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فصلنامه زمستان 1400
شماره 1400-4

اداره کل هواشناسی استان مرکزی

چکیده
در فصل زمستان میانگین دمای هوا به  4/3درجه سلسیوس رسید که نسبت به بلند مدت  1/3درجه سلسیوس گرمتر بوده
است .گرمترین و سردترین شهرستان های استان بترتیب ساوه با  5/5درجه سلسیوس و شازند با  2/7درجه سلسیوس
بوده است.
پهنه بندی وضعیت خشکسالی  3ماهه منتهی به اسفند  1400استان مرکزی نشان می دهد؛ اغلب شهر های استان در
وضعیت خشکسالی خفیف تا نرمال بوده است .مناطقی از شهرستان های شازند ،خمین و اراک در وضعیت ترسالی
خفیف تا متوسط بوده است .در نقاطی محدود از ساوه ،زرندیه ،کمیجان ،خنداب و اراک در وضعیت خشکسالی شدید
بوده است.
وضعیت بارش استان مرکزی در زمستان  1400نشان می دهد؛ بطور میانگین در سال جاری  94/8میلیمتر بارش گزارش
شده که نسبت به بلند مدت  9/4درصد کاهش را نشان می دهد .بارش های سال گذشته و بلند مدت در زمستان به طور
میانگین  61/8و  104/2میلیمتر ثبت شده است .بطور کلی آمار بلندمدت بیانگر آن است که  65/3درصد بارش سال
آبی در استان مرکزی در پاییز و زمستان دریافت می شود.
در فصل زمستان به طور کلی در هر ماه ،عبور امواج ناپایدار و سامانه های بارشی به طور متناوب موجب وقوع بارش-
هایی در استان مرکزی شدند .بارش های دی ماه و اسفندماه بیشتر از نرمال و بهمن ماه کمتر از نرمال بود.
وضعیت سمت و سرعت باد در ایستگاه¬های سینوپتیک استان مرکزی نشان می دهد؛ در فصل زمستان  1400شازند با
 29متر بر ثانیه بیشترین باد بیشینه را گزارش کرده است و اراک با  12متر بر ثانیه کمترین باد بیشینه را داشته است .در
این فصل جهت باد غالب عمدتا جنوب غربی بوده است.
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تحلیلی بر وضعیت همدیدی استان مرکزی زمستان1400
در فصل زمستان به طور کلی در هر ماه ،عبور امواج ناپایدار و سامانه های بارشی به طور متناوب موجب وقوع بارشهایی در استان مرکزی
شدند .بارش های دی ماه و اسفندماه بیشتر از نرمال و بهمن ماه کمتر از نرمال بود.

تحلیل سینوپتیکی استان در دی ماه 1400
استان مرکزی در دیماه تحت تاثیر چند سامانه ناپایدار بارشی قرارگرفت ،اما تنها بارش سامانهای که طی روزهای  24تا  25دی استان را
تحت تاثیر قرار داد قابل توجه بود .هر چند پیش بینی مدلهای جوی حاکی از بارشهایی کم بود اما بویژه در جنوب استان بارشهای
خوبی را شاهد بودیم.
نقشه  500میلی باری (شکل  8باال) بتدریج پشته حاکم بر منطقه تضعیف شده و از نواحی غربی کشور دامنه ناوه بر روی کشور کشیده شد
که با گذر ریز موجهایی شرایط ناپایداری بر منطقه بوجود آمد.
تحلیل نقشه  700میلی باری (شکل  8پایین) نفوذ تدریجی کم فشار سبب میشود روند فشار سطحی با توجه به حرکت و نفوذ کم فشاری
کاهش یابد.
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شکل : 8سطح 500میلی بار (باال) ()1400/07/12وسطح  850میلی بار (پایین) ()1400/07/12

تحلیل سینوپتیکی استان در بهمن ماه 1400
استان مرکزی در بهمنماه تحت تاثیر چند سامانه ناپایدار بارشی قرارگرفت ،اما تنها بارش سامانهای که طی روزهای  30بهمن تا  2اسفند
استان را تحت تاثیر قرار داد قابل توجه بود.
نقشه  500میلی باری (شکل  8باال) بتدریج پشته حاکم بر منطقه تضعیف شده و از نواحی غربی کشور دامنه ناوه بر روی کشور کشیده شد
که با گذر ناوه مذکور شرایط ناپایداری بر منطقه بوجود آمد.
تحلیل نقشه  850میلی باری (شکل  8پایین) نفوذ تدریجی کم فشار سبب میشود روند فشار سطحی با توجه به حرکت و نفوذ کم فشاری
کاهش یابد.
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شکل : 8سطح 500میلی بار (باال) ()1400/07/12وسطح  850میلی بار (پایین) ()1400/07/12

تحلیل سینوپتیکی استان در اسفند ماه 1400
استان مرکزی در اسفندماه تحت تاثیر چند سامانه ناپایدار بارشی قرارگرفت ،اما دو سامانه که طی روزهای  12تا  13اسفند و  15تا  16اسفند
استان را تحت تاثیر قرار داد قابل توجه بود.
نقشه  500میلی باری (شکل  8باال) ناوه ی عمیقی که بر روی مدیترانه شکل گرفته به کشور وارد شده است که منجربه افزایش ابر و بارش
در استان خواهد شد.
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تحلیل نقشه  850میلی باری (شکل  8پایین) کم فشار بر روی کشور در حال تقویت است .گرادیان فشاری در سطح استان در حال تقویت
است.

شکل : 8سطح 500میلی بار (باال) ()1400/12/12وسطح  850میلی بار (پایین) ()1400/12/12
نقشه  500میلی باری (شکل  8باال) امواج کم ارتفاع شکل گرفته در شمال مدیترانه و دریای سیاه ،نیمه ی غربی کشور و استان را تحت
تاثیر قرار داده که ناپایداری به شکل بارش در سطح را به همراه خواهد داشت.
تحلیل نقشه  850میلی باری (شکل  8پایین) امروز کم فشار به منطقه نفوذ کرده است و در تراز  700و  850رطوبت خوبی در حال انتقال به
منطقه است.
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شکل : 8سطح 500میلی بار (باال) ()1400/12/16وسطح  850میلی بار (پایین) ()1400/12/16
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تحلیلی بر وضعیت مخاطرات جوی استان مرکزی زمستان1400
در دیماه  ، 1400هفت هشدار هواشناسی سطح زرد (زرد :آگاه باشید -نارنجی :مراقب باشید -قرمز :اقدام کنید) صادر شد که دو هشدار
آن در تاریخهای  1400/10/4و  1400/10/18برای پدیده آلودگی هوا بود .چهار اخطار در تاریخهای  14 ،11 ،4و  22دیماه برای پدیده
بارش بود که البته تنها بارش هشدار  1400/10/22قابل توجه بود .یک هشدار نیز برای وزش باد شدید و احتمال کوالک برف در مناطق
کوهستانی در تاریخ  1400/10/27صادر شد.
تاریخ هشدار

بازه هشدار

پدیده یش بینی شده

(دی ماه )1400

(دی ماه )1400

در هشدار

 10/05تا 10/08

آلودگی شهرهای

10/04
10/11

مخاطره
آلودگی هوا در شهرهای اراک ،ساوه و شازند

صنعتی
 10/13تا 10/14
10/15

10/14

بارش(برف در مناطق

بارش متوسط استان  5/1میلی متر بود که در نقاط سردسیر موجب

سردسیر)

بارش برف و اختالل در تردد شد.

برف در مناطق سردسیر

بارش برف در حد چند سانتی متر در مناطق سردسیر استان سیب

و گردنه ها و احتمال

لغزندگی در جادهها و اختالل گردید

کوالک
10/18

 10/18تا 10/20

آلودگی شهرهای

آلودگی هوا در شهرهای اراک ،ساوه و شازند

صنعتی

متوسط بارش استان  21/2میلی متر شد و وزش باد در نقاطی از

 10/24تا 10/25

استان بیش از  20متر بر ثانیه گزارش شد .ایستگاه شازند وزش باد
بارش و وزش باد

10/22

شدید

 28متر بر ثانیه را گزارش نمود.
بارش برف در نقاط سردسیر استان که در آشتیان  10سانتی متر برف
گزارش شد.
بارش برف سبب اختالل در جاده ها و معابر گردید و وزش باد نیز
خسارت هایی را موجب شد.

10/26

 10/27تا 10/28

(10/27هشدار

 10/27تا 10/28

باد شدید و کوالک

ثبت وزش باد شدید بیش از  20متر بر ثانیه در نقاطی از استان.
ایستگاه شازند بیشینه باد  29متر بر ثانیه را گزارش کرد .در نقاط
برفگیر کوهستانی پدیده کوالک اتفاق افتاد.

تکمیلی)
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در بهمنماه  ، 1400هشت هشدار هواشناسی سطح زرد (زرد :آگاه باشید -نارنجی :مراقب باشید -قرمز :اقدام کنید) صادر شد که سه
هشدار آن در تاریخهای 13 ،4و  18برای پدیده آلودگی هوا بود .چهار اخطار در تاریخها 20 ،10 ،6و  30بهمنماه برای پدیده بارش بود.
هشدار روز  14بهمن نیز برای بارش پراکنده و وزش باد شدید بود.
تاریخ هشدار

بازه هشدار

پدیده یش بینی شده

(بهمن ماه )1400

(بهمن ماه )1400

در هشدار

 10/04تا 10/06

آلودگی شهرهای

11/04
11/06

مخاطره
آلودگی هوا در شهرهای اراک ،ساوه و شازند

صنعتی
11/07

بارش متوسط استان  4/8میلی متر بود که در نقاط سردسیر موجب

بارش(برف و باران)

بارش برف و اختالل در تردد شد.
بارش متوسط استان  8/2میلیمتر بود که در سطح استان بصورت

11/10

 11/11تا 11/12

11/13

 11/13تا 11/14

11/14

 11/15تا 11/16

11/18

 11/19تا 11/20

11/20

 11/22تا 11/23

بارش برف و باران

11/28

 11/30تا 12/02

بارش برف و باران

بارش برف همراه با پدیده مه بود که سیب اختالل در جادهها و

برف و مه

معابرگردید.
آلودگی شهرهای

آلودگی هوا در شهرهای اراک ،ساوه و شازند

صنعتی

متوسط بارش استان  1/2میلی متر شد و وزش باد در نقاطی از استان
بارش پراکنده و وزش

بیش از  20متر بر ثانیه گزارش شد .ایستگاه شازند و ساوه وزش باد

باد شدید

 26و  24متر بر ثانیه را گزارش نمودند.
بارش پراکنده سبب لغزندگی در جادهها گردید.

آلودگی شهرهای

آلودگی هوا در شهرهای اراک ،ساوه و شازند

صنعتی

متوسط استان  1/4میلی متر بارش گزارش گردید که در ایستگاههای
غرقآباد و ساوه بارش ها  5/2و  5/0میلی متر بوده است .بارش ها
بخصوص در مناطق کوهستانی سبب لغزندگی و اختالل در جادهها
شد.
این سامانه جوی موجب دریافت بارش خوبی در استان به میزان
 16/8میلیمتر شد .ایستگاه شازند  30/6میلی متر بارش را از این
سامانه گزارش نمود .بارش ها سبب آبگرفتگی معابر در برخی
شهرها شد .همچنین اختالل در جاده ها را نیز در این سامانه شاهد
بودیم.
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در اسفندماه  6 ، 1400هشدار هواشناسی سطح زرد (زرد :آگاه باشید -نارنجی :مراقب باشید -قرمز :اقدام کنید) صادر شد که دو هشدار آن
در تاریخهای 11و  18برای پدیده وزش باد شدید و بارش بود .اخطار تاریخ 15اسفندماه برای پدیده بارش بود .هشدار روز  5اسفند برای
وزش باد شدید بود .هشدار  23اسفندماه دو هشدار برای کاهش دما و وزش باد شدید بود.
تاریخ هشدار

بازه هشدار

پدیده یش بینی شده

(اسفند ماه )1400

(اسفند ماه )1400

در هشدار

12/05

12/07

وزش باد شدید

12/11

 12/12تا 12/13

12/15

 12/15تا 12/16

12/18

 12/18تا 12/21

12/23

 12/25تا 12/28

مخاطره
سرعت باد در ایستگاه خنداب و محالت بیش از  70کیلومتر بر
ساعت گزارش شد

ورود سامانه بارشی و

بارش متوسط استان  13/9میلی متر بود و سرعت باد در ایستگاه

وزش باد شدید

شازند بیش از  100کیلومتر بر ساعت گزارش شد.
بارش متوسط استان  12/2میلیمتر بود که سیب اختالل در جادهها و

سامانه بارشی

معابرگردید.

وزش باد شدید در

بارش متوسط استان  2/2میلی متر بود و سرعت باد در ایستگاه شازند

برخی ساعات رگبار

بیش از  100کیلومتر بر ساعت گزارش شد .در اغلب ایستگاه های

باران

استان سرعت باد بیش از  70کیلومتر بر ساعت گزارش گردید.
دما در تمام مناطق استان بجز ایستگاه ساوه در سه روز  26تا 28

کاهش محسوس دما و

اسفند به زیر صفر رفت و وزش باد در نقاطی از استان بیش از 20

وزش باد شدید و

متر بر ثانیه گزارش شد .ایستگاه شازند و محالت وزش باد  28و 24

احتمال گردوخاک

متر بر ثانیه را گزارش نمودند.
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تحلیلی بر وضعیت دمای استان مرکزی زمستان1400
اطالعات دمای استان و مقایسه با بلند مدت

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

بنابر جدول شماره  1در این فصل میانگین دمای هوا به  4/3درجه سلسیوس رسید که نسبت به بلند مدت  1/3درجه
سلسیوس گرمتر بوده است .گرمترین و سردترین شهرستان های استان بترتیب ساوه با  5/5درجه سلسیوس و شازند با
 2/7درجه سلسیوس بوده است .میانگین حداقل دمای استان  -1/1درجه سلسیوس بوده که نسبت به بلند مدت  1/2گرم-
تر بوده است و میانگین حداکثر دما در این فصل نیز  9/7درجه سلسیوس بودکه نسبت به بلند مدت  1/4درجه سلسیوس
گرمتر بوده است.
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دماهای حدی استان و مقایسه با بلندمدت
جدول  2نشان میدهد بیشینه دماها در فصل زمستان در اسفندماه اتفاق افتاده است .در سال جاری در بیستم اسفند 1400
حداکثر دما در ساوه  24/5درجه سلسیوس و حداکثر دما در سال گذشته  28اسفند  ،1399در دلیجان  24/9درجه
سلسیوس بوده است .بیشترین دمای ثبت شده بلندمدت نیز در زمستان از شهر ساوه با  32/2درجه سلسیوس در تاریخ
 1388/12/25بوده است.
جدول 3نشان می دهد حداقل دمای فصل زمستان  ،1400در شازند با  -15/8درجه سلسیوس در چهاردهم بهمن و
حداقل دمای سال  1399در غرق آباد با  -13/8درجه سلسیوس چهارم بهمن گزارش شده است .حداقل دمای بلندمدت
در اراک با  -30/5درجه سلسیوس در بیست و هشتم بهمن  1367ثبت شده است.
جدول شماره(: )2دمای بیشینه مطلق زمستان1400

سال 1400

سال 1399

بلندمدت

24/5

24/9

32/2

ساوه

دلیجان

ساوه

1400/12/20

1399/12/28

1388/12/25

جدول شماره(:)3دمای کمینه مطلق زمستان1400

سال 1400

سال 1399

بلندمدت

-15/8

-13/8

-30/5

شازند

غرقآباد

اراک

1400/11/14

1399/11/04

1367/11/28
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فصلنامه زمستان 1400
شماره 1400-4

اداره کل هواشناسی استان مرکزی

پهنهبندی میانگین دمای شهرستانهای استان مرکزی

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

پهنه بندی میانگین دمای شهرستانهای استان در فصل زمستان نشان می دهد؛ در اغلب نقاط استان مرکزی دمای میانگین
بین  0تا  5درجه سلسیوس بوده است .در مناطقی از شهرستانهای زرندیه ،ساوه ،تفرش ،آشتیان ،اراک ،دلیجان،
محالت و خمین دمای میانگین بین  5تا  10درجه سلسیوس بوده است.
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فصلنامه زمستان 1400
شماره 1400-4

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 مدت

بنابر شکل شماره  7پهنهبندی اختالف میانگین دمای شهرستانهای استان نسبت به بلندمدت نشان می دهد؛ در اغلب
نقاط استان اختالف دما از میانگین  0/5تا  1/5درجه سلسیوس بوده است .در مناطقی از استان بجز شهرستان های دلیجان
اختالف دما از میانگین  1/5تا  2/5درجه سلسیوس بوده است.
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فصلنامه زمستان 1400
شماره 1400-4

اداره کل هواشناسی استان مرکزی

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

وضعیت بارش استان مرکزی در زمستان  1400نشان می دهد؛ بطور میانگین در سال جاری  94/8میلیمتر بارش گزارش
شده که نسبت به بلند مدت  9/4درصد کاهش را نشان می دهد .بارش های سال گذشته و بلند مدت در زمستان به طور
میانگین  61/8و  104/2میلیمتر ثبت شده است .بطور کلی آمار بلندمدت بیانگر آن است که  65/3درصد بارش سال
آبی در استان مرکزی در پاییز و زمستان دریافت می شود.
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فصلنامه زمستان 1400
شماره 1400-4

اداره کل هواشناسی استان مرکزی

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

بر اساس نمودار شماره  1درصد تأمین بارش سال آبی زمستان استان مرکزی نشان مییدهید؛ بیارش هیا در سیال جیاری
کمتر از حدود دو درصد سال آبی بلندمدت بوده است .بارش بلندمدت فصل زمستان نیز حدود  38درصد سال آبی می
باشد.
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فصلنامه زمستان 1400
شماره 1400-4

اداره کل هواشناسی استان مرکزی

پهنهبندی مجموع بارش زمستان  1400استان مرکزی

شکل شماره ( :)8الگوی پهنه بندی مجموع بارش استان مرکزی در زمستان1400

پهنهبندی مجموع بارش زمستان استان مرکزی بنابر شکل شماره  8نشان می دهد؛در اغلیب نقیاط اسیتان مجمیوع بیارش
زمستان  52تا  132میلی متر بوده است .در نواحی ای از خنداب ،ساوه ،کمیجان ،اراک و زرندیه بارش ها بیه مییزان 36
تا  52میلی مترگزارش شده است .در شهرستان شازند و نقاطی از شهرستان اراک و خمین بارش هیا بییش از  180میلیی
متر نیز گزارش شده است.
.
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اداره کل هواشناسی استان مرکزی

تحلیلی بر وقوع باد در استان طی زمستان1400
وضعیت سمت و سرعت باد در ایستگاههای سینوپتیک استان مرکزی
جدول شماره( :)5وضعیت سمت و سرعت باد در فصل زمستان

باد غالب
نام ایستگاه

حداکثر باد

سمت

درصد وقوع

(جهت)

در فصل

سمت (درجه)

سرعت
()m/s

اراک

جنوب غربی

7

12

250

آشتیان

شمال غربی

23

19

240

دلیجان

جنوب شرقی

11

22

240

غرق آباد

شمال غربی

28

16

260

خمین

جنوب غربی

17

25

200

خنداب

جنوب غربی

29

22

200

کمیجان

جنوب غربی

16

17

240

محالت

جنوب غربی

23

24

250

ساوه

جنوب غربی

9

24

260

شازند

جنوب غربی

26

29

230

تفرش

جنوب غربی

15

22

250

زرندیه

شمال غربی

13

20

250

بنابر جدول شماره  5وضعیت سمت و سرعت باد در ایستگاههای سینوپتیک استان مرکزی نشان می دهد؛ در فصل
زمستان  1400شازند با  29متر بر ثانیه بیشترین باد بیشینه را گزارش کرده است و اراک با  12متر بر ثانیه کمترین باد
بیشینه را داشته است .در این فصل جهت باد غالب عمدتا جنوب غربی بوده است.
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فصلنامه زمستان 1400
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اداره کل هواشناسی استان مرکزی

گلباد ایستگاههای سینوپتیک استان مرکزی
شازند

ساوه

تفرش

غرق آباد

شکل شماره( :)9گلباد زمستان ایستگاه های ساوه ،شازند،غرق آباد وتفرش
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فصلنامه زمستان 1400
شماره 1400-4

اداره کل هواشناسی استان مرکزی

اراک

کمیجان

محالت

دلیجان

آشتیان

خنداب

خمین

زرندیه

شکل شماره( :)10گلباد زمستان ایستگاه های اراک ،آشتیان ،دلیجان ،خمین ،خنداب ،کمیجان ،محالت و زرندیه
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فصلنامه زمستان 1400
شماره 1400-4

اداره کل هواشناسی استان مرکزی

تحلیلی بر وضعیت خشکسالی استان مرکزی زمستان1400

شکل شماره ( :)11پهنه بندی خشکسالی استان مرکزی زمستان1400

پهنه بندی وضعیت خشکسالی  3ماهه منتهی به اسفند  1400استان مرکزی نشیان میی دهید؛ اغلیب شیهر هیای اسیتان در
وضعیت خشکسالی خفیف تا نرمال بوده است .مناطقی از شهرسیتان هیای شیازند ،خمیین و اراک در وضیعیت ترسیالی
خفیف تا متوسط بوده است .در نقاطی محدود از ساوه ،زرندیه ،کمیجان ،خنداب و اراک در وضعیت خشکسالی شدید
بوده است.
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فصلنامه زمستان 1400
شماره 1400-4

اداره کل هواشناسی استان مرکزی

تقدیر و تشکر

 -1به این وسیله مراتب تقدیر و تشکر نویسندگان این اثر از همکاران مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران
خشکسالی به سبب تهیه تعدادی از جداول ،نمودارها و شکل های مورد استفاده در این فصلنامه که
پس از تولید در مقیاس کشوری و انجام برش استانی در اختیار این اداره کل قرارگرفته است ابراز
میشود.
 -2نویسندگان این فصلنامه همچنین از تمامی همکاران استانی(همکاران پرتالش دیدبانی ،فنی ،فناوری
اطالعات و پیش بینی) که به نحوی در تهیه اطالعات الزم برای تدوین آن نقش داشتند سپاسگزاری
و تقدیر می نمایند.
نویسندگان بولتن:

محمود امیدی (رییس گروه تحقیقات هواشناسی کاربردی)
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