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 1011-11شماره بولتن 

 1011بهمن 

 چکیده
مهاه   بهمهن ای پهنهه بارش بیانگر آن است که های هواشناسی استان ماه ایستگاه بهمنای هحاصل از تحلیل داده نتایج

 ینچنه . هه  دههد ینشهان مه   کاهش متر یلیم 7/08متر بوده که نسبت به بلند مدت  یلیم 8/10در استان تهران،  0011

کاهش بارش در تمام مناطق استان تهران اتفاق  باشد.یدرصد م 0/7ی سال زراع یکمذکور به  ینسبت بارش در بازه زمان

میلهی متهر بهوده و     7/8مربوط به شهرستان ورامین بهه میهنان   نسبت به بلند مدت افتاده است که کمترین کاهش بارش 

میلهی متهر بهوده اسهت. بیشهترین       6/53مربوط به شهرستان تهران به میهنان  به بلند مدت بیشترین کاهش بارش نسبت 

میلی متر بوده و کمترین بارش مربوط به شهرستان ورامهین   1/53مربوط به شهرستان شمیرانات به مینان  ن ماهبارش ای

درصدی در سطح استان تهران نسهبت بهه بلنهد مهدت      1/06 میلی متر بوده است. در این ماه، کاهش بارش 6/8به مینان 

 1/1حهدود  با بلندمهدت،   سهیبوده که در مقا وسیدرجه سلس 8/1ماهانه دما در استان تهران،  نیانگیم اتفاق افتاده است.

درجهه سلسهیوس و    1/7ورامهین   دمها مربهوط بهه شهرسهتان     نیانگیم نیشود. باالتریمشاهده م افنایشدرجه سلسیوس 

دما نسهبت   نیانگیتفاوت م نیشتریاست. ب روزکوهیدرجه سلسیوس و مربوط به شهرستان ف -5/1دما  نیانگیم نیترنییپا

اسالمشههر،   ههای دما نسبت به بلند مدت مربوط به شهرسهتان  نیانگیو م های فیروزکوهبه بلند مدت مربوط به شهرستان

 است. بوده تفاوت پاکدشت،ری،مالرد و ورامین بی

شهده  گهنارش  شهریی   و جههت آن  یهه متر برثان 07به ثبت رسیده که  یستگاه هواشناسی آبعلیسرعت باد در ا یشینهب

بهارش کهه توسه      یبندبراساس پهنه. می باشد یهمتر برثان 05 سرعت باد ثبت شده در کل استان یشینهب یانگینم .است

 یخروجه  کیه بهه تفک  یبدست آمده )پهنهه بنهد   IDW (Inverse distance weighting) روش هیو بر پا یخشکسال یمرکن مل

 SPEI در سطح استان تههران بهر اسهاس شهاخ      یهواشناس یخشکسال بندیموجود( پهنه یها هیو بر اساس ال یاستان

 . بسیار شدید است خفیف تا خشکسالی خشکسالیبیانگر  0011ماه  بهمن انیبه پا یدوره سه ماهه منته

هنجاری بیانگر آن است کهه در طهی ایهن مهاه، متوسه       بار و بیمیلی 311بررسی الگوی متوس  ماهانه ارتفاع تراز    

ای که متوس  ارتفاع تراز میانی جهو بطهور   است به گونه هنجاری مثبت همراه بودهایران با بیهایی از بخشارتفاع بر روی 

 مثبهت هنجهاری  دکامتر افنایش پیدا کرده و بیشتر از مقدار متوس  بلند مهدت بهوده اسهت. بهی     61تا  11متوس  حدود 

در منطقهه   بهرای پایهداری  ت معمول و مساعد بودن شهرای   بودن ارتفاع تراز میانی جو نسبت به حال بیشترارتفاعی بیانگر 

تواند بیانگر این موضوع باشد که بطور متوس  )در طول یک ماه( پایهداری بیشهتری حهاک  بهوده اسهت. ایهن       که می است

در  دریها الگوی متوس  ماهانه فشهار سهطح   موضوع با هشدارهای آلودگی هوا در این ماه مطابقت دارد. در سطح زمین نین 

هوا کمتر از مقدار متوس  بوده است. این موضوع نیهن  فشار  باریلیم 0تا  1همراه بوده و بین  منفیهنجاری با بیاین ماه، 

تایید کننده افنایش متوس  دما در این ماه، ناشی از فراوانی تهوده ههوای که  فشهار و نفهوی ههوای گهرم از عهر  ههای          

نین بطهور بهارز مشهاهده مهی      باریلیم 831هنجاری مثبت دمایی در تراز یب جغرافیایی پایین تر به منطقه است. همچنین

هنجاری مثبت ه  بسیار یابل توجه و معنادار بوده و با شرای  کاهش دما حاصل از تحلیل آمهار و داده ههای   شود. این بی

با توجه به سامانه های جوی که استان را تحت تهاثیر یهرار داده انهد، در ایهن      دریافتی از ایستگاه ها تقریبا همخوانی دارد.

هشهدار مربهوط شهرای      3هشدار مربوط به آلهودگی ههوا و    3هشدار هواشناسی صادر شده است که از این تعداد  01ماه، 

)یک مورد نفهوی ههوای   هشدار  1هشدار صادره  01نفوی هوای سرد و بارشی، کاهش دما و وزش باد بوده است. از مجموع 

 سرد و بارشی و یک مورد آلودگی( سطح نارنجی و مابقی )هشت مورد( هشدار سطح زرد بوده است. 
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 1011بهمن 

 5844 ماه بهمنبارش 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 بهمنبارش استان تهران و شهرستان های تابعه در یسه مقا .(1)جدول

 

متهر بهوده کهه     یلهی م 8/10، در اسهتان تههران   0011ماه  بهمنای پهنهمقدار بارش که آماری بیانگر آن است  یبررس

 یسال زراعه  یکمذکور به  ینسبت بارش در بازه زمان ینچن. ه دهدینشان م کاهش متر یلیم 7/08نسبت به بلند مدت 

نسبت به بلنهد  بارش  کاهش کمتریناتفاق افتاده است که استان تهران مناطق تمام  کاهش بارش در باشد.یدرصد م 0/7

مربهوط بهه   به بلنهد مهدت   کاهش بارش نسبت  بیشترین ومیلی متر بوده  7/8ه مینان ب ورامینمربوط به شهرستان مدت 

بهه میهنان    شهمیرانات مربوط بهه شهرسهتان    این ماهبیشترین بارش . بوده استمیلی متر  6/53به مینان  تهرانشهرستان 

 کهاهش در این مهاه،  میلی متر بوده است.  6/8به مینان ورامین به شهرستان مربوط میلی متر بوده و کمترین بارش  1/53

بارش اسهتان تههران و    یسهمقا، 0جدول .اتفاق افتاده است نسبت به بلند مدت استان تهران در سطح درصدی 1/06 بارش

 را نشان می دهد. با سال یبل و بلند مدت سهیو مقا 0011 ماه بهمنتابعه در  یهاشهرستان
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 1011بهمن 

 درصد تأمین بارش سال آبی استان 

 

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

 

تههران  اسهتان  ههای  شهرسهتان  51/00/0011تها   10/17/0011بازه در  یبارش سال آب نیدرصد تأمتغییرات  یبررس

داشهته   کهاهش درصد  07نسبت به بلند مدت در همین بازه زمانی حدود  یسال آب بارش نیتأم درصدآن است که  یانگرب

که  باشدمی بارش درصد 11با  پیشوا شهرستانمربوط به  استان یبارش سال آب نیرصد تأمکمترین د ،است. در این مدت

مربهوط بهه    اسهتان  یبهارش سهال آبه    نیرصد تهأم د . بیشتریندهددرصد کاهش نشان می 53نسبت به بلند مدت حدود 

نمایانگر درصد ، 0شکل دهد.نشان می افنایشدرصد  1 حدود که نسبت به بلند مدت باشدمی درصد 31 ،مالردشهرستان 

 و مقایسه با بلند مدت می باشد. 0011ماه  بهمنتامین آبی 
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 مجموع بارش استان  ندیبپهنه

 
 1011ماه  بهمنبارش تجمعی  دیبنپهنهنقشه  .(2)شکل

شهمال   تنوع بارشی درکه  آن است یانگرب 0011 ماه بهمندر  تهران مجموع بارش استاندی بنپهنههای نقشه یبررس

شهمیرانات،   بیشهتر منهاطق شهرسهتان    و شمال غرب تا مرکن شهرستان دماوند،و شمال غرب شهرستان فیروزکوه، شمال 

مرکهن و  دههد.  را نشان مهی متر میلی 71تا  11حد در  غالبا بارش پردیسشمال شهرستان  تهران و شهرستان غرب شمال

 منهاطق شهرسهتان  تمامی ، مرکن تا جنوب شهرستان پردیسدماوند، شهرستان شرق و جنوب شهرستان فیروزکوه، جنوب 

شههریار،  شهرسهتان   شهرق  اسالمشهر، یرچک، ری، شمال غرب شهرستان شهرستان های پاکدشت و شرییتهران، شمال 

را متر میلی  11تا  01حد در  غالبا بارش های مالرد و رییدس، غرب و جنوب غربی شهرستان پهنه وسیعی از شهرستان

 بهوده  متهر میلهی  03تا  3حد  بارش در بقیه نقاط  است شدهمشخ   تجمعی طور که در نقشه بارشهمان دهد.نشان می

   می باشد. 0011ماه  بهمنبارش تجمعی دی بننمایانگر نقشه پهنه 1شکل. است
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 1011بهمن 

 5844ماه  بهمنتحلیلی بر وضعیت دمای استان در 

 جدول اطالعات دمای استان و مقایسه با بلند مدت

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

 

بهوده   وسیدرجه سلس 8/1ماهانه دما در استان تهران،  نیانگیآن است که م انگریماه ب نیهوا در ا یدما نوسان لیتحل

دمها مربهوط بهه     نیانگیه م نیشهود. بهاالتر  یمشهاهده مه   افهنایش درجه سلسهیوس   1/1حدود با بلندمدت،  سهیکه در مقا

 روزکهوه یدرجه سلسیوس و مربوط به شهرسهتان ف  -5/1دما  نیانگیم نیترنییدرجه سلسیوس و پا 1/7 ورامین شهرستان

و  سلسهیوس  درجهه  0/0)  فیروزکهوه ههای  دما نسبت به بلند مدت مربهوط بهه شهرسهتان    نیانگیتفاوت م نیشتریاست. ب

 تفهاوت  بهی  ری،مالرد و ورامیناسالمشهر، پاکدشت، هایدما نسبت به بلند مدت مربوط به شهرستان نیانگیم( و افنایشی

 است. بوده

درجهه   1/0که نسهبت بهه بلنهد مهدت      شدهگنارش  یوسدرجه سلس 5/05ورامین  شهرستاندما در  یشینهب ینهمچن

که نسهبت بهه بلنهد مهدت     ثبت شده  یوسدرجه سلس -0/7 فیروزکوه شهرستاندما در  ینهکمهمچنین  است. بوده ترگرم

دمای حدایل، دمای حداکثر و متوس  دما استان تهران و شهرسهتان   دیرنمایانگر مقا 1جدول است. بوده گرمتردرجه  5/0

 باشد.و مقایسه با بلند مدت می 0011 ماه بهمنهای تابعه در 
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 استان و مقایسه با بلندمدت ماه بهمنحدی دماهای 

 )درجه سلسیوس( ماه بهمندمای بیشینه مطلق 

 

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

0/11 

 ورامین

21/11/1011 

0/23 

 ورامین

22/11/1322 

2/23 

 ورامین

21/11/1311 

 

 )درجه سلسیوس( ماه بهمنمطلق  کمینهدمای 

 

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

6/11- 

 آبعلی

11/11/1011 

3/51- 

 آبعلی

03/55/5311 

2/20- 

 آبعلی

23/55/5318 

 
 

درجه  0/08ورامین  شهرستانمطلق دما در  یشینه، بدر این ماهتهران  استان هایشهرستانمطابق آمار ارسال شده از 

مطلهق دمها در    ینهه کمدهد.نشهان مهی   کاهش سلسیوسدرجه  1/3سال گذشته  با سهیکه در مقا شدهگنارش  یوسسلس

 سهردتر  سلسهیوس درجهه   5/1سهال گذشهته   بها   سهه یکه در مقا ثبت شده است یوسدرجه سلس -6/07 آبعلی شهرستان

مقایسه دمای  5جدول  شود.میمشاهده  افنایشدرجه  6/1 بلندمدتمطلق  با سهیدر مقا این در حالی است کهو  باشدمی

با بلندمدت و سال یبل  0011 ماه بهمنمقایسه دمای کمینه  0با بلندمدت و سال یبل و جدول  0011 ماه بهمنبیشینه 

 را نشان می دهد.
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 1011بهمن 

 استانهای شهرستانمیانگین دمای دی بن پهنه

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

ههوای   یدمها  نیانگیه مدی بنه پهنهه ههای  نقشهه  یبررسه و  یخشکسهال  یدر مرکهن مله   دمادیر مقا دی بنبراساس پهنه

سلسهیوس بهوده اسهت. بهر همهین اسهاس       درجهه   01تها   -01بین غالبا  0011 ماه بهمندر  تهران استان هایشهرستان

شهمال  ، شهمیرانات  ،دماونهد های شهرستان مرکنتا شمال  و شهرستان فیروزکوه بیشتر نواحیهوا ارتفاعات  یدما نیانگیم

 جنوب غربهی های بخشاست. ه سلسیوس بوددرجه  1تا  -01 ینب غرب شهرستان تهرانشمال شرق شهرستان پردیس و 

شهرق و غهرب   مرکن تا غهرب شهرسهتان پهردیس،    ، شمیراناتو  دماوند هایشهرستانجنوب  تا، مرکن فیروزکوه شهرستان

درجهه   3تها   1دمهای ههوا بهین    میهانگین  مهالرد   شهرسهتان  پهنه وسیعی ازپاکدشت،  شهرستان شمالشهرستان تهران، 

 بقیهه منهاطق اسهتان تههران     اسهت،  شهده مشهخ   بندی میانگین دمها  پهنهطور که در نقشه همان سلسیوس بوده است.

 را 0011مهاه   بهمهن دمای میانگین  دینقشه پهنه بن 5شکل درجه سلسیوس بوده است. 01تا  3 ی هوا بینمیانگین دما

 دهد.نشان می
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 1011-11شماره بولتن 

 1011بهمن 

 

 استان نسبت به بلندمدتهای شهرستاناختالف میانگین دمای  بندیپهنه 

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

آن  نشهانگر ، 0011 ماه بهمندر  تهراناستان  هایشهرستاناختالف میانگین دما با بلند مدت  بندیپهنهبررسی نقشه 

. دهنهد نشهان مهی  را  سلسهیوس  رجهد+ 3/0تا  -3/1 بیناستان تهران مناطق اکثر هوای اختالف دمایی میانگین که است 

ههای پاکدشهت، ورامهین و    ، شرق شهرسهتان شهرستان شمیرانات شمالدماوند، های فیروزکوه،  شهرستان پهنه وسیعی از

-را نشان میدرجه سلسیوس  3/1 بیشتر از تا 3/0بین  میانگین اختالف دمایی شهریار و تهرانهای مالرد غرب شهرستان

 اخهتالف و پردیس، شمال غرب تهران  شمیرانات هایشهرستانشمال و شمال شرق دماوند،  مناطق غربی شهرستان .دهد

اخهتالف دمهایی   بنهدی  پهنهه طور که در نقشهه  همان. دهدرا نشان میدرجه سلسیوس  -3/1 تا -3/1بین دمایی  میانگین

ا ر درجهه سلسهیوس   -3/1 تها  3/1بهین  میانگین اختالف دمایی  در بقیه مناطق استان تهران است، شدهمشخ  میانگین 

   را نشان می دهد. 0011ماه  بهمندمای میانگین اختالف  دیبننقشه پهنه 0شکلنشان می دهد. 
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 1011-11شماره بولتن 

 1011بهمن 

 

 5844ماه  بهمنبررسی رخداد باد در استان طی 
 

 تهراناستان سینوپتیک های ایستگاهدر باد  وضعیت سمت و سرعت
 

 

  0011ماه  بهمنسمت 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) 

یغربشمال  شهریار    00 511 00 

یشمال غرب فرودگاه امام )ره(  01 501 07 

 01 191 8  غربی مهرآبادفرودگاه 

 03 181 6 جنوب شریی ژئوفینیک

یشمال شری شمیران  08 161 01 

یغرب شمال لواسان   1 551 3 

یغرب ورامین   01 181 03 

 06 11 8 جنوب غربی آبعلی

یغربجنوب  دماوند  01 31 00 

یشمال شری چیتگر  8 501 06 

یشمال شری فیروزکوه  01 081 05 
 

گهنارش   یشهری شهمال   و جههت آن  یهمتر برثان 07بت رسیده که ثبه  آبعلیهواشناسی  یستگاهسرعت باد در ا یشینهب

 07تا  9با سرعت  یبادها فراوانی. می باشد یهمتر برثان 05 سرعت باد ثبت شده در کل استان یشینهب یانگینم .استشده 

مهورد   1 ،متر بر ثانیهه  07شد و باد با سرعت بیش از بامی 6 مطابق جدول استان ینوپتیکس یستگاه هایدر ابر ثانیه متر 

 0011مهاه   بهمهن سمت و سرعت باد غالب و حداکثر باد ایستگاه های هواشناسی استان در ، 3جدول  .است شدهگنارش 

   نشان می دهد.
 1011ماه  بهمن -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 

 0 1 9 6 1 6 3 16 0 6 0 متر برثانیه 11تا  9

 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 متر برثانیه 11بیش از 

 

 



 
 

11 

 

 1011-11شماره بولتن 

 1011بهمن 

 

 استان سینوپتیکهای باد ایستگاهگل
  

 

 
  

 

 

 

 
 

 

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

 

 )ره(نام ایستگاه: فرودگاه امام خمینی

 )ره(

 نام ایستگاه: دماوند

 نام ایستگاه: آبعلی

 نام ایستگاه: چیتگر
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 1011-11شماره بولتن 

 1011بهمن 

 

 

 

 
 

 

  

 

 

 

 
 

 
 لواسان، ژئوفیزیک، شهریار و فیروزکوه هواشناسی ایستگاه های 1011ماه  بهمنباد گل .(6)شکل

 

 نام ایستگاه: لواسان نام ایستگاه: شهریار

نام ایستگاه: فیروزکوه 

 آبادآبان

 نام ایستگاه: ژئوفیزیک
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 1011-11شماره بولتن 

 1011بهمن 

 

 

 

 
  

 

 

 

 
 

 شمیرانات، ورامین، مهرآبادهواشناسی ایستگاه های  1011ماه  بهمنباد گل .(1)شکل

های سینوپتیک هواشناسی استان تهران آورده شده است که بیانگر فراوانی و باد ایستگاهگل 7و  6، 3های شکلدر    

 . می باشد 0011ماه  بهمن باد غالب درویوع درصد 

 

 نام ایستگاه: شمیران نام ایستگاه: ورامین

 آبادمهرنام ایستگاه: فرودگاه 
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 1011-11شماره بولتن 

 1011بهمن 

 5844ماه  بهمنرد ااستاند تحلیلی بر وضعیت خشکسالی

 سه ماهه   SPEIخشکسالی هواشناسی در سطح استان بر اساس شاخص دیبنپهنه
 

 
  1011 بهمندوره سه ماهه تا پایان طی  SPEIخشکسالی هواشناسی بر اساس شاخص  دیپهنه بن .(1)شکل

 

 IDW (Inverse distance weighting) بهر پایهه روش  و  یخشکسهال  یمرکن ملکه توس   بارش دیرمقادی بنبراساس پهنه

خشکسهالی هواشناسهی در    دیبنه پهنهه  (موجهود  یهها هیبر اساس الو  یاستان یخروج کیبه تفک دیبنپهنه) بدست آمده

طور که در نقشه نشهان   همان 0011ماه  بهمندوره سه ماهه منتهی به پایان  SPEI سطح استان تهران بر اساس شاخ 

شهمیرانات از   شهرسهتان  مناطق شمالی تا مرکهن است.  خفیف تا خشکسالی بسیار شدید خشکسالیداده شده است بیانگر 

 ،یهدس، اسالمشههر  تههران،   دماونهد،پردیس،  ،فیروزکهوه  های شهرستانلحاظ بارشی در حد نرمال بوده است. تمامی پهنه 

یرچهک و جنهوب    ،پیشهوا غربی شهرستان ری و شمال شهرسهتان  مرکنی تا مناطق  مالرد، شهریار، ،رباط کرب ، بهارستان

 ههای شهرسهتان پهنهه وسهیعی از    .دهنهد را نشان میشدید  تا خشکسالی متوس  یخشکسال ،تهرانشهرستان شمیرانات ،

دی بنه نمایهانگر پهنهه   8 شهکل  .باشهد مهی  بسهیار شهدید   خشکسهالی بیهانگر  ری  شهرستان و شرقیرچک  ،واپیشورامین، 

 است.  0011 بهمندوره سه ماهه تا پایان طی  SPEIخشکسالی هواشناسی بر اساس شاخ  
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 1011-11شماره بولتن 

 1011بهمن 

 5844ماه  بهمنتحلیل سینوپتیکی استان در 
 

کاهش کیفیت هوا و هشدار زرد و نارنجی پایداری جو در سطح زمین و سطوح فویانی سبب شد تا هفته اول بهمن با 

با شروع فصل پایین و تغییر تدریجی الگوی سامانه های جوی موثر، هوای سرد در منطقه گسترش پیدا آلودگی آغاز شود. 

گرینویچ روز سوم بهمن بیانگر  11نقشه وایعی سطح زمین مربوط به ساعت کرد و شرای  برای وارونگی دما مساعد شد. 

بار نین میلی 311در تراز  م تا شش  بهمن است.نفوی توده هوای پرفشار در سطح زمین و روند تقویت آن برای روز چهار

( با 01و  9های حاک  بوده و از سطح زمین تا سطوح میانی جو شرای  برای پایداری مهیا بوده است.)شکل پرارتفاع )ریج(

توجه به حرکت کند سامانه جوی، سرعت وزش باد نین بطور محسوسی کاهش پیدا کرد و این شرای  منجر به صدور 

در ساعات نیمه  کاهش دمای هواای زرد و نارنجی پایداری هوا شد. در طی این مدت بدلیل صاف بودن آسمان و هشداره

گیری وارونگی دما و نین کاهش ضخامت الیه مرزی و الیه سطحی و در نهایت شرای  برای شکل ،شب و اوایل سطح

 افنایش غلظت آالینده های جو و آلودگی هوا شد. 

 

 
 (1011 بهمن 3) 2122 ژانویه 23 شنبهیکگرینویچ  11(. نقشه فشار سطح زمین )فشار متوسط سطح دریا( ساعت 2شکل)

 



 
 

15 

 

 1011-11شماره بولتن 

 1011بهمن 

 
 (1011 بهمن 3) 2122 ژانویه 23 شنبهیک چینویگر 11بار ساعت  یلیم 511(. نقشه تراز 11شکل)

لغایت نه  بهمن، نفوی و تقویت سامانه سرد و هفته اول بهمن ماه با پایداری جو آغاز شد اما بتدریج در روزهای هفت  

بارشی سبب وزش باد، کاهش دما و بارش شد. اما مجددا پس از آن با توجه به پایداری جو، شرای  برای افنایش غلظت 

به تناوب شرای   آالینده های جو مهیا شد که هشدار سطح زرد در این خصوص صادر شد. درهفته های دوم و سوم بهمن

و ناپایداری وجود داشته است اما به نسبت ماه یبل، ناپایداری ها افنایش داشته اند. طی روزهای ده  تا بیست  پایداری 

بهمن، چهار هشدار سطح زرد صادر شده است که به تناوب دو هشدار مربوط به پایداری و هشدار مربوط به ناپایداری 

مراه نبودند و بیشتر سبب افنایش ابر، وزش باد و بارش در باشند. ناپایداری ها معموال با بارش یابل مالحظه همی

پایانی  دههارتفاعات و دامنه ها )برف و باران( و در نواحی پایین دست بصورت بارش های با مقدار ک  بوده است. اما در 

بتدریج بر ام ونه  لغایت سیوسوم و بیستویک  لغایت بیستزمین طی دو بازه زمانی بیستدر سطح سرد  یهوابهمن 

آن بر اغلب نقاط  یکژفشار ریکرده و تاث عبور ارتفاعیجو ناوه  یانیر تراز متوسعه پیدا کرد و تقویت شد. داستان روی 

ایجاد  یبارش ریو استان تهران تاث یناوه با حرکت کند خود بر البرز مرکن نیا شود که یکشور مشاهده منیمه شمالی 

بارش برف ناوه موجب  نیسرد ا یهوا نشیر ریتاث. داشت یمحسوس دما را در پ ش، کاهناوه نیا یافت دما ری. تاثنمود

  (01و  00های شکل)شد.  خبندانیدر ارتفاعات و 
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 1011-11شماره بولتن 

 1011بهمن 

 
 (1011 بهمن 21) 2122 فوریه 16شنبه چهارگرینویچ  11(. نقشه فشار سطح زمین )فشار متوسط سطح دریا( ساعت 11شکل)

 
 (1011 بهمن 21) 2122 فوریه 16شنبه چهارگرینویچ  11ساعت بار  یلیم 511. نقشه تراز (12)شکل
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 1011-11شماره بولتن 

 1011بهمن 

هنجاری بیانگر آن است که در طی این ماه، متوس  ارتفاع و بی بارمیلی 311بررسی الگوی متوس  ماهانه ارتفاع تراز    

 بطور متوس ای که متوس  ارتفاع تراز میانی جو است به گونه هنجاری مثبت همراه بودهایران با بیهایی از بخشبر روی 

ارتفاعی  مثبتهنجاری از مقدار متوس  بلند مدت بوده است. بی بیشترپیدا کرده و  افنایشدکامتر  61تا  11حدود 

که  در منطقه است برای پایداریبودن ارتفاع تراز میانی جو نسبت به حالت معمول و مساعد بودن شرای   بیشتربیانگر 

سمت  05 ت.)شکل)در طول یک ماه( پایداری بیشتری حاک  بوده استواند بیانگر این موضوع باشد که بطور متوس  می

الگوی متوس  ماهانه فشار در سطح زمین نین در این ماه مطابقت دارد. این موضوع با هشدارهای آلودگی هوا  راست(

از مقدار متوس  بوده  کمترهوا فشار  باریلیم 0تا  1همراه بوده و بین  منفیهنجاری با بیدر این ماه،  دریاسطح 

ک  متوس  دما در این ماه، ناشی از فراوانی توده هوای  افنایشاین موضوع نین تایید کننده  سمت چپ( 05 است.)شکل

 831در تراز  دمایی مثبتهنجاری بی همچنین به منطقه است. پایین تراز عر  های جغرافیایی  گرمو نفوی هوای  فشار

دما کاهش ه  بسیار یابل توجه و معنادار بوده و با شرای   مثبتهنجاری نین بطور بارز مشاهده می شود. این بی باریلیم

 پایین( 05 همخوانی دارد.)شکلتقریبا حاصل از تحلیل آمار و داده های دریافتی از ایستگاه ها 
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 1011-11شماره بولتن 

 1011بهمن 

 

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

 2122فوریه در نیمکره شمالی طی  یهنجاریو ببار  یلیم 151ماهانه ارتفاع تراز 

 

 5844ماه  بهمنجوی دراستان طی  مخاطراتتحلیلی بر 
هشدار هواشناسی صادر شده اسهت   01با توجه به سامانه های جوی که استان را تحت تاثیر یرار داده اند، در این ماه، 

هشدار مربوط شرای  نفوی هوای سرد و بارشهی، کهاهش دمها و وزش     3هشدار مربوط به آلودگی هوا و  3که از این تعداد 

( سهطح  و یهک مهورد آلهودگی    نفوی هوای سهرد و بارشهی  یک مورد هشدار ) 1هشدار صادره  01از مجموع باد بوده است. 

 هشدار سطح زرد بوده است. ( )هشت موردنارنجی و مابقی 

متناسهب   یکشاورز یهواشناس یهشدارها 0 ،موثر بر منطقه  یجو یسامانه ها یدر الگو رییماه با توجه به تغ نیا در

 ادهد هاهشهدار  نیمرتب  با ا یها هیتوص و صادره بهمن 6  خیدر تار یکشاورز یصادر شد. هشدار هوشناس یبا هشدار جو

 .دهد یرا نشان م 0011ماه  بهمنصادر شده در  یکشاورز یهواشناس یاز هشدارها ینمونه ا 00شد. شکل 
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 1011-11شماره بولتن 

 1011بهمن 

 
 

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

 قیه هشهدار مهذکور از طر   نیشد. همچنه  یاطالع رسان یمجاز یدر فضا یکشاورز یکانال هواشناس قیاز طر هشدارها

 ارسال شد.   یمجاز یفضا نینمابر و ن قیاز طر نیاستان ن یمراکن جهاد کشاورز یمنتشر و برا نیاداره کل ن تیوبسا

سهامانه   قیه کهه از طر  بیه ترت نیبرگهنار شهد. بهه همه     یمجاز قیاز طر یکشاورز سکاشنیجلسات د هیماه کل نیا در

video.irimo.ir/ostantehran  توسه    ینه یب شیمتصل شده و ضمن ارائه پ یکشاورز سکاشنیاعضا جلسه د هیکل

چند  یصادره برا ینیب شیو پ یجو  یاز شرا نیاعضا ن گری( دیسامانه مذکور و بصورت مجاز قیمسئول )از طر نیب شیپ

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

هها را   هیشده اطالعات مربوط به توصه  جادیا یو کانال ها یمجاز یفضا قیاز طر نین یتهک شهرستان رانیدب نیهمچن

کارشناسهان مراکهن    یحال بهرا  نیشده و در ع یسازمان بارگنار تیوبسا یصادر شده بر رو یها هی. توصندینما یارسال م

 ارسال شد.  نین یجهاد کشاورز

 شیو چهارشهنبه ضهمن ارائهه په     کشهنبه ی یروزها ،یمجاز یدر فضا یکشاورز یگروه کارشناسان هواشناس لیتشک با

مرتب  از کارشناسان عضو گروه تهک  یکشاورز یهواشناس یها هیهشدارها )در صورت صدور هشدار(، توص نیها و ن ینیب

مهرتب  منتشهر شهد کهه      یاسهتان  یشد و در مجموعه ها یبارگنار یها در سامانه تهک سازمان هواشناس هیاخذ شد. توص

 آورده شده است. ریاز آن در ز یینمونه ها
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 1011بهمن 

 نیدر به  شهتر یو انسهجام ب  تیه تقو نیه )تههک( و ن  یکهاربرد  یو توسعه هواشناس یاهداف سازمان یدر راستا نیهمچن

برگنار شهد کهه    قاتیو گنل خو سرپرست گروه تحق ینیب شیمعاون توسعه و پ یغالم انیبا حضور آیا یهمکاران جلسه ا

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

 

 5844ماه  بهمناستان طی  دیگزارشی از فعالیت های توسعه هواشناسی کاربر
. 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 برگنار دیدر این ماه کلیه جلسات 

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

گر اعضا نین از شرای  جوی و پیش بینی صادره برای چند دیپیش بین مسئول )از طریق سامانه مذکور و بصورت مجازی( 

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

ق فضای مجازی و کانال های ایجاد شده اطالعات مربوط به توصیه ها را همچنین دبیران تهک شهرستانی نین از طری

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

 . شدجهاد کشاورزی نین ارسال 

ضمن ارائه پیش ای یکشنبه و چهارشنبه روزهبا تشکیل گروه کارشناسان هواشناسی کشاورزی در فضای مجازی، 

کشاورزی مرتب  از کارشناسان عضو گروه تهک هواشناسی ، توصیه های ین هشدارها )در صورت صدور هشدار(بینی ها و ن

که  شدو در مجموعه های استانی مرتب  منتشر  شدسازمان هواشناسی بارگناری . توصیه ها در سامانه تهک شداخذ 

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

هایی که برای شاخص باد انجام باد، تعداد دیدبانیدهد: فراوانی وقوع باد، سرعت باد و جهت باد. منظور از فراوانی وقوع 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 ل گل باز شده میباشد. ساختار کلی گلباد به شکدهد که یکی از جهات اصلی و فرعی میغالب 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

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

های 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 گلها نسبت به کل گرفته میباد محاسبه شده و سپس درصد هر یک از شاخص

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

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

های باد بر شود. سمتمتر بر ثانیه نوشته می 5/1د که در دایره مرکزی آن درصد فراوانی وزش بادهای کمتر از انمرکزی 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 8ن هواشناسی جهانی به های باد نیز بر اساس روش سازماشود. سرعتمی

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

به این معناست که تعداد کل بادها لحاظ شده است. تفسیر یک  آرامه نیز به آن افزوده شود، حاصل صدرصد را نشان خواهد داد، و این

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

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

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

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

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

 اختیار این اداره کل قرارگرفته است ابراز گردد.  در

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

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


