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 99-11شماره بولتن 

 1399ماه  بهمن

 چکیده

میانگین که  را تحت تاثیر خود قرار داد استانبهمن  19 تا 17یازدهم و  تادر روزهاي دوم، دهم فعال سه سامانه 

  درصد کمتر می باشد.  18.4که نسبت به مقدار هنجار این ماه   بر جاي گذاشت،میلیمتر  72.2با  ی برابربارش

سلسیوس  درجه 5.8و قصرشیرین با  -2.1حداقل و حداکثر دماي بهمن ماه استان به ترتیب به ایستگاه سنقر با 

  درجه افزایش نشان می دهند.  2.7درجه  افزایش و قصرشیرین  3.5تعلق دارد، که نسبت به بلند مدت سنقر 

درجه سلسیوس  3.0) به مقدار -1.9که نسبت به بلند مدت ( ،درجه سلسیوس 1.2میانگین دماي استان در این ماه 

  گزارش شد. درجه سلسیوس 12.1و  -0.4ترتیب افزایش داشته است. حداقل و حداکثر دماي شهر کرمانشاه به 

مربوط به  رخ داد که درجه سلسیوس 1/28بیشینه دماي مطلق بهمن ماه استان در روز بیست وهشتم و به مقدار 

  را شکسته است. ماهانهبیشینه دماي رکورد  بیشینه مطلق بهمن ماه امسال بود.ایستگاه سومار 

این  ،چهارم رخ داده استروز در  کهدرجه سلسیوس  -2/13سنقر با مقدار  شهردماي کمینه مطلق بهمن ماه به 

  بهمن بترتیب در سنقر و کنگاور رخ داده اند. 28و  23درجه سلسیوس و در  - 5/29دما در بلند مدت 

 کیلومتر بر ساعت) و مربوط به ایستگاه قصر شیرین در 104.4متر بر ثانیه (معادل  29حداکثر سرعت باد لحظه اي 

  . می شود اشد، که باد خیلی شدیدي محسوبدرصد می ب 19جهت جنوب شرقی می باشد و درصد وقوع آن نیز 

با کاهش بارندگی مواجه بوده  اغلب نقاط استان سه ماه آخر تا پایان بهمن ماه نسبت به دوره مشابه بلندمدت،

  ر شدید حاکم شده است. . مناطقی از مرکز و شمال غرب استان خشکسالی متوسط، شدید تا بسیااست

میلیون  640کیلومتر بر ساعت رسید. با برآورد بعمل آمده  104وزش باد شدید در شهرستان قصرشیرین که به 

تومان به بخش کشاورزي و باغات خسارت وارد شد و سه دستگاه ماشین سواري بر اثر سقوط درخت بر روي 

  آنها متحمل خسارت شدند.

پیش بینی هاي و  آمار به کاربرانروزه وضعیت جوي، ارائه  30، چشم انداز مربوط به تهک کشاورزي گزارشات

  می باشد.فعالیت هاي توسعه هواشناسی کاربردي از اهم  کشاورزيعملیات ویژه سه روزه و توصیه هاي 
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 99-11شماره بولتن 

 1399ماه  بهمن

  

  1399 ماه بهمنبارش استان در  تحلیلی بر وضعیت

  

  استان و مقایسه با سال گذشته و بلند مدتاطالعات بارش   - 1جدول شماره 

  

 

 18.4 نسبت به مقدار هنجار این ماه میلیمتر است که  72.2 کرمانشاه ماه امسال در استان بهمنبارش میانگین 

در سال قبل و بلند مدت به بارش این ماه  بیشتر می باشد. درصد 40.1 نسبت به سال زراعی قبلو کمتر درصد 

بارش سال آبی را از درصد  14.8همچنین بارش این ماه  .)1(جدول شماره  بوده استمیلیمتر  82.6و  52.2ترتیب 

جدول (در جدول باال  .محسوب می شود قابل قبولیمقدار ، تا حدودي نسبت به این زمان در سالکه  نمودتامین 

  . نمایش در آمده استهاي استان به ستان شهرهمه ، اختالف و مقایسه بارندگی در این ماه براي )1شماره 
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 99-11شماره بولتن 

 1399ماه  بهمن

  

  1399ماه  بهمندرصد تأمین بارش سال آبی استان در 

  

  
 درصد تأمین بارش سال آبی استان - 1نمودار شماره 

  

نشان می  بت به بلند مدتکه درصد تامین بارش سال آبی استان را نس )1شماره نمودار  ( باال با توجه به نمودار

، که کاهش در شهرهاي ثالث باباجانی، کاهش داشتهمدت  دبه بلن نسبتشهرهاي استان  همهبارش در  دهد،

شهر همه یافته است. از نمودار پیداست که در کاهش و درصد تامین آب نیز بوده صحنه و جوانرود چشمگیر 

 14.8( در این ماه آبمیانگین استانی درصد تامین کاهش داشته و نسبت به بلند مدت بارندگی استان هاي 

  می باشد. کمتر دوره آماري مشابه درصد از 18تقریبا  درصد)
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 99-11شماره بولتن 

 1399ماه  بهمن

  

  مجموع بارش استان  دي بنپهنه

 

  1399 بهمن ماهمجموع بارش استان در  بنديپهنه  يالگو: )1شکل شماره(

 

ماه استان در  بهمنبارش تجمعی دامنه تغییرات ماه را نشان می دهد،  بهمنکه بارش تجمعی  ،)1شماره ( شکلدر 

دامنه تغییرات که  و بیشتر از آن را نشان می دهد،میلیمتر  120-150دسته  میلیمتر تا 20-30دسته از  99 سال

و قسمت هاي یعنی فقط شهر پاوه از استان  تريپهنه کمو دامنه کم البته دامنه باال . را شامل می شود ديزیا

نقشه  این همچنینرا در بر می گیرد. (دامنه کم)  رجنوبی شهر کرمانشاه (دامنه باال) و سومار و قسمت هایی از سنق

  .است ثبت شده میلیمتر 100تا   60ی بینهای بارش بقیه مناطق استان در  کهنشان می دهد 
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 99-11شماره بولتن 

 1399ماه  بهمن

  

  1399ماه  بهمنتحلیلی بر وضعیت دماي استان در 

  اطالعات دماي استان و مقایسه با بلند مدت - 2جدول شماره 

  

 

به ترتیب به بوقوع پیوسته است در استان ماه امسال که  بهمندماي  و حداکثر حداقل، )2شماره (در جدول 

 درجه  3.5سنقر تعلق دارد، که نسبت به بلند مدت  سلسیوسدرجه  5.8و قصرشیرین با  -2.1با  سنقرایستگاه 

درجه  1.2نشان می دهند. میانگین دماي استان امسال در این ماه درجه افزایش  2.7 قصرشیرین و افزایش

 افزایش داشته است. سلسیوسدرجه  3.0 به مقدار )-1.9( که نسبت به بلند مدتشده است محاسبه  سلسیوس

که نسبت به بلند شده است ثبت  سلسیوسدرجه  12.1و  -0.4 حداقل و حداکثر دماي شهر کرمانشاه نیز به ترتیب

  .داشته است افزایش درجه سلسیوس 4.4و حداکثر  2.5دما حداقل  مدت
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 99-11شماره بولتن 

 1399ماه  بهمن

  استان و مقایسه با بلندمدت ديدماهاي ح

  

  (درجه سلسیوس) ماه بهمندماي بیشینه مطلق  -3جدول شماره 

  

  1399سال 
  بلندمدت  1398سال 

1/28  

  سومار

28/11/99  

7/27  

  قصر شیرین

29/11/99  

7/27  

  قصر شیرین

29/11/99  

  

درجه  1/28ماه و به مقدار  وهشتم بیستروز ماه در استان رخ داده است در  بهمنبیشینه دماي مطلقی که در 

با مقدار  قصرشیرینبه ایستگاه  98در سال این ماه دماي بیشینه مطلق استان  و سومارسلسیوس و مربوط به ایستگاه 

 شکسته شد، بیشینه دماي مطلق 98حداکثر دماي این ماه در سال  ثبتبا توجه به اینکه درجه سلسیوس و  7/27

ماه به ثبت  بیست و نهمدرجه سلسیوس تعلق دارد که در  7/27با دماي قصرشیرین به ایستگاه نیز بلند مدت 

امسال استان هم از سال قبل و هم از بلند  ماه بهمن. مالحظه می شود، بیشینه مطلق ) 3(جدول شماره  رسیده است

  .شکسته شده است ماهانهبیشتر است و این بدین معنی است که امسال هم رکورد بیشینه دماي مدت 

  

  (درجه سلسیوس) ماه بهمندماي کمینه مطلق  -4جدول شماره 

  

  بلندمدت  1398سال   1399سال 

2/13-  

  سنقر

4/11/99  

6/19-  

  سنقر

23/11/99  

5/29-  

 کنگاور

8/11/67  

 

ماه امسال به ایستگاه هواشناسی سنقر با مقدار  بهمن) نشان می دهد که دماي کمینه مطلق  4جدول (شماره 

درجه و در بلند مدت  -6/19که این دما در سال قبل  رخ داده استماه  چهارمدرجه سلسیوس و در  -2/13

رخ داده اند.  کنگاورو سنقر بترتیب در  بهمن بیست و هشتمو  سومبیست و در و بترتیب سلسیوس درجه  -5/29

  است.باالتر بلند مدت و ل ماه امسال نسبت به سال قب بهمناز جدول باال پیداست که دماي کمینه مطلق 



 کرمانشاه اداره کل هواشناسی استان      

 

٧ 

 

 99-11شماره بولتن 

 1399ماه  بهمن

  

  هاي استانمیانگین دماي شهرستان ديبنپهنه

 

 هاي استانمیانگین دماي شهرستان ديبنپهنه -)2شکل شماره (

 

بویژه نوار غربی استان نیمه  هوا در میانگین دماي، )2شماره  شکل( میانگین دماي هوا در استان ديپهنه بندر نقشه 

مناطق  درو قرار گرفته است  سلسیوس درجه 15-20و  10-15 هاي در دامنهگر مناطق استان باالتر و دیمرزي از 

شرقی  نیمهو در  قرار گرفته استدرجه  5-10در دامنه بیشتر و شده دما کمتر میانگین از شمال تا جنوب، مرکزي 

  . ستدر این ماه پشت سر گذاشته ا باالترین دما ها را سومار منطقه قرار دارد.  0-5 میانگین دما در بازه
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 99-11شماره بولتن 

 1399ماه  بهمن

  

  هاي استان نسبت به بلند مدتالف میانگین دماي شهرستانتاخ ديبنپهنه

 

 هاي استان نسبت به بلندمدتاختالف میانگین دماي شهرستان ديپهنه بن -)3شکل شماره (

  

ماه نسبت به بلند مدت نشان می  بهمناستان را در  سطحدر  که اختالف میانگین دما) 3(نقشه شماره در نقشه باال 

درجه سلسیوس باالتر  4.5بیش از تا  1.5کل استان میانگین دما نسبت به بلند مدت حدود دهد، پیداست که در 

درجه  4.5تا   3.5بیشترین افزایش(استان نیمه شمالی و  (داالهو) یغربنیمه ی از یقسمت ها بوده است. در

   .را نشان می دهد درجه سلسیوس) 3.5تا   1.5نوار غربی کمترین افزایش () و مرکز استان با و بیشتر سلسیوس

  



 کرمانشاه اداره کل هواشناسی استان      

 

٩ 

 

 99-11شماره بولتن 

 1399ماه  بهمن

  1399ماه  بهمنتحلیلی بر وقوع باد در استان طی 

  

  هاي سینوپتیک استانوضعیت سمت و سرعت باد در ایستگاه -)5جدول شماره(

  نام ایستگاه

  حداکثر باد  باد غالب

  سمت

  (جهت)

  درصد وقوع

  در ماه

سمت 

  (درجه)

  سرعت

)m/s(  

  15  150  21  غربی  اسالم آباد غرب

  23  160  21 غربی  هرسین

  20  170  16  جنوبی  جوانرود

  16  120  44  شرقی  گیالن غرب

  16  140  18  جنوب شرق-شرقی  کرمانشاه

  29  160  19  جنوبی  قصرشیرین

  9  40  11  جنوب شرقی  روانسر

  19  190  12 جنوب غرب   کنگاور

  18  180  28  جنوب غربی-جنوب  سنقر

  17  160  18  جنوب شرق  سرپل ذهاب

  24 120  34  شرقی  تازه آباد

 

قصر شیرین در کیلومتر بر ساعت) و مربوط به ایستگاه  104.4(معادل  متر بر ثانیه 29حداکثر سرعت باد لحظه اي 

دیدي محسوب می شود خیلی شباد که  می باشد،درصد  19و درصد وقوع آن نیز  جهت جنوب شرقی می باشد

 23وزیده است که مقدار هرسین نیز باد لحظه اي به نسب شدیدي  به دنبال داشته است. در مختصري تاخسارو 

 باد شدیدي گزارش نشده است.خوشبختانه دیگر شهرها کیلومتر برساعت ثبت شده است.  82.8متر برثانیه معادل 

  .اسبه شده استمحتا جنوب غربی  یجنوب ،جنوب شرق در این ماه باد غالب بیشتر مناطق استان
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 99-11شماره بولتن 

 1399ماه  بهمن

  استان سینوپتیکهاي گلباد ایستگاه

 

    
  گلباد کرمانشاه -4شماره  شکل

  

  گلباد سرپل ذهاب -5شماره  شکل

  

    

  گلباد روانسر -7شماره  شکل  گلباد کنگاور - 6شماره  شکل
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 99-11شماره بولتن 

 1399ماه  بهمن

      
  

  گلباد اسالم آباد غرب - 8شماره  شکل

  

  

  گلباد جوانرود -9شماره  شکل

  

  

  گلباد هرسین -10شماره  شکل

  

  

  گلباد سنقر -11شماره  شکل

  

  

      

  گلباد تازه آباد -12شماره  شکل

  

  

  گلباد قصرشیرین - 13شماره  شکل

  

  

  کرند غربگلباد  - 14شماره  شکل

  

  

      
  گلباد پاوه -17شماره  شکل  صحنهگلباد  -16شماره  شکل  گلباد گیالن غرب -15شماره  شکل
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 99-11شماره بولتن 

 1399ماه  بهمن

  1399ماه  بهمندر  استان وضعیت خشکسالیتحلیلی بر 

 

 سه ماهه  SPEIخشکسالی هواشناسی در سطح استان بر اساس شاخص ديبنپهنه -) 18شکل شماره (

  

 با )،4(نقشه شماره  ماه بهمنتا پایان  استان طی دوره سه ماهههواشناسی خشکسالی  ديپهنه بنبر اساس نقشه 

اغلب نقاط  ولی در نهایت ذر و دي جبران شداستان در ماه هاي آ یبارشکم تا حدودي بارش خوب بهمن ماه، 

در اغلب نقاط استان  ،ندگیبار اهشک ، باماه  نسبت به دوره مشابه بلندمدت بهمنسه ماه آخر تا پایان  استان

قسمت کوچکی از و شامل سنقر  شرقشمال قسمت هایی از نیمه شرقی استان، بویژه  .استداشته  خشکسالی

، لذا در این مناطق بهتري داشته و بارش در حد نرمال وضعیت، و جنوب غرب استان کرمانشاهشهرستان شرق 

 ،متوسطخشکسالی  ی از مرکز و شمال غرب استانمناطق یا خشکسالی خفیف داشته است. نداشته وخشکسالی 

  است.  شدهحاکم  دیدش بسیارتا  دیدش
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 ماه  بهمندیدي تحلیلی بر وضعیت هم

سه سامانه ناپایدار فعال و موثر در ایستگاه هاي سطح استان  هاي واصله از گزارشآمار بارندگی و طبق بررسی 

مهمترین سامانه . ه استبهمن منطقه را تحت تاثیر خود قرار داد 19الی  17یازدهم و  الیروزهاي دوم، دهم 

بهمن ماه جو استان را تحت  19تا  17طی روزهاي  که در اینجا مورد تحلیل و بررسی بیشتر قرار می گیرد، بارشی

میلی  200تراز  در واگرایی براي مناسبی شرایط منطقه در جتو بتدریج هسته  ناوه گرفتن قرار تاثیر قرار داد. با

  شد. تراز این در صعودي قائم حرکات و سبب آوردباري فراهم 

 فرارفت باعث آن غربی حرکت و سرخ دریاي شمال روي باري بر میلی 560 ارتفاع کم مرکز گرفتن قرار اب

  به تناوب در استان شد. صعودي قائم حرکات و مثبت تاوایی

 تحت را استان قرار داشت، اروپا شرق جنوب بر که باري میلی 996 فشار کم مرکز باري میلی 1016 هاي زبانه

 منطقهسطح  در هایی ناپایداري آن بدنبال و رو باال صعودي حرکات باعث و داده قرار نسبی هاي همگرایی تاثیر

  )22تا  19(شکل هاي شماره  شد. استان و

  

        

  بهمن 17میلی باري  500): نقشه تراز سطح 20شکل شماره (               بهمن 17 سطح زمینفشاري نقشه ): 19شکل شماره (      
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  بهمن 18میلی باري  500): نقشه تراز سطح 22شکل شماره (                بهمن 18 سطح زمینفشاري نقشه ): 21شکل شماره (    

  

 میلی 1008 فشار کم مرکز باري میلی 1016هاي زبانه) 24و  23(شکل هاي شماره  روز دوم فعالیت سامانه بارشی

  .نمود فراهم استان در ناپایداري براي نسبی شرایطی عربستان بر روي واقع باري

         

  بهمن 19میلی باري  500): نقشه تراز سطح 24شکل شماره (                    بهمن 19 سطح زمینفشاري نقشه ): 23شکل شماره (  

  

میلیمتر در  46.9ساعته  24مربوط به ایستگاه پاوه و بیشترین بارش و متر میلی 146.8بیشترین بارش تجمعی این ماه 

  در کنگاور به ثبت رسید. بهمن ماه ام سی روز 

و متوسط  1.0ایستگاه تابعه استان، در بهمن ماه امسال، متوسط کمینه دماي هوا  20بر اساس داده هاي روزانه از 

درجه زیر صفر در روز چهارم از  11.0ماي کمینه درجه سلسیوس به ثبت رسید. کمترین د 14.0بیشینه آن 

  ام از سومار گزارش شد. 29درجه در روز  28.0کنگاور،  بیشترین دماي بیشینه 
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  1399ماه  بهمناستان طی  تحلیلی بر مخاطرات جوي در

بهمن منطقه را  19الی  17ناپایدار فعال و موثر در روزهاي دوم، دهم الی یازدهم و سامانه  سهماه امسال  بهمندر 

. شایان گذاشتندرا در سطح استان بر جاي مناسبی دمایی بارش هاي  دیلتع تحت تاثیر خود قرار داد که عالوه بر

میلیمتر است که نسبت به مقدار هنجار این ماه   72.2میانگین بارش بهمن ماه امسال در استان کرمانشاه ذکر است، 

ده دیپاز نظر بارندگی ماه،  این پایداراثر گذاري معمولی سامانه هاي نا. لذا با توجه به درصد کمتر می باشد 18

 کیلومتر بر ساعت رسید 104ه است ولی وزش باد شدید در شهرستان قصرشیرین که به به ثبت نرسید یمخرب

میلیون تومان به بخش  640با برآورد بعمل آمده  .بویژه به باغات این شهرستان شدسبب ایجاد خساراتی 

رزي و باغات خسارت وارد شد و همچنین سه دستگاه ماشین سواري بر اثر شکستن و سقوط درخت بر کشاو

  حمل خسارت شدند.تروي آنها م
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  1399ماه  بهمناستان طی  بهمنگزارشی از فعالیت هاي توسعه هواشناسی کاربر

  

  

  شد.انجام عملیات کشاورزي محافظت از ادوات و جهت به کشاورزان الزم هاي توصیه  

  شد.  به سازمان مدیریت و برنامه ریزي استان ارائهگزارش طرح تحقیقاتی پیش بینی بلند مدت  

 تهیه شد. ویژه طرح تهکروزه  30 چشم انداز وضعیت جوي  

  راهنمایی و ارائه آمار به کاربران، بویژه محققین و پیمانکاران پروژه هاي عمرانی و متقاضیان احداث طرح

  هاي زودبازده در بخش کشاورزي مانند گلخانه ها، صورت گرفت.

 پیش بینی هاي این بخش بویژه پیش بینی هاي سه روزه و توصیه هاي کشاورزي که خروجی جلسه بحث و

  بولتن به کاربران در سطح استان اطالع رسانی شد. 8کارشناسان جهاد کشاورزي انجام، و در قالب  تبادل نظر با

  و به سازمان ارسال شدگزارشات مربوط به تهک کشاورزي تهیه.  
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  هاپیوست

  

 

 گرفته اند.هایی از استان که در این ماهنامه مورد استفاده قرار نقشه پراکنش ایستگاه - 1پیوست شماره 
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  گلبادکلی  معرفی -2پیوست شماره 

دهد: سه مشخصه اصلی شاخص باد را نمایش می و باشدهاي باد در یک منطقه میلباد، نمودار و شکلی اقلیم شناختی براي نمایش مشخصات و ویژگیگ

هایی که براي شاخص باد انجام شده و باد به وقوع پیوسته است. سرعت دبانیبهمننی وقوع باد، تعداد اجهت باد. منظور از فراوو  فراوانی وقوع باد، سرعت باد

دهد که یکی از جهات اصلی و فرعی جهت باد، جریان غالب باد را نشان میو شود باشد که با نات یا متر بر ثانیه سنجیده میباد نشانگر میزان جریان هوا می

ها نیز نمایشگر سرعت و دهد گلباشد. دایره وسط این گلباد میزان باد آرام در یک منطقه را نمایش میمیساختار کلی گلباد به شکل گل باز شده . باشدمی

به دو روش  وگردند ترسیم می ماهانهنه یا یاگلباد به صورت سال. ها نشانگر تعداد وقوع باد استها، نشانگر سرعت باد و طول گلخامت گلضجهت باد است. 

هاي باد منطقه آمار و اطالعات هواشناسی گرفته شده و تعداد فراوانی باد، باد آرام، سرعت و . در روش دستی ابتدا شاخصشودهیه میافزاري تدستی و نرم

ها بر حسب این درصد ترسیم شود.میزان قطر دایره و طول و ضخامت گلا نسبت به کل گرفته میهجهت باد محاسبه شده و سپس درصد هر یک از شاخص

افزار مورد نرم ترین. عمدهافزار ویژه گلباد گرددتهیه شده و وارد نرمExcelافزاري باید آمار و اطالعات در یک فایلبراي ترسیم گلباد به روش نرمد. دگرمی

مرکزي آن درصد فراوانی  اند که در دایرههاي هم مرکزي تشکیل شدهاست. نمودارهاي به دست آمده از دایره WR-plotافزار استفاده در ترسیم گلباد نرم

،  شرقی، جنوب شرقی، شرقی، جنوب ها غالباً در هشت سمت شمال، شمالهاي باد بر روي دایره شود. سمت متر بر ثانیه نوشته می 5/0وزش بادهاي کمتر از 

شوند. آنگاه می بهمنبنگروه دسته 8انی به هاي باد نیز بر اساس روش سازمان هواشناسی جهشود. سرعت غربی نمایش داده می و شمال یغربی، غرب جنوب

هاي مختلف با یکدیگر جمع شوند و  شود. اگر فراوانی هر گستره در سمت ها مشخص می فراوانی هر گستره سرعت باد با توجه به سمت باد بر روي دایره

فسیر یک گلباد بدون است که تعداد کل بادها لحاظ شده است. تفراوانی آرامه نیز به آن افزوده شود، حاصل صدرصد را نشان خواهد داد، و این به این معن

آمایش سرزمین، توان به ز کاربردهاي گلباد می.اشوندنقشه برجستگی (توپوگرافی) دشوار است زیرا اثرات محلی باعث تغییرات مهمی در جریانات هوا می

یابی جهت گسترش فضاي عدم استقرار صنایع آالینده در جهت باد غالب منطقه، مکانهاي ورزشی و غیره، ها، زمینهاي شهري، طراحی باند فرودگاهطراحی

  .سنجی براي استفاده از انرژي باد اشاره کردسبز، و امکان
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  و تشکر دیرتق

  

جداول، نمودارها و نقشه هاي  اغلب که خشکسالی ریت بحراندیماقلیم و و تشکر از همکاران مرکز ملی  دیرمراتب تق -1

 گردد. می ابراز داده است، دراختیار این اداره کل قراررا مورد استفاده در این بولتن 

 دیره اند سپاسگزاري و تقنقش داشتاین بولتن که به نحوي در تهیه اطالعات الزم براي تدوین  از تمامی همکاران استانی -2

 . می نماییم 

  : 11بولتن شماره همکاران 

  علی محمد زورآوند -1

 شاهپور شایگان مهر -2

 فرهاد قیاسی -3

 ديحمزه مرا -4

  


