
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 چکیده 
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 1400فصلنامه زمستان  

 1400-3شماره  

 

  اداره کل هواشناسی استان کرمانشاه 

 چکیده: 
 

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

 در بعضی از آنها ایجاد و نفوذ گردوغبار مهاجر به جو منطقه شد. 

میلی   72.7میلی متر(    220.2میلی متر و نسبت به نرمال )  147.5میانگین بارش زمستان امسال در استان کرمانشاه  

  داشته میلی متر افزایش    45.4متر که مقدار قابل مالحظه ای هست، کاهش یافته است.  بارش نسبت به سال قبل

 تامین نموده است.   درصد از بارش سال آبی را 39.7است. بارش زمستان امسال استان 

اینکه   همراه    14با  به  زیادی  منتظره  غیر  پدیده  ولی  داد  قرار  تاثیر  تحت  را  استان  موثر  و  فعال  ناپایدار  سامانه 

شد. از  ها  درختان پوسیده و برخی از شاخه    ننداشتند. در جهارم دی ماه وزش باد نسبتاً شدید باعث شکسته شد

اسفند    26بارش برف و یخبندان شد ولی خسارتی به بار نیاورد. سرمای  بهمن نفوذ موج سرد سبب    3دی الی    27

 خساراتی به سر درختی ها در سطح استان زد.  

در   استان  مطلق زمستان  اسفندبیشینه دمای  مقدار    دوازدهم  به  و  ایستگاه    28.4ماه  به  مربوط  و  درجه سلسیوس 

ی بیشینه مطلق استان در بلند مدت هم به ایستگاه  سومار در مناطق جنوب غربی استان به وقوع پیوسته است. دما

 اسفند تعلق دارد.   24درجه سلسیوس در روز  34.6قصرشیرین با دمای 

دی ماه و    28درجه سلسیوس تعلق داشته و در روزهای    -21.0دمای کمینه مطلق زمستان امسال به سنقر با مقدار  

در     86ام دی ماه سال    27درجه سلسیوس و     -29.6بهمن ماه بوقوع پیوسته است که این دما در بلند مدت    28

 ایستگاه کنگاور بوقوع پیوسته است. 

ن دمای حداکثر و میانگین دمای روزانه زمستان امسال که در استان بوقوع پیوسته  میانگین دمای حداقل، میانگی

درجه سلسیوس تعلق دارد، که    12.5و قصرشیرین با    17.8و قصرشیرین با    -2.8با    سنقراست به ترتیب به ایستگاه  

مدت   بلند  به  قصرشیرین    1.0  کنگاورنسبت  سلسیوس،  قصرشیرین    0.2درجه  و  سلسیوس  درجه    0.3درجه 

 .سلسیوس افزایش نشان می دهند

. بودمربوط به کنگاور در جهت جنوب غربی    و   کیلومتر بر ساعت  79.2حداکثر سرعت باد لحظه ای این فصل،  

 .درصد و شرق سو می باشد 60بیشترین درصد وقوع باد غالب مربوط به ایستگاه گیالنغرب با 

نتیجه خشکسالی داشته  بر اساس نقشه پهنه بندی   بارندگی و در  استان کاهش شدید  خشکسالی هواشناسی کل 

درصد( دارای خشکسالی شدید و قسمت هایی کوچک و به شکل پراکنده    90اند. اغلب نقاط استان )بیش از  

ای دارای خشکسالی متوسط و قسمت های خیلی کوچکی از پاوه، تازه آباد، سنقر وهرسین خشکسالی خفیف  

 اند .  داشته 
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 1400فصلنامه زمستان  

 1400-3شماره  

 

  اداره کل هواشناسی استان کرمانشاه 

 1400 زمستان  -تحلیلی بر وضعیت همدیدی استان  
 

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

منطقه شد. سامانه بارشی بیست و چهارم و بیست و هفتم    به جودر بعضی از آنها ایجاد و نفوذ گردوغبار مهاجر  

نیز به طور  این ماه  میلی متر بارش در پی داشت، سایر سامانه های بارشی    41دی ماه بطور متوسط برای استان  

  35قریب به  سامانه های جوی بهمن ماه  میلی متر بارش  به همراه داشتند. متوسط بارش حاصل از    24.8میانگین  

میلی متر، در روز شانزدهم و در پاوه رخ داد؛    29ساعته این ماه به مقدار    24ر بود. هرچند بیشترین بارش  میلی مت

سامانه بارشی    5در اسفند ماه    .بهمن بود  22و    21ترین و فراگیرترین سامانه این ماه، سامانه روزهای  اما پربارش 

را با خود به همراه داشت. همچنین در این  میلی متر بارش    54و در مجموع به طور متوسط    وثر واقع شد

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

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

 

 ه الف( بررسی همدیدی سامانه های جوی در دی ما

 

پنج سامانه بارشی، جو استان کرمانشاه را تحت تاثیر قرار داد و باعث رخداد بارش در منطقه    1400در دی ماه  

بارشی بیست و چهارم و بیست و هفتم دی ماه بطور متوسط برای استان   میلی متر بارش در پی    41شد. سامانه 

میانگین   طور  به  نیز  بارشی  های  سامانه  سایر  ماه    24.8داشت،  این  پایان  در  داشتند.  همراه  به  بارش   متر  میلی 

درصد و درمقایسه با سال    8بررسی های آماری نشان می دهد مقادیر بارش در دی ماه نسبت به بلند مدت حدود  

 درصد افزایش داشته است.  91گذشته 

 

 ماه دی   12و11بررسی همدیدی سامانه ناپایدار 

 

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

ثان  60شد که زبانه   بر  تا مناطق غرب  هیمتر  ن  دهی کشور کش  یآن  جت    ییکشور در منطقه واگرا   ی جنوب  مهیشد.  

 شد.  یوزش باد، سبب صعود هوا و بارندگ دیضمن تشد  طیشرا  نیا  گرفته و قرار یی دوتا یها

( حاکی از استقرار سامانه چرخنده ای با  1میلی باری روز شنبه )شکل شماره    500در بررسی نقشه سطح فشاری 

متری آن نیمه غربی کشور را تحت تاثیر   5600متری در شمال مصر بود که در روز یکشنبه  زبانه    5575هسته  
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 1400فصلنامه زمستان  

 1400-3شماره  

 

  اداره کل هواشناسی استان کرمانشاه 

است قرار گرفتن جو  داشت.  توجه سطح  خود  قابل  نکات  از  مثبت  تاوایی  فرارفت  منطقه  در  باری    500ان  میلی 

 ( در روز یکشنبه می باشد.2)شکل شماره 

        

             1400دی 12میلی باری  500(: ارتفاع سطح 2شکل شماره )          1400دی  11میلی باری   500(: ارتفاع سطح 1شکل شماره )

      

و   هوا  از  تشدید صعود  نسبی  رطوبت  به    55افزایش  شنبه  روز  در  سطح    85درصد  در  یکشنبه  روز  در  درصد 

  65میلی باری، از    850میلی باری جلب توجه می کرد. همچنین متوسط رطوبت در سطح فشاری    700فشاری  

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

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

 ( دارد.4( نسبت به روز شنبه )شکل شماره 3باری فشار در روز یکشنبه )شکل شماره 

     
     1400دی 12(: نقشه فشاری سطح دریا در 4شکل شماره )                1400دی  11(: نقشه فشاری سطح دریا در 3شکل شماره )   
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 1400فصلنامه زمستان  

 1400-3شماره  

 

  اداره کل هواشناسی استان کرمانشاه 

میلی    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. 11.8متر و بیشترین بارش آن بالغ بر 

 

 1400دی  30الی  24ناپایدار  بررسی همدیدی سامانه 

 

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

ندی  30پنجشنبه   تاث  یجنوب   مهی،  تحت  را  اگرفت   ریکشور  ط  نی.  یکشنبه  یرودباد  و  قطب  شنبه   ی با جت 

وزش باد، سبب    دیضمن تشد  ط،یشرا   ن ی. اشددر جو کشور    ییدوتا  یجت ها   ل یشده سبب تشک  ب یترک

  .کشور شدصعود هوا و بارش برف و باران در اکثر نقاط 

  (5میلی 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  6شکل شماره  میلی باری سطح دریا )  1010تاوایی مثبت در جو منطقه شد که همراهی آن با فشار  

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

 میلی متر به ثبت رسید.  107.2بیشترین مقدار بارش در شهر تازه آباد به مقدار 

 

     
           1400دی 24(: نقشه فشاری سطح دریا در 6شکل شماره )             1400دی   24میلی باری   500(: ارتفاع سطح 5شکل شماره ) 
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 1400فصلنامه زمستان  

 1400-3شماره  

 

  اداره کل هواشناسی استان کرمانشاه 

همچنین به علت ریزش  جریانات شمالی دمای متوسط در سطح استان در اوایل ورود سامانه )شکل شماره  

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

 به ثبت رسید. -21( رسید. کمترین دما در شهر سنقر به 8شماره 

     
                 1400دی 29(: نقشه دمای سطح زمین در  8شکل شماره )            1400دی   24 زمینسطح   دماینقشه (: 7شکل شماره ) 

 

 ( بررسی همدیدی سامانه های جوی در بهمن ماه ب

 

سامانه بارشی جو منطقه را تحت تاثیر قرار دادند که متوسط بارش حاصل از آن ها    4در بهمن ماه امسال، جمعاً  

میلی متر   188میلی متر بود. میانگین بارش سال زراعی امسال در استان تا پایان بهمن    35طح استان، قریب به  در س

درصد کاهش    30درصد و نسبت به دوره مشابه در بلند مدت    23شد که نسبت به دوره مشابه در سال گذشته  

میلی متر به    78ن و بیشترین سهم بالغ بر  میلی متر به قصرشیری  18داشت. کمترین سهم بارش در این ماه به میزان  

میلی متر، در روز شانزده هم و در پاوه رخ   29ساعته این ماه به مقدار  24پاوه تعلق گرفت. هرچند بیشترین بارش 

بهمن بود که تحلیل همدیدی آن را    22و    21ترین و فراگیرترین سامانه این ماه، سامانه روزهای  داد؛ اما پربارش 

 شاهده می کنیم.در ادامه م

 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  

  22(. این رودباد در روز جمعه  9دیده می شد که زبانه آن غرب و جنوب ایران را در بر گرفته بود )شکل شماره  

متر بر ثانیه آن عالوه بر نوار   55تا  50ایران، زبانه  متر بر ثانیه در جنوب غرب 70بهمن، ضمن تقویت هسته آن به 
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 1400فصلنامه زمستان  

 1400-3شماره  

 

  اداره کل هواشناسی استان کرمانشاه 

(. قرار گرفتن جو استان کرمانشاه در منطقه تقویت  10جنوبی نوار شمالی کشور را نیز فرا گرفت )شکل شماره  

 چرخندزایی رودباد )سمت چپ و سرد خروجی رودباد( مهمترین نکته قابل توجه در نقشه این روز بود. 

 

                

             1400بهمن 22میلی باری  300(: ارتفاع سطح  10شکل شماره )          1400بهمن  21میلی باری   300(: ارتفاع سطح 9شکل شماره )

 

پنجشنبه    500در سطح   روز  بار  )شکل شماره    21میلی  ناوه 11بهمن  هسته    (  با  سوریه    5200ناپایدار  روی  متر 

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

(. تشدید شیو ارتفاعی و فرارفت تاوایی مثبت در جو منطقه، از نکات  12سرخ را تحت تاثیر داشت )شکل شماره 

 میلی بار این روز بود. 500قشه قابل توجه در ن

              
 بهمن   22میلی باری  500(: ارتفاع سطح 12شکل شماره )           بهمن     21میلی باری  500(: ارتفاع سطح 11شکل شماره )

              



  

7 
 

 1400فصلنامه زمستان  

 1400-3شماره  

 

  اداره کل هواشناسی استان کرمانشاه 

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

 ( حکایت داشت. 13( نسبت به روز قبل )شکل شماره 14در روز جمعه  )شکل شماره 

 

          
 بهمن      22(: نقشه فشاری سطح دریا در 14شماره )بهمن                   شکل   21(: نقشه فشاری سطح دریا در 13شکل شماره )  

  

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 

درجه زیر    1.5در بهمن ماه امسال، متوسط کمینه دمای هوا    ایستگاه تابعه استان،  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  

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

 

 ج( بررسی همدیدی سامانه های جوی در اسفند ماه 

 

  54سامانه بارشی جو استان کرمانشاه را تحت تاثیر قرار داد و در مجموع به طور متوسط    5در اسفند ماه  

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

استان بودیم. در ادامه به بررسی    استان و در انتهای ماه شاهد رخداد افت دمای قابل مالحظه ای در سطح

 مهمترین این سامانه ها می پردازیم. 
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 1400فصلنامه زمستان  

 1400-3شماره  

 

  اداره کل هواشناسی استان کرمانشاه 

 بررسی همدیدی سامانه ناپایدار یکم اسفند  

 

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

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

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

و گسترش کم فشار سطح زمین از سمت جنوب    (  15)شکل شماره  دکامتر بر شمال عربستان و دریای سیاه  

یان های شرق سوی مناسب رطوبتی از سمت اقیانوس هند به شمال و همراهی آنها با جر(  16)شکل شماره  

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

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

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

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

               
 اسفند              اول میلی باری   500(: ارتفاع سطح  16میلی باری اول  اسفند                 شکل شماره ) 500(: ارتفاع سطح 15شکل شماره )

 

 اسفند  12بررسی همدیدی سامانه 

 

بر روی دریای سیاه مستقر شد،  (  17)شکل شماره  دکامتر    534اسفند ناوه ای کم ارتفاع با مرکز    12در روز  

، موجب وزش باد (18)شکل شماره که همراهی آن با کم فشار سطح زمین که دارای شیو فشاری زیادی بود  

 در شمال و غرب عراق و جنوب شرق سوریه شد. ( 19)شکل شماره شدید 
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 1400فصلنامه زمستان  

 1400-3شماره  

 

  اداره کل هواشناسی استان کرمانشاه 

              
 اسفند           اول میلی باری  500(: ارتفاع سطح 18شکل شماره ) میلی باری اول  اسفند            500(: ارتفاع سطح 17شکل شماره )

  

مشاهده می شود سبب شکل گیری  (  20)شکل شماره  تجمیع این موارد همانطور که در تصاویر ماهواره ای  

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

 

 

 

 

      

            12(: تشکیل و حرکت غبار به غرب کشور 20شکل شماره )                اسفند   12(: وزش باد در منطقه 19شکل شماره )

      

متر   1000نفوذ گردوغبار ناشی از این شرایط به جو استان در اکثر شهرستان های استان دید افقی به کمتر از  

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

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

 

 اسفند  17و   16بررسی همدیدی سامانه 

 

دامنه کوتاهی    17و    16در روز   با  ناوه  را  (  25)شکل شماره  بهمن  استان  بر روی مدیترانه شکل گرفت و 

میلی باری کامالً    500تحت تاثیر خود قرار داد همانطور که در این نقشه مشاهده می شود پربندهای سطح  
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 1400فصلنامه زمستان  

 1400-3شماره  

 

  اداره کل هواشناسی استان کرمانشاه 

ر ناوه روی دریای خزر مداری می باشند و ساختار کالسیک یک موج خوب بارشی را ندارد، اما تحت تاثی

و همراهی جریان های  (  21)شکل شماره  میلی بار    200دکامتر موقعیت مناسب رودباد سطح    520با مرکز  

سطح   مناسب  رطوبت    850رطوبتی  تزریق  و  باری  شماره  میلی  برای (  22)شکل  را  هایی  بارش  توانست 

میلی متر بود و بیشترین مقدار    7دود  استان در پی داشته باشد. متوسط بارش این سامانه در سطح استان ح 

 13میلی متر به ثبت رسید. مقدار بارش این سامانه در شهر کرمانشاه  23بارش آن در شهر جوانرود به مقدار 

 میلی متر بود. 

 

     

 اسفند                  16میلی باری  500(: ارتفاع سطح 22اسفند               شکل شماره )  16میلی باری  500(: ارتفاع سطح 21شکل شماره )

 

 

 

 

 

 

 اسفند   16میلی بار ی  850(: خطوط جریان سطح 23شکل شماره )     
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 1400فصلنامه زمستان  

 1400-3شماره  

 

  اداره کل هواشناسی استان کرمانشاه 

 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 (  25)شکل شماره  که همراه با شیو فشاری باال در سطح زمین  (  24)شکل شماره  

 (  15شمال و غرب عراق و جنوب شرق سوریه شد) نقشه 

          

 اسفند           20میلی باری  500(: ارتفاع سطح  25اسفند                 شکل شماره )  20میلی باری  500(: ارتفاع سطح 24شکل شماره )

 

غربی   جریانات  به  توجه  شماره  با  بطور    (26)شکل  با حرکت شرق سوی خود  گرفته،  غبار شکل  و  گرد 

 ( 27)شکل شماره گسترده نواحی غربی و قسمت اعظمی از کشور را تحت تاثیر قرار داد. 

 

 

 

 

 

   

( سطح  26شکل شماره  جریان  ی    850(: خطوط  بار  )  20میلی  شکل شماره  غرب کشور  27اسفند   به  غبار  و حرکت  تشکیل   :)20   

 اسفند     

 

  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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 1400فصلنامه زمستان  

 1400-3شماره  

 

  اداره کل هواشناسی استان کرمانشاه 

 ماه  زمستان -استان  دمایتحلیلی بر وضعیت 
 

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

دمای   بود.  حدود  گذشته  الی    26از  سال  ماه  دما  ماه   بهمن  3دی  کاهش  حداکثربیشینه  خود  هنجار  به  نسبت 

به هنجار. در  محسوسی داشت با افت دما و کاهش نسبت  نیز  پایانی فصل  قبلی  البته    ،روزهای  بازه  اندازه  به  نه 

    مواجه شدیم.

 
 1400سری زمانی دمای بیشینه ایستگاه فرودگاه کرمانشاه در زمستان  -1نمودار شماره 

 

بهمن    3دی الی    27ول و  روزهای ا  ( در زمستان امسال دمای کمینه هوای شهر کرمانشاه در2طبق نمودار) شماره  

نقاط استان  نسبت به سال قبل و بلند مدت افت داشت و یخبندان را در شهر کرمانشاه و اغلب  و روزهای پایانی  

 در پی داشت. 

 
 1400سری زمانی دمای کمینه ایستگاه فرودگاه کرمانشاه در زمستان  -2نمودار شماره 
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 1400فصلنامه زمستان  

 1400-3شماره  

 

  اداره کل هواشناسی استان کرمانشاه 

 ج( تحلیل سنجش از دور دما:

 

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

 2.5( میانگین دمای هوا در این نقشه دامنه تغییرات دمایی از  28، )شکل شماره  اندازگیری شده  1400زمستاندر  

به قصرشیرین و  12.5تا   بیشترین دما ها مربوط  ادامه دارد.  و    درجه سلسیوس  مناطق غربی گیالنغرب و  سومار 

و بخش هایی از شمال    مرز سنقر با صحنه، شرق شهرستان کرمانشاه،  داالهو  شمال  کمترین آنها به بخش هایی از 

دارد تعلق  جوانرود  غرب  و  روانسر  شمال  پاوه،  شامل    محصوالت   از  استفاده  با   ید یتول  یها   نقشه  در.  استان 

)  لیدل  به  دور،  از   سنجش ای  ماهواره  تصاویر  گیری  اندازه  زمانی  بازه  های  15اختالل  ایستگاه  آمار  و  سال( 

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

 

 

      
 

سال   15نسبت به  دمای زمستان ن یانگیماختالف  -(29شکل شماره )               زمستان ی دما ن یانگ یم -( 28شکل شماره )             

 گذشته 
 
 

  سال   15  نیانگیم  با  امسال  زمستان  یدما  نیانگیم  اختالف  که  ،(29  شماره  شکل)  دما  ی هنجار  یب  نقشه  طبق

از    دهد،  یم   نشان  را   گذشته دمایی  تغییرات  دارد.    1تا    -  0.2دامنه  ادامه    استان   نقاط   اغلب   در درجه سلسیوس 

  ی نواح   به   مربوط   و  وسیسلس  درجه    1تا    0.8  حدود  رات ییتغ  ن یشتریب   و  است   شده  گرمتر  .  4حدود  دما  نیانگیم

و سنقر باز   لیدل  به   دور،  از   سنجش  محصوالت  از  استفاده   با   یدیتول  ی ها  نقشه  در .  باشد  ی م  کنگاور    ه اختالل 

  دما   ریمقاد  ،سال(  15)بیش از    ی هواشناسیاه هاگار ایستمسال( و آ15زمانی اندازه گیری تصاویر ماهواره ای )

 .باشد نداشته  کامل تطابق ستگاهیا  در  شده ثبت یدما  با است ممکن
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 1400فصلنامه زمستان  

 1400-3شماره  

 

  اداره کل هواشناسی استان کرمانشاه 

 

 1400 زمستان  -تحلیلی بر وضعیت مخاطرات جوی استان  
 

ناپایدار فعال و موثر   14امسال    زمستاندر   تاثیر قرار داد ولی    سامانه  به  پدیده غیر منتظره  استان را تحت  زیادی 

ها  درختان پوسیده و برخی از شاخه    ن  شدید باعث شکسته شددر جهارم دی ماه وزش باد نسبتاً  همراه نداشتند.

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

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    7و  در کل یک روز همراه با وزش باد  سطح استان زد.  

 موثر جوی در این فصل بود.  
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 1400فصلنامه زمستان  

 1400-3شماره  

 

  اداره کل هواشناسی استان کرمانشاه 

 

 اطالعات دمای استان و مقایسه با بلند مدت
 

 و مقایسه آن با بلند مدت  1400 زمستاندمای سه گانه استان در  -( 1جدول شماره) 

 
 

امسال    زمستان(، میانگین دمای حداقل، میانگین دمای حداکثر و میانگین دمای روزانه  1در جدول باال )شماره  

ایستگاه   به  به ترتیب  استان بوقوع پیوسته است  با    -2.8با    سنقرکه در  با    17.8و قصرشیرین   12.5و قصرشیرین 

درجه سلسیوس    0.2قصرشیرین    ،درجه سلسیوس  1.0  کنگاوردرجه سلسیوس تعلق دارد، که نسبت به بلند مدت  

در    0.3قصرشیرین  و   استان  مختلف  های  شهر  دمای  میانگین  دهند.  می  نشان  افزایش  سلسیوس    زمستاندرجه 

کرمانشاه   در شهر  که  است  محاسبه شده  فوق  در جدول  نیز  سلسیوس    4.3امسال  مدت  درجه  بلند  به  نسبت  و 

   -1.3درجه سلسیوس افزایش داشته است. حداقل و حداکثر دمای شهر کرمانشاه نیز به ترتیب  0.2( به مقدار 4.1)

درجه سلسیوس افزایش داشته    0.1و    0.3که نسبت به بلند مدت به ترتیب    شده است درجه سلسیوس ثبت    9.8و  

 است.
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 1400فصلنامه زمستان  

 1400-3شماره  

 

  اداره کل هواشناسی استان کرمانشاه 

 

 

 بلندمدتدماهای حدی استان و مقایسه با 

 1400 زمستاندمای بیشینه مطلق  -2جدول شماره 

 )درجه سلسیوس(

 بلندمدت  1399سال  1400سال 

4/28 

 سومار 

12/12/1400 

2/30 

 سومار 

27/12/1399 

6/34 

 قصرشیرین 

24/12/1388 

 
 

درجه    28.4و به مقدار   ماه  دوازدهم اسفنداستان در    زمستان ( پیداست که بیشینه دمای مطلق    2در جدول )شماره  

در مناطق جنوب غربی استان به وقوع پیوسته است. دمای بیشینه مطلق استان    سومارسلسیوس و مربوط به ایستگاه 

ایستگاه    99در سال   بلند مدت    اسفند  27در روز    درجه سلسیوس  30.2با مقدار    سومار به  ایستگاه  هم  و در  به 

با دمای بیشینه مطلق    اسفند  24روز  در    درجه سلسیوس  34.6  قصرشیرین   زمستانتعلق دارد. مالحظه می شود، 

 کمتر بوده است. درجه سلسیوس  6.2به مقدار بلند مدت نسبت به  و  1.8سال قبل  نسبت به امسال استان 

 

  زمستاندمای کمینه مطلق  -3جدول شماره 
 )درجه سلسیوس(

 بلندمدت  1399سال  1400سال 

0/21- 

 سنقر 

 28/11/1400و28/10/1400

2/13- 

 سنقر 

4/11/99 

6/29- 

 کنگاور

27/10/1386 

 
 

)شماره   مطلق  3جدول  نشان می دهد که دمای کمینه  هم  هواشناسی    زمستان(  ایستگاه  به  مقدار    سنقرامسال  با 

ماه بوقوع پیوسته است که این    بهمن  28دی ماه و    28دوبار در روزهای  که  درجه سلسیوس تعلق داشته و  -21.0

  27و    99بهمن ماه    ام    4و بترتیب  سلسیوس  درجه    -29.6درجه سلسیوس و در بلند مدت    -13.2دما در سال قبل  
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 1400فصلنامه زمستان  

 1400-3شماره  

 

  اداره کل هواشناسی استان کرمانشاه 

بوقوع پیوسته است. از جدول باال پیداست که دمای کمینه   در ایستگاه های سنقر و کنگاور     86ماه سال    دیام  

 بل سرد تر و نسبت به بلند مدت گرمتر بوده است. امسال نسبت به سال ق  زمستانمطلق 
 

 های استانبندی میانگین دمای شهرستان پهنه

 

 
 های استان کرمانشاه بندی میانگین دمای شهرستان  (: پهنه بندی پهنه30شکل شماره )

 
(، نشان می دهد، در نیمه غربی استان  30امسال )شکل شماره    زمستانپهنه بندی میانگین دمای هوای استان در  

.  درجه سلسیوس قرار گرفته است  15-20بویژه نوار مرزی دمای هوا از دیگر مناطق استان باالتر و در دامنه های  

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

دامنه  در  تری  مناطق وسیع  استدرجه    0-5  در  و سومار( قرار گرفته  )قصر شیرین  استان  . شهرهای گرمسیری 

 درجه سلسیوس( را در این فصل پشت سر گذاشته اند.    15تا  20باالترین دما ها )بین 
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 1400فصلنامه زمستان  

 1400-3شماره  

 

  اداره کل هواشناسی استان کرمانشاه 

 های استان نسبت به بلند مدتالف میانگین دمای شهرستانتبندی اخپهنه

 

 
 های استان نسبت به بلند مدت  میانگین دمای شهرستان(: پهنه بندی اختالف 31شکل شماره )

 

امسال نسبت به بلند مدت نشان    زمستان( که اختالف میانگین دما در سطح استان را در  31در شکل باال )شماره  

  کنگاور و شهرستان های  استان شامل    گیالن غرب کوچکی از  نواحی شرقی و قسمت  می دهد، پیداست که در  

درجه سلسیوس، و در قسمت   1.5تا  0.5نسبت به بلند مدت بین میانگین دمای هوا    سنقر،صحنه و هرسیننیمی از 

بین  های   تغییرات  کرمانشاه  از  است.    0.5تا    -0.5کوچکتری  داشته  تغییر  سلسیوس  از درجه  هایی    درقسمت 

 نرمال بوده است.   در حد  در بقیه مناطقداشته است  -1.5تا  -0.5دما  ، اسالم آباد غرب و روانسرداالهو
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 1400فصلنامه زمستان  

 1400-3شماره  

 

  اداره کل هواشناسی استان کرمانشاه 

 1400  زمستان  -تحلیلی بر وضعیت بارش استان  
 

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

 
 

میلی   72.7  (میلی متر  220.2)  نسبت به نرمالمیلی متر و    147.5امسال در استان کرمانشاه    زمستانمیانگین بارش  

میلی   45.4  میلی متر(  102.1)نسبت به سال قبلبارش  کاهش یافته است.   که مقدار قابل مالحظه ای هست،  متر  

نسبت به بلند میلی متر است که    138.4شهرستان کرمانشاه  امسال    زمستانبارش    .، افزایش یافته استمتر می باشد

از بارش    درصد   39.7امسال استان    زمستانبارش  کاهش داشته است.    میلی متر  66.9   ( متر  میلی  205.3  )   مدت

( مقدار، اختالف و مقایسه بارندگی در این ماه برای همه  4. در جدول باال )شماره  نموده استتامین  را  سال آبی  

 شهرستان های استان به نمایش در آمده است.  
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 1400فصلنامه زمستان  

 1400-3شماره  

 

  اداره کل هواشناسی استان کرمانشاه 

 درصد تأمین بارش سال آبی استان

 

 
  1400 زمستان(: درصد تأمین بارش سال آبی استان در 3نمودار شماره )

 

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

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

  هرسین   و   ، قصرشیرینشهرهای استان بویژه صحنه   اکثرکاهش چشمگیری یافته است. از نمودار پیداست که در  

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

 درصد از دوره آماری مشابه کمتر می باشد. 30درصد( تقریبا  40در این فصل )حدود 
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 1400فصلنامه زمستان  

 1400-3شماره  

 

  اداره کل هواشناسی استان کرمانشاه 

 بندی مجموع بارش استان پهنه

 
 1400 زمستانمجموع بارش استان در  (: الگوی پهنه بندی32شکل شماره )

 

را به نمایش می گذارد، مشاهده می شود که در همه جای    زمستان(، که بارش تجمعی  32در شکل باال )شماره  

از دسته    1400کاهش چشمگیری داشته است و دامنه تغییرات بارش تجمعی فصل استان در سال    ندگیاستان بار

باال و پایین پهنه بسیار کمتری نسبت به بقیه البته بازه های متر می باشد که  میلی 232-452میلیمتر تا دسته  29-36

  دارد ، بارندگی استان دامنه تغییرات زیادی  عوارض زمینموقعیت جغرافیایی و  به  با توجه    پهنه ها در بر می گیرد.

متر قرار دارد. همچنین، این نقشه نشان می دهد که در    میلی   132تا    94شود. بیشتر مناطق استان در دامنه بارش  

ارش های بیشتری به وقوع  ب  جوانرود، تازه آباد، روانسر  ،شامل شهرستان های پاوه  استان  شمالینیمه  از  مناطقی  

 پیوسته است.
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 1400فصلنامه زمستان  

 1400-3شماره  

 

  اداره کل هواشناسی استان کرمانشاه 

 1400  زمستانتحلیلی بر وقوع باد در استان طی   

 های سینوپتیک استان  وضعیت سمت و سرعت باد در ایستگاه

 زمستان (: 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) 

 13 180 33 غربی اسالم آباد غرب

 20 250 25 غربی هرسین

 14 260 32 جنوب+جنوب غرب جوانرود 

 18 140 60 شرقی گیالنغرب

 14 180 20 غربی کرمانشاه 

 16 180 27 شمالی قصرشیرین 

 10 300 9 شمال غرب  روانسر 

 22 200 23 جنوب غرب کنگاور

 17 180 30 جنوب غرب سنقر 

 12 180 9 جنوب شرق  سرپل ذهاب

 14 050 29 شرقی تازه آباد 

 

کیلومتر بر ساعت(،  79.2متر بر ثانیه )معادل  22( حداکثر سرعت باد لحظه ای این فصل، 5در جدول باال )شماره 

  20هم سرعت حداکثر باد لحظه ای به  هرسین غربی، البته در ایستگاه  جنوب در جهت    کنگاور مربوط به ایستگاه  

)معادل   ثانیه  بر  غرب   72متر  در جهت  و  ساعت(  بر  به  رسی  کیلومتر  مربوط  غالب  باد  وقوع  درصد  بیشترین  ید. 

متر بر ثانیه    22حداکثر سرعت  وزش باد با  سو می باشد. البته علی رغم    شرقدرصد و    60با    گیالنغربایستگاه  

 خساراتی ناشی از آن گزارش نشده است. در ایستگاه کنگاور، 
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 1400فصلنامه زمستان  

 1400-3شماره  

 

  اداره کل هواشناسی استان کرمانشاه 

 های سینوپتیک استان  گلباد ایستگاه

  
 گلباد کرمانشاه  -33شکل شماره 

 

 گلباد سرپل ذهاب -34شکل شماره 

 

  

 گلباد روانسر  -36شکل شماره  گلباد کنگاور -35شکل شماره 
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 1400فصلنامه زمستان  

 1400-3شماره  

 

  اداره کل هواشناسی استان کرمانشاه 

    
 گلباد سنقر  -40شماره   شکل گلباد هرسین -39شماره   شکل گلباد جوانرود -38شماره   شکل گلباد اسالم آباد غرب -37شماره   شکل

   
 گلباد کرند غرب  -43شماره   شکل گلباد قصرشیرین  -42شماره   شکل گلباد تازه آباد -41شماره   شکل

   
 گلباد پاوه  -46شماره   شکل گلباد صحنه  -45شماره   شکل گلباد گیالن غرب  -44شماره   شکل
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 1400فصلنامه زمستان  

 1400-3شماره  

 

  اداره کل هواشناسی استان کرمانشاه 

 1400 زمستان  -تحلیلی بر وضعیت خشکسالی استان  
 

 
 شش ماهه   SPEIهواشناسی در سطح استان بر اساس شاخصبندی خشکسالی  (:پهنه47شکل شماره )

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

درصد(   90اغلب نقاط استان )بیش از  (، کل استان کاهش شدید بارندگی و در نتیجه خشکسالی داشته اند.  47

و قسمت های   متوسطدارای خشکسالی    ای  کوچک و به شکل پراکندهقسمت هایی  دارای خشکسالی شدید و  

بارش از نرمال کمتر بوده است،  وضعیت بهتری داشته و اختالف  هرسینو سنقر، تازه آباد، پاوهخیلی کوچکی از 

   .داشته اند  خفیف لذا این مناطق خشکسالی
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 1400فصلنامه زمستان  

 1400-3شماره  

 

  اداره کل هواشناسی استان کرمانشاه 

 ها پیوست

 معرفی کلی گلباد 

 

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

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

و  ود  شباشد که با نات یا متر بر ثانیه سنجیده میباد 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  ضها نیز نمایشگر سرعت و جهت باد است.  دهد گلباشد. دایره وسط این گلباد میزان باد آرام در یک منطقه را نمایش می

باد و  گل نشانگر سرعت  باد است طول گلها،  نشانگر تعداد وقوع  به صورت سال.  ها  یا ماهانه ترسیم مییاگلباد  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 میهسپس درصد هر یک از شاخص  فراوانی باد، باد آرام، سرعت و جهت باد محاسبه شده و 

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 د استفاده در ترسیم گلباد نرمافزار مورترین نرم. عمده افزار ویژه گلباد گرددتهیه 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  شرقی، جنوب ها  شرقی،  شرقی، 

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

شود. اگر فراوانی  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،  ستره در سمت هر گ

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

های شهری،  طراحیآمایش سرزمین،  توان به  ز کاربردهای گلباد می.اشوندانات هوا میاثرات محلی باعث تغییرات مهمی در جری

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

 . سنجی برای استفاده از انرژی باد اشاره کردفضای سبز، و امکان
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 1400فصلنامه زمستان  

 1400-3شماره  

 

  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 

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

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

 شود. این اداره کل قرارگرفته است ابراز می

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

تدوین آ برای  اطالعات الزم  تهیه  در  نحوی  به  بینی( که  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

 عبدالرسول جلیلی  -5


