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چکیده :
استان همدان از ابتدای سال زراعی جاری تا پایان شهریور ماه سال  1401به طور متوسط  211/7میلیمتر بارش داشته است
که این مقدار بارش نسبت به سال زراعی گذشته  10درصد و نسبت به بلندمدت نیز  38درصد کاهش داشته است.
از نقطه نظر تغییرات دمایی از ابتدای سال زراعی جاری تا پایان شهریور ماه سال  1401میانگین دمای استان همدان
13/2درجه سلسیوس بوده که نسبت به میانگین بلندمدت  1/0درجه سلسیوس افزایش داشته است.
بیشترین تعداد روزهای همراه با وزش باد بیش از  50کیلومتر بر ساعت در فصل تابستان سال  1401در ایستگاه سینوپتیک
گلتپه با  43و ایستگاه سینوپتیک فامنین با  42روز رخ داده است.
بر اساس شاخص  SPEIششماهه ،تا پایان شهریور ماه سال جاری در تمام مناطق استان خشکسالی با درجات شدید و
متوسط رخ داده است .نیمه جنوبی استان بیشتر تحت تاثیر خشکسالی شدید و نیمه شمالی و شمالشرقی استان نیز بیشتر
خشکسالی متوسط بوده است.
در فصل تابستان سال جاری در هر ماه یک هشدار و در مجموع سه هشدار سطح زرد صادر شده است که در هشدار تیر
ماه نوع مخاطره وزش باد شدید همراه با غبار ،در مرداد ماه نوع مخاطره رگبار موقت باران ،رعد و برق و وزش باد شدید
موقت و در شهریور ماه نیز نوع مخاطره وزش باد شدید همراه با غبار بوده است.
در تیرماه سال جاری آسمان استان بیشترتحت تاثیر پرارتفاع جنبحاره بود ،آسمان استان دراکثرروزها صاف و آفتابی و
فاقد بارش بود .با تقویت پرارتفاع شاهد افزایش دماهای حداکثر در استان بودیم و در برخی از روزها دمای بیشینه 41
درجه سلسیوس در برخی از ایستگاه های هواشناسی استان به ثبت رسید.
در مرداد ماه سال جاری بارشهایی را طی چند مرحله در استان همدان شاهد بودیم که عامل اصلی شکل گیری این
بارشها بیشتر ناپایداریهای ترمودینامیکی بود و ابرهای تشکیل شده عمدتا همرفتی و بارشهای ناشی از آنها نیز بارشهای
رگباری و نقطهای بود
در شهریور ماه سال جاری شاهد بارش موثری در استان نبودیم و استان عمدتا تحت تاثیر سامانه پرارتفاع جنبحاره بود
و با توجه به کاهش رطوبت تزریق شده به منطقه توسط سامانه مونسون نسبت به مرداد ماه ،شاهد کاهش رطوبت در منطقه
بودیم و آسمان استان در اکثر روزها عمدتا صاف و آفتابی بود.
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 - 1تحلیلی بر وضعیت همدیدی استان  -تابستان 1401
 - 1 – 1تحلیل همدیدی وضعیت جوی استان  -تیر ماه 1401
در تیرماه سال جاری بارشی در استان نداشتیم و آسمان استان در این ماه بیشتر تحت تاثیر پرارتفاع جنبحاره بود و در
اکثر روزها دارای آسمانی صاف و آفتابی بود .با تقویت پرارتفاع شاهد افزایش دماهای حداکثر در استان بودیم و در
برخی از روزها دمای بیشینه  41درجه سلسیوس در برخی از ایستگاههای هواشناسی استان به ثبت رسید.
در شکل شماره ( ،)1استقرار مرکز پرارتفاع  500میلیباری با مرکزیت  592دکامتر را بر روی منطقه و استان همدان شاهد
هستیم و با توجه به استقرار کمفشار حرارتی در جنوبغرب کشور و کمفشار در شمال کشور دمای بیشینه  41درجه
سلسیوس در 22تیرماه در برخی از ایستگاههای هواشناسی استان اتفاق افتاد.

شکل شماره ( :)1به ترتیب از سمت راست نقشه همفشار سطح زمین ونقشه همارتفاع  500میلیباری در تاریخ بیست و دوم تیر  -1401ساعت 12

2

فصلنامه تابستان 1401
شماره 01-03

 - 2 – 1تحلیل همدیدی وضعیت جوی استان  -مرداد ماه 1401

در مرداد ماه  1401تحت تأثیر رطوبت تزریق شده به منطقه با فعالیت سامانه مونسونی بارشهایی را در چند مرحله در
استان همدان شاهد بودیم .با توجه به اینکه عامل اصلی ناپایداری در این بارشها ناپایداریهای ترمودینامیکی بوده و ابرهای
تشکیل شده عمدتا همرفتی و بارشهای ناشی از آنها نیز بارشهای رگباری و نقطهای بود لذا بارشهایی را با اختالف
زیاد در مسافت کم در استان شاهد بودیم از نظر نقشههای سینوپتیکی در زمان بارش در تراز  500میلیباری استقرار
پرارتفاع را در منطقه شاهد بودیم ودر درسطح زمین نیز عمدتا اثرات کمفشار حرارتی را در منطقه داشتیم .اما بواسطه
قوی بودن شاخصهای ناپایداری ترمودینامیکی و افزایش چشمگیر رطوبت و آب قابل بارش در منطقه و مواجه این
رطوبت با توپوگرافی در برخی نقاط استان بارش  24میلیمتر را نیز در رگبارهای رخ داده شاهد بودیم ،در واقع علت اصلی
رخداد بارشها انتقال رطوبت قابل توجه به منطقه و گرمایش از سطح زمین و ناپایداریهای ترمودینامیکی بوده است .در
شکل  2یک نمونه از نقشه تراز  500و سطح زمین در یکی از روزهای همراه با رگبار باران ذکر شده است.

شکل شماره( :)2به ترتیب از سمت راست نقشه تراز  500و فشار سطح زمین در تاریخ هفتم مرداد  -1401ساعت 12
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 - 3 – 1تحلیل همدیدی وضعیت جوی استان  -شهریور ماه 1401

در شهریور ماه سال جاری بارش موثری در استان نداشتیم و استان عمدتا تحت تاثیر سامانه پرارتفاع جنبحاره بوده و با
توجه به کاهش رطوبت تزریق شده به منطقه توسط سامانه مونسون نسبت به مرداد ماه شاهد کاهش رطوبت در منطقه
بودیم و آسمان استان در اکثر روزها عمدتا صاف و آفتابی بود .در روزهای پایانی شهریور گذر موجی سینوپتیکی را از
مناطق شمالغرب کشور شاهد بودیم که موجب افزایش ابر و بارشهای محدود در مناطق کوهستانی استان گردید .با
توجه به شکل شماره( )3عبور مرکز کمارتفاع  552دکامتر را از شمال ترکیه شاهد هستیم که دامنههای این موج
بخشهایی از شمالغرب و غرب ایران را هم تحت تاثیر قرارداد با توجه به گرادیان کم دامنه موج در منطقه و استقرار
پرفشار نسبی در منطقه تنها در برخی از مناطق مخصوصا ارتفاعات مرکزی و جنوبی استان ،بارشهای نقطهای را شاهد
بودیم.

شکل شماره ( :)3به ترتیب از سمت راست فشار سطح زمین و نقشه تراز  500میلیباری در تاریخ بیست و نهم شهریور  -1401ساعت 12
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تحلیلی بر وضعیت مخاطرات جوی استان  -تابستان 1401

تحلیلی بر مخاطرات جوی استان طی تیر ماه 1401
در تیر ماه سال جاری یک هشدار سطح زرد صادر شده است .این هشدار در تاریخ  1401/04/04صادر شده که نوع
مخاطره وزش باد شدید همراه با غبار بوده است .تاریخ شروع از  1401/04/05الی  1401/04/06و منطقه اثر آن کل استان
بوده است .اثر مخاطره نیز احتمال خسارت به سازههای غیرمستحکم و پوشش گلخانهها در اثر وزش باد شدید ،کاهش
کیفیت هوا در اثر غبار گزارش شده بود.

تحلیلی بر مخاطرات جوی استان طی مرداد ماه 1401
در مرداد ماه سال جاری یک هشدار سطح زرد صادر شده است .این هشدار در تاریخ  1401/05/04صادر شده که نوع
مخاطره رگبار موقت باران ،رعد و برق و وزش باد شدید موقت بوده است .تاریخ شروع از  1401/05/05الی 1401/05/10
و منطقه اثر آن کل استان بوده است .اثر مخاطره نیز آبگرفتگی موقت معابر و احتمال سیالبی شدن موقت مسیلها ،احتمال
خسارت به سازههای غیرمستحکم در اثر وزش باد شدید موقت گزارش شده بود.

تحلیلی بر مخاطرات جوی استان طی شهریور 1401
در شهریور ماه سال جاری یک هشدار سطح زرد صادر شده است .این هشدار در تاریخ  1401/06/21صادر شده که نوع
مخاطره وزش باد شدید همراه با غبار بوده است .تاریخ شروع پیش از ظهر  1401/06/23الی اواخر وقت 1401/06/23
و منطقه اثر آن کل استان بوده است .اثر مخاطره نیز احتمال خسارت به سازههای غیرمستحکم ،تابلوها و چادرهای مواکب،
کاهش کیفیت هوا و غبار آلود شدن جو استان گزارش شده بود.
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تحلیلی بر وضعیت دمای استان  -تابستان 1401
اطالعات دمای استان و مقایسه با بلندمدت
جدول شماره( :)1جدول دمای استان و مقایسه با بلندمدت

با توجه به جدول شماره ( )1میانگین دمای استان همدان در فصل تابستان سال جاری  24/0درجه سلسیوس می باشد که
نسبت به مدت مشابه بلندمدت  0/6درجه سلسیوس افزایش داشته است .میانگین حداقل دمای استان در فصل تابستان سال
جاری به میزان  15/4درجه سلسیوس می باشد که نسبت به بلندمدت نیز  0/8درجه سلسیوس افزایش داشته است .همچنین
میانگین حداکثر دما در فصل تابستان  1401به میزان  32/6درجه سلسیوس بوده که نسبت به بلندمدت  0/4درجه سلسیوس
افزایش داشته است.
بیشترین میانگین دما مربوط به شهرستان تویسرکان با  24/9درجه سلسیوس و کمترین میانگین دما در شهرستان درگزین
و رزن با  23/1درجه سلسیوس ثبت شده است.
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دماهای حدی استان و مقایسه با بلندمدت
دمای بیشینه مطلق فصل تابستان (درجه سلسیوس)
جدول شماره ( : )2حداکثر مطلق دمای شهرستانهای استان در فصل تابستان  ،1401سال گذشته و بلند مدت

سال 1401

سال 1400

بلندمدت

41/2

40/2

41/2

اسدآباد

اسدآباد

فامنین 1392/05/02

1401/04/11

1400/05/04

تویسرکان 1388/04/27

مطابق جدول شماره ( ،)2دمای بیشینه مطلق در فصل تابستان  1401از ایستگاه سینوپتیک اسدآباد با  41/2درجه سلسیوس
گزارش شده است .دمای بیشینه فصل تابستان در سال گذشته نیز در ایستگاه سینوپتیک اسدآباد با  40/2درجه سلسیوس
و در بلندمدت نیز در ایستگاه سینوپتیک فامنین و تویسرکان به میزان  41/2درجه سلسیوس ثبت شده است.

دمای کمینه مطلق فصل تابستان(درجه سلسیوس)
جدول شماره ( :)3حداقل دمای مطلق شهرستان های استان در فصل تابستان  ،1401سال گذشته و بلند مدت

سال 1401

سال 1400

1/0

6/0

5/7

بهار

بهار 1400/06/31

1401/06/26

بلندمدت

اسدآباد 1400/06/31

نوژه کبودراهنگ 1371/06/29
فرودگاه همدان 1356/06/28
فرودگاه همدان 1359/06/29

با توجه به جدول شماره ( )3دمای کمینه مطلق در فصل تابستان  1401از ایستگاه اقلیمشناسی بهار به میزان  6/0درجه
سلسیوس گزارش شده است .در مدت مشابه سال گذشته نیز در ایستگاه اقلیمشناسی بهار و همچنین ایستگاه سینوپتیک
اسدآباد با  5/7درجه سلسیوس و در بلندمدت نیز در ایستگاههای سینوپتیک نوژه کبودرآهنگ و فرودگاه همدان در
تاریخهای مختلف دمای یک درجه سلسیوس رخ داده است.
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پهنهبندی میانگین دمای شهرستانهای استان

شکل شماره ( :)4پهنه بندی دمای میانگین استان همدان در فصل تابستان 1401

مطابق شکل شماره ( )4که میانگین دمای استان همدان در فصل تابستان  1401را نشان میدهد در بیشتر مناطق استان
ازجمله نیمه شمالی و مرکزی میانگین دما بین  20-25درجه سلسیوس و حتی در مناطقی از جنوب میانگین دما بین  25تا
 30درجه سلسیوس بوده است .
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پهنهبندی اختالف میانگین دمای شهرستانهای استان نسبت به بلندمدت

شکل شماره ( :)5پهنه بندی اختالف دمای فصل تابستان  1401با بلندمدت در استان همدان

در شکل شماره ( )5پهنهبندی اختالف میانگین دمای فصل تابستان  1401نسبت به بلندمدت نشان داده شده است .مطابق
شکل مناطق بیشتری از استان افزایش بین  0/5تا  1/5درجه سلسیوس را تجربه کرده است و در نوار باریکی از شرق استان،
همچنین شهرستانهای فامنین و قهاوند در شرق استان افزایش میانگین دما نسبت به بلندمدت در محدوده نرمال بوده است
و در مناطقی از مرکز استان که بیشتر منطبق بر ارتفاعات است میزان افزایش دما حتی از  1/5درجه سلسیوس نیز بیشتر
بوده است.
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تحلیلی بر وضعیت بارش استان – فصل تابستان 1401
جدول شماره( :)4اطالعات بارش استان و شهرستانهای استان همدان در فصل تابستان 1401

با توجه به جدول شماره ( )4میانگین بارش استان در فصل تابستان سال جاری  3/8میلیمتر بوده است که نسبت به بلندمدت
 28/8درصد و به عبارتی  1/5میلیمتر کاهش داشته است ولیکن نسبت به فصل تابستان سال گذشته  1/5میلیمتر افزایش
را نشان میدهد .بیشترین مجموع بارش در تابستان سال جاری در شهرستان فامنین با  10/5میلیمتر وکمترین مجموع بارش
تابستان در شهرستان تویسرکان با  0/2میلیمتر به ثبت رسیده است.
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درصد تأمین بارش سال آبی استان

نمودارشماره ( :)1مقایسه درصد تامین بارش سال آبی استان همدان در فصل تابستان  1401با مدت مشابه بلندمدت

با توجه به نمودار شماره ( )1سهم بارش فصل تابستان استان در بلندمدت حدود  1/5درصد از کل بارش سال آبی میباشد.
در حالی که سهم بارش فصل تابستان  1401استان همدان حدود  1/1درصد از بارش کل سال آبی را به خود اختصاص
داده که کمتر از مقدار بلندمدت می باشد .درتمام شهرستانهای استان سهم بارش سال آبی فصل تابستان سال جاری
نسبت به بلندمدت کاهش شدیدی داشته است و فقط در شهرستان فامنین عکس این حالت اتفاق افتاده است بهطوری که
در شهرستان فامنین کل فصل تابستان  2/4درصد از بارش سال آبی را به خود اختصاص داده است ولی در تابستان سال
جاری این رقم به  3/3درصد رسیده است.
کمترین سهم بارش در سال آبی جاری مربوط به شهرستان تویسرکان و بیشترین سهم بارش مربوط به شهرستان فامنین
بوده است.
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پهنهبندی مجموع بارش استان

شکل شماره ( :)6الگوی پهنه بندی بارش تجمعی استان همدان در فصل تابستان 1401

با توجه به شکل شماره ( )6که برگرفته از مقادیر بارش تجمعی استان همدان می باشد ،درفصل تابستان سال جاری بارش
تجمعی در کل استان بین  1تا  7میلیمتر بوده است و بیشتر مناطق استان بارش کمتر از  3میلیمتر داشته است ،با توجه به
گردش عمومی جو و همچنین استقرار پرفشار جنب حاره در ماههای گرم سال فقدان بارش قابل مالحظه در این موقع از
سال طبیعی میباشد.
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تحلیلی بر وقوع باد در استان طی فصل تابستان 1401
وضعیت سمت و سرعت باد در ایستگاههای سینوپتیک استان
جدول شماره( :)5وضعیت سمت و سرعت باد در فصل تابستان
باد غالب
نام ایستگاه

حداکثر باد

سمت

درصد وقوع

سمت

سرعت

(جهت)

در ماه

(درجه)

()m/s

فرودگاه همدان

شرقی

19/2

190

21

مالیر

شرقی

27/9

030

17

نهاوند

شمالغربی

28/2

110

17

تویسرکان

غربی

20/4

030

18

اسدآباد

شمالی

20/4

240

18

رزن

جنوبشرقی

22/5

320

14

فامنین

غربی

28/9

020

30

قهاوند

شمالشرقی

17/9

140

27

گل تپه

شرقی

38/7

100

29

بر اساس جدول شماره( )5در مرکز استان (شهرستان همدان) جهت باد غالب در فصل تابستان شرقی بوده که  19/2درصد
از کل باد وزیده شده در این فصل را شامل می شود .حداکثر سرعت باد ثبت شده در این ایستگاه  21متر برثانیه و در
جهت جنوبی ثبت شده است .همچنین میانگین سرعت باد در این ایستگاه  2/8متر بر ثانیه و از صد در صد باد وزیده شده
 8/9درصد باد آرام بوده است.
در ایستگاه سینوپتیک مالیر جهت باد غالب فصل تابستان شرقی بوده که درصد وقوع آن  27/9و باد آرام وزیده شده
 6/1درصد از صد در صد باد وزدیده شده را دارد .میانگین سرعت باد  2/6متربر ثانیه و حداکثر سرعت وزش باد در این
ایستگاه  17متر بر ثانیه بوده است.
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در ایستگاه سینوپتیک نهاوند جهت باد غالب فصل تابستان شمالغربی بوده که درصد وقوع آن  28/2و باد آرام وزیده
شده  28/2درصد از صد در صد باد وزیده شده را دارد .میانگین سرعت باد  2/4متر بر ثانیه و حداکثر سرعت وزش باد
در این ایستگاه  17متر بر ثانیه بوده است.
در ایستگاه سینوپتیک تویسرکان جهت باد غالب فصل تابستان غربی بوده که درصد وقوع آن  20/4و باد آرام وزیده شده
 15/5درصد از صد در صد باد وزیده شده را دارد .میانگین سرعت باد  2/3متر بر ثانیه و حداکثر سرعت وزش باد در این
ایستگاه  18متر بر ثانیه بوده است.
در ایستگاه سینوپتیک اسدآباد جهت باد غالب فصل تابستان شمالی بوده که درصد وقوع آن  20/4و باد آرام وزیده شده
 6/5درصد از صد در صد باد وزیده شده را دارد .میانگین سرعت باد  2/1متر بر ثانیه و حداکثر سرعت وزش باد در این
ایستگاه  18متر بر ثانیه بوده است.
در ایستگاه سینوپتیک رزن جهت باد غالب فصل تابستان جنوبشرقی بوده که درصد وقوع آن  22/5و باد آرام وزیده
شده  3/2درصد از صد در صد باد وزیده شده را دارد .میانگین سرعت باد  2/6متر بر ثانیه و حداکثر سرعت وزش باد در
این ایستگاه  14متر بر ثانیه بوده است.
در ایستگاه سینوپتیک فامنین جهت باد غالب فصل تابستان غربی بوده که درصد وقوع آن  28/9و باد آرام وزیده شده
 3/0درصد از صد در صد باد وزیده شده را دارد .میانگین سرعت باد  3/5متر بر ثانیه و حداکثر سرعت وزش باد در این
ایستگاه  30متر بر ثانیه بوده است.
در ایستگاه سینوپتیک قهاوند جهت باد غالب فصل تابستان شمالشرقی بوده که درصد وقوع آن  17/9و باد آرام وزیده
شده  2/6درصد از صد در صد باد وزیده شده را دارد .میانگین سرعت باد  3/2متر بر ثانیه و حداکثر سرعت وزش باد در
این ایستگاه  27متر بر ثانیه بوده است.
در ایستگاه سینوپتیک گلتپه جهت باد غالب فصل تابستان شرقی بوده که درصد وقوع آن  38/7و باد آرام وزیده شده
 1/3درصد از صد در صد باد وزیده شده را دارد .میانگین سرعت باد  3/9متر بر ثانیه و حداکثر سرعت وزش باد در این
ایستگاه  29متر بر ثانیه بوده است.
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گلباد ایستگاههای سینوپتیک استان
گلباد ایستگاههای سینوپتیک استان
ایستگاه سینوپتیک فرودگاه همدان

ایستگاه سینوپتیک مالیر

ایستگاه سینوپتیک نهاوند

ایستگاه سینوپتیک تویسرکان

شکل شماره (:)7گلباد 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 شماره ( :)8گلباد ایستگاه های سینوپتیک اسدآباد ،رزن ،فامنین ،قهاوند و گلتپه
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تحلیلی بر وضعیت خشکسالی استان  -فصل تابستان 1401
شکل شماره ( :)9پهنه بندی خشکسالی هواشناسی استان همدان بر اساس شاخص  ،speiدوره شش ماهه تا پایان شهریور ماه 1401

در شکل شماره ( )9پهنهبندی خشکسالی هواشناسی بر اساس شاخص  SPEIششماهه تا پایان شهریور ماه  1401نشان
میدهد که در تمام مناطق استان خشکسالی با درجات متوسط و شدید رخ داده است بهطوریکه نیمه جنوبی استان و
مناطقی از شمال شهرستان درگزین ،رزن و غربکبودراهنگ خشکسالی شدید بوده است و مناطقی از شرق استان همراه
با مرکزشهرستان کبودراهنگ خشکسالی رخ داده متوسط بوده است.
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تقدیر و تشکر

 -1به این وسیله مراتب تقدیر و تشکر نویسندگان این اثر از همکاران مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران
خشکسالی به سبب تهیه تعدادی از جداول ،نمودارها و شکلهای مورد استفاده در این فصلنامه که
پس از تولید در مقیاس کشوری و انجام برش استانی دراختیار این اداره کل قرارگرفته است ابراز
میشود.
 -2نویسندگان این فصلنامه همچنین از تمامی همکاران استانی که به نحوی در تهیه اطالعات الزم
برای تدوین آن نقش داشتهاند سپاسگزاری و تقدیر می نمایند.
اسامی همکارانی که در تهیه بولتن نقش داشتند:
 .1سید اکبر حسینی
 .2محمد حسن باقری شکیب
 .3مجتبی ترکمان
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