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سالنامه 1399 - 1400

چکیده
استان البرز به مرکزیت کرج از نظر موقعیت جغرافیایی از شمال به استان مازندران از غرب به قزوین ،از شرق به تهران
و از جنوب به استان مرکزی محدود بوده و شامل شهرستان های کرج ،ساوجبالغ ،طالقان ،نظرآباد ،فردیس ،اشتهارد
و چهارباغ می باشد .در مطالعه پیش رو ،شرایط آب و هوایی استان در سال زراعی  1399-1400و مقایسه با بلندمدت
دیده می شود.
طی پاییز  ،1399در ماه های مهر ،آبان و آذر ،رخداد آلودگی و وارونگی دمایی ،پایداری جو و افزایش آالینده ها و
همچنین بارش باران و برف که منجر به صددددور هرددددار و ارا ه توصدددیه های کاربردی به منظور پیردددگیری از بروز
خسارت در استان شد؛ به عنوان مهمترین پدیده های جوی در فصل پاییز ثبت و رصد شد .در زمستان  ،1399رخداد
آلودگی و وارونگی دمایی ،پایداری جو و افزایش آالینده ها و همچنین بارش باران و برف به عنوان مهمترین پدیده
های جوی در ف صل زم ستان ثبت و ر صد شد .در بهار  ،1400رگبار پراکنده و رعد و برق ،وزش باد شدید و لحظه
ای و خیزش گرد و خاک به عنوان مهمترین پدیده های جوی در فصددل بهار ثبت شددده و در تابسددتان  1400افزایش
غلظت غبار و آالینده ها ،رگبار پراکنده و رعد و برق ،وزش باد شددددید و لحظه ای و خیزش گرد و خاک به عنوان
مهمترین پدیده های جوی در فصل تابستان ثبت شدند.
از لحاظ دمایی ،شهرستان فردیس با میانگین دمای  17/6درجه گرمترین ،و طالقان با میانگین  12/1درجه ،خنکترین
شهرستان در سال زارعی  1399-1400بود .متوسط دمای کمینه (حداقل) در استان  8درجه ،متوسط دمای بیرینه
(حداکثر)  21/3درجه و به طور کلی ،متوسط دمای سال زارعی  1399-1400در استان  14/6درجه بود.
از لحاظ بارش در طول سال زراعی  ،1399-1400شهرستان کرج با  382/6میلیمتر بیرترین مقدار بارش و شهرستان
اشتهارد با  200/6میلیمتر ،کمترین بارش را به خود اختصاص دادند .به طور متوسط در سال زارعی ،1399-1400
 310میلیمتر بارش در استان البرز به ثبت رسید .این شرایط در حالی است که مقدار بارش سال زراعی گذشته ،برابر با
 496/6میلیمتر و مقدار بارش بلندمدت در همین بازه زمانی ،برابر  384/9میلیمتر بود .بارش سال زارعی 1399-1400
نسبت به بلندمدت  75میلیمتر کاهش را نران می دهد.
شرایط خرکسالی  12ماهه منتهی به پایان شهریور  1400در استان از شرایط نرمال تا خرکسالی بسیار شدید در منطقه
گسترده شده است .بخش های شمال غربی و جنوب غربی استان با شدت بیرتر خرکسالی ،به شرایط خرکسالی های
بسیار شدید رسیده و در مناطق مرکزی و شمال شرقی استان ،خرکسالی های متوسط دیده می شود.
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تحلیلی بر وضعیت همدیدی استان  -سال آبی 1399-1400

تحلیل همدیدی وضعیت جوی استان  -پاییز 1399
طی ماه های مهر ،آبان و آذر ،رخداد آلودگی و وارونگی دمایی ،پایداری جو و افزایش آالینده ها و همچنین بارش
باران و برف که منجر به صدور ه ردار و ارا ه تو صیه های کاربردی به منظور پی رگیری از بروز خ سارت در ا ستان
شد؛ به عنوان مهمترین پدیده های جوی در فصل پاییز ثبت و رصد شد.
در تاریخ  19مهر  1399با نفوذ پرف رار سطح زمین و رخداد وارونگی دمایی و همچنین پایداری و سکون ن سبی جو،
افزایش آالینده ها از نیمه دوم مهر ماه در منطقه ،پدیده قالب بوده که بر این اساس ،سه هردار زرد و نارنجی از مرکز
پیش بینی اداره کل هوا شنا سی ا ستان البرز صادر شد .در تاریخ  21آبان  1399موج ب سیار ضعیفی با گذر از روی
دریای خزر و به واسددطه نفوذ بس دیار خوب پرفرددار در منطقه سددبب رگبار باران و رعد و برق و در ارتفاعات موجب
رگبار برف شد .از تاریخ  6تا  7آذر  ،1399گذر امواج ناپایدار سطوح میانی و همراهی آن با پرف رار سطح زمین در
منطقه ،رگبار شدید برف و باران ،تگرگ و رعد و برق به وقوع پیوست.

تحلیل همدیدی وضعیت جوی استان  -زمستان 1399
طی ماه های دی ،بهمن و ا سفند ،رخداد آلودگی و وارونگی دمایی ،پایداری جو و افزایش آالینده ها و همچنین
بارش باران و برف به عنوان مهمترین پدیده های جوی در فصددل زمسددتان ثبت و رصددد شددد .یک سددامانه بارش دی در
تاریخ  1399/10/3به ا ستان نفوذ کرده و طی سه روز فعالیت سبب بارش برف و باران و وزش باد و تگرگ شد .در
زمان فعالیت این سامانه ،کم ارتفاع عمیقی روی دریای سیاه شکل گرفته و به تدریج طی چند روز وارد ک رور شد.
در روز اول فعالیت سددامانه در اسددتان ،ناوه غربی بندال امگا در منطقه قرار گرفته و تاوایی های مثبت بسددیار خوبی را
سبب شد .به تدریج برای روز دوم با گذر این ناوه از منطقه بارش برف و باران و ریزش تگرگ در ا ستان دیده شد.
در بهمن ماه سددال  1399منطقه البرز مرکزی تحت تاثیر دو سددامانه بارشددی قوی قرار گرفت که بارش های خوبی را
برای ا ستان به همراه دا شت و برای مناطق جنوبی ا ستان ،به شکل بارش باران و در ارتفاعات بارش برف دیده شد.
فعالیت سددامانه ناپایدار بسدیار سددرد در منطقه البرز مرکزی در ابتدای بهمن ماه موجب وزش باد شدددید و لحظه ای ،و
همچنین کاهش شدید دما به میزان  6تا  10درجه سل سیوس و یخبندان در کل ا ستان شد .بارش ساعتی برف ،وزش
باد شدددید و لحظه ای ،کاهش محسددوس دما ( 6تا  10درجه سددلسددیوس) ،در ارتفاعات کوالک برف و یخبندان از
مرخصه های فعالیت این سامانه در استان بود.

2

سالنامه 1399 - 1400

تحلیل همدیدی وضعیت جوی استان – بهار 1400
طی ماه های فروردین ،اردیبهرت و خرداد ،رگبار پراکنده و رعد و برق ،وزش باد شدید و لحظه ای و خیزش گرد
و خاک به عنوان مهمترین پدیده های جوی در فصل بهار ثبت و رصد شد .در تاریخ سوم اردیبهرت  1400یک
سامانه بارشی به کرور نفوذ کرده و منطقه البرز را نیز تحت تاثیر قرار داد .با توجه به ناپایداری هایی که به شکل نقطه
ای و محلی در مقیاس کوچک (خرد مقیاس) در منطقه شکل گرفت ،و باتوجه به خروجی مدل های هواشناسی،
رگبار پراکنده و رعد و برق در منطقه مورد انتظار بود .در این شرایط شکل گیری ابرهای همرفتی ،وزش باد شدید و
لحظه ای و خیزش گرد و خاک نیز پیش بینی شده بود.
سامانه دیگری نیز در اردیبهرت ماه به منطقه نفوذ کرده و دارای دو موج بارشی بود که بارش های خوبی به ویژه برای
ارتفاعات استان به همراه داشت .به طوریکه در ایستگاه باران سنجی نسا بارش  19میلیمتری برای موج اول و 18
میلیمتری برای موج دوم گزارش شد .در این شرایط ،شکل گیری سلول بسته بزرگی با تاوایی مثبت و اعداد تاوایی
باالتر  10در سطوح میانی و همراهی آن با کم فرار سطح زمین ،موجب ترکیل یک بندال  Cutoff-Lowدر منطقه
دریای سیاه شده و باعث پیچش و تغییر جهت جریانات رودباد در نزدیکی کرور شد .پربندهای این امواج ناپایدار و
ناوه های آن ،منطقه البرز مرکزی را کامال ناپایدار کرد؛ به طوری که با همراهی کم فرار های سطح زمین وزش باد
شدید و لحظه ای ،گردوخاک ،رگبار ،رعدوبرق و نیز رخداد تگرگ در منطقه به ثبت رسید.
در ابتدای خردادماه حرکت شرق سوی ناوه ای بر روی دریای سیاه در تراز  500میلی باری موجب افزایش ابر و وزش
باد در منطقه شد .در ادامه با حرکت شرق سوی این سامانه رگبار ،رعدوبرق و وزش باد شدید در منطقه دیده شد.
باتوجه به وجود رطوبت مناسب در سطح  700میلی باری و کاهش دمای هوا ،فعالیت سامانه به صورت تندری و همراه
با رگبار و رعدوبرق در منطقه ادامه پیدا کرد .پس از پایان فعالیت این سامانه بارشی ،با استقرار پرفرار جنب حاره در
منطقه ،جوی پایدار بر منطقه حاکم شده و پدیده قابل مالحظه ای در منطقه رخ نداد.
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تحلیل همدیدی وضعیت جوی استان – تابستان 1400
طی ماه های تیر ،مرداد و شهریور ،افزایش غلظت غبار و آالینده ها ،رگبار پراکنده و رعد و برق ،وزش باد شدید و
لحظه ای و خیزش گرد و خاک به عنوان مهمترین پدیده های جوی در فصل تابستان ثبت و رصد شد .در تاریخ اول
تیر ماه  ،1400جوی پایدار و ساکن به همراه غبار در منطقه داشتیم که این امر سبب کاهش کیفیت هوا به مدت  5روز
در استان شد .به تدریج با گذر پرته بندال امگا از روی کرور ،ابتدا در تاریخ  7تیر ماه قسمت های شمال غربی کرور
تحت تاثیر ناوه غربی این بندال قرار گرفته و رگبار و رعد و برق و و زش باد را به همراه داشته و در روز دهم تیر ماه
با تحت تاثیر قرار دادن منطقه البرز مرکزی ،وزش باد شدید ،رگبار پراکنده و رعد و برق در منطقه دیده شد که هردار
زرد برای پیش بینی وزش باد در استان صادر شد .در سطح  500میلی باری با استقرار ناوه بسیار ضعیف در منطقه،
تاوایی های مثبت به صورت ساعتی شکل گرفت و موجب رشد ابر و در ارتفاعات رگبار های پراکنده و رعد و برق
شد .با بررسی الگوهای سطح زمین نفوذ پرفرار نه چندان قوی را شاهد بودیم که با توجه به نفوذ پرفرار و عقب راندن
کم فراری مرکز کرور ،وزش باد شدید در منطقه دیده شد.
از تاریخ  1تا  7مرداد جو پایدار و ساکن به همراه افزایش دما و افزایش آالینده ها در استان داشتیم .استقرار پرارتفاع
با هسته  594میلی باری در شمال غربی کرور دیده می شود که از البرز غربی تا قسمت هایی از البرز مرکزی تاوایی
های منفی به همراه جو پایدار به همراه داشت .در سطح زمین نیز به تدریج نفوذ پرفرار را از شمال کرور داشتیم که
بعد از چند روز افزایش دما در استان که دمای شهر کرج به  41درجه سلسیوس رسیده بود به تدریج روند کاهری دما
دیده شده و باتوجه چینش فراری در منطقه ،وزش باد و گرد و خاک و کاهش کیفیت هوا را به همراه داشت.
تنها سامانه ناپایدار در استان البرز در شهریور ماه ،در تاریخ  14شهریور  1400بود که با توجه به گذر سامانه بارشی از
روز قبل از سواحل خزر و اردبیل که در آن مناطق بارش های خوبی به همراه داشت ،در استان البرز موجب وزش باد
شدید و گرد و خاک شد .در این شرایط استقرار پرارتفاع در غرب کرور و پایداری جوی در استان و به سبب چینش
فراری مناسب در سطح زمین ،هردار وزش باد شدید و کاهش کیفیت هوا صادر شد.
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وضعیت مخاطرات جوی استان  -سال آبی 1399-1400
مخاطرات جوی استان طی پاییز 1399
نوع مخاطره

تاریخ رخداد

کاهش دما و وزش باد شدید

 2مهر 1399

کاهش  6تا  10درجه ای دمای هوا – خسارت به محصوالت کراورزی

 5مهر 1399

رگبار – رعدوبرق – وزش باد شدید – بارش برف در ارتفاعات

 15مهر 1399

افزایش غلظت آالینده ها – شرایط ناسالم برای همه گروه ها

 29مهر 1399

بارش رگباری باران – رعدوبرق – وزش باد شدید

 17آبان 1399

کاهش دمای هوا – وزش باد شدید

 20آبان 1399

بارش رگباری باران – آبگرفتگی معابر عمومی
ریزش کوه و رانش سنگ در ارتفاعات

 22آبان 1399

یخبندان در ارتفاعات – وارونگی دما و افزایش آالینده ها در سطح شهرها

 26آبان 1399

بارش باران و برف – آبگرفتگی معابر عمومی

 1آذر 1399

افزایش غلظت غبار و آالینده ها

 6آذر 1399

کاهش دمای هوا – یخبندان – بارش برف

 8آذر 1399

تردید آلودگی ها – مه آلودگی

 13آذر 1399
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مخاطرات جوی استان طی زمستان 1399

نوع مخاطره

تاریخ رخداد

انباشت و افزایش غبار و غلظت آالینده ها

 08دی 1399

انباشت و افزایش غبار و غلظت آالینده ها

 14دی 1399

انباشت و افزایش غبار و غلظت آالینده ها

 18دی 1399

کوالک برف ،وزش باد شدید و لحظه ای،کاهش شدید دما به میزان  6تا 10
درجه سلسیوس و یخبندان  -کاهش میدان دید ،لغزندگی و اختالل در تردد جاده
ها و معابر شهری،

 01بهمن 1399

سقوط بهمن در ارتفاعات و جاده های کوهستانی
وارونگی دمایی و روند افزایش آالینده ها

 16بهمن 1399

رگبار و آب گرفتگی معابر شهری و سیالبی شدن رودخانه ها و مسیل ها (حوضه
آبریز رودخانه کردان و کرج) ،ریزش سنگ و سقوط بهمن در جاده های

 18بهمن 1399

کوهستانی
روند افزایش دمای بیرینه در ارتفاعات ،خداد بهمن و ریزش سنگ در جاده ها

 20بهمن 1399

وزش باد شدید ،رگبار و رعد و برق ،کاهش محسوس دما ،ارتفاعات کوالک
متناوب برف لغزندگی و آب گرفتگی موقت معابر شهری،کاهش میدان دید،
سیالبی شدن رودخانه ها و مسیل های فصلی در حوضه آبریز رودخانه کرج و

 25بهمن 1399

کردان ،در ارتفاعات ریزش سنگ و سقوط بهمن حین و پس از فعالیت سامانه
رگبار برف و باران ،رعد و برق ،باران یخ زده  ،وزش باد شدید و لحظه ای،
کاهش محسوس دما  6تا  10درجه  -کاهش میدان دید و اختالل در تردد جاده
ای و شهری ،آبگرفتگی معابر شهری و سیالبی شدن رودخانه ها و مسیل های

 29اسفند 1399

فصلی ،یخبندان و لغزندگی سطح جاده و ریزش سنگ و سقوط بهمن
یخبندان و کاهش  8تا  10درجه دما ،وزش باد شدید و لحظه ای،
سرمازدگی و یخ زدگی شکوفه ها
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 02اسفند 1399

سالنامه 1399 - 1400

مخاطرات جوی استان طی بهار 1400

نوع مخاطره

تاریخ رخداد

کاهش دمای هوا – وزش باد شدید – رگبار و رعدوبرق – کوالک برف در ارتفاعات

 3فروردین 1400

کاهش محسوس دمای هوا  -افزایش غلظت غبار و آالینده ها

 6فروردین 1400

رگبار باران – وزش باد شدید در دامنه و ارتفاعات البرز

 11فروردین 1400

وزش باد شدید و گردوخاک

 13فروردین 1400

بارش تندری – وزش باد  -گردوخاک

 21فروردین 1400

کاهش کیفیت هوا – شرایط ناسالم برای گروه های حساس

 2اردیبهرت 1400

بارش رگباری باران  -رعدوبرق  -وزش باد شدید

 5اردیبهرت 1400

وزش باد شدید و گردوخاک

 27اردیبهرت 1400

وزش باد شدید (تندباد)

 6خرداد 1400

افزایش غلظت غبارو آالینده ها

 12خرداد 1400
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مخاطرات جوی استان طی تابستان 1400

تاریخ رخداد

نوع مخاطره

کاهش کیفیت هوا تا سطح ناسالم برای گروه های حساس و در بعضی ساعات
ناسالم برای تمام گروه ها
وزش باد شدید ،گرد و خاک ،کاهش کیفیت هوا،
پاره ای نقاط رعد و برق و رگبار خفیف
رگبار و رعد و برق  ،وزش باد نسبتا شدید ،ریزش سنگ در ارتفاعات
و سیالبی شدن مسیل های فصلی در ارتفاعات و جاده های کوهستانی استان البرز

 1تیر 1400
 10تیر 1400
 22تیر 1400

وزش باد نسبتا شدید  ،رگبار ساعتی  ،رعد و برق

 28تیر 1400

افزایش دمای هوا

 01مرداد 1400

رگبار محلی و رعد و برق ،وزش باد نسبتا شدید و گرد و خاک

 12مرداد 1400

فزایش دما و گرد و خاک

 16مرداد 1400
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سالنامه 1399 - 1400

تحلیلی بر وضعیت دمای استان  -سال آبی 1399-1400

اطالعات دمای استان و مقایسه با بلند مدت

جدول شماره  :1مقایسه دمای سال زارعی  1399-1400با مقادیر بلندمدت

براساس جدول شماره ( 1ستون دمای میانگین) شهرستان فردیس با میانگین دمای  17/6درجه گرمترین ،و طالقان با
میانگین  12/1درجه ،خنکترین شهرستان در سال زارعی  1399-1400بود .متوسط دمای کمینه (حداقل) در استان 8
درجه ،متوسط دمای بیرینه (حداکثر)  21/3درجه و به طور کلی ،متوسط دمای سال زارعی  1399-1400در استان
 14/6درجه بود .مقادیر بیرینه و کمینه دمای هوای استان در ادامه دیده می شود.
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سالنامه 1399 - 1400

دماهای حدی استان و مقایسه با بلندمدت

در جداول شماره  2و  ،3بیرینه و کمینه دمای سال زارعی  1399-1400در استان البرز دیده می شود .بیرترین دما در
تیر ماه و کمترین دما در فروردین ماه در ایستگاه های هواشناسی استان به ثبت رسید .بیرترین دمای استان در اشتهارد
به میزان  44/6درجه در  14تیر  1400و کمترین دما از دیزین به میزان  -8در تاریخ  1400/01/08گزارش شد .مقادیر
حدی دما در سال زارعی  1399-1400و بلندمدت نیز در جداول قابل مراهده است.

جدول شماره  :2دمای بیشینه مطلق سال زارعی 1399-1400
(درجه سلسیوس)

سال 1400

سال 1399

بلندمدت

44/6

44/5

42/3

اشتهارد

اشتهارد

اشتهارد

1400/04/14

1399/05/07

1394/04/31

جدول شماره  :3دمای کمینه مطلق سال زارعی 1399-1400
(درجه سلسیوس)

سال 1400

سال 1399

بلندمدت

-8/0

-20/4

-21/0

دیزین

دیزین

طالقان

1400/01/08

1399/11/03

1386/10/25
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پهنهبندی میانگین دمای شهرستانهای استان

شکل شماره  :1میانگین دمای سال زارعی 1399-1400

براساس شکل شماره  ،1در طول سال زارعی  1399-1400متوسط دمای هوا در نیمه شمالی و در ارتفاعات استان ،بین
 5تا  15درجه و در نیمه جنوبی (دشت البرز) بین  15تا  25درجه بود.
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سالنامه 1399 - 1400

پهنهبندی اختالف میانگین دمای شهرستانهای استان نسبت به بلند مدت

شکل شماره  :2اختالف دمای سال زارعی  1399-1400در مقایسه با مقادیر بلندمدت

براساس شکل شماره  ،2در طول سال زارعی  1399-1400در بخش های شمالی استان ،افزایش دما تا حدود 4/5
درجه نسبت به بلندمدت دیده می شود .در مناطق مرکزی و جنوبی استان ،تا  2/5درجه افزایش نسبت به بلندمدت
قابل مراهده است.
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تحلیلی بر وضعیت بارش استان  -سال زارعی 1399-1400

جدول شماره  :4میزان بارش شهرستان ها در سال زارعی  1399-1400و مقایسه با بلندمدت

مقادیر بارش شهرستان های استان طی سال زارعی  1399-1400در جدول شماره  4دیده می شود .براین اساس،
شهرستان کرج با  382/6میلیمتر بارش ،بیرترین مقدار بارش و شهرستان اشتهارد با  200/6میلیمتر ،کمترین بارش را
به خود اختصاص داده است.
به طور متوسط در سال زارعی  310 ،1399-1400میلیمتر بارش در استان البرز به ثبت رسید .این شرایط در حالی است
که مقدار بارش سال زراعی گذشته ،برابر با  496/6میلیمتر و مقدار بارش بلندمدت در همین بازه زمانی ،برابر 384/9
میلیمتر بود .بارش سال زارعی  1399-1400نسبت به بلندمدت  75میلیمتر کاهش را نران می دهد.
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درصد تأمین بارش سال آبی استان

نمودار شماره  :1درصد تامین بارش در شهرستان ها طی سال زارعی 1399-1400

براساس آمار بلندمدت در نمودار شماره  ،1در طی سال زارعی  ،1399-1400در حدود  83درصد از کل بارش سال
زارعی استان تامین شد .ستون های سبز جدول فوق ،در هر شهرستان ،مقادیر بلندمدت از درصد تامین بارش را در هر
شهرستان نران می دهند.

14

سالنامه 1399 - 1400

پهنهبندی مجموع بارش استان

شکل شماره  :3مجموع بارش دریافتی در سال زارعی 1399-1400

در شکل شماره  ،3مجموع بارش دریافتی در سال زارعی  1399-1400استان دیده می شود .بیرترین پهنه بارشی در
ارتفاعات استان به میزان حدود  700میلیمتر به ثبت رسیده است .در سایر مناطق پهنه های بارشی  120تا  700میلیمتر
قابل مراهده است.
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تحلیلی بر وضعیت خشکسالی استان  -سال آبی 1399-1400

شکل شماره  :4شرایط خشکسالی استان

براساس شکل شماره  ،4طی سال زارعی  1399-1400شرایط خرکسالی  12ماهه منتهی به پایان شهریور ماه در استان
از شرایط نرمال تا خرکسالی بسیار شدید در منطقه قابل مراهده است .بخش های شمال غربی و جنوب غربی استان
با شدت بیرتر خرکسالی ،به شرایط خرکسالی های بسیار شدید رسیده و در مناطق مرکزی و شمال شرقی استان،
خرکسالی های متوسط دیده می شود.
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تقدیر و تشکر

 -1به این وسیله مراتب تقدیر و ترکر نویسندگان این اثر از همکاران مرکز ملی خرکسالی و
مدیریت بحران به سبب تهیه جداول ،نمودارها و نقره های مورد استفاده در این بولتن که پس
از تولید در مقیاس کروری و انجام برش استانی دراختیار این اداره کل قرارگرفته است ابراز
می گردد.
 -2از نویسندگان این بولتن به شرح ذیل ،که به نحوی در تهیه اطالعات الزم برای تدوین آن نقش
داشتند سپاسگزاری و تقدیر می شود.

آقای بهاروند احمدی؛ مدیرکل
•

آقای باالالن فرد ،ر یس اداره پیش بینی

•

خانم مقدم؛ کارشناس پیش بین

•

خانم خورشیدی؛ کارشناس مسئول شبکه پایش

•

خانم داوری :کارشناس تحقیقات

 -3همچنین از کلیه همکاران شبکه پایش ،ادارات دیدبانی ،فناوری اطالعات و سایر بخش های
مرتبط که در امر تهیه و تولید و ارسال گزارشات هواشناسی زحمات بسیاری کریده اند نیز
کمال ترکر و قدردانی را داریم.
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