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 01-02 شماره بولتن

 1401ماه   اردیبهشت

 چکیده 

روز هوای استان غبارآلود   25قریب به    همچنین.  داشتیممتر    میلی   46  متوسط بارش  با   ، در این ماه دو سامانه بارشی

 .    کاهش داد شدت  در نواحی مرزی را بهبخصوص  خاک میدان دید گسترده گرد و شد و توفان های 

درصد افزایش داشته است.     7.9میلی متر و نسبت به هنجار    47.3میانگین بارش اردیبهشت ماه استان کرمانشاه  

   ی بود.افزایش  هنجارسال آبی را تامین نمود و نسبت به   ندگی درصد از بار 51.2بارش سال آبی جاری تا پایان ماه، 

درجه سلسیوس و حداکثر آن    6.2حداقل دمای اردیبهشت امسال که در استان بوقوع پیوست به ایستگاه سنقر با  

با   بلند مدت  داشتدرجه سلسیوس تعلق    31.7به قصرشیرین  به  کاهش  درجه سلسیوس    0.2  هر دو  ، که نسبت 

درجه سلسیوس محاسبه شده است که نسبت به بلند     9.5نشان می دهند. میانگین دمای استان امسال در این ماه  

 درجه سلسیوس افزایش داشته است.  0.4( به مقدار 9.1مدت )

  رخ داده است. درسومار    و دردرجه سلسیوس    39.5با مقدار  اردیبهشت ماه  بیشینه دمای مطلق استان در سی ام  

 . تعلق دارد 31/02/1400 با رخداد در درجه سلسیوس  44.4مقدار با سومار  این دما بهلند مدت نیز  ب

درجه سلسیوس تعلق دارد که در نوزدهم ماه رخ    0.8دمای کمینه مطلق اردیبهشت ماه امسال به سنقر  با مقدار  

 است.  در سنقر رخ داده  و درجه سلسیوس  -3.2در بلند مدت این دما داده است و 

هت غرب  درصد در ماه و در ج  19کیلومتر بر ساعت و در هرسین با وقوع    97.2حداکثر سرعت باد لحظه ای  

 باد غالب استان بیشتر در جهت غرب و جنوب غربی بوده است.  .وزیده است که باد شدیدی محسوب می شود

بلند مدت وضعیت   به  نسبت  اردیبهشت  بارش  اینکه  بار   بهتریبا  بر    شداشت، کاهش  آن  تاثیر  و  قبل  های  ماه 

  .خشکسالی سه ماهه، اکثر نقاط استان ، البته با شدت کمتری، درگیر خشکسالی از خفیف تا شدید شده اند

بارش،   اثر  معابر خسارتی  بر  آبگرفتگی  نشدبجز  هایی  گزارش  و  کم. سامانه  باد  با وزش  غبار    رطوبت  و  گرد 

به شدت کاهش دهند و سبب تعطیلی مدارس و دانشگاه ها شود.    استان توانستند دید افقی را بخصوص در غرب  

کیلومتر بر ساعت و مربوط به ایستگاه هرسین بود که باد  شدیدی محسوب    97.2حداکثر سرعت باد لحظه ای  

 می شود ولی  خسارتی ناشی از آن گزارش نشد. 

تهک،  های  گزارش  جغرافیا،  ارائه  دبیران  آموزش  و  ،    انتشار  بازدید  استانی، ماهنامه    شرکت در جلسات درون 

حضوری  مشاوره  و  کشاورزان   -راهنمایی  به  دانشجویان  تلفنی  هوا،  ،  و  وضع  مدت  بلند  انداز  در  چشم  توصیه 

 .می باشد دیو رسم نمودار های دمایی از اهم فعالیت های توسعه هواشناسی کاربرصرفه جویی از مصرف آب 
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 01-02 شماره بولتن

 1401ماه   اردیبهشت

 1401 ماه اردیبهشتبارش استان در  تحلیلی بر وضعیت

 

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

 

 

استان  اردیبهشتبارش  میانگین   در  امسال  است که    میلی  47.3  کرمانشاه  ماه  ماه متر  این  مقدار هنجار  به    نسبت 

بوده  متر    میلی  43.8و    0.5سال قبل و بلند مدت به ترتیب    بارش  داشته است.  افزایش درصد      7.9  (متر  میلی  43.8)

بارش سال آبی را تامین  از  درصد    51.2  ،جاری تا پایان این ماه  آبی سال  همچنین بارش    .(1)جدول شماره    است

شماره  جدول  )در جدول باال    .یافته است  افزایش  بارشو سال قبل    بلند مدتبازه مشابه  نسبت به    و  ه استنمود

 های استان به نمایش در آمده است. ستان شهرهمه ، اختالف و مقایسه بارندگی در این ماه برای (1
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 01-02 شماره بولتن

 1401ماه   اردیبهشت

 1401ماه  اردیبهشتپایان  تادرصد تأمین بارش سال آبی استان 

 
 درصد تأمین بارش سال آبی استان  -1نمودار شماره 

 

دوره مشابه در  بت به را نسماه   اردیبهشتتا پایان  درصد تامین بارش سال آبی استان  (1شماره نمودار  ) باال  نمودار

شهرهای استان    همهدر  ، نسبت به دوره آماری  سال زراعی امسال  کم  بارشبا توجه به    .نشان می دهدرا    بلند مدت 

  با توجه به بارندگی درصد تامین آب نیز    .استداشته  کاهش    ماه  اردیبهشتتا پایان    بارندگیمدت    دنسبت به بلن

  65. بیشترین درصد تأمین بارش سال آبی با مقدار  نشان می دهد  قابل مالحظه  یکاهش، نسبت به بلند مدت  کمتر

نشان می  درصد تأمین بارش سال آبی همه شهرهای استان را  باال به وضوح    نمودار   تعلق دارد.   پاوه درصد به شهر  

  دهد.
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 01-02 شماره بولتن

 1401ماه   اردیبهشت

 مجموع بارش استان    دیبن پهنه

 

 1401 ماه اردیبهشتمجموع بارش استان در  دی بنپهنه  یالگو : (1شکل شماره)

 

بازه  بیشترین بارش ها در  از شکل پیداست که  ماه را نشان می دهد،    اردیبهشتبارش تجمعی    ،(1شماره  )  شکل

  مرزی نواحی اتفاق افتاده است.  صحنهو  ، کرمانشاه،هرسینجوانرود، پاوهدر قسمت های از متر  میلی  70 بیشتر از

و در    شته انددا  میلی متر    20تا    5محدوده    بارشی در و ثالث بابا جانی  شامل سرپل ذهاب، قصرشیرین    ازاستان  

استان کرمانشاه   مناطق  اند     70تا    20در محدوده  اکثر  متر داشته  با  که  میلی  استان در مقایسه  مناطق گرمسیری 

 . محسوب می شود بیشتری  شبار
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 01-02 شماره بولتن

 1401ماه   اردیبهشت

 های استان نسبت به بلند مدتالف بارش شهرستانتبندی اخپهنه

 
 به بلند مدت ستان نسبت ا تجمعی بارش  اختالف دی بنپهنه   یالگو (: 2شکل شماره)

 

ماه را نشان می دهد، از شکل پیداست که بیشترین بارش ها در بازه    اردیبهشت(، بارش تجمعی  2شکل )شماره  

اغلب نقاط استان بارشی در  اتفاق افتاده است.    شرقی صحنه و شمال هرسینمیلی متر در نیمه     80تا    60بیشتر از  

غرب استان   و  (وکلیایی  استان )سنقر  شمال غربینواحی  ته است.  میلی متر بیشتر از هنجار را داش  20حد هنجار تا  

باباجانی، سرپل ذهاب ثالث  های  تا حدود    قصرشیرین  ،شامل شهرستان  بین صفر  از    میلی  20بارشی  متر کمتر 

 داشته اند.  هنجار
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 01-02 شماره بولتن

 1401ماه   اردیبهشت

 1401ماه  اردیبهشتتحلیلی بر وضعیت دمای استان در  

 مقایسه با بلند مدتاطالعات دمای استان و  -2جدول شماره 

 

 

با    سنقر  های  به ایستگاهبوقوع پیوسته است  در استان  ماه امسال که    اردیبهشتحداقل دمای  ،  (2شماره  )در جدول  

سنقر  تعلق دارد، که نسبت به بلند مدت    سلسیوسدرجه    31.7قصرشیرین با    بهحداکثر آن  و    درجه سلسیوس  6.2

نشان می دهند. میانگین دمای استان امسال در    کاهش  درجه سلسیوس  0.2  قصرشیرینو    سلسیوسدرجه    0.2به  

ماه   است  محاسبه    سلسیوس درجه    16.5این  مدتشده  بلند  به  نسبت  مقدار  (16.3)  که    سلسیوسدرجه    0.2  به 

است. داشته  میانگین  حداکثر  ، حداقل  افزایش  ترتیب  و  به  نیز  کرمانشاه  درجه    15.2و      22.7و    7.8  دمای شهر 

و    کاهش  درجه   0.2حداکثر دما    ،  درجه افزایش  0.2، حداقل دما  که نسبت به بلند مدتشده است  ثبت    سلسیوس

   .است  داشته تغییری ن درجه سلسیوس 0.0 دما  میانگین
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 01-02 شماره بولتن

 1401ماه   اردیبهشت

 استان و مقایسه با بلندمدت دی دماهای ح

 ماه  اردیبهشتدمای بیشینه مطلق   -3جدول شماره  

 )درجه سلسیوس(

 بلندمدت 1400سال  1401سال 

5/39 

 سومار 

30/02/1401 

4/44 

 سومار 

31/02/1400 

4/44 

 سومار 

31/02/1400 

 

است  درجه سلسیوس  39.5 آن و مقداررخ داده است ماه   سی امدر استان  امسالماه  اردیبهشتبیشینه دمای مطلق 

ایستگاه    که به  باشد.  سومارمربوط  استان    می  بیشینه مطلق  بلند مدت    قبل در سال  این ماه  دمای  ایستگاه    به نیز  و 

، و این بدین معنی است که سال  تعلق دارد  02/1400/ 31در تاریخ    با رخداد  درجه سلسیوس  44.4مقدار    سومار

مطلق    دمای  بیشینه  که  می شود  . مالحظهرخ داده است  (  3)جدول شماره  بیشینه مطلق دما در دوره آماری  قبل  

 . است کمتر سلسیوس درجه 3.9 و بلند مدت  سال قبل  از امسال استان    ماه اردیبهشت 

 

 ماه  اردیبهشتمطلق  دمای کمینه -4جدول شماره  

 )درجه سلسیوس(

 بلندمدت 1400سال  1401سال 

8/0 

 سنقر 

19/02/1401 

6/2 

 کنگاور

05/02/1400 

2/3- 

 سنقر 

05/02/1398 

 

با مقدار      سنقرماه امسال به ایستگاه هواشناسی    اردیبهشت( نشان می دهد که دمای کمینه مطلق    4جدول )شماره  

 -3.2و در بلند مدت    2.6این دما در سال قبل    و  رخ داده استماه    نوزدهمدر    کهتعلق دارد  درجه سلسیوس    0.8

خ داده  ر کنگاور  و سنقر  در    1398و    1400در سال های  به ترتیب  و    اردیبهشت هر دو در پنجم  و سلسیوس  درجه  

مطلق   پیداست که دمای کمینه  باال  از جدول  قبل  اردیبهشتاند.  به سال  نسبت  امسال  درجه سلسیوس   1.8  ماه 

 .افزایش داشته است درجه سلسیوس  4.0بلند مدت به  نسبت کاهش و
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 01-02 شماره بولتن

 1401ماه   اردیبهشت

 های استانمیانگین دمای شهرستان  دیبن پهنه

 

 های استان میانگین دمای شهرستان ندیبپهنه -(3شکل شماره )

 

بننقشه   استاندی  پهنه  در  هوا  دمای  دهد  (3شماره    شکل)  میانگین  می  ماهدما  ،  نشان  روال  در  قبل،    های  طبق 

گر مناطق  دیاز    (قسمت های از ثالث بابا جانیو    ، گیالن غرب، سرپل ذهاب)قصرشیرین  مرزی  های  شهرستان

مراتب  استان   و  به  دامنهباالتر  است  سلسیوس  درجه  30-20  در  گرفته  قسمت    استانمناطق  گر  دی  در  .قرار  که 

در  البته    .داردقرار  سلسیوس  درجه    15-10  های  در دامنهبیشتر  و  شده  دما کمتر  میانگین  ،  بزرگی از استان هست

 . استدرجه سلسیوس  10-5زه به صورت پراکنده در با  مرکزی کمتری از نواحی شرقی و قسمت های
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 01-02 شماره بولتن

 1401ماه   اردیبهشت

 های استان نسبت به بلند مدتالف میانگین دمای شهرستانتاخ  دیبن پهنه

 

 های استان نسبت به بلندمدتاختالف میانگین دمای شهرستان دی پهنه بن  -(4شکل شماره ) 

 

ماااه نساابت بااه بلنااد ماادت  اردیبهشتاستان را در  سطح در  که اختالف میانگین دما( 4شماره   شکل)در نقشه باال  

درجااه  -2.5بااین صاافر تااا  نسبت بااه بلنااد ماادت، استان نوار مرکزی و شمال شرق  در  میانگین دمانشان می دهد،  

و نیمااه غرباای  )کنگاور، سنقر، صحنه، هرسینشرقیشهرهای بخش هایی از  دردما . ستداشته اکاهش  سانتیگراد  

 1.5تااا  0.5 بااین هرسااین و جنااوب کرمانشاااهقصر سرپل ذهاب، ثالث باباجانی، داالهو،گیالن غرب، استان شامل 

به شااهر درجه سانتیگراد    2.5تا    1.5و بین  بیشترین افزایش  که  از نقشه پیداست    داشته اند.  افزایشسانتیگراد  درجه  

 گیالن غرب تعلق دارد. 
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 01-02 شماره بولتن

 1401ماه   اردیبهشت

 1401 اردیبهشتتحلیلی بر وقوع باد در استان طی   

 

 های سینوپتیک استان وضعیت 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) 

 11 260 43 غربی اسالم آباد غرب

 27 250 19 غربی هرسین

 9 250 29 غربی جوانرود 

 13 100 57 شرقی گیالنغرب

 20 200 27 غربی کرمانشاه 

 19 180 23 شمالی قصرشیرین 

 10 150 13 شمال غرب روانسر 

 14 230 17 جنوب غرب کنگاور

 13 210 35 جنوب غرب سنقر 

 20 210 16 جنوب شرق  سرپل ذهاب

 11 140 26 غرب تازه آباد 

 

 کیلومتر بر  97.2)معادل    متر بر ثانیه  27حداکثر سرعت باد لحظه ای  ( مشاهده می شود که  5در جدول )شماره  

ایستگاه   به  مربوط  و  وقوع  بهرسین  ساعت(  ماه  درصد    19ا  باد    استوزیده    غرب  در جهت  و در    شدیدی که 

های کرمانشاه و  کیلومتر بر ساعت( در شهر  72متر برثانیه )معادل    20باد    ،این ایستگاهبعد از    ،محسوب می شود  

سرعت   .وزیده استدرصد وقوع در ماه و در جهت های غربی و جنوب شرقی  16و   27به ترتیب با سرپل ذهاب 

غرب و جهت  بیشتر در  استان  در این ماه باد غالب    در جدول آمده است.گر شهرها  دیو جهت وزش حداکثر باد  

 بوده است. جنوب غربی 
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 01-02 شماره بولتن

 1401ماه   اردیبهشت

 استان  سینوپتیکهای گلباد ایستگاه

 

  
 گلباد کرمانشاه  -5شماره  شکل

 

 

 گلباد سرپل ذهاب -6شماره  شکل

 

 

  

 گلباد روانسر -8شماره   شکل گلباد کنگاور   -7شماره  شکل
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 01-02 شماره بولتن

 1401ماه   اردیبهشت

    
 گلباد اسالم آباد غرب  -9شماره   شکل

 

 گلباد جوانرود -10شماره   شکل

 

 گلباد هرسین  -11شماره   شکل

 

 گلباد سنقر  -12شماره   شکل

 

 
 

 

 گلباد تازه آباد -13شماره   شکل

 

 گلباد قصرشیرین  -14شماره   شکل

 

 کرند غرب گلباد  -15شماره   شکل

 

   
 گلباد پاوه  -18شماره   شکل صحنه گلباد  -17شماره   شکل گلباد گیالن غرب  -16شماره   شکل
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 01-02 شماره بولتن

 1401ماه   اردیبهشت

 1401ماه  اردیبهشتدر  استان  تحلیلی بر وضعیت خشکسالی

 

 سه ماهه   SPEIخشکسالی هواشناسی در سطح استان بر اساس شاخص دی بنپهنه -( 19شکل شماره )

 

نقشه   اساس  بنبر  شاخص   استانهواشناسی  خشکسالی    دیپهنه  اساس  ماهه  SPEIبر  سه  دوره  پایان    طی  تا 

امسال نسبت به بلند مدت در وضعیت مناسبی قرار  با اینکه بارش اردیبهشت ماه    (،19شماره    شکل)  ماه   اردیبهشت 

البته با شدت   ،  استاناکثر نقاط  کسالی سه ماهه،  شهای قبل و تاثیر آن بر محاسبات خماه کاهش بارندگی  داشت،  

که خشکسالی شدید این ماه بسیار    شده اندشدید  تا  خفیف  از  کمتری نسبت به ماه های قبل، درگیر خشکسالی  

و گیالنغرب داالهو  از  های کوچکی  در بخش  و  است  محدود  داده  پیداست که.  رخ  مذکور  قسمت    از شکل 

 هستند.در حد هنجار  خشکسالی نداشته و و صحنه  کرمانشاه از   کوچک ییها
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 01-02 شماره بولتن

 1401ماه   اردیبهشت

 1401سال  ماه اردیبهشت -استان دیدی تحلیلی بر وضعیت هم 

 

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

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

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

به   اختصاص داشت؛  اول  به سامانه  به طور غالب  استان که  بارش  متوسط  ماه،  این  متوسط    46در  میلیمتر رسید. 

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

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

( حرکت شرق سوی  20متری )شکل شماره    5720میلی باری با پربند مرکزی بسته    500گسترده بود و در سطح  

( و همخوانی مناسبی با  21میلی بار )شکل شماره    1010تا    1005کندی داشت. در سطح زمین نیز فشار هوا بین  

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

متری از    میلی  39ع این شرایط و ماندگاری زیادی توانست میانگین بارش  غرب ایران هدایت می نمود که مجمو

  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   21اردیبهشت                 شکل شماره )  6میلی باری  500(: ارتفاع 20شکل شماره )      
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 01-02 شماره بولتن

 1401ماه   اردیبهشت

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

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

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    26دکامتر سوریه  ایران  اردیبهشت شمال غرب 

  500نات، اثری از این ناوه در سطح  در روز سه شنبه با مداری شدن جریا   (  22. )شکل شماره  تحت تاثیر گرفت

 دیده نمی شد.      ( 23)شکل شماره میلی باری

 

         
 اردیبهشت        26میلی باری در  500(: ارتفاع 23شکل شماره )          اردیبهشت   25میلی باری در  500(: ارتفاع 22شکل شماره )
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 01-02 شماره بولتن

 1401ماه   اردیبهشت

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

میلی بار در    1008میلی بار روز قبل را به    1012فراگرفته و توانست فشار استان کرمانشاه را از  (  25و    24شماره  

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

 

     
 اردیبهشت    26(: نقشه فشاری سطح دریا در 25شکل شماره )         اردیبهشت   25(: نقشه فشاری سطح دریا در 24شکل 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.  ( 27و  26)شکل های شماره سوریه و مرز سوریه و عراق، تا مرکز و شرق عراق 

               
  اردیبهشت   26(: نقشه باد سطح زمین در 27شکل شماره )        اردیبهشت   25در   زمینسطح باد (: نقشه 26شکل شماره )  
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 01-02 شماره بولتن

 1401ماه   اردیبهشت

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  12یکشنبه تا   و    28)شکل های شماره    روز دوشنبه، غربی بودن جریانات از سوریه تا شرق عراق و غرب 

 میلی باری است.   850، مهمترین نکته در بررسی نقشه خطوط جریان سطح ( 29

 

      
 اردیبهشت  25در  خطوط جریان(: نقشه 29شکل شماره )                    اردیبهشت 25در  خطوط جریان(: نقشه 28شکل شماره )   

 

و    30)شکل های شماره    این توفان در ساعات اولیه روز یکشنبه روی اردن تشکیل و هم سو با جریانات جوی

 توسعه یافت.  ( 31

                
                             اردیبهشت 26(: تصویر ماهواره ای غبار در 31شکل شماره )            اردیبهشت 25ماهواره ای غبار در (: تصویر 30شکل شماره )  
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 01-02 شماره بولتن

 1401ماه   اردیبهشت

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 100ساعت کمتر از  23سه شنبه به مدت   06دوشنبه تا ساعت  06همچنین از ساعت 

 

 ماه اردیبهشتدما در بیشینه و کمینه بی هنجاری دیدی ب(بررسی هم

 

بارش دیرهنگام دهه نخست آن، توفااان هااای گردوخاااک در استان، موج    1401مهمترین ویژگی اردیبهشت ماه  

شیب افزایش دمااای بیشااینه باایش از (  2شماره  )نمودار    طبق  پی در پی و کاهش نسبی دما در دهه نخست آن بود.

تر از سال گذشته و درجه سلسیوس خنک  3سال گذشته و نرمال بوده است. در مجموع میانگین دمای هوا حدود  

 رمال بوده است. و نیم درجه بیش از ن1

 

 
 1400 اردیبهشتایستگاه فرودگاه کرمانشاه در ماه  بیشینهسری زمانی دمای  -2نمودار شماره 

 

اردیبهشت  26تا  20بطوریکه در  روزهای   روز آخر ماه کمتر از هنجار  10در روزهای ابتدایی ماه و  دمای کمینه  

  (3نمودار شماره  )رسید.  بیشتر از هنجار به ی ماه دمادر بقیه روزها. کاهش دما در اکثر نقاط استان محسوس بود
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 01-02 شماره بولتن

 1401ماه   اردیبهشت

 
 1400 اردیبهشت سری زمانی دمای کمینه ایستگاه فرودگاه کرمانشاه در ماه  -3نمودار شماره  

 

 ماه   اردیبهشتج( تحلیل سنجش از دور میانگین دما در 

 

ماه اندازه گیری   اردیبهشت(، میانگین دما MODISبا استفاده از الگوریتم های سنجش از دور و تصاویر)سنجنده 

درجه سلسیوس می باشد. بیشترین دما ها به ترتیب   26  تا  13  (، دامنه تغییرات آن از32شده است. )شکل شماره  

بخش های شمال شرق    به ترتیب مربوط بهمربوط به سومار و قصرشیرین و کمترین آنها به بخش هایی از استان،  

 تعلق دارد.  شمال غرب داالهو  مرز بین سنقر و صحنه،اورامانات، شمال شرقی کرمانشاه، 

        

 ماه  اردیبهشتنقشه بی هنجاری میانگین دما  –( 33شکل شماره )            نقشه میانگین دما اردیبهشت ماه    –( 32شکل شماره )  

سال گذشته،    15(، اختالف میانگین دمای اردیبهشت ماه با میانگین  33شماره  طبق نقشه بی هنجاری دما )شکل  

استان حدود   نقاط  اغلب  از    1تا    -  .  9در  هایی  بخش  به  مربوط  تغییرات  بیشترین  است.  متغییر  درجه سلسیوس 

 شهرستان های کرمانشاه، داالهو و جوانرود است.  

اندازگیری شده تصاویر، مقادیر دما ممکن    سال گذشته(  15الزم به ذکر است که، به دلیل اختالف بازه زمانی)

 سال( ایستگاه تطابق کامل نداشته باشد. 15است با دمای ثبت شده در بازه زمانی)بیشتر از 

 



 اداره کل هواشناسی استان کرمانشاه     

 

20 

 

 01-02 شماره بولتن

 1401ماه   اردیبهشت

 1400ماه  اردیبهشتاستان طی  تحلیلی بر مخاطرات جوی در

 

بارش مناسبی به همراه داشتند و  که    اثرگذار بودندبر جو منطقه  بارشی  سامانه ناپایدار    دو  ماه امسال  اردیبهشت در  

در  .  ندبه بار نیاورد  یخسارتخوشبختانه  بجز آبگرفتگی معابر،    ، این موقع از سال بودند  معمولچون سامانه های  

همراه  در سطح استان  ورود گرد و غبار  این ماه سامانه هایی که از رطوبت کافر برخوردار نبوده و با وزش باد و  

توانستند و  بخصوص   دید  بودند  را  استان    افقی  غربی  نیمه  زیاد  در  ماندگاری  سبب  و  دهند  به شدت کاهش  با 

ها ش دانشگاه  و  مدارس  ای  د.  وتعطیلی  لحظه  باد  ایستگاه    97.2حداکثر سرعت  به  مربوط  و  ساعت  بر  کیلومتر 

 .شدنگزارش خسارتی ناشی از آن   باد  شدیدی محسوب می شود ولی بود که  هرسین
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 01-02 شماره بولتن

 1401ماه   اردیبهشت

 1401ماه  اردیبهشت  دیگزارشی از فعالیت های توسعه هواشناسی کاربر

 

   روزه دمای کمینه ویژه سامانه تهک تهیه شد. 90چشم انداز وضعیت جوی   -1

 راهنمایی و ارائه آمار به کاربران، بویژه محققین و پیمانکاران پروژه های عمرانی به عمل آمد.  -2

 پیش بینی های این بخش بویژه پیش بینی های سه روزه و توصیه های کشاورزی که خروجی جلسه بحث و -3

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

 ترسیم شد. 1401ماه سال   اردیبهشت نقشه میانگین دما و بی هنجاری میانگین دمای  -4

ماه تهیه و از طریق فضای مجازی به کاربران استانی    اردیبهشت   اردیبهشتاطالع رسانی و نمودارهای کاربر  -5

 ارائه شد.  

 در تهیه بولتن ماهیانه همکاری شد.  -6

 شد.  تهیه ش های ماهیانه تهک کشاورزی گزار  -7

 کرمانشاه   ی شهردبیران جغرافیا آموزش عملیانجام بازدید و  – 8

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 اداره کل هواشناسی استان کرمانشاه     

 

22 

 

 01-02 شماره بولتن

 1401ماه   اردیبهشت

 

 ها پیوست

 گلباد کلی  عرفیم ✓

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

نمایش می را  بادباد  باد، سرعت  وقوع  فراوانی  فراوو    دهد:  از  منظور  باد.  تعداد  اجهت  باد،  وقوع  برای  دبانیاردیبهشتنی  که  هایی 

-سنجیده میباشد که با نات یا متر بر ثانیه  شاخص باد انجام شده و باد به وقوع پیوسته است. سرعت باد نشانگر میزان جریان هوا می

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

باد آرام در یک منطقه را نمایش میشده می ها نیز نمایشگر سرعت و جهت باد است.  دهد گل باشد. دایره وسط این گلباد میزان 

به   و گردند ترسیم می ماهانه نه یا یاگلباد به صورت سال. ها نشانگر تعداد وقوع باد استسرعت باد و طول گلها، نشانگر خامت گلض

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

شود.میزان  ا نسبت به کل گرفته میهحاسبه شده و سپس درصد هر یک از شاخصتعداد فراوانی باد، باد آرام، سرعت و جهت باد م

افزاری باید آمار و اطالعات  برای ترسیم گلباد به روش نرم.  شودها بر حسب این درصد ترسیم میقطر دایره و طول و ضخامت گل

نرمExcelدر یک فایل نرمافنرم  ترین. عمده شودافزار ویژه گلباد  تهیه شده و وارد  استفاده در ترسیم گلباد  -WRافزار  زار مورد 

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

شرقی، رقی، شرقی، جنوبشها غالباً در هشت سمت شمال، شمال های باد بر روی دایره شود. سمت متر بر ثانیه نوشته می   5/0کمتر از  

داده میو شمال  یغربی، غرب، جنوب جنوب نمایش  به  شود. سرعتغربی  هواشناسی جهانی  اساس روش سازمان  بر  نیز  باد    8های 

دایره می  اردیبهشت بنگروه دسته بر روی  باد  به سمت  توجه  با  باد  هر گستره سرعت  فراوانی  اگر  ها مشخص می شوند. آنگاه  شود. 

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

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

های  طراحیآمایش سرزمین،  توان به  ز کاربردهای گلباد می.اشوند مهمی در جریانات هوا می  است زیرا اثرات محلی باعث تغییرات

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

 .ره کردسنجی برای استفاده از انرژی باد اشاگسترش فضای سبز، و امکان
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 01-02 شماره بولتن

 1401ماه   اردیبهشت

 

 و تشکر  دیر تق

 

جداول، نمودارها و نقشه های    اغلب  که  خشکسالی  یت بحراندیرماقلیم و  و تشکر از همکاران مرکز ملی    دیرمراتب تق -1

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

  دیره اند سپاسگزاری و تق نقش داشتاین بولتن  که به نحوی در تهیه اطالعات الزم برای تدوین    از تمامی همکاران استانی -2

 . می نماییم 

 : 1401سال ماه  اردیبهشت (02)شماره بولتنهمکاران 

 علی محمد زورآوند  -1

 مهر  شاهپور شایگان -2

 دیمحمد احم -3

 سعید قاسمی  -4

 دیحمزه مرا -5

 محمدرسول جلیلی -6

 

 


