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 چکیده
مفاه   اسففند ای پهنهبارش بیانگر آن است که های هواشناسی استان ماه ایستگاه اسفندای هنتایج حاصل از تحلیل داده

 نیچنف . هف  دهفد  ینشفان مف   شیمتر افزا یلیم 5/0متر بوده که نسبت به بلند مدت  یلیم 9/83 در استان تهران، 0011

و  یدر منفاق  شفلا    شفتر یبفارش ب  شی. اففزا باشد یدرصد م 2/08 یسال زراع کیمذکور به  ینسبت بارش در بازه زمان

 زانیف به شهرستان دماوند به م ربوطبارش نسبت به بلند مدت م شیافزا نیشتریشرق استان تهران اتفاق افتاده است که ب

متفر   یلف یم 0/59 زانیبه م اریکاهش بارش نسبت به بلند مدت مربوط به شهرستان شهر نیشتریمتر بوده و ب یلیم 5/81

بارش مربفوط بفه    نیمتر بوده و کلتر یلیم 0/22 زانیماه مربوط به شهرستان دماوند به م نیبارش ا نیشتریبوده است. ب

در سفح  اسفتان تهفران     یدرصفد  0/0بفارش   شیماه، افزا نیمتر بوده است. در ا یلیم 3/00 زانیم به اریشهرستان شهر

بفا   سفه یبفوده کفه در م ا   وسیدرجه سلس 0/3ماهانه دما در استان تهران،  نیانگیم .نسبت به بلند مدت اتفاق افتاده است

 3/08 نیدما مربوط به شهرسفتان ورامف   نیانگیم نی. باالترشود یمشاهده م شیدرجه سلسیوس افزا 7/0بلندمدت، حدود 

تففاوت   نیشفتر ی. بستا روزکوهیدرجه سلسیوس و مربوط به شهرستان ف 3/2دما  نیانگیم نتری¬نییدرجه سلسیوس و پا

دما نسبت به  نیانگیتفاوت م نیو کلتر نیقرچک، ورام شوا،یپ یها-دما نسبت به بلند مدت مربوط به شهرستان نیانگیم

 بوده است. سیبلند مدت مربوط به شهرستان پرد

رش گفزا  شفلال رربفی   و جهفت آن  یهمتر برثان 09به ثبت رسیده که  یستگاه هواشناسی آبعلیسرعت باد در ا یشینهب

بفارش کفه    یبندبراساس پهنه. می باشد یهمتر برثان 5/08 سرعت باد ثبت شده در کل استان یشینهب یانگینم .استشده 

 کیف بفه تفک  یبدسفت آمفده هپهنفه بنفد     IDW (Inverse distance weighting) روش هیو بر پا یخشکسا  یتوسط مرکز مل

 در سح  استان تهران بفر اسفاس شفاخ     یهواشناس یخشکسا  بندیموجود( پهنه یها هیو بر اساس ال یاستان یخروج

SPEI شدید است تا خشکسا ی نرمالبیانگر  0011ماه  اسفند انیبه پا یدوره سه ماهه منته . 

هنجاری بیانگر آن است که در قی این ماه، متوسط ارتفاع بار و بیمیلی 511بررسی ا گوی متوسط ماهانه ارتفاع تراز    

 هلراه بوده هنجاری مثبتمنفی و در دیگر مناق  با بیهنجاری ایران با بیهایی از شلال و شلال ررب بخشبر روی 

دکامتر افزایش پیدا کرده و بیشتر از  21تا  21ای که متوسط ارتفاع تراز میانی جو بحور متوسط حدود است به گونه

در سواحل دریای کاسپین توسط ماهانه فشار در این ماه، ا گوی مم دار متوسط بلند مدت بوده است. در سح  زمین نیز 

هوا کلتر از م دار فشار  باریلیم 0تا  2هلراه بوده و بین  منفیهنجاری با بی هنجاری مثبت و در دیگر نواحی با بی

فشار و نفوذ ک متوسط بوده است. این موضوع نیز تایید کننده افزایش متوسط دما در این ماه، ناشی از فراوانی توده هوای 

هنجاری بی های جغرافیایی پایین تر به منح ه و پایداری در سحوح فوقانی جو بوده است. هلچنینهوای گرم از عرض

نیز بحور بارز مشاهده می شود.  باریلیم 351مثبت دمایی هدر بیشتر ن اط ایران ریر از سواحل جنوبی کاسپین( در تراز 

ابل توجه و معنادار بوده و با شرایط افزایش دما حاصل از تحلیل آمار و داده های هنجاری مثبت ه  بسیار قاین بی

 8هشدار سح  نارنجی و  8 هشدار صادر شده در این ماه، 2از مجلوع دریافتی از ایستگاه ها ت ریبا هلخوانی دارد. 

که هلگی مربوط به نفوذ و فعا یت سامانه بارشیهبارش برف و باران، رعدوبرق(، وزش باد شدید و هشدار سح  زرد بوده 

 است. خیلی شدید، گردوخاک بوده 
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 5844 ماه اسفندبارش استان در  تحلیلی بر وضعیت

 جدول اطالعات بارش استان و مقایسه با سال گذشته و بلند مدت
 

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

 

متفر بفوده کفه     یلفی م 9/83، در استان تهفران  0011ماه  اسفندای پهنهم دار بارش که آماری بیانگر آن است  یبررس

 یسفال زراعف   یکمذکور به  ینسبت بارش در بازه زمان ینچن. ه دهدینشان م افزایش متر یلیم 5/0نسبت به بلند مدت 

 بیشفترین اففزایش  اتفاق افتاده است که استان تهران بیشتر در مناق  شلا ی و شرق  بارش افزایش باشد.یدرصد م 2/08

بفه  کاهش بفارش نسفبت    بیشترین ومیلی متر بوده  5/81ه میزان ب دماوندمربوط به شهرستان نسبت به بلند مدت بارش 

مربوط بفه شهرسفتان    این ماهبیشترین بارش . بوده استمیلی متر  0/59به میزان  شهریارمربوط به شهرستان بلند مدت 

میلی متفر بفوده اسفت.     3/00به میزان  شهریاربه شهرستان مربوط میلی متر بوده و کلترین بارش  0/22به میزان  دماوند

 یسفه م ا، 0جفدول  .اتففاق افتفاده اسفت    نسبت به بلند مدت استان تهران در سح  درصدی 0/0 بارش افزایشدر این ماه، 

 را نشان می دهد. با سال قبل و بلند مدت سهیو م ا 0011 ماه اسفندتابعه در  یهابارش استان تهران و شهرستان
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 درصد تأمین بارش سال آبی استان 

 

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

 

تهفران  اسفتان  هفای  شهرسفتان  29/02/0011تفا   10/17/0011بازه در  یبارش سال آب نیدرصد تأمتغییرات  یبررس

داشفته   کفاهش درصد  05نسبت به بلند مدت در هلین بازه زمانی حدود  یسال آب بارش نیتأم درصدآن است که  یانگرب

که  باشدمی بارش درصد 87با  پیشوا شهرستانمربوط به  استان یبارش سال آب نیرصد تأمکلترین د ،است. در این مدت

مربفوط بفه    اسفتان  یبفارش سفال آبف    نیرصد تفأم د . بیشتریندهددرصد کاهش نشان می 88نسبت به بلند مدت حدود 

نلایفانگر  ، 0شفکل  دهد.نشان می کاهشدرصد  01 حدود که نسبت به بلند مدت باشدمی درصد 21 ،بهارستانشهرستان 

 و م ایسه با بلند مدت می باشد. 0011ماه  اسفنددرصد تامین آبی 
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 مجموع بارش استان  ندیبپهنه

 
 1011ماه  اسفندبارش تجمعی  دیبنپهنهنقشه  .(2)شکل

شفلال   تنوع بارشی درکه  آن است یانگرب 0011 ماه اسفنددر  تهران مجلوع بارش استاندی بنپهنههای ن شه یبررس

شفلیرانات،   هفای  منفاق  شهرسفتان   تلفامی  شهرستان فیروزکوه، شلال و شلال ررب تا مرکز شهرستان دماوند، مرکزو 

تفا   23حد در  را با بارشو قسلتی از شهرستان ری  پاکدشتشلال شهرستان  تهران و شهرستان تا مرکز شلالپردیس، 

مرکز تا دماوند، شهرستان شرق و جنوب شهرستان فیروزکوه،  و جنوب ررب جنوب ،مرکزدهد. را نشان میمتر میلی 015

شفهریار،   ری، اسالمشهر،تلامی مناق  شهرستان های، قرچک، پیشوا، ورامین،   تهران، پاکدشت و های جنوب شهرستان

بفارش  دی بنف نلایفانگر ن شفه پهنفه    2شکل دهد.را نشان میمتر میلی  23تا  7حد در  را با بارشمالرد بهارستان، قدس، 

   باشد.می 0011ماه  اسفندتجلعی 
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 5844ماه  اسفندتحلیلی بر وضعیت دمای استان در 

 جدول اطالعات دمای استان و مقایسه با بلند مدت

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

 

بفوده   وسیدرجه سلس 0/3ماهانه دما در استان تهران،  نیانگیآن است که م انگریماه ب نیهوا در ا یدما نوسان لیتحل

دمفا مربفوط بفه     نیانگیف م نیشفود. بفاالتر  یمشفاهده مف   اففزایش درجه سلسفیوس   7/0حدود با بلندمدت،  سهیکه در م ا

 روزکفوه یدرجه سلسیوس و مربوط به شهرستان ف 3/2دما  نیانگیم نیترنییدرجه سلسیوس و پا 3/08 ورامین شهرستان

 درجفه  8/2ه پیشفوا، قرچفک، ورامفین    هفای  دما نسبت به بلند مدت مربوط به شهرسفتان  نیانگیتفاوت م نیشتریاست. ب

 درجفه  2/1ه  پفردیس  دما نسبت بفه بلنفد مفدت مربفوط بفه شهرسفتان       نیانگیمکلترین تفاوت ( و افزایشیو  سلسیوس

 است. بوده (و افزایشی سلسیوس

درجفه   5/2که نسفبت بفه بلنفد مفدت      شدهگزارش  یوسدرجه سلس 9/09ورامین  شهرستاندما در  یشینهب ینهلچن

که نسفبت بفه بلنفد مفدت     ثبت شده  یوسدرجه سلس -0/0 فیروزکوه شهرستاندما در  ینهکلهلچنین  است. بوده ترگرم

دمفای حفداقل، دمفای حفداکثر و متوسفط دمفا اسفتان تهفران و          دیرنلایفانگر م فا   2جفدول  است. بوده گرمتردرجه  0/8

 باشد.و م ایسه با بلند مدت می 0011 ماه اسفندهای تابعه در شهرستان
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 استان و مقایسه با بلندمدت ماه اسفندحدی دماهای 

 )درجه سلسیوس( ماه اسفنددمای بیشینه مطلق 

 

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

0/22 

 ورامین

21/12/1011 

6/20 

 ورامین

22/12/1311 

1/32 

 ورامین

22/12/1322 

 

 )درجه سلسیوس( ماه اسفندمطلق  کمینهدمای 

 

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

7/7- 

 بعلیآ

26/12/1011 

2/11- 

 بعلیآ

23/12/1311 

6/26- 

 بعلیآ

22/12/1373 

 
 

درجه  0/25ورامین  شهرستانمحل  دما در  یشینه، بدر این ماهتهران  استان هایشهرستانمحاب  آمار ارسال شده از 

محلف  دمفا در    ینفه کلدهد.نشفان مفی   افزایش سلسیوسدرجه  3/1سال گذشته  با سهیکه در م ا شدهگزارش  یوسسلس

 تفر گرم سلسفیوس درجفه   5/8سفال گذشفته   با  سهیکه در م ا ثبت شده است یوسدرجه سلس -7/7 فیروزکوه شهرستان

م ایسفه   8جفدول   شفود. مفی مشاهده  افزایشدرجه  9/03 بلندمدتمحل   با سهیدر م ا این در حا ی است کهو  باشدمی

بفا بلندمفدت و    0011 مفاه  اسفندم ایسه دمای کلینه  0با بلندمدت و سال قبل و جدول  0011 ماه اسفنددمای بیشینه 

 سال قبل را نشان می دهد.
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 استانهای شهرستانمیانگین دمای دی بن پهنه

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

هفوای   یدمفا  نیانگیف مدی بنف پهنفه هفای  ن شفه  یبررسف و  یخشکسفا   یدر مرکفز ملف   دمادیر م ا دی بنبراساس پهنه

 نیانگیف مسلسیوس بوده است. بر هلین اساس درجه  05تا  -5بین را با  0011 ماه اسفنددر  تهران استان هایشهرستان

شفرق  شفلال  ، شفلیرانات  ،دماونفد هفای  شهرسفتان  تا مرکزشلال  و شهرستان فیروزکوه بیشتر نواحیهوا ارتفاعات  یدما

 جنفوب رربفی  هفای  بخفش اسفت.  ه سلسفیوس بفود  درجفه   5تا  -5 ینب ررب شهرستان تهرانشلال شهرستان پردیس و 

شهرسفتان پفردیس،   و جنوب مرکز شلال ررب تا ، شلیراناتو  دماوند هایشهرستانجنوب  تا، مرکز فیروزکوه شهرستان

 5دمای هوا بفین  میانگین مالرد  شهرستانمرکز تا ررب پاکدشت،  شهرستان شلالررب شهرستان تهران، شلال شرق و 

ب یه منفاق  اسفتان    است، شدهمشخ  بندی میانگین دما پهنهقور که در ن شه هلان درجه سلسیوس بوده است. 01تا 

مفاه   اسففند دمای میفانگین   دین شه پهنه بن 8شکل درجه سلسیوس بوده است. 05تا  01 ی هوا بینمیانگین دما تهران

 دهد.نشان می را 0011
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 استان نسبت به بلندمدتهای شهرستاناختالف میانگین دمای  بندیپهنه 

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

آن  نشانگر، 0011 ماه اسفنددر  تهراناستان  هایشهرستاناختالف میانگین دما با بلند مدت  بندیپهنهبررسی ن شه 

. دهنفد نشفان مفی  را  سلسفیوس  رجهد+ 5/0تا  -5/0 بیناستان تهران مناق  اکثر هوای اختالف دمایی میانگین که است 

رفرب  ، شهریار، قدس، جنوب  و جنوب ورامینپیشوا، قرچک، پاکدشت، دماوند، های فیروزکوه،  شهرستان پهنه وسیعی از

را درجه سلسفیوس   5/0 بیشتر از تا 5/0بین  میانگین اختالف دمایی ری ، شرق و جنوب رربی شهرستانتهران شهرستان

پهنفه  دماونفد،   شهرسفتان  شلا ی تا مرکزمناق  قسلتی از مناق  شلا ی شهرستان فیروزکوه،  قسلتی از  .دهدنشان می

دمایی  میانگین اختالف، اسالمشهر، رباط کری ، بهارستان، مالرد و ری هرانتپردیس،  ،شلیرانات هایشهرستان وسیعی از

 شفده مشخ  اختالف دمایی میانگین بندی پهنهقور که در ن شه هلان. دهدرا نشان میدرجه سلسیوس  5/1 تا5/0بین 

 0شفکل ا نشان مفی دهفد.   ر درجه سلسیوس -5/0 تا 5/1بین میانگین اختالف دمایی  در ب یه مناق  استان تهران است،

   را نشان می دهد. 0011ماه  اسفنددمای میانگین اختالف  دیبنن شه پهنه
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 5844ماه  اسفندبررسی رخداد باد در استان طی 
 

 تهراناستان سینوپتیک های ایستگاهدر باد  وضعیت سمت و سرعت
 

 

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

 نام ایستگاه

 حداکثر باد غالبباد 

 سمت

 (جهت)

 وقوع درصد

 در ماه
 سرعت (جهت) سمت

(m/s) 

یشلال ررب شهریار    00 231 3 

یشلال ررب فرودگاه امام هره(  01 231 09 

رربیشلال  مهرآبادفرودگاه    3 271 00 

رربیجنوب  ژئوفیزیک  2 231 00 

یشلال شرق شلیران  00 201 02 

یررب جنوب  واسان   2 071 0 

یرربشلال  ورامین   01 291 08 

 05 211 02  جنوب رربی آبعلی

یرربجنوب  دندماو  00 091 07 

 05 801 3 رربی چیتگر

 03 251 01 جنوب رربی فیروزکوه
 

گفزارش   شفلال رربفی   و جهفت آن  یهمتر برثان 09بت رسیده که ثبه  آبعلیهواشناسی  یستگاهسرعت باد در ا یشینهب

تفا   9با سفرعت   یبادها فراوانی. می باشد یهمتر برثان 5/08 سرعت باد ثبت شده در کل استان یشینهب یانگینم .استشده 

 2 ،متفر بفر ثانیفه    07شد و باد با سرعت بفیش از  بامی 2 محاب  جدول استان ینوپتیکس یستگاه هایدر ابر ثانیه متر  07

مفاه   اسففند سلت و سرعت باد را ب و حداکثر باد ایستگاه های هواشناسفی اسفتان در   ، 5جدول  .است شدهگزارش مورد 

  نشان می دهد. 0011
 1011ماه  اسفند -د در ایستگاه های هواشناسی استان دیو خیلی شدید فراوانی بادهای ش .(6)جدول

 نام ایستگاه

ان
یر

شم
 

اه
دگ

رو
ف

 
هر

م
 

اد
آب

 

ی
عل

آب
وه 

زک
رو

فی
 

گر
یت

چ
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 

 22 1 22 1 1 23 8 21 21 21 3 متر برثانیه 21تا  9

 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 متر برثانیه 21بیش از 
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 استان سینوپتیکهای باد ایستگاهگل
  

 

 
  

 

 

 

 
 

 

 
 )ره(چیتگر، دماوند، آبعلی، فرودگاه امام  هواشناسی ایستگاه های 1011ماه  اسفند بادگل .(2)شکل

 

 )ره(نام ایستگاه: فرودگاه امام خمینی

 )ره(

 نام ایستگاه: دماوند

 نام ایستگاه: آبعلی

 نام ایستگاه: چیتگر
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 لواسان، ژئوفیزیک، شهریار و فیروزکوه هواشناسی ایستگاه های 1011ماه  اسفندباد گل .(6)شکل

 

 نام ایستگاه: لواسان نام ایستگاه: شهریار

نام ایستگاه: فیروزکوه 

 آبادآبان

 نام ایستگاه: ژئوفیزیک
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 شمیرانات، ورامین، مهرآبادهواشناسی ایستگاه های  1011ماه  اسفندباد گل .(7)شکل

های سینوپتیک هواشناسی استان تهران آورده شده است که بیانگر فراوانی و باد ایستگاهگل 7و  2، 5های شکلدر    

 . می باشد 0011ماه  اسفند باد را ب دروقوع درصد 

 

 نام ایستگاه: شمیران نام ایستگاه: ورامین

 آبادمهرنام ایستگاه: فرودگاه 
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 5844ماه  اسفندرد ااستاند تحلیلی بر وضعیت خشکسالی

 سه ماهه   SPEIخشکسالی هواشناسی در سطح استان بر اساس شاخص دیبنپهنه
 

 
  1011 اسفنددوره سه ماهه تا پایان طی  SPEIخشکسالی هواشناسی بر اساس شاخص  دیپهنه بن .(2)شکل

 

 IDW (Inverse distance weighting) بفر پایفه روش  و  یخشکسفا   یمرکز ملکه توسط  بارش دیرم ادی بنبراساس پهنه

خشکسفا ی هواشناسفی در    دیبنف پهنفه  (موجفود  یهفا هیبر اساس الو  یاستان یخروج کیبه تفک دیبنپهنهه بدست آمده

قور که در ن شه نشفان   هلان 0011ماه  اسفنددوره سه ماهه منتهی به پایان  SPEI سح  استان تهران بر اساس شاخ 

، شفلال  شلیراناتهای فیروزکوه،  شهرستان شلا ی تا مرکزمناق  است.  تا خشکسا ی شدید نرمالداده شده است بیانگر 

رفرب و جنفوب رفرب     از  حفا  بارشفی در حفد نرمفال بفوده اسفت.       و ررب شهرستان دماوند و شرق شهرستان پفردیس 

 شهرستان فیروزکوه، شرق و جنوب شهرستان دماوند، جنوب شهرستان شلیرانات، پهنه وسفیعی از شهرسفتان پفردیس و     

، ورامفین  قرچفک  ،پیشفوا ری،  مفالرد،  شهریار، ،رباط کرب ، بهارستان ،قدس، اسالمشهرتهران،  هایشهرستانتلامی پهنه 

خشکسا ی هواشناسی بر اسفاس  دی بننلایانگر پهنه 3 شکل .باشدمی بسیار شدید خشکسا ی متوسط تا خشکسا ی بیانگر

 است.  0011 اسفنددوره سه ماهه تا پایان قی  SPEIشاخ  

 



 
 

14 

 

 2011-21شماره بولتن 

 2011اسفند 

 5844ماه  اسفندتحلیل سینوپتیکی استان در 
 

هلراه بوده است. عدم نفوذ سامانه سرد و بارشی قدرتلند در سح  زمین و نیز پایداری جو دهه اول اسفند ماه را با با 

ن شه واقعی سح  زمین مربوط به از سحوح فوقانی جو سبب ایجاد پایداری در منح ه شد.  عدم عبور ناوه ارتفاعی قوی

بار نیز به تناوب میلی 511پایداری نسبی در سح  زمین می باشد. در تراز بیانگر  اسفندگرینویچ روز سوم  11ساعت 

( 01و  9های حاک  بوده و از سح  زمین تا سحوح میانی جو شرایط برای پایداری مهیا بوده است.هشکل پرارتفاع هریج(

  .قی ده روز اول ماه حاک  بوده است و پدیده بارشی قابل مالحظه ای اتفاق نیافتاده است این شرایط ت ریبا

 

 

 
 (1011 اسفند 3) 2122 فوریه 22 سه شنبهگرینویچ  11(. نقشه فشار سطح زمین )فشار متوسط سطح دریا( ساعت 1شکل)
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 (1011 اسفند 3) 2122 فوریه 22 شنبهسه  چینویگر 11بار ساعت  یلیم 211(. نقشه تراز 11شکل)

 

قی روزهای دوازده  و سیزده  و با فعا یت تناوبی سامانه سرد و بارشی هلراه بوده است.  اسفنداما دهه دوم و سوم 

هلچنین بازه نفوذ و ت ویت سامانه سرد و بارشی سبب وزش باد، کاهش دما و بارش شد.  اسفند، بیست  تاپانزده بازه نیز 

ن شه واقعی سح  زمین مربوط به ساعت وهفت  اسفند نیز با فعا یت سامانه بارشی هلراه بوده است. وسوم تا بیستبیست

باشد. در تراز گرینویچ روز دوشنبه شانزده  اسفند بیانگر نفوذ توده هوای پرفشار سرد و بارشی در سح  زمین می 11

های ن شهاعی شرایط را برای وقوع پدیده و کاهش دما و وزش باد مهیا کرد. در این دهه بار نیز عبور ناوه ارتفمیلی 511

 شود که یکشور مشاهده منیله شلا ی آن بر ارلب ن اط  یکژفشار ریو تاث ارتفاعیناوه عبور جو  یانیتراز مهواشناسی 

محسوس  ش، کاهناوه نیا یافت دما ری. تاثنلودایجاد  یبارش ریو استان تهران تاث یناوه با حرکت خود بر ا برز مرکز نیا

  (02و  00های شکلهشد.  خبندانیبارش برف در ارتفاعات و ناوه موجب  نیسرد ا یهوا زشیر ریتاث. داشت یدما را در پ
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 (1011 اسفند 16) 2122 مارس 7 دوشنبهگرینویچ  11(. نقشه فشار سطح زمین )فشار متوسط سطح دریا( ساعت 11شکل)

 
 (1011 اسفند 16) 2122 مارس 7 دوشنبهگرینویچ  11ساعت بار  یلیم 211. نقشه تراز (12)شکل
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هنجاری بیانگر آن است که در قی این ماه، متوسط ارتفاع و بی بارمیلی 511بررسی ا گوی متوسط ماهانه ارتفاع تراز    

 هلراه بوده در دیگر مناق  با بیهنجاری مثبتمنفی و هنجاری ایران با بیشلال و شلال ررب هایی از بخشبر روی 

از  بیشترپیدا کرده و  افزایشدکامتر  21تا  21حدود  بحور متوسطای که متوسط ارتفاع تراز میانی جو است به گونه

بودن ارتفاع تراز میانی جو نسبت به حا ت  بیشترارتفاعی بیانگر  مثبتهنجاری م دار متوسط بلند مدت بوده است. بی

هدر تواند بیانگر این موضوع باشد که بحور متوسط که می در منح ه است برای پایداریمعلول و مساعد بودن شرایط 

ا گوی متوسط ماهانه فشار در سح  زمین نیز  سلت راست( 08 ت.هشکلقول یک ماه( پایداری بیشتری حاک  بوده اس

تا  2هلراه بوده و بین  منفیهنجاری با بیسواحل دریای کاسپین با بی هنجاری مثبت و در دیگر نواحی  دردر این ماه، 

متوسط  افزایشاین موضوع نیز تایید کننده  سلت چپ( 08 از م دار متوسط بوده است.هشکل کلترهوا فشار  باریلیم 0

و  به منح ه پایین ترهای جغرافیایی از عرض گرمو نفوذ هوای  فشارک دما در این ماه، ناشی از فراوانی توده هوای 

هدر بیشتر ن اط ایران ریر از سواحل جنوبی  دمایی مثبتهنجاری بی هلچنین است. پایداری در سحوح فوقانی جو بوده

ه  بسیار قابل توجه و معنادار بوده  مثبتهنجاری نیز بحور بارز مشاهده می شود. این بی باریلیم 351در تراز کاسپین( 

 پایین( 08 هلخوانی دارد.هشکلت ریبا دما حاصل از تحلیل آمار و داده های دریافتی از ایستگاه ها  افزایشو با شرایط 
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متوسط و )سمت راست( هنجاریو بی باریلیم 211و متوسط ماهانه ارتفاع تراز  )سمت چپ(هنجاریو بی دریامتوسط ماهانه فشار سطح . (13)شکل

 2122 مارسدر نیمکره شمالی طی  یهنجاریو ببار  یلیم 221ماهانه ارتفاع تراز 
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 5844ماه  اسفندجوی دراستان طی  مخاطراتتحلیلی بر 
هشدار هواشناسی صفادر شفده اسفت     2با توجه به سامانه های جوی که استان را تحت تاثیر قرار داده اند، در این ماه، 

مربفوط شفرایط نففوذ هفوای سفرد و      هشدار سح  نارنجی بوده است که ت ریبفا هلگفی    8سح  زرد و  8که از این تعداد 

مفوثر بفر    یجفو  یسفامانه هفا   یدر ا گفو  رییف ماه با توجه به تغ نیا درهلچنین بارشی، کاهش دما و وزش باد بوده است. 

 28  خیدر تفار  یکشاورز یصادر شد. هشدار هوشناس یمتناسب با هشدار جو یکشاورز یهواشناس یهشدارها 0 ،منح ه 

صفادر   یکشاورز یهواشناس یاز هشدارها ینلونه ا 00شد. شکل  ادهد هاهشدار نیمرتبط با ا یها هیتوص و صادره اسفند

 .دهد یرا نشان م 0011ماه  اسفندشده در 

 

 
 0011ماه  اسفندصادر شده در  یکشاورز یهواشناس یاز هشدارها ی(. نلونه ا00هشکل
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  یف هشفدار مفذکور از قر   نیشد. هلچنف  یاقالع رسان یمجاز یدر فضا یکشاورز یکانال هواشناس  یاز قر هشدارها

 ارسال شد.   یمجاز یفضا زینلابر و ن  یاز قر زیاستان ن یمراکز جهاد کشاورز یمنتشر و برا زیاداره کل ن تیوبسا

سفامانه    یف کفه از قر  بیف ترت نیبرگفزار شفد. بفه هلف     یمجاز  یاز قر یکشاورز سکاشنیجلسات د هیماه کل نیا در

video.irimo.ir/ostantehran  توسفط   ینف یب شیمتصل شده و ضلن ارائه پ یکشاورز سکاشنیاعضا جلسه د هیکل

چند  یصادره برا ینیب شیو پ یجو طیاز شرا زیاعضا ن گری( دیسامانه مذکور و بصورت مجاز  یمسئول هاز قر نیب شیپ

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

هفا را   هیشده اقالعات مربوط به توصف  جادیا یو کانال ها یمجاز یفضا  یاز قر زین یتهک شهرستان رانیدب نیهلچن

کارشناسفان مراکفز    یحال بفرا  نیشده و در ع یسازمان بارگزار تیوبسا یصادر شده بر رو یها هی. توصندینلا یارسال م

 ارسال شد.  زین یجهاد کشاورز

 شیو چهارشفنبه ضفلن ارائفه پف     کشفنبه ی یروزها ،یمجاز یدر فضا یکشاورز یگروه کارشناسان هواشناس لیتشک با

مرتبط از کارشناسان عضو گروه تهک  یکشاورز یواشناسه یها هیهشدارها هدر صورت صدور هشدار(، توص زیها و ن ینیب

مفرتبط منتشفر شفد کفه      یاسفتان  یشد و در مجلوعه ها یبارگزار یها در سامانه تهک سازمان هواشناس هیاخذ شد. توص

 آورده شده است. ریاز آن در ز یینلونه ها

 نیدر بف  شفتر یو انسفجام ب  تیف ت و زیف هتهفک( و ن  یکفاربرد  یو توسعه هواشناس یاهداف سازمان یدر راستا نیهلچن

برگزار شفد کفه     اتیو گزل خو سرپرست گروه تح  ینیب شیمعاون توسعه و پ یرالم انیبا حضور آقا یهلکاران جلسه ا

 الزم بعلل آمد. یزیخصوص برنامه ر نیو تبادل نظر شد و در ا حثتهک ب یکار یندهایدر خصوص فرا

 

 5844ماه  اسفنداستان طی  دیکاربرگزارشی از فعالیت های توسعه هواشناسی 
. شدنهشدارهای هواشناسی کشاورزی صادر در این ماه با توجه به تغییر در ا گوی سامانه های جوی موثر بر منح ه 

ترتیب که از قری  سامانه  به هلین. شدسکاشن کشاورزی از قری  مجازی برگزار دیدر این ماه کلیه جلسات 

video.irimo.ir/ostantehran   و ضلن 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 هاز قری  سامانه مذکور و بصورت مجازی( 

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

هلچنین دبیران تهک شهرستانی نیز از قری  فضای مجازی و کانال های ایجاد شده اقالعات مربوط به توصیه ها را 

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

 . شدجهاد کشاورزی نیز ارسال 

ضلن ارائه پیش روزهای یکشنبه و چهارشنبه با تشکیل گروه کارشناسان هواشناسی کشاورزی در فضای مجازی، 

کشاورزی مرتبط از کارشناسان عضو گروه تهک هواشناسی توصیه های ، یز هشدارها هدر صورت صدور هشدار(بینی ها و ن

که  شدو در مجلوعه های استانی مرتبط منتشر  شدسازمان هواشناسی بارگزاری . توصیه ها در سامانه تهک شداخذ 

 ایی از آن در زیر آورده شده است.نلونه ه
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 معرفی گلباد -3پیوست شماره 

باشد و سه مشخصه اصلی شاخص باد های باد در یک منطقه میشناختی برای نمایش مشخصات و ویژگیگلباد، نمودار و شکلی اقلیم 

هایی که برای شاخص باد انجام دهد: فراوانی وقوع باد، سرعت باد و جهت باد. منظور از فراوانی وقوع باد، تعداد دیدبانیرا نمایش می

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

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

ها، نشانگر سرعت باد و ز نمایشگر سرعت و جهت باد است. ضخامت گلها نیدهد گلگلباد میزان باد آرام در یک منطقه را نمایش می

-افزاری تهیه میگردند و به دو روش دستی و نرمها نشانگر تعداد وقوع باد است. گلباد به صورت سالیانه یا ماهیانه ترسیم میطول گل

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

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

افزار ویژه ده و وارد نرمتهیه شExcelافزاری باید آمار و اطالعات در یک فایلگردد. برای ترسیم گلباد به روش نرمدرصد ترسیم می

های هم است. نمودارهای به دست آمده از دایره WR-plotافزار افزار مورد استفاده در ترسیم گلباد نرمتریننرمگلباد گردد. عمده

باد بر  هایشود. سمتمتر بر ثانیه نوشته می 5/1اند که در دایره مرکزی آن درصد فراوانی وزش بادهای کمتر از مرکزی تشکیل شده

غربی نمایش داده غربی، غربی و شمال، جنوبشرقی، جنوبشرقی، شرقی، جنوبها غالباً در هشت سمت شمال، شمالروی دایره

شوند. آنگاه فراوانی هر گستره سرعت باد بندی میگروه دسته 8های باد نیز بر اساس روش سازمان هواشناسی جهانی به شود. سرعتمی

های مختلف با یکدیگر جمع شوند و فراوانی شود. اگر فراوانی هر گستره در سمتها مشخص میباد بر روی دایرهبا توجه به سمت 

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 

شوند.از کاربردهای شوار است زیرا اثرات محلی باعث تغییرات مهمی در جریانات هوا میگلباد بدون نقشه برجستگی )توپوگرافی( د

های ورزشی و غیره، عدم استقرار صنایع آالینده در ها، زمینهای شهری، طراحی باند فرودگاهتوان به آمایش سرزمین، طراحیگلباد می

 سنجی برای استفاده از انرژی باد اشاره کرد.انیابی جهت گسترش فضای سبز، و امکجهت باد غالب منطقه، مکان
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 تقدیر و تشکر
 

به این وسیله مراتب تقدیر و تشکر نویسندگان این اثر از همکاران مرکز ملی خشکسالی و مدیریت بحران به سبب تهیه  -1

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

 اختیار این اداره کل قرارگرفته است ابراز گردد.  در

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

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


