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 چکیده 

تهران  از شرق به    ن، یاز شمال به استان مازندران از غرب به قزو   یی ایجغراف  تیکرج از نظر موقع  تیاستان البرز به مرکز

  اشتهارد   ،سی کرج، ساوجبالغ، طالقان، نظرآباد، فرد  ی هامحدود بوده و شامل شهرستان   یو از جنوب به استان مرکز 

و مقایسه با بلندمدت   1400-1401در سال زراعی در مطالعه پیش رو، شرایط آب و هوایی استان  باشد.یم و چهارباغ 

 شود.دیده می

هاا و هاای مهر، آباان و آ،ر، رااداد آلودوی و واروندی دماایی، پاایاداری جو و افزایش آ ینادهدر مااه،  1400طی پااییز  

های کاربردی به منظور پیرااادیری از بروز  ارائه توصااایههمچنین بارش باران و برف که منجر به صااادور هرااادار و  

، راداد  1400در زمساتان ثبت و رصاد شاد. در فصال پاییزهای جوی  اساارت در اساتان شاده به عنوان مهمترین پدیده

  نی باارش بااران و برف باه عنوان مهمتر  نیهاا و همچننادهیآ   شیجو و افزا  یداریا اپا   ،ییدماا  یو واروند  یآلودو

و   دی، روبار پراکنده و رعدوبرق،  وزش باد شاد1401در بهار    در فصال زمساتان ثبت و رصاد شاد.  یوج  یهادهیپد

  شی افزا  1401ه و در تابساتان  شاددر فصال بهار ثبت   یجو  یهادهیپد  نیوردوااک به عنوان مهمتر  زشیو ا  یالحظه

و   ایو لحظه  دیمانسون در مردادماه، رعدوبرق، وزش باد شد  دهیپد لیروبار پراکنده و به دل  ها،ندهیغلظت غبار و آ 

 در فصل تابستان ثبت و رصد شد. یجو هایدهیپد نیوردوااک به عنوان مهمتر زشیا

درجه   0/11  نیاندیو طالقان با م  ن،یورمتر  وسیدرجه سلس  1/17  یدما  نیاندیبا م  سیشهرستان فرد از لحاظ دمایی،  

زارع  نیانکتر  وس،یسلس سال  در  دما  1400-1401  ی شهرستان  متوسط  استان    نهیکم  یبود.  در  درجه    7)حداقل( 

 1400-1401  ی زارع  سال   یمتوسط دما   ،یو به طور کل   وسیدرجه سلس  9/20)حداکثر(    نهیریب  ی متوسط دما  وس،یسلس

 بود. وسیدرجه سلس 9/13در استان 

مقدار بارش و  نیراتریبارش، ب متریلیم  2/339القان با  شاهرساتان ط،  1400-1401در طول ساال زراعی    از لحاظ بارش

  یطور متوساط در ساال زارع   به بارش را به اود ااتصاا  داده اسات. نیکمتر متر،یلیم  3/122شاهرساتان نظرآباد با 

اساات که مقدار بارش سااال   یدر حال  طیشاارا  نی. ادیبارش در اسااتان البرز به ثبت رساا   متریلیم 2/251،  1401-1400

بود. باارش    متریلیم  9/384برابر   ،یباازه زماان نیو مقادار باارش بلنادمادت در هم  متریلیم  0/310واششاااتاه، برابر باا    یزراع

 .دهدیکاهش را نران م متریلیم 7/133بلندمدت  بهنسبت  1400-1401 یسال زارع

  ط یدر استان از شرا،  1401  ورماه یشهر  ان یبه پا  ی ماهه منته  24در دوره    SPEIشااص  بر اساس    ی ارکسالبا بررسی  

و قسمت    ی غربجنوب  ،یغربشمال  یها در منطقه قابل مراهده است. بخش  دیشد  اریبس  یتا ارکسال  فیضع  یترسال

ب  ییها با شدت  استان  مناطق مرکز   دهیرس  دیشدار  بسی  یهایارکسال  طیبه شرا  ،یارکسال  رتریاز مرکز    ، یو در 

 . شودیم دهیمتوسط د یها یاستان، ارکسال یشرقاز شمال ییهابخش و  یغربجنوب
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 1400-1401سال آبی   -تحلیلی بر وضعیت همدیدی استان  

 

 1400پاییز   -استان  یجو  تیوضع  یدی همد  لیتحل

همچنین باارش  هاا و  هاای مهر، آباان و آ،ر، رااداد آلودوی و واروندی دماایی، پاایاداری جو و افزایش آ ینادهطی مااه

های کاربردی به منظور پیرادیری از بروز اساارت در اساتان باران و برف که منجر به صادور هرادار و ارائه توصایه

 ثبت و رصد شد. پاییزدر فصل های جوی شده به عنوان مهمترین پدیده

با   مهر 2  خ ی. در تارمین داشااتها را در اسااتاندهیهمراه با  آ   داریپا  یروزها، جو رااتری، در ب1400در دهه اول مهرماه  

  یکه هراادار زرد آلودو   میها را در اسااتان شاااهد بودندهیآ   شیآن افزا  یامنطقه  یتوجه به جهت وزش باد و الدو

  ،ی منطقه البرز مرکز  یازر قرار ورفت و برا  یرو  یفیضااع  اریناوه بساا   مهر 15  خ یدر دهه دوم مهردر تار صااادر شااد.

ها با نفو، پرفراار ساب  یداریناپا  نیا  یشاد. همراه فیمثبت ضاع  یهایداریبود که ساب  ناپا  ییهاناوه  زیهمراه با ر

دما   یادرجه 8تا   4به ساب  کاهش   یدما در اساتان شاد و هرادار کرااورز  وسبارش باران پراکنده  و کاهش محسا 

آبان به   2که موج اول در تاریخ  ، سااه موج ناپایدار منطقه را تحت تاثیر قرار داد 1400در دهه اول آبان  صااادر شااد.

در    یسااامانه بعدهای ضااعیف همراه بود. دلیل پایین بودن رطوبت منطقه تغشیه رطوبتی مناساابی نداشاات و با بارش

ساااامااناه موجا  باارش پراکناده برف و بااران در ارتفااعات    نیقرار داد. ا  ریرا تحات تااث  یآباان، ساااواحال ازر 4 خ یتاار

پراته ضاعیفی در نیمه  .قرار داد ریتحت تاثرا    ی، البرز مرکز1400آبان  8  خ یرش در تارموج ساوم با  اساتان البرز شاد.

  کی  های به شاکل باران و برف در منطقه دیده شاد.  های مثبت در منطقه شاد و ناپایداریشامالی کراور موج  تاوایی

 ستمیس  نیاول وارد منطقه شده و منجر به بارش و برف در سطح استان شد. 1400آبان  14  خ یدر تار  یقو  یسامانه بارش

  یاز شامال کراور با شا   یباتوجه به نفو، پرفراار زین  نیدر ساطح زم آ،ر وارد کراور شاد.  11  خ یآ،رماه در تار  یبارشا 

روبار و  ،یکوهسااتان  یهاساارد به منطقه، کو ک برف در ارتفاعات و جاده  یهوا  زشیمناساا  به همراه ر  یفرااار

در منطقه   یصابحداه خبندانی( و   درادیدرجه ساانت 12تا  6کاهش محساوس دما )  د،یرعدوبرق، وزش باد نسابتا شاد

عدوبرق در  ورم در منطقه، موج  روبار باران و رآ،ر با اسااتقرار جبهه 27  خ یدر تار  یبعد  یسااامانه بارشاا  ده شااد.ید

 منطقه شد.

 

 

 1400زمستان  -استان  یجو  تیوضع  یدی همد  لیتحل

هاا و همچنین هاای دی، بهمن و اسااافناد، رااداد آلودوی و واروندی دماایی، پاایاداری جو و افزایش آ ینادهطی مااه

  ثبت و رصد شد. در فصل زمستانهای جوی بارش باران و برف به عنوان مهمترین پدیده
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که به موج  این ساامانه ابرناکی و بارش برف و باران   وارد کراور شاد 1400  ماهید 3  خ یدر تار  یبارشا   ساتمیسا   نیاول

و تراعش شابانه و همچنین با توجه به ضاخامت جو،  را در اساتان شااهد بودیم. با وشر این ساامانه بارشای از ساطح اساتان  

  یها وارد اساتان شاد و بارش ید 12  خ یدر تار  یعدب  فیضاع  یساامانه بارشا بیراینه کاهش دما در منطقه به ثبت رساید.  

قرار داد که  ریماه اساااتان البرز را تحت تاثید 25تا  23  خ یدر تار یبارشااا   یساااامانه قو  کی  پراکنده را ساااب  شاااد.

شاهرساتان  جانیمقدار بارش در منطقه سا  نیراتریبه همراه داشات. ب یمنطقه البرز مرکز  یرا برا  یاوب اریبسا   یهابارش

ماه در اساتان البرز به وقو  پیوسات، ساامانه مهمترین ساامانه بارشای که در بهمن .دیمتر به ثبت رسا یلیم 18 زانیکرج به م

در    6/11/1400به تاریخ   78بود که به دلیل فعالیت این سااامانه، هراادار نارنجی شااماره   1400بهمن   7بارشاای تاریخ  

ساااعت بعد بر  6در شااد. نفو، ناوه نساابتا عمیقی از غرب کرااور به منطقه البرز و قرارورفتن محور آن طی اسااتان صااا

ویری شارایط بارشای شادید و کاهش محساوس دمای هوا در منطقه شاد. ساامانه بارشای  روی روی منطقه منجر به شاکل

ورم در جلوی آن روباار برف و عاالیات جبهاهدر ابتادا باا ف بهمن منطقاه را تحات تااثیر قرار داد کاه  15دیدری در تااریخ  

سااامانه باران و رعدوبرق و ساا س از روز دوم با اسااتقرار و نفو، پرفرااار شاامالی شاااهد بارش برف در منطقه بودیم.  

بهمن تا  30  خ یرا به همراه داشات از تار  یاوب  یهاداد و بارش  رقرا ریکه در اسافند ماه اساتان البرز را تحت تاث  یبارشا 

ساامانه  صاادر شاد.  87و   86شاماره   یهرادار زرد و نارنج   یابی شیپ  یهاکرد و مطابق با نقراه تیاسافند در منطقه فعال 2

  سااتداهیسااامانه از ا  نیبارش ا  نیرااترینفو، کرد. ب  یاساافند به منطقه البرز مرکز 18  خ یدر تار زین یاوب  اریبساا  یبارشاا 

وزارش   متریلیم 21 زانیطالقان به م کینوپتیسا   ساتداهیو پس از آن از ا متریلیم 3/25 زانیشاهرساتانک به م  ینج سا باران

 شد.
 

 

    1401  بهار –استان  یجو  تیوضع  یدی همد  لیتحل

  ورد   زشیو ا  یاو لحظه  دی وزش باد شد  ،  روبار پراکنده و رعدوبرق،  اردادو    اردیبهرت،  فروردینهای  طی ماه

  ثبت و رصد شد. بهاردر فصل های جوی عنوان مهمترین پدیدهبه  وااک

وشر دو موج ناپایدار محلی با ماهیت تندری از منطقه البرز مرکزی بود که  با  سیستم بارشی،    1401ماه  در فروردین

ی نقاط  ا فروردین رخ داد که با توجه به شیو ورادیان فرار سطح زمین در پاره  8تا دوشنبه    7موج اول روز یکرنبه  

  12تا جمعه    10های پراکنده شد و موج دوم از چهارشنبه  استان موج  وزش باد نسبتا شدید و وردوااک و بارش

. موج فروردین بود که به تناوب سب  راداد وزش باد نسبتا شدید و وردوااک به همراه روبار و رعدوبرق  شد

قرا  تاثیر  این موج منطقه را تحت  از  بعد  بالفاصله  نفو، کرد  بعدی که  به منطقه  با همراهی رطوبت اوبی که  ر داد 

با توجه به  منطقه را تحت تاثیر قرار داد    ماهفروردین  20های بهتری را داشت. سامانه بارشی دیدر که در روز  بارش

وزش    جهیراداد طوفان و در نتباعث  هند در منطقه    انوسیاق  ی و نه چندان مناس  رطوبت از رو  ف یضع  اناتیجر
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سیستم    1401ماه  در اردیبهرت  .در منطقه بودتدرگ را    و  رعدوبرق  ف،یبه همراه وردوااک، روبار اف  دیشد  یبادها

سیستم بارشی    ها به شکل وزش باد شدید و وردوااک بود.ای در استان نداشتیم و اکثر ناپایداریبارشی قابل مالحظه 

اردیبهرت استان را تحت تاثیر قرار داد که بیرترین میزان    9های اوبی را در منطقه به همراه داشت در روز  که بارش

  ی بارش   ستمیس  1401  ماهدر اردادمیلیمتر وزارش شد. همچنین    4/9سنجی سیجان به مقدار  بارش برای ایستداه باران

د منطقه اردا  4ارداد تا    1  خ یو وردوااک بود. از تار  دی ها به شکل وزش باد شدیدار یو اکثر ناپا  میدر استان نداشت

کرور    یکه رو   ی غباروورد  های قرار ورفت که با توجه به کانون  ی غربو جنوب   ی غرب  یبادها   ریتحت تاث  ی البرز مرکز

صادر    ی هردار نارنج  طیشرا  ن یقرار داد که با توجه به ا  ری تحت تاث  زیبود منطقه البرز را ن  ورفته عراق و عربستان شکل

 شد.

 

 

    1401تابستان   –استان  یجو  تیوضع  یدی همد  لیتحل

  به دلیل پدیده مانسون در مردادماه،   روبار پراکنده وها،  افزایش غلظت غبار و آ یندههای تیر، مرداد و شهریور،  طی ماه 

های جوی در فصل تابستان ثبت  به عنوان مهمترین پدیده وردوااک  زشیو ا  ی او لحظه  دیوزش باد شد   ، رعدوبرق

 و رصد شد. 

و وردوااک را به    دیدر اساتان راداد وزش باد شاد  هایداریو ناپا  میدر اساتان نداشات  یبارشا  ساتمیسا  1401 رماهیدر ت 

  خ ی و موج دوم در تار ریت 10تا  5  خ یموج در تار  نیکه اول میرا داشت  ییماه دو موج ورما  نیدر ا نیهمراه داشت همچن

نقطه اساتان هم اشاتهارد    نیورمتر  یشاهر کرج و برا  یبرا  سویلسا درجه سا  42 یو دما  وساتیبه وقو  پ ماهریت 21تا  18

قرار    یقو  اریمونساون بسا   دهیپد ریجنوب کراور تحت تاث  1401مرداد    لیدر اوا ثبت شاد. وسیدرجه سالسا   44  یدما

مخرب در کرور و به اصو  جنوب کرور شد. در شرم مردادماه با نفو، رطوبت    هایلیورفت که سب  راداد س

روبار پراکنده و   ،یمنطقه البرز مرکز یانیساطو  م یمحل  هاییداریبا تر و ناپا  هایکراور به عر   یاز مناطق جنوب

، Lift-Indexمل شا  یداریناپا  هایشااص منطقه به همراه داشت.  یو وردوااک را برا  دیرعدوبرق و وزش باد شد

Total-Total   وShowalter  اما سالول بساته و پرارتفا   .  جو بود ینییبساته هوا در ساطو  پا  دیاز صاعود شاد  یحاک

  شی و افزا   تیتقو زیو ن  نیفراار ساطح زم  دیشاد نشیچ  یطرف  از داشات.  دیبر نزول هوا تاک یمنف  ییبا تاوا یانیساطو  م

  چهیرا در بخش ورم در  یمنطقه قرار ورفته که البرز مرکز  یدر با  یفی، هسااته جت ضااعمیفرااار را در منطقه داشاات

 انوسیجو در اق ینییسااطو  پا  یبادها  یطرف  از هماهنگ بود.  نیفرااار سااطح زم  شیاود قرار داد که با افزا  یاروج

 انوسیورم و مرطوب اق  یکرد که هوا  قیتزر  رانیبا تر و مرکز ا  هایرا به عر   اوبی  رطوبت و  شاد  ساوهند، شارق

  ییکوچک و قو  هایو، کرده بود جبههاا نف  رانیبا تر که به ا  هایعر   یراراا سرد و پرف  یبا هوا  رانیهند در مرکز ا

و   دیوزش باد شااد نیمچنه. شااد هاو رشااد قائم آن CB  یاز ابرها Multi-Cell لیرا شااکل داد که موج  ترااک

  یماه  1401ماه  وریشاهر بود.  یساامانه در منطقه البرز مرکز  نیو رعدوبرق از محصاو ت ا  یوردوااک، روبار سااعت

 اما  میرا در منطقه داشت داریناپا هایوشر سامانه  نکهیبود. با توجه به ا 1401-1400  یسال بارش  یارک در انتها اریبس



 

5 

 

 1400 -  1401سالنامه 

 

 

  یبودند و فاقد رطوبت  زم در ساطو  مختلف جو برا   یهه سارد کوچککه اغل  جب  هایداریناپا  نیکه ا لیدل  نیبه ا

-Postمکرر بصاااورت   یها  Micro-Burstو راداد   هایداریا ناپا  نیراداد بارش بودند، با توجه به ابعااد کوچک ا

Frontal-Dustیالدوها برا   نیو وردوااک و وردوغبار در منطقه شاد و راداد ا  دی، تنها باعث وزش باد نسابتا شاد  

 همانند هم تکرار شده است. وریشهر 29و  22و  15  یها خ یسامانه جبهه سرد در تار 3هر 
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 1400 -  1401سالنامه 

 

 

 1400-1401  یسال آب  -استان   یمخاطرات جو  تی وضع 

 

 1400 پاییزمخاطرات جوی استان طی  

 تاریخ رخداد  نوع مخاطره 

 1400مهر  4 و وردوااک  وزش باد شدید

 1400مهر  17 زدوی در ارتفاعات استاندما و احتمال یخ کاهش 

 1400مهر  19 ها و کاهش کیفیت هوا افزایش آ ینده

 1400مهر  27 کاهش محسوس دمای هوا و هردار به کراورزان 

 1400آبان  3 ی کوهستان یبارش برف در ارتفاعات و محورها 

 1400آبان  6 ها ندهیغلظت آ   شی افزا

 1400آبان  8 بارش باران و برف 

 1400آبان  14 د یباد شد وزش و رعدوبرق دی روبار شد

 1400آ،ر  1 بارش باران و برف در ارتفاعات

 1400آ،ر  10 هوا   یکاهش دما

 1400آ،ر  24 بارش باران و برف 

 1400آ،ر  29 باران  یبارش روبار 
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 1400 -  1401سالنامه 

 

 1400مخاطرات جوی استان طی  زمستان  

 

 تاریخ رخداد  نوع مخاطره 

 1400دی  03 بارش برف و کاهش محسوس دما

 1400دی  07 دما کاهش  –بارش برف 

 1400دی  12 ها و لغزندوی جاده برف  دیبارش شد 

 1400 دی 22 و اطر سقوط سنگ و بهمن  یبارش برف و لغزندو 

 1400بهمن  02 های کوهستانی جاده اطر سقوط بهمن در 

 1400بهمن  05 وزش باد و کو ک برف در مناطق کوهستانی  

 1400بهمن  15 بارش برف و باران 

 1400بهمن  19 ها و کاهش کیفیت هوا افزایش آ ینده

 1400اسفند  04 های کوهستانی پایداری هوا،افزایش دما و اطر سقوط سنگ و بهمن در جاده

 1400اسفند  10 ها و کاهش کیفیت هوا افزایش آ ینده

باران، رعدوبرق و    یوردوااک، روبار ساعت د،ی و نسبتا شد ی اوزش باد لحظه 

 تدرگ 
 1400اسفند  18

 1400اسفند  23 کاهش محسوس دما و وزش باد شدید 
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 1400 -  1401سالنامه 

 

 1401مخاطرات جوی استان طی  بهار  

 

 تاریخ رخداد  نوع مخاطره 

 1401فروردین  03 یکوهستان یمحورها یلغزندوو   باران  بارش برف و 

 1401فروردین  09 هوا و روبار پراکنده پراکنده و رعدوبرق  تیفیو وردوغبار، کاهش ک  د یوزش باد نسبتاً شد

 1401فروردین  17 وزش باد و وردوااک، روبار پراکنده و رعدوبرق 

 1401فروردین  27 ساعات شاهد وزش باد، رعدوبرق، روبار پراکنده، تدرگ و کاهش محسوس دما  یدر برا

 1401اردیبهرت  03 ساعات روبار، رعدوبرق  ی و وردوااک، غبار و در بعض دی وزش باد نسبتاً شد

وردوااک، روبار پراکنده و   ،یاو لحظه  دیساعات وزش باد شد یدر بعض

 رعدوبرق 
 1401اردیبهرت  09

  یهوا، شکستد تیفیوردوااک، کاهش ک زش یا، دیوزش باد شد 

 موقت  هایبه سقف اانه ها و سازه  یدراتان،آس
 1401اردیبهرت  21

 1401اردیبهرت  25 هوا  تیفیکاهش کو دما و وزش باد شی افزا

 1401ارداد  03 هوا  تیفیو وردوااک، غبار و کاهش ک دیساعات وزش باد نسبتاً شد یدر بعض

 1401ارداد  16 وردوااک، روبار پراکنده و رعدوبرق  د،یوزش باد شد 

 1401ارداد  21 و کاهش کیفیت هوا  دما و وزش باد شی افزا

  ش یروند افزا نیهوا و همچن تیفیکاهش موقت ک  ،یساعات غبار محل  یدر بعض

 دما
 1401ارداد  27
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 1400 -  1401سالنامه 

 

 1401  تابستانمخاطرات جوی استان طی  

 

 تاریخ رخداد  نوع مخاطره 

 1401تیر  04 دما  شی ساعات وزش باد و وردوااک، روند افزا یدر بعض

 1401تیر  10 وردوااک، وردوغبار  د،یساعات وزش باد شد یدر بعض

موقت   ی ندویآ  ندهفزای روند   هاعصر و ش   ژهیو به و نهیریب ی دما شی روند افزا

 هوا 
 1401تیر  19

  نده یموقت آ   شیعصر افزا یهادر ساعت  ،یدر منطقه البرز مرکز داریپا یجو

 ازن 
 1401تیر  26

 1401مرداد  04 ی نقاط همراه با بارندو یبادووردوااک، پاره ا ، یتا ابر یابر یقسمت

 1401مرداد  06 وردوااکروبار و رعدوبرق، تدرگ، وزش باد و 

  و  هابا  آمدن آب روداانه، روبار و رعدوبرق، تدرگ، وزش باد و وردوااک

 ی کوهستان های کوه در جاده  زشیو ر یفصل  هایلمسی
 1401مرداد  08

ساعات روبار پراکنده و رعدوبرق، باد و وردوااک و کاهش موقت   یبعض

 هوا تیفیک
 1401مرداد  11

 1401 شهریور 09 دما  شیو روند افزا   یساعات غبار محل  یدر بعض

 1401 شهریور 20 ی صبحداه قیدر ارتفاعات بارش پراکنده و احتمال مه رق

  ق یهوا، در ارتفاعات مه رق تیفیساعات وزش باد، وردوغبار و کاهش ک یدر بعض

 و رشد ابر 
 1401 شهریور 25
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 1400 -  1401سالنامه 

 

 1400-1401  یسال آب  -استان   یدما  تی بر وضع  یلی تحل 

 

 استان و مقایسه با بلند مدت  دمایاطالعات 

 

  با مقادیر بلندمدت 1400-1401سال زارعی : مقایسه دمای 1جدول شماره 

 

 

ورمترین، و    سلسیوس  درجه  1/17  با میاندین دمای  فردیسشهرستان    )ستون دمای میاندین(  1براساس جدول شماره  

کمینه دمای  بود. متوسط    1400-1401  یسال زارع رین شهرستان در  انکت  ،سلسیوس  درجه   0/11میاندین  با    طالقان

و به طور کلی، متوسط    سلسیوس  درجه  9/20  (حداکثربیرینه )   دمای  متوسط،  سلسیوس  درجه  7در استان    (حداقل)

در ادامه    استان مقادیر بیرینه و کمینه دمای هوای    بود.  سلسیوسرجه  د   9/13استان  در   1400-1401  یسال زارعدمای  

  شود.دیده می
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 1400 -  1401سالنامه 

 

 

 دماهای حدی استان و مقایسه با بلندمدت 

 

شود. بیرترین دما در  در استان البرز دیده می  1400-1401  یسال زارع ، بیرینه و کمینه دمای  3و    2در جداول شماره  

  از شهرستان های هواشناسی استان به ثبت رسید. بیرترین دمای استان  ماه در ایستداهنبهم و کمترین دما در  ماه  مرداد

درجه    -21دیزین به میزان    ایستداه  و کمترین دما از  25/05/1401تاریخ    درسلسیوس  درجه    1/44به میزان    اشتهارد

و بلندمدت نیز در جداول    1400-1401  یسال زارعدما در    حدی   مقادیر  وزارش شد.  01/11/1400در تاریخ    سلسیوس

 قابل مراهده است. 

 

 
 1400-1401 یسال زارع: دمای بیشینه مطلق 2جدول شماره 

 )درجه سلسیوس( 
 

 بلندمدت  1400سال  1401سال 

1/44 

 اشتهارد 

25/05/1401 

6/44 

 اشتهارد 

14/04/1400 

6/44 

 اشتهارد 

14/04/1400 

 

 
 1400-1401 یسال زارع: دمای کمینه مطلق  3جدول شماره  

 )درجه سلسیوس( 
 

 بلندمدت  1400سال  1401سال 

0/21- 

 ن یزید

01/11/1400 

21- 

 دیزین 

01/11/1400 

6/21- 

 دیزین 

23/11/1398 
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 1400 -  1401سالنامه 

 
 

 

 های استان بندی میانگین دمای شهرستان پهنه

 

 
 1400-1401 یسال زارع: میانگین دمای 1شکل شماره 

 

 

ارتفاعات استان، بین    متوسط دمای هوا در نیمه شمالی و در  1400-1401  یسال زارع در طول  ،  1براساس شکل شماره  

 درجه بود.   25تا  15 درجه و در نیمه جنوبی )دشت البرز( بین 15تا  5
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 1400 -  1401سالنامه 

 

 

 

 نسبت به بلند مدت  های استانین دمای شهرستان میانگالف اختبندی پهنه

 

 
 در مقایسه با مقادیر بلندمدت  1400-1401 یسال زارع: اختالف دمای 2شکل شماره 

 

 

  در افزایش دما  استان،    شرقیو شمال  های شمالیبخش در    1400-1401  ی سال زارعدر طول  ،  2براساس شکل شماره  

  درجه   5/1تا  مرکزی و جنوبی استان،    . در مناطقشودت دیده میمدنسبت به بلند  سلسیوس  درجه  5/4  تا  5/1ۀحدودم

 .به بلندمدت قابل مراهده است تافزایش نسب سلسیوس
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 1400 -  1401سالنامه 

 

 1400-1401 یسال زارع   -تحلیلی بر وضعیت بارش استان  

 

 
 و مقایسه با بلندمدت  1400-1401 یسال زارعبارش شهرستان ها در میزان : 4جدول شماره  

 
 
 

شهرستان بارش  طی  مقادیر  استان  زارعهای  شماره    1400-1401  یسال  جدول  می  4در  اساس،  دیده  براین  شود. 

یمتر، کمترین بارش را  لمی    3/122با    نظرآبادمیلیمتر بارش، بیرترین مقدار بارش و شهرستان    2/339با    طالقانشهرستان  

 به اود ااتصا  داده است.

در حالی    شرایط  این  .میلیمتر بارش در استان البرز به ثبت رسید  2/251،  1400-1401  ی سال زارعبه طور متوسط در  

میلیمتر و مقدار بارش بلندمدت در همین بازه زمانی، برابر    0/310برابر با    ،سال زراعی وششتهاست که مقدار بارش  

 دهد. را نران می کاهشمیلیمتر  7/133 نسبت به بلندمدت 1400-1401 یسال زارع میلیمتر بود. بارش  9/384
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 1400 -  1401سالنامه 

 

 مین بارش سال آبی استان رصد تأد

 

 
 1400-1401 یسال زارع درصد تامین بارش در شهرستان ها طی   :1نمودار شماره 

 

 

درصد از کل بارش سال    65  ، در حدود1400-1401  یسال زارع، در طی  1براساس آمار بلندمدت در نمودار شماره  

جدول فوق، در هر شهرستان، مقادیر بلندمدت از درصد تامین بارش را در هر   سبزهای . ستون شدزارعی استان تامین 

   دهند.شهرستان نران می
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 1400 -  1401سالنامه 

 

 بندی مجموع بارش استان  پهنه

 

 
 1400-1401 یسال زارع: مجموع بارش دریافتی در 3شکل شماره 

 

 

  شود. بیرترین پهنه بارشی در دیده میاستان    1400-1401  یسال زارع ، مجمو  بارش دریافتی در  3در شکل شماره  

در  های بارشی  پهنهمرکز و نقاط جنوبی استان  در  میلیمتر به ثبت رسیده است.    530تا    260  ۀدودح م  درارتفاعات استان  

 اورد. میلیمتر هم به چرم می 80تا  1در شهرستان نظرآباد میزان  میلیمتر قابل مراهده است. 220 تا 80محدودۀ 
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 1400 -  1401سالنامه 

 

 

 استان نسبت به بلند مدت  یهابارش شهرستان  نی انگیاختالف م یپهنه بند

 

 

 
 اختالف بارش استان با بلندمدت : 4شکل شماره  

 
شود،  باشد. همانطور که دیده می، کاهش بارش نسبت به بلند مدت در سطح استان کامال مرهود می4در شکل شماره  

میلیمتر  -160بیرتر از تا  -160در ارتفاعات شهرستان کرج و طالقان،  بیرترین ااتالف نسبت به بلند مدت در حدود 

 هستیم. میلیمتر -160تا  -10استان شاهد ااتالف بارش بین نقاط  دیدردر همچنین را داریم. 
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 1400 -  1401سالنامه 

 

 1400-1401 یسال آب  -استان    یخشکسال تی بر وضع  یلی تحل 

 
 

 
 : شرایط خشکسالی استان5شکل شماره 

 

 

  ورماه یشهر   انیبه پا  یماهه منته  24در دوره    SPEIشااص  بر اساس    ی ارکسالبا بررسی    ،5براساس شکل شماره  

-شمال  یهادر منطقه قابل مراهده است. بخش   دیشد  اری بس  یتا ارکسال  فیضع  یترسال  طیدر استان از شرا ،  1401

ب  یی و قسمت ها  ی غربجنوب   ،یربغ با شدت    د یشد ار  بسی  ی هایارکسال  ط یبه شرا  ،یارکسال  رتریاز مرکز استان 

 . شودیم دهیمتوسط د یها یاستان، ارکسال یشرقاز شمال ییهابخش  و یغربجنوب ،یو در مناطق مرکز  دهیرس
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 1400 -  1401سالنامه 

 

 

 تقدیر و تشکر 
 

 

و  -1 ملی ارکسالی  مرکز  همکاران  از  اثر  این  نویسندوان  ترکر  و  تقدیر  مرات   وسیله  این  به 

های مورد استفاده در این بولتن که پس  مدیریت بحران به سب  تهیه جداول، نمودارها و نقره

قرارورفته است ابراز  از تولید در مقیاس کروری و انجام برش استانی درااتیار این اداره کل  

 وردد. می

از نویسندوان این بولتن به شر  ،یل، که به نحوی در تهیه اطالعات  زم برای تدوین آن نقش   -2

 شود.داشتند س اسدزاری و تقدیر می

 

 استان البرز یهواشناس رکلمدی  ه بهاروند احمدی  یآقا •

 مدیریت بحرانشبکه دیدبانی و  فنی،معاون            آقای جدیدیه •

 رئیس اداره شبکه پایش    آقای قانعه  •

 های جویرئیس وروه پیش بینی و صدور پیش آواهی                     هرد با  ن ف یآقا •

 ای اقلیمی کارشناس اثرات منطقه                دیهیاانم اورش •

 پیش بین ادمات عامه هواشناسی      اانم مقدمه  •

 هواشناسی همدیدی کارشناس  آقای ارم آبادیه  •

 قات ی کارشناس تحق    یه اانم داور  •

 

 

فناوری اطالعات و سایر بخش -3 ادارات دیدبانی،  پایش،  های  همچنین از کلیه همکاران شبکه 

اند نیز کمال  مرتبط که در امر تهیه و تولید و ارسال وزارشات هواشناسی زحمات بسیاری کریده

 ترکر و قدردانی را داریم. 

 

 


