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چکیده
نتایج حاصل از تحلیل داده های دی ماه ایستگاه های هواشناسی استان بیانگر آن است که مقدار بارش دی ماه  9911در
استان تهران 90/0 ،میلی متر بوده که نسبت به سال زراعی گذشته  8/1میلی متر و نسبت به بلند مدت  97/7میلی متر
کاهش نشان می¬دهد و هم چنین نسبت بارش در بازه زمانی مذکور به یک سال زراعی  9/6درصد میباشد .بیشترین
کاهش بارش نسبت به بلند مدت مربوط به شهرستان پردیس به میزان  93/6میلی متر و کمترین کاهش بارش نسبت به
بلند مدت مربوط به شهرستان ورامین به میزان  1/7میلی متر بوده است .در این ماه کاهش بارش  66/9درصدی در سطح
استان تهران نسبت به بلند مدت اتفاق افتاده است.
میانگین ماهانه دما در استان تهران 2/6 ،درجه سلسیوس بوده که در مقایسه با بلندمدت 0/6 ،درجه سلسیوس افزایش
مشاهده می شود .باالترین میانگین دما مربوط به شهرستانهای قرچک و ورامین  3/9درجه سلسیوس و پایین ترین
میانگین دما  -0/7درجه سلسیوس و مربوط به شهرستان فیروزکوه است .بیشترین تفاوت میانگین دما نسبت به بلند مدت
مربوط به شهرستان ورامین (  -7/9درجه کاهش) و کمترین تفاوت میانگین دما نسبت به بلند مدت مربوط به شهرستان
دماوند  9/1درجه کاهش بوده است.
براساس پهنه بندی مقادیر بارش که توسط مرکز ملی خشکسالی و بر پایه روش( IDW (Inverse distance
 weightingبدست آمده (پهنه بندی به تفکیک خروجی استانی و بر اساس الیه های موجود) پهنه¬بندی خشکسالی
هواشناسی در سطح استان تهران بر اساس شاخص SPEIدوره سه ماهه منتهی به پایان دی ماه  9911همانطور که در
نقشه نشان داده شده است بیانگر خشکسالی متوسط تا خفیف در قسمت شرقی شهرستان های ورامین ،پیشوا ،پاکدشت و
قسمتهای شمالی و مرکزی فیروزکوه و پردیس را نشان می دهد .همچنین مناطق شرقی و شمالی شمیرانات و قسمتهای
غربی دماوند خشکسالی خفیف را نشان می دهد .در بخش هایی از شهرستان های دماوند ،تهران ،اسالمشر ،بهارستان ،ری،
رباط کریم و مالرد وضعیت بارشی ترسالی ضعیف تا متوسط بوده است .در بقیه مناطق استان تهران وضعیت بارشی در حد
نرمال بوده است.
متناسب با تغییرات اتفاق افتاده در کمیت های دما و بارش (افزایش دما و کاهش بارش) ،الگوی حاکم بر نقشه های
هواشناسی بیانگر نفوذ هوای سرد به منطقه و غلبه با پایداری هوا در این ماه است .در طی این ماه کال دو سامانه بارشی
استان را تحت تاثیر قرار داد که یکی در هفته اول و دیگری در هفته آخر دی ماه سبب بارش ،کاهش دما ،وزش باد ،کوالک
برف در ارتفاعات و بهمن گردید .برای هر دو سامانه هشدارهای هواشناسی(زد و نارنجی) صادر شد و تقریبا در هر دو مورد
کل فعالیت سامانه بارشی حدود  68ساعت بود .در مابقی روزهای هفته های اول و دوم و بویژه کل هفته های دوم و سوم
دی با استقرار توده هوای پرفشار و سر د و پایداری هوا شرایط برای افزایش سطح آالینده ها مهیا بود که منجر به صدور
هشدارهای متعدد زرد و نارنجی آلودگی هوا شد.
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تحلیلی بر وضعیت بارش استان در دی ماه 5866
 جدول اطالعات بارش استان و مقایسه با سال گذشته و بلند مدت
جدول .1مقادیر بارش استان تهران و شهرستان های تابعه در دی  1911و مقایسه با سال قبل و بلند مدت

بررسی آماری بیانگر آن است که مقدار بارش دی ماه  9911در استان تهران 90/0 ،میلی متر بوده که نسبت به سال
زراعی گذشته  8/1میلی متر و نسبت به بلند مدت  97/7میلی متر کاهش نشان میدهد و هم چنین نسبت بارش در
بازه زمانی مذکور به یک سال زراعی  9/6درصد میباشد .بیشترین کاهش بارش نسبت به بلند مدت مربوط به شهرستان
پردیس به میزان  93/6میلی متر و کمترین کاهش بارش نسبت به بلند مدت مربوط به شهرستان ورامین به میزان 1/7
میلی متر بوده است .در این ماه کاهش بارش  66/9درصدی در سطح استان تهران نسبت به بلند مدت اتفاق افتاده است.
(جدول )9نمایانگر مقادیر بارش استان تهران و شهرستان های تابعه در دی  9911و مقایسه با سال قبل و بلند مدت
می باشد.
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 درصد تأمین بارش سال آبی استان

شکل .1درصد تامین آبی دی ماه  1911و مقایسه با بلند مدت

بررسی تغییرات درصد تأمین بارش سال آبی در بازه  9911/90/09تا  9911/90/90شهرستان های استان تهران
بیانگر آن است که درصد ماهانه بارش نسبت به بلند مدت در همین بازه زمانی حدود  6درصد کاهش داشته است .در
این مدت بیشترین درصد تأمین بارش سال آبی استان مربوط به شهرستان پاکدشت و به مقدار  3درصد می باشد که
نسبت به بلندمدت حدود  6درصد کاهش نشان میدهد و همچنین کمترین درصد تأمین بارش سال آبی استان مربوط
به شهرستان پیشوا حدود  2درصد می باشد که نسبت به بلند مدت حدود  99/0درصد کاهش نشان می دهد( .شکل)9
نمایانگر درصد تامین آبی دی ماه  9911و مقایسه با بلند مدت می باشد.
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 پهنهبندی مجموع بارش استان

شکل .2نقشه پهنه بندی بارش تجمعی دی ماه 1911

بررسی نقشه های پهنهبندی مجموع بارش استان تهران در دی ماه  9911بیانگر آن است بیشتر مناطق استان تهران بارش
در حد  9تا  20میلی متر بوده است .ارتفاعات شهرستانهای فیروزکوه و دماوند بارش در حد  20تا  60میلی متر را نشان
می دهد .بارش در پهنه بیشتری از شهرستان های فیروزکوه ،دماوند ،شمیرانات ،تهران ،قدس  ،قرچک و پاکدشت در حد
 90تا  20میلی متر بوده است .همانطور که در نقشه بارش تجمعی مشخص شده است ،مناطقی از شهرستان های فیروزکوه،
شمیرانات ،پردیس ،پاکدشت ،تهران ،اسالمشهر ،پیشوا ،ورامین ،بهارستان ،رباط کریم ،مالرد و ری بارش هایی بین  9تا 3
میلی متر داشته اند( .شکل )2نمایانگر نقشه پهنه بندی بارش تجمعی دی ماه  9911می باشد.
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تحلیلی بر وضعیت دمای استان در دی ماه 5866
 جدول اطالعات دمای استان و مقایسه با بلند مدت
جدول .2مقادیر دمای حداقل ،دمای حداکثر و متوسط دما استان تهران و شهرستان های تابعه در دی  1911و
مقایسه با بلند مدت

تحلیل نوسان دمای هوا در این ماه بیانگر آن است که میانگین ماهانه دما در استان تهران 2/6 ،درجه سلسیوس بوده که
در مقایسه با بلندمدت 0/6 ،درجه سلسیوس افزایش مشاهده می شود .باالترین میانگین دما مربوط به شهرستانهای
قرچک و ورامین  3/9درجه سلسیوس و پایین ترین میانگین دما  -0/7درجه سلسیوس و مربوط به شهرستان فیروزکوه
است .بیشترین تفاوت میانگین دما نسبت به بلند مدت مربوط به شهرستان ورامین (  -7/9درجه کاهش) و کمترین تفاوت
میانگین دما نسبت به بلند مدت مربوط به شهرستان دماوند  9/1درجه کاهش بوده است.
همچنین بیشینه دما در شهرستان ورامین  90/1درجه سلسیوس گزارش شده که نسبت به بلند مدت  -0/2درجه کاهش
داشته است .همچنین کمینه دما در شهرستان فیروزکوه  -6/2درجه سلسیوس ثبت شده که نسبت به بلند مدت 2/9
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درجه سلسیوس گرمتر بوده است( .جدول )2نمایانگر مقادیر دمای حداقل ،دمای حداکثر و متوسط دما استان تهران و
شهرستان های تابعه در دی  9911و مقایسه با بلند مدت می باشد.

 دماهای حدی استان و مقایسه با بلندمدت
دمای بیشینه مطلق دیماه
(درجه سلسیوس)

جدول .9مقایسه دمای بیشینه دی  1911با بلندمدت و سال قبل
سال 5866

سال 5864

بلندمدت

11/7

11/4

29/4

ورامین

ورامین

ورامین

1911/91/12

1911/19/92

1911/19/92

دمای کمینه مطلق دیماه
(درجه سلسیوس)

جدول .4مقایسه دمای کمینه دی  1911با بلندمدت و سال قبل
سال 5866

سال 5864

بلندمدت

-11/1

-66/0

-81/0

فیروزکوه

فیروزکوه

فیروزکوه

1911/91/29

6931/60/67

6916/60/80

مطابق آمار ارسال شده از شهرستان های استان تهران در این ماه  ،بیشینه مطلق دما در شهرستان ورامین  96/7درجه
سلسیوس گزارش شده که در مقایسه با سال گذشته  0/3درجه سلسیوس افزایش نشان می دهد و این در حالی است که
در مقای سه با مطلق بلندمدت  9/7درجه سل سیوس کاهش م شاهده می شود .کمینه مطلق دما در شهر ستان فیروزکوه
 -98/9درجه سل سیوس ثبت شده ا ست که در مقای سه با سال گذ شته  2/9درجه سل سیوس سردتر می با شد و این در
حالی ا ست که در مقای سه با مطلق بلندمدت  1/1درجه کاهش م شاهده می شود .جدول  9مقای سه دمای بی شینه دی
 9911با بلندمدت و سال قبل و جدول  6مقایسه دمای کمینه دی  9911با بلندمدت و سال قبل را نشان می دهد.
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 پهنهبندی میانگین دمای شهرستانهای استان

شکل .9نقشه پهنه بندی دمای میانگین دی ماه 1911

براساس پهنه بندی مقادیردما در مرکز ملی خشکسالی و بررسی نقشههای پهنهبندی میانگین دمای هوای شهرستانهای
استتتتان تهران در دیماه  ،9911میانگین دمای هوا در قستتتمتهایی از مناطق شتتتمالی و شتتتمال شتتترقی استتتتان،
نظیر شهرستانهای فیروزکوه ،دماوند ،پردیس و شمیرانات بین  3تا  -3درجه سل سیوس بوده است .همچنین همانطور که
در نقشه دمایی مشخص شده است میانگین دمای هوا در قسمت های جنوبی شهرستان های فیروزکوه  ،دماوند ،پردیس،
و شمیرانات و همچنین در شهرستان های تهران ،مالرد ،پاکدشت ،شهریار ،قدس ،بهارستان ،اسالمشهر ،پیشوا و ری بین
 0تا  3درجه سلسیوس بوده است .میانگین دمای هوا قسمت هایی از شهرستان های ورامین ،ری و قرچک بین  3تا 90
درجه سلسیوس بوده است .شکل 9نقشه پهنه بندی دمای میانگین دی ماه  9911را نشان می دهد.
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 پهنه بندی اختالف میانگین دمای شهرستانهای استان نسبت به بلندمدت

شکل .4نقشه پهنه بندی دمای میانگین دی ماه 1911

بررسی نقشه پهنه بندی اختالف میانگین دما با بلند مدت شهرستانهای استان تهران در دیماه  ،9911نشانگر آن است
که میانگین دمای هوای اکثر مناطق استان تهران اختالف دمایی بین -2/3تا  6/3درجه سلسیوس را نشان می دهند.
قسمت هایی بیشتری از شهرستانهای فیروزکوه ،دماوند و شمیرانات ،همچنین قسمتهای شمال غربی شهرستان تهران
اختالف دمایی بین  0/3تا  6/3درجه سلسیوس باالتر از بلندمدت را نشان می دهد .همچنین اختالف میانگین دمای هوای
قسمت هایی از شهرستان های دماوند ،قسمت های جنوبی شهرستان شمیرانات و قسمت های شمال و شمال شرق تهران
و همچنین بعضی از منلطق شهرستان شهریار و ری اختالف دمایی در حد نرمال را نشان می دهند .اختالف میانگین دمای
هوا در بخش هایی از شهرستان های پردیس ،تهران ،ری ،پاکدشت ،پیشوا ،قرچک ،ورامین ،مالرد ،اسالمشهر ،بهارستان،
شهریار ،قدس و رباط کریم اختالف دمایی بین  -0/3تا  -2/3درجه سلیسیوس را نشان می دهند .شکل 6نقشه پهنه بندی
دمای میانگین دی ماه  9911را نشان می دهد.
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بررسی رخداد باد در استان طی دی ماه 5866
وضعیت سمت و سرعت باد در ایستگاههای سینوپتیک استان تهران
جدول .5سمت و سرعت باد غالب و حداکثر باد ایستگاه های هواشناسی استان در دی ماه 1911
باد غالب
نام ایستگاه

حداکثر باد

سمت

درصد وقوع

(جهت)

در ماه

سرعت

سمت (جهت)

()m/s

شهریار

شمال غربی

96

شمال غربی

1

فرودگاه امام (ره)

غربی

96

شمال غربی

96

فرودگاه مهرآباد

شمال غربی

8

غربی

99

ژئوفیزیک

جنوب

6

جنوب غربی

92

دوشان تپه

-

-

جنوب غربی

92

شمیران

شمال شرقی

28

شمالی

99

لواسان

شمال غربی

8

شمال غربی

99

ورامین

جنوب شرقی

6

شمال غربی

1

آبعلی

جنوب غربی

6

شمالی

93

دماوند

جنوب غربی

90

جنوب غربی

99

چیتگر

شمالی

92

شمال غربی

99

فیروزکوه

شمال شرقی

96

جنوب غربی

93

بیشینه سرعت باد  96متر برثانیه در ایستگاه های آبعلی و فیروزکوه بوده و جهت آن ها شمالی و جنوب غربی گزارش شده
است .میانگین بیشینه سرعت باد ثبت شده در کل استان  92.2متر برثانیه بوده است .همچنین فراوانی بادهای با سرعت
 1تا  97متر بر ثانیه در ایستگاه های سینوپتیک استان مطابق جدول ذیل میباشد و باد با سرعت بیش از  97متر بر ثانیه
یک مورد گزارش شده است .جدول  3سمت و سرعت باد غالب و حداکثر باد ایستگاه های هواشناسی استان در دی ماه
 9911و همچنین جدول  6فراوانی بادهای شدید و خیلی شدید در ایستگاه های هواشناسی استان  -دی ماه  9911را
نشان می دهد.
جدول .1فراوانی بادهای شدید و خیلی شدید در ایستگاه های هواشناسی استان  -دی ماه 1911
شمیران

فرودگاه آباد

آبعلی

فیروزکوه

چیتگر

دوشان تپه

ژئوفیزیک

لواسان

ورامین

بیش از  01متر برثانیه

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

9

امام(ره)

 9تا  01متر برثانیه

9

2

4

01

2

1

9

2

0

9

0

9

تعداد روز با باد

فرودگاه

شهریار

دماوند

نام ایستگاه

شماره بولتن 99-01
دی ماه 0999

 گلباد ایستگاههای سینوپتیک استان
نام ایستگاه :دماوند

نام ایستگاه :چیتگر

نام ایستگاه :فرودگاه امام خمینی(ره)

نام ایستگاه :آبعلی

(ره)

شکل .5گلباد دی ماه  1911ایستگاه های هواشناسی چیتگر ،دماوند ،آبعلی ،فرودگاه امام (ره)
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نام ایستگاه :لواسان

نام ایستگاه :شهریار

نام ایستگاه :ژئوفیزیک

نام ایستگاه :فیروزکوه
مهرآباد

شکل .1گلباد دی ماه  1911ایستگاه های هواشناسی لواسان ،ژئوفیزیک ،شهریار و فیروزکوه
11
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نام ایستگاه :ورامین

نام ایستگاه :شمیران

نام ایستگاه :فرودگاه مهرآباد

شکل .7گلباد دی ماه  1911ایستگاه های هواشناسی شمیرانات ،ورامین ،مهرآباد
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تحلیلی بر وضعیت خشکسالی استاندارد دی ماه 5866
 پهنهبندی خشکسالی هواشناسی در سطح استان بر اساس شاخص SPEIسه ماهه

شکل .1پهنه بندی خشکسالی هواشناسی بر اساس شاخص  SPEIطی دوره سه ماهه تا پایان دی 1911

براستتاس پهنه بندی مقادیر بارش که توستتط مرکز ملی خشتتکستتالی و بر پایه روش( IDW (Inverse distance
 weightingبد ست آمده (پهنه بندی به تفکیک خروجی ا ستانی و بر ا ساس الیه های موجود) پهنهبندی خ شک سالی
هوا شنا سی در سطح ا ستان تهران بر ا ساس شاخص SPEIدوره سه ماهه منتهی به پایان دی ماه  9911همانطور که در
نقشه نشان داده شده است بیانگر خشکسالی متوسط تا خفیف در قسمت شرقی شهرستان های ورامین ،پیشوا ،پاکدشت
و قستتمتهای شتتمالی و مرکزی فیروزکوه و پردیس را نشتتان می دهد .همچنین مناطق شتترقی و شتتمالی شتتمیرانات و
ق سمتهای غربی دماوند خ شک سالی خفیف را ن شان می دهد .در بخش هایی از شهر ستان های دماوند ،تهران ،ا سالم شر،
بهار ستان ،ری ،رباط کریم و مالرد و ضعیت بار شی تر سالی ضعیف تا متو سط بوده ا ست .در بقیه مناطق ا ستان تهران
وضعیت بارشی در حد نرمال بوده است .شکل  8نمایانگر پهنه بندی خشکسالی هواشناسی بر اساس شاخص  SPEIطی
دوره سه ماهه تا پایان دی  9911است.
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تحلیل سینوپتیکی استان در دی ماه 5866
هفته اول دی ماه با هوای سرد و بارشی آغاز شد و نفوذ هوای سرد در سطح زمین و سطوح فوقانی جو سبب شد تا طی
این هفته و بخصوص طی بازه  9تا  6دی شرایط برای وقوع پدیده های مختلف حدی فراهم باشد .گذر موج و ناوه ارتفاعی
از روی استان تهران همراه با نفوذ و تقویت جریانات سرد شمالی در سطح زمین سبب بارش باران و برف ،وزش باد(شدید
و گاهی خیلی شدید بویژه در ارتفاعات و دامنه ها) ،کاهش محسوس دما (بطور متوسط کاهش  3تا  8درجه ای دما) در
تمامی نقاط استان و بویژه در ارتفاعات شد .بارش برف بیشتر در نواحی مرتفع ،کوهستانی و دامنه ها و بخصوص بخش
های شمالی استان اتفاق افتاد و در نواحی دیگر بویژه نواحی مرکزی و جنوبی استان بارش برف بصورت محدود و با مقدار
کم گزارش شد و عمده بارش ها بصورت باران بود .نفوذ توده هوای پرفشارسرد همراه با جریانات شمالی در شکل  1کامال
مشخص می باشد.

شکل .1نقشه فشار سطح زمین (فشار متوسط سطح دریا) ساعت  00گرینویچ جمعه  23دسامبر 3( 2020دی )9911

همچنین همراهی بسیار مناسب ناوه ارتفاعی در تراز  300هکتوپاسکال نیز یکی از عوامل تشدید فعالیت و ناپایداری سامانه
جوی مذکور شد( .شکل )90وزش باد شدید و خیلی شدید سبب ایجاد کوالک برف در ارتفاعات شد .همچنین وقوع پدیده
بهمن نیز از دیگر تبعات فعالیت این سامانه بارشی بود.
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شکل .90نقشه تراز  300هکتوپاسکال س ساعت  00گرینویچ جمعه  23دسامبر 3( 2020دی )9911

در هفته دوم و سوم دی با تقویت پرفشار سطح زمین و استقرار آن در منطقه ،شرایط برای سکون نسبی جو و افزایش
غلظت آالینده های جوی مهیا شد که تقریبا طی  90روز تا دو هفته به تناوب شرایط افزایش سطح آالینده ها وجود داشته
است .وقوع پدیده وارونگی دما و بخصوص وارونگی های دوالیه که پایداری های شدیدتری ایجاد می نمایند در بعضی از
روزها سبب شد تا سطح آلودگی بحدی باشد که چهار مورد هشدار نارنجی و سه مورد هشدار زرد در طی این دو هفته
صادر شود .حاکمیت پرارتفاع سبب پایداری جو و سکون نسبی هوا شده است که افزایش غلظت آالینده های جوی در شهر
و استان تهران را به همراه داشته است .وجود الگوی امگا در تراز میانی جو سبب شد تا این پایداری و سکون نسبی هوا در
طی هفته سوم نیز ادامه داشته باشد .شکل  99شرایط پایدار را در تراز  300هکتوپاسکال نشان می دهد.
اما در هفته انتهایی این ماه مجددا با حاکمیت سامانه باروکلینکی و عبور ناوه ارتفاعی از منطقه ضمن ایجاد ناپایداری،
مجددا شرایط برای وزش باد ،کاهش دما ،بارش باران و برف (بویژه در ارتفاعات استان) مهیا شد.
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شکل .99نقشه تراز  300هکتوپاسکال س ساعت  98گرینویچ پنجشنبه  99دسامبر 99( 2020دی )9911

بررسی الگوی متوسط ماهانه فشار سطح دریا بیانگر آن است که در طی این ماه ،متوسط فشار جو بر روی ایران با بی
هنجاری مثبت همراه بوده و بین  9تا  6هکتوپاسکال فشار بیشتر از مقدار متوسط بوده است(.شکل92سمت چپ) این
موضوع نشان دهنده فراوانی نفوذ توده هوای پرفشار و سرد در سطح زمین می باشد که از عرض های باالتر به منطقه نفوذ
کرده و هوای سرد را به منطقه آورده است .همچنین بررسی الگوی متوسط ماهانه ارتفاع تراز  300هکتوپاسکال و بی
هنجاری آن بیانگر آن است که در طی این ماه ،متوسط ارتفاع بر روی بخش هایی از ایران با بی هنجاری مثبت همراه بوده
است .بی هنجاری مثبت ارتفاع ی بیانگر باالتر بودن ارتفاع تراز میانی جو نسبت به حالت معمول و مساعد بودن شرایط
پایداری بیشتر در منطقه است .بنظر می رسد بخش هایی از مرکز و شرق کشور بی هنجاری منفی و بخش هایی از شمال
غربی و غرب کشور با بی هنجاری مثبت همراه بوده است(.شکل 92سمت راست)
بی هنجاری مثبت ارتفاعی در تراز  830هکتوپاسکال نیز مشاهده می شود که در شکل ( 92پایین) آورده شده است .این
بهنجاری مثبت هم بسیار قابل توجه و معنادار می باشد .این الگوی با شرایط افزایش آالینده ها و سطح آلودگی هوا در طی
این ماه و بخصوص طی هفته های دوم و سوم همخوانی دارد.
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شکل .92متوسط ماهانه فشار سطح دریا و بی هنجاری(سمت چپ)و متوسط ماهانه ارتفاع تراز  300هکتوپاسکال و بی هنجاری (سمت راست) و متوسط
ماهانه ارتفاع تراز  830هکتوپاسکال و بی هنجاری در نیمکره شمالی طی ماه ژانویه 2029
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تحلیلی بر مخاطرات جوی دراستان طی دی ماه 5866
با توجه به تغییر الگوهای جوی و نفوذ تناوبی سامانه های سرد و بارشی ،تعداد هشدارهای صادر شده در این ماه  99مورد
بوده است بگونه ای که  6هشدار نارنجی و  3هشدار زرد در این ماه صادر شده است .همچنین از بین یازده هشدار صادر
شده 7 ،هشدار مربوط به آلودگی هوا و افزایش غلظت آالینده های جوی (بدلیل سکون نسبی هوا) بوده که  9هشدار سطح
زرد و  6هشدار سطح نارنجی می باشد .هشدارهای آلودگی همگی در هفته های دوم و سوم دی ماه صادر شده است و
عمال هفته اول و هفته آخر دو موج بارشی استان را تحت تاثیر قرار داده است .همچنین  6هشدار بدلیل نفوذ و فعالیت
سامانه بارشی در استان صادر شده است که از این تعداد  2هشدار نارنجی و  2هشدار زرد می باشند(.جدول)7
جدول .7هشدارهای هواشناسی صادر شده توسط مرکز پیش بینی هواشناسی استان تهران  -دی ماه 1911

هشدارهای هواشناسی صادر شده در دی ماه 9911
سامانه بارشی

مجموع

آلودگی هوا

زرد

نارنجی

زرد

نارنجی

2

2

9

6
7

6

از بین هشدارهای صادر شده در مواردی مخاطراتی نظیر آسیب های ناشی از باد شدید به بعضی از تاسیسات ،سازه ها و یا
خسارت ناشی از بارش گزارش شده است .همچنین در رخداد بهمن در ارتفاعات توچال متاسفانه  92نفر درگیر شده و در
بهمن گرفتار شدند.
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گزارشی از فعالیت های توسعه هواشناسی کاربردی استان طی دی ماه 5866
در این ماه با توجه به تغییر در الگوی ستتامانه های جوی موثر بر منطقه و نفوذ تدریجی هوای ستترد بارشتتی ،هشتتدارهای
هواشناسی کشاورزی متناسب با هشدارهای جوی صادر شد .اولین هشدار هوشناسی کشاورزی در تاریخ  11/90/09و
دومین هشدار در تاریخ  11/90/90صادر شد .هر دو هشدار به بدلیل نفوذ سامانه بارشی برف و باران و وزش باد شدید و
احتمال کوالک برف در ارتفاعات هشدار هواشناسی کشاورزی سطح نارنجی به شماره های شماره  8و  1صادر شد که در
این ه شدار در خ صوص تو صیه های مرتبط با این ه شدار شامل اطمینان از ا ستحکام سازه های ک شاورزی در خ صوص
سرمازدگی در مزارع و خوداری از محلول پاشی و سمپاشی و  ...هشدار های الزم داده شد.

شکل .92نمونه ای از هشدارهای هواشناسی کشاورزی صادر شده در دی ماه 9911

هشدارها از طریق کانال هواشناسی کشاورزی در فضای مجازی اطالع رسانی شد .همچنین هشدار مذکور از طریق وبسایت
اداره کل نیز منتشر و برای مراکز جهاد کشاورزی استان نیز از طریق نمابر و نیز فضای مجازی ارسال شد.
در این ماه کلیه جلسات دیسکاشن کشاورزی از طریق مجازی برگزار شد .بدین ترتیب که از طریق سامانه
 video.irimo.ir/ostantehranکلیه اعضا جلسه دیسکاشن کشاورزی متصل شده و ضمن ارائه پیش بینی توسط
پیش بین مسئول (از طریق سامانه مذکور و بصورت مجازی) دیگر اعضا نیز از شرایط جوی و پیش بینی صادره برای چند
روز آینده آگاه شده و در انتها ضمن پرسش و پاسخ توصیه هواشناسی کشاورزی را صادر می نمایند.
همچنین دبیران تهک شهرستانی نیز از طریق فضای مجازی و کانال های ایجاد شده اطالعات مربوط به توصیه ها را ارسال
می نمایند .توصیه های صادر شده بر روی وبسایت سازمان بارگزاری شده و در عین حال برای کارشناسان مراکز جهاد
کشاورزی نیز ارسال می گردد.
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با تشکیل گروه کارشناسان هواشناسی کشاورزی در فضای مجازی ،روزهای یکشنبه و چهارشنبه ضمن ارائه پیش بینی ها
و نیز هشدارها (در صورت صدور هشدار)  ،توصیه های هواشناسی کشاورزی مرتبط از کارشناسان عضو گروه تهک اخذ شد.
توصیه ها در سامانه تهک سازمان هواشناسی بارگزاری شد و در مجموعه های استانی مرتبط منتشر شد که نمونه هایی از
آن در زیر آورده شده است.
همچنین در راستای اهداف سازمانی و توسعه هواشناسی کاربردی (تهک) و نیز تقویت و انسجام بیشتر در بین همکاران
جلسه ای با حضور آقایان غالمی معاون توسعه و پیش بینی ،آریامنش سرپرست گروه پیش بینی و گزل خو سرپرست گروه
تحقیقات برگزار شد که در خصوص فرایندهای کاری تهک بحث و تبادل نظر شد و در این خصوص برنامه ریزی الزم بعمل
آمد.
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پیوستها
 پیوست شماره  -5نقشه پراکنش ایستگاههای هواشناسی استان
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 پیوست شماره  -3معرفی 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.
عمدهتریننرمافزار 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  2/5متر 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 دستهبندی می شوند .آنگاه فراوانی هر گستره سرعت باد با توجه به سمت باد بر
روی دایرهها مشخص میشود .اگر فراوانی هر گستره در سمتهای 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 .تفسیر 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 ،زمینهای 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 مراتب تقدیر و تشکر نویسندگان این اثر 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 در اختیار
این اداره کل قرارگرفته است ابراز گردد.
 -2نویسندگان این بولتن همچنین از تمامی همکاران استانی ( مجید گزل خو  ،مازیار غالمی ،محمد مهدی آریامنش و همکاران
گروه پیش بینی و پایش ) که به نحوی در تهیه اطالعات الزم برای تدوین آن نقش داشتند سپاسگزاری و تقدیر می نمایند.
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