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 00-4شماره بولتن 

 0400 تیر ماه
 اداره کل هواشناسی استان کردستان

 چکیده
  

در مقایسه با همین  میلی متر و 3/1که در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته  بودمیلی متر  2/2ماه امسال میانگین بارش کل استان در تیر

متر است در حالی میلی 0/051سال آبی استان . کل بارش یک داشته استدرصد( کاهش  4/20 )مترمیلی 4/1 در بلند مدت بازه زمانی

در تیرماه سال جاری بخش های زیادی از شهرستان های سنندج، کامیاران، میلی متر بوده است.  291که بارش سال آبی تا پایان تیرماه 

 مریوان و سروآباد و نواحی جنوب شرق سقز کامالً بدون بارش بوده اند.

 3/0درجه سلسیوس بوده است که در مقایسه با دمای حداقل در دوره مشابه بلند مدت  0/03حداقل شبانه ماه امسال میانگین دمای در تیر

درجه  5/1درجه می باشد که  5/10اما در گرم ترین ساعت روز میانگین دمای بیشینه استان  افزایش داشته است درجه سلسیوس

مریوان و سقز بیشترین افزایش دما را در طول روز نسبت به دوره مشابه  سلسیوس گرم تر از دمای حداکثر بلند مدت بوده است و بانه،

 بلند مدت خود داشته اند.

متربرثانیه بیشترین  20کیلومتر بر ساعات و حتی بیشتر بود. هزارکانیان با  51در تیرماه در اکثر ایستگاه ها وزش باد حداکثر بالغ بر  

 رین سرعت وزش باد را در سطح استان ثبت کردند.متربرثانیه کمت 8سرعت وزش باد و سنندج با 

در دوره سه ماهه تا پایان تیرماه امسال بخش های زیادی از شهرستان سروآباد، نواحی شرقی مریوان و بخش های غربی سنندج و 

حال نواحی واقع در نوار غربی کامیاران با خشکسالی بسیار شدید مواجه بوده اند و همچنان کمبود بارش خود را جبران نکرده اند درعین

و مناطقی از توابع شهرستان های قروه و بیجار دارای بارش درحد نرمال بوده اند. سایر مناطق استان نیز در این بازه زمانی خشکسالی 

 خفیف تا شدید داشته اند. 

نفوذ زبانه  ام  با 24ام تا 20خر تیرماه در بازه زمانی در سه هفته اول تیر ماه جو آرام و پایدار بر سطح استان حاکم بود اما از اواسط هفته آ

از شرایط آرام و پایدار جو به شمال غرب کشور  اهیس یایدر یواقع بر رو 5منفی یدکامتر و همدما 543با هسته  ناوه ارتفاعی  یها

به بار رطوبت  یلیم 351تا  411 یاهدر فاصله تراز یوتیجو در نمودار مربوط به اسک یرخ عمود مینکامالً کاسته شد در این مدت 

شد و این شرایط در نیمه شرق و شمالی  می یانیم اغلب یو رشد ابرها یریسبب شکل گ طیشرا نیکه ا می دادرا نشان  یخوب نسبت

استان سبب رخداد بارش های رگباری همراه با رعدوبرق شد که در نواحی شمال شرق استان با آبگرفتگی و سیالب های خسارت زا 

 همراه بود.

پتانسیل رخداد  ،ییوزش باد شدید و تندوزه و به تبع آن پدیده باد و گردوخاک، بارش های رگباری و سیل آسا، نفوذ امواج گرما

 از جمله پدیده های جوی در تیرماه امسال بود.و کاهش دید افقی ناشی از انتقال غبار از کشورهای عراق و سوریه آتش سوزی 

آلودگی، بولتن کشاورزی با حضور کارشناس های جهاد صدور هشدارهای مربوط به پدیده های جوی و انجام بولتن های مربوط به 

برگزاری جلسه کارگروه توسعه و پیش بینی جهت تهیه گزارش شش ماهه اول ، همچنین ای یکشنبه و چهارشنبهکشاورزی در روزه

 فعالیت های توسعه هواشناسی کاربردی استان در تیرماه بود. مهم ترینمربوط به پروژه های پژوهشی بخش تحقیقات از 
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 00-4شماره بولتن 

 0400 تیر ماه
 اداره کل هواشناسی استان کردستان

 

 0011در تیرماه بارش استان  تحلیلی بر وضعیت
 

 اطالعات بارش استان و مقایسه با سال گذشته و بلند مدتجدول 

 
 ماه استان با دوره مشابه سال گذشته و بلند مدتتیر ( : مقایسه بارش 0جدول شماره )

 
 د 

 

میلی متر بوده است که در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته  2/2ماه امسال میانگین بارش کل استان در تیر( 0با توجه به جدول شماره )

 کل بارش یک سال آبی. داشته استدرصد( کاهش  4/20 )مترمیلی 4/1 در بلند مدت در مقایسه با همین بازه زمانی متر و میلی 3/1

پایان تیر بارش سال آبی تا  سهم بعبارتی می باشد میلی متر 291در حالی که بارش سال آبی تا پایان تیرماه  استمتر میلی 0/051 استان

قابل توجه نسبت به بلند مدت بارش هنجاری منفی بیبیجار و بانه با شهرستان های دو اغلب نقاط استان بجز و  بوده استدرصد  4/30

 . می باشندواحی استان در این ماه ترین نسروآباد و کامیاران از جمله کم بارش ،مواجه بوده اند که نواحی غربی و جنوبی مثل مریوان

در کامیاران درصد بارش 011کاهش و ( افزایشمیزان )بیشترین در بانهدرصد بارش  4/209 افزایش داده های جدول حاکی ازهمچنین 

  .استکاهش( نسبت به بلند مدت میزان  بیشترین) و سروآباد
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 00-4شماره بولتن 

 0400 تیر ماه
 اداره کل هواشناسی استان کردستان

 

 درصد تأمین بارش سال آبی استان 

 

 
 شهرستان های استانآبی  بارش سال درصد تامین :(0شماره )نمودار 

 
به  می باشد بلندمدت بازه زمانی کمتر از ایستگاه ها  تمامماه امسال در تیرپایان سال آبی تا تامین بارش ، درصد (0)با توجه به نمودار

 جاریبه مراتب بیشتر از همین بازه زمانی در سال ماه تیر استان تا پایانکل  در طول دوره آماری بلندمدت سهم بارش عبارتی

سقز سهم باالتری را در فراهم کردن بارش  و دیواندره تا آخر تیر امسالنمودار نشان می دهد  .است (کل بارش سال آبی درصد4/30)

ایستگاه  در مقابلاست بوده   نزدیک تر بلندمدت در طول دوره آماریبارش میانگین  به مقدارو میانگین بارش آن ها  استان داشته اند

ایستگاه بیشترین میزان کاهش مربوط به  که اند در مقایسه با بلندمدت بارش کمتری ثبت کردهو قروه  سروآباد ،های مریوان، کامیاران

 است. استان غربدرجنوب واقع  سروآباد
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 اداره کل هواشناسی استان کردستان

 

 

 بندی مجموع بارش استان پهنه

 

 
 0011ماه تیر(: پهنه بندی مجموع بارش استان در 0شکل شماره )

 

میلی  دوکمتر از استان بارش  غالب نقاط سال جاریماه تیردر  (،0)شکل شماره دهد نشان میاستان  بارش تجمعیمربوط به  پهنه بندی

شرقی استان مقدار بارش دریافتی در این مناطق بین اما با رخداد بارش های رگباری در اواخر تیرماه در نواحی شمالی و  اندمتر داشته 

در نقشه پهنه بندی نمایان است. گزارش های دریافتی از ایستگاه های استان بیشترین میزان بارش به وضوح که  بود مترمیلی 21تا  01

در تیر امسال بخش های زیادی از شهرستان های سنندج،  .دهدشهرستان بیجار نشان می  واقع دریاسوکند ایستگاه را در بانه و تیرماه 

 سقز کامالً بدون بارش بوده اند. جنوب شرقکامیاران، مریوان و سروآباد و نواحی 
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 00-4شماره بولتن 

 0400 تیر ماه
 اداره کل هواشناسی استان کردستان

 0011در تیرماه تحلیلی بر وضعیت دمای استان 

 

 جدول اطالعات دمای استان و مقایسه با بلند مدت

  
 0011ماه تیر (: مقایسه متغیرهای سه گانه دما در 2جدول شماره )

 

 

 
درجه سلسیوس بوده  0/03امسال میانگین دمای حداقل شبانه  ماهتیر، در مربوط به اطالعات دمای سه گانه( 2شماره )جدول با توجه به  

دو  نشان می دهدداده های جدول  .داشته است افزایش درجه سلسیوس 3/0در دوره مشابه بلند مدت  است که در مقایسه با دمای حداقل

اند خود داشته  بلند مدت مقدار نسبت بهی کمینه شبانه را افزایش دمابیشترین میزان اختالف، درجه سلسیوس  8/2با  و سقز شهرستان بانه

روز  ترین ساعت اما در گرمه اند. تر شد گرمبه مقدار بلند مدت خود نسبت  در طول شب یک تا دو درجه سلسیوسها ایستگاه  و اکثر

و  مریوان، بانهو  حداکثر بلند مدت بوده استدرجه سلسیوس گرم تر از دمای  5/1 درجه می باشد که 5/10بیشینه استان گین دمای میان

 بیشترین افزایش دما را در طول روز نسبت به دوره مشابه بلند مدت خود داشته اند. سقز

 سنندج و کامیارانترین ایستگاه استان و در طول روز  گرم خنک ترین ایستگاه و بانه دیواندرهشب  طی ماه تیر در طول دوره آماری

درجه سلسیوس بوده که در  5/25امسال طی شبانه روز  تیردهد میانگین دما در  . جدول دمایی نشان میاندبوده استان ترین ایستگاه  گرم

 رجه سلسیوس افزایش داشته است.د 2/2مقایسه با میانگین دمای بلند مدت 
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 دماهای حدی استان و مقایسه با بلندمدت
 

 

 )درجه سلسیوس(ماهتیردمای بیشینه مطلق 

 
 با سال گذشته و بلند مدت 0011ماه تیر: مقایسه دمای بیشینه روزانه 1جدول شماره 

 

 مدت بلند 0911سال  0011سال 

2/14 

 سنندج

22/21/4122 

2/12 

 سنندج

02/21/4011 

1/10 

 سنندج

21/21/4011 

 

 )درجه سلسیوس(ماهتیرمطلق  کمینهدمای 

 
 با سال گذشته و بلند مدت 0011ماه تیر: مقایسه دمای کمینه شبانه 0جدول شماره 

 

 مدت بلند 0911سال  0011سال 

0/1 

 زرینه

41/21/4122 

4/1 

 زرینه

42/21/4011 

2 

 سقز

20/21/4031 

 

 

 های ارتفاع استان قرار دارند و در عین حال تحت تاثیر جریاننکه در نواحی پست و کم آایستگاه های واقع در نیمه جنوبی به سبب 

سنندج،  و اصلی استان ر بین ایستگاه های سینوپتیکد .کننددماها را طول شبانه روز ثبت می باالترین ، هموارهگرم جنوبی هستند

با سنندج  دهدبا سال گذشته و بلندمدت نشان می ماه امسال تیرکمینه و بیشینه مطلق  مقایسه دماهایاین دسته اند. کامیاران و مریوان از 

جدول  و اما بوده استاستان همواره گرم ترین ایستگاه سینوپتیک در تیرماه  (1)جدول شماره درجه سلسیوس 00ی ثبت دمای باال

تیرماه سال در . است شدهنشان می دهد که در امسال و سال گذشته دمای مطلق شبانه به مراتب گرمتر از مقدار بلند مدت  ( 0شماره )

 .گزارش شده استسال گذشته زرینه خنک ترین جای استان و  جاری

 

 



 

7 

 

 00-4شماره بولتن 

 0400 تیر ماه
 اداره کل هواشناسی استان کردستان

 

 استانهای شهرستانمیانگین دمای  بندیپهنه
 

 
 برحسب درجه سلسیوس 0011ماه تیر( : میانگین دما در 2شکل شماره )

 

 21در بازه  ی استانایستگاه ها نشان می دهد که در تیرماه امسال میانگین دمای (2)شکل شماره  میانگین نقشه مربوط به پهنه بندی دمای

در بازه دمایی  دمای میانگین مناطق واقع در نواحی شرق و غرب استان  گرم تر واست بطوری که بوده  در نوسان درجه سلسیوس 11تا 

ی غربنیمه شهرستان سنندج و  های شمالیبخش  همچنین شهرستان دیواندره وتوابع  اما ه استبود متغیر درجه سلسیوس 11تا  25

 دهگالن خنک تر از سایر نقاط استان بوده اند. شهرستان
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 0400 تیر ماه
 اداره کل هواشناسی استان کردستان

 استان نسبت به بلندمدتهای شهرستاناختالف میانگین دمای پهنه بندی 
 

 
 : پهنه بندی اختالف میانگین دمای شهرستان های استان نسبت به بلند مدت1شکل شماره 

 

درجه سلسیوس  5/1تا  5/2بیشتر نقاط استان  0011ماه تیردر  ( نشان می دهد،1)شکل شماره  با بلند مدت نقشه مربوط به اختالف دما

مرکز ملی اقلیم شناسی و مدیریت بحران خشکسالی سازمان ماهانه منتشر شده توسط گزارش اند.  خود شدهتر از مقدار بلند مدت گرم

تیرماه  ام0تا  ام خرداد10بیانگر این است که در فاصله روزهای  ( 3)جدول شماره امواج گرمایی/ سرمایی در رابطه با  هواشناسی کشور

در  حی واقع در شمال غرب استان شدبرای نواآستانه دمای بیشنه روزانه جدید  منجر به ثبت مقادیربه کشور  نفوذ امواج گرمایی

درجه سلسیوس  1/5و  5/3دو ایستگاه سقز و بانه به ترتیب میانگین اختالف دمای بیشینه با بلندمدت روزهای رخداد موج گرمایی، در 

ت به بلندمدت بود این در حالی است که در نواحی جنوبی استان مثل توابع شهرستان های کامیاران و دهگالن اختالف دما نسبافزایش 

ه است که این مهم در نقشه پهنه بندی اختالف دمایی به وضوح بود افزایش درجه سلسیوس 5/0تا  5/1به مراتب کمتر و در حدود 

 نمایان است.
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 0011در تیرماه تحلیلی بر وقوع باد در استان 

 

 استان سینوپتیک های ایستگاهدر باد  وضعیت سمت و سرعت

 
 سمت و سرعت باد ایستگاه های استان در تیرماه( : 5جدول شماره )

 

 نام ایستگاه

 حداکثر باد   باد غالب 

 سمت 

 (جهت)

 وقوع  درصد

 در ماه
 سمت

 )درجه(

 سرعت

 (m/s) 

 8 211 22 شمالی سنندج

 03 081 01  غربی تا شمال غربی سقز

 22 41 31 متغیر بانه

 00 231 00 شرقی مریوان

 04 201 81 متغیر کامیاران

 09 231 03 غربی جنوب -جنوب  زرینه

 01 281 01 شرقی بیجار

 05 131 23 غربی قروه

 20 231 23 جنوب غربی هزارکانیان

 

 

کیلومتر بر ساعات و حتی  51وزش باد حداکثر بالغ بر ایستگاه ها در اکثر  مربوط به سمت و سرعت باد نشان می دهد (5شماره ) جدول

متربرثانیه کمترین سرعت وزش باد را گزارش کرده  8متربرثانیه بیشترین سرعت وزش باد و سنندج با  20هزارکانیان با بیشتر بوده است 

 اند. جهت باد غالب در مرکز استان)سنندج( شمالی بوده است.
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 استان  سینوپتیکهای گلباد ایستگاه

 
 

   
  

 

 

 

 
 

 ایستگاه های سنندج، سقز و مریوان 0011ماه تیر: گلباد  (0شماره)شکل 

 

( جهت باد غالب درایستگاه  سنندج شمالی و در سقز غربی تا شمال غربی است. اما گلباد مربوط به مریوان جهت باد 0با توجه به شکل )

 غالب را برای این ایستگاه شرقی نشان می دهد.

 سقز سنندج

 مریوان
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 زرینهو  قروه، بیجارایستگاه های  0011ماه تیر: گلباد  (5) شمارهشکل 

جهت باد غالب را برای این  زرینه( جهت باد غالب درایستگاه  بیجار شرقی و در قروه غربی است. اما گلباد مربوط به 5با توجه به شکل )

 نشان می دهد. جنوبی تا جنوب غربی ایستگاه 

 قروه بیجار 

 

 زرینه
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بانه، کامیاران و هزارکانیان ایستگاه های 0011ماه تیر: گلباد (3شماره)شکل   

( جهت باد غالب در ایستگاه های بانه و کامیاران متغیر و در ایستگاه هزارکانیان جنوب غربی است3با توجه به شکل شماره )  

 کامیاران

 

 بانه

 

 هزارکانیان
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 گلباد 

 

 

 
      

 

 

 اقلیم شناسی ایستگاه های 0011ماه تیر: گلباد  (4شماره)شکل 

 موچش

 

 آویهنگ

 

 بهارستان

 

 بابارشانی

 

 دیواندره

 
 قاملو

 

 دهگالن

 

 سروآباد

 
 یاسوکند
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 ،بهارستان ،( مربوط به گلباد ایستگاه های اقلیم شناسی نشان می دهد جهت باد غالب در ایستگاه های بابارشانی4شکل شماره )

 . در موچش و دیواندره جهت باد جنوب غربی، در سروآباد جنوبی و در دهگالن غربی است.متغیر استو قاملو  ، آویهنگیاسوکند

 

 0011در تیرماه  استان تحلیلی بر وضعیت خشکسالی 

 سه ماهه   SPEIبندی خشکسالی هواشناسی در سطح استان بر اساس شاخصپهنه

 
 

 0011پهنه بندی خشکسالی هواشناسی در دوره سه ماهه تا پایان تیرماه ( : 8شکل شماره )

 

شهرستان بخش های زیادی از  امسال ماهتیردوره سه ماهه تا پایان در دهد نشان می (8)شکل شماره به پهنه بندی خشکسالینقشه مربوط  

و همچنان کمبود بارش  بوده اندبسیار شدید مواجه مریوان و بخش های غربی سنندج و کامیاران با خشکسالی شرقی  نواحی، سروآباد

نواحی واقع در نوار غربی و مناطقی از توابع شهرستان های قروه و بیجار دارای بارش درحد نرمال  حالدرعینخود را جبران نکرده اند 

 خشکسالی خفیف تا شدید داشته اند. در این بازه زمانی سایر مناطق استان نیز  .بوده اند
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 0011در تیرماه تحلیل سینوپتیکی استان 

 
کشور  یروبر (9شکل شماره ) دکامتر 592و نوسان پر ارتفاع جنب حاره با هسته  در این هفته کماکان گسترش :ماه تیردر هفته اول 

بر سطح منطقه  ماندگاری هوای گرم حاکم منجر بهو به تبع آن در سطح استان  جو یداریپا شیافزا سبب ،یغرب مهینبرروی بخصوص 

جدید های فصل بهار باعث ثبت آسنانه  به مشابه سه ماهه تیرماهنفوذ موج گرمایی در شروع  . شد ام تیرماه0ام خرداد تا 10در بازه زمانی 

هرستان روز اول ماه دمای ش 5و در  شمال غرب استان مثل توابع شهرستان های سقز و بانه شدواقع در بار برای نواحی دمای بیشینه، این

واقع بر شبه کم فشار مونسون  ینفوذ زبانه ها درجه سلسیوس بود در این مدت01باالیترین ساعات روز در گرمهای سروآباد و سنندج 

زاگرس شد در امتداد رشته کوه  یقابل توجه فشار چینشباالتر موجب  یبه عرض ها (01شماره  شکل )بار یلیم 993با هسته قاره هند 

هفته تدام گرمای هوا و این ابر در ساعات بعدازظهر و وزش باد در سطح استان بود. در طول موضعی که پیامد آن شکل گیری و رشد 

از اواخر  بیشتر نمود.در عین حال وزش باد شرایط را برای گسترش آتش سوزی های احتمالی در مناطق دارای پوشش گیاهی استان 

 یایدر یکم ارتفاع واقع بر رو ینفوذ زبانه هابا  بتدریجکشور و   سمت شرق به آن هستهو حرکت ه ارتفاعی پشتهفته ضمن تضعیف 

  تاحدودی کاسته شد. و گرمای هوا از میزان پایداری جو کشور به شمال غرب اهیس

 

 
 

 ماهتیر ام0در میلی بار  511تراز نقشه واقعی  الگوی :(9شکل شماره )
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 ماهتیرام 0سطح زمین در  واقعی نقشه الگوی:  (01شماره ) شکل

 

شکل )کم دامنه از شمال غرب کشور و عبور متناوب امواج  دکامتر 592پر ارتفاع  فیبا تضع در شروع هفته دوم در هفته دوم تیرماه: 

رگبارهای موقت  وقوعشد بطوری که برای نواحی شمالی و شمال شرق استان امکان کاسته  جو یداریپامیزان از  تاحدودی (00شماره 

به سبب . تا اواسط هفته دوم علیرغم رخداد بارش های پراکنده و غیرقابل اندازگیری در نواحی شمالی استان، و پراکنده پیش بینی شد

که  وزش باد گاهی شدید در سطح استان بود تنها  طح منطقهضعیف و کم دامنه از ساین موج های پیامد گذر  ،نبود منبع رطوبتی کافی

در طول این هفته نیز بجز رشد ابر در ساعات بعدازظهر و و  ات عصر به همراه داشتعرا در سامحلی وگردوخاک  با خود پدیده باد

 وزش باد پدیده قابل توجه جوی برای استان وجود نداشت.
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 ماهتیرام 8میلی بار در  511(: الگوی نقشه واقعی تراز 00شکل شماره )

 

 
 

 ماهتیرام 8( : الگوی نقشه واقعی سطح زمین در 02شماره ) شکل



 

18 

 

 00-4شماره بولتن 

 0400 تیر ماه
 اداره کل هواشناسی استان کردستان

 

باالتر  یعرض ها و هسته آن بودکشور  یشمال یحال گذر از نواح رودباد سطوح فوقانی جو دردر ابتدای هفته : ماهتیرته سوم فدر ه

درطول روز غالب بودن بار  یلیم 851 ینقشه ها .نداشتقرار  رودبادحاصل از  یداریناپا ریو استان تحت تاث کردیمنطقه را جاروب م

نیز نقطه شبنم  یدما و دما ادیتفاوت ز می داد. استان نشانبودن جریان ها را در سطح  یتا غرب یدر طول شب جنوب جریان های غربی و

 یلیم 0111 رنوسان کم فشا نیسطح زم ینقشه هادر همین مدت  .بوددر سطح منطقه  یاز نبود رطوبت کاف یبار حاک یلیم 411در تراز 

تا اواسط هفته اول بطور  (00شماره  شکل)بار یلیم 993-994کم فشار  یریکم فشار و شکل گ تیتقودریج که بت نشان می دادبار را 

وزش باد  و لذادر امتداد رشته کوه زاگرس  یفشار نشیسبب چ شرایط برای استان شد که این میلی بار کاهش فشار 8سبب میانگین 

 یریگشکل یرا برا طیشرا در عین حال این الگوی فشاری .پدیده باد وگرد وخاک محلی در سطح استان شد و به تبعگاهی شدید 

کشور  نیا یبررو نیبه سطح زم کینزد یها انیشرق سو شدن جهت جر باکه  کرد کشور عراق فراهم یگردوخاک بررو یها چشمه

از اواخر هفته  با کاهش کیفیت همراه بود.بویژه در نواحی جنوبی و انتقال بخشی از غبار شکل گرفته به نیمه غربی کشور هوای استان 

 یبطورداد  یرا نشان م (01شماره  شکل)دکامتر 591-592 یانیو گسترش پرارتفاع سطوح م تیجو تقو یانیتراز م ینقشه ها بار دیگر

دما و  شیسبب افزا طیشرا نی. اشد یم دهید یو زاگرس جنوب یمرکز ینواح یبررو زین 590پرارتفاع در روزهای پایانی هفته سوم که 

 استاناقع در جنوب و جنوب غرب ودرجه در غالب نقاط  01 یباال یو لذا ثبت دماها تا اواسط هفته آخر تیرماهگرم  یهوا یماندگار

 شد.

 
 

 ماهتیرام 04میلی بار در  511(: الگوی نقشه واقعی تراز 01شکل شماره )
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 ماهتیرام 04( : الگوی نقشه واقعی سطح زمین در 00شماره ) شکل

 

شکل )دکامتر 543با هسته  ناوه ارتفاعی  ینفوذ زبانه ها با ام  24ام تا 20در بازه زمانی از اواسط هفته آخر تیرماه ماه: در هفته چهارم تیر

در این مدت  از شرایط آرام و پایدار جو کامالً کاسته شدبه شمال غرب کشور  اهیس یایدر یواقع بر رو 5منفی یهمدما و (05شماره 

که  می دادرا نشان  یخوب به نسبتبار رطوبت  یلیم 351تا  411 یهادر فاصله تراز یوتیجو در نمودار مربوط به اسک یرخ عمود مین

 993نوسان کم فشار  (01شکل شماره )نقشه های سطح زمین همزمان شد. می یانیم اغلب یو رشد ابرها یریسبب شکل گ طیشرا نیا

عالوه بر وزش باد  برروی رشته کوه زاگرس فشاریچینش شکل دادن بار و شکل گیری جریان های جنوبی را نشان می داد که با میلی

با ام 23ام تا 20. در روزهای شرایط را برای رشد آنی ابرهای همرفتی در ارتفاعات شرقی و شمالی استان فراهم نمود ،شدید و تندباد

ر هشداصدور ، و و سنندج بانه اران،یسقز و با شدت کمتر قروه، دهگالن، کام واندره،ید جار،یب یشهرستان ها هشدار سطح نارنجی برای

اطالع رسانی شد گزارش های دریافتی رخداد بارش های رگباری و کوتاه مدت همراه با رعدوبرق سطح زرد برای سایر مناطق استان 

و وزش باد شدید و خسارات ناشی از سیالب و روآناب خسارت زا در یاسوکند از توابع شهرستان بیجار  در این مدت حاکی از رخداد

در طول سه روز فعالیت این سامانه بارشی بیشترین میزان بارش از شهرستان  (03شماره  شکلاستان بود)آن در نواحی شرقی و شمالی 

و گسترش  تیبا تقو تیرماه مجداًتا اواخر  . به دنبال خروج سیستم بارشیمتر گزارش شدمیلی 03متر و یاسوکند بیجار با میلی 05بانه با 

 یو مرکز یشرق ،یارتفاعات شمال یبرا ها کماکان در بعدازظهر نکهیا رغمیو افزوده شد و علج یداریپا زانیبر م یانیپرارتفاع تراز م

 یرشد ابر )غالباً ابرهابیشتر  در این مدتاما  ،وجود داشت فیو خف یرگبار یو رخداد بارش ها یهمرفت یاستان امکان رشد ابرها

  استان بود. یجو یها دهیباد تنها پد می( و وزش مالیانیم
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 ماهتیرام 25میلی بار در  511(: الگوی نقشه واقعی تراز 05شکل شماره ) 

 

 
 ماهتیرام 25( : الگوی نقشه واقعی سطح زمین در 03شماره ) شکل
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 0011 ماهتیرتحلیلی بر مخاطرات جوی دراستان طی 

 
 آبگرفتگی و خطر وقوع سیالب و شرایط مناسب جوی برای وقوع بارش های رگباری .4

  ماه تیر ام 23تا  ام 21 هواشناسیهشدار سطح زرد 

 

 

 
 

 

 

  
 

 

  
 

 ام تیرماه23ام تا20خسارات ناشی از سیالب و وزش باد شدید در یاسوکند از توابع شهرستان بیجار در بازه زمانی ( : 04شماره ) شکل



 

22 

 

 00-4شماره بولتن 

 0400 تیر ماه
 اداره کل هواشناسی استان کردستان

 

 نفوذ امواج گرمایی به استان .2

 

در (  3روز و بیشتر در اغلب نقاط استان رخ داد. در جدول شماره ) 5امسال موج گرمایی با ماندگاری ام تیر 5تا  خرداد ام10در فاصله 

حاکی از به ترتیب . داده های جدول آمده استروز  پنجبا ماندگاری هوای گرم  واقع در شمال غرب استان و بانه سقزایستگاه دو 

 میانگین بلند مدت در این ایستگاه ها است. درجه سلسیوس با مقدار 1/5و  5/3اختالف دمای بیشینه 

 

 

 0011ماه تیرروز درغالب ایستگاه های استان در  گرمای پنج: نفوذ موج گرمایی و تداوم  3جدول شماره 

 

 
 

 
 رخداد آتش سوزی .1

که اولین  امسال به دلیل شرایط آب وهوایی شاهد شروع زود هنگام آتش سوزی در مراتع و مناطق جنگلی استان بودیم بطوری

ام خرداد ماه بود. در ماه 9ام اردیبهشت ماه رخ داد این در حالی است که شروع آتش سوزی در سال گذشته از 5آتش سوزی در 

 باال بودن پتانسیل رخدادبا نفوذ هر موج گرمایی به استان در تمام بولتن های پیش بینی در مورد  و تیر  خرداد ،های اردیبهشت

هوای گرم در هفته اول تیرماه با خطر رخداد آتش روز  3تا  5ماندگاری  .اطالع رسانی کامل شد در سطح استان سوزیآتش

استان همراه بود که گزارش های دریافتی حاکی از رخداد چندین مورد آتش سوزی در پارک جنگی آبیدر  عمرات سوزی در

 سنندج در نیمه اول تیرماه بود.

  

 و تندبادهای لحظه ای: وزش بادهای گاهی شدید .0

هفته سوم و چهارم تیرماه به سبب گذر امواج کم دامنه از سطح منطقه و شکل گیری چینش فشاری برروی طول  درعلیرغم اینکه 

ام تا پایان ماه وزش 21در زمان گذر موج بارشی در بازه زمانی  استان قابل توجه بود،رشته کوه زاگرس وزش باد در اغلب نقاط 

واقع در نیمه شمالی و شرقی دشت های برای بخصوص دو هشدار سطح زرد با صدور باد اغلب شدید و در محدوده هشدار بود که 
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دید در نواحی شمال ( و گزارش های دریافتی خسارت های ناشی از وزش باد ش04اطالع رسانی شد که در شکل شماره)استان 

 شرق استان مشهود است.

  ماه تیر ام 23تا  ام 21 هواشناسیهشدار سطح زرد 

  مثل سقز، زرینه،   برای مناطق واقع در نیمه شمالی و شرقی استان 0011تیرماه  ام10  و ام11در روزهای هواشناسی هشدار سطح زرد

 هزارکانیان، بیجار دیواندره و بانه

 

  گردوخاک بر روی کشورهای عراق و سوریه:شکل گیری چشمه های  .5

در هنگام شرایط مناسب جوی برای تشکیل چشمه های گردوخاک برروی کشور های عراق و سوریه و غالب بودن جریانات 

 مواجه بود.و دید افقی با کاهش کیفیت امسال نیز در بعضی روزها هوای پاره ای از نقاط استان  تیرماهدر شرق سو بروی این کشور 

در سطح  پیش بینی رخداد این پدیده جوی( تعداد  روزهای های همراه با گردوخاک آورده شده است که 4در جدول شماره)

 شد.بولتن روزانه اطالع رسانی 

 

 0011 در تیرماهتعداد روزهای همراه را گردوخاک در استان : ( 4)جدول شماره 
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 0011تیرماه گزارشی از فعالیت های توسعه هواشناسی کاربردی استان طی 
 
 

  جهادکشاورزی است که توصیه های سازمان روزهای یکشنبه و چهارشنبه هر هفته هواشناسی استان میزبان کارشناس های

 شاورزان استان برسانند،  مربوط به بخش کشاورزی را با درنظر گرفتن وضعیت دما، بارش و سایر پدیده های جوی به اطالع ک

  تهیه گزارش کامل از عملکرد پیش بینی در دوران اپیدمی کرونا و نحوه  جهتاستان  مرکزصداوسیمای همکاری مرکز پیش بینی با

 در این دوران.به شهروندان استان اطالع رسانی محصوالت هواشناسی 

  تهیه  جهتدر جلسه کارگروه توسعه و پیش بینی  پیش بینیرئیس پیش بینی همکارهای گروه  معاونت توسعه و پیش بین،شرکت

  پروژه های پژوهشی گزارش شش ماهه اول مربوط به

  از جمله تهک کشاورزیانجام کارهای روتین هفتگی هواشناسی کشاورزی 

 انجام بولتن های مربوط به آلودگی و صدور هشدارهای مربوط به پدیده های جوی 
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 هاپیوست
 

 

 ناستاهواشناسی  هاینقشه پراکنش ایستگاه -0پیوست شماره 
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 گلبادمعرفی  -2پیوست شماره 

 

 

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

هایی که برای شاخص باد انجام نی وقوع باد، تعداد دیدبانیاباد. منظور از فراوجهت و  دهد: فراوانی وقوع باد، سرعت بادرا نمایش می

جهت باد، جریان و شود باشد که با نات یا متر بر ثانیه سنجیده میشده و باد به وقوع پیوسته است. سرعت باد نشانگر میزان جریان هوا می

باشد. دایره وسط این ساختار کلی گلباد به شکل گل باز شده می. اشدبدهد که یکی از جهات اصلی و فرعی میغالب باد را نشان می

ها، نشانگر سرعت باد و خامت گلضها نیز نمایشگر سرعت و جهت باد است. دهد گلگلباد میزان باد آرام در یک منطقه را نمایش می

-افزاری تهیه میبه دو روش دستی و نرم وگردند می نه ترسیمیانه یا ماهیاگلباد به صورت سال. ها نشانگر تعداد وقوع باد استطول گل

های باد منطقه آمار و اطالعات هواشناسی گرفته شده و تعداد فراوانی باد، باد آرام، سرعت و جهت . در روش دستی ابتدا شاخصشود

ها بر حسب این ضخامت گل شود.میزان قطر دایره و طول وا نسبت به کل گرفته میهباد محاسبه شده و سپس درصد هر یک از شاخص

افزار ویژه تهیه شده و وارد نرمExcelافزاری باید آمار و اطالعات در یک فایلبرای ترسیم گلباد به روش نرمدد. گردرصد ترسیم می

های هم رهاست. نمودارهای به دست آمده از دای WR-plotافزار افزار مورد استفاده در ترسیم گلباد نرمنرم ترین. عمدهگلباد گردد

های باد بر  شود. سمت متر بر ثانیه نوشته می 5/1اند که در دایره مرکزی آن درصد فراوانی وزش بادهای کمتر از مرکزی تشکیل شده

غربی نمایش داده  و شمال یغربی، غرب ، جنوب شرقی، جنوب شرقی، شرقی، جنوب ها غالباً در هشت سمت شمال، شمالروی دایره

شوند. آنگاه فراوانی هر گستره سرعت باد بندی میگروه دسته 8ای باد نیز بر اساس روش سازمان هواشناسی جهانی به هشود. سرعت می

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

فسیر یک صدرصد را نشان خواهد داد، و این به این معناست که تعداد کل بادها لحاظ شده است. تآرام نیز به آن افزوده شود، حاصل 

ز کاربردهای .اشوندگلباد بدون نقشه برجستگی )توپوگرافی( دشوار است زیرا اثرات محلی باعث تغییرات مهمی در جریانات هوا می

های ورزشی و غیره، عدم استقرار صنایع آالینده در ها، زمیناند فرودگاههای شهری، طراحی بطراحیآمایش سرزمین، توان به گلباد می

 .سنجی برای استفاده از انرژی باد اشاره کردیابی جهت گسترش فضای سبز، و امکانجهت باد غالب منطقه، مکان

 

 

 

 

 

 

 

 



 

27 

 

 00-4شماره بولتن 

 0400 تیر ماه
 اداره کل هواشناسی استان کردستان

 
 

 SPEIشاخص -9پیوست شماره 
 

 خشکسالی به انواع را خشکسالی شاخص یا نشانگر یک از استفاده توان نمی دارد، مختلفی تعاریف خشکسالی اینکه به توجه با

 تعرق و تبخیر و بارش استاندارد شده شاخص موجود امکانات به توجه با حاضر حال در داد. تعمیم مختلف های اقلیم و ها

(SPEI)  و سرانو توسط بار نخستین برای این شاخص گیرد. می قرار استفاده در هواشناسی مورد خشکسالی پایش جهت 

 و تبخیر های داده از بارش های داده بر عالوه آن در است که متغیره چند شاخصی و گردید معرفی 2119  سال در  همکاران

 استفاده هفتگی یا ماهانه بصورت پتانسیل تعرق و تبخیر و بارش مابین و اختالف) دما های داده از داده کمبود شرایط رد(تعرق

 .گردد می حاصل مختلف زمانی مقیاسهای در اقلیمی روش به ای ساده بیالن آبی ترتیب بدین گردد. می

 از هریک از که استفاده دارد وجود پتانسیل تعرق و تبخیر محاسبه جهت مختلفی روشهای اقلیمی، های داده به دسترسی برحسب

 ها داده محدودیت شرایط در عنوان مثال بهگیرد.  قرار نظر مد ها داده به دسترسی حسب بر تواند می SPEI محاسبات در آنها

 دسترسی شرایط در و گیرد می قرار استفاده تعرق مورد و تبخیر محاسبات جهت دما نشانگر تنها (0908وایت ) تورنت روش از

 مقیاسهای در SPEI شاخص حاضر، گزارش در خشکسالی تحلیل در .گیرد می قرار نظر مد فائو مانتیث پنمن روش ها، داده به

 .گرفته است قرار استفاده مورد مختلف زمانی
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 0پیوست شماره 
 

 :موج سرما وتداوم سرما و یخبندان شبانه 

   

گزارش نفوذ امواج گرمایی/ سرمایی به صورت ماهانه توسط مرکز ملی اقلیم شناسی و مدیریت بحران خشکسالی سازمان هواشناسی 

  .کشور منتشر می شود

گزارش مرکز ملی خشکسالی، موج سرما پدیده ای آب وهوایی است که با افت دما و سرد شدن هوا تعریف می شود. برای  با استناد به

ساعته، طوری که به افزایش  20مثال طبق تعریف سرویس خدمات هواشناسی ملی ایاالت متحده آمریکا، افت سریع دما در یک بازه 

نعتی و فعالیت های اجتماعی نیاز باشد، موج سرمایی اطالق می شود. معیار دقیق برای قابل مالحظه حفاظت از محصوالت کشاورزی، ص

تعیین موج سرمایی، با آهنگ افت دما و به کمینه دمایی که می رسد تعیین می شود و این کمینه دما وابسته به منطقه جغرافیایی و زمان 

منتشر نموده تعریف  2108زارش کمیسیون اقلیم شناسی که در ژانویه سال است. سازمان هواشناسی جهانی در نسخه پیش نویس نهایی گ

که با افت شدید و چشمگیر دمای هوا در نزدیکی سطح  موج سرما هوای سرد غیرمعمول گونه آورده است:موج سرما را این

از دمای آستانه معین برای حداقل  زمین)دمای بیشینه، کمینه و میانگین روزانه( در یک منطقه وسیع رخ دهد و تداوم آن در دمای کمتر

 دو روز متوالی در طول فصل سرما ادامه داشته باشد.

درجه سلسیوس و بیشتر، پایین تر از دمای کمینه در دوره مشابه  5در گزارش مرکز ملی خشکسالی، معیار تعیین موج سرمایی ثبت دمای 

 می باشد و کمینه دما به درجه سلسیوس یا کمتر از آن برسد. روز با بیشتر در ایستگاه های هواشناسی 1بلند مدت، با تداوم 

 

 ( موج گرماییheat wave:وتداوم گرما در شبانه روز ) 

  

تاثیر خطرات ناشی از امواج گرمایی منظور از موج گرمایی تداوم توده هوای گرم بیش از نرمال در بازه زمانی چند روزه می باشد. 

باره دیده نمی شود وتدریجی است. این یکطوفان، صاعقه، باران های سیل آسا و برف سهمگین بهبرخالف سایر مخاطرات جوی نظیر 

روز و بیشتر، در یک منطقه  5یا  1درجه سلسیوس و بیشتر نسبت به نرمال بیشینه دما در بازه زمانی  5پدیده می تواند هوای گرم با دمای 

 باشد.
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 تقدیر و تشکر

 
 

این اثر از همکاران مرکز ملی خشکسالی و مدیریت بحران به  همراتب تقدیر و تشکر نویسند به این وسیله -0

تولید در مقیاس سبب تهیه تعدادی از جداول، نمودارها و نقشه های مورد استفاده در این بولتن که پس از 

 کشوری و انجام برش استانی دراختیار این اداره کل قرارگرفته است ابراز گردد. 

 

 

 

 نشمیل احمدیانی نویسنده و گردآوری :

 


