستگاه

  
 گلباد کرمانشاه  -30شکل شماره 

 

 گلباد سرپل ذهاب -31شکل شماره 

 

  

 گلباد روانسر  -33شکل شماره  گلباد کنگاور  -32شکل شماره 
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 1401  بهارفصلنامه  

 1401-1شماره  

 

  اداره کل هواشناسی استان کرمانشاه 

    
 گلباد سنقر  -37شماره   شکل گلباد هرسین  -36شماره   شکل گلباد جوانرود  -35شماره   شکل گلباد اسالم آباد غرب -34شماره   شکل

   
 گلباد کرند غرب  -40شماره   شکل گلباد قصرشیرین  -39شماره   شکل گلباد تازه آباد -38شماره   شکل

   
 گلباد پاوه -43شماره   شکل گلباد صحنه  -42شماره   شکل گلباد گیالن غرب  -41شماره   شکل
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 1401  بهارفصلنامه  

 1401-1شماره  

 

  اداره کل هواشناسی استان کرمانشاه 

 1401  بهار  -تحلیلی بر وضعیت خشکسالی استان  
 

 
 شش ماهه   SPEIبندی خشکسالی هواشناسی در سطح استان بر اساس شاخص (:پهنه44شکل شماره )

 
بندی   نقشه پهنه  پایان  ماهه    ششطی دوره    SPEIبه روش    خشکسالی هواشناسیبر اساس  )شکل شماره    بهارتا 

نقاط  (،  44 اند.  اغلب  داشته  خشکسالی  نتیجه  در  و  بارندگی  کاهش  از  استان  دارای    استان  درصد  90بیش 

تا متوسط  خشکسالی   به شکل پراکندهقسمت هایی  و  خفیف  و قسمت    شدیددارای خشکسالی    ای  کوچک و 

از نرمال بیشتر  حتی  نداشته و یا  وضعیت بهتری داشته و اختالف بارش از نرمال  سنقر و صحنه  های کوچکی از  

   .رندنداشته و یا ترسالی ضعیف دا ، لذا این مناطق خشکسالیبوده است
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 1401  بهارفصلنامه  

 1401-1شماره  

 

  اداره کل هواشناسی استان کرمانشاه 

 ها پیوست

 معرفی کلی گلباد 

 

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

هایی که برای شاخص  نی وقوع باد، تعداد آذردبانیاجهت باد. منظور از فراوو    دهد: فراوانی وقوع باد، سرعت باد باد را نمایش می

و  شود  با نات یا متر بر ثانیه سنجیده می  باشد کهباد انجام شده و باد به وقوع پیوسته است. سرعت باد نشانگر میزان جریان هوا می

-ساختار کلی گلباد به شکل گل باز شده می.  باشددهد که یکی از جهات اصلی و فرعی میجهت باد، جریان غالب باد را نشان می

خامت  ضست.  ها نیز نمایشگر سرعت و جهت باد ادهد گلباشد. دایره وسط این گلباد میزان باد آرام در یک منطقه را نمایش می

و طول گلگل باد  نشانگر سرعت  استها،  باد  وقوع  تعداد  نشانگر  به صورت سال.  ها  ماهانه ترسیم مییاگلباد  یا  به دو    وگردند  نه 

های باد منطقه آمار و اطالعات هواشناسی گرفته شده و تعداد  . در روش دستی ابتدا شاخصشودافزاری تهیه میروش دستی و نرم

شود.میزان قطر  ا نسبت به کل گرفته میهباد، باد آرام، سرعت و جهت باد محاسبه شده و سپس درصد هر یک از شاخصفراوانی  

افزاری باید آمار و اطالعات در  برای ترسیم گلباد به روش نرمدد.  گرها بر حسب این درصد ترسیم میدایره و طول و ضخامت گل

  WR-plotافزار  افزار مورد استفاده در ترسیم گلباد نرمترین نرم. عمده ر ویژه گلباد گرددافزاتهیه شده و وارد نرم Excel یک فایل

اند که در دایره مرکزی آن درصد فراوانی وزش بادهای کمتر های هم مرکزی تشکیل شده است. نمودارهای به دست آمده از دایره 

می  5/0از   نوشته  ثانیه  بر  دایره شود. سمتمتر  بر روی  باد  در هشت سمت شمال، شمال های  غالباً  جنوبها  شرقی،  شرقی، شرقی، 

و شمال، جنوب جنوب داده میغربی، غربی  نمایش  به  شود. سرعتغربی  هواشناسی جهانی  اساس روش سازمان  بر  نیز  باد    8های 

شود. اگر فراوانی هر  ها مشخص میشوند. آنگاه فراوانی هر گستره سرعت باد با توجه به سمت باد بر روی دایره بنآذر میگروه دسته

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

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

به  ز کاربردهای گلباد می.اشوندرات محلی باعث تغییرات مهمی در جریانات هوا میاث های شهری،  طراحیآمایش سرزمین،  توان 

یابی جهت گسترش  های ورزشی و غیره، عدم استقرار صنایع آالینده در جهت باد غالب منطقه، مکانها، زمینطراحی باند فرودگاه 

 . فاده از انرژی باد اشاره کردسنجی برای است فضای سبز، و امکان
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 1401  بهارفصلنامه  

 1401-1شماره  

 

  اداره کل هواشناسی استان کرمانشاه 

 

 

 تقدیر و تشکر 
 

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

مورد   های  نمودارها و شکل  از جداول،  تعدادی  تهیه  به سبب  بحران خشکسالی   مدیریت 

انجام برش استانی دراختیار    فصلنامه  استفاده در این که پس از تولید در مقیاس کشوری و 

 شود. این اداره کل قرارگرفته است ابراز می

این   -2 دیدبانی،    فصلنامهنویسندگان  پرتالش  همکاران   ( استانی  همکاران  تمامی  از  همچنین 

آ تدوین  برای  اطالعات الزم  تهیه  در  نحوی  به  که  بینی(  پیش  و  اطالعات  فناوری  ن فنی، 

 نقش داشتند سپاسگزاری و تقدیر می نمایند. 

 
 همکاران این فصلنامه:

 علی محمد زورآوند  -1

 شاهپور شایگان مهر -2

 حمزه مرادی  -3

 محمد احمدی  -4

 رسول جلیلی محمد  -5


