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 1400-01شماره بولتن 
 1400فروردین 

 چکیده
 نیآن است که مقدار بارش فرورد انگریبماه ایستگاه هاي هواشناسی استان  فروردیننتایج حاصل از تحلیل داده هاي 

درصد) و نسبت به  98متر ( یلیم 7/93گذشته  یمتر بوده که نسبت به سال زراع یلیم 9/1در استان تهران،  1400ماه 
 کیمذکور به  ینسبت بارش در بازه زمان نیو هم چن دهدیدرصد) کاهش نشان م 96متر ( یلیم 3/42بلند مدت 
بارش نسبت به بلند مدت نداشته  شیاستان تهران افزا هاياز شهرستان کی چی. هباشد یدرصد م 7/0 یسال زراع

 8/95ماه کاهش بارش  نیبوده است. در ا بلند مدت مربوط به شهرستان قدس کاهش بارش نسبت به نیشتریو ب است
 .ستح استان تهران نسبت به بلند مدت اتفاق افتاده ادرصد در سط

درجه سلسیوس  6/2با بلندمدت، حدود  سهیبوده که در مقا وسیدرجه سلس 3/14ماهانه دما در استان تهران،  نیانگیم
 نیتر نییدرجه سلسیوس و پا 8/18 نورامیدما مربوط به شهرستان  نیانگیم نیشود. باالتر یمشاهده م شیافزا

دما نسبت به بلند  نیانگیتفاوت م نیشتریاست. ب روزکوهیدرجه سلسیوس و مربوط به شهرستان ف 4/9دما  نیانگیم
دما نسبت به بلند مدت  نیانگیتفاوت م نی) و کمترشیدرجه افزا 5/3( روزکوهیف يمدت مربوط به شهرستان ها

 بوده است. وسیدرجه سلس 4/1 س،یپرد يمربوط به شهرستان ها
 زیو جهت آن ها ن هیمتر برثان 20و  26 بیثبت شده که بترت روزکوهیلواسان و ف يها ستگاهیسرعت باد در ا نهیشیب

 باشد. یم هیمتر برثان 16سرعت باد ثبت شده در کل استان  نهیشیب نیانگیگزارش شده است و م یشمال غرب
مورد هشدار زرد می باشند.  6مورد هشدار نارنجی و  2از این تعداد ،  هشدار هواشناسی صادر شد که 8در این ماه 

 هشدارها بدلیل وزش باد شدید و خیلی شدید صادر شده است. ههمچنین از بین هشت هشدار صادر شده، عمد
 IDW (Inverse distance weightingروش( هیو بر پا یخشکسال یبارش که توسط مرکز مل ریمقاد يبراساس پهنه بند

در  یهواشناس یخشکسال بنديموجود) پهنه يها هیو بر اساس ال یاستان یخروج کیبه تفک يبندبدست آمده (پهنه 
 یخشکسـال  انگریـ بغالبـا   1400مـاه   فروردین انیبه پا یدوره سه ماهه منته SPEIسطح استان تهران بر اساس شاخص

 باشد.  یم ی بسیار شدیدخشکسالمتوسط تا 
فشار کمتر از مقدار متوسط بوده  بار یلیم 4تا  1متوسط فشار جو بر روي ایران با بی هنجاري منفی همراه بوده و بین 

 سبب تقویت هواي گرم شده هاي پایین به منطقه نفوذ کرده واست. توده هواي کم فشار در سطح زمین از عرض
و بی هنجاري آن بیانگر آن است که و دما در این تراز  بار یلیم 500است. بررسی الگوي متوسط ماهانه ارتفاع تراز 

در طی این ماه، متوسط ارتفاع بر روي بخش هایی از ایران با بی هنجاري مثبت همراه بوده است. بی هنجاري مثبت 
در  ارتفاعی بیانگر باالتر بودن ارتفاع تراز میانی جو نسبت به حالت معمول و مساعد بودن شرایط پایداري بیشتر

 منطقه است. 
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 1400ماه فروردینبارش 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 1400فروردین بارش استان تهران و شهرستان هاي تابعه در یسه . مقا)1(جدول

  
 

متر بوده که نسبت  یلیم9/1 ،در استان تهران 1400ماه  فروردینمقدار بارش که آماري بیانگر آن است  یبررس
نشان  کاهش درصد) 96( متر یلیم 3/42و نسبت به بلند مدت درصد)  98( متر یلیم7/93گذشته  یبه سال زراع

در هیچ یک از  باشد.یدرصد م 7/0یسال زراع یکمذکور به  ینسبت بارش در بازه زمان یندهد و همچنیم
به بلند مدت کاهش بارش نسبت  بیشترین ونداشته ایم بارش نسبت به بلند مدت  افزایشهاي استان تهران شهرستان

نسبت به بلند  استان تهران در سطحد درص 8/95بارش کاهش. در این ماه بوده است قدسمربوط به شهرستان 
و  1400فروردینتابعه در  يبارش استان تهران و شهرستان ها یسهمقانمایانگر  1جدول.اتفاق افتاده است مدت

 می باشد. با سال قبل و بلند مدت سهیمقا
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 درصد تأمین بارش سال آبی استان 
 

 

 و مقایسه با بلند مدت 1400ماه  فروردیندرصد تامین آبی . )1(شکل

 

استان هاي شهرستان 31/01/1400تا  01/07/1399بازه در  یبارش سال آب نیدرصد تأمتغییرات  یبررس
 کاهشدرصد  20نسبت به بلند مدت در همین بازه زمانی حدود  بارشماهانه  درصدآن است که  یانگربتهران 

کمترین و همچنین  دهدافزایشی را نشان نمی استان یبارش سال آب نیرصد تأمدداشته است. در این مدت 
که نسبت به بلند  باشدمیدرصد  40حدود  پردیس شهرستانمربوط به  استان یبارش سال آب نیرصد تأمد

و مقایسه با  1400ماه  فروردیننمایانگر درصد تامین آبی  1شکل درصد کاهش نشان می دهد. 40حدود مدت
 بلند مدت می باشد.
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 مجموع بارش استان  نديبهنهپ

 
 1400ماه  فروردینبارش تجمعی  فروردیندي پهنه بننقشه  .)2(شکل

بیشتر مناطق استان  آن است یانگرب 1400ماه فروردیندر  تهران مجموع بارش استاندي بنپهنههاي نقشه یبررس
حد بارش در شمیرانات و تهران فیزورکوه،هاي شهرستانارتفاعات میلی متر بوده است. 14تا  0بارش در حد ، تهران

 تهران و همچنین قسمتشمیرانات و هاي فیروزکوه، شهرستانهاي مرکزي  قسمت .را نشان می دهدمیلی متر 14تا 7
فیروزکوه و   در بخش هاي جنوبی بارش میلی متر را نشان می دهد. 4تا  2شهرستان دماوند بارش در حد  غربی هاي

و تهران  هاي غربی و شرقیرانات و قسمتجنوبی شمی هاي دماوند وغربی شهرستانجنوب شرقی و جنوبی و 
و  ، ريري، اسالمشهر، قدس، شهریار، اسالمشهر، بهارستان، رباط کریم، قرچک، پردیسشهرستان هاي در  همچنین

میلی متر بوده است.  2تا  1حد  درورامین هاي پاکدشت، پیشوا و شهرستان ی و مرکزيغربهاي قسمتمالرد و 
پاکدشت، پیشوا و شمال هاي  شهرستان هاي غربی قسمت ،است شدهمشخص  تجمعی طور که در نقشه بارشهمان

 می باشد. 1400ماه  فروردینبارش تجمعی دي نمایانگر نقشه پهنه بن 2شکل .غربی ورامین بدونه بوده اند
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 1400ماه  فروردینتحلیلی بر وضعیت دماي استان در 

 جدول اطالعات دماي استان و مقایسه با بلند مدت

 مدتو مقایسه با بلند 1400فروردیندماي حداکثر و متوسط دما استان تهران و شهرستان هاي تابعه در  ،دماي حداقل دیرمقا .)2(جدول

 

 وسیدرجه سلس3/14ماهانه دما در استان تهران،  نیانگیآن است که م انگریماه ب نیهوا در ا يدما نوسان لیتحل
دما  نیانگیم نیشود. باالتر یمشاهده م افزایشدرجه سلسیوس 6/2حدود با بلندمدت،  سهیبوده که در مقا

درجه سلسیوس و مربوط به  4/9دما  نیانگیم نیتر نییدرجه سلسیوس و پا 8/18ورامین مربوط به شهرستان
 فیروزکوههاي  دما نسبت به بلند مدت مربوط به شهرستان نیانگیتفاوت م نیشتریاست. ب روزکوهیشهرستان ف

 4/1 ،پردیسهاي  دما نسبت به بلند مدت مربوط به شهرستان نیانگیتفاوت م نی) و کمترافزایشدرجه  5/3(
 است. بوده سلسیوسدرجه 
درجه 7/3که نسبت به بلند مدت  شدهگزارش  یوسدرجه سلس 4/26ورامین  شهرستاندما در  یشینهب ینهمچن

که نسبت به ثبت شده  یوسدرجه سلس 3/2فیروزکوه شهرستاندما در  ینهکمهمچنین  است. داشته افزایش
دماي حداقل، دماي حداکثر و متوسط  دیرمایانگر مقان 2جدول .بوده است ترگرم یوسسلسدرجه  9/1بلند مدت 

 و مقایسه با بلند مدت می باشد.  1400فروردیندما استان تهران و شهرستان هاي تابعه در 
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 1400فروردین 

 
 استان و مقایسه با بلندمدت فروردینحدي دماهاي 

 (درجه سلسیوس)ماه فروردیندماي بیشینه مطلق 
 

 با بلندمدت و سال قبل 1400فروردینمقایسه دماي بیشینه . )3(جدول
 

 بلندمدت 1399سال  1400سال 

8/31 

 ورامین

31/01/1400 

3/26 

 ورامین

31/01/1399 

8/32 

 ورامین

24/01/1391 

 

 (درجه سلسیوس)ماه فروردینمطلق  کمینهدماي 
 

 با بلندمدت و سال قبل 1400فروردینمقایسه دماي کمینه . )4(جدول
 

 بلندمدت 1399سال  1400سال 

7/7- 

 فیروزکوه

09/01/1400 

4/5- 
 فیروزکوه

07/01/1399 

0/16- 
 فیروزکوه

01/01/1376 

 
درجـه   8/31ورامـین   شهرستانمطلق دما در  یشینه، بدر این ماه تهران  استان شهرستان هايمطابق آمار ارسال شده از 

مطلـق دمـا در    ینـه کمنشان می دهد. افزایش سلسیوسدرجه  5/5سال گذشته با سهیکه در مقا شدهگزارش  یوسسلس
 سـردتر  سلسـیوس درجـه   3/2سال گذشـته  با  سهیکه در مقا ثبت شده است یوسدرجه سلس -7/7فیروزکوه شهرستان
مقایسـه   3جـدول  مشاهده می شـود.  افزایشدرجه  3/8بلندمدتمطلق  با سهیدر مقا این در حالی است کهو  می باشد

با بلندمدت و سـال   1400فروردینمقایسه دماي کمینه  4با بلندمدت و سال قبل و جدول  1400فروردیندماي بیشینه 
 قبل را نشان می دهد.
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 استانهاي شهرستانمیانگین دماي  فروردیندي بنپهنه

 
 1400ماه  فروردیندماي میانگین  فروردیندي نقشه پهنه بن .)3(شکل

 

-شهرستانهواي  يدما نیانگیمدي بنپهنههاي نقشه یبررسو  یخشکسال یدر مرکز مل دمادیر مقا دي براساس پهنه بن

ــم، 1400مــاهفــروردیندر  تهــران اســتان هــاي ، و شــمال شــرقی اســتان یمنــاطق شــمال بیشــتر هــوا در يدمــا نیانگی
تـا   5شـمیرانات  پردیس و  هاي شرقی شهرستانشمال شمیرانات و قسمت هاي ، دماوندفیروزکوه، هاي شهرستاننظیر
 و قسـمت هاي فیروزکوه و دماوند و شـمیرانات   هوا در جنوب شهرستان يدما نیانگیمدرجه سلسیوس بوده است.10

همچنـین  سـیوس بـوده اسـت.    درجـه سل 15تـا   10بـین   پـردیس تمـام شهرسـتان    شهرستان تهـران  یو غرب یهاي شرق
 هـاي  جنوبی شهرسـتان مرکزي و ي ها قسمتدر هوا  يدما نیانگیماست  شدهطور که در نقشه دمایی مشخص همان
و  ، مـالرد شهریار، قدس، بهارستان،اسالمشهر، ريپیشوا، قرچک، ورامین، ،پاکدشتتمام پهنه شهرستان هاي ، تهران

رانشان  1400ماه  فروردیندماي میانگین  ديپهنه بن نقشه 3شکل .درجه سلسیوس بوده است 20تا  15بین  رباط کریم
 می دهد.
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 استان نسبت به بلندمدتهاي شهرستاناختالف میانگین دماي  بنديپهنه 

 
 1400ماه  فروردیندماي میانگین اختالف  بندينقشه پهنه . 4شکل

آن  نشانگر، 1400ماهفروردیندر  تهراناستان  هايشهرستاناختالف میانگین دما با بلند مدت  بنديپهنه بررسی نقشه 
نشان را  سلسیوس رجهد 5/4تا 5/0 بین اختالف دماییاستان تهران مناطق اکثر ي هواي دما نیانگیمکه است 

و جنوب شرقی ي شرقی ها فیروزکوه و قسمت شهرستان بخش هاي شمال شرقی و شرق و جنوب و غرب. دهندمی
و  تهران شهرستان غربیشمالی هاي  قسمتهمچنین و  شمیراناتشهرستان  غربی مناطق شمالی ،دماوندشهرستان 
پاکدشت و شمال تا تان رانات و شهریار و همچنین غرب شهرسفیروزکوه، دماوند، شمی هاي شهرستانغرب همچنین 

د. دهدرجه سلسیوس باالتر از بلندمدت را نشان می 5/3تا  5/2اختالف دمایی بینري  جنوب ورامین و جنوب شرقی
پردیس، تهران، قرچک، قدس،  هاي دماوند، پاکدشت، پیشوا و ورامین و شهرستان هايشهرستان غربیبخش هاي 

شمیرانات، شهریار و همچنین شرق و مرکز شهرستان هاي  اسالمشهر، بهارستان، رباط کریم و مالرد و شرق
 دينقشه پهنه بن 4شکلرا نشان می دهد. باالتر از  درجه سلسیوس 5/2 تا 5/0بین اختالف دمایی  شهرستان ري

 را نشان می دهد. 1400ماه  فروردیندماي میانگین اختالف 
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 1400فروردین 

 

 1400ماه  فروردینبررسی رخداد باد در استان طی 
 

 تهراناستان سینوپتیک هاي ایستگاهدر باد  وضعیت سمت و سرعت
 

 1400ماه  فروردینسمت و سرعت باد غالب و حداکثر باد ایستگاه هاي هواشناسی استان در  ).5جدول(
 نام ایستگاه

 حداکثر باد باد غالب

 سمت
 )جهت(

 وقوع درصد
 در ماه

 سرعت )جهت( سمت
)m/s( 

 12 300 06 شمال غربی شهریار
یشمال غرب فرودگاه امام (ره)  12 300 16 

 15 270 02 غربی مهرآبادفرودگاه 
 17 290 8 شمالی ژئوفیزیک
 14 260 - - دوشان تپه
یشمال شرق شمیران  18 340 14 
یغرب شمال لواسان  8 340 24 
یشمال غرب ورامین  10 290 17 
یجنوب غرب آبعلی  16 20 18 
یجنوب غرب دماوند  14 250 14 
یشمال چیتگر  16 340 15 

 20 280 10 جنوب غربی فیروزکوه
 

نیز ها و جهت آن  یهمتر برثان 20و  24ثبت شده که بترتیب  لواسان و فیروزکوه هاي یستگاهسرعت باد در ا یشینهب
 ین. همچنمی باشد یهمتر برثان 17 سرعت باد ثبت شده در کل استان یشینهب یانگینم و استشده گزارش  شمال غربی

شد و باد با بامیذیل  مطابق جدول استان ینوپتیکس یستگاه هايدر ابر ثانیه متر  17تا  9با سرعت  يبادها فراوانی
سمت و سرعت باد غالب و حداکثر باد ، 5جدول  .است شدهگزارش مورد  شش ،متر بر ثانیه 17سرعت بیش از 

د در دیو خیلی شدید فراوانی بادهاي ش، 6و همچنین جدول  1400ماه  فروردینایستگاه هاي هواشناسی استان در 
 نشان می دهد.ا ر 1400ماه  فروردین طیایستگاه هاي هواشناسی استان 

 1400ماه  فروردین -د در ایستگاه هاي هواشناسی استان دیو خیلی شدید فراوانی بادهاي ش .)6(جدول
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 استان  سینوپتیکهاي گلباد ایستگاه

 
 

 
 
 
 

 
 

 (ره)چیتگر، دماوند، آبعلی، فرودگاه امام  هواشناسی ایستگاه هاي 1400ماه  فروردینگلباد  .)5(شکل
 
 
 
 
 
 
 
 

 نام ایستگاه: چیتگر نام ایستگاه: دماوند

 (ره)فرودگاه امام خمینینام ایستگاه: 

 
 نام ایستگاه: آبعلی
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 لواسان، ژئوفیزیک، شهریار و فیروزکوه هواشناسی ایستگاه هاي 1400ماه  فروردینگلباد  .)6(شکل
 

 
 

 نام ایستگاه: لواسان نام ایستگاه: شهریار

فیروزکوه نام ایستگاه: 

 

 نام ایستگاه: ژئوفیزیک
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 شمیرانات، ورامین، مهرآبادهواشناسی ایستگاه هاي  1400ماه  فروردینگلباد  .)7(شکل
 
 

 نام ایستگاه: شمیران نام ایستگاه: ورامین

 نام ایستگاه: فرودگاه مهرآباد
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 1400ماه  فروردین در استان تحلیلی بر وضعیت خشکسالی
 سه ماهه   SPEIخشکسالی هواشناسی در سطح استان بر اساس شاخص ديبنپهنه

 
 1400فروردیندوره سه ماهه تا پایان طی  SPEIخشکسالی هواشناسیبر اساس شاخص  ديپهنه بن ).8(شکل

 IDW (Inverse distance weightingبر پایه روش(و  یخشکسال یمرکز ملکه توسط  بارش دیرمقادي بن براساس پهنه

خشکسالی هواشناسی در  ديبنپهنه )موجود يها هیبر اساس الو  یاستان یخروج کیبه تفک ديپهنه بن( بدست آمده
طـور کـه در نقشـه    همـان  1400مـاه   فروردیندوره سه ماهه منتهی به پایان  SPEIسطح استان تهران بر اساس شاخص

و قسـمتی از شـمال    فیروزکوه شهرستان شرقیشمال  می باشد. در بیشتر مناطق نشان داده شده است بیانگر خشکسالی
شهرستان  غربیمرکزي و شمال دیده می شود. همچنین مناطق تا بارش در حد نرمال  متوسطترسالی شهرستان دماوند

، تهـران و غرب شهرسـتان   ، مرکزشمال ، مالرد،شمیرانات هنه وسیعی از شهرستانهمچنین پ ،دماوندوفیروزکوه هاي 
 کـریم هـاي شـهریار و ربـاط    غرب و جنوب غربی ورامین، همچنین جنوب شرقی شهرسـتان ري و غـرب شهرسـتان   

جنـوب  جنـوب و  شـرق،  فیروزکوه، شهرستان  یغرب جنوب .باشدمی متوسط  یتا خشکسال فیخف یخشکسالبیانگر 
دس، اسالمشـهر،  قـ پاکدشت، پیشـوا، قرچـک، ري،   ، پردیسهاي  شهرستانپهنه وسیعی از دماوند و  ی شهرستانغرب

 بسیار شـدید  یتا خشکسال شدیدجز مناطق با خشکسالی تهران  شهرستان شهریار، بهارستان و جنوب و جنوب شرقی

دوره سـه ماهـه تـا    طـی   SPEIر اساس شـاخص  خشکسالی هواشناسی بدي نمایانگر پهنه بن 8شکل د.ننشان می دهرا 
 است. 1400فروردینپایان 
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 1400ماه  فروردینتحلیل سینوپتیکی استان در 
 

طی این هفته و . آغاز شددر سطح زمین و سطوح فوقانی جو هواي سرد و بارشی نفوذ ماه با  فروردینهفته اول 
ایستگاه  اکثردما مهیا بود که از نسبی بارش، وزش باد و کاهش شرایط براي وقوع  فروردین 6تا  1بخصوص بازه 

شمالی سرد  جریاناتتقویت نفوذ و گذر موج و ناوه ارتفاعی از روي استان تهران همراه با . هاي استان گزارش شد
بویژه در ارتفاعات و  دیدو گاهی خیلی ش ید(شد، وزش باد)(در ارتفاعاتسبب بارش باران و برفدر سطح زمین 

در این ماه به تناوب شرایط براي نفوذ و جابه جایی توده نقاط استان و بویژه در ارتفاعات شد.  بیشتردر  دامنه ها
 هواي پرفشار و کم فشار در سطح زمین مهیا بود و این شرایط سبب شد تا وزش باد شدید پدیده غالب این ماه باشد. 

جابه جایی سریع توده هوا در سطح زمین سبب وزش باد و در مواردي بارش نیز  فروردینسوم هاي دوم و  در هفته
هاي خفیف و پراکنده شد اما در سطوح میانی و فوقانی جو غلبه با پایداري بوده و روند افزایش ارتفاع در مشاهده 

عت وزش باد (باد شدید و عمده سامانه هاي جوي بارش قابل مالحظه اي نداشته و تنها سبب افزایش سر می شود.
بیانگر آن است که در طی این ماه، متوسط فشار  دریابررسی الگوي متوسط ماهانه فشار سطح گاهی خیلی) شده اند. 

از مقدار متوسط بوده  کمترفشار  بار یلیم 4تا  1همراه بوده و بین منفیبر روي ایران با بی هنجاري  جو
در سطح زمین می باشد که از  کم فشاراین موضوع نشان دهنده فراوانی نفوذ توده هواي  )سمت چپ11است.(شکل
همچنین بررسی الگوي متوسط را به منطقه آورده است.  با دماي باالتربه منطقه نفوذ کرده و هواي  پایینعرض هاي 

ماه، متوسط ارتفاع بر روي بخش و بی هنجاري آن بیانگر آن است که در طی این  میلی بار 500ماهانه ارتفاع تراز 
هایی از ایران با بی هنجاري مثبت همراه بوده است. بی هنجاري مثبت ارتفاعی بیانگر باالتر بودن ارتفاع تراز میانی 

که می تواند بیانگر این موضوع باشد  جو نسبت به حالت معمول و مساعد بودن شرایط پایداري بیشتر در منطقه است
در  و دمایی بی هنجاري مثبت ارتفاعی سمت راست) 10.(شکلتقویت هواي گرم شده است که بطور متوسط سبب

هنجاري مثبت هم ی (پایین) آورده شده است. این ب 10مشاهده می شود که در شکل بطور بارز نیز بار یلیم 850تراز 
 همخوانی دارد.  دما و کاهش بارش بسیار قابل توجه و معنادار می باشد. این الگو با شرایط افزایش
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متوسط ماهانه و (سمت راست) و بی هنجاري  بار یلیم 500متوسط ماهانه ارتفاع تراز (سمت چپ)و و بی هنجاري دریامتوسط ماهانه فشار سطح . 10شکل
 2021 مارسدر نیمکره شمالی طی ماه یهنجار یو ببار  یلیم850ارتفاع تراز 
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 1400ماه  فروردینجوي دراستان طی  مخاطراتتحلیلی بر 
هشدارهاي هواشناسی از نظر نوع پدیده عبوري، الگوهاي جوي و سامانه هاي  تدریجیفصل و تغییر  با توجه به تغییر

هشدار زرد  6هشدار نارنجی و  2که از این تعداد،   صادر شدهواشناسی هشدار  8دستخوش تغییراتی شد. در این ماه 
وزش باد شدید و خیلی رگبار و رعدوبرق، هشدارها بدلیل  تمامیهشدار صادر شده،  هشتاز بین مچنین باشند. همی

  است. صادر شده و احتمال رخداد گردوخاك و نیز تگرگ در مناطق مستعد شدید 
دي با خسارت هایی در بخش کشاورزي همراه بوده است که از آن جمله می توان در موار ،از بین هشدارهاي صادر شده

 شهریار، شهرستان هاي مالرد،بخش هاي زراعی و باغی در در وزش باد شدید طی هفته اول فروردین به خسارت ناشی از 
 ورامین و شمیرانات اشاره نمود.  فیروزکوه، دماوند، اسالمشهر، رباط کریم، قدس،

 1400ماه  فروردیناستان طی  ديز فعالیت هاي توسعه هواشناسی کاربرگزارشی ا
، هشـدارهاي  این ماه با توجه به تغییر در الگوي سامانه هاي جوي موثر بر منطقه و نفوذ تدریجی هـواي سـرد بارشـی   در 

در تـاریخ   صـادر شـد    هشـدار هوشناسـی کشـاورزي    4. شـد هواشناسی کشاورزي متناسب بـا هشـدارهاي جـوي صـادر     
صـادر  1به شماره  نارنجیسطح هشدار هواشناسی کشاورزي  بارشیبدلیل نفوذ سامانه هشدار به صادر شد.  03/01/1400
ها در در ایـن هشـدار  که در سـطح نـارنجی صـادر شـد     فـروردین  22و  12، 6هشدار در سطح نارنجی بـه تـاریخ    سه. شد

توصیه هـاي مـرتبط بـا ایـن هشـدار شـامل       هشدار هاي صادره،  در خصوص خصوص وزش باد و کاهش دما بوده است . 
 و ... و سمپاشـی  یلـول پاشـ  حسرمازدگی در مزارع و خـوداري از م در خصوص اطمینان از استحکام سازه هاي کشاورزي 

 هشدار هاي الزم داده شد.
 

 
 1400ماه  فروردین. نمونه اي از هشدارهاي هواشناسی کشاورزي صادر شده در 12شکل
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. همچنین هشدار مذکور از طریق شدهشدارها از طریق کانال هواشناسی کشاورزي در فضاي مجازي اطالع رسانی 
 وبسایت اداره کل نیز منتشر و براي مراکز جهاد کشاورزي استان نیز از طریق نمابر و نیز فضاي مجازي ارسال شد. 

ترتیب که از طریق سامانه  به همین. شدار سکاشن کشاورزي از طریق مجازي برگزدیدر این ماه کلیه جلسات 
video.irimo.ir/ostantehran   و ضمن ارائه پیش بینی توسط سکاشن کشاورزي متصل شده دیکلیه اعضا جلسه

گر اعضا نیز از شرایط جوي و پیش بینی صادره براي چند دیپیش بین مسئول (از طریق سامانه مذکور و بصورت مجازي) 
 روز آینده آگاه شده و در انتها ضمن پرسش و پاسخ توصیه هواشناسی کشاورزي را صادر می نمایند. 

همچنین دبیران تهک شهرستانی نیز از طریق فضاي مجازي و کانال هاي ایجاد شده اطالعات مربوط به توصیه ها را 
وصیه هاي صادر شده بر روي وبسایت سازمان بارگزاري شد و در عین حال براي کارشناسان مراکز جهاد . تنمودندارسال 

  شد.کشاورزي نیز ارسال 
ضمن ارائه پیش بینی روزهاي یکشنبه و چهارشنبه با تشکیل گروه کارشناسان هواشناسی کشاورزي در فضاي مجازي، 

کشاورزي مرتبط از کارشناسان عضو گروه تهک اخذ هواشناسی ، توصیه هاي یز هشدارها (در صورت صدور هشدار)ها و ن
ایی که نمونه ه شدسازمان هواشناسی بارگزاري و در مجموعه هاي استانی مرتبط منتشر . توصیه ها در سامانه تهک شد

 از آن در زیر آورده شده است.
(تهک) و نیز تقویت و انسجام بیشتر در بین همکاران  ديهمچنین در راستاي اهداف سازمانی و توسعه هواشناسی کاربر

جلسه اي 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 فرایندهاي کاري تهک بحث و تبادل نظر شد و در این خصوص برنامه ریزي 

 مد. الزم بعمل آ
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 هاپیوست
 

 ناستاهواشناسی  هاينقشه پراکنش ایستگاه -1پیوست شماره 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 



 
 

۱۹ 
 

 1400-01شماره بولتن 
 1400فروردین 

 معرفی گلباد -2پیوست شماره 
باشد و سه مشخصه اصلی شاخص باد هاي باد در یک منطقه میگلباد، نمودار و شکلی اقلیم شناختی براي نمایش مشخصات و ویژگی

هایی که براي شاخص باد انجام فراوانی وقوع باد، سرعت باد و جهت باد. منظور از فراوانی وقوع باد، تعداد دیدبانی دهد:را نمایش می
شود و جهت باد، جریان باشد که با نات یا متر بر ثانیه سنجیده میشده و باد به وقوع پیوسته است. سرعت باد نشانگر میزان جریان هوا می

باشد. دایره وسط این باشد. ساختار کلی گلباد به شکل گل باز شده میهد که یکی از جهات اصلی و فرعی میدغالب باد را نشان می
ها، نشانگر سرعت باد و ها نیز نمایشگر سرعت و جهت باد است. ضخامت گلدهد گلگلباد میزان باد آرام در یک منطقه را نمایش می

-افزاري تهیه میگردند و به دو روش دستی و نرمد به صورت سالیانه یا ماهیانه ترسیم میها نشانگر تعداد وقوع باد است. گلباطول گل

هاي باد منطقه آمار و اطالعات هواشناسی گرفته شده و تعداد فراوانی باد، باد آرام، سرعت و جهت شود. در روش دستی ابتدا شاخص
ها بر حسب این شود.میزان قطر دایره و طول و ضخامت گلفته میها نسبت به کل گرباد محاسبه شده و سپس درصد هر یک از شاخص

افزار ویژه تهیه شده و وارد نرمExcelافزاري باید آمار و اطالعات در یک فایلگردد. براي ترسیم گلباد به روش نرمدرصد ترسیم می
هاي هم است. نمودارهاي به دست آمده از دایره WR-plotافزار افزار مورد استفاده در ترسیم گلباد نرمتریننرمگلباد گردد. عمده

هاي باد بر شود. سمتمتر بر ثانیه نوشته می 5/0اند که در دایره مرکزي آن درصد فراوانی وزش بادهاي کمتر از مرکزي تشکیل شده
غربی نمایش داده الغربی، غربی و شم، جنوبشرقی، جنوبشرقی، شرقی، جنوبها غالباً در هشت سمت شمال، شمالروي دایره

شوند. آنگاه فراوانی هر گستره سرعت باد بندي میگروه دسته 8هاي باد نیز بر اساس روش سازمان هواشناسی جهانی به شود. سرعتمی
هاي مختلف با یکدیگر جمع شوند و فراوانی شود. اگر فراوانی هر گستره در سمتها مشخص میبا توجه به سمت باد بر روي دایره

امه 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 آر
شوند.از کاربردهاي گلباد بدون نقشه برجستگی (توپوگرافی) دشوار است زیرا اثرات محلی باعث تغییرات مهمی در جریانات هوا می

هاي ورزشی و غیره، عدم استقرار صنایع آالینده در ها، زمینهاي شهري، طراحی باند فرودگاهسرزمین، طراحیتوان به آمایش گلباد می
 سنجی براي استفاده از انرژي باد اشاره کرد.یابی جهت گسترش فضاي سبز، و امکانجهت باد غالب منطقه، مکان

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

۲۰ 
 

 1400-01شماره بولتن 
 1400فروردین 

 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
تعدادي از جداول، نمودارها و نقشه هاي مورد استفاده در این بولتن که پس از تولید در مقیاس کشوري و انجام برش استانی 

 از گردد. دراختیار این اداره کل قرارگرفته است ابر
و همکاران گروه پیش بینی و پایش ی ( مجید گزل خو ، مازیار غالمی نویسندگان این بولتن همچنین از تمامی همکاران استان -2

 )  که به نحوي در تهیه اطالعات الزم براي تدوین آن نقش داشتند سپاسگزاري و تقدیر می نمایند. 


