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 چکیده 
 یز پایفصل بیانگر آن است که متوسط فشار سطح زمین طی  1044-1041های هواشناسی طی سال بررسی الگوی نقشه

 انزمست هکتوپاسکال بیشتر از حالت معمول بوده است در حالی که طی فصول 0بطور نسبی افزایش داشته و تا  1044

هکتوپاسکال کمتر از حالت معمول بوده است. همچنین در مقایسه با دوره آماری بلند  0 تا 1041بهار و تابستان  ،1044

ا تبطور متوسط، تراز میانی جو و در کل سال افزایش یافته است هکتوپاسکال 044مدت، متوسط ارتفاع ژئوپتانسیلی تراز 

متر نسبت به حالت معمول افزایش پیدا کرده است. این تغییرات در سطح زمین و سطوح میانی جو، بیانگر تقویت  ۰4

هواشناسی هشدار  110تر به منطقه است. در این سال های پایینپایداری بیشتر در جو و نیز تقویت هوای گرم از عرض

هشدار  2۲است. همچنین سطح زرد بوده در هشدار صادر شده  ۰4و  هشدار جوی سطح نارنجی 2۸که  ه استصادر شد

 .هشدار در سطح نارنجی بوده است ۰که  نیز مربوط به پایداری جو )آلودگی هوا( بوده است

  مقدار بارشکه  آن است انگریبهای هواشناسی استان ایستگاه 1044-1041 یسال آبنتایج حاصل از تحلیل داده های 

نشان  کاهشمتر یلیم ۰/142و نسبت به بلند مدت  متریلیم 0/00گذشته  یمتر بوده که نسبت به سال زراعیلیم 3/191

بارش نسبت  کاهش بیشترین باشد.یدرصد م 1/۰0ی سال زراع یکمذکور به  ینسبت بارش در بازه زمان ینهمچن. دهدیم

 مربوط بهبه بلند مدت و کمترین کاهش بارش نسبت  متریلیم ۸/1۰1 زانیبه م تهرانبه بلند مدت مربوط به شهرستان 

درصدی در سطح استان تهران نسبت  9/30 متر بوده است. در این مدت کاهش بارشمیلی 0/00شهرستان ورامین به میزان 

 به بلند مدت اتفاق افتاده است.

ستان تهران،  ساالنه   نیانگیم س    0/10دما در ا سل سیوس     ۸/4با بلندمدت،  سه یبوده که در مقا وسیدرجه  سل تر گرمدرجه 

ست  ستان ورام    نیانگیم نی. باالتربوده ا شهر سیوس و پا    0/24 نیدما مربوط به  سل درجه  ۸/9دما  نیانگیم نیترنییدرجه 

سیوس   شهرستان    ،سل ست.   فیروزکوهمربوط به  شهرستان ورامین    هنیش یبمیانگین ا س   0/2۲دما در  سل گزارش  وسیدرجه 

درجه  2/0 فیروزکوهدما در شددهرسددتان   نهیکممیانگین داشددته اسددت.   افزایشدرجه  ۲/1شددده که نسددبت به بلند مدت  

-1041 یسال آب در  مطلق دما ینهکم است. تر بوده گرم وسیدرجه سلس   0/1ثبت شده که نسبت به بلند مدت    وسیسلس  

ثبت شده   یوسدرجه سلس  2/00ورامین  شهرستان  در  مطلق دما یشینه ب و یوسدرجه سلس   -۰/1۲ آبعلی شهرستان  در  1044

 است

شناسی در   بندی خشکسالی هوا  ، پهنهمرکز ملی خشکسالی و مدیریت بحران  که توسط   ارشب ریمقادی براساس پهنه بند 

بیانگر بارشددی نرمال تا  انگریب 1041ماهه منتهی به پایان تابسددتان  20دوره  SPEIسددطح اسددتان تهران بر اسدداس شدداخ   

  خشکسالی بسیار شدید بوده است.
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 1044-1041سال آبی   -تحلیلی بر وضعیت همدیدی استان 
 

 ۰۰۱۱ زییپا -استان  یجو تیوضع  یدیهمد لیتحل

ر سطح زمین، شد. د مهیاهای سرد و بارشی هساماننفوذ در این فصل بتدریج با تغییر الگوی سامانه های جوی شرایط برای 

 044در تراز د. بیشتر از نرمال باش در نیمه شمالی کشور نفوذ و فراوانی توده هوای پرفشار و سرد سبب شد تا متوسط فشار

ا در ت فراوانی نفوذ هوای سرد سبب شدشود. ارتفاع نسبت به متوسط بلندمدت مشاهده می مثبتهنجاری باری نیز بیمیلی

باشد و فرارفت دما در این تراز بسیار اهمیت دارد( هکتوپاسکال )که نزدیکترین تراز استاندارد به سطح زمین می ۸04تراز 

باری نسبت به میانگین بلند مدت تغییر محسوسی میلی 244. میانگین سرعت باد در تراز نیز متوسط دما کمتر از نرمال باشد

ای در سطح استان اند، بارش قابل مالحظهاستان وارد شده های بارشی که بهاه سامانهدر مهرم .(1)شکلنداشته است 

ها در ماه آبان رخ داده است.  به طور کلی در این فصل دو سامانه قدرتمند با میانگین بارش روزانه ند و عمده بارشاهداشتن

ر ماه و دیگری در روزهای پایانی آذر ماه سبب بارش اند که یکی در اواسط آذمتر بر استان اثرگذار بودهمیلی 10باالی 

افزایش ارتفاع نسبت به بلند مدت سبب افزایش پایداری جو و کاهش توان گفت ند. میاهبرف و باران در استان شد

، ایدارتایید کننده وقوع شرایط پ نیز تجزیه و تحلیل آمار دما و بارش. ه استهای بارشی در این فصل شدفعالیت سامانه

سبت ن بیشینه و کاهش نسبی دمای کمینه یافزایش نسبی دما کاهش بارش نسبت به میانگین بلند مدت در منطقه،

استقرار  .همچنین میانگین دمای سه ماهه نسبت به بلند مدت تغییر محسوسی نداشته استاست.  فصلدر این  به بلند مدت

 همراه بای یو پایداری در سطوح فوقانی جو، سبب پایداری جو و ماندگاری هوا شده و روزهاهوای سرد در سطح زمین 

بدلیل هشدارجوی  10. طی سه ماه فصل پاییز ها به خصوص در نیمه دوم آذر ماه ثبت شده استافزایش غلظت آالینده

هشدار مربوط به پایداری  10و هشدار در سطح نارنجی بوده است  0که  ه استصادر شد و کاهش دما بارشباد، وزش 

 3هشدار بوده است که  9. بیشترین هشدار پایداری مربوط به ماه آذر با تعداد صادر شده استجو و کاهش کیفیت هوا 

  . هشدار در سطح نارنجی بوده است
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هکتوپاسکال همراه با  044تراز  ارتفاعمتوسط سه ماهه  ، )سمت چپ( متوسط سه ماهه فشار سطح زمین همراه با بی هنجاری آن(. 1شکل)

ی آن هنجاریو بسرعت باد  سه ماههمتوسط ( و سمت چپ پایینی آن )هنجاریبار و ب یلیم004ارتفاع تراز  سه ماههمتوسط ، هنجاری آن بی

  0401در نیمکره شمالی طی بازه اکتبر لغایت دسامبر ( سمت راست پایین)

 ۰۰۱۱ زمستان -استان  یجو تیوضع  یدیهمد لیتحل
های جوی قدرتمند با بارش باران یا برف علیرغم نفوذ چند سامانه بارشی، عمال سامانه 1044زمستان در دو ماه نخست 

با نفوذ . طی ماه اسفند اندههای بارشی اغلب سبب بارش در ارتفاعات استان شدو سامانه هقابل مالحظه به منطقه نفوذ نکرد

ه وزش باد شدید فراهم شد و های مختلف نظیر بارش باران و برفشرایط برای وقوع پدیدهتر های بارشی قویسامانه
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در این فصل به طور کلی . یماهمتر بودمیلی 10ق استان شاهد بارش باالی طی روزهایی در این ماه در برخی مناط .است

فشار سطح  صلیفط بررسی الگوی متوس. ه استکمتری اتفاق افتاددر ارتفاعات نیز به نسبت سال های قبل، بارش برف 

 0تا  1همراه بوده و بین  منفی، متوسط فشار جو بر روی ایران با بی هنجاری فصلدریا بیانگر آن است که طی این 

فشار در م کاین موضوع نشان دهنده فراوانی نفوذ توده هوای . از مقدار متوسط بوده است کمتر هوا، هکتوپاسکال فشار

در اکثر مناطق کشور به جز شمال غرب هکتوپاسکال نیز  044هنجاری مثبت ارتفاعی در تراز بیباشد. سطح زمین می

هنجاری منفی فشار در تهران سبب ارتفاع همراه با بیهنجاری مثبت ، آورده شده است. بی2شود که در شکلمشاهده می

 باالتر از نرمال باشد و متوسط بارش، بطور محسوسی کاهش داشته باشد.شد تا متوسط دما در این فصل بطور مشخصی 

، لفصهکتوپاسکال و بی هنجاری آن بیانگر آن است که طی این   ۸04تراز  دمای فصلیهمچنین بررسی الگوی متوسط 

میلی باری  244میانگین سرعت باد در تراز م اینکه رغعلی  هنجاری مثبت همراه بوده است.با بیدر این تراز  متوسط دما

نداشته  تاثیر چندانی بر افزایش ناپایداری در استان تهران دهدنشان میافزایش نسبت به میانگین بلند مدت بر روی کشور 

ی ها و سطح آلودگآالینده شاخ  افزایش برای شرایطیا شدن سبب مهافزایش پایداری و کاهش بارش  (.2شکل) است

به طوری که طبق آمار شرکت کنترل کیفیت  ه استشدهای دی و بهمن طی این فصل و بخصوص طی ماهدر تهران هوا 

روز  0های حساس و روز در شرایط ناسالم برای گروه ۲۲ ،شهر تهران کیفیت هوایهوای تهران در فصل زمستان شاخ  

 . ه استقرار گرفتها در شرایط ناسالم برای همه گروه
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هکتوپاسکال همراه با  044متوسط سه ماهه فشار سطح زمین همراه با بی هنجاری آن)سمت چپ( ،  متوسط سه ماهه ارتفاع تراز (. 0شکل)

ی آن هنجاریو بسرعت باد  سه ماههمتوسط ( و سمت چپ پایینی آن )هنجاریبار و ب یلیم004ارتفاع تراز  سه ماههمتوسط هنجاری آن ، بی

    0400مارس لغایت ژانویه طی بازه  ( در نیمکره شمالیراست پایینسمت )

 

 ۰۰۱۰بهار  -استان  یجو تیوضع  یدیهمد لیتحل
ر ای دهای پراکندههای فروردین و اردیبهشت بارشهای هواشناسی، در ماهها و آمارهای ایستگاهبر اساس بررسی داده

رخ وجهی و در خرداد ماه بارش قابل تاست بیشترین بارش مربوط به اردیبهشت ماه بوده  است.سطح استان اتفاق افتاده 

های هواشناسی فصل بهار بیانگر آن است که در این فصل متوسط فشار سطح زمین در بررسی الگوی نقشه .نداده است

ت. این متری به منطقه نفوذ کرده اسهای بارشی کش یافته و به عبارت دیگر، سامانهمقایسه با دوره آماری بلند مدت کاه

در مقایسه با دوره آماری بلند مدت، افزایش پیدا  هکتوپاسکال 044در حالی است که متوسط ارتفاع ژئوپتانسیلی تراز 

ای ه. این تغییرات در سطح زمین و سطوح میانی جو، بیانگر تقویت سریع هوای گرم و نفوذ آن از عرضاست کرده

نقشه متوسط  بررسی های باالتر به منطقه است.و تضعیف توده هوای پرفشار و نفوذ هوای سرد از عرضتر به منطقه پایین

بیانگر آن است که متوسط دما در  2421های آوریل لغایت جون هکتوپاسکال طی ماه ۸04دما و بی هنجاری آن در تراز 

رعت باد در میانگین سهمچنین  افزایش یافته است.و متوسط دما نیز است ای افزایش داشته این تراز بطور قابل مالحظه

هنگام تضعیف زود طور کلی ب  .(3)شکلباری نسبت به میانگین بلند مدت تغییر محسوسی نداشته است میلی 244تراز 

تا در  تر سبب شدهای پایینهای باالتر و تقویت سریع هوای کم فشار و گرم از عرضهای پرفشار و سرد عرضسامانه

نیز با افزایش دما و کاهش بارش همراه  1041افتاد، بهار اتفاق  1044افزایش دما و کاهش بارشی که در زمستان  ادامه
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روز در  14طبق آمار شرکت کنترل کیفیت هوای تهران در فصل بهار شاخ  کیفیت هوای شهر تهران ،باشد. همچنین 

افتاده  در خرداد ماه اتفاقیشتر بها زایش غلظت آالیندهو این اف ه استهای حساس قرار گرفتشرایط ناسالم برای گروه

 است. 

 
 

    

  

هکتوپاسکال همراه با  044متوسط سه ماهه فشار سطح زمین همراه با بی هنجاری آن)سمت چپ( ،  متوسط سه ماهه ارتفاع تراز (. 3شکل)

ی آن هنجاریو بسرعت باد  سه ماههمتوسط ( و سمت چپ پایینی آن )هنجاریبار و بیلیم004ارتفاع تراز  سه ماههمتوسط هنجاری آن ، بی

  0400 جونلغایت  آوریلطی بازه  ( در نیمکره شمالیسمت راست پایین)
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 1041تابستان  -استان  یجو تیوضع  یدیهمد لیتحل

بررسی الگوی نقشه های هواشناسی در فصل تابستان بیانگر آن است که در این فصل متوسط فشار سطح زمین بطور نسبی 

میلی بار کمتر از حالت معمول بوده است. همچنین در مقایسه با دوره آماری بلند مدت، متوسط  2کاهش یافته و حدود 

بی افزایش یافته است. این تغییرات در سطح زمین و سطوح میانی جو، نیز بطور نس بار یلیم 044ارتفاع ژئوپتانسیلی تراز 

ی آن در تراز هنجارتر به منطقه است. همچنین بررسی نقشه متوسط دما و بیهای پایینبیانگر تقویت هوای گرم از عرض

 2بیانگر آن است که متوسط دما در این تراز بطور نسبی افزایش ) 2422های جوالی لغایت سپتامبر طی ماه باریلیم ۸04

میانگین  کند.ایید میرا ت که افزایش ارتفاع ژئوپتانسیلی و افزایش فشار سطح زمین نیز آندرجه سلسیوس( داشته است  3تا 

که خود  تفزایش داشته اسباری نسبت به میانگین بلند مدت در مناطق جنوبی استان اندکی امیلی 244سرعت باد در تراز 

در این فصل به سبب فعالیت مانسون هند در مرداد ماه و  .(0)شکل  باشدمیدلیل افزایش ناپایداری در برخی مناطق استان 

ایج حاصل از تحلیل نت ند مدت افزایش محسوسی داشته است.های موثر بر تهران میانگین بارش نسبت به بلاثر آن بر سامانه

ها در این فصل افزایش نسبی میانگین دمای سطح زمین و افزایش بارش نسبت به دوره ای دریافتی از ایستگاههآمار و داده

سطح نارنجی و در هشدار  ۰که  ه استهشدار هواشناسی صادر شد 23در این فصل دهد. آماری بلند مدت را نشان می

مربوط به فعالیت سامانه بارشی، افزایش گرادیان بقیه هشدارهای صادر شده، در سطح زرد بوده است و عمده هشدارها 

هشدار سطح زرد در رابطه  3. همچنین اندبودهفشار، رخداد باد شدید و خیزش گرد و خاک و یا نفوذ گرد و غبار انتقالی 

هشدار سطح نارنجی در ماه مرداد و مربوط به رشد ابرهای  ۰افزایش دما و ماندگاری هوای گرم بوده است. هر  با کاهش و

 و برق، باد شدید و خیلی شدید و رخداد تگرگ در مناطق مستعد بوده است. همرفتی همراه با رخداد رگبار شدید، رعد
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هکتوپاسکال همراه با  044متوسط سه ماهه فشار سطح زمین همراه با بی هنجاری آن)سمت چپ( ،  متوسط سه ماهه ارتفاع تراز (. 0شکل)

ی آن هنجاریو بسرعت باد  سه ماههمتوسط ( و سمت چپ پایینی آن )هنجاریبار و ب یلیم004ارتفاع تراز  سه ماههمتوسط هنجاری آن ، بی

  0401 سپتامبرلغایت  جوالیطی بازه  نیمکره شمالی( در سمت راست پایین)

 

 1044-1041سال آبی   -بر وضعیت مخاطرات جوی استان 

 

 مورد آن هشدار زرد 11که از مجموع هشدارهای صادر شده  ه استهشدار هواشناسی صادر شد 29 ،1044پاییز  در

 جو و مورد هشدار سطح نارنجی پایداری 0 مورد هشدار زرد پایداری جو و 11مورد هشدار نارنجی جوی،  0 جوی،

مربوط به بارش، وزش باد شدید و خیلی شدید ی جوی عمده هشدارها.  بوده است های شهری و صنعتیافزایش آالینده

  .بوده استو کاهش دما 

 مورد هشدار نارنجی 0که از مجموع هشدارهای صادر شده  ه استهشدار هواشناسی صادر شد 2۸، 1044زمستان  در

د و خیلی شدید و کاهش بارش، وزش باد شدی در رابطه باعمده هشدارها  و بوده است جوی مورد هشدار زرد 14و  جوی

مورد هشدار سطح نارنجی پایداری جو که سبب   2مورد هشدار سطح زرد پایداری جو و  14همچنین . دما بوده است

 صادر شده است. دد،گرو کاهش کیفیت هوا می های شهری و صنعتیافزایش آالینده

مورد آن هشدار زرد جوی،  22که از مجموع هشدارهای صادر شده  ه استهشدار هواشناسی صادر شد 3۰ ،1041هار بدر 

بوده های شهری و صنعتی مورد هشدار نارنجی جوی و یک مورد هشدار سطح نارنجی پایداری و افزایش آالینده 13
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و خیزش  و رعدوبرق، احتمال تگرگ و وزش باد شدید و خیلی شدیدرگبار عمده هشدارهای جوی مربوط به  است.

 .بوده است گردوخاک یا انتقال گردو غبار به منطقه

هشدار سطح  ۰جوی و  زرد سطحهشدار ، هشدار صادر شده1۲ .ه استهشدار هواشناسی صادر شد 23 ،1041تابستان در 

 و مربوط به رگبار و رعدوبرق، احتمال تگرگ و وزش باد شدید و خیلی شدید . عمده هشدارهابوده است نارنجی جوی

ای شهری هافزایش آالیندهو در این فصل هشدار پایداری جو  .بوده است خیزش گردوخاک یا انتقال گردو غبار به منطقه

 .ه استصادر نشدو صنعتی 
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 1044-1041سال آبی   -تحلیلی بر وضعیت دمای استان 

با  1044-1041 یسال آبساالنه در استان تهران نشان می دهد دما در این استان طی هوا  ینوسان دما لیتحلبررسی و     

 درجه مواجه بوده است. 2/1تا  0/4اقزایش بین 

 اطالعات دمای استان و مقایسه با بلند مدت
 با بلند مدت سهیو مقا 1044-1041 یسال آبتابعه در  یحداکثر و متوسط دما استان تهران و شهرستان ها یحداقل، دما یدما ریمقادجدول دما  :(1) جدول

 

سان  لیتحل ست که م  انگریب 1044-1041 یسال آب هوا در  یدما نو ستان تهران،  ساالنه   نیانگیآن ا درجه  0/10دما در ا

تان دما مربوط به شهرس نیانگیم نی. باالترتر بوده استگرمدرجه سلسیوس  ۸/4با بلندمدت،  سهیبوده که در مقا وسیسلس

اسددت.  فیروزکوهدرجه سددلسددیوس و مربوط به شددهرسددتان   ۸/9دما  نیانگیم نیترنییدرجه سددلسددیوس و پا 0/24 نیورام

تفاوت  نی( و کمترافزایشدرجه  2/1)  فیروزکوه دما نسددبت به بلند مدت مربوط به شددهرسددتان نیانگیتفاوت م نیشددتریب

دما در  نهیشددیبمیانگین  بوده اسددت. (کاهشدرجه  2/4)  پردیسدما نسددبت به بلند مدت مربوط به شددهرسددتان   نیانگیم

ستان ورامین     س    0/2۲شهر سل سبت به بلند مدت     وسیدرجه  شده که ن ست.     افزایشدرجه  ۲/1گزارش  شته ا میانگین دا

تر بوده گرم وسیدرجه سلس   0/1ثبت شده که نسبت به بلند مدت    وسیدرجه سلس   2/0 فیروزکوهدما در شهرستان    نهیکم

تابعه در  یحداکثر و متوسددط دما اسددتان تهران و شددهرسددتان ها   یدما ،حداقل یدما ریادمق انگرینما (1) اسددت. جدول

 باشد. یبا بلند مدت م سهیو مقا 1041 تابستان
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 استان و مقایسه با بلندمدتماهای حدی د
 )درجه سلسیوس(  1044-1041 یسال آبدمای بیشینه مطلق  

 
 مدت و سال قبل با بلند 1044-1041 یسال آبمقایسه دمای بیشینه مطلق  : (0)جدول 

 بلندمدت ۰۰۱۱سال  ۰۰۱۰سال 

2/۰4 

 ورامین

22/۱۰/۰۰۱۰ 

8/۰۰ 

 ورامین

۰۰/۱۰/۰۰۱۱ 

6/۰4 

 ورامین

۱2/۱4/۰922 

 

 )درجه سلسیوس(  1044-1041 یسال آبدمای کمینه مطلق 

 
 مدت و سال قبل با بلند 1044-1041 یسال آبمقایسه دمای کمینه مطلق  :(3)جدول 

 بلندمدت ۰922سال  ۰۰۱۱سال 

۰/1۲- 

 آبعلی

۱۰/۰۰/۰۰۱۱ 

3/10- 

 آبعلی

43/11/1399 

۰/2۰- 

 آبعلی

22/12/13۲4 

 

در  (2جدول )مطابق با  مطلق دما یشینه ، ب1044-1041 یسال آب تهران در  استان  هایشهرستان  مطابق آمار ارسال شده از   

س   2/00ورامین  شهرستان   سل سال گذشته    سه یکه در مقا شده گزارش  یوسدرجه  سیوس    4/0با  سل شان   افزایشدرجه  ن

ست که و دهد می سیوس     0/4 نیز بلندمدتمطلق با  سه یدر مقا این در حالی ا سل شاهده م  کاهشدرجه   ینهکم شود. یم

سال گذشته   با  سه یکه در مقا ثبت شده است   یوسدرجه سلس   -۰/1۲ آبعلی شهرستان  در ( 3با توجه به جدول )مطلق دما 

سیوس     3/2 سل شد  می سردتر درجه  ست که و با شاهده   4/14 بلندمدت مطلق با سه یدر مقا این در حالی ا درجه افزایش م

 شود. می
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 های استانبندی میانگین دمای شهرستانپهنه
 

 
 1044-1041 یسال آب فصل: نقشه پهنه بندی دمای میانگین ( 0 )شکل 

 

ی هوای دما نیگانیم بندیپهنههای ی نقشهو بررس خشکسالی و مدیریت بحرانمرکز ملی در  دما ریمقاد یبراساس پهنه بند

مشخ  شده ی هوا همان طور که در نقشه دمایی دما نیانگیم، 1044-1041 یفصل سال آبدر  تهران استان هایشهرستان

ی و مناطق شمال دماوندشهرستان شمال شرق و شمال غرب ، فیروزکوه شهرستان وب شرقینشمالی و ج مناطق است در

 هایشهرستان غربی جنوبمناطق مرکزی و  قسمتی از همچنین  درجه سلسیوس بوده است. 14تا  0بین  شهرستان شمیرانات

قدس،  ،هرانت های پردیس، شهرستانتمامی ، پیشوا، پاکدشت، شمیراناتو  دماوندپهنه وسیعی از شهرستان  ،فیروزکوه

 و جنوب ورامین ریشمال شرقی قرچک، مرکز تا غرب شهرستان  ،مالرد بهارستان،اسالمشهر،  ،رباط کریم ،شهریار

رق ورامین و ش شهرستان در پهنه وسیعی از میانگین دمای هوا درجه سلسیوس بوده است.  24تا  14بین  ی هوادما نیانگیم

را   1041  تابستانفصل نقشه پهنه بندی دمای   0 شکلدرجه سلسیوس بوده است.  20تا  24بین  ری  شهرستانتا مرکز 

 نشان می دهد.
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 های استان نسبت به بلند مدتین دمای شهرستانمیانگالف اختبندی پهنه
 

 
 با بلند مدت 1044-1041 یسال آبدمای میانگین اختالف نقشه پهنه بندی  :(6)شکل

 

، نشانگر آن 1044-1041 یسال آبدر  تهراناستان  هایشهرستانی اختالف میانگین دما با بلند مدت پهنه بندبررسی نقشه 

دهند. درجه سلسیوس را نشان می 0/0تا  -0/1 بین اختالف دمایی اکثر مناطق استان تهران ی هوا دردما نیانگیم است که

 هایشهرستان ربغ هایی از، قسمتدماوند شهرستانتا جنوب  شرق، کوهزفیرو شهرستانبیشتر مناطق اختالف میانگین دما 

 تا 0/1 اختالف دمایی بین شهرستان ری و جنوب غربی ورامین پاکدشت، پیشوا،های شرق شهرستان ،تهرانشمیرانات و 

 پردیس هایشرق شهرستان ،دماوند غرب شهرستان در ی هوادما نیانگیم دهد. همچنیندرجه سلسیوس را نشان می 0/0

هند. ددرجه سلیسیوس را نشان می -0/1تا  0/4اختالف دمایی بین  شهرستان تهرانمرکزی  هایو قسمت شمیراناتو 

درجه سلیسیوس را نشان  0/1  تا 0/4اختالف دمایی بین  ،همانطور که در شکل فوق مشخ  می باشد در بقیه مناطق

 دهد.را نشان می 1041 تابستانفصل نقشه پهنه بندی دمای میانگین   ۰ شکلهند. دمی
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 1044-1041 یسال آب  - تهرانتحلیلی بر وضعیت بارش استان 

 0/303مربوط به شهرستان شمیرانات به مقدار  در استان تهران 1044-1041 یدر سال آباتفاق افتاده  بارشبیشترین 

به  مربوطاتفاق افتاده نیز  بارشدهد. کمترین متر کاهش نشان میمیلی 3/102متر بوده است که نسبت به بلندمدت میلی

 دهد.متر کاهش نشان میمیلی ۰/۲0متر بوده است که نسبت به بلندمدت میلی 3/0۸به مقدار  پیشواشهرستان 

 

 و مقایسه با سال قبل و بلند مدت 1044-1041 یسال آب: مقادیر بارش استان تهران و شهرستان های تابعه در (0)جدول

  
متر بوده که نسبت به  یلیم 3/191در استان تهران،   1044-1041 یسال آب  مقدار بارشی آماری بیانگر آن است که  بررس 

شته   یسال زراع  سبت به بلند مدت   متریلیم 0/00گذ شان م  شکاهمتر یلیم ۲/142و ن سبت بارش در   ینهمچن. دهدین ن

بارش نسددبت به بلند مدت مربوط به   کاهش بیشددترین  باشددد. یدرصددد م  1/۰0 یسددال زراع  یکمذکور به  یزمانبازه 

به میزان  ورامینمربوط به شهرستان   به بلند مدت کاهش بارش نسبت   کمترین و متریلیم ۸/1۰1 زانیبه م تهرانشهرستان   

ت به بلند مدت اتفاق درصدددی در سددطح اسددتان تهران نسددب 9/30 بارش کاهش مدتمتر بوده اسددت. در این میلی 0/00

با سال  سهیو مقا 1044-1041 یدر سال آبتابعه  یبارش استان تهران و شهرستان ها ریمقادنمایانگر ، 0جدول افتاده است.

 .می باشد قبل و بلند مدت
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 استانمین بارش سال آبی رصد تأد
 

 
 و مقایسه با بلند مدت 1044-1041 یسال آب: نمودار درصد تامین آبی (7)شکل

 

 یانگربتهران استان های شهرستان 31/4۰/1041تا  41/4۲/1044بازه در  یبارش سال آب نیدرصد تأمی تغییرات بررس

داشته است. در این  کاهشدرصد  4/30نسبت به بلند مدت در همین بازه زمانی حدود  بارش یفصلدرصد آن است که 

باشد که نسبت به درصد می 3/۲1 شمیرانات بامربوط به شهرستان  استان یبارش سال آب نیرصد تأممدت بیشترین د

مربوط به  استان یبارش سال آب نیرصد تأمهمچنین کمترین د .دهدنشان می کاهشدرصد  ۲/2۸بلندمدت حدود 

نمایانگر ، ۲شکلدهد. کاهش نشان می درصد 2/0۰باشد که نسبت به بلند مدت حدود می درصد ۸/03  پیشواشهرستان 

 و مقایسه با بلند مدت می باشد. 1044-1041 یدر سال آبدرصد تامین آبی 
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 بندی مجموع بارش استانپهنه
 

 
 1044-1041 یسال آب فصل: نقشه پهنه بندی بارش تجمعی (0)شکل

 

س  شه برر ستان  بندیپهنههای ی نق سال آب  تهران مجموع بارش ا ست  یانگرب 1044-1041 یدر  شمالی و   مناطقکه  آن ا

ستان    مرکزی ستان    تمامیهمچنین  ،و تهران دماوند، فیروزکوه های شهر شهر شرقی    و شمیرانات   نقاط  س   شمال  تان شهر

ست.  میلی 034 تا 224در حد  بارش پردیس شه همانمتر بوده ا ست، مناطق      طور که در نق شده ا شخ    بارش تجمعی م

ا، ورامین پاکدشت، پیشو   هایپهنه وسیعی از شهرستان   ، ، پردیسدماوند فیروزکوه،های شهرستان   جنوبی و جنوب غربی 

ستان    و جنوب شرق  ،ریو  شته اند. میلی 124تا  1هایی بین بارش قرچک و مالرد هایشهر شه   متر دا همانطور که در نق

نمایانگر نقشه پهنه بندی بارش   ،۸شکل  .اندداشته میلی متر  224تا  124هایی بین بارش بقیه مناطق، باشد فوق مشخ  می 

 می باشد. 1044-1041 یدر سال آبتجمعی 
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 1044-1041 یسال آب طی -استان خشکسالی تحلیلی بر وضعیت 

 

 یسال آبمنتهی به  ماهه 00طی دوره   SPEI بندی خشکسالی هواشناسی در سطح استان بر اساس شاخص پهنه

 1041-1044 

 
 1044-1041 یسال آبمنتهی به  ماهه 00طی دوره  SPEI:  پهنه بندی خشکسالی هواشناسی بر اساس شاخص  (9)شکل 

 

مرکز وسددط که ت ارشب ریمقاد( موجود یها هیبر اسداس ال ی و اسددتان یخروج کیبه تفک یپهنه بند) یبراسداس پهنه بند 

بندی پهنه ،بدسدددت آمده IDW (Inverse distance weighting)روش پایه و برملی خشدددکسدددالی و مدیریت بحران 

 1044-1041 یسال آب منتهی به پایان  ماهه 20دوره  SPEI خشکسالی هواشناسی در سطح استان تهران بر اساس شاخ         

ست       همان شده ا شان داده  شه ن ساس          تا  بارشی نرمال بیانگر  طور که در نق ست. بر همین ا شدید بوده ا سیار  خشکسالی ب

قسمتی   وشمیرانات  شمال شهرستان     ،دماوندشهرستان    و قسمتی از شمال غربی  فیروزکوه، شمال  شهرستان    شرق و شمال  

ستان       از شهر ست.  نرمال ها در حدبارش مالردشمال  ست    بوده ا شهر ستان   ان فیروزکوه، جنوب غرب  شهر  هایجنوب 

شمیرانات  دماوند ستان پردیس،    ،و  شهر ستان     غرب مرکز تا غرب  ستان      رکز تام، الردمشهر شهر مامی ت ،هریارش شرق 

کسالی  خش  رباط کریم و قدساسالمشهر، بهارستان،     هرری،ش  ورامین، پیشوا، قرچک، پاک دشت،  های شهرستان   مناطق

سالی       شک شدید   شدید تا خ سیار ست  ب شکل فوق بقیه  . بوده ا ستان  هایستان شهر مطابق  سالی   تهران  ا شک تا  خفیف خ

شته  توسط مخشکسالی     شکل انددا شاخ            9 .  ساس  سی برا شنا ستان طی  SPEIنمایانگر پهنه بندی خشکسالی هوا  تاب

 است.  1041
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 تقدیر و تشکر
 

شکسالی  خاقلیم و مدیریت بحران به این وسیله مراتب تقدیر و تشکر نویسندگان این اثر از همکاران مرکز ملی  -1

 اسکه پس از تولید در مقی فصلنامه مورد استفاده در این شکل هایبه سبب تهیه تعدادی از جداول، نمودارها و 

 . شودمیکشوری و انجام برش استانی دراختیار این اداره کل قرارگرفته است ابراز 

اطالعات  یفناور ،یفن ،یدبانی) همکاران پرتالش د یهمکاران استان یاز تمام نیفصلنامه همچن نیا سندگانینو -2

 .ندینما یم ریو تقد یآن نقش داشتند سپاسگزار نیتدو یاطالعات الزم برا هیدر ته ی(  که به نحوینیب شیو پ

 

 اسامی همکارانی که در تهیه این سالنامه همکاری داشته اند:

        خومجید گزل  -1

 نسترن قبادی -2
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