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 1021-20شماره بولتن 

 1021اردیبهشت 

 چکیده
ای  نهپهمقدار بارش بیانگر آن است که  های هواشناسی استان    ماه ایستگاه  اردیبهشت ای هنتایج حاصل از تحلیل داده 

شت  ستان تهران،   1041ماه  اردیبه سبت به بلند مدت  یلیم 7/04در ا شان م  کاهش متریلیم 8/11متر بوده که ن .  دهدین

اسببتان  تمامی مناطق  بارش کاهش باشببد.یدرصببد م 7 ،یسبباز زرا  یکمذکور به  ینسبببت بارش در بازه زمان ینچنهم

ست که   شترین کاهش تهران اتفاق افتاده ا سبت به بلند مدت  بارش  بی ستان    ن شهر شت مربوط به   5/88به میزان  پاکد

صد  سبت   کمترینبوده و  در ستان    به بلند مدت کاهش بارش ن شهر صد  5/6به میزان  روزکوهفیمربوط به  ست.  در  بوده ا

ستان تهران،   نیانگیم س   6/17ماهانه دما در ا سل سیوس    0/4حدود با بلندمدت،  سه یبوده که در مقا وسیدرجه  سل درجه 

شاهده م  افزایش ستان   نیانگیم نیشود. باالتر یم شهر سیوس و پا   3/00 ورامین دما مربوط به  سل  نیانگیم نیترنییدرجه 

بوط دما نسبت به بلند مدت مر  نیانگیتفاوت م نیشتر یاست. ب  روزکوهیمربوط به شهرستان ف   ،سلسیوس   درجه 0/11دما 

 .است بوده پردیس دما نسبت به بلند مدت مربوط به شهرستان نیانگیمکمترین تفاوت و ورامین  به شهرستان

شینه ب ستگاه سر ت باد در ا  ی سی   ی شنا سیده که  فرودگاه مهرآباد  هوا  جنوب غربی و جهت آن یهمتر برثان 03به ثبت ر

ست شده  گزارش  شینه ب یانگینم .ا ستان     ی شده در کل ا شد  یهمتر برثان 0/17 سر ت باد ثبت  ساس پهنه . می با   یبندبرا

  بندیبدسببت آمده پهنه IDW (Inverse distance weighting) روش هیو بر پا یخشبباسببا   یبارش که توسببم مرکز مل

سا     شا س    یخ شنا شاخص       یهوا ساس  ستان تهران بر ا سطح ا سه ماهه منته  SPEI در  شت  انیبه پا یدوره  ماه  اردیبه

 . است های استان در بیشتر شهرستان خشاسا یبیانگر  1041

هنجاری بیانگر آن است که در طی این ماه، متوسم ارتفاع بر بار و بیمیلی 544بررسی ا گوی متوسم ماهانه ارتفاع تراز    

ای که متوسم ارتفاع تراز میانی جو بطور متوسم است به گونه همراه بوده منفیهنجاری با بیایران هایی از بخشروی 

 مترکارتفا ی بیانگر  منفیهنجاری متر کاهش پیدا کرده و کمتر از مقدار متوسم بلند مدت بوده است. بی 04تا  14حدود 

بیانگر  تواندکه می در منطقه است برای ناپایداریو مسا د بودن شرایم  بودن ارتفاع تراز میانی جو نسبت به حا ت معموز

. پایداری کمتری حاکم بوده استبیشتر شرایم ناپایداری مهیا بوده و این موضوع باشد که بطور متوسم )در طوز یک ماه( 

ابقت دارد. در سطح زمین و گردوخاک در این ماه مط)شدید و خیلی شدید( این موضوع با هشدارهای مربوط به وزش باد 

هوا کمتر فشار  باریلیم 3تا  1همراه بوده و بین  منفیهنجاری با بیدر این ماه،  دریاا گوی متوسم ماهانه فشار سطح نیز 

 هاز مقدار متوسم بلند مدت بوده است. این موضوع نیز تایید کننده افزایش متوسم دما در این ماه، ناشی از فراوانی تود

هنجاری منفی بار بیمیلی 854تر به منطقه است. اما در تراز های جغرافیایی پایینشار و نفوذ هوای گرم از  رضفهوای کم

ه با توجه بارتفاع و ناپایداری در سطوح میانی و فوقانی جو از منطقه است. دمایی مشاهده می شود که ناشی از  بور کم

مربوط  مدتا هشدار هواشناسی صادر شده است که  10اند، در این ماه، دادههای جوی که استان را تحت تاثیر قرار سامانه

هشدار  5هشدار سطح زرد و  8هشدار صادره  10به وزش باد شدید و خیلی شدید و نفوذ گردوخاک بوده است. از مجموع 

   باشند.سطح نارنجی می
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 1021-20شماره بولتن 

 1021اردیبهشت 

 5845 ماه اردیبهشتبارش استان در  تحلیلی بر وضعیت

 اطالعات بارش استان و مقایسه با سال گذشته و بلند مدتجدول 
 

و مقایسه با سال قبل و بلند مدت 1041 اردیبهشتهای تابعه در بارش استان تهران و شهرستانیسه مقا .(1)جدول

 

س  ست   یبرر شت ای پهنهمقدار بارش که آماری بیانگر آن ا ستان تهران  1041ماه  اردیبه متر بوده که یلیم 7/04، در ا

سبت به بلند مدت   شان م  کاهش متریلیم 8/11ن سبت بارش در بازه زمان  ینچنهم. دهدین   یساز زرا   یکمذکور به  ین

بلند  نسبت به بارش  کاهشبیشترین  اتفاق افتاده است که  استان تهران   تمامی مناطقدر  بارش کاهش باشد. یدرصد م  7

ستان    مدت  شهر شت مربوط به  صد  5/88ه میزان ب پاکد سبت   کمترین وبوده  در مربوط به به بلند مدت کاهش بارش ن

ستان     صد  0/16به میزان  فیروزکوهشهر ست  در شترین بارش  . بوده ا ستان     این ماهبی شهر به میزان  شمیرانات مربوط به 

ستان   مربوط میلی متر بوده و کمترین بارش  0/08 شهر شوا  به  ست.   8/1به میزان  پی   کاهشدر این ماه، میلی متر بوده ا

صدی  3/36بارش سطح  در ستان تهران  در  سبت به بلند مدت  ا ست  ن سه مقا، 1جدوز .اتفاق افتاده ا ستان تهران و   ی بارش ا

 را نشان می دهد. با ساز قبل و بلند مدت سهیو مقا 1041 ماه اردیبهشتتابعه در  یهاشهرستان
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 1021-20شماره بولتن 

 1021اردیبهشت 

 درصد تأمین بارش سال آبی استان 

 

 
 و مقایسه با بلند مدت 1041ماه  اردیبهشتدرصد تامین آبی . (1)شکل

 

س  صد تأم تغییرات  یبرر ساز آب  نیدر ستان    31/40/1041تا  41/47/1044بازه در  یبارش  ستان  های شهر تهران ا

ست که   یانگرب صد آن ا سبت به بلند مدت در همین بازه زمانی حدود   یساز آب  بارش نیتأم در صد   30ن شته    کاهشدر دا

که  باشدمی بارش درصد 38با  پیشوا شهرستانمربوط به  استان یبارش ساز آب  نیرصد تأم کمترین د ،است. در این مدت 

مربوط به  اسببتان یبارش سبباز آب نیرصببد تأمد . بیشببتریندهددرصببد کاهش نشببان می 55نسبببت به بلند مدت حدود 

ستان   شهریار، مالرد،  شهر شمیرانات،  ستان  های  صد  60 ،بهار شد می در سبت به بلند مدت  با صد   15 حدود که ن   کاهشدر

 باشد.و مقایسه با بلند مدت می 1041ماه  اردیبهشتنمایانگر درصد تامین آبی ، 1شال دهد.نشان می
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 1021-20شماره بولتن 

 1021اردیبهشت 

 مجموع بارش استان  ندیبپهنه

 
 1041ماه  اردیبهشتبارش تجمعی  دیبنپهنهنقشه  .(2)شکل

س  شه  یبرر ستان دی بنپهنههای نق شت در  تهران مجموع بارش ا ست  یانگرب 1041 ماه اردیبه شی در که  آن ا   تنوع بار

شمیرانات       ستان  شهر شان می متر میلی 144تا  74 بین شماز تا مرکز  ستان    مرکزتا شماز  همچنین  دهد.را ن   هایشهر

ستان پردیس،        پردیس،شمیرانات،   فیروزکوه، دماوند، شهر شرق  ستان   غرب  شماز  شماز   74تا  04 بین تهران شهر

شان می متر میلی ستان           دهد.را ن شهر شماز تا جنوب  ستان دماوند،  شهر ستان فیروزکوه و جنوب  شهر های  جنوب غرب 

ین ب بارش بقیه مناطق استان تهران  است،  شده مشخص   بارش تجمعیبندی پهنهطور که در نقشه  همانپردیس، تهران و 

   باشد.می 1041ماه  اردیبهشتبارش تجمعی دی بننمایانگر نقشه پهنه 0شالبوده است.  مترمیلی 04تا  41/4
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 1021-20شماره بولتن 

 1021اردیبهشت 

 5845ماه  اردیبهشتتحلیلی بر وضعیت دمای استان در 

 جدول اطالعات دمای استان و مقایسه با بلند مدت

  مدت و مقایسه با بلند 1041 اردیبهشتهای تابعه در دمای حداکثر و متوسط دما استان تهران و شهرستان ،دمای حداقل دیرمقا .(2)جدول

 

سان  لیتحل ست که م  انگریماه ب نیهوا در ا یدما نو ستان تهران،   نیانگیآن ا س    6/17ماهانه دما در ا سل  وسیدرجه 

دما مربوط به  نیانگیم نیشبود. باالتر یمشباهده م  افزایشدرجه سبلسبیوس    0/4حدود با بلندمدت،  سبه یبوده که در مقا

  روزکوهیدرجه سلسیوس و مربوط به شهرستان ف 0/11دما  نیانگیم نیترنییدرجه سلسیوس و پا 3/00 ورامین شهرستان  

( و افزایشی و  سلسیوس   درجه 4/1)  ورامین دما نسبت به بلند مدت مربوط به شهرستان    نیانگیتفاوت م نیشتر یاست. ب 

 است. بوده (کاهشیو  سلسیوس درجه 7/4)  پردیس دما نسبت به بلند مدت مربوط به شهرستان نیانگیمکمترین تفاوت 

ستان  دما در  یشینه ب ینهمچن سلس   5/34ورامین  شهر سبت به بلند مدت   شده گزارش  یوسدرجه   ترگرمدرجه  6/1که ن

درجه  6/4که نسبت به بلند مدت  ثبت شده   یوسدرجه سلس   6/5 فیروزکوه شهرستان  دما در  ینهکمهمچنین  است.  بوده

ست.  بوده گرمتر ستان      دیرنمایانگر مقا 0جدوز ا شهر ستان تهران و  سم دما ا های تابعه دمای حداقل، دمای حداکثر و متو

 باشد.و مقایسه با بلند مدت می 1041 ماه اردیبهشتدر 
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 1021-20شماره بولتن 

 1021اردیبهشت 

 استان و مقایسه با بلندمدت ماه اردیبهشتحدی دماهای 

 )درجه سلسیوس( ماه اردیبهشتدمای بیشینه مطلق 

 

 با بلندمدت و سال قبل 1041 اردیبهشتمقایسه دمای بیشینه . (3)جدول
 بلندمدت 5844سال  5845سال 

0/33 

 ورامین

22/42/1041 

2/33 

 ورامین

34/42/1044 

0/33 

 ورامین

22/42/1323 

 

 )درجه سلسیوس( ماه اردیبهشتمطلق  کمینهدمای 

 

 با بلندمدت و سال قبل 1041 اردیبهشتمقایسه دمای کمینه . (0)جدول
 بلندمدت 5844سال  5845سال 

4/4 

 آبعلی

11/42/1041 

9/3 

 آبعلی

14/20/1422 

1/5- 

 آبعلی

24/20/1391 

 
درجه  0/35ورامین  شهرستان  مطلق دما در  یشینه ، بدر این ماهتهران  استان  هایشهرستان  مطابق آمار ارساز شده از   

س    شته     با سه یکه در مقا شده گزارش  یوسسل سیوس   درجه  8/0ساز گذ شان می  کاهش سل مطلق دما در   ینهکمدهد.ن

  باشد می سردتر  سلسیوس  درجه  8/3ساز گذشته   با  سه یکه در مقا ثبت شده است   یوسدرجه سلس   4/4 آبعلی شهرستان  

ست که و  سه دمای بیشینه     3جدوز  شود. میمشاهده   رتمرگدرجه  1/5 بلندمدتمطلق  با سه یدر مقا این در حا ی ا مقای

شت  ساز قبل و جدوز   1041 ماه اردیبه سه دمای کمینه   0با بلندمدت و  شت مقای ساز    1041 ماه اردیبه با بلندمدت و 

 قبل را نشان می دهد.
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 1021-20شماره بولتن 

 1021اردیبهشت 

 استانهای شهرستانمیانگین دمای دی بن پهنه
 

 
 1041ماه  اردیبهشتدما میانگین دی بننقشه پهنه .(3)شکل

هوای  یدما نیانگیمدی بنپهنههای نقشبببه یبررسبببو  یخشببباسبببا  یدر مرکز مل دمادیر مقادی بنبراسببباس پهنه

ستان   ستان  هایشهر شت در  تهران ا ساس       درجه  05تا  14بین  اغلب 1041 ماه اردیبه ست. بر همین ا سیوس بوده ا سل

 5 ینب دماوندشهرستان   شماز  هایی از بخش و شمیرانات،  فیروزکوه هایشهرستان  شما ی  ارتفا ات  یهوا یدما نیانگیم

سیوس بود  درجه  14تا  ست.  ه سل سیعی ا ستان   پهنه و ستان پردیس،     تمامی، شمیرانات و  دماوند، فیروزکوه هایشهر شهر

ستان تهران،       شهر ستان   غرب شرق و غرب  ست.      15تا  14دمای هوا بین میانگین مالرد  شهر سیوس بوده ا سل  درجه 

تا  15 ی هوا بینمیانگین دما بقیه مناطق استان تهران  است،  شده مشخص  بندی میانگین دما پهنهطور که در نقشه  همان

 دهد.نشان می را 1041ماه  اردیبهشتدمای میانگین  دینقشه پهنه بن 3شال درجه سلسیوس بوده است. 05
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 1021-20شماره بولتن 

 1021اردیبهشت 

 استان نسبت به بلندمدتهای شهرستاناختالف میانگین دمای  بندیپهنه 

 
 با بلند مدت 1041ماه  اردیبهشتدمای میانگین اختالف  بندیپهنه  نقشه. (0)شکل

شه     سی نق ستان   اختالف میانگین دما با بلند مدت  بندی پهنهبرر ستان   هایشهر شت در  تهرانا ، 1041 ماه اردیبه

شانگر  ست   ن ستان تهران  مناطق اکثر هوای اختالف دمایی میانگین که آن ا سیوس   رجهد+ 5/0تا  -5/0 بینا شان  را  سل ن

شماز  . دهندمی ستان   شرق و  ستان   فیروزکوه،  شهر شهر ستان  شرق   دماوند،غرب  شماز   شمیرانات،   هایشهر پردیس و 

پهنه وسببیعی از شببهرسببتان   .دهدرا نشببان میدرجه سببلسببیوس  5/4تا  -5/0بین  میانگین اختالف دمایی غرب تهران

شماز              ستان پردیس،  شهر شمیرانات، غرب  ستان  شهر ستان دماوند، مرکز و جنوب  شهر شماز  ستان  فیروزکوه،    هایشهر

تا  -5/4بین  میانگین اختالف دماییپیشوا، ورامین، ری، مالرد، اسالمشهر    ،های تهرانهایی از شهرستان  قسمت  پاکدشت، 

سیوس    5/4 سل شان می درجه  شه  همان .دهدرا ن شخص  اختالف دمایی میانگین بندی پهنهطور که در نق ست،  شده م در   ا

نقشببه   0شببال دهد.ا نشببان میر درجه سببلسببیوس 5/0 تا 5/4بین میانگین اختالف دمایی  بقیه مناطق اسببتان تهران

   دهد.را نشان می 1041ماه  اردیبهشتدمای میانگین اختالف  دیبنپهنه
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 1021-20شماره بولتن 

 1021اردیبهشت 

 

 5845ماه  اردیبهشتبررسی رخداد باد در استان طی 
 

 تهراناستان سینوپتیک های ایستگاهدر باد  وضعیت سمت و سرعت
 

 

  1041ماه  اردیبهشتسمت و سرعت باد غالب و حداکثر باد ایستگاه های هواشناسی استان در  .(5)جدول

 نام ایستگاه

 حداکثر باد باد غالب

 سمت

 (جهت)

 وقوع درصد

 ماهدر 
 سرعت (جهت) سمت

(m/s) 

یشماز غرب شهریار    16 184 16 

یشماز غرب فرودگاه امام )ره(  10 084 17 

 03 054 16  غربی مهرآبادفرودگاه 

غربیجنوب  ژئوفیزیک  6 134 04 

یشماز شرق شمیران  10 004 13 

یغرب شماز  واسان   0 304 8 

یغربشماز  ورامین   10 004 04 

 04 04 14  غربی آبعلی

یغرب دندماو  14 054 04 

 10 304 8 غربی چیتگر

یشماز شرق فیروزکوه  10 014 18 
 

شینه ب ستگاه سر ت باد در ا  ی سی   ی شنا سیده که  ثبه فرودگاه مهرآباد  هوا  غربی جنوب و جهت آن یهمتر برثان 03بت ر

ست شده  گزارش  شینه ب یانگینم .ا ستان      ی شده در کل ا شد می یهبرثان متر 0/17 سر ت باد ثبت  با  یبادها فراوانی. با

متر بر  17شد و باد با سر ت بیش از   بامی 6 مطابق جدوز استان  ینوپتیکس  هاییستگاه در ابر ثانیه متر  17تا  8سر ت  

ست  شده گزارش مورد  10 ،ثانیه ستگاه    ، 5جدوز  .ا سر ت باد غا ب و حداکثر باد ای ستان در      سمت و  سی ا شنا های هوا

   نشان می دهد. 1041ماه  اردیبهشت
 1041ماه  اردیبهشت -د در ایستگاه های هواشناسی استان دیو خیلی شدید فراوانی بادهای ش .(2)جدول
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 02 11 11 9 2 00 10 01 02 00 11 متر برثانیه 11تا  9
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 1021-20شماره بولتن 

 1021اردیبهشت 

 

 استان سینوپتیکهای باد ایستگاهگل
  

 

 
  

 

 

 

 
 

 

 
 )ره(چیتگر، دماوند، آبعلی، فرودگاه امام  هواشناسی ایستگاه های 1041ماه  اردیبهشت بادگل .(3)شکل

 ره()نام ایستگاه: فرودگاه امام خمینی

 )ره(

 نام ایستگاه: دماوند

 نام ایستگاه: آبعلی

 نام ایستگاه: چیتگر
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 1021-20شماره بولتن 

 1021اردیبهشت 

 

 

 

 

 
 

 

  

 

 

 

 
 

 
 لواسان، ژئوفیزیک، شهریار و فیروزکوه هواشناسی هایایستگاه 1041ماه  اردیبهشتباد گل .(2)شکل

 نام ایستگاه: لواسان نام ایستگاه: شهریار

نام ایستگاه: فیروزکوه 

 آبادآبان

 نام ایستگاه: ژئوفیزیک
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 1021-20شماره بولتن 

 1021اردیبهشت 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 
 

 شمیرانات، ورامین، مهرآبادهواشناسی های ایستگاه 1041ماه  اردیبهشتباد گل .(7)شکل

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

 . باشدمی 1041ماه  اردیبهشت باد غا ب دروقوع 

 نام ایستگاه: شمیران نام ایستگاه: ورامین

 آبادمهرنام ایستگاه: فرودگاه 
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 1021-20شماره بولتن 

 1021اردیبهشت 

 

 5845ماه  اردیبهشترد ااستاند تحلیلی بر وضعیت خشکسالی

 سه ماهه  SPEI خشکسالی هواشناسی در سطح استان بر اساس شاخص دیبنپهنه
 

 
  1041 اردیبهشتدوره سه ماهه تا پایان طی  SPEIخشکسالی هواشناسی بر اساس شاخص  دیپهنه بن .(3)شکل

 

ساس پهنه  سم   بارش دیرمقادی بنبرا سا     یمرکز ملکه تو شا   IDW (Inverse distance weighting) بر پایه روشو  یخ

  خشاسا ی هواشناسی در سطح دیبنپهنه (موجود یهاهیبر اساس الو  یاستان یخروج کیبه تفا دیبنپهنه) بدست آمده

شاخص     ساس  ستان تهران بر ا سه ماهه منتهی به پایان   SPEI ا شت دوره  شان    همان 1041ماه  اردیبه شه ن طور که در نق

، شماز   فیروزکوه شهرستان   ی و مرکزیمناطق شما  است.  در بیشتر مناطق استان   خشاسا ی   بیانگر غا با داده شده است   

ستان     ستان    دماوندشهر شهر شماز  شی در حد  شمیرانات  ،  سا ی خفیف تا  از  حاظ بار ست.  نرماز تر جنوب غرب  بوده ا

  شاسا یخ بیانگر ،دماوند، شمیرانات، پهنه وسیعی از شهرستان پردیس هایجنوب شهرستانمرکز تا شهرستان فیروزکوه، 

ا ی  خشاس   در بقیه مناطق استان تهران  است،  شده مشخص   خشاسا ی  بندی پهنهطور که در نقشه  همان .باشد می خفیف

شدید نمایان می    خفیف تا  سا ی  شا شد خ شاخص         دی بننمایانگر پهنه 8 شال  .با ساس  سی بر ا شنا سا ی هوا شا   SPEIخ

 است.  1041 اردیبهشتدوره سه ماهه تا پایان طی 
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 1021-20شماره بولتن 

 1021اردیبهشت 

 

 5845ماه  اردیبهشتتحلیل سینوپتیکی استان در 
 

دهه اوز اردیبهشت با  بور با شرایم ناپایدار جوی آغاز شد و به تناوب تا پایان ماه ادامه داشت.  1041اردیبهشت 

 ابتدایی یطی روزها .پایداری جو در سطح زمین و سطوح فوقانی سبب شدارتفاع از منطقه شرایم برای ناتناوبی کم

از ا برز  بور  سوبتدریج ضمن حرکت شرقو  شودوارد میاز غرب کشور  یاناوه ،یپس از گذر پشته ارتفا  اردیبهشت،

 شود وسبب افزایش سر ت وزش باد میجو، تنها  یانینبودن ناوه و رطوبت کم در سطوح م قیبا توجه به  م نماید.می

 انیرادگ جادیاسبب شور ک زبانه پرفشار از شمازنفوذ نیز،  نیدر سطح زمافتد. از طرفی ای اتفاق نمیبارش قابل مالحظه

پشته  ریتحت تاث شتریکشور بکیلومتری سطح زمین(  5بار )تقریبا میلی 544تراز  نیا در( 8)شالفشار و وزش باد شد.

ر و با د قرار دارد در حاز نفوذ و  بور از نواحی میانی کشور است هیترک یکه در رو یاناوهتدریج باشد اما به یم یارتفا 

صورت ه ب اوهمتصور شد. محور ن بعضی از مناطق ا برزرا در  یکژفشار یتوان ا گویم یو فشار ییدما ینظر گرفتن کنتورها

 های قزوین، ا برز و تهرانو پس از آن برای استان مناطق مختلف شماز غرب و غرب کشور یاست و برا یمنف یکج شدگ

 که با گردوخاک همراه بود.  شدبصورت وزش باد شدید و خیلی شدید  یداریموجب ناپا

 

 
 (1041 اردیبهشت 0) 2422 آوریل 20 شنبهیکگرینویچ  44(. نقشه فشار سطح زمین )فشار متوسط سطح دریا( ساعت 2شکل)
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 1021-20شماره بولتن 

 1021اردیبهشت 

 

 
 (1041 اردیبهشت 0) 2422 آوریل 20 شنبهیک چینویگر 44بار ساعت  یلیم 344(. نقشه تراز 14شکل)

روز بیستم در هشت نیز همانند دهه اوز، به تناوب شرایم برای ناپایداری مهیا بوده است. طی دهه دوم و سوم اردیب 

ب  ربستان گسترده در جنو یکم فشار حرارت یریگپاکستان و شالکشور  یروبر فشار کم لیتشا نیسطح زماردیبهشت در

 ردوخاکگ دیتو  یهامتناوب چشمه یریگشال لیدر شماز  راق، وجود پتانس گریشار دفکم لیو تشا منیو  مان و شرق 

 رانیفرارفت رطوبت به سمت ا میشرا اه،یس یایدر شرقو  ترانهیمد یور پرفشار بر یریگشال نیسازد. همچنیم انیرا نما

 ،یبار یلیم 744و فرارفت رطوبت تراز  نیکاسپ یاما زبانه پرفشار موجود بر رونماید. می فیرا تضع ندهیآ یروزها یبرا

 وبدر غرب و جن نیپرفشار سطح زم لیتشا یدارد. از طرف یرا در پ یبه سمت شماز غرب و نوار شما  فرارفت رطوبت

مختلف، به تناوب نفوذ گردوغبار  یهاهیال یشرق سو اناتیو جر یانیشود که با  بور متناوب امواج تراز میموجب م رانیا

 الوه بر شماز  یدکامتر 560جو گستره کم ارتفاع  یانیر تراز مد. سبب شودهوا را  تیفیو کاهش ک دیبه کشور و کاهش د

است و  افتهی گسترشفارس  جیآن تا جنوب خل قیهم در برگرفته است و ناوه  ممناطق وسیع دیگری را  رانیغرب ا

اما قرار  کند جادیکشور ا یو شما  یغرب مهین یاو بارش بر یابرناک میتواند شرایرا دارد و م یقی م یکژفشار لیپتانس

موجب  نیسطح زم یباال یها و انتقاز قابل توجه گردوخاک و غبار به ترازهایخشا یآن بر رو نییتراز پا یهاگرفتن هسته

 فیها تضعبارش ،ییتاوا یهامناسب و فرارفت یهارغم وجود همرفت یسامانه شده است و  ل نیخشک شدن قابل توجه ا

باال  یو ر د و برق در ترازها ای()شدید و خیلی شدید و حتی توفان  حظه ها به صورت وزش بادیداریشده و اغلب ناپا

  .(10و  11های شال) کندیم داینمود پ
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 1021-20شماره بولتن 

 1021اردیبهشت 

 
 (1041 اردیبهشت 24) 2422 هم 14شنبه سهگرینویچ  44(. نقشه فشار سطح زمین )فشار متوسط سطح دریا( ساعت 11شکل)

 
 (1041 اردیبهشت 24) 2422 مه 14شنبه سهگرینویچ  44ساعت بار  یلیم 344. نقشه تراز (12)شکل

هنجاری بیانگر آن است که در طی این ماه، متوسم ارتفاع بر و بی بارمیلی 544بررسی ا گوی متوسم ماهانه ارتفاع تراز    

ای که متوسم ارتفاع تراز میانی جو است به گونه همراه بوده منفیهنجاری با بیبصورت جزئی ایران هایی از بخشروی 

ا ی ارتف منفیهنجاری از مقدار متوسم بلند مدت بوده است. بی کمترپیدا کرده و  کاهش متر 04تا  14حدود  بطور متوسم

که  در منطقه است پایدارینابرای بودن ارتفاع تراز میانی جو نسبت به حا ت معموز و مسا د بودن شرایم  کمتربیانگر 
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 1021-20شماره بولتن 

 1021اردیبهشت 

سمت  13 )شال تحاکم بوده اس کمتری)در طوز یک ماه( پایداری تواند بیانگر این موضوع باشد که بطور متوسم می

ا گوی در سطح زمین نیز در این ماه مطابقت دارد. مربوط به وزش باد و گردوخاک این موضوع با هشدارهای  .راست(

از مقدار  کمترهوا فشار  باریلیم 3تا  1همراه بوده و بین  منفیهنجاری با بیدر این ماه،  دریامتوسم ماهانه فشار سطح 

متوسم دما در این ماه، ناشی از  افزایشاین موضوع نیز تایید کننده  .سمت چپ( 13 )شال بوده استبلند مدت متوسم 

بار میلی 854اما در تراز  به منطقه است. ترپایینهای جغرافیایی از  رض گرمو نفوذ هوای  کم فشارفراوانی توده هوای 

ارتفاع و ناپایداری در سطوح میانی و فوقانی جو از منطقه که ناشی از  بور کم شودمشاهده می دمایی منفیهنجاری بی

 .پایین( 13 )شال است

 

 

متوسط و )سمت راست( هنجاریو بی باریلیم 344و متوسط ماهانه ارتفاع تراز  )سمت چپ(هنجاریو بی دریامتوسط ماهانه فشار سطح . (13)شکل

 2422فوریه در نیمکره شمالی طی  یهنجاریو ببار  یلیم 334ماهانه ارتفاع تراز 
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 1021-20شماره بولتن 

 1021اردیبهشت 

 

 5845ماه  اردیبهشتجوی دراستان طی  مخاطراتتحلیلی بر 
سامانه  ستان را تحت تاثیر قرار داده با توجه به  ست          10اند، در این ماه، های جوی که ا شده ا صادر  سی  شنا شدار هوا ه

ست. از مجموع       شدید و نفوذ گردوخاک بوده ا شدید و خیلی  صادره     10که  مدتا مربوط به وزش باد  شدار  شدار    8ه ه

شدا  5سطح زرد و   سطح نارنجی می ه شند. ر   ،موثر بر منطقه یجو یهاسامانه  یدر ا گو رییماه با توجه به تغ نیا در با

 شد. نصادر  یمتناسب با هشدار جو یکشاورز یهواشناس هشدار

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

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

سببامانه  قیکه از طر بیترت نیبرگزار شببد. به هم یمجاز قیاز طر یکشبباورز سببااشببنیجلسببات د هیماه کل نیا در

video.irimo.ir/ostantehran  سه د   هیکل ضا جل شن  یا  شده و ضمن ارائه پ    یکشاورز  ساا صل  س  ینیب شیمت م تو

چند   یصادره برا  ینیب شیو پ یجو میاز شرا  زیا ضا ن  گری( دیسامانه مذکور و بصورت مجاز   قیمسئوز )از طر  نیب شیپ

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

ستان    رانیدب نیهمچن شهر ضا  قیاز طر زین یتهک  ص    جادیا یهاو کاناز یمجاز یف ها را هیشده اطال ات مربوط به تو

ساز م  ص ندینمایار شده بر رو   یهاهی. تو سا  یصادر  سان مراکز    یحاز برا نیشده و در    بارگذاریسازمان   تیوب شنا کار

 ارساز شد.  زین یجهاد کشاورز

 نیدر ب شببتریو انسببجام ب تیتقو زی)تهک( و ن یکاربرد یو توسببعه هواشببناسبب یاهداف سببازمان یدر راسببتا نیهمچن

ه در  برگزار شد ک قاتیو گزز خو سرپرست گروه تحق ینیب شیمعاون توسعه و پ یغالم انیبا حضور آقا یاهمااران جلسه

 الزم بعمل آمد. یزیخصوص برنامه ر نیو تبادز نظر شد و در ا حثتهک ب یکار یندهایخصوص فرا
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 1021-20شماره بولتن 

 1021اردیبهشت 

 5845ماه  اردیبهشتاستان طی  دیگزارشی از فعالیت های توسعه هواشناسی کاربر

 
در  .شدنهشدارهای هواشناسی کشاورزی صادر در این ماه با توجه به تغییر در ا گوی سامانه های جوی موثر بر منطقه 

ترتیب که از طریق سامانه  به همین. شدسااشن کشاورزی از طریق مجازی برگزار دیاین ماه کلیه جلسات 

video.irimo.ir/ostantehran  و ضمن ارائه پیش بینی توسم سااشن کشاورزی متصل شده دیکلیه ا ضا جلسه

گر ا ضا نیز از شرایم جوی و پیش بینی صادره برای چند دیپیش بین مسئوز )از طریق سامانه مذکور و بصورت مجازی( 

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

همچنین دبیران تهک شهرستانی نیز از طریق فضای مجازی و کاناز های ایجاد شده اطال ات مربوط به توصیه ها را 

 اکزشده و در  ین حاز برای کارشناسان مر بارگذاریارساز می نمایند. توصیه های صادر شده بر روی وبسایت سازمان 

 . شدجهاد کشاورزی نیز ارساز 

ینی ضمن ارائه پیش بروزهای یاشنبه و چهارشنبه با تشایل گروه کارشناسان هواشناسی کشاورزی در فضای مجازی، 

کشاورزی مرتبم از کارشناسان  ضو گروه تهک اخذ هواشناسی ، توصیه های یز هشدارها )در صورت صدور هشدار(ها و ن

که نمونه  شدو در مجمو ه های استانی مرتبم منتشر  شد بارگذاریسازمان هواشناسی . توصیه ها در سامانه تهک شد

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

باد را  باشد و سه مشخصه اصلی شاخصمنطقه میهای باد در یک گلباد، نمودار و شکلی اقلیم شناختی برای نمایش مشخصات و ویژگی

ده هایی که برای شاخص باد انجام شدهد: فراوانی وقوع باد، سرعت باد و جهت باد. منظور از فراوانی وقوع باد، تعداد دیدبانینمایش می

باد، جریان غالب  شود و جهتیه سنجیده میباشد که با نات یا متر بر ثانو باد به وقوع پیوسته است. سرعت باد نشانگر میزان جریان هوا می

ن گلباد باشد. دایره وسط ایباشد. ساختار کلی گلباد به شکل گل باز شده میدهد که یکی از جهات اصلی و فرعی میباد را نشان می

 گر سرعت باد و طولها، نشانها نیز نمایشگر سرعت و جهت باد است. ضخامت گلدهد گلمیزان باد آرام در یک منطقه را نمایش می

شود. در هیه میافزاری تگردند و به دو روش دستی و نرمها نشانگر تعداد وقوع باد است. گلباد به صورت سالیانه یا ماهیانه ترسیم میگل

د محاسبه اهای باد منطقه آمار و اطالعات هواشناسی گرفته شده و تعداد فراوانی باد، باد آرام، سرعت و جهت بروش دستی ابتدا شاخص

ها بر حسب این درصد میزان قطر دایره و طول و ضخامت گل شود.ها نسبت به کل گرفته میشده و سپس درصد هر یک از شاخص

افزار ویژه گلباد تهیه شده و وارد نرم Excel افزاری باید آمار و اطالعات در یک فایلگردد. برای ترسیم گلباد به روش نرمترسیم می

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

 هاهای باد بر روی دایرهشود. سمتمتر بر ثانیه نوشته می 5/4اند که در دایره مرکزی آن درصد فراوانی وزش بادهای کمتر از تشکیل شده

های شود. سرعتغربی نمایش داده میغربی، غربی و شمال، جنوبشرقی، جنوبشرقی، شرقی، جنوب، شمالغالباً در هشت سمت شمال

گستره سرعت باد با توجه به سمت باد  شوند. آنگاه فراوانی هربندی میگروه دسته 8باد نیز بر اساس روش سازمان هواشناسی جهانی به 

های مختلف با یکدیگر جمع شوند و فراوانی آرامه نیز به آن افزوده ی هر گستره در سمتشود. اگر فراوانها مشخص میبر روی دایره

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

وان به تشوند.از کاربردهای گلباد میدر جریانات هوا میبرجستگی )توپوگرافی( دشوار است زیرا اثرات محلی باعث تغییرات مهمی 

های ورزشی و غیره، عدم استقرار صنایع آالینده در جهت باد غالب ها، زمینهای شهری، طراحی باند فرودگاهآمایش سرزمین، طراحی

 .سنجی برای استفاده از انرژی باد اشاره کردیابی جهت گسترش فضای سبز، و امکانمنطقه، 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 تعدادی  -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. 

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

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


