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 1081-80شماره بولتن 

 1081آبان  

 

 چکیده

ماه  بانآای پهنهمقدار بارش بیانگر آن است که های هواشناسی استان ماه ایستگاه آبانای هحاصل از تحلیل دادهنتایج 

نسبت  ینچنهم. دهدینشان م کاهش متریلیم 6/40متر بوده که نسبت به بلند مدت یلیم 1/7 استان تهراندر  1041

شمیرانات  بیشترین بارش این ماه مربوط به شهرستان باشد.یدرصد م 5/4 یسال زراع یکمذکور به  یبارش در بازه زمان

 نیانگیممیلی متر به ثبت رسیده است.  4/4متر و کمترین کاهش بارش مربوط به شهرستان پاکدشت میلی 5/15به میزان 

 شیسلسیوس افزادرجه  6/4با بلندمدت، حدود  سهیبوده که در مقا وسیدرجه سلس 3/11ماهانه دما در استان تهران، 

 . شودیمشاهده م

گزارش ل غربی ها شماو جهت آن یهمتر برثان 44 سانلواو  فرودگاه مهرآبادسی هواشناهای یستگاهسرعت باد در ا یشینهب

بارش که  یبندبراساس پهنه. باشدمی یهمتر برثان 7/15 سرعت باد ثبت شده در کل استان یشینهب یانگینم .استشده 

 یخشکسال بندیپهنه ه،بدست آمد IDW (Inverse distance weighting)روش هیو بر پا یخشکسال یتوسط مرکز مل

بیانگر  اَغالب 1041ماه  آبان انیبه پا یدوره سه ماهه منته SPEI در سطح استان تهران بر اساس شاخص یهواشناس

 .خشکسالی ضعیف تا خشکسالی بسیار شدید در استان است

هنجاری آن نسبت به بلند مدت بیانگر آن است که طی بار و بیمیلی 544ماهانه ارتفاع تراز بررسی الگوی متوسط   

متر بیشتر از  64هنجاری مثبت همراه بوده و متوسط ارتفاع تا ایران با بی بیشتر نواحی این ماه، متوسط ارتفاع بر روی

یشتر بودن ارتفاع تراز میانی جو نسبت به حالت هنجاری مثبت ارتفاعی بیانگر ببی. استمقدار متوسط بلند مدت بوده

این موضوع باشد که بطور متوسط  دهنده نشانتواند که میباشد میدر منطقه  معمول و مساعد بودن شرایط برای پایداری

رارتی حتقویت پرفشار . در سطح زمین الگوی متوسط ماهانه فشار تعداد روزهای پایدار جوی بیشتر بوده استماه  آبانطی 

دهد. همچنین متوسط فشار را نشان میای و تضعیف نسبی کم فشار جنب حاره و گسترش آن تا منطقه اوراسیا سیبری

فشار هوا در بیشتر مناطق استان استان تهران نیز است. در  هنجاری منفی همراه بودهبا بی سطح زمین نسبت به بلند مدت

های پرفشار در تر بودن سامانهضعیفاست. این موضوع بیانگر  لند مدت بودهکمتر از مقدار متوسط ب باریلیم 0تا  4بین 

ایش نیز بیانگر افز های هواشناسیهای ایستگاهداده آمار و بررسی .باشدهای کم فشار میمنطقه و فراوانی گسترش سامانه

هشدار هواشناسی صادر  6در این ماه،  .است بودهدر استان تهران  پایداری، کاهش بارش و همچنین افزایش دمای میانگین

به دلیل وزش باد  اغلب هشدارها .ستا بوده و یک هشدار در سطح نارنجی هشدار صادر شده، در سطح زرد 5 و است شده

پایداری هشدار  0 در این ماه همچنیناست.  ان و بارش در ارتفاعات استان بودهخیزش گردوخاک در مناطقی از است ،شدید

 .استکه یکی در سطح نارنجی و بقیه در سطح زرد بوده است ها صادر شدهغلظت آالیندهو افزایش 
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 5845ماه  آبانبارش 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 آبانهای تابعه در بارش استان تهران و شهرستانیسه مقا .(1)جدول

 

متر بوده که نسبت به یلیم 1/7 در استان تهران 1041ماه  آبانای پهنهمقدار بارش که آماری بیانگر آن است  یبررس

درصد  7/4 یسال زراع یکمذکور به  ینسبت بارش در بازه زمان ینچنهم. دهدینشان م کاهش متریلیم 6/40بلند مدت 

 ردنسبت به بلند مدت بارش  کاهش بیشتریناتفاق افتاده است استان تهران  تمامی مناطقدر  بارش کاهش باشد.یم

درصد نسبت به  7/56 اسالمشهرمربوط به شهرستان  این ماهبارش  کمترین کاهش ودرصد  7/66 پاکدشت شهرستان

کمترین و  مترمیلی 5/15به میزان  شمیرانات شهرستانبیشترین بارش این ماه مربوط به بوده است. متوسط بلند مدت 

بارش استان تهران و  یسهمقا، 1جدول میلی متر به ثبت رسیده است. 4/4تان پاکدشت سکاهش بارش مربوط به شهر

 دهد.را نشان می با سال قبل و بلند مدت سهیو مقا 1041 ماه آبانتابعه در  یهاشهرستان
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 درصد تأمین بارش سال آبی استان 

 

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

 

 یانگربتهران استان های شهرستان 34/46/1041تا  41/47/1041بازه در  یبارش سال آب نیدرصد تأمتغییرات  یبررس

 ،درصد است. در این مدت 7/4نسبت به بلند مدت در همین بازه زمانی حدود  یسال آب بارش نیتأم درصدآن است که 

. باشدمی بارش درصد 7/0 های اسالمشهر و بهارستان شهرستانمربوط به  استان یبارش سال آب نیرصد تأمد بیشترین

نمایانگر درصد ، 1شکل .باشددرصد می 5/1 پاکدشت مربوط به شهرستان استان یبارش سال آب نیرصد تأمد کمترین

 باشد.و مقایسه با بلند مدت می 1041ماه  آبانتامین آبی 
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 مجموع بارش استان  ندیبپهنه

 

 
 1041ماه  آبانبارش تجمعی  دیبنپهنهنقشه  .(2)شکل

 تنوع بارشی درکه  آن است یانگرب 1041 ماه آباندر  تهران بارش استانمجموع دی بنپهنههای نقشه یبررس   

فیروزکوه،  شهرستان شمال ازی یهاتنوع بارشی در قسمت دهد.را نشان می مترمیلی 04تا  استان تهران هایشهرستان

، شمال و مرکز تا غرب شهرستان شمیرانات شمال شرق شهرستان پردیس، پهنه وسیعی از دماوند،تان سشمال غرب شهر

 04تا  14 بین بارش هایی از شمال شهرستان مالردهای شهریار و قدس، و قسمتشهرستان تهران، شمال شهرستان

 بقیه مناطق استان تهراندر  مشخص شده است، بندی بارش تجمعیطور که در نقشه پهنههمان دهد.متر را نشان میمیلی

 1041ماه  آبانش تجمعی باردی بننمایانگر نقشه پهنه 4شکل. به ثبت رسیده است مترمیلی 14تا  4 تجمعی بین بارش

 باشد.می
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 استانتجمعی بارش اختالف بندی پهنه
 

 
 1041 آبان ماه(: نقشه پهنه بندی بارش تجمعی 3شکل)

 یانگرببا بازه مشابه بلند مدت  1041 آبان ماهدر  تهران استان تجمعی بارش اختالف بندیپهنه ی نقشهبررس       

ای هشهرستانشرق، شمال تا مرکز و غرب  ،فیروزکوه، دماوند، شمیرانات هایشهرستانمناطق  بیشترکه  آن است

تجمعی  بارش اختالف ری و تمامی شهرستان قدس شهریار، مالرد، هایهایی از شهرستانتهران، قسمتپردیس، 

 بارش اختالف بندیپهنه نقشهدر  همچنیناست.  داشتهمتر میلی -44 تا -04 نسبت به بلند مدت کاهش آبان

-شرق شهرستان ،قرچک ورامین و هایمشخص شده است، پهنه وسیعی از شهرستان 1041آبان تجمعی بلند مدت 

آبان نسبت به بلند مدت تجمعی  بارش های پاکدشت و مالرد اختالفقسمتی از شهرستان  ری،پیشوا و  های

 استان تهران یاختالف بارش تجمعشود، همانطور که در نقشه مشاهده می است. داشتهمتر میلی -0تا  -14 کاهش

 مترمیلی -14تا  -44های استان تهران بین های شهرستانبقیه قسمتدر  با بازه مشابه بلند مدت 1041 آباندر 

 باشد.می 1041 آبان ماه، نمایانگر نقشه پهنه بندی بارش تجمعی 3شکل. بوده است
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 5845ماه  آبانتحلیلی بر وضعیت دمای استان در 

 جدول اطالعات دمای استان و مقایسه با بلند مدت

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

 

بوده  وسیسلسدرجه  3/11ماهانه دما در استان تهران،  نیانگیآن است که م انگریماه ب نیهوا در ا یدما نوسان لیتحل

 دما مربوط به شهرستان نیانگیم نیشود. باالتریمشاهده م افزایشدرجه سلسیوس  6/4حدود با بلندمدت،  سهیکه در مقا

است.  روزکوهیشهرستان فدرجه سلسیوس و مربوط به  9/5 دما نیانگیم نیترنییدرجه سلسیوس و پا 4/16 ورامین

 ترگرمدرجه  1/1که نسبت به بلند مدت  شدهگزارش  یوسدرجه سلس 1/44ورامین  شهرستاندما در  یشینهب ینهمچن

درجه  4/1که نسبت به بلند مدت ثبت شده  یوسدرجه سلس 1/1 فیروزکوه شهرستاندما در  ینهکمهمچنین  است. بوده

های تابعه دمای حداقل، دمای حداکثر و متوسط دما استان تهران و شهرستان دیرنمایانگر مقا 4جدول است. بوده گرمتر

 باشد.و مقایسه با بلند مدت می 1041 ماه آباندر 
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 استان و مقایسه با بلندمدت ماه آبانحدی دماهای 

 )درجه سلسیوس( ماه آباندمای بیشینه مطلق 

 

 با بلندمدت و سال قبل 1041 آبانمقایسه دمای بیشینه . (3)جدول

 بلندمدت 5844سال  5845سال 

3/22 

 ورامین

42/42/1041 

4/22 

 ورامین

14/42/1044 

2/32 

 ورامین

42/42/1331 

 

 )درجه سلسیوس( ماه آبانمطلق  کمینهدمای 

 

 با بلندمدت و سال قبل 1041  آبانمقایسه دمای کمینه . (0)جدول

 بلندمدت 5844سال  5845سال 

0/2- 

 فیروزکوه

20/42/1041 

0/9- 

 فیروزکوه

82/02/0000 

8/80- 

 فیروزکوه

00/02/0021 

 
درجه  3/46ورامین  شهرستانمطلق دما در  یشینه، بدر این ماهتهران  استان هایشهرستانمطابق آمار ارسال شده از 

مطلق دما در  ینهکم دهد.نشان می افزایش سلسیوسدرجه  3/1سال گذشته  با سهیکه در مقا شدهگزارش  یوسسلس

 باشدمی ترگرم سلسیوسدرجه  6/1سال گذشته با  سهیکه در مقا ثبت شده است یوسدرجه سلس -0/7 فیروزکوه شهرستان

مقایسه دمای بیشینه  3جدول  شود.میمشاهده  افزایشدرجه  6/14 بلندمدتمطلق  با سهیدر مقا این در حالی است کهو 

با بلندمدت و سال قبل را نشان  1041 ماه آبانمقایسه دمای کمینه  0با بلندمدت و سال قبل و جدول  1041 ماه آبان

 دهد.می
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 استانهای شهرستانمیانگین دمای دی بنپهنه
 

 
 1041ماه   آباندما میانگین دی بننقشه پهنه .(0)شکل

-رستانشههوای  یدما نیانگیمدی بنپهنههای نقشه یبررسو  یخشکسال یدر مرکز مل دمادیر مقادی بن اساس پهنه بر

 یهوا یدما نیانگیمسلسیوس بوده است. بر همین اساس درجه  44تا  4بین  اغلب 1041 ماه آباندر  تهران استان های

 ، شمال غربی شهرستان تهرانشرق شهرستان پردیسو  ، شمالو شمیرانات دماوند ،فیروزکوه هایشهرستان از پهنه وسیعی

و  دماوندهای تانجنوب شهرس قسمتی از، فیروزکوه شهرستانجنوب غرب است. ه سلسیوس بوددرجه  14تا  4 ینب

 ،پاکدشت شمال تا مرکز شهرستان تهران، هایشهرستان غربو  شمال، شرقشهرستان پردیس، تا جنوب  غرب، شمیرانات

 مالرد کریم، تمامی پهنه شهرستانقدس، شهریار و رباط هایشهرستان غربری،  شمال شرق و جنوب غربی شهرستان

 شدهمشخص بندی میانگین دما پهنهطور که در نقشه همان درجه سلسیوس بوده است. 15تا  14دمای هوا بین میانگین 

 دینقشه پهنه بن 0شکل درجه سلسیوس بوده است. 44تا  15 ی هوا بینمیانگین دما بقیه مناطق استان تهران است،

 دهد.نشان می را 1041ماه  آباندمای میانگین 
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 استان نسبت به بلندمدتهای شهرستاناختالف میانگین دمای  بندیپهنه 

 
 با بلند مدت 1041ماه  آباندمای میانگین اختالف  بندیپهنه نقشه. (5)شکل

آن  نشانگر، 1041 ماه آباندر  تهراناستان  هایشهرستاناختالف میانگین دما با بلند مدت  بندیپهنهبررسی نقشه 

بیشتر مناطق . باشدمی سلسیوس رجهد+ 5/3تا  -5/4 بیناستان تهران مناطق اکثر هوای اختالف دمایی میانگین که است 

 ،شواپاکدشت، پیبهارستان،  کریم، مالرد،رباطاسالمشهر،  ،قدس، شهریارتهران، ، شمیرانات دماوند، فیروزکوه، هایشهرستان

قسمتی از شمال غرب  .دهدرا نشان میدرجه سلسیوس  +5/3تا + 5/4بین  میانگین اختالف دمایی و ری ورامینقرچک، 

 اختالف دمایی پردیسشهرستان شرق شمال مرکز تا قسمتی از  ،شمیرانات شهرستان شرقبخشی از ، دماوند شهرستان

بقیه مناطق استان شود شه مشاهده میهمانطور که در نق .دهدرا نشان میدرجه سلسیوس  -5/4تا  -5/4بین  میانگین

دمای اختالف  دیبننقشه پهنه 5شکل .دهدرا نشان میدرجه سلسیوس  +5/4 تا -5/4بین  میانگین اختالف دمایی تهران

 دهد.را نشان می 1041ماه  آبانمیانگین 
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 5845ماه  آبانبررسی رخداد باد در استان طی 
 

 تهراناستان سینوپتیک های ایستگاهدر باد  وضعیت سمت و سرعت
 

 

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

 نام ایستگاه

 حداکثر باد باد غالب

 سمت

 (جهت)

 وقوع درصد

 در ماه
 سرعت (جهت) سمت

(m/s) 

یشمال غرب شهریار    10 494 15 

یغرب )ره(فرودگاه امام   14 344 13 

 44 464 6  غربی آبادمهر فرودگاه

 16 494 6  جنوب شرقی ژئوفیزیک

یشمال شرق شمیران  40 464 13 

 44 494 40   شمال غربی لواسان

 10 144 6   شمال غربی ورامین

 10 464 14  جنوب غربی آبعلی

غربیجنوب  دندماو  14 464 15 

 16 494 14 شمال شرقی چیتگر

یشمال شرق فیروزکوه  14 464 17 
 

گزارش  غربی شمال هات آنو جه یهمتر برثان 44 لواسانو  فرودگاه مهرآباد سیهواشنا هاییستگاهسرعت باد در ا یشینهب

تا  9با سرعت  یبادها فراوانی. باشدمی یهمتر برثان 7/15 سرعت باد ثبت شده در کل استان یشینهب یانگینم .استشده 

سمت و سرعت باد غالب و حداکثر ، 5جدول  .شدبامی 6مطابق جدول استان ینوپتیکس هاییستگاهدر ابر ثانیه متر  17

 دهد.نشان می 1041ماه  آبانهای هواشناسی استان در باد ایستگاه

 
 1041ماه   آبان -د در ایستگاه های هواشناسی استان دیو خیلی شدید فراوانی بادهای ش .(1)جدول

 ایستگاهنام 

ان
یر

شم
 

اه
دگ

رو
ف

 
هر

م
اد

آب
 

ی
عل

آب
وه 

زک
رو
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گر
یت

چ
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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 

 18 1 9 0 10 1 0 22 0 1 0 متر برثانیه 11تا  9

 8 8 8 8 2 8 8 1 8 1 8 متر برثانیه 11بیش از 
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 استان سینوپتیکهای گلباد ایستگاه

 
 

 

 
  

 

 

 

 
 

 
 )ره(چیتگر، دماوند، آبعلی، فرودگاه امام  هواشناسی ایستگاه های 1041ماه  آبان گلباد .(1)شکل

 )ره(نام ایستگاه: فرودگاه امام

 )ره( )ره(خمینی

 نام ایستگاه: دماوند

 نام ایستگاه: آبعلی

 نام ایستگاه: چیتگر
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 لواسان، ژئوفیزیک، شهریار و فیروزکوه هواشناسی هایایستگاه 1041ماه  آبانگلباد  .(2)شکل

 نام ایستگاه: لواسان رشهریانام ایستگاه: 

 نام ایستگاه: ژئوفیزیک نام ایستگاه:فیروزکوه 
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 آبادآبانشمیرانات، ورامین، هواشناسی های ایستگاه 1041ماه   آبانگلباد  .(2)شکل

های سینوپتیک هواشناسی استان تهران آورده شده است که بیانگر فراوانی و درصد گلباد ایستگاه 6و  7، 6های شکلدر 

 . باشدمی1041ماه  آبان باد غالب دروقوع 

 نام ایستگاه: شمیران نام ایستگاه: ورامین

 ادآبمهرنام ایستگاه: فرودگاه 



 
 

14 

 

 1081-80شماره بولتن 

 1081آبان  

 

 5845ماه  آبانرد ااستاند تحلیلی بر وضعیت خشکسالی

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

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

 

 IDW (Inverse distance weighting) بر پایه روشو  یخشکسال یمرکز ملکه توسط  بارش دیرمقادی بنبراساس پهنه

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

طور که در نقشه نشان داده شده همان 1041ماه  آباندوره سه ماهه منتهی به پایان  SPEI استان تهران بر اساس شاخص

 هایهرستانش پهنه وسیعی ازخشکسالی  .استدر استان  شدیدبسیار تا خشکسالی خشکسالی ضعیف بیانگر  غالباَاست 

های تهران و اسالمشهر، مرکز ، شرق شهرستانمالرد بهارستان و رباط کریم، ،شهریار ،قدس شمیرانات، ،ماوندد، فیروزکوه

طور که در نقشه همان بوده است.بسیار شدید  شدید تا خشکسالی خشکسالی های ورامین و ریتا جنوب شهرستان

پهنه  ،و شمیرانات دماوند هایشهرستان غربیهایی از جنوب قسمت است، شدهمشخص خشکسالی استان تهران بندی پهنه

های ورامین و ری، شرق شمال شهرستان قرچک، مامی مناطق شهرستانتهران و پیشوا، ت هایوسیعی از شهرستان

خص مش استان تهران خشکسالیبندی پهنهطور که در نقشه هماندهد. را نشان می متوسطخشکسالی  شهرستان پیشوا

نمایانگر  9لشک .باشدنمایان می خشکسالی ضعیفهنه وسیعی از شهرستان پاکدشت و شمال شهرستان پیشوا، پ است، شده

 است.  1041 آباندوره سه ماهه تا پایان طی  SPEIخشکسالی هواشناسی بر اساس شاخص دی بنپهنه
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 5845ماه  آبانتحلیل سینوپتیکی استان در 
و نفوذ  تا اوراسیا پرفشار حرارتی سیبری گسترش 1041 ماه آبان سطح زمین در های هواشناسیتجزیه و تحلیل نقشه

های همچنین کم فشار حرارتی بر روی کشور تضعیف شده و به عرضرا نشان می دهد. های آن از شمال به کشور زبانه

 تصویراست. آورده شده 14در شکل  آباندر ماه سطح زمین نقشه میانگین ماهانه فشار تر کشیده شده است. جنوبی

نشان را  باریلیم 0تا  4بین  مقدار منفی تهران استانبرای  نسبت به بلند مدت میانگین فشار سطح زمین هنجاریبی

نفی مهنجاری باشد. بیمدت میکه بیانگر کاهش فشار هوا در بیشتر مناطق استان نسبت به مقدار متوسط بلند دهدمی

ای کم فشار هسامانه گسترشو افزایش نسبت به میانگین بلند مدت شار نفوذ کرده فپرهای تر بودن سامانهضعیف نشانگر

را پرارتفاع بر کشور حاکم بودن در اغلب روزها  بارمیلی 544سطح  یهابررسی نقشه سمت چپ باال(. 11)شکل  باشدمی

 هنجاریبیاست. همچنین نقشه آورده شده 14در شکل  بارمیلی 544نقشه میانگین ماهانه ارتفاع تراز  دهد.نشان می

ای ه گونهبمثبت است هنجاری بی دهندهنشان آبانمیانگین بلند مدت ماه  نسبت بهتراز میانی جو میانگین ماهانه ارتفاع 

متر در سطح کشور افزایش پیدا کرده و بیشتر از مقدار  64تا  4طور متوسط حدود ه که متوسط ارتفاع تراز میانی جو ب

بیانگر مساعد بودن شرایط برای پایداری  ری مثبت ارتفاعهنجابی .سمت راست باال( 11)شکل متوسط بلند مدت بوده است 

هوا  یمانوسان د لیتحل .یماهبنابراین در این ماه نسبت به میانگین بلند مدت شاهد افزایش پایداری بوددر منطقه است. 

(. 4 )جدول است داشته افزایش آبانمدت ماه نسبت به میانگین بلندا ماهانه دم نیانگیآن است که م انگریماه ب نیدر ا

شود )شکل درجه( در بیشتر نواحی کشور مشاهده می 3تا  4هنجاری مثبت دمایی )باری بیمیلی 654در تراز  همچنین

و کاهش میانگین فشار در سطح  میلی بار 544افزایش میانگین ارتفاع تراز کامال با (. این افزایش دما پایین سمت چپ 11

دهد که مقدار میلی باری نشان می 444ی آن در تراز هنجاریو بسرعت باد متوسط ماهانه بررسی  .مطابقت داردزمین 

 است تنها در مناطق شمالی استانتغییر محسوسی نداشته نسبت به متوسط بلندمدت باریمیلی 444تراز  سرعت باد

و در برخی روزها با عبور امواج تراز میانی جو  ماه ایندر (. پایین سمت راست 11شکل ) شوددیده می نسبی بادافزایش 

ان افزایش فشار و گرادیان فشار بر روی تهر شاهد، سطح زمیندر افزایش نفوذ پرفشار  با همزمانکاهش ارتفاع ژئوپتانسیلی 

تان اسدر برخی مناطق با رخداد بارش روزهایی  که منجر به ایمبوده تقویت کم فشار در پشت به باد رشته کوه البرز و

های هواشناسی نیز بیانگر روزهایی با وزش های ایستگاهبررسی داده. است هشد استاندر  شدیدوزش باد  وویژه ارتفاعات به

 شدید و بسیار شدید رخداد خشکسالیدر هفته اول آبان ماه، به سبب بارش اندک ماه قبل و باد شدید در این ماه است. 

در مناطق خاک وخیزش موقتی گرد سببوزش باد شدید ، آبانغربی استان در سه ماهه منتهی به  جنوبی و در مناطق

  .گردید غربی و جنوبی استان
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 بانآدر فشار سطح زمین )فشار متوسط سطح دریا(  میانگین (. نقشه14شکل)

 1041ماه 

 در میلی بار 544تراز میانگین ارتفاع (. نقشه 11شکل)

  1041ماه  آبان 
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متوسط و )سمت راست( هنجاریو بی باریلیم 544)سمت چپ(و متوسط ماهانه ارتفاع تراز هنجاریو بی دریامتوسط ماهانه فشار سطح . (12)شکل

 رنوامبدر نیمکره شمالی طی (پایین راستسمت )یهنجاریو بباد متوسط ماهانه  (وسمت چپ پایین)یهنجاریو ببار  یلیم254ماهانه ارتفاع تراز 

2422 

شان می    ها و آمارهای ایستگاه بررسی داده  شناسی ن سامانه دهد که های هوا ستان در این ماه  سبت به   های عبوری از ا ن

در   همچنین. اندشده  شدید منجر به باد این سامانه ها  اغلب  ماه قبل سبب بارش بیشتری در استان شده اند با این وجود    

ست. به طوری        این ماه دوره سیده ا ست، به ثبت ر شده ا سیار کم که منجر به افزایش غلظت آالینده ها  هایی با وزش باد ب

در ادامه های حساااس قرار گرفته اساات.  روز شاااخص کنترل کیفیت هوای تهران در محدوده ناسااالم برای گروه  11که 

به منجر به وزش باد خیلی شدید در تهران شده است،  کهماه  آبان 4تحلیل سینوپتیکی سامانه تاثیرگذار بر استان در روز 

ست.  شده  وردهآعنوان نمونه  شه  13و  14شکل   ا سطح       به ترتیب نق سیلی  سطح زمین و ارتفاع ژئوپتان شار   544های ف

های هواشناسی مربوط به این روز نفوذ زبانه پرفشار از سمت شمال        . نقشه دهندرا نشان می  آبان 4بار مربوط به روز میلی

.  دهدرا نشااان می مناطق مرکزی و جنوب شاارق کشااور بر روی  1414غرب و همچنین مرکز بسااته کم فشااار حرارتی  

ر ب . نفوذ زبانه پرفشار سبب افزایش گرادیان فشار   شود مشاهده می  دریای خزرکم فشار دینامیکی بر روی   مرکزهمچنین 

 جو یانیدر تراز ماست.   روی تهران و تقویت مرکز کم فشار در پشت به باد کوه و افزایش حرکات صعودی در منطقه شده    

کم ارتفاعی نیز بر روی اروپا قرار دارد و امواج  بسته شده و   را بر روی شمال شرق قاره افریقا   دکامتر 575مرکز کم ارتفاع 

ست و  کرده عبورشمالی کشور    به طور متناوب از نوارحاصل از آن   ستان تهران   ا سوم آبان ماه تحت   ا از سی ام مهرماه تا 

متر بر ثانیه رسیده است و به علت وقوع    44و سرعت وزش باد در مناطقی از استان به بیش از    قرار گرفته جاموااین تاثیر 

  همچنین. خشکسالی در مناطق جنوبی و غربی استان همزمان با وزش باد شدید، پدیده توفان و گرد و خاک رخ داده است

اعات  در ارتفدر استان و بارش های پراکنده افزایش ابر  سببانی و حرکات صعودی سطح زمین هماهنگی ناپایداری تراز می

 است. شدهاستان ی شرق
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 (1041  آبان 2) 2422اکتبر  20 یکشنبه در روز (. نقشه فشار سطح زمین )فشار متوسط سطح دریا(13شکل)
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 (1041  آبان 2) 2422اکتبر  20 یکشنبه در روز بار یلیم 544(. نقشه تراز 10شکل)

 

 

 5845ماه   آبانجوی دراستان طی  مخاطراتتحلیلی بر 
سطح زرد و هواشناسی  جوی هشدار 5اند، در این ماه، های جوی که استان را تحت تاثیر قرار دادهبا توجه به سامانه

 و بارش در ارتفاعاتمربوط به وزش باد شدید  . عمده هشدارهای جویصادر شده استیک هشدار جوی سطح نارنجی 

نسبت به ماه گذشته شرایط برای افزایش  سطوح مختلف جو، یماه با توجه به الگو نیا درهمچنین بوده است. استان 

فراهم بوده است و شاخص کنترل کیفیت هوای شهر تهران در روزهای بیشتری در ها جو و افزایش غلظت آالیندهپایداری 

هشدار سطح زرد پایداری و  3 است به طوری که در این ماههای حساس قرار گرفته محدوده ناسالم و ناسالم برای گروه

 . کاهش کیفیت هوا و یک هشدار نارنجی پایداری و کاهش کیفیت هوا صادر شده است
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 5845ماه   آباناستان طی  دیگزارشی از فعالیت های توسعه هواشناسی کاربر
سااامانه  قیاز طراعضااا جلسااه  هیکلبرگزار شااد.   یمجاز قیاز طر یکشاااورز سااکاشاانیجلسااات د هیماه کل نیا در

video.irimo.ir/ostantehran    ر  سامانه مذکو  قیمسئول )از طر  نیب شیتوسط پ  ینیب شیمتصل شده و ضمن ارائه پ

آگاه شاده و در انتها ضامن     ندهیچند روز آ یصاادره برا  ینیب شیو پ یجو طیاز شارا  زیاعضاا ن  گری( دیو بصاورت مجاز 

 .  ندینمایرا صادر م یکشاورز یهواشناس هیپرسش و پاسخ توص

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

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

 .  شودمی ارسال زین یجهاد کشاورز

 نیدر ب شااتریو انسااجام ب تیتقو زی)تهک( و ن یکاربرد یو توسااعه هواشااناساا یاهداف سااازمان یدر راسااتا نیهمچن

س  ضور آقا  صورت ماهانه ه ات منظم بهمکاران جل ستان     مدیر یغالم انیبا ح سی ا شنا ست گروه    خو و گزل کل هوا سرپر

الزم   یزیخصااوا برنامه ر نیو تبادل نظر شااد و در ا حثتهک ب یکار یندهایبرگزار شااد که در خصااوا فرا قاتیتحق

 بعمل آمد.
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 معرفی گلباد -3پیوست شماره 

ه مشخصه و سباشد های باد در یک منطقه میگلباد، نمودار و شکلی اقلیم شناختی برای نمایش مشخصات و ویژگی

دهد: فراوانی وقوع باد، سرعت باد و جهت باد. منظور از فراوانی وقوع باد، تعداد اصلی شاخص باد را نمایش می

هایی که برای شاخص باد انجام شده و باد به وقوع پیوسته است. سرعت باد نشانگر میزان جریان هوا دیدبانی

 دهد که یکی از جهاتود و جهت باد، جریان غالب باد را نشان میشباشد که با نات یا متر بر ثانیه سنجیده میمی

باشد. دایره وسط این گلباد میزان باد آرام در باشد. ساختار کلی گلباد به شکل گل باز شده میاصلی و فرعی می

ها، نشانگر سرعت باد و ها نیز نمایشگر سرعت و جهت باد است. ضخامت گلدهد گلیک منطقه را نمایش می

ی و گردند و به دو روش دستها 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 شود. در روش دستی ابتدا شاخصافزاری تهیه مینرم

ها نسبت به کل گرفته و سپس درصد هر یک از شاخصفراوانی باد، باد آرام، سرعت و جهت باد محاسبه شده 

گردد. برای ترسیم گلباد به روش ها بر حسب این درصد ترسیم میشود.میزان قطر دایره و طول و ضخامت گلمی

افزار تریننرمافزار ویژه گلباد گردد. عمدهتهیه شده و وارد نرم Excel افزاری باید آمار و اطالعات در یک فایلنرم

های هم مرکزی تشکیل است. نمودارهای به دست آمده از دایره WR-plotافزار د استفاده در ترسیم گلباد نرممور

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

غربی، غربی و ، جنوبشرقی، جنوبقی، جنوبشرقی، شرها غالباً در هشت سمت شمال، شمالبر روی دایره

بندی گروه دسته 6های باد نیز بر اساس روش سازمان هواشناسی جهانی به شود. سرعتغربی نمایش داده میشمال

ر شود. اگر فراوانی هها مشخص میشوند. آنگاه فراوانی هر گستره سرعت باد با توجه به سمت باد بر روی دایرهمی

های مختلف با یکدیگر جمع شوند و فراوانی آرامه نیز به آن افزوده شود، حاصل صدرصد را نشان تگستره در سم

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

وان تشوند.از کاربردهای گلباد میی)توپوگرافی( دشوار است زیرا اثرات محلی باعث تغییرات مهمی در جریانات هوا م

های ورزشی و غیره، عدم استقرار صنایع ها، زمینهای شهری، طراحی باند فرودگاهبه آمایش سرزمین، طراحی

سنجی برای استفاده از انرژی باد یابی جهت گسترش فضای سبز، و امکانآالینده در جهت باد غالب منطقه، مکان

 اشاره کرد.
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 و تشکر تقدیر
 

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

به سبب تهیه تعدادی از جداول، نمودارها و نقشه های مورد استفاده در این بولتن که پس از تولید در 

 از گردد. مقیاس کشوری و انجام برش استانی دراختیار این اداره کل قرارگرفته است ابر

روه و همکاران گ نسترن قبادیخو، نویسندگان این بولتن همچنین از تمامی همکاران استانی) مجید گزل -2

پیش بینی و پایش ( که به نحوی در تهیه اطالعات الزم برای تدوین آن نقش داشتند سپاسگزاری و تقدیر 

 نمایند. می


