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شماره بولتن 01-09
اداره کل هواشناسی استان همدان

آذر ماه 1401

چکیده
استان همدان از ابتدای سال زراعی جاری تا پایان آذر ماه سال  1401به طور متوسط  21/5میلیمتر بارش داشته
است که این مقدار بارش نسبت به بلندمدت  78/4درصد کاهش داشته است .از نقطه نظر تغییرات دمایی از ابتدای
سال زراعی جاری تا پایان آذر ماه سال  1401میانگین دمای استان همدان  10/6درجه سلسیوس بوده که نسبت به
میانگین بلند مدت  1/5درجه سلسیوس افزایش داشته است.
بیشترین تعداد روزهای همراه با وزش باد بیش از  50کیلومتر بر ساعت در آذر ماه سال  1401در ایستگاه گلتپه
با  7روز رخ داده است.
بر اساس شاخص  SPEIسهماهه تا پایان آذر ماه سال جاری در مناطق محدودی از شهرستانهای تویسرکان ،نهاوند
و رزن خشکسالی بسیار شدید رخ داده و در بقیه مناطق استان نیز خشکسالی شدید رخ داده است.
در آذر ماه سال جاری سه سامانه بارشی ضعیف موجب بارشهایی در استان گردید که البته از نظر مقدار بارش،
میانگین بارش استان در هرسه سامانه کمتر از  10میلیمتر بود و عمده بارشها نیز در مناطق غربی و جنوبغرب
استان رخ داد در همه این سامانههای بارشی شاهد عبور موج ضعیف از تراز  500میلیبار بودیم اما به دلیل عدم
همراهی شرایط مساعد در سطوح زیرین جو بارشهای دریافتی در سطح استان اندک بود.
در زمینه فعالیتهای توسعه هواشناسی کاربردی و بر اساس پیشبینیهای هواشناسی در بخش کشاورزی ،در
مجموع  85توصیه کشاورزی صادر شده است.
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تحلیلی بر وضعیت بارش استان در آذر ماه 1401
اطالعات بارش استان و مقایسه با سال گذشته و بلند مدت

جدول شماره ( :)1اطالعات بارش استان و شهرستانهای استان همدان در آذر ماه 1401

با توجه به جدول شماره( )1در آذر ماه سال  1401مجموع بارش استان به طور متوسط  8/3میلیمتر بوده است که
نسبت به مدت مشابه در بلند مدت  80/8درصد کاهش داشته است .در آذر ماه سال زراعی گذشته نیز میزان بارش
 41/7میلیمتر بوده که درصد کاهش بارش آذر ماه سال جاری در مقایسه با آذر سال گذشته  80/1درصد میباشد
همچنین بارش آذر ماه در بلند مدت به طور متوسط  43/0میلیمتر بوده است.
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درصد تأمین بارش سال آبی استان

نمودار ( :) 1مقایسه درصد تامین بارش سال آبی استان همدان از ابتدای سال زراعی تا پایان آذر ماه  1401با مدت مشابه بلند مدت

با توجه به نمودار ( )1سهم بارش استان تا پایان آذر ماه  1401حدود  6/3درصد از بارش کل سال آبی می باشد
اما در مقایسه با دوره بلند مدت تاریخ مشابه  21/7درصد بارش دریافت شده است که حدود  78/3درصدکمتر از
مقدار بلند مدت تاریخ مشابه میباشد .درتمام شهرستانهای استان مقدار کاهش بارش سال آبی تا پایان آذر ماه
نسبت به بلندمدت مشهود است بهطوریکه بیشترین کاهش بارش در سال آبی جاری نسبت به بلندمدت مربوط به
شهرستان رزن با  87/2درصد کاهش و کمترین کاهش بارش مربوط به شهرستان مالیر با  70/5درصد کاهش به
ثبت رسیده است.
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پهنهبندی مجموع بارش استان

شکل شماره (:)1پهنهبندی بارش تجمعی استان همدان در آذر ماه 1401

با توجه به شکل ( )1که برگرفته از مقادیر بارش تجمعی استان همدان می باشد ،بیشتر مناطق استان دارای مجموع
بارش  4تا  14میلیمتر در آذر ماه بوده است البته در بعضی از نواحی محدودی از استان نیز مجموع بارش دریافتی
بیشتر و حتی در نواحی بسیار محدود نیز کمتر از این مقدار بوده است ولی در مجموع متوسط بارش استان در این
ماه  8/3میلیمتر بوده است.
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تحلیلی بر وضعیت دمای استان در آذر ماه 1401
جدول اطالعات دمای استان و مقایسه با بلند مدت

جدول شماره (:)2اطالعات دمایی استان و شهرستانهای استان همدان در آذر ماه 1401

مطابق جدول شماره ( )2میانگین دمای استان همدان در آذر ماه سال جاری  4/2درجه سلسیوس میباشد که نسبت
به مدت مشابه بلندمدت  1/2درجه سلسیوس افزایش داشته است .میانگین حداقل دمای استان در آذر ماه به میزان
 -0/7درجه سلسیوس می باشد که نسبت به بلند مدت  1/4درجه سلسیوس افزایش داشته است و میانگین حداکثر
دما در آذر ماه  1401به میزان  9/1درجه سلسیوس بوده که نسبت به بلند مدت  1/1درجه سلسیوس افزایش داشته
است .بیشترین میانگین دما مربوط به شهرستان نهاوند با دمای  5/7درجه سلسیوس و کمترین میانگین دما در
شهرستان درگزین و رزن با  3/1درجه سلسیوس ثبت شده است.
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دماهای حدی استان و مقایسه با بلندمدت
دمای بیشینه مطلق آذر ماه (درجه سلسیوس)
جدول شماره ( )3حداکثر مطلق دمای شهرستانهای استان در آذر ماه  ،1401سال گذشته و بلند مدت

سال 1401

سال 1400

بلندمدت

19/7

19/6

23/0

نهاوند 1401/09/01

فامنین 1400/09/10

اسدآباد 1377/09/19

مطابق جدول شماره ( ،)3دمای بیشینه مطلق در آذر ماه سال  1401از ایستگاه سینوپتیک نهاوند به میزان 19/7
درجه سلسیوس گزارش شده است .دمای بیشینه آذر ماه سال گذشته  19/6درجه سلسیوس در ایستگاه سینوپتیک
فامنین و در بلندمدت نیز در ایستگاه سینوپتیک اسدآباد  23/0درجه سلسیوس ثبت شده است.

دمای کمینه مطلق آذر ماه(درجه سلسیوس)
جدول شماره ( :)4حداقل دمای مطلق شهرستانهای استان در آذر ماه  ،1401سال گذشته و بلند مدت

بلندمدت

سال 1401

سال 1400

-10/4

-7/9

نوژه کبودراهنگ 1353/09/26

قهاوند 1401/07/21

قهاوند 1400/09/23

نوژه کبودراهنگ 1353/09/27

-26/0

با توجه به جدول شماره ( )4دمای کمینه مطلق در آذر ماه  1401از ایستگاه سینوپتیک قهاوند به میزان -10/4
درجه سلسیوس در تاریخ  1401/07/21ثبت شده است .در مدت مشابه سال گذشته نیز کمینه دما در ایستگاه
سینوپتیک قهاوند با  -7/9درجه سلسیوس و در بلند مدت نیزکمینه دما در ایستگاه سینوپتیک نوژه کبودراهنگ
در تاریخ  26و  1353/09/ 27به میزان  -26/0درجه سلسیوس ثبت شده است.
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پهنهبندی میانگین دمای شهرستانهای استان

شکل شماره ( :)2پهنه بندی میانگین دمای آذر ماه  ،1401در استان همدان

مطابق شکل شماره ( )2که میانگین دمای استان همدان در آذر ماه سال  1401را نشان میدهد ،در اکثر مناطق
استان مخصوصاً نیمه شمالی و مرکز استان میانگین دما بین  0-5درجه سلسیوس و در مناطق جنوبی استان شامل
شهرستانهای مالیر ،نهاوند و تویسرکان میانگین دما بین  5 - 10درجه سلسیوس بوده است.
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پهنه بندی اختالف میانگین دمای شهرستانهای استان نسبت به بلندمدت

شکل شماره ( :)3اختالف دمای آذر ماه  1401با بلند مدت در استان همدان

در شکل شماره ( )3پهنهبندی اختالف میانگین دمای آذر ماه  1401نسبت به بلند مدت نمایش داده شده است.
مطابق شکل ،میانگین دما در بیشتر مناطق جنوبی ،جنوبغربی ومناطقی از شمال استان نسبت به میانگین بلند مدت
بین  1/5تا  2/5درجه سلسیوس افزایش داشته است و در مناطقی از نیمه شمالی و مرکز استان شامل شهرستانهای
کبودرآهنگ ،بهار ،درگزین و همدان افزایش دما نسبت به میانگین بلند مدت بین  0/5تا  1/5تا درجه سلسیوس
بوده است و منطقه بسیار محدودی از شهرستان فامنین در شرق استان تغییرات دما در محدوده نرمال بوده است .و
بر روی ارتفاعات الوند در مرکز استان نیز افزایش دما حتی به بیش از  2/5درجه سلسیوس نیز رسیده است.
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تحلیلی بر وقوع باد در استان طی آذر ماه 1401
وضعیت سمت و سرعت باد در ایستگاههای سینوپتیک استان
جدول ( :)5سمت و سرعت باد در ایستگاههای سینوپتیک استان همدان
باد غالب
نام ایستگاه

حداکثر باد

سمت

درصد وقوع

سمت

سرعت

(جهت)

در ماه

(درجه)

()m/s

فرودگاه همدان

شمالغربی

14/9

230

15

مالیر

شرقی

27/7

170

13

نهاوند

جنوبی

16/7

140

14

تویسرکان

غربی

16/9

280

10

اسدآباد

شمالی

28/8

230

13

رزن

شمالشرقی

19/3

280

08

فامنین

شرقی

23/1

190

14

قهاوند

شمالی

18/7

150

24

گلتپه

شرقی

30/6

250

26

بر اساس جدول شماره ( )5در مرکز استان (شهرستان همدان) جهت باد غالب در آذر ماه شمالغربی بوده که
 14/9درصد از کل باد وزیده شده در این ماه را شامل می شود .حداکثر سرعت باد ثبت شده در این ایستگاه 15
متر برثانیه و در جهت جنوبغربی ثبت شده است .همچنین میانگین سرعت باد در این ایستگاه  1/5متر بر ثانیه و
از صددرصد باد وزیده شده  14/5درصد باد آرام بوده است.
در ایستگاه سینوپتیک مالیر جهت باد غالب در آذر ماه شرقی بوده که درصد وقوع آن  27/7درصد و باد آرام
وزیده شده  12/1درصد از صددرصد باد وزیده شده را دارد .میانگین سرعت باد  1/8متر بر ثانیه و حداکثر سرعت
وزش باد در این ایستگاه  13متر بر ثانیه بوده است.
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در ایستگاه سینوپتیک نهاوند جهت باد غالب در آذر ماه جنوبی بوده که درصد وقوع آن  16/7درصد و باد آرام
وزیده شده  50/7درصد از صددرصد باد وزیده شده را دارد .میانگین سرعت باد  1/4متر بر ثانیه و حداکثر سرعت
وزش باد در این ایستگاه  14متر بر ثانیه بوده است.
در ایستگاه سینوپتیک تویسرکان جهت باد غالب در آذر ماه غربی بوده که درصد وقوع آن  16/9درصد و باد
آرام وزیده شده  25/4درصد از صددرصد باد وزیده شده را دارد .میانگین سرعت باد  1/6متر بر ثانیه و حداکثر
سرعت وزش باد در این ایستگاه  10متر بر ثانیه بوده است.
در ایستگاه سینوپتیک اسدآباد جهت باد غالب در آذر ماه شمالی بوده که درصد وقوع آن  28/8درصد و باد آرام
وزیده شده  12/7درصد از صددرصد باد وزیده شده را دارد .میانگین سرعت باد  1/8متر بر ثانیه و حداکثر سرعت
وزش باد در این ایستگاه  13متر بر ثانیه بوده است.
در ایستگاه سینوپتیک رزن جهت باد غالب در آذر ماه شمالشرقی بوده که درصد وقوع آن  19/3درصد و باد
آرام وزیده شده  20/0درصد از صددرصد باد وزیده شده را دارد .میانگین سرعت باد  1/6متر بر ثانیه و حداکثر
سرعت وزش باد در این ایستگاه  8متر بر ثانیه بوده است.
در ایستگاه سینوپتیک فامنین جهت باد غالب در آذر ماه شرقی بوده که درصد وقوع آن  23/1درصد و باد آرام
وزیده شده  17/2درصد از صددرصد باد وزیده شده را دارد .میانگین سرعت باد  1/82متر بر ثانیه و حداکثر
سرعت وزش باد در این ایستگاه  14متر بر ثانیه بوده است.
در ایستگاه سینوپتیک قهاوند جهت باد غالب در آذر ماه شمالی بوده که درصد وقوع آن  18/7درصد و باد آرام
وزیده شده  11/3درصد از صددرصد باد وزیده شده را دارد .میانگین سرعت باد  1/9متر بر ثانیه بوده است و
حداکثر سرعت وزش باد در این ایستگاه  24متر بر ثانیه بوده است.
در ایستگاه سینوپتیک گلتپه جهت باد غالب در آذر ماه شرقی بوده که درصد وقوع آن  30/6درصد و باد آرام
وزیده شده  3/3درصد از صددرصد باد وزیده شده را دارد .میانگین سرعت باد  2/7متر بر ثانیه و حداکثر سرعت
وزش باد در این ایستگاه  26متر بر ثانیه بوده است.
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گلباد ایستگاههای سینوپتیک استان
ایستگاه سینوپتیک فرودگاه همدان

ایستگاه سینوپتیک مالیر

ایستگاه سینوپتیک نهاوند

ایستگاه سینوپتیک تویسرکان

شکل(:)4گلباد ایستگاههای سینوپتیک فرودگاه همدان ،مالیر ،نهاوند و تویسرکان
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ایستگاه سینوپتیک اسدآباد

ایستگاه سینوپتیک رزن

ایستگاه سینوپتیک فامنین

ایستگاه سینوپتیک قهاوند

ایستگاه سینوپتیک گل تپه

شکل( :)5گلباد ایستگاههای سینوپتیک اسدآباد ،رزن ،فامنین ،قهاوند و گلتپه
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تحلیلی بر وضعیت خشکسالی استان در آذر ماه 1401
پهنهبندی خشکسالی هواشناسی در سطح استان بر اساس شاخص  SPEIسه ماهه

شکل شماره ( :)6پهنهبندی خشکسالی هواشناسی در استان همدان بر اساس شاخص  ،SPEIدوره سه ماهه تا پایان آذر ماه 1401

شکل شماره ( )6پهنهبندی خشکسالی هواشناسی بر اساس شاخص  SPEIسه ماهه تا پایان آذر ماه  1401را نشان
میدهد ،بیانگر آن است که در مناطق محدودی از شهرستانهای تویسرکان ،نهاوند و رزن خشکسالی بسیار شدید
رخ داده و در بقیه مناطق استان نیز خشکسالی شدید رخ داده است در حال حاضر خشکسالیهای متعددی که در
دهه اخیر در استان رخ داده است بیشتر مناطق استان و مناطقی از شرق و شمال استان را به زمینهای خشک و
فاقد پوشش مرتعی تبدیل کرده است.
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تحلیل سینوپتیکی آب و هوای استان در آذر ماه 1401
تحلیل سینوپتیکی آذر سال 1401
در آذر ماه سال  1401سه سامانه بارشی ضعیف موجب بارشهایی در استان گردید که البته از نظر مقدار بارش
میانگین بارش استان در هرسه سامانه کمتر از  10میلیمتر بود و عمده بارشها در مناطق غربی و جنوبغرب استان
رخ داد و در هرسه سامانه بارشی شاهد عبور موج ضعیف از تراز  500میلیبار بودیم اما به دلیل عدم همراهی
شرایط مساعد در سطوح زیرین جو بارشهای اندکی را در استان همدان داشتیم .با توجه به موقعیت استان همدان
جهت ایجاد بارشهای گسترده و قابل توجه می بایست در سطوح باال و پایین جو ،از نظر دینامیکی ناپایداری
داشته باشیم ،با توجه به نقشه هم فشار سطح زمین مشاهد می شود که استان تحت تاثیر زبانههای پر فشار بوده و
این موضوع موجب تضعیف سامانه بارشی می گردد.

شکل شماره( :)7به ترتیب از سمت راست نقشه فشار سطح زمین و تراز  500میلیباری در تاریخ نهم آذر ماه  -1401ساعت 12
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تحلیلی بر مخاطرات جوی استان طی آذر ماه 1401
در آذر ماه سال جاری سه هشدار سطح زرد صادر شده است .اولین هشدار در تاریخ  1401/09/02صادر شده که
نوع مخاطره بارش باران ،در ارتفاعات بارش برف ،احتمال رعد وبرق و باد شدید موقت بوده است .تاریخ شروع
ظهر  1401/09/04الی اواخر وقت  1401/09/05و منطقه اثر آن مرکز ،جنوب و جنوبغرب استان بوده است.
اثر مخاطره نیز آبگرفتگی موقت معابر گزارش شده بود.
دومین هشدار سطح زرد در تاریخ  1401/09/07صادر شده که نوع مخاطره بارش باران ،درارتفاعات بارش برف،
احتمال رعد و برق و باد شدید موقت بوده است .تاریخ شروع از صبح چهارشنبه  1401/09/09الی صبح پنجشنبه
 1401/09/10و منطقه اثر آن مرکز ،جنوب و جنوبغرب و تا حدودی شمالشرق استان بوده است.
سومین هشدار سطح زرد در تاریخ  1401/09/29صادر شده که نوع مخاطره بارش باران ،برف و مه آلودگی بوده
است .تاریخ شروع از صبح پنج شنبه  1401/10/01الی صبح یکشنبه  1401/10/04و منطقه اثر آن نیز کل استان
بوده است .اثر مخاطره نیز آبگرفتگی و لغزندگی موقت معابر ،احتمال اختالل در تردد وسایل نقلیه به ویژه در
گردنههای استان ،کاهش دید در اثر مه آلودگی گزارش شده بود.

گزارشی از فعالیت های توسعه هواشناسی کاربردی استان طی آذر ماه 1401
فعالیت های توسعه هواشناسی کاربردی در بخش کشاورزی عبارتند از:
بر اساس پیشبینیهای هواشناسی ،در مجموع  85توصیه کشاورزی صادر شده است.
جلسات دیسکاشن هواشناسی کشاورزی  2بار در هفته برگزار شده است.
 4مورد بولتن هفتگی و  1مورد بولتن ماهیانه تهیه شده است.
یک مورد گزارش توصیههای هواشناسی کشاورزی شامل هشدار سطح زرد به مدیریت بحران و سازمان جهاد
کشاورزی ارسال شده است.
پیامک پیش بینی وضع هوا و توصیه های هواشناسی کشاورزی به مدیران و کاربران بخش کشاورزی استان ارسال
شده است.
یک مورد شرکت در جلسه سازمان جهاد کشاورزی و ارائه گزارش توسعه هواشناسی کاربردی در زمینه
کشتهای پاییزه.
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پیوستها
✓ پیوست شماره  -1معرفی گلباد
گلباد ،نمودار و شکلی اقلیم شناختی برای نمایش مشخصات و ویژگیهای باد در یک منطقه میباشد و سه مشخصه اصلی شاخص
باد را نمایش میدهد :فراوانی وقوع باد ،سرعت باد و جهت باد .منظور از فراوانی وقوع باد ،تعداد دیدبانیهایی که برای شاخص باد
انجام شده و باد به وقوع پیوسته است .سرعت باد نشانگر میزان جریان هوا میباشد که با نات یا متر بر ثانیه سنجیده میشود و جهت
باد ،جریان غالب باد را نشان میدهد که یکی از جهات اصلی و فرعی میباشد .ساختار کلی گلباد به شکل گل باز شده میباشد.
دایره وسط این گلباد میزان باد آرام در یک منطقه را نمایش میدهد گلها نیز نمایشگر سرعت و جهت باد است .ضخامت گلها،
نشانگر سرعت باد و طول گلها نشانگر تعداد وقوع باد است .گلباد به صورت سالیانه یا ماهیانه ترسیم میگردند و به دو روش دستی
و نرمافزاری تهیه میشود .در روش دستی ابتدا شاخص های باد منطقه آمار و اطالعات هواشناسی گرفته شده و تعداد فراوانی باد ،باد
آرام ،سرعت و جهت باد محاسبه شده و سپس درصد هر یک از شاخصها نسبت به کل گرفته میشود.میزان قطر دایره و طول و
ضخامت گلها بر حسب این درصد ترسیم میگردد .برای ترسیم گلباد به روش نرمافزاری باید آمار و اطالعات در یک
فایلExcelتهیه شده و وارد نرمافزار ویژه گلباد گردد .عمدهترین نرمافزار مورد استفاده در ترسیم گلباد نرمافزار  WR-plotاست.
نمودارهای به دست آمده از دایرههای هم مرکزی تشکیل شدهاند که در دایره مرکزی آن درصد فراوانی وزش بادهای کمتر از 0/5
متر بر ثانیه نوشته میشود .سمتهای باد بر روی دایرهها غالباً در هشت سمت شمال ،شمالشرقی ،شرقی ،جنوبشرقی ،جنوب،
جنوبغربی ،غربی و شمالغربی نمایش داده میشود .سرعتهای باد نیز بر اساس روش سازمان هواشناسی جهانی به  8گروه دسته-
بندی می شوند .آنگاه فراوانی هر گستره سرعت باد با توجه به سمت باد بر روی دایرهها مشخص میشود .اگر فراوانی هر گستره در
سمت های مختلف با یکدیگر جمع شوند و فراوانی آرامه نیز به آن افزوده شود ،حاصل صدرصد را نشان خواهد داد ،و این به این
معناست که تعداد کل بادها لحاظ شده است .ت فسیر یک گلباد بدون نقشه برجستگی (توپوگرافی) دشوار است زیرا اثرات محلی
باعث تغییرات مهمی در جریانات هوا میشوند.از کاربردهای گلباد میتوان به آمایش سرزمین ،طراحیهای شهری ،طراحی باند
فرودگاهها ،زمین های ورزشی و غیره ،عدم استقرار صنایع آالینده در جهت باد غالب منطقه ،مکانیابی جهت گسترش فضای سبز،
و امکانسنجی برای استفاده از انرژی باد اشاره کرد.
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تقدیر و تشکر
 -1به این وسیله اداره کل هواشناسی استان همدان مراتب تقدیر و تشکر نویسندگان این اثر را از همکاران مرکز ملی
خشکسالی و مدیریت بحران به سبب تهیه تعدادی از جداول ،نمودارها و نقشه های مورد استفاده در این بولتن که پس از
تولید در مقیاس کشوری و انجام برش استانی دراختیار این اداره کل قرارگرفته است اعالم می دارد.
 -2گروه مطالعات و تحقیقات این اداره کل همچنین از تمامی همکاران استانی که به نحوی در تهیه اطالعات الزم برای
تدوین آن نقش داشتند سپاسگزاری و تقدیر می نمایند.

اسامی همکارانی که در تهیه بولتن نقش داشتند:
-1سید اکبر حسینی
 -2محمد حسن باقری شکیب
 -3مجتبی ترکمان
 -4نورخدا ساکی

17

