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 چکیده
 

  6/51 میلیمتر و مقدار بارش بلند مدت 9/1مقدار بارش سال گذشته  است.متر میلی  1/4 استان مرکزیدر  1401فروردین در میزان بارش 

در استان مرکزی از کم بارش ترین فروردین ماه های آمار موجود در استان می  1401و  1400بارش فروردین ماه  متر بوده است.میلی

تر از بلندمدت درصد کم 96ماه سال گذشته نیز درصد کمتر از بلندمدت است بارش فروردین 92ماه سال جاری باشد. بارش فروردین

از شهرستان محدود  بوده است. در نقاطیخشکسالی متوسط تا شدید وضعیت خشکسالی در اغلب نواحی استان در وضعیت  بوده است.

 زرندیه، ساوه، دلیجان، محالت و خنداب خشکسالی بسیار شدید بوده است.

حداقل میانگین تر بوده است. درجه گرم 0/2ت به بلند مدت درجه سلسیوس بوده که نسب5/12ماه بطور میانگین فروردیندمای استان در 

بوده است. میانگین دمای حداکثر نیز بطور  ترگرمدرجه سلسیوس  1/1درجه سلسیوس بوده است که نسبت به بلند مدت  7/5دما در استان 

 است.تر بوده گرم درجه سلسیوس 9/2درجه سلسیوس می باشد که نسبت به بلندمدت   4/19 میانگین

فروردین رگبارهای پراکنده ای را در  26و در روز ، نگرفتقراربارشی  ماه تحت تاثیر سامانه ناپایدارفروردیناستان مرکزی در متاسفانه 

 استان شاهد بودیم.

در  زیسرعت باد ثبت شده ن نیگزارش شده است. کمتر هیمتر برثان 28ساوه با   یهواشناس ستگاهیاز ا 1401 نیدر فرورد نهیشیحداکثر باد ب

آن منطقه اغلب در  طیاستان، وزش باد با توجه به شرا یها ستگاهیثبت شده است. در ا هیمتر بر ثان 12حداکثر باد ماهانه در اراک با  نیب

 ثبت شده است. یجهت  جنوب غرب

با وزهای یکشنبه و چهارشنبه هر هفته هواشناسی کشاورزی در مرکز تحقیقات و پیش بینی هواشناسی استان طی ردیسکاشن جلسات 

حضور نمایندگان سازمان جهاد کشاورزی)گروه باغبانی، زراعت و آفات و بیماری ها و ترویج(، شرکت خدمات حمایتی و بیمه 

 شد.محصوالت کشاورزی استان با همکاری گروه پیش بینی، تحقیقات و شبکه پایش برگزار 
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 1401 ماه فروردین بارش استان در تحلیلی بر وضعیت
 

 و مقایسه با سال گذشته و بلند مدت 1401 ماه فروردیناطالعات بارش استان مرکزی در   -1جدول 

 
 

 

متر میلی  1/4 استان مرکزیدر  1401 فروردیندر میزان بارش دهد؛  اطالعات بارش استان و مقایسه با بلندمدت را نشان می 1 جدول

در استان  1401و  1400بارش فروردین ماه  متر بوده است.لییم  6/51 مقدار بارش بلند مدتمیلیمتر و  9/1مقدار بارش سال گذشته  است.

درصد کمتر از بلندمدت  0/92ماه سال جاری فروردین بارشمرکزی از کم بارش ترین فروردین ماه های آمار موجود در استان می باشد. 

 درصد کمتر از بلندمدت بوده است. 3/96 نیز سال گذشتهماه  فروردینبارش است 
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 درصد تأمین بارش سال آبی استان 

 

 
 شهرهای استان مرکزی 31/01/1401تا  01/07/1400درصد تامین بارش آبی در بازه   -1نمودار 

 

 01/07/1400)ماهفروردینتا پایان  1401 -1400در سال زراعی  ،دهد شان مینرا درصد تأمین بارش سال آبی استان  1 نمودار

درصد  باشد.میزان بارش بلندمدت میدرصد کمتر از  17حدود که درصد سال آبی تامین شده است  66حدود  (31/01/1401تا 

 .نسبت به بلندمدت کمتر بوده است کلیه نقاط استانماه در  فروردینآب تامین شده سال زراعی اخیر تا پایان 
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 1401ماه فروردیندر  جموع بارش استانمدی بنپهنه

 

 استان مرکزی 1401 ماهفروردین ارش تجمعی بپهنه بندی   -1شکل 

 

برخی باشد. در متر میمیلی 5کمتر از  استاناغلب نقاط ها در بارش .دهدرا نشان می ماهفروردین قشه مجموع بارش استان درن 1شکل 

در نقاط محدودی از شهرستان های خمین، شازند، اراک، محالت، میلی متر بوده است.  10تا  5نقاط استان شهرستان های استان بارش ها 

در استان  1401پیدا است بارش ها در فروردین ماه  1میلی متر بوده است. چنانچه در نقشه شکل  10کمیجان و ساوه بارش ها بیش از 

 است. بسیار کم بوده
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 در مقایسه با بلندمدت 1401ماه فروردیندر  بارش استان اختالفبندی پهنه

 

 استان مرکزیدر مقایسه با بلندمدت در  1401 ماهفروردینبارش  اختالف پهنه بندی  -2شکل 

 

کلیه نقاط استان کمتر از نرمال می ها در بارش دهد.نشان میرا در مقایسه با بلندمدت  ماهفروردیناستان در بارش  اختالفنقشه  2شکل 

میلی متر کمتر از  60تا  40میلی متر کمتر از نرمال است و در مناطق مرکزی استان  40تا  20باشد. این اختالف در مناطق شرقی استان 

اده شده حاکی از اراک، شازند و خنداب اختالف نشان دشهرستان های  مناطقی از در مناطق غربی استان و بخصوصنرمال می باشد. در 

 میلی متر کمتر می باشد. 100تا  60کمبود بارش به میزان 
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 1401 ماه فروردین تحلیلی بر وضعیت دمای استان در

 

 
 استان مرکزی و مقایسه با بلندمدتماه فروردیناطالعات دمای  -2جدول 

 

درجه 5/12 بطور میانگین ماهفروردین دهد؛ دمای استان دراستان و مقایسه با بلندمدت را نشان می ماهفروردین اطالعات دمای 2جدول 

که نسبت  بوده است درجه سلسیوس 7/5دما در استان  حداقل میانگین بوده است. ترگرم درجه 0/2که نسبت به بلند مدت  هسلسیوس بود

که نسبت به می باشد درجه سلسیوس  4/19 بوده است. میانگین دمای حداکثر نیز بطور میانگین ترگرم درجه سلسیوس1/1به بلند مدت 

ترین و درجه سلسیوس بترتیب گرم9/10با  شازنددرجه سلسیوس و  9/13ساوه با  بوده است. ترگرم درجه سلسیوس 9/2  بلندمدت

 های استان بوده اند.ترین شهرستانسرد
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 استان و مقایسه با بلندمدتدی دماهای ح

 
درجه سلسیوس باالترین  2/32 با ماه فروردین سی و یکم در زرندیه 4و3ول ابراساس جد ،استان مرکزیدر  1401 سال ماهفروردین در

بیشینه دمایی . است کمترین دمای کمینه مطلق را گزارش کردهدرجه سلسیوس  -6/5 با ماه فروردین دوم در کمیجانه مطلق و یندمای بیش

درجه  -7/5 با ماه فروردین نهم در شازند کمینه دماییو درجه سلسیوس  5/31 با ساوه در فروردین سی و یکم درنیز  1400در سال 

 شازند ترین وگرم درجه سلسیوس 2/32با  27/01/1377تاریخ در ساوه ماه فروردین است. از نظر دمای بلندمدتاتفاق افتاده سلسیوس 

 سال های گذشته بوده اند.ترین شهرهای استان طی سرددرجه سلسیوس   -8/7 با   02/01/1391 تاریخ در

 
 )درجه سلسیوس(ماه فروردیندمای بیشینه مطلق  -3جدول 

 

 بلندمدتزراعی  99-00زراعی  00-01زراعی 

2/32 

 زرندیه

31/01/1401 

5/31 

 ساوه

31/01/1400 

2/32 

 ساوه

27/01/1377 

 

 
 )درجه سلسیوس(ماه فروردین مطلق  کمینهدمای  -4جدول 

 

 بلندمدتزراعی  99-00زراعی  00-01زراعی 

6/5- 

 کمیجان

02/01/1401 

7/5- 

 شازند

09/01/1400 

 

8/7- 

 شازند

02/01/1391 
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 مرکزی  استانهای شهرستانماه فروردینمیانگین دمای دی بنپهنه

 

 
 استان مرکزی 1401 ماه فروردین دمای میانگیندی پهنه بن -3شکل

 

 استان، دمای میانگین در اغلب نقاطدر دهد؛ را نشان می 1401 ماه فروردین های استان درمیانگین دمای شهرستاننقشه پهنه بندی  2شکل 

 15میانگین دما شهرستان های زرندیه، ساوه، دلیجان و محالت از مناطقی در . درجه سلسیوس بوده است 15 تا 10 بین 1401 ماه فروردین

 درجه سلسیوس است. 10تا  5درجه سلسیوس بوده است.  در مناطق پراکنده ای از استان نیز دما  20تا 
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 استان نسبت به بلندمدتهای شهرستانماه فروردیناختالف میانگین دمای دی پهنه بن

 

 
 استان مرکزی 1401 ماهفروردیناختالف دمای میانگین دی بنپهنه -4شکل

 
استان جنوبی نواحی اغلب در  دمامیانگین  اختالف .دهد را نشان میبا بلندمدت  1401 ماهفروردینمیانگین دمای اختالف نقشه  3شکل 

و درجه گرم تر بوده است. در مناطق شمالی استان  5/3و در مناطق محدودی نیز بیش از  بوده استتر گرم سلسیوس درجه 5/3تا  5/2

درجه سلسیوس گرمتر بوده است. در مناطقی از  5/2تا  5/1میانگین دمای فروردین از بلندمدت مناطقی از خمین و دلیجان اختالف 

 درجه سلسیوس است. 5/1تا  5/0زرندیه، ساوه و کمیجان این اختالف بین 
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 1401 ماه فروردین تحلیلی بر وقوع باد در استان طی

 
 استانسینوپتیک های ایستگاهدر باد وضعیت سمت و سرعت -5جدول 

 نام ایستگاه

 حداکثر باد باد غالب

 سمت

 )جهت(

 درصد وقوع

 در ماه

 سرعت      

(m/s) 

 سمت 

 )درجه(

 240 12 11 غربی اراک

 190 13 28 یشمال غرب آشتیان

 220 20 17 یجنوب غرب دلیجان

 290 20 22 شمال غربی غرق آباد

 220 24 20 جنوب غربی خمین

 220 25 27 جنوب غربی خنداب

 260 17 23 یجنوب غرب کمیجان

 240 24 23 یجنوب غرب محالت

 250 28 16 غربیجنوب  ساوه

 180 27 27 جنوب غربی شازند

 170 20 17 یشمال غرب تفرش

 250 25 18 یشمال غرب زرندیه

 
باد بیشینه در  حداکثردهد که میهای سینوپتیک استان مرکزی نشان باد در ایستگاه وضعیت سمت و سرعت 5بنابر جدول شماره 

کمترین سرعت باد ثبت شده نیز در بین حداکثر باد  است.متر برثانیه گزارش شده  28  با ساوهاز ایستگاه هواشناسی  1401 فروردین

 جنوب  جهتدر اغلب  در ایستگاه های استان، وزش باد با توجه به شرایط آن منطقه ثبت شده است. متر بر ثانیه 12با اراک  ماهانه در

 ثبت شده است.غربی 
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 استان  سینوپتیکهای گلباد ایستگاه

                         
 تفرش غرق آباد و ستگاه های  ساوه، شازند،ا ماه فروردینگلباد  -5شکل

 ایستگاه شازند ایستگاه ساوه

  
 ایستگاه تفرش آبادایستگاه غرق
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 ، خمین، خنداب، کمیجان، محالت و زرندیهستگاه های  اراک، آشتیان، دلیجانای ماه فروردین گلباد -6شکل      

 

 ایستگاه دلیجان آشتیانایستگاه  ایستگاه اراک

   
 ایستگاه کمیجان ایستگاه خنداب ایستگاه خمین

 
 

 

  ایستگاه  زرندیه محالت ایستگاه
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 1401 ماه فروردین در استان تحلیلی بر وضعیت خشکسالی

 ماهه  سه  SPEIخشکسالی هواشناسی در سطح استان بر اساس شاخصدی بنپهنه

 

 
 1401فروردینماهه تا پایان  3دوره   SPEIخشکسالی هواشناسی استان مرکزی بر اساس شاخص دی پهنه بن -7شکل

 

بر نسبت به بلندمدت در سطح استان مرکزی  1401 فروردینتا پایان ماه(  فروردین بهمن، اسفند و)ماهه  سهدوره   7طبق شکل شماره 

 در نقاطیبوده است.  خشکسالی متوسط تا شدیداستان در وضعیت  در اغلب نواحی وضعیت خشکسالی، دهد نشان می SPEIاساس 

مناطقی از شهرستان های شازند، اراک در  وده است.بخشکسالی بسیار شدید  کمیجان، خنداب و اراکزرندیه، ساوه، از شهرستان محدود 

 نیز وضعیت نرمال بوده است.  آشتیانو خمین و 
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 1401 ماهفروردین

 1401 ماه فروردین تحلیل سینوپتیکی استان در
 

فروردین رگبارهای پراکنده ای را در  26و در روز  ،گرفتنقراربارشی  ناپایدارسامانه  تحت تاثیر ماهفروردیندر استان مرکزی متاسفانه 

 شاهد بودیم.استان 

 موجب رگبارهای پراکنده کهاز سطح استان  یا ترانهیمد یحاصل از ناوه   یگذر موج ها  (باال 8)شکل  یبار یلیم 500نقشه  لیتحل

 شد.

 .آن فیتضع جیو بتدر کم کم فشارها در منطقه با رطوبت  تیفعالپایین(  8)شکل  یبار یلیم 850نقشه  لیتحل

 

 
 (26/01/1401( )نییبار )پا یلیم  850(وسطح 26/01/1401بار )باال( ) یلیم 500: سطح 8شکل
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 1401 ماهفروردین

 1401 ماه فروردین جوی دراستان طی مخاطراتتحلیلی بر 
 

 دوکه  ( صادر شدقرمز: اقدام کنید -نارنجی: مراقب باشید -زرد: آگاه باشید) زردسطح هواشناسی هشدار  7،  1401 ماهفروردین در 

 .و گردوخاک بوده استبرای وزش باد شدید سایر هشدارها . کاهش دما به زیر صفر بوده استبرای  27 و04های هشدار آن در تاریخ

 عالوه بر باد و گردوخاک احتمال وقوع رگبار نیز پیش بینی شده است. ماه فروردین 22هشدار در

 

 تاریخ هشدار

 (1401 ماه فروردین)

  بازه هشدار

 (1401 ماه فروردین)

بینی پدیده یش 

 شده در هشدار
 مخاطره

 05/01تا  /02/01 02/01
و  دیوزش باد شد

 گردوخاک

کیلومتر بر ساعت  90 شازندسرعت باد در ایستگاه خنداب و 

 و پدیده گردوخاک در سطح استان گزارش شد. گزارش شد

 08/01تا  05/01 04/01

 ریکاهش دما به ز

صفر درجه 

 وسیسلس

در مناطق سردسیر استان زیر فروردین  8تا  5دما طی روزهای 

 گزارش شد. صفر

 20/01تا  18/01 17/01
و  دیوزش باد شد

 گردوخاک

کیلومتر بر ساعت  100سرعت باد در ایستگاه ساوه بیش از 

کیلومتر نیز  90گزارش شد و در ایستگاه های دیگر بیش از 

گزارش شد و پدیده گردوخاک در سطح استان گزارش 

 گردید

 24/01تا  23/01 22/01
و  دیوزش باد شد

 گردوخاک

بر ساعت  لومتریک 90و شازند  زرندیه ستگاهیسرعت باد در ا

 گردوخاک در سطح استان گزارش شد. دهیگزارش شد و پد

 27/01تا  25/01 25/01

و  دیوزش باد شد

گردوخاک و 

احتمال رگبار و 

 رعدوبرق

میلی متر در استان دریافت شد و سرعت باد  6/1متوسط بارش 

کیلومتر بر ساعت گزارش  80در نقاطی از استان حدود 

 گردید. پدیده گردوخاک نیز در سطح استان گزارش گردید.

 29/01تا  28/01 28/01
در  کاهش دما

 نقاط سردسیر
 دما در فراهان زیرصفر گزارش گردید.

 پدیده گردوخاک در سطح استان گزارش گردید. گردوخاک 01/02تا  30/01 30/01
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 1401 ماه فروردین استان طیدی گزارشی از فعالیت های توسعه هواشناسی کاربر

 
با حضور نمایندگان و چهارشنبه هر هفته هواشناسی کشاورزی در مرکز تحقیقات و پیش بینی هواشناسی استان طی روزهای یکشنبه دیسکاشن جلسات 

 سازمان جهاد کشاورزی)گروه باغبانی، زراعت و آفات و بیماری ها و ترویج(، شرکت خدمات حمایتی و بیمه محصوالت کشاورزی استان با همکاری

 . در این جلسات توصیه های برای کشاورزان داده شد.شدگروه پیش بینی، تحقیقات و شبکه پایش برگزار 

 شامل موارد ذیل بود :این توصیه ها بیشتر 

 .های گلخانه ایبا توجه به وزش باد شدید حفاظت از پوشش -1

 تمهیدات الزم در روزهای با کاهش دما و زیر صفر -2

 آبیاری مزارع بدلیل عدم دریافت بارش جهت کاهش تنش خشکی -3
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 پیوست

 معرفی گلباد -1پیوست شماره 
 
سه مشخصه اصلی شاخص باد را  و باشدهای باد در یک منطقه میاقلیم شناختی برای نمایش مشخصات و ویژگیلباد، نمودار و شکلی گ

هایی که برای شاخص باد انجام شده نی وقوع باد، تعداد دیدبانیاجهت باد. منظور از فراوو  دهد: فراوانی وقوع باد، سرعت بادنمایش می

جهت باد، جریان غالب و شود باشد که با نات یا متر بر ثانیه سنجیده میشانگر میزان جریان هوا میو باد به وقوع پیوسته است. سرعت باد ن

باشد. دایره وسط این گلباد ساختار کلی گلباد به شکل گل باز شده می. باشددهد که یکی از جهات اصلی و فرعی میباد را نشان می

ها، نشانگر سرعت باد و طول خامت گلضها نیز نمایشگر سرعت و جهت باد است. دهد گلمیزان باد آرام در یک منطقه را نمایش می

. در شودافزاری تهیه میبه دو روش دستی و نرم وگردند نه ترسیم مییانه یا ماهیاگلباد به صورت سال. ها نشانگر تعداد وقوع باد استگل

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

ها بر حسب این درصد ترسیم شود.میزان قطر دایره و طول و ضخامت گلا نسبت به کل گرفته میهشده و سپس درصد هر یک از شاخص

. افزار ویژه گلباد گرددتهیه شده و وارد نرمExcel  افزاری باید آمار و اطالعات در یک فایلبرای ترسیم گلباد به روش نرمدد. گرمی

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

ها غالباً های باد بر روی دایرهسمت شود.متر بر ثانیه نوشته می 5/0اند که در دایره مرکزی آن درصد فراوانی وزش بادهای کمتر از شده

های باد شود. سرعتغربی نمایش داده میغربی، غربی و شمال، جنوبشرقی، جنوبشرقی، شرقی، جنوبدر هشت سمت شمال، شمال

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

های مختلف با یکدیگر جمع شوند و فراوانی آرامه نیز به آن افزوده شود، شود. اگر فراوانی هر گستره در سمتها مشخص میدایره

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

آمایش سرزمین، توان به ز کاربردهای گلباد می.اشوندرافی( دشوار است زیرا اثرات محلی باعث تغییرات مهمی در جریانات هوا می)توپوگ

یابی های 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، و امکانجهت گسترش فضای سبز
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 تقدیر و تشکر
 

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

از جداول، نمودارها و نقشه های مورد استفاده در این بولتن که پس از تولید در مقیاس کشوری و انجام برش استانی دراختیار 

 این اداره کل قرارگرفته است ابراز گردد. 

بینی(  که  نویسندگان این بولتن همچنین از تمامی همکاران استانی ) همکاران پرتالش دیدبانی، فنی، فناوری اطالعات و پیش -2

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

 
 :بولتن نویسندگان

 گروه تحقیقات هواشناسی کاربردی(رییس )یدی محمود ام

 

 

 


