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فصلنامه بهار 1400
شماره 1400-1

اداره کل هواشناسی استان مرکزی

چکیده
در فصل تابستان میانگین دمای هوا به  26/1درجه سلسیوس رسید که نسبت به بلند مدت  1/1درجهه سلسهیوس مه ته
بوده است .م ت ین و س دت ین شه ستان های استان بت تیب ساوه با  27/8درجه سلسیوس و کمیجان و شهانند بها 23/7
درجه سلسیوس بوده است.
پهنه بندی وضعیت خشکسالی  6ماهه منتهی به شه یور  1400استان م کزی نشان می دهد؛ اغلب شه های استان در
وضعیت خشکسالی بسیار شدید بوده است .مناطقی ان شه ستان های استان در وضعیت خشکسالی شدید بوده اند .در
نقاطی محدود ان ساوه ،نرندیه ،کمیجان ،خنداب ،خمین ،محالت و شانند خشکسالی متوسط حاکم بوده است.
وضعیت بارش استان م کزی در تابستان  1400نشان می دهد؛ بطور میانگین در سال جاری تنها  0/7میلیمت بارش
مزارش شده که نسبت به بلند مدت  84/4درصد کاهش را نشان می دهد .بارش های سال مذشته و بلند مدت در
تابستان به طور میانگین  4/0و  4/3میلیمت ثبت شده است .بطور کلی آمار بلندمدت بیانگ آن است که اغلب بارش
سال آبی در استان م کزی قبل ان تابستان دریافت می شود.
در این فصل به طور کلی در ه ماه ،عبور امواج ناپایدار و سامانه های بارشی ضعیف به طور متناوب موجب وقوع
بارشهای پ اکنده در استان م کزی شدند .البته در فصل تابستان استان م کزی ان بارش های خوبی ب خوردار نبود.
وضعیت سمت و س عت باد در ایستگاههای سینوپتیک استان م کزی نشان می دهد؛ در فصل تابستان  1400خمین با 24
مت ب ثانیه بیشت ین باد بیشینه را مزارش ک ده است و اراک با  11مت ب ثانیه کمت ین باد بیشینه را داشته است .در این
فصل جهت باد غالب عمدتا شمال ش قی وجنوب ش قی بوده است.
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فصلنامه بهار 1400
شماره 1400-1

اداره کل هواشناسی استان مرکزی

تحلیلی بر وضعیت همدیدی استان مرکزی تابستان1400
در این فصل به طور کلی در ه ماه ،عبور امواج ناپایدار و سامانه های بارشی ضعیف به طور متناوب موجب وقوع بارشهای پ اکنده در
استان م کزی شدند .البته در فصل تابستان استان م کزی ان بارش های خوبی ب خوردار نبود.

تحلیل سینوپتیکی استان در تیر ماه 1400
استان م کزی در تی ماه تحت تاثی دو سامانه ناپایدار ق ار م فت ،شکل : 1تحلیل نقشه  500میلی باری حاکمیت پشته ب روی منطقه و
ت انهای پایین ت ب خورد هوای م

خشک غ بی با توده هوای م

و م طوب ش قی ب روی نام س سبب افزایش اب در ساعات

بعدانظه و اولیه شب شد که سبب رمبار های پ اکنده ،ونش باد و رعدو ب ق درمناطق جنوب و جنوب غ بی استان شد.

شکل  : 1سطح 500میلی بار (باال) ()1400/04/08وسطح  850میلی بار (پایین) ()1400/04/08
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فصلنامه بهار 1400
شماره 1400-1

اداره کل هواشناسی استان مرکزی

شکل  :2تحلیل نقشه  500میلی باری حاکی ان استق ار پ ارتفاع جنب حاره می باشد و در ت انهای پایین ت با افزایش ارتفاع ستون جو
دمای هوا افزایش می یابد .در شمال استان بارش های پ اکنده باران مزارش شده است.

شکل : 2سطح 500میلی بار (باال) ()1400/04/27وسطح  850میلی بار (پایین) ()1400/04/27
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فصلنامه بهار 1400
شماره 1400-1

اداره کل هواشناسی استان مرکزی

استان م کزی در م دادماه تحت تاثی دو سامانه ناپایدار ق ار م فت ،شکل :3مذر امواج کوتاه کم دامنه ان نواحی شمالی کشور سبب
ناپایداری هایی در کشور شد که ب روی استان م کزی افزایش اب و ناپایداری های هم فتی را موجب شد .در نقاطی ان استان پدیده رمبار
و رعدوب ق مزارش شد.

شکل  :3سطح 500میلی بار (باال) ()1400/05/08وسطح  850میلی بار (پایین) ()1400/05/08
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فصلنامه بهار 1400
شماره 1400-1

اداره کل هواشناسی استان مرکزی

شکل  :4تحلیل نقشه  500میلی باری حاکی ان عبور امواج کوتاه کم دامنه می باشد که موجب ناپایداری به صورت افزایش اب ناکی در
ساعات بعدانظه و اولیه شب بود .ه چند بارش قابل مالحظه ای انتظار نمی رفت اما امکان وقوع رمبارهای خفیف و پ اکنده بصورت
نقطه ای در ب خی ان مناطق بود .در نقاطی ان استان پدیده رمبار و رعدوب ق مزارش شد.

شکل  : 4سطح 500میلی بار (باال) ()1400/05/13وسطح  850میلی بار (پایین) ()1400/05/13
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فصلنامه بهار 1400
شماره 1400-1

اداره کل هواشناسی استان مرکزی

استان م کزی در شه یور ماه تحت تاثی سامانه ناپایدار بارشی ق ار نگ فت ،در رون  18شه یور ماه با توجه به ج یانات سطحی ش ق سو،
افزایش س عت ونش باد و خیزش م دوخاک محلی در مناطق مستعد استان بویژه در مناطق همجوار کوی میقان پیش بینی شد.
نقشه  500میلی باری حاکی ان تداو حاکمیت پ ارتفاع جنب حاره می باشد.
تحلیل نقشه  700میلی باری حاکی ان ج یانات سطحی ش ق سو می باشد و خ وجی مدل ها در ساعات رون حاکی ان افزایش س عت ونش
باد و خیزش م دوخاک محلی در مناطق مستعد استان بویژه در مناطق همجوار کوی میقان می باشد.

شکل : 5سطح 500میلی بار (باال) ()1400/06/18وسطح  850میلی بار (پایین) ()1400/06/18
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فصلنامه بهار 1400
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اداره کل هواشناسی استان مرکزی

تحلیلی بر وضعیت مخاطرات جوی استان مرکزی تابستان1400
در تی ماه 1400دو هشدار سطح نرد (زرد :آگاه باشید -نارنجی :مراقب باشید -قرمز :اقدام کنید) صادر شد.
روندوشنبه( 1400/04/21هشدار سطح نرد) افزایش س عت ونش باد های ش قی در بیابان های م کزی کشور و خیزش م دوخاک و
انتقال به استان سبب کاهش کیفیت هوا و دید افقی در اراک و سای مناطق استان م کزی شد .در این هشدار کاهش کیفیت ب ای تما م وه
ها حساس صادر شده است.
روندوشنبه( 1400/04/23هشدار سطح نرد) تداو پدیده م دوخاک سبب کاهش کیفیت هوا و دید افقی در اراک وسای مناطق استان
م کزی شد .ش ایط ناسالم هوا ب ای تما م وه ها اتفاق افتاد.
در م داد ماه  1400چهار هشدار سطح نرد (زرد :آگاه باشید -نارنجی :مراقب باشید -قرمز :اقدام کنید) صادر شد.
رون شنبه( 1400/05/02هشدار سطح نرد) با توجه به افزایش س عت باد های ش ق سو در بیابان های م کزی کشور ب ای دو رون آینده
وقوع پدیده م دوخاک در این نواحی و انتقال به استان پیش بینی شد .دید افقی و کیفیت هوا در ب خی ان مناطق استان کاهش یافت که
اجتناب ان ت دد های غی ض وری در محیط های بان ب ای م وه های حساس و عد فعالیت های ورنشی در محیط های بان و آمادمی
دستگاه های اج ایی ذی ربط ان جمله م اکز درمانی در هشدار صادره مورد توصیه ق ارم فته بود.
مجددا در رون چهارشنبه( 1400/05/06هشدار سطح نرد) ،رون شنبه( 1400/05/09هشدار سطح نرد) و رون شنبه( 1400/05/23هشدار
سطح نرد) با افزایش س عت باد های ش ق سو در بیابان های م کزی کشور ،احتمال وقوع م دوخاک در این نواحی و انتقال به استان
م کزی پیش بینی شد که موجب کاهش دید افقی و کیفیت هوا در ب خی ان مناطق استان شد .در هشدار صادر شده اجتناب ان ت دد های
غی ض وری در محیط های بان ب ای م وه های حساس ،عد فعالیت های ورنشی در محیط های بان و آمادمی دستگاه های اج ایی ذی
ربط ان جمله م اکز درمانی تاکید شد.
در شه یور ماه  ، 1400یک هشدار سطح نرد (زرد :آگاه باشید -نارنجی :مراقب باشید -قرمز :اقدام کنید) صادر شد.
روندوشنبه( 1400/06/18هشدار سطح نرد) صادر شد که حاکی ان افزایش س عت ونش باد در استان طی ساعات بعدانظه دوشنبه بود
بطوری که پیش بینی شدس عت باد لحظه ای در ب خی ان نقاط به حدود  50کیلومت ب ساعت ب سد .خیزش م دوخاک محلی در مناطق
مستعد استان بویژه در مناطق همجوار کوی میقان پیش بینی می شد که می توانست موجب کاهش کیفیت هوا در این مناطق ان جمله شه
اراک شود .لذا موارد ذیل توصیه شد:
 در حد امکان اجتناب ان ت دد های غی ض وری در محیط های بان ب ای م وه های حساس عد فعالیت های ورنشی در محیط های بان -آمادمی دستگاه های اج ایی ذی ربط ان جمله م اکز درمانی
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اداره کل هواشناسی استان مرکزی

تحلیلی بر وضعیت دمای استان مرکزی تابستان1400
اطالعات دمای استان و مقایسه با بلند مدت

جدول شماره( :)1جدول دمای استان و مقایسه با بلند مدت در تابستان 1400

بناب جدول شماره  1در این فصل میانگین دمای هوا به  26/1درجه سلسیوس رسید که نسبت به بلند مدت  1/1درجه
سلسیوس م ت بوده است .م ت ین و س دت ین شه ستان های استان بت تیب ساوه با  27/8درجه سلسیوس و کمیجان
و شانند با  23/7درجه سلسیوس بوده است .میانگین حداقل دمای استان  18/3درجه سلسیوس بوده که نسبت به بلند
مدت 0/9م ت بوده است و میانگین حداکث دما در این فصل نیز 34/0درجه سلسیوس بودکه نسبت به بلند مدت 1/2
درجه سلسیوس م ت بوده است.
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فصلنامه بهار 1400
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اداره کل هواشناسی استان مرکزی

دماهای حدی استان و مقایسه با بلندمدت
جدول  2نشان میدهد بیشینه دماها در فصل تابستان در تی ماه اتفاق افتاده است .در سال جاری در چهاردهم تی 1400
حداکث دما در ساوه  43/2درجه سلسیوس و حداکث دما در سال مذشته هفتم م داد  ،1399در ساوه  42/6درجه
سلسیوس بوده است .بیشت ین دمای ثبت شده بلندمدت نیز در تابستان ان شه ساوه با  45/0درجه سلسیوس در تاریخ
 1397/04/29بوده است.
جدول 3نشان می دهد حداقل دمای فصل تابستان  ، 1400در شانند با  7/4درجه سلسیوس در سی شه یور و حداقل
دمای سال  1399در شانند با  6/7درجه سلسیوس بیست و هشت ا شه یور مزارش شده است .حداقل دمای بلندمدت
در شانند با  3/0درجه سلسیوس در سی شه یور  1394ثبت شده است.
جدول شماره(: )2دمای بیشینه مطلق تابستان1400

سال 1400

سال 1399

بلندمدت

43/2

42/6

45/0

ساوه

ساوه

1400/04/14

1399/05/07

ساوه
1397/04/29

جدول شماره(:)3دمای کمینه مطلق تابستان1400

سال 1400

7/4
شانند
1400/06/30

سال 1399

بلندمدت

6/7

3/0

شانند

شانند

1399/06/28

1394/06/30
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پهنهبندی میانگین دمای شهرستانهای استان مرکزی

شکل شماره (:)6پهنه بندی میانگین دمای شهرستان های استان مرکزی در تابستان 1400

پهنه بندی میانگین دمای شه ستانهای استان در فصل تابستان نشان می دهد؛ در اغلب نقاط استان م کزی دمای میانگین
بین  25تا  30درجه سلسیوس بوده است ،در شه ستان شانند و در مناطقی ان سای شه ستان ها بجز محالت میانگین دما
 20تا  25درجه سلسیوس بوده است .در ب خی نواحی ش قی ساوه و نرندیه میانگین دما  30تا  35درجه سلسیوس نیز
بوده است.
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فصلنامه بهار 1400
شماره 1400-1

اداره کل هواشناسی استان مرکزی

پهنهبندی اختالف میانگین دمای شهرستانهای استان نسبت به بلند مدت

شکل شماره (:)7پهنه بندی اختالف میانگین دمای شهرستان های استان نسبت به بلند مدت1399

بناب شکل شماره  7پهنهبندی اختالف میانگین دمای شه ستانهای استان نسبت به بلند مدت نشان می دهد؛ در اغلب
نقاط استان اختالف دما ان میانگین  0/5تا  1/5درجه سلسیوس بوده است .در مناطق جنوبی استان اختالف دما  1/5تا
 3/5درجه سلسیوس بیشت هم بوده است .در نقاطی ان دلیجان ،محالت ،اراک و خمین اختالف دما بیش ان  3/5درجه
م

ت را نشان می دهد .در مناطق بسیار محدودی در نرندیه دما  0/5تا  1در جه سلسیوس کمت ان بلندمدت بوده

است.
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فصلنامه بهار 1400
شماره 1400-1

اداره کل هواشناسی استان مرکزی

تحلیلی بر وضعیت بارش استان مرکزی تابستان 1400
جدول شماره( :)4اطالعات بارش استان مرکزی تابستان 1400

وضعیت بارش استان م کزی در تابستان  1400نشان می دهد؛ بطور میانگین در سال جاری تنها  0/7میلیمت بارش
مزارش شده که نسبت به بلند مدت  84/4درصد کاهش را نشان می دهد .بارش های سال مذشته و بلند مدت در
تابستان به طور میانگین  4/0و  4/3میلیمت ثبت شده است .بطور کلی آمار بلندمدت بیانگ آن است که اغلب بارش
سال آبی در استان م کزی قبل ان تابستان دریافت می شود.
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فصلنامه بهار 1400
شماره 1400-1

اداره کل هواشناسی استان مرکزی

درصد تأمین بارش سال آبی استان مرکزی

نمودار شماره (:)1نمودار درصد تامین بارش سال آبی استان مرکزی در سال1400

ب اساس نمودار شماره  1درصد تأمین بارش سال آبی تابستان استان م کزی نشان مهی دههد؛ بهارش هها در سهال جهاری
کمت ان یک درصد سال آبی بلندمدت بوده است .و البته بارش بلندمدت فصل تابستان نیز حدود  2درصد سال آبی می
باشد.
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فصلنامه بهار 1400
شماره 1400-1

اداره کل هواشناسی استان مرکزی

پهنهبندی مجموع بارش تابستان  1400استان مرکزی

شکل شماره ( :)8الگوی پهنه بندی مجموع بارش استان تابستان1400

پهنهبندی مجموع بارش تابستان استان م کزی بناب شکل شماره  8نشان می دهد؛در اغلهب نقهاط اسهتان مجمهوع بهارش
تابستان کمت ان  2میلی مت بوده است .در نواحی ای ان دلیجان ،محالت ،ساوه ،کمیجان ،اراک و نرندیه تا  5میلهی مته
میز بارش مزارش شده است .در نقاط محدودی ان شه ستان های ساوه و نرندیه بین  5تا  10میلی مت بارش نیز مزارش
شده است.
.

14
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اداره کل هواشناسی استان مرکزی

تحلیلی بر وقوع باد در استان طی تابستان1400
وضعیت سمت و سرعت باد در ایستگاههای سینوپتیک استان مرکزی
جدول شماره( :)5وضعیت سمت و سرعت باد در فصل تابستان

باد غالب
نام ایستگاه

حداکثر باد

سمت

درصد وقوع

(جهت)

در فصل

سمت (درجه)

سرعت
()m/s

اراک

شمال شرقی

11

050

11

آشتیان

شرقی

39

080

13

دلیجان

شرقی

13

080

21

غرق آباد

جنوب شرقی

24

140

14

خمین

شمال شرقی

18

140

24

خنداب

جنوب شرقی

20

350

22

کمیجان

شمال شرقی

27

060

15

محالت

شمال شرقی

14

140

20

ساوه

جنوب شرقی

10

340

20

شازند

شمال شرقی

9

330

23

تفرش

جنوب شرقی

23

130

19

زرندیه

جنوب شرقی

29

310

19

بناب جدول شماره  5وضعیت سمت و س عت باد در ایستگاههای سینوپتیک استان م کزی نشان می دهد؛ در فصل
تابستان  1400خمین با  24مت ب ثانیه بیشت ین باد بیشینه را مزارش ک ده است و اراک با  11مت ب ثانیه کمت ین باد
بیشینه را داشته است .در این فصل جهت باد غالب عمدتا شمال ش قی وجنوب ش قی بوده است.
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فصلنامه بهار 1400
شماره 1400-1

اداره کل هواشناسی استان مرکزی

گلباد ایستگاههای سینوپتیک استان مرکزی
شازند

ساوه

تفرش

غرق آباد

شکل شماره( :)9گلباد تابستان ایستگاه های ساوه ،شازند،غرق آباد وتفرش
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فصلنامه بهار 1400
شماره 1400-1

اداره کل هواشناسی استان مرکزی

اراک

کمیجان

دلیجان

آشتیان

خنداب

خمین

زرندیه

محالت

شکل شماره( :)10گلباد تابستان ایستگاه های اراک ،آشتیان ،دلیجان ،خمین ،خنداب ،کمیجان ،محالت و زرندیه
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فصلنامه بهار 1400
شماره 1400-1

اداره کل هواشناسی استان مرکزی

تحلیلی بر وضعیت خشکسالی استان مرکزی تابستان1400

شکل شماره ( :)11پهنه بندی خشکسالی استان مرکزی تابستان1400

پهنه بندی وضعیت خشکسالی  6ماهه منتهی به شه یور  1400استان م کزی نشان می دهد؛ اغلهب شهه ههای اسهتان در
وضعیت خشکسالی بسیار شدید بوده است .مناطقی ان شه ستان های استان در وضعیت خشکسهالی شهدید بهوده انهد .در
نقاطی محدود ان ساوه ،نرندیه ،کمیجان ،خنداب ،خمین ،محالت و شانند خشکسالی متوسط حاکم بوده است.
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فصلنامه بهار 1400
شماره 1400-1

اداره کل هواشناسی استان مرکزی

تقدیر و تشکر

 -1به این وسیله م اتب تقدی و تشک نویسندمان این اث ان همکاران م کز ملی اقلیم و مدی یت بح ان
خشکسالی به سبب تهیه تعدادی ان جداول ،نمودارها و شکل های مورد استفاده در این فصلنامه که
پس ان تولید در مقیاس کشوری و انجا ب ش استانی در اختیار این اداره کل ق ارم فته است اب ان
میشود.
 -2نویسندمان این فصلنامه همچنین ان تمامی همکاران استانی(همکاران پ تالش دیدبانی ،فنی ،فناوری
اطالعات و پیش بینی) که به نحوی در تهیه اطالعات الن ب ای تدوین آن نقش داشتند سپاسگزاری
و تقدی می نمایند.
نویسندگان بولتن:

محمود امیدی (رییس م وه تحقیقات هواشناسی کارب دی)
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