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 0088-80شماره بولتن 

 0088آبان 

 

 چکیده
صل از تحلیل داده  ستگاه  آبانای هنتایج حا ستان     ماه ای سی ا شنا ست  های هوا  انای آبپهنهمقدار بارش که بیانگر آن ا

  ینچن. همدهدینشتتان م کاهش متریلیم 5/0که نستت ت به بلند مد  متر بوده یلیم 6/23، در استتتان تهران 0011ماه 

س ت بارش در بازه زمان  صد م  0/00 یسال زراع  یکمذکور به  ین شد. یدر ستان     در غال ا کاهش بارش  با شمالی ا مناطق 

ست  تهران  س ت به بلند مد   بارش  که کمترین کاهشاتفاق افتاده ا ستان   ن شهر متر  میلی 7/0ه میزان تهران بمربوط به 

. استتتمتر بوده میلی  2/36به میزان  پردیسمربوط به شتتهرستتتان به بلند مد  بیشتتترین کاهش بارش نستت ت و بوده 

ستان تهران  بارش در  بیشترین  ستان     درصدی  0/0 بارشدر این ماه، کاهش . اتفاق افتاده است مناطق جنوبی ا در سطح ا

  سهیبوده که در مقا وسیدرجه سلس 7/9ماهانه دما در استان تهران،  نیانگیم تهران نس ت به بلند مد  اتفاق افتاده است.

سیوس    0/0حدود با بلندمد ،  سل ستان   نیانگیم نیشود. باالتر یمشاهده م  کاهشدرجه  شهر  00 ،ورامین دما مربوط به 

سیوس و پا    سل ستان ف       5 ،دما نیانگیم نیترنییدرجه  شهر سیوس و مربوط به  سل ست. ب  روزکوهیدرجه  تفاو    نیشتر یا

د   دما نستت ت به بلند م نیانگیتفاو  م نیکمترو های پردیس دما نستت ت به بلند مد  مربوط به شتتهرستتتان  نیانگیم

ستان    شهر ست  بودهفیروزکوه  مربوط به  شینه ب .ا سی      سرعت باد در ا  ی شنا ستگاه هوا سیده که   آبعلیی متر  09به ث ت ر

ست شده  گزارش  جنوب غربی و جهت آن یهبرثان شینه ب یانگینم .ا ستان     ی شده در کل ا  یهمتر برثان 02 سرعت باد ث ت 

شد می ساس پهنه . با سط مرکز مل  یبندبرا سال    یبارش که تو شک   IDW (Inverse distance weighting) روش هیو بر پا یخ

ست آمده )پهنه بند  ستان  یخروج کیبه تفک یبد ساس ال  یا سال    بندیموجود( پهنه یها هیو بر ا شک س    یخ شنا در   یهوا

شاخص      ساس  ستان تهران بر ا سه ماهه منته  SPEI سطح ا شدید     بیانگر  0011ماه  آبان انیبه پا یدوره  در  خشکسالی 

 است.  شرقی استانهای جنوبی و جنوببخش

بیانگر آن است که در طی این ماه، متوسط ارتفاع  ،هنجاریبار و بیمیلی 511بررسی الگوی متوسط ماهانه ارتفاع تراز    

تا  01ای که متوسط ارتفاع تراز میانی جو حدوداست به گونه هنجاری مث ت همراه بودهایران با بیهایی از بخشبر روی 

بودن  یشتربارتفاعی بیانگر  مث تهنجاری دکامتر افزایش پیدا کرده و بیشتر از مقدار متوسط بلند مد  بوده است. بی 01

ین تواند بیانگر اکه می در منطقه است برای پایداریارتفاع تراز میانی جو نس ت به حالت معمول و مساعد بودن شرایط 

ه این موضوع با افزایش تعداد هشدارهای ت کماه( پایداری بیشتری حاکم بوده اس اینطول درموضوع باشد که بطور متوسط )

هنجاری با بیدر این ماه،  دریاالگوی متوسط ماهانه فشار سطح آلودگی هوا در این ماه مطابقت دارد. در سطح زمین نیز 

هنجاری منفی دمایی در بی نینهمچهوا بیشتر از مقدار متوسط بوده است. فشار  باریلیم 0تا  3 همراه بوده و بین مث ت

هنجاری منفی هم بسیار قابل توجه و معنادار بوده و با شرایط نیز بطور بارز مشاهده می شود. این بی باریلیم 051تراز 

وجه تبا  ها همخوانی دارد.های دریافتی از ایستگاهداده کاهش دما حاصل از تحلیل آمار وتقویت پرفشار سطح زمین و نیز 

هشدار هواشناسی صادر شده است که از این تعداد  9 ،سامانه های جوی که استان را تحت تاثیر قرار داده اند، در این ماهبه 

هشدار مربوط شرایط نفوذ هوای سرد و بارشی، کاهش دما و وزش باد بوده است. از  5هشدار مربوط به آلودگی هوا و  0

 هشدار )نفوذ هوای سرد و بارشی( سطح نارنجی و مابقی هشدار سطح زرد بوده است.  0هشدار صادره  9مجموع 
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 5844 ماه آبانبارش استان در  تحلیلی بر وضعیت

 اطالعات بارش استان و مقایسه با سال گذشته و بلند مدتجدول 
 

و مقایسه با سال قبل و بلند مدت 1011 آبانبارش استان تهران و شهرستان های تابعه در یسه مقا .(1)جدول

 

که نس ت   متر بوده  یلیم 6/23، در استان تهران  0011ماه  آبانای پهنهمقدار بارش که آماری بیانگر آن است   یبررس 

شان م  کاهش متر یلیم 5/0به بلند مد   س ت بارش در بازه زمان  ینچن. همدهدین  0/00 یسال زراع  یکمذکور به  ین

صد م  شد. یدر ستان تهران    در غال ا کاهش بارش  با شمالی ا ست  مناطق  س ت بارش  کاهش کمترینکه اتفاق افتاده ا به  ن

ه مربوط ببه بلند مد  کاهش بارش نس ت   بیشترین  ومیلی متر بوده  7/0ه میزان تهران بمربوط به شهرستان   بلند مد  

ستان تهران  بارش در  بیشترین . بوده است متر میلی  2/36به میزان  پردیسشهرستان      .اتفاق افتاده است مناطق جنوبی ا

  و کمترینمیلی متر بوده  5/20ه میزان مالرد بمربوط به شتتهرستتتان  نستت ت به بلند مد  بارش  که بیشتتترین افزایش

  کاهشدر این ماه، . متر بوده استتتمیلی  0/1به میزان  ورامینمربوط به شتتهرستتتان به بلند مد  بارش نستت ت  افزایش

سطح  درصدی  0/0 بارش ستان تهران  در  س ت به بلند مد   ا ست  ن سه مقا، 0جدول .اتفاق افتاده ا ستان تهران و   ی بارش ا

 را نشان می دهد. با سال ق ل و بلند مد  سهیو مقا 0011 ماه آبانتابعه در  یهاشهرستان
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 0088-80شماره بولتن 

 0088آبان 

 درصد تأمین بارش سال آبی استان 

 

 

 و مقایسه با بلند مدت 1011ماه  آباندرصد تامین آبی . (1)شکل
 

س  صد تأم تغییرا   یبرر سال آب  نیدر ستان    21/10/0011تا  10/17/0011بازه در  یبارش  ستان  های شهر تهران ا

داشته   کاهشدرصد   5/3نس ت به بلند مد  در همین بازه زمانی حدود   یسال آب  بارش نیتأم درصد آن است که   یانگرب

که  باشدمی بارش درصد 0پردیس با  شهرستانمربوط به  استان یبارش سال آب نیرصد تأمکمترین د ،است. در این مد 

مربوط به  استتتان یبارش ستتال آب نیرصتتد تأمد . بیشتتتریندهددرصتتد کاهش نشتتان می 03نستت ت به بلند مد  حدود 

ستان     صد  30 ،مالردشهر شد می در س ت به بلند مد   با صد   03 حدود که ن شان می  افزایشدر نمایانگر ، 0شکل  دهد.ن

 و مقایسه با بلند مد  می باشد. 0011ماه  آباندرصد تامین آبی 
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 0088آبان 

 مجموع بارش استان  ندیبپهنه

 
 1011ماه  آبانبارش تجمعی  دیبنپهنهنقشه  .(2)شکل

  تنوع بارشتتی درکه  آن استتت یانگرب 0011 ماه آباندر  تهران مجموع بارش استتتاندی بنپهنههای نقشتته یبررستت

شمال بخش ستان   غربی های  ستان    دماوند و فیروزکوه هایشهر شهر شتر مناطق مرکز و غرب  شمیرانا ، تهران و  ، بی های 

ستان های قدس،    شهر ستان         ری، تمامی  شهر سیعی از  ستان، رباط کریم، مالرد و پهنه و شهریار، بهار شهر،  سالم قرچک   ا

فیروزکوه و  هایشتتهرستتتان و جنوب  مرکزیهای در بخش بارش دهد.را نشتتان میمتر میلی 015تا  30حد در  بارش

یهنه وسیعی از شهرسالن      ،های شمیرانا ، تهران و ری شرق و جنوب شرق شهرستان    پردیس،  تمامی شهرستان   ،دماوند

شوا و  پاکدشت  ست  بوده مترمیلی 30تا  7حد  در بارشغال ا  ورامین، پی شه بارش همان. ا شخص   تجمعی طور که در نق م

ست  شده  شرقی ورامین بارش در             ،ا شمال  شت و  شرق پاکد شرق تا جنوب  شمال  شت و  شرق پاکد  7تا  0حد  جنوب 

   می باشد. 0011ماه  آبانبارش تجمعی دی بننمایانگر نقشه پهنه 3شکل. است بوده مترمیلی
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 0088آبان 

 5844ماه  آبانتحلیلی بر وضعیت دمای استان در 

 جدول اطالعات دمای استان و مقایسه با بلند مدت

  مدت و مقایسه با بلند 1011 آباندمای حداکثر و متوسط دما استان تهران و شهرستان های تابعه در  ،دمای حداقل دیرمقا .(2)جدول

  

بوده  وسیدرجه سلس   7/9ماهانه دما در استان تهران،   نیانگیآن است که م  انگریماه ب نیهوا در ا یدما نوسان  لیتحل

 دما مربوط به شهرستان   نیانگیم نیشود. باالتر یمشاهده م  کاهشدرجه سلسیوس    0/0حدود با بلندمد ،  سه یکه در مقا

 نیشتر یاست. ب  روزکوهیدرجه سلسیوس و مربوط به شهرستان ف     5دما  نیانگیم نیترنییو پا درجه سلسیوس   00 ورامین

ستان      نیانگیتفاو  م شهر س ت به بلند مد  مربوط به  سیوس    درجه 0/3) های پردیس دما ن شی و  سل   نیکمتر( و کاه

 است. بوده (و کاهشی سلسیوس درجه 2/1)  فیروزکوه دما نس ت به بلند مد  مربوط به شهرستان نیانگیتفاو  م

شینه ب ینهمچن ستان   دما در  ی س    31ورامین  شهر سل س ت به بلند مد    شده گزارش  یوسدرجه  درجه  9/1که ن

که نس ت به بلند مد    ث ت شده   یوسدرجه سلس   -3/1 فیروزکوه شهرستان  دما در  ینهکمهمچنین  است.  بوده ترخنک

شته   ست تغییری ندا ستان های       دیرنمایانگر مقا 3جدول .ا شهر ستان تهران و  دمای حداقل، دمای حداکثر و متوسط دما ا

 و مقایسه با بلند مد  می باشد. 0011 ماه آبانتابعه در 
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 استان و مقایسه با بلندمدت آبان ماهحدی دماهای 

 )درجه سلسیوس( ماه آباندمای بیشینه مطلق 

 

 با بلندمدت و سال قبل 1011 آبانمقایسه دمای بیشینه . (3)جدول
 بلندمدت 5866سال  5844سال 

1/22 

 ورامین

11/10/1011 

2/22 

 ورامین

11/10/1311 

12/32 

 ورامین

12/10/1311 

 

 )درجه سلسیوس( ماه آبانمطلق  کمینهدمای 

 

 با بلندمدت و سال قبل 1011 آبانمقایسه دمای کمینه . (0)جدول
 بلندمدت 5866سال  5844سال 

1/1- 

 فیروزکوه

20/10/1011 

0/5- 

 فیروزکوه

55/00/9911 

5/50- 

 فیروزکوه

90/00/9905 

 
 

ستان  هایشهرستان  مطابق آمار ارسال شده از    درجه  37ورامین  شهرستان  مطلق دما در  یشینه ، بدر این ماهتهران  ا

س    شته     با سه یکه در مقا شده گزارش  یوسسل سیوس   درجه  7/1سال گذ شان می  کاهش سل مطلق دما در   ینهکمدهد.ن

ستان    س    -1/9 فیروزکوه شهر سل ست    یوسدرجه  شده ا شته    با  سه یکه در مقا ث ت  سیوس   درجه  0سال گذ  سردتر  سل

شد می ست که و  با شاهده   افزایشدرجه  3/00 بلندمد مطلق  با سه یدر مقا این در حالی ا سه    2جدول  شود. میم مقای

سال ق ل و جدول   0011 ماه آباندمای بیشینه   سال    0011 ماه آبانمقایسه دمای کمینه   0با بلندمد  و  با بلندمد  و 

 ق ل را نشان می دهد.
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 استانهای شهرستانمیانگین دمای  آباندی بن پهنه

 
 1011ماه  آباندما میانگین دی بننقشه پهنه .(3)شکل

هوای  یدما نیانگیمدی بنپهنههای نقشتته  یبررستت و  یخشتتکستتال   یدر مرکز مل دمادیر مقا دی بنبراستتاس پهنه 

ستان  هایشهرستان   ساس      درجه  35تا  05بین غال ا  0011 ماه آباندر  تهران ا ست. بر همین ا  نیانگیمسلسیوس بوده ا

 و شتتمال غربی قستتمتی از شتتمال شتترق و  شتتهرستتتان فیروزکوه هوا ارتفاعا  شتتمالی تا مرکز و جنوب شتترق یدما

،  فیروزکوه شهرستان   جنوب غربیبخش های است.  ه سلسیوس بود  درجه  05تا  5 ینب و شمیرانا   دماوندهای شهرستان  

ستان   مرکز و جنوب  ستان            شمیرانا  و  دماوند های شهر شهر شت، تمامی  شمال پاکد ستان تهران،  شهر شرق و غرب   ،

ستان مالرد      شهر شتر مناطق  ست.     31تا  05دمای هوا بین میانگین پردیس و بی سیوس بوده ا سل طور که در  همان درجه 

درجه  35تا  31 ی هوا بینمیانگین دما بقیه مناطق استتتان تهران استتت، شتتدهمشتتخص بندی میانگین دما پهنهنقشتته 

 دهد.نشان می را 0011ماه  آباندمای میانگین  دینقشه پهنه بن 2شکل سلسیوس بوده است.
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 0088-80شماره بولتن 

 0088آبان 

 استان نسبت به بلندمدتهای شهرستاناختالف میانگین دمای  بندیپهنه 

 
 با بلند مدت 1011ماه  آباندمای میانگین اختالف  بندیپهنه نقشه. (0)شکل

ستان   هایشهرستان  اختالف میانگین دما با بلند مد   بندیپهنهبررسی نقشه    شانگر ، 0011 ماه آباندر  تهرانا آن  ن

ست   ستان تهران  مناطق اکثر هوای اختالف دمایی میانگین که ا سیوس    رجهد+ 5/0تا  -5/0 بینا شان می را  سل .  دهندن

شرق  شهرستان   پهنه وسیعی از  شهرستان           تا مرکز فیروزکوه،  شرق  شمیرانا  و  شهرستان  های  شهرستان دماوند، غرب 

مناطق غربی  .دهدرا نشتتان میدرجه ستتلستتیوس   5/2تا  5/1بین  میانگین اختالف دمایی ، پاکدشتتت و پیشتتوا ورامین

شهرستان        شرق  شهرستان تهران،        شهرستان دماوند،  شهرستان پردیس، مرکز و غرب   شرق و  شمیرانا ، بیشتر مناطق 

  کریمبهارستان و رباطقدس، های ، شرق شهرستان شهریار، شرق و غرب شهرستان مالرد و شهرستانریشهرستان شمال 

طور که در  همان. دهدرا نشان می  نرمالاز  کمتردرجه سلسیوس    -5/0 تا -5/1بین دمایی  میانگین اختالف شهر و اسالم 

شه   شخص  اختالف دمایی میانگین بندی پهنهنق ست،  شده م ستان تهران  ا ین بمیانگین اختالف دمایی  در بقیه مناطق ا

سیوس   -5/1 تا 5/1 سل شان می دهد.  ر درجه  شه پهنه  0شکل ا ن شان    0011ماه  آباندمای میانگین اختالف  دیبننق را ن

   می دهد.
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 0088-80شماره بولتن 

 0088آبان 

 5844ماه  آبانبررسی رخداد باد در استان طی 
 

 تهراناستان سینوپتیک های ایستگاهدر باد  وضعیت سمت و سرعت
 

 

  0011ماه  آبانسمت و سرعت باد غالب و حداکثر باد ایستگاه های هواشناسی استان در  .(5)جدول

 نام ایستگاه

 حداکثر باد باد غالب

 سمت

 (جهت)

 وقوع درصد

 در ماه
 سرعت (جهت) سمت

(m/s) 

یشمال غرب شهریار    06 211 00 

 03 211 00 شمال غربی فرودگاه امام )ره(

 02 301 0 غربی مهرآبادفرودگاه 

 02 361 0 جنوب شرقی ژئوفیزیک

 00  071 - - دوشان تپه

یشمال شرق شمیران  31 01 02 

یغرب شمال لواسان   6 221 01 

یشمال غرب ورامین    6 391 03 

 09 31 01 جنوب غربی آبعلی

یغرب جنوب دماوند  01 221 02 

 19 361 06  یشمال چیتگر

یشمال شرق فیروزکوه  00 01 06 
 

شینه ب ستگاه سرعت باد در ا  ی سی     ی شنا سیده که  ثبه  آبعلیهوا گزارش  جنوب غربی و جهت آن یهمتر برثان 09 ت ر

 07تا  9با سرعت  یبادها فراوانی. می باشد یهمتر برثان 02 سرعت باد ث ت شده در کل استان یشینهب یانگینم .استشده 

ستگاه های در ابر ثانیه متر  ستان  ینوپتیکس  ی سرعت بیش از   بامی 6 مطابق جدول ا مورد  3 ،بر ثانیه متر 07شد و باد با 

ست  شده گزارش  ستان در         ، 5جدول  .ا سی ا شنا ستگاه های هوا سرعت باد غالب و حداکثر باد ای   0011ماه  آبانسمت و 

   نشان می دهد.
 1011ماه  آبان -د در ایستگاه های هواشناسی استان دیو خیلی شدید فراوانی بادهای ش .(1)جدول

 نام ایستگاه

ان
یر

شم
 

اه
دگ

رو
ف

 
هر

م
 

اد
آب

 

ی
عل

آب
وه 

زک
رو

فی
 

گر
یت

چ
په 

ن ت
شا

دو
 

ک
زی

فی
ئو

ژ
 

ان
اس

لو
ن 

می
ورا

 

ه(
)ر

ام
 ام

اه
دگ

رو
ف

 

ار
ری

شه
 

ند
او

دم
 تعداد روز با باد 

 5 1 00 0 0 3 0 0 01 1 5 3 متر برثانیه 01تا  9

 8 8 8 8 8 8 0 8 8 0 8 8 متر برثانیه 01بیش از 
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 0088-80شماره بولتن 

 0088آبان 

 استان سینوپتیکهای باد ایستگاهگل
  

 

 
  

 

 

 

 
 

 

 
 )ره(چیتگر، دماوند، آبعلی، فرودگاه امام  هواشناسی ایستگاه های 1011ماه  آبان بادگل .(5)شکل

 

 

 ره()نام ایستگاه: فرودگاه امام خمینی

 )ره(

 نام ایستگاه: دماوند

 نام ایستگاه: آبعلی

 نام ایستگاه: شهریار

 نام ایستگاه: چیتگر

 نام ایستگاه: لواسان
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 0088-80شماره بولتن 

 0088آبان 

 

 

 
 

 

  

 

 

 

 
 

 
 لواسان، ژئوفیزیک، شهریار و فیروزکوه هواشناسی ایستگاه های 1011ماه  آبانباد گل .(1)شکل

 

 

نام ایستگاه: فیروزکوه 

 آبادآبان

 نام ایستگاه: ژئوفیزیک

 نام ایستگاه: شمیران نام ایستگاه: ورامین
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 0088-80شماره بولتن 

 0088آبان 

 

 

 
  

 

 

 

 
 

 شمیرانات، ورامین، مهرآبادهواشناسی ایستگاه های  1011ماه  آبانباد گل .(2)شکل

های سینوپتیک هواشناسی استان تهران آورده شده است که بیانگر فراوانی و درصد باد ایستگاهگل 7و  6، 5های شکلدر    

 . می باشد 0011ماه  آبان باد غالب دروقوع 

 

 آبادمهرنام ایستگاه: فرودگاه 
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 0088-80شماره بولتن 

 0088آبان 

 5844ماه  آبانرد ااستاند تحلیلی بر وضعیت خشکسالی

 سه ماهه   SPEIخشکسالی هواشناسی در سطح استان بر اساس شاخص دیبنپهنه
 

 
  1011 آباندوره سه ماهه تا پایان طی  SPEIخشکسالی هواشناسی بر اساس شاخص  دیپهنه بن .(0)شکل

 

ساس پهنه  سط   بارش دیرمقادی بنبرا سال    یمرکز ملکه تو شک   IDW (Inverse distance weighting)بر پایه روشو  یخ

  خشکسالی هواشناسی در سطح دیبنپهنه (موجود یهاهیبر اساس الو  یاستان یخروج کیبه تفک دیبنپهنه) بدست آمده

طور که در نقشه نشان داده شده  همان 0011ماه  آباندوره سه ماهه منتهی به پایان  SPEI استان تهران بر اساس شاخص

و غرب  غربیشمال   ،فیروزکوه شهرستان   یمناطق شمال استان است.    جنوب شرق در  بسیار شدید   خشکسالی  است بیانگر  

  ه،شهرستان فیروزکو   مرکزیمناطق  .دهندرا نشان می ط نرمال شرای  و بیشتر مناطق شهرستان مالرد    شهرستان شمیرانا    

شمال و شمال     ،پردیس جنوب شهرستان شمیرانا ، شمال شرق شهرستان        ،دماوند شهرستان   شمال شرق و شمال غرب   

  فیفخ یخشکسال  بیانگر  ای قدس و شهریار، شرق شهرستان رباط کریم    ه، تمامی شهرستان  تهران غربی و غرب شهرستان  

ناطق  م هیمشخص شده است، بق   خشکسالی هواشناسی      یبندطور که در نقشه پهنه همان .باشد متوسط می  تا خشکسالی  

ستان تهران   سال   ا شک سال   تا  شدید  یخ شک سیار   یخ شان می   ب سالی     دی بننمایانگر پهنه 0 شکل دهد. شدید را ن شک خ

 است.  0011 آباندوره سه ماهه تا پایان طی  SPEIهواشناسی بر اساس شاخص 
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 0088-80شماره بولتن 

 0088آبان 

 5844ماه  آبانتحلیل سینوپتیکی استان در 
 

رایط کرد و شبا شروع فصل پاییز و تغییر تدریجی الگوی سامانه های جوی موثر، هوای سرد در منطقه گسترش پیدا 

ی گیری وارونگشرایط برای شکل ،برای وارونگی دما مساعد شد. بتدریج با گذار از مهر به آبان و کاهش تدریجی دمای هوا

هفته اول دما و نیز کاهش ضخامت الیه مرزی و الیه سطحی و در نهایت افزایش غلظت آالینده های جو و آلودگی هوا شد. 

 ب سسامانه سرد و بارشی و تقویت نفوذ در روزهای هشتم و نهم آبان،  آغاز شد اما بتدریج جونس ی پایداری با ماه  آبان

بیانگر نفوذ توده آبان  هشتمگرینویچ روز  11مربوط به ساعت سطح زمین واقعی  نقشه شد.وزش باد، کاهش دما و بارش 

ه و زبان قرار گرفتهخزر  یایدر یرو ده هوا براین تو هوای پرفشار در سطح زمین و روند تقویت آن برای روز نهم آبان است

های ارتفاعی از عرضع ور ناوه بار نیز میلی 511. در تراز شده است دهیا جنوب کشور کشتقری ا ت فیضع انیآن با گراد

ه و همرفت مشاهد یقو ییتاوا طیشرا و نیز کاهش دما شد.بارش  و یابرناکباالتر و تاثیر نس ی بر روی استان، س ب 

را س ب شد  وبرقعدرگ ار و رخداد  و یاکومه یابرها لیموجب تشک یواداشت انا یجر ،یکوهستان یشود اما در نواحینم

 (01و  9های شکلهای استان نیز ث ت شد. )که بارش در ایستگاه

 

 
 (1011 آبان 0) 2121 اکتبر 31 شنبهگرینویچ  11(. نقشه فشار سطح زمین )فشار متوسط سطح دریا( ساعت 1شکل)
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 0088-80شماره بولتن 

 0088آبان 

 
 (1011 آبان 0) 2121 اکتبر 31 شنبه چینویگر 11بار ساعت  یلیم 511(. نقشه تراز 11شکل)

 

که هشدار سطح زرد در این  پس از آن با توجه به پایداری جو شرایط برای افزایش غلظت آالینده های جو مهیا شد

در سطح زمین قوی نفوذ توده هوای پرفشار  آبان 06لغایت  02و طی روزهای  آبان میانهدر خصوص صادر شد. اما مجددا 

های قابل مالحظه بویژه در ایستگاه بارش  کهو ع ور ناوه ارتفاعی از منطقه س ب افزایش ابر و وزش باد و کاهش دما شد 

بتدریج طی سرد  یهوانمود.  ایجاد از جمله شهریار، فرودگاه حضر  امام)ره(، ورامین های جنوب غربی و جنوبی استان

 از شمال قیجو ناوه عم یانیر تراز متوسعه پیدا کرد و تقویت شد. داستان زمین بر روی در سطح آبان  05و  00روزهای 

ر ناوه با حرکت کند خود ب نیگردد ا یآن بر اغلب نقاط کشور مشاهده م یکژفشار ریشرق تا مرکز کشور نفوذ کرده و تاث

 ریاثت. داشت یمحسوس دما را در پ شناوه ، کاه نیا یافت دما ری. تاثایجاد نمود یبارش ریو استان تهران تاث یال رز مرکز

 ی ریس یناوه که از کم ارتفاع سرد جدا افتاده در شمال شرق ترکمنستان که آن هم از هسته سرد نیسرد ا یهوا زشیر

طی  (03و  00های شکل)در شمال و شمال شرق کشور و ارتفاعا  استان تهران شد.  خ ندانیشده بود، موجب  هیتغذ

هفته های سوم و چهارم آبان به تناوب شرایط برای پایداری مهیا بوده و بر این اساس س ب افزایش غلظت آالینده های 

 جوی شد. 
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 0088-80شماره بولتن 

 0088آبان 

 

 
 (1011 آبان 15) 2121 نوامبر 1گرینویچ شنبه  11(. نقشه فشار سطح زمین )فشار متوسط سطح دریا( ساعت 11شکل)

 
 (1011 آبان 15) 2121 نوامبر 1شنبه گرینویچ  11ساعت بار  یلیم 511. نقشه تراز (12)شکل
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 0088-80شماره بولتن 

 0088آبان 

هنجاری بیانگر آن است که در طی این ماه، متوسط ارتفاع بر و بی بارمیلی 511بررسی الگوی متوسط ماهانه ارتفاع تراز    

 بطور متوسطای که متوسط ارتفاع تراز میانی جو است به گونه هنجاری مث ت همراه بودهایران با بیهایی از بخشروی 

یانگر ارتفاعی ب مث تهنجاری از مقدار متوسط بلند مد  بوده است. بی بیشترپیدا کرده و  افزایشدکامتر  01تا  01حدود

تواند یکه م در منطقه است برای پایداریبودن ارتفاع تراز میانی جو نس ت به حالت معمول و مساعد بودن شرایط  بیشتر

که سمت راست(  02 ت.)شکل)در طول یک ماه( پایداری بیشتری حاکم بوده اسبیانگر این موضوع باشد که بطور متوسط 

الگوی متوسط ماهانه فشار در سطح زمین نیز های آلودگی هوا در این ماه مطابقت دارد. این موضوع با افزایش تعداد هشدار

 هوا بیشتر از مقدار متوسط بوده است.)شکلفشار  باریلیم 0تا  3همراه بوده و بین  مث تهنجاری با بیدر این ماه،  دریاسطح 

این موضوع نیز تایید کننده کاهش متوسط دما در این ماه، ناشی از فراوانی توده هوای پرفشار و نفوذ هوای  سمت چپ( 02

نیز بطور بارز  باریلیم 051در تراز  دمایی منفیهنجاری بی همچنین سرد از عرض های جغرافیایی باالتر به منطقه است.

دما حاصل از تحلیل آمار و کاهش هم بسیار قابل توجه و معنادار بوده و با شرایط  منفیهنجاری مشاهده می شود. این بی

 پایین( 02 همخوانی دارد.)شکلتقری ا داده های دریافتی از ایستگاه ها 

 

 

متوسط و )سمت راست( هنجاریو بی باریلیم 511و متوسط ماهانه ارتفاع تراز  )سمت چپ(هنجاریو بی دریامتوسط ماهانه فشار سطح . (13)شکل

 2121 نوامبردر نیمکره شمالی طی  یهنجاریو ببار  یلیم 051ماهانه ارتفاع تراز 
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 0088-80شماره بولتن 

 0088آبان 

 

 5844ماه  آبانجوی دراستان طی  مخاطراتتحلیلی بر 
ستان را تحت تاثیر قرار داده اند، در این ماه  توجه به با  ست          9 ،سامانه های جوی که ا شناسی صادر شده ا هشدار هوا

هشدار مربوط شرایط نفوذ هوای سرد و بارشی، کاهش دما و وزش باد  5هشدار مربوط به آلودگی هوا و  0که از این تعداد 

هشدار )نفوذ هوای سرد و بارشی( سطح نارنجی و مابقی هشدار سطح زرد بوده         0هشدار صادره    9از مجموع بوده است.  

آبان در بعضی نواحی با خسار  هایی نظیر خسار  ناشی آبگرفتگی و بارش      06لغایت  00به روزهای است. بارش مربوط  

 شدید باران همراه بوده است. 

متناسب    یکشاورز  یهواشناس   یهشدارها  3 ،موثر بر منطقه  یجو یسامانه ها  یدر الگو رییماه با توجه به تغ نیا در

شدار جو  س          یبا ه شنا شدار هو شد. ه شاورز  یصادر  ص  و صادره  آبان 30و  00  خیدر تار یک  نیمرت ط با ا یها هیتو

 .دهد یرا نشان م 0011ماه  آبانصادر شده در  یکشاورز یهواشناس یاز هشدارها ینمونه ا 00شد. شکل  ادهد هاهشدار

 
 

 0011ماه  آبانصادر شده در  یکشاورز یهواشناس یاز هشدارها ی(. نمونه ا00)شکل

شدارها  س   قیاز طر ه شنا شاورز  یکانال هوا ضا  یک سان  یمجاز یدر ف شدار مذکور از طر  نیشد. همچن  یاطالع ر  قیه

 ارسال شد.   یمجاز یفضا زینمابر و ن قیاز طر زیاستان ن یمراکز جهاد کشاورز یمنتشر و برا زیاداره کل ن تیوبسا

ستتامانه  قیکه از طر بیترت نیبرگزار شتتد. به هم یمجاز قیاز طر یکشتتاورز ستتکاشتتنیجلستتا  د هیماه کل نیا در

video.irimo.ir/ostantehran  ط توس  ینیب شیمتصل شده و ضمن ارائه پ    یکشاورز  سکاشن  یاعضا جلسه د   هیکل
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 0088-80شماره بولتن 

 0088آبان 

چند   یصادره برا  ینیب شیو پ یجو طیاز شرا  زیاعضا ن  گری( دیسامانه مذکور و بصور  مجاز   قیمسئول )از طر  نیب شیپ

 .  ندینما یرا صادر م یکشاورز یهواشناس هیآگاه شده و در انتها ضمن پرسش و پاسخ توص ندهیروز آ

ا ها ر هیشده اطالعا  مربوط به توص   جادیا یو کانال ها یمجاز یفضا  قیاز طر زین یتهک شهرستان   رانیدب نیهمچن

کارشناسان مراکز    یحال برا نیشده و در ع  یسازمان بارگزار  تیوبسا  یصادر شده بر رو   یها هی. توص ندینما یارسال م 

 ارسال شد.  زین یجهاد کشاورز

شک  با س      لیت شنا سان هوا شنا شاورز  یگروه کار ضا  یک شن ه ی یروزها ،یمجاز یدر ف ضمن ارائه پ   ک شن ه    شیو چهار

مرت ط از کارشناسان عضو گروه تهک   یکشاورز  یهواشناس   یها هیهشدارها )در صور  صدور هشدار(، توص      زیها و ن ینیب

ص   شد. تو س      هیاخذ  شنا سازمان هوا سامانه تهک  ستان  یشد و در مجموعه ها  یبارگزار یها در  شد که    یا شر  مرت ط منت

 آورده شده است. ریاز آن در ز یینمونه ها

 نیدر ب شتتتریو انستتجام ب تیتقو زی)تهک( و ن یکاربرد یو توستتعه هواشتتناستت یاهداف ستتازمان یدر راستتتا نیهمچن

سه ا  سرپرست گروه تحق   ینیب شیمعاون توسعه و پ  یغالم انیبا حضور آقا  یهمکاران جل شد ک  قا یو گزل خو  ه برگزار 

 الزم بعمل آمد. یزیخصوص برنامه ر نیو ت ادل نظر شد و در ا حثتهک ب یکار یندهایدر خصوص فرا

 

 5844ماه  آباناستان طی  دیگزارشی از فعالیت های توسعه هواشناسی کاربر
در  .شدنهشدارهای هواشناسی کشاورزی صادر در این ماه با توجه به تغییر در الگوی سامانه های جوی موثر بر منطقه 

ترتیب که از طریق سامانه  به همین. شدسکاشن کشاورزی از طریق مجازی برگزار دیاین ماه کلیه جلسا  

video.irimo.ir/ostantehran   و ضمن ارائه پیش بینی توسط سکاشن کشاورزی متصل شده دیکلیه اعضا جلسه

گر اعضا نیز از شرایط جوی و پیش بینی صادره برای چند دیپیش بین مسئول )از طریق سامانه مذکور و بصور  مجازی( 

 روز آینده آگاه شده و در انتها ضمن پرسش و پاسخ توصیه هواشناسی کشاورزی را صادر می نمایند. 

تهک شهرستانی نیز از طریق فضای مجازی و کانال های ایجاد شده اطالعا  مربوط به توصیه ها را همچنین دبیران 

ارسال می نمایند. توصیه های صادر شده بر روی وبسایت سازمان بارگزاری شده و در عین حال برای کارشناسان مراکز 

 . شدجهاد کشاورزی نیز ارسال 

ینی ضمن ارائه پیش بروزهای یکشن ه و چهارشن ه رزی در فضای مجازی، با تشکیل گروه کارشناسان هواشناسی کشاو

کشاورزی مرت ط از کارشناسان عضو گروه تهک اخذ هواشناسی ، توصیه های یز هشدارها )در صور  صدور هشدار(ها و ن

که نمونه  شدو در مجموعه های استانی مرت ط منتشر  شدسازمان هواشناسی بارگزاری . توصیه ها در سامانه تهک شد

 ایی از آن در زیر آورده شده است.ه
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باد را  باشد و سه مشخصه اصلی شاخصهای باد در یک منطقه میگلباد، نمودار و شکلی اقلیم شناختی برای نمایش مشخصات و ویژگی

ده هایی که برای شاخص باد انجام شفراوانی وقوع باد، تعداد دیدبانیدهد: فراوانی وقوع باد، سرعت باد و جهت باد. منظور از نمایش می

باد، جریان غالب  شود و جهتباشد که با نات یا متر بر ثانیه سنجیده میو باد به وقوع پیوسته است. سرعت باد نشانگر میزان جریان هوا می

ن گلباد باشد. دایره وسط ایی گلباد به شکل گل باز شده میباشد. ساختار کلدهد که یکی از جهات اصلی و فرعی میباد را نشان می

ها، نشانگر سرعت باد و طول ها نیز نمایشگر سرعت و جهت باد است. ضخامت گلدهد گلمیزان باد آرام در یک منطقه را نمایش می

شود. در هیه میافزاری تدو روش دستی و نرم گردند و بهها نشانگر تعداد وقوع باد است. گلباد به صورت سالیانه یا ماهیانه ترسیم میگل

های باد منطقه آمار و اطالعات هواشناسی گرفته شده و تعداد فراوانی باد، باد آرام، سرعت و جهت باد محاسبه روش دستی ابتدا شاخص

ترسیم  ر حسب این درصدها بشود.میزان قطر دایره و طول و ضخامت گلها نسبت به کل گرفته میشده و سپس درصد هر یک از شاخص

افزار ویژه گلباد گردد. تهیه شده و وارد نرمExcelافزاری باید آمار و اطالعات در یک فایلگردد. برای ترسیم گلباد به روش نرممی

تشکیل  های هم مرکزیاست. نمودارهای به دست آمده از دایره WR-plotافزار افزار مورد استفاده در ترسیم گلباد نرمتریننرمعمده

ها غالباً های باد بر روی دایرهشود. سمتمتر بر ثانیه نوشته می 5/1اند که در دایره مرکزی آن درصد فراوانی وزش بادهای کمتر از شده

اد های بشود. سرعتغربی نمایش داده میغربی، غربی و شمال، جنوبشرقی، جنوبشرقی، شرقی، جنوبدر هشت سمت شمال، شمال

شوند. آنگاه فراوانی هر گستره سرعت باد با توجه به سمت باد بر بندی میگروه دسته 8ساس روش سازمان هواشناسی جهانی به نیز بر ا

های مختلف با یکدیگر جمع شوند و فراوانی آرامه نیز به آن افزوده شود، شود. اگر فراوانی هر گستره در سمتها مشخص میروی دایره

هد داد، و این به این معناست که تعداد کل بادها لحاظ شده است. تفسیر یک گلباد بدون نقشه برجستگی حاصل صدرصد را نشان خوا

ش سرزمین، توان به آمایشوند.از کاربردهای گلباد می)توپوگرافی( دشوار است زیرا اثرات محلی باعث تغییرات مهمی در جریانات هوا می

ابی یهای ورزشی و غیره، عدم استقرار صنایع آالینده در جهت باد غالب منطقه، مکانمینها، زهای شهری، طراحی باند فرودگاهطراحی

 سنجی برای استفاده از انرژی باد اشاره کرد.جهت گسترش فضای سبز، و امکان
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تهیه تعدادی  و مدیریت بحران به سبببه این وسیله مراتب تقدیر و تشکر نویسندگان این اثر از همکاران مرکز ملی خشکسالی  -1

اختیار  از جداول، نمودارها و نقشه های مورد استفاده در این بولتن که پس از تولید در مقیاس کشوری و انجام برش استانی در

 این اداره کل قرارگرفته است ابراز گردد. 

زیار غالمی و همکاران گروه پیش بینی و پایش ( نویسندگان این بولتن همچنین از تمامی همکاران استانی) مجید گزل خو، ما -2

 که به نحوی در تهیه اطالعات الزم برای تدوین آن نقش داشتند سپاسگزاری و تقدیر می نمایند. 


