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 0010-10شماره بولتن 

 0010فروردین 

 چکیده
 وردینفرای پهنهبارش بیانگر آن است که های هواشناسی استان ماه ایستگاه فروردینای هنتایج حاصل از تحلیل داده

ستان تهران،   1041ماه  سبت به بلند مدت  یلیم 6/7در ا شان م  کاهش متر یلیم 8/77 ،متر بوده که ن   ینچن. همدهدین

سبت بارش در بازه زمان  صد م  6/2ی سال زراع  یکمذکور به  ین شد. یدر ستان تهران  تمامی مناطق در  بارش کاهش با ا

بوده  درصد  2/40به میزان  پاکدشت مربوط به شهرستان   نسبت به بلند مدت  بارش  بیشترین کاهش اتفاق افتاده است که  

سبت   کمترینو  ستان    به بلند مدت کاهش بارش ن شهر صد  4/66به میزان  فیروزکوهمربوط به  شترین    بوده ا در ست. بی

های  میلی متر بوده و کمترین بارش مربوط به شهههرسههتان 7/10به میزان  فیروزکوهمربوط به شهههرسههتان  بارش این ماه

بوده که  وسیدرجه سلس   5/17ماهانه دما در استان تهران،   نیانگیم میلی متر بوده است.  7/1به میزان  پاکدشت و پیشوا  

سیوس    8/1حدود با بلندمدت،  سه یدر مقا سل شاهده م  افزایشدرجه  ستان   نیانگیم نیشود. باالتر یم شهر   دما مربوط به 

اسههت.  روزکوهیدرجه سههلسههیوس و مربوط به شهههرسههتان ف 8دما  نیانگیم نیترنییدرجه سههلسههیوس و پا 0/18 ورامین

ا نسبت به بلند  دم نیانگیمکمترین تفاوت و  دماوند دما نسبت به بلند مدت مربوط به شهرستان    نیانگیتفاوت م نیشتر یب

 است. بوده و مالرد  های پردیس مدت مربوط به شهرستان

شینه ب ستگاه سرعت باد در ا  ی سی   هایی شنا سیده که   ژئوفیزیك فرودگاه مهرآباد و هوا و  یهمتر برثان 22به ثبت ر

ست شده  گزارش  شمال غربی  جهت آن شینه ب یانگینم .ا ستان     ی شده در کل ا شد می یهبرثانمتر  16 سرعت باد ثبت    .با

بدست آمده   IDW (Inverse distance weighting) روش هیو بر پا یخشکسال   یبارش که توسط مرکز مل  یبندبراساس پهنه 

ستان  یخروج کیبه تفک ی)پهنه بند ساس ال  یا سال   بندیموجود( پهنه یها هیو بر ا شک س   یخ شنا ستا   یهوا سطح ا ن  در 

در بیشتر شهرستان     خشکسالی  بیانگر  1041ماه  فروردین انیبه پا یدوره سه ماهه منته  SPEI تهران بر اساس شاخص  

 . استهای استان 

هنجاری بیانگر آن است که در طی این ماه، متوسط ارتفاع بر بار و بیمیلی 544بررسی الگوی متوسط ماهانه ارتفاع تراز    

ای که متوسط ارتفاع تراز است به گونه هنجاری مثبت همراه بودها بیبیشتر نواحی کشور )از جمله استان تهران( بروی 

متر(  افزایش پیدا کرده و  84تا  04متر )و در مناطق شرق و جنوب شرقی بین  04تا  24میانی جو بطور متوسط حدود 

جو نسبت به  میانیبودن ارتفاع تراز  بیشترارتفاعی بیانگر  مثبتهنجاری بیشتر از مقدار متوسط بلند مدت بوده است. بی

تواند بیانگر این موضوع باشد که بطور متوسط )در که می در منطقه است برای پایداریحالت معمول و مساعد بودن شرایط 

طول یک ماه( پایداری بیشتری حاکم بوده است و این موضوع با افزایش دما و کاهش بارش در این ماه مطابقت دارد. در 

 باریلیم 0تا  2همراه بوده و بین  منفیهنجاری با بیدر این ماه،  دریاماهانه فشار سطح الگوی متوسط سطح زمین نیز 

هوا کمتر از مقدار متوسط بوده است. این موضوع نیز تایید کننده افزایش متوسط دما در این ماه، ناشی از فراوانی فشار 

تر )و فراوانی کم نفوذ توده هوای پرفشار و سرد از پایینهای جغرافیایی فشار و نفوذ هوای گرم از عرضکمتوده هوای 

هشدار  17اند، در این ماه، های جوی که استان را تحت تاثیر قرار دادهبا توجه به سامانههای باالتر( به منطقه است. عرض

که به دلیل  هشدار سطح زرد بوده است 7طح نارنجی و هشدار س 6 ،هاهواشناسی صادر شده است که از مجموع هشدار

  .وزش باد شدید و خیلی شدید)توفان(، رگبار و رعدوبرق، تگرگ و گردوخاك صادر شده است
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 0010-10شماره بولتن 

 0010فروردین 

 5845 ماه 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 1041 فروردینبارش استان تهران و شهرستان های تابعه در یسه مقا .(1)جدول

 

متر بوده که  یلیم 6/7، در اسههتان تهران 1041ماه  فروردینای پهنهمقدار بارش که آماری بیانگر آن اسههت  یبررسهه

  یسال زراع  یکمذکور به  ینسبت بارش در بازه زمان  ینچن. همدهدینشان م  کاهش متر یلیم 8/77نسبت به بلند مدت  

صد م  6/2 شد. یدر ستان تهران   تمامی مناطقدر  بارش کاهش با ست که  ا شترین  اتفاق افتاده ا سبت ب بارش  کاهشبی ه ن

مربوط به به بلند مدت کاهش بارش نسبت   کمترین وبوده  درصد  1/45ه میزان ب پاکدشت مربوط به شهرستان   بلند مدت 

ستان     صد  4/66به میزان  فیروزکوهشهر ست  در شترین بارش  . بوده ا ستان     این ماهبی شهر به میزان  فیروزکوهمربوط به 

در این متر بوده است.  میلی 7/1به میزان  های پاکدشت و پیشوا  به شهرستان  مربوط متر بوده و کمترین بارش میلی 7/10

صدی  7/87بارش کاهشماه،  سطح  در ستان تهران  در  سبت به بلند مدت  ا ست  ن سه مقا، 1جدول .اتفاق افتاده ا بارش  ی

 دهد.را نشان می با سال قبل و بلند مدت سهیو مقا 1041 ماه فروردینتابعه در  یهااستان تهران و شهرستان
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 0010-10شماره بولتن 

 0010فروردین 

 

 درصد تأمین بارش سال آبی استان 

 

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

 

س  صد تأم تغییرات  یبرر سال آب  نیدر ستان    71/41/1041تا  41/47/1044بازه در  یبارش  ستان  های شهر تهران ا

ست که   یانگرب سبت به بلند مدت در همین بازه زمانی حدود   یسال آب  بارش نیتأم درصد آن ا شته    کاهشدرصد   24ن دا

که  باشدمی بارش درصد 78با  پیشوا شهرستانمربوط به  استان یبارش سال آب  نیرصد تأم کمترین د ،است. در این مدت 

مربوط به  اسههتان یبارش سههال آب نیرصههد تأمد . بیشههتریندهددرصههد کاهش نشههان می 04نسههبت به بلند مدت حدود 

نمایانگر ، 1شکل  دهد.نشان می  کاهشدرصد   25 حدود که نسبت به بلند مدت  باشد می درصد  61 ،بهارستان شهرستان   

 و مقایسه با بلند مدت می باشد. 1041ماه  فروردیندرصد تامین آبی 
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 0010-10شماره بولتن 

 0010فروردین 

 

 مجموع بارش استان  ندیبپهنه

 
 1041ماه  فروردینبارش تجمعی  دیبنپهنهنقشه  .(2)شکل

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

متر  میلی 74تا  14 بین تهران شهرستان  غرب  شمال پردیس، شمیرانات،   فیروزکوه، دماوند، هایشهرستان   مرکزتا شمال  

تهران،  هایشهرستان   دماوند و شمیرانات، غرب  هایشهرستان  جنوب شهرستان فیروزکوه،    جنوب غربدهد. را نشان می 

شان می متر میلی 7تا  2حد در  غالبا بارشمالرد  شه  همان دهد.را ن شخص   تجمعیبارش بندی پهنهطور که در نق  شده م

ستان تهران  است،  ست.   مترمیلی 5تا  41/4بین بارش تجمعی  بقیه مناطق ا بارش دی بننمایانگر نقشه پهنه  2شکل بوده ا

  باشد.می 1041ماه  فروردینتجمعی 
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 0010-10شماره بولتن 

 0010فروردین 

 

 5845ماه  فروردینتحلیلی بر وضعیت دمای استان در 

 جدول اطالعات دمای استان و مقایسه با بلند مدت

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

 

سان  لیتحل ست که م  انگریماه ب نیهوا در ا یدما نو ستان تهران،   نیانگیآن ا س    5/17ماهانه دما در ا سل   وسیدرجه 

  دما مربوط به شهرستان   نیانگیم نیشود. باالتر یمشاهده م  افزایشدرجه سلسیوس    8/1با بلندمدت،  سه یبوده که در مقا

اسههت.  روزکوهیدرجه سههلسههیوس و مربوط به شهههرسههتان ف 8دما  نیانگیم نیترنییدرجه سههلسههیوس و پا 0/18 ورامین

کمترین  ( و افزایشیو  سلسیوس درجه 7/2)  دماوند دما نسبت به بلند مدت مربوط به شهرستان نیانگیتفاوت م نیشتریب

 بوده (و افزایشی  سلسیوس   درجه 1/1)  و مالرد پردیس های دما نسبت به بلند مدت مربوط به شهرستان    نیانگیمتفاوت 

ست.  شینه ب ینهمچن ا ستان   دما در  ی س    26ورامین  شهر سل سبت به بلند مدت   شده گزارش  یوسدرجه  درجه  2/7که ن

ست.  بوده ترگرم  2که نسبت به بلند مدت  ثبت شده   یوسدرجه سلس   2/2 فیروزکوه شهرستان  دما در  ینهکمهمچنین  ا

های  دمای حداقل، دمای حداکثر و متوسط دما استان تهران و شهرستان     دیرنمایانگر مقا 2جدول است.  بوده گرمتردرجه 

 باشد.و مقایسه با بلند مدت می 1041 ماه فروردینتابعه در 
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 0010-10شماره بولتن 

 0010فروردین 

 استان و مقایسه با بلندمدت ماه فروردینحدی دماهای 

 )درجه سلسیوس( ماه فروردیندمای بیشینه مطلق 

 

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

0/33 

 ورامین

20/41/1041 

8/31 

 ورامین

31/41/1044 

0/22 

 ورامین

22/41/1322 

 

 )درجه سلسیوس( ماه فروردینمطلق  کمینهدمای 

 

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

2/2- 

 فیروزکوه

42/41/1041 

7/7- 

 فیروزکوه

90/90/0099 

5/01- 

 فیروزکوه

90/01/0376 

 
درجه  0/77ورامین  شهرستان  مطلق دما در  یشینه ، بدر این ماهتهران  استان  هایشهرستان  مطابق آمار ارسال شده از   

س    شته     با سه یکه در مقا شده گزارش  یوسسل سیوس   درجه  6/1سال گذ شان می  افزایش سل مطلق دما در   ینهکمدهد.ن

ستان   س   -2/6 فیروزکوه شهر سل ست   یوسدرجه  شده ا شته   با  سه یکه در مقا ثبت  سیوس  درجه  5/1سال گذ  ترگرم سل

شد می ست  و  با شاهده   افزایشدرجه  7/12 بلندمدتمطلق  با سه یدر مقا کهاین در حالی ا سه    7جدول  شود. میم مقای

با بلندمدت   1041 ماه فروردینمقایسه دمای کمینه  0با بلندمدت و سال قبل و جدول  1041 ماه فروردیندمای بیشینه 

 و سال قبل را نشان می دهد.
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 0010-10شماره بولتن 

 0010فروردین 

 استانهای شهرستانمیانگین دمای دی بن پهنه
 

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

هوای  یدما نیانگیمدی بنپهنههای نقشهههه یبررسهههو  یخشهههکسهههال یدر مرکز مل دمادیر مقادی بنبراسهههاس پهنه

 نیانگیمسلسیوس بوده است. بر همین اساس درجه  24تا  8بین غالبا  1041 ماه فروردیندر  تهران استان هایشهرستان

  ، شمال شرقی پردیس  شمیرانات  و دماوندهای شهرستان  شمال   و شهرستان فیروزکوه   بیشتر نواحی ارتفاعات  یهوا یدما

سیوس بود   درجه  14تا  5 ینب ست.  ه سل ستان    جنوب غربیهای بخشا ستان   جنوب  تا، مرکز فیروزکوه شهر   هایشهر

سیعی از ، شمیرانات و  دماوند ستان پردیس،     پهنه و ستان تهران،     شهر شهر ستان   غرب شرق و غرب  میانگین مالرد  شهر

ست.     15تا  14دمای هوا بین  سیوس بوده ا سل ست،  شده مشخص  بندی میانگین دما پهنهطور که در نقشه  همان درجه   ا

ستان تهران  ست.     25تا  15 ی هوا بینمیانگین دما بقیه مناطق ا سیوس بوده ا سل شه پهنه بن  7شکل  درجه  دمای   دینق

 دهد.نشان می را 1041ماه  فروردینمیانگین 
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 0010-10شماره بولتن 

 0010فروردین 

 استان نسبت به بلندمدتهای شهرستاناختالف میانگین دمای  بندیپهنه 

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

 نشانگر ، 1041 ماه فروردیندر  تهراناستان   هایشهرستان  اختالف میانگین دما با بلند مدت  بندیپهنهبررسی نقشه   

.  دهندنشان می را  سلسیوس   رجهد+ 5/0تا  -5/4 بیناستان تهران  مناطق اکثر هوای اختالف دمایی میانگین که آن است  

سیعی از  ستان    پهنه و ستان              دماوند،های فیروزکوه، شهر شهر شرق  شمیرانات،  ستان  شهر   هایشمال تا مرکز و غرب 

شت،   شوا،  پاکد سمت  ورامینپی ستان   و ق شهر شتر از   5/2بین  میانگین اختالف دمایی های تهران و ریهایی از   5/0تا بی

سیوس    سل شان می درجه  ستان     .دهدرا ن شهر سمت هایی از  شمیرانات ق شتر مناطق    ،های فیروزکوه، دماوند،  پردیس، و بی

را نشان  درجه سلسیوس  5/2 تا 5/1بین  میانگین دمایی اختالفشهرستانهای تهران، پاکدشت، پیشوا، ورامین، ری، مالرد 

 در بقیه مناطق اسههتان تهران اسههت، شههدهمشههخص اختالف دمایی میانگین بندی پهنهطور که در نقشههه همان .دهدمی

دمای  اختالف  دیبننقشههه پهنه 0شههکل ا نشههان می دهد.ر درجه سههلسههیوس -5/1 تا 5/4بین میانگین اختالف دمایی 

   را نشان می دهد. 1041ماه  فروردینمیانگین 
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 0010-10شماره بولتن 

 0010فروردین 

 5845ماه  فروردینبررسی رخداد باد در استان طی 
 

 تهراناستان سینوپتیک های ایستگاهدر باد  وضعیت سمت و سرعت
 

 

  1041ماه  فروردینسمت 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) 

یشمال غرب شهریار    18 744 8 

یشمال غرب فرودگاه امام )ره(  16 714 15 

 22 244 10  غربی مهرآبادفرودگاه 

غربیجنوب  ژئوفیزیک  6 284 22 

یشمال شرق شمیران  10 284 24 

یغرب شمال لواسان   0 714 8 

یغربشمال  ورامین   12 744 15 

 17 14 12  جنوب غربی آبعلی

یغرب دندماو  12 204 18 

 15 284 8 غربی چیتگر

یشمال شرق فیروزکوه  10 264 17 
 

و جهت  یهمتر برثان 22بت رسیده که  ثبه  ژئوفیزیک فرودگاه مهرآباد و هواشناسی   هاییستگاه سرعت باد در ا  یشینه ب

ستان    یشینه ب یانگینم .است شده  گزارش  غربی به ترتیب غربی و جنوب آن  یهمتر برثان 16 سرعت باد ثبت شده در کل ا

شد و باد  بامی 6 مطابق جدول استان  ینوپتیکس  یستگاه های در ابر ثانیه متر  17تا  4با سرعت   یبادها فراوانی. می باشد 

سرعت بیش از   ست  شده گزارش مورد  7 ،متر بر ثانیه 17با  ستگاه      ، 5جدول  .ا سرعت باد غالب و حداکثر باد ای سمت و 

  نشان می دهد. 1041ماه  فروردینهای هواشناسی استان در 
 1041ماه  فروردین -د در ایستگاه های هواشناسی استان دیو خیلی شدید فراوانی بادهای ش .(2)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 

 21 1 01 00 1 01 00 01 22 01 01 متر برثانیه 01تا  9

 0 1 1 1 1 0 1 1 1 2 0 متر برثانیه 01بیش از 
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 0010-10شماره بولتن 

 0010فروردین 

 

 استان سینوپتیکهای باد ایستگاهگل
  

 

 
  

 

 

 

 
 

 

 
 )ره(چیتگر، دماوند، آبعلی، فرودگاه امام  هواشناسی ایستگاه های 1041ماه  فروردین بادگل .(5)شکل

 ره()نام ایستگاه: فرودگاه امام خمینی

 )ره(

 نام ایستگاه: دماوند

 نام ایستگاه: آبعلی

 نام ایستگاه: چیتگر
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 0010-10شماره بولتن 

 0010فروردین 

 

 

 

 

 
 

 

  

 

 

 

 
 

 
 لواسان، ژئوفیزیک، شهریار و فیروزکوه هواشناسی ایستگاه های 1041ماه  فروردینباد گل .(2)شکل

 نام ایستگاه: لواسان نام ایستگاه: شهریار

نام ایستگاه: فیروزکوه 

 آبادآبان

 نام ایستگاه: ژئوفیزیک
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 0010-10شماره بولتن 

 0010فروردین 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 
 

 شمیرانات، ورامین، مهرآبادهواشناسی ایستگاه های  1041ماه  فروردینباد گل .(2)شکل

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

 . می باشد 1041ماه  فروردین باد غالب دروقوع 

 نام ایستگاه: شمیران نام ایستگاه: ورامین

 آبادمهرنام ایستگاه: فرودگاه 
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 0010-10شماره بولتن 

 0010فروردین 

 5845ماه  فروردینرد ااستاند تحلیلی بر وضعیت خشکسالی

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

 
  1041 فروردیندوره سه ماهه تا پایان طی  SPEIخشکسالی هواشناسی بر اساس شاخص  دیپهنه بن .(8)شکل

 

ساس پهنه  سط   بارش دیرمقادی بنبرا سال    یمرکز ملکه تو شک   IDW (Inverse distance weighting) بر پایه روشو  یخ

  خشکسالی هواشناسی در سطح دیبنپهنه (موجود یهاهیبر اساس الو  یاستان یخروج کیبه تفک دیبنپهنه) بدست آمده

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

رب فیروزکوه، شمال و غ  شهرستان   مناطق شمالی تا مرکز است.   استان در بیشتر نقاط  خشکسالی   داده شده است بیانگر   

  تا خشکسالی خفیف از لحاظ بارشی در حد نرمال و شرق شهرستان پردیس شمیرانات ، شمال شهرستانشهرستان دماوند

ست.  پهنه  جنوب شهرستان شمیرانات،    مرکز تا غرب و جنوب غرب شهرستان فیروزکوه، جنوب شهرستان دماوند،       بوده ا

شمال شهرستان پاکدشت، غرب شهرستان پیشوا، پهنه          تهران،  هایشهرستان   جنوب شرق  ،وسیعی از شهرستان پردیس   

طور  همان .باشد میمتوسط   خشکسالی   بیانگر وسعیی از شهرستانهای ورامین، ری، مالرد و جنوب شهرستان رباط کریم      

ستان تهران  است،  شده مشخص   خشکسالی  بندی پهنهکه در نقشه   خشکسالی بسیار شدید نمایان می        در بقیه مناطق ا

شد  شاخص          دی بننمایانگر پهنه 8 شکل  .با ساس  سی بر ا شنا سالی هوا شک سه ماهه تا پایان  طی  SPEIخ   فروردیندوره 

 است.  1041
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 0010-10شماره بولتن 

 0010فروردین 

 

 5845ماه  فروردینتحلیل سینوپتیکی استان در 
 

رق رگبار و رعدوب و گاهی توفان(،فروردین با نفوذ توده هوای ناپایدار و وزش باد شدید و خیلی شدید ) ییی ابتداروزها

ای بعنوان نمونه در روز دوم فروردین وقوع رگبار و رعدوبرق و وزش باد خیلی شدید و در بعضی نواحی توفان لحظهآغاز شد. 

مهیا  ینیمه اول فروردین به تناوب شرایط برای وقوع ناپایدار های در سطح شهر و استان تهران شد. تقریباسبب خسارت

قه بر روی منطفشار استقرار توده هوای کمهای باالتر و از طرفی نفوذ توده هوای پرفشار و سرد از عرضبود. در سطح زمین 

ز ااوبی ناوه ارتفاعی نر تدر عین حال عبومناسب باشد، ناپایداری جایی این دو توده هوا شرایط را برای سبب شد تا جابه

 فروردین هفدهمگرینویچ روز  44نقشه واقعی سطح زمین مربوط به ساعت نیز سبب شد تا ناپایداری تقویت شود. منطقه 

های تدریجی توده هوای پرفشار از عرض فی نفوذو از طرآن در سطح زمین و روند تقویت  فشارکمتوده هوای  استقراربیانگر 

حاکم بوده و از سطح زمین تا سطوح میانی جو شرایط  (تراف) ناوه ارتفاعیبار نیز میلی 544در تراز است. باالتر به منطقه 

طی روزهای پنجشنبه سامانه جوی،  و نحوه فعالیت این( با توجه به حرکت 14و4های ا بوده است.)شکلپایداری مهینابرای 

نارنجی شد. در طی  و این شرایط منجر به صدور هشدار شدگردوخاك پیش بینی نیز و سرعت وزش باد و جمعه افزایش 

 وقوع رگبار و رعدوبرق و وزش باد خیلی شدید و نیز گردوخاك از ایستگاه های هواشناسی استان گزارش شد. این مدت 

 

 
 (1041 فروردین 12) 2422 آوریل 42 چهارشنبهگرینویچ  44(. نقشه فشار سطح زمین )فشار متوسط سطح دریا( ساعت 9شکل)
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 0010-10شماره بولتن 

 0010فروردین 

 
 (1041 فروردین 12) 2422 آوریل 42 چهارشنبه چینویگر 44بار ساعت  یلیم 544(. نقشه تراز 14شکل)

 

وقوع ناپایدارهای بهاری در نیمه دوم ماه نیز به تناوب ادامه داشت و در این بازه نیز هشدارهای زرد و نارنجی به جهت 

ه بعنوان نمونه سوقوع رگبار و رعدوبرق، تگرگ، وزش باد شدید و خیلی شدید )گاهی توفان( و وقوع گردوخاك صادر شد. 

ه جهت وزش باد خیلی شدید و گردوخاك، سامانه بارشی و کاهش دما و هشدار سطح نارنجی طی هفته آخر فروردین و ب

وزش باد شدید و تگرگ صادر شد. بعنوان نمونه در روز بیست و هفتم فروردین استقرار توده هوای پرفشار قوی بر روی 

 یوار ساحلفشار در ن انیگرادسبب افزایش فشار در مرکز و شرق کشور کمجنوبی دریا و نیز استقرار دریای کاسپین و نواحی 

یمه نآن بر اغلب نقاط  یکژفشار ریکرده و تاث ارتفاعیناوه نیز عبور  جو یانیر تراز مد .شداستان تهران  کیخزر و نزد

گبار و بصورت ر یبارش ریو استان تهران تاث یناوه با حرکت کند خود بر البرز مرکز نیا شود که یکشور مشاهده مشمالی 

ر د یتراف و واشار یسو انیدر جراستان تهران از سمت غرب و قرار گرفتن  (ترافناوه )شدن  کینزد. نمودایجاد  رعدوبرق

را سبب شد. اما در عین حال بدلیل عدم وجود رطوبت کافی سامانه جوی از نظر بارشی، عملکرد چندان تراف  یسو انیجر

های بصورت وزش باد شدید و خیلی شدید و وقوع رگبار و رعدوبرق اتفاق افتاد.  )شکل مناسبی نداشته و عمده ناپایداری

 ( 12و  11
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 0010-10شماره بولتن 

 0010فروردین 

 
 (1041 فروردین 22) 2422 آوریل 12گرینویچ شنبه  44دریا( ساعت  (. نقشه فشار سطح زمین )فشار متوسط سطح11شکل)

 
 (1041 فروردین 22) 2422 آوریل 12شنبه گرینویچ  44ساعت بار  یلیم 544. نقشه تراز (12)شکل
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 0010-10شماره بولتن 

 0010فروردین 

هنجاری بیانگر آن است که در طی این ماه، متوسط ارتفاع بر و بی بارمیلی 544بررسی الگوی متوسط ماهانه ارتفاع تراز    

ای که متوسط ارتفاع تراز است به گونه هنجاری مثبت همراه بودها بیبیشتر نواحی کشور )از جمله استان تهران( بروی 

پیدا کرده و  افزایشمتر(   84تا  04)و در مناطق شرق و جنوب شرقی بین متر  04تا  24حدود  بطور متوسطمیانی جو 

سبت به بودن ارتفاع تراز میانی جو ن بیشترارتفاعی بیانگر  مثبتهنجاری از مقدار متوسط بلند مدت بوده است. بی بیشتر

در )تواند بیانگر این موضوع باشد که بطور متوسط که می در منطقه است برای پایداریحالت معمول و مساعد بودن شرایط 

ر این افزایش دما و کاهش بارش داین موضوع با  سمت راست( 17 ت.)شکلی حاکم بوده اسطول یک ماه( پایداری بیشتر

همراه بوده و  منفیهنجاری با بیدر این ماه،  دریاالگوی متوسط ماهانه فشار سطح در سطح زمین نیز ماه مطابقت دارد. 

 افزایشاین موضوع نیز تایید کننده  سمت چپ( 17 از مقدار متوسط بوده است.)شکل کمترهوا فشار  باریلیم 0تا  2بین 

ی )و فراوان ترپاییناز عرض های جغرافیایی  گرمو نفوذ هوای  کم فشارمتوسط دما در این ماه، ناشی از فراوانی توده هوای 

 854در تراز  دمایی مثبتهنجاری بی همچنین به منطقه است.کم نفوذ توده هوای پرفشار و سرد از عرض های باالتر( 

دما  شافزایهم بسیار قابل توجه و معنادار بوده و با شرایط  مثبتهنجاری شود. این بینیز بطور بارز مشاهده می باریلیم

 پایین( 17 ها همخوانی دارد.)شکلهای دریافتی از ایستگاهحاصل از تحلیل آمار و داده
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 0010-10شماره بولتن 

 0010فروردین 

 

متوسط و )سمت راست( هنجاریو بی باریلیم 544و متوسط ماهانه ارتفاع تراز  )سمت چپ(هنجاریو بی دریامتوسط ماهانه فشار سطح . (13)شکل

 2422 مارسدر نیمکره شمالی طی  یهنجاریو ببار  یلیم 854ماهانه ارتفاع تراز 
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 0010-10شماره بولتن 

 0010فروردین 

 5845ماه  فروردینجوی دراستان طی  مخاطراتتحلیلی بر 
هشدار هواشناسی صادر شده است.        17با توجه به سامانه های جوی که استان را تحت تاثیر قرار داده اند، در این ماه،   

که شامل پدیده هایی نظیر وزش   هشدار سطح زرد بوده است   ت هفسطح نارنجی و   هشدار  6هشدار صادره    17از مجموع 

باد شهههدید و خیلی شهههدید )و توفان(، بارش رگبار باران و رعدوبرق، تگرگ، برف در ارتفاعات و دامنه ها، کاهش دما و                 

شود  شدار       .گردوخاك می  ستان تهران را تحت تاثیر قرار داد و یک ه شور عراق ا در این ماه توده گردوخاك انتقالی از ک

   ع پدیده گردوخاك صادر شد. نارنجی بدلیل وقو

س   یهشدارها  1 ،یجو یهاسامانه  یدر الگو رییماه با توجه به تغ نیا در شنا سب با هشدار جو   یکشاورز  یهوا  یمتنا

شد. شکل    ادهد هاهشدار  نیمرتبط با ا یهاهیتوص  و صادره  فروردین 27  خیدر تار یکشاورز  یصادر شد. هشدار هوشناس     

 .دهدیرا نشان م 1041ماه  فروردینصادر شده در  یکشاورز یهواشناس یاز هشدارها یانمونه 10

 
 1041ماه  فروردینصادر شده در  یکشاورز یهواشناس یاز هشدارها ی(. نمونه ا10)شکل
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 0010-10شماره بولتن 

 0010فروردین 

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

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

سههامانه  قیکه از طر بیترت نیبرگزار شههد. به هم یمجاز قیاز طر یکشههاورز سههکاشههنیجلسههات د هیماه کل نیا در

video.irimo.ir/ostantehran  ط توس  ینیب شیمتصل شده و ضمن ارائه پ    یکشاورز  سکاشن  یاعضا جلسه د   هیکل

چند   یصادره برا  ینیب شیو پ یجو طیاز شرا  زیاعضا 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

ا ها ر هیشده اطالعات مربوط به توص   جادیا یو کانال ها یمجاز یفضا  قیاز طر زین یتهک شهرستان   رانیدب نیهمچن

کارشناسان مراکز    یحال برا نیشده و در ع  یارذسازمان بارگ  تیوبسا  یصادر شده بر رو   یها هی. توص ندینما یارسال م 

 ارسال شد.  زین یجهاد کشاورز

شک  با س      لیت شنا سان هوا شنا شاورز  یگروه کار ضا  یک شنبه ی یروزها ،یمجاز یدر ف ضمن ارائه پ   ک شنبه    شیو چهار

مرتبط از کارشناسان عضو گروه تهک      یکشاورز  یهواشناس   یهاهیهشدارها )در صورت صدور هشدار(، توص      زیها و ن ینیب

ص    شد. تو س      هیاخذ  شنا سازمان هوا سامانه تهک  ستان  یشد و در مجموعه ها  یارذبارگ یها در  شد که     یا شر  مرتبط منت

 آورده شده است. ریاز آن در ز ییهانمونه 

 نیدر ب شههتریو انسههجام ب تیتقو زی)تهک( و ن یکاربرد یو توسههعه هواشههناسهه یاهداف سههازمان یدر راسههتا نیهمچن

سه ا  سرپرست گروه تحق   ینیب شیمعاون توسعه و پ  یغالم انیبا حضور آقا  یهمکاران جل شد ک  قاتیو گزل خو  ه برگزار 

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

 

 5845ماه  فروردیناستان طی  دیگزارشی از فعالیت های توسعه هواشناسی کاربر
در این ماه کلیه . شدنهشدارهای هواشناسی کشاورزی صادر  ،منطقه درجوی  اتتغییرعدم در این ماه با توجه به 

ترتیب که از طریق سامانه  به همین. شدسکاشن کشاورزی از طریق مجازی برگزار دیجلسات 

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

چند  دره برایگر اعضا نیز از شرایط جوی و پیش بینی صادیپیش 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. 

همچنین دبیران تهک شهرستانی نیز از طریق فضای مجازی و کانال های ایجاد شده اطالعات مربوط به توصیه ها را 

اری شده و در عین حال برای کارشناسان مراکز ذمان بارگارسال می نمایند. توصیه های صادر شده بر روی وبسایت ساز

 . شدجهاد کشاورزی نیز ارسال 
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 معرفی گلباد -3پیوست شماره 

باد را  باشد و سه مشخصه اصلی شاخصهای باد در یک منطقه میگلباد، نمودار و شکلی اقلیم شناختی برای نمایش مشخصات و ویژگی

ده هایی که برای شاخص باد انجام شباد، سرعت باد و جهت باد. منظور از فراوانی وقوع باد، تعداد دیدبانیدهد: فراوانی وقوع نمایش می

باد، جریان غالب  شود و جهتباشد که با نات یا متر بر ثانیه سنجیده میو 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 میهات اصلی و فرعی میدهد که یکی از جباد را نشان می

ها، نشانگر سرعت باد و طول ها 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 نرمانه یا ماهیانه ترسیم میها نشانگر تعداد وقوع باد است. گلباد به صورت سالیگل

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

رسیم ها بر حسب این درصد تان قطر دایره و طول و ضخامت گلشود.میزها نسبت به کل گرفته میشده و سپس درصد هر یک از شاخص

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

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

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

اد های بشود. سرعتداده میغربی نمایش غربی، غربی و شمال، جنوبشرقی، جنوبشرقی، شرقی، جنوبدر هشت سمت شمال، شمال

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

زوده شود، افهای مختلف با یکدیگر جمع شوند و فراوانی آرامه نیز به آن شود. اگر فراوانی هر گستره در سمتها مشخص میروی دایره

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

ش سرزمین، توان به آمایشوند.از کاربردهای گلباد می)توپوگرافی( دشوار است زیرا اثرات محلی باعث تغییرات مهمی در جریانات هوا می

ابی یهای ورزشی و غیره، عدم استقرار صنایع آالینده در جهت باد غالب منطقه، مکانها، زمینهای شهری، طراحی باند فرودگاهطراحی

 سنجی برای استفاده از انرژی باد اشاره کرد.جهت گسترش فضای سبز، و امکان
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 تقدیر و تشکر
 

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

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

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


