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چکیده
در این فصل میانگین دمای هوا به  18/7درجه سلسیوس رسید که نسبت به بلند مدت  2/9درجه سلسیوس گرمتر بوده
است .گرمترین و سردترین شهرستان های استان بترتیب ساوه با  20/3درجه سلسیوس و کمیجان و شازند با  16/9درجه
سلسیوس بوده است .میانگین حداقل دمای استان  10/9درجه سلسیوس بوده که نسبت به بلند مدت 1/7گرمتر است و
میانگین حداکثر دما در این فصل نیز 26/6درجه سلسیوس که نسبت به بلند مدت  4گرمتر بوده است.
پهنه بندی وضعیت خشکسالی استان مرکزی بهار  1400نشان می دهد؛ اغلب شهر هاای اساتان در وضاعیت خشکساالی
متوسط تا شدید و حتی در برخای ناااش شهرساتان سااوه و زرندیاهج دلیجاانج شاازندج خناداو و کمیجاان در وضاعیت
خشکسالی بسیار شدید بوده است .مناطای کم از شهرستان های اراکج محالت و دلیجان در وضعیت خشکسالی خفیف
تا نرمال بوده اند.
وضعیت بارش استان مرکزی در بهار1400نشان می دهد؛ بطور میانگین در سال جاری  17/9میلیمتر بارش گزارش شده
که نسبت به سال گذشته  80/2درصدکاهش داشته است و نسبت به بلند مدت -72/5درصد کاهش را نشان دادهاند.
بارش های سال گذشته و بلند مدت در بهار به طور میانگین  131/7و  90/4میلیمتر ثبت شده است.
در این فصل به طور کلی در هر ماهج عبور امواج ناپایدار و سامانه های بارشی به طور متناوو موجب وقوع بارشهایی
در استان مرکزی شدند .بطور کلی در فصل بهار استان مرکزی از بارش های خوبی برخوردار نبود .وضعیت سمت و
سرعت باد در ایستگاههای سینوپتیک استان مرکزی نشان می دهد؛ در فصل بهار  1400شازند با  33متر بر ثانیه بیشترین
باد بیشینه را گزارش کرده است و غرق آباد با  17متر بر ثانیه کمترین باد بیشینه را داشته است .بر اساس وضعیت
مخاطرات جوی استان در این فصل در فروردین ماه  1400سه هشدار سطح نارنجی دو هشدار سطح زرد در اردیبهشت
ماه 1400سه هشدار سطح زرد و در خرداد ماه 1400یک هشدار سطح زرد صادر شده است.
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تحلیلی ر وضعیت همدیدی است ن مرکزی
در این فصل به طور کلی در هر ماهج عبور امواج ناپایدار و سامانه های بارشی به طور متناوو موجب وقوع بارشهای در استان مرکزی
شدند .بطور کلی در فصل بهار استان مرکزی از بارش های خوبی برخوردار نبود .بر همین اساس تحلیل همدیدی وضعیت جوی استان به
شرح زیر می باشد.

تحلیل سینوپتیکی است ن د فرو دین م ه
استان مرکزی در فروردین ماه تحت تاثیر سامانه ناپایدار ضعیف قرار گرفتج که به طور کلی دارای بارش های مطلوبی در این ماه از فصل
سال نبود .با توجه به شکل  1ناشه سطح  500میلی باری حکایت از وجود سلول کم ارتفاع واقع بر غرو ترکیه از  11فروردین بودکه با
ارسال امواج با دامنه کوتاه سبب ناپایداری هایی در منطاه تا روز  13فرورودین  1400شد .از روز  12فروردین سلول باز شده و تا 14
فروردین موج اصلی از روی کشور عبور کرد .در سطح  850میلی باری جریانات جنوبی شد که عالوه بر افزایش دمای شبانه سبب ایجاد
گردوخاک در شمال عربستانج جنوو عراق و خوزستان شدو به منطاه ما نیز رسید.

شکل  : 1سطح 500میلی بار (باال) و سطح  850میلی بار(پایین) ()1400/01/11
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تحلیل سینوپتیکی است ن د ا دیب شت
استان مرکزی در اردیبهشت ماه تحت تاثیرسه سامانه ناپایدار قرار گرفتجدرشکل  2ناشه  500میلی باری نشان می دهد که منطاه بر روی
پشته قرار دارد هر چند گذر امواج کوتاه کم دامنه سبب ناپایداری های ضعیف جو شد .با این حال در روزهای  6اردیبهشت تا  7اردیبهشت
با عبور موج اصلی سیستمج سبب ناپایداری هوا و بارش باران بیشتر در نواحی شمالی استان مرکزی شد.

شکل  : 2سطح 500میلی بار (باال) ()1400/02/05وسطح  850میلی بار (پایین) ()1400/02/05
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تحلیل سینوپتیکی است ن د خرداد م ه
استان مرکزی در خرداد ماه تحت تاثیر یک سامانه ناپایدار قرار گرفتجشکل  3تحلیل ناشه  500میلی باری در  :1400/03/02سلول کم
ارتفاع واقع بر مرکز ترکیه دیده شد که بتدریج به نواحی شرقی تر نفوذ کرده و سبب ناپایداری های در کشور و استان مرکزی شد .و سبب
رگبار های پراکندج وزش باد های شدید و رعدو برق در نااش مختلف استان شد.

شکل  : 3سطح 500میلی بار (باال) ( )1400/03/02و سطح  850میلی بار (پایین) ()1400/03/02
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تحلیلی ر وضعیت مخ طرات جوی است ن مرکزی
در فروردین ماه  1400سه هشدار سطح نارنجی و دو هشدار سطح زرد (زرد :آگاه باشید -نارنجی :مراقب باشید-قرمز :اقدام
کنید) صادر شد.
روز چهارشنبه ( 1400/01/4هشدار سطح نارنجی) با ورود یک سامانه ناپایدار جوی از روز سه شنبه به کشور این سامانه در استان عمدتا
موجب وزش باد شد .بویژه در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه وزش باد بسیار شدید بود .سرعت وزش باد در ایستگاه های شازند و خمین به 120و 115
کیلومتر بر ساعت رسید که در مناطای از استان خساراتی را بر سازه ها و تاسیسات موجب شد.

روز شنبه ( 1400/01/07هشدار سطح نارنجی) به دلیل نفوذ یک سامانه پرفشار از مناطق شمال غرو کشور و تغییرات فشار جو
سرعت وزش باد در ساعاتی از روز شنبه بسیار شدید بود .بعالوه با استارار سامانه پرفشار و همچنین با شمالی شدن جریانات جوی دمای هوا
بطور محسوسی کاهش یافت .طی فعالیت این سامانه سرعت وزش باد در نااطی از استان به بیش از  100کیلومتر بر ساعت رسید که
خساراتی را به سازه ها و تاسیسات وارد نمود .همچنین دما در نااطی از استان به زیر صفر کاهش پیدا کرد که در مناطای خسارت به
محصوالت کشاورزی استان را موجب شد.
روز سه شنبه(  1400/01/11هشدار سطح زرد) ورود یک سامانه بارشی نسبتا ضعیف موجب ناپایداری هوا بصورت رگبار باران پراکنده
باران و رعدوبرق و وزش باد نسبتا شدید تا شدید شد .در برخی نااش استان پدیده رگبار و رعدوبرق گزارش شد که با توجه به میزان بارش ها خسارتی
گزارش نشد.

روز شنبه (  1400/01/14هشدار سطح زرد) به دلیل ریزش هوای سرد دمای کمینه هوا بطور میانگین در استان بین  9تا  11درجه کاهش
یافت .دما در نااطی از استان به زیر صفر رسید که موجب خساراتی به محصوالت زراعی و باغی گشت شود.

در اردیبهشت ماه 1400سه هشدار سطح زرد (زرد :آگاه باشید -نارنجی :مراقب باشید-قرمز :اقدام کنید) صادر شد.
روزیکشنبه( 1400/02/12هشدار سطح زرد) ورود سامانه بارشی به کشور موجب ناپایداری هوا بصورت رگبار و رعدوبرقج تگرگ و وزش
باد شدید موقتی در مناطای از استان شد .در ساعاتی در برخی از مناطق استان ناپایداری ها تشدید شد که به دلیل ویژگی رگبارهای فصل
بهار و شدت گرفتن ناطه ای بارش ها موجب آبگرفتگی در معابر و روان آو و سیالبی شدن برخی مسیل هاج تگرگ در برخی مناطق بویژه
نوار شرق استان شد.
روز سه شنبه(  1400/02/ 20هشدار سطح زرد) به دلیل وجود ناپایداریهای همرفتی از سه شنبه تا جمعه شاهد رگبار باران بودیم.
هر چند با توجه به ویژگی بارش های رگباریج بارش ها از نظر شدت و توزیع مکانی دارای پراکندگی زیادی بود اما طی این مدت بویژه
در روز سه شنبه در نیمه شمال استان و طی روزهای چهارشنبه تا جمعه در سراسر استانج با شدت گرفتن منطاه ای رگبار هاج سبب وقوع
رعدوبرق و تگرگ و تندبادهای شد .ایستگاه بارانسنج ورده از شهرستان زرندیه گزارش  39میلیمتر بارش باران ثبت شده را داشت.
روز شنبه(  1400/02/25هشدار سطح زرد) تداوم ناپایداری های همرفتی سبب شدت گرفتن ناطه ای رگبارها و وقوع رعدوبرق و تگرگ و
تندباد های موقتی در برخی از نااش نوار جنوو استان شامل شهرستان های خمینج محالتج دلیجان و بخش هایی از شهرستان اراک و شازند شد.
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در خرداد ماه 1400یک هشدار سطح زرد (زرد :آگاه باشید -نارنجی :مراقب باشید-قرمز :اقدام کنید) صادر شد.
روز سه شنبه( 1400/03/04هشدار سطح زرد) به دلیل عبور سامانه ناپایدار بارشی سرعت وزش باد در برخی از نااش استان بویزه مناطق
غرو و جنوو غرو استان ( شهرستان های شازند و خنداو) شدید بود که سبب آسیب به سازه های ناپایدارج پوشش گلخانه ها و پرتاو
اشیا سبک شد .از طرفی کاهش دید افای و کیفیت هوا به دلیل پدیده گردوخاک نیز گزارش شد .همچنین در برخی از نااش استان
ناپایداری های همرفتی بصورت رگبار و رعدوبرق اتفاق افتاد.
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تحلیلی ر وضعیت دم ی است ن مرکزی
اطالع ت دم ی است ن و مق یسه

لند مدت

جدول شم ه( ) :جدول دم است ن و مق یسه

لند مدت د

در این فصل میانگین دمای هوا به  18/7درجه سلسیوس رسید که نسبت به بلند مدت  2/9درجه سلسیوس گرمتر بوده
است .گرمترین و سردترین شهرستان های استان بترتیب ساوه با  20/3درجه سلسیوس و کمیجان و شازند با  16/9درجه
سلسیوس بوده است .میانگین حداقل دمای استان  10/9درجه سلسیوس بوده که نسبت به بلند مدت 1/7گرمتر بوده
است و میانگین حداکثر دما در این فصل نیز 26/6درجه سلسیوس بودکه نسبت به بلند مدت  4گرمتر بوده است.
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دم ه ی حدی است ن و مق یسه

لندمدت

جدول 2نشان می دهد بیشینه دماها در فصل بهار در خرداد ماه اتفاق افتاده است .در سال جاری در سیزدهم
خرداد 1400حداکثر دما از ساوه  41/6درجه سلسیوس و حداکثر دما در سال گذشته سی ام خرداد 1399ج از ساوه با
 40/9درجه سلسیوس بوده است .بیشترین دمای ثبت شده بلندمدت نیز در بهار از شهر ساوه با  41/2درجه سلسیوس در
تاریخ 1394/03/31بوده است.
جدول 3نشان می دهد حداقل دمای فصل بهار  1400ج ازشازند با  -5/7درجه سلسیوس در نهم فروردین و حداقل
دمای سال  1399از شهرستان تفرش با  -2/3درجه سلسیوس چهارم خرداد گزارش شده است .حداقل دمای بلندمدت از
شهرشازند با  -7/8درجه سلسیوس در دوم فروردین  1391ثبت شده است.
جدول شم ه(: )2دم ی یشینه مطلق

سل

س ل 399

لندمدت

41/6

40/9

41/2

ساوه

ساوه

1400/03/13

1399/03/30

ساوه
1394/03/31

جدول شم ه(:)3دم ی کمینه مطلق

س ل 399

لندمدت

-5/7

-2/3

-7/8

شازند

تفرش

شازند

1400/01/09

1399/01/04

1391/01/02

سل
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پ نه ندی می نگین دم ی ش رست نه ی است ن مرکزی

شکل شم ه ( ):پ نه ندی می نگین دم ی ش رست ن ه ی است ن مرکزی د

پهنه بندی میانگین دمای شهرستانهای استان در فصل بهار نشان می دهد؛ در اغلب نااش استان مرکزی دمای میانگین
بین  10تا  20درجه سلسیوس بوده استج بجز مناطای از شهرستان های زرندیهج ساوهج دلیجانج خمینج محالتج تفرش و
آشتیان که دمای هوا  20تا  25درجه سلسیوس بوده است.
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پ نه ندی اختالف می نگین دم ی ش رست نه ی است ن نسبت ه لند مدت

شکل شم ه (:)5پ نه ندی اختالف می نگین دم ی ش رست ن ه ی است ن نسبت ه لند مدت399

بنابر شکل شماره  6پهنهبندی اختالف میانگین دمای شهرستانهای استان نسبت به بلند مدت نشان می دهد؛ در اغلب
نااش استان اختالف دما از میانگین  1/5تا  4/5درجه سلسیوس و بطور پراکنده در نااطی تا بیشتر از 4/5درجه سلسیوس
گرم تر بوده است .در نااطی غرو کمیجان و زرندیه استان اختالف دما از میانگین  0/5تا  1/5درجه سلسیوس بیشتر
بوده است.
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تحلیلی ر وضعیت

ش است ن مرکزی

جدول شم ه( :)7اطالع ت

ش است ن مرکزی

وضعیت بارش استان مرکزی در بهار1400نشان می دهد؛ بطور میانگین در سال جاری  17/9میلیمتر بارش گزارش شده
که نسبت به سال گذشته  80/2درصدکاهش داشته است و نسبت به بلند مدت -72/5درصد کاهش را نشان داده است.
بارش های سال گذشته و بلند مدت در بهار به طور میانگین  131/7و  90/4میلیمتر ثبت شده است.
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د صد تأمین

ش س ل آ ی است ن مرکزی

نمودا شم ه (:)8نمودا د صد ت مین

ش س ل آ ی است ن مرکزی د س ل

درصد تأمین بارش سال آبی استان مرکزی نشان می دهد؛ بارش ها در سال جاری در استان حدود  6درصاد ساال آبای
بلندمدت بوده است در حالی که بارش بلندمدت فصل بهار حدود  32درصد سال آبی می باشد.
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پ نه ندی مجموع

ش است ن مرکزی

شکل شم ه ( :)6الگوی پ نه ندی مجموع

ش است ن

پهنهبندی مجموع بارش بهار استان مرکزی نشان می دهد؛در اغلب نااش استان مجماوع باارش باین 2تاا 20میلیمتار و در
نواحی جنوو غربی استان و بخش هایی محدود از اراکج آشتیانج تفرشج کمیجاانج خناداوج سااوهج زرندیاه و خماین
مجموع بارش ها  28تا  55میلیمتر بوده است.
.
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فصلنامه بهار 1400
شماره 1400-1

اداره کل هواشناسی استان مرکزی

تحلیلی ر وقوع د د است ن طی
وضعیت سمت و سرعت د د ایستگ هه ی سینوپتیک است ن مرکزی
جدول شم ه( :)5وضعیت سمت و سرعت د د فصل

د غ لب
ن م ایستگ ه

حداکثر د

سمت

د صد وقوع

(ج ت)

د فصل

سمت (د جه)

سرعت
()m/s

اراک

شمال غرب

10

270

20

آشتیان

شمال غرب

24

310

19

دلیجان

جنوب شرق

24

220

25

غرق آباد

شمال غرب

22

300

17

خمین

جنوب غرب

12

150

32

خنداب

جنوب غرب

12

240

18

کمیجان

جنوب غرب

16

25

180

محالت

جنوب غرب

16

230

28

ساوه

شمال

12

220

24

شازند

جنوب غرب

14

170

33

تفرش

جنوب شرق

24

240

23

زرندیه

شمال غرب

24

240

23

وضعیت سمت و سرعت باد در ایستگاههای سینوپتیک استان مرکزی نشان می دهد؛ در فصل بهار  1400شازند با 33
متر بر ثانیه بیشترین باد بیشینه را گزارش کرده است و غرق آباد با  17متر بر ثانیه کمترین باد بیشینه را داشته است .در
این فصل جهت باد غالب عمدتا شمال غربی وجنوو غربی بوده است.
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فصلنامه بهار 1400
شماره 1400-1

اداره کل هواشناسی استان مرکزی

گلب د ایستگ هه ی سینوپتیک است ن مرکزی
ش زند

س وه

تفرش

غرق آ د

گلب د شم ه( ) :گلب د

ایستگ ه ه ی س وه ،ش زند،غرق آ د وتفرش
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فصلنامه بهار 1400
شماره 1400-1

اداره کل هواشناسی استان مرکزی

ا اک

کمیج ن

دلیج ن

آشتی ن

خنداب

خمین

محالت

شکل شم ه( ) :گلب د

ز ندیه

ایستگ ه ه ی ا اک ،آشتی ن ،دلیج ن ،خمین ،خنداب ،کمیج ن ،محالت و ز ندیه
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فصلنامه بهار 1400
شماره 1400-1

اداره کل هواشناسی استان مرکزی

تحلیلی ر وضعیت خشکس لی است ن مرکزی

شکل شم ه ( :)7پ نه ندی خشکس لی است ن مرکزی

پهنه بندی وضعیت خشکسالی بهار  1400استان مرکزی نشان می دهد؛ اغلب شهر هاای اساتان در وضاعیت خشکساالی
متوسط تا شدید و حتی در برخای ناااش شهرساتان سااوه و زرندیاهج دلیجاانج شاازندج خناداو و کمیجاان در وضاعیت
خشکسالی بسیار شدید بوده است .مناطای کم از شهرستان های اراکجمحالت و دلیجان در وضعیت خشکسالی خفیف
تا نرمال بوده اند.
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فصلنامه بهار 1400
شماره 1400-1

اداره کل هواشناسی استان مرکزی

تقدیر و تشکر

 -1به این وسیله مراتب تادیر و تشکر نویسندگان این اثر از همکاران مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران
خشکسالی به سبب تهیه تعدادی از جداولج نمودارها و شکل های مورد استفاده در این فصلنامه که
پس از تولید در مایاس کشوری و انجام برش استانی در اختیار این اداره کل قرارگرفته است ابراز
میشود.
 -2نویسندگان این فصلنامه همچنین از تمامی همکاران استانی(همکاران پرتالش دیدبانیج فنیج فناوری
اطالعات و پیش بینی) که به نحوی در تهیه اطالعات الزم برای تدوین آن ناش داشتند سپاسگزاری
و تادیر می نمایند.
نویسندگ ن ولتن:

مژگان فالح زاده (کارشناس هواشناسی ماهواره ای)
محمود امیدی (رییس گروه تحایاات هواشناسی کاربردی)
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