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 تذکر

 ریاست به تهران دانشگاه محترم ریاست انتصاب خصوص در ایران اسلامی جمهوری محترم ریاست حکم به توجه با

 (2 کلیات(1 ؛ فصل شش بر مشتمل) گزارش این 1398 ماه فروردین 27 تاریخ در ها سیلاب ملی گزارش ویژه هیئت

 و راهکارها و ها پیشنهاد (۶ ها آموخته درس (۵ شناسی آسیب و ارزیابی تحلیل، (۴  سیل های پیامد (3 سیل روایت

 سایر و گانه پانزده هایکارگروه های گزارش ،ها قول نقل و ها،نظرات دیدگاه ها، پیوست تمامی نیز و (اصلاحات

 علمی گسترده های پژوهش و تحقیقات آن راستای در که بوده الاشعار فوق حکم اجرای در صرفاً ، آن با مرتبط مسایل

 هایی کاستی و ها محدودیت متضمن بشری اقدام هر مانند گزارش این دیدتر بدون .است گرفته صورت کارشناسانه

 به مناسبی پاسخ تا شده فراهم دقت نهایت در ها سیلاب زمینه در پژوهشی علمی نظیرکم هایتلاش علیرغم که است

 محورهای در محوله ماموریت اجرای در گزارش این ،رو این از .باشد جمهور محترم ریاست سوی از ارجاعی دستور

 علمی هایشخصیت از گیری بهره با،آن پیوست در مندرج گانه چهارده های عرصه در و انتصاب حکم در مذکور

   . است شده انجام مرتبط ی ها تخصص در خبره و مستقل

 حکم چارچوب در صرفا و نبوده وغیره قضایی اجرایی، حقوقی، برداری بهره گزارش این از هدف است بدیهی 

 یا و آن گزینشی  یا ناقص انتشار هرگونه ضمن در گیرد. قرار استفاده مورد تواند می اسلامی جمهوری رممحت ریاست

 بر منطبق لزوماً حقوقی یا حقیقی خاص شخص یا موسسه یا سازمان چند یا یک تقصیر و قصور یا مسئولیت بر تاکید

 .بود نخواهد گزارش این در مندرج هیئت این های دیدگاه

 با علمی عمیق و موشکافانه عالمانه، دقیق، هایتلاش علیرغم آن با مرتبط موارد و گزارش این شودمی اعلام نهایت در 

 سایر نافی لزوما و بوده کارشناسی علمی تحقیق یک صرفاً ،المللی بین بعضا و ملی های ظرفیت از حداکثری استفاده

  علیه و برای مسئولیت و وتکلیف حق ایجاد سبب و باشد می حاصلا و بازنگری  تعدیل، قابل همواره و نبوده دیدگاههای

 . بود نخواهد شخصی هیچ
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 153 ......................................................................................... (WMO, 1999)ینیب شیپ و شیپا سامانه -1-4 شکل

 153 ............. (URL 1)1389 وریشهر 5 به متعلق کشور یهواشناس سازمان توسط ندهیآ ساعت 24 یبرا هوا ینیب شیپ -2-4 شکل

 یدما یبرا ینیب شیپ نیهم. جو علوم و یهواشناس پژوهشکده توسط ندهیآ روز 5 یبرا ساعته 12 بارش ینیب شیپ -3-4 شکل

 154 .............................................................................. (URL 3)ردیگمی صورت زین خاک و گرد و حداکثر و حداقل



 هیأت ویژۀ شناسی و هواشناسیاقلیمکارگروه            ر

 هاگزارش ملی سیلاب

( متریلیم حسب بر) بارش راتییتغ ینیب شیپ (URL 4).  یشناس میاقل پژوهشکده توسط یهفتگ یدما و بارش ینیب شیپ -4-4 شکل

 ینیب شیپ یمعن به بارش یمنف ریمقاد. دهندمی نشان مدت بلند مشابه دوره به نسبت را  (وسیلسیس درجه حسب بر) دما و

 154 ........................................... .باشندمی مدت بلند نیانگیم به نسبت دما کاهش یمعن به دما یمنف ریمقاد بارش، کاهش

( متریلیم حسب بر) بارش راتییتغ ینیب شیپ (URL 4).  یشناس میاقل پژوهشکده توسط ماهانه یدما و بارش ینیب شیپ -5 -4 شکل

 ینیب شیپ یمعن به بارش یمنف ریمقاد. دهندمی نشان مدت بلند مشابه دوره به نسبت را  (وسیلسیس درجه حسب بر) دما و

 155 ........................................... .باشندمی مدت بلند نیانگیم به نسبت دما کاهش یمعن به دما یمنف ریمقاد بارش، کاهش

( متریلیم حسب بر) بارش راتییتغ ینیب شیپ (URL 4).  یشناس میاقل پژوهشکده توسط یفصل یدما و بارش ینیب شیپ -2-4 شکل

 ینیب شیپ یمعن به بارش یمنف ریمقاد. دهندمی نشان مدت بلند مشابه دوره به نسبت را  (وسیلسیس درجه حسب بر) دما و

 155 ........................................... .باشندمی مدت بلند نیانگیم به نسبت دما کاهش یمعن به دما یمنف ریمقاد بارش، کاهش

 حسب بر) بارش راتییتغ ینیب شیپ (URL 4).  یشناس میاقل پژوهشکده توسط یا دهه یدما و بارش ینیب شیپ -9-4 شکل

 و  HADCM3 یجهان مدل و B2 یویسنار و 1821-1883 دوره به نسبت را  (وسیلسیس درجه حسب بر) دما و( متریلیم
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 هکتوپاسکال 953 تراز در( نیکلو برحسب) دما دانیم( ب و( هیثان بر متر برحسب) باد یافق سرعت دانیم( الف ینقشهها -3-5 شکل
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 هکتوپاسکال 953 تراز در( نیکلو برحسب) دما دانیم( ب و( هیثان بر متر برحسب) باد یافق سرعت دانیم( الف ینقشهها  -8-5 شکل

 198 ....................................................................دما فرارفت و دما تیوضع یبررس یبرا 2318 مارس 25 روز به مربوط

 953 تراز در( لوگرمیک بر لوگرمیک برحسب) ژهیو نم( ب و( هیثان بر متر برحسب) باد یافق سرعت دانیم( الف ینقشهها -13-5 شکل

 193 .......................................... .رطوبت فرارفت و رطوبت تیوضع یبررس یبرا 2318 مارس 25 روز به مربوط هکتوپاسکال
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 22( ب و مارس 25( الف: یروزها به مربوط هکتوپاسکال  233 تراز در( هیثان بر متر برحسب) یافق باد دانیم ینقشهها -13-5 شکل

 191 ...................................................................................................................................... .2318 مارس

 به نسبت 2318 لیآور 19 تا مارس 19 دوره یبرا( هکتوپاسکال برحسب) ایدر تراز فشار یهنجاریب نیانگیم نقشه-14-5 شکل

 193 .................................................................................................................. .مشابه دوره بلندمدت نیانگیم

 19 تا مارس 19 دوره یبرا( متر لیژئوپتانس برحسب) هکتوپاسکال 533 تراز یلیژئوپتانس ارتفاع یهنجاریب نیانگیم نقشه -15-5 شکل

 194 ....................................................................................... .مشابه دوره بلندمدت نیانگیم به نسبت 2318 لیآور

 19 تا مارس 19 دوره یبرا( متر لیژئوپتانس برحسب) هکتوپاسکال 233 تراز یلیژئوپتانس ارتفاع یهنجاریب نیانگیم نقشه -12-5 شکل

 194 ....................................................................................... .مشابه دوره بلندمدت نیانگیم به نسبت 2318 لیآور

 نسبت 2318 لیآور 19 تا مارس 19 دوره یبرا( kg/kg برحسب) هکتوپاسکال 953 تراز ژهیو نم یهنجاریب نیانگیم نقشه-19-5 شکل

 195 ............................................................................................................... .مشابه دوره بلندمدت نیانگیم به

 19 تا مارس 19 دوره یبرا( هیثان بر متر برحسب) هکتوپاسکال 233 تراز باد سرعت و جهت یهنجاریب نیانگیم نقشه -19-5 شکل

 195 ....................................................................................... .مشابه دوره بلندمدت نیانگیم به نسبت 2318 لیآور

 19 تا مارس 19 دوره یبرا( متر لیژئوپتانس برحسب) هکتوپاسکال 533 تراز یلیژئوپتانس ارتفاع یهنجاریب نیانگیم نقشه -18-5 شکل

 192 ....................................................................................... .مشابه دوره بلندمدت نیانگیم به نسبت 2319 لیآور

 به نسبت 2319 لیآور 19 تا مارس 19 دوره یبرا( هکتوپاسکال برحسب) ایدر تراز فشار یهنجاریب نیانگیم نقشه-23-5 شکل

 192 .................................................................................................................. .مشابه دوره بلندمدت نیانگیم

 2319 لیآور 19 تا مارس 19 دوره یبرا(  kg/kg برحسب) هکتوپاسکال 953 تراز ژهیو نم یهنجاریب نیانگیم نقشه-21-5 شکل

 199 ....................................................................................................... .مشابه دوره بلندمدت نیانگیم به نسبت

 19 تا مارس 19 دوره یبرا( هیثان بر متر برحسب) هکتوپاسکال 233 تراز باد سرعت و جهت یهنجاریب نیانگیم نقشه -22-5 شکل

 199 ....................................................................................... .مشابه دوره بلندمدت نیانگیم به نسبت 2319 لیآور

 گرمتر شمالگان ریتاث تحت شده فیتضع حالت در و( شکل چپ سمت) یعاد حالت در یقو یجت انیجر نینماد سهیمقا -23-5 شکل

 به منجر که دهدیم نشان را 2313 یجولا در ایآس یرو بر یجت انیجر بودن یموج از ینمونها نییپا شکل(. شکل راست سمت)

 198 .................................................. (.Mera داده مجموعه از برگرفته) است شده هیروس در گرما موج و پاکستان در لیس

 یلیپتانس یدما ،(یمشک یپربندها) یشمال مکرهین ستیوردا ارتفاع نشاندهنده جو ینصفالنهار-قائم مقطع سطح-24-5 شکل

 سمت شکل) 2 و( چپ سمت شکل) 1 یروزها در انطباق از پس و شیپ یجنبقطب و یجنبحارها یجتها مکان و( سبز یپربندها)

 تا هیثان بر متر 13 فواصل با و شده شروع هیثان بر متر 33 پربند از که هستند همسرعتها معرف قرمز یپربندها. 2313می( راست

 183 .......... [.19] است شده داده نشان یآب میضخ خط با یجنبقطب و قرمز میضخ خط با یجنبحارها جت. ابندییم شیافزا مرکز

 قطبسو رطوبت شار ،(hPa  882 از شروع با و hPa  4فواصل به نازک اهیس یپربندها) ایدر سطج فشار یدیهمد ینقشهها -25-5 شکل

 به رنگ بنفش ینواح) hPa  253در همسرعت یپربندها و( cms 13-1 از شروع با و cms 5-1 یپربند فواصل به رنگ سبز ینواح)

 شکلها، در. 2313می 2 روز UTC  3333ساعت( b) ومی 1 روز UTC   3333ساعت( a) در( ms 33-1 از شروع با و  ms-131 فواصل

 خط با بندآمده جبهه و قرمز خط با یسطح گرم جبهه ،یآب خط با یسطح سرد جبهه ،(رنگ قرمز) L با یسطح کمفشار مرکز

 با آنها شده برهمنهاده و قرمز کانیپ با یجنبحارها م،یضخ یآب کانیپ با یجنبقطب جت مکان نیهمچن. است شده داده نشان بنفش

 181 .............. .شودیم دهید قرمز نیخطچ با زین hPa  825تراز در قطبسو رطوبت شار نهیشیب محور. شدهاند مشخص بنفش خط

 و 25 یروزها نیانگیم( الف یبرا یشمال مکرهین در هکتوپاسکال  233 تراز( هیثان بر متر برحسب) باد دانیم ینقشهها -22-5 شکل

 33 تا 29 یروزها نیانگیم( ب و( یمنطقها راست شکل و یمکرهاین چپ شکل) لرستان لیس رخداد با مصادف 2318 مارس 22

 182 ....................................................................................................................... .لیس رخداد از پس مارس



 هیأت ویژۀ شناسی و هواشناسیاقلیمکارگروه            س

 هاگزارش ملی سیلاب

 تا 25 یروزها نیانگیم یبرا یجت یانهایجر با همراه هکتوپاسکال 333 تراز( هیثان بر متر برحسب) باد دانیم ینقشهها -29-5 شکل

 طیشرا و( راست سمت شکل) شد هیروس در ییگرما کشنده موج و پاکستان در رانگریو لیس رخداد به منجر که 2313 یجولا 28

 183 ........................................................................ [.28( ]چپ سمت شکل( )بلندمدت نیانگیم) یجولا ماه در یعاد

 و( یمشک نینقطهچ کانیپ) یجنبحارها یجت یانهایجر گاهیجا با همراه hPa 233 تراز انیجر خطوط ینقشهها -29-5 شکل

 رانیا یشرق بخش یبارش منطقه که( متریلیم برحسب) ساعته 24 بارش ،(چپ سمت بالا شکل( )یآب نینقطهچ کانیپ) یجنبقطب

 ؛یرنگ ینواح) ییتاوا و( دکامتر لیژئوپتانس برحسب پربندها) یلیژئوپتانس ارتفاع ،(راست سمت بالا شکل) است گرفته دربر زین را

 یرو بر که 1389 نیفرورد 22 یجو سامانه به مربوط hPa 533 تراز( یمنف ییتاوا معرف یآب رنگ و مثبت ییتاوا معرف قرمز رنگ

 184 ..... .است ریساو-نیاسیال به معروف قائم گردش نشاندهنده چپ سمت و بالا شکل در بزرگ کانیپ. است گرفته قرار رانیا شرق

 و بهار) سال گرم مهین یبرا یجهان شیگرما و میاقل رییتغ اثر در جو در رخداده یکینامید یندهایفرا از نینماد یشینما -28-5 شکل

 185 . [.8] ستایشبها کوتاه امواج تیتقو( c و ییایجغراف عرض نظر از جت مکان ییجابهجا( b توفان، یرهایمس فیتضع( a ؛(تابستان

 در دههایپد یهواشناس درباره  WMO گزارش) 2323 تا 1823 دهه از زمان با یهواشناس یههایاخطار رییتغ یچگونگ -33-5 شکل

 182 ................................................................................................................................ [.11( ]نیچ کشور

 234 ......................................... [.4] 1389 نیفرورد و 1389 اسفند در لیس با ریدرگ یاستانها یبارشها مجموع -31-5 شکل

 239 ................................... [.18] نیچ کشور در ساعت بر یآبگرفتگ زانیم و یلابیس مناطق ینقشهها از ینمونها -32-5 شکل

 به مربوط( نییپا بخش) آن یامهایپ بههمراه( بالا بخش) رخداد احتمال و ریتاث شدت براساس خطر سطح یکدها جدول -33-5 شکل

 239 .................................................................................................................... .انگلستان یهواشناس سازمان

 امهایپ بههمراه ینیشبیپ نقشه یرو بر( باد و بارش یبرا ینارنج)  4-2 شکل یکدها از استفاده یچگونگ از ینمونها -34-5 شکل

 مورد مکان کاربر، از که یبهگونها دارد، یکینامید تیماه آن یامهایپ با نقشه نیا ضمن در. انگلستان یهواشناس سازمان به مربوط

 238 ................................................................................. [.23] کندیم یاطلاعرسان هدفدار و کرده سؤال را خود نظر

 213 ............................. .هند کشور در هشدار و یاطلاعرسان یبرا یرنگ یکدها با اخطار و ینیشبیپ نقشه از ینمونها-35-5 شکل

 مقدار ینیشبیپ براساس یرنگ یکدها با همراه کایآمر در لآسایس شبانه( QPE) یتجمع بارش ینیشبیپ نقشه از ینمونها -32-5 شکل

 211 .............................................................................................................................. .بارش روزانه یتجمع

 است شده داده نشان مختلف یرنگها با نقشه یرو بر که کایآمر در زیمخاطرهآم یدههایپد ینیشبیپ از ینمونها -39-5 شکل

 212 ...............................................................................................................(.کایآمر یهواشناس یمل سیسرو)

 مطابق) مختلف یرنگها با مخاطره سطح که ژاپن کشور در استان برحسب مخاطرات ینیشبیپ ینقشهها از ینمونها -39-5شکل

 212 .......................................................................................... .است شده مشخص اقدام نوع هر یبرا( 2-5 جدول

 222 ......... .ببرد بالا را هشدارها سطح تواندیم رنگها بردن بهکار که پاسخ نوع همرا به یهواشناس یههایاخطار از ینمونها -2-5 جدول

 که سامانهها از ساده یالگو کی همراه به لندیوزین کشور یهواشناس سازمان یهاینیشبیپ یدرست زانیم ارائه از ینمونها -38-5 شکل

 223 . [.25 ،18( ]گراف یبالا شکل) شودیم کمتر هم درست ینیشبیپ احتمال شود،یم شتریب( ینیشبیپ یروزها) ههایلا تعداد یوقت

 223[.24] کایآمر کشور در ینیشبیپ زمان برحسب آن دوام و بارش متوسط مقدار ینیشبیپ یدرست زانیم ارائه از ینمونها -43-5 شکل

 224 ................. [.24] مشاهدات با آنها سهیمقا و مختلف یزمان یدورهها یبرا روز نهیشیب یدما ینیشبیپ از ینمونها -41-5 شکل

 231 .......................................................................... (WMO,2009)لیس کپارچهی تیریمد کردیرو یندگینما-1 -2شکل

 232 ....................................................................................... (WMO,2009)آن کاهش و لیس خطر مفهوم-2-2شکل

 233 .................................................... (12: 2315 اروپا، هیاتحاد)ییهوا و آب حوادث تیریمد یاستراتژ و کردیرو-3 -2شکل

 232 ............................................................................... هاآن تعداد کیتفک به یهواشناس یستگاههایا انواع -2 -2شکل

 239 ............................................ هااستان کیتفک به یهواشناس سازمان نیشاغل مجموع و یسازمان یهاپست عداد -3-2شکل
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 243 ...................................................... گرید یکشورها با اسیق در رانیا کشور سرانه بودجه و کل بودجه سهیمقا-4-2شکل

 249 ............................. ییاروپا کشور چند و اطراف منطقه کشور چند با رانیا یهواشناس یانسان یروین تعداد سهیمقا -5-2شکل

 249 ......................... ییاروپا کشور چند و اطراف منطقه کشور چند با رانیا یهواشناس کل یانسان یروین تعداد سهیمقا -2-2شکل

 251 ................. شرفتهیپ و هیهمسا یکشورها با کشور در یهواشناس یرادارها و یاصل دیهمد یستگاههایا تعداد سهیمقا-9-2شکل

 223 ............................................................. 1389 نیفرورد و 1389 اسفند اواخر در زا لیس یهابارش نمودار -1-9 شکل

 نهیزم رنگ و ایدر تراز فشار یکنتور خطوط  بارش، آغاز از قبل روز 1389 اسفند 25 در ایدر تراز فشار مراکز عیتوز -2-9 شماره شکل

 222 ....... .ترانهیمد یایدر یرو بر سرد یهوا زشیر و خزر غرب در فشار کم استقرار  ،یهکتوپاسکال 533 و1333 نیب جو ضخامت

 نهیزم رنگ و ایدر تراز فشار یکنتور خطوط  بارش،  اوج روز 1389 اسفند 29 در ایدر تراز فشار مراکز عیتوز -3-9شماره شکل

 یچیپ هم در خزر، یایدر غرب در پرفشار و خزر یایدر شرق در فشار کم استقرار  ،یهکتوپاسکال 533 و1333 نیب جو ضخامت

 یایدر غرب در سرد جبهه لیتشک ، خزر یایدر یرو بر هوا انیجر شدن یشمال و پرفشار یواچرخند و کمفشار یچرخند گردش

 222 ................................................................................................................................................. .خزر

 بر باد انیجر خطوط  بارش،  اوج روز 1389 اسفند 29 نیزم سطح از یمتر 13 ارتفاع در باد انیجر جهت خطوط -4-9 شماره شکل

 به ماًیمستق خزر یایدر یرو مرطوب یبادها ریمس شده باعث کمفشار مرکز درون ییهمگرا. است شده یشمال خزر یایدر یرو

 223 ................................................................................................................... .ندیآ در گلستان استان سمت

 ارتفاع یکنتور خطوط  بارش،  از قبل روز 1389 اسفند 25 هکتوپاسکال 533 تراز در( متر به) یلیژئوپتانس ارتفاع -5-9شماره شکل

 آن ییواگرا منطقه و ترانهیمد مرکز در یغرب یبادها ناوه همدما، خطوط رنگ قرمز خطوط ،ییتاوا زانیم نهیزم رنگ و یلیژئوپتانس

 در مثبت ییتاوا. دارد قرار ناوه شرق کوتاه موج ریز و ییواگرا منطقه در خزر یایدر یجنوب سواحل. است مستقر ایآس جنوب در

 224 ................................................................................... .دهدیم نشان را تیتقو فاز در ناوه داشتن قرار ناوه، مرکز

 ارتفاع یکنتور خطوط  بارش،  اوج روز 1389 اسفند 29 در هکتوپاسکال 533 تراز در( متر به)  یلیژئوپتانس ارتفاع -2-9 شماره شکل

 در ارتفاع کم هسته و رانیا مرکز در یغرب یبادها ناوه محور همدما، خطوط قرمز خطوط ،ییتاوا زانیم نهیزم رنگ و یلیژئوپتانس

 224 ....................................................................... .دارد استقرار گرگانرود زیآبر حوضه یرو بر خزر یایدر غرب جنوب

 ییایجغراف عرض یرو بر ،1389 اسفند 29  ،یهکتوپاسکال 233 تا 1333 ارتفاع ،(هیثان بر پاسکال به) امگا یعمود عیتوز -9-9  شکل

 طیشرا تحت. دارد قرار خزر یایدر یجنوب ینواح و گلستان استان یرو بر( هوا قائم صعود)یمنف یامگا هسته ،یشمال درجه 39

 225 ............................................................................... .است داده رخ صعود طیشرا نیدتریشد یمنف یامگا نهیشیب

 رطوبت هسته ،1389 اسفند 29 روز در یهکتوپاسکال 933 تراز در( خشک یهوا لوگرمیک در لوگرمیک به) ژهیو رطوبت -9-9 شکل

 222 ......................... .است بوده خزر یایدر1389 اسفند اواخر بارش در رطوبت یاصل منبع دارد، قرار خزر یایدر شرق در ژهیو

 عرض یرو بر را 1389 اسفند 31 تا 24 از( خشک یهوا لوگرمیک در لوگرمیک به) ژهیو رطوبت هسته یزمان عیتوز -8-9 شکل

 229 .................................................................................................................... ،یشمال درجه 39 ییایجغراف

 مرکز در یمنف یناهنجار هسته ،1389 نیفرورد 2 تا 1389 اسفند 25 از( متر به)یهکتوپاسکال 533 تراز یناهنجار -13-9 شکل

 229 .................................................................... .است گرفته بر در را خزر یایدر یجنوب سواحل تمام و دارد قرار رانیا

 229 .............. .2318 مارس 19 روز به مربوط هکتوپاسکال  233 تراز در( هیثان بر متر برحسب) یافق باد دانیم نقشه  -11-9 شکل

 293 ...... .است شده لیتشک احمر یایدر یرو بر کمفشار هسته ،1389 نیفرورد 4 روز در ایدر تراز در فشار مراکز عیتوز -12-9 شکل

 عراق یرو بر و کرده حرکت شمالغرب طرف به کمفشار هسته ،1389 نیفرورد 5 روز در ایدر تراز در فشار مراکز عیتوز -13-9شکل

 293 ................................................................................................................................... .است گرفته قرار
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 شرق در ترانهیمد ناوه  تراز نیا در  ،1389 نیفرورد 4 روز در یهکتوپاسکال 533 تراز در( متر به)  یلیژئوپتانس ارتفاع -14-9 شکل

 در مثبت یتیسیورت. است برقرار ترانهیمد سمت به بالا یعرضها از یهوا زشیر. است شده لیتشک اهیس یایدر و ترانهیمد یایدر

 291 ............................................................................................ .است داده قرار مثبت فاز طیشرا در آنرا ناوه مرکز

 به ترانهیمد ناوه هسته تراز نیا در ،1389 نیفرورد 5 روز در یهکتوپاسکال 533 تراز در( متر به)  یلیژئوپتانس ارتفاع -15-9 شکل

 292 ............................................................................ .است دهیرس رانیا یغرب یمرزها به و کرده حرکت شرق سمت

 ،یشمال درجه 39 عرض ،1389 نیفرورد 5 روز در ،(هیثان بر پاسکال به)جو در( قائم صعود) امگا زانیم یعمود عیتوز -12-9 شکل

 یدارا تروپوسفر یبالا تا ایدر تراز از جو لیپروفا تمام. دارد قرار یهکتوپاسکال 933 ارتفاع در و رانیا غرب در یمنف یامگا هسته

 293 .............................................................................................................. .باشدیم( قائم صعود) یمنف یامگا

 هسته ، 1389 نیفرورد 5 روز در یهکتوپاسکال 933 تراز در( خشک یهوا لوگرمیک در لوگرمیک به) ژهیو رطوبت نقشه -19-9 شکل

 293 ....................................................................... .دارد قرار زاگرس یجنوب ینواح و فارس جیخل یرو بر ژهیو رطوبت

 یلیژئوپتانس ارتفاع کاهش نشانة که یمنف یناهنجار هسته ،1389 نیفرورد 5( متر به)یهکتوپاسکال 533 تراز یناهنجار -19-9 شکل

 294 ....................................................................... .است گرفته بر در انهیخاورم در را یعیوس منطقه است؛ تراز نیا در

 2( ب و نیفرورد 5( الف: یروزها به مربوط هکتوپاسکال  233 تراز در( هیثان بر متر برحسب) یافق باد دانیم ینقشهها-18-9 شکل

 294 ................................................................................................................................... .1389 نیفرورد

 شکل ترانهیمد یایدر شرق در کمفشار بارش، از قبل روز کی 1389 نیفرورد 13 روز 15 ساعت در ایدر تراز فشار عیتوز -23-9 شکل

 292 ..... .است شده لیتشک رانیا غرب و شمال در گرم و سرد یهوا یهاجبهه. است دهیرس رانیا یغرب یمرزها تا آن زبانه و گرفته

 روز کی( 2318 مارس 33) 1389 نیفرورد 13 روز 15 ساعت هکتوپاسکال، 533 تراز در( متر به)  یلیژئوپتانس ارتفاع -21-9 شکل

 یهوا زشیر یانیم یترازها در. است شده لیتشک ترانهیمد یایدر یرو بر غرب جنوب شرق شمال محور با بیار ناوه بارش، از قبل

 299 ................................................................................................................. .ردیگیم انجام ناوه درون به سرد

 کمفشار ایدر تراز در بارش، اوج روز چ،ینویگر 15 ساعت 1389 نیفرورد 12 روز در ایدر تراز در فشار مراکز عیتوز نقشه -22-9 شکل

 از شرق جنوب به یغرب شمال صورت به هکتوپاسکال 1334 یمنحن با و دهیرس رانیا یغرب ینواح به ترانهیمد یایدر شرق از

 299 .................................................................................... .است افتهی گسترش زاگرس یمرکز ینواح تا جانیآذربا

 دهیبر کمفشار بارش، اوج روز 1389 نیفرورد 12 روز 15 ساعت هکتوپاسکال، 533 تراز در( متر به)  یلیژئوپتانس ارتفاع -23-9 شکل

 غرب و زاگرس یرو بر آن ییواگرا منطقه ، افتهی کاهش شرق سمت به آن حرکت سرعت شده، جدا یغرب یبادها یاصل ریمس از

 299 ............................................................................................................................ .است گرفته قرار رانیا

 تراز در – ب یپاسکال هکتو 233 تراز در -الف ، 1389 نیفرورد 12 و11 یبارشها در یحارها جنب رودباد تیموقع -24-9 شکل

 298 ................................................................................................................................ یهکتوپاسکال 533

 در هکتوپاسکال 233 تا یهکتوپاسکال 1333 ارتفاع از ،(هیثان بر پاسکال به)جو در( قائم صعود) امگا زانیم یعمود عیتوز -25-9 شکل

 و صعود طیشرا نیدتریشد یمنف یامگا نهیشیب طیشرا تحت ران،یا غرب مهین یرو بر قائم صعود نهیشیب ،1389 نیفرورد 11 روز

 293 ...................................................................................................... .است داده رخ یجو یزشهایر نیدتریشد

 در ،1389 نیفرورد 11 روز در یهکتوپاسکال 933 تراز در( خشک یهوا لوگرمیک در لوگرمیک به) ژهیو رطوبت نقشه -22-9 شکل

 291 ............ .بودهاند ترانهیمد و اهیس یاهایدر یبعد یتهایالو در و فارس جیوخل احمر یاهایدر اول تیالو در بارش رطوبت نیتأم

 نیا در یلیژئوپتانس ارتفاع کاهش نشانة که یمنف یناهنجار هسته ،1389 نیفرورد 11 یهکتوپاسکال 533 تراز یناهنجار -29-9 شکل

 یرگبارها بروز عامل یلیژئوپتانس ارتفاع کاهش. است شده دهیکش رانیا یغرب یمرزها تا و دارد قرار ترانهیمد شرق در است؛ تراز

 291 .................................................................................................. .است رانیا غرب و زاگرس منطقه در یلابیس
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 یایدر شمال در پرفشار استقرار براثر باد اناتیجر شدن یشمال ،1393 آبان14 بارش ا،یدر سطح در فشار مراکز عیتوز -29-9 شکل

 294 ................................................................................................................................................. خزر

 شمال و خزر یایدر شمال در مثبت ییتاوا ،1393 آبان 14 بارش ،یهکتوپاسکال 533 تراز در ییتاوا و یلیژئوپتانس ارتفاع -28-9 شکل

 294 ........................................................................................................................................ سرخ یایدر

 در پرفشار استقرار براثر باد اناتیجر شدن یشمال ،1393 نیفرورد  نیسنگ 5 بارش ا،یدر سطح در فشار مراکز عیتوز -33-9 شکل

 292 ................................................................................................................................. خزر یایدر شمال

 یایدر جنوب در مثبت ییتاوا ،1393 نیفرورد 5 نیسنگ بارش ،یهکتوپاسکال 533 تراز در ییتاوا و یلیژئوپتانس ارتفاع -31-9 شکل

 292 .................................................................................................................... سرخ یایدر شمال و ترانهیمد

 282 ................................................................ .گذشته سال 453333 دوره در نیزم کره میاقل راتییتغ روند -32-9 شکل

 289 .................................................................................. .گذشته سال 153 در نیزم کره میاقل راتییتغ -33-9 شکل

 289 ................................................................................... .نیانگیم شیافزا تبع به نیفر یدماها شیافزا -34-9 شکل

 289 ............................................................................. .تهران سالانه یدما درازمدت نیانگیم شیافزا روند -35-9 شکل

 289 ....................................................................................................... جو کربن دیاکس ید راتییتغ -32-9 شکل

 288 ................ میاقل رییتغ الدول نیب اتیه پنجم و چهارم گزارش یوهایسنار اساس بر جو کربن دیاکس ید راتییتغ -39-9 شکل

 333 ......................................................................... ستمیب سده در نیزم کره مختلف نقاط شیگرما زانیم -39-9 شکل

 332 ............................................................................ .دهیچیپ تا ساده از جومیعمو گردش یهامدل انواع -38-9 شکل

 داخل در چپ سمت از دوم عدد) تعرق و ریتبخ و( مدل هر مقابل پرانتز داخل در چپ سمت از اول عدد) بارش شیافزا -43-9 شکل

(. Giorgi, et.al., 2014) آنها یهماد مدل و مدل 13 یهایخروج طبق نیزم کره سطح در دما شیافزا اثر بر( مدل هر مقابل پرانتز

 334 ........................................... .ابدیمی شیافزا درصد 1.2 حدود نیزم کره بارش رنگ اهیس یهماد مدل طبق نمونه یبرا

 ,Giorgi()نییپا) تابستان و( بالا) زمستان در 21 سده اخر درRCP8.5  یویسنار اساس بر نیزم کره بارش شیافزا درصد -41-9 شکل

et.al., 2014.) ...................................................................................................................................... 335 

 332 ........................ .شوندمی کمتر متوسط و میملا یبارشها مقابل در. هوا شیگرما لیدل به دیشد یهابارش شیافزا-42-9 شکل

 332 ......................................................................................................... رانیا در سالانه بارش تمرکز -43-9 شکل

 312 .......................................................................... منتخب کینوپتیس یهاستگاهیا ییایجغراف یپراکندگ -44-9 شکل

 GFD ..................... 319 و MRI، BCC مدل سه بارش یهاداده در منتخب یستگاههایا یبرا شده محاسبه یخطاها -45-9 شکل

 یویسنار چپ سمت و نانهیبدب یویسنار راست سمت. وسیسلس درجه جسب بر دسامبر یدما نیانگیم یهنجار یب -42-9 شکل

 318 ........................................................................................................................................ نانهیب خوش

 یویسنار چپ سمت و نانهیبدب یویسنار راست سمت.  وسیسلس درجه جسب بر آگوست یدما نیانگیم یهنجار یب -49-9 شکل

 323 ........................................................................................................................................ نانهیب خوش

 321 .................................... .(1881-2315) یمشاهدات دوره در متر یلیم حسب بر سالانه بارش مجموع نیانگیم -49-9 شکل

 و 2321-2333) کینزد ندهیآ یهادوره در ssp245 نانهیب خوش یویسنار اساس بر سالانه بارش مجموع نیانگیم  -48-9 شکل

 322 ...................................................... .متر یلیم حسب بر(. 2381-2133 و 2391-2383) دور ندهیآ و( 2343-2331

-2343 و 2321-2333) کینزد ندهیآ یهادوره در ssp584 نانهیب بد یویسنار اساس بر سالانه بارش مجموع نیانگیم -53-9 شکل

 323 ................................................................ .متر یلیم حسب بر( 2381-2133 و 2391-2383) دور ندهیآ و( 2331

 324 .................................. روز در متر یلیم حسب بر( 1881-2315) یمشاهدات دوره در نیفر بارش رخداد آستانه -51-9شکل
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 و 2321-2333) کینزد ندهیآ یهادوره در ssp245 نانهیب خوش یویسنار اساس بر نیفر بارش رخداد یهنجار یب -52-9شکل

 325 ................ روز در متر یلیم حسب بر یمشاهدات دوره به نسبت( 2381-2133 و 2391-2383) دور ندهیآ و( 2343-2331

-2343 و 2321-2333) کینزد ندهیآ یهادوره در ssp584 نانهیب بد یویسنار اساس بر نیفر بارش رخداد یهنجار یب -53-9 شکل

 322 ......................... روز در متر یلیم حسب بر یمشاهدات دوره به نسبت( 2381-2133 و 2391-2383) دور ندهیآ و( 2331

 323 ............. (1383 کشور، یهواشناس سازمان) یهواشناس سازمان در نماها و راهبردها عال، اهداف ،هاآرمان یکل هینما -1-8 شکل
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 هافهرست جدول

 3 .............................................. (.ANGDPDB یهاداده اساس بر) رانیا کی درجه یهاحوضه یبارش یهایژگیو -1-1 جدول

 25 .............................................. کرخه حوضه روزه 8 یبارش یدادهایرو نیتر بزرگ از نمونه شش و ریاخ دادیرو -5-1 جدول

 25 .......................................... گرگانرود حوضه روزه 5 یبارش یدادهایرو نیتر بزرگ از نمونه شش و ریاخ دادیرو -2-1 جدول
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 پیشگفتار 
شرایط  بیشتراوقات کهای قراردارد حارهای وبرونهای حارهشناسندکه بین رژیموهوایی یک منطقه انتقالی میایران را از نظرآب

اند و در بخش ای حاکمحارهوهوایی جنب های آبانتقالی برآن حاکم است. دراین محدوده جغرافیایی بخش بزرگی ازسال سیستم

وهوایی شوند. از نظرطول جغرافیایی نیز ایران دریک محدوده گذار آبای حاکم میحارهوهوایی برونهای آبدیگری از سال سیستم

های شود وبا خود تمام ویژگیای، مانند ناوه آن، براین سرزمین حاکم میهای جوی مدیترانهواقع شده است؛ دربخشی ازسال سیستم

-غربی(تسلط میهای جنوبای )موسمیوهوایی حارههای آبآورد و در بخش دیگر سال سیستمای را به همراه میوهوایی مدیترانهآب

 آورند. وهوایی سرد به این سرزمین هجوم میهای آبشرقی سیستمغربی یا شمالگاهی نیز از ناحیه شمالیابند. گاه

های مختلفی تقسیم توان به قسمتها را میها و تباینات آب و هوایی است. این ناهمواریمل تفاوتهای ایران یکی از عواناهمواری

مرکب  ،در مشرق ایران، از خراسان در شمال تا بلوچستان در جنوب، ارتفاعات متعددی وجود دارد که یکی واحد کوهستانی جام .نمود

ها در جهت عموما جهت شرقی ـ غربی دارند. این دسته از کوه ،در جنوب خراسان هشتادانسیاه، کوهسرخ، کوهاز ارتفاعات باخرز، کوه

ی سوم سلسله جبال مکران در دسته شوند.شرقی به دشت لوت منتهی میشرقی امتداد داشته و در جنوبغربی ـ جنوبشمال

ی سرحدی ایران در بلوچستان امتداد قطهپشت،آخرین نی چهلشود وتا ناحیهبلوچستان است که ازحوالی زابل درسیستان آغاز می

های نایین های کرکس در جنوب کاشان، کوهی مرکزی، شامل قافلان کوه )در راه تهران ـ تبریز(، کوههای رشتهترین کوه. عمدهیابدمی

است. از مشخصات طبیعی بزمان در مرکز بلوچستان  های بارز و شهسواران در کرمان و کوهغربی یزد، کوهدر یزد، شیرکوه در جنوب

 و سیلابی بودن رودهاست. میهای دائرودخانهمیآن، باران کم، تغییرات ناگهانی هوا، وزش بادهای سخت، ک

ای تمام ها و مرتفعات پوشانیده شده، مانند حلقههای متوالی و پشت سر هم کوهفلات بزرگ ایران که بخش اعظم آن از رشته   

های داخلی های شرقی، بیابانهای مرکزی و کوههای البرز و خراسان و کوهاست. در داخل آن، میان کوه اطراف آن را محصور ساخته

ترین مهم .ندکهای چندی تقسیم میها را به حوضهآن ،هزار کیلومتر مربع قرار دارند که ارتفاعات 323ایران به مساحت تقریبی 

ترین نواحی کویر نمک از خشک ی جنوبی به نام کویرلوت است.نمک و دیگری حوضهی شمالی به نام کویر یکی حوضه ،های آنحوضه

 روز در سال بسیار زیاد و بین صفر و هفتاد درجهمتر و اختلاف درجه حرارت شبانهمیلی 133میزان بارندگی حدود  ؛ایران است

 است.سانتیگراد 

و غرب آن است.  وهوایی بین شرقدر اختلافات آبمیمهعامل  های غربیشرق رشته کوهغرب جنوبشمال گیریجهتدر ایران 

فشارها بر رسانند. این کمهای غربی آن میخود را به دامنه فشارهایی است که به همراه فرود مدیترانههای زاگرس عامل صعود کمکوه

های اصلی ایران مانند رودخانه مه رودخانهکنند. سرچشهای مناسبی را در دامنه غربی آن ایجاد میاثر صعود تقویت شده و ریزش

شرقی به صورت دیواری در شمال ایران باعث غربی گیریرود، سپیدرود و بسیاری دیگر در زاگرس قراردارد. البرز باجهتکارون، زاینده

ها وی دریای خزر، مدتهای هوای مرطوب تشکیل شده بر رناحیه داخلی ایران شده است. تودهجدایی دو محیط ساحلی دریای خزر و 

های ساحلی شوند. در جنوب شرق ایران، ایجاد بارشمانند تا فرود نسبتاً فعال درگذر خود بر روی این سواحل باعث به انتظار می

کند. درهم آمیختگی دریا و خشکی از یک طرف و عوامل تر میآسیا اوضاع را پیچیدهشرقجنوبمیای موسنزدیکی به سیستم منطقه

 کند. ای را برای این مناطق از کشور فراهم میگیری آنها، همه شرایط ویژهها و جهتکوهی، ناهمواریهای پهناور بینمحلی نظیر دشت

گیرند. پدیده چرخندزایی این منطقه و ساز و سازند اغلب در منطقه مدیترانه شکل میفشاری که ایران را متأثر میهای کمسیستم

 به الگوهای نسبت انتقالی اینقطه در خود خاص جغرافیایی موقعیت به توجه با ایران ه ایران حائز اهمیت است. فلاتکار آن برای منطق

 این است. ایحاره و حارهجنب حاره،برون هایسامانه کنشبر هم محل و دارد قرار )تروپوسفری ( وردسپهریمیعمو گردش مقیاس بزرگ

 مکانی و زمانی و تفاوت تنوع از ایران در زابارش کارهای و ساز جغرافیایی توزیع تا گردیده موجب آن پیچیدهتوپوگرافی  با همراه ویژگی

-سامانه تنوع و های بارشمکانیسم کارهای و ساز تفاوت به باتوجه در ایران بارش وقوع مطلوب بینیپیش و تحلیل باشد. برخوردار زیادی
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 با ساله هر سرد، وهوای دورهآب مطالعه در کند.می طلب را ایمنطقه وهوایآب سامانه اصلی هایمؤلفه دقیق زا، شناختبارش های

 .هستیم  مواجه کشور داخلی نواحی حتی و غربجنوب و جنوب مناطق در آساییسیل و شدید رگباری هایبارش

 عنوان به خود، طولانی در تاریخ خاک و آب منابعشناسی ریخت و اقلیمی جغرافیایی، هایویژگی دلیل به سو یک از سرزمین ایران

 نیز و و اقلیمی سرزمینی تنوع علت به دیگر سوی از اما است، شده شناخته ایران فلات از بخش عمدهای در نیمه خشک سرزمین یک

 نابهنگام جریان و طغیان ویژه به و طبیعی متعدد بروز حوادث با همواره دوران همین در و حاکم ، جاری توسعه شیوه بر حاکم شرایط

 .است بوده چالش در نیز خود جغرافیایی متنوع شرایط از صرفنظر کشور از مناطق بسیاری در سطحی آبهای

 و های متوالیخشکسالی وقوع جمله از اقلیمی و جوی حدی هایپدیده بروز ایران شاهد اخیر، هایسال درمیبر اثر تغییرات اقلی

 گردوغبار، جمله از جوی حوادث متعدد این پیامدهای .است بوده دیگر سوی از کم سابقه و مخرب هایسیل وقوع و سو یک از شدید

 خسارات موجب سیل، همچون حوادثی اثر در کشور هایزیرساخت تخریب وسیع همچنین و مراتع و هاجنگل سوزیآتش و هوا آلودگی

 .است انکار غیرقابل آن با مرتبط هایبرنامه و هواشناسی بخش اهمیت راستا این در .است شده کشور اجتماعی در و اقتصادی متعدد

 محیط و آب کشاورزی، مانند های دیگربخش وابستگی و هواشناسی بخش از دریانوردی و هوانوردی ونقل،حمل مختلف هایبخش اثرپذیری

 کشور در مهم و ضروری نیازهای از جوی، وضعیت بینیپیش و اطلاعات هواشناسی تردید، کند. بدونمی مضاعف را بخش این اهمیت زیست

 اقتصادی فراوانی خسارات هرساله منظر این از است، طبیعی حوادث بروز برای مستعد کشورهای جمله از کشور ایران اینکه به توجه با .است

 ارائه طریق از بخش این و است برخوردار اهمیت ویژهای از موقع به و دقیق هایبینیپیش ارائه و هواشناسی بخش لذا .شودمی وارد کشور به

 بخش توسط شده تولید هایداده همچنین .کند مختلف جلوگیری هایبخش اقتصادی در و جانی خسارات بروز از است قادر هابینیپیش

 .است ضروری و لازم نیز، دیگر زیربنایی هایبخش از برای بسیاری هواشناسی،

 هایسیل ها،بارش مکانی و زمانی بودن توزیع غیریکنواخت و کشور اقلیمی شرایط به توجه با و است  مخرب هایپدیده از یکی سیل

 در ایران شدن واقع .شودمی فراوان خسارات شدن وارد باعث و وقوع پیوسته به کشور مختلف نقاط در سال پُربارش فصول در مخرب

 ایهر نقطه در سیل، وقوع .دهد رخ کوتاه زمانمدت در و ناگهانی صورت به اغلب جوی هایکه ریزش شده است باعث ای،مدیترانه اقلیم

 مناطق در سیلاب و مشخصات نوع البته .شودمی متأثر پدیده این از مختلف هایزمان در کشور نقاط تمام تقریباً و بوده محتمل  کشور از

 سیل خسارات و تلفات اغلب تند، شیب و کوتاه طول با هایرودخانه وجود کشور با شمالی مناطق در مثال عنوان به .است تفاوت مختلف،

 تلفات جانی و هاسترودخانه بالادست در سنگین هایبارش از ناشی و تدریجی ها،سیلاب اغلب جنوبی در مناطق که حالی در بوده زیاد

 .دارد همراه به را صنعتی و مسکونی کشاورزی، اراضی بالای بسیار خسارات اما کم،

 در شدیدی آبگرفتگی و سیلاب از ایران، قوی بارشی سامانه چند متوالی عبور اثر در 1398 فروردینماه اوایل و 1397 اسفندماه اواخر در

 سابقهبی کشور، در شده ثبت آماری دوره طول در مکانی، گستردگی از نظر هاآبگرفتگی و سیلاب این که افتاد اتفاق کشور مختلف مناطق

 غربی نیمه از هاییبخش و خزر دریای شرقی مناطق در ، عمدتاً  1389فروردین  2تا  1389اسفند   26از  اول بارشی سامانه .است بوده

 وارد غرب سمت از1398 ماهفروردین 6 تا 4 از دوم سامانه .کرد ایجاد مازندران شرق و گلستان هایاستان در هاخسارت و عمده بوده فعال

 در ویژه به کوهستانی مناطق در برف بارش و همچنین باران بارش دلیل به کوه ریزش ها،رودخانه طغیان سیلاب، ایجاد باعث و شد کشور

 در غالباً  و کشور غربی نیمه در ، 1398 ماهفروردین 12 تا 11 روزهای طی نیز بارشی سوم سامانه .شد زاگرس حاشیه در واقع هایاستان

عموم مناطق کشور  .داشت دنبال به لرستان استان در ویژه به فراوانی هایخسارت که بوده فعال قبلی های سامانهبارش از متأثر مناطق

اسفند  22های سال آبی جاری در دوره کوتاهی بین ی قابل ملاحظه بود. حجم اعظم بارشهاشاهد بارش 1389-89در سال آبی 

داد این پدیده در استان گلستان شروع شد. استان گلستان ها با رخاست. آغاز سیلاببه وقوع پیوسته 1389فروردین  12الی  1389

ی هاحوضه آبریز گرگانرود، قره سو، اترک، خلیج گرگان و نکارود بالا است. سیل در این استان عمدتا متاثر از بارش در حوضه 5شامل 

 آبریز قره سو و گرگانرود بوده است. 

، در ناحیه مرکزی استان فارس ابتدا در ارتفاعات حوضه آبخیز تنگ الله اکبر )یا دروازه قرآن / 1389سیلاب اوایل فروردین ماه سال 

فروردین و  5آبزنگی( و سپس در محله سعدی رخ داد که از نقطه نظر ارتفاعی مشرف بر شهرستان شیراز هستند. سیلاب اول در روز 
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ای در زیر بلوار چهل مقام شیراز و روردین رخ داد. رواناب ناشی از نزولات جوی حوضه دروازه قرآن  از طریق لولهف 2سیلاب دوم در روز 

دو سامانه بارشی در حد  شوند.نزولات جوی حوضه سعدی از طریق مسیل سعدی به رودخانه خشک و نهایتا دریاچه مهارلو تخلیه می

ی واقع در آنها از جمله استان لرستان را تحت هاهای کرخه و کارون بزرگ و استانخانهفروردین حوضه رود 12الی  4فاصل روزهای 

از سمت غرب وارد کشور شد که موجب بارش شدید باران و سیلابی  89فروردین   2الی 4تاثیر قرار داد. سامانه بارشی اول طی روزهای 

ویه و بویراحمد، چهارمحال و بختیاری، ایلام و بویژه لرستان با خسارات های کهگیلها شد. این سیلاب در استانها و رودخانهشدن مسیل

وسیعی از نیمه غربی، مرکز و شمال کشور را در  هایبخش 89/ 12/1و   11/1/89زیادی همراه بود. سامانه بارشی دوم طی روزهای 

ای را در دت بیشتری همراه بود و خسارات عمدههای کارون، کرخه و دز( با شهای رودخانهبرگرفت که در مناطق جنوب غربی )حوضه

 های لرستان، ایلام، کرمانشاه، همدان و خوزستان برجای گذاشت.استان

دانشگاه تهران  سیبه رئمیحک یمحترم جمهور ط سی، رئ89 نیفرورد 29در کشور و در  هالابیس ییدنبال گستره استثنا به

 یتخصص یهامستقل کشور در حوزهمینفر از متخصصان عل 23 تیبا عضو "هالابیس یگزارش مل ژهیو اتیه" استیداد تا ر تیمأمور

کارگروه  12به   میبلافاصله با تقس اتیه نیرخداد را ارائه کند. ا نیا یشش ماه گزارش مل یرا بر عهده گرفته و ط لابیبا س رتبطم

مختلف مطرح  یهاحکم که در عرصه وستیوعه سوالات پ( شروع به کارکرد تا به مجمقیو کارگروه تلف یکارگروه تخصص 15)شامل 

و  یدرولوژیعرصه ه ،یشناسمیو اقل یاعلام شد: عرصه هواشناس ریبه شرح ز هیات تیشده پاسخ دهد. درحکم مذکور، عرصه فعال

عرصه  مه،یو ب سکیر تیری، عرصه مدو سلامت عرصه امداد و نجات ،یآب ساتیرودخانه و تاس یمنابع آب، عرصه مهندس تیریمد

 ست،یز طیعرصه مح ،یعرصه حقوق ،ی و رسانهو فرهنگ یعرصه اجتماع ،یفرهنگ راثیو م یو معمار یعرصه شهرساز ها،رساختیز

هر یک از  .یمنابع انسان تیریآموزش و مد و عرصه عرصه کسب و کارها ی،عیو منابع طب یعرصه کشاورز ،یمال نیاقتصاد و تأم عرصه

را از منظر تخصصی خود بررسی و تحلیل میکنند و پاسخ سئوالات رئیس محترم جمهور را در حوزه  هاتخصصی سیلابی هاکار گروه

ی تخصصی را در یک گزارش جمعبندی و تلفیق کرده و هاتخصصی خود ارائه میدهند. کارگروه تلفیق نتایج بررسی و تحلیل کارگروه

 کند. جهت تصویب نهایی تقدیم هیات می

ضر گزارش عرصه هواشناسی و اقلیم شناسی است. که با هدف ارائه توصیفی مستقل از شرایط هواشناسی و اقلیم شناسی و متن حا

ی، هیدرولوژی و منابع آب، هانقاط قوت و ضعف در این حادثه تنظیم شده است. برای تدوین این گزارش عمدتا از گزارش کارگروه

بحران، و زیرساخت و ...... استفاده شده است. در این گزارش  با توجه به ماهیت بارش، مهندسی رودخانه و تاسیسات آبی، مدیریت 

ای تشریح ی آبریز و با نگاه منطقههای مرتبط با هوا و اقلیم بر اساس حوضههاو نقاط قوت و ضعف سازمان هاشرایط همدیدی بارش

 رئیس جمهور به صورت زیر مطرح گردید: سوال اصلی از طرف 8شده است. به منظور تحقق اهداف این تحقیق  

 های گذشته در ایران، چه وضعیتی داشته است؟های جوی اخیر در مقایسه با ریزشریزش 

 اند؟های اخیر چگونه عمل کردهبرداری قبل و حین سیلاب های دادهتجهیزات سنجش متغیرهای هواشناسی و دیگر سیستم 

 و قبل از وقوع سیلاب چه کیفیتی داشته است؟ 1389-89هواشناسی کشوری طی سال آبی ها و هشدارهای سازمان بینیپیش 

 های اجرایی است؟بینی هواشناسی کشور تا چه اندازه متناسب با نیاز دستگاههای پایش و پیشتوانمندی سامانه 

 رسانی چه رسانی، و محتوا و زبان اطلاعبینی و اخطار، بازه زمانی اطلاع های سازمان هواشناسی، اعم از دقت پیشکیفیت گزارش

 های کشور در سیلاب داشته است؟تأثیری بر عملکرد دستگاه

 بینی و اخطار سیلاب در کشور تا افزاری سازمان هواشناسی برای پیشافزاری و نرمهای سختمنابع مالی، تجهیزات دانش و قابلیت

 چه اندازه برای مدیریت سیلاب در ایران مناسب است؟

 ها و آینده آبی ایران دارد؟ آیا چیست؟ تغییر اقلیم چه تأثیری بر بارش 1389 -1389های شدید و ترسالی در سال آبی لت بارشع

 کند؟ها در این سال آبی، ضرورت تغییراتی در نظام مدیریت منابع آب کشور ایجاد میکمیت بارش

 های سیلاب برای سازمان هواشناسی کشور چیست؟آموختهدرس 

 ها برای ارتقای کیفیت عملکردی آن ضروری است؟ه اصلاحاتی در سازمان هواشناسی و تعامل آن با سایر دستگاهچ 
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ی کشور  به عنوان اعضای اصلی و اعضای همکار از ریاست هادانشگاهمینفر از اعضای هیات عل 23برای پاسخگویی به سوالات فوق،

 و مسولیت این افراد در جدول زیر درج شده است.میحکم گرفتند. اسا هاهیات ویژه گزارش ملی سیلاب
 

 مسولیت  در کارگروه نوع عضویت  دانشگاه محل خدمت مرتبه علمی نام  ردیف

 مدیر کارگروه و مسول سوال هفتم ب و ج اصلی میخوارز استاد بهلول علیجانی  1

  دبیر و مسول سوال چهارم اصلی تربیت مدرس استاد منوچهر فرج زاده 2

 رابط و همکار سوال هفتم ب و ج همکار تهران  استادیار مصطفی کریمی 3

 سوال پنجمهمکار  اصلی تهران  استاد عباسعلی علی اکبری بیدختی 4

 مسول سوال پنجم اصلی تهران  دانشیار فرهنگ احمدی گیوی  5

 مسول سوال سوم اصلی تهران  دانشیار سرمد قادر  6

 مسول سوال دوم اصلی تهران  دانشیار قاسم عزیزی 7

 مسول سوال ششم  اصلی شهید بهشتی  دانشیار حسن لشکری  8

 سوال هفتم الف مسول اصلی میخوارز دانشیار محمدسلیقه  9

 مسول سوال اول  اصلی اصفهان استاد سید ابوالفضل مسعودیان 10

 همکار سوال اول  اصلی شیراز استاد محمد جعفر ناظم السادات 11

 همکار سوال چهارم اصلی فردوسی مشهد استاد سید حسین ثنایی نژاد 12

 الف همکار سوال هفتم اصلی گلستان استادیار عبدالعظیم قانقرمه 13

 همکار سوال دوم  اصلی لرستان دانشیار داریوش یاراحمدی  14

 همکار سوال هفتم ب و ج همکار فردوسی مشهد استادیار آذر زرین 15

 مشاور همکار سیستان و بلوچستان استاد محمود خسروی  16

 همکار سوال اول  همکار زنجان استاد حسین عساکره  17

 مشاور همکار تبریز استاد بهروز ساری صراف  18

 مشاور همکار هرمزگان دانشیار اسداله خورانی 19

 مشاور همکار رازی  یاردانش فیروز مجرد 20

 

 آنها در جدول زیر آمده است.میافراد دیگری هم با اعضای کارگروه همکاری کرده اند که اسا
 

 دکتر زهرا زارعی  
  

 دکتر حمید میرهاشمی  
  

   پور زهرا شرعی
   محمد علی ثقفی 

 دکتری اقلیم شناسی دکتر زینب محمدی 

 استادیار دانشگاه شهید بهشتی دکتر قاسم کیخسروی 

 دکتری اقلیم شناسی دکتر مرتضی میری 

 دانشجوی دکترای خوارزمی پیشداد الهام

 دکتری اقلیم شناسی عاطفه عرفانی  

 دانشجوی دکترای شهید بهشتی علی داداشی رودباری    

 کارشناس ارشد دانشگاه خلیج فارس دانیال مزارعی   
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کشور ، وزارت کشاورزی و بقیه های هواشناسی، وزارت نیرو ، وزارت بر اساس نوع سوال هر کارگروه، کارشناسان به سازمان

و اطلاعاتی استفاده  هاو اطلاعات لازم کسب گردید. در این پژوهش سعی بر این بود از داده هاهای مربوطه مراجعه نموده و دادهسازمان

های ی سازمانهاهای بدست آمده با دادهشود. بدین منظور تمام اطلاعات و دادهمیتهیه کشور میهای رسشود که از مراجع ودستگاه

استفاده  المللیها و مراکز اطلاعاتی بینکه از منابع داخلی تهیه گردید؛ پایگاه یها و اطلاعاتصحت سنجی گردید. علاوه بر دادهمیرس

ای ، پایگاه دادهNCEP/NCAR Reanalysis at NOAAای ای عبارت بودند از: پایگاه دادههای دادهمهمترین این پایگاه از گردید.

ECMWF ای ، پایگاه دادهGFS  .  .ساختار کلی گزارش بر اساس سوالهای ریاست جمهوری تنظیم شده است 
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 رئیس جمهور ال اولؤس

 ایران، در گذشته هایریزش با مقایسه در اخیر جوی هایریزش

 است؟ داشته وضعیتی چه
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 سال آبی ایران درازمدت بارش -1-1

(. حوضه خزر هم پربارش ترین حوضه آبی 1-1شود)شکل میایران به شش حوضه آبی درجه یک و سی حوضه درجه دو بخش 

یکنواخت تر است؛ به طوری که در پاییز، زمستان و بهار تقریباً به یک اندازه  هاایران است و هم توزیع بارش آن از همه دیگر حوضه

(. در عین حال حوضه خلیج فارس و دریای عمان پرآب ترین حوضه کشور است و 2-1و شکل  1-1کند)جدول میبارش دریافت 

ی سالانه کشور است. این در حالی است هادرصد حجم ریزش 35کند که حدود میمیلیارد مترمکعب بارش دریافت  143سالانه حدود 

 (.3-1پوشاند)شکل میدرصد مساحت کشور را  22که این حوضه حدود 

در ایران رخ داد از میان سی حوضه آبی ایران  1389و فروردین  1389یی که در اسفند هابا توجه به موقعیت جغرافیایی سیلاب

در بلندمدت و در طی سیلاب اخیر بررسی خواهد شد. این بررسی  وضعیت بارش سه حوضه کارون بزرگ، کــرخه، و گرگانرود

ی هر یک از این سه حوضه در بلندمدت و در طی سیلاب اخیر در مقیاس هامشتمل بر محاسبه حجم بارش تک تک زیرحوضه

راهم آورد. از سوی دیگر ی بارش مورد نیاز کارگروه هیدرولوژی را فهازمانی روزانه خواهد بود. هدف این محاسبات آن است تا داده

به کمک این محاسبات نشان خواهیم داد که بزرگی رویدادی که در اسفند و فروردین اخیر رخ داد در مقایسه با رویدادهای پیشین 

 در چه جایگاهی است.

 
 (.ANGDPDBهای های درجه یک ایران )بر اساس دادهی بارشی حوضههاویژگی -1-1جدول 

 زمستان پاییز تابستان بهار سالانه مساحت نام حوضه ردیف

 28 133 33 135 12 59 28 133 453 194942 خـــزر 1

 53 193 29 83 2 9 19 21 331 422912 خلیج فارس و دریای عمان 2

 31 113 29 89 4 12 39 135 358 51925 دریاچه اورمیه 3

 53 93 21 35 3 5 22 44 129 924433 فلات مرکزی 4

 23 93 14 23 5 9 21 33 143 133148 هــامــون 5

 44 138 19 43 2 4 32 92 242 44145 ســرخــس 2

 42 114 25 22 5 12 24 21 248 1221313 ایـــران 

 یادداشت: بارش بر حسب میلی متر و مساحت بر حسب کیلومترمربع است. اعداد آبی درصد بارش فصلی است.
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 یک و درجه دو ایرانی آبی درجه هاحوضه -1-1شکل 

 

 
  ANGDPDB یهای درجه یک ایران بر اساس دادهها( بارش روزانه حوضه1348-1384) میانگین بلند مدت -6-1شکل 
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 ی آبی درجه یک کشورهادرصد مساحت و درصد حجم بارش سالانه حوضه -3-1 شکل

 

بارد. حجم آب دریافتی یک حوضه آبی تابعی از میتوان بارشی یک حوضه آبی عبارت است از حجم آبی که سالانه بر آن حوضه 

مساحت حوضه و میانگین بارش سالانه حوضه است. بنابر این برای براورد توان بارشی هر حوضه یا قلمرو جغرافیایی نیازمند براورد 

ی آبی ایران یک پایگاه داده شبکه ای بارش برای ایران هاایی هستیم. برای براورد بارش دریافتی حوضهبارش آن حوضه یا قلمرو جغرافی

سال را  42به مدت  28/12/1384تا  31/31/1348کیلومتر و تفکیک زمانی آن روزانه و از  13 هافراهم آوردیم. تفکیک مکانی این داده

 دهد.میپوشش 

میلی متر است. با توجه به مساحت ایران حجم بارش دریافتی کشور  253ارش سالانه ایران ( ب1348-1384میانگین بلندمدت )

(. در زاگرس برخی از 4-1میلیارد متر مکعب در سال است. پراکندگی مکانی بارش بر روی ایران یکنواخت نیست)شکل  433حدود 

به دلیل  های خزر نیز برخی حوضههاکنند. در کرانهمیی بارانزا بارش زیادی دریافت های آبی به دلیل اثر ارتفاعات بر سامانههاحوضه

شوند. پربارش ترین حوضه آبی ایران حوضه تالش است میی شمالی بر روی دریای خزر از بارش بیش تری بهره مند هابرقراری جریان

ه هیرمند کم بارش ترین حوضه آبی کشور است که سالانه میلی متر است. در مقابل حوض 853که میانگین بارش سالانه آن حدود 

 کند. میمیلی متر بارش دریافت  133حدود 
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 ( بارش سالانه ایران1348-1384میانگین بلندمدت ) -4-1شکل 

 

(. بر 5-1زیرحوضه کوچک تر تشکیل شده است )شکل  42کیلومترمربع است و خود از  29333مساحت حوضه کارون بزرگ 

( بارش 28/12/1384تا  31/31/1348اساس پایگاه داده بارش ایران که با مشخصات یادشده در بالا ساخته شد میانگین بلندمدت )

یاخته در درون مرزهای کارون بزرگ جا  229یاخته پایگاه بارش  12233میلی متر است. از میان  512سالانه حوضه کارون بزرگ 

محاسبه شده است. به این ترتیب حجم بارش دریافتی حوضه کارون بزرگ  های همین یاختههاتوجه به داده گیرند و این میانگین بامی

ی حوضه سهم یکسانی در تولید این حجم آب ندارند زیرا بارش هاشود. تمام بخشمیمیلیارد مترمکعب در سال برآورد   35حدود 

(. از سوی 2-1رسد )شکل میمیلی متر  853میلی متر به حدود  153حدود یابد و از میحوضه از جنوب غرب به شمال شرق افزایش 

دیگر تمام اوقات سال نیز سهم یکسانی در تولید آب حوضه ندارند چون بارش حوضه فصلی است. حوضه کارون بزرگ از اواخر مهر ماه 

کند. در میانه اردیبهشت میز آسمان آب دریافت میلیارد مترمکعب ا 5کند و تقریباً با آهنگی خطی هر ماه حدود میآبگیری را آغاز 

ی شرقی و میانی کارون بزرگ بیش ترین نقش را در تأمین آب حوضه دارند ها(. زیرحوضه9-1گیرد )شکل میآبگیری حوضه پایان 

 (. 9-1)شکل 

(. میانگین 5-1زیرحوضه کوچک تر تشکیل شده است )شکل  35کیلومترمربع است و خود از  51233مساحت حوضه کرخه 

 518یاخته پایگاه بارش  12233میلی متر است. از میان  432( بارش سالانه حوضه کرخه 28/12/1384تا  31/31/1348بلندمدت )

محاسبه شده است. به این ترتیب حجم  های همین یاختههاگیرند و این میانگین با توجه به دادهمییاخته در درون مرزهای کرخه جا 

ی حوضه سهم یکسانی در تولید این هاشود. تمام بخشمیمیلیارد مترمکعب در سال برآورد   22ضه کرخه حدود بارش دریافتی حو



      9     های جوی اخیر در مقایسه با...ریزش -سؤال اول  هیأت ویژۀ       
 هاگزارش ملی سیلاب

 
 

 233حجم آب ندارند زیرا بارش حوضه در کناره مرزهای حوضه بیشینه و در میانه حوضه کمینه است. بارش سالانه حوضه بین حدود 

سوی دیگر همانند حوضه کارون بزرگ بارش این حوضه هم فصلی است و در  (. از2میلی متر در تغییر است )شکل  933تا حدود 

نتیجه تمام اوقات سال نیز سهم یکسانی در تولید آب حوضه ندارند. زمان بندی آبگیری حوضه کرخه همانند حوضه کارون بزرگ 

 (.9-1ی میانی کرخه بیش ترین نقش را در تأمین آب این حوضه دارند)شکل ها(. بخش9است)شکل 

( بر اساس 5-1زیرحوضه کوچک تر تشکیل شده است )شکل  2کیلومترمربع است و خود از  13323مساحت حوضه گرگانرود 

( بارش سالانه 28/12/1384تا  31/31/1348پایگاه داده بارش ایران که با مشخصات یادشده در بالا ساخته شد میانگین بلندمدت )

گیرد و مییاخته در درون مرزهای حوضه گرگانرود جا  132یاخته پایگاه بارش  12233ان میلی متر است. از می 448حوضه گرگانرود 

  2محاسبه شده است. به این ترتیب حجم بارش دریافتی حوضه گرگانرود حدود  های همین یاختههااین میانگین با توجه به داده

 253میلی متر به حدود  553شود و از حدود میکاسته  شود. بارش حوضه از شمال به جنوبمیمیلیارد مترمکعب در سال برآورد 

(. از سوی دیگر تقریباً تمام اوقات سال سهم یکسانی در تولید آب حوضه دارند چون بارش حوضه در 2-1رسد )شکل میمیلی متر 

حوضه گرگانرود هر ماه به  کند.میتمام فصول تقریباً یکنواخت توزیع شده است. در نتیجه حوضه گرگانرود در تمام طول سال آبگیری 

کند گرچه از خرداد تا شهریور از آهنگ آبگیری حوضه کاسته میمیلیارد مترمکعب از آسمان آب دریافت  5/3طور متوسط 

 (.9-1شود)شکل می
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 ی کرخه، کارون بزرگ و گرگانرودهاشماره زیرحوضه -5-1شکل 
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 )میلی متر( ها( بارش سالانه حوضه68/16/1384تا  11/11/1348میانگین بلندمدت ) -2-1شکل 
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 در طی سال آبی هامیانگین بلند مدت آهنگ آبگیری  حوضه -1-1شکل 
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 حجم بارش سالانه هر زیر حوضه بر حسب مترمکعب -9-1شکل 
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 81-89بارش سال آبی  -1-6

-1389میلی متر است. در عین حال مقدار بارش ایران از آغاز سال آبی  248بلندمدت بارش ایران چنان که گفته شد میانگین 

ماه نخست  5/8میلی متر بوده است.  به بیان دیگر مقدار بارشی که در  323بیش از   12/33/1389تا  31/39/1389یعنی از  1389

انگین بلندمدت یک سال آبی کامل بوده است. میانگین بلند مدت بارش بر ایران باریده حدود یک و نیم برابر می 1389-1389سال آبی 

میلی متر است در  512و  428، 392ی آبی گرگانرود، کرخه و کارون بزرگ به ترتیب ها/ برای حوضه12/33/ تا 31/39دریافتی  از 

میلی متر بوده است. به این ترتیب  898و  999، 293حالی که در مدت مشابه سال آبی اخیر بارش دریافنی این سه حوضه به ترتیب 

 بارش دریافتی سال آبی در هر سه حوضه حدود دو برابر میانگین بلندمدت بوده است.

 

 ی اسفند و فرودینهابارش درازمدت ماه

است. میلی متر  98و  22، 55ی گرگانرود، کرخه و کارون بزرگ در اسفند به ترتیب هامیانگین بلندمدت بارش دریافتی حوضه

ی گرگانرود، کرخه و کارون هامیلی متر بوده است. حوضه 91و  22، 53میانگین بلندمدت همین سه حوضه در فروردین به ترتیب 

، 91به ترتیب  1389میلی متر بارش دریافت کردند. همین سه حوضه در فروردین  81و  22، 149به ترتیب  1389بزرگ در اسفند 

برابر میانگین بلندمدت  5/2برای گرگانرود که بیش از  1389فت کردند. کاملاً آشکار است که اسفند میلی متر بارش دریا 253و  222

تقریبا وضعیت عادی حاکم بوده است.  1389بارش دریافت کرده وضعیت بارش استثنایی بوده است اما در کرخه و کارون بزرگ اسفند 

 اند.برابر میانگین بلندمدت بارش دریافت کرده 5/3کرخه و کارون بزرگ بیش از  1389به عکس در فروردین 

 

 89 -81ی اسفند و فرودین های ماههابارش

ی آبی ایران را متأثر ساخت. در این جا به بررسی این امواج هاچندین موج بارشی حوضه 1389تا فروردین  1389در طی اسفند 

 ی درجه دو خواهیم پرداخت.های درجه یک و پس از آن در قلمرو حوضههابارشی در قلمرو حوضه

  

 حوضه خزر:

سیزده موج بارش در حوضه خزر رخ داده است. بزرگ ترین این امواج بارشی از بامداد  31/31/1389تا  31/12/1389از 

شته و ادامه داشته است. به بیان دیگر این موج بارش تقریبا نه روز ادامه دا 33/31/1389آغاز شده و تا پیش از ظهر  23/12/1389

به  29/12/1389میلی متر بوده است. بیشینه بارش این موج بارشی در بامداد  52مجموع بارش دریافتی حوضه خزر در این مدت 

 میلی متر رخ داده است. 5/9میزان 

 

 حوضه خلیج فارس و دریای عمان

داده است. دو موج بارشی پیاپی به پانزده موج بارش در حوضه خلیج فارس و دریای عمان رخ  31/31/1389تا  31/12/1389از 

آغاز شده و تا بعد از ظهر  23/12/1389میلی متر بارش برای حوضه در برداشتند. موج نخست از بامداد  143و  33ترتیب حدود 

فتی ادامه داشته است. مجموع بارش دریا 22/31/1389تا بعدازظهر  32/31/1389ادامه داشته است. موج دوم از بامداد  28/12/1389

و  22/12/1389میلی متر بوده است. بیشینه بارش این دو موج بارشی به ترتیب در بعدازظهر  193حوضه در این دو موج بارشی حدود 

 میلی متر رخ داده است. 3/9هر دو تقریبا به میزان  25/31/1389بامداد 
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 حوضه اورمیه:

رخ داده است. بزرگ ترین این امواج بارشی از بامداد هفده موج بارش در این حوضه  31/31/1389تا  31/12/1389از 

متر بوده است. میلی 92ادامه داشته است. مجموع بارش دریافتی حوضه در این مدت  19/31/1389آغاز شده و تا شب  34/31/1389

 متر رخ داده است.میلی 3/14به میزان  35/31/1389بیشینه بارش این موج بارشی در بعدازظهر 

 

 ت مرکزی:حوضه فلا

دوازده موج بارش در این حوضه دیده شده است. بزرگ ترین این امواج بارشی از بامداد  31/31/1389تا  31/12/1389از 

میلی متر بوده است.  93ادامه داشته است. مجموع بارش دریافتی حوضه در این مدت  29/31/1389آغاز شده و تا شب  22/12/1389

 میلی متر رخ داده است. 3/5به میزان  32/31/1389صبح  بیشینه بارش این موج بارشی در

 

 مون:ها حوضه

بیست و شش موج بارش در این حوضه رخ داده است. بزرگ ترین این امواج بارشی از شب  31/31/1389تا  31/12/1389از 

میلی متر بوده  33در این مدت ادامه داشته است. مجموع بارش دریافتی حوضه  29/31/1389آغاز شده و تا بعدازظهر  22/31/1389

 متر رخ داده است. میلی 3/5به میزان  25/31/1389است. بیشینه بارش این موج بارشی در صبح 

 

 حوضه سرخس:

بیست و شش موج بارش در این حوضه رخ داده است. بزرگ ترین این امواج بارشی از بعدازظهر  31/31/1389تا  31/12/1389از 

میلی متر بوده  49ادامه داشته است. مجموع بارش دریافتی حوضه در این مدت  29/31/1389تا بعدازظهر  آغاز شده و 24/31/1389

 متر رخ داده است.میلی 3/11به میزان  25/31/1389است. بیشینه بارش این موج بارشی در شب 
   

 
 ی درجه یک ایرانهادر حوضه 1389و فروردین  1381امواج بارشی اسفند  -8-1شکل 
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ی هابارش هاحوضه میرا در نظر بگیریم تقریباً تما 1389-1389ی درجه دو اگر بارش انباشته از آغاز سال آبی هادر مقیاس حوضه

 1389تا میانه فروردین  1389بیش از میانگین بلندمدت را از همان آغاز سال آبی تجربه کرده اند اما ناهنجاری بارش در اواخر اسفند 

 22/12/1389) (، حوضه گرگان23/31/1389تا  33/31/1389(. حوضه مرزهای غربی)13)شکل  دار خود رسیده استترین مقبه بیش

 ترین امواج بارشی را دریافت کردند. ( و کرخه بزرگ39/31/1389تا  34/31/1389(، کارون بزرگ )32/31/1389تا 

 

 
 ( نسبت به بلندمدت در سی حوضه آبی درجه دو کشور16/13/1389تا  11/11/1381بارش انباشته سال آبی اخیر ) -11-1شکل 

 

و در طی  1389آبگیری عادی خود را آغاز کرد. در عین حال در پایان دی ماه  1389-1389حوضه گرگانرود از آغاز سال آبی 

 1389میلیارد مترمکعب بود. در طی اسفند  5/2آورد این امواج بارشی حدود (. 11بهمن ماه چندین موج بارش را دریافت کرد)شکل 

روزه حدود دو میلیارد مترمکعب بارش بر حوضه  5طی یک موج بارشی  1389حوضه بارشی دریافت نکرد تا این که در اواخر اسفند 

 ریافت کرده بود.فروبارید. این حجم آب معادل تمام آبی است که حوضه از مهر تا دی ماه همین سال د

در  هاآبگیری را آغاز کرد و فاصله آبان تا اسفند چندین موج بارشی دریافت کرد که بزرگ ترین آن 1389حوضه کرخه از آبان ماه 

میلیارد مترمکعب برای کرخه داشت. در عین  33این امواج بارشی آوردی حدود می(. تما11اوایل آذر و اوایل بهمن رخ دادند)شکل 

 میلیارد مترمکعب برای کرخه داشت. 13به تنهایی آوردی حدود  1389موج بارشی فروردین حال دو 
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آبگیری را آغاز  1389رفتاری همانند حوضه کرخه داشت. این حوضه از آبان ماه  1389و  1389حوضه کارون بزرگ نیز در سال 

(. 11)شکل  در اوایل آذر و اوایل بهمن رخ دادند هان آنکرد و در فاصله آبان تا اسفند چندین موج بارشی دریافت کرد که بزرگ تری

به تنهایی  1389میلیارد مترمکعب برای کرخه داشت. در عین حال دو موج بارشی فروردین  33این امواج بارشی آوردی بیش از 

 میلیارد مترمکعب برای کارون بزرگ داشت. 12آوردی بیش از 
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 1389تا پایان اردیبهشت  1381از آغاز سال  هابارش انباشته حوضه -11-1شکل 
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ی کرخه و کارون هاکنیم. در حوضهمیدر این بخش امواج بارشی منجر به سیل در این سه حوضه را با جزئیات بیش تر بررسی 

تا اوایل روز  33/31/1389رخ داد. این دو موج پیاپی بارش از آخرین ساعات روز  1389بزرگ دو موج پیاپی بارش در فروردین 

بر روی  13/31/1389تا  34/31/1389(.  در طی فاصله 12به مدت نزدیک به تقریباً نه تا ده روز تداوم داشت)شکل  13/31/1389

میلیارد مترمکعب بارش است. در حوضه کرخه  2/12یلی متر بارش رخ داد که با توجه به مساحت حوضه برابر با م 191کارون بزرگ 

میلیارد مترمکعب بوده است. موضوع شایسته توجه در مورد این دو موج  3/13میلی متر و برابر با  184بارش انباشته در همین مدت 

میلی متر و در کارون  283در کرخه  1389تا پایان اسفند  1389حوضه از آغاز دی پیاپی بارش این است که بارش انباشته هر دو 

روز نسبت چشمگیری از کل بارش دریافتی  8میلی متر بوده است. به بیان دیگر حجم بارش دریافتی هر دو حوضه در این  393بزرگ 

دهد. اگر به پراکنش میرا نشان  هاط حوضه(. تازه این وضعیت متوس13-1در تمام طول زمستان پیش از خود بوده است)شکل 

 433تا بیش از  53روز بین  13ی مختلف حوضه در این هامکانی بارش در این دو موج پیاپی توجه کنیم مقدار بارش دریافتی بخش

انتقال آب از ی کرخه و کارون مستقر بوده است. بنابر این ها( هسته بارش در شرق حوضه14-1میلی متر متغیر بوده است)شکل 

(. اگر هسته بارش به 12-1و  15-1ی کم شیب تر غربی بوده است)شکل های پرشیب تر شرقی به سوی زیرحوضههاسوی زیرحوضه

در کرخه  34/38/1393تا  22/39/1393شد )هم چنان که مثلاً در رویداد بارشی میجای شرق بر روی غرب این دو حوضه مستقر 

توانست از شدت میی کم شیب تر که زمان پیمایش طولانی تری دارند هان آب در بین زیرحوضهشاهد بودیم( دست به دست شد

 سیل زایی بکاهد.

(. در 12ادامه داشته است)شکل  32/31/1389آغاز شده و تا بامداد  22/12/1389در حوضه گرگانرود موج بارش از بعدازظهر روز 

( با توجه به مساحت حوضه حجم بارش در این 13میلی متر بوده است)شکل  153ه این دوره چهار روزه میانگین بارش حوضه نزدیک ب

میلی متر هم فراتر رفته  243میلیارد مترمکعب بوده است. در عین حال در هسته بارش مقدار بارش دریافتی از  3/2مدت حدود 

 (.14-1است)شکل 

 

 
 )میلی متر در شش ساعت( 1389تا پایان فروردین  1381از آغاز اسفند  هاسری زمانی میانگین بارش حوضه -16-1شکل 

 



19            هیأت ویژۀ شناسی و هواشناسیاقلیمکارگروه 

 هاگزارش ملی سیلاب

 
 )میلی متر( 1389تا پایان فروردین  1381از آغاز اسفند  هاسری زمانی بارش انباشته حوضه -13-1شکل 
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در  16/11/1389تا  62/16/1381در کرخه و کارون بزرگ )نقشه بالا( و از  13/11/1389تا  14/11/1389بارش انباشته از  -14-1شکل 

 گرگانرود )نقشه پایین( بر حسب میلی متر.

 

 

 
( از سراب تا پایاب کارون بزرگ. اعداد سیاه شماره زیرحوضه و اعداد 13/11/1389تا  14/11/1389حجم انباشته بارش اخیر ) -15-1شکل 

 آبی حجم انباشته تا سراب. بارش بر حسب میلیون مترمکعب است.
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( از سراب تا پایاب کرخه. اعداد سیاه شماره زیرحوضه و اعداد آبی 13/11/1389تا  14/11/1389حجم انباشته بارش اخیر ) -12-1شکل 

 حجم انباشته تا سراب بارش بر حسب میلیون مترمکعب است.
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 گرگان و کرخه  بزرگ، کارون زیآبر حوضه سه در 89 نیفرورد و 81 اسفند یهاماه بارش یآنومال -1-3

ی گذشته مقایسه کرد. اول این که هارا با بارش هاتوان از چند منظر این بارشمیی اخیر هابرای درک چگونگی سیل زایی بارش

بیشینه  هادهد که در بسیاری از ایستگاهمیی تاریخی سنجید. این مقایسه نشان هاتوان با بیشینهمیی بارش اخیر را هابیشینه

(. 19-1)شکل  ی تاریخی بوده استهای تاریخی کوچک تر یا در همان حدود بیشینههابارش روزانه دو موج بارشی اخیر از بیشینه

میلی  83میلی متری را تجربه کرده بوده است در بارش اخیر بیشینه ای کوچک تر از  124مثلاً پلدختر که در گذشته بارش روزانه 

توان سیل زایی امواج بارشی اخیر را به شدت میت. از این رو تا آنجا که به شدت روزانه بارش مربوط است نمتر را ثبت کرده اس

 بارش نسبت داد.

روز در  8بر این دو حوضه باریده با حجم بارش همین  13/31/1389تا  35/31/1389از سوی دیگر اگر حجم بارشی را که در فاصله 

برابر مقدار مورد انتظار )میانگین بلندمدت( بوده  12یی از حوضه حجم بارش تا هادر بخش بلند مدت بسنجیم خواهیم دید که

یی از هاشود که بخشمیروز را با حجم کل بارش سالانه بسنجیم روشن  8(. حتی اگر حجم بارش دریافتی در این 19-1است)شکل 

( بنابر این نقش 18-1روز بارش دریافت کرده اند)شکل  8درصد حجم بارش سالانه خود را تنها در همین  93این دو حوضه معادل 

 ی شرقی کرخه حجم بارش بی نظیری را تجربه کرده است.هاحجم بارش در سیل زایی بارش آشکار است. به ویژه بخش

روزه ای که پیش از در این دو حوضه رخ داده بسنجیم باز نقش حجم  8گ ترین رویداد بارشی اگر دو موج پیاپی بارشی اخیر را با بزر

سال بزرگ  42یعنی به مدت  28/12/1384تا  31/31/1348شود. در حوضه کارون بزرگ در فاصله میبارش در سیل زایی آشکارتر 

میلی متر بارش  149بوده که طی آن کارون بزرگ  24/13/1392تا  12/13/1392روزه ای که رخ داده از  8ترین رویداد بارشی 

میلی متر بارش دریافت کرده  195(. این در حالی است که در دو موج پیاپی بارشی اخیر کارون بزرگ 4دریافت کرده است)جدول 

داده بوده است. در مورد دهه گذشته رخ  5برابر بزرگ ترین رویدادی بوده که در طی  2/1است. به بیان دیگر بزرگی رویداد اخیر حدود 

دهه گذشته در فاصله  5روزه کرخه در  8رود چون بزرگ ترین بارش میکرخه حتی بزرگی رویداد اخیر از این مقدار هم فراتر 

(. این در حالی است که 5-1میلی متر بارش دریافت کرده بود)جدول  121رخ داده که طی آن کرخه  34/38/1393تا  22/39/1393

دهه گذشته خود بارش دریافت کرده است. در حوضه  5برابر بزرگ ترین رویداد  5/1میلی متر یعنی  198خیر کرخه در رویداد ا

روز میانگین بارش دریافتی  5روز ادامه داشته و طی این  5به مدت  31/31/1389تا  22/12/1389گرگانرود رویداد بارشی اخیر از 

 93روزه گرگانرود در طی پنج دهه گذشته  5ن در حالی است که بزرگ ترین رویداد (. ای2-1میلی متر بوده است)جدول  149حوضه 

 برابر بزرگ ترین رویداد تاریخی نظیر خود بوده است.  9/1میلی متر بوده است. به بیان دیگر رویداد اخیر 

ی هاروزه پیشین در بخش 8داد نکته شایان توجه دیگر این است که هم در کرخه و هم در کارون بزرگ بزرگ ترین هسته بارش روی

ی شرقی کرخه و کارون در بارش ها( بخش23-1غربی و در مورد رویداد اخیر در بخش پرشیب شرقی حوضه مستقر بوده است)شکل 

 میلی متر بیش از بزرگ ترین رویداد تاریخی خود بارش دریافت کرده اند.  333تا  253اخیر 

ی اخیر نقش داشته اند: هاآید که از دیدگاه آب و هواشناختی دو عامل در سیل زایی بارشیمو محاسبات چنین بر هااز مجموع بررسی

ی کرخه و کارون بزرگ و دوم موقعیت هسته بارش. در حوضه گرگانرود مهم ترین نقش را در سیل هااول حجم بارش دریافتی حوضه

 زایی بارش حجم آبی بر عهده داشته که بر حوضه باریده است.
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 ی دو موج بارش اخیرهای تاریخی با بیشینههامقایسه بیشینه -11-1شکل 
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به میانگین بلندمدت بارش در زمان مشابه در حوضه کرخه و کارون بزرگ )نقشه  13/11/1389تا  14/11/1389نسبت بارش  -19-1شکل 

 در زمان مشابه در حوضه گرگانرود )نقشه پایین(.به میانگین بلندمدت بارش  11/11/1389تا  61/16/1381بالا( و نسبت بارش 
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به میانگین بلندمدت حجم بارش سالانه در حوضه کرخه و کارون بزرگ  13/11/1389تا  14/11/1389نسبت حجم بارش  -18-1شکل 

به میانگین بلندمدت حجم بارش سالانه در حوضه گرگانرود )نقشه پایین( به  11/11/1389تا  61/16/1381)نقشه بالا( و نسبت حجم بارش 

 درصد.
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 تفاضل بزرگ ترین رویداد نه روزه پیشین از رویداد اخیر بر حسب میلی متر -61-1شکل 

 

 روزه حوضه کارون بزرگ 8رویداد اخیر و شش نمونه از بزرگ ترین رویدادهای بارشی  -4-1جدول 

 روز( 8میانگین بارش حوضه )میلی متر در  مدت بارش  )روز( پایان آغاز ردیف

1 35/31/1389 13/31/1389 8 195 

2 12/13/1392 24/13/1392 8 149 

3 13/38/1393 19/38/1393 8 144 

4 22/12/1353 34/31/1351 8 143 

5 22/39/1393 4/38/1393 8 142 

2 18/11/1359 29/11/1359 8 139 

9 29/12/1353 35/31/1351 8 139 

 

 روزه حوضه کرخه 8رویداد اخیر و شش نمونه از بزرگ ترین رویدادهای بارشی  -5-1جدول 

 روز( 8میانگین بارش حوضه )میلی متر در  مدت بارش  )روز( پایان آغاز ردیف

1 35/31/1389 13/31/1389 8 198 

2 22/39/1393 34/38/1393 8 121 

3 25/12/1353 33/31/1351 8 123 

4 14/12/1393 22/12/1393 8 111 

5 14/38/1359 22/381359 8 139 

2 29/12/1353 35/31/1351 8 132 

9 12/11/1394 23/11/1394 8 135 

 

 
 روزه حوضه گرگانرود 5رویداد اخیر و شش نمونه از بزرگ ترین رویدادهای بارشی  -2-1جدول 

 روز( 5در میانگین بارش حوضه )میلی متر  مدت بارش  )روز( پایان آغاز ردیف

1 22/12/1389 31/31/1389 5 149 

2 23/32/1391 24/32/1391 5 93 

3 15/39/1394 18/39/1394 5 22 
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4 29/39/1383 31/39/1383 5 24 

5 21/38/1322 25/38/1322 5 52 

2 23/32/1351 24/32/1351 5 52 

9 13/32/1351 19/32/1351 5 54 

 

 

 سه گانه  یهاحوضه یهادوره بازگشت بارش -1-4
دارد. از این  هابررسی سری زمانی بیشینه بارش روزانه سه حوضه مورد بررسی نشان داد که توزیع گمبل برازش خوبی با این داده

 ی بازگشت مختلف به کمک روابط زیر محاسبه شد.  هارو مقدار بارش سه حوضه برای دوره
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انحراف معیار  sمیانگین سری زمانی بیشینه بارش روزانه،  xمتغیر کاهش یافته،  yدوره بازگشت بر حسب سال،  Tدر این روابط 

 مقدار بارش روزانه در دوره بازگشت مورد نظر. xسری زمانی بیشینه بارش روزانه، و 

ی بازگشت محاسبه شده این نکته شایان یادآوری است که بیشینه بارش روزانه که مبنای محاسبه دوره بازگشت هادر مورد دوره

بوده نماینده میانگین بارش بر روی پهنه ای صدکیلومتر مربعی بوده است. در نتیجه مقدار بارش بیشینه بر روی یک نقطه ایستگاهی 

 شود.میدیده  22-1و  21-1ی هاتواند فراتر از مقادیری باشد که در شکلمی

میلی متر در روز هم  233ی کارون بزرگ و کرخه تا هادهد مقدار بارش هزار ساله در حوضهمینشان  21-1چنان که شکل 

میلی متر در روز بیش تر است. موقعیت  153رسد. در راستای محور ایلام، پلدختر، کوهرنگ، ایذه و یاسوج بارش هزار ساله از می

 ی سنگین نقش ارتفاعات نیز برجسته است.هاکند که در بارشمیی بیشینه این احتمال را تقویت هاجغرافیایی هسته

میلی متر در روز در نوسان است. آرایش جغرافیایی پراکندگی بارش نشان  133تا  153در حوضه گرگانرود بارش هزار ساله بین  

ی هاکند فاصله تا دریای خزر که منبع رطوبت بارشمیی بیشینه بازی هادر بارشمیدهد که بر خلاف زاگرس که ارتفاع نقش مهمی

 (.22-1دارد )شکل میاین منطقه است نقش مه
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 مقدار بیشینه بارش روزانه با دوره بازگشت هزار ساله -61-1شکل 

 

 
 مقدار بیشینه بارش روزانه با دوره بازگشت هزار ساله -66-1شکل 
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 خلاصه  -1-5

بینیم که گرچه از بارشی میبر ایران گذشت نگاه کنیم سیلابی را  1389اگر با چشمان یک جغرافیدان به آن چه در فروردین 

یی نظیر آن و بسیار بزرگ تر از آن در روزگاری که دستگاهی برای هادهه گذشته ثبت نشده بود اما سیلاب 5نتیجه شد که نظیر آن در 

رخ داده است و شاهد آن خود جلگه خوزستان و شاهد آن بی شمار  هاگیری بارش و سیلاب وجود نداشت در این حوضهثبت و اندازه 

ی بیرون از شمار ایران هایی که جلگه خوزستان یا تمام مخروط افکنههایی است که سراسر ایران را پوشانده اند. نهشتههامخروط افکنه

در طی روزگاران بر روی هم انباشته شده  هاو بر روی دشت هاحمل و بر دامنه کوه هااز دل کوه هارا ساخته اند توسط همین سیلاب

دانیم همین است که چندین سال خشک و بی بارش پیاپی و به دنبال آن سالی میبینیم و میاند. سرشت بارش در ایران تا آن جا که 

 های بسیار کم بارش. این داستانی است که زمین ایران از زبان مخروط افکنهبسیار پر بارش و سالی بسیار پربارش و به دنبال آن سال

ی سنگین و سیل زا تنها رویدادهایی طبیعی هستند که برای هاکند. بارشمیدرباره رفتار آسمان ایران برای یک جغرافیدان بازگو 

گیرند. فاجعه و بلا مردمانند؛ بارش و سیل رویدادهایی میا زندگی کنند نام فاجعه و بل هامردمانی که نیاموخته اند چگونه در کنار آن

 طبیعی هستند. 

ی آب و هوایی ایران زندگی کنیم تا آن جا که به سازمان هارسد برای آن که بیاموزیم چگونه بر روی سرزمینی با ویژگیمیبه نظر 

 هواشناسی کشور مربوط است دست کم انجام اقدامات زیر لازم است.

 ی خود را با دقت متر تهیه کند.هااشناسی باید مختصات همه انواع ایستگاهسازمان هو

 تهیه و هر روز آن را به روز رسانی کند. NetCDFسازمان هواشناسی باید پایگاه داده ایستگاهی ملی را با فرمت 

 ی راداری تهیه کند. هابرای نگهداری دادهمیسازمان هواشناسی باید یک بایگانی رقو

ساعت گذشته عناصر آب و هوایی همه  24ی هایی فراهم کند که تا پیش از ظهر هر روز دادههاهواشناسی باید زیرساختسازمان 

ی این فایل توسط هادر قالب یک فایل رایانه ای واحد آماده شده باشد و آخرین نقشه دما و بارش ایران بر پایه داده هاانواع ایستگاه

 تجزیه و تحلیل و منتشر شود. متخصصین اقلیم شناسی آماده، 

 هاسازمان هواشناسی باید پایگاه داده شبکه ای ملی عناصر آب و هوایی ایران را تهیه کند و از آن به عنوان مرجع ارزیابی ناهنجاری

 بهره ببرد.

ی است. روال کند مصداق خام فروشمیروال کنونی که سازمان هواشناسی بخشی از درآمد خود را از راه فروش داده تحصیل 

ی خود را رایگان و به صورت برخط منتشر کند. سازمان هواشناسی باید هادادهمیسودمندتر آن است که سازمان هواشناسی تما

ی خام ایستگاهی را توسط متخصصین اقلیم شناسی به پایگاه داده ایستگاهی و در نهایت به پایگاه داده شبکه ای تبدیل و به هاداده

یی هااسنادی که کلاً یا بعضًا مبتنی بر دادهمیبرخط منتشر کند. در عوض دولت باید قانونی را بگذراند که در آن تماصورت رایگان و 

که توسط سازمان هواشناسی صادر  پروانه بهره برداری دادهباشد که سازمان هواشناسی متکفل برداشت و پردازش آنها است بدون ارائه 

 ه باشد.شده باشد اعتبار قانونی نداشت

ی بشری متأثر هااولاً با توجه به این که آب و هوای ایران در سرشت خود بسیار تغییرپذیر است؛ ثانیاً از آن جا که بسیاری از فعالیت

ی آب و هوایی مانند آن است که با هااز شرایط آب و هوایی است فقدان یک نظام بسیار بسیار دقیق برای گردآوری و پردازش داده

کند، نه آمپر رادیاتور آن و نه کیلومتر شمار آن. دولت باید برای همه نوع میماشینی به دل جاده بزنید که نه آمپر بنزین آن کار 

ع )مالی، تجهیزاتی، ی جوی ارزش قائل باشد و منابهاسنجش و اندازه گیری )اجتماعی، اقتصادی، امنیتی و ...( و از جمله اندازه گیری

 انسانی( لازم را برای تحقق آن فراهم کند.
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 هاکوته نوشته
Abbreviation English Persian 

ANGDPDB Asfezary National Gridded Daily Precipitation Data Base پایگاه داده ملی بارش روزانه شبکه ای اسفزاری 

ALTM Annual Long Term Mean  بلندمدت سالانهمیانگین 

ANO Actual Number of Observation تعداد واقعی دیدبانی 

BSSR Best Stable Spatial Resolution بهترین تفکیک مکانی پایدار 

DBED Data Base End Date تاریخ پایان پایگاه داده 

DBS Distance Between Stations هافاصله میان ایستگاه 

DBSD Data Base Start Date تاریخ آغاز پایگاه داده 

DLTM Daily Long Term Mean میانگین بلندمدت روزانه 

DLTSD Daily Long Term Standard Deviation انحراف معیار بلندمدت روزانه 

GS Grid Size تفکیک مکانی شبکه 

LTM Long Term Mean میانگین بلندمدت 

LTMAP Long Term Mean of Annual Precipitation میانگین بلندمدت بارش سالانه 

LTMAPV Long Term Mean Annual Precipitation Volume میانگین بلندمدت حجم بارش سالانه 

MDD Most Dense Day  چگال ترین روز 

MDP Mean Daily Precipitation میانگین بارش روزانه 

MRSI Minimum Required Number of Stations for Interpolation ی مورد نیاز برای میانیابیهاکمینه ایستگاه 

MTO Maximum Theoretical # of Observations بیشینه نظری دیدبانی 

MxDP Maximum Daily Precipitation بیشینه بارش روزانه 

NAS Number of Active Stations ی فعالهاتعداد ایستگاه 

NGDPDB National Gridded Daily Precipitation Data Base پایگاه داده ملی بارش روزانه شبکه ای 

NRS Number of Rainy Stations ی دارای بارشهاتعداد ایستگاه 

PA Precipitation Area مساحت پوشش بارش 

PCx Longitude of Precipitation Center طول جغرافیایی کانون بارش 

Pcy Latitude of Precipitation Center عرض جغرافیایی کانون بارش 

SDP Station Daily Precipitation بارش روزانه ایستگاهی 

SMDP Spatial Mean of Daily Precipitation میانگین مکانی بارش روزانه 

SMxDP Spatial Maximum of Daily Precipitation بیشینه مکانی بارش روزانه 

SSP Spatial Statistics of Precipitation ی مکانی بارشهاآماره 

SSR Suitable Spatial Resolution تفکیک مکانی مناسب 

TPDPC Time-Place Daily Precipitation Configuration مکان -ی بارش روزانه با آرایش زمان هاداده 

TSP Temporal Statistics of Precipitation ی زمانی بارشهاآماره 

TVDP Total Volume of  Daily Precipitation  حجم کل بارش روزانه 
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 پیوست
 پردازیم.می هابه پیوست این گزارش چندین فایل آمده که در این جا به شرح محتوای آن

 
 Basins_006_Daily_PrecipitationVolume_1 نام فایل

 این فایل دارای سه برگه )شیت( است.
 Precipitation Volume برگه اول

 Area برگه دوم

 DLTM برگه سوم

 

( و میلادی 28/12/1384تا  31/31/1348ی یک تا شش سال و ماه و روز به ترتیب در تقویم خورشیدی )هادر برگه اول ستون

روزانه ( و ستون هفتم روز ژولینی از آغاز هر سال میلادی است. ستون هشتم تا چهاردهم حجم بارش 18/33/2312تا  21/33/1893)

 ایران و شش حوضه آبی درجه یک آن بر حسب متر مکعب است.

در برگه دوم مساحت بر حسب کیلومترمربع، میانگین بلندمدت حجم بارش سالانه بر حسب مترمکعب، و میانگین بلندمدت بارش 

 متر برای ایران و شش حوضه آبی درجه یک آن آمده است.سالانه بر حسب میلی

ی سوم تا هشتم میانگین بلندمدت حجم بارش روزانه بر هال و دوم ماه و روز طبق تقویم خورشیدی و ستوندر برگه سوم ستون او

 حسب مترمکعب برای هر یک از شش حوضه آبی درجه یک ایران آمده است.

 
 Basins_030_Daily_PrecipitationVolume _2 نام فایل

 این فایل دارای سه برگه است.
 Precipitation Volume برگه اول

 Area برگه دوم

 DLTM برگه سوم

 

( و میلادی 28/12/1384تا  31/31/1348ی یک تا شش سال و ماه و روز به ترتیب در تقویم خورشیدی )هادر برگه اول ستون

هفتم حجم بارش ( و ستون هفتم روز ژولینی از آغاز هر سال میلادی است. ستون هشتم تا سی و 18/33/2312تا  21/33/1893)

 روزانه ایران و سی حوضه آبی درجه دو آن بر حسب متر مکعب است.

در برگه دوم مساحت بر حسب کیلومترمربع، میانگین بلندمدت حجم بارش سالانه بر حسب مترمکعب، و میانگین بلندمدت بارش 

 سالانه بر حسب میلی متر برای ایران و سی حوضه آبی درجه دو آن آمده است.

ی سوم تا سی و دوم میانگین بلندمدت حجم بارش هابرگه سوم ستون اول و دوم ماه و روز طبق تقویم خورشیدی و ستوندر 

 روزانه بر حسب مترمکعب برای هر یک از سی حوضه آبی درجه دو ایران آمده است.

 
 DLTM_06Basin _3 نام فایل

 این فایل دارای یک برگه است.
 DLTM برگه اول

 

ی سوم تا نهم میانگین بلندمدت بارش روزانه بر حسب هااول ستون اول و دوم ماه و روز طبق تقویم خورشیدی و ستوندر برگه 

 میلی متر برای ایران و هر یک از شش حوضه آبی درجه یک آن آمده است.
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 DLTM_30Basin _4 نام فایل

 این فایل دارای یک برگه است.
 DLTM برگه اول

 

ی سوم تا سی و دوم میانگین بلندمدت بارش روزانه بر هااول و دوم ماه و روز طبق تقویم خورشیدی و ستوندر برگه اول ستون 

 حسب میلی متر برای ایران و هر یک از سی حوضه آبی درجه دو آن آمده است.

 
 DPV_Karxe_Daily_PrecipitationVolume_5 نام فایل

 این فایل دارای سه برگه است.
 PrecipitationVolume برگه اول

 Area برگه دوم

 Recent برگه سوم

 

( و میلادی 28/12/1384تا  31/31/1348ی یک تا شش سال و ماه و روز به ترتیب در تقویم خورشیدی )هادر برگه اول ستون

و سوم حجم بارش ( و ستون هفتم روز ژولینی از آغاز هر سال میلادی است. ستون هشتم تا چهل 18/33/2312تا  21/33/1893)

 زیرحوضه آن بر حسب متر مکعب است. 35روزانه کرخه و 

در برگه دوم مساحت بر حسب کیلومترمربع، میانگین بلندمدت حجم بارش سالانه بر حسب مترمکعب، و میانگین بلندمدت بارش 

برای بارش اخیر  هاین کمیتی شش تا نه، همهازیرحوضه آن آمده است. در ردیف 35سالانه بر حسب میلی متر برای کرخه و 

 ( آمده است.13/31/1389تا  35/31/1389)

( و میلادی 12/33/1389تا  31/31/1389ی یک تا شش سال و ماه و روز به ترتیب در تقویم خورشیدی )هادر برگه سوم ستون

حجم بارش شش ساعته کرخه ( است. ستون هشتم تا چهل و سوم GMT( و ستون هفتم ساعت زولو )32/32/2318تا  21/33/2319)

 زیرحوضه آن بر حسب متر مکعب است. 35و 

 
 DPV_Karoon_Daily_PrecipitationVolume_6 نام فایل

 این فایل دارای سه برگه است.
 PrecipitationVolume برگه اول

 Area برگه دوم

 Recent برگه سوم

 

( و میلادی 28/12/1384تا  31/31/1348در تقویم خورشیدی )ی یک تا شش سال و ماه و روز به ترتیب هادر برگه اول ستون

( و ستون هفتم روز ژولینی از آغاز هر سال میلادی است. ستون هشتم تا پنجاهم حجم بارش روزانه 18/33/2312تا  21/33/1893)

 زیرحوضه آن بر حسب متر مکعب است. 42کارون بزرگ و 

گین بلندمدت حجم بارش سالانه بر حسب مترمکعب، و میانگین بلندمدت بارش در برگه دوم مساحت بر حسب کیلومترمربع، میان

برای بارش اخیر  های شش تا نه، همین کمیتهازیرحوضه آن آمده است. در ردیف 42سالانه بر حسب میلی متر برای کارون بزرگ و 

  ( آمده است.13/31/1389تا  35/31/1389)

( و میلادی 12/33/1389تا  31/31/1389ماه و روز به ترتیب در تقویم خورشیدی )ی یک تا شش سال و هادر برگه سوم ستون

( است. ستون هشتم تا پنجاهم حجم بارش شش ساعته کارون GMT( و ستون هفتم ساعت زولو )32/32/2318تا  21/33/2319)

 زیرحوضه آن بر حسب متر مکعب است. 42بزرگ و 
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 DPV_Gorgan_Daily_PrecipitationVolume_7 نام فایل

 این فایل دارای سه برگه است.
 PrecipitationVolume برگه اول

 Area برگه دوم

 Recent برگه سوم

 

( و میلادی 28/12/1384تا  31/31/1348ی یک تا شش سال و ماه و روز به ترتیب در تقویم خورشیدی )هادر برگه اول ستون

ژولینی از آغاز هر سال میلادی است. ستون هشتم تا نهم حجم بارش روزانه ( و ستون هفتم روز 18/33/2312تا  21/33/1893)

 زیرحوضه آن بر حسب متر مکعب است. 2گرگانرود و 

در برگه دوم مساحت بر حسب کیلومترمربع، میانگین بلندمدت حجم بارش سالانه بر حسب مترمکعب، و میانگین بلندمدت بارش 

 زیرحوضه آن آمده است. 2د و سالانه بر حسب میلی متر برای گرگانرو

( و میلادی 12/33/1389تا  31/31/1389ی یک تا شش سال و ماه و روز به ترتیب در تقویم خورشیدی )هادر برگه سوم ستون

 2( است. ستون هشتم تا نهم حجم بارش شش ساعته گرگانرود و GMT) ( و ستون هفتم ساعت زولو 32/32/2318تا  21/33/2319)

 بر حسب متر مکعب است.زیرحوضه آن 
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 مقدمه -6-1
وقوع  د،یشد هایبارندگیاز  آگاهیی دور مورد توجه انسان بوده است. هاآگاهی از اقلیم و شرایط جوی در طول زمان و گذشته

، روازاین. پروراندمیرا در ذهن آنان  لمع نیبه ا یابیدست یفکر چگونگ بشری، جوامع یبرا و ... ها، یخبندانهایخشکسال ل،یس

 هایبررسیاز  یراز و رمز تلاش کردند و بخش نیبردن به ا یپ یبرا نوعیبهگذشته هر کدام  هایسدهدر  یادیدانشمندان و منجمان ز

 ترپیشرفتهآن  یو ابزارها افتیتوسعه  یهواشناس هایفعالیتو با گذر زمان دامنه  تدریجبهحوزه اختصاص دادند.  نیخود را به امیعل

آن شدت  یو توسعه ابزارها شرفتیپ یاستفاده از آن در صنعت هوانورد یهوا برا بینیپیش تیاول و اهم یشد. با شروع جنگ جهان

دوم  یه رادار در جنگ جهاناختراع دستگا تیشد. در نها انینما یشناسو اقلیم  م هواوعل یارزش واقع هافناوری نیو با گسترش ا افتی

 .م کردوعل نیبه ا یتوجه انیخدمات شا

 ،ییایدر ،ییهوا یترابرهای یک جامعه )همچون گیری متغیرهای جوی برای بسیاری از بخشامروزه تجهیزات و ابزارهای اندازه 

ای از اهمیت بالایی جهانی و منطقه ( در سطحو... داریتوسعه پا سلامت، اشتغال و معیشت، ،زیستمحیط ،یکشاورز ،یلیر ،یاجاده

ویژه بارش و دما برای کشورهایی داده در شرایط آب و هوایی و بهبرخوردار است. این اهمیت در شرایط حاضر با توجه به تغییرات رخ

ازپیش احساس بیش مواجه هستند،میهای حدی اقلیواسطه شرایط محیطی و موقعیت جغرافیایی خود با انواع پدیدههمانند ایران که به

گیری بالا و همچنین پراکنش مکانی مناسب در نقاط مختلف یک کشور منجر به شناخت توسعه این تجهیزات با دقت اندازه شود.می

 هایبخشدادن به  یآگاه بر امکان علاوهشود. این شرایط می یجو یداریو ناپاات رییتغ بینی زمانی مناسب ازپیشبیشتر و امکان 

 تواندمیامر  نیاو  کندمی فایا یعیاز بروز حوادث طب یریشگیدر پ مسئولان اثربخش هایگیریتصمیمدر  مؤثریگوناگون جامعه، نقش 

 .شودمخاطرات جوی و پیامدهای ناشی از آن سبب کاهش 

و ... در سطح کشور و عواقب  هاهمچون؛ خشکسالی، سیل، امواج گرما، یخبندانمیهای حدی اقلیهای اخیر رخداد پدیدهطی دهه

های اخیر رخداد سیل توجهی برخوردار شده است. یکی از مخاطرات سالآنها همچون گردوغبار و محدودبت منابع آب از فراوانی قابل

محیطی زیادی برای نواحی مختلف های اجتماعی، اقتصادی و زیستدر نقاط مختلف کشور است که متأسفانه اثرات آن با خسارت

در کاهش و کنترل رخداد سیل ایفا میموقع از محرک اصلی این پدیده یعنی بارش نقش مهبینی بهور همراه بوده است. پیشکش

بینی، برداری از عوامل اولیه و مهم در پیشمکانی مناسب استقرار ابزار و تجهیزات داده ها و پراکندگیدقت در ثبت کمیت داده کند.می

های ی ایستگاهباشد. دسترسی به این هدف با ایجاد شبکهطور خاص بارش میر عناصر آب و هوایی و بهها و برآورد رفتاتحلیل

شود. در کنار کیفیت تجهیزات و توزیع پذیر میای و محلی امکانهواشناسی با پراکنش مکانی مناسب در سطوح مختلف ملی، منطقه

طور انتقال و برداری و همینپذیری و توان کارشناسی متصدی دادهولیتها، عامل بسیار مهم دیگر مسئمناسب افقی و عمودی آن

باشد. همچنین وسعت و توپوگرافی کشور ایران نیز از دیگر عوامل بسیار مهم در مدیریت های ثبت شده میآوری بهنگام دادهجمع

آخرین اطلاعات دریافتی از سازمان هواشناسی،  بر اساسرو در این گزارش سعی بر این شده است که ینازابرداری است. تجهیزات داده

 و با تأکید ویژه در دوره زمانی سیل اخیر در مناطق مختلف کشور بررسی شود.امکانات و تجهیزات این سازمان در سطح کشور 

 

 یبرداردادهو  کنندهثبتانواع مشخصات تجهیزات  -6-6

های هواشناسی طراحی شده است که در هر منطقه ختلف شبکه و ایستگاهگیری پارامترهای جوی انواع مدر سطح جهان برای اندازه

شناخت انواع  منظوربهکنند. در این قسمت ابتدا ها استفاده مییستگاهابا توجه به شرایط طبیعی و امکانات موجود از انواع مختلف این 

 شوند.در سطح کشور ایران معرفی می رداستفادهموهای شود و در ادامه ایستگاهیمپرداخته  هاآنایستگاه به توضیح مختصر 

 

 های هواشناسی سطح زمینایستگاه -6-6-1

ها و های هواشناسی )فراسنجیدبانیدی کلیه اماهوارههای یدبانیدهای هواشناسی که در سطح زمین قرار دارند، غیر از یستگاها

 گردد.میانجام  هایستگاهاهای جوی و دریایی( توسط این دسته از یدهپد
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 های سینوپتیک سطح زمینایستگاه 

نوع ایستگاه در ساعت  برحسبهای هواشناسی را المللی دیدبانی پارامترینبی و امنطقههایی هستند که بر اساس نیازهای ملی، یستگاها

ها، مطالعات یهاخطاربینی هواشناسی، صدور یشپهای یکاربرانواع  منظوربهشده انجام و در قالب گزارش سینوپ و یینتعاستاندارد 

 کنند.اقلیمی و... ارسال می

 های واقع در خشکیایستگاه 

های هواشناسی مانند دما، فشار، رطوبت، سمت و پارامتر های سینوپتیک سطح زمین که در خشکی قرار داشته وآن دسته از ایستگاه

 کنند.ر ابر، دمای خاک و ... را در قالب گزارش سینوپ ارسال میهای جوی، نوع و مقدایدهپدسرعت باد، دید افقی، 

 های خشکی اصلیایستگاه 

 43933از شماره  هاآندهند، شماره شناسه یمالمللی انجام ینباستفاده در سطح  منظوربهو  یروزشبانه صورترا بههای جوی یدبانید

نمایانگر منطقه قرار گیری  43شماره یشپاختصاص داده شده است که توسط سازمان هواشناسی جهانی به کشور ایران  43988الی 

 ایران است و تقریبا با منطقه خاورمیانه پوشش دارد.

 های خشکی اصلی سنتیایستگاه 

 گیرد.یمهای لازم توسط دیدبان و با استفاده از ادوات سنتی هواشناسی انجام یدبانیدفاقد ایستگاه خودکار هواشناسی بوده و 

 خودکارمهینهای خشکی اصلی ایستگاه 

یی چون میدان دید، شرایط جوی هادیدبانی هاایستگاه به ترکیبی از ادوات سنتی و خودکار هواشناسی مجهز بوده و در این ایستگاه

(WW،) گردد.یمانجام  ، نوع و ارتفاع ابر و غیره توسط دیدبانمقدار 

 های خشکی تکمیلیایستگاه 

ها با یستگاهادهند، شماره شناسه این یماستفاده در سطح ملی انجام  منظوربهی روزشبانهروزانه یا  طوربهرا های جوی یدبانید

 ها اختصاص داده شده است.یستگاهابه این  88288الی  88233از شماره  ؛ وشوندیمشروع  88شماره یشپ

 های خشکی تکمیلی سنتیایستگاه 

ساعات ) یردگیمهای لازم توسط دیدبان و با استفاده از ادوات سنتی هواشناسی انجام یدبانیدفاقد ایستگاه خودکار هواشناسی بوده و 

 شود(.یمفعالیت ایستگاه متناسب با تعداد دیدبان هواشناسی تعیین 

 خودکارمهینهای خشکی تکمیلی ایستگاه 

یی که ایستگاه خودکار فاقد سنجنده پارامترهاباشند، دیدبانی یمگاه خودکار هواشناسی مجهز علاوه بر ادوات سنتی هواشناسی به ایست

هیبرید  صورتبهفعالیت ایستگاه )گردد یمانجام  ، نوع و ارتفاع ابر و غیره توسط دیدبانمقدار باشد مانند دید، پدیده جوی،یمآن 

بدون حضور  UTC 0200الی  1600ن و ارسال گزارش کامل، از ساعت با حضور دیدبا UTC 1533الی  0300 از ساعتخواهد بود، 

 (.خودکارتمام صورتبهدیدبان و 

 ی دریاییهاستگاهیا 
دوره موج،  های مربوط به وضعیت دریا از قبیل: ارتفاع موج،یدبانیدهای هواشناسی سطح زمین، یدبانیدهایی که علاوه بر یستگاها

 نمایند.یم مقرر گزارشیری و در ساعت گاندازهرا نیز  ...دمای آب و 

 های دریایی ثابتایستگاه 

 باشد.یمهمواره ثابت  هاآنیدبانی دهای دریایی که مکان یستگاهاآن دسته از 

 ایستگاه ساحلی 

 های دریایی را نیز داشته باشد.یدبانیدایستگاه هواشناسی که در ساحل قرار داشته و امکان انجام  

  یارهیجزایستگاه 

 های دریایی را داشته باشد.یدبانیدایستگاه هواشناسی که در جزایر قرار داشته و امکان انجام 
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 سکوی دریایی 

 قرار دارد. عمقکمی هاآبایستگاه هواشناسی که روی سکوی ثابت و در 

  مهارشدهبویی  (Moored buoy) 

 یله لنگر مهار شده است.وسهبقرار دارد و  عمقکمی هاآبایستگاه هواشناسی خودکار دریایی که در 

 ی دریایی متحرکهاستگاهیا 

 باشد.ینمثابت  هاآنهای دریایی که در سطح دریا شناور بوده و مکان دیدبانی یستگاهاآن دسته از 

 ی داوطلب هایکشت(vos) 

 دهند.یمی جوی را در مسیر حرکت خود انجام هاگزارشهای تجهیز شده به ادوات هواشناسی که دیدبانی و ارسال یکشت

 بویی شناور  (Drifting buoy) 

ی هاگزارشی عمیق قرار داشته ضمن حرکت آزادانه با جریان دریا و باد، هاآبدر  معمولاًایستگاه هواشناسی خودکار دریایی که 

 کند.یمی ارسال اماهوارهجوی را از طریق ارتباط 

 

 جو بالاهای سینوپتیک ایستگاه -6-6-6

، رطوبت و دما ایستگاه هواشناسی که دو نوبت در شبانه روز با ارسال سنجنده متصل به بالن به درون جو متغییرهایی چون فشار،

 نماید.میو ... را در ترازهای فوقانی جو، اندازه گیری و ارسال  سمت و سرعت باد

 

 ی هواشناسی فرودگاهیهاستگاهیا -6-6-3

ی معمول هاگزارشویژه عملیات هوانوردی را در قالب  هاییدبانیدایستگاه هواشناسی که داخل محوطه فرودگاه قرار داشته و 

استفاده در عملیات پرواز تهیه و مخابره  جهت جوی خاص ی ویژه هنگام تغییراتهاگزارشو همچنین  ساعتهیمنیک یا  طوربهیاز موردن

 نماید.یم

 

 ی هواشناسی مستقر در هواپیماهاستگاهیا -6-6-4

یله هواپیماهای تجاری و در مسیر وسبهکه  زدگی هواپیماباد، توربولانس و یخ و سرعتی جوی مانند دما، سمت پارامترها دیدبانی

 گردد.یمشده مخابره یینتعی زمانی هابازهو در  خودکار یا توسط خلبان با فرمت استاندارد صورتبهو  شدهانجامپرواز 
 

 ی هواشناسی کشاورزیهاستگاهیا -6-6-5

 هواشناسی کشاورزی اصلی ادارات تحقیقات 
ها در زمینه هواشناسی کشاورزی انجام پژوهشادارات در این  سازد ویرا فراهم م کشاورزیاطلاعات کامل و مفصل هواشناسی  

و وجود کارکنان متخصص، طوری است که بتوان  کشاورزیو  جویدر هر دو زمینه  هایدبانیو تناوب د دامنه. تجهیزات، شودیم

در ادارات  موردمطالعهمحصول  اساسی در مورد مسائل هواشناسی کشاورزی موردنظر کشور یا منطقه را انجام داد. تعداد یهاپژوهش

صلی وظیفه هماهنگی باشد. ادارات تحقیقات هواشناسی کشاورزی ایممحصول به بالا  4هواشناسی کشاورزی حداقل  تحقیقات

 منطقه را بر عهده دارند. های تکمیلی و یا اهداف خاصیستگاها

  لیتکمیایستگاه هواشناسی کشاورزی 
 مجهز خاصبه ادوات  ها رایستگاهاتوان این نوع یم و در صورت نیاز، کندیطورمعمول فراهم مرا به کشاورزیاطلاعات هواشناسی و 

ها در یک منطقه خاص و برای اهداف خاص یستگاهامحصول و این نوع  2حداقل  موردمطالعهمحصولات  ها تعدادیستگاهااین  . درنمود

 گردد.یمیس تأس
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 ی خودکار با کاربری خاصهاستگاهیا 
 دهد.یمرا انجام  موردنظریرهای متغبرای مقاصد خاص هواشناسی کشاورزی و بدون نیاز به نفر دیدبانی و ثبت 

 

 یشناسمیاقلی هاستگاهیا -6-6-2

های متغیرهای جوی مانند دما، رطوبت، فشار، ساعات آفتابی، بارش و بعضا یدبانیدهای هواشناسی هستند که یستگاهاآن دسته از 

 نمایند.یمیری گاندازه روزشبانهسمت و سرعت باد را حداقل سه نوبت در 

 ی سنتیشناسمیاقلی هاستگاهیا 
های لازم توسط متصدی مربوطه و با استفاده از ادوات سنتی هواشناسی انجام یدبانیدفاقد ایستگاه خودکار هواشناسی بوده و 

 گیرد.یم

 خودکارتمامی شناسمیاقلی هاستگاهیا 
 دهد.یمم ی جوی را بدون نیاز به نفر انجاهاگزارشیدبانی، ثبت و ارسال دمجهز به ایستگاه خودکار هواشناسی بوده و 

 

 یسنجبارانی هاستگاهیا -6-6-1

 نمایند.یم و ثبتیری گاندازه روزشبانهدو نوبت در  هایی که ارتفاع بارش رایستگاها

 ی سنتیسنجبارانی هاستگاهیا 
 گیرد.یمی انجام سنجباراندیتالاگر بوده و دیدبانی توسط متصدی مربوطه و با استفاده از ادوات سنتی  سنجبارانفاقد 

 ی دیتالاگرسنجبارانی هاستگاهیا 
دهد، در صورت فراهم بودن یمیدبانی و ثبت مقدار بارش را بدون نیاز به نفر انجام ددیتا لاگر هواشناسی بوده و  سنجبارانمجهز به 

 تواند ارسال داده را نیز انجام دهد.یمبستر مخابراتی 

 

 ویژه:ای و ی هواشناسی جادههاستگاهیا -6-6-9

شوند. یمیری شده و ثبت گاندازهمحدوده وسیعی از متغیرهای خاص هواشناسی  هاآنهایی هستند که در یستگاهاهای ویژه یستگاها

ی کنند. آورجمعمورد نیاز است  (World Weather Watch)دیدبانی جهانی وضع هوا  منظوربهها باید اطلاعات خاصی را که یستگاهااین 

 3تا  متر 133های هواشناسی در مقیاس محلی )از یدهپدها ایجاد همبستگی بین نیازهای ملی کشورها با یستگاهااین  هدف از تأسیس

 باشد.یمکیلومتر(  133کیلومتر تا  3مقیاس )از یانمهای یدهپدکیلومتر( و 

شوند. برخی از این تجمیع می RBSNهای سطح زمین یا جو بالا در شبکه یستگاهاهای ویژه از نظر مکانی با بعضی مواقع ایستگاه

های یستگاهاهای سینوپتیک یا جو بالا تأسیس شوند و برخی دیگر مانند یستگاهاتوانند در کنار یمها مانند رادارهای وضع هوا، یستگاها

 .گیرندیمهای سینوپتیک قرار یستگاهاتابش سنجی در داخل مجموعه 

 ی رادار جوی هاستگاهیا(Weather radar stations): 

های وابسته یدهپدیله رادار وضعیت هوا را دیدبانی کرده، اطلاعات خاصی درباره ناحیه تحت پوشش و نوع و وسبهایستگاهی است که 

 ای به ما بدهند.یژهو ساختار عمودی ابرها اطلاعات دربارهتوانند یمها همچنین یستگاهادهد. این یمبه بارش به دست 

های یدهپدها برای یهاخطاربینی و صدور یشپهای رادار برای مقاصد کاربردی در هواشناسی همدیدی، یستگاهااز  آمدهدستبهاطلاعات 

و  هادادهی، پردازش و تحلیل عددی شناسآبی به کار رفته و در امور مربوط به ناوبری هوایی، احارهمخرب جوی، مانند چرخندهای 

 گیرد.یمقرار  مورداستفادهامور تحقیقاتی 

 ی تابش سنجی هاستگاهیا(Radiation stations) 
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های تابشی خاص نظیر های تابش خورشیدی و زمینی را انجام داده، علاوه بر آن برخی از کمیتیدبانیدهایی هستند که یستگاها

های تابش سنجی به دو یستگاهابندی سازمان هواشناسی جهانی یمتقسکنند. طبق یمیری گاندازهروشنایی روز و تابش فرابنفش را نیز 

 شوند:یمدسته به شرح زیر تقسیم 

 های تابش اصلی ایستگاه(Principal radiation station): 

 صورتبه، کمدستنانومتر( است و  333353تا  133ایستگاهی است که وظیفه آن دیدبانی تابش در محدوده طیف اپتیکی )

 طوربهتابش پراکنده خورشید(، مدت ساعات آفتابی و آسمان )مجموع تابش مستقیم و تابش آسمان(، تابش کلی )پیوسته میزان تابش 

 کند.یمیری گاندازهمنظم تابش مستقیم خورشیدی را 

 های تابش سنجی معمولی )تکمیلی( ایستگاه(Ordinary radiation station): 

یری گاندازهنانومتر( و مدت ساعات آفتابی را  3333تا  333پیوسته فقط میزان تابش جهانی )محدوده  صورتبهایستگاهی است که 

 کند.یم

 ی پایش نیمرخ قائم باد هاستگاهیا(Wind profiler stations): 

ی تولید شده )از نظر بازه زمانی و مشخصات ویژه دیگر( هادادهو به دلیل وضوح بالای  ها نیمرخ قائم باد را پایش نمودهیستگاهااین 

بینی وضع هوا، امور تحقیقاتی، یشپ، در ناوبری هوایی، هاآنی خاص افزارهانرمیله وسبهو محصولات تولید شده  هادادهتوان از یم

ی به دو دسته تقسیم طورکلبهها ستگاهیادر این  مورداستفادهی هادستگاه هواشناسی خرد مقیاس، آلودگی هوا و ... استفاده نمود.

 شوند.یم

گیرند. در این روش، مبنای کار استفاده از یم، سمت و سرعت باد را در لایه تروپوسفر اندازه ازدورسنجشهایی که با روش یستگاها

 انرژی الکترومغناطیسی یا انرژی صوت است.

ورزند. که در این حالت یمی بلند به انجام این کار مبادرت هابرجو  هادکلهایی که با نصب ادوات سمت و سرعت باد روی یستگاها

 متر تغییر کند. 133متر تا بیش از  53تواند از کمتر از یم هادکلیا  هابرجبسته به هدفی که داریم ارتفاع این 

 جوی  آشکارسازی هاستگاهیا(Atmospheric detection stations): 

یه الکتریکی امواج الکترومغناطیسی در جو تخلکه در اثر  رعدوبرقهای خاصی نظیر یدهپددیدبانی  منظوربهه هایی هستند کیستگاها

ها بوده و به یدهپدبینی وقوع این نوع یشپها در درجه اول شناسایی و یستگاهاگردند. هدف از تأسیس این نوع یمدهند، تأسیس یمرخ 

باشد. امروزه یمبر اساس میزان فعالیتشان  هاآنی کردن بنددستهو  هاآنها از طریق دیدبانی یدهپددنبال آن پیگیری پیامدهای این 

ی آشکارساز جوی هاسامانهیله وسبهی تندری، هاتوفانپیشرفت فناوری باعث شده است تا بتوان اطلاعات خوبی از موقعیت و فاصله 

 آورد. به دستخودکار 

 ی دیدبانی جهانی جو هاستگاهیا(Global Atmosphere Watch: GAW): 

 انواع یرتأثای نموده است تا یژهوهای یستگاهاسازمان هواشناسی جهانی برای بررسی شیمی جو و آلودگی هوا اقدام به تأسیس 

رو این ینازا مدت بررسی نماید.یطولانهای یریگاندازهبا  آن رای جو محاسبه نموده و تغییرات اقلیمی ناشی از بر روها را یندهآلا

 های جوی نبودهیندهآلایی تأسیس شوند که در معرض مستقیم هامکان( در  GAWشده )یفتعراستانداردهای  برحسبها باید یستگاها

ها نقش اساسی دارد. بر این یستگاهابندی این نوع یمتقسدور باشند. دوری و نزدیکی به منابع آلاینده جوی در  هاآنو تا حد امکان از 

 شوندیمهای پایش جهانی جو به دو دسته کلی به شرح زیر تقسیم یستگاهااساس 

 ی جهانی هاستگاهیا(Global stations :) 

دهند که جهت پرداختن به موضوعات محیطی جو همانند تغییر اقلیم، شکاف ازون یمهایی را انجام یریگاندازهها یستگاهااین 

رود. یک ایستگاه جهانی در یمی، افزایش ازون تروپوسفر و تغییرات در ظرفیت اکسیداسیون جو در مقیاس جهانی به کار استراتوسفر

 ینی از آلودگی باید تأسیس شود تا نماینده رژیم بزرگی از جو باشد.پائی دورافتاده با سطح امنطقه

 یری شوند:گاندازهرهای زیر باید کلیه یا بیشتر متغی GAWدر یک ایستگاه جهانی 
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 یاگلخانهیری گازهای گاندازه 

 یری ازونگاندازه 

 یری تابش و عمق نوری یا شفافیت جوگاندازه 

 یری ترکیبات شیمیایی بارشگاندازه 

 یری انواع گازهای فعالگاندازه 

 هاآنیری مشخصات فیزیکی و شیمیایی هواویزها و توزیع عمودی گاندازه 

 یواکتیورادهای یزوتوپایری گاندازه 

 یری متغیرهای سنتی هواشناسی شامل: سمت و سرعت باد، دمای خشک و تر هوا، رطوبت نسب هوا، فشار جو، هوای گاندازه

 (aerological soundings)حاضر و کاوشگر جو 

 مندعلاقهی هاسازمانیری ترکیباتِ آبِ موجود در خاک و گیاهان در همکاری با سایر گاندازه 

 ی شدهآورجمعیگانی نمونه هواهای با 

 ی امنطقههای ایستگاه(Regional stations): 

ی شیمی زیست هادورهمدت آلودگی هوا، یطولانی اسیدی و نزولات خشک، انتقال هابارشها به موضوعاتی همانند این ایستگاه

پردازد. برای یک یمی و دیگر گازها اگلخانهی گازهای هاچاههو  هاچشمهیا، سوزاندن بیوجرمها، و درخاک، مبادله آلودگی بین جو 

ی معرف محیطی امنطقهی کمتری از منابع آلودگی مورد نیاز است، یک ایستگاه دورافتادگی نسبت به ایستگاه جهانی امنطقهایستگاه 

 کیلومتر است. 133با شعاع کمتر از 

یری شود، علاوه بر آن بر اساس گاندازههای جهانی یستگاهادر مورد  ذکرشدهی باید تا حد امکان متغیرهای امنطقهدر یک ایستگاه 

ید. البته بر اساس تصمیمی که در مرکز نمارا به آن اضافه  موردنظرتوان متغیرهای خاص یمی و ملی هر کشور امنطقهنیازهای 

یری شوند به ترتیب گاندازهها باید یستگاهای که در این ، متغیرهایشدهگرفته GAWی امنطقههای یستگاهاهای یریگاندازهیزی ربرنامه

 از: اندعبارتاولویت 

 ازن سطحی 

 ترکیبات شیمیایی بارش 

 )کربن سیاه )در بارش و هواویزها 

 متغیرهای هواشناسی 

 تابش خورشیدی 

  تابش فرابنفشUV-B 

 متان 

 مونوکسید کربن 

 ازون کلی 

 ترکیبات هواویزها 

 ی سنجش آلودگی زمینه جو هاستگاهیا(GAW background pollution stations) 

طبیعی، در طبیعت  طوربههای جوی، یندهآلاکنند، بدین معنی که برخی از یمیری گاندازهها آلودگی زمینه جو را یستگاهااین 

، در واقع درصد هریک از این شدهمشخصطبیعی  طوربههای طبیعی، آلودگی موجود در جو یندهآلایری این گاندازهوجود دارد، با 

 گردد.یمها در یک هوای پاک مشخص یندهآلا

یر، ذرات معلق و عمق نوری، پذواکنشی، ازون سطحی، گازهای اگلخانهمعمولاً در یک ایستگاه سنجش آلودگی زمینه جو، گازهای 

 شود.یمیری گاندازهی جوی، تابش خورشیدی و ... هانهشتجرم و شیمی ذرات معلق، 
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آباد، از توابع شهر فیروزکوهِ استان ینامی هاکوهما وجود دارد، در ارتفاعات  در کشوردست که ینازادر حال حاضر تنها ایستگاه 

 ثبت گردیده است. (GAW ID: MAM) باشد که در سازمان هواشناسی جهانی با کدیمتهران 

 ی دیدبانی ازون هاستگاهیا(GAW-ozone-observing stations): 

اند و در حال حاضر یدهگردمیلادی توسط سازمان هواشناسی جهانی تأسیس  1853های دیدبانی ازون از اواسط سال یستگاها

ها مرتباً مجموع ازون ستونی و توزیع عمودی ازون یستگاهاروند. در این یم، به شمار (GAW)های پایش جهانی هوا یستگاهابخشی از 

های سنجش آلودگی زمینه جو یستگاهاشود. ازون سطحی نزدیک زمین معمولاً در یمیری گاندازهراتوسفر در تروپوسفر و است

 شود.یمیری گاندازه

در سازمان  43933ما وجود دارد، ایستگاه ازون سنجی اصفهان است که با کد  در کشوردست که ینازادر حال حاضر تنها ایستگاه 

 .هواشناسی جهانی ثبت گردیده است

 ی هواویزها ریگاندازهی هاستگاهیا(GAW Aerosol measurement stations): 

ی بردارنمونهین آن ترمهم ؛ کهکندیمی را پیگیری اگستردهاهداف  هواویزها یریگاندازهسازمان هواشناسی جهانی در برنامه 

 شود:یمکه به دو بخش تقسیم  باشد.یم هاآنهواویزها و آنالیز 

 یری هواویزهای کربن دارگاندازه 

 ی هواویزهای یونیبردارنمونه 

  شوند:یمیری گاندازهها، موارد زیر نیز یستگاهااین نوع  ترگستردهی هابرنامهدر 

 خواص تابشی هواویزها 

 چگالی هواویزها 

 هسته تراکم ابر 

 عمق نوری هواویزها 

 یری هواویزها با استفاده از لیزرگاندازه 

 ی جزر و مد سنج هاستگاهیا(Tide-gauge stations): 

ها با یستگاهای بزرگ طوفان، باید در طول ساحل تأسیس شوند. این هاموجوتحلیل یهتجز منظوربههایی هستند که یستگاها

های زمانی جزر یسراز ی مورد نیاز هادادهشوند، با تهیه یمیله باد ایجاد وسبهی با بسامد بالا که هاموجیری سطح دریا و حذف گاندازه

 گیرد.یمقرار  مورداستفادهی جزر و مدی هادورهبینی یشپو مد و محاسبات لازم، در 

ی لازم برای هادادهپیگیری و تهیه  منظوربهی پایه مربوط به جزر و مد را برای امور دریانوردی مرزی و ساحلی هادادهها یستگاهااین 

کنند. افزایش این یمهای لازم تهیه یهاخطاری بزرگ طوفان، جهت صدور هاموجو  (seiche)، سیچی (tsunami)تشخیص سونامی 

های یریگاندازههای جهانی مناسبی تهیه نمود. یهاخطارپایش بهتر سطح آب دریا در جهان لازم است تا بتوان  منظوربهها، یریگاندازه

ی گردش اقیانوس و تغییر اقلیم هاطرحیی از هاشاخصو یافتن  (hydrographic)ی گراف یدروهی هانقشهساحلی سطح دریا برای تهیه 

ها، فرایندهای ساحلی و یکشتگیری برای ناوبری یمتصمتواند در یمی ارتفاعی سطح دریا هادادهحیاتی است. علاوه بر این، بایگانی 

 قرار گیرد. داستفادهمورمطالعات زمین ساختی و همچنین اهداف متعدد علمی، مهندسی و تحقیقاتی 

 ی اجادهی هواشناسی هاستگاهیا(Road meteorological stations): 

که ییازآنجاشود. یمی مواصلاتی تأسیس هاجادهعمومی و ایمنی بیشتر  ونقلحملبالا بردن کیفیت  منظوربهایستگاهی است که  

 ونقلحملتوانند تأثیرات نامطلوبی روی یمباشند، یموضعیت هوا، نزولات جوی و دید افقی، که همگی از متغیرهای هواشناسی 

تواند بسیار مفید یمی هر کشور، اجادهبرای مدیران شبکه  هاجادهو هوایی از وضع  اطلاعات آب موقعبهی داشته باشند، گزارش اجاده

 در ارائه خدمات بهینه یاری نماید. را هاآنبوده، 
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ی علاوه بر متغیرهای سنتی هواشناسی )سمت و سرعت باد، دما و رطوبت هوا، فشار جو، تابش اجادهدر یک ایستگاه هواشناسی 

 زدگی مایع روی سطح زمین(،یری دمای یخگاندازهجهانی( متغیرهای خاص مربوط به وضع جاده نظیر دمای اکتیو کف جاده )جهت 

)برای تشخیص دید  (Present weather)دمای پسیو کف جاده )جهت تشخیص شرایط جاده و دمای زیر سطح جاده(، وضعیت هوا 

 شود.یمهای جوی( و ... استفاده یدهپدافقی، نوع بارش و 

 ی هاستگاهیاRDCP (Recording Doppler Current profiler) 
است که نیمرخ جریان آب را از کف دریا تا سطح آب بر اساس پدیده  دستگاهی اطلاعات نیمرخ جریان دریا، کنندهثبت دستگاه

 نماید.یمیری و ثبت گاندازهداپلر 

 ی سیارهاستگاهیا 

ید. نمایمخودکار انجام و گزارش  صورتبهیرهای هواشناسی را در سطح زمین یا سطوح فوقانی جو متغایستگاهی است که دیدبانی 

یرمترقبه طبیعی حسب غی مختلف، بخصوص حوادث و سوانح هابحرانمدیریت  منظوربهها بیشتر در مواقع خاص و یستگاهااین 

 گردد.یم مورداستفاده

نوع ایستگاه با  24اطلاعات حاصل از آرشیو سازمان هواشناسی کل کشور در حال حاضر برای سنجش پارامترهای جوی از  بر اساس

 دهد.یمهای برداشت پارامترهای جوی را در سطح کشور ایران نشان انواع ایستگاه 1-2شود. جدول تجهیزات مختلف استفاده می

 
 هواشناسی کشوری هاشبکه انواع ایستگاه -1-6جدول 

 نوع ایستگاه ردیف
 سینوپتیک اصلی 1
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 هواشناسی کشاورزی )مراکز تحقیقات(  2

 هواشناسی کشاورزی )با اهداف خاص(  9

 ای(رهیدریایی )ساحلی، جز 9

 بویی 8

 رادار هواشناسی 13

 بارانسنجی 11

 جاده ای 12

 تابش سنجی اصلی 13

 تابش سنجی تکمیلی 14

 ازن سنجی 15

 سنجش آلودگی زمینه جو 12

 سنجش گازهای آلاینده جو 19

 پایش گرد وغبار 19

 سنجش باران اسیدی 18

 CAT I,IIتجهیز به سامانه هواشناسی فرودگاهی  23

 خودکارتجهیز سینوپتیک سنتی موجود به ایستگاه  21

 به ایستگاه خودکار هواشناسی کشاورزی تجهیز هواشناسی کشاورزی موجود 22

 ، پرژئومترو پرهلیومترUV A ،UV Bی هاتجهیز تابش سنجی اصلی موجود به سنجنده 23

 تجهیز اقلیم شناسی سنتی موجود به ایستگاه خودکار 24

 تجهیز بارانسنجی سنتی موجود به دیتا لاگر 25

 

 دهد.ی مختلف مورد استفاده در سطح کشور را نشان میهای تولید شده در انواع ایستگاههافراسنج 2-2جدول 



 

 ی هواشناسی کشورهاتولید شده در انواع ایستگاههای فراسنج -6-6جدول 

ف
دی

ر
 

 

 

 ایستگاه

 

 فراسنج

 سینوپتیک سطح زمین

الا
و ب

 ج
ک

تی
وپ

ین
س

 

 ی ویژههاایستگاه هواشناسی کشاورزی بارانسنجی اقلیم شناسی فرودگاهی

 دریایی خشکی

C
A

T
 I

 C
A

T
 I

I
 

ی
نت

س
ار 
دک

خو
م 

ما
ت

 

ی
نت

س
ار 
دک

خو
م 

ما
ت

 

ی
صل

ا
ی 

یل
کم

ت
 

ص 
خا

ف 
دا

اه
ر(

کا
ود

)خ
 

R
A

D
A

R
 

W
in

d
 P

r
o

fi
le

r
 

ی
ه ا

اد
ج

 

GAW(Global Atmosphere Watch)  تابش

 سنجی

ی
نت

س
ار 
دک

خو
ه 

یم
ن

ار 
دک

خو
م 

ما
ت

 

ی
حل

سا
 

ی
وی

ب
 

 ملی منطقه ای

ی 
دگ

لو
ش آ

ج
سن

جو
ه 

ین
زم

ی 
ج

سن
ن 

از
 

ش
ج

سن
 

 
ق

عل
ت م

ذرا
 

ش
ج

سن
 

 
ده

ین
آلا

ی 
ها

از
گ

 

ش 
ج

سن
ی 

ید
اس

ن 
ارا

ب
 

ی
صل

ا
ی 

یل
کم

ت
 

                          فشار هوا 1

                          دمای هوا 6

                          رطوبت هوا 3

                          متری 13سمت و سرعت باد  4

                          متری 2سمت و سرعت باد  5

                          دید افقی 2

                          مقدار ابر 1

                          نوع ابر 9

                          ارتفاع کف ابر 8

                          پدیده )وضعیت هوای حاضر( 11

                          مقدار بارش 11

                          نوع بارش 16

                          وضع زمین 13

                          ارتفاع برف 14

                          تبخیر 15

                          دمای آب تشت تبخیر 12

11 Wind Run                          

                          سانتیمتری سطح زمین 5دمای  19



 

ف
دی

ر
 

 

 

 ایستگاه

 

 فراسنج

 سینوپتیک سطح زمین

الا
و ب

 ج
ک

تی
وپ

ین
س

 

 ی ویژههاایستگاه هواشناسی کشاورزی بارانسنجی اقلیم شناسی فرودگاهی

 دریایی خشکی

C
A

T
 I

 C
A

T
 I

I
 

ی
نت

س
ار 
دک

خو
م 

ما
ت

 

ی
نت

س
ار 
دک

خو
م 

ما
ت

 

ی
صل

ا
ی 

یل
کم

ت
 

ص 
خا

ف 
دا

اه
ر(

کا
ود

)خ
 

R
A

D
A

R
 

W
in

d
 P

r
o

fi
le

r
 

ی
ه ا

اد
ج

 

GAW(Global Atmosphere Watch)  تابش

 سنجی

ی
نت

س
ار 
دک

خو
ه 

یم
ن

ار 
دک

خو
م 

ما
ت

 

ی
حل

سا
 

ی
وی

ب
 

 ملی منطقه ای

ی 
دگ

لو
ش آ

ج
سن

جو
ه 

ین
زم

ی 
ج

سن
ن 

از
 

ش
ج

سن
 

 
ق

عل
ت م

ذرا
 

ش
ج

سن
 

 
ده

ین
آلا

ی 
ها

از
گ

 

ش 
ج

سن
ی 

ید
اس

ن 
ارا

ب
 

ی
صل

ا
ی 

یل
کم

ت
 

                          سانتیمتری عمق خاک 5دمای  18

                          خاکسانتیمتری عمق  13دمای  61

                          سانتیمتری عمق خاک 23دمای  61

                          سانتیمتری عمق خاک 33دمای  66

                          سانتیمتری عمق خاک 53دمای  63

                          سانتیمتری عمق خاک 133دمای  64

                          سانتیمتری عمق خاک 5رطوبت  65

                          سانتیمتری عمق خاک 13رطوبت  62

                          سانتیمتری عمق خاک 33رطوبت  61

                          سانتیمتری عمق خاک 53رطوبت  69

                          (RVR)دید در امتداد باند  68

                          سمت و سرعت باد ابتدای باند 31

                          سمت و سرعت باد وسط باند 31

                          سمت و سرعت باد انتهای باند 36

                          ساعت آفتابی 33

                          تابش مستقیم خورشیدی 34

                          (TSR)تابش کلی  35

                          (DSR)تابش پراکنده آسمان  32

                          (RSR)بازتابش خورشیدی  31



 

 
 

ف
دی

ر
 

 

 

 ایستگاه

 

 فراسنج

 سینوپتیک سطح زمین

الا
و ب

 ج
ک

تی
وپ

ین
س

 

 ی ویژههاایستگاه هواشناسی کشاورزی بارانسنجی اقلیم شناسی فرودگاهی

 دریایی خشکی

C
A

T
 I

 C
A

T
 I

I
 

ی
نت

س
ار 
دک

خو
م 

ما
ت

 

ی
نت

س
ار 
دک

خو
م 

ما
ت

 

ی
صل

ا
ی 

یل
کم

ت
 

ص 
خا

ف 
دا

اه
ر(

کا
ود

)خ
 

R
A

D
A

R
 

W
in

d
 P

r
o

fi
le

r
 

ی
ه ا

اد
ج

 

GAW(Global Atmosphere Watch)  تابش

 سنجی

ی
نت

س
ار 
دک

خو
ه 

یم
ن

ار 
دک

خو
م 

ما
ت

 

ی
حل

سا
 

ی
وی

ب
 

 ملی منطقه ای

ی 
دگ

لو
ش آ

ج
سن

جو
ه 

ین
زم

ی 
ج

سن
ن 

از
 

ش
ج

سن
 

 
ق

عل
ت م

ذرا
 

ش
ج

سن
 

 
ده

ین
آلا

ی 
ها

از
گ

 

ش 
ج

سن
ی 

ید
اس

ن 
ارا

ب
 

ی
صل

ا
ی 

یل
کم

ت
 

                          (DLR)تابش طول موج بلند پائین سو  39

                          (ULR)تابش طول موج بلند بالا سو  38

41 UV A                          

41 UV B                          

                          دمای سطح جاده )با سنجش از دور( 46

                          وضعیت سطح جاده )با سنجش ازدور( 43

                          دوربین نظارتی 44

45 2.5PM                           

42 10PM                           

41 TSP                          

49 Total Column Ozone 
(Spectrophotometer)                          

48 Ozonesonde 
 (vertical distributions)                          

51 (Surface Ozone) 3O                          

51 CO                          

56 2CO                          

53 NO                          

54 2NO                          

55 xNO                          

52 O2N                          



 

ف
دی

ر
 

 

 

 ایستگاه

 

 فراسنج

 سینوپتیک سطح زمین

الا
و ب

 ج
ک

تی
وپ

ین
س

 

 ی ویژههاایستگاه هواشناسی کشاورزی بارانسنجی اقلیم شناسی فرودگاهی

 دریایی خشکی

C
A

T
 I

 C
A

T
 I

I
 

ی
نت

س
ار 
دک

خو
م 

ما
ت

 

ی
نت

س
ار 
دک

خو
م 

ما
ت

 

ی
صل

ا
ی 

یل
کم

ت
 

ص 
خا

ف 
دا

اه
ر(

کا
ود

)خ
 

R
A

D
A

R
 

W
in

d
 P

r
o

fi
le

r
 

ی
ه ا

اد
ج

 

GAW(Global Atmosphere Watch)  تابش

 سنجی

ی
نت

س
ار 
دک

خو
ه 

یم
ن

ار 
دک

خو
م 

ما
ت

 

ی
حل

سا
 

ی
وی

ب
 

 ملی منطقه ای

ی 
دگ

لو
ش آ

ج
سن

جو
ه 

ین
زم

ی 
ج

سن
ن 

از
 

ش
ج

سن
 

 
ق

عل
ت م

ذرا
 

ش
ج

سن
 

 
ده

ین
آلا

ی 
ها

از
گ

 

ش 
ج

سن
ی 

ید
اس

ن 
ارا

ب
 

ی
صل

ا
ی 

یل
کم

ت
 

51 2SO                          

59 4CH                          

58 sCFC                          

21 PH                          

21 EC                          

26 AOD 
(Aerosol Optical Depth)                          

                          پریود موج 23

                          ارتفاع موج 24

                          دمای آب 25

                          شوری آب 22

                          میدان باد 21

                          برآورد بارش 29

                          شناسایی نوع پدیده 28

                          باد 1نیمرخ 11

                          ارتفاع ژئوپتانسیل 11

                          سمت و سرعت باد سطوح فوقانی 16

                          سانتیمتری زمین 33دمای هوا در ارتفاع  13

_______________________________________________________________________________________ 
1- Profile 



 

 
 

ف
دی

ر
 

 

 

 ایستگاه

 

 فراسنج

 سینوپتیک سطح زمین

الا
و ب

 ج
ک

تی
وپ

ین
س

 

 ی ویژههاایستگاه هواشناسی کشاورزی بارانسنجی اقلیم شناسی فرودگاهی

 دریایی خشکی

C
A

T
 I

 C
A

T
 I

I
 

ی
نت

س
ار 
دک

خو
م 

ما
ت

 

ی
نت

س
ار 
دک

خو
م 

ما
ت

 

ی
صل

ا
ی 

یل
کم

ت
 

ص 
خا

ف 
دا

اه
ر(

کا
ود

)خ
 

R
A

D
A

R
 

W
in

d
 P

r
o

fi
le

r
 

ی
ه ا

اد
ج

 

GAW(Global Atmosphere Watch)  تابش

 سنجی

ی
نت

س
ار 
دک

خو
ه 

یم
ن

ار 
دک

خو
م 

ما
ت

 

ی
حل

سا
 

ی
وی

ب
 

 ملی منطقه ای

ی 
دگ

لو
ش آ

ج
سن

جو
ه 

ین
زم

ی 
ج

سن
ن 

از
 

ش
ج

سن
 

 
ق

عل
ت م

ذرا
 

ش
ج

سن
 

 
ده

ین
آلا

ی 
ها

از
گ

 

ش 
ج

سن
ی 

ید
اس

ن 
ارا

ب
 

ی
صل

ا
ی 

یل
کم

ت
 

                          سانتیمتری زمین 23دمای هوا در ارتفاع  14

                          سانتیمتری زمین 83دمای هوا در ارتفاع  15

                          زمینمتری  1دمای هوا در ارتفاع  12

                          متری زمین 5/1دمای هوا در ارتفاع  11

                          متری زمین 2دمای هوا در ارتفاع  19

                          متری زمین 3دمای هوا در ارتفاع  18

             Soil Heat Flux             شار دمای خاک  - 91

                          دما و رطوبت برگ 91

                          تبخیر و تعرق 96

                          بررسی تنش آبی گیاه 93

 

 

 



49            هیأت ویژۀ شناسی و هواشناسیاقلیمکارگروه 

 هاگزارش ملی سیلاب

 پراکندگی جغرافیایی ایستگاه سازمان هواشناسی از نظر افقی و ارتفاعی به تفکیک نوع ایستگاه -6-3

ایستگاه مختلف در سطح کشور برداشت  3991بر اساس آخرین اطلاعات دریافتی از سازمان هواشناسی کل کشور در مجموع 

های ازن سنجی، سنجش آلودگی یستگاهاایستگاه بیشترین و  2494ی با تعداد سنجبارانهای یستگاها .دهندیمهای جوی را انجام داده

 ایستگاه از کمترین فراوانی برخوردارند. 1در زمینه جو و ایستگاه هواشناسی کشاورزی خودکار با 

 ی سطح زمینهاستگاهیا 

 های سینوپتیکایستگاه 
است. از  شده( نصب 1389ینوپتیک تا زمان حاضر )تیرماه ایستگاه س 388بر اساس آخرین وضعیت موجود، در کل کشور تعداد 

ایستگاه سینوپتیک اصلی تعداد  193است که از  ذکرقابلباشد. میایستگاه تکمیلی  218ایستگاه سینوپتیک اصلی و  193این تعداد 

در طبقات  هاآنباشد. برای بررسی توزیع ایستگاه از نظر ارتفاعی، موقعیت مکانی ایستگاه از نوع سنتی می 43ایستگاه خودکار و 143

 32ها )یستگاهاراوانی که روی نمودار مشخص است بیشترین درصد ف طورهمان(. 1-2شکل گرفت )مختلف ارتفاعی مورد بررسی قرار 

 3.3متر و  2333ها در ارتفاعات بالای یستگاهادرصد از  3. کمترین فراوانی با اندگرفتهقرار  1953تا  1253درصد( در طبقه ارتفاعی 

 ارتفاع زیر صفر دارند. هادرصد ایستگاه
 

 
 طبقات مختلف ارتفاعیهای سینوپتیک کشور در فراوانی و درصد فراوانی پراکنش ایستگاه-1-6شکل 

 

نشان داده شده  3-2و  2-2ی های مختلف کشور در شکلهااستانهای سینوپتیک در سطح یستگاهاپراکنش فروانی و بررسی 

ایستگاه از کمترین تعداد  5ایستگاه از بیشینه فراوانی و استان البرز با  22در مجموع استان فارس با  آمدهدستبهنتایج  بر اساساست. 

ایستگاه سینوپتیک تکمیلی و استان خراسان  14ی اصفهان و فارس با هااستان. از نظر نوع ایستگاه سینوپتیک، برخوردارندایستگاه 

 ن تعداد ایستگاه برخوردارند.ایستگاه سینوپتیک اصلی از بیشتری 13رضوی با 
 

 
 ی کشورهااستانهای سینوپتیک در سطح یستگاهافراوانی پراکنش  -6-6شکل 
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 هاگزارش ملی سیلاب

 
 

 
 های سینوپتیک ایراننقشه پراکنش ایستگاه -3-6شکل 

 

 های جو بالاایستگاه 
ی تهران، خراسان رضوی، هااستانایستگاه جو بالا در  15ین اطلاعات دریافتی از سازمان هواشناسی کل کشور، تعداد آخربر اساس 

خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان، کرمان، بوشهر، فارس، اصفهان، آذربایجان شرقی، کرمانشاه، خوزستان، هرمزگان گیلان، گلستان 

 (.5-2و شکل  4-2، شکل  3-2و مازندران نصب شده است )جدول 
 

 های جو بالای کشوریستگاهاموقعیت مکانی  -3-6جدول 

 ارتفاع نام ایستگاه استان ردیف ارتفاع نام ایستگاه استان فردی

 1319.5 کرمانشاه کرمانشاه 8 1321 تبریز آذربایجان شرقی 1

 888.2 مشهد خراسان رضوی 13 8 بوشهر )فرودگاه( بوشهر 2

 22.5 اهواز خوزستان 11 1553.4 اصفهان )ازن سنجی( اصفهان 3

 1393 زاهدان بلوچستانسیستان و  12 1499 شیراز فارس 4

 1481 بیرجند خراسان جنوبی 13 9.2- رشت گیلان 5

 1181 تهران مهرآباد تهران 14 3 گرگان گلستان 2

 1233.2 یزد یزد 15 8.9 بندرعباس هرمزگان 9

 1954 کرمان کرمان 9
    



53            هیأت ویژۀ شناسی و هواشناسیاقلیمکارگروه 

 هاگزارش ملی سیلاب

شود از نظر ارتفاعی وابسته به محل ایستگاه یمبا توجه به اینکه تجهیزات این ایستگاه در مکان ایستگاه سینوپتیک نصب 

، پراکنش اندگرفتهقرار  1953تا  1253های سینوپتیک در طبقه ارتفاعی یستگاهارو با توجه به اینکه بیشتر ینازاباشند. یمسینوپتیک 

 ها نیز بیشتر در همین طبقه ارتفاعی قرار دارد.یستگاهااین 

 

 
 های جو بالا نسبت به طبقات ارتفاعی در سطح ایرانفراوانی و درصد فراوانی پراکنش ایستگاه -4-6شکل 
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 هاگزارش ملی سیلاب

 
 

 
 های جو بالا ایرانیستگاهانقشه پراکنش  -5-6شکل 

 

 های هواشناسی فرودگاهیایستگاه 
آخرین وضعیت موجود،  بر اساسدهد. (نشان می1389پراکنش ایستگاهی فرودگاهی کشور را تا زمان حاضر )تیرماه  2-2شکل 

های سینوپتیک است ایستگاه فرودگاهی در کشور فعالیت دارند. پراکنش این ایستگاه از نظر ارتفاعی همانند ایستگاه 29تعداد 

ها از ایستگاهمیهای سینوپتیک کشور نصب شده است و تنها تعداد کها در مکان ایستگاهتجهیزات بیشتر این ایستگاه چراکه

مانند ایستگاه طبس، خوی، جهرم، بم، رفسنجان، سیرجان، جیرفت، سبزوار، اراک، شاهرود و خور بیرجند با هدف فرودگاهی ه

 اند.خاص فرودگاهی تأسیس شده



52            هیأت ویژۀ شناسی و هواشناسیاقلیمکارگروه 

 هاگزارش ملی سیلاب

 
 های فرودگاهی ایرانیستگاهانقشه پراکنش  -2-6شکل 

 

 های هواشناسی کشاورزیایستگاه 
اند. های سطح زمین هستند که در مناطق مختلف کشور پراکنش یافتههای هواشناسی کشاورزی یکی دیگر از انواع ایستگاهایستگاه

 ایستگاه 39( در سطح کشور 1389های هواشناسی کشاورزی تا زمان حاضر )تیرماه یستگاهاآخرین وضعیت موجود، تعداد  بر اساس

متر واقع  1533بیشتر در ارتفاعات کمتر از  هاآنی زراعی(، از نظر ارتفاعی هادشت(ها باشد. با توجه به موضوع فعالیت این ایستگاهمی

در ارتفاع کمتر از  هاآندرصد از  99متر و در مجموع  133درصد از این ایستگاه در ارتفاع کمتر از  24که نزدیک به یطوربه. اندشده

 (.9-2و  9-2)شکل  اندشدهاقع و 1533
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 هاگزارش ملی سیلاب

 
 

 
 های کشاورزی نسبت به طبقات ارتفاعی در سطح ایرانفراوانی و درصد فراوانی پراکنش ایستگاه -1-6شکل 

 

 
 های هواشناسی کشاورزی ایراننقشه پراکنش ایستگاه -9-6شکل 

 

 های دریاییایستگاه 
های دریایی نیز در این مناطق پراکنش دارند. تعداد کل یستگاهاگیری منابع آبی ایران در شمال و جنوب، با توجه به قرار

اند. از ایستگاه دیگر در سواحل جنوبی پراکنش یافته 8ایستگاه است که یک ایستگاه در شمال کشور و  13های دریایی کشور ایستگاه

اند. متر از سطح دریا پراکنش یافته 25ها در طبقه ارتفاعی کمتر از این ایستگاهمی، تماهاآنقعیت مکانی نظر ارتفاعی با توجه به مو

و بیشترین ارتفاع مربوط به ایستگاه جزیره لاوان در هرمزگان با  -23.2کمترین ارتفاع از سطح دریا مربوط به ایستگاه بندر انزلی با 

 .(8-2و شکل  4-2ل )جدو باشدیممتر از سطح دریا  22.2
  



54            هیأت ویژۀ شناسی و هواشناسیاقلیمکارگروه 

 هاگزارش ملی سیلاب
 هاآنهای دریایی کشور ایران و ارتفاع ایستگاه -4-6جدول 

 ارتفاع نام ایستگاه استان ردیف ارتفاع نام ایستگاه استان ردیف

 2.4 بندرلنگه )ساحلی( هرمزگان 2 9.4 بوشهر )ساحلی( بوشهر 1

 4.4 جزیره سیری هرمزگان 9 4 بندر دیر بوشهر 2

 2.2 جزیره ابوموسی هرمزگان 9 23.2- انزلیبندر  گیلان 3

 5.2 جاسک هرمزگان 8 12.9 قشم )ساحلی( هرمزگان 4

 9 چابهار سیستان و بلوچستان 13 22.2 جزیره لاوان هرمزگان 5

 

 

 
 های دریای ایراننقشه پراکنش ایستگاه -8-6شکل 

 یشناسمیاقلهای ایستگاه 
( در سطح کشور نصب شده است. در 1389شناسی تا زمان حاضر )تیرماه یماقلایستگاه  294اطلاعات موجود در مجموع  بر اساس

ایستگاه  143باشند که از این تعداد، در یمایستگاه فعال  291شناسی نصب شده، تعداد یماقلایستگاه  294حال حاضر از مجموع 

شناسی روی مدل یماقلهای یستگاهاشود. پراکنش ی انجام میبرداردادهخودکار عملیات  صورتبهایستگاه  131سنتی و در  صورتبه

متر  1953تا  1253ارتفاعی سطح زمین کشور نشان داد که این ایستگاه نیز همانند ایستگاه سینوپتیک بیشتر در طبقه ارتفاعی میرقو

 1.5ها از نظر ارتفاع در طبقه ارتفاعی کمتر از صفر از سطح دریا با یستگاهااند. کمترین فراوانی توزیع این از سطح دریا توزیع شده

 .(13-2)شکل  باشددرصد می



      55     تجهیزات سنجش متغیرهای هواشناسی و دیگر... -سؤال دوم  هیأت ویژۀ       
 هاگزارش ملی سیلاب

 
 

 
 شناسی نسبت به طبقات ارتفاعی در سطح ایرانیماقلهای فراوانی و درصد فراوانی پراکنش ایستگاه -11-6شکل 

 

شناسی فعالیت دارند با این یماقلهای یستگاهاشناسی نشان داد در سطح کشور هر دو نوع یماقلهای یستگاهابررسی توزیع مکانی 

ایستگاه و  23ی دارد. در مجموع استان کرمان با توجهقابلاختلاف  باهم هااستاناز نظر نوع برای بیشتر  هاآنتفاوت که تعداد فراوانی 

شناسی و استان کهگیلویه و بویراحمد بدون ایستگاه و یماقلداد ایستگاه ایستگاه به ترتیب بیشترین تع 19استان اصفهان با 

است  ذکرقابلباشند. یمشناسی کمترین این نوع ایستگاه را در سطح کشور دارا یماقلهای بوشهر، قم و اردبیل با دو ایستگاه استان

باشند. از نظر نوع ایستگاه یرفعال میغ هاآنمیباشد که در حال حاضر تمایمشناسی یماقلایستگاه  13استان لرستان دارای 

شناسی را دارند یماقلایستگاه خودکار بیشترین ایستگاه  18ایستگاه سنتی و استان کرمان با  19شناسی، استان اصفهان با یماقل

 (.12-2و شکل  11-2)شکل 

 

 
 کشوری هااستانشناسی در سطح یماقلهای یستگاهافراوانی پراکنش  -11-6شکل 



52            هیأت ویژۀ شناسی و هواشناسیاقلیمکارگروه 

 هاگزارش ملی سیلاب

 
 شناسی ایرانیماقلهای نقشه پراکنش ایستگاه -16-6شکل 

 

 یسنجبارانهای ایستگاه 
ی دارد و بیشترین تعداد توجهقابلی سازمان هواشناسی کل کشور نسبت به سایر ایستگاه اختلاف سنجبارانهای یستگاهاتعداد 

یرفعال و غایستگاه  133ی در سطح کشور نصب شده است. از این تعداد سنجبارانایستگاه  2234باشند. در مجموع تعداد یمایستگاه 

ایستگاه مجهز به دیتالاگر  298سنتی و  صورتبهایستگاه  2182های فعال، در یستگاهاباشند. از مجموع یمایستگاه فعال  2491تعداد 

 9ایستگاه در استان خراسان شمالی،  9ان مازندران، ایستگاه در است 89یرفعال، غایستگاه  131شود. از مجموع ها انجام میثبت داده

(، 2(، ایلام )3) یغربهای آذربایجان ایستگاه دیگر در استان 19ایستگاه در استان سمنان و  5ایستگاه در استان چهارمحال بختیاری، 

( نشان داده 13ها در شکل )یستگاها( پراکنش دارند. بررسی توزیع ارتفاعی این 3( و همدان )3(، هرمزگان )2زنجان )(، 1خوزستان )

متری از سطح  1953تا  1253های دیگر در ارتفاع بین یستگاهاشده است. بیشترین پراکنش این ایستگاه از نظر ارتفاعی همانند بیشتر 

 باشدیممتر  2253شود. کمترین فراوانی پراکنش ارتفاعی در ارتفاعات منفی نسبت به سطح دریا و همچنین بالای یمدریا مشاهده 

 .(13-2)شکل 
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 هاگزارش ملی سیلاب

 
 

 
 ی نسبت به طبقات ارتفاعی در سطح ایرانسنجبارانهای فراوانی و درصد فراوانی پراکنش ایستگاه -13-6شکل 

 

که روی شکل مشخص  طورهمان( نشان داده شده است. 14-2شناسی از نظر استانی در شکل )یماقلهای یستگاهاتوزیع مکانی 

ی سنجبارانهای یستگاهاایستگاه از کمترین تعداد  13ایستگاه از بیشترین و استان تهران با  238در حالت کلی ایستگاه فارس با  است

ایستگاه سنتی از  238ایستگاه مجهز به دیتالاگر و استان فارس با  53ی، استان قم با سنجبارانبرخوردارند. از نظر نوع ایستگاه 

ی کشور همچون استان هااستان. همچنین مشخص شد که در بسیاری از برخوردارندی از نظر نوع ایستگاه سنجبارانبیشترین ایستگاه 

ایستگاه سنتی هستند و هنوز هیچ ایستگاهی به دیتالاگر میفارس، آذربایجان شرقی، ایلام، قزوین، کردستان، کرمان، کرمانشاه و ... تما

 .(15-2)شکل  مجهز نشده است

 

 
 ی کشورهااستانی در سطح سنجبارانهای یستگاهافراوانی پراکنش  -14-6 شکل



59            هیأت ویژۀ شناسی و هواشناسیاقلیمکارگروه 

 هاگزارش ملی سیلاب

 
 شناسی ایرانیماقلهای نقشه پراکنش ایستگاه -15-6شکل 

 

 یاجادهی هواشناسی هاستگاهیا 
آخرین وضعیت موجود،  بر اساسدهد. ای کشور را تا زمان حاضر نشان می، پراکنش ایستگاهی هواشناسی جاده12-2شکل 

در  چراکههای دیگر است یستگاهای در کشور فعالیت دارند. پراکنش این ایستگاه از نظر ارتفاعی متفاوت با اجادهایستگاه  29تعداد 

ای هیستگاهاگیرند. از همین رو در حال حاضر یمیز به لحاظ جوی قرار آممخاطرهی هامکانو  هاگردنهها در یستگاهابیشتر این 

(. از نظر ارتفاعی تنها ایستگاه بوشهر 19-2)شکل  اندشدهی کوهستانی و مسیرهای اصلی نصب هاجادهی بیشتر در اجادههواشناسی 

متر از سطح دریا دارند و سایر ایستگاه دارای ارتفاعی  1333متر ارتفاعی کمتر از  285آباد با ارتفاع یولمتر و ایستگاه  2با ارتفاع 

 باشند.یم 1133بیش از 
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 ی ایراناجادههای هواشناسی نقشه پراکنش ایستگاه -12-6شکل 

 

 
 ای نسبت به طبقات ارتفاعی در سطح ایرانهای هواشناسی جادهفراوانی و درصد فراوانی پراکنش ایستگاه -11-6شکل 
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 هاگزارش ملی سیلاب

 ی ویژههاستگاهیا -3-1-1

 آلودگی _های ازن سنجی ایستگاه 

ایستگاه است که از نظر مکانی در استان اصفهان و در ارتفاعات شهر اصفهان  2های ازن سنجی در سطح کشور ایستگاه تعداد

 .(19-2)شکل  اندمتر( نصب شده 2895.9متر( و استان تهران در ارتفاعات فیروزکوه ) 1553.4)

 

 
 آلودگی جو ایران_های ازن سنجینقشه پراکنش ایستگاه -19-6شکل 

 

 هازیهواوی ریگاندازههای ایستگاه 

 بر اساسدهد. یمیری هواویزها، گازهای آلاینده و باران اسیدی را نشان گاندازههای ویژه یستگاهااطلاعات مربوط به  5-2جدول 

تنها باران  ایستگاه در این زمینه در سطح کشور نصب شده است که از این تعداد به جزء ایستگاه اراک که 19آخرین وضعیت موجود 

های اصفهان، یستگاهاکنند. همچنین یمیری گاندازهها ذرات معلق موجود در جو را ثبت و یستگاهاکند، سایر یمیری گاندازهاسیدی را 

از  کنند.یمیری گاندازهمشهد، مرکز ملی خشکسالی، فیروزکوه، کرمانشاه و اهواز علاوه بر ثبت ذرات معلق، گازهای آلاینده جو را نیز 

 گردوغباری واقع در مسیر ورود ذرات هااستانها، بیشتر در شهرهای بزرگ و صنعتی و یستگاهانظر توزیع استانی، با توجه به هدف این 

 (.18-2)شکل  اندشدهنصب 
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 یری هواویزها در سطح ایرانگاندازههای نقشه پراکنش ایستگاه -18-6شکل 
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 هاگزارش ملی سیلاب
 یری هواویزها در سطح ایرانگاندازههای یستگاهامشخصات  -5-6جدول 

 ارتفاع نام ایستگاه استان
سال 

 تأسیس
 یریگاندازهمورد  یپارامترها

سنجش 

 درات معلق

گازهای 

 آلاینده

باران 

 اسیدی

 * m 1381 PM 2.5 1485 تبریز آذربایجان شرقی
  

 * * m 1384 PM 2.5, NO, NO2, NOX, CO, O3 1595 اصفهان اصفهان
 

 * * m 1384 PM 2.5, NO, NO2, NOX, CO,CO2, O3 882 مشهد رضویخراسان 
 

 تهران
مرکز ملی 

 خشکسالی
1584 m 1384 PM 2.5, NO, NO2, NOX, CO, CO2, O3, 

PH, EC 
* * * 

 تهران

سنجش آلودگی 

زمینه جو 

 فیروزکوه

2892 m 1393 PM 2.5 & 10& TSP 
NO, NO2, NOX, CO, O3 

* * 
 

 * * m 1381 PM 2.5, NO, NO2, NOX, CO, CO2, O3 1339 کرمانشاه کرمانشاه
 

 m 1383 PH & EC 1933 اراک مرکزی
  

* 

 * m 1383 PM 2.5 1329 ایلام ایلام
  

 ,m 1394 Ozonesonde 1553 ازن سنجی اصفهان
BEREWER spectrophotometer 

* 
  

 * m 1382 PM 2.5 1112 میبد یزد
  

 * m 1382 PM 2.5 1232 یزد یزد
  

 * m 1382 PM 2.5 898 بافق یزد
  

 * m 1381 PM 10 498.2 زابل سیستان و بلوچستان
  

 ,m 1384 PM 2.5, NO, NO2, NOX, CO, CO2, O3 23 اهواز خوزستان
PH, EC 

* * * 

 * m 1382 PM 2.5 1532 ابرکوه یزد
  

 کهگیلویه و بویراحمد
 آباددولت

 )یاسوج(
1925 m 1383 PM 2.5 * 

  

 * m 1381 PM 10 1393 زاهدان سیستان و بلوچستان
  

 

 رادارهای هواشناسی 

رادار در سطح کشور فعالیت دارند. شعاع تحت  8اطلاعات دریافتی از سازمان هواشناسی کل کشور در حال حاضر تعداد  بر اساس

 .(23-2و شکل  2-2)جدول  باشدکیلومتری می 153کیلومتری و تنها رادار اردبیل  253رادار  9پوشش 
 

 یری هواویزها در سطح ایرانگاندازههای یستگاهامشخصات  -2-6جدول 
 شعاع پوشش ارتفاع نام ایستگاه استان ردیف

 253km 23 اهواز خوزستان 1

 253km 33 امیرآباد مازندران 2

 253km 2533 کرمانشاه کرمانشاه 3

 253km 1312 تهران تهران 4

 253km 1243 تبریز شرقیآذربایجان  5

 253km 1 بوشهر بوشهر 2

 253km 33 کیاشهر گیلان 9

 253km 2913 شیراز فارس 9

 153km 1944 اردبیل اردبیل 8
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 نقشه پراکنش رادارهای هواشناسی ایران -61-6شکل 

 

 های جهانیبر اساس استاندارد ازین موردهای تعداد تجهیزات و ایستگاه -6-4

بندی یمتقسی مختلف هاگروهو فیزیکی به میهای اقلیویژگی بر اساسپیشنهاد سازمان هواشناسی جهانی مناطق مختلف  بر اساس

توصیه سازمان هواشناسی را برای حداقل  9-2ها و تجهیزات مورد نیاز برای هر منطقه متفاوت است. جدول یستگاهاشوند که تعداد یم

ارائه شده است. در  1881بررسی اولیه سازمان هواشناسی جهانی در سال  بر اساس. این توصیه دهدیمها را نشان یستگاهاتراکم 

 گزارش سازمان هواشناسی پیشنهاد به بازنگری این جدول برای مطالعات هیدرولوژی شده است.

 

 (2km) انیهای هواشناسی از سوی سازمان هواشناسی جهشده برای انواع ایستگاهیهتوصحداقل تراکم  -1-6جدول 

 واحد فیزیوگرافی
 بارش

 کیفیت آب رسوب جریان سطحی تبخیر
 غیر ثبات ثبات

 55333 19333 2953 53333 8333 833 ساحلی

 23333 2933 1333 53333 2533 253 کوهستانی

 39533 12533 1995 5333 5953 595 ی داخلیهادشت

 49533 12533 1995 53333 5953 595 تپه

 2333 2333 333 53333 253 25 جزایر کوچک

 - - - - 13-23 - نواحی شهری

 233333 233333 23333 133333 133333 13333 قطبی/ خشک

 WMO 2008منبع:         
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 هاگزارش ملی سیلاب

هواشناسی و بارندگی از مناطق، قابلیت کاربرد دارد و برای میاست که این توصیه بیشتر برای دریافت اطلاعات عمو ذکرقابل

 مثالعنوانبهها و تجهیزات مورد نیاز برآورد شود. یستگاهاتعداد  موردنظروسعت منطقه و دقت  بر اساسیی با دقت بالاتر باید هاپروژه

پیشنهاد سازمان هواشناسی جهانی در  بر اساسی هیدرولیک جریان هاپروژهی مورد نیاز برای انجام سنجبارانهای یستگاهاتراکم 

 نشان داده شده است. 9-2جدول 

 
 پیشنهاد سازمان هواشناسی جهانی برای بررسی هیدرولیک حوضه بر اساسی سنجبارانهای تراکم ایستگاه -9-6جدول 

 یسنجبارانی هاستگاهیاحداقل تعداد  (لومترمربعیکوسعت حوضه )

 1 95تا 

153-95 2 

333-153 3 

553-333 4 

933-553 5 

1233-933 2 

 

ها و تجهیزات هواشناسی بسیار مفید یستگاهاهای سازمان هواشناس برای ایجاد یک شبکه منظم پایش از یهتوصتوجه به  هرچند

های مورد نیاز بررسی شرایط آب و هوایی هر منطقه از جهان وابسته به شرایط محیط ین، تعداد تجهیزات و ایستگاهباوجوداباشد یم

ها و تجهیزات مورد نیاز برای یک منطقه بر اساس توصیه که در بسیاری از مناطق تعداد ایستگاه بساچهطبیعی و داخلی آن کشور دارد. 

کلی  صورتبهسازمان هواشناسی جهانی مناسب نباشد و یا شرایط بالعکس. از طرفی دیگر سازمان هواشناسی جهانی در بسیاری موارد 

ائه کرده است اما در ارتباط با مکان مناسب برای نصب ایستگاه پیشنهاد خاصی های هواشناسی اریستگاهاپیشنهادی برای تعیین تراکم 

های همراه یتمحدودبا میاقلی_های مورد نیاز برای مطالعات هیدرویستگاهاارائه نکرده است. همچنین هر کشوری زمان تهیه تجهیزات و 

نیروی انسانی و خدمات فنی اشاره کرد. در حال حاضر در کشور ایران های زمانی، مالی، یتمحدودتوان به یم هاآنین ترمهماست که از 

های سازمان هواشناسی یهتوصتوجه به  هرچندرو ینازاشود. یمی احساس خوببهاین محدودیت برای ایجاد یک شبکه پایش مناسب، میتما

شرایط اقتصادی،  بر اساسهای مورد نیاز باید تگاهیسادر شرایط معمول بسیار مناسب است اما در نهایت برای تعیین تعداد تجهیزات و 

توزیع منظم بارش یا نامنظم( و برآوردهای سازمان هواشناسی هر کشور توجه )مییاقلمحیطی، چگونگی توزیع پارامترهای یستزنیازهای 

 بود. توان با طراحی یک شبکه پایش مناسب پاسخگوی نیازهای اطلاعاتی جامعهیمدر این صورت  چراکهکرد. 

ایستگاه فعال مختلف  3991تعداد  1389اطلاعات حاصل از آرشیو سازمان هواشناسی کل کشور در مجموع تا پایان سال  بر اساس

های ازن سنجی، سنجش یستگاهاایستگاه بیشترین و  2493ی با تعداد سنجبارانهای یستگاهااند که در سطح کشور فعالیت داشته

های جوی های برداشت دادهیستگاهاتعداد  21-2و شکل  8-2ایستگاه از کمترین فراوانی برخوردارند. جدول  1آلودگی در زمینه جو با 

 دهد.در سطح کشور نشان می 1389را تا پایان سال 
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 1381هواشناسی تا پایان سال های سازمان یستگاهاوضعیت موجود انواع  -8-6جدول 

 (1381آخرین وضعیت موجود ) نوع ایستگاه ردیف

 193 سینوپتیک اصلی 1

 218 سینوپتیک تکمیلی 2

 29 هواشناسی فرودگاهی 3

 15 هواشناسی جو بالا 4

 294 یشناسمیاقل 5

 39 هواشناسی کشاورزی )مراکز تحقیقات(  2

 (1384)سال  12 هواشناسی کشاورزی )با اهداف خاص(  9

 13 (یارهیدریایی )ساحلی، جز 9

 13 بویی 8

 8 رادار هواشناسی 13

 ایستگاه غیرفعال( 131) 2234 یسنجباران 11

 29 یاجاده 12

 43 تابش سنجی اصلی 13

 433 تابش سنجی تکمیلی 14

 2 ازن سنجی 15

 1 سنجش آلودگی زمینه جو 12

 2 سنجش گازهای آلاینده جو 19

 15 پایش گردوغبار 19

 3 سنجش باران اسیدی 18

 (1384)سال  CAT I,II 15تجهیز به سامانه هواشناسی فرودگاهی  23

 358 تجهیز سینوپتیک سنتی موجود به ایستگاه خودکار 21

 (1384)سال 1 به ایستگاه خودکار هواشناسی کشاورزی تجهیز هواشناسی کشاورزی موجود 22

 (1384)سال  3 ، پرژئومترو پرهلیومترUV A ،UV Bهای اصلی موجود به سنجندهتجهیز تابش سنجی  23

 131 سنتی موجود به ایستگاه خودکار یشناسمیتجهیز اقل 24

 298 سنتی موجود به دیتالاگر یسنجتجهیز باران 25

 مجموع 22
 



22            هیأت ویژۀ شناسی و هواشناسیاقلیمکارگروه 

 هاگزارش ملی سیلاب

 
 1381های هواشناسی تا پایان سال مجموع انواع ایستگاه -61-6شکل 

 

تا  1384های هواشناسی کشور از سال های کشور، روند تجهیز و توسعه شبکه انواع ایستگاهپس از بررسی وضعیت موجود ایستگاه

 1384ی هاسالها طی یستگاها)در پایان برنامه ششم توسعه( مورد بررسی قرار گرفت. چگونگی تجهیز و توسعه انواع  1388پایان سال 

های یستگاهانشان داده شده است. بر اساس اطاعات نشان داده شده، بیشترین افزایش در وضعیت  13-2ل در جدو 1388تا پایان سال 



      29     تجهیزات سنجش متغیرهای هواشناسی و دیگر... -سؤال دوم  هیأت ویژۀ       
 هاگزارش ملی سیلاب

 
 

ایستگاه در  2221به  213شوند و از یمیز تجهی سنتی رخ خواهد داد که این ایستگاه به دیتالاگر سنجبارانهای یستگاهاکشور برای 

 .(11-2)جدول  خواهند رسید 1388پایان سال 

 
 1388_1384کشور به تفکیک سال طی دوره  هواشناسی هایایستگاه انواع شبکه توسعه و برنامه تجهیز -11-6ل جدو

 نوع ایستگاه ردیف
 وضع موجود 

 (1384)دی 
1385 1382 1381 1389 1388 

 3 3 3 3 3 193 سینوپتیک اصلی 1

 15 4 2 4 5 212 سینوپتیک تکمیلی 2

 11 1 3 4 2 24 هواشناسی فرودگاهی 3

 3 3 3 3 3 15 هواشناسی جو بالا 4

 123 29 29 24 22 221 یشناسمیاقل 5

 2 3 3 3 2 35 هواشناسی کشاورزی )مراکز تحقیقات(  2

 95 22 14 15 11 12 )با اهداف خاص( هواشناسی کشاورزی  9

 8 3 2 3 3 8 (یارهیدریایی )ساحلی، جز 9

 12 4 3 2 3 13 بویی 8

 12 4 3 3 2 9 رادار هواشناسی 13

 129 39 33 28 29 2494 یسنجباران 11

 113 29 28 21 12 22 یاجاده 12

 1 3 3 3 1 43 تابش سنجی اصلی 13

 3 3 3 3 3 433 تابش سنجی تکمیلی 14

 3 3 3 3 3 1 ازن سنجی 15

 2 2 3 3 3 1 سنجش آلودگی زمینه جو 12

 38 13 13 8 3 5 سنجش گازهای آلاینده جو 19

 143 28 39 29 19 15 پایش گردوغبار 19

 41 12 8 9 3 3 سنجش باران اسیدی 18

 CAT I,II 15 4 9 3 3 23تجهیز به سامانه هواشناسی فرودگاهی  23

 91 13 19 22 19 315 تجهیز سینوپتیک سنتی موجود به ایستگاه خودکار 21

22 
 تجهیز هواشناسی کشاورزی موجود

 کشاورزیبه ایستگاه خودکار هواشناسی 
1 9 8 12 5 34 

23 
 هایتجهیز تابش سنجی اصلی موجود به سنجنده

 UV A ،UV Bپرژئومترو پرهلیومتر ، 
3 3 5 2 2 19 

 149 33 34 25 22 93 سنتی موجود به ایستگاه خودکار یشناسمیتجهیز اقل 24

 2221 499 449 429 391 213 سنتی موجود به دیتا لاگر یسنجتجهیز باران 25
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برنامه تجهیز و توسعه سازمان هواشناسی کل کشور طی دوره  بر اساستا پایان برنامه ششم توسعه  هواشناسی هایمجموع ایستگاه -11-6جدول 

1388-1384 

 1388 1389 1389 1382 1385 1384دی  نوع ایستگاه ردیف

 193 193 193 193 193 193 سینوپتیک اصلی 1

 231 231 229 225 221 212 سینوپتیک تکمیلی 2

 95 94 93 93 22 24 هواشناسی فرودگاهی 3

 15 15 15 15 15 15 هواشناسی جو بالا 4

 344 329 288 291 249 221 یشناسمیاقل 5

 39 39 39 39 39 35 هواشناسی کشاورزی )مراکز تحقیقات(  2

 99 94 52 39 23 12 هواشناسی کشاورزی )با اهداف خاص(  9

 19 19 14 12 8 8 (یارهی)ساحلی، جزدریایی  9

 22 22 19 15 13 13 بویی 8

 24 23 12 13 13 9 رادار هواشناسی 13

 2242 2589 2521 2531 2532 2494 یسنجباران 11

 198 155 129 88 99 22 یاجاده 12

 41 41 41 41 41 43 تابش سنجی اصلی 13

 433 433 433 433 433 433 تابش سنجی تکمیلی 14

 1 1 1 1 1 1 ازن سنجی 15

 3 3 1 1 1 1 سنجش آلودگی زمینه جو 12

 44 43 29 19 9 5 سنجش گازهای آلاینده جو 19

 155 122 89 23 32 15 پایش گردوغبار 19

 44 34 22 13 2 3 سنجش باران اسیدی 18

 CAT I,II 15 18 22 28 32 35تجهیز به سامانه هواشناسی فرودگاهی  23

 382 395 392 355 333 315 سینوپتیک سنتی موجود به ایستگاه خودکارتجهیز  21

22 
 تجهیز هواشناسی کشاورزی موجود

 به ایستگاه خودکار هواشناسی کشاورزی
1 8 19 33 35 35 

 19 12 14 9 3 3 ، پرژئومترو پرهلیومترUV A ،UV B هایتجهیز تابش سنجی اصلی موجود به سنجنده 23

 221 199 154 123 85 93 خودکار سنتی موجود به ایستگاه یشناسمیتجهیز اقل 24

 2494 1849 1428 1321 584 213 سنتی موجود به دیتا لاگر یسنجتجهیز باران 25

 

شده یستأسهای های هواشناسی کشور، تعداد ایستگاهبررسی میزان موفقیت برنامه تجهیز و توسعه انواع ایستگاه منظوربهدر ادامه 

یسه شد. نتایج حاصل از مقا 1389بینی شده برای نصب در برنامه ششم توسعه تا پایان سال یشپهای تا زمان حاضر با میزان ایستگاه

بینی ایستگاه پیش 1995شود از مجموع یممشاهده  12-2که در جدول  طورهماننشان داده شده است.  11-2این مقایسه در جدول 

مورد نصب و یا تغییر وضعیت داده شده است.  395تنها  1389تغییر وضعیت از سنتی به خودکار در پایان سال  شده برای نصب و یا

 ساله تحقیق یافته است. 3درصد از برنامه سازمان هواشناسی کل کشور طی دوره  23دیگر تنها یعبارتبه
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و ایستگاه نصب شده  85-81ی هاسالبینی شده در برنامه سازمان هواشناسی کشور طی های پیشیستگاهاوضعیت موجود و تعداد  -16-6جدول 

 طی دوره مذکور تا زمان حاضر

 نوع ایستگاه ردیف

وضع 

موجود 

 کشور

)دی 

1384) 

سال 

1385 

سال 

1382 

سال 

1389 

 هامجموع ایستگاه

تا پایان  شده بینیپیش

 89سال 

 یهاستگاهیامجموع 

 اساس بر افتهیشیافزا

 وضع موجود

 بر هاستگاهیامجموع 

برنامه توسعه پایان  اساس

 89سال 

مجموع 

 هاستگاهیا

 وضعیت موجود

 193 193 3 3 3 3 3 193 سینوپتیک اصلی 1

 218 229 3 11 2 4 5 212 سینوپتیک تکمیلی 2

 29 93 3 8 3 4 2 24 هواشناسی فرودگاهی 3

 15 15 3 3 3 3 3 15 هواشناسی جو بالا 4

 294 288 23 99 29 24 22 221 یشناسمیاقل 5

2 
هواشناسی کشاورزی )مراکز 

 تحقیقات(
35 2 3 3 2 3 39 39 

9 
 هواشناسی کشاورزی

 )با اهداف خاص( 
12 11 15 14 43 3 52 12 

 13 14 1 5 2 3 3 8 (یارهیجزدریایی )ساحلی،  9

 13 19 3 9 3 2 3 13 بویی 8

 8 12 1 9 3 3 2 9 هواشناسیرادار  13

 2234 2521 133 99 33 28 29 2494 یسنجباران 11

 29 129 1 22 28 21 12 22 یاجاده 12

 43 41 3 1 3 3 1 43 تابش سنجی اصلی 13

 433 433 3 3 3 3 3 433 تابش سنجی تکمیلی 14

 2 1 1 3 3 3 3 1 ازن سنجی 15

 1 1 3 3 3 3 3 1 سنجش آلودگی زمینه جو 12

 2 29 1 22 13 8 3 5 سنجش گازهای آلاینده جو 19

 15 89 3 92 39 29 19 15 گردوغبارپایش  19

 3 22 3 18 8 9 3 3 سنجش باران اسیدی 18

23 
تجهیز به سامانه هواشناسی 

 CAT I,IIفرودگاهی 
15 4 9 3 14 3 28 15 

21 
تجهیز سینوپتیک سنتی موجود به 

 ایستگاه خودکار
315 19 22 19 59 44 392 358 

22 
 تجهیز هواشناسی کشاورزی 

 به ایستگاه خودکار
1 9 8 12 28 3 33 1 

23 

تجهیز تابش سنجی اصلی موجود 

، UV A ،UV B هایبه سنجنده

 پرژئومترو پرهلیومتر

3 3 5 2 14 3 14 3 

24 
سنتی موجود  یشناسمیاقلتجهیز 

 به ایستگاه خودکار
93 22 25 34 91 59 154 131 

25 
سنتی موجود به  یسنجبارانتجهیز 

 دیتا لاگر
213 391 429 449 1252 22 1428 298 

 مجموع 22
    

1995 395 
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 و شبکه ارتباط الکترونیکی آنها خودکارهای تعداد و کیفیت عملکرد ایستگاه -6-5
ایستگاه سینوپتیک خودکار  358تعداد  تجهیزات سازمان هواشناسی نشان داد که در سطح کشور ها وبررسی اطلاعات انواع ایستگاه

ایستگاه  294شناسی و یماقلایستگاه خودکار  131است. همینطور  خودکارتمامایستگاه سینوپتیک  24 وجود دارد. از این تعداد

خودکار و  صورتبهی هواشناسی را هاگزارشها و ارسال برداشت داده های مجهز به دیتالاگر فعال وجود دارد. این ایستگاهسنجباران

این ایستگاه فعال بوده و ثبت و ارسال میها نشان داد که در حال حاضر تمایستگاهادهند. بررسی عملکرد این یمبدون نیاز به نفر انجام 

از طریق پایگاه داده مرکزی سازمان  هادهند. شبکه ارتباط الکترونیکی بین این ایستگاهی زمانی مشخص انجام میهابازهرا طی  هاداده

های سازمان هواشناسی اعم از سنتی و یستگاهاهای سایر ها، بلکه دادهی این ایستگاههاداده تنهانهشود. این پایگاه یمهواشناسی ایجاد 

 .(22-2)شکل  کندمیآنلاین قابل دسترسی  صورتبه خودکار را ذخیره و
 

 
 زمینیرانادر پهنه  خودکارهای نقشه پراکنش ایستگاه -66-6شکل 

 

 صورتبهایستگاه  24ایستگاه خودکار و  285ایستگاه سینوپتیک سازمان هواشناسی تعداد  388 است که از مجموع ذکرقابل

 همچنین کلیهکند. یمگزارش را نظارت  ارسالهای خودکار متصدی نیز عملیات برداشت و هستند. در ایستگاه خودکارتمام

 به( 1388تا پایان سال  ...و یسنجباران شناسی،یماقل سینوپتیک،) توسعه ششم برنامه یهاسال طی یدالاحداثجد هاییستگاها

 های مانند رادار هواشناسی نیز خودکار هستندیستگاها بردهنامهای یستگاهابود. علاوه بر  خواهند مجهز هواشناسی خودکار ادوات

 .(23-2)شکل 
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 زمینیراناسینوپتیک در پهنه  خودکارتمامهای خودکار و نقشه پراکنش ایستگاه -63-6شکل 

 

 های سیلابی اخیری در حین سیل در کل کشور و در حوضهبرداردادههای عملکرد سیستم -6-2

های یهاخطاری قبل و حین سیل اخیر، ابتدا هشدارها و برداردادهها و تجهیزات بررسی عملکرد سیستم منظوربهدر این قسمت 

مورد  شدهثبتی هادادهها بر اساس یستگاهایرفعال بودن غاز سوی سازمان هواشناسی کل کشور و در ادامه وضعیت فعال یا  صادرشده

دهد. در مجموع طی ان میهای سازمان هواشناسی کل کشور را طی دوره سیلابی اخیر نشاخطاریه 13-2بررسی قرار گرفت. جدول 

ی مدیریتی مختلف هاارگاناخطاریه از سوی سازمان هواشناسی صادر و به مراکز و  19اطلاعیه و  15دوره رخداد سیل و قبل از آن 

های صادرشده از سوی سازمان هواشناسی کل کشور در قبل از رخداد سیل نشان یهاطلاعها و یهاخطارارسال شده است. بررسی مشروح 

ین در بیشتر باوجودادهد که در مجموع عملکرد این سازمان و تجهیزات آن مناسب بوده و رخداد سیل اطلاع رسانی شده است. یم

کلیت موضوع بیان شده است و گستردگی و مکان رخداد پدیده با جزئیات کامل ارائه نشده است و  صادرشدههای یهاطلاعاخطارها و 

در اخطارها و  توجهقابلموارد  ازجملهوجود دارد.  صادرشدههای یهاطلاعهای زیادی در اخطارها و بهتهمچنین در بسیاری از موارد مشا

عدم بیان مقدار تجمعی بارش در نقاط مختلف بویژه قبل از رخداد سیل است. نبود مقدار تجمعی بارش در  صادرشدههای یهاطلاع
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تواند یکی از دلایل کم توجهی احتمالی به بزرگی پدیده باشد. این در حالی میف ی مختلهاارگانو  هاسازمانبه  صادرشدههای یهاطلاع

)بعد از رخداد سیل گلستان و لرستان( سازمان  89های اوایل فروردین یلسهای بعد از رخداد یهاطلاعاست که در اخطارها و 

های یهاطلاعیز را در اخطارها و آممخاطرهی بارشی قوی و هاسامانهبینی شده برای هواشناسی کل کشور مقدار تجمعی بارش پیش

 ی مختلف ارائه کرده است.هاارگانبه مراکز و  صادرشده

 
 89های فروردین یلابساخطارهای صادر شده از سوی سازمان هواشناسی کل کشور در قبل از رخداد  -13-6جدول 

 احتمالیشرح اخطاریه و پیامدهای  صدورتاریخ  شماره اخطاریه

113 

 چهارشنبه

22/12/89 

احمد، غرب فارس و جنوب غرب  ریبوی لرستان، ایلام، خوزستان، کهگیلویه و هااستانرخداد بارش باران و برف و احتمال وقوع سیلاب در 

 در نواحی کوهستانی هاجادهلغزندگی  همراه به آذربایجان

114 

 جمعه

24/12/89 

ی قزوین، البرز، تهران، مرکزی، سمنان، گلستان، خراسان شمالی و غرب هااستانی مذکور در برخی نقاط هااستان، علاوه بر 113پیرو اطلاعیه 

 شودبینی میخراسان رضوی بارش باران، رعد برق و وزش باد شدید پیش

115 

 جمعه

24/12/89 

و وزش باد شدید موقت  رعدوبرقیجه رخداد بارش باران، در نت 22/12/89آن در روز یکشنبه مورخ  تیتقو وورد سامانه بارشی از عصر شنبه 

 در بیشتر نقاط کشور.

112 

 شنبه

25/12/89 

ی شمالی، شرق خوزستان، کهگیلویه و بویر احمد، هااستاندر  هارودخانه، در روز یکشنبه احتمال وقوع سیلاب و طغیان 115پیرو اخطاریه 

 بوشهر غرب و جنوب فارس، نیمه جنوبی کرمان

 ی شرق مازندران، گلستان و خراسان شمالیهااستاندر  هارودخانهدر روز دوشنبه، احتمال وقوع سیلاب و طغیان 

119 

 یکشنبه

22/12/89 

عبور جبه سرد از شرق سواحل دریای خزر و شمالی شدن جریانات بر روی دریای خزر، سبب کاهش دما و وزش شدید باد در شرق مازندران 

ها ، کولاک و برف و مه غلیظ در جادههالیمسی، سیلابی شدن گرفتگآبمنجر به  ذکرشدهو استان گلستان و ادامه سامانه بارشی در مناطق 

 خواهد شد.

119 28/12/89 

 ظهر بعدی گلستان، شرق مازندران و از هااستاندر  شنبهپنج، با ادامه فعالیت سامانه بارشی در روز 29/12/89مورخ  122پیرو اطلاعیه شماره 

 .شودیمی نیبشیپو رودخانه  هالیمسی خراسان شمالی و شمال خراسان رضوی به سبب بارش باران شدید، سیلابی شدن هااستاندر 

1 31/31/89 

ی جنوب فارس و هااستاندر  هارودخانهجمعه احتمال وقوع سیلاب و طغیان  ظهر بعداز  31/31/89مورخ  شنبهپنج 1پیرو اطلاعیه شماره 

 .شودیمبینی پیش هرمزگانارتفاعات شمال 

هرمزگان، جنوب سیستان و بلوچستان و ی شرق هااستاندر  هارودخانهنیز احتمال وقوع سیلاب و طغیان  33/31/89مورخ  شنبه روزدر 

 .شودیمبینی جنوب کرمان پیش

2 33/31/89 

 رازیغبهآن تا روزهای ادامه دارد و بیشتر مناطق کشور  تداوم واز غرب و جنوب غرب به کشور وارد  34/31/89یک سامانه بارشی یکشنبه 

باران است و به همین سبب موجب ذوب برف  صورتبهاین سامانه قرار دارند. غالباً بارش طی این مدت  ریتأثمناطق جنوب شرق کشور تحت 

ی لرستان، ایلام، هااستان. بیشینه بارش این سامانه در شودیمدر منطقه غرب و جنوب غرب  هارودخانهو طغیان  و افزایش شدت رواناب

 .شودیمی نیبشیپویراحمد و ب هیلویکهگ وی اریبختخوزستان، چهارمحال و 

3 34/31/89 

ضمن تقویت به  شنبهسهی است و از اواسط وقت امروز و طی روزهای دوشنبه و ریگشکلسامانه بارشی در غرب و جنوب غرب در حال 

ی معابر گرفتگآباین سامانه احتمال وقوع سیلاب ناگهانی و طغیان رودخانه و  تیفعال. طی مدت شودیممناطق مرکزی و شمال شرق کشیده 

ی جنوب غرب، جنوب شرق کشور، در روز دوشنبه احتمال همین شرایط با این تفاوت که گسترش مکانی سامانه هااستاندر روز یکشنبه برای 

، ذکرشدهی هاقسمتعلاوه بر  شنبهسه. در روز رندیگیمقرار  ریتأثی مرکزی، غرب و شمالی کشور نیز تحت هااستانو  کندیمافزایش پیدا 

 همراه خواهند شد. هارودخانهنواحی شمال شرقی نیز با بارش باران، رعد برق، وقوع سیلاب و طغیان 

4 35/31/89 

بارش باران  39/31/89شنبه مورخ  4شده است و علاوه بر آن، برای روز  دیتأک 3در این اخطاریه بر شرایط تشریح شده در اخطاریه شماره 

 است. شدهی نیبشیپی خراسان شمالی، غرب هرمزگان و جزایر فارس هااستاندر  هارودخانه، وقوع سیلاب و طغیان رعدوبرقهمراه با رگبار و 

5 38/31/89 

فروردین در غرب و  12فروردین تا اواخر روز دوشنبه  11فروردین، سامانه بارشی از روز یکشنبه  9و  9مورخ  4و  3پیرو اطلاعیه شماره 

تا اواخر  صبحو در برخی ساعات همراه با رگبار و رعد برق خواهد شد. بیشینه شدت بارش از  فراوانجنوب غرب کشور موجب باران با شدت 

 93ی بزرگ جنوب غرب کشور شامل کرخه، دز و کارون حدود هارودخانه. حجم بارش تجمعی در میانگین حوضه شودیمبینی دوشنبه پیش

تا  12/31/89ی منطقه از دوشنبه هارودخانهبه سبب باراش باران و ذوب برف، حجم رواناب و سیلاب در  رونیازا. شودیم برآوردملی متر 

 مقدار خود برسد.به بیشینه  13/31/89 شنبهسه

2 13/31/89 

در نیمه غربی، مرکز و شمال کشور موجب بارش باران در برخی ساعات بارش  نیفرورد 13 تا 11، سامانه بارشی از 5پیرو اخطاریه شماره 

و طی دوشنبه در ی کرخه و دز هارودخانهتا دوشنبه عصر در حوضه آبریز  شبکشنبهخواهد شد. تشدید بارش از ی رعدوبرقشدید و رگبار و 

 .شنبهسهتا صبح  شبدوشنبه. بیشینه شدت رواناب و سیلاب منطقه جنوب غرب شودیمبینی دز و کارون پیش

با خسارت  تواندیمی یزد، اصفهان، قم، مرکزی، جنوب تهران و شمال فارس وزش باد شدید رخ خواهد داد که هااستاندر روز دوشنبه در  11/31/89 9
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 احتمالیشرح اخطاریه و پیامدهای  صدورتاریخ  شماره اخطاریه

 همراه باشد.

9 19/31/89 

و طی روز دوشنبه مناطق مرکزی، شرق  19/31/89روز یکشنبه مورخ  ظهر بعد، سامانه بارشی فعال از 15/31/89مورخ  9پیرو اطلاعیه شماره 

و  وبرقرعدگیرد. پیامد این سامانه بارش باران، رگبار و میی جنوبی البرز و شمال شرق کشور را دربرهادامنهسواحل دریای خزر، ارتفاعات و 

 ی معابر خواهد بود.گرفتگآبوزش باد شدید، در مناطق مستعد بارش تگرگ و 

8 23/31/89 

و طی روزهای شنبه، یکشنبه  شودیموارد شکور  23/31/89، سامانه بارش فعالی از روز جمعه مورخ 22/31/89مورخ  12پیرو اطلاعیه شماره 

، رعدوبرقخواهد بود. در جنوب شرق، شرق و شمال شرق کشور پیامد این سامانه بارش باران، رگبار و  فعالو دوشنبه هفته آینده در کشو 

خواهد میی معابر عموگرفتگآبی فصلی و هارودخانه، طغیان هالیمسوزش باد شدید موقت، بارش تگرگ در مناطق مستعد، سیلابی شدن 

 بود.

13 24/31/89 

طی روزهای شنبه و یکشنبه در نیمه شرقی شکور  هالیمسی معابر و سیلابی شدن گرفتگآبو احتمال  دوبرقرعبارش باران گاهی با رگبار و 

ی هارودخانه، طغیان هالیمسو احتمال سیلابی شدن میی معابر عموگرفتگآببینی بارش شدید و رگباری، . با توجه به پیششودیمبینی پیش

 وجود دارد. ادشدهفصلی در مناطق ی

11 25/31/89 

وارد کشور شده و طی روزهای شنبه و یکشنبه هفته آینده در کشور فعال خواهد بود که بر  23/31/89سامانه بارشی فعالی از روز جمعه مورخ 

ی مازندران، گلستان، بوشهر، فارس، غرب و جنوب کرمان، هرمزگان، اصفهان، یزد و هااستاندر روز شنبه،  شودیمبینی این اساس پیش

 ستان و بلوچستان با بارش باران و رعد برق مواجه باشند.سی

در روز یکشنبه، برای نیمه شرقی مازندران، گلستان، سمنان، خراسان شمالی، رضوی و جنوبی، نیمه شرقی فارس، هرمزگان و سیستان 

و گلستان طی این مدت در حد  ندرانماز. مقدار بارش تجمعی در شرق شودیمبینی پیش رعدوبرقبلوچستان و غرب کرمان رگبار باران و 

 .شودیمبرآورد  متریلیم 133تا  53 ملاحظهقابل

 

از طرف سازمان هواشناسی به  هادادهی در شرایط اخیر چگونگی دریافت برداردادههای یستمسبررسی عملکرد  منظوربهدر ادامه 

های های آب و هواشناسی در اغلب استاناز ایستگاه جوابیه وزارت نیرو، دریافت داده بر اساسوزارت نیرو مورد بررسی قرار گرفت. 

های آب و هواشناسی صورت گرفته است. متصدیان یر سیلاب بر اساس فرآیند دریافت مستقیم داده از متصدیان ایستگاهتأثتحت 

لستان، مازندران، چهارمحال بختیاری، کهکیلویه و بویر احمد و های لرستان، کرمانشاه، ایلام، گهای آب و هواشناسی در استانایستگاه

های هیدرومتری را ثبت و گزارش های منجر به سیلاب شامل بارندگی و تراز سطح آب ایستگاهمستمر داده صورتبهخوزستان 

ت برخط داده )مانیتورینگ( طی فهای یکپارچه دریابه ایجاد سامانه یل توجه ویژهبه دلاند. از طرفی، در استان خوزستان، نموده

ی برخط صورت گرفته و در اختیار سنجبارانهای هیدرومتری و ساعتی از ایستگاه صورتبهها های اخیر، دریافت خودکار دادهسال

 سازی مدیریت مخازن و سیلاب داشت.گرفت که نقش بسیار چشمگیری در تصمیمیران و مدیران سیلاب قرار میگ یمتصم

اسفند  23ها از تاریخ های مواجه با سیل، عملکرد ایستگاهبررسی فعال یا عدم فعال بودن ایستگاه در استان منظورهبهمچنین  

ی هااستانیژه گلستان و مازندران و وبهی شمالی هااستاندر  دادهرخقبل و همزمان با دو موج بارشی  1389ماه ینفرورد 15تا  1389

های سازمان یستگاهابررسی عملکرد  منظوربهن و فارس مورد بررسی قرار گرفت. انتخاب این بازه زمانی یژه لرستان، خوزستاوبهغربی 

آن رخداد  تبعبهی سنگین و هابارشاطلاعات موجود اولین موج  بر اساسهای اخیر است. یلسهواشناسی قبل، حین و بعد از رخداد 

ی گلستان و هااستانهای یستگاهاعملکرد  ابتدارو در ینازاور رخ داده است ی شمالی کشهااستاناولین سیل فراگیر و خسارت در 

در نقاط مختلف استان طی دوره زمانی  شدهنصبیستگاه سینوپتیک ا 15میمازندران مورد بررسی قرار گرفت. در استان مازندران تما

ایستگاه سینوپتیک و  12ی هاداده. در استان گلستان اندبودهآسا و همچنین قبل و بعد از آن نیز فعال یلسی هابارشرخداد 

شناسی رامیان که در یماقلمورد بررسی قرار گرفت. در این استان ایستگاه  بردهنام زمانمدتطی  هاآنشناسی دریافت و عملکرد یماقل

اه مزرعه ارتش بعد رخداد بارش یرفعال بوده است. همچنین ایستگغیس شده است، قبل، حین و بعد از رخداد سیلاب تأس 1383سال 

 بردهنامی ثبت نشده است. به جزء دو ایستگاه دادهماه برای این ایستگاه ینفرورد 15غیرفعال شده است که تا  29/12/89سنگین مورخ 

ی جوی را طی هادادهفعال بوده است و عملیات ثبت  موردبحثهای سینوپتیک طی دوره یستگاهایژه وبههای استان یستگاهاشده، سایر 

ی گلستان و هااستانمقادیر بارش دریافتی چند ایستگاه سینوپتیک شاخص در  14-2.  در جدول انددادهی مختلف انجام هازمان
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های سازمان هواشناسی و فعال یستگاهاارائه چگونگی عملکرد  منظوربه 1389ماه ینفرورد 15تا  1389اسفند  23مازندران طی دوره 

 قبل، حین و بعد از رخداد سیل نشان داده شده است.  هاآنیا غیرفعال بودن 

 
 89فروردین  15الی  81اسفند  61ی گلستان و مازندران طی دوره هااستانهای یستگاهامقادیر بارش دریافتی برای برخی از  -14-6جدول 

 مازندران گلستاناستان

 گلوگاه رآبادیامبندر  ساری کردکوی کارکنده کلاله گنبدکاووس گرگانبندرترکمنایستگاه
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یر قرار داد. بررسی تأثیژه فارس، لرستان و خوزستان را تحت وبههای غربی کشور دو موج بارشی سنگین استان 1389در فروردین 

نشان داد که در استان لرستان به جزء دو ایستگاه ریمله  موردبحثی طب دوره هااستانهای سازمان هواشناسی در این یستگاهاعملکرد 

، سایر ایستگاه قبل، حین و بعد از رخداد سیل فعال بوده و مقادیر بارش رخداد در اندشدهیرفعال غ 2312سال  و بدرآباد که از اواسط

یرفعال غکه قبل از رخداد سیل نیز  ملکباغبینی شده هماهنگی دارد. در استان خوزستان به جزء ایستگاه یشپها با مقادیر یستگاهااین 

ی سنگین، قبل و بعد از آن نیز فعال بوده است. در استان فارس از هابارشایستگاه سینوپتیک طی دوره رخداد میبوده است، تما

یرفعال بوده غایستگاه سینوپتیک پراکنش یافته در سطح استان، به جزء ایستگاه سینوپتیک فورگ که قبل از رخداد سیل  28مجموع 

. انددادههای جوی را انجام عال و طی مدت مورد بررسی عملیات ثبت و برداشت دادههای سینوپتیک این استان فاست، سایر ایستگاه

صحت این  دهندهنشان 89ی مواجه با رخداد بارش سنگین در فروردین هااستانهای سینوپتیک در یستگاهامقایسه بارش دریافتی بین 
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.  در اندکردهی حداکثری را طی این مدت ثبت هابارشگاه ایستمیتما چراکهها در قبل، حین و  بعد از رخداد سیل است یستگاها

اسفند  23ی فارس، لرستان و خوزستان طی دوره هااستانمقادیر بارش دریافتی چند ایستگاه سینوپتیک شاخص در  15-2جدول 

قبل،  هاآنغیرفعال بودن  های سازمان هواشناسی و فعال یایستگاهاارائه چگونگی عملکرد  منظوربه 1389ماه ینفرورد 15تا  1389

 حین و بعد از رخداد سیل نشان داده شده است.

 
 89فروردین  15الی  81اسفند  61ی لرستان، فارس و خوزستان طی دوره هااستانهای مقادیر بارش دریافتی برای برخی از ایستگاه -15-6جدول 

 خوزستان فارس لرستاناستان

 اقلید درودزن شیراز پلدختر بروجردالشترایستگاه
صفی آباد 

 دزفول

مسجد 

 سلیمان
 شوش
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 نیرو از نظر افقی و ارتفاعی به تفکیک نوع ایستگاه وزارتهای پراکندگی جغرافیایی ایستگاه -6-1

ایستگاه مختلف در سطح کشور از طرف وزارت  4891مجموع  ای کشور دربر اساس آخرین اطلاعات دریافتی از شرکت آب منطقه

های وزارت نیرو، یستگاهادر بین  .دهندیمیرهای جوی را انجام متغو کیفی منابع آب سطحی و همچنین میهای کنیرو برداشت ویژگی

 گاه از کمترین فراوانی برخوردارند.ایست 113های برف سنجی با یستگاهاایستگاه بیشترین و  2183ی با تعداد سنجبارانهای یستگاها

 ی هواشناسیهاستگاهیا 

 3394های هواشناسی وزارت نیرو در سطح کشور یستگاهاآخرین اطلاعات تارنمایی شرکت مدیریت منابع آب ایران، تعداد  بر اساس

 باشند. یمسنج ایستگاه برف 113یرسنج ، تبخایستگاه  991، تعداد سنجبارانایستگاه از نوع   2183باشد که از این تعداد ایستگاه می

 یسنجبارانهای ایستگاه 
ای هستند که در مجموع یرهذخ سنجبارانثبات و  سنجبارانمعمولی،  سنجبارانی وزارت نیرو از سه نوع سنجبارانهای ایستگاه

 سنجبارانهای یستگاهای وزارت نیرو، سنجبارانهای رسد که از مجموع کل ایستگاهایستگاه می 2183در سطح کشور به  هاآنفراوانی 

های یستگاهاای و ثبات در سطح کشور دارند. از نظر توزیع ارتفاعی بیشتر یرهذخ سنجبارانهای یستگاهامعمولی تعداد بیشتری نسبت به 

ی کشور سنجبارانهای از ایستگاهدرصد  29اند، بطوریکه نزدیک به متری نصب شده 1533-2333ی وزارت نیرو در ارتفاعات سنجباران

ی به ترتیب در ارتفاع کمتر از سنجبارانهای های مختلف در این طبقه ارتفاعی قرار دارند، در مقابل کمینه فراوانی ایستگاهدر استان

 (. 24-2اند )شکل درصد( قرار گرفته 9/2متر از سطح دریا ) 1333-1253درصد( و در ارتفاع  1صفر )

 

 
 سنجی نسبت به طبقات ارتفاعیهای بارانیستگاهافراوانی پراکنش  -64-6شکل 

 

 229های فارس با تعداد . استاناندشدهی کشور نصب هااستانمیی وزارت نیرو در تماسنجبارانهای یستگاهااز نظر توزیع مکانی، 

ها را دارند و یستگاهای بیشترین تعداد این سنجبارانگاه ایست 151ایستگاه و خراسان رضوی با  192ایستگاه، استان آذربایجان غربی با 

ی وزارت نیرو سنجبارانایستگاه از کمترین تعداد ایستگاه  23و استان ایلام با  19در مقابل استان قم با یک ایستگاه، استان بوشهر با 

 (. 25-2برخوردارند )شکل 
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 ی کشورهااستانی در سطح سنجبارانهای یستگاهافراوانی پراکنش  -65-6شکل 

 

 از نوعیرفعال هستند که تعداد یک ایستگاه غایستگاه در حال حاضر  145ی وزارت نیرو تعداد سنجبارانهای یستگاهااز مجموع کل  

ای هستند. ذخیره سنجبارانایستگاه از نوع  22معمولی و تعداد  سنجبارانایستگاه  119ثبات در استان خراسان رضوی، تعداد  سنجباران

درصد از کل  51استان کشور پراکنش دارند که استان فارس با  11ی وزارت نیرو در سنجبارانیرفعال غاز نظر مکانی ایستگاه 

 (. 29-2و  22-2یرفعال از بیشترین فراوانی برخوردار است )شکل غی سنجبارانهای یستگاها

 

 
 ی کشورهااستانسنجی غیرفعال در سطح های بارانیستگاهافراوانی پراکنش  -62-6شکل 
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 زمینیراناسنجی وزارت نیرو در پهنه های باراننقشه پراکنش ایستگاه -61-6شکل 

 

 های تبخیر سنجیایستگاه 
( نشان داده شده است. از نظر توزیع ارتفاعی 29-2های تبخیر سنجی وزارت نیرو نسبت به طبقات ارتفاعی در شکل )یستگاهاتوزیع 

متری نصب  1253-1953های هواشناسی کشور در ارتفاعات یستگاهایر سنجی وزارت نیرو همانند سایر تبخهای یستگاهابیشتر 

رار دارند، در های مختلف در این طبقه ارتفاعی قی کشور در استانسنجهای تبخیردرصد از ایستگاه 29اند، بطوریکه نزدیک به شده

متر از سطح  2253درصد( و در ارتفاعات بالای  9/1های تبخیر سنجی به ترتیب در ارتفاع کمتر از صفر )مقابل کمینه فراوانی ایستگاه

 اند. درصد( قرار گرفته 4/4دریا )
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 های تبخیرسنجی نسبت به طبقات ارتفاعییستگاهافراوانی پراکنش  -69-6شکل 

 

استان کشور پراکنش دارند که بیشینه فراوانی این میهای تبخیر سنجی وزارت نیرو در تمایستگاهااز نظر استانی در حال حاضر 

 (. 33-2و  28-2باشد) شکل یمدر استان ایلام با چهار ایستگاه  هاآنایستگاه و کمینه فراوانی  99ها در استان فارس با یستگاها

 

 
 ی کشورهااستانهای تبخیر سنجی در سطح یستگاهافراوانی پراکنش  -68-6شکل 
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 زمینیراناهای تبخیر سنجی وزارت نیرو در پهنه نقشه پراکنش ایستگاه -31-6شکل 

 

 های برف سنجیایستگاه 
این ایستگاه میحاضر تماایستگاه است که در حال  113های برف سنجی وزارت نیرو یستگاهاکه در بالا اشاره شد تعداد  طورهمان

. بطوریکه اندشدهها در مناطق کوهستانی کشور نصب ، بیشتر این ایستگاههاآنفعال هستند. از نظر توزیع مکانی با توجه به کارکرد 

ها در ارتفاع بیش از یستگاهادرصد از این  4/42های برف سنجی وزارت نیرو نسبت به طبقات ارتفاعی نشان داد که یستگاهاتوزیع 

سنجی وزارت های برفایستگاه( از ایستگاه 92درصد) 28متر که در مجموع بیش از  2333درصد در ارتفاع بیش از  9/22متر  و  2253

ن ایستگاه با یترمرتفعمتر در استان ایلام و  213سنجی با ترین ایستگاه برفمتر قرار گرفتند. کم ارتفاع 2333نیرو در ارتفاع بالای 

 (. 31-2متر از سطح دریا در تهران نصب شده است )شکل  3328ارتفاع 
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 ی کشورهااستانهای برف سنجی در سطح یستگاهافراوانی پراکنش  -31-6شکل 

 

استان کشور پراکنش دارند که بیشینه فراوانی این  12های برف سنجی وزارت نیرو در یستگاهااز نظر استانی در حال حاضر 

-2باشد) شکل یمیراحمد با یک ایستگاه کهکیلویه و بودر استان  هاآنایستگاه و کمینه فراوانی  39ها در استان خوزستان با یستگاها

32 .) 

 

 
 ی کشورهااستانهای برف سنجی در سطح یستگاهافراوانی پراکنش  -36-6شکل 

 

 ی هیدرومتریهاستگاهیا -6-9
( 1389ایستگاه هیدرومتری تا زمان حاضر )تیرماه  1989بر اساس آخرین وضعیت موجود، در کل کشور از طرف وزارت نیرو تعداد 

بر ( نشان داده شده است. 24ی مختلف کشور در شکل )هااستانیدرومتری در سطح ههای یستگاهااست. بررسی پراکنش  شدهنصب 

ایستگاه از کمترین تعداد  13ایستگاه از بیشینه فراوانی و استان البرز با  228در مجموع استان فارس با  آمدهدستبهنتایج  اساس

 (. 33-2)شکل  برخوردارندایستگاه 
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 ی کشورهاستاناهای هیدرومتری در سطح یستگاهافراوانی پراکنش  -33-6شکل 

 

دهد. همانطورکه روی شکل مشخص است، یمهای هیدرومتری را طبقات مختلف ارتفاعی نشان یستگاها( توزیع 34-2شکل ) 

اند. کمترین درصد پراکنش یافته 1953تا  1253درصد( در طبقه ارتفاعی  33های هیدرومتری کشور )یستگاهابیشترین درصد فراوانی 

 متر از سطح دریا پراکنش دارند. 2253هیدرومتری به ترتیب در طبقات ارتفاعی کمتر از صفر و بالاتر از های یستگاهافراوانی 

 

 
 های هیدرومتری در طبقات مختلف ارتفاعییستگاهادرصد فراوانی پراکنش  -34-6شکل 

 

ایستگاه هیدرومتری در  218ایستگاه دایر و  تعداد  1299های هیدرومتری نصب شده در سطح کشور تعداد یستگاهااز مجموع کل  

های هیدرومتری ایستگاه و کمترین ایستگاه 113یرفعال در استان فارس با غهای یستگاهایرفعال هستند که بیشترین غحال حاضر 

 (. 32-2و  35-2و خراسان شمالی با یک ایستگاه پراکنش دارند )شکل ی تهران، خوزستان، سمنان هااستانیرفعال در غ
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 ی کشورهااستانهای هیدرومتری غیرفعال در سطح یستگاهافراوانی پراکنش  -35-6شکل 

 

 
 زمینیرانایدرومتری در پهنه ههای نقشه پراکنش ایستگاه -32-6شکل 
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 های سیلابدرس آموخته -6-8
نوع شبکه ایستگاهی با تراکم متفاوت در سطح کشور برای  24آخرین اطلاعات دریافتی، سازمان هواشناسی کل کشور از  بر اساس

ین باوجوداباشد اما یمها هرچند از برندهای مختلف در این ایستگاه مورداستفادهکند. تجهیزات ثبت و گزارش شرایط جوی استفاده می

مقایسه  منظوربه. همینطور  اندشدهتوصیه سازمان هواشناسی جهانی کنترل کیفی و کالیبره  ساسبر ا مورداستفادهتجهیزات میتما

یری و ارتفاع کلیه قرارگی و ملی لازم است موقعیت امنطقهالمللی، ینبهای هواشناسی در سطح یستگاهاو محصولات جوی  هاداده

سازمان  دستورالعمل بر اساسراسر کشور با یکدیگر مشابه و یکسان و های هواشناسی سیستگاهادر  شدهنصبی هواشناسی هادستگاه

یدشده در تولهای قرار گرفته است. بررسی فراسنج موردتوجههای سازمان هواشناسی یستگاهاهواشناسی جهانی باشد که این ویژگی در 

 شدهنصبهای یستگاهایم در اقل یدروهی و دهد که تقریباً بیشتر پارامترهای هواشناسهای مختلف کشور نشان مییستگاهاانواع 

گیری پارامترهای خاص برای های اندازهوجود نکته اصلی کمبود ایستگاهینباایری دارند. گاندازهشود و یا اینکه قابلیت یمیری گاندازه

 شود.احساس می یخوببههای حدی همانند سیل بینی پدیدهیشپیژه برای وبهبسیاری از مناطق کشور است. این کمبود 

یژه نواحی وبههای سازمان هواشناسی در سطح کشور نشان داد که تراکم ایستگاه در بسیاری از مناطق بررسی تراکم ایستگاه

که در برخی مناطق تراکم ایستگاه بسیار کمتر یطوربهیست. ناستاندارد سازمان هواشناسی جهانی  بر اساسکوهستانی و بیابانی کشور 

ی هادستورالعملکه در کتابچه  توجهقابلین، نکته باوجوداباشد. یمسازمان هواشناسی جهانی و در برخی مناطق بیشتر نیز  از پیشنهاد

های یستگاهاید کرده است، این است که عامل اصلی در تعیین تراکم تأک)ویرایش هفتم( نیز به آن  2339سازمان هواشناسی سال 

رو ممکن است در ینازامحیطی و سطح اقتصادی آن کشور است. یستز حیط و داخلی، نیازهایسازمان هواشناسی یک کشور شرایط م

یشتر یا کمتر از بتوصیه سازمان هواشناسی جهانی نباشد و نیاز به تعداد  بر اساسیاز موردنهای بسیاری از نقاط کشور تعداد ایستگاه

توان دلیلی بر کمبود ایستگاه در آن داد ایستگاه در برخی از مناطق را نمیسازمان داشته باشد و نبود و یا محدود بودن تع دستورالعمل

 نواحی دانست.

آخرین وضعیت موجود  بر اساس ...محیطی ویستزهای اخیر از نظر اقتصادی، طی دهه دادهرخبا این توضیحات و با توجه تحولات  

های یستگاها شدهنصبهای یستگاهااند. در بین نصب شده ایستگاه فعال با برند و نوع مختلف 3991در سطح کشور در مجموع 

. برخوردارندایستگاه از کمترین فراوانی  2آلودگی با  -های ازن سنجییستگاهاایستگاه فعال از بیشترین فراوانی و  2493ی با سنجباران

( نشان داد 88تا پایان برنامه توسعه ششم )پایان سال  1384های سازمان هواشناسی از سال بررسی برنامه روند تجهیز و توسعه ایستگاه

های برداشت پارامترهای جوی بر اساس نیازهای یستگاهاکه این سازمان با کمبود تجهیزات لازم مواجه است و سعی در افزایش تعداد 

وضعیت موجود  چراکهین، سازمان هواشناسی کل کشور در پیشبرد برنامه خود چندان موفقیتی حاصل نکرده است، جوداباوکشور دارد. 

های یستگاها( بیانگر عدم نصب 1384ماه یدهای سازمان هواشناسی در زمان حاضر نسبت به زمان شروع برنامه )یستگاها

بینی شده در نسبت به تعداد ایستگاه پیش 1389تا پایان سال  شدهنصب هاییستگاهاشده در سطح کشور است. مقایسه بینییشپ

بینی شده، در سطح کشور ایستگاه پیش 1995مورد از  395درصدی برنامه سازمان است و تنها  23برنامه توسعه ششم، بیانگر اجرای 

درصد )اجرای یک 23ی به حصول رقم بیش از رسد  امیدمیبا توجه به روند فعلی به نظر  نصب و یا تغییر وضعیت داده شده است.

( نباشد. شاید یکی از دلایل اصلی این عدم موفقیت نبود بودجه کافی و نیروی 1388پنجم اهداف( تا پایان برنامه ششم توسعه )سال 

در مناطق مختلف  ین بودجه و امکانات زیرساختی لازمتأمشرط اصلی سازمان نیز برای رسیدن به این هدف  چراکهانسانی کافی باشد 

 کشور بوده است.

ها، یهاطلاع بر اساس هارودخانهی سنگین و احتمال سیلابی شدن هابارشبررسی عملکرد سازمان هواشناسی در ارتباط با رخداد 

ت موجود نشان یزاو تجهیژه وزارت نیرو و با توجه به امکانات وبهی مختلف هاارگانی ارسالی به مراکز و هادادهها و همچنین یهاخطار

 صورتبههای سنجش ههای آب و هواشناسی از مجموعه ایستگاها، هشدارها و دریافت و گزارش دادهبینیداد که در حالت کلی پیش

کلیت عملکرد سازمان در این زمینه مناسب بوده  هرچندین باوجودای انجام شده است. خوببهحداکثری و متناسب با پتانسیل موجود، 

های حدی همچون سیل نیاز به اطلاعت با جزئیات بیشتری وجود دارد که عدم ارائه این جزئیات در اخطارها و یدهپدای است اما بر
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شده بینییشپشود. شاید نبود این جزئیات همانند مقدار بارش تجمعی یمهشدارهای سازمان هواشناسی قبل از رخداد سیل مشاهده 

ی هابارشنیز همانند سایر  89ی سنگین فروردین هابارشیاس محلی سبب شده است که رفتار مقی با بیشینه بارش در هامکانو 

ی انجام نشود. از طرف دیگر نبود خوببهی مربوطه هاسازمانو  هاارگانلازم و کافی در این زمینه از سوی  تامااقددیگر تصور شود و 

در میهای راداری کافی در مناطق مختلف کشور که نقش مهمیستسهای خودکار و بویژه  تجهیزات مناسب همانند ایستگاه

سازی های مربوط به برخطرو ایجاد زیرساختینازاکند دلیلی بر کمبود اطلاعات ارائه شده باشد. یمایفا  مدتکوتاهها بینییشپ

است، ایجاد شبکه راداری با پوشش مناسب های آب و هواشناسی و سامانه مانیتورینگ مشابه با آنچه در استان خوزستان برقرار ایستگاه

ی بارشی هاسامانهبینی یشپیز، یک ضرورت اساسی محسوب گردیده و انجام آممخاطرهیژه مناطق سیل خیر و وبهدر سطح کشور و 

خدادهای حدی در هنگام ر با امکانات موجود و از طرف دیگر دریافت داده صرفاً بر مبنای قرائت مستقیم متصدیان مدتکوتاهقوی در 

 رسد.کافی به نظر نمی

 بههای هواشناسی و تجهیزات مربوط از طرف دیگر توزیع مکانی ایستگاه از نظر ارتفاعی نشان داد که در بسیاری از موارد ایستگاه

ن دسترسی آسان که امکا اندشدهی نصب هامکانیری پارامترهای هواشناسی و هیدرولوژی سازمان هواشناسی و وزارت نیرو در گاندازه

رو این شرایط سبب شده است که در بسیاری از ینازاباشد.  در برنداشتهفراهم باشد و از طرف دیگر هزینه مالی زیادی نیز  هاآنبه 

بنابراین ضروری ؛ ی در دسترس نباشداعتمادقابلمناطق کوهستانی و یا مناطق با محدودیت دسترسی اطلاعات هیدرو اقلیم دقیق و 

های هواشناسی از یستگاهای انجام شود که شبکه اگونهبهیابی ایستگاه مکاناست که در برنامه جدید سازمان هواشناسی و وزارت نیرو 

ای واقع هیستگاهای هادادهسیلاب از  برآوردی هیدرولوژیکی در هامدلعملکرد بهتر  منظوربه مثالعنوانبهکارآمدی بهتر برخوردار شود. 

 در محل حوضه آبریز استفاده کند.

یژه برای وبهدهد که استفاده از تکنولوژی رادار آسا نشان مییلسی شدید و هابارشبررسی تجربیات سایر کشورها درگیر  

های یدهپدیر ثتأتوان با هشدارهای لازم ساکنان مناطق تحت یمباشد و یمساعت بسیار مفید  12و کمتر از  مدتکوتاههای بینیپیش

کیلومتری را پوشش  253رادار تا شعاع  9در سطح کشور،  شدهنصب رادار 8یز را تخلیه کرد. در داخل ایران از مجموع آممخاطره

یژه در مناطق سیلابی همانند لرستان، شعاع وبهدهند، اما باید این نکته را در نظر گرفت که با توجه به توپوگرافی پیچیده کشور یم

باشد. یمکمتر از این مقدار  مراتببههای راداری یستمسیر تأثیر نیست و شعاع واقعی تحت پذامکانیلومتر عملاً در سطح زمین ک 253

های یستمسهای حدی، افزایش تعداد و رخدادی مدتکوتاهبینی یژه پیشوبهبینی یشپرو یکی از موارد مهم برای افزایش دقت ینازا

بینی سازمان یشپدر سطح کشور نشان داد که شبکه پایش و  شدهنصبها و تجهیزات یستگاهاراداری کشور است. علاوه بر این بررسی 

های موجود تحقق یستگاهاهواشناسی نیازمند بهبود و ارتقا است که این امر با خرید تجهیزات جدید و همچنین تجهیزات یدکی برای 

 از وها آن بینیپیش و پایش هوا، وضع آمیزمخاطره شرایط یژه تجهیزات مناسب برایوبهیاز سازمان موردنرید تجهیزات خواهد یافت. خ

 احتمالی از حوادث داشته باشد. خساراتبینی و کنترل در پیشمیتواند نقش مهیم هاسیلاب بینیپیش جمله

 

 پیشنهادات -6-11
  های یستگاهاین تجهیزات جدید و همچنین تجهیزات یدکی برای تأمبا  سازمان هواشناسیارتقا و بهبود شبکه پایش فعلی

 فعلی

  های سازمان هواشناسی کل کشور بر اساس برنامه توسعه ششمیستگاهاتوسعه شبکه ملی 

  مالی از و کاهش خسارت احتمدت کوتاههای بینییشپیش دقت در افزا منظوربهافزایش تعداد رادارهای هواشناسی کشور

 رخدادهای حدی جوی

 های سازمان ساعتی از ایستگاه صورتبهها های یکپارچه دریافت خودکار دادهایجاد سامانه منظوربههای لازم ایجاد زیرساخت

 ی وزارت نیروسنجبارانهای هیدرومتری و هواشناسی و ایستگاه

  هاآنبینی یز جوی و چگونگی پایش و پیشآماطرهمخهای یدهپددر ارتباط به  روزبهافزایش نیرو انسانی متخصص و 



92            هیأت ویژۀ شناسی و هواشناسیاقلیمکارگروه 

 هاگزارش ملی سیلاب

  در مناطق کوهستانی و یا مناطق با دسترسی  خودکارتمامهای هواشناسی یستگاهافراهم کردن زیرساخت لازم جهت نصب

 ی مستعد رخدادهای حدی آب و هواییهامکانیژه در وبهمحدود 

 یژه در نواحی کوهستانی و وبهها رو در مناطق با تراکم پایین ایستگاههای سازمان هواشناسی و وزارت نیافزایش تراکم ایستگاه

 های آبریز بالادست حوضه

 گیری برفیزات مربوط به اندازهتجههای برف سنجی و افزایش تعداد ایستگاه 

 نیرو  وزارتهای غیرفعال سازمان هواشناسی و ی ایستگاهاندازراه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 جمهورال سوم رئیسؤس

سال  یط یكشور یسازمان هواشناس یو هشدارها هاینیبشیپ
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 بینی در سازمان هواشناسیفرایند پیش -3-1
مذکور ارائه ها در سازمان بینیدر اینجا با توجه به اطلاعات دریافتی از سازمان هواشناسی کشور نکات مرتبط با فرایند انجام پیش

شود. پیش از وارد شدن به بحث لازم است تا از همکاری مسئولین محترم سازمان هواشناسی جهت در اختیار قرار دادن اطلاعات و می

 های لازم جهت تهیه گزارش حاضر تشکر و قدردانی شود.داده

های رخ داده در کشور در بازه زمانی ا سیلابهای سازمان هواشناسی کشور در ارتباط ببینیدر واقع گزارش حاضر به بررسی پیش

پردازد. البته تاکید این گزارش بیشتر می 1389به صورت اخص و همچنین بازه زمانی مهر تا اسفند  1389تا اردیبهشت  1389اسفند 

 باشد.بینی عددی وضع هوای مورد استفاده در سازمان هواشناسی میهای پیشبر مدل

شده است تا با برگزاری جلسات حضوری با مسئولان و کارشناسان محترم سازمان هواشناسی و  برای رسیدن به هدف تلاش

ها و اطلاعات مورد نیاز از سازمان مذکور در ارتباط با موضوع حاضر دریافت شوند. در این راستا موارد همچنین ارسال پرسشنامه، داده

آید اشاره نمود. اولین موضوع مورد بررسی رویه توان به آنچه که در ادامه مییاند که از جمله آنها ممتفاوتی مورد بررسی قرار گرفته

ای ( و منطقهglobalبینی هواشناسی جهانی )های پیشباشد. مورد دوم به وضعیت مدلها در سازمان هواشناسی میبینیانجام پیش

(limited areaکه در سازمان هواشناسی اجرا شده و یا داده )گیرد، اختصاص دارد. در ادامه وضعیت ورد استفاده قرار میهای آنها م

( در سازمان هواشناسی مورد بررسی قرار گرفته است. سپس در ارتباط با استاندارد مورد ensembleهای همادی )بینیاستفاده از پیش

ست. بعلاوه در ارتباط با امکانات استفاده برای صدور هشدارهای مرتبط با بارش در سازمان هواشناسی بررسی لازم صورت گرفته ا

 است.های هواشناسی اطلاعات لازم کسب شدهافزاری و توان محاسباتی موجود در سازمان هواشناسی جهت اجرای مدلسخت

 

 ها در سازمان هواشناسیبینیمراحل صدور پیش -3-6
که در اینجا ذکرشده براساس استعلام صورت  است. آنچهها در سازمان هواشناسی ارائه شدهبینیدر این بخش رویه صدور پیش

 گرفته از سازمان هواشناسی بوده و لذا متن ارسالی از سوی سازمان مذکور بدون دخل و تصرف در اینجا ذکر شده است.

است که کم و  یمراحل یدارا ینیب شیو صدور پ هی. در واقع تهشود¬یمربوط انجام م یندهایفرآ یپس از ط ینبی¬شیصدور پ"

و  یدبانید های¬)داده یواقع های¬داده شامل داده افتی. پس از درشودیبه شکال مشابه انجام م ینیب شیدر غالب مراکز پ شیب

گذشته،  یروزانه، هوا سکاشنیدر جلسه د ،یعدد یمدلها یماهواره و رادار( و خروج ریاوسطوح استاندارد جو، تص یواقع یهانقشه

 یهاو نقشه یابیمدل ارز ینیب شیو پ یگذشته و فعل طیشرا ندیفرآ نیشده و در ا یروز قبل بررس یعدد یمدلها یرخدادها و خروج

مسئله روز  ،یدی. بر حسب سامانه حاکم همدشود¬یل میو تحل یبررس یروز آت 5 یدر سطوح مختلف برا تهایکم یبرا یهواشناس

 ایمنطقه و  کیوزش باد و گردوخاک در  ایآستانه  ریمقاد/کاهش دما در حد شیافزا یمتفاوت باشد. گاه تواندیم ینیب شیپ

 یهانقشه یدر بررس نیرو است. بنابرا شیروز پ 5از  کیهر  یبرا ینیب شیوابسته به آنها مسئله روز پ راتییهوا و تغ های¬گذرجبهه

شده و متناسب با سطح مخاطرات در  یبررس رگزاریتاث یهادهیچالش و شدت پد نیمهمتر یعدد یمدلها یخروج یهاو نقشه یواقع

و  ینسبت به مخاطرات احتمال یاریو هش یآگاه جادیا یبرا هاهی. اطلاعشودیصورت لزوم علاوه بر بولتن روزانه هشدار صادر م

  یتهایمخرب در فعّال یهوا یراحتمالیبا در نظر گرفتن تاث یجو طیبه شرا یاقدامات و توجه جدّ یاجتناب از برخ یابر ها¬هیاخطار

مهم  یتهایکم یدیهمد یهابا استفاده از نقشه اسیو بزرگ مق یدیهمد یهاهوا، ابتدا سامانه طیشرا یباشد. در مرحله بررسمیمربوط 

که به  ندیفرآ نی. در اشود¬یم یابیارز یمحل یهایداریناپا لیو پتانس اسیمق انیم های¬هو سپس سامان یدر سطوح مختلف بررس

 طیهوا، شرا یعلاوه بر فاکتورها شود،¬یسراسر کشور انجام م ینیب شیپ فتیکنفرانس و با حضور کارشناسان ش دئویو و یصورت گروه

و  لیمثلا در روز تعط رد،گی¬یقرار م یمورد بررس ز،یده مورد انتظار نیبا توجه به مکان و زمان رخداد پد یریپذ بیآس لیو پتانس یمحل

 یهمرفت یداریوقوع ناپا لیبا پتانس یطیشرا نی. در چنروند¬یاطراف شهر م یبه تفرجگاهها شتریبدر فصل گرم، مردم  یآفتاب یبا هوا

 بیآس زانیباشد، با توجه به م هیدر حد اطلاع شدارچنانچه شدت ه طیشرا نیدر ا نی. بنابراابدیمی شیافزا لیس یاحتمال خسارت جان
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از  یدر صورت لزوم مشاوره کارشناس هیو اخطار هیصدور اطلاع ی. براشودیصادر م هیاخطار ب،یدر معرض آس تینسبت به جمع یریپذ

 ".شودیم یهوا غالبا بررس سکاشنید نیو در ح شودیارائه م دهیپد ریدرگ یستاد به استانها

هواشناسی مطرح ها به ویژه در ارتباط با کمیت بارش نیز نکات زیر توسط سازمان بینیهمچنین در مورد نحوه برآورد خطای پیش

 است.شده

است و به  وستهیناپ تیکم کیمتفاوت باشد. بارش  یدبانیبا د تواندیمتفاوت است و م گریکدیمدلها با  یدر موارد مختلف خروج"

 یاریبس یتفاوتها یمدلها گاه یمختلف خروج اسیوابسته است. در فصلها و مق یمرز هیسطح و اثرات لا یکاربر ،یشدت به توپوگراف

 یدبانیبا د یعدد یباشد تفاوت مدلها یهمرفت طیوابسته به شرا یاز بارش تجمع ای¬قابل ملاحظه شکه بخ یطیدارند. مثلا در شرا

ساعت  92تا  24قابل ملاحظه دارد، برآورد  ریبارش تاث ندیفرآ جادیمدل در ا کینامیکه عمدتا د یزمستان یبارشها دراست.  ریچشمگ

 یقابل توجه یاز صحت نسب یاستان اسیبزرگتر و در مق اسیشود(، در مق انیب یبصورت عدد نکهین امدلها غالبا )بدو یخروج

و  یبا توجه به نقش توپوگراف یمحل اسی. اما  در مقشودیمشاهده م زین یشاخص یاتفاوته یعدد یمدلها نیبرخوردار است، گرچه ب

 نیب میمه یهاتفاوت ده،یاز نظر زمان و شدت پد یمانند همرفت، گاه یخط ریعوامل غ ریسطح و تاث یکاربر یهایدگیچیپ نطوریهم

 دهیچیبارش سخت و پ ینیب شیدقّت پ یابیارز ی. بطور کلشودیساعت هم مشاهده م 24بازه  یبرا یمدل و رخدادها حت یهایخروج

 دانیاستخراج م ینبود مشاهدات به قدر کاف یاست و از طرف یهمرفت یهاو بخصوص بارش دهیپد نیا یوستگیاست که علت آن ناپ

 "... .ستین آسانو رخداد بارش چندان  ینیب شیپ یسنج یدرست نیو بنابرا کندیهمراه م یاریبس یبهایعملا با تقر زیرا ن یبارش واقع

 

 بینی همادیپیش-3-3
آشوبناک سامانه یک شود. از آنجا که جو های همادی نکاتی بسیار مختصر در باب آنها مطرح میبینیدر اینجا نظر به اهمیت پیش

(chaotic )طور کامل با هم متفاوت ها بهبینیشرایط اولیه ممکن است پیش های جوی هر قدر کامل باشند با تغییر اندکی درمدل ،است

به طور  ،بینیبا یک پیش توانصورت ذاتی خطا دارند، نمیو با توجه به اینکه خود مدل و شرایط اولیه مدل به باشند. به همین دلیل

ها، بینیهدف بهبوددادن پیشبا ( 1894( و لیت )1828. ابشتاین )استیک دبینی به واقعیت نزقطعی اطمینان داشت که این پیش

ها استفاده شود. این مجموعه یک بینیاز پیش ایبینی قطعی داشته باشیم از مجموعهپیشنهاد دادند که به جای اینکه فقط یک پیش

بینی ، پیشبینیاین روش پیشدر واقع د و نشونامیده می 2عضو همادیاز اعضای این گروه یک که هر کدام دهد تشکیل میگروه را 

 .دارد نام 3همادی

 دانشمندان میلادی 83 دهه . تا اوایلاستداده هوا رخ ( وضع)عملیاتی عددی هایبینیدر پیش اساسی تغییری ذشتهسه دهه گدر 

 از بهترین ایمجموعه ازایبه که معنی دیدند. بدینمی ذاتًا قطعی مسئله یک صورتهوا را به وضع بینیپیش و هواشناسان جوی علوم

 )همچون پیچیده محاسباتی تجهیزات مجهز به، بینیمراکز پیش آید.می دستهوا به وضع عددی بینیپیش ، بهترینورودی هایداده

جو اجرا  دهآین وضعیت قطعی بینیتولید پیش بودند، برای شده طراحی دقتبه هوا را که وضع عددی بینیپیش هایمدلها(، ایانهاَبَرر

 دگرگون همادی هایبینیپیش هوا با اعمال وضع بینیپیش مروزها شوند ولیمیحاضر نیز اجرا  در حال مراحل این کردند. اگرچهمی

در  که هوا است عوض بینیپیش عددی هایمدل( 133تا  5 بین معمولاً) اجرای چندین دربرگیرنده همادی بینیپیش . یکاستشده

هستند( با  بینی)خطا( در پیش قطعیت عدم اصلی منبعدو  در واقع بر جو )که حاکم معادلات عددی بیان و یا نحوه اولیه شرایط

 (.2335 ،یو رافتر نگیتی)جن هستند متفاوتیکدیگر 

 یک صورتبه بایستمی ، در طبیعتو بیشتر از آن مدتمیان هایبینیپیش ها و بالاخصبینیپیش که استشده مشخصملاً کا

 بررسی قابل اولیه در شرایط تفاوت با اندکی مدل یک هایبینیپیش بین از اختلافئله مس شوند. این تلقی قطعی و نه تصادفی مسئله

 هایاز حل ایمجموعه بایستمی آن جایهمنفرد اعتبار ندارد و ب حل یک عددی لمد یک برای داد که نشان (1823)باشد. لورنز می

_______________________________________________________________________________________ 
2- Ensemble member 

3- Ensemble Forecasting 
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در  اولیه شرایط با اینکه است مشخص شکل در این طور کههمان .استشده داده نشان 1-3شکل در  نکته . اینرا درنظر گرفت ممکن

 این به ،باشدمیاز یکدیگر  متفاوتملًا کا مدل پیشرفت مسیرهای خاص مانز یک از گذشت با یکدیگر دارند بعد اندکی ابتدا تفاوت

و  نیست قطعی دیگر حل مانز این بعد از گذشت کرد ولی تلقی و قطعی معینرا  ( حلمدت )کوتاه مانیحد ز تا یک توانمی که معنی

 شود.  درنظر گرفته ممکن حل دسته یک تصوربه حل بایستمی

 

 
 دارند. دایره با هم اندکی تفاوت که اولیه از شرایط هر یک برای مشخص مسیرهایبا  همادی بینیپیشای وارهطرح شکل -1-3 شکل

 دهد.می را نشان بینیپیشیج نتا قطعیت عدم راست سمت و بیضی اولیه در شرایط قطعیت عدم هدهندموجود نشان

 

 مناسب ارائه ، عدمجنتای انحراف دارد چراکه مدل خروجی ماریآ پردازشپس نیاز به همادی بینیپیش یک ملکا توان درک

 را به احتمالی هایبینیها پیشدارند. گروه و بررسی توجه نیاز به مشاهداتو  مدل مکانی هایمقیاس و تفاوت بینیپیش خطاهای

و  آب خطرات میزان تعیین مکانا احتمالی هایبینیکنند. پیشمی مینتأ هوا در آینده وضع هایکمیت برای احتمالی هایتوزیع شکل

عنوان نمونه، )به هستند قطعی هایبینیپیش به نسبت بیشتری اقتصادی ارزش کنند و دارایمی فراهممیک صورترا به هوایی

 :(2311)وارنر  باشدمیموارد زیر  ملشا همادی بینیپیش اصلی دو هدف .(2333ریچاردسون 

 گروهی صورتبه گیریمتوسطاز  منفرد با استفاده هایبینیبهبود پیش 

 هابینیپیش به اعتماد نسبت درجه برای تخمین یک آوردن فراهم 

 غیرقطعی هایمؤلفهبخشد، زیرا میبهبود  گروهی صورتبه گیریمتوسطمنفرد را با  هایبینیپیش همادی بینیپیش

 اعضای همه در بین را که هاییمؤلفه گیریمتوسط این د و همچنینشونمی از آنها خارج گیریمتوسطمنفرد با  هایبینیپیش

بسیار  بینیپیش اولیه در روزهای همادی روش به شده انجام هایبینیدارد. پیشمی نگه محفوظباشند می مشترک گروهی بینیپیش

 باشند: میزیر  صورتاستاندارد به همادی بینیپیش یک هایباشند. المانمیمنفرد  هایبینیتر از پیشدقیق

 (.پریشیدگی کردن اضافه بدون شدهمشاهده شوند )شرایطمی شروع اولیه شرایط تخمین از بهترین که کنترلی هایبینیپیش 

 شوند.می شروع شدهمقادیر پریشیده منهایو  اضافه به کنترلی اولیه از شرایط که همادی هایبینیپیش 

 گروهی متوسط 

 جو واقعی تغییرات 
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 ایهای منطقهبینی همادی و مدلپیش-3-4
های اخیر مورد توجه قرار گرفته نیز در سال WRFای همچون مدل مقیاس منطقههای میانبینی همادی به مدلمسئله اعمال پیش

های جهانی را با خود به همراه دارد و به ای نکات مربوط به عدم قطعیت موجود در مدلمقیاس منطقهاست. در واقع یک مدل میان

گام ایجاد یک سامانه باشد نیز حضور دارد. بنابراین هنعلاوه در آن عدم قطعیت مهم دیگری نیز که ناشی از شرایط مرزی جانبی می

های جهانی و همچنین نکات مربوط به عدم بایست نکات مربوط به مدلمی WRFمقیاسی مانند ای میانهمادی برای یک مدل منطقه

های کند که ریشه عدم قطعیت در مدل( اشاره می2331قطعیت در مرزهای جانبی را با هم درنظر گرفت و سامانه را ایجاد نمود. توث )

 در سه نکته نهفته است: WRFمقیاس مانند مدل میان

 عدم قطعیت مرتبط با شرایط اولیه 

 عدم قطعیت مرتبط با شرایط مرزی 

 های فیزیکیهای مرتبط با پارامترسازیهای عددی آن و بخشعدم قطعیت مرتبط با مدل یعنی عدم قطعیت مربوط به بخش 

 

 بینی همادی در سازمان هواشناسی کشورپیش-3-5
با توجه به استعلام انجام شده و همچنین جلسات حضوری با کارشناسان و نمایندگان محترم سازمان هواشناسی کشور در حال 

شود )البته در در سازمان هواشناسی استفاده نمی GEFSهای همادی جهانی در دسترس همچون مدل های سامانهحاضر از خروجی

شود ولی در ملاقات حضوری با نماینده محترم های سامانه همادی استفاده میاز از خروجیپاسخ به نامه ارسالی ذکر شده که حسب نی

ای گیرند(. بعلاوه مدل منطقههای مذکور مورد استفاده قرار نمیسازی دادهسازمان هواشناسی ذکر شد که به علت کمبود فضای ذخیره

 مورد استفاده نیز دارای این ویژگی نیست.

ها، مدل های خروجیسازی دادهافزارهای مورد نیاز برای ذخیرهشد در حال حاضر ظاهرا به علت کمبود سخت گونه که ذکرهمان

شود که شوند. لذا پیشنهاد میاستفاده نمی GEFSهای مدل همادی مورد استفاده قرار گرفته و خروجی GFSتنها خروجی کنترل مدل 

ها، سازمان هواشناسی به سمت استفاده از مزایای سازی دادهرد نیاز برای ذخیرههمزمان با رفع موانع بر سر تامین تجهیزات مو

 های همادی حرکت کند.بینیپیش

 

 هوا هشدارهای وضع -3-2
ترین عنوان حیاتیها را بههواشناسی ملی است و شاید بتوان آن سرویس هر هایوظیفه یکی از مهمترین هوا،وضع صدور هشدارهای

های هواشناسی بواسطه بینیدانست. با توجه به رشد پیش شود،می ارائه شهروندان به کهمیهواشناسی عمو خدمات مجموعهخدمت از 

 توسعه گذشته دهه چند هواشناسی نیز طی هایسرویس توسط هواهشدارهای وضع صدور هوا،بینی وضعهای عددی پیشظهور مدل

 .داشته باشد و اقتصاد جامعه تواند تاثیر بسزایی برفرین آب و هوایی می شرایط وقوع مکان و زمان. است قابل توجهی یافته

با توجه به استعلام انجام شده از سازمان هواشناسی در ارتباط با اینکه از چه استانداردی برای صدور هشدارهای هواشناسی و به 

ان صدور اطلاعیه و اخطار اشاره شده است. البته در مورد های تعیین شده و همچنین زمشود به آستانهویژه برای بارش استفاده می

تواند مشابه با رویه مورد استفاده در مرکز ها چه مقدار هستند به موردی اشاره نشده است. البته اشاره شده که رویه میاینکه آستانه

 شود.ور اشاره میهشدارهای هواشناسی اروپا باشد. لذا در ادامه به هشدارهای مورد استفاده در مرکز مذک

وسیله های هواشناسی اروپایی است و بهسرویس ( که شبکه/http://eumetnet.euگاه )به آدرس وب  EUMETNETسازمان 

گاه رس وبای جامع برای هشدارهای هواشناسی طراحی کرده است )به آدشود، سامانهمیهواشناسی حمایت سازمان جهانی 

http://www.meteoalarm.eu/هوا مربوط به کمیت بارش بندی هشدارهای وضع(. در اینجا و بر اساس استاندارهای این سامانه طبقه

 باشد:شرح ذیل میبه

http://eumetnet.eu/
http://www.meteoalarm.eu/
http://www.meteoalarm.eu/
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 هشدار زرد

به  است که این زرد سطح در هواوضع  اخطار شود. مفهومشناخته می 5هواو یا اخطار وضع 4اولین هشدار تحت عنوان شرایط زرد

 اقدامات شود داده اجازه آنها فعالیتشان هستند اطلاع داده شود و به و یا مکانی موقعیت بدلیل خطر معرض در که افرادی کلیه

 .دهند انجام پیشگیرانه

 باشد:صورت زیر می معیار صدور هشدار زرد برای کمیت بارش در استاندارد مذکور به

  ساعت 24میلیمتر یا بیشتر در  53تا  33بارش تجمعی بین 

  ساعت 12میلیمتر یا بیشتر در  43تا  25بارش تجمعی 

  ساعت 2میلیمتر یا بیشتر در  33تا  23بارش تجمعی 

 

 هشدار نارنجی

 نارنجی هوا در سطحوضع  هشدارهای از دسته شود. اینشناخته می 9هوایا هشدار وضع 2شرایط نارنجیدومین هشدار تحت عنوان 

 قرار تأثیر تحت مناطق در که کسانی و بایستی تمام. دارد مورد تهدید مناطق در افراد بر توجهی قابل تأثیر که شرایطی است برای

 .کرد آماده روپیش شرایط برای مناسب نحوی به دارند

 باشد:استاندارد مذکور به صورت زیر میمعیار صدور هشدار نارنجی برای کمیت بارش در 

  ساعت 24میلیمتر یا بیشتر در  93تا  53بارش تجمعی بین 

  ساعت 12میلیمتر یا بیشتر در  53تا  43بارش تجمعی 

  ساعت 2میلیمتر یا بیشتر در  43تا  33بارش تجمعی 

 

 هشدار قرمز

 هوای شدیدهشدار قرمز برای وضع شود. سطحشناخته می 8هوای شدیدو یا  هشدار وضع 9شرایط قرمزسومین هشدار تحت عنوان 

 این حالت ها وجود دارد؛های آنشود. نیاز به اقداماتی برای حمایت و حفاظت از افراد و داراییصادر می نادر نسبتا رویداد یک برای

 ها باشد.خانههای امن و ساختمان در ماندن و یا خطر از منطقه موقت افراد تواند همراه با انتقالمی

 باشد:معیار صدور هشدار قرمز برای کمیت بارش در استاندارد مذکور به صورت زیر می

  ساعت 24میلیمتر یا بیشتر در  93بارش تجمعی 

  ساعت 12میلیمتر یا بیشتر در  53بارش تجمعی 

  ساعت 2میلیمتر یا بیشتر در  43بارش تجمعی 
 

 

و  لیدر زمان قبل از س یسازمان هواشناس یهاو هشدار هاینیب شیچند نمونه از پ یلرح و تحلش -3-1

 لیزمان وقوع س

_______________________________________________________________________________________ 
4- STATUS YELLOW 
5- weather alert 
6- STATUS ORANGE 

7- weather warning 
8- STATUS RED 

9- Severe Weather Warning 
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بینی وضع هوای مورد استفاده در های پیشای از وضعیت کنونی مدلدر این قسمت و در ابتدا پیش از ورود به بحث اصلی خلاصه

 شود.سازمان هواشناسی و سایر مراکز ارائه می

 مورد استفاده در سازمان هواشناسی و سطح کشوربینی های پیشوضعیت کنونی مدل 

بینی مورد استفاده در سازمان هواشناسی کشور و های پیشهای صورت گرفته وضعیت مدلدر این بخش از کار با توجه به بررسی

 گیرند، مورد بررسی قرار گرفته است.هایی که در سایر نهادها مورد استفاده قرار میهمچنین دو مورد از مدل

 

 سازمان هواشناسی کشور 

های جهانی مورد استفاده شود. یکی از مدلهای دو مدل جهانی استفاده میهای سازمان هواشناسی کشور از خروجیبینیدر پیش

درجه  5/3های مدل مذکور و با تفکیک باشد. در سازمان هواشناسی از دادهاست که متعلق به هواشناسی فرانسه می ARPEGEمدل 

ساعت( در اختیار سازمان هواشناسی قرار  92های این مدل به مدت سه روز )بینیشود. بازه زمانی پیشافقی استفاده می در راستای

های مدل مذکور توسط یک سامانه و در قالب خاص و برای مدت زمان محدود در اختیار سازمان هواشناسی قرار گیرد. خروجیمی

شوند. بعلاوه های مدل مذکور در سازمان هواشناسی ذخیره و نگهداری نمیها و یا خروجیادهداشته و با توجه به اطلاعات کسب شده د

های این مدل برای صدور هشدار بینیساعت است لذا امکان استفاده از پیش 92بینی در دسترس این مدل با توجه به اینکه بازه پیش

 روز، فراهم نخواهد بود. 5یا  4 در صورت نیاز برای بازه زمانی بزرگتر به عنوان مثال برای

های مدل بوده و داده NCEPاست که متعلق به مرکز  GFSدیگر مدل جهانی مورد استفاده در سازمان هواشناسی کشور مدل 

درجه در  5/3های مدل مذکور و با تفکیک صورت رایگان در اختیار است. در سازمان هواشناسی کشور از دادهمذکور در حال حاضر به

های خروجی سامانه همادی مدل مذکور گیرد. البته از دادهروز مورد استفاده قرار می 9به مدت  بینیستای افقی و بازه زمانی پیشرا

باشد. لازم به ذکر های خروجی مدل مذکور میسازی دادهشود. ظاهرا دلیل اصلی عدم امکان ذخیرهاستفاده نمی GEFSیعنی مدل 

شوند. به علت بازه برای بازه زمانی کوتاه مدت نگهداری شده و سپس پاک می GFSهای مدل اسی خروجیاست که در سازمان هواشن

یا  4های این مدل برای صدور هشدار در صورت نیاز برای بازه زمانی بینیامکان استفاده از پیش GFSهای مدل بینیروزه پیش 9زمانی 

 فراهم است. ARPEGEروز آینده برخلاف مدل  5

 WRF (Weather Resarch andای روز مدل منطقههای دو مدل فوق در سازمان هواشناسی به صورت دو بار در شبانهاوه بر دادهعل

Forecasting شود. در ادامه مشخصات مدل با توجه به تنظیمات مدل که به کارگروه ارسال شده و روزه اجرا می 5( نیز برای بازه زمانی

شود. مدل مذکور برای دو حوزه محاسباتی تو در تو و با همچنین مذاکرات شفاهی با نماینده محترم سازمان هواشناسی، ارائه می

باشند. البته با توجه به اینکه تراز می 33شود. تعداد ترازهای قائم مورد استفاده در مدل برابر اجرا میکیلومتر  8و  29های افقی تفکیک

مورد  WRFتراز قائم در دسترس هستند مشخص نیست که چرا در مدل  49درجه با تعداد  5/3با تفکیک افقی  GFSهای مدل داده

 namelistتراز قائم )با توجه به فایل  33نیز با  WRFدریافت شده و مدل  GFS تراز از مدل 32استفاده در سازمان هواشناسی تعداد 

 شود.ارسال شده از سوی نماینده محترم سازمان هواشناسی( اجرا می

افزار توسط سخت WRFروزه مدل  5همچنین با توجه به اطلاعات کسب شده از نماینده محترم سازمان هواشناسی برای اجرای 

شود. با توجه به زمان صرف شده برای اجرای مدل و توان دقیقه زمان صرف می 93در سازمان هواشناسی حدود محاسباتی موجود 

افزار رسد که از توان محاسباتی سختاعلام شده از سوی سازمان، زمان مذکور بسیار زیاد بوده و به نظر می 13.9TFLOPSمحاسباتی 

 شود.به خوبی استفاده نمی

شوند. در عین حال ها برای بازه زمانی کوتاه مدت نگهداری شده و سپس پاک میدر سازمان هواشناسی خروجیبرای این مدل نیز 

یا  4های این مدل برای صدور هشدار در صورت نیاز برای بازه زمانی بینیها امکان استفاده از پیشبینیروزه پیش 5به علت بازه زمانی 

 روز آینده فراهم است. 5
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های مدل های خروجیکه در اینجا باید به آن اشاره نمود این است که در سازمان هواشناسی بازه زمانی نگهداری دادهمینکته مه

های مذکور در دسترس نخواهند بود و در عمل امکان انجام هر ای مورد استفاده کوتاه است و لذا پس از مدتی دادهجهانی و منطقه

ها و به صورت پیش فرض در دسترس نیستند و نقشه ARPEGEهای مدل ها غیرممکن است. دادهگونه تحلیل و بررسی روی این داده

های حاصل نیز پس از یک بازه زمانی کوتاه در دسترس نیستند. لذا در اینجا زمانی که برای انجام بررسی درخواست سایر خروجی

 WRFها ارسال نشد و برای مدل ی مربوط به بازه زمانی سیلاباداده GFSهای مذکور به سازمان هواشناسی ارسال شد برای مدل داده

سازد. لذا در اینجا برای انجام را ناممکن میمیهای خروجی ارسال گردید و لذا در عمل امکان هر گونه بررسی کنیز تنها نقشه

با توجه  GFSها برای مدل شود. ولی بررسیای تنها به صورت کیفی مقایسه انجام میاند برای مدل منطقههایی که در ادامه آمدهبررسی

 ها از یک منبع دیگر امکان انجام مقایسه به صورت کیفی فراهم شده است.به دریافت داده

های هواشناسی باز بودن مدل ای ذکر این نکته ضروری است که در دسترس و متنبعلاوه در اینجا در ارتباط با مدل منطقه

ای که مورد نظر است استفاده کرده و توان ابتدا به ساکن در هر منطقهبه این معنی نیست که از مدل می WRFای مانند مدل منطقه

های مناسبی برای منطقه مورد نظر ما شود. در واقع متن باز فرض منجر به جوابتوقع داشته باشیم که استفاده از مدل به صورت پیش

گیرد به عنوان مزیت است ولی زمانی که سط افراد با تخصص و تجربه کافی صورت میبودن مدل زمانی که توسعه سامانه عملیاتی تو

روند به دلیل عدم آگاهی در ارتباط با جزئیات و موارد مهم مرتبط با هایی میافراد با تجربه و تخصص ناکافی به سراغ چنین مدل

 د. های سامانه شوتواند منجر به خطا در خروجیهای عملیاتی میبینیپیش

 پژوهشکده هواشناسی و علوم جو 

گیرد، در پژوهشکده ای که در سازمان هواشناسی مورد استفاده قرار میبینی عددی وضع هوای منطقهعلاوه بر سامانه پیش

جهت  WRFای ای وضع هوا با استفاده از مدل منطقهبینی منطقههواشناسی و علوم جو که به سازمان وابسته است یک سامانه پیش

بینی سیل نیز توسعه داده شده است که داده ورودی شود. البته در این پژوهشکده یک سامانه پیشبینی بارش اجرا میانجام پیش

مورد استفاده در این سامانه منطقه ایران را شامل شده و  WRFگردد. حوزه محاسباتی مدل بارش آن توسط مدل مذکور تامین می

شوند. با توجه ساعته صادر می 123های مدل برای بازه زمانی بینیکیلومتر است. پیش 5در این مدل برابر  تفکیک افقی مورد استفاده

های آن های آبریز دادهروز اجرا شده و برای تعدادی از حوزهبه گزارش دریافت شده از پژوهشکده این مدل به صورت یک بار در شبانه

هایی را که در پژوهشکده هواشناسی برای آنها سامانه هشدار حوضه 2-3شود. شکل اده میبه سامانه هشدار سیل مورد استفاده فرست

 گذارد.سیل توسعه داده شده، به نمایش می

 



82            هیأت ویژۀ شناسی و هواشناسیاقلیمکارگروه 

 هاگزارش ملی سیلاب

 
 های دارای سامانه هشدار سیل در پژوهشکده هواشناسی و علوم جو.حوضه -6-3 شکل

 

 بینی هواشناسی نهاجاسامانه هوشمند پیش  

بینی هواشناسی نهاجا )نیروی هوایی ارتش جمهوری بینی هواشناسی فعال در کشور، سامانه هوشمند پیشپیشهای یکی از سامانه

دانشگاه تهران و متخصصان مدیریت هواشناسی نهاجا میایران( است که از حدود سه سال پیش و با همکاری اعضای هیئت عل میاسلا

 و تخصصی هواشناسی مورد نیاز نهاجا توسعه داده شده است. میزهای عمواست. سامانه مذکور جهت تامین نیاتوسعه داده شده

باشد. اعضای سامانه مذکور بر اساس می WRFای سامانه مذکور یک سامانه همادی توسعه داده شده برای مدل بخش مدل منطقه

شوند. در حال حاضر این اولیه تهیه می( در شرایط perturbationهای فیزیکی متفاوت و ایجاد پریشیدگی )ترکیبی از پارامترسازی

بینی گردوخاک در محدوده خاور میانه با باشد. بعلاوه در مرکز مذکور یک سامانه همادی نیز برای پیشعضو می 21سامانه دارای 

را دربر  های خاورمیانه و کشور ایراناست. حوزه محاسباتی سامانه مذکور محدودهتوسعه داده شده WRF-Chemاستفاده از مدل 

کند. البته با توجه به استفاده می GFSای این سامانه برای تامین شرایط اولیه و مرزی از مدل گیرند. در حال حاضر مدل منطقهمی

های جهانی جهت تامین شرایط اولیه مرزی سامانه و در عمل استعلام صورت گرفته از این مرکز کارهای مربوط به استفاده از سایر مدل

( ارائه شده 1389) باشند. بخشی از مشخصات این سامانه توسط قادر و همکارانک سامانه همادی چند مدلی در حال انجام میایجاد ی

شود. البته ای از آن ارائه میای نمونههای منطقههای مدل مذکور دریافت شده که در قسمت مقایسه کیفی مدلاست. بخشی از خروجی

 سامانه از طریق مسئولان محترم مدیریت هواشناسی نهاجا قابل استعلام است. های کامل اینمشخصات و ویژگی

 مدل مورد استفاده در مؤسسه تحقیقات آب  

های مدل های انجام شده توسط اعضای محترم کارگروه، مشخص گردید که در مؤسسه تحقیقات آب نیز از خروجیدر طی بازدید

شود، جهت تامین برای منطقه ایران که در محل مؤسسه مذکور انجام می WRFای و همچنین اجراهای مدل منطقه GFSجهانی 

از سه اجرای مدل با سه پیکربندی  WRFشود. برای اجرای مدل آب استفاده میهای روانهای هواشناسی مورد نیاز مدلورودی



      89     ها و هشدارهای سازمان هواشناسی کشوری طی...بینیپیش -سؤال سوم  هیأت ویژۀ       
 هاگزارش ملی سیلاب

 
 

ار داده شده که در بخش مقایسه کیفی های مدل مذکور در اختیار کارگروه قرشود. برخی از خروجیفیزیکی متفاوت استفاده می

 شود.ای از آن ارائه میای نمونههای منطقهمدل

 شود.های مشاهدات ارسالی از سوی سازمان هواشناسی ارائه میها اطلاعات مربوط به دادهدر ادامه و پیش از انجام بررسی

های مشاهدات نیاز است، طی پیگیری صورت گرفته ا به دادههبا توجه به اینکه برای ارزیابی عملکرد مدل: شدههای بارش ثبتداده

 1389ها و در سطح کشور از بازه زمانی مهر ماه ایستگاه میهای ثبت شده بارش را برای تمااز سوی کارگروه، سازمان هواشناسی داده

 89ها )از مهر وت یعنی بازه قبل از وقوع سیلابها برای دو بازه زمانی متفااست. بررسیدر اختیار کارگروه قرار داده 1389تا اردیبهشت 

 ها صورت گرفته است.( و بازه زمانی رخ دادن سیلاب89تا اسفند 

( به عنوان نمونه 2318/  1/  28) 1389بهمن  8( و 2319/  11/  25) 1389آذر  4ها دو تاریخ در بازه زمانی قبل از وقوع سیلاب

ایستگاه  23های مربوط به حدود های این دو تاریخ در نوار غربی کشور از دادهبه تمرکز بارشاند. با توجه مورد بررسی قرار گرفته

 دهد.ها را در نقشه نشان میموقعیت جغرافیایی این ایستگاه 3-3کل استفاده شده است. ش

 

 
برای بازه زمانی پیش از وقوع به عنوان نمونه های بارش ثبت شده آنها های هواشناسی که دادهموقعیت ایستگاه -3-3 شکل

 ها مورد استفاده قرار گرفته است.سیلاب

 

 4های مشاهدات برای دو تاریخ ساعته داده 24های بارش تجمعی برای اطلاع از نحوه توزیع بارش ثبت شده در محدوده بالا نقشه

 4-3هایهای مربوط به دو تاریخ مذکور در شکلنقشهاند. ( تهیه شده2318/  1/  28) 1389بهمن  8( و 2319/  11/  25) 1389آذر 

توان مشاهده نمود که گذارند. میبه نمایش می های مذکورتاریخ UTC 00ساعته را برای ساعت  24به ترتیب بارش تجمعی  5-3و 

 متر ثبت شده است.میلی 53ساعته بیشتر از  24های تجمعی برای هر دو تاریخ در مناطقی بارش

 



89            هیأت ویژۀ شناسی و هواشناسیاقلیمکارگروه 

 هاگزارش ملی سیلاب

 
های سازمان هواشناسی در محدوده غربی کشور شده در ایستگاههای ثبتساعته مربوط به داده 64نقشه بارش تجمعی  -4-3 شکل

 (6119/  11/  65) 1381آذر  4برای مورخ 

 

 
کشور های سازمان هواشناسی در محدوده غربی شده در ایستگاههای ثبتساعته مربوط به داده 64نقشه بارش تجمعی -5-3شکل 

 (6118/  11/  68) 1381بهمن  8برای مورخ 



      88     ها و هشدارهای سازمان هواشناسی کشوری طی...بینیپیش -سؤال سوم  هیأت ویژۀ       
 هاگزارش ملی سیلاب

 
 

های مازندران، گلستان، های موجود در محدوده استانهای مشاهدات ثبت شده در ایستگاهها نیز دادهبرای بازه زمانی وقوع سیلاب

های ثبت شده مجموع دادهدر اختیار کارگروه قرار گرفت. در  1389تا اردیبهشت  1389لرستان و خوزستان برای بازه زمانی اسفند 

ایستگاه برای استان لرستان،  14ایستگاه برای استان مازندران،  15ها ارسال شده است که شامل ایستگاه در محدوه این استان 24برای 

ر های مذکور در پیوست الف ذکباشند. مشخصات ایستگاهایستگاه برای استان گلستان می 15ایستگاه برای استان خوزستان و  23

 دهد.های مذکور را در نقشه نشان میموقعیت جغرافیایی ایستگاه 2-3کل است. ششده

 

 
ها در اختیار قرار گرفته های بارش ثبت شده آنها برای بازه زمانی وقوع سیلابهای هواشناسی که دادهموقعیت ایستگاه -2-3شکل 

 است.

 

ساعته  24های بارش تجمعی های مورد مطالعه نقشهدر اینجا نیز برای اگاهی از نحوه توزیع بارش ثبت شده در محدوده استان

اند. این ( تهیه شده2318/  33/  29) 1389فروردین  9تا  (2318/  33/  13) 1389اسفند  18های مشاهدات برای بازه زمانی داده

اند. در های مذکور در پیوست ب ارائه شدهکنند. نقشههای مشاهدات فراهم میها را با دادهمدل روجیها امکان مقایسه کیفی خنقشه

ساعته را برای  24به ترتیب بارش تجمعی  9-3و  9-3های شکلشوند. های مربوط به دو تاریخ آورده میاینجا به عنوان نمونه نقشه

توان گذارند. می( به نمایش می2318/  33/  22) 1389فروردین  2( و 2318/  33/  19) 1389اسفند  29های تاریخ UTC 00ساعت 

ای از نقاط به ساعته در پاره 24بارش تجمعی  1389فروردین  2مشاهده نمود که به عنوان مثال برای محدوده استان لرستان در مورخ 

 متر رسیده است.میلی 133بیش از 

 



133            هیأت ویژۀ شناسی و هواشناسیاقلیمکارگروه 

 هاگزارش ملی سیلاب

 
اسفند  61های سازمان هواشناسی برای مورخ شده در ایستگاههای ثبتساعته مربوط به داده 64نقشه بارش تجمعی -1-3شکل 

1381 (19  /13  /6118) 

 

 
فروردین  2های سازمان هواشناسی برای مورخ شده در ایستگاههای ثبتساعته مربوط به داده 64نقشه بارش تجمعی  -1–3شکل 

1389 (62  /13  /6118) 

 

  



      131     ها و هشدارهای سازمان هواشناسی کشوری طی...بینیپیش -سؤال سوم  هیأت ویژۀ       
 هاگزارش ملی سیلاب

 
 

 ها و هشدارهای سازمان هواشناسی برای بازه زمانی قبل از سیلاببینیای از پیشارائه نمونه-3-9
 1389بهمن  8( و 2319/  11/  25) 1389آذر  4هشدارهای سازمان هواشناسی را برای دو تاریخ بینی و ای از پیشدر اینجا نمونه

ساعته بارش  82بینی پیشبه ترتیب  13-3 و 8-3 هایشوند. شکل( به عنوان نمونه و به صورت کیفی ارائه می2318/  1/  28)

را  GFSو همچنین میانگین همادی مدل  GFSجهانی  ز مدلحاصل ا (2319/  11/  25) 1389آذر  4 ساعته برای مورخ  24تجمعی 

 1389بهمن  8 ساعته برای مورخ  24ساعته بارش تجمعی  123بینی یشترتیب پنیز به 12-3و  11-3های کنند. بعلاوه شکلارائه می

گذارند. با مقایسه کیفی این را به نمایش می GFSو همچنین میانگین همادی مدل  GFSجهانی  حاصل از مدل (2318/  1/  28)

صورت کیفی بارش و شدت توان مشاهده نمود که بهمی 5-3و  4-3های های مشاهدات ثبت شده ارائه شده در شکلها و دادهخروجی

 بینی شده است. یشبینی شده است. اگرچه اغلب میزان بارش کمتر از حد واقعی پروز قبل توسط مدل پیش 5تا  4آن در بازه زمانی 

 

 
 1381آذر  4برای مورخ  GFSساعته مربوط به اجرای کنترل مدل جهانی  64ساعته بارش تجمعی  82بینی نقشه پیش -8-3شکل 

(65  /11  /6119 ) 

 



132            هیأت ویژۀ شناسی و هواشناسیاقلیمکارگروه 

 هاگزارش ملی سیلاب

 
 1381آذر  4 برای مورخ GFSمدل جهانی میانگین همادی ساعته مربوط به  64ساعته بارش تجمعی  82بینی نقشه پیش -11-3شکل 

(65  /11  /6119 ) 

 

 
 1381بهمن  8برای مورخ  GFSساعته مربوط به اجرای کنترل مدل جهانی  64ساعته بارش تجمعی  161بینی نقشه پیش -11-3شکل 

(68  /1  /6118) 

 



      133     ها و هشدارهای سازمان هواشناسی کشوری طی...بینیپیش -سؤال سوم  هیأت ویژۀ       
 هاگزارش ملی سیلاب

 
 

 
بهمن  8 برای مورخ GFSمدل جهانی میانگین همادی ساعته مربوط به  64ساعته بارش تجمعی  161بینی نقشه پیش -16-3شکل 

1381 (68  /1  /6118) 

 

گذارند. های صادر شده توسط سازمان هواشناسی را برای دو تاریخ فوق به نمایش میبه ترتیب اخطاریه 14-3 و 13-3 هایشکل

به میزان بارش به صورت  89/  8/  1اند. در اخطاریه مربوط به تاریخ البته هشدارها برای بازه زمانی سه روز قبل از بارش صادر شده

باشد. در هر حال برای دو تاریخ مذکور نیز پراخته شده است که خود نکته مثبتی در این اخطاریه فارغ از میزان دقت آن میمیک

هشدارهای لازم البته از سه روز قبل توسط سازمان هواشناسی صادر شده است که عملکرد قابل قبول این سازمان را از این دیدگاه 

های صادر شده با توجه به شدت بارش نکاتی است که بینی و همچنین نوع اخطاریهدهد. البته ملاحظات مربوط به دقت پیشان مینش

 است.در ادامه به آن پرداخته شده



134            هیأت ویژۀ شناسی و هواشناسیاقلیمکارگروه 

 هاگزارش ملی سیلاب

 
 1381آذر  1های سازمان هواشناسی صادر شده در مورخ تصویری از یکی از اخطاریه -13-3شکل 

 



      135     ها و هشدارهای سازمان هواشناسی کشوری طی...بینیپیش -سؤال سوم  هیأت ویژۀ       
 هاگزارش ملی سیلاب

 
 

 
 1381بهمن  2های سازمان هواشناسی صادر شده در مورخ یکی از اخطاریه تصویری از -14-3 شکل

 



132            هیأت ویژۀ شناسی و هواشناسیاقلیمکارگروه 

 هاگزارش ملی سیلاب

 ها و هشدارهای سازمان هواشناسی برای بازه زمانی وقوع سیلاببینیای از پیشارائه نمونه-3-8
ها ارائه بینیپیش ای ازها در بازه زمانی وقوع سیل در فصل بعد آمده است. در اینجا به صورت کیفی نمونهبینیبررسی مشروح پیش

 است.تر به فصل بعدی واگذار شدهشده و بررسی جامع

 1389فروردین  2ساعته را برای مورخ  24ساعته مربوط به بارش تجمعی  24ساعته و  82های بینیپیش 12-3 و 15-3 هایلشک

گذارند. مقایسه کیفی این ( اجرا شده در سازمان هواشناسی به نمایش میWRFای )( حاصل از مدل منطقه2318/  33/  22)

ای مورد استفاده در سازمان هواشناسی مقادیر دهد که مدل منطقهنشان می 9-3 های مشاهدات ارائه شده در شکلها با دادهخروجی

 است. بینی کردهبارش را کمتر از مقدار واقعی آن پیش

 GFSجهانی  ساعته برای تاریخ مذکور حاصل از مدل 24ساعته بارش تجمعی  92بینی پیشبه ترتیب  19-3 و 19-3 هایبعلاوه شکل

توان میهای مشاهدات ثبت شده ها و دادهکنند. با مقایسه کیفی این خروجیرا ارائه می GFSو همچنین میانگین همادی مدل 

باشد. البته همان گونه ینی کرده ولی میزان آن کمتر از مقدار واقعی میبمشاهده نمود که اگرچه مدل به صورت کیفی بارش را پیش

 گیرد. در فصل بعد مور بررسی قرار میمیها به صورت ککه ذکر شد نحوه عملکرد مدل

کند. اخطاریه مذکور که سه روز قبل از ارائه می1389فروردین  3صادر شده توسط سازمان هواشناسی را در مورخ  اخطاریه 18-3 شکل

پرداخته نشده و بعلاوه نوع میپردازد. البته در اینجا به میزان بارش به صورت کوقوع سیل صادر شده به مناطق متاثر از سیل می

 های قبل تفاوتی ندارد.و شدت بارش با اخطاریه اخطاریه نیز با توجه به میزان

 

 
 1389فروردین  2سازمان هواشناسی برای مورخ  WRFساعته مربوط مدل  64ساعته بارش تجمعی  82بینی نقشه پیش -15-3 شکل

(62  /13  /6118) 

 



      139     ها و هشدارهای سازمان هواشناسی کشوری طی...بینیپیش -سؤال سوم  هیأت ویژۀ       
 هاگزارش ملی سیلاب

 
 

 
 1389فروردین  2هواشناسی برای مورخ سازمان  WRFساعته مربوط مدل  64ساعته بارش تجمعی  64بینی نقشه پیش -12-3 شکل

(62  /13  /6118) 

 

 
 2برای مورخ  GFSساعته مربوط به اجرای کنترل مدل جهانی  64ساعته بارش تجمعی  16بینی نقشه پیش -11-3 شکل

 (6118/  13/  62) 1389فروردین 

 



139            هیأت ویژۀ شناسی و هواشناسیاقلیمکارگروه 

 هاگزارش ملی سیلاب

 
فروردین  2برای مورخ  GFSمدل جهانی میانگین همادی ساعته مربوط به  64ساعته بارش تجمعی  16بینی نقشه پیش -19-3 شکل

1389 (62  /13  /6118) 

 

 



      138     ها و هشدارهای سازمان هواشناسی کشوری طی...بینیپیش -سؤال سوم  هیأت ویژۀ       
 هاگزارش ملی سیلاب

 
 

 
  1389فروردین  3های سازمان هواشناسی صادر شده در مورخ تصویری از یکی از اخطاریه-18-3 شکل

 

  



113            هیأت ویژۀ شناسی و هواشناسیاقلیمکارگروه 

 هاگزارش ملی سیلاب

 یهابا استاندارد سهیو مقا لیها بر اساس عملکرد انها در زمان سینیب شیپ تیفیک یابیارز -3-11

 یجهان
های مورد استفاده در سازمان هواشناسی در زمان وقوع سیلاب بینیهای پیشخروجی مدلمیدر این بخش به بررسی کیفی و ک

 اند.های مدل)های( جهانی انجام شدهای و همچنین خروجیهای مدل منطقهها برای خروجیشود. بررسیپرداخته می

 

 هواشناسی کشور ای سازمانمقایسه کیفی خروجی مدل منطقه

شود تنها در قالب نقشه به کارگروه ارسال شده که در سازمان هواشناسی اجرا می WRFهای خروجی مدل با عنایت به اینکه داده

 شوند.های مشاهدات مقایسه میاست، در اینجا به عنوان مثال برای دو تاریخ نتایج خروجی مدل به صورت کیفی با داده

 1389اسفند  29 تاریخساعته را برای  24ساعته مربوط به بارش تجمعی  24ساعته و  92های بینیپیش 23-3 تا 23-3 هایلشک

/  22) 1389فروردین  2ساعته را برای مورخ  24ساعته مربوط به بارش تجمعی  24ساعته و  82های بینی( و پیش2318/  33/  19)

 گذارند.ن هواشناسی به نمایش میای اجرا شده در سازما( حاصل از مدل منطقه2318/  33

های مشاهدات اند با دادهارائه شده 23-3 تا 23-3 هایای سازمان هواشناسی که در شکلهای مدل منطقهمقایسه کیفی خروجی

مقدار  ای مورد استفاده در سازمان هواشناسی مقادیر بارش را کمتر ازدهد که مدل منطقهنشان می 9-3 و 9-3 هایارائه شده در شکل

ها استفاده کنند به علت خطای موجود بینیخواهند از این پیشاست. لذا با توجه به این نتایج افرادی که میبینی کردهواقعی آن پیش

 یابد. در آن امکان اینکه در برآورد میزان بارش و شدت آن دچار اشتباه شوند افزایش می

توان مدل های همادی میبینیو همچنین استفاده از مزایای پیش WRFمدل  البته در اینجا باید ذکر کرد که با اجرای درست

شود که سازمان هواشناسی در این زمینه از ای اجرا نمود که شاهد کاهش این خطاها باشیم. پیشنهاد میگونهرا به WRFای منطقه

 تخصص کافی دارند، استفاده نماید.ها که در این زمینه تجربه و دانشگاهمیتجربه و تخصص اعضای محترم هئیت عل

 

 
 1381اسفند  61سازمان هواشناسی برای مورخ  WRFساعته مربوط مدل  64ساعته بارش تجمعی  16بینی نقشه پیش -61-3 شکل

(19 /13  /6118) 



      111     ها و هشدارهای سازمان هواشناسی کشوری طی...بینیپیش -سؤال سوم  هیأت ویژۀ       
 هاگزارش ملی سیلاب

 
 

 
 1381اسفند  61سازمان هواشناسی برای مورخ  WRFساعته مربوط مدل  64ساعته بارش تجمعی  64بینی نقشه پیش -61-3 شکل

(19 /13  /6118) 

 

 
فروردین  2سازمان هواشناسی برای مورخ  WRFساعته مربوط مدل  64ساعته بارش تجمعی  82بینی نقشه پیش -66-3 شکل

1389 (62  /13  /6118) 



112            هیأت ویژۀ شناسی و هواشناسیاقلیمکارگروه 

 هاگزارش ملی سیلاب

 
فروردین  2 سازمان هواشناسی برای مورخ WRFساعته مربوط مدل  64ساعته بارش تجمعی  64بینی نقشه پیش -63-3 شکل

1389 (62  /13  /6118) 

گذارد. شکل مذکور ای اجرا شده در پژوهشکده هواشناسی را به نمایش میبینی مدل منطقهای از خروجی پیشنمونه 24-3 شکل

گذارد. مقایسه نتایج ارائه به نمایش می 1389فروردین  2ساعته را برای مورخ  12های تجمعی ساعتع بارش 49بینی های پیشنقشه

 گذارد.هایی را به نمایش میبه سازمان هواشناسی حداقل از دیدگاه کیفی تفاوت شده در این شکل و شکل متناظر آن مربوط

دهد که مدل اجرا شده در پژوهشکده هواشناسی های مشاهدات ثبت شده نشان میها و دادهبینیمقایسه کیفی میان این پیش

 ردار بوده است.تری برخوای اجرا شده در سازمان هواشناسی از عملکرد مناسبنسبت به مدل منطقه

 
و شکل سمت چپ  16تا  11ساعته )شکل سمت راست ساعت  16های تجمعی ساعته بارش 49بینی نقشه پیش-64-3 شکل

 1389فروردین  2اجرا شده در پژوهشکده هواشناسی و علوم جو  برای مورخ  WRFروز بعد( مربوط مدل  11تا ساعت  16ساعت 

(62  /13  /6118) 

 



      113     ها و هشدارهای سازمان هواشناسی کشوری طی...بینیپیش -سؤال سوم  هیأت ویژۀ       
 هاگزارش ملی سیلاب

 
 

اجرا شده در مؤسسه  WRFهای مدل در ادامه به عنوان نمونه و تنها برای یک مقایسه کیفی و با توجه به در دسترس بودن داده

ها نیز برای دو تاریخ ذکر شده در بالا به نمایش گذاشته های این مدلبینی نهاجا دو نقشه از خروجیتحقیقات آب و سامانه پیش

 شوند.می

تاریخ را برای اجرا شده در مؤسسه تحقیقات آب  WRFساعته حاصل از مدل  24ساعته بارش تجمعی  82بینی پیش 25-3 شکل

های مشاهدات برای همین تاریخ نشان گذارد. مقایسه این نقشه با نقشه داده( به نمایش می2318/  33/  19) 1389اسفند  29

 بینی کرده است.ار واقعی آن پیشدهد که این مدل نیز میزان بارش را کمتر از مقدمی

 

 
اسفند  61مؤسسه تحقیقات آب برای مورخ  WRFساعته مربوط مدل  64ساعته بارش تجمعی  82بینی نقشه پیش -65-3 شکل

1381 (19 /13  /6118) 

 

/  22) 1389فروردین  2تاریخ را برای  ساعته حاصل از سامانه همادی نهاجا 24ساعته بارش تجمعی  92 بینیپیش 22-3 شکل

دهد که عملکرد این سامانه های مشاهدات برای همین تاریخ نشان میگذارد. مقایسه این نقشه با نقشه داده( به نمایش می2318/  33

 به صورت کیفی در حد قابل قبولی بوده و مشکلات مدل سازمان هواشناسی را ندارد.
 



114            هیأت ویژۀ شناسی و هواشناسیاقلیمکارگروه 

 هاگزارش ملی سیلاب

 
فروردین  2بینی همادی نهاجا برای مورخ ساعته مربوط به سامانه پیش 64تجمعی ساعته بارش  16بینی نقشه پیش-62-3 شکل

1389 (62  /13  /6118) 

 

دقیق و میها نیست چراکه این کار خود یک کار علالبته در اینجا باید به این نکته اشاره نمود که هدف این بخش مقایسه این مدل

های آماری و ها با محاسبه سنجهتواند ملاک باشد و بعلاوه نیاز است تا مقایسهیز نمیبر است و مقایسه تنها برای یک رویداد نزمان

و تخصصی لازم برای ایجاد یک سامانه میدهد که توان علانجام شوند. ولی به هر حال همین مقایسه کیفی نیز نشان میمیصورت کبه

تواند از این ظرفیت برای رفع مشکلات لذا سازمان هواشناسی می ای با عملکرد قابل قبول در کشور وجود دارد وبینی منطقهپیش

 ای اجرا شده در این سازمان استفاده کند.مربوط به مدل منطقه

 

 های جهانی برای رویدادهای منتخبهای مدلبررسی خروجی -3-11
برای انجام  GFSو  ARPEGEهای دو مدل جهانی گونه که در ابتدای این بخش ذکر شد در سازمان هواشناسی از دادههمان

شوند لذا عملکرد بعد از مدت کوتاهی از دسترس خارج می ARPEGEهای مدل شود. با توجه به اینکه دادهها استفاده میبینیپیش

گونه های اخیر مورد بررسی قرار داد. البته همانتوان برای رویدادهای سیلنمیمیبه صورت کمدل مذکور با نه به صورت کیفی و نه 

ها خود یکی از مشکلاتی است که نیاز است تا سازمان هواشناسی برای رفع آن های مدلسازی دادهکه قبلا نیز ذکر شد عدم ذخیره

 ای بیندیشد.چاره

و  GFSپرداخت. البته در اینجا هم خروجی اجرای کنترل مدل  GFSهای مدل وجیتوان به بررسی خرلذا در اینجا تنها می

گیرد. البته در سازمان هواشناسی تنها خروجی یقینی مدل مذکور مورد بررسی قرار می GEFSهمچنین خروجی میانگین مدل همادی 

سازی مورد استفاده قرار کمبود فضای ذخیرهطور که در قبل نیز ذکر شد خروجی همادی مدل مذکور به علت استفاده شده و همان

 گیرد.نمی

های جهانی نیز مورد بررسی قرار گیرد. البته لازم به ذکر است که صورت مختصر خروجی برخی دیگر از مدلبعلاوه تلاش شده تا به

توان با جی آنها را میهای خروای در دسترس نیستند ولی دادهصورت لحظهبه GFSهای جهانی مذکور همانند مدل خروجی مدل

ها هرچند با روز آینده مفید بوده و از خروجی این مدل 2تا  4بینی های پیشتواند برای بازهتاخیر در اختیار داشت. این امر میمیک



      115     ها و هشدارهای سازمان هواشناسی کشوری طی...بینیپیش -سؤال سوم  هیأت ویژۀ       
 هاگزارش ملی سیلاب

 
 

است با ( WMOتواند به واسطه اینکه عضوی از سازمان جهانی هواشناسی )تاخیر استفاده نمود. البته احتمالا سازمان هواشناسی می

های مذکور با رعایت مسائل قانونی استفاده کند. البته این امر حتما از کنند ارتباط داشته و از دادهها را تولید میمراکزی که این داده

که  ECMWFهای خروجی مدل جهانی مرکز های قبل از دادهدید مسئولان محترم سازمان هواشناسی به دور نیست. چراکه در سال

های اخیر به علت مشکلات موجود امکان شده است. با اینحال ظاهرا در سالباشد، استفاده میهای معتبر جهانی مییکی از مدل

 است.های این مدل از دست رفتهدسترسی به داده

 (:WMO, 2016باشند )های خروجی آنها مورد بررسی قرار گرفته، به شرح ذیل میهای جهانی که در اینجا دادهمدل

 : مدل جهانی مرکز هواشناسی چینCMAمدل جهانی  -1

 : مدل جهانی مرکز هواشناسی برزیلCPTECمدل جهانی  -2

 کانادامیهای اقلیسازی: مدل جهانی مرکز کانادایی مدلECCCمدل جهانی  -3

 های میان مدتبینی: مدل جهانی مرکز اروپایی پیشECMWFمدل جهانی  -4

 ( ایالات متحدهNCEPهای محیطی )بینینی مرکز ملی پیش: مدل جهاGFSمدل جهانی  -5

 : مدل جهانی آژانس هواشناسی ژاپنJMAمدل جهانی  -2

 : مدل جهانی مرکز هواشناسی کرهKMAمدل جهانی  -9

 های میان مدت هندبینی: مدل جهانی مرکز ملی پیشNCMRWFمدل جهانی  -9

 گلستان: مدل جهانی دفتر هواشناسی انUKMOمدل جهانی  -8

شوند، مناسب است تا برای برخی از آنها صورت همادی نیز اجرا میها بهدر اینجا در بررسی انجام شده با توجه به اینکه اغلب مدل

های بینیعلاوه بر اجراهای کنترل مدل پیش ECMWFو  GFSبررسی برای میانگین همادی نیز انجام شود. لذا در اینجا برای دو مدل 

 شود.های انجام شده، ارائه میای از بررسیگیرند. در ادامه خلاصهگین همادی آنها نیز مورد بررسی قرار میحاصل از میان

 2ساعته برای مورخ  24ساعته بارش تجمعی  92بینی ای از پیشنمونهعنوان به  39-3 تا 29-3 هایبا توجه به آنچه که در شکل

صورت کیفی بارش و توان مشاهده نمود که بههای جهانی متفاوت ارائه شده میمدل( حاصل از 2318/  33/  22) 1389فروردین 

های جهانی به علت تفکیک بینی شده و البته در مدلاند اگرچه اغلب میزان بارش کمتر از حد واقعی پیشبینی کردهشدت آن را پیش

بینی نیاز است تا از به همین دلیل است که در همه مراکز پیش شود. لذاکم و هموار بودن کاربری زمین و توپوگرافی این امر ظاهر می

 ای نیز استفاده شود.های منطقهمدل
 

 



112            هیأت ویژۀ شناسی و هواشناسیاقلیمکارگروه 

 هاگزارش ملی سیلاب

 
 1389فروردین  2برای مورخ  CMAساعته مربوط به مدل جهانی  64ساعته بارش تجمعی  16بینی نقشه پیش -61-3شکل 

(62/13/6118) 

 

 
 1389فروردین  2برای مورخ  CPTECساعته مربوط به مدل جهانی  64ساعته بارش تجمعی  16بینی نقشه پیش-69-3شکل 

(62/13 /6118) 

 

 



      119     ها و هشدارهای سازمان هواشناسی کشوری طی...بینیپیش -سؤال سوم  هیأت ویژۀ       
 هاگزارش ملی سیلاب

 
 

 
 1389فروردین  2برای مورخ  ECCCساعته مربوط به مدل جهانی  64ساعته بارش تجمعی  16بینی نقشه پیش-68-3شکل 

(62/13/6118) 

 

 
 2برای مورخ  ECMWFمدل جهانی اجرای کنترل ساعته مربوط به  64ساعته بارش تجمعی  16بینی نقشه پیش-31-3شکل 

 (6118/  13/  62) 1389فروردین 

 



119            هیأت ویژۀ شناسی و هواشناسیاقلیمکارگروه 

 هاگزارش ملی سیلاب

 
 2برای مورخ  ECMWFساعته مربوط به میانگین همادی مدل جهانی  64ساعته بارش تجمعی  16بینی نقشه پیش-31-3شکل 

 (6118/  13/  62) 1389فروردین 

 

 
فروردین  2برای مورخ  GFSساعته مربوط به اجرای کنترل مدل جهانی  64ساعته بارش تجمعی  16بینی نقشه پیش-36-3شکل 

1389 (62  /13  /6118) 

 



      118     ها و هشدارهای سازمان هواشناسی کشوری طی...بینیپیش -سؤال سوم  هیأت ویژۀ       
 هاگزارش ملی سیلاب

 
 

 
فروردین  2برای مورخ  GFSمدل جهانی میانگین همادی ساعته مربوط به  64ساعته بارش تجمعی  16بینی نقشه پیش-33-3شکل 

1389 (62  /13  /6118) 

 

 
 1389فروردین  2برای مورخ  JMAساعته مربوط به مدل جهانی  64ساعته بارش تجمعی  16بینی نقشه پیش-34-3شکل 

(62/13/6118) 

 



123            هیأت ویژۀ شناسی و هواشناسیاقلیمکارگروه 

 هاگزارش ملی سیلاب

 
 1389فروردین  2برای مورخ  KMAساعته مربوط به مدل جهانی  64ساعته بارش تجمعی  16بینی نقشه پیش-35-3شکل 

(62/13/6118) 

 

 
 1389فروردین  2برای مورخ  NCMRWFساعته مربوط به مدل جهانی  64ساعته بارش تجمعی  16بینی نقشه پیش-32-3شکل 

(62 /13  /6118) 

 



      121     ها و هشدارهای سازمان هواشناسی کشوری طی...بینیپیش -سؤال سوم  هیأت ویژۀ       
 هاگزارش ملی سیلاب

 
 

 
 1389فروردین  2برای مورخ  UKMOساعته مربوط به مدل جهانی  64ساعته بارش تجمعی  16بینی نقشه پیش -31-3شکل 

(62/13  /6118) 

 

هایی است که توان مشاهده نمود که مدل مذکور از جمله مدلنیز قابل توجه هستند و می GFSهای مدل در این میان خروجی

های این مدل در سازمان هواشناسی مورد میزان خطای مدل در کمتر برآورد کردن بارش قابل توجه است. با توجه به اینکه داده

های آن قبلا در اختیار که داده ECMWFبینی مدل ه به پیشگیرد این مطلب دارای اهمیت خواهد بود. بعلاوه توجاستفاده قرار می

دهد که حداقل برای این تاریخ که در حال بررسی است، مدل سازمان هواشناسی بوده، نیز قابل توجه است و مقایسه کیفی نشان می

 است.از خطای کمتری برخوردار بوده GFSمذکور نسبت به مدل 

های جهانی را مورد بررسی قرار داد نیاز است تا پارامترهای آماری را در ه کیفی نیز عملکرد مدلکه بتوان از دیدگابعلاوه برای آن

های جهانی محاسبه نمود. در اینجا پارامترهای آماری که مرتبط با بارش تجمعی های مشاهدات و برای هر یک از مدلمقایسه با داده

اند. محاسبات ( محاسبه شده2314هایدن و همکاران، متر )میلی 53تر و بیشتر از ممیلی 53متر، میلی 13های ساعته برای آستانه 24

 اند.ساعته انجام شده 123ساعته و  82ساعته،  92ساعته،  49ساعته،  24های بینیبرای پیش

نگین خطای (، میاRoot Mean Square Error) RMSEشده مواردی همچون جذر میانگین مربعات خطا پارامترهای آماری محاسبه

، CSI (Threat Score, or Critical Success Index)یا  PC (Proportion Correct ،)TS(، Bاریبی )(، Mean Absolute Errorمطلق )

FAR (False Alarm Ratio ،)H (Hit Rate ،)F (False Alarm Rateرا شامل می )ها شوند. توضیحات مربوط به هر یک از این سنجه

 است.( ارائه شده2332)توسط ویلکس 

های ساعته و برای آستانه 24ساعته بارش تجمعی  92بینی در ادامه نتایج مربوط به محاسبه پارامترهای آماری فوق برای پیش

( برای هر یک از 2318/  33/  22) 1389فروردین  2مورخ متر برای مورخ میلی 53متر و بیشتر از میلی 53متر، میلی 13بارش 

های مشاهدات آنها از طریق های مازندران، گلستان، لرستان و خوزستان که دادههای استانجهانی و البته برای ایستگاه هایمدل

های میانگین شوند. البته پارامترها پس از محاسبه برای هر یک از ایستگاهشده، ارائه میسازمان هواشناسی در اختیار کارگروه قرار داده

بندی پارامترهای آماری محاسبه شده را به نمایش معج1-3 جدولاست. ر برای هر آستانه بارش محاسبه شدهگرفته شده و یک مقدا

 گذارد. می
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از  شتریو ب( 50-10_) متریلیم 51 ،(10-0_)متریلیم 11بارش  یهاآستانه یبراساعته  64بارش تجمعی  یآمار یپارامترها یبندجمع -1-3 جدول

 یهاستگاهیاو  (6118/  13/  62) 1389 نیفرورد 2مورخ های جهانی متفاوت برای ساعته مدل 16بینی ( حاصل از پیشInf-50_) متریلیم 51

 های مازندران، گلستان، لرستان و خوزستاناستان

 ومدل 

 آستانه بارش

تاریخ 

شروع 

سیکل 

 بینیپیش

تاریخ 

اعتبار 

 بینیپیش

بازه 

بینی پیش

 )ساعت(

B FAR H TS F PC MAE RMSE 

CMA_0-10 2019-3-23 2019-3-26 72 1.64 0.65 0.57 0.28 0.41 0.59 14.25 23.04 
CMA_10-50 2019-3-23 2019-3-26 72 0.84 0.42 0.48 0.36 0.55 0.47 14.25 23.04 
CMA_50-Inf 2019-3-23 2019-3-26 72 0.33 0.50 0.17 0.14 0.02 0.88 14.25 23.04 
CPTEC_0-10 2019-3-23 2019-3-26 72 1.14 0.69 0.36 0.20 0.30 0.61 18.22 28.56 

CPTEC_10-50 2019-3-23 2019-3-26 72 1.13 0.40 0.68 0.47 0.70 0.53 18.22 28.56 
CPTEC_50-Inf 2019-3-23 2019-3-26 72 0.00 - 0.00 0.00 0.00 0.88 18.22 28.56 

ECCC_0-10 2019-3-23 2019-3-26 72 1.71 0.63 0.64 0.31 0.41 0.61 14.67 18.78 
ECCC_10-50 2019-3-23 2019-3-26 72 0.45 0.50 0.23 0.18 0.35 0.39 14.67 18.78 
ECCC_50-Inf 2019-3-23 2019-3-26 72 2.17 0.69 0.67 0.27 0.20 0.78 14.67 18.78 
ECMWF_0-10 2019-3-23 2019-3-26 72 1.64 0.65 0.57 0.28 0.41 0.59 12.60 18.07 
ECMWF_10-50 2019-3-23 2019-3-26 72 0.68 0.43 0.39 0.30 0.45 0.45 12.60 18.07 
ECMWF_50-Inf 2019-3-23 2019-3-26 72 1.17 0.57 0.50 0.30 0.09 0.86 12.60 18.07 

ECMWF_EM_0-10 2019-3-23 2019-3-26 72 1.00 0.64 0.36 0.22 0.24 0.65 11.84 17.85 
ECMWF_EM_10-50 2019-3-23 2019-3-26 72 0.97 0.37 0.61 0.45 0.55 0.55 11.84 17.85 
ECMWF_EM_50-Inf 2019-3-23 2019-3-26 72 1.17 0.43 0.67 0.44 0.07 0.90 11.84 17.85 

GFS_0-10 2019-3-23 2019-3-26 72 2.00 0.64 0.71 0.31 0.49 0.57 17.63 23.97 
GFS_10-50 2019-3-23 2019-3-26 72 0.65 0.45 0.35 0.28 0.45 0.43 17.63 23.97 
GFS_50-Inf 2019-3-23 2019-3-26 72 0.50 1.00 0.00 0.00 0.07 0.82 17.63 23.97 

GFS_EM_0-10 2019-3-23 2019-3-26 72 1.71 0.58 0.71 0.36 0.38 0.65 15.28 21.76 
GFS_EM_10-50 2019-3-23 2019-3-26 72 0.87 0.37 0.55 0.41 0.50 0.53 15.28 21.76 
GFS_EM_50-Inf 2019-3-23 2019-3-26 72 0.00 - 0.00 0.00 0.00 0.88 15.28 21.76 

JMA_0-10 2019-3-23 2019-3-26 72 1.86 0.54 0.86 0.43 0.38 0.69 15.14 22.34 
JMA_10-50 2019-3-23 2019-3-26 72 0.81 0.32 0.55 0.44 0.40 0.57 15.14 22.34 
JMA_50-Inf 2019-3-23 2019-3-26 72 0.00 - 0.00 0.00 0.00 0.88 15.14 22.34 
KMA_0-10 2019-3-23 2019-3-26 72 2.29 0.63 0.86 0.35 0.54 0.57 17.71 23.50 

KMA_10-50 2019-3-23 2019-3-26 72 0.58 0.33 0.39 0.32 0.30 0.51 17.71 23.50 
KMA_50-Inf 2019-3-23 2019-3-26 72 0.17 0.00 0.17 0.17 0.00 0.90 17.71 23.50 

NCMRWF_0-10 2019-3-23 2019-3-26 72 2.21 0.65 0.79 0.32 0.54 0.55 17.29 22.28 
NCMRWF_10-50 2019-3-23 2019-3-26 72 0.55 0.35 0.35 0.30 0.30 0.49 17.29 22.28 
NCMRWF_50-Inf 2019-3-23 2019-3-26 72 0.50 0.33 0.33 0.29 0.02 0.90 17.29 22.28 

UKMO_0-10 2019-3-23 2019-3-26 72 2.50 0.69 0.79 0.29 0.65 0.47 17.12 22.69 
UKMO_10-50 2019-3-23 2019-3-26 72 0.45 0.36 0.29 0.25 0.25 0.47 17.12 22.69 
UKMO_50-Inf 2019-3-23 2019-3-26 72 0.33 0.00 0.33 0.33 0.00 0.92 17.12 22.69 

 

که نیاز است تا به آن توجه نمود این است میدر اینجا هدف بررسی کامل پارامترهای آماری محاسبه شده نیست. یکی از نکات مه

( Bبینی یک آستانه بارش مشخص به چه صورت بوده است. برای بررسی این امر پارامتر اریبی )ها برای پیشکه توانایی هر یک از مدل

ارائه شده، مورد استفاده  1-3 های متفاوت محاسبه و در جدول( برای آستانهContingency Table 2×2جدول دو دویی ) که براساس

 گیرد.قرار می

متر بررسی میلی 53متر و بیشتر از میلی 53برای دو آستانه بارش  ECMWFو  GFSدر اینجا به عنوان نمونه عملکرد دو مدل 

میزان بارش را برای هر دو آستانه فوق کمتر از  GFSهای حاصل از اجرای کنترل مدل بینیمود که پیشتوان مشاهده نشوند. میمی

میزان بارش توسط  53شود که برای آستانه بارش مشاهده می ECMWFبینی کرده است. برای اجرای کنترل مدل مقدار واقعی پیش

بینی را بیشتر از واقعیت متر این مدل پیشمیلی 53انه بارش بیشتر از بینی شده ولی برای آستاین مدل کمتر از مقدار واقعی پیش

( نیز در GFS_EM, ECMWF_EMها نیز )است. برای دو مدل مذکور نتایج مربوط به میانگین سامانه همادی این مدلانجام داده

ای بهبود یافته یج هر دو مدل به طور قابل ملاحظهمتر نتامیلی 53توان مشاهده نمود که برای آستانه اند. در اینجا میجدول ارائه شده

 است.متر نشان دادهمیلی 53میانگین همادی عملکرد نامناسبی را از خود برای آستانه بارش بیشتر از  GFSاست. اگرچه برای مدل 
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که  1389ا اردیبهشت ت 1389های رخ داده در بازه اسفند توان مشاهده نمود که برای بارشبا توجه به بررسی انجام شده می

ای و جهانی در این قسمت برای چند تاریخ منتخب ارائه شد، تنها نتایج های منطقهآنها برای مدلمیهای کیفی و کبخشی از مقایسه

 تواند در مورد میزان و شدت بارش با خطای قابل قبول مورد استفاده قرار گیرد.نمی GFSبینی کنترل یک مدل جهانی مانند مدل پیش

های دو یا چند مدل جهانی و البته هم خروجی کنترل آنها و هم خروجی سامانه همادی آنها ضروری به نظر لذا استفاده از خروجی

توان در مورد آن اظهار نمی ARPEGEهای مدل جهانی رسد. البته در اینجا لازم به ذکر است که به علت عدم دسترسی به خروجیمی

 نظر کرد.

ای با تنظیمات درست و به بینی در سطح دنیا در سازمان هواشناسی یک مدل منطقهبعلاوه نیاز است تا همانند سایر مراکز پیش

صورت روزانه اجرا شود که نتایج آن بتواند مکمل مدل صورت همادی )که خود به دانش و تخصص نیاز دارد( برای منطقه ایران به

های متفاوت فراهم بینی بارش با خطای قابل قبول برای آستانهای امکان انجام پیشمناسب مدل منطقه جهانی باشد. در واقع با اجرای

دهد مورد استفاده در سازمان هواشناسی که در ابتدای این بخش ارائه شد نشان می WRFهای مدل خواهد شد. مقایسه کیفی خروجی

شود. بعلاوه با توجه به ماهیت کمیت بارش درستی اجرا نمین هواشناسی بهای مورد استفاده در سازماکه در حال حاضر مدل منطقه

بینی همادی امری های قطعی به سمت پیشبینیبینی آن با خطای قابل قبول حرکت از سمت پیشبرای ایجاد امکان پیش

 باشد.هدف در کشور موجود می ناپذیر است. لازم به ذکر است که در حال حاضر دانش و تخصص لازم برای رسیدن به ایناجتناب

 های بارش سازمان هواشناسیای در ارتباط با اخطاریهنکته

باشد. های سازمان هواشناسی در ارتباط با بارش مینکته دیگری که در اینجا لازم است تا به آن اشاره شود نحوه صدور اخطاریه

به نمایش  صادر شده 1389فروردین  3در مورخ در مورخ  های سازمان هواشناسی را کهاخطاریهتصویر از یکی از  39-3 شکل

توان مشاهده نمود که در های این سازمان مشخص است، میگونه که در این اخطاریه و البته بسیاری دیگر از اخطاریهگذارد. همانمی

نهادهایی شود ه این صورت صادر مینیست. لذا زمانی که اخطاریه بمیرسانی میزان بارش به صورت کاخطاریه مذکور خبری از اطلاع

 شوند.گیری دچار مشکل میکه مقدار و شدت بارش برای آنها مهم است برای تصمیم

المللی های مشابه و استاندارد در سطح بینرسد که در سازمان هواشناسی برای صدور هشدارها و اخطارها از رویهبعلاوه به نظر می

ز سوی سازمان هواشناسی در پاسخ به سوالات مطرح شده از سوی کارگروه توسط به تارنمای )همانند آنچه که در نامه ارسالی ا

شود. بدین معنی که نه در متن اخطاریه اشاره شده( در ارتباط با کمیت پیروی نمی www.meteoalarm.euهشدارهای هواشناسی اروپا 

های زرد، نارنجی و شود )مانند هشداربندی میشود و نه نوع اخطاریه با توجه به میزان و شدت بارش سطحبه کمیت بارش اشاره می

 گیرند(.ه قرار میقرمز که به عنوان مثال توسط هشدارهای هواشناسی اروپا مورد استفاد

 

http://www.meteoalarm.eu/
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  1389فروردین  3های سازمان هواشناسی صادر شده در مورخ تصویری از یکی از اخطاریه -39-3 شکل
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های جهانی و همچنین انجام های قطعی و همادی مدلرسدکه سازمان هواشناسی با استفاده از خروجیدر هر حال به نظر می

بینی کرده و میزان آن را تواند با میزان خطای قابل قبول کمیت بارش را پیشمحدوده کشور میای برای اجراهای همادی مدل منطقه

 تواند به سایر نهادهای ذی ربط کمک فراوانی کند.ها دخالت دهد که این امر مینیز در صدور اخطاریه

 

 یو راهکارها  یسازمان هواشناس یو هشدارها ینیب شیپ ندیمشکلات موجود در فرا ل،یمسا-3-16

 یاصلاح
ها و هشدارهای صادر شده توسط بینیای از مشکلات در ارتباط با پیشبندی بررسی حاضر و همچنین بیان پارهعنوان جمعبه

توان به نکاتی که در ادامه ها و همچنین پیشنهادات برای رفع برخی از مشکلات میسازمان هواشناسی در بازه زمانی زخداد سیلاب

 ، اشاره نمود.آیندمی

های جهانی هواشناسی و همچنین های مدلهای وضع هوا از خروجیبینیدر حال حاضر در سازمان هواشناسی برای انجام پیش

های جهانی مورد استفاده شود. خروجی مدلشود، استفاده میای که سازمان مذکور به صورت روزانه اجرا میخروجی یک مدل منطقه

( مورد استفاده قرار deterministicصورت قطعی )های هر دو مدل تنها بهباشد که البته خروجیمی ARPEGEو مدل  GFSشامل مدل 

ها به صورت قطعی بینیباشد. برای مدل مذکور نیز پیشبرای منطقه ایران می WRFای نیز شامل اجرای مدل گیرند. مدل منطقهمی

 گیرند.مورد استفاده قرار می

های مشاهدات بارش و همچنین سایر های مورد استفاده در سازمان هواشناسی در مقایسه با دادهلکرد مدلدر بررسی حاضر عم

های جهانی نیز مورد بررسی قرار های موجود به صورت خلاصه مورد بررسی قرار گرفت. همچنین خروجی برخی دیگر از مدلمدل

های ای در دسترس نیست ولی دادهصورت لحظهبه GFSآنها همانند مدل میگرفت. اگرچه به این نکته توجه شده که خروجی تما

روز آینده مفید بوده و از  2تا  4بینی های پیشتواند برای بازهتاخیر در اختیار داشت. این امر میمیتوان با کخروجی آنها را می

تواند به واسطه اینکه د احتمالا سازمان هواشناسی میگونه که ذکر شها هرچند با تاخیر استفاده نمود. البته همانخروجی این مدل

های مذکور با کنند ارتباط داشته و از دادهها را تولید می( است با مراکزی که این دادهWMOعضوی از سازمان جهانی هواشناسی )

 رعایت مسائل قانونی استفاده کند.

دهد که مدل مذکور مقادیر بارش را کمتر از مقدار واقعی میای سازمان هواشناسی نشان های مدل منطقهمقایسه کیفی خروجی

ها استفاده بینیخواهند از این پیشاست. لذا با توجه به این نتایج افرادی که میبینی کردهساعته پیش 24های بینیآن حتی در پیش

یابد. بعلاوه در ارتباط با تباه شوند افزایش میکنند به علت خطای موجود در آن امکان اینکه در برآورد میزان بارش و شدت آن دچار اش

 است.بینی شدهتوان مشاهده نمود که اغلب میزان بارش کمتر از حد واقعی پیشهای جهانی بررسی شده نیز میمدل

که  1389تا اردیبهشت  1389های رخ داده در بازه اسفند توان مشاهده نمود که برای بارشلذا با توجه به بررسی انجام شده می

ای و جهانی در این گزارش برای چند تاریخ منتخب ارائه شد، تنها نتایج های منطقهآنها برای مدلمیهای کیفی و کبخشی از مقایسه

تواند در مورد میزان و شدت بارش با خطای قابل قبول مورد استفاده قرار گیرد. نمی GFSبینی کنترل یک مدل جهانی مانند مدل پیش

های دو یا چند مدل جهانی و البته هم خروجی کنترل آنها و هم خروجی سامانه همادی آنها ضروری به نظر ه از خروجیلذا استفاد

بینی در سطح دنیا در سازمان هواشناسی یک مدل گونه که ذکر شد نیاز است تا همانند سایر مراکز پیشرسد. همچنین همانمی

صورت روزانه اجرا شود که ی )که خود به دانش و تخصص نیاز دارد( برای منطقه ایران بهای با تنظیمات درست و به صورت همادمنطقه

بینی بارش با خطای قابل قبول ای امکان انجام پیشنتایج آن بتواند مکمل مدل جهانی باشد. در واقع با اجرای مناسب مدل منطقه

بینی آن با خطای قابل قبول هیت کمیت بارش برای ایجاد امکان پیشهای متفاوت فراهم خواهد شد. بعلاوه با توجه به مابرای آستانه

ناپذیر است. لازم به ذکر است که در حال حاضر دانش و بینی همادی امری اجتنابهای قطعی به سمت پیشبینیحرکت از سمت پیش

 باشد.تخصص لازم برای رسیدن به این هدف در کشور موجود می
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های سازمان هواشناسی اشاره های سازمان هواشناسی ذکر شد. با ذکر یک نمونه از اخطاریهبا اخطاریه بعلاوه نکاتی نیز در ارتباط

نهادهایی را که تواند نیست که این موضوع خود میمیصادر شده خبری از اطلاع رسانی میزان بارش به صورت ک شد که در اخطاریه

تر توسط پژوهشکده های تخصصیبینییری دچار مشکل کند )البته ظاهرا پیشگمقدار و شدت بارش برای آنها مهم است برای تصمیم

شوند که ای از نهادها ارسال میشود در قالب قراردادهای همکاری برای پارههواشناسی که در آنها مقدار و شدت بارش نیز لحاظ می

که در سازمان هواشناسی برای صدور هشدارها و اخطارها از اند(. بعلاوه اشاره شد های مذکور در کار حاضر بررسی نشدهبینیالبته پیش

المللی )همانند آنچه که در نامه ارسالی از سوی سازمان هواشناسی در پاسخ به سوالات مطرح های مشابه و استاندارد در سطح بینرویه

اشاره شده( در ارتباط با کمیت بارش  www.meteoalarm.euشده از سوی کارگروه توسط به تارنمای هشدارهای هواشناسی اروپا 

شود و نه نوع اخطاریه با توجه به میزان و شدت بارش شود. بدین معنی که نه در متن اخطاریه به کمیت بارش اشاره میپیروی نمی

 شود.بندی میسطح

موضوع در کشور وجود داشته است درصورتی که سازمان هواشناسی از  در هر حال با توجه به اینکه دانش و تخصص مرتبط با این

بود و روز قبل با خطای قابل قبول فراهم می 5بارش از حدود میبینی کها امکان پیشکرد، در زمان وقوع سیلاباین توان استفاده می

. اگرچه این مطلب به این معنی نیست که عملکرد شدنیز فراهم میمیصورت کها بهلذا برای سازمان هواشناسی امکان صدور اخطاریه

تواند عاملی باشد تا سازمان هواشناسی رسد که رخداد حاضر میسازمان هواشناسی در زمینه لزوما نامناسب بوده است. به نظر می

صدور هشدارها نیز تجدید نظر  های مربوط بههای هواشناسی ارتقا داده و بعلاوه در ارتباط با رویههای خود را در زمینه مدلتوانمندی

 کند.

های انجام شده و مذاکرات صورت گرفته با نمایندگان محترم سازمان در پایان و با توجه به آنچه که آمد و همچنین بررسی

 شوند:تواند مورد استفاده این مجموعه قرار گیرد به شرح ذیل ارائه میهای هواشناسی که میهواشناسی، پیشنهاداتی در زمینه مدل

 ها در سازمان هواشناسیسازی دادهافزاری ذخیرهارتقا سامانه سخت -1

 های جهانیهای همادی و یقینی مدلاستفاده از خروجی -2

 ای مورد استفاده در سازمان هواشناسی و حرکت به سوی توسعه یک سامانه همادی برای مدل مذکورتوسعه و ارتقا مدل منطقه -3

 های جهانی در صورتی که شرایط آن فراهم باشدسایر مدلاستفاده از خروجی  -4

 بینی عددی وضع هوا در سازمان هواشناسیحرکت به سمت اجرای یک مدل جهانی پیش -5

 ( جهانی در سازمان هواشناسیdata assimilationهای )اندازی و استفاده از یک سامانه گوارد دادهتوسعه، راه -2

 زارهای محاسباتی موجود در سازمان هواشناسیافاستفاده بهینه از سخت -9

شود( جهت استفاده برای کل دنیا )البته در صورتی که در حال حاضر چنین کاری انجام نمی GTSها سامانه سازی دادهذخیره -9

 گواریدر سامانه داده

شود( جهت استفاده در سامانه نمی ای )البته در صورتی که در حال حاضر چنین کاری انجامهای ماهوارهسازی دادهذخیره -8

 گواریداده

 

 خلاصه مدیریتی-3-13
 1389های رخ داده در کشور در بازه زمانی اسفند های سازمان هواشناسی کشور در ارتباط با سیلاببینیکار حاضر به بررسی پیش

پردازد. البته تاکید ( به صورت موردی می1389ها )از مهر تا اسفند به صورت اخص و بازه زمانی پیش از سیلاب 1389تا اردیبهشت 

 باشد.بینی عددی وضع هوای مورد استفاده در سازمان هواشناسی میهای پیشاین گزارش بیشتر بر مدل

برای رسیدن به این هدف تلاش شده است تا با برگزاری جلسات حضوری با مسئولان و کارشناسان محترم سازمان هواشناسی و 

ها و اطلاعات مورد نیاز از سازمان مذکور در ارتباط با موضوع حاضر دریافت شوند. در این راستا موارد رسشنامه، دادههمچنین ارسال پ

آید اشاره نمود. مورد اول بررسی شده به وضعیت توان به آنچه که در ادامه میاند که از جمله آنها میمتفاوتی مورد بررسی قرار گرفته

http://www.meteoalarm.eu/
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های آنها مورد ( که در سازمان هواشناسی اجرا شده و یا دادهlimited areaای )( و منطقهglobalاسی جهانی )بینی هواشنهای پیشمدل

( در سازمان هواشناسی مورد ensembleهای همادی )بینیگیرد، اختصاص دارد. در ادامه وضعیت استفاده از پیشاستفاده قرار می

تاندارد مورد استفاده برای صدور هشدارهای مرتبط با بارش در سازمان هواشناسی بررسی قرار گرفته است. سپس در ارتباط با اس

افزاری و توان محاسباتی موجود در سازمان هواشناسی جهت اجرای بررسی لازم صورت گرفته است. بعلاوه در ارتباط با امکانات سخت

های توان به یک تصویر کلی از وضعیت کنونی مدلفوق میاست. در واقع با انجام بررسی های هواشناسی اطلاعات لازم کسب شدهمدل

 بینی عددی وضع هوای مورد استفاده در سازمان هواشناسی رسید.پیش

است. سپس به یکی از بینی همادی و وضعیت آن در سازمان هواشناسی ذکر شدهدر ادامه ابتدا نکات مختصری در ارتباط با پیش

های علام هشدارهای هواشناسی در ارتباط با بارش اشاره شد. در ادامه نیز به وضعیت فعلی مدلاستانداردهای مورد استفاده برای ا

های سازمان هواشناسی کشور از بینیدر پیشاست. بینی مورد استفاده در سازمان هواشناسی و سطح کشور پرداخته شدهپیش

است که متعلق به هواشناسی  ARPEGEورد استفاده مدل های جهانی مشود. یکی از مدلهای دو مدل جهانی استفاده میخروجی

شود. بازه زمانی درجه در راستای افقی استفاده می 5/3های مدل مذکور و با تفکیک باشد. در سازمان هواشناسی از دادهفرانسه می

های مدل مذکور توسط یک یگیرد. خروجساعت( در اختیار سازمان هواشناسی قرار می 92های این مدل به مدت سه روز )بینیپیش

ها و یا سامانه و در قالب خاص و برای مدت زمان محدود در اختیار سازمان هواشناسی قرار داشته و با توجه به اطلاعات کسب شده داده

س این بینی در دسترشوند. بعلاوه با توجه به اینکه بازه پیشهای مدل مذکور در سازمان هواشناسی ذخیره و نگهداری نمیخروجی

های این مدل برای صدور هشدار در صورت نیاز برای بازه زمانی بزرگتر به عنوان بینیساعت است لذا امکان استفاده از پیش 92مدل 

 روز، فراهم نخواهد بود. 5یا  4مثال برای 

های مدل بوده و داده NCEPاست که متعلق به مرکز  GFSدیگر مدل جهانی مورد استفاده در سازمان هواشناسی کشور مدل 

درجه در  5/3های مدل مذکور و با تفکیک صورت رایگان در اختیار است. در سازمان هواشناسی کشور از دادهمذکور در حال حاضر به

کور های خروجی سامانه همادی مدل مذگیرد. البته از دادهروز مورد استفاده قرار می 9به مدت  بینیراستای افقی و بازه زمانی پیش

باشد. لازم به ذکر های خروجی مدل مذکور میسازی دادهشود. ظاهرا دلیل اصلی عدم امکان ذخیرهاستفاده نمی GEFSیعنی مدل 

شوند. به علت بازه برای بازه زمانی کوتاه مدت نگهداری شده و سپس پاک می GFSهای مدل است که در سازمان هواشناسی خروجی

یا  4های این مدل برای صدور هشدار در صورت نیاز برای بازه زمانی بینیامکان استفاده از پیش GFSمدل  هایبینیروزه پیش 9زمانی 

 فراهم است. ARPEGEروز آینده برخلاف مدل  5

 WRF (Weather Resarch andای روز مدل منطقههای دو مدل فوق در سازمان هواشناسی به صورت دو بار در شبانهعلاوه بر داده

Forecasting 8و  29های افقی شود. مدل مذکور برای دو حوزه محاسباتی تو در تو و با تفکیکروزه اجرا می 5( نیز برای بازه زمانی 

با  GFSهای مدل باشند. البته با توجه به اینکه دادهتراز می 33شود. تعداد ترازهای قائم مورد استفاده در مدل برابر کیلومتر اجرا می

مورد استفاده در سازمان  WRFتراز قائم در دسترس هستند مشخص نیست که چرا در مدل  49درجه با تعداد  5/3تفکیک افقی 

ارسال شده از سوی  namelistتراز قائم )با توجه به فایل  33نیز با  WRFدریافت شده و مدل  GFSتراز از مدل  32هواشناسی تعداد 

. همچنین با توجه به اطلاعات کسب شده از نماینده محترم سازمان هواشناسی برای شودنماینده محترم سازمان هواشناسی( اجرا می

شود. با توجه به دقیقه زمان صرف می 93افزار محاسباتی موجود در سازمان هواشناسی حدود توسط سخت WRFروزه مدل  5اجرای 

ی سازمان، زمان مذکور بسیار زیاد بوده و به نظر اعلام شده از سو 13.9TFLOPSزمان صرف شده برای اجرای مدل و توان محاسباتی 

ها برای بازه برای این مدل نیز در سازمان هواشناسی خروجیشود. افزار به خوبی استفاده نمیرسد که از توان محاسباتی سختمی

ا امکان استفاده از هبینیروزه پیش 5شوند. در عین حال به علت بازه زمانی زمانی کوتاه مدت نگهداری شده و سپس پاک می

 روز آینده فراهم است. 5یا  4های این مدل برای صدور هشدار در صورت نیاز برای بازه زمانی بینیپیش

های مدل های خروجیکه در اینجا باید به آن اشاره نمود این است که در سازمان هواشناسی بازه زمانی نگهداری دادهمینکته مه

های مذکور در دسترس نخواهند بود و در عمل امکان انجام هر ای مورد استفاده کوتاه است و لذا پس از مدتی دادهجهانی و منطقه
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ها و به صورت پیش فرض در دسترس نیستند و نقشه ARPEGEهای مدل ها غیرممکن است. دادهگونه تحلیل و بررسی روی این داده

ای ذکر این نکته بعلاوه در اینجا در ارتباط با مدل منطقههای حاصل نیز پس از یک بازه زمانی کوتاه در دسترس نیستند. سایر خروجی

توان به این معنی نیست که از مدل می WRFای مانند مدل منطقه های هواشناسیباز بودن مدل ضروری است که در دسترس و متن

فرض منجر به ای که مورد نظر است استفاده کرده و توقع داشته باشیم که استفاده از مدل به صورت پیشابتدا به ساکن در هر منطقه

هی در ارتباط با جزئیات و موارد مهم مرتبط با های مناسبی برای منطقه مورد نظر ما شود. در واقع گاهی اوقات به دلیل عدم آگاجواب

 های سامانه شود.تواند منجر به خطا در خروجیهای عملیاتی، اجرای غیردقیق مدل میبینیپیش

ها و در زمان رخداد ها و هشدارهای سازمان هواشناسی برای دوره زمانی پیش از سیلاببینیدر ادامه به صورت کیفی وضعیت پیش

 11/  25) 1389آذر  4دو تاریخ است. بررسی موردی انجام شده برای دو تاریخ همراه با بارش شدید )رد بررسی قرار گرفتهها موسیلاب

و هشدارهای صادر شده توسط سازمان هواشناسی در  1389( در بازه زمانی مهر تا اسفند (2318/  1/  28) 1389بهمن  8( و 2319/ 

 باشد.اند نشان از عملکرد قابل قبول این سازمان از این دیدگاه میسازمان هواشناسی صادر شدهسه روز قبل توسط دو تاریخ که از 

صورت خلاصه مورد بررسی های هواشناسی متفاوت در دسترس بههای مدلدر قسمت بعد برای یکی از رخدادهای سیل خروجی

بینی های متفاوت چگونه بوده و آیا اینکه امکان پیشوسط مدلبینی بارش تاست. هدف از این کار این است که وضعیت پیشقرار گرفته

 روز قبل وجود داشته است یا خیر؟ 5)البته با خطای قابل قبول( از حدود میبارشهای فوق به صورت ک

با توجه به استعلام انجام شده و همچنین جلسات حضوری با کارشناسان و نمایندگان محترم سازمان هواشناسی کشور در حال 

شود )البته در در سازمان هواشناسی استفاده نمی GEFSهای همادی جهانی در دسترس همچون مدل های سامانهحاضر از خروجی

شود ولی در ملاقات حضوری با نماینده محترم های سامانه همادی استفاده میاز از خروجیپاسخ به نامه ارسالی ذکر شده که حسب نی

ای گیرند(. بعلاوه مدل منطقههای مذکور مورد استفاده قرار نمیسازی دادهسازمان هواشناسی ذکر شد که به علت کمبود فضای ذخیره

افزارهای مورد نیاز برای در حال حاضر ظاهرا به علت کمبود سختت. مورد استفاده در سازمان هواشناسی نیز دارای این ویژگی نیس

 GEFSهای مدل همادی مورد استفاده قرار گرفته و خروجی GFSها، تنها خروجی کنترل مدل مدل های خروجیسازی دادهذخیره

ها، سازمان سازی دادهیاز برای ذخیرهشوند. لذا پیشنهاد شده که همزمان با رفع موانع بر سر تامین تجهیزات مورد ناستفاده نمی

 های همادی حرکت کند.بینیهواشناسی به سمت استفاده از مزایای پیش

ترین عنوان حیاتیها را بههواشناسی ملی است و شاید بتوان آن سرویس هر هایوظیفه یکی از مهمترین هوا،وضع صدور هشدارهای

واسطه های هواشناسی بهبینیدانست. با توجه به رشد پیش شود،می ارائه شهروندان به کهمیهواشناسی عمو خدمات خدمت از مجموعه

 توسعه گذشته دهه چند هواشناسی نیز طی هایسرویس توسط هواهشدارهای وضع صدور هوا،بینی وضعهای عددی پیشظهور مدل

با توجه به  .داشته باشد و اقتصاد جامعه تاثیر بسزایی برتواند فرین آب و هوایی می شرایط وقوع مکان و زمان. است قابل توجهی یافته

استعلام انجام شده از سازمان هواشناسی در ارتباط با اینکه از چه استانداردی برای صدور هشدارهای هواشناسی و به ویژه برای بارش 

ها چه های تعیین شده و همچنین زمان صدور اطلاعیه و اخطار اشاره شده است. البته در مورد اینکه آستانهشود به آستانهاستفاده می

تواند مشابه با رویه مورد استفاده در مرکز هشدارهای هواشناسی قدار هستند به موردی اشاره نشده است. البته اشاره شده که رویه میم

 اروپا باشد.

گاه )به آدرس وب EUMETNETشود. سازمان عنوان یک مثال اشاره میلذا در ادامه به هشدارهای مورد استفاده در مرکز مذکور به

http://eumetnet.eu/ای شود، سامانهمیهواشناسی حمایت وسیله سازمان جهانی های هواشناسی اروپایی است و بهسرویس ( که شبکه

(. در اینجا و بر اساس :www.meteoalarm.eu/http//گاه جامع برای هشدارهای هواشناسی طراحی کرده است )به آدرس وب

صورت هشدار زرد، هشدار نارنجی و هشدار قرمز هوا مربوط به کمیت بارش بهبندی هشدارهای وضعاستاندارهای این سامانه طبقه

بری از اطلاع رسانی صادر شده خ های سازمان هواشناسی اشاره شد که در اخطاریهبا ذکر یک نمونه از اخطاریهدر ادامه  باشند.می

نهادهایی را که مقدار و شدت بارش برای آنها مهم است برای تواند نیست که این موضوع خود میمیمیزان بارش به صورت ک

استاندارد های مشابه و گیری دچار مشکل کند. بعلاوه اشاره شد که در سازمان هواشناسی برای صدور هشدارها و اخطارها از رویهتصمیم

http://eumetnet.eu/
http://eumetnet.eu/
http://www.meteoalarm.eu/
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المللی )همانند آنچه که در نامه ارسالی از سوی سازمان هواشناسی در پاسخ به سوالات مطرح شده از سوی کارگروه توسط در سطح بین

شود. بدین معنی که پیروی نمی اشاره شده( در ارتباط با کمیت بارش www.meteoalarm.euبه تارنمای هشدارهای هواشناسی اروپا 

 شود.بندی میشود و نه نوع اخطاریه با توجه به میزان و شدت بارش سطحنه در متن اخطاریه به کمیت بارش اشاره می

های مشاهدات بارش و های مورد استفاده در سازمان هواشناسی در مقایسه با دادهدر بخش دیگری از بررسی حاضر عملکرد مدل

ای های مدل منطقهای از آنجا که خروجیهای موجود به صورت خلاصه مورد بررسی قرار گرفت. برای مدل منطقهر مدلهمچنین سای

اند، بررسی به صورت های خروجی مدل در دسترس نبودهاجرای شده در سازمان هواشناسی تنها در قالب نقشه ارسال شده بود و داده

بینی ای مورد استفاده در نهاجا )سامانه هوشمند پیشی نیز با سامانه همادی منطقهکیفی انجام گرفت. البته یک مقایسه کیف

بخشی از بررسی  GFSهواشناسی نهاجا( و همچنین مدل اجرا شده در مؤسسه تحقیقات آب نیز صورت گرفت. برای مدل جهانی 

یز مورد بررسی قرار گرفت. اگرچه به این نکته های جهانی ننیز صورت گرفته است. همچنین خروجی برخی دیگر از مدلمیصورت کبه

توان با های خروجی آنها را میای در دسترس نیست ولی دادهصورت لحظهبه GFSآنها همانند مدل میتوجه شده که خروجی تما

ها هرچند با جی این مدلروز آینده مفید بوده و از خرو 2تا  4بینی های پیشتواند برای بازهتاخیر در اختیار داشت. این امر میمیک

( است با WMOتواند به واسطه اینکه عضوی از سازمان جهانی هواشناسی )تاخیر استفاده نمود. البته احتمالا سازمان هواشناسی می

 های مذکور با رعایت مسائل قانونی استفاده کند.کنند ارتباط داشته و از دادهها را تولید میمراکزی که این داده

دهد که مدل مذکور مقادیر بارش را کمتر از مقدار واقعی ای سازمان هواشناسی نشان میهای مدل منطقهفی خروجیمقایسه کی

ها استفاده بینیخواهند از این پیشاست. لذا با توجه به این نتایج افرادی که میبینی کردهساعته پیش 24های بینیآن حتی در پیش

یابد. بعلاوه در ارتباط با کان اینکه در برآورد میزان بارش و شدت آن دچار اشتباه شوند افزایش میکنند به علت خطای موجود در آن ام

 است.بینی شدهتوان مشاهده نمود که اغلب میزان بارش کمتر از حد واقعی پیشهای جهانی بررسی شده نیز میمدل

که  1389تا اردیبهشت  1389های رخ داده در بازه اسفند رشتوان مشاهده نمود که برای بالذا با توجه به بررسی انجام شده می

ای و جهانی در این گزارش برای چند تاریخ منتخب ارائه شده، تنها نتایج های منطقهآنها برای مدلمیهای کیفی و کبخشی از مقایسه

تواند در مورد میزان و شدت بارش با خطای قابل قبول مورد استفاده قرار گیرد. نمی GFSبینی کنترل یک مدل جهانی مانند مدل پیش

های دو یا چند مدل جهانی و البته هم خروجی کنترل آنها و هم خروجی سامانه همادی آنها ضروری به نظر لذا استفاده از خروجی

بینی در سطح دنیا در سازمان هواشناسی یک مدل ز پیشگونه که ذکر شد نیاز است تا همانند سایر مراکرسد. همچنین همانمی

صورت روزانه اجرا شود که ای با تنظیمات درست و به صورت همادی )که خود به دانش و تخصص نیاز دارد( برای منطقه ایران بهمنطقه

یک سامانه همادی برای آن امکان ای و همچنین توسعه نتایج آن بتواند مکمل مدل جهانی باشد. در واقع با اجرای مناسب مدل منطقه

های متفاوت فراهم خواهد شد. بعلاوه با توجه به ماهیت کمیت بارش برای ایجاد بینی بارش با خطای قابل قبول برای آستانهانجام پیش

یر است. ناپذبینی همادی امری اجتنابهای قطعی به سمت پیشبینیبینی آن با خطای قابل قبول حرکت از سمت پیشامکان پیش

 باشد.لازم به ذکر است که در حال حاضر دانش و تخصص لازم برای رسیدن به این هدف در کشور موجود می

در هر حال با توجه به اینکه دانش و تخصص مرتبط با این موضوع در کشور وجود داشته است درصورتی که سازمان هواشناسی از 

بود و روز قبل با خطای قابل قبول فراهم می 5بارش از حدود میبینی کها امکان پیشکرد، در زمان وقوع سیلاباین توان استفاده می

شد. اگرچه این مطلب به این معنی نیست که عملکرد نیز فراهم میمیصورت کها بهلذا برای سازمان هواشناسی امکان صدور اخطاریه

تواند عاملی باشد تا سازمان هواشناسی سد که رخداد حاضر میرسازمان هواشناسی در زمینه لزوما نامناسب بوده است. به نظر می

های مربوط به صدور هشدارها نیز تجدید نظر های هواشناسی ارتقا داده و بعلاوه در ارتباط با رویههای خود را در زمینه مدلتوانمندی

 کند.

ت صورت گرفته با نمایندگان محترم سازمان های انجام شده و مذاکرادر پایان و با توجه به آنچه که آمد و همچنین بررسی

 شوند:تواند مورد استفاده این مجموعه قرار گیرد به شرح ذیل ارائه میهای هواشناسی که میهواشناسی، پیشنهاداتی در زمینه مدل

 ها در سازمان هواشناسیسازی دادهافزاری ذخیرهارتقا سامانه سخت -1

http://www.meteoalarm.eu/
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 های جهانیقینی مدلهای همادی و یاستفاده از خروجی -2

 ای مورد استفاده در سازمان هواشناسی و حرکت به سوی توسعه یک سامانه همادی برای مدل مذکورتوسعه و ارتقا مدل منطقه -3

 های جهانی در صورتی که شرایط آن فراهم باشداستفاده از خروجی سایر مدل -4

 وا در سازمان هواشناسیبینی عددی وضع هحرکت به سمت اجرای یک مدل جهانی پیش -5

 ( جهانی در سازمان هواشناسیdata assimilationهای )اندازی و استفاده از یک سامانه گوارد دادهتوسعه، راه -2

 افزارهای محاسباتی موجود در سازمان هواشناسیاستفاده بهینه از سخت -9

شود( جهت استفاده ه در حال حاضر چنین کاری انجام نمیبرای کل دنیا )البته در صورتی ک GTSها سامانه سازی دادهذخیره -9

 گواریدر سامانه داده

شود( جهت استفاده در سامانه ای )البته در صورتی که در حال حاضر چنین کاری انجام نمیهای ماهوارهسازی دادهذخیره -8

 گواریداده
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 های هواشناسیپیوست الف: مشخصات ایستگاه

اند به ها مورد استفاده قرار گرفتههای بارش آنها در اینجا برای بازه زمانی رخداد سیلابتهای هواشناسی که دادهایستگاهمشخصات 

 باشد.شرح جدول ذیل می

 
 عرض جغرافیایی طول جغرافیایی کد ایستگاه نام ایستگاه استان ردیف

1 Mazandaran Siahbisheh 40735 51.30306 36.23111 

2 Mazandaran Sari (Dasht-E-Naz Airport) 88116 53.19528 36.63694 

3 Mazandaran Sari 40759 52.98667 36.53667 

4 Mazandaran Ramsar 40732 50.68333 36.90444 

5 Mazandaran Polsefid 99360 53.08333 36.13333 

6 Mazandaran Nowshahr 40734 51.46694 36.66139 

7 Mazandaran Kojur 99348 51.73333 36.38333 

8 Mazandaran Kiyasar 40760 53.54639 36.24889 

9 Mazandaran Gharakhil 40737 52.77167 36.45417 

10 Mazandaran Galugah 99299 53.83694 36.73778 

11 Mazandaran Bandar-E-Amirabad 99306 53.38639 36.85611 

12 Mazandaran Baladeh 99357 51.80000 36.20000 

13 Mazandaran Babolsar 40736 52.65306 36.72000 

14 Mazandaran Amol 99309 52.38333 36.46667 

15 Mazandaran Alasht 99361 52.84250 36.07190 

16 Lorestan Silakhur 99468 48.86972 33.73500 

17 Lorestan Shulabad 99502 49.18306 33.18556 

18 Lorestan Sepiddasht 99501 48.88556 33.21417 

19 Lorestan Romeshkan 99474 47.50000 33.28333 

20 Lorestan Poldokhtar 40786 47.71917 33.15444 

21 Lorestan Nurabad (Lorestan) 40773 48.00000 34.05000 

22 Lorestan Kuhdasht 99438 47.64778 33.52444 

23 Lorestan Khorramabad 40782 48.28361 33.43889 

24 Lorestan Imanabad 99485 48.36667 33.40000 

25 Lorestan Dorud 99444 49.00444 33.52361 

26 Lorestan Borujerd 40774 48.75750 33.91500 

27 Lorestan Azna 99445 49.40806 33.44722 

28 Lorestan Aligudarz 40783 49.70250 33.40810 

29 Lorestan Alashtar 40776 48.24528 33.82472 

30 Khuzestan Shushtar 99446 48.83333 32.05000 

31 Khuzestan Shush 99514 48.23944 32.19444 

32 Khuzestan Shadegan 99456 48.64167 30.65722 

33 Khuzestan Safiabad (Dezful) 40794 48.43306 32.25333 

34 Khuzestan Ramhormoz 40813 49.59639 31.27278 

35 Khuzestan Omidiyeh (Aghajari) 40833 49.68778 30.74250 

36 Khuzestan Masjedsoleyman 40812 49.24083 31.98333 

37 Khuzestan Lali 99508 49.09972 32.33611 

38 Khuzestan Izeh 99455 49.85444 31.84750 

39 Khuzestan Hoseyniyeh 99493 48.25389 32.66972 

40 Khuzestan Hendijan 99537 49.70639 30.24944 

41 Khuzestan Gotvand 99513 48.80889 32.22306 

42 Khuzestan Dehdez 99527 50.28139 31.70833 

43 Khuzestan Bostan 40810 48.01000 31.70778 

44 Khuzestan Behbahan 40834 50.21722 30.60556 

45 Khuzestan Bandar-E- Mahshahr 40832 49.15917 30.54556 

46 Khuzestan Ahvaz (Agricultural) 99535 48.55000 31.25000 

47 Khuzestan Ahvaz 40811 48.74420 31.34420 

48 Khuzestan Aghajari 99538 49.82806 30.69667 

49 Khuzestan Abadan 40831 48.21472 30.37722 

50 Golestan PARK_MELLI_GOLESTAN 18193 55.78000 37.57000 
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 عرض جغرافیایی طول جغرافیایی کد ایستگاه نام ایستگاه استان ردیف

51 Golestan Minudasht 99237 55.63333 37.36667 

52 Golestan MAZRAEH_ARTESH 18255 54.60000 37.13000 

53 Golestan Maravehtappeh 40721 55.94333 37.80167 

54 Golestan KORDKOUY 18301 54.57000 36.90000 

55 Golestan KATKANDEH 18339 54.03000 36.77000 

56 Golestan Kalaleh (Airport) 88113 55.45944 37.38500 

57 Golestan Inchehborun 99271 54.71667 37.45000 

58 Golestan Gorgan (Hashemabad) 99241 54.26667 36.85000 

59 Golestan Gorgan 40738 54.41310 36.90500 

60 Golestan Gonbad-E-Kavus 99240 55.21280 37.26690 

61 Golestan GHAPAN 18134 55.70000 37.37000 

62 Golestan Bandar-E-Torkaman 99242 54.06667 36.90000 

63 Golestan Bandar-E-Gaz 99304 53.95000 36.76667 

64 Golestan Aliabad-E-Katul 99300 54.88333 36.90000 

 

 هاشده برای بازه زمانی رخداد سیلابساعته ثبت 64های بارش تجمعی پیوست ب: نقشه

های مازندران، گلستان، لرستان و های ثبت شده در محدوده استانساعته مربوط به داده 24های بارش تجمعی در اینجا نقشه

 شوند.( ارائه می2318/  33/  29) 1389فروردین  9تا  (2318/  33/  13) 1389اسفند  18خوزستان برای بازه زمانی 

 

 
اسفند  18های سازمان هواشناسی برای مورخ شده در ایستگاههای ثبتساعته مربوط به داده 64نقشه بارش تجمعی  -38-3 شکل

1381 (11  /13  /6118) 
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اسفند  61های سازمان هواشناسی برای مورخ شده در ایستگاههای ثبتدادهساعته مربوط به  64نقشه بارش تجمعی  -41-3 شکل

1381 (11  /13  /6118) 

 

 
اسفند  61های سازمان هواشناسی برای مورخ شده در ایستگاههای ثبتساعته مربوط به داده 64نقشه بارش تجمعی  -41-3 شکل

1381 (16  /13  /6118) 
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اسفند  66های سازمان هواشناسی برای مورخ شده در ایستگاههای ثبتساعته مربوط به داده 64تجمعی نقشه بارش  -46-3 شکل

1381 (13  /13  /6118) 

 

 
اسفند  63های سازمان هواشناسی برای مورخ شده در ایستگاههای ثبتساعته مربوط به داده 64نقشه بارش تجمعی  -43-3 شکل

1381 (14  /13  /6118) 
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اسفند  64های سازمان هواشناسی برای مورخ شده در ایستگاههای ثبتساعته مربوط به داده 64نقشه بارش تجمعی  -44-3 شکل

1381 (15  /13  /6118) 

 

 
اسفند  65های سازمان هواشناسی برای مورخ شده در ایستگاههای ثبتساعته مربوط به داده 64نقشه بارش تجمعی  -45-3 شکل

1381 (12  /13  /6118) 
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اسفند  62های سازمان هواشناسی برای مورخ شده در ایستگاههای ثبتساعته مربوط به داده 64نقشه بارش تجمعی  -42-3 شکل

1381 (11  /13  /6118) 

 

 
اسفند  61مورخ  های سازمان هواشناسی برایشده در ایستگاههای ثبتساعته مربوط به داده 64نقشه بارش تجمعی  -41-3 شکل

1381 (19  /13  /6118) 
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اسفند  69های سازمان هواشناسی برای مورخ شده در ایستگاههای ثبتساعته مربوط به داده 64نقشه بارش تجمعی  -49-3 شکل

1381 (18  /13  /6118) 

 

 
اسفند  68سازمان هواشناسی برای مورخ های شده در ایستگاههای ثبتساعته مربوط به داده 64نقشه بارش تجمعی  -48-3 شکل

1381 (61  /13  /6118) 
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 هاگزارش ملی سیلاب

 
فروردین  1های سازمان هواشناسی برای مورخ شده در ایستگاههای ثبتساعته مربوط به داده 64نقشه بارش تجمعی  -51-3 شکل

1389 (61  /13  /6118) 

 

 
فروردین  6های سازمان هواشناسی برای مورخ شده در ایستگاهثبتهای ساعته مربوط به داده 64نقشه بارش تجمعی  -51-3 شکل

1389 (66  /13  /6118) 
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فروردین  3های سازمان هواشناسی برای مورخ شده در ایستگاههای ثبتساعته مربوط به داده 64نقشه بارش تجمعی  -56-3 شکل

1389 (63  /13  /6118) 

 

 
فروردین  4های سازمان هواشناسی برای مورخ شده در ایستگاههای ثبتته مربوط به دادهساع 64نقشه بارش تجمعی  -53-3 شکل

1389 (64  /13  /6118) 
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فروردین  5های سازمان هواشناسی برای مورخ شده در ایستگاههای ثبتساعته مربوط به داده 64نقشه بارش تجمعی  -54-3 شکل

1389 (65  /13  /6118) 

 

 
فروردین  2های سازمان هواشناسی برای مورخ شده در ایستگاههای ثبتساعته مربوط به داده 64نقشه بارش تجمعی  -55-3 شکل

1389 (62  /13  /6118) 
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فروردین  1های سازمان هواشناسی برای مورخ شده در ایستگاههای ثبتساعته مربوط به داده 64نقشه بارش تجمعی  -52-3 شکل

1389 (61  /13  /6118) 

 

 
فروردین  9های سازمان هواشناسی برای مورخ شده در ایستگاههای ثبتساعته مربوط به داده 64نقشه بارش تجمعی  -51-3 شکل

1389 (69  /13  /6118) 
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 مقدمه-4-1
دهد. برای اینکه بتوان یک سامانه خوب برای میسامانه پایش و پیش بینی مناسب مهمترین رکن سامانه اعلام هشدار را تشکیل 

ی مورد نیاز، نیروی انسانی های آن از جمله تجهیزات پایش دادههاهواشناسی در اختیار داشت لازم است همه مولفهپایش و پیش بینی 

ی فوق الذکر های رایانه ای و مانند اینها به نحو مطلوب وجود داشته باشند. وجود نقص در هریک از سامانههامتخصص و زیر ساخت

هواشناسی به نحو شایسته ای انجام نشده و هشدارهای لازم به موقع صادر نگردند. سازمان باعث خواهد شد که پایش و پیش بینی 

ی دقیق و به های اصلی سامانه پایش و پیش بینی در کشور توان خود را برای ارائه پیش بینیهاهواشناسی با در اختیار داشتن مولفه

 گیرد. میروز از وضعیت هوا بکار 

در غالب نقاط کشور و وجود سوالات عدیده در نحوه انجام پایش و پیش  1389و همچنین فروردین  1389رخداد سیلابهای اسفند  

بینی هواشناسی کشور تا چه اندازه های پایش و پیشتوانمندی سامانهبینی و دقت و صحت آن، این سوال را مطرح ساخت که اصولا 

ین سوال لازم بود سامانه موجود پایش و پیش بینی در کشور مورد ارزیابی برای پاسخ به ا های اجرایی است؟متناسب با نیاز دستگاه

 قرار گرفته تا در صورت وجود نقص مورد بازبینی و اصلاح قرار گیرد. بر همین اساس گزارش موجود مد نظر قرار گرفته است. 

انه پایش و پیش بینی مورد مطالعه قرار ی سامهابرای انجام این مطالعه در ابتدا نیازهای دستگاههای اجرایی کشور به خروجی

گرفت و سپس وضعیت سامانه پایش و پیش بینی سازمانه هواشناسی برای پاسخگویی به نیازهای دستگاههای اجرایی ارزیابی شد. در 

برای رفع  ادامه نیز مقایسه ای بین تولیدات سازمان و نیازهای دستگاههای اجرایی صورت گرفت و در خاتمه نیز پیشنهادات لازم

 ی احتمالی ارائه گردید. هاکمبودها و نقص

 

ارزیابی نیازهای دستگاههای اجرایی به سامانه پایش و پیش بینی سازمان هواشناسی بر اساس  -4-6

 استانداردهای بین المللی
شود. در شرایط رخداد میی سازمان هواشناسی کشور به صورت روزانه برای استفاده همگانی ارایه هابطور معمول نتایج پیش بینی

دهد سازمان هواشناسی اقدام به صدور اطلاعیه و اخطاریه هواشناسی میی آب و هوایی را هاوقایع خاص که احتمال رخداد بحران

ی هواشناسی برای آنها هاگردد. فهرست دستگاههای اجرایی که اخطاریهمینماید که به سازمانهای مختلف اجرایی کشور ارسال می

 شود  عبارتند از:میل ارسا

دفتر مقام معظم رهبری، معاونت امور ویژه دفتر ریاست جمهوری؛ دفتر ریاست مجلس شورای اسلامی؛ دفتر ویژه رئیس قوه 

قضائیه؛ دفتر ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام؛ دفتر وزیر راه و شهرسازی؛ دفتر وزیر کشور؛ دفتر وزیر جهاد کشاورزی؛ دفتر وزیر 

وزیر نیرو؛ دفتر وزیر آموزش و پرورش؛ دفتر وزیر اطلاعات؛ استاندار تهران؛ رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای؛ نفت؛ دفتر 

رئیس کارگروه حمل و نقل، شریانهای حیاتی، طوفان و بلایای جوی سازمان مدیریت بحران؛ معاونت حمل و نقل وزارت راه و 

یمنی حمل و نقل، پدافند غیرعامل و مدیریت بحران، سازمان مدیریت بحران کشور؛ رئیس شهرسازی؛ ریاست مرکز تدوین مقررات، ا

پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا؛ معاونت عملیات ناجا، دبیرخانه پدافند غیرعامل و مدیریت بحران؛ دفتر ریاست سازمان حفاظت محیط 

یزداری کشور؛ کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس و مراتع و آبخ هازیست؛ دفتر فرماندهی یگان حفاظت سازمان جنگل

شورای اسلامی؛ سازمان هواپیمایی کشوری؛ مدیرعامل محترم شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران؛ سازمان بنادر و دریانوردی؛ 

مان امداد و نجات جمعیت هلال شهرداری تهران؛ کمیته فرعی پیشگیری از سیل و نوسانات آب دریا؛ شرکت ملی گاز ایران؛ رئیس ساز

احمر؛ مدیر پدافند غیرعامل وزارت نیرو؛ وزارت بهداشت، درمان مرکز سلامت محیط و کار؛ دفتر مرکز مدیریت اطلاعات و حوادث 

 سازمان بحران وزارت کشور؛ دفتر ستاد مرکزی سفرهای کشور.

کنند. به نظر میی استفاده هاگان دولتی از نتایج پیش بینیار 33دهد که به صورت احتمالی بیش از میمطالعه فهرست فوق نشان 

تواند به صورت جدول میکنند میی پایش و پیش بینی سازمان هواشناسی استفاده هارسد عمده ترین دستگاههایی که از خروجیمی



142            هیأت ویژۀ شناسی و هواشناسیاقلیمکارگروه 

 هاگزارش ملی سیلاب

اربردهای خاص دستگاه اجرایی برای انواع کمیی سازمان هواشناسی کشور به صورت عموهاکاربرد خروجی 1-4زیر باشد. در جدول 

 در موضوع سیلاب ارائه شده است. هامربوطه و همچنین کاربرد این خروجی

 
 مشخصات دستگاههای دولتی بهره بردار از خروجی سامانه پایش و پیش بینی سازمان هواشناسی کشور -1-4جدول 

 نام دستگاه اجرایی
عناصر هواشناسی مورد 

 استفاده
 پایش و پیش بینی هواشناسیی هاکاربرد خروجی

ی پایش و پیش بینی هاکاربرد خروجی

 هواشناسی در سیلاب

 وزارت راه و شهرسازی

 سازمان بنادر و دریانوردی -

سازمان راهداری و حمل و نقل -

 جاده ای

شرکت فرودگاهها و ناوبری -

 هوایی ایران

 کلیه عناصر هواشناسی

 آمیز دریاپیش بینی برای شکل گیری امواج مخاطره -

ی مواصلاتی به دلیل شرایط آب و هوایی هامدیریت جاده-

 مخاطره آمیز

 مدیریت سفرهای هوایی داخلی و بین المللی-

 ی ساحلیهاهشدار سیلاب

 وزارت نیرو
 بارش ساعتی و روزانه-

 دمای ساعتی و روزانه-

 پیش بینی حجم بارش-

 پیش بینی ذوب برف-
 هشدار سیلاب

 کشاورزیوزارت جهاد 

و مراتع و  هاسازمان جنگل

 آبخیزداری کشور

 دمای حداقل -

 مقدار بارش -

 پیش بینی آسیب دیدن گیاه و دام-

 پیش بینی عملکرد محصول-
 زیر آب رفتن اراضی کشاورزی

 زیر آب رفتن اراضی جنگلی و مرتعی و مراتع های رخ داده در جنگلهامدیریت آتش سوزی- دماهای شدید

بهداشت، درمان و آموزش وزارت 

 پزشکی
 کلیه عناصر هواشناسی

ی های ناشی از آب و هوا مانند موجهامدیریت بیماری-

 ی سرما و ...هاگرما، موج

 شیوع بیماری عفونی در مناطق مبتلابه

 شیوع بیماری روانی در مناطق

 کلیه عناصر هواشناسی پلیس راهنمایی و رانندگی
به دلیل شرایط آب و هوایی ی مواصلاتی هامدیریت جاده-

 مخاطره آمیز
 ی سیل گیرهامحدودیت ترافیکی در جاده

 مدیریت گردشگری- کلیه عناصر هواشناسی سازمان گردشگری
ی گردشگری در مناطق هاهشدار استقرار فعالیت

 سیل گیر

 سیل گیرامداد رسانی با مناطق  امدادرسانی به آسیب دیدگان- کلیه عناصر هواشناسی هلال احمر

 شناسایی مناطق امن برای انتقال مردم کلیه مخاطرات آب و هوایی- کلیه عناصر هواشناسی سازمان مدیریت بحران

 ی جهانیهامدیریت کمک ی جهانیهامدیریت کمک کلیه عناصر هواشناسی وزارت امورخارجه

 - انتشار آلودگی هوا- کلیه عناصر هواشناسی سازمان حفاظت محیط زیست

 انتشار آلودگی از پالایشگاهها و سایر تاسیسات نفتی- کلیه عناصر هواشناسی وزرات نفت
مدیریت پالایشگاهها و سایر تاسیسات نفتی در 

 اراضی سیل گیر

 کلیه عناصر هواشناسی هاشهرداری

 ی شهریهاسیلاب-

 ی شهریهاآلودگی-

 ی گرماهاموج-

 ی شهریهامدیریت سیلاب

پرورش و وزارت وزرات آموزش و 

 علوم
 کلیه عناصر هواشناسی

مدیریت زمان فعالیت مراکز آموزشی در حین و بعد از -

 وقوع مخاطره آب و هوایی

مدیریت زمان فعالیت مراکز آموزشی حین و بعد 

 از سیل

 مدیریت مسایل امنیتی مدیریت مسایل امنیتی کلیه عناصر هواشناسی وزارت کشور

 

عنوان اولین مجموعه ای که سازمان هواشناسی کشور اولین فعالیت خود را زیر آن آغاز نموده است با  وزرات راه و شهرسازی به

مدیریت سیستم حمل و نقل جاده ای، ریلی، دریایی و هوایی به عنوان مهمترین دستگاه دولتی است که به صورت روزمره و حتی 

توان گفت میی سازمان هواشناسی کشور برای مدیریت بر سفرهای مختلف است. های خروجی پیش بینیهالحظه ای نیازمند داده

ی هواشناسی امکان تردد هواپیماها در کشور و هدایت هواپیماهای گذری از آسمان ایران های پیش بینیهابدون استفاده از خروجی

 وجود نخواهد داشت.

اب و همچنین مدیرت انرژی در کشور از مهمترین دستگاهای اجرایی وزارت نیرو به عنوان متولی مدیریت منابع آب و مدیریت سیل

نماید. این وزاتخانه در مدیریت سدهای کشور همواره پایش میزان میی پیش بینی سازمان هواشناسی بهره برداری هااست که از داده
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ای منجر به سیل و دماهای ناگهانی ذوب برف ی نازل شده به کشور را به منظور محاسبه منابع آب در اختیار از یکسو و بارشههابارش

دهد. همچنین با توجه به ارتباط بسیار نزدیک افزایش دما با میزان میدر مناطق کوهستانی را برای اعمال تمهیدات لازم مد نظر قرار 

بینی سازمان هواشناسی بهره ی پیش هامصرف انرژی برق در کشور به منظور اعمال مدیرت تولید انرزی برق از منابع نیروگاهی از داده

 جوید.می

وزارت جهاد کشاورزی به منظور مدیریت اراضی کشاورزی و برای آگاهی رسانی به آنها در مورد مخاطرات آب و هوایی تاثیر گذار بر 

به همین منظور نماید. میی پیش بینی سازمان هواشناسی استفاده هاو مراتع کشور از داده های کشاورزی و همجنین جنگلهافعالیت

ی هواشناسی اختصاص داده است های خود را به صورت تخصصی به پیش بینیهاسازمان هواشناسی کشور بخش ویژه ای از پیش بینی

 و سامانه ای را نیز برای اطلاع زسانی به بهره بر داران مهیا نموده است.

ی پیش بینی سازمان هاکه هرچند تاکنون کمتر از دادهوزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از جمله دستگاههای دولتی است 

ی سازمان هواشناسی بیش از گذشته افزایش یافته هانمود ولی امروزه با شکل گیری بحران تغییراقلیم نیاز آنها به پیش بینیمیاستفاد 

 .ی هواشناسی نیازمند استهای ناشی از آب و هوا به پیش بینیهاو برای مدیریت انواع بیماری

ی پیش بینی سازمان به صورت روزمره است تا در هاسازمان مدیریت بحران نیز از جمله دستگاههای اجرایی است که نیازمند داده 

 صورتی که احتمال رخداد بحران وجود داشته باشد بتواند تمهیدات لازم را به عمل آورد.

ی های و وظایف خود از پیش بینیهاارند که فراخور مامویتعلاوه دستگاههای نامبرده، دستگاههای دیگری در جدول فوق وجود د

 نمایند.میهواشناسی استفاده 

پیش میکه از بررسی جدول مشخص است برخی از دستگاهها مانند وزارت بهداشت ضمن نیاز و استفاده از خروجی عمومینکته مه

ی محوله خود نیاز دارند که یا باید هادر راستای ماموریتی تخصصی های صورت گرفته توسط سازمان هواشناسی به پیش بینیهابینی

توسط سازمان هواشناسی کشور به صورت تخصصی صورت گیرد و یا دستگاه مورد نظر برای تامین نیازهای تخصصی خود به انجام 

اتی است که برای تعیین ی تخصصی مبادرت نماید. برای مثال رخداد یک موج گرما به عنوان پدیده هواشناسی از موضوعهاپیش بینی

آستانه دمایی نیازمند تعامل سازمان هواشناسی با وزارت بهداشت است تا بتواند وقوع و پیامدهای آن را پیش بینی نماید. در خصوص 

داشته که همه میی سازمان هواشناسی جنبه عموهاسایر دستگاههای اجرایی نیز چنین حالتی وجود دارد، یعنی بخش از پیش بینی

ی کشاورزی که باید هاتوانند از آن به صورت یکسان استفاده نمایند و بخشی نیز جنبه تخصصی داشته مانند پیش بینیتگاهها میدس

ی های خاصی محاسبه و پیش بینی لازم صورت گیرد. با توجه به این اکثر سازمان هواشناسی دنیا بخشهابر اساس استاندارها و آستانه

نمایند. هرچند این اقدام برای سازمان هواشناسی میی تخصصی مبادرت هاجاد کرده اند که در آن به پیش بینیکاربردی ویژه ای را ای

ی رودخانه ای آغاز شده است ولی هنوز در ابتدای کار است و باید اقدامات زیادی های راه، کشاورزی و جریانهاکشور بویژه برای بخش

 صورت گیرد. ی هواشناسیهابرای توسعه این پیش بینی

 

 تبیین تولیدات حاصل از سامانه پایش و پیش بینی سازمان هواشناسی کشور -4-3
 سابقه و ماموریت سازمان هواشناسی کشور 

های دیدبانی هواشناسی و تهیه و گیری و ذخیره دادهترین سازمان کشور  با هدف سنجش و اندازهمیسازمان هواشناسی کشور قدی

باشد که برای انجام یکی از وظایف اصلی آن یعنی  پیش بینی هوا و ارائه آن به دستگاههای میی وضع هوا  هاصدور پیش بینی

فعالیت خود را ابتدا از این سازمان دیدبانی و کمیتهای پیش بینی مانند خروجی مدلهای عددی دارد.  هااجرایی، نیازمند داده

 آغاز کرد و پس از چندی به سازمانی مستقل تبدیل وزارت راه و ترابری هواشناسی زیر نظر اداره کل عنوانو به شمسی 1334 سال

. به عضویت این سازمان جهانی درآمد سازمان هواشناسی جهانی عنوان صد و سومین عضوبه شمسی 1339 گردید. این سازمان در سال

توان وزارت نیرو، مینمایند که از جمله میتفاده دستگاههای اجرایی بسیاری در کشور همواره از خدمات سازمان هواشناسی کشور اس

ذکر نمود. همجنین بخش  هاسازمان هواپیمایی کشور، وزارت جهاد کشاورزی، سازمان مدیریت بحران و... را به عنوان مهمترین سازمان

https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B3%DB%B3%DB%B4_(%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%AF%DB%8C)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%87_%DA%A9%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%87_%DA%A9%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA_%D8%B1%D8%A7%D9%87_%D9%88_%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA_%D8%B1%D8%A7%D9%87_%D9%88_%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B3%DB%B3%DB%B8_(%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%AF%DB%8C)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86_%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C_%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86_%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C_%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C
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در زمینه وضعیت هوا در امور عمده ای از استفاده کنندگان اطلاعات سازمان هواشناسی کشور عموم مردم که برای رفع سوالات خود 

 کنند.میاستفاده  هاحمل و نقل، کشاورزی و.. از این داده

 هواشناسی کشور به موارد زیر اشاره نمود: مهمترین وظایف سازمانمیان توان از میاز این رو 

 شودبه هواشناسی مربوط میهای که های جوی و سایر دیدبانیهای دیدبانی جهت انجام دیدبانینگهداری، تجهیز و تکمیل شبکه. 

 ی هواشناسی داخلی و خارجی بوسیله شبکه ارتباطات، داخلی و بین المللی هاجمع آوری اطلاعات دیده بانی شده از کلیه ایستگاه

  و کنترل کیفیت و مخابره آنها به کشورهای دیگر از طریق شبکه بین المللی ارتباطات هواشناسی

 ترین های هواشناختی و تولید محصولات هواشناسی در کوتاهجهت پردازش داده رایانه ای هایهنگهداری، تجهیز و تکمیل سامان

 .زمان ممکن

 های مخابراتی جهت تسریع در تبادل داده و اطلاعات هواشناسی در سطح کشور و جهاننگهداری، تجهیز و تاسیس سامانه. 

 های دیدبانی یکسان و قابل اعتمادمرتبط با آن جهت تولید آمار و دادههای ها هواشناسی و سایر دیدبانیسازی دیدبانیاستاندارد. 

 مختلف ی جوی با کیفیت برای کاربرانهاو هشدار هاتهیه و صدور پیش بینی 

  اطلاعات مورد نیاز وزارت جهادکشاورزی و سایر بخشهای خصوصی و دولتیتهیه. 

 مردم مومتهیه اطلاعات مورد نیاز برای ارائه به ع 

 های هوانوردی، دریانوردی، حمل و نقل، منابع آب، کشاورزی و سایر ردی کردن هر چه بیشتر خدمات هواشناسی در بخشکارب

 های بشری.فعایت

 های مرتبط و ایجاد هماهنگی بین آنها در سطح کشورها در زمینهها و آموزشترغیب مناسب پژوهش 

 مع آوری شده و تشکیل بانکهای اطلاعاتی لازمارزشیابی ، تجزیه و تحلیل و بررسی کلیه اطلاعات ج 

 ی جهانی اطلاعات و مبادله پیام و اطلاعات لازمهاارتباط و اتصال با شبکه . 

 آموزش  توسعه فعالیتهای مرکز آموزش بین المللی هواشناسی و علوم جو به منظور به روز نمودن دانش و تولید محصولات جدید با

برگزاری و تشکیل کلاسهای  همراه با میی علهامختلف هواشناسی و علوم جو مبتنی بر آخرین فرضیهمداوم فن آوریهای جدید و 

 . ی کوتاه مدت و بلندمدتهاتخصصی و دوره

 و تحقیقاتی و برقراری ارتباط با اساتید و دانش پژوهان هواشناسی و علوم مربوطهمیو مراکز عل هاهمکاری و مشارکت بادانشگاه . 

  و آموزشی و فنی بین المللیمیو کنفرانسها ی عل هامشارکت در اجلاسیههمکاری و . 

 ی آموزشی و تخصصی هابالا بردن سطح دانش تخصصی نیروی انسانی شاغل در مقاطع مختلف خدمتی از طریق برگزاری دوره

 نیاز.مورد 

  تحقیقات هواشناسی کاربردیانجام کارهای پژوهشی مورد نیاز در قالب گرایشهای موجود و توسعه مراکز. 

 برنامه نویسی و توسعه نرم افزارهای مورد نیاز . 

 ی دانش هواشناسی شاملهاگرایشمیبکارگیری وتجزیه وتحلیل کلیه اطلاعات و انجام مطالعات و تحقیقات در زمینه تما 

 فیزیکی شناسی اقیانوس و دریایی کشاورزی، هواشناسی ، هواشناسیهواشناسی هوانوردی

 

 بینیبرای انجام پایش و پیش ی مورد استفاده سازمان هواشناسیهاداده

 کند: میی مختلفی به شرح زیر استفاده هاسازمان هواشناسی کشور برای امر پایش و پیش بینی از داده

ایستگاه بارانسجی  2353 و کلیماتولوژی ایستگاه 953 همدیدی،  ایستگاه 433ی  دیدبانی: سازمان هواشناسی کشور حدود هاداده

شود. ایستگاه سنجش می 3533ی آبریز مختلف و با استفاده از حدود هارا در اختیار دارد. بر این اساس بارش تجمعی در حوضه

را هر سه ساعت ثبت و به مراکز پیش  هاباشد مجموعه کاملی از دادهمیی همدیدی که  مهمترین نوع ایستگاه هواشناسی هاایستگاه

ی هاکنند.  ایستگاههای هواشناسی را ثبت و ارسال میکنند. بخشی از ایستگاهها نیز به صورت خودکار دادهمیان ارسال بینی سازم
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نیز  ی هواشناسی دریاییهاایستگاهی هاهمجنین از داده شود.میهمدیدی سازمان به دو گروه همدیدی اصلی و فرودگاهی تقسیم 

 قبیل از دریا در موجود شرایط به مربوط یهادیدبانی ،ی هواشناسی سطح زمینهاعلاوه بر دیدبانی هاکند. این ایستگاهمیاستفاده 

   .نمایندمی گزارش و گیری همدیدی اندازه مقرر ساعات نیز در را مانند اینها و آب دمای ، موج بسامد و ارتفاع

یی هستند که پارامترهای فشار ،دما ، رطوبت و سمت هااز ایستگاهآن دسته :  ی هواشناسی جو بالاهاایستگاهی رادیو سوند یا هاداده

 کنند. در این ایستگاهها  اندازه گیری و ثبت می کیلومتر 33جو ) از سطح زمین تا ارتفاع بیش از  راستای قائم و سرعت باد را در 

با  و گیری اندازه  بالن هواشناسیبا  همراهسوند  ارسال دستگاه رادیو با UTC 12  و  33عتهای  روز در سا معمولاً دو بار در شبانه

  شود. میردیابی سنسور توسط گیرنده زمینی اطلاعات دریافت و ثبت 

های ی همدیدی و جو بالا همه روزه اقدام به تهیه نقشههای  همدیدی: سازمان هواشناسی با دریافت دادهای ایستگاههانقشه

 12و  33برای سطح زمین چهار بار در روز و برای سطوح فوقانی جو در ساعات  هااین نقشهکند. بطور معمول میهمدیدی وضع هوا 

 شود.میترسیم و تحلیل 

در باندهای مرئی، مادون قرمز و   MeteoSat-8ی هاتصاویر ماهواره ای: در حال حاضر سازمان هواشناسی کشور از تصاویر ماهواره

 کند.میجو و پیش بینی استفاده به منظور  پایش   کانال 12 بخارآب شامل

های تبریز، گیلان، مازندران، در استان وچود دارند که رادار هواشناسیدستگاه  8 فقط اسر کشورتدر سر ی راداری: هم اکنونهاداده

کیلومتر را تحت  253تا  233های اما به خاطر اینکه مسافت . این رادارهاکرمانشاه، فارس، بوشهر، اردبیل، تهران و اهواز مستقر هستند

اند، بنابراین در حال حاضر نوار شمالی کشور را نیز فراهم کرده شانهای مجاوراستانبرخی از دهند، امکان پوشش پوشش قرار می

 هایاستان از هاییبخش در ،کشور در رادار 8  با وجود استقرار .باشندمیمنهای شمال شرق تحت پوشش رادارهای هواشناسی 

از طرفی به  ی شرقی و جنوب شرقی مناطق بسیازی هستند که دور از دسترس رادارها قرار دارند.هاو استانه ان و همدانزنج کردستان،

زمستانی  سبب فاصله زیاد همین شبکه رادارهای موجود با یکدیگر، همپوشانی کافی میدان مشاهده وجود ندارد، برای مثال در بارشهای

شود، به دلیل انحناء زمین و وجود مناطق کوهستانی و نیز به خاطر همپوشانی بسیار کم میکه از ابرهای با ارتفاع پایین تر ایجاد 

شوند. این مناطق در ارتفاع پایین و در منطقه کور رادار  و در فاصله زیاد قرار میی ابری مشاهده نهارادارهای موجود، این سامانه

کیلومتر پوشش  153تا  133کمتر حدود رادارهای با برد  با اضافه کردن ی پوشش راداریهاکور و خلاء مناطقاین  گیرند. لازم استمی

 .میلیارد تومان هزینه دارد  15بیش از  هر رادار به طور متوسطاده شود. لازم به ذکر است که د

 مشخصات سامانه پایش و پیش بینی بارش سازمان هواشناسی 

گیرد که بخشی از میارائه شده است. بر اساس این شکل این سامانه ابعاد مختلفی را در بر  1-4سامانه پایش و پیش بینی در شکل 

ی جمع آوری شده در یک مرکز هاکند. در نهایت همه دادهمیآنها به ثبت داده در زمین، بخشی در دریا و بخشی نیز آسمان را پایش 

ی مختلف کاربرد پایش و پیش بینی در مسایل مختلف ارائه هادهد. بعد از انجام تحلیلمیینی را انجام واحد کار پایش و پیش ب

 شود.می
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 (WMO, 1999) سامانه پایش و پیش بینی -1-4شکل 

 

ی هانقشه ی فوق الذکر به صورت روزانه اقدام به ترسیمهاسازمان هواشناسی کشور برای پیش بینی وضع هوا با بهره گیری از داده

کند. میی دینامیکی، پیش بینی و ضع هوا  را ارائه های خروجی مدلهاو نقشه هانماید. سپس با استفاده از این نقشهمیسینوپتیک 

ای مقیاس جهانی و تمام کره ی پیش بینی مورد استفاده در مراکز پیش بینی سازمان در سازمان مرکزی و استانها شامل مدلهامدل

GFS کیلومتر و  22و تفکیک  )با پوشش یک هفته Arpedge  باشد.  علاوه بر میکیلومتر(  53و با تفکیک حدود  روزه 3)با پوشش

سازی وضعیت هوا در مقیاسهای میانی باشد برای شبیهمیکیلومتر(  8ای با تفکیک بالاتر )نیز که یک مدل منطقه  WRFاینها از مدل 

 WRFبه عنوان شرایط مرزی اولیه و شرایط مرزی مورد استفاده برای اجرای  GFSاست که خروجی  شود. شایان ذکراستفاده می

 شود.استفاده می

هکتو  25ی عددی شامل پارامترهای زیر هستند:  ارتفاع تراز جو در سطوح استاندارد و سطوح زیرین جو با تفکیک هاخروجی مدل

ساعت آینده،  شدت بارش سه تا شش ساعته همراه با نوع بارش، میزان  24عی های زمانی سه ساعت، بارش تجمپاسکال در بازه
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ی دیگر  که برخی کمیتهای هارطوبت نسبی در ساختار قائم جو سمت و سرعت باد، موقعیت جت سطوح فوقانی و بسیاری کمیت

ی هاشود. در مجموع تعداد کمیتمیل ی دیگر حاصهامسقل مانند دما و فشار و برخی مانند شاخصهای ناپایداری از محاسبات کمیت

ی عددی به منزله اعلام آن بعنوان هاکمیت میرسد. لازم به ذکر است که داشتن خروجی مدل 133ی عددی به بیش از هاخروجی مدل

جوی شود و اصولا بیان تنها خروجی مدل به عنوان پیش بینی از آفتهای عصر حاضر در پیش بینی تغییرات میپیش بینی محسوب ن

های و بکارگیری تجربیات خود، فاکتورهای مهم آن روز خاص را برای وقوع پدیدهمیاست، کارشناس پیش بینی بایستی با تحلیل عل

برای پیش بینی به کار گیرند. علت این امر وجود عدم قطعیت و خطا در خروجی  هاجوی استخراج نموده و همراه با خروجی مدل

زایش بازه زمانی بین صدور پیش بینی و رخداد یک ممکن است تغییر کند. در کشورها و مراکز توسعه ی عددی است که با افهامدل

ی همادی ها( برای کسب اطمینان بیشتر و کاهش عدم قطعیت از روشECMWFیافته مانند مرکز اروپایی پیش بینی میان مدت هوا )

 Ensemble( از پیش بینی همادی یا توده ای )Deterministic) نمایند. در این روش به جای یک یا دو مدل یقینیمیاستفاده 

Forecasting توان محاسباتی از مرتبه می(استفاده( شود. این روش با وجود توان محاسباتی بالاPeta FLOPS )توان با تغییر شرایط می

با احتمال وقوع بالاتری را صادر کرد. در این توان پیش بینی میشود و بر اساس آن میاولیه در ورودی مدل از چندین مدل  استفاده 

صورت برای انجام یک فعالیت خاص، با آگاه سازی دقیق تر کاربر مربوطه نسبت به وقوع یک یدیده جوی معین کمک موثرتری برای 

ب یا انجام تصمیم گیری بر اساس ریسکهای احتمالی مهیا ساخت. برای مثال نگهداری حجم مشخصی از آب در پشت سد و مدیریت آ

توان ذکر کرد.  در حال حاظر به دلیل نبودن توان پردازش کافی، انجام این کار میی کشاورزی در یک منطقه مشخص را هافعالیت

 شود. میمیسر نبوده  و تنها بصورت آزمایشی و موردی و به منظور مطالعه تطبیقی و بررسی کیفی انجام 

تغییرات هوا و پیش بینی وضع هوا برای ساعتها و روزهای آینده،  بطور کلی در چهار قسمت امکانات مورد استفاده برای پایش 

 شود:دسته بندی می

 شود،میی مختلف هواشناسی در کشور و در سطح جهان حاصل های دیدبانی که از ایستگاههاالف: تولید داده و تهیه گزارش

های مشاهداتی را به مراکز پیش بینی بصورت دقیقه(  داده 13اکثر  های مخابراتی که در کوتاهترین زمان )حدب: سامانه

 دهد،میتلاین تحویل هاخط

دقیقه یک اسکن از وضع هوا را در اختیار مراکز پیش  15تا  13های دور سنجی مانند ماهواره و رادار هواشناسی که هر س: سامانه

 دهد میبینی قرار 

ای که با روشهای بسیار متنوع و با استفاده از کامپیوترهای قدرتمند و س جهانی و منطقهی عددی در مقیاهای مدلهاج: سامانه

های تحلیلی مانند سینرژی بصورت گرافیکی و نمودار ی مختلف توسط سامانههاسریع اجرا و در اسرع وقت خروجی آنها شامل کمیت

 شود. میروزی دو بار بروز رسانی  در اختیار کارشناس پیش بین قرار گرفته و حداقل هاتغییرات کمیت

-نیاز به سامانه های دیدبانی و پایش، ماهواره و رادار و خروجی مدلهاشایان ذکر است که برای مشاهده خروجی هر یک از سامانه

را ایجاد کرده. این  هاهای تحلیل و ترکیب داده با قابلیتهای مناسب وجود دارد تا بتوان بصورت موثری یک ترکیب دلخواه از خروجی

کند. برای این منظور در حال حاضر در سازمان هواشناسی چند میکار کارشناس پیش بین را در تحلیل و تولید محصول مربوط توانا 

ها این ی داخلی توسعه داده شده، البته با توجه به توسعه سریع علوم و افزایش روزافزون حجم دادههاسامانه خاص توسط شرکت

 باید بروز رسانی شوند.  هاسامانه

ی سینوپتیک، های مورد استفاده برای پیش بینی شامل نرم افزارها ی مختلفی است؛ نرم افزارهای مربوط به ترسیم نقشههاسامانه

 گیرند. این نرم افزارها عبارتند از:مینرم افزارهای پردازش تصویر که بنا به ضرورت مورد استفاده قرار 

 های دیدبانی، برای مشاهده داده mciسامانه تحت وب های دیدبانی، لید گزارش و کنترل کیفی دادهنرم افزارهای تو

 ی هواشناسی، های ماهوارههانرم افزار مشاهده و ترکیب کانال

 واقعی،ی هانرم افزار خاص مشاهده و ترکیب تصاویر رادار، نرم افزارهای متنوع برای ترسیم خطوط هم مقدار و تولید نقشه

 نرم افزارهای هوشمند مقایسه داده و پیش بینی برای ارزیابی کیفی، 
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 های تحلیل داده دیدبانی و خروجی مدل )سینرژی(  های کاوش جو و سامانهافزارهای خاص مانند ترسیم نمودار دادهنرم

ساعات شبانه روز و هفت روز هفته در  نوبت کاری و در تمام 5باشد که در مینفر  23مجموعه پیش بینی ستاد سازمان بالغ بر 

نفر دیگر دارای  53نفر از این افراد دارای مدرک تحصیلی دکتری هواشناسی و  13باشند. حدود مرکز پیش بینی ستاد مشغول کار می

د که در هر باشند. در هر استان نیز یک مرکز پیش بینی برای ارائه خدمات پیش بینی وجود دارمدرک کارشناس ارشد هواشناسی می

نفر شاغل هستند. وظیفه این افراد تولید پیش بینی در استانها در مقیاس شهرستانی و با در نظر گرفتن نقاط  2یک از آنها بین سه تا 

ی هواشناسی، هاحساس استان مربوطه است. در قسمت پیش بینی علاوه بر این نیروها باید نیروهای شاغل در بخش دیده بانی داده

گهداری و تجهیز شبکه دیدبانی، فنآوری اطلاعات و مخابرات هواشناسیرا نیز در نظر گرفت که ارزیابی کیفی، دسته بندی و بخش فنی ن

 ی مختلف مانند پردازش تصاویر ماهواره  و  رادار هواشناسی را برعهده دارند. هاذخیره اطلاعات و پردازش

شود. اولین قانون مصوب میمللی و ملی برای پایش و پیش بینی استفاده ی بالا دستی بین الهامقررات، قوانین و دستورالعمل

متعلق به تشکیل سازمان هواشناسی کشور و پیوستن ایران به سازمان هواشناسی جهانی است. در  1339مجلس شورای ملی در سال 

 :(1389ی این سازمان به صورت زیر است) وبگاه سازمان هواشناسی کشور، هاکل اهم ماموریت

ی جوی وجمع آوری ، تنظیم و تجزیه و تحلیل اطلاعات و آمارهای هواشناسی و هاحقیق و شناخت کامل اتمسفر و کلیه پدیدهت

ارائه و کشف نتایج حاصله بمنظور کمک به برنامه ریزی، پیشرفت و افزایش بازدهی موثر در فعالیتهای کشاورزی، دامپروری، آب، 

زمینی، آبهای سطحی، شهرسازی، سدسازی، تامین انرژی، تاسیسات شهری، آبرسانی، سلامتی و بهبود آبیاری، مخازن آبهای زیر 

 .ارتباطات هوایی، دریایی، زمینی و مطالعات محیط زیست و سایر فعالیتهای دریایی، آلودگی هوا، تعدیل وضع هوا

ت تا گردشگری، گرایشی برای دانش هواشناسی در نظر ی عملیاتی از مدیریهاتوان در بیشتر شاخهمی گسترده زاویه یک از اگرچه

را نیز در بر داشته باشد گرایشهای  هاگرفت اما به منظور تهیه و دسترسی به یک دیدگاه علمی، مشترک و معقول که غالب کاربرد

 :شودمیی زیر طبقه بندی هادانش هواشناسی در دسته

هواشناسی دینامیکی و -5هواشناسی فیزیکی، -4اشناسی دریایی، هو-3هواشناسی کشاورزی، -2هواشناسی هوانوردی، -1

 جو و آلودگی هوا،میشی-8اقلیم شناسی، -9ی جوی، هاکاوش-9هواشناسی آبشناسی ، -2همدیدی، 

شود. مقررات خاصی برای اینکه همه ملزم به استفاده از آن باشند در همه میدر کل مقررارت خاصی برای پیش بینی در نظر گرفته 

وجود دارد که مقررات فنی تولید این  III-Annexموارد وجود ندارد. در هوانوردی دستورالعمل تهیه خدمات هواشناسی هوانوردی به نام 

ی  مختلف، هابا توجه به ظرفیتمیی عموهاتهیه و تدوین شده است. در پیش بینی  ICAOو  WMOنوع خدمات را ارائه میکند و توسط 

ی زمانی و تفکیک مکانی مناسب را برای پیش بینی خود انتخاب نماید. البته برخی کشورهای کوچک هم ظرفیت هاتواند بازهمیهر کشور 

کشورها و کارشناس آنها بسیار متفاوت میدهند. ظرفیت فنی و علام میپیش بینی هوا را ندارند و سایر کشورها این کار را برای آنها انج

نفر محقق در زمینه  933منطقه دارد. فرانسه  5هزار کارشناس در  4تا  3مرکز پیش بینی با حدود  113است. برای مثال کشور آمریکا 

کند. میاز آنها را بنیاد ملی علوم فرانسه و نیم دیگر را سازمان هواشناسی فرانسه تامین میهواشناسی و اقلیم دارد که حقوق و دستمزد نی

رادار هواشناسی و  42کیلومتر یک ایستگاه هواشناسی خودکار با حدود  19هزار نفر نیرو دارد و ژاپن در هر  53هواشناسی چین بیش از 

 رادار هواشناسی دارد. 21چند ماهواره دارد. کره جنوبی در وسعت کوچک خود حدود 

 

 بینی سازمان هواشناسی کشوری پایش و پیشهاخروجی

باشند خروجی آنها به مییی که در دسترس هابعد از اقدامات لازم برای انجام پیش بینی هواشناسی با استفاده از تمام داده

 گیرد:میی زیر در اختیار کاربران قرار هاصورت

گیرد. نتیجه میی فصلی، دهه ای و...  صورت هابه صورت کوتاه مدت، چند روزه، پیش بینی پیش بینی وضعیت هوای حاضر که

یی از انواع پیش هانمونه 9-4تا  2-4ی هاباشند. شکلمیی پهنه بندی هاهمواره همراه با نمودارها، جداول و نقشه هااین پیش بینی

 دهد.میو و پژوهشکده اقلیم شناسی را نشان ی سازمان هواشناسی، پژوهشکده هواشناسی و علوم جهابینی
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 (URL 1)1389شهریور  5ساعت آینده توسط سازمان هواشناسی کشور متعلق به  64پیش بینی هوا برای  -6-4شکل 
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روز آینده توسط پژوهشکده هواشناسی و علوم جو. همین پیش بینی برای دمای حداقل و حداکثر  5ساعته برای  16پیش بینی بارش  -3-4شکل 

  (URL 3)گیردمیو گرد و خاک نیز صورت 

 

 
میلیمتر( و دما )بر  پیش بینی تغییرات بارش )بر حسب (URL 4).پیش بینی بارش و دمای هفتگی توسط پژوهشکده اقلیم شناسی   -4-4شکل 

 منفی مقادیر بارش، کاهش بینی پیش معنی به بارش منفی مقادیر. دهندمی نشان مدت بلند مشابه دوره به نسبت را  حسب درجه سیلسیوس(

 .باشندمی مدت بلند میانگین به نسبت دما کاهش معنی به دما
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پیش بینی تغییرات بارش )بر حسب میلیمتر( و دما )بر  (URL 4).پیش بینی بارش و دمای ماهانه توسط پژوهشکده اقلیم شناسی   -5 -4شکل 

 منفی مقادیر بارش، کاهش بینی پیش معنی به بارش منفی مقادیر. دهندمی نشان مدت بلند مشابه دوره به نسبت را  حسب درجه سیلسیوس(

 .باشندمی مدت بلند میانگین به نسبت دما کاهش معنی به دما

 

 
 

پیش بینی تغییرات بارش )بر حسب میلیمتر( و دما )بر  (URL 4).پیش بینی بارش و دمای فصلی توسط پژوهشکده اقلیم شناسی   -2-4شکل 

 منفی مقادیر بارش، کاهش بینی پیش معنی به بارش منفی مقادیر. دهندمی نشان مدت بلند مشابه دوره به نسبت را  حسب درجه سیلسیوس(

 .باشندمی مدت بلند میانگین به نسبت دما کاهش معنی به دما
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پیش بینی تغییرات بارش )بر حسب میلیمتر( و دما )بر  (URL 4).پیش بینی بارش و دمای دهه ای توسط پژوهشکده اقلیم شناسی   -1-4شکل 

 . دهندمی نشان PERCISو   HADCM3و مدل جهانی  B2و سناریوی  1821-1881 دوره به نسبت را  حسب درجه سیلسیوس(

 

ی سازمان هواشناسی وجود دارد این است که سازمان هواشناسی با سه زیر مجموعه خود هاکه در موضوع پیش بینیمینکته مه

خشکسالی به صورت مجزا پیش پژوهشکده هواشناسی و علوم جو و مرکز ملی پایش و هشدار پژوهشکده اقلیم شناسی، شامل 

ی صورت گرفته را به دلیل اینکه حاصل های خود را انجام داده و تکمیل کنند مباحث یکدیگر نیستند و حتی پیش بینیهابینی

 دانند.میی هواشناسی است دارای اعتیار لازم و کافی  نهاخروجی مدل

ی، کشاورزی، جاده ای و نظایر اینها که وضعیت آب و هوایی ممکن پیش بینی با اهداف کاربردی خاص مانند موضوعات هوانورد    

نمونه ای از پیش بینی هواشناسی وضعیت جاده را  9-4است در زمینه موضوعات فوق الذکر باعث ایجاد آسیب و خسارت شود. شکل 

 دهد.مینشان 
 

 
 (URL 1) هواشناسی پیش بینی وضعیت هواشناسی مسیر بین تهران تا آبادان توسط سازمان -9-4شکل 
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ی ممکن است در شبانه روز یکبار و هاپردازد. این اطلاعیهمیی هواشناسی که به صورت روزانه به تبیین شرایط وضع هوا هااطلاعیه

نشان  1389شهریور  4ی سازمان هواشناسی کشور را برای هانمونه ای از اطلاعیه 8-4در موارد خاصی چند بار صادر شوند. شکل 

 دهد.می

 
 (URL 1) ی سازمان هواشناسی هانمونه ای از اطلاعیه -8-4شکل 

 

به  هاگیرد. این اخطارمیاخطارهای هواشناسی که برای اطلاع رسانی مردم و مسئولین از رخداد مخاطرات آب و هوایی صورت 

شود تا آنها بتوانند در حوضه مسئولیت خود تمهیدات لازم را میعنوان یک پایه اساسی برای اعلام وضعیت هشدار به مراجع ذیربط ارائه 

 دهد.مینمونه ای از اخطارهای هواشناسی را نشان  13-4در نظر بگیرند. شکل 
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 (URL 1) نمونه ای از اخطارهای سازمان هواشناسی  -11-4شکل 

 

ی هانیازهای دستگاهمقایسه بین تولیدات سامانه پایش و پیش بینی سازمان هواشناسی کشور و -4-4

 اجرایی و مشخص کردن کمبودها و دلیل این کمبودها

 ی سازمان هواشناسیهاارزیابی میزان رضایت از پیش بینی 

ی درگیر در موضوع سیل هابرای ارزیابی میزان رضایت دستگاههای اجرایی کشور پرسشنامه ای )پیوست( تنظیم و برای استان

ی لرستان، تهران، مازندران، گلستان و سیستان هاپرسشنامه تکمیل شده توسط دستگاههای اجرایی استان 52ارسال گردید که تعداد 

ارائه شده است. جدول کامل به تفکیک هر استان نیز در  2- 4و بلوچستان دریافت گردید که میانگین خلاصه نظرهای آنها در جدول 

مناسب  هاتوسط کارشناسان دستگاههای اجرایی صحت و دقت پیش بینی آمده است. مطابق نظرهای ارائه شده 2-4پیوست شماره 

بوده ولی در مورد ارقام پیش بینی و همجنین موقعیت جغرافیایی دقیق آنها اطلاعات اندکی وجود دارد. هرچند که در طی پیش 

ست، با این وجود اختلاف بین ارقام پیش هم به اعلامیه و اخطارهای هواشناسی اضافه شده ا هابارشمیی صورت گرفته مقادیرکهابینی

درصد است و اکثریت  32ی حدود هابینی شده و رخ داده بطور نسبی بالا است. در کل میزان رضایت کامل از نتایج پیش بینی

از منابع  دارند. نحوه دریافت اطلاعات نیز فراخور امکانات در اختیار هادرصد رضایت نسبی را از پیش بینی 93پاسخویان با حدود 

ی هاکنند. برخی نیز از سایتمیدر صد استفاده  43ی سازمان با حدود هاگیرد و درصدهای زیادی از آنها از اعلامیهمیمختلفی صورت 
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کنند که در کل درصد بالایی را به خود اختصاص نداده است. در خصوص زمان اطلاع از وقوع میخارجی برای این منظور استفاده 

 23ی و سایر منابع رسانه ای از رخداد آن مطالعه شده اند. هاروز از طریق اعلامیه 3درصد آنها در زمانی کمتر از  93سیلاب حدود 

درصد آن را  39ی بالابوده و در زمان مناسب اطلاع رسانی شده است و تنها حدود هادرصد افراد اعتقاد دارند که دقت این پیش بینی

اندک  های صورت گرفته با رخدادهادرصد اعتقاد دارند که عدم تحقق پیش بینی 93ن حال حدود متوسط ارزیابی کرده اند. در عی

 43تا هشتاد درصد و  93درصد اعتقاد دارند که بین  43ی سازمان هواشناسی، حدود هاباشد. در مورد میزان اعتماد به پیش بینیمی

درصد ارزیابی نموده  93درصد آن را با اطمینان بالاتر از  23ند، فقط حدود درصد مطرح نموده ا 53درصد نیز میزان اعتماد خود را زیر 

باشد. حدود میی هواشناسی بوده نیز بسیار اندک هاکه به دلیل عدم اعتماد به پیش بینی هااند. موارد تصمیم گیری  در مورد سیلاب

درصد نیز بر این نظر هستند بهتر است  43باید کمتر از یک روز اطلاع رسانی شود و  هادرصد افراد بر این عقیده اند که پیش بینی 43

توان گفت میسه روز و یا بیشتر از آن صورت گیرد تا بتوانند تمهیدات لازم را بیاندیشند. با توجه به موارد فوق مذکور  هااین پیش بینی

ی سازمان هواشناسی وجود ندارد و لازم است سازمان هابا پیش بینانطباق کامل صد در صدی بین انتظارات دستگاههای اجرایی 

 ی بیشتری را به عمل آورد.هاهواشناسی در جهت افزایش این انطباق تلاش

 
 ی سازمان هواشناسی کشورهای درگیر در سیل در خصوص کیفیت پیش بینیهاخلاصه نظرهای دستگاههای اجرایی استان -6-4دول ج

 برحسب درصدوضعیت پاسخ  سوال

 عدم رضایت رضایت نسبی رضایت کامل میزان رضایت از پیش بینی صورت گرفته

32 68 - 

  هانحوه دریافت اطلاعات پیش بینی
 سازمانمیی عموهااعلامیه سایت سازمان هواشناسی سازمانمینامه رس

24 34 42 

 زمان اطلاع از وقوع سیلاب 
 از سه روز بیش یک تا سه روز یک روز قبل

37 38 25 

 کم متوسط زیاد دقت پیش بینی هواشناسی از سیل و به موقع بودن آن
60 37 3 

 موارد عدم تحقق پیش بینی هواشناسی برحسب درصد فراوانی
 خیلی زیاد زیاد اندک

67 33 - 

 ی هواشناسی هامیزان اعتماد به پیش بینی
 درصد 53زیر   درصد 93تا  53بین  درصد 93بیش از 

27 36 37 

 مواردی از پیش بینی هواشناسی سازمان که به دلیل عدم اعتماد به آنها تصمیم گیری نشده است 
 بیش از سه مورد یک تا سه مورد یک مورد

90 10 - 

  هاحداقل زمان مناسب یرای پیش بینی
 بیش از سه روز یک تا سه روز یکروز و کمتر

39 21 40 

 

های اجرایی بینی هواشناسی کشور تا چه اندازه متناسب با نیاز دستگاههای پایش و پیشدرکل در پاسخ به سوال توانمندی سامانه

است؟ باید گفت سازمان هواشناسی کشور با در اختیار داشتن امکانات و نیروی انسانی گسترده و بر اساس ماموریت اصلی محول شده 

کند، ولی از نظر مباحث تخصصی پیش میی مورد نیاز دستگاههای اجرایی کشور را تامین هاهواشناسی  و پیش بینی یهاثبت داده

ی هیدرولوژیک مانند روابط بارش و جریان، بارش جریان ساز، رخداد سیلاب با ذکر مقادیر حجم آن از کارآیی لازم هابینی مانند تحلیل

 برخوردار نیست.

ه ترین دستگاههای اجرایی کشور است که مدیریت سیلاب را در دستور کار خود دارد و از اینرو نیاز شدید به وزارت نیرو از عمد

توان دستورالعمل یکسان بنابراین با چنین تنوعی نمیی پیش بینی انجام شده توسط سازمان هواشناسی دارد. در همین راستا هاداده

گیری، در نظر گرفت. بدیهی است بر حسب امکانات فنی و تجهیزات پایش و اندازهبرای تولید خدمات هواشناسی در همه کشورها 



123            هیأت ویژۀ شناسی و هواشناسیاقلیمکارگروه 

 هاگزارش ملی سیلاب

ی عددی کیفیت خدمات هواشناسی و دستورالعملهای تولیدی متفاوت خواهد بود. در هانیروی کارشناسی، توان محاسبات و پردازش

شود. در کشور میمختلف موجود تهیه و ارائه  روزه بر حسب امکات 13تا  3ی هاهر صورت در بسیاری از کشورهای جهان پیش بینی

شود. علاوه بر این پیش بینی فصلی نیز مشابه سایر میشهر بصورت نقطه ای تولید و ارائه  533ما دو بار در روز پیش بینی روزانه برای 

 شود.میشود که معمولا نسبت به شرایط نرمال بیان میکشورها هر ماه بروز رسانی 

شود. همچنین برای تعدادی از شهرها و میره آمیز نیز هشدارهای هواشناسی بصورت اطلاعیه و اخطاریه صادر برای شرایط مخاط

های خودکار هشدار سیل نصب و راه اندازی شده اند. این سامانه در استان استانهای کشور مانند خوزستان، گلستان و قم نیز سامانه

سال گذشته دایر بوده است و شدت روانآب در  15رب )کرخه، دز و کارون( طی ی بزرگ  جنوب غهاخوزستان در حوضه رودخانه

 دهد.روز آینده پیش بینی و در اختیار شرکت آب و برق خوزستان قرار می 5بالادست رودخانه را  بصورت ساعتی تا 

مطلوب و رضایت بخش بوده به گفته مسئولین شرکت آب و برق خوزستان، عملکرد این سامانه هشدار سیل در طی سالهای اخیر 

،  89ی ابتدای سال هااست و توانسته در مدیریت سدها و استفاده از ذخیره آب برای تولید برق بسیار موثر عمل کند. در حادثه سیل

امانه متر مکعب بر ثانیه برآورد شده بود. علاوه بر این س 13533روز قبل حدود  5بیشینه دبی آب رودخانه کرخه در بالا دست سد از 

قادر است پس از رخداد سیل در بالادست سدها و متناسب با حجم رها سازی آب از سدهای جنوب غرب کشور مانند دز و کرخه به 

 دشت خوزستان، سطح منطقه ای که ممکن است سیل آن را فرا بگیرد برآورد کند.

ی سنگین احتمالی و رواناب حاصل از آن که منجر به وقوع های صورت گرفته به ارائه مقادیر بارشهاهرچند گزارش پیش بینی

رواناب، عدم انجام  -پردازند ولی بنا به دلایل مختلف ازجمله عدم انجام محاسبات مربوط به روابط بارش میشود، میسیلاب احتمالی 

ارد. چون این محاسبات انجام محاسبات رطوبت خاک و رطوبت پیش از بارش، امکان تبیین دقیق رابطه بارش و رواناب وجود ند

گیرد تا بتوانند بر مبنای آن شدت سیلاب احتمالی را میشود به صورت کاربردی مورد استفاده دستگاههایی مانند وزارت نیرو قرار نمین

 برآورد نموده و بر مبنای آن مدیریت مخزن و اقدامات تخلیه سکونتگاهها فراهم شود.

سیلی توسط پژوهشکده هواشناسی سازمان هواشناسی با همکاری شرکت آب نیرو تهیه شده  شایان ذکر است که سامانه هشدار

 است که در سیلابهای اخیر نیز مورد استفاده قرار گرفته و عملکرد مطلوبی را از خود نشان داده است.

(. در این نظامنامه 1385نیرو، اقدام به تصویب و اجرای نظام نامه مدیریت سیلاب نموده است )وزارت  1385وزارت نیرو در سال 

گیرد در نظر گرفته شده است. در میبخشی برای توسعه سامانه ملی پیش بینی و هشدار سیلاب که توسط موسسه تحقیقات آب انجام 

ه ی آب و هوایی جهانی را آمدهای سازمان هواشناسی کشور و مدلهاحال حاضر موسسه مذکور سامانه مذکور با بهره گیری از داده

ی مختلف به افراد مشخص شده در نظامنامه های صورت گرفته از طرف این موسسه به صورتهابهره برداری نموده است و پیش بینی

شود. در حالیکه در سایر میارسال و موضوع در اطاق مدیریت بحران برای تصمیم گیری و اعمال تمهیدات لازم بحث و بررسی 

و  هاامریکا و فیلیپین به صورت یک مدل یکپارچه در محتوای سامانه هواشناسی قرار گرفته و پایشی هواشناسی دنیا مانند هاسازمان

دهد سایر دستگاههای اجرایی کشور که درگیر در مسئله سیلاب مینشان  هاگیرد. بررسیمیبه صورت یکپارچه صورت  هاپیش بینی

ی مختلف هاا دارند از سامانه مستقلی برخوردار نیستند و از خروجیی که وظیفه مدیریت سیلاب شهرها رهاهستند مانند شهرداری

رسد با توجه به مقیاس مکانی شهرها به منظور مدیریت سیلابهای شهری مینمایند. هرچند که به نظر میسازمان هواشناسی استفاده 

 مطالعات با قدرت تفکیک بیشتر ضرورت دارد. 

با در نظر و مشخصا د نگرایشهای بالا باید مد نظر باشمیگذار و بسیار با اهمیت در تمابلایای جوی به عنوان یک موضوع تاثیر 

ی هواشناسی هادر گرایشزیابخش جوی  هاپدیدهگرفتن هدف اصلی هواشناسی ) تامین آسایش برای جان و مال مردم( اهمیت 

 کند.میکشاورزی، اقلیم شناسی و هواشناسی دریایی بیشتر جلوه 

عوامل بسیار مهم و با ارزشی وجود دارند که قطعا بدون در دست داشتن اطلاعات برگرفته از این عوامل  هان گرایشدر کنار ای

 باشد. این عوامل عبارتند از:میهواشناسی به سمت اهداف مورد نیاز کشور غیر ممکن و مدیریت هدایت و راهبری دانش 
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 دیدبانی 

 هامدیریت و یکسان سازی داده 

  هاو همگون سازی دادهمدل سازی 

  تولید محصولات قابل اطمینان سینوپتیکی پیش بینی عددی و 

 و تخصصیمیاطلاع رسانی به کاربران عمو    

تامین امنیت و آسایش مردم هواشناسی موظف است در حفاظت از محیط زیست، بهبود امنیت غذایی، منابع آب، در نظر گرفتن با 

ی زیربط هاو ارگان ها، وزارت خانههای لازم را با سازمانهاهمکاری هاآلودگی هوا و سایر بخشحمل و نقل، کشاورزی، گردشگری، 

 داشته باشد.

 قابل کیفی و اطلاعات  بانک داده، تامین و تکمیل دیدبانی کامل و منسجم، شبکه جمله لازم از امکانات مستلزم اهداف این تامین 

با توسعه و  بایدباشد. از این رو سازمان هواشناسی کشور میو اطلاع رسانی به موقع به کاربران  کیفیت با یهابینی پیش ارائه اطمینان،

های پردازشی، تهیه و صدور پیش های مخابراتی سریع و مطمئن، توسعه و تقویت سامانه، ایجاد بستری دیدبانیهاتجهیز ایستگاه

متفاوت مانند: تارنمای اینترنتی، هوانما ، هواگو و بکارگیری بسترهای موجود ای های رسانهی دقیق و با کیفیت، ایجاد بسترهابینی

و میها و انتشار بیانیه و غیره نیاز کاربران خود را در سطوح عمومانند اجرای زنده و ضبط شده در صدا و سیما، درج در روزنامه

 تخصصی برآورده سازد.

 

 و راهکارهای کارگروه  هادرس آموختهراهکارهای اصلاحی و رفع نواقص در چهارچوب -4-5
 هواشناسیمیی عموهاارتقای سطح پیش بینی 

دهد که سامانه پایش و پیش بینی کشور که مهمترین متولی آن سازمان هواشناسی کشور میی صورت گرفته نشان هابررسی

باشد. شایسته است به منظور رفع اشکالات در این زمینه اقدامات مختلفی صورت پذیرد. میی برخوردار هاباشد از نقاط ضعف عدیدمی

هرچند گفته شد برخی از مشکلاتی که در سازمان هواشناسی وجود دارند به علت وضعیت خاص کشور از جمله تحریم، کمبود منابع 

باشد، با اینحال برخی اقدامات برای ارتقاء پایش و پیش میمالی، عدم امکان جذب نیروی انسانی جدید در راستای کوچک سازی دولت 

 شوند:میبینی هواشناسی در کشور قابل انجام است که به اختصار در زیر شرح داده 

برای پیش  یادنی موجود در هااز مدل هواشناسی با توجه به اینکه در حال حاضر سازمانی مورد استفاده: هابهبود یا تغییر مدل

ی هاطراحی شده اند لحاظ نمودن ویژگیو در موادری برای منطقه خاصی به صورت کلی  هاکند و این مدلمیاستفاده  بینی

 این مدل . طراحیدر کشور حرکت کنیممیوبتدریج به طرف یک مدل و باید به  ضرورت دارد هاجغرافیایی کشور در این مدل

دلی باشد که صفر تا صد آن در کشور برنامه نویسی م به صورت یک یا و بگیرد صورت موجود یهامدل ارتقای اساس بر تواندمیمیبو

ی هاو ویژگی هاامورات مربوط به پیش بینی را در کشور با در نظر گرفتن ضرورتمیتوان تمامیبا در اختیار داشتن چنین مدلی  .گردد

ی موجود در جهان با لحاظ کردن برخی از هاچراکه مدل ؛ی جهانی کاستهاجغرافیایی کشور انجام داد و در آینده از نیاز کشور به مدل

موجب ارتقای دانش میوجود یک مدل بو ضرورت نداشته باشد. همچنین هاکه شاید در کشور این جنبه شوندمیطراحی  هاجنبه

 و کند ایجاد کشور در رامیخاص عل همگرایی تواندمی مربوطه متخصصین گردهم آوردنمدلسازی آب و هوایی در کشور شده و با 

 کشور شود.در ی آب و هوایی هاکشور در زمینه مدلدانش  ارتقای باعث

 برای گیرند کهمی صورت ملی مقیاس در و جهانیی صورت گرفته در مقیاس هاپیش بینیدر حال حاضر ی محلی: هاپیش بینی

ی هامقیاس به اطلاعات این تقلیل برای انجام شود. نماییریزمقیاس  دارد ضرورت محلی یهامقیاس به هااینگونه مدل نتایج تقلیل

 در نظر گرفتنی صورت گرفته را با هاد تا بتوان نتایج پیش بینیندقیق تری مد نظر قرار گیر وی مختلف هامحلی لازم است مدل

 در بیشتری دقت از هابینی پیش نتایج که داشت انتظار توانمی شرایط این . دری محلی در همان مقیاس به کار گرفتهاویژگی
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یی های سنگین در چنین مقیاسهاوقایعی مانند بارش نداد از رخ ی رای مکانی دقیقهاد و بتوان آدرسباشن برخوردار محلی مقیاس

  .ارائه داد

بر پیش ی کاربردی  هواشناسی: لازم است با توجه به نیازها و تقاضای دستگاههای اجرایی علاوه هاارتقای سطح پیش بینی

ی فعالیت دستگاههای اجرایی های تخصصص کاربردی در زمینههای عموم صورت گرفته در سازمان هواشناسی، پیش بینیهابینی

 تر مورد استفاده قرار گیرد.صورت گرفته با جهت گیری کاریردیمیی عموهاکشور با همکاری آنها توسعه یابد تا پیش بینی

و تخصصی میی عموهای لحظه ای، روازنه، فصلی و ... پیش بینیهاحال حاضر در مقیاس: در هایکپارچه سازی پیش بینی

ی آنها به صورت یکپارچه وجود هاگیرد که متاسفانه دسترسی به دادهمیتوسط سازمان هواشناسی و مراکر تحقیقاتی تابعه صورت 

توان همه میدرگاه آنها مراجعه نماید. برای حل این معضل  ی مربوطه بههانداشته و کاربر الزام دارد که برای اطلاع از پیش بینی

ی هاآنها را در یک محیط یکپارچه مجازی گردهم آورد تا ضمن امکان مقایسه نتایج حاصل از هریک از آنها بتوان پیش بینی

 یکپارجه را مشاهده نمود. 
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 منابع
ی سازمان هواشناسی ایران با استانداردهای هاو اعلامیه ها، بررسی مقایسه ای پیش بینی1389عبدالمنافی نرجس السادات،   (1

 ی مجلس شورای اسلامی.هاجهانی، مرکز پژوهش

 ، نظامنامه مدیریت سیلاب،1385وزارت نیرو،  (2

3) World Meteorological Organization, 1999, Guide to public weather services practice.  
4) URL 1: http://www.irimo.ir/far/index.php 
5) URL 2: http://www.asmerc.ac.ir/page.asp?id=1 
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 1-4پیوست شماره 
 89و فرودین  81کارگروه هوا و اقلیم سیل اسفند 

 پرسشنامه نظر خواهی از دستگاههای اجرایی در خصوص کیفیت سامانه پایش و پیش بینی سازمان هواشناسی کشور

 مشخصات تکمیل کننده پرسشنامه

 نام سازمان:                                               نام و نام خانوادگی:      

 استان:                                                          سمت در سازمان:

 میزان تحصیلات و رشته تحصیلی:

 مشخصات سیل رخ داده

 تاریخ سیلاب:                            ساعت رخداد:

 محل رخداد: مشخصه اصلی سیل در

  ابنیه:  تخریب حداکثر:                       تداوم:                      میزان دبی

 آنی:  جانی:                     سیل اراضی:                       تلفات تخریب میزان

 مشخصات سامانه پایش و پیش بینی

 صحت و دقت صحیح بوده است؟ میزانتا چه حد پیش بینی سازمان هواشناسی از نظر زمان، 

 زیاد

 متوسط

 کم

 

 میزان رضایت خود را از کیفیت پایش و پیش بینی سازمان هواشناسی تبیین نمایید.

 رضایت کامل

 رضایت نسبی

 عدم رضایت

 پیش از استفاده صورت خارجی؟ در کشورهای و المللی بین هواشناسی بینی پیش یهاسایت از یا کنیدمی استفاده هواشناسی سازمان یهابینی پیش از شما آیا

 شماست؟ اطلاعات مرجع زیر مورد کدام کشور هواشناسی سازمان یهابینی

 کشور هواشناسی سازمانمیرس نامه دریافت وسیله به 

 کشور هواشناسی سازمان سایت به مراجعه 

 هواشناسی سازمانمیعمو یهااعلامیه 

 ی خارجیهامراجعه به سایت 

 اند؟ کرده مطلع بارش از شما سیل وقوع از قبل روز چند را شما هابینی پیش این

 کمتر از یکروز

 یک تا سه روز

 بیش از سه روز

 شد؟ دریافت موقع به حد چه تا نیز و بود؟ دقیق اندازه چه تا شد، مذکور سیلاب به منجر که هواشناسی بینی پیش

 زیاد 

 متوسط

 کم 

 باشند؟ نکرده پیدا تحقق کشور هواشناسی سازمان طرف از شده ارائه یهابینی پیش که دارند وجود مورد چند شما کاری تجربه مدت در

 موارداندک

 موارد زیاد 

 خیلی زیاد

 است؟ چقدر کشور هواشناسی سازمان یهابینی پیش بر مبتنی اجرایی تصمیم اتخاذ برای شما اعتماد میزان

 درصد 91 از بیش 

 درصد 91 تا 51 بین 

 درصد 51  زیر 
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 آن با مناسب و مقتضی تصمیم بینی پیش این به اعتماد عدم دلیل به ولی باشد شده محقق کشور هواشناسی سازمان بینی پیش که است داشته وجود شرایطی آیا

 باشد؟ نشده اتخاذ

 یک مورد

 یک تا سه مورد 

 بیش از سه مورد

 است؟ چقدر دهید انجام مقتضی و متناسب اقدام هواشناسی سازمان یهابینی پیش اساس بر بتوانید اینکه برای شماست نیاز مورد زمانیکه حداقل

 کمتر از یکروز

 یک تا سه روز

 بیش از سه روز
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 6-4پیوست شماره 
 ی سازمان هواشناسی کشورهای درگیر در سیل در خصوص کیفیت پیش بینیهاهای اجرایی استاننظرهای دستگاه

 
 نام دستگاه اجرایی: آب  منطقه ای و منابع طبیعی نام استان: گلستان

 پرسشنامه( 8نظرها) متغیرهای پرسشنامه

بوده است. همچنین میزان خطر در میپیش بینی صورت گرفته است ولی فاقد ارقام ک پیش بینی هواشناسی از نظر صحت ودقت

 نامشخص است. هااعلامیه

 عدم رضایت رضایت نسبی رضایت کامل درصد فروانیمیزان رضایت از پیش بینی صورت گرفته برحسب 

12 99 - 

 سازمان سایت سازمانمینامه رس برحسب درصد فروانی هانحوه دریافت اطلاعات پیش بینی

 هواشناسی

 سازمانمیی عموهااعلامیه

25 32 43 

 روز بیش از سه یک تا سه روز یک روز قبل زمان اطلاع از وقوع سیلاب برحسب درصد فروانی

44 33 23 

 دقت پیش بینی هواشناسی از سیل و به موقع بودن آن

 برحسب درصد فروانی

 کم متوسط زیاد

99 12 - 

 خیلی زیاد زیاد اندک موارد عدم تحقق پیش بینی هواشناسی برحسب درصد فروانی

95 25 - 

 درصد 53  زیر درصد 93تا  53بین  درصد 93 از بیش ی هواشناسی برحسب درصد فروانیهامیزان اعتماد به پیش بینی

12 22 22 

مواردی از پیش بینی هواشناسی سازمان که به دلیل عدم اعتماد به آنها تصمیم گیری 

 نشده است برحسب درصد فروانی

 بیش از سه مورد یک تا سه مورد یک مورد و کمتر

93 23 - 

 برحسب درصد فروانی هاحداقل زمان مناسب یرای پیش بینی

 

 بیش از سه روز یک تا سه روز یکروز و کمتر

55 33 12 

 نام دستگاه اجرایی: آب  منطقه ای و منابع طبیعی نام استان: مازندران

 پرسشنامه( 9نظرها) متغیرهای پرسشنامه

بوده است. همچنین میزان خطر در میپیش بینی صورت گرفته است ولی فاقد ارقام ک پیش بینی هواشناسی از نظر صحت ودقت

 نامشخص است. هااعلامیه

 عدم رضایت رضایت نسبی رضایت کامل میزان رضایت از پیش بینی صورت گرفته برحسب درصد فروانی

- 133 - 

 سازمان سایت سازمانمینامه رس برحسب درصد فروانی هانحوه دریافت اطلاعات پیش بینی

 هواشناسی

 سازمانمیی عموهااعلامیه

8 55 32 

 بیش از سه روز یک تا سه روز یک روز قبل زمان اطلاع از وقوع سیلاب برحسب درصد فروانی

28 59 14 

 دقت پیش بینی هواشناسی از سیل و به موقع بودن آن

 برحسب درصد فروانی

 کم متوسط زیاد

19 22 19 

 خیلی زیاد زیاد اندک موارد عدم تحقق پیش بینی هواشناسی برحسب درصد فروانی

53 53 - 

 درصد 53  زیر درصد 93تا  53بین  درصد 93 از بیش ی هواشناسی برحسب درصد فروانیهامیزان اعتماد به پیش بینی

15 93 15 

مواردی از پیش بینی هواشناسی سازمان که به دلیل عدم اعتماد به آنها تصمیم گیری 

 نشده است برحسب درصد فروانی

 بیش از سه مورد یک تا سه مورد و کمتریک مورد 

59 43 - 

 برحسب درصد فروانی هاحداقل زمان مناسب یرای پیش بینی

 

 

 بیش از سه روز یک تا سه روز یکروز و کمتر

42 28 28 
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 نام دستگاه اجرایی: : سازمان مدیریت بحران نام استان: تهران

 نظرها)یک پرسشنامه( متغیرهای پرسشنامه

 از صحت و دقت مناسبی برخرودار است. بینی هواشناسی از نظر صحت ودقتپیش 

 عدم رضایت رضایت نسبی رضایت کامل میزان رضایت از پیش بینی صورت گرفته برحسب درصد فروانی

- 133 - 

 سازمان سایت سازمانمینامه رس برحسب درصد فروانی هانحوه دریافت اطلاعات پیش بینی

 هواشناسی

 سازمانمیی عموهااعلامیه

34 33 33 

 بیش از سه روز یک تا سه روز یک روز قبل زمان اطلاع از وقوع سیلاب برحسب درصد فروانی

34 33 33 

 دقت پیش بینی هواشناسی از سیل و به موقع بودن آن

 برحسب درصد فروانی

 کم متوسط زیاد

133 - - 

 خیلی زیاد زیاد اندک فروانی موارد عدم تحقق پیش بینی هواشناسی برحسب درصد

- - - 

 درصد 53  زیر درصد 93تا  53بین  درصد 93 از بیش ی هواشناسی برحسب درصد فروانیهامیزان اعتماد به پیش بینی

133 - - 

مواردی از پیش بینی هواشناسی سازمان که به دلیل عدم اعتماد به آنها تصمیم گیری 

 نشده است برحسب درصد فروانی

 بیش از سه مورد یک تا سه مورد مورد و کمتریک 

- - - 

 برحسب درصد فروانی هاحداقل زمان مناسب یرای پیش بینی

 

 بیش از سه روز یک تا سه روز یکروز و کمتر

133 - - 

نام دستگاه اجرایی: : آب منطقه ای، جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی، محیط زیست،  نام استان: لرستان

 طبیعی، نظام مهندسی کشاورزیمنابع 

 پرسشنامه( 9نظرها) متغیرهای پرسشنامه

بر اساس دستگاههای مختلف متفاوت بوده ولی کماکان کاربران به عدم دقت در پیش  پیش بینی هواشناسی از نظر صحت ودقت

 بینی مکانی و شدت آنها اشتراک نظر دارند

 عدم رضایت رضایت نسبی رضایت کامل درصد فروانیمیزان رضایت از پیش بینی صورت گرفته برحسب 

23 39 - 

 سازمان سایت سازمانمینامه رس برحسب درصد فروانی هانحوه دریافت اطلاعات پیش بینی

 هواشناسی

 سازمانمیی عموهااعلامیه

14 14 43 

 روز بیش از سه یک تا سه روز یک روز قبل زمان اطلاع از وقوع سیلاب برحسب درصد فروانی

- 91 28 

 دقت پیش بینی هواشناسی از سیل و به موقع بودن آن

 برحسب درصد فروانی

 کم متوسط زیاد

92 14 - 

 خیلی زیاد زیاد اندک موارد عدم تحقق پیش بینی هواشناسی برحسب درصد فروانی

92 14 - 

 درصد 53  زیر درصد 93تا  53بین  درصد 93 از بیش ی هواشناسی برحسب درصد فروانیهامیزان اعتماد به پیش بینی

39 22 - 

مواردی از پیش بینی هواشناسی سازمان که به دلیل عدم اعتماد به آنها تصمیم گیری 

 نشده است برحسب درصد فروانی

 بیش از سه مورد یک تا سه مورد یک مورد و کمتر

133 - - 

 برحسب درصد فروانی هاحداقل زمان مناسب یرای پیش بینی
 

 بیش از سه روز یک تا سه روز یکروز و کمتر

13 39 53 

نام دستگاه اجرایی: : آب منطقه ای، جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی، محیط زیست،  نام استان: سیستان و بلوچستان

 منابع طبیعی

 پرسشنامه( 25) نظرها متغیرهای پرسشنامه

 درصدی دارند. 93دستگاههای مختلف متفاوت بوده ولی رضایت حدود بر اساس  پیش بینی هواشناسی از نظر صحت ودقت

 عدم رضایت رضایت نسبی رضایت کامل میزان رضایت از پیش بینی صورت گرفته برحسب درصد فروانی
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92 29  

 سازمان سایت سازمانمینامه رس برحسب درصد فروانی هانحوه دریافت اطلاعات پیش بینی

 هواشناسی

 سازمانمیعموی هااعلامیه

18 28 52 

 بیش از سه روز یک تا سه روز یک روز قبل زمان اطلاع از وقوع سیلاب برحسب درصد فروانی

12 34 53 

 دقت پیش بینی هواشناسی از سیل و به موقع بودن آن

 برحسب درصد فروانی

 کم متوسط زیاد

28 31 - 

 خیلی زیاد زیاد اندک فروانیموارد عدم تحقق پیش بینی هواشناسی برحسب درصد 

85 5 - 

 درصد 53  زیر درصد 93تا  53بین  درصد 93 از بیش ی هواشناسی برحسب درصد فروانیهامیزان اعتماد به پیش بینی

53 41 8 

مواردی از پیش بینی هواشناسی سازمان که به دلیل عدم اعتماد به آنها تصمیم گیری 

 نشده است برحسب درصد فروانی

 بیش از سه مورد یک تا سه مورد موردیک 

133 - - 

 بیش از سه روز یک تا سه روز یکروز و کمتر برحسب درصد فروانی هاحداقل زمان مناسب یرای پیش بینی

25 21 54 

 نام دستگاه اجرایی: : آب منطقه ای نام استان: هرمزگان

 پرسشنامه( 1) نظرها متغیرهای پرسشنامه

 از صحت و دقت قابل قبولی برخوردار است. هواشناسی از نظر صحت ودقتپیش بینی 

 عدم رضایت رضایت نسبی رضایت کامل میزان رضایت از پیش بینی صورت گرفته برحسب درصد فروانی

133 - - 

 سازمان سایت سازمانمینامه رس برحسب درصد فروانی هانحوه دریافت اطلاعات پیش بینی

 هواشناسی

 سازمانمیی عموهااعلامیه

از سامانه موسسه تحقیقات 

 کنند.میآب استفاده 

- - 

 بیش از سه روز یک تا سه روز یک روز قبل زمان اطلاع از وقوع سیلاب برحسب درصد فروانی

- - - 

 دقت پیش بینی هواشناسی از سیل و به موقع بودن آن

 برحسب درصد فروانی

 کم متوسط زیاد

- - - 

 خیلی زیاد زیاد اندک تحقق پیش بینی هواشناسی برحسب درصد فروانی موارد عدم

- 133 - 

 درصد 53  زیر درصد 93تا  53بین  درصد 93 از بیش ی هواشناسی برحسب درصد فروانیهامیزان اعتماد به پیش بینی

- - 133 

گیری  مواردی از پیش بینی هواشناسی سازمان که به دلیل عدم اعتماد به آنها تصمیم

 نشده است برحسب درصد فروانی

 بیش از سه مورد یک تا سه مورد یک مورد

133 - - 

 بیش از سه روز یک تا سه روز یکروز و کمتر برحسب درصد فروانی هاحداقل زمان مناسب یرای پیش بینی

- - - 

 نام دستگاه اجرایی: : آب منطقه ای نام استان: کرمان

 پرسشنامه( 1نظرها) متغیرهای پرسشنامه

 باشد.میدرصدی برخوردار  53از صحت و دقت  پیش بینی هواشناسی از نظر صحت ودقت

 عدم رضایت رضایت نسبی رضایت کامل میزان رضایت از پیش بینی صورت گرفته برحسب درصد فروانی

- 133 - 

 سازمان سایت سازمانمینامه رس برحسب درصد فروانی هانحوه دریافت اطلاعات پیش بینی

 هواشناسی

 سازمانمیی عموهااعلامیه

33 34 33 

 بیش از سه روز یک تا سه روز یک روز قبل زمان اطلاع از وقوع سیلاب برحسب درصد فروانی

133 - - 
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 دقت پیش بینی هواشناسی از سیل و به موقع بودن آن

 برحسب درصد فروانی

 کم متوسط زیاد

- 133 - 

 خیلی زیاد زیاد اندک پیش بینی هواشناسی برحسب درصد فروانیموارد عدم تحقق 

133 - - 

 درصد 53  زیر درصد 93تا  53بین  درصد 93 از بیش ی هواشناسی برحسب درصد فروانیهامیزان اعتماد به پیش بینی

- - 133 

مواردی از پیش بینی هواشناسی سازمان که به دلیل عدم اعتماد به آنها تصمیم گیری 

 نشده است برحسب درصد فروانی

 بیش از سه مورد یک تا سه مورد یک مورد

133 - - 

 بیش از سه روز یک تا سه روز یکروز و کمتر برحسب درصد فروانی هاحداقل زمان مناسب یرای پیش بینی

- - 133 

 نام دستگاه اجرایی: : استانداری، آب منطقه ای نام استان: آذربایجانشرقی

 پرسشنامه( 15نظرها) پرسشنامه متغیرهای

 باشد.میدرصدی برخوردار  53از صحت و دقت  پیش بینی هواشناسی از نظر صحت ودقت

 عدم رضایت رضایت نسبی رضایت کامل میزان رضایت از پیش بینی صورت گرفته برحسب درصد فروانی

54 39 9 

 سازمان سایت سازمانمیرسنامه  برحسب درصد فروانی هانحوه دریافت اطلاعات پیش بینی

 هواشناسی

 سازمانمیی عموهااعلامیه

45 23 32 

 بیش از سه روز یک تا سه روز یک روز قبل زمان اطلاع از وقوع سیلاب برحسب درصد فروانی

35 59 9 

 دقت پیش بینی هواشناسی از سیل و به موقع بودن آن

 برحسب درصد فروانی

 کم متوسط زیاد

45 45 13 

 خیلی زیاد زیاد اندک موارد عدم تحقق پیش بینی هواشناسی برحسب درصد فروانی

22 34 - 

 درصد 53  زیر درصد 93تا  53بین  درصد 93 از بیش ی هواشناسی برحسب درصد فروانیهامیزان اعتماد به پیش بینی

22 34 - 

آنها تصمیم گیری مواردی از پیش بینی هواشناسی سازمان که به دلیل عدم اعتماد به 

 نشده است برحسب درصد فروانی

 بیش از سه مورد یک تا سه مورد یک مورد

95 15 - 

 بیش از سه روز یک تا سه روز یکروز و کمتر برحسب درصد فروانی هاحداقل زمان مناسب یرای پیش بینی

34 33 33 
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 رئیس جمهور ال پنجمؤس

و  بینیپیش از دقّت اعم هواشناسی، سازمان هایگزارش كیفیت

 رسانیاطلاع زبان و و محتوا رسانیاطلاع زمانی بازه اخطار،

 است؟ داشته كشور در سیلاب هایدستگاه برعملکرد تأثیری چه
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 مقدمه -5-1

سیل یک پدیده مخرّب جوی است که احتمال رخداد آن در بیشتر مناطق دنیا وجود دارد و باید همواره به ساکنین و مسئولان 

رسد که نظر میتوجه به تغییرات اقلیمی، بهبا  های مربوط در این مناطق درباره رخداد و خطرات آن هشدار و آموزش داد.سازمان

[. بنابراین 18دنبال داشته است ]های رگباری سوق داده شده و رخداد پدیده مخرّب سیل را بهسوی بارشهای جوی اغلب بهبارش

ده سیل، عوامل ها شود؛ هرچند در بررسی پدیبار جانی و مالی و زیرساختتواند سبب کاهش اثرات زیانبینی رخداد سیل میپیش

هنگام و با دقت مناسب به های بهبینیبینی وضع هوا بوده و با ارائه پیشمختلفی دخیل هستند. سازمان هواشناسی کشور، مسئول پیش

 تواند نقش بسیار مؤثری در کاهش پیامدهای ناگوار آن ایفا کند. های مربوطه و عموم، میدستگاه

مکانی بسیار  -های گردشی نسبتاً مشخصی است، ولی این رفتار از نظر زمانین دارای سیستمطور میانگیرفتار حرکتی جو زمین به

مدت شده که بسته به شرایط های سنگین در دوره کوتاههای فرین مثل بارشنامنظم بوده )طبیعت تلاطمی( و منجر به رخداد پدیده

شود. با بررسی الگوهای جوی و ( منجر به سیل میWMOمتر بر روز، میلی 35سطحی و مقدار بارش )مثلا روزانه بیش از حدود 

مدت آنها را توان برای کوتاهای میها )با حل تقریبی معادلات حاکم بر جو(، پیش از این رخدادها تا اندازههای عددی مدلبینیپیش

های مؤثر، بینیمان هواشناسی است(. هدف اصلی پیشوظایف ساز ءبینی و در این ارتباط اخطاریه صادر کرد )این کار معمولاً جزپیش

پذیری آنها است، در جهت کاهش خسارات جانی و مالی است. بنابر گزارش های جوی و میزان خطراساس آثار پدیدهکه بیشتر بر

WMO عنوان یک شاخص، مبنای درصد نسبت خسارت اقتصادی به درآمد سرانه کشور بهدر مورد هواشناسی چین، برGDP این ،

 صد است.در 35/3صد و برای آمریکا حدود ، برای چین اخیراً حدود یک در14/3نسبت برای کل دنیا حدود 

که با چه میزان درستی قابل های اخیر و ایناین گزارش دارای دو بخش عمده است که در بخش اول به شرایط هواشناختی سیل

شود. در بخش دوم به ارزیابی چگونگی و میزان های سازمان هواشناسی( اشاره میاخطاریهاند )در راستای ارزیابی بینی بودهپیش

های دیگر در واکنش به آنها مؤثر بوده است. کرد و نظر ارگانکه چقدر عملهای صادر شده سازمان پرداخته شده و ایندرستی گزارش

های سازمان هواشناسی و مراکز ها، هشدارها و اخطاریهاطلاعیه بینی وهای پیشبه این منظور سعی شده است که با بررسی بولتن

ای صورت گیرد و نقاط ضعف آنها بررسی و هواشناسی دنیا، از نظر کیفی با آنچه توسط سازمان هواشناسی کشور انجام شده، مقایسه

ها نیز این گزارش بارههای مربوط دررگاندر جهت بهبود و رسیدن به استانداردهای جهانی برداشته شود. در این راستا نظرات امیگا

 شود.بینی و نحوه صدور هشدار ارائه میهای پیشارزیابی شده و پیشنهادهایی برای ارتقاء گزارش

 

 1389و فروردین  1381های اسفند سیل تحلیل همدیدی  -5-6 
ها و بررسی اجمالی دینامیکی و همدیدی از ویژگیاز سؤالات کارگروه هوا و اقلیم ابتدا ضروری است یک  5در ارتباط با سؤال 

عمل آید تا براساس نتایج آن به عنوان به 1389و فروردین  1389های بارشی بسیار شدید اسفند چگونگی تشکیل و تکوین سامانه

به علل ناتوانی بسیاری از توان تا حدودی های سازمان هواشناسی را ارزیابی کرد. با نتایج این بررسی میمرجع، بتوان کیفیت گزارش

گیرد، نیز پی برد. در ادامه، به مدت که در سایر کشورهای جهان مورد استفاده قرار میمدت و میانبینی عددی کوتاههای پیشمدل

     پردازیم. های بارشی میسامانه نیاارائه مختصر نتایج مطالعه دینامیکی و همدیدی 

 سیل استان گلستان 

و  mm 149( رخ داده و مقدار بارش این روز در ایستگاه گرگان 1389اسفند  19)معادل  2318مارس  19ان در روز سیل استان گلست

دهد. برای مارس را نشان می 19نقشه بارش تجمعی میانگین روزانه در روز  1-5گزارش شده است. شکل  mm 94در ایستگاه بابلسر 

های فشار بعدی عوامل مؤثر بر آن است. بدین منظور نقشهرخداد، نیاز به بررسی سهمطالعه دینامیکی و همدیدی کامل چگونگی این 

هکتوپاسکال برای بررسی  953های میدان سرعت و دما در تراز های فشاری و ویژگی آنها، نقشهمیانگین تراز دریا برای بررسی سامانه

هکتوپاسکال برای بررسی وضعیت توزیع  953نم ویژه در تراز های میدان سرعت و ویژه فرارفت دما، نقشهوضعیت توزیع دما و به

های صعودی و نزولی و هکتوپاسکال برای بررسی چگونگی حرکت 533ویژه فرارفت رطوبت، نقشه سرعت قائم در تراز رطوبت و به
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میدان  موجود در منطقه و نقشههای ها و پشتههکتوپاسکال برای بررسی وضعیت ناوه 533ارتفاع ژئوپتانسیلی تراز  شدت آنها، نقشه

هکتوپاسکال برای بررسی وضعیت جریان جتی سطوح فوقانی و نقش آن در عوامل سطوح زیرین و تحوّل  233سرعت افقی باد در تراز 

 اند.ها تهیه و تحلیل شدهسامانه

فشار سطحی و جریان چرخندی در مارس تشکیل کم 18تا  12در روزهای  hPa 953های فشار سطح دریا و میدان باد تراز نقشه

شرق کشور حاکم شده و مرکز آن بر روی فشار در شمالمارس، کم 19ها ارائه نشده است(. در روز دهد )شکلشمال کشور را نشان می

 (.  2-5گیرد )شکل استان گلستان قرار می

شرق کشور و شرق دریای شرق تا شمالم از جنوب، فرارفت هوای گرhPa 953های میدان باد افقی و دما در تراز با توجه به نقشه

تواند سبب شرق کشور می(. فرارفت هوای گرم در شمال3-5شود )شکل غرب کشور مشاهده میخزر و فرارفت هوای سرد در جنوب

 ها شود. افزایش دما و ذوب برف موجود در ارتفاعات البرز و افزایش حجم رواناب

های صعودی دیده در یک روز همراه با حرکت hPa 9فشار سطحی با افت فشار حدود ی کمگیر، شکل3-5و  2-5های در شکل

مارس(، همچنان  19شود. در این تراز و در این روز )تقویت می hPa 953های صعودی با فرارفت گرم در تراز شود که این حرکتمی

 جریان چرخندی وجود دارد. 

شرق در شمال g/kg 2مارس، بیشینه نم ویژه با مقدار  19مارس نشانگر آن است که در روز  18تا  12های نم ویژه در روزهای نقشه

فشاری است که روی منطقه حاکم تواند مربوط به دو منبع باشد؛ منبع اول مربوط به کم(. این رطوبت می4-5ایران قرار دارد )شکل 

های دهد و منبع دوم مربوط به انتقال رطوبت از عرضچرخندی آن، رطوبت را از دریای خزر انتقال میفشار خزر( و جریان است )کم

( انتقال یافته است. hPa 233های میانه است که این رطوبت در ترازهای مختلف )حتی تا ای( به عرضجغرافیایی پایین )مناطق حاره

ویژه در روز توان گفت که فرارفت رطوبت چشمگیری، بهن باد در ترازهای مختلف میهای میدابنابراین با توجه به منابع رطوبت و نقشه

 مارس رخ داده است.  19

شود روشنی دیده میمارس، اثرات ناوه ارتفاعی در منطقه مطالعاتی به 12از روز  hPa 533های ارتفاع ژئوپتانسیلی تراز در بررسی نقشه

های (. این فرارفت تاوایی مثبت موجب حرکت5-5مارس با فرارفت تاوایی مثبت قوی در این تراز همراه است )شکل  19که در روز 

های صعودی که با مقادیر منفی سرعت قائم امگا مشخص شده است را در روز بیشینه حرکت 2-5شود. شکل صعودی و تقویت سامانه می

مارس از شمال دریای سیاه تا شمال کشور گسترده  19دهد. همچنین ناوه عمیقی که در روز ر نشان میشرق کشومارس در شمال 19

 hPaکه در سطوح پایین )میهای جغرافیایی بالا را به منطقه مورد نظر انتقال داده و با توجه به فرارفت گرشده است، هوای سرد عرض

ها ارائه نشده است( نیز وجود فرارفت های ارتفاع ژئوپتانسیلی ترازهای بالاتر )شکلشهیابد. در نق( وجود دارد، ناپایداری شدت می 953

 شود که نشانگر نفوذ هوای سرد به منطقه و در نتیجه افزایش ناپایداری است. های صعودی دیده میتاوایی مثبت همراه با حرکت

ای در حاره(، گسترش جت جنب2-5مارس )شکل  19ویژه در روز مارس، به 18تا  12از روز  hPa 233های میدان باد تراز در نقشه

شود که هسته آن بر روی خلیج فارس قرار دارد. بیشینه سرعت این جریان جتی درجه شمالی دیده می 29حدود عرض جغرافیایی 

m/s 23 ای ادغام شده حارهنبهای جت قطبی از روی دریای سیاه به سوی جنوب ایران شارش یافته و با جت جثبت شده و جریان

کار، سرعت باد افزایش یافته که موجب تقویت فرارفت تاوایی چرخندی در ترازهای میانی و بالا و فرارفت هوای واست. در اثر این ساز

 شود. فشار سطحی در نوار شمالی ایران میگرم و مرطوب در تراز پایین جو و در نتیجه تقویت سامانه کم

گیری و تقویت یک سامانه بارشی در شود که عوامل مختلف دینامیکی مؤثر در شکلارائه شده در بالا، دیده میبا توجه به مطالب 

اند، شامل فرارفت اند. این عوامل که همگی در سیل استان گلستان مؤثر بودهسطوح مختلف وردسپهر در سامانه مورد نظر نقش داشته

هکتوپاسکال، قرار  533تفاعی عمیق همراه با فرارفت تاوایی چرخندی قوی در تراز هکتوپاسکال، ناوه ار 953هوای گرم در سطح 

داشتن جریان جتی بسیار قوی ترازهای فوقانی بر روی منطقه و واقع شدن شمال کشور در بخش شمالی خروجی جت که همراه با 

طور کلّی مجموعه عوامل ای خزر هستند. بههای صعودی در سطوح زیرین است و همچنین فرارفت بسیار بالای رطوبت از دریحرکت

 شوند. های چرخندی انفجاری نیز نامیده میهای بارشی بسیار شدید است که در مواردی سامانههای رخداد سامانهفوق از نشانه
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 .6118مارس  19متر بر روز( در روز نقشه بارش تجمعی میانگین روزانه )میلی-1-5شکل 

 

 
 .6118مارس  19نقشه فشار میانگین تراز دریا )برحسب هکتوپاسکال( در روز  -6-5شکل 

 

 
 الف(

 
 ب(

 

هکتوپاسکال مربوط به  951های الف( میدان سرعت افقی باد )برحسب متر بر ثانیه( و ب( میدان دما )برحسب کلوین( در تراز نقشه -3-5شکل 

 دما.برای بررسی وضعیت دما و فرارفت  6118مارس  19روز 
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 الف(

 
 ب(

 

هکتوپاسکال  951های الف( میدان سرعت افقی باد )برحسب متر بر ثانیه( و ب( نم ویژه )برحسب کیلوگرم بر کیلوگرم( در تراز نقشه -4-5شکل 

 برای بررسی وضعیت رطوبت و فرارفت رطوبت. 6118مارس  19مربوط به روز 

 

 
 الف(

 
 ب(

 

 .6118مارس  19مارس و ب(  11متر( در روزهای الف( هکتوپاسکال )برحسب ژئوپتانسیل 511ژئوپتانسیلی تراز های ارتفاع نقشه  -4-5شکل 
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 .6118مارس  19هکتوپاسکال مربوط به روز  511نقشه سرعت قائم در مختصات فشاری )امگا( )برحسب پاسکال بر ثانیه( در تراز   -5-5شکل 

 

 
 .6118مارس  19هکتوپاسکال مربوط به روز   611نقشه میدان باد افقی )برحسب متر بر ثانیه( در تراز   -2-5شکل 

 

 شرق ایرانغرب و شمالهای جنوبسیل 

-غرب و سپس شمالترتیب جنوبهای سنگینی به( بارش1389فروردین  2و  5)معادل روزهای  2318مارس  22و  25در روزهای 

های مارس در ایستگاه 25مارس بیشتر بوده است. مقدار بارش در روز  25اند که شدت بارش در روز تأثیر قرار دادهشرق ایران را تحت 

 9-5متر گزارش شده است. شکل میلی 111مارس در ایستگاه یاسوج  22متر و در روز میلی 22و  153کوهرنگ و خرم آباد به ترتیب 

 دهد. مارس را نشان می 22و  25روزهای  های بارش تجمعی میانگین روزانه درنقشه

شود که با ورود ناوه عمیق فشاری از غرب کشور به همراه نفوذ مارس دیده می 24-22های مربوط به روزهای با توجه به نقشه

های قشهن 9-5غرب کشور، شرایط برای ناپایداری فراهم شده است. شکل های جنوبی از سوی دریای سرخ بر روی نواحی جنوبجریان

غرب های پایین تا جنوبفشار از عرضمارس، زبانه کم 25دهد. در روز مارس را نشان می 22و  25فشار میانگین تراز دریا در روزهای 

های میانی در عرض hPa 533فشار با ناوه ارتفاعی تراز فشار بر روی عراق و عربستان قرار دارد. این کمکشور امتداد یافته و مرکز کم
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-فشار ضمن تقویت به سوی شمالمارس، مرکز کم 22شده و شرایط صعود هوا در منطقه مورد مطالعه فراهم شده است.  در روز  جفت

 غرب ایران را تحت تاثیر قرار داده است. شرق گسترش یافته و زبانه شرقی آن غرب و جنوبغرب و شمال

 25مربوط به روز  hPa 953های میدان باد و نم ویژه در سطح قشه، ن13-5های میدان باد و دما و در شکل ، نقشه8-5در شکل 

های های دما و رطوبت ارائه شده است. در این روز هم فرارفت هوای گرم و هم فرارفت رطوبت از عرضمارس برای بررسی فرارفت

-وده است. نکته شایان ذکر دیگر آنمارس ب 25شود که عامل مؤثری در بارش روز غرب کشور دیده میسوی جنوبجغرافیایی پایین به

تر به منطقه وارد شده، انتقال رطوبت از دریای مدیترانه نیز نقش مؤثری در بارش های جغرافیایی پایینکه افزون بر رطوبتی که از عرض

دهد. بنابر این مارس را نشان می 22و  25در روزهای  hPa 533های ارتفاع ژئوپتانسیلی تراز ، نقشه11-5این روز داشته است. شکل 

های بسیار بالا، فشار بریده بر روی شرق دریای مدیترانه قرار دارد که تا عرضای بسیار عمیق همراه با کممارس ناوه 25شکل، در روز 

رود. در های صعودی میته و انتظار حرکتدست ناوه قرار گرفغرب روسیه و شرق اروپا کشیده شده است. غرب کشور ایران در پایین

دست ناوه قرار گرفته و شرایط طور کامل در پایینغرب کشور بهجا شده و غرب و جنوبسوی شرق جابهمارس، ناوه فوق به 22روز 

سرعت های مربوط به که نقشه 12-5های صعودی در شکل های صعودی بسیار قوی فراهم شده است. وجود این حرکتبرای حرکت

-شود. با توجه به عمیق شدن ناوه ارتفاعی و شکلمارس ارائه شده است، دیده می 22و  25برای روزهای  hPa 533قائم امگا در تراز 

مارس، ناپایداری در این روز شدت یافته و ماندگاری این سامانه موجب رخداد بارش سنگین شده است.  25فشار بریده در روز گیری کم

است که  hPa 233قائم ترازهای فوقانی بیانگر وجود حرکات صعودی از ترازهای زیرین وردسپهر تا حدود تراز های سرعت نقشه

 دهد. دینامیکی بودن سامانه و گسترش قائم زیاد آن را نشان می

و جنوب  ای بر روی دریای سرخحارهدهد که هسته جت جنب(، نشان می13-5)شکل  hPa 233های میدان باد افقی تراز نقشه

های بالا به سوی متر بر ثانیه است. از سوی دیگر، جت قطبی نیز از سوی عرض 23دریای مدیترانه گسترده شده و بیشینه سرعت آن 

ای ادغام شده است. ادغام این دو جت باعث افزایش سرعت باد و حارهغرب ایران شارش یافته و با جت جنبشمال دریای سرخ و شمال

 شود. غرب ایران میفشار سطحی در جنوبوایی چرخندی در ترازهای مختلف و در نتیجه تقویت سامانه کمتقویت فرارفت تا

دهد که در این سامانه بارشی نیز، مانند های فیزیکی و دینامیکی ارائه شده در بالا نشان میهای مربوط به کمیتبررسی نقشه

گیری و تقویت سامانه موردنظر واقع در ترازهای گوناگون وردسپهر در شکلسامانه بارشی استان گلستان، عوامل دینامیکی مختلف 

 اند. نقش داشته

 

 .6118مارس  62مارس و ب( روز  65متر در روز(؛ الف( روز های بارش تجمعی میانگین روزانه )برحسب میلینقشه-1-5شکل 

 

 
 الف(

 
 ب(
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 .6118مارس  62مارس و ب(  65دریا )برحسب هکتوپاسکال( در روزهای: الف( های فشار میانگین تراز نقشه -9-5شکل 

 

 

 
 الف(

 
 ب(

هکتوپاسکال مربوط به  951های الف( میدان سرعت افقی باد )برحسب متر بر ثانیه( و ب( میدان دما )برحسب کلوین( در تراز نقشه  -8-5شکل 

 دما.برای بررسی وضعیت دما و فرارفت  6118مارس  65روز 

 

 

 

 
 الف(

 
 ب(
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 الف(
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 951های الف( میدان سرعت افقی باد )برحسب متر بر ثانیه( و ب( نم ویژه )برحسب کیلوگرم بر کیلوگرم( در تراز نقشه -11-5شکل 

 برای بررسی وضعیت رطوبت و فرارفت رطوبت. 6118مارس  65هکتوپاسکال مربوط به روز 

 

 
 الف(

 
 ب(

 

 . 6118مارس  62مارس و ب(  65متر( در روزهای: الف( هکتوپاسکال )برحسب ژئوپتانسیل 511ژئوپتانسیلی تراز های ارتفاع نقشه -11-5شکل 
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 الف(

 
 ب(

 

 65هکتوپاسکال مربوط به روزهای: الف(  511های سرعت قائم در مختصات فشاری )امگا( )برحسب پاسکال بر ثانیه( در تراز نقشه -16-5شکل 

 .6118مارس  62مارس و ب( 

 

 
 الف(

 
 ب(

 

 .6118مارس  62مارس و ب(  65هکتوپاسکال مربوط به روزهای: الف(   611های میدان باد افقی )برحسب متر بر ثانیه( در تراز نقشه -13-5شکل 

 

 های اخیرهای هواشناختی در سیلهنجاری کمیتبررسی بی -5-3
بارشی مورد مطالعه و آگاهی از شرایط جوی حاکم بر ایران و مناطق مجاور، های های خاص سامانهبرای پی بردن به ویژگی

های مختلف هواشناختی در بازه زمانی مورد نظر نسبت به میانگین بلندمدت هنجاری کمیتهای بیترین روش، تهیه نقشهمتداول

 -محیطی بینیشپی ملی مراکزهای بازتحلیل ، دادههای بلندمدتکار رفته برای محاسبه میانگینهای بهو تحلیل آنهاست. دادهمیاقلی

و شامل  جغرافیایی عرض و طول راستاهای در درجه 5/2( است که دارای تفکیک افقی 13NCEP/NCARی )جو هایملی پژوهش مرکز

 3-93بازتحلیل فوق در محدوده جغرافیایی های با استفاده از دادهباشد. در ادامه می hPa133 - 1333 از تراز در راستای قائم  19

های هواشناسی مانند فشار تراز دریا، ارتفاع ژئوپتانسیلی سطوح مختلف هنجاری برخی کمیتدرجه شمالی، بی 13-23درجه شرقی و 

ه دوره مشابه هکتوپاسکال برای دوره یک ماهه نسبت ب 233هکتوپاسکال و میدان باد در تراز  953فشاری، دما و نم ویژه در تراز 

_______________________________________________________________________________________ 
1- National Centers for Environmental Prediction/National Center for Atmospheric Research 
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بوده و دوره بلندمدت  2318آوریل  19مارس تا  19دست آمده است. دوره یک ماه شامل روزهای پربارش از میانگین بلندمدت به

  گزینش شده است.  2313تا  1891سی ساله نیز از سال میاقلی

گونه که در شکل مشاهده دهد. همانهنجاری فشار سطح دریا در دوره یک ماهه مورد نظر را نشان مینقشه بی 14-5شکل 

غرب هنجاری منفی فشار در دو منطقه، یکی شرق دریای مدیترانه تا شمالهنجاری مثبت فشار بر روی دریای سیاه و بیشود، بیمی

توان گفت هکتوپاسکال است. بنابراین می -2هنجاری منفی فشار دارای مقدار کشور و دیگری بر روی قزاقستان قرار دارد و هسته بی

 غرب ایران در این دوره یک ماهه بیشتر از میانگین بلندمدت بوده است.فشار از شرق دریای مدیترانه تا شمالفراوانی گذر کم

هنجاری منفی ارتفاع ژئوپتانسیلی ارائه شده است. بنابر این شکل، بی hPa 533هنجاری ارتفاع ژئوپتانسیلی تراز بی 15-5در شکل 

هنجاری که بیمتر قرار دارد؛ در حالی -33روی نواری که از دریای مدیترانه تا مرکز ایران گسترده شده است، با هسته  تراز میانی بر

متر که تا  23شود، یکی بر روی دریای سیاه و دیگری با هسته مرکزی واقع در قزاقستان با هسته مثبت ارتفاع در دو منطقه دیده می

به بیانی، فراوانی گذر ناوه بر روی مناطق غربی ایران نیز بیش از میانگین بلندمدت بوده است. همچنین شرق دریای خزر امتداد دارد. 

ها تا ارتفاعات بالا گسترش یافته و دهد که این ناوه(، نشان می12-5)شکل  hPa 233هنجاری ارتفاع ژئوپتانسیلی بررسی نقشه بی

 عمیق هستند. 

هنجاری دهد. بنابر این شکل، بیدر دوره یک ماهه مورد نظر را نشان می  hPa 953ه در تراز هنجاری نم ویژنقشه بی 19-5شکل 

ای( واقع در جنوب دریای سرخ تا شمال ایران گسترده شده و های جغرافیایی پایین )مناطق حارهمثبت رطوبت بر روی نواری از عرض

های راین در این دوره انتقال رطوبت در ترازهای زیرین وردسپهر از عرضهسته مرکزی آن، نیمه شرقی ایران را دربر گرفته است. بناب

 جغرافیایی پایین به سوی ایران نیز بیشتر از میانگین بلندمدت بوده است.

نسبت به میانگین بلندمدت برای دوره یک ماهه آورده شده  hPa 233هنجاری سرعت و جهت باد تراز نقشه بی 19-5در شکل 

که هر دو شود، ضمن آنای و هم در جت قطبی دیده میحارههنجاری مثبت سرعت باد هم درجت جنبشکل، بی است. با توجه به

ای، یکی بر روی دریای سرخ و حارهاند. دو هسته از بیشینه سرعت بر روی جریان جتی جنبتر منتقل شدههای پایینجت به عرض

دیگری بر روی دریای عرب و یک هسته از بیشینه سرعت بر روی جت قطبی در جنوب دریای خزر قرار دارند. نکته دارای اهمیت دیگر 

النهاری چشمگیری نسبت به میانگین بلندمدت داشته و ای و قطبی، مؤلفه نصفحارهکه هر دو جریان جتی جنبآن 18-5در شکل 

گیری ران بین این دو جت قرار گرفته است. افزایش سرعت باد در ترازهای فوقانی موجب تشدید فرارفت تاوایی چرخندی و شکلای

های بارشی شده است. همچنین النهاری جریان جتی سبب تقویت فرارفت دما در سطوح زیرین و در نتیجه تقویت سامانهمؤلفه نصف

های بارشی برای چند روز ای و قطبی باعث استمرار وضعیت جوی موجود و ماندگاری سامانهارهحمحبوس بودن ایران بین دو جت جنب

 شده است. 

های فشار سطح هنجاری، بی1389و فروردین  1389های بارشی اسفند تر شرایط جوی همراه با سامانهبرای شناخت بهتر و دقیق

برای دوره مشابه در سال  hPa 233و سرعت و جهت باد تراز  hPa 953یژه در تراز هکتوپاسکال، نم و 533دریا، ارتفاع ژئوپتانسیلی تراز 

ارائه شده است.  22-5تا  23-5ی هاسالی بوده است، تهیه و در شکلبارش و توام با خشک( که سالی بسیار کم1382-1389گذشته )

ویژه نیمه شمالی، حاکم بوده مناطق کشور، بهمیژئوپتانسیلی در تماهنجاری مثبت ارتفاع شود که بی، دیده می23-5با توجه به شکل 

هنجاری مثبت ارتفاع متر قرار دارد. وجود این بی 93غرب ترکمنستان با پربند هم مقدار شرق ایران و جنوبو بیشینه آن در شمال

های پرفشار در سطح فاعی در تراز میانی و سامانههای ارتژئوپتانسیلی نسبت به میانگین بلندمدت در این دوره نشانگر استقرار پشته

های صعودی و تشکیل بارش شرقی ایران است که در نتیجة آن امکان حرکتهای شمالی و شمالویژه در بخش( به21-5زمین )شکل 

 533ی تراز هنجاری ارتفاع ژئوپتانسیل، در نقشه بی1382-1389که برخلاف وضعیت جوی مربوط به سال وجود ندارد. حال آن

ویژه نواحی هنجاری منفی ارتفاع نسبت به میانگین بلندمدت در سراسر کشور، به(، بی12-5)شکل  1389-1389هکتوپاسکال سال 

-1389هکتوپاسکال در سال کم بارش  953هنجاری نم ویژه تراز مربوط به نقشه بی 21-5شود. با توجه به شکل غربی، دیده می

-1389، در سال کم بارش 22-5بیشتر مناطق ایران خشک و یا مقدار رطوبت کم بوده است. مطابق شکل  شود که، مشاهده می1382
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شود و مؤلفه مداری باد ای در منطقه ایران با هسته آن واقع در مناطق جنوبی دیده میحارههنجاری مثبت باد در جت جنببی 1382

هکتوپاسکال و  953مداری جت از تشکیل فرارفت دما و رطوبت در تراز بیش از میانگین بلندمدت است. بنابراین تقویت مؤلفه 

 کاهد.  های بارشی میسامانه

هنجاری میانگین فشار تراز دریا، ارتفاع ژئوپتانسیلی سطوح مختلف وردسپهر، نم ویژه ترازهای زیرین و های بیبررسی کلّی نقشه

شود( بیانگر آن است که در این میهای جتی ترازهای فوقانی )وجود باریکه جریان جتی که باعث تقویت صعود هوا در زیر آن جریان

های عمیق غرب ایران همراه با ناوهفشار از دریای مدیترانه تا شمالهای کم، گذر سامانه1389-1389دوره یک ماهه مربوط به سال 

های جغرافیایی و مرکزی ایران و همچنین انتقال رطوبت شدید )به اصطلاح رودخانه جوی( از عرضدر این مسیر تا مناطق غربی 

پایین به کل کشور بیش از میانگین بلندمدت بوده است. به بیان دیگر، در این دوره، مشارکت عوامل مختلف سطوح زیرین و زبرین 

های های بارشی همراه با بارشگیری و تقویت سامانه، همگی در شکلوردسپهر، فرارفت رطوبت، ناپایداری جو و در نتیجه صعود هوا

 اند. سنگین نقش داشته

 

 
نسبت به میانگین بلندمدت  6118آوریل  11مارس تا  11هنجاری فشار تراز دریا )برحسب هکتوپاسکال( برای دوره نقشه میانگین بی-14-5شکل 

 دوره مشابه.
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آوریل  11مارس تا  11هکتوپاسکال )برحسب ژئوپتانسیل متر( برای دوره  511هنجاری ارتفاع ژئوپتانسیلی تراز نقشه میانگین بی -15-5شکل 

 نسبت به میانگین بلندمدت دوره مشابه.  6118

 

 

 
آوریل  11مارس تا  11هکتوپاسکال )برحسب ژئوپتانسیل متر( برای دوره  611هنجاری ارتفاع ژئوپتانسیلی تراز نقشه میانگین بی -12-5شکل 

 نسبت به میانگین بلندمدت دوره مشابه.  6118
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نسبت به میانگین  6118آوریل  11مارس تا  11( برای دوره kg/kgهکتوپاسکال )برحسب  951هنجاری نم ویژه تراز نقشه میانگین بی-11-5شکل 

 بلندمدت دوره مشابه. 

 

 
 6118آوریل  11مارس تا  11هکتوپاسکال )برحسب متر بر ثانیه( برای دوره  611باد تراز هنجاری جهت و سرعت نقشه میانگین بی -19-5شکل 

 نسبت به میانگین بلندمدت دوره مشابه.
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آوریل  11مارس تا  11هکتوپاسکال )برحسب ژئوپتانسیل متر( برای دوره  511هنجاری ارتفاع ژئوپتانسیلی تراز نقشه میانگین بی -18-5شکل 

 میانگین بلندمدت دوره مشابه. نسبت به  6119

 

 
نسبت به میانگین بلندمدت  6119آوریل  11مارس تا  11هنجاری فشار تراز دریا )برحسب هکتوپاسکال( برای دوره نقشه میانگین بی-61-5شکل 

 دوره مشابه.
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نسبت به میانگین  6119آوریل  11مارس تا  11(  برای دوره kg/kgهکتوپاسکال )برحسب  951هنجاری نم ویژه تراز نقشه میانگین بی-61-5شکل 

 بلندمدت دوره مشابه. 

 

 
 6119آوریل  11مارس تا  11هکتوپاسکال )برحسب متر بر ثانیه( برای دوره  611هنجاری جهت و سرعت باد تراز نقشه میانگین بی -66-5شکل 

 نسبت به میانگین بلندمدت دوره مشابه.
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 های فرینهای جتی و پدیده)گرمایش بیشتر مناطق قطبی( بر جریان میتأثیر تغییرات اقلی- 5-4
یا گرمایش مییاقل راتییتغ. است برخوردار ایویژه تیاهم از نیزم کره بر آن اثرات ومییاقل راتییتغ بحث یجهانسطح  در امروزه

 از. شودمییاقل و یهواشناس فرین یدادهایرو شیافزا و هاانوسیاق آب تراز شیافزا ،یقطب یهاخی حجم کاهش باعث تواندیمجهانی 

-خشک گسترده، یهایسوزآتش ،یزمستان یرعادیغ شیگرما و یتابستان دیشد شیگرما به توانیم یهواشناس فرین یدادهایرو جمله

 و نیسنگ یهابارش د،یشد شیسرما ،(Hurricaneای )( و شدید حارهTornadoپیچنده دریایی ) یهاتوفان ،مدتیطولان یهایسال

 . کرد اشاره یجتهای جریان و( Polar vortex) یقطب تاوه فیتضع بلند، دامنه با یراسب امواج لیتشک ،یلابیس

کنند و مکانی، عمل می-بر با تغییرات زمانیهای جتی در ترازهای فوقانی وردسپهر )حوالی وردایست( معمولاً به صورت موججریان

ای و حاره)درون ناوه آنها( و واچرخندی )درون پشته آنها( قرار دارند. در شرایطی که دو جت جنبدر پیرامون آنها مراکز چرخندی 

شوند )با مرکزی قوی واقع در وردسپهر فوقانی(، معمولاً همراه با مرکز قطبی جفت شده و منجر به تشکیل یک ناوه عمیق میجنب

توانند حالت چرخندزایی هوای گرم و مرطوب در وردسپهر زیرین میفشار فعال قوی در سطح بوده و در صورت وجود فرارفت کم

سابقه اخیر ایران تقریباً چنین شرایطی رخ داده است. شود که در دو مورد از سه سیل بیانفجاری داشته باشند. در ادامه نشان داده می

( و در نتیجه 23-1های جتی )شکل تعارف این جریانهای تغییر اقلیم باشد که منجر به رفتار نامتواند یکی از نشانهاین موضوع می

 شود. آسا میهای سیلایجاد رویدادهای فرین همچون بارش

 سابقهیب ییدادهایرو دنتوانیم یهواشناس فرین یدادهایرو یزمان طول و یمکان گسترش شدت، ،در بسامد رییتغ بامییاقل راتییتغ

 ،یجهان شیگرما کهدهنده آن است نشان های جتیجریان عملکرد برمییاقل راتییتغ ریتأث مورد در قاتیتحق یبرخ جینتا .ندنک جادیا

 و شده کمتر دما یالنهارنصف انیگراد ن،یبنابرا .کندیم گرم ترنییپا ییایجغراف یهاعرض مناطق از عتریسر و شتریب را یقطب مناطق

 دیتشد را هاآن یموج حالت یجتهای جریان فیتضع .شودیم ترفیضع یقطبجنب جریان جتی ویژههب ی،جتهای در اثر آن، جریان

 کسعرب و انهیم یهاعرض به بالا ییایجغراف یهاعرض از را سرد یهوا ندنتوایم که شودیم تریقو هاجت یالنهارنصف مؤلفه و کرده

 یهابارش باعث باشد، فراهم یهواشناس طیشرا ریسا کهیورتص در و ندنک منتقل انهیم یهاعرض به ایحاره مناطق از را گرم یهوا

بر روی آسیا رخ داد که منجر به سیل  2313ای از این وضعیت جریان جتی و موجی بودن آن در جولای . نمونهدنشو یلابیس و نیسنگ

 فیتضع و یعاد حالت در یجتساختار جریان  23-1 شکلدر . (23-1در پاکستان و موج گرما در روسیه کردید )بخش پایین شکل 

 حالت در شود،یم هدر این شکل دید کهگونه همان. شده است سهیمقا های پایین،در اثر گرمایش بیشتر شمالگان نسبت به عرض شده

 به نییپا ییایجغراف یهاعرض در را گرم یهوا و یقطب و شمالگان مناطق در را سرد یهوا یجت جریان است، یقو یقطب تاوه که یعاد

 سویبه گرم یهوا و جنوب سویبهشمالگان  سرد یهوا و شده فیتضع ی نیزجت جریان ،یقطب ولی با تضعیف تاوه ؛اندازندیم دام

 .کندیم حرکت شمال

 

 

 

 

 

  



      198     های سازمان هواشناسی، اعم از...کیفیت گزارش -سؤال پنجم  هیأت ویژۀ       
 هاگزارش ملی سیلاب

 
 

 
 
 

 
 

مقایسه نمادین جریان جتی قوی در حالت عادی )سمت چپ شکل( و در حالت تضعیف شده تحت تاثیر شمالگان گرمتر )سمت  -63-5شکل 

دهد که منجر به سیل در پاکستان و موج را نشان می 6111ای از موجی بودن جریان جتی بر روی آسیا در جولای راست شکل(. شکل پایین نمونه

 (.Meraرفته از مجموعه داده گرما در روسیه شده است )برگ
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انجام شده است که با توجه به اهمیت خاص  یهواشناس نیفر یدادهایرو ومییاقل راتییتغبا  ارتباط ی بسیاری درهاپژوهش

 خدادر دیتشد باعث یانسان تیفعال از یناش یاگلخانه یگازها شیافزاطور کلّی، به. شودیم اشاره آنها از یبرخ به این بخش درموضوع، 

 نیسنگ بارش رخداد بر یانسان تیفعال ریتأث( 2312) همکاران و بورک [.18]است شده جهان مناطق از یاریبس در نیسنگ یهابارش

 اکتبر یط کایآمر شمال در یهواشناس نیفر یدادهایرو یبرخ( 2319) همکاران و بوسارتدر کار . کردند یبررس را نیچ شرقجنوب در

 منطقه بارش بر یانسان تیفعال از یناشمییاقل راتییتغ ریتأث( 2312) همکاران و نگیندر پژوهش . مطالعه قرار گرفته استمورد  2339

 . شده است یبررس کایآمر یانیم اطلس

 و یاحارهجنب یهاجتشدگی یا جفت (Superposition) انطباق وآمریکا  لیناشو در لابیس رخداد ارتباط( 2314) نیمارت و نتریو

 النهاری جو است کهنصف-سطح مقطع قائم از یانمونه 24-5 شکل. کردند یبررسرا  2313 مه ماه در آنها سرعت شیافزا و یقطبجنب

قبل و بعد از انطباق آنها  یقطبجنب و یاحارهجنبو مکان دو جریان جتی  نیمکره شمالی، پربندهای دمای پتانسیلی ستیوردا ارتفاع

ترتیب با خطوط که به یقطبجنب و یاحارهجنب جت دو انطباق و یکینزد شکل، نیا در. دهدیم نشانرا  2313می 2و  1 هایروز در

 با و شده هاجت شدن یقو و باد سرعت شیافزا باعث تواندیم هاجت از یانطباق نیچن. شودیم دهدی اند،شده مشخصقرمز و آبی رنگ 

فرارفت گرما و  این عوامل مؤثر در حرکات صعودی شامل. شود نیسنگ یهابارش منجر به یهواشناس عوامل ریسا و رطوبت بودن فراهم

های فشار سطح دریا، شار نیز نقشه 25-5فرارفت رطوبت و همچنین پایداری بسیار ضعیف و نزدیک به خنثی جو است. در شکل 

( از روی خلیج مکزیک به سوی شهر ناشویل امریکا که متحمل سیلاب شدید در "رودخانه جوی") hPa 825 سوی رطوبت در ترازقطب

های های سرد، گرم و بندآمده سطحی و جایگاه جریانهمراه با مکان جبهه hPa  253شده است، میدان باد در ترازمی 2و 1روزهای 

متر میلی 393حدود  2313می 2و  1ان داده شده است. در طی دو روز قطبی قبل و بعد از انطباق آنها نشای و جنبحارهجتی جنب

 بارش رخ داده که منجر به سیلاب شدید شده است.

 

 
ی )پربندهای مشکی(، دمای پتانسیلی )پربندهای شمال مکرهین ستیوردا ارتفاعدهنده النهاری جو نشاننصف-سطح مقطع قائم-64-5شکل 

 .6111می)شکل سمت راست(  6)شکل سمت چپ( و  1 هایروز دری پیش و پس از انطباق قطبجنب و یاحارهجنبهای سبز( و مکان جت

-جنب یابند. جتمتر بر ثانیه تا مرکز افزایش می 11متر بر ثانیه شروع شده و با فواصل  31ها هستند که از پربند سرعتپربندهای قرمز معرف هم

 [.19]ی با خط ضخیم آبی نشان داده شده است قطبجنب وبا خط ضخیم قرمز  یاحاره
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)نواحی  سوقطب رطوبت شار ،(hPa  882 از شروع باو  hPa  4به فواصل نازک اهیس )پربندهای ایدر سطج فشار یدیهمد هاینقشه -65-5 شکل

 از شروع باو   ms-111)نواحی بنفش رنگ به فواصل  hPa  651در سرعتهمو پربندهای  (cms 11-1 از شروع باو  cms 5-1 به فواصل پربندی سبز رنگ
1-ms 31) در (a) ساعتUTC   1111 ومی 1 روز (b )ساعتUTC  1111 با  یسطح فشارکم مرکزها، در شکل .6111می 6 روزL (رنگ قرمز)، سرد  جبهه

 کانیپبا  یقطبجنب جت مکان . همچنیناست شده داده نشان بنفش خط با بندآمده جبهه و قرمز خط باسطحی  گرم جبهه ی،آب خط با یسطح

 hPa  865در تراز سوقطب طوبتر شار نهیشیب محور اند.شده مشخص بنفش خطآنها با  شده نهادهبرهم و قرمز کانیپبا  یاحارهجنب ،ی ضخیمآب

 .شوددیده می قرمز نیچخطنیز با 

 

 باشد رانیادر  ریاخ یلابیس و نیسنگ یهابارش رخداد مهم عوامل از ممکن استمییاقل راتییتغمطالب فوق، از آنجا که  به توجه با

به بررسی  بخش، نیا در شوند،یم فیتضع یجهان شیگرما ومییاقل راتییتغ اثر در یجتهای جریان شد، اشاره بالا در که گونههمان و

در . پردازیمیمو پس از آن  رانیا غربجنوب لیس رخداددر زمان  یشمال مکرهین یجتهای جریان و hPa 233تراز  باد دانیم هاینقشه

مصادف با رخداد سیل لرستان و  2318مارس  22و  25هکتوپاسکال برای میانگین روزهای   233های میدان باد تراز نقشه 22-1 شکل

داده شده است. نکته بسیار مهم نشان  یجتهای جریان مارس پس از رخداد سیل همراه با جایگاه 33تا  29همچنین میانگین روزهای 

ی بر جتقوی و نامتعارف در جریان  یالنهارنصف مؤلفهالف، موجی شدن جریان جتی در زمان رخداد سیل و ایجاد -22-1در شکل 

جریان جتی بر روی  مجدداً مارس 33تا  29که پس از رخداد سیل، در روزهای حال آنغرب ایران، است. ویژه جنوبروی ایران، به

 . ب(-22-1غرب آسیا و ایران مداری شده است )شکل جنوب
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 )الف(

 
 )ب(

مارس  62و  65هکتوپاسکال در نیمکره شمالی برای الف( میانگین روزهای   611های میدان باد )برحسب متر بر ثانیه( تراز نقشه -62-5شکل 

 مارس پس از رخداد سیل. 31تا  69ای( و ب( میانگین روزهای منطقهای و شکل راست مصادف با رخداد سیل لرستان )شکل چپ نیمکره 6118
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ای است که های جتی جفت شده آن بسیار شبیه به سامانهشایان ذکر است که سامانه جوی مربوط به سیل لرستان به همراه جریان

درجه  43کشنده )با دمای بیش از سو و موج گرمایی منجر به سیل ویرانگر پاکستان از یک 2313جولای  28تا  25در روزهای 

 25های جتی برای میانگین روزهای هکتوپاسکال همراه با جریان 333های میدان باد تراز سانتیگراد( در روسیه از سوی دیگر شد. نقشه

 29-1و مربوط به سیل لرستان  22-1های آورده شده است. با مقایسه شکل 29-1و میانگین بلندمدت در شکل  2313جولای  28تا 

های جتی در این دو سیل بسیار شبیه یکدیگر هستند. در ضمن همزمان با شود که الگوی جریانمربوط به سیل پاکستان مشاهده می

های مرکزی اروپا وجود داشته است. شایان ذکر است که در مورد سیل پاکستان، بخشی از رخداد سیل لرستان، کم بارشی در بخش

 کنش و موجب فرارفت بیشتر رطوبت به منطقه شده است.این سامانه برهم گردش مونسونی هند نیز با

 

 
جولای  68تا  65های جتی برای میانگین روزهای هکتوپاسکال همراه با جریان 311های میدان باد )برحسب متر بر ثانیه( تراز نقشه -61-5شکل 

گرمایی در روسیه شد )شکل سمت راست( و شرایط عادی در ماه جولای که منجر به رخداد سیل ویرانگر در پاکستان و موج کشنده  6111

 [. 68)میانگین بلندمدت( )شکل سمت چپ( ]

 

ساعته  24قطبی، بارش ای و جنبحارههای جتی جنبهمراه با جایگاه جریان hPa 233های خطوط جریان تراز نقشه 29-1شکل 

دهد. این سامانه را نشان می 1389فروردین  22مربوط به سامانه جوی  hPa 533راز متر(، ارتفاع ژئوپتانسیلی و تاوایی ت)برحسب میلی

های ، جایگاه جریان29-1نسبتاً قوی بر روی شرق ایران قرار داشته و همراه با بارش گسترده در این منطقه بوده است. با توجه به شکل 

 فشارکمالنهاری قوی جریان همراه با ناحیه یکدیگر و ایجاد مؤلفه نصفقطبی و چگونگی نزدیک شدن آنها به ای و جنبحارهجتی جنب

گیری مؤلفه شکل باعث معمولاً یجتهای جریان یتلاقشدن یا شود. نزدیکی دیده میبارش منطقه بر منطبقبزرگ  مثبت ییتاوا با

ساویر رطوبت را از جنوب به -در این مورد خاص، گردش الیاسین .[19] شودیم ریواس-نیسیاال قائمگردش  وجریان  ینهارلانصف

 فشار انتقال داده و باعث تقویت فرایند چرخندزایی و بارش گسترده در شرق ایران شده است. شمال و درون مرکز کم
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قطبی )پیکان چین مشکی( و جنب)پیکان نقطهای حارههای جتی جنبهمراه با جایگاه جریان hPa 611های خطوط جریان تراز نقشه -69-5شکل 

متر( که منطقه بارشی بخش شرقی ایران را نیز دربر گرفته است )شکل بالا ساعته )برحسب میلی 64چین آبی( )شکل بالا سمت چپ(، بارش نقطه

قرمز معرف تاوایی مثبت و رنگ آبی معرف سمت راست(، ارتفاع ژئوپتانسیلی )پربندها برحسب ژئوپتانسیل دکامتر( و تاوایی )نواحی رنگی؛ رنگ 

که بر روی شرق ایران قرار گرفته است. پیکان بزرگ در شکل بالا و سمت  1389فروردین  62مربوط به سامانه جوی  hPa 511تاوایی منفی( تراز 

 ساویر است.-دهنده گردش قائم معروف به الیاسینچپ نشان

 

 مناطق آنترازهای مختلف در  در یلیژئوپتانس ارتفاع مثبت هاییهنجاریب جادیاآن  دنبالبه و یقطب مناطق در دما شیافزا

ی جتهای جریان شدن ترکندو همچنین  انهیم یهاعرض یهاتوفان ریمس فیتضع موجب( گرمتر میاقل شمالگان، تیتقو به معروف)

ویژه به تواندیم که شده( یالنهارنصف یراستا در) ترقیعم و شتریب امواجگیری شکل باعثاین شرایط  رسدیم نظربه روشود. از اینمی

های بریده جریان و تشکیل بیشتر سامانه یمدارتضعیف مؤلفه  باقرار دهد.  تریقو پرفشار و فشارکم مراکز ریتاث تحت را ایاوراس مناطق

وضعیت  یالگوای از نمونه. یابدافزایش می( دتریشد یشیگرما ای و یبارش یهادوره) نیفر یهادهیپد احتمال رخداد ،(cut-offشده )

 در( تابستانو  بهار) سال گرم مهین یبراانجام شده در مورد آثار تغییر اقلیم و گرمایش جهانی  مطالعاتی دارای نتایج شنهادیپ یجو

استواسوی جت قطبی و  ای وحارهسوی جت جنبجایی قطبدر این شکل تضعیف مسیرهای توفان، جابه .ارائه شده است 28-1 شکل

 شود. ایستا در اقلیم گرمتر حاضر نسبت به اقلیم گذشته مشاهده میهمچنین تقویت امواج کوتاه شبه
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( aو تابستان(؛  بهار) سال گرم مهین یبراداده در جو در اثر تغییر اقلیم و گرمایش جهانی از فرایندهای دینامیکی رخ نینماد یشینما -68-5 شکل

 [.8]ایستا ( تقویت امواج کوتاه شبهcجایی مکان جت از نظر عرض جغرافیایی و ( جابهbتضعیف مسیرهای توفان، 

 

 های اخیر های سازمان هواشناسی در باره سیلابارزیابی گزارش -5-5

 33-5شود. شکل صادر می اساس اثرات و یا خطرات وضع هواها برهای گذشته، در بیشتر کشورها اخطاریهخلاف دههامروزه بر

دهد. ،  با توجه به اهداف آنها را نشان می2323تا  1823بینی وضع هوا در طول زمان، از دهه های پیشچگونگی تحول محتوای اعلامیه

بینی وضع هوای های هواشناسی کشورها شامل پیشهای صادر شده از سوی سازمانمیلادی اعلامیه 1823مطابق این شکل، تا دهه 

ها خود با زمان تغییر کرده و های هواشناسی درنظر گرفته شد که این آستانههایی برای صدور اخطاریهکلّی بود. ولی پس از آن آستانه

ها و وضعیت جوی است. به بیانی عبارت ها بیشتر برمبنای اثرات و خطرات پدیدهتر شدند. هم اکنون صدور اخطاریهتر و جامعکامل

 . است داده "وضعیت جوی چه خواهد کرد"جای خود را به عبارت  "ه خواهد بودوضعیت جوی چگون"
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( نیچ کشور در هادهیپد یهواشناس درباره  WMO گزارش) 6161تا  1821از دهه  زمان با یهواشناسهای اخطاریه رییتغ یچگونگ -31-5 شکل

[11]. 

   

های بینیهشدارهای سازمان هواشناسی کشور نیز بیشتر به صورت پیشتوان گفت های انجام شده، میها و ارزیابیبراساس بررسی

های پذیری، با توجه به امکانات آنها( است که در ادامه به ارائه و بررسی اخطاریهمبنای احتمال تاثیرات آن )نه خطرمعمول و گاهی بر

 شود. پرداخته می 1389فروردین  11-12و  1389فروردین  4-2، 1389اسفند  22-28های مربوط به سه بارش منجر به سیل تاریخ

 1389تا فروردین  1389های اسفند های سازمان هواشناسی کشور درباره سیلارزیابی اخطاریه 

 1389 اسفند 22-28 بارشی سامانه 

 عمدهال بود و فعّکشور هایی از نیمه غربی در مناطق شرقی دریای خزر و بخش بیشتر، 1389اسفند  28 تا 22 از سامانه بارشیاین 

  .مازندران ایجاد کرداستان گلستان و شرق  در استانرا ها خسارت

شود )متن اخطاریه در زیر آورده شده دیده می 22/12/89سازمان هواشناسی کشور به تاریخ  113گونه که در اخطاریه شماره همان

بینی شده نشده و در مناطقی هم که احتمال رخداد سیل پیشای است(، به احتمال رخداد سیل در منطقه گلستان و مازندران اشاره

)دو روز قبل از رخداد  24/12/89مربوط به  114 شماره اخطاریه دراست، زمان آغاز، پایان و میزان بارش احتمالی بیان نشده است. 

-آب به 24/12/89مربوط به  115 شماره اخطاریه در. است کار رفتهبرای استان گلستان بهمیعمو معابر گرفتگیآب واژه سیل(، تنها

 آغاز، زمان همچنان به و شده اشاره دوشنبه روز در تنها گلستان، و مازندران در هامسیل و هارودخانه طغیان ومیعمو معابر گرفتگی

 .(ها در ادامه آورده شده استمتن اخطاریهاست ) نشده ایاشاره بارش مقدار و پایان

گرفتگی آبصورت کلّی به )آغاز رخداد سیل( به 29/12/89مربوط به  119و شماره  25/12/89مربوط به  112های شماره در اخطاریه

است )مورخ  شده صادر سیل رخداد پایانی روز در نیز که 119 شماره اخطاریه دراشاره شده است.  هاشدن مسیلسیلابی و معابر

 .است شده ها اشارهرودخانه و هامسیل شدنسیلابی شدید، باران بارش به کلّی صورتبه (،28/12/89
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 )چهار روز پیش از آغاز رخداد سیل(:  22/12/89سازمان هواشناسی کشور در تاریخ چهارشنبه  113اخطاریه شماره 
 بختیاری، و محال چهار هایاستان در( 23/12/89) شنبه پنج روز طی رساندمی اطلاع به 21/12/89 شنبه سه 123 شماره اطلاعیه پیرو

 غربی آذربایجان جنوب و کردستان غرب کرمانشاه، ایلام، لرستان، غرب و جنوب خوزستان، شرق و شمال فارس، غرب بویراحمد، و کهگیلویه

 طی لذا. شودمی بینیپیش برف بارش ارتفاعات در و باران بارش شرقی آذربایجان در فوق هایاستان بر علاوه( 24/12/89) جمعه روز طی و

 .داد خواهد رخ تردد کندی و دید کاهش برف، کولاک ها،جاده لغزندگی هااستان این کوهستانی هایجاده در مدت این

در  واقع هایاستان و جمعه و پنجشنبه روزهای طی زاگرس حاشیه در واقع هایاستان در ایدرجه 2 تا 4 بین دمای کاهش همچنین

 .داد خواهد روی جمعه روز طی غربی و البرز مرکزی حاشیه

 و فارس غرب بختیاری، و چهارمحال بویراحمد، و کهگیلویه خوزستان، ایلام، لرستان، هایاستان در سیلاب وقوع برف ذوب و بارندگی اثر در

 . بود خواهد محتمل غربی آذربایجان جنوب

 عملبه لازم تمهیدات احتمالی از خسارات جلوگیری جهت گرددمی توصیه مسئول هاینسازما و هاارگان عزیز، هموطنان به رو این از

 .آورند

 

 )دو روز پیش از آغاز رخداد سیل(:  24/12/89سازمان هواشناسی کشور در تاریخ جمعه  114اخطاریه شماره 
 نقاط برخی در امروز مذکور، اخطاریه در شده ذکر مناطق برعلاوه رساندمی اطلاع به 22/12/89 مورخ چهارشنبه 113 شماره اخطاریه پیرو

 شدید باد وزش رعدوبرق، گاهی باران، بارش رضوی خراسان غرب شمالی، خراسان گلستان، سمنان، مرکزی، تهران، البرز، قزوین، هایاستان

 این بود؛ خواهدمیعمو معابر گرفتگیآب با همراه مناطق برخی در که شودمی بینیپیش برف بارش سردسیر نقاط و ارتفاعات در موقت،

 جهت لازم اقدامات شودمی توصیه اینرو از .دارد ادامه شنبه روز ظهر تا رضوی خراسان شمال و شمالی خراسان هایاستان در وضعیت

 .شود گرفته کاربه احتمالی خسارات کاهش

 

 )دو روز پیش از آغاز رخداد سیل(:  24/12/89سازمان هواشناسی کشور در تاریخ جمعه  115اخطاریه شماره 
 یکشنبه روز در سامانه این. شودمی کشور وارد غرب و غربشمال سمت از بارشی سامانه( 25/12/89) شنبه ظهرازبعد از رساندمی اطلاع به

 مناطق و ارتفاعات در موقت، شدید باد وزش رعدوبرق، باران، بارش سبب و گرفته بر در را کشور مناطق اکثر و شده تقویت( 22/12/89)

 سواحل شرقی، نیمه در( 29/12/89) دوشنبه روز در سامانه این. شد خواهد تگرگ بارش سبب مستعد مناطق در و برف بارش سردسیر

 دوشنبه روز تا یکشنبه روز از همچنین. شودمی خارج کشور شرقی مرزهای از روز این اواخر در و بوده فعال مرکز از هاییبخش و شمالی

 متاثر مناطق هوای وضع اساس این بر. داد خواهد رخ کشور شرق شمال سپس و خزر ساحلی هایاستان در درجه 12 تا 9 بین دما کاهش

  :شودمی بینیپیش زیر شرح به دوشنبه و یکشنبه روزهای در سامانه این از

  :22/12/89 یکشنبه

 آذربایجان غربی، آذربایجان هایاستان در برف بارش سردسیر و مرتفع نقاط در و موقت شدید باد وزش و برقورعد گاهی باران، بارش -1

-شمال ارتفاعات اصفهان، غرب بویراحمد، و کهگیلویه ،بختیاری و چهارمحال مرکزی، همدان، زنجان، کرمانشاه، کردستان، اردبیل، شرقی،

 .گلستان و مازندران گیلان، سمنان، تهران، البرز، قزوین، هایاستان و در البرز ارتفاعات خوزستان، شرق

 و هارودخانه طغیان ومیعمو معابر گرفتگیآب با همراه تگرگ بارش مستعد نقاط در موقت، شدید باد وزش و رعدوبرق گاهی باران رگبار -2

 و کرمانشاه لرستان، خوزستان، بویراحمد، ایلام، و کهگیلویه بختیاری، چهارمحال و  هرمزگان، بوشهر، کرمان، فارس، نقاط برخی در هامسیل

 شرایط هرمز تنگه و فارس خلیج در واقع جزایر هرمزگان، بوشهر، هایاستان سواحل خوزستان، کرمان، فارس، هایاستان در که کردستان

 .شودمی بینیپیش طوفانی

 سمنان، تهران، شمال البرز، شمال قزوین، هایاستان درمیعمو معابر گرفتگیآب موقت، شدید باد وزش و برقورعد گاهی باران رگبار -3

  بلوچستان. و سیستان نقاط برخی رضوی، خراسان غرب جنوبی، خراسان یزد، اصفهان،

 :29/12/89دوشنبه 

 خراسان گلستان، مازندران، در هامسیل و هارودخانه طغیان ومیعمو معابر گرفتگیآب موقت، شدید باد وزش و رعدوبرق گاهی باران رگبار

 ارتفاعات در که هرمزگان شرق و کرمان جنوب بلوچستان، و سیستان و جنوبی خراسان رضوی، خراسان هایاستان نقاط برخی شمالی،
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 برف کولاک نقاط برخی در و برف بارش رضوی خراسان شمال و شمالی خراسان سمنان، گلستان، مازندران، گیلان، هایاستان در البرز

 طوفانی شرایط جنوبی خراسان و بلوچستان و سیستان نقاط برخی کرمان، جنوب هرمزگان، شرق در است ذکر شایان شود؛می بینیپیش

 .شودمی بینیپیش تگرگ بارش با همراه

 مسافرین به و آید عملبه احتمالی خسارات کاهش از جلوگیری جهت لازم تمهیدات شودمی توصیه ذیربط هایارگان و هاسازمان به اینرو از

 .نمایند سفر کامل ایمنی تجهیزات با شودمی توصیه محترم

 

 )یک روز پیش از آغاز رخداد سیل(:  25/12/89سازمان هواشناسی کشور در تاریخ شنبه  112اخطاریه شماره 
 رساند؛می اطلاع به 25/12/89 شنبه 124 شماره اطلاعیه پیرو

 :22/12/89 مورخ یکشنبه

 نیمه فارس، جنوب و غرب بوشهر، بویراحمد، و کهگیلویه خوزستان، شرق و شمال هایدر استان هارودخانه طغیان و سیلاب وقوع احتمال

 گیربرف هایجاده در تردد کندی و دید کاهش ها،جاده لغزندگی برف، بارش و کرمانشاه غرب هرمزگان، شرق و کرمان، شمال جنوبی

  اردبیل. همدان، زنجان، کردستان، بویراحمد، و کهگیلویه بختیاری، و چهارمحال لرستان، هایاستان

 :29/12/89 مورخ دوشنبه

 دید کاهش ها،جاده لغزندگی برف، بارش شمالی خراسان و گلستان مازندران، شرق هایاستان در هارودخانه طغیان و سیلاب وقوع احتمال

 شمال و شمالی و خراسان سمنان تهران، البرز، قزوین، هایاستان در شرقی و مرکزی البرز ارتفاعات گیربرف هایجاده در تردد کندی و

 .آید عملبه احتمالی خسارات از جلوگیری جهت لازم تمهیدات گرددمی توصیه رو این از .رضوی خراسان

 

 )روز آغاز رخداد سیل(:  22/12/89سازمان هواشناسی کشور در تاریخ یکشنبه  119اخطاریه شماره 
 شدن شمالی و خزر دریای سواحل شرق از سرد جبهه عبور( 29/12/89) دوشنبه روز و شب یکشنبه طی یابی،پیش هاینقشه اساسبر

 خواهد آن غربی مناطق ویژه به گلستان استان و مازندران استان شرق در باد شدید وزش و دما کاهش سبب خزر، دریای روی بر جریانات

 خواهد رخ غلیظ مه برف، رگبار ارتفاعات و مناطق ایپاره در باران رگبار شده، ذکر مناطق در بارشی سامانه فعالیت ادامه با همچنین. شد

 .شودمی هاجاده تردد در اختلال سبب غلیظ مه و برف کولاک ها،مسیل شدنسیلابی معابر، گرفتگیآب مدت این طی لذا .داد

 مسافرین به و آید عملبه احتمالی خسارات کاهش از جلوگیری جهت لازم تمهیدات شودمی توصیه ذیربط ارگانهای و سازمانها به رواین از

 نمایند. سفر کامل ایمنی تجهیزات با شودمی توصیه محترم

 .باشدمی معتبر همچنان 25/12/89  مورخ شنبه 112 شماره اخطاریه است ذکر شایان

 

 )روز پایانی رخداد سیل(:  28/12/89سازمان هواشناسی کشور در تاریخ چهارشنبه  119اخطاریه شماره 
 هایاستاندر  پنجشنبه روز در بارشی سامانه فعالیت ادامه با رساندمی اطلاع به 29/12/89 مورخ شنبهسه 122 شماره اطلاعیه پیرو

 شدنسیلابی شدید، باران بارش سبب به رضوی خراسان شمال و شمالی خراسان هایاستان در بعدازظهر از و مازندران شرق گلستان،

 مناطق این رفتوآمد در اختلال آلودگی،مه و برف بارش کوهستانی هایجاده و ارتفاعات سردسیر، مناطق در و هارودخانه و هامسیل

 گلستان و سمنان مازندران، هایاستان در البرز کوهستانی هایجاده در جمعه روز صبح در دما کاهش به توجه با. شودمی بینیپیش

 روز در رضوی خراسان شمال و شمالی خراسان هایاستان کوهستانی هایجاده و سردسیر مناطق در شرایط این. دهدمی رخ یخبندان

 .شودمی بینیپیش شنبه صبح و جمعه

 یخبندان، برف، بارش سبب به احتمالی خسارات کاهش جهت لازم تمهیدات شودمی توصیه ذیربط هایارگان و هاسازمان به رواین از

 با شودمی توصیه محترم مسافرین به و آید عملبه مناطق این کوهستانی هایگردنه ویژهبه ایجاده تردد در اختلال و گرفتگیمه لغزندگی،

    .فرمایند خودداری هارودخانه و هامسیل حاشیه در اسکان از و کنند سفر کامل ایمنی تجهیزات
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 1389 نیفرورد 4-2 یبارش سامانه 

 ها، ریزش کوه بهو باعث ایجاد سیلاب، طغیان رودخانه هز سمت غرب وارد کشور شدا 1389فروردین  2 تا 4 دوم ازبارشی سامانه 

ه است. در ادامه، به ارائه های واقع در حاشیه زاگرس شدویژه در استانبارش برف در مناطق کوهستانی بهدلیل بارش باران و همچنین 

 پردازیم.  های صادر شده از سوی سازمان هواشناسی کشور در خصوص این سامانه بارشی میو بررسی چگونگی اخطاریه

 در سیل رخداد احتمال ای بهشود که اشارهسیل(، مشاهده می)دو روز قبل از رخداد  2/1/89به تاریخ  1 شماره اخطاریه در

 .نشده است )متن اخطاریه در ادامه آورده شده است( فارس و لرستان خوزستان، های گلستان،استان

گلستان های مربوط به سیل استان رسد متاثر از کمبودهای موجود در اخطاریهکه به نظر می 3/1/89به تاریخ  2در اخطاریه شماره 

فروردین در استان گلستان و احتمال  5متری رخداده در روز میلی 43شود، ولی همچنان به بارش حدود است، دقت بیشتری دیده می

ساعت پیش از رخداد سیل صادر شده است. در  24(. این در حالی است که این اخطاریه 2-2ای نشده است )شکل رخداد سیل اشاره

گویی مکان ها و کلّیها، خاتمه بارشها، میزان بارشهای پیشین، مانند عدم اعلام شروع بارشخطاریههای موجود در اضمن ضعف

ها همچنان پابرجاست )متن این اخطاریه در ادامه آورده شده تر بارشصورت بسیار وسیع به جای اعلام مکان دقیقها بهرخداد بارش

 است(.

متر در لرستان و نه به بارش استان میلی 23در روز رخداد سیل، نه به بارش حدود  4/1/89مربوط به تاریخ  3در اخطاریه شماره 

 اخطاریه و متن این اخطاریه در ادامه آورده شده است(. در 2-2ای نشده است )شکل اشاره 5/1/89میلیمتر در  43گلستان در حدود 

 و سیلاب و 5/1/89 در گلستان استان گرفتگیآب احتمال باره )روز دوم رخداد سیل(نیز هیچ توضیحی در 5/1/89به تاریخ  4 شماره

 . شودمشاهده نمی 2/1/89 و 5/1/89 در لرستان و فارس خوزستان، هایاستان در هارودخانه طغیان

 

 )دو روز پیش از رخداد سیل(:  2/1/89سازمان هواشناسی کشور در تاریخ جمعه  1اخطاریه شماره 
 :شودمی بینیپیش زیر شرح به کشور هوای وضعیت 1/1/89 شنبهپنج 1 شماره اطلاعیه پیرو

  :2/1/89 جمعه ظهر از بعد از

 هرمزگان شمال ارتفاعات و فارس جنوب هایدر استان هارودخانه طغیان و سیلاب وقوع احتمال

 :3/1/89 شنبه 

شود لذا توصیه می سیستان و بلوچستان و جنوب کرمانهای شرق هرمزگان، جنوب استان ها دراحتمال وقوع سیلاب و طغیان رودخانه

ها ن عزیز از توقف در حاشیه رودخانههای ذیربط جهت کاهش خسارات احتمالی در نظر گرفته شود و هموطناتمهیدات لازم از سوی سازمان

 .ها خودداری نمایندو مسیل

 

 )یک روز پیش از رخداد سیل(:  3/1/89سازمان هواشناسی کشور در تاریخ شنبه  2اخطاریه شماره 

 یکشنبه روزهای از سامانه این که میرود انتظار .شودمی کشور وارد غرب و غربجنوب جنوب، از  فروردین 4  یکشنبه از بارشی سامانه یک

 مناطق و البرز ارتفاعات در و رعدوبرق و رگبار با همراه باران بارش موجب کشور نقاط غالب کشور در شرقجنوب مناطق از غیر شنبهسه تا

 موجب سبب همین به و انتظارداریم را باران بارش غالباً جنوبی، هایعرض از گرم نسبی هوای توده نفوذ با .شود برف بارش زاگرس مرتفع

 و شدید نسبی ناپایداری  سبب به همچنین. شودمی غربجنوب و جنوب منطقه در هارودخانه طغیان و رواناب شدت افزایش و برف ذوب

 بیشینه .شودمی بینیپیش کشور جنوب و غربجنوب غرب، مناطق در تگرگ نقاط برخی و رعدوبرق و رگبار وقوع دما، احتمالی بودن بالا

 بینیپیش بویراحمد و کهگیلویه و چهارمحال خوزستان، ایلام، لرستان، هایاستان در کشور غرب و غربجنوب در سامانه این بارش

 و رگبار با همراه سیلاب وقوع ها،رودخانه طغیان انتظار کشور جنوب و غربدر جنوب بارش مدت و شدت به باتوجه اساس براین .شودمی

 :شودمی بینیپیش زیر شرح به هااستان سایر در هوا وضع و رعدوبرق

 :4/1/89 یکشنبه

و جزایر استان در خلیج فارس، جنوب  هرمزگان استان ها دربالا آمدن موقت رودخانه رعدوبرق با احتمال وقوع سیلاب ناگهانی و رگبار و

های ایلام، لرستان، ندر استا همراه با رگبار باران بارش باران و در برخی نقاط سیستان و بلوچستان و جنوب کرمان، و از اواخر وقت
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 .باشدگرفتگی معابر میبآها و شدن مسیلغربی، چهار محال بختیاری که با احتمال سیلابیآذربایجان خوزستان،کردستان،

 :5/1/89دوشنبه 

خوزستان، بوشهر، ایلام، کرمانشاه، لرستان، کهگیلویه و  هایها در استانبارش باران همراه با رگبار و رعدوبرق و وقوع سیلاب، طغیان رودخانه

طوفانی  شرایط با ز ظهر و شببعدا و اصفهان های زاگرس در جنوبچهارمحال و بختیاری، نیمه غربی و جنوب فارس و دامنهاحمد، بویر

ارتفاعات بارش  بارش باران و در همچنین و جنوب استان مرکزی، برق و وزش باد شدید موقت( در غرب یزد، شمال اصفهانو)رگبار و رعد

غربی، آذربایجان زنجان، همدان، های لرستان، چهارمحال و بختیاری،گیر استانبرف های کوهستانی ودر جاده لغزندگی جاده برف و

گرفتگی های تهران، البرز، قزوین و سمنان و بارش باران همراه با احتمال آبکردستان، ارتفاعات البرز در استان شرقی، اردبیل،آذربایجان

  .در گیلان و غرب مازندرانمیمعابر عمو

 :2/1/89سه شنبه 

های خوزستان، ایلام، کرمانشاه، لرستان، کهگیلویه و در استان هابارش باران همراه با رگبار و رعدوبرق و وقوع سیلاب و طغیان رودخانه

رگبار و غرب اصفهان  های زاگرس دردامنه احمد، چهارمحال و بختیاری، بوشهر، جنوب فارس، غرب هرمزگان و جزایر خلیج فارس وبویر

شمالی. همچنین بارش سمنان، خراسان ،غرب کرمان، قم استان یزد، ها در غربشدن مسیلشدید با احتمال سیلابی باد رعدوبرق و وزش

  :شودبر این اساس اقدامات زیر توصیه می . های کوهستانی زاگرس و البرزجاده و باران در ارتفاعات و برف

ریزی با توجه به شرایط جوی انجام شود و طی روزهای آینده برای سفر در مناطق است برنامه زملا برای سفر در مسیرهای یاد شده

 .و مناطق مستعد سیلاب جداً خودداری شود هاکوهستانی احتیاط لازم در نظر گرفته شود. همچنین از توقف در حاشیه و بستر رودخانه

 شود وبینی میغرب کشور پیشها در غرب و جنوبوقوع سیلاب و طغیان رودخانههای قابل ملاحظه و رگبار و رعدوبرق، به سبب بارش 

  .عمل آیدهشود تمهیدات لازم از سوی مدیریت منابع آب بوصیه مین

شود و در غیر ویژه زاگرس توصیه نمیدر البرز و به کوهستانی شنبه، صعودهایبینی وقوع رعدوبرق طی روزهای دوشنبه تا سهپیش به سبب

 .عایت حداکثر اقدامات لازم برای حفظ ایمنی انجام شودبا ر صورت این

 

 )روز آغاز رخداد سیل(:  4/1/89سازمان هواشناسی کشور در تاریخ یکشنبه  3اخطاریه شماره 
 به تقویت، ضمن شنبهسه و دوشنبه روزهای طی و امروز وقت اواسط از و باشدمی گیریشکل حال در کشور جنوب و غرب در بارشی سامانه

 بینیپیش زیر شرح به سامانه این تاثیر تحت مناطق هوای وضع اساس براین .شد خواهد کشیده نیز کشور شرقشمال و مرکزی مناطق

 :شودمی

 :4/1/89 یکشنبه

 و و بلوچستان سیستان شرق و مرکز هرمزگان، استان در هارودخانه موقت آمدن و بالا ناگهانی سیلاب وقوع احتمال با رعدوبرق و رگبار

 کردستان، جنوب خوزستان، شمال لرستان، ایلام، هایاستان در معابر گرفتگیآب و هامسیل شدنسیلابی باران، رگبار کرمان، جنوب

 بختیاری. محال چهار غرب و کرمانشاه

 :5/1/89 دوشنبه 

 کرمانشاه، ایلام، بوشهر، خوزستان، هایاستان در هارودخانه طغیان سیلاب، وقوع و شدید باد وزش و رعدوبرق با همراه گاهی باران رگبار

 بارش ارتفاعات در و باران بارش قم؛ جنوب و اصفهان غرب فارس، بختیاری، و چهارمحال بویراحمد، و کهگیلویه لرستان، کردستان، شرق

 غربی،آذربایجان همدان، زنجان، بختیاری، و چهارمحال لرستان، مرکزی، هایاستان گیربرف و کوهستانی هایجاده در جاده لغزندگی و برف

 درمیعمو معابر گرفتگیآب احتمال با  باران بارش سمنان؛ و قزوین البرز، تهران، هایاستان در البرز ارتفاعات اردبیل، شرقی،آذربایجان

 .مازندران و غرب گیلان

 :2/1/89 شنبهسه

 و کهگیلویه لرستان، کرمانشاه، ایلام، خوزستان، هایاستان در هارودخانه طغیان و سیلاب وقوع رعدوبرق، و رگبار با همراه باران بارش

 با شدید باد وزش و رعدوبرق و رگبار اصفهان؛ غرب و فارس خلیج جزایر هرمزگان، فارس، شمال بوشهر، بختیاری، و چهارمحال بویراحمد،

. تهران شمال و البرز رضوی، خراسان شمال شمالی، خراسان سمنان، قم، کرمان، غرب یزد، استان غرب در هامسیل شدنسیلابی احتمال

  . البرز و زاگرس کوهستانی هایجاده و ارتفاعات در باران و برف بارش همچنین
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 :شودمی توصیه زیر اقدامات شده، یاد مناطق در بارش شدت سبب به

 مناطق در سفر برای آینده روزهای طی و شود انجام جوی شرایط به با توجه ریزیبرنامه است لازم شده یاد مسیرهای در سفر برای 

 .شود خودداری جداً سیلاب مستعد مناطق و هارودخانه بستر و حاشیه در توقف از همچنین. شود گرفته نظر در لازم احتیاط کوهستانی

 شود.می بینیپیش کشور غربجنوب و غرب در هارودخانه طغیان و سیلاب وقوع رعدوبرق، و رگبار و ملاحظه قابل هایبارش سبب به

  آید. بعمل آب منابع مدیریت سوی از لازم تمهیدات شودمی توصیه بنابراین

 در البرز کوهستانی صعودهای شنبه، سه تا دوشنبه روزهای طی بهمن وقوع احتمال و همچنین برف وکولاک برف بارش بینیپیش سبب به

 . شودنمی توصیه زاگرس بویژه و

 

 )روز دوم رخداد سیل(:  5/1/89سازمان هواشناسی کشور در تاریخ دوشنبه  4اخطاریه شماره 
شرق کشور کشیده خواهد شد و شنبه به مناطق مرکزی و شمالظهر امروز و طی روز سه سامانه بارشی فعال در نیمه غربی کشور، از بعداز

شرق کشور ای از مناطق شرق و جنوبشرق و پارهه از مناطق غرب و مرکز کشور، عمده فعالیت آن در شمالروز چهارشنبه با گذر این سامان

  :شودبینی میبر این اساس وضع هوای مناطق تحت تاثیر این سامانه به شرح زیر پیش .خواهد بود

 :5/1/89دوشنبه 

های کوهستانی در ها و بارش برف و لغزندگی جادهسیلاب و طغیان رودخانهرگبار باران گاهی همراه با رعدوبرق، وزش باد شدید و وقوع 

های خوزستان، بوشهر، ایلام، کرمانشاه، کردستان، لرستان، کهگیلویه و بویراحمد، چهارمحال و بختیاری، فارس، اصفهان، غرب یزد و استان

غربی، های مرکزی، همدان، آذربایجانگیر استانکوهستانی و برف هایجنوب قم؛ بارش باران و در ارتفاعات بارش برف و لغزندگی در جاده

گرفتگی معابر بارش باران با احتمال آب. های قزوین، البرز، تهران و سمنانشرقی، زنجان، اردبیل و ارتفاعات البرز در استانآذربایجان

 .ران و گلستانهای گیلان، مازندهای کوهستانی استانو بارش برف و لغزندگی در جادهمیعمو

 :2/1/89شنبه سه

های خوزستان، ایلام، کرمانشاه، لرستان، کهگیلویه و ها در استانبارش باران همراه با رگبار و رعدوبرق، وقوع سیلاب و طغیان رودخانه

ها در غرب شدن مسیلشدید با احتمال سیلابی بویراحمد، چهارمحال و بختیاری، بوشهر، فارس و اصفهان؛ رگبار و رعدوبرق و وزش باد

استان یزد، غرب کرمان، قم، سمنان، خراسان شمالی، شمال خراسان رضوی، قزوین، البرز و شرق تهران. همچنین بارش برف و باران در 

 .های کوهستانی زاگرس و البرزارتفاعات و جاده

 :9/1/89چهارشنبه 

                         .هرمزگان و جزایر خلیج فارس های خراسان شمالی، غربها در استانرودخانه بارش باران همراه با رگبار و رعدوبرق، وقوع سیلاب و طغیان

شود ضمن توجه به اخبار و هشدارهای هواشناسی، در صورت ضرورت به هنگام سفر موارد ایمنی را توصیه میمیاز این رو به هموطنان گرا

 ها و مناطق مستعد سیلاب جداًهمراه داشته باشند و از توقف در حاشیه و بستر رودخانه رعایت نموده و تجهیزات کامل زمستانی را به

شود تمهیدات لازم جهت کاهش خسارات احتمالی و تامین امنیت های ذیربط توصیه میها و ارگانهمچنین به سازمان .خودداری نمایند

 .عمل آیدهمسافران نوروزی ب

 

 1389 نیفرورد 11-12 یبارش سامانه 

های سامانه در مناطق متأثر از بارش بیشتردر نیمه غربی کشور و  ،1389فروردین  12تا  11 سامانه بارشی سوم نیز طی روزهای

 .داشت درپیویژه در استان لرستان های فراوانی بهقبلی فعال بوده که خسارت

ای است که هم به مقدار احتمالی بارش در یک خطاریه)دو روز قبل از رخداد سیل(، اولین ا 8/1/89به تاریخ  5اخطاریه شماره 

های لرستان و خوزستان اشاره شده است )متن این اخطاریه در ادامه آورده شده حوزه آبریز و هم به احتمال رخداد سیل در استان

ن ارائه شده است. متاسفانه های پیشی، تفکیک زمانی بهتری نسبت به اخطاریه13/1/89به تاریخ  2است(. همچنین در اخطاریه شماره 

گونه طور کلّی هیچ(، به2-2متری در لرستان )شکل میلی 93در روز رخداد سیل با بارش حدود  11/1/89مورخ  9در اخطاریه شماره 

 ای به احتمال رخداد سیل نشده است )متن این اخطاریه در ادامه آورده شده است(. اشاره
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 )دو روز پیش از رخداد سیل(:  8/1/89سازمان هواشناسی کشور در تاریخ جمعه  5اخطاریه شماره 
و شمال  در نیمه غربی، مرکز فروردین 13 شنبهسه دین تارفرو 11از یکشنبه   فروردین، گذر سامانه بارشی 9مورخ  4پیرو اطلاعیه شماره 

های عددی بیانگر تشدید بارش از رعدوبرق خواهد شد. خروجی مدل د و رگبار وبارش شدی در برخی ساعاتو کشور، موجب بارش باران 

حوضه آبریز رودهای دز و کارون است. با توجه به  کرخه و دز و دوشنبه در هاییکشنبه شب تا بعد از ظهر دوشنبه در حوضه آبریز رودخانه

طور هآبریز کرخه قابل ملاحظه است، ولی ب تجمعی در حوضه بارش عیت در حجمفعالیت سامانه فوق، عدم قط تا باقیمانده مدت زمان

متر برآورد میلی 93 بیش از  کارون کشور شامل کرخه، دز و غربهای بزرگ جنوبحوضه رودخانهدر میانگین مجموع مقدار بارش  یکلّ

مقدار  شنبه به بیشینهمنطقه از دوشنبه تا سه هایدر رودخانه روانآب و سیلاب  حجم ذوب برف، و به سبب بارش باران داریم انتظار .شودمی

 :شودبینی میپیش زیر به شرح وضع هوای کشور خود برسد. با این مقدمه،

 :11/31/89  یکشنبه

شمال بوشهر،  غربی، کردستان، کرمانشاه، لرستان، چهارمحال و بختیاری، خوزستان و بتدریج از اواخر وقتجنوب و غرب آذربایجان 

ها و اواخر وقت با طغیان شدن مسیلبرق و سیلابیوبویراحمد و غرب فارس، بارش باران از بعد از ظهر توام با رگبار و رعد وکهگیلویه 

  .هارودخانه

شدن گرفتگی معابر و سیلابیبرق و احتمال آبورعد باران، گاهی با رگبار و بارش شرقیو جنوب آذربایجان در زنجان، جنوب و غرب همدان

  .هامسیل

 :12/31/89دوشنبه  

ایلام،  های خوزستان، بوشهر،ها در استانطغیان رودخانه باد شدید و سیلاب و وزش و با رعدوبرق، برخی نقاط بارش تگرگ  رگبار باران

اصفهان، نیمه شمالی غرب کرمانشاه، کردستان، لرستان، چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بویر احمد، غرب استان فارس، جنوب و شمال

  .بوشهر و جزایر شمالی خلیج فارس

تهران، البرز،  هایاستان های البرز دردامنه ظهر و شبازو طی بعد همدان شرقی، زنجان،جنوب و شرق آذربایجان های مرکزی،در استان 

-ها پیشمسیل شدنگرفتگی معابر با احتمال سیلابیوزش باد شدیدکه پیامد آن آب برق ووباران گاهی با رگبار و رعد و سمنان بارش قزوین

 .شودبینی می

های جاده نقاط مرتفع و های البرز در شمالدامنه گیرهای برفگردنه کوهستانی و ظهر و شب دوشنبه مسیرهای از شایان ذکر است که بعد

شایان  وجود دارد. شود و احتمال انسداد موقت جادهمی بینیبارش برف پیش طور موقت بابه غرب و غرب کشوردر شمال کوهستانی زاگرس

شود. همچنین بینی میسواحل بوشهر و خوزستان طی یکشنبه و دوشنبه مواج و طوفانی پیش ویژهههای خلیج فارس بذکر است آب

ناطق مرکزی و نیمه غربی احتمال خیزش گردوخاک در م به سبب وزش باد شدید در خوزستان، اوایل یکشنبه شنبه تا ظهراز بعد  طی

  .شودمی بینیپیش استان

 :شودبنابراین برای حفظ ایمنی و جلوگیری از خسارات احتمالی اقدامات زیر توصیه می

 در مسیر سفر انجام شود و تا ریزی برای سفرهای نوروزی در روزهای یکشنبه و دوشنبه هفته آتی با کسب اطلاع از آخرین وضع هوابرنامه

 .غرب کشور خودداری شودان از سفر به مناطق غرب و جنوبحد امک

احتمال سیل  به سبب های کوهنوردیاز فعالیت و جداً خودداری  مستعد سیلاب هایها و مکاناز توقف در حاشیه و بستر رودخانه 

 .برخورد آذرخش اجتناب شود و

  .میانی تا شمال خلیج فارس اعمال شود طی یکشنبه تا دوشنبه محدودیت برای حرکت شناورهای سبک در مناطق

  .دعمل آیهای امدادی بهو سازمان از سوی مدیریت منابع آب، مدیریت بحران اقدامات لازم 
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 )یک روز پیش از رخداد سیل(:  13/1/89سازمان هواشناسی کشور در تاریخ شنبه  2اخطاریه شماره 
بارش  ی، مرکز و شمال کشور، موجب بارش باران در برخی ساعاتدر نیمه غرب فروردین 13  تا  11  از ، سامانه بارشی5پیرو اخطاریه شماره 

صر دوشنبه در حوضه آبریز های عددی بیانگر تشدید بارش از یکشنبه شب تا عمدل خروجی. برق خواهد شدوشدید و رگبار و رعد

تا  غرب دوشنبه شبمنطقه جنوب رواناب و سیلاب رود که شدتمی نتظارا .طی دوشنبه در دز و کارون است کرخه و دز و هایرودخانه

 :شودمی بینیمناطق مختلف به شرح زیر پیش هشدار شرایط جوی برای شنبه به بیشینه برسد. براین اساسصبح سه

 :11/31/89  یکشنبه 

شمال بوشهر، کهگیلویه و  خوزستان و بتدریج از اواخر وقتغربی، کردستان، کرمانشاه، لرستان، ایلام، چهارمحال و بختیاری، آذربایجان  

  .هاها و اواخر وقت با طغیان رودخانهشدن مسیلرق و سیلابیبواحمد و غرب فارس، بارش باران از بعد از ظهر توام با رگبار و رعدبویر

برق و احتمال ورعد ران، گاهی با رگبار وارش باب شرقیو جنوب آذربایجان در زنجان، مرکزی، غرب اصفهان، جنوب و غرب همدان

  .هاشدن مسیلگرفتگی معابر و سیلابیآب

  :12/31/89دوشنبه 

کرمانشاه،  های خوزستان، ایلام،ها در استانطغیان رودخانه شدید و سیلاب و وزش باد و  برق، برخی نقاط بارش تگرگوبا رعد  رگبار باران

غرب اصفهان، نیمه شمالی بوشهر و کردستان، لرستان، چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد، غرب استان فارس، جنوب و شمال

های تهران، استان های البرز دردامنه ظهر و شب از بعد و طی زنجان، همدان های مرکزی، جنوب قم،در استان ،جزایر شمالی خلیج فارس

ها شدن مسیلگرفتگی معابر با احتمال سیلابیشدید که پیامد آن آب وزش باد برق ووبار و رعدو سمنان بارش باران گاهی بارگ قزوین ز،البر

 .شودبینی میپیش

 کوهستانیهای نقاط مرتفع جاده و های البرز در شمالدامنه گیرهای برفکوهستانی و گردنه ظهر و شب دوشنبه مسیرهای زا بعد

خلیج  هایآب و وجود دارد شود و احتمال انسداد موقت جادهبینی میوقت با بارش برف پیشطور مبه غرب و غرب کشوردر شمال زاگرس

 .شودبینی میسواحل بوشهر و خوزستان طی یکشنبه و دوشنبه مواج و طوفانی پیش ویژههفارس ب

 :شودخسارات احتمالی اقدامات زیر توصیه میبنابراین برای حفظ ایمنی و جلوگیری از 

و آمادگی در برابر شرایط جوی مخرب اقدام  غرب کشور خودداری و در صورت لزوم با آگاهیحد امکان از سفر به مناطق غرب و جنوب تا

 .شود

محدودیت برای اجتناب شود.  نوردیهای کوهو از فعالیت جداً خودداری سیلاب مستعد هایها و مکاناز توقف در حاشیه و بستر رودخانه

و  از سوی مدیریت منابع آب، مدیریت بحران  اقدامات لازمد. حرکت شناورهای سبک در مناطق میانی تا شمال خلیج فارس اعمال شو

  د.آی عملهای امدادی بهسازمان

 

 )روز آغاز رخداد سیل(:  11/1/89سازمان هواشناسی کشور در تاریخ یکشنبه  9اخطاریه شماره 
تواند با خسارت های یزد، اصفهان، قم، مرکزی، جنوب تهران و شمال فارس وزش باد شدید رخ خواهد داد که میدر روز دوشنبه در استان

 .همراه باشد

 

 تنها که بوده یاگسترده مناطق فروردین شامل11-12صوص سیل ناشی از سامانه بارشی صادر شده در خ یهاهیاخطار یکلّ طور به

مانند دو سامانه بارشی . است داشته یهمخوان تیواقع با فارس و لرستان خوزستان، مازندران، گلستان، یهااستان مثل موارد یبرخ در

 و نشده یااشاره مختلف ینواح در انیپا و آغاز زمان ،یاحتمال بارش مقدار ل،یس رخداد احتمال زانیم به این مورد نیز دردیگر، 

. است نشدهنیز استفاده  یرنگ یهاهیاخطار و لیس با ریدرگ مناطق نقشهاز  ضمن در. است بوده ییگویکلّصورت بیشتر به هاهیتوص

 .است بوده هشدار نوع رییتغ ای ادامه بود، شده اشاره آن به مورد کی در تنها که یگرید نکته

 کی در تنها که است متفاوت نیز( آسابرق لیس مانند) لیس دهیپد نوع ،مختلف مناطقمیشرایط اقلی براساس که داشت توجه دیبا

 .به رخداد سیل ناگهانی اشاره شده است 4/1/1389 کشنبهی روز مربوط به 3 شماره هیاخطاردر  مورد
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و  89هواشناسی کشور در خصوص سه سامانه بارشی منجر به سیل در اسفند ماه های صادر شده از سوی سازمان بررسی اخطاریه

طور مشترک در دهد. این موارد ضعف که بهها را نشان میوجود چندین ضعف و کاستی در متن اخطاریه 89فروردین ماه 

از میزان میگونه اطلاعات کاز: عدم اعلام هیچبر سه سامانه بارشی فوق، وجود دارد عبارتند های سازمان هواشناسی، علاوهاخطاریهمیتما

های متفاوت با یک پدیده جوی )بارش، برف، مه و ...( بارش یا برف، زمان آغاز و پایان پدیده، مکان دقیق مناطق مختلف که با شدّت

د هرگونه اطلاعات جزئی کننده که فاقدقت و کسلها با فرمت یکسان و نگارش ضعیف، کمهای تکراری اخطاریهمواجه هستند، متن

های بیشماری بدون بیان هیچ تفاوت بین آنها. بدیهی است درباره مناطق مختلف درگیر پدیده جوی هستند و فهرست کردن نام استان

کنند، ها و مراکز اجرایی مربوطه که باید در اسرع وقت، تصمیم دقیق و درستی اتخاذ تواند برای سازمانها نمیصدور این گونه اخطاریه

های سازمان هواشناسی کشور بینیترین عامل عدم استقبال گسترده )دولتی و مردمی( از پیشرسد مهممفید و کارساز باشد. به نظر می

 .(31-5)شکل  های ذکر شده استها و هشدارها با مضامین کلّی و ضعفصدور این نوع اخطاریه

 

 
 .[4] 1389 نیفرورد و 1381 اسفند در لیس با ریدرگ یهااستان یهابارش مجموع -31-5 شکل

 

 کشورها گرید در لیس هشدار گزارش از ییهانمونه-5-2
ها و هشدارهای مربوط به سازمان های هشدار سیل دیگر کشورها برای مقایسه با اخطاریهدر این بخش به ارائه چند نمونه از گزارش

 پردازیم.هواشناسی ایران می
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 کانادا کشور -الف

 مردم، به یمال و یجان حفاظت منظوربه یجد یهاهیتوص ضمن شود،یم دهید کانادا کشور لیس هشدار نمونه در که گونههمان

 .است شده ارائه یبارش سامانه گذر از پس دما شیافزا از یناش برف ذوباحتمال  و ی جویهاتیکم ریمقاد با همراه ینیبشیپ

 
 کانادا کشور:

  :18:33 ساعت 2318 آوریل 18 جمعه کانادا، داریجنگل و طبیعی منابع وزارت توسط سیل رخداد هشدار

 غربشمال از بخشی و سوندپاری( داخلی) زمینی بخش گیرد،می نیز دربر را موساکوکا شهری بخش که سوندپاری منطقه در

 هایرودخانه و هادریاچه جریان و آب سطح افزایشزیاد از  بارش و برف ذوب پی در 2318 آوریل 24 چهارشنبه تا لیبورتونهاشهرستان

 شرایط از که شودمی توصیه کنند،می بازدید منطقه این از که کسانی و ساکنان به. برخوردار خواهند بود جاری هستند، منطقه در که محلی

 و است منطقه سراسر در معمول میزان از بالاتر جریانات و آب سطح معمولاً سال از زمان این در. شوند آگاه منطقه فعلی هوایی و آب

-جریان و هارودخانه نزدیک و بررسی را شده روزبه هایپیام که صورتبدین  باشند، داشته هواییوآب شرایط از کاملی پایش باید ساکنان

 مشخص که شدنسیلابی به متمایل هایجاده دستپایین هایبخش که رودمی انتظار. کنند عمل احتیاط با سریع حرکت حال در های

. شوند واقع تاثیر تحت آینده هفته تا و هفته آخر در رودخانه آستانه سطوح از مختلفی درجات با هارودخانه مسیر خط امتداد در هستند،

 آبی هایمجموعه اطراف در کههنگامی باید بازدیدکنندگان و ساکنان. هستند ناپایدار و لغزنده بسیار آبی هایمجموعه مجاور سواحل

 هایآب شرایط متاثر از است ممکن که ساکنانی. باشند داشته خانگی حیوانات و کودکان به دقیقی نظارت و آورند عملبه احتیاط هستند،

 شرایط و آورند عملبه هادریاچه و هارودخانه نزدیکی در ارزش با اموال گونههر حفاظت یا حمایت برای ایویژه توجه باید گیرند، قرار زیاد

 روزبه. کندمی نظارت آبی حوزه در گسترش حال در وضعیت جوی بر طور کاملبه وزارتخانه این. کنند نظارت کاملاً را توسعه حال در

 .شد خواهند صادر مناسب صورتبه بیشتر هایرسانی

 اطلاعات فنی:

 جوی: سامانه توصیف

 شدید، بارش باعث گذشته روز دو در ایالت، سویمتمایل به واقع بر تگزاس فشارسامانه کم یک با واقع بر کلرادو فشارسامانه کم ادغام یک

 .شد باران صورت به اغلب

 بینیپیش شب هنگام در دما کمینه. شده است بینیپیش منطقه در سلسیوس درجه 15 تا 5 بین روز دو این در روز هنگام دمای بیشینه

-پاری منطقه در گذشته ساعت 24 در بارش باران مترمیلی 43 تا 33 تقریباً. بماند باقی منطقه در سلسیوس درجه صفر بالای که شودمی

 معادل برفی توده که دهدمی نشان آوریل نیمه برف برآورد. دهد رخ بارش شنبه برای مترمیلی 13 که شودمی بینیپیش رخ داده و سوند

 با. هستند سال از هنگام این برای مقدار میانگین از بیشتر بسیار بیش تا مقادیر این. دارد وجود انتاریو مرکز در آب مترمیلی 233 تا 133

 همچنان به رودخانه هایجریا و هادریاچه فعلی سطوح شد، که ایجاد تریگرم هوای وضع و داد رخ پیش هفته در که زیادی هایبارش

 198 تا 99 معادل برف آب محتوای و مانده باقی مترسانتی 54 تا 22 از آوریل نیمه تا منطقه سراسر در برف. داد خواهند ادامه افزایش

 به هارودخانه و هادریاچه سطوح بعد، هفته تا و هفته پایان در برف ذوب و اخیر بارش از ناشی رواناب علتبه رودمی انتظار. است مترمیلی

 .یابند افزایش گیریچشم میزان

 

 هند کشور -ب

 جدولطور که در همان .است هند کشور به مربوط ،شودیم ارائه هاهیاخطار و هاهشدار آن در که هوا وضع کامل یهابولتن از یکی

شود اطلاعات بسیار کامل و دقیقی از وضعیت جوی در حال حاضر و در چند مشاهده می ای از بولتن هواشناسی کشور هند،، نمونه5-1

 .شودها و هشدارها ارائه میهای مختلف و اخطاریهکمیتروز آینده همراه با مقادیر 
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 .هند کشور در بولتن کامل وضع هوا اطلاعات یمحتوا نمونه .1-5 جدول

 هوا وضع اصلی مشاهدات هوا وضع اهمیت با الگوهای

 آینده روز پنج برای هوا وضع بینیپیش تحیل هواشناختی

 اخطاریه وضع هوا برای پنج روز آینده آینده( وضع هوا برای دو روز outlookدورنمای )

 همدیدی جامع نقشه (رنگ و مقدار محدوده) بندیدسته براساس بارش روزه پنج بینیپیش جدول

 دما کمینه نقشه دما بیشینه نقشه

 دما کمینه از انحراف نقشه دما بیشینه از انحراف نقشه

 روز هر برای اخطارها سطح و بینیپیش رنگی نقشه

 

 هاپدیده و علائم معرفی

 

صادر  سنگین یهابارش و وبرق رعد ،یتندر توفان رخداد احتمالدر ارتباط با  هند کشورهواشناسی که از سوی  هایهیاخطار در

 اساسبر یرنگ یهانقشهعلاوه، از به. شود که نمونه خام آن در زیر آورده شده استنیز اشاره می رخداد شدت و منطقه ،زمان شود بهمی

 (.2-2 شکلمراجعه به ) شودنیز استفاده می هشدار سطح و دهیپد رخداد احتمال زانیم

 
 هند: کشور

های... و برق با احتمال زیاد در مکانوکیلومتر در ساعت( و رعد 33-43های: توفان تندری همراه با بادهای جستی )با سرعت2318ژوئن  22

 های ر ... .توفان تندری همراه با رعدوبرق در مکان

 های ... .های ... و بارش بسیار شدید در مکانهای ...، بارش شدید در مکانهای ...، بارش بسیار زیاد در مکانبارش زیاد در مکان

 

 کشور آمریکا -پ

شدت سیل و  های هواشناسی کشور آمریکا نیز زمان آغاز و پایان پدیده، مناطق درگیر، مقدار کمیت، احتمال وقوع ودر اخطاریه

ای از اخطاریه هواشناسی صادر شده از سوی کشور آمریکا در زیر شود. نمونهاعلام می 4-2ی ایمنی لازم مشابه شکل هاهمچنین توصیه

 ارائه شده است.
 

 آمریکا کشور:

 سیل: اخطار

 28/4/2318 تاریخ 23:53 ساعت: اخطار صدور زمان و تاریخ

 28/4/2318 تاریخ در 23:53 : تأثیر زمان مدت

 33/4/2318 تاریخ 9:53 ساعت: پایان زمان

 انتظار مورد: فوریت

 متوسط: شدت

 قطعی: وقوع احتمال

 و دهدمی قرار تأثیر تحت را مارشالکانتی منطقه بلوپیدز نزدیک بیگبلو رودخانه. دارد ادامه کانزاس هایرودخانه برای همچنان سیل هشدار

 دوشنبه، روز ظهرازبعد 11:15 ساعت در. داشت خواهد ادامه همچنان بلورپیدز نزدیک بیگبلو رودخانه برای بعدی اطلاع تا سیل هشدار

 آب سطح. شودمی بینیپیش خفیف سیل رخداد. شد خواهد ایجاد سیل بعد به فوت 22 از که بود خواهد فوت 41 رودخانه آب سطح ارتفاع

 که زمانی از. بیاید بالاتر رودخانه آب سطح است نیز ممکن آن از پس و آمد خواهد بالا شنبهسه روز اوایل در فوت 41 حدود تا رودخانه

 تحت تاتالکریک دریاچه و ماریسویل نواحی و گرفته دربر را رودخانه اطراف هایزمین خفیف سیل رسد،می فوت 22 به آب سطح ارتفاع

 .گیرندمی قرار تأثیر

 :هادستورالعمل

 همچنین. کند واژگون را شما خودرو است ممکن نیز کم عمق با حتی آب جریان. نکنید رانندگی سیلاب متاثر از مناطق در: ایمنی پیام
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 هایرسانه همچنین و جوی و اقیانوسی ملی اداره هوایوآب رادیو به دادن گوش با. شود تخریب آب عبور اثر در است ممکن جاده بستر

 .باشید بعدی هایاعلان منتظر محلی،

 منطقه تحت تأثیر: مارشال

 

 کشور چین -ت

 .شودمی اعلام لیس شدت و تیکم مقدار ،درگیر پدیده مناطق ان،یپا و آغاز زماننیز  نیچ کشورهواشناسی  یهاهیاخطار در

-ارائه می 32-5مانند شکل  یاحتمال یهاخسارت همراهبه آن، شدت و دهیپد رخداد احتمال زانیم براساس یرنگ یهانقشه نیهمچن

 ای از اخطاریه هواشناسی مربوط به کشور چین آورده شده است.در زیر نمونه .شود

 
 چین :کشور

 باران و توفان برای( آینده ساعت12 در باران مترمیلی 53از بیش بارش)*آبی رنگ اخطاریه

 2318 آوریل 33 تاریخ

 هایبارش می،1 تا آوریل 33 از. کندمی منتشر باران بارش برای را آبی رنگ هشدار آوریل، 33 روز صبح 2 ساعت در هواشناسی ملی مرکز

 شرقیجنوب شرقی، فوجیان مرکزی بخش و جنوبی گوانگدانگ مرکزی بخش گوانگسی، شرقیجنوب و جنوبی سواحل در سنگین

-آب شرایط سایر و تگرگ شدید، بادهای رعدوبرق، باران، شدید بارش همچنین مناطق این. افتاد خواهد اتفاق تبت شرقجنوب و جیانگسی

 .کرد خواهند تجربه را هواییو

-می مشخص است، شده بندیدسته ترپیش که جوی پدیده هر شدت و میزان براساس و مختلف هایرنگ با هااخطاریه چین کشور در *

 .شود

 

 
 [.18] نیچ کشوردر  ساعت بر یگرفتگآب زانیم و یلابیس طقامن یهانقشه از یانمونه -36-5 شکل

 

 کشورها برخی در سیل هشدار کدهای بررسی -5-1
های هواشناسی و کدهای همراه آنها که در کشورهای مختلف مورد استفاده منظور بررسی استانداردهای اخطاریهدر این بخش، به

شود که درک کشورها از کدهای رنگی استفاده میشود. در بیشتر ها با کدهایشان ارائه میگیرد، چند نمونه از این اخطاریهقرار می

 کند.   تر و اثر بخشی آنها را نیز برای عموم بیشتر میمقهوم آنها را ساده
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 کشور انگلستان -الف

 [.23( ]33-5صورت زیر است )شکل مراحل هشدار سیل در کشور انگلیس دارای چهار کد به

 ( پایش سیلFlood watch) 

  هشدار سیل(Flood warning) 

 ( هشدار سیل شدیدSevere flood warning) 

 ( رفع خطرAll clear) 

ها رخ دهد. همچنین هشدار آمادگی های پست و جادهرود که سیل در زمیندر کد شماره یک، سیل محتمل است و انتظار می

رود و ها انتظار میهای تجاری و جادهنها، مکاشود )رنگ زرد(. در کد شماره دو، رخداد سیل در خانهبرای مواجهه با آن داده می

رود و خطر فوری برای جان و اموال مردم شود )رنگ نارنجی(. در کد شماره سه، سیل شدید انتظار میدرخواست اقدام لازم انجام می

وجود نداشته و همه وجود دارد و لازم است اقدامات فوری انجام شود )رنگ قرمز(. در کد شماره چهار، پایش و هشدار سیل در منطقه 

ها و مفاهیم مختلف است. برای های مخرب جوی مانند سیل، داری رنگچیز عادی شده است )رنگ سبز(. این کدها برای تمام پدیده

  پذیری آن آورده شده است.نقشه خطر 43-5جدول این کدها برای سیل و در شکل  33-5نمونه، در شکل 

 

 
 سازمانمربوط به  (نییپابخش ) ی آنهاامیپ همراهبه( بالابخش ) رخداد احتمال و ریتاث شدت اساسبر خطر سطح یکدها جدول -33-5 شکل

 .انگلستان یهواشناس
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مربوط به  هاامیپ همراهبه ینیبشیپ نقشه یروبر ( باد و بارش یبرا ینارنج)  4-6 شکل یکدها از استفاده چگونگی ای ازنمونه -34-5 شکل

 سؤال کرده و راخود  نظر مورد مکان ،کاربر از کهای گونهبه دارد، یکینامیدماهیت  نآ یهاامیپ با نقشه نیا ضمن در. انگلستان یهواشناس سازمان

 . [63] کندمی یرساناطلاع دارهدف

 

 کشور هند -ب

 [.5] در کشور هند، مراحل هشدار سیل به صورت زیر است

 شود.های سبز تا آبی استفاده می(، که در آن از رنگFlood watchپایش سیل )

 شود.استفاده می 33-5های سبز تا قرمز، تقریباً مشابه شکل (، که در آن از رنگFlood warningهشدار سیل )

تر در آن مناطق هایی که پیششود و ممکن است به سیلدلیل عدم قطعیت، منطقه بزرگی در نظر گرفته میدر کد شماره یک، به

اشاره شود. در کد شماره دو، انتظار بیش از معمول برای رخداد سیل وجود دارد و معمولاً زمانی که بارش آغاز شده، رخ داده است، 

 آورده شده است. 35-5ای از این هشدار سیل در شکل شود. نمونهبینی خاصی از شدت سیل اعلام میشود و در ضمن پیشمنتشر می
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 رسانی و هشدار در کشور هند.بینی و اخطار با کدهای رنگی برای اطلاعای از نقشه پیشنمونه-35-5شکل 

 

 کشور کانادا -پ

 [.12صورت زیر است ]در کشور کانادا، مراحل هشدار سیل به

 بیانیه وضعیت حوزه آبریز- ( ایمنی آبWatershed condition statement-water safety) 

 ( پایش سیلFlood watch) 

 ( هشدار سیلFlood warning) 

بینی شده برای مناطق مبنای مقدار بارش پیش( بر4-5در کشور کانادا نیز هشدارها براساس کدهای رنگی )مشابه جدول شکل 

متر در یک ساعت و انتظار میلی 33های بیش از ( برای بارشRed warningشوند. برای نمونه، هشدار قرمز )مورد نظر مشخص می

 15-33های ( برای بارشOrange warningشود. هشدار نارنجی )که برای آن، دستور تخلیه صادر می ادامه تا دو ساعت بعد است

( Yellow warningشود. هشدار زرد )متر در عرض یک ساعت و انتظار ادامه تا دو ساعت بعد است که برای آن هشدار داده میمیلی

شود. نمونه ادامه تا دو ساعت بعد است که برای آن آگاهی داده می متر در عرض یک ساعت و انتظارمیلی 5/9-15های برای بارش
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)مشابه  35-5شود، در شکل بینی بارش و سطح هشدار سیل که در کشور کانادا استفاده میهای پیشکدهای رنگی بر روی نقشه

 انگلستان( آورده شده است.

های بارشی موجود و شرایط منطقه از کشور با توجه به نوع سامانهتواند برای هر باید توجه داشت هر یک از هشدارهای یاد شده می

طور جداگانه صادر شود. برای مثال در یک منطقه، هشدار در سطح یک، در منطقه دیگر، هشدار در سطح دو و برای جغرافیایی آن به

د و ممکن است یا به سطح بعدی برسد و کنشود که با گذشت زمان، نوع هشدار تغییر میای دیگر هشدار در سطح سه صادر میمنطقه

 یا به سطح قبلی بازگردند. 

 

 کشور آمریکا -ت

شوند و آغاز و پایان آنها براساس روز در کشور آمریکا نیز مناطق با سطوح مختلف هشدار بر روی نقشه با کدهای رنگی مشخص می

(. شایان ذکر است که 32-5شود )شکل محتوا نیز استفاده میشود. همچنین از تصاویر رادار با ذکر ساعت و تفسیر و ساعت بیان می

ترتیب ( که بهQualitative Precipitation Estimate/Forcast)  QPE/QPFهای موسوم به سرویس ملی هواشناسی امریکا از نقشه

کند. در احتمالی استفاده میهای تجمعی قبل و بعد با اختلاف زمان یک ساعت تا سه روز است، برای تحلیل سیل های بارشنقشه

ها )دارای گونه نقشههای معروف اینترنتی )که ممکن است همواره در دسترس نباشند( نیز از اینهای ارائه شده در وبگاهبینیپیش

 (.Windy.comشود )مانند وبگاه های زمانی معین( استفاده میتغییرات زمانی و مکانی و همچنین بارش تجمعی برای دوره

 

 
 تجمعی مقدار ینیبشیبراساس پ یرنگ یکدها همراه با کایمرآ در آسالیسشبانه  (QPEتجمعی ) بارش بینیپیش نقشه ای ازنمونه -32-5 شکل

 .بارشروزانه 

 

کند. در شکل های مختلف این کشور را گزارش میطور مرتب مخاطرات محیطی ایالتهمچنین سرویس ملی هواشناسی آمریکا به

شود. این نمونه گزارش های مختلف برای انواع اخطاریه استفاده شده است، دیده میای از این گزارش که در آن از رنگنمونه 5-39

ها، اگر کاربر بخش مورد نظر را کلیک کند، گونه نقشهمربوط به مخاطره سیل است که با رنگ سبز نشان داده شده است. بر روی این

 شود. های حفاظت در برابر آن مخاطره نیز اعلام میو کیفی به همراه راهمیجزئیات مخاطره از نظر ک

 

 

 

 . نمونه نقشه با کدهای رنگی براساس پیشبینی مقدار مجموع بارش.3شکل 
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های مختلف نشان داده شده است )سرویس ملی آمیز در آمریکا که بر روی نقشه با رنگهای مخاطرهبینی پدیدهای از پیشنمونه -31-5شکل 

 هواشناسی آمریکا(.

 

 کشور ژاپن -ث

شود و این بینی شده برای کلّ کشور صادر میژاپن نیز مشابه کشور آمریکا، نقشه مخاطرات پیشدر سازمان هواشناسی کشور 

ای از این نوع هشدار و نقشه تواند شامل همه مخاطرات یا تنها یکی از آنها )برای مثال، سیل( باشد. نمونهها به درخواست کاربر مینقشه

که مردم و یا مسئولان )که ارائه شده است. در این نقشه نیز با کلیک روی هر استان، علاوه بر ذکر جزئیات مخاطره، این 39-5در شکل 

ترتیب برای های بنفش، قرمز، زرد و خاکستری، بهحسب سطح مخاطره )که با رنگها هستند( باید چه اقداماتی را برمعمولاً شهرداری

 (.2-5شود( انجام دهند، اعلام شده است )جدول دی نشان داده میشدیدترین وضعیت تا حالت عا

 

 
( 6-5های مختلف )مطابق جدول حسب استان در کشور ژاپن که سطح مخاطره با رنگبینی مخاطرات برهای پیشای از نقشهنمونه -39-5شکل

 برای هر نوع اقدام مشخص شده است.
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حسب سطح اخطار ها برهای هر استان در کشور ژاپن. این پاسخبه مخاطرات جوی توسط مردم و شهرداری ای از انواع پاسخنمونه -6-5جدول 

 رسانی)زرد( است.شامل حالت شدید اضطراری )بنفش(، اخطار )قرمز( و اطلاع

 
 

 کشور استرالیا -ج

شود. این در معرض سیل و شدت آن بیان میهای بینی شده و مکاندر کشور استرالیا، در مرحله پایش سیل، مقدار کل بارش پیش

اعلام پایش سیل تا چهار روز  .[15کند تا بتوانند در صورت رخداد سیل آمادگی بیشتری داشته باشند ]گزارش اولیه به افراد کمک می

شر کرد که به سطوح توان قبل از وقوع، در هنگام وقوع و پس از وقوع بارش، منتشود. پایش سیل را میپیش از آغاز آن منتشر می

روز رسانی شده و صورت روزانه بههای هشدار سیل و اطلاعات فوری سیل در دسترس وابسته است. پایش سیل حداقل بهتکوین سامانه

 شود. گیرند یا خطر سیل سپری شده است، نهایی میمیزمانی که همه مناطق در معرض هشدار سیل قرار 

شود. در تر نیز صادر میهای بزرگهای آبریز در رودخانههای خاص یا حوضهبیشتر برای حوضه مندتر و با جزئیاتهشدار سیل هدف

شود. باید توجه بینی اصلی اعلام میهای پیشاین گونه هشدارها، افزایش سطح آب مورد انتظار و زمان رخداد بیشینه سیل در مکان

 تاثیر، زمان روز و دیگر عوامل محیطی متفاوت هستند.ها از نظر سرچشمه، عمق، سرعت، منطقه تحت داشت که سیل

اساس ساعت یا یک محدوده چند ساعته )به نوعی ذکر زمان آغاز و پایان بارش( و مقدار آن در احتمال رخداد بارش برای هر روز بر

شود به عموم باعث میشود. هشدار سیل در واقع یک روش پیشرفته از تشخیص رخدادهای تهدیدآمیز است که هر منطقه بیان می

 مردم  هشدار داده شود تا اثرات نامطلوب آن رویداد کاهش یابد. 

کنند، روشن و قابل ( بوده و برای کسانی که آن را دریافت میPersuasive( و متقاعدکننده )Informativeهشدارها باید آموزنده )

[. این هشدارها باید به 13کند( و میزان خطر را بیان کند ]انی میها به این امر کمک فراوفهم باشد )استفاده از رنگ بر روی نقشه

های مختلف به اطلاع عموم برسد که شامل رادیو، تلویزیون، ایمیل، تلفن )شامل پیام کوتاه و پیام صوتی(، اینترنت و دیگر وسایل روش

سیل قرار دارند، فرصت کافی برای اقدام مناسب ارتباط جمعی است. همچنین هشدارها باید زود اعلام شوند تا کسانی که در معرض 

 داشته باشند. 

 های مطرح شدههواشناسی به سؤال پاسخ سازمان 

 بازه و اخطار، بینیپیش از دقت اعم هواشناسی، سازمان هایگزارش کیفیت"کارگروه هوا و اقلیم تحت عنوان  5در ارتباط با سؤال 

تر های جزئیسؤال "است؟ داشته کشور در سیلاب هایدستگاه برعملکرد تأثیری چه رسانیاطلاع زبان و و محتوا رسانیاطلاع زمانی

 شود.ها ارائه میمطرح و از سازمان هواشناسی کشور نظرخواهی شد. در ادامه، پاسخ سازمان هواشناسی به این سؤال

 هابینیرسانی پیشنحوه اطلاع 

واشناسی کشور، علاوه بر بارگزاری در سایت و موبایل، با فکس و پیامک به مسئولین بینی و هشدارهای سازمان ههای پیشبولتن

های همدیدی )گزارش های مشاهداتی ایستگاهشود. همچنین دادههای استانی و ملی نیز ارائه میمربوطه ارسال شده و در شبکه
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واقعی )هر نیم تا یک ساعت( از طریق پرتال هواشناسی در صورت زمان ها بهسینوپ در هر سه و شش ساعت( و گزارش متار از فرودگاه

 گیرد. ها قرار میدسترس غالب دستگاه

بینی سازمان هواشناسی گرفتگی، کارشناس مسئول کشیک مرکز پیشدر شرایط تشدید بارش و احتمال مخاطره سیل و آب

-ی یا کشوری شرح داده و مخاطرات احتمالی را بیان میهای امدادی و مدیریت بحران شهرصورت تلفنی به سازمانوضعیت هوا را به

های جوی مؤثر های مربوطه نیز خدمات مشاوره تلفنی ارائه شده و وضعیت بارش و سایر کمیتکند. در صورت تماس از سوی سازمان

مانند هواپیمایی، سامانه های تخصصی شود. برای سازمانهای ایستگاهی توضیح داده میاساس مشاهدات رادار و ماهواره و دادهبر

روز های دیدبانی هر ده دقیقه بههای کلیه ایستگاهداده auto.irimo.irهشدار اختصاصی وجود دارد. طی سال گذشته از طریق سامانه 

 اندازی شده و در دست توسعه است و امکان دسترسی همگانی به آن وجود دارد.  شود. البته این سامانه اخیراً راهرسانی می

 

 هابینیارزیابی پیش -5-9
های مهرآباد و اقدسیه در بازه شش ماهه دست آمده از ارزیابی اعلام کمینه و بیشینه دما برای شهر تهران در ایستگاهنتیجه به

است. درصد بوده است که این میزان درصد در مقایسه با کشورهای توسعه یافته، قابل قبول  83و  99ترتیب ، به2318ابتدای سال 

های بینیبینی زیاد است، به مقادیر بارش از نظر زمانی و مکانی کمتر اشاره شده و اغلب پیشالبته در مورد بارش، چون خطاهای پیش

 صادر شدند.  1389هایی که در شروع سال شوند، مگر در برخی موارد مانند اخطاریهبارش به صورت کیفی اعلام می

به تازگی فرمت گرافیکی نیز به هشدارهای هواشناسی اضافه شده  و شده ایجاد بینیپیش فرمت در تغییراتی 1389 سال ابتدای از

 24بینی از ساعت اول، زمان پیش 49روز تغییر یافته و با افزایش تفکیک بازه زمانی در  5به  3بینی از های پیشاست. در ضمن بولتن

  ساعت کاهش یافته است. 12به 

 ارزیابی عمومی 

نظر های جمعی مانند صدا و سیما، بهها و رجوع به سایت سازمان هواشناسی و افزایش توجه رسانهعنایت به بازخوردها در رسانهبا 

های است؛ اگرچه خسارتهای جامعه مؤثر بوده و تا حدودی سبب کاهش خسارات جانی شده رسد اعلام هشدارها در تمام بخشمی

و وسیع بوده است. اعلام هشدارها در جلوگیری از خسارات جانی بسیار مؤثر بوده است، زیرا با توجه به  مالی وارده به کشور بسیار زیاد

های گذشته بسیار ، تعداد تلفات جانی در مقایسه با حوادث مشابه در سال1389شدت و گستردگی رخداد پدیده سیل در ابتدای سال 

تاثیر هشدارهای سازمان هواشناسی و توجه بیشتر مردم است. براساس آخرین  دهد که بیانگرکمتر بوده و کاهش چشمگیری نشان می

بینی هواشناسی در حد متوسط تا زیاد مردم به اطلاعات پیش %92نظرسنجی که خبرگزاری دانشجویان یا ایسنا انجام داده است، 

 اعتماد دارند.

های خشک و عدم رهاسازی آب با دبی اتخاذ شده در سالهای رسد در بخش مدیریت سدها و منابع آب به سبب سیاستنظر میبه

های بزرگ مناسب در روزهای پیش از آغاز بارش، به این هشدارها توجه درخور نشده است. شایان ذکر است که برای حوزه رودخانه

بارش برحسب دبی مینی کبیسال قبل، پیش 12ها، از غرب کشور، افزون بر اعلام هشدارهای هواشناسی از سوی ستاد و استانجنوب

 شود. روزه در پژوهشکده هواشناسی تهیه و به مدیریت منابع آب ارائه می 5رودخانه و شدت رواناب در بازه 

های اند و گزارشگروه هوا و اقلیم با دفتر مطالعات آب وزارت نیرو داشتهحضوری که کار های فوق با توجه به مصاحبهبینیالبته پیش

گروه قرار دارد، گاهی با خطای زیاد همراه بوده است. به احتمال زیاد وجود این ضعف و کاستی حساسیت مسئولین اختیار کارآنها در 

خوبی کاسته و در نتیجه مدیریت آب سدهای درگیر به 89و فروردین  89های اسفند های مربوط به سیلسدها را نسبت به اخطاریه

 انجام نشده است. 
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 های سازمان هواشناسی کشوربرخی از مسئولان و کارشناسان درباره کیفیت گزارشنظر  -5-8
اند، برخی دیگر هنگام سازمان هواشناسی در باره رخداد سیل را تایید و استقبال کردههای بهبینیکه برخی مسئولان پیشدر حالی

-رسانی بهها، هشدارها و اطلاعبینیده است. به نظر موافقین، پیشموقع انجام نشده و با اشکال مواجه بوها بهبینیمعتقدند که این پیش

هایی از عمل آید. در ادامه، نمونهها در زمان مناسب بهموقع صورت گرفته و سبب شده است آمادگی لازم برای کنترل سیلاب و کمک

 شود.ارائه می 5های طرح شده در ارتباط با سؤال کلّی شماره پاسخ مسئولان و کارشناسان به سؤال

 5ها و ادارات به سؤال شماره پاسخ مسئولان و کارشناسان برخی از سازمان 

تر طرح شده و از مسئولان و کارشناسان سازمانها و ادارات مربوطه نظرخواهی ، چهار سؤال جزئی5در ارتباط با سؤال کلّی شماره 

های اخیر سازمان هواشناسی کشور ها و هشدارهای سیلاببرابر اخطاریهعملکرد سازمان شما در  -1شد. این چهار سؤال عبارتند از: 

 -3 ست؟یچ یهواشناس سازمان ریاخ یهالابیس یهشدارها و هاهیاخطار یمحتوا از شما سازمان یابیارز و نظر -2چگونه بوده است؟ 

 داشته وجود شما سازمان ازین با متناسب یهواشناس سازمان از صادره یهشدارها و هاهیاخطار در دیبا یابرجسته و مهم نکات چه

 است؟ بوده یکاف شما سازمان یسو از لازم تیریمد و اقدام جهت هشدارها و هاهیاخطار گونه نیا یرساناطلاع زمان ایآ -4 باشد؟

-پرسش فوق، در قالب جدول های لرستان، گلستان و مازندران به چهاردر ادامه، پاسخ برخی از مسئولان و کارشناسان ادارات استان

 آورده شده است. 5-5و  4-5، 3-5های 

 
 های اخیر.در مورد سیل 5پرسش مرتبط با سؤال شماره  4پاسخ مسئولان ادارات استان لرستان به -3-5جدول 

 های اخیر سازمان هواشناسی کشور چگونه بوده است؟ها و هشدارهای سیلابعملکرد سازمان شما در برابر اخطاریه

 

 :یزداریخآب اداره

 استان یهاشهرستان سطح در...  و یونیگاب ،یخاک ،یملات ی،سنگ یدارزیخآب یهاسازه هیکل از دیبازد -1

  گودرزیال ردیح دره ،ازناف نید قره ان،یسیو دوگر ،یچگن یخاک یهابند جمله از اند،شده بیآس دچار گذشته هایسال طول در که یسنوات یهاسازه مشکل رفع -2

 لابیس کنترل و یریگآب برای اچهیدر حجم شیافزا منظورهب یزدارخیآب یهاسازه اچهیدر یروبیلا -3

 یاحتمال خسارات کاهش منظوربه شهرها و روستاها بالادست در هاسازه زیسرر یخروج شیافزا -4

 .اندشده خسارت دچار یقبل یهالیس در که یونیگاب یهاسازه میترم -5

 باروان کنترل و یریگآب حجم شیافزا منظورهب یکیومکانیب اتیعمل ریسا و یفلس یهاچاله و هابانکت میترم و یروبیلا -2

 دارمشکل یهافلکه ریش ضیتعو و بزرگ یبندها یتحتان هیتخل لوله نمودن باز -9

 یاحتمال لیس باره در یزداریخآب یهاسازه دستنییپا نیساکن به یرساناطلاع -9

 بالا تیظرف با یخاک یبندها ژهیوبه ،هاسازه شیپا برای گانهازدهی یهاشهرستان به پرسنل اعزام -8

 روستاها و شهرها بالادست یدارزیخآب یهاسازه محل در باشآماده صورتهب لودر و یریزنج یکیمکان لیب ازدهی یریگکارهب -13

 و خروسان باغ، دره ن،ید قره یخاک یبندها پلدختر، سرفراش یخاک بند ،یچگن شهرستان بالادست دوگانه یهابند و انیسیو دوگر یخاک یهابند بیتخر از یریجلوگ -11

 ازنا شهرستان ملاطالب

 

 .اندداشته فعال حضور تیمامور انجام برای زده،لیس مناطق در و بوده باشآماده هایپاک هیکل یهواشناس یاخطارها زمان در: یشهرساز و راه کل اداره

 عواقب برابر در یآمادگ و مقابله برای ربطیذ یهاسازمان و مردممیعمو یسازیآگاه و بحران تیریمد جلسات در مشارکت: یعیطب منابع و یکشاورز آموزش و قاتیتحق اداره

 .مربوطه یهاهشدار

 .است شده یرساناطلاع زمان همان در و یعال اریبس: یکشاورز جهاد اداره

ها و کلیه نیروها ابلاغ شد و باش به شهرستانخیز کرخه، آمادهویژه حوزه آبها و هشدارهای اعلام شده در سطح استان بهبا توجه به اخطاریه: یزداریخآب و یعیطب منابع کل اداره

ها و علت آورد رودخانهسیل قبلی دچار مشکل شده بودند یا سرریز آنها بهعلت ها کنترل و تعدادی از آنها که بهعمل آمد. سرریزخیز احداث شده بازدید بهها و سدهای آباز بند

ها بازدید و خسارات وارده دوباره بررسی و حوزه بالادست، مسدود یا تخریب شده بودند، به سرعت مرمت شده و آماده برای خروج از مازاد سیلاب شدند. بعد از سیلاب، کلیه سازه

 ها انجام شد.استانیصورت میدانی، اقدامات لازم برای کمک به همر حال انجام است. در زمان سیل نیز با همکاری کلیه پرسنل، از لحاظ مالی بهبرای بازسازی، اقدامات لازم د

 ریتداب امکان حد تا ازین مورد زاتیتجه استقرار و یراتیتعم یهابیآس کامل یریآمارگ برعلاوه، شده اعلام مناطق در ریاخ یهالابیس یهاهشدار به توجه با: فاضلاب و آب شرکت

 .است شده انجام یبردارهبهر و آب دیتول اتیعمل توقف و خسارات کاهش برای لازم

 گرفته نظر در تیریمد تحت مناطق در ازین مورد داتیتمه و لازم یهاینیبشیپ ی،طیمحستیز مخاطرات کارگروه قالب در سازمان فیوظا شرح به توجه با: ستیز طیمح سازمان

 و مطرح استان پسماند کارگروه موضوع ،رودخانه و هاآبراهه و هالیمس درون و اطراف در هازباله و یساختمان یهانخاله ورود و لیس مخرب اثرات دیتشد به توجه با نیهمچن .شد



212            هیأت ویژۀ شناسی و هواشناسیاقلیمکارگروه 

 هاگزارش ملی سیلاب
 .دیرس پسماند کارگروه بیتصو به موضوع و دش گوشزد آنها به هایشهردار ویژههب و ییاجرا یهادستگاه توسط ازین مورد اقدامات شرح

 .است نداده انجام یخاص کار مدت نیا در ندارد، یخاص گاهیجا ،لیس بحران ستاد در کهنیا به توجه با یمهندس نظام سازمان: یکشاورز یمهندس نظام سازمان

 ست؟یچ یهواشناس سازمان ریاخ یهالابیس یهشدارها و هاهیاخطار یمحتوا از شما سازمان یابیارز و نظر 

 

ی برا را سکیر درصد و سازد آگاه خطر شدت و زانیم زمان، نوع،نظر  از را مخاطب قیدق و شفاف کاملاً صورتبه ستیبایم لابیس یهشدارها و یهاخطار یمحتواخیزداری: اداره آب

 .بود نشده ینیبشیپ جامع، صورتبه هالابیس ویژگی ها،هیاخطار صدور و ینیبشیپ دری هواشناس سازمان یهاتلاش و زحمات رغمیعل رسدیم نظربه .دینما انیب هشدار مخاطب

 .است کرده عمل خوب یلیخ یهواشناس، ریاخ لیس انیجر در مجموع در و بوده موقعبه هاهیاخطاراداره کل راه و شهرسازی: 

-هشداراین  اگر و است بوده ثرؤم اریبس یجان تلفات کاهش مورد در ویژهبهها و هشدارهای سیلاب اخیر، اخطاریهاین اداره  نظراداره تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی: از 

 .آمدیم بار به یانسان تلفات فاجعه نبود، ها

 .میهست یراض اریبس و شده انجامبا سازمان هواشناسی  لازم یهایهماهنگ کنونتااداره جهاد کشاورزی: 

ای از آل فاصله زیادی دارد. نمونهموقع بود ولی تا رسیدن به ایدههای سازمان هواشناسی بههای گذشته، اخطاریهطور کلّی نسبت به سالبهخیزداری: طبیعی و آباداره کل منابع 

صورت کلّی است. مثلاً ها بهشد و بیشتر اخطاریهه صادر میمتر، یک نوع اخطاریها میلیمتر و بارش دیگر به میزان دهتوان گفت برای یک بارش به میزان چند میلیضعف موجود می

خیز از آن استان )مانند حوزه کرخه(، از میزان بارندگی و شد بارش در فلان استان، در صورتی که هر شهرستان و هر حوزه آبهای اخیر بیان میهای مربوط به سیلدر اخطاریه

تر است. از طرفی زمانی تر و با پراکنش مناسبرسد در حوزه کرخه نیاز ضروری به نصب تجهیزات هواشناسی دقیقنظر میاین راستا به قدرت تخریب کاملاً متفاوتی برخوردار بود. در

های ن و اعلام کرد. یا در اخطاریهتر، زمان و میزان دقیق بارش را تعییای دقیقهای راداری یا تصاویر ماهوارهتوان با دادهباشد، میکه یک توده هوا در حال ورود به یک استان می

 های اخیر تمام توجه مسئولین به حوزه رودخانه دورود داده شد، در صورتی که تخریب  و فاجعه در رودخانه کشکان و حوزه کرخه رخ داد.مربوط به سیلاب

 بسیار عالی بود. های سازمان هواشناسیاخطاریهشرکت آب و فاضلاب: 

 و خوب یامنطقهی ادیز حدود تاو  یکشوردر سطح  و لیس وقوع تا ساعت 49 از کمتر یزمان بازه در یهواشناس سازمان توسط گرفته صورت یهاینیبشیپ: ستیز طیمح سازمان

 در هاینیبشیپ یکلّ طوربهولی  داشت، تیقطع عدم و خطا یحدود تا اعتس 49 از شیب یهاینیبشیپ یبرا خطا زانیم .(است استان چند شامل ی،امنطقه منظور از) بود مناسب

 .شودیم یابیارز مناسب و مثبت های اخیرلیس وقوعزمان  تا ساعت 49 یزمان بازه

 ،ریاخ هایلیس گستردگی و شدت به توجه با ایفا کرد. ییسزاهب نقش ،موقعبه هایهشداربا صدور  مورد نیا در یهواشناس سازمان رسدیم نظربه: یکشاورز یمهندس نظام سازمان

 .داشتمی یجان ادیز اریبس تلفات انتظار دیبا ،نبود یهواشناسی سازمان هاهشدار چنانچه

 باشد؟ داشته وجود شما سازمان ازین با متناسب یهواشناس سازمانسوی  از صادره یهشدارها و هاهیاخطار در دیبا یابرجسته و مهم نکات چه
 

 کل اداره در زیخآب یهاحوزه قالب در یکار یواحدها به استان یبندمیتقس به توجه با .گردد ینیبشیپ اعتماد قابل صورتبه هابارش شدت و مدت ستیبایمخیزداری: اداره آب

 خواهد ترراحت مناسب، رانهیشگیپ اقدامات انجام و یریگمیتصم امکان ،باشد ترئیجز آن یبندمیتقس و بهتر هاینیبشیپ یمکان دقت هرچه لرستان، یزداریخآب و یعیطب منابع

 .بود

 .ردیگ قرار مدنظر یهواشناس یاخطارها و هاهشدار در ،دارند قرار لیس طرخ معرض در که ییهاجاده و هاپل و یگرفتگآب یهاریمس دیبااداره کل راه و شهرسازی: 

 در تا پردازش لازم زمان در و گرفته قرار ینیبشیپ و شیپا مورد دیبا یکشاورز یهواشناس با ارتباط در یجو مختلف یهاپارامتراداره تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی: 

 .ردیگ قرار بردارانبهره اریاخت

 .لابیس ،یطیمح یهاتنش ،یسرمازدگها و هشدارها برای این اداره عبارتند از های مورد نیاز در اخطاریهاداره جهاد کشاورزی: زمینه

که دقیقاً مناطق بحرانی در شهرستان که ای عمل شود یا اینصورت حوزهجای اخطاریه برای کلّ شهرستان، بهبایست بهدر صورت امکان میخیزداری: طبیعی و آباداره کل منابع 

توان کلّ شهرستان را های متفاوتی دارد و نمیتر بارندگیم 3233متر تا  333آباد از ارتفاع حدود تر اعلام شوند. برای مثال حوزه شهرستان خرماحتمال بارندگی بیشتر دارند، دقیق

که در کلیه مطالعات داری، با توجه به اینخیزدر ارتباط با نیاز سازمان و اداره کل منابع طبیعی و آب در یک اخطاریه ذکر کرد، زیرا هم نوع بارندگی و هم شدت آن متفاوت است.

شود، این کار موجب عدم های هواشناسی معمولاً از میانگین آنها استفاده میعلت کمبود ایستگاههای هواشناسی است که بهنیاز به کمیتداری خیزهای آبانجام شده در باره طرح

 ، این مشکل حل خواهد شد.و با گستردگی زیادمیصورت علسنجی بههای هواشناسی و برفشود. لذا در صورت افزایش ایستگاهها و عملیات مکانیکی میدقت کافی در طراحی سازه

 ها و هشدارها برای این اداره عبارتند از درصد احتمال بارش، میزان بارش، مدت زمان بارش.های مورد نیاز در اخطاریهشرکت آب و فاضلاب: زمینه

 سازمان در است، نظر مورد بالا دقت با و کوچکتر مناطق و شهرستان یبرا ینیبشیپ و هستند محدود سازمان نیا تیریمد تحت مناطق کهنیا به توجه با: ستیز طیمح سازمان

 مناطق در وقوع حال در یهالیس قیدق طوربه شودیم باعث هیقض نیا بوده و مدلخروجی  اساستنها بر هاینیبشیپ .ندارد وجودبرای این مناطق  لیس هشدار سامانهی هواشناس

 .شودن ینیبشیپ

 .دهدیم ارائه محصول برداشت و داشت کاشت،برای  ییهاهشداربوده و  یکشاورز یهواشناسکه دارای بخش  است یسال چند یهواشناس سازمان: یکشاورز یمهندس نظام سازمان

 .شود رسانده کشاورزان و دارانباغاطلاع  به قبل روز 4 یال 3 حداقل یدبا یکشاورز یهواشناس یهاهیاخطار کهقابل ذکر آن نکتهتنها 

 است؟ بوده یکاف شما سازمان یسو از لازم تیریمد و اقدام جهت هشدارها و هاهیاخطار گونه نیا یرساناطلاع زمان ایآ 

 

 نیا با .بود موقعبه نسبتاً هشدارها اعلام زمان ،یبعد یهالابیس در یول ،نبود موقعبه باًیتقر هیاول یهالابیس مورد در ی سازمان هواشناسیهشدارها و هاهیاخطارخیزداری: اداره آب

 محقق درصد صد صورتبه را رانهیشگیپ اقدامات توانست ه،یاول یهالابیس هشدار اعلام از پس محدود فرصت رغمیعل و ت موضوعیاهم درک با لرستان استان یزداریخآب وجود

 .سازد

 از نظر این اداره کافی بوده است. بلهاداره کل راه و شهرسازی: 

 صورت یشتریب اقدامات دیبا باد و رطوبت ،یبارندگ مانند پارامترها ریسابرای  یول است بوده خوب نسبتاً ،هوا یدما زمینه در آموزش کشاورزی و منابع طبیعی:اداره تحقیقات و 



      219     های سازمان هواشناسی، اعم از...کیفیت گزارش -سؤال پنجم  هیأت ویژۀ       
 هاگزارش ملی سیلاب

 
 

 .باشد ثرؤم اریبس تواندیم یفصل بلندمدت یهاینیبشیپ ،شودیم دیتاک هم باز .ردیپذ

 از نظر این اداره کافی بوده است. بلهاداره جهاد کشاورزی: 

ها تا زمان وقوع سیلاب فاصله زمانی کوتاهی دارند، اقدامات عملی زیادی که اخطاریهبا توجه به ایناز نظر این اداره کافی نبوده است. خیر، خیزداری: اداره کل منابع طبیعی و آب

 های سه ماهه، یک ماهه و ده روزه صورت پذیرد.و در بازه ترها دقیقبینیبایست پیشتوان انجام داد. بنابراین مینمی

 .است بوده خوب نسبتاًشرکت آب و فاضلاب: از نظر این اداره 

 سازمان توسط زین ساعت 92 از ربالات یهاینیبشیپ اگرچه .نبودی کاف موارد از یبرخ یبرا هشدارها و هاهیاخطاراین  ،ساعت 49 یزمان تیمحدود به توجه با: ستیز طیمح سازمان

 .ستین قیدق لیس یمکان و یزمان دامنه و شدت ،لیس هشدار سامانه وجود عدم لیدلبه اما رد،یگیم صورتهواشناسی 

 کافی بوده است. لرستان استان لیس در حداقل بله،: یکشاورز یمهندس نظام سازمان

 
 های اخیر.در مورد سیل 5سؤال شماره پرسش مرتبط با  4پاسخ مسئولان ادارات استان گلستان به -4-5جدول 

 های اخیر سازمان هواشناسی کشور چگونه بوده است؟ها و هشدارهای سیلابعملکرد سازمان شما در برابر اخطاریه

 

 ای: شرکت آب منطقه

رسانی شده آوری، پردازش و سپس به مسئولان مربوطه اطلاعجمعسنجی منطقه های باراناخطاریه سازمان هواشناسی، آمار و اطلاعات کلیه ایستگاهصدور  پس ازکارشناس اول: 

  است.

آوری، پردازش های سطحی و باران منطقه و استان جمعدر این گروه، بعد از صدور اخطاریه سازمان هواشناسی، برای بازه اعلام شده، آمار و اطلاعات شبکه پایش آبکارشناس دوم: 

  رسانی شده است.ربوطه اطلاعو پس از محاسبات لازم به مسئولان م

 ها ایجاد شده بود.های سطحی در زمینه ثبت آمار مربوطه در کلیه ایستگاهآمادگی لازم در مجموعه مطالعات آبکارشناس سوم: 

 خیزداری: اداره کل منابع طبیعی و آب

داران نیز ها و دامشهرستان انجام شده و ادارات آمادگی لازم در این خصوص را داشتند و به اتحادیهها، مکاتبات اداری با کلیه مراکز در سطح پس از دریافت اخطاریهکارشناس اول: 

 . رسانی لازم داده شده بودهشدار و اطلاع

یران شهرستان اعلام شد و لزوم آمادگی ها در سطح استان، موضوع از طریق مکاتبات اداری چند روز قبل از وقوع بارش به مدبینی بارندگیبا اطلاع از وضعیت پیشکارشناس دوم: 

  های احتمالی به آنها تاکید شد.ببرای سیلا

ها در باره آمادگی لازم، رسانی به شهرستانها و هشدارها عبارتند از: شرکت در جلسه ستاد بحران، اطلاعاقدامات انجام شده از سوی این اداره پس از دریافت اخطاریهکارشناس سوم: 

  ها.ها از مسیلها در خصوص خروج دامرسانی به اتحادیهرابطین سیل، اطلاعفعال نمودن 

  ها در باره اعلام آمادگی، فعال نمودن رابطین سیل، شرکت در جلسات مربوط به ستاد بحران.رسانی به شهرستاناطلاعکارشناس چهارم: 

 عملکرد مطلوبی صورت گرفته و کلیه هشدارها به مراکز مربوطه اعلام شده است. کارشناس پنجم: 

 ها و هشدارهای سیلاب، اقدامات لازم صورت گرفت.   پس از دریافت اخطاریهکارشناس ششم: 

 های اخیر سازمان هواشناسی چیست؟ها و هشدارهای سیلابنظر و ارزیابی سازمان شما از محتوای اخطاریه 

 

 ای: شرکت آب منطقه

طور شفاف مشخص نیست. همچنین فاصله بین صدور بندی نشده و بهبینی بارندگی ذکر نشده، سطح خطر رتبههای صادر شده، مقادیر عددی پیشدر اخطاریهکارشناس اول: 

  اخطاریه و شروع بارندگی حدود یک روز بوده است.

  بارش، عدم وجود نقشه پهنه بارش.میشده عبارتند از: فاصله کم بین صدور اخطاریه و رخداد پدیده جوی، عدم اعلام مقادیر کها و هشدارهای صادر ضعف اخطاریهکارشناس دوم: 

  ها باید دارای مکان و زمان دقیق و نیز مقادیر بارندگی باشد.اخطاریهکارشناس سوم: 

 خیزداری: اداره کل منابع طبیعی و آب

  علت یکنواخت بودن متن آنها، عامه مردم هشدار سیل را مانند بقیه هشدارها تلقی کرده بودند.هشدارها مناسب بوده ولی بهها و اخطاریهکارشناس اول: 

 . د بوده استها و هشدارهای سیلاب اخیر، به موقع و با دقت بالا بوده و برگزاری جلسات مدیریت بحران و سایر دستگاهها در کاهش خسارات بسیار مفیاخطاریهکارشناس دوم: 

ها و هشدارها در طی سال یکنواخت صادر مناسب نبودند. در ضمن از آنجا که متن این نوع اخطاریهمیهشدارها از جنبه کیفی و زمانی مناسب اما از جنبه ککارشناس سوم: 

  شود، لذا اثرگذاری و قابلیت اعتماد آن پایین آمده است.می

  سیل مناسب بود، اما به لحاظ میزان بارندگی، شدت و محل وقوع مناسب نبود. هشدارها قبل از وقوعکارشناس چهارم: 

  ها و هشدارهای سیلاب اخیر تقریباً در زمان مناسب و کافی اعلام شده است.اخطاریهکارشناس پنجم: 

  ها و هشدارهای سیلاب اخیر از لحاظ کیفی مناسب بوده است.اخطاریهکارشناس ششم: 

 ها و هشدارهای صادره از سوی سازمان هواشناسی متناسب با نیاز سازمان شما وجود داشته باشد؟ای باید در اخطاریهبرجستهچه نکات مهم و 

 

      ای:شرکت آب منطقه

بینی هواشناسی شامل های آبریز. پیشت حوضهویژه در مناطق بالادسهنگام مقادیر بارندگی بهرسانی بهبینی هواشناسی حاوی مقدار و مکان بارش. اطلاعارائه پیشکارشناس اول: 

      گیر و مکان آن.مقدار ارتفاع برف و سطح منطقه برف
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بینی شامل پیش رسانی با سطح احتمال کم تا زیاد و در فواصل زمانی بیشتر از یک هفته قبل از رخداد.اطلاع صورت ساعتی.بینی حاوی مقدار و مکان بارش بهپیشکارشناس دوم: 

 گیر.    ار و سطوح برفمقد

 رسانی پهنه بارش.اطلاع هنگام وقوع بارش ورسانی مقادیر بهاطلاع ها.بینیمکان، زمان و مقدار بارش در پیشکارشناس سوم:  

 اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری: 

باره مکاتبات لازم را با ادارات در سطح نماید و در اینلغزش استفاده میسیل و زمینها و حریق و نیز هشدار سوزیاین اداره از اطلاعات هواشناسی در بحث آتشکارشناس اول: 

   های مذکور را داشته باشند.دهد تا آمادگی کامل برای مقابله با پدیدهشهرستان انجام می

ها تأثیر بسزایی داشته شدارهای سیل در لزوم آمادگی قبلی شهرستانها و مراتع کاربرد زیادی دارد. همچنین این هسوزی جنگلهشدارهای صادره در بحث آتشکارشناس دوم: 

  است.

 مقیاسطور دقیق، به پراکنش و توزیع بارش و کمیت بارش اشاره شود. همچنین باید نسبت به کوچکها و هشدارها باید به نوع پدیده مورد انتظار بهدر اخطاریهکارشناس سوم: 

 ف اقدام کرد.ها در مناطق مختلبینیکردن پیش

 ها و هشدارها.توجه به میزان و پراکنش بارش در اخطاریهکارشناس چهارم: 

 ها و هشدارها.اعلام زمان و مکان وقوع و احتمال بیشترین بارش در اخطاریهکارشناس پنجم: 

 ها و هشدارها.اعلام زمان و مکان و احتمال وقوع سیلاب در اخطاریهکارشناس ششم: 

 ها و هشدارها جهت اقدام و مدیریت لازم از سوی سازمان شما کافی بوده است؟رسانی این گونه اخطاریهعآیا زمان اطلا 

 

      ای:شرکت آب منطقه

  گردد.تر سیلاب فراهم میریزی و مدیریت مناسباگر فاصله صدور اخطاریه و وقوع بارش، بیشتر باشد، امکان برنامهکارشناس اول: 

  بین صدور اخطاریه و شروع بارندگی بسیار کوتاه بوده است. فاصلهکارشناس دوم: 

  بینی شده، زمان کافی بوده است.گیری و ثبت بارندگی پیشمنظور اندازهدر حوزه مسئولیتی اینجانب، برای ایجاد آمادگی بهکارشناس سوم: 

 خیزداری: اداره کل منابع طبیعی و آب

 بوده است. اطلاع رسانی در حد مناسب کارشناس اول: 

  موقع بوده است.ها و هشدارها بسیار مناسب و بهاخطاریهکارشناس دوم: 

  روز است. 9تا  5در خصوص رخدادهای مهم چون سیلاب اخیر، حداقل زمان مورد نیاز جهت واکنش بین کارشناس سوم: 

 . معمولاً در رخدادهای وسیع و با شدت بالا زمان کافی وجود نداردکارشناس چهارم: 

  بله، تقریباً زمان مناسب بوده است.کارشناس پنجم: 

 بله، تقریباً زمان مناسب بوده است.کارشناس ششم: 

 
 های اخیر.در مورد سیل 5پرسش مرتبط با سؤال شماره  4پاسخ مسئولان ادارات استان مازندران به  -5-5جدول 

 اخیر سازمان هواشناسی کشور چگونه بوده است؟ هایها و هشدارهای سیلابعملکرد سازمان شما در برابر اخطاریه

 

  :یزداریخآب و یعیطب منابع کل اداره

رسانی بوده و از طرف سازمان هواشناسی هشدار و یا ها و نهادهای اطلاعدست آمده از سایر ارگانهای اخیر، اقدامات این مجموعه مبتنی بر اطلاعات بهدر باره سیلابکارشناس اول: 

  مناسبی صورت نگرفته است. رسانیاطلاع

  مندی، سازمان ما عملکرد خاصی در خصوص هشدارها نداشته و تنها آمادگی لازم جهت کمک به مردم را داشته است.با توجه به وظیفهکارشناس دوم: 

  متوسط بوده است.با توجه به محدودیت زمانی برای مدیریت بحران پس از اطلاع از هشدار، عملکرد این اداره کارشناس سوم: 

 شرکت آب منطقه ای:

  ها و هشدارها، کاملا آمادگی لازم وجود داشته است.براساس اخطاریهکارشناس اول: 

در استان تطبیق داده های مختلف های انجام شده در ایستگاهگیریهای هواشناسی مورد توجه این سازمان قرار گرفته و با اطلاعات و اندازهبینیدر اغلب موارد، پیشکارشناس دوم: 

  گیرد.شود و مورد بررسی و اقدام قرار میمی

منظور مدیریت سیل، بازگشایی ها و امکانات و نیروها بهمحض دریافت هشدارها از ستاد بحران، اقدام به تشکیل جلسه و اتخاذ تصمیمات لازم جهت مدیریت تیمبهکارشناس سوم: 

 ها انجام گرفت.راه

محض دریافت اخطاریه دارای کمیته بحرانی است که تشکیل جلسه داده و وظایف هریک از اعضاء جلسه را به آنها ابلاغ ای استان مازندران بهرکت آب منطقهشکارشناس چهارم: 

       کند.می

 ست؟یچ یهواشناس سازمان ریاخ یهالابیس یهشدارها و هاهیاخطار یمحتوا از شما سازمان یابیارز و نظر 

 

  :یزداریخآب و یعیطب منابع کل اداره 

  تری صورت گیرد.های دقیقبینیهای بهار و تابستان باید پیشدر باره سیلابکارشناس اول: 

ت با امکانات بیشتر، دهد. بهتر اسکند و عملاً از مقدار سیلاب، میزان بارندگی و شدت آن و زمان دقیق بارندگی خبر نمیسازمان هواشناسی فقط اخطاریه صادر میکارشناس دوم: 
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  تری صورت گیرد.های دقیقبینیپیش

 . رسددست سازمان نمیها بهدر زمان مناسب، اخطاریهکارشناس سوم: 

 ای:شرکت آب منطقه

 های سازمان هواشناسی است، ملزم به اعتماد هستیم. چون تنها منبع مورد استناد، اخطاریهکارشناس اول: 

ها فقط در گیرد. لذا این اخطاریهو در بازه زمانی مناسب، مورد استفاده قرار نمیمیصورت کلّی بوده و به لحاظ کهای اخیر، اغلب بهها و هشدارهای سیلاباخطاریه کارشناس دوم:

 باشند. دست آمده از شرایط جوی قابل قبول میصورت تطبیق با سایر اطلاعات به

پذیر گیرد و با در نظر گرفتن نکات آسیبعنوان تنها مرجع موجود، جدّی تلقی شده و مورد بررسی قرار میها و هشدارهای هواشناسی بههدر هر صورت اخطاری کارشناس سوم:

 شود. هشدارها، تمهیدات لازم انجام می

 دهد.  و همچنین مقدار بارش و مکان دقیق آن اطلاعی نمیمیصورت کصورت کلّی است و در باره وقوع بارندگی و احتمال وقوع سیلاب بهها بهاخطاریه کارشناس چهارم:

 باشد؟ داشته وجود شما سازمان ازین با متناسب یهواشناس سازمانسوی  از صادره یهشدارها و هاهیاخطار در دیبا یابرجسته و مهم نکات چه

 

  :یزداریخآب و یعیطب منابع کل اداره

 رسانی شود.خیز باید اطلاعهای آبو چگونگی ایجاد شرایط سیلابی در حوزهمیجوی و اقلی کارشناس اول:  نحوه ارتباط پارامترهای

 ها و هشدارها.کارشناس دوم: ذکر مقدار، زمان دقیق، شدت و مدت بارندگی در اخطاریه

 صورت شهرستانی(. ای نیز باشند )نه بهنطقهصورت مکه باید در زمان مناسب ارسال شوند، باید بهبر اینها و هشدارها علاوهکارشناس سوم: اخطاریه

 ای:شرکت آب منطقه

 ها و هشدارها.در اخطاریه ذکر حجم ریزش، حجم سیلاب، ساعت دقیق، برآورد میزان خسارت ناشی از سیلاب قبل از وقوعکارشناس اول: 

 ها و هشدارها.در اخطاریه خسارات احتمالیذکر میزان بارش، مقدار رواناب، زمان وقوع سیلاب و مکان و میزان کارشناس دوم: 

 ها و هشدارها.ریهکارشناس سوم: ذکر زمان نسبتاً دقیق رخداد، میزان بارش و تداوم آن، اطلاعات مکانی وقوع بارش و تعیین محل احتمالی هسته بارش در اخطا

 سو باشند. های عددی باید دارای کمیت بوده و با واقعیت همبینین پیشمحور و دارای مقدار باشند. همچنیموقع، مکانکارشناس چهارم: هشدارها باید به

 است؟ بوده یکاف شما سازمان یسو از لازم تیریمد و اقدام جهت هشدارها و هاهیاخطار گونه نیا یرساناطلاع زمان ایآ

 

  :یزداریخآب و یعیطب منابع کل اداره

  نداشته است. در اکثر موارد، زمان کافی وجودکارشناس اول:  

 بله، زمان کافی وجود داشته است.کارشناس دوم: 

 خیر، زمان کافی وجود نداشته است.کارشناس سوم: 

 ای:شرکت آب منطقه

 بله، زمان کافی وجود داشته است.کارشناس اول: 

تواند از بازه زمانی مناسب برخوردار باشد و در نتیجه اقدام و مدیریت نمی خاطر،همینصورت کلّی بوده و بهها و هشدارهای سازمان هواشناسی عموماً بهاخطاریهکارشناس دوم: 

  اساس این اطلاعات دشوار است.سیلاب بر

های اخطاریهطور مستقیم، هشدارها و انتقادی که به سازمان هواشناسی استان مازندران وارد است، این است که این سازمان به زمان کافی وجود نداشته است. خیر،کارشناس سوم: 

  نماید.ها را از سوی اداره ستاد بحران دریافت میای ارسال ننموده و سازمان ما این اخطاریهلازم را به سازمان آب منطقه

ای از طریق شود و طی پروسهولی چون هشدارها از طرف سازمان هواشناسی مستقیماً به این شرکت داده نمی در اغلب موارد، بله زمان کافی وجود داشته است. کارشناس چهارم:

ای هم ها را مستقیماً به شرکت آب منطقهشود اداره هواشناسی تصویر اخطاریهگردد، لذا ممکن است تأخیراتی هم وجود داشته باشد. بنابراین پیشنهاد میستاد بحران اطلاع می

 ارسال کند.

 

 های خبرینظرات برخی از مسئولان، ارائه شده در وبگاه 

 15از  هواشناسی، بینیو پیش هشدارها به با توجه اما نیز درگیر شد، رضوی خراسان اخیر، استان استاندار خراسان شمالی: در سیلاب

 امدادها انجام شد. و ارتش سپاه بسیج، امدادی نیروهای و با کمک دادیم انجام شده کنترل صورتآب را به رهاسازی اسفند

ی اجرایی آماده باش بودند و در برخی مسیرها دستور تخریب داده شد. در کاشمر و سبزوار هادستگاه رضوی: همه استاندار خراسان

رسانی به موقع صدا و سیما موجب شد کمترین های لازم و اطلاعبینیروستا باز شده است و خوشبختانه با آمادگی و پیش 9های راه

 .خسارت را داشته باشیم

 [.22شود نیز آمادگی لازم را داریم ]میاستاندار لرستان: برای ورود موج جدید بارشی که از یکشنبه وارد کشور 

رسانی بینی و خوب اطلاعرئیس دانشکده علوم ارتباطات و مطالعات رسانه دانشگاه آزاد اسلامی: اگر سازمان هواشناسی به موقع پیش

شدیم. وی با اشاره به شدند، احتمالاً شاهد کشته شدن هموطنانمان نمینیز به موقع حسّاس میها مسئولان و رسانه کرد و مردم،می
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های این که آیا گزارشعملکرد سازمان هواشناسی نیز اظهار داشت: در این  مورد، یک سوال بسیار مهم و اساسی مطرح است این

با  متناسب را خود تا رساندمی بندیجمع این به را مردم آیا کند؟یم را حسّاس مردم …سازمان در قالب اخطاریه، اطلاعیه، پیامک و

 است، قبل هایسال همانند که این سازمان هایو اخطاریه هااطلاعیه ادبیات آیا کنند؟ آماده مواجه خواهند شد، با آن که بحرانی و مشکل

انجام دهند و احساس خطر را به مردم منتقل کنند؟ وی گفت: بعید رساند که باید کار خاصی بندی میجمع این را به ایرسانه دوستان

های سازمان درست است ولی مردم، مسئولان و بینیپیشمیدانم چنین چیزی اتفاق افتاده باشد، قبول دارم به لحاظ شکلی و فرمی

 کند.ها را حسّاس نمیرسانه

س سازمان هواشناسی کشور گفت: همچنین خطاب به رئیمید اسلارئیس دانشکده علوم ارتباطات و مطالعات رسانه دانشگاه آزا

ها، مسئولان و مردم را حسّاس کند. مردم به ادبیات شود تا رسانهبینی درست شما با ادبیات مناسب و هشداردهنده منتقل نمیپیش

م صحبت کنید تا متوجه خطر شوند. اند و نیاز است با ادبیات و لحن دیگری با مردبینی هواشناسی عادت کردهشما در باره پیش

که ای و ارتباطاتی را آموزش دهند تا با ادبیات شما آشنا شوند. نکته دوم آنبنابراین لازم است که همکاران شما، دوستان خبری، رسانه

ی ببینند تا بتوانند ای و گویندگدوستان هواشناسی در صداوسیما و جاهای دیگر که از کارمندان شما هستند، آموزش اعلام خبر رسانه

های مختلف وی با اشاره به پژوهشی در باره بررسی بخش با ادبیات و لحن متفاوت، این حساسیت و هشدار را به مردم منتقل کنند.

های از گزارشمیاظهار داشت: براساس این پژوهش تقریباً نی 85و  84، 83های تلویزیونی مربوط به کارشناسان هواشناسی در سال

 [.22آمیز نبوده است ]کننده و هشدارهای مختلف خبری، حسّاسهواشناسی در بخش

در باره نقش عوامل انسانی که منجر به سیل اخیر شده است، گفت:  معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست

این بلایا مواجه بوده است. این در حالی است که  سال اخیر همیشه با 33کشور بالا از نظر آمار بلایای طبیعی است که در  13ایران جزء 

خواهند از آب و هوای سال آینده خبر کند. همکارانی که در سازمان هواشناسی هستند وقتی میاین مسئله در باره سیل صدق نمی

بینی پس وقتی پیشها در کشور، آیا سال خوب یا بدی است. بینی ما این است که سال آینده از نظر بارشگویند پیشدهند، می

های اجرایی کشور توضیح او با انتقاد از نبود هماهنگی بین دستگاه .کنیمکنیم، موارد مشترکی با وزارت نیرو پیدا میهیدرولوژیکی می

 طور هماهنگها به نحوی که هر یک وظایف خود را به صورت مشخص در شرایط بحرانی و بهداد: متأسفانه هماهنگی لازم بین دستگاه

شود و کشورهای تونس و مصر نیز این مشکل را ها داشته باشد، وجود ندارد. البته این مسئله تنها شامل کشور ما نمیبا سایر دستگاه

ها سبب خسارات زیادی شد. این نشانگر آن است که قانون و سیستم ناظر بر دارند. در سیل اخیر، مسئله رعایت نکردن حریم رودخانه

ارنده نبوده است. وی با اشاره به اظهارات مجری نشست و سخنان دکتر نصراللهی مهمان برنامه، توضیح داد: دوستان اجرای قانون بازد

بینی هم کنیم باید با زبانی گیرا به مردم منعکس شود تا مردم خواهند بگویند مسئله سیل یک مسئله فنی نیست و حتی اگر پیشمی

های فنی در کشور نداشتن عف بسیار بزرگ سازمان محیط زیست و بسیاری از سازماننسبت به آن حسّاس شده و باور کنند. ض

خواهند بگویند هرقدر است که با زبان مردم اطلاعات را منتقل کند. مطلب شما بسیار درست است. به عبارتی دوستان میمیمترج

ایم. اگر بخواهیم به مردم منتقل کنیم به هدف اصلی نرسیده ها رابینی کنیم ولی اگر نتوانیم با زبانی مناسب آنها را خوب پیشبحران

صورت در پایان تاکید کرد: ما به ها اعتماد کنند نیاز است تا نظام جدیدی را ایجاد کنیم. ویبینیسازی شود و مردم به پیشاعتماد

پذیر هستیم. زبان رسانه و مشارکت مردم بسالی مقابله کنیم، چون آسیهای حدّی مثل سیلاب و خشکتوانیم با پدیدهای نمیسازه

 [.22ها کمک کند ]تواند به کاهش این آسیبمی

ترین و پهناورترین وزیر نیرو با اشاره به اینکه طی سه هفته گذشته شدت بارش، طول بارش و وسعت بارندگی از علل اصلی طولانی

برابر  18متر شد و این یعنی میلی 59هفته اول فروردین امسال  2در رود، اظهار کرد: میزان بارندگی وقوع سیل در کشور به شمار می

تر شود، ها دقیقبینیوی اظهار داشت: باید امکانات و تجهیزات مورد نیاز را فراهم کنیم تا پیش .سال گذشته بارندگی در کشور داشتیم

 .ایجاد کنیمبینی و هشدار، تفکیکی طوری که با تجهیز سازمان هواشناسی، میان پیشبه

اساس آخرین شود، اظهار داشت: برهای فصلی توسط سازمان هواشناسی هر سه ماه انجام میبینیوزیر نیرو با بیان اینکه پیش

انجام و در شورای عالی آب مطرح شد، در سه ماهه اسفند، فروردین و اردیبهشت، شرایط  89بهمن ماه سال  28بینی که در روز پیش
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روز فاصله زمانی میان زمان اعلام هشدار  2شود. ما در رمال بوده و تنها در زمان هشدار، احتمال وقوع سیل مطرح میاز لحاظ بارشی ن

 .تا وقوع سیل اقدامات سریعی را انجام دادیم

، در جریان بررسی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان  وگو با خبرنگاردر گفتمیعضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلا

بینی های سازمان هواشناسی و اعلام هشدار، در تعیین وضعیت سدّها براساس پیشبینیهای اخیر اظهار کرد: در پیشموضوع سیل

گیری صورت گیرد، چرا که این ای میان وزارت نیرو و سازمان هواشناسی در تصمیمهم پیوستههواشناسی باید هماهنگی و همکاری به

های اخیر، وی افزود: طی سال .رودشمار میدو دستگاه با یکدیگر بهترین اقدام برای مدیریت سیلاب به هماهنگی و اتخاذ تصمیم

داشته  همراههماهنگی لازم میان وزارت نیرو با سازمان هواشناسی به درستی انجام نشده است که در نهایت این موضوع آسیب جدی به

وی ادامه داد: هم اکنون تحقیق و تفحص نسبت به اظهارات وزیر نیرو و سازمان هواشناسی در حال انجام است تا مقصر اصلی و  .است

 [.23کار در حادثه سیل اخیر شناسایی شود ]های کمدستگاه

 زیر است:های سازمان هواشناسی دارای عناوین به طور کلّی ایرادهای مدّ نظر منتقدین گزارش

 ریزی و انجام ساعت پیش از رخداد( و در نتیجه کمبود زمان برای برنامه 49هنگام )در بیشتر موارد، بینی بهنبود پیش

 های ده روزه، یک ماهه و سه ماههبینیاقدامات لازم؛ نیاز به پیش

 رسانی خوبنبود اطلاع 

 برانگیخته نشدن حساسیت مردم و مسئولان و عدم اثرگذاری و  ها و هشدارها در ایام سال وشباهت و یکنواختی متن اخطاریه

 ها و هشدارهاقابلیت اعتماد به اخطاریه

 ها و هشدارها و عدم دقت و شفافیت در متن آنهانبودن تفاوت لازم بین اطلاعیه 

 بندی سطح خطرعدم رتبه 

 بندی بارشبینی پهنههای پیشعدم وجود نقشه 

 گیر و مکان آنسطح منطقه برفبینی ارتفاع برف و عدم پیش 

 بینی ساعتینبود پیش 

 بینی فصلیعدم صحت پیش 

 عدم ذکر مقدار، مدت، شدت، زمان و سطح احتمال بارش و درصد خطر و شدت تخریب با توجه به مکان 

 ریزهای آبویژه در بالادست حوضهها بهروزرسانی امکانات و تجهیزات و افزایش تراکم ایستگاهعدم به 

  ها و هشدارهاها، اخطاریهبینیدقت مکانی در پیشعدم 

 هانبود هماهنگی بین سازمان 

 های مخرب به همراه خلاصه گزارش آنها برای هرسال و عرضه در وبگاه سازمان هواشناسی )پیشنهاد اشاره کمتر به پدیده

 گروه(. کار
 

 هواشناسیهای بینیرسانی پیشهایی در مورد درستی و اطلاعتوصیه -5-11
شود که اعلام هشدارها دارای زمان آغاز و پایان پدیده با توجه به محتوای هشدارهای صادر شده سازمان هواشناسی، پیشنهاد می

)مانند بارش باران، برف، سیل(، مقدار کمیت، مقدار احتمال، مناطق مشخص درگیر پدیده و واژه مناسب برای توصیف شدت پدیده 

-های رنگی با کدهای مشخص از مناطق مورد انتظار برای رخداد سیل برحسب سطح هشدار توصیه میه از نقشهباشد. همچنین استفاد

های لازم برای تغییرات سطح روزرسانیهای نزدیک به رخداد پدیده و بهمدت برای زمانبینی کوتاهشود. نکته با اهمیت دیگر اعلام پیش

 هشدارها در مناطق مختلف است. 

های مناسب و قابل فهم برای عموم جامعه اعلام شود که نشانگر نیز باید متناسب با شدت سیل و همراه با واژهمیعمو هایتوصیه

-ها باید در زمان مناسب ارائه شوند تا برای اقدامات لازم از سوی ادارات و عموم بهبینیمیزان مخرب بودن پدیده باشد. همچنین پیش

https://www.yjc.ir/fa/comercial
https://www.yjc.ir/fa/comercial
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های رنگی به همراه ای از انواع هشدارها و اخطاریهدسترس باشد. نمونههای جانی و مالی، زمان کافی درمنظور به کمینه رساندن زیان

توان ای باشد. یا میتواند برای عموم دارای خلاصه اطلاعات مفید و هشداردهندهآورده شده است که می 2-5نوع پاسخ به آنها در جدول 

های لازم از سوی مردم و مسئولین با جزئیات ژاپن استفاده کرد که شامل اخطارها و پاسخ مربوط به کشور 1-2از جدولی مشابه جدول 

ها ساز در این مکانونصب نمود که هم مردم را از ساختمیدائمیبیشتر است. همچنین لازم است در مسیرهای سیلابی محتمل، علائ

 نکنند. دور سازد و هم در هنگام بارش مردم در نزدیکی این مناطق توقف

 
 .ببرد بالا را هشدارها سطح تواندیم هارنگ کار بردنکه به پاسخ نوع همرا به یهواشناس یهایهاخطار ای ازنمونه -2-5 جدول

 اخطار قرمز
متر در یک تا دو میلی 33بارش بیش از 

  ساعت آینده
 انتظار سیلاب شدید در مناطق پست

 پاسخ:

 تخلیه فوری

 اخطار نارنجی
متر در یک تا میلی 33تا  15بین بارش 

 دو ساعت آینده
 
 کندمیسیل تهدید 

 پاسخ:

 هوشیار جهت احتمال تخلیه

 اخطار زرد
متر در یک تا میلی 15تا  9.5بارش بین 

 دو ساعت آینده

 
 احتمال سیل

 

 پاسخ:

 توجه به شرایط هواشناسی

 وضعیت سفید
متر در یک تا دو میلی 9.5بارش کمتر از 

 آیندهساعت 
 

 شرایط عادی
 

 پاسخ:

 بدون هر گونه اقدام

 

های مخرّب جوی و هشدارها و اقدامات لازم برای پیشگیری از مخاطرات، علاوه، برای آگاهی عموم در مورد سیل و سایر پدیدهبه

احتمالی و به طور سالانه در فصول تواند در زمان پیش از رخداد در تلویزیون برگزار کرد. این امر میمیتوان میزگرد گفتگوی علمی

های در معرض این رخدادها انجام شود. ضمناً پیشنهاد ویژه استانهای استانی، بههای ملی و هم در شبکهرخداد احتمالی، هم در شبکه

های هواشناسی بگاهشود که در وبگاه سازمان هواشناسی کشور، اطلاعات کاملی در این زمینه برای استفاده عموم قرار داده شود. ومی

کنند. این خواهی میهای هواشناسی و ارائه پیشنهادات نظرکشورهای مختلف معمولًا از مردم در باره چگونگی برداشت آنها از گزارش

 ها را بیشتر کند. بخشی گزارشتواند اثرموضوع می

های کوتاه از درصد درستی رهای مختلف گزارشهای هواشناسی کشوها، برخی از وبگاه سازمانبینیدر مورد میزان درستی پیش

روز بیشتر صادر  13تا  5های دما و بارش در روزهای آینده از بینیکه چرا پیشاین ها و علتها، جدولها همراه با نموداربینیپیش

های بینیمبنی بر درصد درستی پیشدهند. برای نمونه، گزارشی کوتاه و آموزنده از بولتن هواشناسی نیوزیلند شود را ارائه مینمی

مبنای یک سامانه ها بربینیآورده شده است. شایان ذکر است که معمولًا پیش 38-5بارش برای سه شهر بزرگ آن کشور در شکل 

های جوی، شود و با توجه به اینکه رفتار حرکتهمدیدی و به کمک یک گروه هواشناسی متخصص و با تجربه انجام می-عددی

-بینیتوان پیشیابد و نمیبینی، خطاها نیز افزایش میاند(، با افزایش بازه زمانی پیشاست )برخی این رفتار را سرکش نامیدهمیتلاط

 شود. دیده می 13-2های بلندمدت دقیق صادر کرد. الگویی ساده از پیچیدگی این موضوع در شکل 
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 یوقت که اهسامانه از ساده یالگو کی ههمرا به لندیوزین کشور یهواشناس سازمان یهاینیبشیپ ارائه میزان درستی ای ازنمونه -38-5 شکل

  [.65، 18] (گراف یبالا شکل) شودیم کمتر همدرست  ینیبشیپ احتمال ،شودیم بیشتر( ینیبشیپ یروزها) هاهیلا تعداد

 

ارائه شده است.  43-5ها، مربوط به کشور آمریکا در شکل بارشها، شامل مقدار و مدت دوام ای دیگر از میزان درستی بارشنمونه

ها حتی بینی مدت دوام بارششود که میزان درستی پیشبینی است، مشاهده میعلیرغم اینکه این کشور دارای بهترین امکانات پیش

 کمتر از میزان بارش است.

 
 [.64] کایمرآ کشور در بینیآن برحسب زمان پیش دوام وبارش  متوسط مقدار ینیبشیپ ارائه میزان درستی از یانمونه -41-5 شکل

 

تواند با بینی مقادیر واقعی میتر بوده، ولی پیشتر و دقیقها سادهبینی میانگینرسد، پیشنظر میتر بهدما که ساده بینیبرای پیش

آورده  41-5بینی و مقایسه آن با مشاهدات برای مکانی در کشور آمریکا در شکل ای از این نوع پیشخطای زیادی همراه باشد. نمونه

 شده است.

https://blog.metservice.com/wp-content/uploads/2013/12/Uncertainity-pins.png
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 [.64] مشاهدات با آنها سهیمقا و مختلف یزمان یهادوره یبرا روز نهیشیب یدما ینیبشیپ از یانمونه -41-5 شکل

 

کل هواشناسی های سازمان هواشناسی، مطالب کمتری در دسترس است. برای نمونه، اداره بینیدر مورد میزان درستی پیش

 بینیدرصد پیش 133تا  89دقت بارندگی و دما را با  ویژههها بپارامتر ،ساعت آینده 49 برای تقریباًدارد که اظهار می خراسان رضوی

با ولی د که میزان بارندگی و دما چه مقدار است، نکنبینی مییشپی خاصی هابراساس مدل"دارد: کند. این اداره همچنین اعلام میمی

. "استدرصد  93تا  23دارای دقت  تقریباًآنها بینی پیش، آیدپایین می بینی برای سه و چهار ماه آینده، دقتپیشدر اینکه  توجه به

مکانی  -ویژه برای بارش و حتی دما با توجه به رفتار زمانیبههای زمانی، بینی برای این بازهالبته ادعای این میزان درستی در پیش

 آمیز است. پیچیده جو، بسیار اغراق

های مفید و پرمحتوای تلویزیونی جهت افزایش شود که بنابر اظهار مسئولین سازمان هواشناسی در تهیه برنامهدر پایان یادآوری می

شود. دادی یک درصد از هزینه سازمان هواشناسی به صدا و سیما پرداخت میرارو بروشورهای اطلاعات هواشناسی طی قمیآگاهی عمو

ای، حتی با حمایت بیشتر، استقبال کند. در گونه هزینهها بدون دریافت هیچگونه برنامهاین در حالی است که صدا و سیما باید از این

( از طریق تلویزیون به مردم در 2-2هشدار دهنده )مشابه جدول  هایشود بیشتر با استفاده از علائم با رنگاین راستا پیشنهاد می

 معرض سیل اخطار داده شود.

 

 برخی مشکلات سازمان هواشناسی -5-11
-طرف کردن این موارد میاساس مکاتبات و مصاحبه حضوری، مشاهده شد که سازمان هواشناسی دارای مشکلاتی است که با بربر

پارامترها، زمان شروع و خاتمه و میها و هشدارها، اعلام مقادیر کاز آنها در زمینه ارتقاء کیفیت اخطاریهتوان انتظار بیشتر و بالاتری 

ها با ذکر تفاوت در مناطق مختلف داشت. برخی از این مشکلات به شرح زیر ها، مکان دقیق رخداد پدیدههمچنین تداوم زمانی پدیده

 است: 

 پست خالی در زمینه 125بینی و دیدبانی )در حال حاضر ها در زمینه پیشویژه در استانکمبود نیرو، به -1

 پست خالی در زمینه دیدبانی وجود دارد( 932بینی و پیش    

 روزرسانی دانش آنهاکارشناسان و بهمیعدم ارتقاء عل -2

 المللی  ای و بینعدم امکان حضور کارشناسان در مراکز منطقه -3

 های مشابه در سطح منطقه و جهانیدو یا چند جانبه با سازمانعدم همکاری نزدیک  -4

 های دیگر کشورها و اعطایعدم تبادل دانش و تجربه کارشناسان سازمان هواشناسی با کارشناسان سازمان -5

 و یا  ECMWFماموریت برای آموزش و ارتقاء مهارت کارشناسان در مراکز تخصصی هواشناسی مانند     
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 های هواشناسی کشورهای توسعه یافته مانند فرانسهسازمان    

 پایین بودن حقوق و مزایای کارشناسان -2

 شوند.ها جذب میها و دانشگاهعدم امکان حفظ کارشناسان خبره که عمدتًا توسط پژوهشکده -9

ای که گونهای تبدیل شود، بههبینی مؤثر منطقرود که سازمان هواشناسی به یک مرکز پیشبا برطرف کردن مشکلات فوق انتظار می

 کارشناسان مراکز کشورهای دیگر در آن کسب مهارت کنند.  

 های سازمان هوشناسیبینیپیشنهادهایی برای بهبود امکانات و پیش 2-8

 ها بینیهای عددی متنوع و بیشتر )قابل دسترس( در پیشاستفاده از مدل -1
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 ی هواشناسی در مدیریت سیلاب در سطح بین المللیهاارایه و شرح مدل استاندارد نقش سازمان -2-1
 در سیل ریسک مدیریت یهااستراتژی در نظر تجدید به نیاز اجتماعی، دیدگاههای و الزامات تغییر ،هاسال طی جهانی تحولات

. علاوه بر این ، تغییرات آب و هوایی و تحولات فعلی، مانند رشد جمعیت و مسائل مرتبط با امنیت (Klijn et al., 2004)دارد مدت بلند

دهد: علل سیل در حال تغییر است و تأثیرات آنها بر جامعه میغذایی و شهرنشینی ، منابع زمین و آب را تحت فشار قابل توجهی قرار 

  .(Jha et al., 2012) در حال تسریع است

در واقع ،  .ییرات کاربری اراضی بر خطر سیلاب در حال حاضر یکی از ویژگیهای اصلی بحث در مورد مدیریت سیلاب استتأثیر تغ

، ی کشاورزیهامطالعات متعددی انجام شده است برای درک چگونگی تغییر کاربری اراضی ، به ویژه جنگل زدایی ، شهرنشینی و شیوه

 ,Ramesh)معرض آسیب پذیری و آسیب پذیری افراد در آن ، وقوع و شدت سیل را افزایش دهدممکن است همراه با قرار گرفتن در 

دهد تغییرات کاربری اراضی فرآیندهای تولید رواناب و رژیم سیلاب حوضه رودخانه را تغییر می. شواهدی وجود دارد که نشان (2013

 (.Bronstert et al., 2002; Ghosh and Dutta, 2011; Ramesh, 2013; Beckers etal., 2313; Santato et al., 2313)داده است

و سبب کاهش ظرفیت نفوذ خاکها یا جلوگیری از سیستم   ی نوین استفاده از زمین ، رواناب را تسریع کرده استهادر واقع، شیوه

 .و پویایی رسوب شده است شود.علاوه بر این ، تغییرات پوشش زمینی ساخته شده توسط انسان باعث فرسایشمیزهکشی طبیعی 

شود که مناطق سیلابی منطقه ای ممتاز برای اسکان بشر بوده اند زیرا از نظر منابع میبا نگاهی به توسعه تاریخی جوامع ، آشکار 

 .دهندمیی بی شماری را ارائه های اقتصادی ، اجتماعی یا محیطی فرصتهاطبیعی موجود، در حوزه

سیلابی از مزایای بسیار خوبی برخوردار است ، اما ساکنان این مناطق در معرض حوادث بسیاری مانند ی هااگرچه زندگی در دشت

این افزایش قرار  .در برخی از نقاط جهان ، این منجر به بحث در مورد میزان قابل قبول از خطر سیلاب شده است .سیل قرار دارند

ی مدیریت ملی سیلاب در راستای محدود هاات قابل توجهی در سیاستبه تغییر گرفتن در معرض و آسیب پذیری باعث شده است

ی برنامه ریزی کاربری اراضی شده است. از این رو افزایش ریسک سیل مستقیماً هاکردن پتانسیل خسارت سیلاب با استفاده از سیاست

و نواقص در برنامه ریزی و مدیریت شهری با افزایش ارزش املاک و اشغال انسان در مناطق مستعد سیل ، عدم دسترسی به اطلاعات 

 .(UNECE HLM and CERG-C, 2015)ارتباط دارد

یی با هاشود ، تماسمیاکنون که کاربری اراضی به عنوان نقش اساسی در مواجهه با سیل و حساسیت به خسارت شناخته 

ی برنامه ریزی که از هار واقع ، با اتخاذ شیوهمدیریت د.همبستگی و هماهنگ سازی مدیریت کاربری اراضی و سیلاب برقرار شده است

علوم طبیعی و مطالعات مرتبط با آن درمورد خطرات و خطرات طبیعی ساخته شده است ، ممکن است خطر سیل کاهش یا جلوگیری 

 .(UNECE HLM and CERG-C, 2015)شود

ی مستعد سیل بدون آگاهی از خطرات غالب هادر زمین هادر بدترین شکل خود ، یک رویکرد سنتی و واکنشی ایجاد زیرساخت

و تا حد زیادی به عنوان  -در عوض ، رویکردی که در این ابزار تبلیغ شده است .سیل و تأمین دفاعی محلی در صورت وقوع سیل است

نامه ریزی توسعه با اتخاذ تصمیمات توسعه بر اساس دانش خطرات آتی غالب و مورد انتظار و انطباق بر -شود میراه پیش رو شناخته 

  .توجه به میزان ریسک پیش رو و خطر خاص است

به عنوان یک مفهوم سیاست توسعه خواستار تعادل بین نیازهای توسعه جامعه و خطرات سیل گرا  (IFM) مدیریت یکپارچه سیل  

 .(WMO, 2009)برای اطمینان از توسعه پایدار است هابه حداکثر رساندن منافع خالص حاصل از سیلاب

  مدیریت سیلسیل و 

افتد که جریان در میاتفاق میسیل هنگا (WMO, 2012b) ی طبیعی هستند ، مربوط به رژیم طبیعی یک رودخانههاپدیده هاسیل

 شودمیی مجاور و ریزش رودخانه هارودخانه، جریان و یا آب دیگری از ظرفیت حمل آنها فراتر رود و باعث سرریز آب به سرزمین

(WMO, 2006e)  ، شود که رواناب چشم انداز تحویل داده شده از میایجاد میسیلاب هنگا".به ویژه ، در زمینه تغییرات کاربری اراضی

شبکه کانال از ظرفیت آن برای انتقال رواناب به حوضه آبریز رودخانه فراتر رود و منجر به حوضه مناطق روستایی و / یا شهری ساحلی 

  .(O’Connell et al., 2007, p. 96)."/ سیلاب شود
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این رویداد طبیعی ناشی از عوامل مختلف هواشناسی ، هیدرولوژیکی و انسانی مانند بارندگی بیش از حد یا ذوب برف یا کاهش ظرفیت 

 .(1-2ی نامناسب استفاده از زمین است)جدول هاانتقال رودخانه به دلیل لجن زدایی ، مربای یخ یا شیوه

 
 (WMO, 2006e) مؤثر در طغیان سیل عوامل -1-2 جدول

 فاکتورهای انسانی فاکتورهای هیدرولوژیکی فاکتورهای هواشناسی

 

 بارش باران -

 طوفان سیکلون -

 طوفان در مقیاس کوچک -

 دما -

 بارش برف و برف -

 سیکلون -

 

 

 

 

 سطح رطوبت خاک -

 سطح آبهای زیرزمینی قبل از طوفان -

تأثیر پوشش میزان نفوذ سطحی که تحت  -

گیاهی ، بافت خاک ، تراکم ، ساختار و 

 رطوبت خاک قرار دارد

 وجود پوشش غیرقابل نفوذ مانند برف و یخ -

 شکل و زبری سطح مقطعی کانال -

وجود یا عدم وجود جریان حاشیه  -

 رودخانهای، شبکه کانال

 همگام سازی رواناب از نقاط مختلف حوضه -

ی کاربری اراضی مانند شهرنشینی باعث افزایش حجم و میزان هافعالیت -

 شودمیرواناب 

 اشغال جریانهای مسدودکننده سیلاب -

 اقدامات ساختاری کنترل سیلاب مانند خاکریزها در بالادست -

انتشار گازهای گلخانه ای که ممکن است تغییرات آب و هوا و فرکانس و  -

 .ار دهدبزرگی حوادث بارش را تحت تأثیر قر

ی رودخانه به دلیل ایجاد بقایای رودخانه ، هاکاهش در انتقال کانال -

 ها، ریزش مواد معدنی ، زباله و سایر زباله هامحدودیت آبراه

ی آب را هادهند ، کانالمیی آب را تغییر هامعدن و صنایع دیگر رژیم -

مچنین ه .دهندمیرا تحت تأثیر قرار  هاکنند و اکوسیستممیآلوده 

 .ی آب را تغییر دهدهاتواند دورهمی

 

ی مدیریت سیل داده هاشود و هدف کلی که به سیاستمیمدیریت سیل، مفهوم مدیریت سیل بسته به کشوری که در آن انجام 

مورد  "کنترل سیلاب"به طور مترادف با  "مدیریت سیلاب"به عنوان مثال ، در بعضی از کشورها ، اصطلاح  .شود متفاوت استمی

در حالی که این . گیرد ، با تأکید بر رویکرد کنترل با تمرکز بر مهندسی رودخانه و اقدامات ساختاری مدیریت سیلمیاستفاده قرار 

جوامع به . دهدمیموقعیت مرکزی را از دست میدهند ، رویکرد کنترل به آرامیل اقدامات ساختاری بخشی از مدیریت سیل را تشکی

توان تنها به میزان محدودی کنترل کرد و همیشه خطر باقیمانده سیلاب وجود میرا  هادهند که سیلمیطور فزاینده ای تشخیص 

 .دارد

IFM  1در چارچوب مدیریت یکپارچه منابع آب فرایندی است برای ترویج یک رویکرد یکپارچه برای مدیریت سیل(IWRM).   این

ی سیلاب های رودخانه و مناطق ساحلی به منظور به حداکثر رساندن استفاده کارآمد از دشتهامدیریت منابع زمین و آب را در حوضه

ی سنتی مدیریت هاگزینهبرخلاف  1-2شکل  . (WMO, 2009) رساندمیو در عین حال از بین رفتن جان و مال از سیل به حداقل 

یک رویکرد فعال با اقدامات سیستماتیک در یک چرخه آمادگی )برای اطمینان از پاسخ موثر( ، پاسخ )برای کاهش اثرات  IFMسیل ، 

 .منفی در هنگام جاری شدن سیل( و بازیابی )برای افزایش مقاومت در برابر مناطق آسیب دیده( است

_______________________________________________________________________________________ 
1- Integrated Flood Management 
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 (WMO,2009نمایندگی رویکرد مدیریت یکپارچه سیل)-1 -2شکل

 

اقتصادی و  -با نگاهی گسترده تر به فعل و انفعالات بین زمین و آب در یک حوضه رودخانه ، و از پیامدهای گسترده تر اقتصادی

مناسب برای ایجاد همگرایی بین برنامه ریزی کاربری اراضی و مدیریت مییک مبنای مفهو IFM زیست محیطی سیلاب ، رویکرد

 .کندمیسیلاب فراهم 

 .پذیری و قرار گرفتن در معرض آن است که در زیر آورده شده استخطر سیل تابعی از خطر، آسیب

 

 
 

خطر ، قرار گرفتن در معرض و شود: میدهد ، کاهش ریسک هر سه مؤلفه خطر را شامل میهمانطور که تعریف ریسک سیل نشان 

ی زیست های مختلف ، از جمله مشکلات صرفاً فنی یا مهندسی ، و همچنین سایر جنبههااینها به بسیاری از زمینه .آسیب پذیری

ی معادله ریسک را هابنابراین ، برای کاهش ریسک سیل ، ضروری است که هر یک از مؤلفه .محیطی ، اقتصادی واجتماعی مرتبط است

در نظر بگیرید و بهترین ترکیب از اقدامات شامل اقدامات ساختاری و غیر ساختاری ، مانند تنظیم برنامه ریزی کاربری اراضی و 

  .(2-2)شکل فعالیتهایی را که شامل عموم مردم است ، در نظر بگیرید
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 (WMO,2009مفهوم خطر سیل و کاهش آن)-6-2شکل

 

با توجه به درک  "سطح قابل قبول"این . مجبورند با تلاش برای کاهش خطر در حد قابل قبول ، با خطر سیل مقابله کنندجوامع 

همانطور که در ابتدا گفته شد ، این .خطر یک جامعه خاص متفاوت است و بنابراین باید با جامعه مربوط به مسئله سیل تطبیق یابد

 .توان جلوگیری کردمیکه با وجود اقدامات مختلف کاهش ، از خطر باقیمانده ننکته را باید در نظر داشته باشید 

 باشد:می 3-2ساختار مدیریت ریسک در هواشناسی جهانی به شکل 
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 (16: 6115رویکرد و استراتژی مدیریت حوادث آب و هوایی)اتحادیه اروپا، -3 -2شکل

ی جوی منجر به سیل هاآیا در شرح وظایف سازمان هواشناسی هشدار و پیش بینی پدیده شود کهمیحال این سوال مطرح 

ی سنگین و سیل آسا قرار دارد ؟ لذا با بررسی شرح وظایف و مسئولیت مشاغل مختلف کارکنان سازمان هواشناسی به هاهمچون بارش

 ،ی جوی دارندهاجمع آوری ، پردازش و تحلیل پدیده ی هواشناسی که مهمترین بخش در ارتباط باهاارائه شرح وظایف پیش بین

 پردازیم.می

  وظایف پیش بین هواشناسی 

ی اطلاعاتی کشور و بین الملل، هاو پایگاه هابا توجه به اهمیت وظایف قسمت پیش بینی در دریافت اطلاعات لازم از ایستگاه

مراجع مرتبط حائز اهمیت خاصی است. ابتدا لازم است شرح وظایفی ی دقیق، به موقع و هاپردازش و تحلیل دقیق و صدور پیش آگاهی

ی هاکه طبق قانون برای کارشناسان پیش بین تدوین شده است آشنایی داشته باشیم. متن زیر برگرفته از کتابچه وظایف و ماموریت

 باشد.میسازمان هواشناسی 

ی هاو نقشه هات نظارت کلی، عهده دار بررسی، تحلیل و تفسیر یافتهیی است که متصدیان آنها تحهااین عنوان در برگیرنده فعالیت

باشند.برخی از وظایف پیش بین هواشناسی به شرح میهواشناسی و تصاویر ماهواره ای و سرپرستی به منظور پیش بینی اوضاع جوی 

 باشد:میزیر 

 رعت باد در سطوح مختلف جو ی جوی نظیر تغییرات دما، توزیع فشار، مسیر و سهابررسی و تحلیل یافته 

 ی هواشناسی در کلیه سطوح جو و تعیین خصوصیات و میانگین سطوح مختلف جو هابررسی و تحلیل نقشه 

 ی هواشناسی در کلیه سطوح جو به منظور تامین سلامت پروازهای داخلی و خارجیهابررسی و تحلیل نقشه 

  ی مبدأ و مقصد، مسیرپرواز با بردهای زمانی مختلف و هادر فرودگاهپیش بینی وضعیت و شرایط هواشناسی از نظر هوانوردی

 ی تعیین شده.هاپیش بینی منطقه ای بر اساس موازین و دستور العمل
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 تهیه و تنظیم و صدور دستورالعملTAF ،ROFOR، SIGMET،WARNING،AIRMET ی هاو موارد نظیر، همچنین اصلاحیه

 مربوط جهت مقاصد هوانوردی

  ی هواشناسی و رادارهای هواشناسیهاتصاویر دریافتی از ماهوارهبررسی 

 ی سیل آسا، گرما و سرماهای زودرس، صاعقه و تند بادهای مخرب جوی نظیر بارشهابررسی پدیده 

 دریایی  -ی عددی جوی و جفت شده مدلهای جویهابررسی مدل 

 ی همدیدی و پیش یابیهاتهیه، ترسیم و تفسیر نقشه 

 وص مبادلات انرژی زمین و جو، انتقال گرما، اثرات گلخانه ای جو و تغییر اقلیمبررسی در خص 

 بهره گیری و استنتاج از اوضاع جوی موجود و مقایسه با اوضاع جوی گذشته 

 ی انجام شده هاپیش بینی حوادث و تغییرات جوی بر اساس مطالعات و بررسی 

 سالی، هیدرولوژیکی و ... درسطح کشوری هواشناسی، خشکهابررسی و ارزیابی انواع خشکسالی 

 ی ویژه خشکسالی، راهکارهای کاهش خشکسالی و ایجاد های و پیشنهادات لازم در خصوص شاخصها، پروژههاارائه طرح

 ی کاهش ریسک خشکسالی در سطح کشور هاسازگاری، راهبری سیستم

 ی محلی هاو معیارهای دقیق و موثر در خصوص ارزیابی خشکسالی حسب مقیاس هاارائه شاخص 

 ی هواشناسیهاآماده سازی پیش بینی 

 ی عمومی، دریایی، کشاورزی، هوانوردی، آلودگی هوا و...هاتهیه و صدور پیش بینی 

 ذی ربط در منطقه تحت نظارتی های مرتبط مراجع و سازمانها، هشدارها و اطلاعیههاارائه نتایج حاصل از پیش بینی 

 یی نظیر مناطق تحت کشت و مرحله رشد به کمک های مختلف، تعیین ویژگیهابررسی و تحلیل تصاویر ماهواره ای در طیف

 و نظایر آن . NDVJی هاشاخص

 ی جوی نظیر اهی مختلف به منظور تشخیص پدیدههابرای بررسی و تحلیل تصاویر ترکیبی طول موج هاهدایت و راهبری فعالیت

 و...هاو گرداب ها، وقوع سیلابهای مراتع، جنگلها، آتش سوزیهاتوفان

 ی مختلف نظیر کشاورزی، هوانوردی، های هواشناسی تخصصی به منظور کاربری در حوزههاارائه نتایج حاصل از پیش بینی

 ی مربوطهادریانوردی، جاده ای و آلودگی هوا به سازمان

  دریایی آبهای خلیج فارس، دریای عمان، دریای خزر  –ی جوی هابینی و صدور هشدارها در خصوص پدیدهبررسی و ارائه پیش

 مطابق طرح ناوتکس

 ی هاتغییرات غیر متعارف دما، وزش بادهای شدید، بارش -و اخطارهای شرایط حاد جوی هااتخاذ تدابیر لازم برای صدور اطلاعیه

 ی خشک و تر و..هادورهی گرد و خاک، هاسنگین، تگرگ، توفان

 ی لازم از بلایای جوی و خشکسالی به مراجع ذی ربطهاارائه پیش بینی 

 پیش بینی پتانسیل آلودگی هوا جهت بهره برداری مبادی ذی ربط 

 تامین نیازهای پیش بینی اوضاع جوی برای کاربران در سطح کشور 

 ت کشور و عنداللزوم اطلاع رسانی و صدور هشدارهای به موقعبررسی وضعیت آلودگی هوا به ویژه در شهرهای صنعتی و پرجمعی 

 های جدید در حوزه هواشناسی به منظور ارتقاء دقت پیش بینیهاو فناوری ها، روشهامطالعه مستمر در خصوص رویه 

 های دیده بانی ایستگاههای هواشناسی در جهت صدور پیش بینی و پیش آگاهیهابررسی و پایش به هنگام گزارش. 

 ی تحقیقاتی هاهمکاری و مشارکت در تهیه و اجرای طرح 

 ی تخصصی در جهت ارتقاء کیفی خدمات پیش بینی هواشناسی هاو پروژه ها، دستور العملها، برنامههاارائه طرح 

 سدها، شهرسازی و غیرههاارائه نظرات و پیشنهادات در خصوص مکان یابی فرودگاه ، 

 ی منطقه ای، قاره ای و جهانی با همکاری واحدهای مربوط و نظارت بر حسن اجرای آنهاهاتهیه قراردادها و توافقنامه 
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 ی کاری سازمان جهانی هواشناسی و سایر مجامع تخصصیهامشارکت درگروه 

 ی کاری سازمان جهانی هواشناسی و سایر مجامع تخصصیهامشارکت در گروه 

 ی جوی و ارائه مشاوره به های پیش یابی سطوح متفاوت و همچنین پدیدههای پروازی شامل نقشههاآماده سازی و ارائه پوشه

 خدمه پروازها

 ی نوین ماهواره ای و راداریهای دیده بانی و همچنین فناوریهابررسی و ارائه پیشنهاد در خصوص اصلاح، بهبود و توسعه شیوه 

  ارائه طریق، راهنمایی و آموزش کارشناسان در انجام وظایف محوله 

 ی تخصصی لازم به مسئولین ذی ربطهائه گزارشارا 

به صراحت به وظیفه پیش بین برای پایش و صدور اخطارهای لازم برای  23و 23و 9شود در بندهای میهمان طور که ملاحظه 

 هاگزارش و پایش منظم هابه آماده سازی پیش بینی 28و  19، 12ی سیل آسا و وقوع سیلاب اشاره شده است. و در بندهای هابارش

 اشاره شده است. های لازم به دستگاههابرای صدور پیش بینی و صدور پیش آگاهی

 

 هایقابلیت و دانش تجهیزات، مقایسه ساختار و اجزای سازمان هواشناسی مانند منابع مالی، -2-6

استاندارد سازمان هواشناسی با مدل میافزاری و غیره بر اساس آمار و اطلاعات رسنرم و افزاریسخت

 المللیبین
 ها )تجهیزات(ایستگاه 

ی هواشناسی و بخصوص برای های جوی مورد نیاز برای تمام کاربران دادههای هواشناسی مهمترین پایگاه برای تهیه دادههاایستگاه

 باشد.میی ذیربط هانتخصصان و کارشناسان هواشناسی و سایر دستگاه

شوند . شکل میی هواشناسی موجود در آن و کاربری آنها به چند دسته کلی تقسیم هابر اساس میزان و دقت ابزار هاایستگاه

 را نمایش میدهد. هاتعداد و انواع این ایستگاه4

 5533نوع مختلف از ایستگاههای هواشناسی در مجموع بیش از  23هم اکنون سازمان هواشناسی کشور با در اختیار داشتن بالغ بر

، ی هواشناسی و صدور پیش آگاهیها( در اقصی نقاط کشور نسبت به جمع آوری، پردازش و تحلیل داده2-2ایستگاه هواشناسی)شکل 

باشد.به این ترتیب سازمان هواشناسی در شرایط فعلی میو ارائه خدمات به کاربران مختلف مشغول میی جوی و اقلیهاپیش بینی

ی خودکار مجموعا هاباشد.که با احتساب ایستگاهمیایستگاه همدیدی تکمیلی  238ایستگاه همدیدی )سینوپتیکی ( اصلی  193دارای 

 .باشدمیارائه نمایند ، ی جوی نسبتا کاملی را هاایستگاه که میتوانند داده 415

باشند. میی جوی بسیار با اهمیت های جو بالا برای پیش بینیهای استخراج شده از ایستگاههای زمینی دادههاعلاوه بر ایستگاه

پیش ی این شهرها استقرار دارند پایگاه ارسال رادیو سوند دارد.برای هاشهر کشور که عموما در فرودگاه 15سازمان هواشناسی در 

، های تندری، گردبادها و گردآبهای حدی و نامتعارف همچون طوفانهای جوی محلی و پدیدههای دقیق تر بخصوص پدیدههابینی

باشد. سازمان میی دارای پایگاه راداری های غیرمترقبه نیازمند ایستگاههاتند بادهای ناگهانی، رعد و برق و صاعقه و سایر پدیده

ی کشور را بخود اختصاص داده هاایستگاه بالاترین سهم از ایستگاه 3153ی باران سنجی با هاباشد. ایستگاهمیادار ر 9هواشناسی دارای 

 شود.میی سازمان را شامل هادرصد کل ایستگاه 59اند. که بیش از 



232            هیأت ویژۀ شناسی و هواشناسیاقلیمکارگروه 

 هاگزارش ملی سیلاب

 
 هاانواع ایستگاههای هواشناسی به تفکیک تعداد آن -6 -2شکل

 

 نیروی انسانی  

باشد .عامل میدر ارتباط  هامهمترین رکن در هر سازمانی است. بخصوص در مشاغلی که با سلامت و آسایش انساننیروی انسانی 

هواشناسی کشور در  نیروی انسانی در سازمان هواشناسی کشور به دو دلیل بسیار با اهمیت و از حساسیت زیاد برخوردار است.

پست سازمانی در 3828به تایید معاونت توسعه و سرمایه انسانی ریس جمهور رسیده است 1381تشکیلات تفصیلی خود که در سال 

بایست در شیفت میدرصدپست سازمانی، کارکنانی که  35باشدتنها چیزی بالغ بر میپست آن در تصدی  1329اختیار دارد که تنها 

ی سازمانی هابیانگر تعداد پست 1-2در طول شبانه روز و بدون هیچ وقفه ای حتی در تعطیلات به کار بپردازند.جدول کاری طاقت فرسا 

 باشد.میو نیروهای شاغل به تفکیک ادارات کل و ستاد 

 
 ی سازمانی و نیروهای شاغل به تفکیک ادارات کل و ستاد مرکزی سازمان هواشناسی کشورهاپست-1-2 جدول

 مجموع شاغلین ی با نام هاتعداد پست ی بلاتصدیهاتعداد پست تعداد پستهای دارای تصدی تعداد پست سازمانی  اداره کل هواشناسی  ردیف

 82 2 49 82 142 آذربایجان شرقی  1

 93 2 49 94 122 آذربایجان غربی 2

 29 13 43 59 131 اردبیل 3

 111 14 58 89 152 اصفهان 4

 23 3 51 23 91 البرز 5

 43 1 43 38 92 ایلام 2

 45 5 29 43 139 بوشهر 9

 55 3 89 52 148 تهران 9

 52 4 42 49 84 چهارمحال و بختیاری  8

 43 9 93 32 132 خراسان جنوبی 13

 83 11 92 98 155 خراسان رضوی 11

 42 3 32 42 93 خراسان شمالی 12

 98 12 89 93 193 خوزستان  13

 42 4 43 42 92 زنجان 14

 45 3 49 42 98 سمنان 15
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 مجموع شاغلین ی با نام هاتعداد پست ی بلاتصدیهاتعداد پست تعداد پستهای دارای تصدی تعداد پست سازمانی  اداره کل هواشناسی  ردیف

 52 4 92 52 139 سیستان و بلوچستان  12

 84 2 133 99 181 فارس  19

 34 2 52 32 94 قزوین 19

 32 3 32 32 24 قم 18

 29 11 51 52 139 کردستان 23

 94 9 92 29 138 کرمان  21

 22 15 28 51 123 کرمانشاه  22

 33 3 49 33 91 کهگیلویه و بویراحمد 23

 23 5 49 55 133 گلستان  24

 49 5 99 42 118 گیلان  25

 21 3 53 59 111 لرستان 22

 85 3 51 82 143 مازندران 29

 39 2 22 35 89 مرکزی 29

 99 4 29 93 153 هرمزگان 28

 42 1 49 41 99 همدان 33

 51 9 28 44 113 یزد 31

 251 39 129 213 393 ستاد مرکزی 32

 2132 233 2323 1832 3828 جمع 

 

 

 
 های سازمانی و مجموع شاغلین سازمان هواشناسی به تفکیک استانهاعداد پست -3-2شکل

 

پست مصوب  193و  181پست مصوب در رده  اول و استان فارس و خوزستان به ترتیب با  393به این ترتیب ستاد مرکزی با 

پست مصوب در دو ردیف آخر  91و  91کهکیولویه و بویر احمد و البرز به ترتیب با ی های دوم و سوم قرار دارند.استانهادر ردیف

 قرار دارند.

پست دارای تصدی در ردیف دوم و  89ی اصفهان با هادر ردیف اول و استان 213نیز ستاد مرکزی با  هااز لحاظ تصدی پست

ی کهکیلویه و بویر هاردیف سوم قرار دارند.و همچنان استان پست دارای تصدی به طور مشترک در 82مازندران و آذربایجان شرقی با 
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ی دارای تصدی در استان تهران را با هادر صورتی که تعداد پستی آخر قرار دارند. هاپست دارای تصدی در ردیف 23و  33احمد با 

درصد آن در  14.5از شاغلین یا نفر  332ی دارای تصدی ستاد مرکزی  علاوه کنیم از کل شاغلین در سازمان هواشناسی  هاپست

 باشند. میپایتخت کشور مشغول کار 

  آموزش 

ی نوین از یک طرف و تنوع نیازها وافزایش سطح آگاهی متخصصین و مردم از اطلاعات هواشناسی و ارتقا هارشد روز افزون فناوری

و اطلاعاتی که از طرف سازمان هواشناسی در اختیار مردم و کاربران قرار میگیرد دقیق تر و  هاشود تا دادهمیانتظارات آنها سبب 

منطبق با استانداردهای جهانی باشد. دستیابی به این مهم جز با افزایش سطح دانش کارشناسان و متخصصان هواشناسی امکان پذیر 

آشنا بوده و  هاجهان و مدرن ترین ابزارها و فناوریمیی علهابایستی با آخرین دستاوردمینیست. لذا کارشناسان هواشناسی 

ی آموزشی منظم و با حضور متخصصان امر از ضروریات این هاببینند. برگزاری دوره های لازم را برای استفاده از این ابزارهااموزش

 باشد.میمساله 

سال  9به دلیل کمبود اعتبارات هزینه ای به مدت  ی آموزشیهادر صورتی که بر اساس گزارش مسئولان هواشناسی این دوره

متوقف شده بود.در پی اجرای اجتناب ناپذیر مقررات سازمان جهانی هواشناسی مبنی بر آموزش اجباری کارکنان، این سازمان اقدام به 

برای برگزاری این  ی آموزشی در سطح وسیعی طی سال گذشته و سال جاری نموده است. با این همه مستنداتیهابرگزاری دوره

تاکنون ارائه نشده است. هم چنین اظهار شد ، با توجه به مفاد تفاهم نامه همکاری فی مابین سازمان هواشناسی کشور و  هادوره

( انتخاب شده است با WMO-RTC1تهران به عنوان مرکز آموزش منطقه ای هواشناسی ) –سازمان هواشناسی جهانی، کشور ایران 

ی آموزشی به کارشناسان کشورهای منطقه ای و هاوظیفه محول شده، سازمان هواشناسی کشور ملزم به اجرای دورهتوجه به این 

 باشد.میجهان 

باید با کیفیت مناسب و به صورت مستمر انجام  های دوره ای سازمان جهانی هواشناسی این سطح از آموزشهابا توجه به نظارت

آموزش کارشناسان ایرانی در مراکز آموزشی کشورهای پیشرفته و سایر مزایا از قبیل تبادل  هادورهشود و در صورت عدم برگزاری این 

 و ارتقای سطح دانش هواشناسی و... نیز دچار مشکل خواهد شد.

سال معطل بوده  9برای  هاحال این سوال مطرح است که در صورت وجود چنین متخصصان زبده در داخل کشور چرا این دوره

چگونه مرتفع خواهد شد؟ در این زمینه نیز اطلاعات دقیقی از طرف  هاو آیا هم اکنون شرایط مالی و اعتباری برگزاری این دوره است.

 سازمان هواشناسی در اختیار کارگروه قرار نگرفته است.

   بودجه 

باشد. میشود که نیازمند نگهداری و به روز رسانی و توسعه مییی تامین های جوی روزانه از سراسر کشور از طریق پایگاههاداده

ی زمینی و سطح بالا از ضروریات هازیادی برخوردار است. لذا گسترش ایستگاهمیکشور ایران بدلیل شرایط توپوگرافی خود از تنوع اقلی

یف محوله به خصوص فعال نگه داشتن علاوه بر آن انجام کارآمد و موثر وظا باشد.مییک پایش دقیق و منظم شرایط جوی کشور 

ی پیشرفته هواشناسی هوانوردی برای ارتقاء ایمنی پرواز، ارسال و هاایستگاههای هواشناسی فرودگاههای کشور و تجهیز آنها به سامانه

کوچک مقیاس ی حدی و گاه هاافزایش دقت در پیش بینی پدیده تبادل اطلاعات هواشناسی و عمل به وظایف و تعهدات بین المللی،

باشد. تحقق این میی تندری و .... نیازمند ابزارهای دقیق، با پوشش و پراکنش منطقه ای  منظم هاآسا و طوفانی سیلهاچون بارش

ی اخثصاصی به این هاباشد. اطلاعات ارائه شده در مورد بودجهمیی سازمان های متناسب با ماموریتهامهم نیازمند اختصاص بودجه

ی بودجه ای ارائه نشده است تحلیل هاباشد. چون بودجه اظهار شده به تفکیک ردیفمیسه سال اخیر به شرح جدول زیر گروه در 

کفایت یا عدم کفایت بودجه ،بخصوص بودجه عمرانی امکان پذیر نبود. لذا ضرورت دارد سازمان بودجه تفضیلی خود را به تفکیک 

 .(2-2)جدول  دجه ای ارائه نمایدی بوهای مصوب و کمبودهانیازها و بودجه
  

_______________________________________________________________________________________ 
1 -WMO Regional Training Center 
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 وضعیت اعتبارات هزینه ای سازمان هواشناسی کشور)ارقام به میلیون ریال( -6-2 جدول

 1389سال  1389سال  1382سال 

 اختصاصی پیشنهادی متفرقه مصوب متفرقه عملکرد

333.421 13.933 351.993 29.533 998.315 225.333 

 

  مقایسه تطبیقی 

ی اخیر کشور و همچنین تحلیل توانایی آن هایک قضاوت صحیح در مورد عملکرد سازمان هواشناسی در مورد سیلبرای انجام 

ی موفق در مدیریت های همتراز و سازمانهای جوی مشابه نیازمند یک مقایسه اجمالی با سازمانهادر مواجهه درست با پدیده

ان اطلاعاتی که سازمان هواشناسی کشور ایران در اختیار این کارگروه قرار طلبد.در این بخش بر اساس میزمیی مشابه را هاخطر

مقایسه را با  هاداده است پرداخته شده است. لازم به ذکر است بدلیل ضعف اطلاعات یا عدم همزمانی یا تفاوت در مقیاس داده

 مشکل مواجه کرده است.

 المللی مقایسه بین 

پردازد.)اطلاعات برگرفته از تارنمای سازمان میبه بررسی سهم امکانات هواشناسی کشور ایران در مقیاس جهانی  3-2جدول 

 هواشناسی جهانی(

 
 بررسی و مقایسه امکانات هواشناسی در مقیاس جهانی-1-2 جدول

 سهم از کل  ایران جهان عنوان 

 کیلومترمربعمیلیون 153 مساحت خشکی

 کیلومتر مربع 1249185بالغ بر 

 یک درصد

 هفت درصد میلیون کیلومتر مربع322 مساحت دریاها و...

 0 تمرکز عمدتا بر هواشناسی فرودگاهی و جاده ای حوزه در سه دهه اخیر33بیش از  گستره خدمات هواشناسی و اقلیم شناسی

 0 کیلومتر مربع53ساعت برای  3هر  برای یک کیلومتر مربع دقیقه13هر  شاخص تفکیک زمانی و مکانی پیش بینی

 نه صدم درصد PEچهارده  PEشانزده  توان پردازش سوپر کامپیوتر

 0 صفر 8 تعداد مدلهای استاندارد پردازش و پیش بینی

 هفت هزارم درصد 90 13000 ایستگاههای همدیدی

 پانزده هزارم درصد 15 1000 ایستگاههای جو بالا

 صفر درصد صفر 7000 کشتی هواشناسی و تحقیقاتی

 دو هزارم درصد 2 1000 بویه ثابت

 صفر درصد صفر 1000 بویه شناور

 پنج هزارم درصد 5 1000 رادارهای هواشناسی

 صفر درصد صفر 3000 هواپیماهای تجاری هواشناسی

 صفر درصد صفر 16 ی هواشناسیهاماهواره

 صفر درصد صفر 50 ی تحقیقاتیهاماهواره

 صفر درصد صفر 61 ی کمکیهاماهواره

 صفر درصد صفر 300 ی در حال نصبهاماهواره

 دوصدم درصد 26 115477 تعداد بولتن منتشره

 

ی هواشناسی های جو بالا و و رادارهاشود سازمان هواشناسی کشور ایران در مواردی چون تعداد ایستگاهمیهمان طور که ملاحظه 

ی هاتوجه به وسعت و تنوع توپوگرافی آن بسیار پایین تر از استاندارد جهانی قرار دارد. این دو ابزار در پایش و پیش بینی پدیدهبا 

 های تحقیقاتی نیز بر دقت و سرعت هشدارها و پیش بینیهای تحقیقاتی و ماهوارههاحدی بسیار ضرورت دارند. گو این که کشتی

ی کمتر نسبت به های جو بالا بدلیل هزینههالی در شرایط فعلی افزایش تعداد رادارهای هواشناسی و ایستگاهباشند. ومیبسیار موثر 

 ی ضرورت دارد.هاسایر ابزار



243            هیأت ویژۀ شناسی و هواشناسیاقلیمکارگروه 

 هاگزارش ملی سیلاب

در مقایسه ای دیگر بر اساس اطلاعات مندرج در تارنمای سازمان هواشناسی جهانی گرد آوری شده است . در اینجا 4-2جدول شماره 

و کشور ایران مورد مقایسه قرار بگیرد. همچنین سرانه ای از  GDPاز  هایری از سهم بودجه هواشناسی  این کشورسعی شده است تصو

 هزینه آنان در این بخش با توجه به وسعت کشورهای مورد نظر ارائه گردد.

 
 مقایسه منطقه ای و بین المللی سازمان هواشناسی کشور -4-2 جدول

 کشور

محل تامین بودجه به 

فعالیت  درصد

 تجاری

بودجه هواشناسی 

 )میلیون دلار(

GDP 

دلار( میلیون)  

سهم بودجه هواشناسی از 
GDP 

سرانه هزینه هواشناسی به هر 

 کیلومتر

مساحت نسبت به 

بخش  ایران

 دولتی

بخش 

 دولتیغیر

 %613 556 0.00032 16,768,100 5449 دارد 0 %100 آمریکا

 %1063 37 0.0003 2,096,777 633 دارد %29 %71 روسیه

 %23 1708 0.00013 4,919,563 632 0 0 %100 ژاپن

کره 

 جنوبی
100% 0 0 631 1,304,554 0.00048 6313 6% 

 %3 12558 0.00089 579,680 515 دارد %63.50 %36.50 سویس

 %40 428 0.0001 2,806,428 274 دارد %38 %62 فرانسه

 %475 33 0.00016 1,560,372 253 دارد %21 %79 استرالیا

 %619 22 0.00012 1,826,769 219 دارد %22 %78 کانادا

 %22 528 0.00005 3,730,261 204 0 %0 %100 آلمان

 %19 511 0.00007 2,149,485 153 ممنوع %1.50 %98.50 ایتالیا

 %48 0 0 1,786,797 100 0 %0 %0 هند

 %31 177 0.00006 1,393,040 88 دارد %20 %80 اسپانیا

 %169 21 0.00025 231,876 57 ممنوع %7.40 %92.60 قزاقستان

 %17 126 0.00018 185,788 34 0 %0 %100 نیوزیلند

 %0 19 0.00006 492,783 30 دارد %0 %100 ایران

 %21 74 0.00008 313,159 24 ممنوع %0 %100 مالزی

 %54 6 0.00007 73,560 6 دارد %0.04 %99.60 آذربایجان

تاجیکستا

 ن
100% 0% 0 0.84 8,508 0.0001 6 9% 

 %12 0.69 0.00002 7,226 0.13 ممنوع %3 %97 قرقیزستان

 %94 0.01 0 11,516 0.0123 ممنوع %0 %100 مغولستان

 %131 0 0 0 در دسترس نیست 0 %0 %0 عربستان

 %28 0 0 56,796 در دسترس نیست دارد %20 %80 ازبکستان

 %594 0 0 9,240,270 در دسترس نیست 0 %0 %0 چین

 %193 0 0 822,135 در دسترس نیست 0 %0 %0 ترکیه

 

ی اروپایی همچون اسپانیا، آلمان، فرانسه  و هاشود بودجه سازمان هواشناسی ایران در قیاس با کشورمیهمان طور که ملاحظه 

شرایط بسیار بهتری دارند خیلی کمتر است. حتی در مقایسه با  میاقلیایتالیا که هم از لحاظ وسعت و هم از نظر تنوع توپوگرافی و 

آذربایجان و  تری قرار دارد. البته در مقایسه با چند کشور قرقیزستان،کشورهایی همچون قزاقستان و نیوزلند نیز در سطح پایین

با ایران قابل قیاس نیستند. و همچنین میتاجیکستان وضعیت بسیار بهتری دارد که این کشورها نیز از لحاظ وسعت و تنوع اقلی

 .(5-2)جدول  ی هواشناسی جهانی ندارندهاجایگاهی در رده
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 مقایسه منطقه ای و بین المللی سازمان هواشناسی کشور -5-2 جدول

 کشور

 نیروی انسانی
مساحت نسبت 

 به ایران

های تعداد ایستگاه

 همدید اصلی

های بولتن

 منتشره

رادادهای 

 هواشناسی

ایستگاه سنجش 

 آلودکی هوا

زیرساخت 

 هواشناسی

تنوع 

 اقلیمی

ماهواره 

 اختصاصی

تحقیقات 

 کل هواشناسی
سهم 

 تحصیلات عالی

 آمریکا
فاقد 

 اطلاعات
 بسیار مطلوب دارد دارد بسیار مطلوب 166 220 66147 667 %613 فاقد اطلاعات

 بسیار مطلوب دارد دارد مطلوبنسبتا  48 38 3329 1152 %1063 %29 35,000 روسیه

 بسیار مطلوب دارد ندارد بسیار مطلوب 36 29 21661 293 %23 0 5,289 ژاپن

کره 

 جنوبی
 بسیار مطلوب دارد ندارد بسیار مطلوب 9 10 154 99 6% 80% 1,320

 بسیار مطلوب دارد ندارد بسیار مطلوب 12 5 32 203 %3 0 0 سویس

 بسیار مطلوب دارد ندارد بسیار مطلوب 28 27 356 205 %40 %33 3,492 فرانسه

 بسیار مطلوب دارد ندارد بسیار مطلوب 23 67 753 784 %475 %79 1,667 استرالیا

 بسیار مطلوب دارد دارد بسیار مطلوب 59 31 428 891 %619 %49 1,656 کانادا

 مطلوببسیار  دارد ندارد بسیار مطلوب 43 23 549 236 %22 %18 2,313 آلمان

 بسیار مطلوب دارد ندارد بسیار مطلوب 20 22 139 183 %19 %8 900 ایتالیا

 بسیار مطلوب دارد دارد مطلوب 20 0 121 496 %48 %49 5,991 هند

 بسیار مطلوب دارد ندارد بسیار مطلوب 26 15 196 133 %31 %0 0 اسپانیا

 0 0 ندارد 0 8 0 21 86 %169 %34 3,363 قزاقستان

 بسیارمطلوب دارد ندارد بسیار مطلوب 10 9 92 114 %17 %73 225 نیوزیلند

 0 0 دارد نامطلوب 2 9 26 79 %0 %24 2,550 ایران

 0 0 ندارد مطلوب 4 12 33 35 %21 %22 1,020 مالزی

آذربایجا

 ن
 0 0 ندارد 0 0 2 12 73 54% 32% 1,795

تاجیک

 ستان
 0 0 ندارد 0 1 4 3 30 9% 60% 780

قرقیزس

 تان
 0 0 ندارد 0 1 0 3 8 12% 32% 487

 0 0 ندارد 0 4 0 20 41 %94 %19 62 مغولستان

 0 0 ندارد 0 0 1 50 88 %131 %0 0 عربستان

 0 0 ندارد 0 1 3 6 39 %28 %20 1,737 ازبکستان

 بسیار مطلوب دارد دارد مطلوب 15 1 108 423 %594 %0 0 چین

 بسیار مطلوب 0 ندارد مطلوب 2 18 40 139 %193 %0 1,161 ترکیه

 

در این جدول امکانات سازمان هواشناسی با برخی کشورهای منطقه و جهان مقایسه شده است. از لحاظ نیروی انسانی در قیاس با 

منطقه چه به و وسعت شرایط پایین تری دارد . ولی در قیاس با کشورهای میکشورهایی همچون فرانسه و آلمان با توجه به تنوع اقلی

 باشد.میشرایط مطلوبی را دارا میلحاظ وسعت و چه به لحاظ تنوع اقلی

ی همدید اصلی و رادار هم در قیاس با کشورهای اروپایی و هم در قیاس با کشورهای منطقه به لحاظ هاولی از لحاظ تعداد ایستگاه

 دهد. میوسعت و تنوع شرایط مطلوبی را نشان ن

 ی کشور ایران.هاسازمان هواشناسی نسبت به مدل استاندارد و با توجه به ویژگی هاو نارسایی هامشخص نمودن کمبود
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سازمان هواشناسی نسبت به مدل استاندارد و با توجه به  هاو نارسایی هامشخص نمودن کمبود-2-3

 ی کشور ایران هاویژگی
یک برداشت درست از نقاط قوت و ضعف سازمان هواشناسی همان طور که در ابتدای گزارش نیز ملاحظه شد برای دستیابی به 

ی مختلف اجرایی کشور سوال هاکشور برای ارائه یک پیش بینی به موقع ، دقیق و قابل اعتماد برای کار بران و تصمیم گیران عرصه

ی دریافتی به هاسال و پاسخسوال ریزتر برای سازمان هواشناسی کشور ار 12ارسالی از نهاد ریاست جمهوری در قالب  5کلی شماره 

 گیرد.میاضافه مستندات ارائه شده در هر بخش به تفکیک مورد تجزیه و تحلیل قرار 

  منابع مالی 

 آیا منابع مالی سازمان برای انجام وظایف محوله به نحو مطلوب فراهم است؟ 

 سازمان هواشناسی در این مورد چنین پاسخ داده است :

 بررسی است: به شرح ذیل قابل خیر، این موضوع از دو منظر 

ی سرمایه ای به صورت اسناد خزانه اسلامی به سازمان تخصیص داده شده است و به دلیل های تملک داراییهاالف( اعتبارات طرح

جذب آن مهیا نگردیده است.  امکان 1389ی پیش رو و عدم پیشرفت فیزیکی قراردادهای منعقده با پیمانکاران در سال هامحدودیت

( قانون بودجه که تا زمان سررسید مصرف نشده)نامه 5حتی مجوز پرداخت نقدی اعتبارات تخصیص یافته از محل بند)ز( تبصره )

 ( نیز علی رغم پیگیریهای صورت گرفته مثمر ثمر نبوده است.1389 / 13 / 22مورخ 582992شماره 

/  331-31-9232هاد درج سه تبصره جدید از سازمان به وزارت متبوع طی نامه شماره پیشن 1389سال  بودجه ب( برای لایحه

با  ی زیانباری چون سیلهادقیقاً اشاره به پدیده و دلایل توجیهی،  ارسال گردیده که یکی از آنها در مبانی 1389/  39/  25دب مورخ 

 میلیارد ریال به شرح ذیل داشته است: 5،333اعتباری پیشنهادی 

 مبانی و دلایل توجیهی:

یی چون سیل ، هابه منظور پیشگیری و پیش آگاهی و در نتیجه مدیریت ریسک حوادث غیر مترقبه و کاهش آثار زیانبار پدیده

توفان، خشکسالی، سرمازدگی، تگرگ و از میان رفتن محصولات کشاورزی و ... ، که در طی سال خسارات هنگفتی به جان و مال مردم 

ی هاماید و تبعات اقتصادی و اجتماعی بسیاری به دنبال دارد سازمان هواشناسی کشور می توانند به شرط تکمیل زیرساختوارد می ن

ی مترتب و تصمیم هاسخت افزاری و نرم افزاری و تکمیل شبکه پایش هواشناسی و سامانه هشدار سریع نقش بسزایی در کاهش هزینه

 سازی قبل از بروز بحران داشته باشد.

 متن پیشنهاد:

  13تبصره 

( مبالغ زیر اختصاص می 2( قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت )29در اجرای بند)م( ماده) -الف

 یابد:

ب ( قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصو13( ریال از محل منابع ماده)5،333،333،333،333معادل پنج هزار میلیارد )

به سازمان هواشناسی  1399/  32/  31( قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور مصوب 12و از محل منابع ماده ) 29/11/1393

 کشور.

میلیارد ریال که طرح مطالعه، ارتقاء، تجهیز و  13،933همچنین طرح جدیدی نیز در نامه مورد اشاره با اعتبار پیشنهادی بالغ بر     

میلیارد ریال در راستای اجرای ماده  12،352پایش، پردازش، پیش بینی و هشدار سریع با اعتباری مورد نیاز بالغ بر  تکمیل شبکه ملی

 قانون هوای پاک مرتبط با موضوع بوده است.  22

 133 / 32ای به شماره ضرورت سرمایه گذاری بنیادین و انتظار پشتیبانی و تخصیص منابع خارج از ظرفیت بودجه نیز طی نامه  

طی نامه وزیر وقت راه و شهرسازی به استحضار رهبر معظم انقلاب)مد ظله العالی( و رییس جمهور  1389 / 32 / 19مورخ  15999 /

دستور بررسی و اقدام به سازمان برنامه و  1389/  32/  23مورخ  19439محترم رسیده و رئیس جمهور محترم نیز طی نامه شماره 
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معاون هماهنگی، پیگیری ویژه و خدمات  1389 / 33 / 39مورخ  28311اند. پاسخ نامه مزبور نیز طی نامه شماره بودجه ارسال داشته 

در این خصوص  1382مدیریت دفتر رئیس جمهور به وزارت متبوع ارسال گردیده است که به پیوست به همراه مکاتبه مرتبط، در سال 

وزیر وقت راه و شهرسازی به معاون اول محترم رئیس جمهور و همچنین  1382 / 38 / 25مورخ  49992 / 133 / 32به شماره 

وزارت متبوع به رئیس جمهور  1389/  32/  14مورخ  1235/  133/  32مکاتبات صورت گرفته در سالجاری شامل نامه شماره 

یریت بحران کشور به حضور ارسال این سازمان به رئیس سازمان مد 1389/  31/  29/ دب مورخ  332-31-239، نامه شماره محترم

 گردد.می

 بررسی پاسخ:

با بررسی مستندات ارائه شده توسط سازمان هواشناسی و جلسه حضوری با مسولان اداری و مالی سازمان میتوان اذعان کرد که 

ی های ارسالی ) دادههاسوندی هواشناسی بخصوص بخش رادار ،تعداد و کیفیت رادیو هامنابع مالی سازمان برای تهیه و تجهیز ایستگاه

ی ساخت داخل هم به جهت دقت و هم به هاباشند. رادارها و رادیو سوندمیباشد. عمده این تجهیزات وارداتی میجو بالا( بسیار اندک 

مورد نیاز پیش باشد. ولی این رویه باید تداوم داشته باشد تا بتدریج کشور در این دو مورد که بشدت میجهت تعداد نیازمند زمان 

ی ساخت کشور امیدوار هاباشد خود کفا گردد.کارشناسان هواشناسی نیز به تکمیل و ارتقا کیفیت دستگاهمیی هواشناسی هابینی

 بودند.

دهد. همان طور میمقایسه بودجه کل و بودجه سرانه کشور ایران را با چند کشور همسایه و چند کشور اروپایی نشان  4-2شکل 

دهد. ولی در قیاس میم بودجه کل و سرانه کشور ایران در قیاس با کشورهای اروپایی بسیار اندک و تفاوت فاحشی را نشان که میبینی

ایران در قیاس با کشورهای منطقه بسیار میمنطقه ای شرایط نسبتا قابل قبولی دارد. ولی این نکته را باید اذعان نمود که تنوع اقلی

 مترتب با آن بسیار بیشتر است.میعیت جغرافیایی مخاطرات اقلیبیشتر و همچنین بدلیل موق

 

 
 مقایسه بودجه کل و بودجه سرانه کشور ایران در قیاس با کشورهای دیگر-4-2شکل

 

  نیروی انسانی 

پراکنش نیروی انسانی سازمان را بر اساس توزیع مدرک و تخصص که از طرف سازمان در اختیار کارگروه قرار داده  2-2جدول 

 دهد.میشده است نشان 
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 تعداد نیروی انسانی سازمان بر اساس طبقه بندی حرفه ای -2-2جدول 

 دکتری کارشناسی ارشد کارشناسی کاردانی جنسیت ایبندی حرفهتعداد کارکنان براساس طبقه

 مدیریت

 2 40 15 1 58 زن

 11 380 342 11 749 مرد

 13 420 357 12 807 جمع

 متخصصان هواشناسی

 10 136 77 3 229 زن

 15 693 798 65 1607 مرد

 25 829 875 68 1836 جمع

 ی هواشناسیهاتکنسین

 ـــ ـــ ـــ 0 0 زن

 ـــ ـــ ـــ 4 16 مرد

 ـــ ـــ ـــ 4 16 جمع

 متخصصان هیدرولوژی

 0 زن
    

 0 مرد
    

 0 جمع
    

 ی هیدرولوژیهاتکنسین

 0 زن
 

 ـــ ـــ ـــ

 0 مرد
 

 ـــ ـــ ـــ

 0 جمع
    

 اقلیم شناسان

 1 5 0 ـــ 6 زن

 0 8 1 ـــ 9 مرد

 15 جمع
 

1 13 1 

 (هامحققان)پژوهشکده

 8 11 5 0 24 زن

 13 8 2 0 23 مرد

 21 19 7 0 47 جمع

 کادر پشتیبانی

 1 59 118 18 218 زن

 1 75 169 47 580 مرد

 2 134 287 65 798 جمع

 دیگر

 0 2 1 0 3 زن

 0 0 0 0 0 مرد

 0 2 1 0 3 جمع

 

صدور هشدارها ی جوی و هاونقشه ها،مراقبت از تجهیزات ، تحلیل و تفسیر داده هانیروی انسانی مهمترین رکن در جمع آوری داده

ی مختلف اداری و تخصصی با برخی هامقایسه توزیع نیروی انسانی سازمان هواشناسی ایران در بخش باشد.میلازم  هاو اخطاریه

کشورهای همسایه و صاحب نام در زمینه هواشناسی در جهان قضاوت در زمینه نقاط قوت و ضعف سازمان هواشناسی ایران از لحاظ 

 .(9-2)جدول  نمایدمی نیروی انسانی آسان
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 هامقایسه تعداد کارکنان بر اساس طبقه بندی حرفه ای در سازمان هواشناسی کشوربا سایر کشور -1-2جدول 

 مصر چین استرالیا ایران ترکیه ایتالیا اسپانیا فرانسه جنسیت تعداد کارکنان بر اساس طبقه بندی حرفه ای

 مدیریت

 4 2858 91 58 2 0 7 27 زن

 21 4748 221 749 244 20 18 23 مرد

 17 7606 311 807 246 20 25 50 جمع

 هواشناسی

 40 11113 89 229 66 12 141 143 زن

 152 18156 195 1607 130 296 278 361 مرد

 112 29269 284 1836 195 308 419 504 جمع

 ی هواشناسیهاتکنسین

 0 2036 18 0 13 3 166 183 زن

 622 3205 58 16 666 436 293 778 مرد

 622 5241 76 16 679 439 459 961 جمع

 متخصصان هیدرولوژی

 1 0 16 0 0 0 0 5 زن

 11 0 30 0 0 0 0 6 مرد

 12 0 46 0 0 0 0 11 جمع

 ی هیدرولوژیکیهاتکنسین

 0 0 9 0 0 0 0 2 زن

 15 0 9 0 0 0 0 3 مرد

 15 0 18 0 0 0 0 5 جمع

 اقلیم شناسان

 0 2127 20 6 0 0 0 33 زن

 10 1720 24 9 0 0 0 27 مرد

 10 3847 44 15 0 5 0 60 جمع

 محققان

 6 1933 17 24 3 0 0 53 زن

 16 1078 55 23 53 0 0 149 مرد

 22 3011 72 47 56 0 0 202 جمع

 کادر پشتیبانی

 126 0 در مقابل228 218 7 0 0 338 زن

 499 0 158 580 33 0 0 524 مرد

 725 0 386 798 40 15 327 862 جمع

 دیگر

 0 0 150 3 71 0 0 900 زن

 0 0 554 0 225 0 0 195 مرد

 0 0 704 3 296 0 0 285 جمع

 

 بررسی پاسخ:

در قیاس با سایر کشورها از لحاظ نیروی انسانی وضعیت بسیار بهتری دارد. دو  شود سازمان هواشناسی ایرانمیهمان طور که دیده 

بچشم میخورد. بخش مدیریتی سازمان سهم قابل  هااساسی در توزیع نیروی انسانی هواشناسی ایران در مقایسه با سایر کشورنقص 

 25نفر ، اسپانیا  53باشد. فرانسه  میباشد که در قیاس با سایر کشورها پدیده  با بهنجاری میملاحظه از نیروی انسانی مشغول به کار 

نفر در مقایسه با  1932نفر ایران قرار دارند.تعداد کارشناسان هواشناسی ایران با تعداد  939نفر در مقابل  244کیه نفر تر 23نفر،ایتالیا 

باشد.در مقابل در مینفر استرالیا قرار دارد.که باز هم عدد قابل ملاحظه ای  294نفر ترکیه و 185نفر اسپانیا ، 418نفر فرانسه، 534

ناس و هیدرولوژیست این اعداد برعکس بوده و در بخش هیدرولوژی هیچ نیرویی در سازمان مشغول بکار ی کارشناسان اقلیم شهابخش

 باشد.مینفر اقلیم شناس بسیار ناچیز  15ایران تعداد مینیست.و با همه تنوع اقلی

 آیا نیروی انسانی متخصص سازمان از نظر تعداد و تجربه و تخصص در حد کفایت است؟  

پاسخ: از نظر تعداد خیر، این موضوع پیشتر در سند نیروی انسانی ارایه شده به سازمان اداری و استخدامی به خوبی نمایان      

به  سازمان در خصوص تخصیص سهمیه استخدامی 1385 / 38 / 28دب مورخ  / 332-31-8359ی شماره هااست. همچنین طی نامه

در خصوص تخصیص و ابلاغ  وزیر محترم راه و شهرسازی 1389 / 38 / 11مورخ  121491 / 133 / 32نفر، نامه شماره  1333تعداد 
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سهمیه استخدامی به سازمان اداری و استخدامی کشور منعکس گردیده است. از دیگر موارد مورد اشاره سازمان در این خصوص  953

 به موارد زیر اشاره داشته اند.

 ی اجرایی هان در مقایسه با سایر دستگاهنامتناسب بودن حقوق و مزایای کارکنا 

  امتیاز با توجه به اینکه برخی از مشاغل این سازمان در معرض خطر  3333عدم ارتقای فوق العاده سختی کار تا سطح

 باشند.میاکسید جیوه میی نیتروژن(و گازهای سهاانفجار)بالن

 ی پرسنلی و هاو اجتناب ناپذیر و در نتیجه به ناچار کاهش هزینهی روزمره هاعدم تکافوی بودجه هزینه ای برای پرداخت هزینه

 نارضایتی کارکنان

 ی آموزشی بدو و حین خدمتهاعدم تقویت مدیریت مرکز آموزش سازمان هواشناسی کشور و در نتیجه عدم برگزاری دوره 

  سی()استعلام اول از سازمان هواشنا درصد پست سازمانی مصوب 52بلا تصدی بودن بالغ بر 

نفر کارشناس مختلف پیش بینی شامل پیش بین هوانوردی،  193استان کشور حدود  31بخش پیش بینی سازمان در کل  در

 31نفر در  123نفر از این تعداد در ستاد سازمان و  53حدود  .(9-2)جدول  باشندمیشاغل میدریایی، کشاورزی و پیش بینی عمو

در ستاد سازمان کمبود چندانی دربخش عملیات  نفر متفاوت است. 9نفر تا  2تعداد پیش بین از باشند. در استانها میاستان شاغل 

نفر پیش بین نیاز است تا بتوانند  153نفر نیاز است. در استانها به حدود  13وجود ندارد، اما برای بخش تحقیقات پیش بینی حدود 

 )استعلام دوم از سازمان(.پاسخگوی نیازهای مختلف پیش بینی در استان مربوطه باشند

 
 پراکنش استانی کارشناسان بخش پیش بینی )استعلام سوم( -9-2 جدول

 تعداد کل اداره کل هواشناسی
 تفکیک مدرک تحصیلی

 دکتری کارشناسی ارشد کارشناسی

 0 7 2 9 آذربایجان شرقی

 0 3 2 5 آذربایجان غربی

 0 2 1 3 اردبیل

 0 8 0 8 اصفهان

 0 1 1 2 البرز

 0 4 0 4 ایلام

 0 1 0 1 بوشهر

 0 5 0 5 تهران

 0 4 0 4 چهارمحال و بختیاری

 0 2 0 2 خراسان جنوبی

 0 4 4 8 خراسان رضوی

 0 3 1 4 خراسان شمالی

 0 2 2 4 خوزستان

 0 2 0 2 زنجان

 0 2 0 2 سمنان

 0 4 1 5 سیستان و بلوچستان

 0 3 3 6 فارس

 0 3 0 3 قزوین

 0 3 2 5 قم

 0 6 0 6 کردستان

 0 2 0 2 کرمان

 0 6 0 6 کرمانشاه

 0 2 1 3 کهگیلویه و بویراحمد

 0 5 1 6 گلستان
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 تعداد کل اداره کل هواشناسی
 تفکیک مدرک تحصیلی

 دکتری کارشناسی ارشد کارشناسی

 1 3 0 4 گیلان

 0 5 0 5 لرستان

 0 4 1 5 مازندران

 0 2 1 3 مرکزی

 0 5 3 8 هرمزگان

 0 0 1 1 همدان

 0 2 1 3 یزد

 2 52 3 57 ستاد مرکزی

 

 بررسی پاسخ:

به تایید معاونت توسعه و سرمایه  1381سازمان هواشناسی کشور در تشکیلات تفصیلی خود که در سال  9-2در بررسی جدول

تنها چیزی بالغ بر  .باشدمیپست آن در تصدی  1329پست سازمانی در اختیار دارد که تنها 3823انسانی ریس جمهور رسیده است

ی هواشناسی و هاکشور توسعه ایستگاهمیبه کستردگی و تنوع اقلیی سازمانی آن اشغال شده است.البته با توجه هادرصدپست 35

در  های هواشناسی و تجمیع این اطلاعات و یافتههابرخورداری از متخصصین مجرب و با انگیزه برای جمع آوری ،ثبت و تحلیل داده

تر بسیار مثمر ثمر خواهد بود. به شرط آن که افراد جذب شده با توجه به ماموریت سازمان که ستاد مرکزی به ارائه پیش بینی دقیق

شود تعداد کثیری از میی مرتبط باشد.آنچه استنباط هاباشد نیروهای کاملا فنی و تخصصی و با تخصصمییک تشکل کاملا تخصصی 

کار اشتغال دارند. این نیروها بدلیل عدم امنیت شغلی تلاش و  نیروهای سازمان نیروهای قراردادی و در غیر پست تخصصی خود به

انگیزه چندانی برای ارتقا شغل و تخصص خود ندارند. با این همه چون هنوز سازمان آمار دقیقی از توزیع تعداد کارکنان بر اساس 

نموده است. قضاوت درستی از کمبود آنها ارائه نمیمدرک تحصیلی و تخصص و همچنین پراکنش جغرافیایی نیروها و وضعیت استخدا

 توان ارائه داد.میی مختلف سازمان نهاتخصص در بخش

باشد.تا تحلیل مناسبی از میی کشور ها.مساله اصلی دیگر عدم ارائه اطلاعات تخصصی کارشناسان پیش بین در ستاد و استان

رائه گردد. این ایراد همچنین در باره مدرک تحصیلی ، رشته ا هاظرفیت کارشناسی کشور و کمبود کارشناسان در ستاد مرکزی و استان

ی میدانی بیانگر آن است که تخصص اکثر این کارشناسان فیزیک و ها،و محل تحصیل کارشناسان پیش بین نیز وجود دارد.بررسی

 باشد.میباشد . ولی قضاوت دقیق تر منوط به ارائه اطلاعات واقعی از سوی سازمان میهواشناسی 

مقایسه تعداد نیروی انسانی شاغل در هواشناسی ایران با چند کشور منطقه اطراف و چند کشور اروپایی را نشان  2-2و  5-2ل شک

باشد.لذا در میی همتراز بسیار بهتر هاشود تعداد کل نیروهای شاغل در ایران نسبت به برخی از کشورمیمیدهد.همان طور که ملاحظه 

ی مرتبط همچون اقلیم شناسی و هیدرولوژی اختصاص یابد تا ضعف تخصصی هااین ظرفیت باید به رشتهصورت نیاز به جذب نیرو 

 سازمان بر طرف گردد. 
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 مقایسه تعداد نیروی انسانی هواشناسی ایران با چند کشور منطقه اطراف و چند کشور اروپایی -5-2شکل

 

 
 ایران با چند کشور منطقه اطراف و چند کشور اروپاییمقایسه تعداد نیروی انسانی کل هواشناسی  -2-2شکل

 

 گذرانند؟میی پیش بینی هاو تحلیل های آموزشی لازم را برای استفاده از مدلهاآیا نیروهای پیش بین دوره

 پاسخ: 

 گذارند.)استعلام اول از سازمان(بله یک دوره حدودا دوازده ماه در بدو استخدام می

ی مختلف پیش بینی مطابق با هاخدمت و کارآموزی اولیه، کارشناسان بطور مداوم در طول خدمت در دوره علاوه بر آموزشهای بدو

در مرکز آموزش سازمان  هاگیرند. غالب دورهمیمنابع آموزشی مصوب سازمان جهانی هواشناسی شرکت کرده و تحت آموزش قرار 

 عات آن بسیار متنوع است و برای نمونه عناوین تعدادی به شرح زیر است:ی آموزشی و موضوهاشود. تعداد دورهمیهواشناسی برگزار 

 ی جویهاالف: دوره آموزشی تحلیل جبهه

 ب: دوره آموزشی ماهواره هواشناسی

 ج: دوره آموزشی رادار هواشناسی 

 ی همرفتیهاد: دوره آموزشی تحلیل سامانه

 ی رادیو سوند و ...هاه: دوره آموزشی تحلیل داده

نفر ساعت آموزش در موضوعات مربوط به پیش بینی در مرکز آموزش سازمان و استانها برگزار  52359سال گذشته بیش از   در دو

 شده است )استعلام دوم از سازمان هواشناسی(.

 بررسی پاسخ:
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ی کلی و هابه ارائه پاسخ ی لازم و دو بار استعلام کتبی ، متاسفانه سازمان هواشناسی هموارههای مکرر و پی گیریهاعلیرغم تلاش

ی آموزشی لازم چه در داخل و چه در خارج از هابدون استناد مبادرت نموده است.و هیچ وقت مستندات قابل قبولی برای ارائه دوره

یک جدول  باشد. وعلیرغم ارسالمیبسیار کلی و فاقد استاندارهای لازم  هاشود این دورهمیکشور ارائه ننمودند. همان طور که ملاحظه 

، در هیچ مورد برنامه مدونی برای الگوی یک کلاس برگزار شده ارائه نشد.با  هاو مشخصات استاندار دوره هااستاندار برای ثبت دوره

ی کوچک مقیاس های جدید و پیچیده بخصوص در زمینه پیش بینیهای نوین و استفاده از نرم افزارهاتوجه به رشد روز افزون فناوری

ی تندری نیازمند باز آموزی مرتب کارشناسان بخش های سیل آسا ، طوفانهای زود گذر و ناگهانی چون بارشهامحلی و پدیدهدر حد 

باشد. که به نظر میرسد عمده کارشناسان تجربه و تخصص خود را در همان محدوده تحصیلات دانشگاهی کسب میپیش بینی 

ی میدانی نیز نشان هان تحصیلات و محل اخذ مدارک این کارشناسان ارائه نشد. بررسینمایند. و در عین حال اطلاعاتی از میزامی

باشد. به همین دلیل گاه استفاده از میی بزگزار شده بسیار نامنظم و بیشتر جنبه تشریفاتی داشته و فاقد کارایی لازم هادهد. دورهمی

 ی جو بالا با دشواری زیادی همراه است..های راداری و دادههای هواشناسی و همچنین  تحلیل دادههای جوی و نقشههاداده

 آیا نیروهای پیش بین تخصص متناسب با این رشته را دارند؟

 پاسخ: 

 های هواشناسی، فیزیک و ریاضی هستند.)مقطع ارشد و دکتری( )استعلام اول از سازمان هواشناسی(بله عمدتًا رشته

التحصیل فیزیک هستند که مقطع کارشناسی ارشد هواشناسی و تعداد قابل توجهی نیز فارغالتحصیل کارشناسان پیش بینی فارغ

 کنند.)استعلام دوم از سازمان(میدر بدو ورود دوره پیش بینی هواشناسی در حدود یک سال را طی 

 ود.لازم به نظر میرسد؟ به تفکیک ذکر ش های دیگر به افزایش کیفیت پیش بینیهاآیا اضافه شدن تخصص

 پاسخ: 

 شود )استعلام اول از سازمان هواشناسی(.های عمران آب و سنجش از دور پیشنهاد میبله تخصص

در حال حاضر تخصص مورد نیاز سازمان برای ارتقاء کیفی محصولات پیش بینی بیشتر در زمینه علوم کامپیوتر و برنامه نویسی 

 (Numeric Weather Prediction)برای تولید محتوا در فرمتهای مختلف و همچنین در رشته هواشناسی با گرایش پیش بینی عددی 

 است )استعلام دوم از سازمان(.

 سی پاسخ:برر

شود در پاسخ اول و دوم سازمان در مورد کمبود تخصص مورد نیاز تفاوت و تناقض وجود دارد.تجربه میهمان طور که ملاحظه 

ی جو بالا و های ارائه شده توسط سازمان بیانگر چند نکته اساسی بود.با توجه به این که دادههاو پیش بینی های اخیر و تحلیلهاسیل

و پیش  هاباشد. و بعضا تحلیلمیاطلاعات ماهواره ای و سایر اطلاعات ارائه شده برای منطقه خاورمیانه و حوزه دریای مدیترانه یکسان 

ی سازمان هواشناسی تخصص و هاباشد. به نظر میرسد تحلیل گران و پیش بینمیی مختلف دقیق تر و به هنگام تر های مدلهابینی

ی رادار و رادیو سوند ندارند.و در عین این که بخشی از پیش های سینوپتیکی و دادههاکافی برای تحلیل درست و دقیق از نقشه تجربه

شود . میی ضعیف ممکن است بدلیل ضعف تجهیزات باشد ولی عمده مشکل به ضعف تجربه و و تخصص کارشناسان مربوط هابینی

ی های جوی انواع مختلفی از تخصصهاشناسان هواشناسی کشورهای موفق در زمینه پیش بینیهمان طور که ملاحظه شد در میان کار

شود. به عنوان مثال میمرتبط وجود دارد که چنین تنوعی به هیچ وجه در ساختار کارشناسان هواشناسی کشور ایران دیده ن

ناس و هیدرولوژیست و .... به چشم میخورد.در کشور چین  یی مانند اقلیم شهادرکشورهای مثل چین و فرانسه و ... به فراوانی تخصص

نفر اقلیم شناس در کنار  15اقلیم شناس و در کشورایران این تعداد به  23نفر اقلیم شناس و در کشور فرانسه تعداد   3949در مجموع 

 هواشناسان به تحقیق و پژوهش مشغول هستند.

و تجهیزات مربوط شود به ضعف تخصص  هاایران بیش از آن که به زیرساخت ی هواشناسیهادر نتیجه ضعف اساسی در پیش بینی

ی جوی مربوط های و نقشهها، بهره برداری و تحلیل دادههای مورد نیاز برای پایش دادههاو تجربه نیروی انسانی و فقدان تخصص

 شود.می
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 بینی را دارند؟ی پیش هاسازی مدلمیآیا نیروهای پیش بین توانایی باز طراحی یا بو

 پاسخ: 

 گنجد.های عملیاتی نمیها اساساً یک فرآیند پژوهشی است و در فعالیتباز طراحی مدل

 بررسی پاسخ:

تواند پیش بینی مناسبی را برای کشور ایران میی جهانی قطعا نهاآن مدلمیبا توجه به تنوع توپوگرافی کشور ایران و تنوع اقلی

ی هواشناسی در درون سازمان یا هابرای پیش بینیمیرد از هم اکنون پروژه باز طراحی یا نوسازی یک مدل بوارائه نماید. لذا ضرورت دا

 ی حدی و نامتعارف برخوردار است .های زیر مجموعه شروع شود. چرا که کشور ایران تقریبا تنوعی از پدیدههاپژوهشکده

 بینی موثر است؟چقدر در دقت پیش هااین خلاء ی اطلاعاتی کشور از لحاظ مکانی و زمانی چیست؟هاخلاء

 پاسخ: 

 هاشود که بر اساس همین دیدبانیمی هاضرورت تکمیل شبکه دیدبانی در سطح زمین و جو بالا موجب ارتقای کیفی مدل

 اند.اجرایی شده

 بررسی پاسخ:

ی اطلاعاتی هاتجهیزاتی برای چگونگی رفع خلاءی مکرر سازمان برنامه مدون و روشنی برای ضرورت و نیازهای هاعلیرغم پیگیری

شود.این نقص هم میکشور ارائه ننمود. لذا ضرورت یک مطالعه دقیق از نقاط کور اطلاعاتی کشور و چگونگی رفع این نقیصه احساس 

برای این منظور تهیه نشده شود. ولی هنوز نقشه راه مشخصی میی جو بالا احساس های زمینی و هم در ایستگاههادر پراکنش ایستگاه

چه  هاتوان بدرستی قضاوت کرد که ضعف پیش بینیمیی اطلاعاتی کشور مشخص نشود نهاکه نقص اطلاعاتی و خلامیاست. مادا

 شود.میمربوط  هامقدار به ضعف عوامل انسانی و چه مقدار به ضعف تجهیزات و زیرساخت

 ی سازمان دارند؟هاو کیفی پیش بینیمیه ارتقا کآیا نیروهای استانی توانایی لازم برای کمک ب

 پاسخ: 

 بله. استخدام و آموزش نیروها در سطح ستاد و استان یکسان است. اما در مراکز استانی تعداد نیروها ناکافی است. 

 بررسی پاسخ:

یی که در ستاد هاتکمیل تحلیلبدلیل تنوع توپوگرافی کشور ایران کارشناسان استانی در صورت برخورداری ازتخصص کافی در 

شود بسیار موثر باشد.ولی بدلیل ناکافی بودن تعداد کارشناسان با تخصص و تجربه مناسب نقش چندانی در پیش میمرکزی ارائه 

 ارائه شده ندارند. یهایهابینی

 تجهیزات  3-3

 ی استاندارد بین المللی دارد؟ هاآیا سازمان امکان دسترسی به نرم افزارها و مدل

 پاسخ: 

و نرم افزارهای متنوع   MCI، سامانه اینترنتیPCWINSAT ،RAIBOW ،XWRIT2PICنرم افزارهای مختلف شامل سینرژی،  

 .شودبینی سازمان استفاده میبخش یک از سوال دوم در پیشمدلهای نامبرده در  دیگر .... و

 بررسی پاسخ:

 باشد.میاین سوال توسط همکاران دیگر در حال بررسی 

 آیا سخت افزارهای لازم برای پیش بینی مانند رادار و سنجنده و رادیوسوند و غیره در اختیار سازمان است؟ 

 پاسخ: 

های سخت نوع سامانههای موجود و روز دنیا تعداد و افزارها پاسخگو هست اما با توجه به فناوریبرای برخی از مقاصد تعداد سخت

 افزاری نیاز به تکمیل، توسعه و ارتقاء داشته که طبق برنامه مدون سازمان به متولیان امر ارائه گردیده است.
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 بررسی پاسخ:

باشد و باید نسبت به تکمیل ایستگاههای رادار و میدر مقایسه با سازمان هواشناسی سایر کشورها امکانات این سازمان بسیار کم 

تقریبا به خودکفایی رسیده است و با  82ه و رادیو سوند اقدام شود در این زمینه توانایی تولید کشور در زمینه رادیوسوند از سال سنجند

کنند ولی متاسفانه رادیوسوند ساخت کشور میمصاحبه حضوری با کارشناس مربوطه چنین بیان شد که از توانایی کشور استفاده 

  .(9-2)شکل  کندمیی رطوبت و باد با خطای زیادی مواجه است و امکان پیش بینی دقیق را در این زمینه محدود هادرزمینه داده
 

 
 مقایسه تعداد ایستگاههای همدید اصلی و رادارهای هواشناسی در کشور با کشورهای همسایه و پیشرفته-1-2شکل

 

 رادیوسوندو...( برای انجام یک پیش بینی مطلوب چه مقدار است؟ی ارسال ها)رادار، پایگاه ی سخت افزاری سازمانهاکمبود

 پاسخ: 

ارتقاء، تجهیز و تکمیل شبکه ملی پایش، پردازش، پیش بینی و هشدار سازمان هواشناسی کشور  ،این موضوع در قالب طرح مطالعه

 .(8-2)جدول  به مراجع مرتبط ارائه شده است

سازمان ارائه نگردید. لذا تحلیل این موضوع نیازمند ارائه یک آمار دقیق جهت مقایسه  بررسی پاسخ: پاسخ مستدل و مدونی از طرف

 .ی جهانی استهابا استاندارد

 
 تجهیزات مورد نیاز برای مدیریت سیلاب -8 -2جدول

 تجهیزات مورد نیاز برای مدیریت سیلاب نرم  افزاری

 قیمت  تقریبی مدل نام دستگاه

 ریال Super micro Motherboard XbDRH-C 333,333,2سرور 

 ریال 333,333,5 - پیشنهادی RFPافزار سیلاب مطابق تهیه نرم

 

همچنین کمبودهای تجهیزاتی سازمان به تفکیک )رادار، رایوسوند و دیگر تجهیزات( برای ارائه یک پیش بینی دقیق همانند سیل یا 

 باشد.می 13-2جدول ی شدید به شرح هابارش
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 تجهیزات سازمان به تفکیک برای پیش بینی دقیق سیلاب -11 -2جدول

 قیمت واحد تعداد نام دستگاه ردیف

 میلیارد ریال x 9 123رادار هواشناسی باند  1

 میلیارد دریال C 8 323دستگاه رادار هواشناسی باند  2

 میلیون ریال 2933 233 دستگاه ایستگاه خودکار هواشناسی کامل 3

 میلیارد ریال 133 در یک سال سال 13سوند برای  رادیو 4

 

  ساختار سازمانی سازمان 

 آیا قوانین حاکم بر فعالیت سازمان هواشناسی در حد مطلوب و توسعه و اعتلای این سازمان هستند؟

 پاسخ: 

 خیر نیاز تهیه قانون جامع هواشناسی ضرورت دارد.

 بررسی پاسخ:

کند. افزایش دانش مردم نسبت به میایفا  هانقش غیرقابل انکاری در همه ابعاد زندگی انسانامروزه هواشناسی و اقلیم شناسی 

ی های هواشناسی بشدت افزایش یافته است. لذا ارائه پیش بینیهاهواشناسی و آثار مترتب بر آن انتظار مردم نسبت به پیش بینی

نشان میدهد اولا  هاباشد. بررسیمیی متناسب هاو تجهیزات و زیرساختدقیق و قابل اعتماد مستلزم سازمانی با نیروی انسانی مجرب 

نقش ایفا کند  هامسئولان مافوق به ضرورت یک سازمان گسترده و فراگیر که محصولات آن میتواند در ابعاد مختلف زندگی انسان

 و کیفی سازمان هواشناسی ندارند.میندارند. در نتیجه اعتقاد چندانی به توسعه ک

ی اجرایی را هاو هشدارهای سازمان هواشناسی برای دستگاه هانیا قوانین بالادستی شفافیت لازم برای الزام آور کردن اخطاریهثا

ی های هم عرض ایجاد کرده و محصولات و دادههاو مدیریت هاسازمان هاندارد. همین مساله سبب شده است بسیاری از دستگاه

 قرار بگیرد. هاین سازمانهواشناسی چندان مورد اعتنای ا

 ؟است یدر چه اندازه ا هالابیس تیریتناسب تمام امکانات سازمان در رابطه با مد زانیم

 پاسخ: 

 تناسب وجود دارد ولی کافی نیست

ی مساعدی از سوی مراجع تصمیم گیری در های ناگوار جوی قولهادر بخش تجهیزات نیز با توجه به وقوع شدت فزاینده پدیده

ی خود را به مراجع ذیربط ارسال هاو پروژه هارابطه با تامین  نیازهای مالی و تجهیزاتی صورت گرفته و متعاقب آن نیز سازمان طرح

 داشت که متاسفانه تاکنون اقدام موثری صورت نگرفته است.

 بررسی پاسخ:

یی پیش بینی پدیده ای همچون سیلاب از چند بعد باشد.ضعف سازمان در توانامیجواب ارائه شده بسیار کلی و غیر قابل استناد 

 باشد.میقابل بررسی 

 

و  تبدیل سازمان هواشناسی به یک سازمان مناسب برای  هاو راهکارهای جبران کاستی هاروش-2-4

 مدیریت سیل 

کارشناسان، تجهیزات و همان طور که ملاحظه شد این گزارش بر سه محور کلی در ارتباط با منابع مالی ، دانش و اطلاعات 

ی سخت افزاری و نرم افزاری سازمان برای پیش بینی و مدیریت سیلاب تهیه گردیده است. تا این مرحله از گزارش تلاش شده هاقابلیت

 ی مختلف سازمان در اختیار این بخش قرار داده است ضمن بیان وضع موجود سازمان ،باهاو اطلاعاتی که بخش هااست بر اساس پاسخ

استاندارهای جهانی و کشورهای منطقه مورد مقایسه قرار گیرد.با وجود این که اطلاعات درخواست شده عموما ناقص یا بسیار کلی بوده 
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ی جهانی بسیار دشوار هاو با این شرایط تحلیل قابلیت سازمان را برای مدیریت یک پدیده حدی چون سیلاب را با توجه به استاندارد

 نماید.می

واقع  هاست تا قبل از نهایی شدن گزارش این اطلاعات با تفصیل و دقت بیشتری در اختیار گروه قرار گیرد تا قضاوت و توصیهامید ا

 بینانه و منصفانه باشد.

 

 نقاط قوت و ضعف سازمان از نظر مالی و تدارکاتی-2-5
پیشنهادی و بودجه مصوب و اختصاص یافته  فاصله ی دولتی بین بودجه هاو نهاد هاهمان طور که ملاحظه شد همانند همه سازمان

و اطلاعات خروجی از این سازمان با سلامت  هازیادی وجود دارد. با توجه به ماموریت سازمان هواشناسی و با توجه به این که داده

و تجهیزات و دانش و تجربه  هاو در ارتباط است . تلاش برای ارتقا جایگاه ، زیرساخت ها،آسایش ، معیشت،اقتصاد و امنیت انسان

و پیشنهادات زیر برای نیل به یک سازمان  هادر همین راستا توصیه کارشناسان این سازمان در نهایت به نفع جامعه و دولت خواهد بود.

 شود.میارائه پویا و توانمند در رصد ،پایش و اطلاع رسانی به موقع و دقیق و همین طور تحلیل شرایط اینده کشور برای برنامه ریزان 

ی سیل آسا و سیل که نیازمند تحلیل دقیق شرایط جوی های حدی همچون بارشهاارائه یک پیش بینی دقیق بخصوص پدیده-1

ی بالاتر تکوین و رشد میکند. لازم هاباشد. و با علم بر این که این بارش در لایهمیدر کل ضخامت جو درقبل و زمان فعالیت سامانه 

بطور منظم  های اطلاعاتی در جو بالا شناسایی و در این مکانهاک مطالعه دقیق نیاز واقعی کشور برای رفع خلاءاست با انجام ی

ی ظالمانه نیز هاباشد. وجود تحریممیرادیوسوند )کاوشگر( ارسال گردد. در عین حال تامین مطمئن کاوشگر دغدغه اصلی سازمان 

 واردات این محصول را با مشکل مواجه نموده است. 

ی مرتبط مطالعه برای تولید داخلی این های ذیربط با دانشگاههالذا توصیه میشود با انعفاد قراردادی بین سازمان هواشناسی یا نهاد

 محصول شروع شود.

باشد، در محدوده کوچکی شکل گرفته و فعالیت میکند می هابا توجه به این که هسته رگبارهای شدید که عامل اصلی سیلاب-2

ی راداری برای رصد هاباشد . باید از دادهمیی جهانی با توان تفکیک پایین امکان پذیر نهای جوی تهیه شده بوسیله پایگاههاکه با داده

ی هااشناسی  بخصوص در مناطق مستعد طوفانو پیگیری مسیر حرکت و شرایط درونی طوفان استفاده کرد. افزایش تعداد رادارهای هو

ی هاشود در غالب یک طرح جامع نیازمندیمیی سیل آسا در جنوب و شمال کشور ضروری به نظر میرسد.لذا توصیه هاتندری و بارش

 وند.ساله این رادارها نصب و بکار گرفته ش 5ی راداری شناسایی و بتدریج در یک برنامه هاسازمان برای احداث پایگاه

باشد. در اکثر کشورها میو موسسات دولتی و بخش خصوصی  هاتولیدات سازمان هواشناسی مورد استفاده بسیاری از سازمان-3

شود. خدماتی که سازمان هواشناسی به خطوط هوایی داخلی میبخش قابل توجهی از بودجه سازمان از محل درامدهای سازمان تامین 

نماید.لذا بخشی از درامد حاصل از این خطوط به سازمان هواشناسی میین خطوط دریایی و زمینی ارائه المللی و عبوری و همچنو بین

در مورد  مسئلهاین تعرفه بر روی بلیط و حقوق گمرکی از این خطوط داخلی و خارجی قابل دریافت است. این  اختصاص داده شود.

یرمستقیم غمستقیم یا  طوربهی سازمان هواشناسی هاگزارشاز تولیدات و  هاسازمانو  نهادهاسایر کاربران نیز صادق است. بسیاری از 

شود. وزارت کشور )در ینمای پرداخت ینههزکه بابت این اطلاعات یدرصورتی کرده و درآمدها یا تولیدات پرسودی دارند. برداربهره

ینکه سازمان هواشناسی بخشی از )باا یرون وزارت و شهرسازی،ی مختلف وزارت راه هابخشجهاد کشاورزی،  وزارت ی مختلف(،هابخش

ی برداربهرهی آن هاگزارشی یا ادادهی دیگر که از تولیدات نهادهازیست و بسیاری از یطمححفاظت  سازمان این مجموعه است(،

 ابلاغ گردد. هااهدستگقانون به  صورتبهو  شدهارائهیک لایحه به مجلس  در غالبتواند یم مسئلهکنند. این یم

 هاپژوهشکدهکه این یدرصورتباشند یمبودجه  کنندهمصرفیک  عنوانبهی وابسته به سازمان هواشناسی عملًا هاژوهشکدهپ -4

و  هاطرحتوان با اختصاص درصدی از درآمد یمتوانند به محل درآمدزایی برای سازمان تبدیل شود. یمی کارآفرین هاطرحضمن ارائه 

 ترغیب کرد. هاپژوهشکدهخلاقانه و پویایی  هاطرحرا به ارائه  هاپژوهشکده کارشناسان ی کارآفرینی به اشخاص،هادوره
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بینی یشپو چه در  هاانسانبا سلامت و آسایش  هاآنکه نتایج کار ینایل حساسیت کار و به دلبینی یشپکارشناسان بخش  -5

و غیره و  رعدوبرقو  هاطوفان گرمایی، امواج آسا،یلسی هابارشهای حدی چون یدهپدر مورد ها دیهاخطاربرای خطوط هوایی و چه 

ها و غیره بایستی با تمام تلاش و تمرکز به این کار اقدام کنند. لذا یسالخشک ی محصولات،سرمازدگبینی برای یشپطور پایش و ینهم

 یرد.بگی قرار موردبازنگریقاتی تحقو میخود در مراکز عل ترازهمدر حقوق و دستمزد این کارشناسان با 

 ی سازمان هواشناسیافزارنرمی و افزارسخت و امکاناتنقاط قوت و ضعف دانش 

، دقت و هادادههمچنان که دانش و فناوری در حال رشد و توسعه است. میزان انتظار و توقع مردم و کارشناسان و محققان نیز از 

ها در حال افزایش است. برای این هماهنگی و همراهی و تحقق انتظارات مردم و بینییشپطور دقت و گستره ینهم و هادادهانضباط 

 ها،بینییشپیاز برای دستیابی به این دقت و گستره از موردنیی و تجهیزات توانا ی اجرایی لازم است دانش،هادستگاهو  مؤسسات

است کارشناسان با علم و فناوری روز دنیا آشنا بوده و همچنین توانایی استفاده از  های حدی لازمیدهپدهای بینییشپ بخصوص

 دهد.یمنشان  آمدهعملبههای یبررس تجهیزات نوین را داشته باشند.

لازم اند. لذا از دانش و تجربه التحصیل نشدهتجربه و فناوری فارغهای معتبر و صاحببینی از دانشگاهعمده کارشناسان بخش پیش

های هواشناسی و استفاده صحیح از ابزارهای دقیقی چون رادار و سایر ابزارها های مدلو خروجی هانقشه های جوی،برای تحلیل پدیده

 را ندارند.

و در رتبه بعدی از رشته هواشناسی  التحصیلان رشته فیزیکتخصص اولیه عمده کارشناسان طبق اساسنامه سازمان از عموماً از فارغ

این آموزش  گذارند.مدت در بدم استخدام میالتحصیلان فیزیک یک دوره آموزشی کوتاهشده است فارغطور که گزارشو همان ت.هس

که گو این های جوی را ندارند.های جوی کافی نیست. و به نحو اولی تر توانایی تحلیل نقشهبینی پدیدهوجه برای پیشهیچاولیه به

باشند نیاز به تجربه بالا و تخصص مقیاسی میهای کوچکهای جوی سیل زا که پدیدهانند سامانههای حدی همتحلیل پدیده

های طور که در جداول بالا ملاحظه شد( از سایر تخصصو برخلاف اکثر کشورهای دنیا )همان تری دارد.شناسی دقیقهواشناسی و اقلیم

بینی وجود کنند یا در بدنه کارشناسی پیشون سیل بسیار مفید عمل میهایی همچبینی و رصد پدیدهپیش مهم دیگر که در مورد

تواند مؤثر و نمی( بینی شرایط جوی توجه صرف به جو )کهان هم دقیق و فراگیر نیستندارد یا بسیار اندک است. برای پیش

در بدنه  شناسی بسیار ضرورت دارد.شناسی و هیدرولوژی در کنار کارشناسان هواهایی همچون اقلیمبخش باشد. وجود تخصصنتیجه

دلیل  شناس وجود دارد. این رشته بهباشند تعداد زیادی اقلیمهای دقیق میبینیکارشناسی اکثر کشورهایی که دارای تحقیقات و پیش

ر کمک پوشش گیاهی و جغرافیای انسانی و طبیعی کشو توپوگرافی زمین، خاک، های محیطی همچون زمین،آشنایی کافی با پدیده

 های کارشناسان هواشناسی خواهند نمود.بینیشایانی به صحت و دقت پیش

های هواشناسی ها و نقشهبینی دادههای جهانی تحلیل و پیشهای نوین و پیچیده شدن مدلبا توجه به رشد فزاینده فناوری

ور وارد شدن تجهیزات مدرن و پیچیده به سیستم طهمین و ها هست.ها و تحلیل دادهنیازمند آگاهی دقیق به نحوه کارکرد این مدل

طور که دیدیم این یابد. ولی همانهواشناسی جهانی و کشور ایران افزایش دانش و مهارت کارشناسان هواشناسی بسیار ضرورت می

ته برای ارتقا دانش آنان و افزایی مدرن و پیشرفهای دانشکارشناسان عموماً با همان سواد اولیه دوران تحصیل وارد سازمان شده و دوره

های های مدل و یا نقشهشود. این مسئله سبب شده است عموماً از تحلیل دقیق خروجیها انجام نمیروز نمودن دانش هواشناسی آنبه

 های جهانی عاجز باشند.بازتولید شده در شبکه

ها بر اساس محیط های جهانی است که طراحی آننماید مدلبینی استفاده میهایی که سازمان هواشناسی برای پیشعموم مدل

جدید منطبق با جغرافیای میهای اقلیشده است. لذا نیاز ضروری به بازطراحی یا طراحی مدلجغرافیایی و فیزیکی  آن کشورها انجام

 بسیاری برخوردار است.میهم کشوری که از توپوگرافی و تنوع اقلیاین سرزمین هست. آن

های هواشناسی کشور ازلحاظ تعداد در قیاس با کشورهای منطقه شرایط نسبتاً خوبی دارد. ولی م تعداد ایستگاهطور که دیدیهمان

ها در داخل یا حاشیه شهرها ها چندان مناسب نیست عموم ایستگاهبا توجه به شرایط توپوگرافی کشور پراکنش ارتفاعی این ایستگاه

ها بسیار های آنا گسترش افسارگسیخته شهرها در درون بافت شهری قرارگرفته لذا آمار و دادهها باند که تعداد زیادی از آنشدهواقع
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های جوی مقیاس فقدان دادههای جوی کوچکبینی و تحلیل پدیدهمتأثر از میکروکلیمای شهری قرار دارد. لذا ضعف اساسی برای پیش

های خودکار به بنابراین توسعه ایستگاه ها دارند.یر ساختار دینامیکی سامانهای در تغیکنندهبر روی ارتفاعات کشور است که نقش تعیین

 العبور بسیار ضرورت دارد.سمت ارتفاعات کشور و بعضًا صعب

های رگبارهای محلی و رعدوبرق و درمجموع پدیده های تندری،مقیاس همچون طوفانامروزه تحلیل دقیق شرایط جوی کوچک

های جو بالا و شود که اولاً تعداد ایستگاهیق مانند رادار و رصد و تحلیل شرایط جو بالا هست. ملاحظه میحدی نیازمند تجهیزات دق

تراز بسیار اندک و درمجموع برای کشوری با خصوصیات توپوگرافی و تنوع طور تعداد رادارهای کشور در قیاس با کشورهای همهمین

نتایج این تجهیزات نقش  های راداردر نگهداری و تحلیل دادهمیدلیل ضعف عل نیاً بهثا و وسعت زیاد آن بسیار ناچیز هست.میاقلی

 کنند.ها ایفا نمیبینیای در پیشعمده

بین ای برای کارشناسان پیشصورت دورههای آموزشی که بههای فراوان سازمان از ارائه دقیق دورهعلیرغم مکاتبات مکرر و پیگیری

 نمودشود خودداری ارائه می

 نقاط قوت و ضعف سازمان اداری و ساختار تشکیلاتی سازمان

دارای  دهد که این ساختاربررسی سازمان تشکیلاتی هواشناسی کشور در مقایسه با ساختار سازمانی کشورهای پیشرفته نشان می

 امات زیر انجام پذیرد.گردد اقدنقاط بسیاری هست. بنابراین برای پویایی و ارتقا سازمان هواشناسی کشور پیشنهاد می

داشتن سازمان هواشناسی در کنندگان از محصولات هواشناسی وابسته نگهبا توجه گستره فعالیت و گستره کاربران و استفاده-1

که سازمان هواشناسی با استقلال کاهد. لذا برای اینرسانی آن میسیطره یک وزارتخانه یا موسسه بشدت از پویایی استقلال در خدمات

های مختلف جامعه بپردازد. به یک سازمان رسانی خود به همه اقشار و نهادها و بخشگیری سازمانی به خدماترأی و بدون جهت

یابد. و هم تلاش بیشتری پذیری سازمان افزایش میدر این صورت هم مسئولیت مستقل زیر نظر نهاد ریاست جمهوری تبدیل شود.

 لی در درازمدت اقدام خواهد نمود.برای ارتقا جایگاه و خودکفایی ما

وپا گیر سازمان جذب نیروی های دستساختار و قوانین جذب نیرو در سازمان نیازمند بازنگری اساسی هست. با توجه به اساسنامه

ائات مترتب پذیر نیست. با توجه وقوع پدیده مهم تغییر اقلیم و گرمایش جهانی و اقتضهای مرتبط و مورد لزوم امکانمتخصص از رشته

بینی پیش فراگیر و متنوع را از سازمان هواشناسی انتظار دارند. بر آن و انتظارات جامعه و نهادها و مؤسسات مختلف ارائه خدمات دقیق،

گردها و غیره از وظایف ذاتی سازمان  آلودگی هوا و ریز ها، هواشناسی دریایی،طوفان ها،سالیهایی چون خشکآگاهی پدیدهو پیش

 ازدور و هوافضا ضرورت دارد.سنجش جو،میشی هیدرولوژی، شناسی،ویژه اقلیمهای مختلف بهلذا جذب نیرو از رشته اشناسی هست.هو
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 مقدمه -1-1
متری  از میلی 253( 1384-1348های میانی نیمکره شمالی ، با میانگین بارش سالانه بلند مدت )عرضایران با واقع شدن در 

میلیارد متر مکعب در سال  433گردد. با توجه به مساحت ایران حجم بارش دریافتی کشور حدود مینواحی خشک جهان محسوب 

های پیچیده عناصر جوی و های پست و هموار از یک طرف و اندرکنشنها در کنار زمیاست. تنوع در توپوگرافی و قرارگیری ناهمواری

گسترده در ایران بویژه در نواحی غرب آن شده است. عبور از اقلیم گرم استوایی میعوامل سطح زمین از طرف دیگر، منجر به تنوع اقلی

شناخته شود. چنین موقعیتی سبب شده در میاقلیهای میانی باعث شده سرزمین ایران به عنوان منطقه گذار به اقلیم معتدل عرض

منطقه ایران باشد. میدر ایران ظاهر کردند و تغییرات آب وهوایی و نامنظم بودن  شرایط  جوی بومیی متفاوت اقلیهاطول ایام سال

ش بسیار بارزی در اقلیم ها در جهت عمود بر بادهای غربی نقبرخورداری از تنوع و پیچیدگی توپوگرافی، و گسترش طولی ناهمواری

های بهاره مناطق شمال غرب ایران، های ایران ، از جمله بارشهای مکانی زمانی بارشکند. تفاوتای ایران بازی میمحلی و منطقه

های ناحیه سواحل خزر در شمال حصار کوهستانی البرز، خود حاکی از نقش های زاگرس و بارندگیهای دامنه غربی رشته کوهبارش

برجسته مناطق کوهستانی در رژیم بارندگی ایران است. همچنین، خشکی بخش وسیعی از مناطق مرکزی ایران به دلیل واقع شدن این 

 های عظیم کوهستانی ایران است. مناطق در دامنه بادپناه دیواره

رش است. بارش مهمترین عنصر که تغییرات بسیار نامنظم مکانی و زمانی در ایران دارد بامییکی از مهمترین عناصر اقلی

ای های ناشی از آن نظیر بحران سیلاب، از اهمیت ویژهاست که از لحاظ کمبود آن در مدیریت منابع آب، و یا وقوع بحرانمیاقلی

وردین و فر 1389های ایران هستند. در اواخر اسفند ی چرخندی از عوامل بسیار حائز اهمیت در تشکیل بارشهابرخوردار است. سامانه

 (.1-9)شکل  های این دو سامانه بارشی پرداخته خواهد شددو موج بارشی ایران را در برگرفت که به شرح ویژگی 1389

 
 1389و فروردین  1381ی سیل زا در اواخر اسفند هانمودار بارش -1-1شکل 

 

 سواحل جنوبی دریای خزر  سیل استان گلستان و -1-6
ها نسبت به وضعیت نرمال، بیشتر بود به طوری که تا تاریخ وضعیت بارش 1389-1389در استان گلستان در سال آبی 

درصد نسبت به متوسط دراز مدت افزایش داشته است)گزارش معاونت پژوهشی  35ها در استان گلستان حدود بارش 22/12/1389

باشد. در این دوره، می 1389سیل آسای اواخر اسفند  ی بارشی در این استان بارشها. از مهمترین دوره1(1389زیربنایی و امور تولید 

 122یابد. در گنبدکاووس روز به طور پیوسته تداوم میفروردین به مدت پنج شبانه 2اسفند آغاز شده و تا صبح  22بارش از شب 

ر به ثبت رسید. بحران در گنبد میلیمت 3/339میلیمتر بارش در طول دو شبانه روز بارید و بیشترین بارندگی در ایستگاه توسکاچال با 

_______________________________________________________________________________________ 
 8ص 1389بررسی و تحلیل وقایع سیل فروردین ماه  (1389) پژوهشی و زیر بنایی و امور تولیدیمعاونت  -1

و 1381بارش های اواخر اسفند 
1389فروردین 

سیل 1389فروردین 12تا 11بارش 
جنوب غرب کشور

سیل جنوب 1389فروردین 2تا 4بارش 
غرب کشورو شیراز

فروردین 2تا1389اسفند22بارش 

سیل استان گلستان1389
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 2میاسفند آغاز شد که از شب قبل شاهد آغاز بارندگی شدید همراه با تند باد و طوفان بود)خبرگزاری جمهوری اسلا 29کاووس از 

 ی گسترده در سطح شهرهای منطقه گردید. هااسفند منجر به آب گرفتگی 29تداوم بارندگی در تمام طول روز  1(.1389فروردین 

 در استان گلستان 1389های شدید در اواخر اسفند علت بارش 

های زاگرس واقع شده است. همجواری این استان از جانب شمال و خزر و در شمال رشته کوهشرق دریایاستان گلستان در جنوب

را در دو تراز، سطح  1389اسفند غرب با دریای خزر باعث موقعیت ویژه آب و هوایی در آن شده است. عوامل ایجاد بارش در پایان 

توزیع مراکز فشار را در تراز دریا در روز  2-9هکتوپاسکال، در ساعت صفر گرینویچ بررسی خواهد شد. شکل شماره 533زمین و تراز 

ال در هکتوپاسک 1339فشار با فشار مرکزی دهد. هسته کم( یک روز قبل از آغاز بارش را نشان می1389اسفند  25) 2318مارس  12

فشار در روی دریای مدیترانه و سیاه رطوبت جذب کرده است. با رسیدن مرکز کم فشار به دریای غرب دریای خزر قرار دارد. این کم

های شمالی به سمت جنوب به دریای شود. گسترش زبانه هوای سرد از عرضمیهای گرم این دریا آغاز خزر تغذیه رطوبتی آن از آب

ه سمت شرق و به طرف دریای خزر در حال حرکت است.  در پیشانی هوای سرد انتقالی به سمت خزر، جبهه سرد مدیترانه رسیده و ب

های ای بر روی نقشه مذکور نمایش داده شده از عرضتشکیل شده و هوا در حال صعود است. ادوکشن هوای گرم که با رنگ قهوه

هوای گرم جبهه گرم تشکیل شده و صعود هوا در آن در حال انجام است.  های شمالی در حال انجام است. در پیشانیجنوبی به عرض

یابد. حرکت توده هوای کم فشار به سمت شرق دریای خزر ادامه می 1389فروردین  2تا  1389اسفند  22در طول دوره بارشی از 

ساعتگرد(، جریانات بر روی دریای های شرق دریای خزر و گردش چرخندی آن)پاد فشار فوق به خشکیبتدریج با رسیدن هسته کم

خزر شمالی شده، تشکیل پرفشار در غرب دریای خزر با گردش واچرخندی )ساعتگرد( نیز باعث تقویت جریانات شمالی در روی دریای 

پیدا مصادف با روز اوج بارش، پرفشار در غرب خزر و کم فشار در شرق آن استقرار  1389اسفند  29(. در روز 3-9شود)شکل خزر می

فشار گردش هوا چرخندی و در پرفشار گردش هوا واچرخندی است، باعث کنند. این آرایش مراکز فشاری، درحالی که در کممی

اند هوای مرطوب را های اتومبیل )هم چرخندی( که در جهت هم در حال چرخششود در روی دریای خزر هوا به مانند چرخ دندهمی

(. با شمالی شدن جریانات در روی دریای خزر، 4-9فشار )مرکز همگرایی( انتقال دهد)شکل مرکز کمجنوبی، به درون  -با جهت شمالی

گردد. کم فشار فوق از ابتدا با جذب فشار شرق این دریا تزریق میدرون کمبخار آب تشکیل شده بر روی آن به سمت جنوب و به

آن  دد و با جذب رطوبت هنگام عبور از روی دریای خزر، بر رطوبتگررطوبت اولیه از دریای مدیترانه و سیاه مرطوب محسوب می

فشار بر روی استان گلستان افزاید. با چنین شرایطی است که کمشود. در عین حال جریانات شمالی نیز بر رطوبت آن میافزوده می

 رسانند. مرحله تراکم و بارش میفشار را به ای، تواماً رطوبت فراوان درون کممستقر شده و صعود چرخندی و صعود جبهه

دهد. این فرارفت هوای گرم، سبب به شمال و شرق دریای خزر را نشان می فرارفت هوای گرم از جنوب 3-9و  2-9شکل شماره 

 4-9ی استان گلستان شود. شکل شماره هاها بویژه در حوضه رودخانهآبافزایش دما و ذوب برف در ارتفاعات البرز و افزایش حجم روان

 دهد. شمالی شدن جریانات را بر روی دریای خزر نشان می

  

 

 

 

 

 

 

 

         

_______________________________________________________________________________________ 
 ( سیل گلستان نقطه آغاز بحران ، تاج محمد شیری ، گنبد1389) خبرگزاری جمهوری اسلامی -1



222            هیأت ویژۀ شناسی و هواشناسیاقلیمکارگروه 

 هاگزارش ملی سیلاب

 
 

روز قبل از آغاز بارش،  خطوط کنتوری فشار تراز دریا و رنگ زمینه ضخامت جو بین  1381اسفند  65توزیع مراکز فشار تراز دریا در  -6-1شکل 

 هکتوپاسکالی،  استقرار کم فشار در غرب خزر و ریزش هوای سرد بر روی دریای مدیترانه.  511و 1111

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
و 1111روز اوج  بارش،  خطوط کنتوری فشار تراز دریا و رنگ زمینه ضخامت جو بین  1381اسفند  61ز دریا در توزیع مراکز فشار ترا -3-1شکل 

فشار و واچرخندی هکتوپاسکالی،  استقرار کم فشار در شرق دریای خزر و پرفشار در غرب دریای خزر، در هم پیچی گردش چرخندی کم 511

 یای خزر ، تشکیل جبهه سرد در غرب دریای خزر.  پرفشار و شمالی شدن جریان هوا بر روی در
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روز اوج  بارش،  خطوط جریان باد بر روی دریای خزر  1381اسفند  61متری از سطح زمین  11خطوط جهت جریان باد در ارتفاع  -4-1شکل 

 دریای خزر مستقیماً به سمت استان گلستان در آیند. فشار باعث شده مسیر بادهای مرطوب رویشمالی شده است. همگرایی درون مرکز کم

 

دهد. را  نشان می 1389اسفند  22هکتوپاسکالی در روز  533شرایط جوی در ترازهای میانی تروپوسفر در ارتفاع  5-9شکل شماره 

کنند. در این روز ناوه طی می ها کاسته شده، و جریانات جوی مسیر اصلی خود رادر این ارتفاع نقش نیروی اصطکاک ناشی از ناهمواری

مدیترانه در مرکز این دریا شکل گرفته و ادوکشن تاوایی مثبت در مرکز آن حاکی از این است که ناوه در فاز تقویت قرار دارد. محور 

سبی در این درجه شرقی قرار دارد. در شرق ناوه باز شدن خطوط کنتوری بیان کننده شرایط واگرایی منا 23ناوه در طول جغرافیایی 

قسمت است. منطقه واگرایی ناوه بر روی جنوب غرب آسیا واقع شده و استان گلستان نیز در زیر موج کوتاه شرق ناوه اصلی با ادوکشن 

فشار در تاوایی مثبت قرار دارد. واگرایی در این تراز بویژه بر روی دریای خزر و سواحل جنوبی آن، بعلاوه تاوایی مثبت باعث تقویت کم

طح زمین شده که در بررسی نقشه تراز دریا به آن اشاره شد. ناوه فوق در جذب رطوبت از دریای مدیترانه و تزریق و انتقال آن به س

 دارد. میسمت ایران نقش مه

دهد. در را  نشان می 1389اسفند  29هکتوپاسکالی در روز  533شرایط جوی در ترازهای میانی تروپوسفر در ارتفاع  2-9شکل 

درجه طول جغرافیایی  35درجه شرقی رسیده و نسبت به روز قبل از بارش  55ین روز محور ناوه مدیترانه به حدود طول جغرافیایی ا

دهد که ناوه همچنان در شود. در مرکز ناوه ادوکشن تاوایی مثبت نشان میمیجابجا شده و لذا به عنوان یک ناوه موبایل فعال شناخته 

ارتفاع با هسته نقش تاوایی مثبت در غرب ناوه به حدی است که درون آن در حال تشکیل زبانه دیگری از کم فاز مثبت قرار دارد.

های بالای جغرافیایی، در یک مسیر مستقیم باشد. تحت تأثیر ادوکشن تاوایی مثبت در غرب ناوه هوای سرد عرضچرخندگی مثبت می

 در دیواره غرب ناوه موید ریزش -33همدمای  ریزد. منحنیجنوبی، بدرون مرکز ناوه می -شمالی
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روز قبل از  بارش،  خطوط کنتوری ارتفاع ژئوپتانسیلی و  1381اسفند  65هکتوپاسکال  511ارتفاع ژئوپتانسیلی )به متر( در تراز  -5-1شکل 

. رنگ زمینه میزان تاوایی، خطوط قرمز رنگ خطوط همدما، ناوه بادهای غربی در مرکز مدیترانه و منطقه واگرایی آن در جنوب آسیا مستقر است

دریای خزر در منطقه واگرایی و زیر موج کوتاه شرق ناوه قرار دارد. تاوایی مثبت در مرکز ناوه، قرار داشتن ناوه در فاز تقویت را  سواحل جنوبی

 دهد. نشان می

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
وری ارتفاع ژئوپتانسیلی و روز اوج  بارش،  خطوط کنت 1381اسفند  61هکتوپاسکال در  511ارتفاع ژئوپتانسیلی  )به متر( در تراز  -2-1شکل 

وی رنگ زمینه میزان تاوایی، خطوط قرمز خطوط همدما، محور ناوه بادهای غربی در مرکز ایران و هسته کم ارتفاع در جنوب غرب دریای خزر بر ر

 حوضه آبریز گرگانرود استقرار دارد. 



      225     ترسناک در  سال آبی...های شدید و الف: علت بارش -فتمسؤال ه  هیأت ویژۀ       
 هاگزارش ملی سیلاب

 
 

ی هامیانی تروپوسفر، باعث تشدید شرایط صعود در لایههوای سرد به مرکز ناوه در این تراز است. ریزش هوای سرد در ترازهای 

 زیرین شده و تراکم وبارش را بدنبال دارد. 

اسفند  29هکتوپاسکال در  233هکتوپاسکالی تا  1333توزیع عمودی میزان امگا )صعود قائم( در جو، از ارتفاع  9-9شکل شماره 

هکتوپاسکالی قرار  553درجه شمالی و ارتفاع  39درجه غربی و  52جغرافیایی دهد. هسته امگای منفی در طول را نشان می 1389

باشد. این شکل بیشینه صعود دارد. تمام پروفایل جو از ارتفاع نزدیک به تراز دریا تا بالای تروپوسفر دارای امگای منفی )صعود قائم( می

دهد. تحت شرایط بیشینه امگای منفی شدیدترین شرایط صعود میقائم را بر روی استان گلستان و نواحی جنوبی دریای خزر را نشان 

 های جوی در این منطقه جغرافیایی رخ داده است.   و شدیدترین  ریزش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

درجه  39، بر روی عرض جغرافیایی 1381اسفند  61هکتوپاسکالی،   611تا  1111توزیع عمودی امگا )به پاسکال بر ثانیه(، ارتفاع  -1-1شکل  

)صعود قائم هوا( بر روی استان گلستان و نواحی جنوبی دریای خزر قرار دارد. تحت شرایط بیشینه امگای منفی  شمالی، هسته امگای منفی

 ود رخ داده است.شدیدترین شرایط صع

 

دهد. هسته مینشان  1389اسفند  29هکتوپاسکالی را در روز  933انتقال رطوبت ویژه به استان گلستان در تراز  9-9شکل شماره 

دهد که منبع اصلی باشد. این شکل نشان میفشار تراز دریا میرطوبت ویژه در شرق دریای خزر قرار دارد که منطبق بر هسته کم

های استان گلستان گردید در الویت اول دریای خزر و در که منجر به سیلابی شدن رودخانه 1389بارش اواخر اسفند رطوبت در 

 های بعدی دریاهای سیاه و مدیترانه بوده اند.الویت

ها در این ناحیه جغرافیایی از کشورمان های توپوگرافی در جنوب دریای خزر از عوامل دیگر تشدید صعود و تشدید بارشویژگی

های البرز با جهت گیری شرقی غربی عمود بر جهت وزش بادهایی است که در روی دریای خزر از شمال به باشد. رشته کوهمی

ند. های البرز مجبور به صعود و تخلیه رطوبت خود هستهای شمالی رشته کوهوزند. این بادها هنگام برخورد با دامنهجنوب می

ی پیشین ناشی از استقرار مرکز کم فشار در شرق این دریا و استقرار پرفشار در هاشمالی شدن بادها در روی دریای خزر طبق گفته

 غرب این دریا است.  
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، هسته رطوبت ویژه در شرق 1381اسفند  61هکتوپاسکالی در روز  111رطوبت ویژه )به کیلوگرم در کیلوگرم هوای خشک( در تراز  -9-1شکل 

 دریای خزر بوده است.1381دریای خزر قرار دارد، منبع اصلی رطوبت در بارش اواخر اسفند 

 

دهد. درجه شمالی نشان می 39ا بر روی عرض جغرافیایی ر 1389اسفند  31تا  24توزیع زمانی هسته رطوبت ویژه از  8-9شکل 

های استان شود. عمده رطوبت سیلابمیهسته اولیه رطوبت ابتدا در غرب خزر و در روزهای بعد بتدریج به مرکز و شرق خزر منتقل 

 گردد.  میهای منتقل شده از مدیترانه حاصل گلستان از دریای خزر و سیکلون

دهد. هسته ناهنجاری منفی را نشان می 1389فروردین  2تا  1389اسفند  25هکتوپاسکالی از  533راز ناهنجاری ت 13-9شکل 

که نشانة کاهش ارتفاع ژئوپتانسیلی در این تراز است؛ در مرکز ایران قرار دارد و تمام سواحل جنوبی دریای خزر را در بر گرفته است. 

 وز رگبارهای سیلابی در منطقه گلستان است.  در برمیاین ناهنجاری منفی تقویت شده عامل مه

ضمن تحلیل نمایند.  می یفاا اهوآب و  دیجارا در ا صلیا نقش قطبی جبههو  جت(ها)دبارود ،غربی یهادبا میانه یهاضعردر 

 18تا  12هکتوپاسکال از روز  233های میدان باد تراز در نقشههای بارشی جنوب شرق دریای خزر، موقعیت رودباد در رابطه با سامانه

درجه شمالی مشاهده  29ای در حدود عرض جغرافیایی حاره(، گسترش جت جنب11-9مارس )شکل  19مارس، به ویژه در روز 

قطبی از روی  های جتثبت شده و جریان m/s 23شود که هسته آن بر روی خلیج فارس قرار دارد. بیشینه سرعت این جریان جتی می

ای ادغام شده است. در اثر این ساز و کار سرعت باد افزایش یافته که حارهدریای سیاه به سوی جنوب ایران شارش یافته و با جت جنب

شود. فشار سطحی در نوار شمالی ایران میموجب تقویت فرارفت تاوایی چرخندی در ترازهای مختلف و در نتیجه تقویت سامانه کم

های تحتانی بادها در این روز دارای انحنای چرخندی بوده و تاوایی مثبت در این تراز، باعث تقویت حرکت چرخندی لایهمسیر رود

 شود.تروپوسفر می

 

 

 



      229     ترسناک در  سال آبی...های شدید و الف: علت بارش -فتمسؤال ه  هیأت ویژۀ       
 هاگزارش ملی سیلاب

 
 

 

 
 39را بر روی عرض جغرافیایی  1381اسفند  31تا  64توزیع زمانی هسته رطوبت ویژه )به کیلوگرم در کیلوگرم هوای خشک( از  -8-1شکل 

 درجه شمالی،

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

، هسته ناهنجاری منفی در مرکز ایران قرار دارد و 1389فروردین  6تا  1381اسفند  65هکتوپاسکالی)به متر( از  511ناهنجاری تراز  -11-1شکل 

 تمام سواحل جنوبی دریای خزر را در بر گرفته است. 
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 .6118مارس  19وز هکتوپاسکال مربوط به ر  611نقشه میدان باد افقی )برحسب متر بر ثانیه( در تراز   -11-1شکل 

 

 سیل گلستانمینتیجه گیری از بررسی اقلی 

روز بارش سنگین در سواحل جنوب شرق دریای خزر و حوضه آبریز 2به مدت  1389فروردین  2تا  1389اسفند  22از 

منطقه گردید. از قلا، گمیشان، گنبد کاووس و بقیه شهرهای این های استان گلستان رخ داد که باعث سیل ویرانگر در آقرودخانه

های بسیار شدید و سنگینی بود که از ظرفیت نفوذ پذیری خاک گیری این سیلاب بارشو هواشناسی علت شکلمیدیدگاه اقلی

باشد که در جنوب میمیی اقلیهاها سامانهبیشتر بود و منجر به تشکیل روان آبها و نهایتاً سیلاب گردید. مکانیزم تشکیل این بارش

ها علاوه بر کنند. این سامانهمیگیرد و همراه با جریان بادهای غربی به سمت شرق حرکت میوی دریای مدیترانه شکل اروپا بر ر

شوند و میهای صعود را به همراه دارند که پس از رسیدن به پهنه آبی بزرگ دریای خزر تأمین رطوبت انتقال رطوبت، مکانیزم

سنگینی را باعث گردند. در مورخه فوق ابتدا با تشکیل ناوه مدیترانه در مرکز این دریا، جو های قادرند در شرق این دریا بارش

گیرد. در طی حرکت رو به شرق ناوه فوق به دلیل وجود شرایط ادوکشن تاوایی مثبت در غرب آن باروکلینیک )کژفشار( شکل می

. ریزش هوای سرد به درون هسته ناوه در ترازهای میانی از شودمینماید و بتدریج در سواحل خزر تقویت میفاز تقویتی را طی 

 عوامل مهم تشدید صعود هوا و تراکم و بارش است. 

فشار دینامیکی تحت تأثیر واگرایی حاصل از ناوه در ترازهای میانی تروپوسفر بر اساس اصل پیوستگی، در سطح زمین کم 

ه، سیاه و بویژه دریای خزر به جذب رطوبت پرداخته و به همراه جریان فشار در روی دریاهای مدیترانشود. این کمتشکیل می

کند. انتقال هوای سرد در ترازهای زیرین نیز باعث همرفت وزشی شده و به عوامل صعود بادهای غربی به سمت شرق حرکت می

دن جریانات باد بر روی دریای خزر فشار در شرق دریای خزر و پرفشار در غرب آن سبب شمالی ششود. استقرار هسته کممیافزوده 

شود. با عبور جریان هوا از شمال به جنوب بر روی دریای خزر، رطوبت حاصل از تبخیر این دریا به سمت سواحل جنوبی منتقل می

فشار مستقر در شرق دریای خزر باعث تمایل جریان بادها به سمت جنوب شرق شده و بیشتر شود. همگرایی حاصل از کممی

قابل  12-9یابد. مسیر جریان رطوبت از دریای خزر به سمت شرق در شکل ت حاصل از این دریا به استان گلستان انتقال میرطوب

ای و شرق دریای خزر قرار دارد. گسترش رودباد جنب حارهمشاهده است. بیشینه حرکات قائم در تروپوسفرپایینی و میانی در جنوب

برخوردار است. تمام  هاای در این بارشی تراز پایینی، در منطقه گلستان از اهمیت ویژههاتطابق انحنای چرخندی آن با سیستم

های توپوگرافی که به صورت دیواری از شرق به غرب عمود بر مسیر جریان بادهای شمالی کشیده شده عوامل فوق بعلاوه ویژگی

 است در تشدید عوامل صعود دخالت دارند. 
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شود و لذا بارش به سه گروه بارش سیکلونی، بارش همرفتی و بارش می، به عوامل صعود بارش توجه هابارشدر طبقه بندی انواع 

فروردین  2تا  1389اسفند  22شود. در هر بارشی یکی از عوامل صعود دخالت دارد. اما در بارش میاوروگرافیک یا کوهستانی تقسیم 

کم فشار تشکیل شده در شرق دریای مدیترانه شرایط چرخندی وجذب رطوبت را  هر سه عامل صعود دخالت داشته است. ابتدا 1389

کند که در جذب رطوبت اهمیت کند؛ هوای سرد در حال عبور از روی سطح گرم دریای خزر، همرفت وزشی را ایجاد میفراهم می

ها و ب سه عامل صعود مهمترین عامل تشدید بارشگردد. ترکیای را باعث میدارد. برخورد این هوای مرطوب با دامنه البرز صعود دامنه

 ی استان گلستان شده است     هاسیلابی شدن رودخانه

 

 ی غربی ایران با تأکید بر سیل استان لرستانهاب: سیل استان -1-3
ذکر آنکه . لازم به افزایش داشته استدرصد  9/129نسبت به میانگین بلندمدت این ماه 1389بارش کل کشور در فروردین ماه 

نسبت به بلندمدت  هاهای سالانه کل کشوررا تامین نموده است. همه استاندرصد بالایی از بارش 1389های فروردین ماه سال بارش

 و 8/293، 3/388های ایلام، لرستان و قم و مرکزی به ترتیب به میزان ترین افزایش بارش در استاناند. بیشخود افزایش بارش داشته
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سامانه بارشی متراکم در مبنی ورود  ناسیهواش سازمانبا اعلام (  همزمان 2318مارس  25)برابر با  1389فروردین سال  5از روز 

 سیل ویسیانو  پلدختر، آبادخرم، دورود، معمولاناز جمله  لرستانهای شدید در شهرهای استان جنوب و غرب ایران، بر اثر بارندگی

 د. ایجاد ش

 ة مدیرکلموجب مرگ پنج نفر شد. به گفت لرستاندارای دو مرحله بوده است. مرحله اول سیل در  1389بارش در فروردین 

با شروع مرحله بیشترین بارش را داشت.  الیگودرز و شد ترفعال فروردین 2 روز در استان این در بارشی هایسامانه لرستان هواشناسی

، آبادخرمهایی از فروردین، از استان لرستان خسارات سنگینی همچون رانش زمین و به زیر آب رفتن بخش 12ها در دوم بارش

 گرفت و تعدادها و روستاهای اطراف پلدختر را نیز دربردوم، سیل شهرک رحله. چند روز پس از مشد زارش... گو پلدخترو  معمولان

کشته در موج دوم( استان لرستان بیشترین آمار  13نفر رسید. )در موج اول پنج کشته و 15کشته شدگان سیل در این استان به 

 های کشور داشت.مصدوم در بین استان 252مصدومین را با حدود 

 استان لرستان  1389فروردین  13تا  5ی هاتحلیل همدیدی بارش 

 13تا  11فروردین و در مرحله  دوم از  2تا 4فروردین در دو مرحله اتفاق افتاد. در مرحله اول، روزهای  13تا  5سامانه بارشی 

 های استان لرستان شد. فروردین موجب ایجاد سیلاب و خسارت در شهرستان

  مرحله اول بارشی در استان لرستان 

فروردین ماه  2تا  4ی وسیعی از ایران اتفاق افتاد. در مرحله اول بارشی که از هادو رخداد بارشی در بخش 1389در ابتدای سال 

 33ادامه یافت ابتدا در شیراز سیلاب به راه افتاد و خسارات فراوانی بر جای گذاشت. در مرحله اول بارش، در تراز دریا، در ساعت  1389

-روی دریای سیاه وبه سمت سواحل شمالی دریای مدیترانه پیشروی می های بالایی برزبانه هوای سرد از عرض 1389فروردین  4روز 

های ی هوا مؤثر است. در این سواحل با تشکیل جبهه، رشد سیکلونهاکند. در این زمان سطح گرم دریا در ناپایدار شدن این توده

اسکال بر روی دریای احمر شکل گرفته که هکتوپ 1334فشاری با فشار مرکزی پذیرد. در قسمت جنوبی تر، کممدیترانه ای انجام می

(. در 12-9باشد)شکلفشار در روی دریای احمر در جذب رطوبت از این دریا موثر میباشد. استقرار این کمدر حال انتقال به شرق می

دریای  فشار رویفشار دریای احمر به سمت شمال شرق منتقل شده و با هسته کم، هسته کم 1389فروردین  5روز  33ساعت 

فشار به مرزهای غربی ایران رسیده و گرادیان فشاری در شمال و شرق شود. زبانه این کممدیترانه ادغام شده در روی عراق مستقر می

های شمالی، به سمت شرق کشیده شده و گرادیان دمایی را در مرزهای غربی ایران گیرد. هوای سرد منتقل شده از عرضآن شکل می

های این موج بارشی محسوب در ریزشمیهای عراق و سوریه عامل مهفشار بر روی سرزمین. استقرار هسته کمبوجود آورده است
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https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B1%D9%85%E2%80%8C%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D9%84%D8%AF%D8%AE%D8%AA%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D9%84%D8%AF%D8%AE%D8%AA%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D9%84%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D9%84%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%DB%8C%DA%AF%D9%88%D8%AF%D8%B1%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%DB%8C%DA%AF%D9%88%D8%AF%D8%B1%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B1%D9%85%E2%80%8C%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D9%84%D8%AF%D8%AE%D8%AA%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D9%84%D8%AF%D8%AE%D8%AA%D8%B1
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های فشاری در تراز دریا، که یک قطب آن سامانه سودانی و قطب دیگر (. درآغاز بارش دو قطبی بودن سامانه13-9)شکل  شودمی

 است.    1389سامانه مدیترانه است و در تداوم آن ادغام این دو سامانه از عوامل مهم بارش سنگین ابتدای فروردین 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 فشار بر روی دریای احمر تشکیل شده است.، هسته کم1389فروردین  4توزیع مراکز فشار در تراز دریا در روز  -16-1شکل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
غرب حرکت کرده و بر روی عراق قرار گرفته فشار به طرف شمال، هسته کم1389فروردین  5توزیع مراکز فشار در تراز دریا در روز  -13-1شکل

 است.
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 533ارتفاع ژئوپتانسیلی در تراز  14-9هکتوپاسکال برقرار است. شکل  533در این بارش رابطه مناسب بین تراز دریا و تراز 

دهد. در این تراز ناوه مدیترانه در شرق دریای مدیترانه و دریای سیاه تشکیل شده میرا نشان  1389فروردین  4هکتوپاسکالی در روز 

شرقی به طرف مرزهای غربی ایران غرب شمالدریای احمر نیمه مداری شده ورطوبت را در یک مسیر جنوب است. جریانات باد بر روی

هکتوپاسکال،  533ها در تراز کند. ورتیسیتی مثبت در مرکز ناوه آنرا در شرایط فاز مثبت قرار داده است. آرایش سامانهمیمنتقل 

دهد. منطقه واگرایی ناوه ای بر روی ایران قرار گرفته است. میدریای احمر را نشان شرایط ورود رطوبت از دو منبع دریای مدیترانه و 

گردد. آرایش ها در این موج بارشی محسوب میریزش هوای سرد به درون ناوه در ترازهای میانی تروپوسفر از عوامل تشدید بارش

دهد. دما در های بالا را به درون ناوه نشان میسرد از عرض از درون ناوه، ریزش هوای -33ی هم دما و عبور منحنی همدمای هامنحنی

ی زیرین ناپایدار شده و هاشود ، هوای گرم لایهکه در ترازهای میانی هوای سرد مستقر میمیرسیده است. هنگا -43مرکز ناوه به 

 کند.     میشروع به صعود 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

،  در این تراز  ناوه مدیترانه در شرق دریای 1389فروردین  4هکتوپاسکالی در روز  511ارتفاع ژئوپتانسیلی  )به متر( در تراز  -14-1شکل 

های بالا به سمت مدیترانه برقرار است. ورتیسیتی مثبت در مرکز ناوه آنرا در مدیترانه و دریای سیاه تشکیل شده است. ریزش هوای از عرض

 بت قرار داده است.شرایط فاز مث

 

دهد. در این تراز  ناوه مدیترانه میرا نشان  1389فروردین  5هکتوپاسکالی در روز 533ارتفاع ژئوپتانسیلی در تراز  15-9شکل 

های پایین تر انتقال یافته و بر روی عراق استقرار یافته است، هسته ناوه از مسیر اصلی بادهای غربی نسبت به روز قبل به طرف عرض

یا ناوه بریده در آمده است. جدا شدن هسته ناوه از مسیر اصلی بادهای غربی باعث کاهش سرعت شرق  cut offجدا شده و به صورت 

 باشد. میه در جذب رطوبت بیشتر به درون آن موثر شود. توقف ناوه بر روی دریای مدیترانسوی ناوه می
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، در این تراز هسته ناوه مدیترانه به سمت شرق 1389فروردین  5هکتوپاسکالی در روز  511ارتفاع ژئوپتانسیلی  )به متر( در تراز  -15-1شکل 

 حرکت کرده و به مرزهای غربی ایران رسیده است. 

 

فروردین  5هکتوپاسکال در روز  233هکتوپاسکالی تا  1333توزیع عمودی میزان امگا )صعود قائم( در جو، از ارتفاع  12-9شکل 

هکتوپاسکالی قرار  933درجه شمالی و ارتفاع  39درجه غربی و  53دهد. هسته امگای منفی در طول جغرافیایی را نشان می 1389

باشد. این شکل بیشینه صعود به تراز دریا تا بالای تروپوسفر دارای امگای منفی )صعود قائم( میدارد. تمام پروفایل جو از ارتفاع نزدیک 

های جوی دهد. تحت شرایط بیشینه امگای منفی شدیدترین شرایط صعود و شدیدترین ریزشقائم بر روی غرب کشور را نشان می

 آسا در این منطقه جغرافیایی رخ داده است.   سیل

دهد. هسته میرا نشان  1389فروردین  5هکتوپاسکالی در روز  933انتقال رطوبت به نواحی غرب ایران در تراز  19-9شکل شماره 

رطوبت ویژه بر روی خلیج فارس و نواحی جنوبی زاگرس قرار دارد. در تأمین رطوبت این بارش در الویت اول دریاهای احمر وخلیج 

 اند.و مدیترانه بودههای بعدی دریاهای سیاه فارس و در الویت

دهد. هسته ناهنجاری منفی که نشانة کاهش را نشان می 1389فروردین  5هکتوپاسکالی  533ناهنجاری تراز  19-9شکل شماره 

ارتفاع ژئوپتانسیلی در این تراز است؛ بر روی دریای احمر قرار دارد و زبانه آن تا مرزهای غربی ایران کشیده شده است. این ناهنجاری 

 . (18-9)شکل  در بروز رگبارهای سیلابی در منطقه زاگرس و غرب ایران استمیفی تقویت شده عامل مهمن
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درجه شمالی، هسته امگای  39، عرض 1389فروردین  5توزیع عمودی میزان امگا )صعود قائم( در جو)به پاسکال بر ثانیه(، در روز  -12-1کل ش

هکتوپاسکالی قرار دارد. تمام پروفایل جو از تراز دریا تا بالای تروپوسفر دارای امگای منفی )صعود قائم(  111منفی در غرب ایران و در ارتفاع 

 . باشدمی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

، هسته رطوبت ویژه  1389فروردین  5هکتوپاسکالی در روز  111نقشه رطوبت ویژه )به کیلوگرم در کیلوگرم هوای خشک( در تراز  -11-1شکل 

 بر روی خلیج فارس و نواحی جنوبی زاگرس قرار دارد. 
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، هسته ناهنجاری منفی که نشانة کاهش ارتفاع ژئوپتانسیلی در این 1389فروردین  5)به متر(  هکتوپاسکالی 511ناهنجاری تراز  -19-1شکل 

 تراز است؛ منطقه وسیعی را در خاورمیانه در بر گرفته است.

 

 
 الف(

 
 ب(

 

فروردین  2فروردین و ب(  5پاسکال مربوط به روزهای: الف( هکتو  611های میدان باد افقی )برحسب متر بر ثانیه( در تراز نقشه-18-1شکل 

1389. 

 

حاره دهد که هسته رودباد )جت( جنبنشان می 1389فروردین  2و  5( در روز 18)شکل  hPa 233های میدان باد افقی تراز نقشه

ثانیه است. از سوی دیگر، جت قطبی نیز متر بر  23ای بر روی دریای سرخ و جنوب دریای مدیترانه گسترده شده و بیشینه سرعت آن 

ای ادغام شده است. ادغام این دو حارهغرب ایران شارش یافته و با جت جنبهای بالا به سوی شمال دریای سرخ و شمالاز سمت عرض

سطحی در فشار جت باعث افزایش سرعت باد و تقویت فرارفت تاوایی چرخندی در ترازهای مختلف و در نتیجه تقویت سامانه کم
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شود. استقرار منطقه واگرایی بخش خروجی شمالی رودباد در غرب ایران، بر افزایش شرایط همگرایی وصعود هوا غرب ایران میجنوب

 ی زیرین این رودباد تأکید دارد.   هادر بخش

 زا در غرب ایرانمرحله اول بارش سیلمیگیری از بررسی اقلینتیجه 

های غربی ایران اتفاق افتاد؛ که باعث سیل ویرانگر در حوضه روز بارش سهمگین در بخش 3دت به م 1389فروردین  2تا  4از 

های بسیار گیری این سیلاب، بارشو هواشناسی علت شکلمیهای کارون و کرخه وشهرهای این منطقه گردید. از دیدگاه اقلیرودخانه

و منجر به تشکیل روان آبها و نهایتاً سیلاب گردید. مکانیزم تشکیل شدید و سهمگینی بود که از ظرفیت نفوذپذیری خاک بیشتر بود 

گیرد و همراه با جریان بادهای غربی به باشد که در جنوب اروپا بر روی دریای مدیترانه شکل میمیمیهای اقلیها سامانهاین بارش

های صعود را به همراه دارند که پس از ، مکانیزمها علاوه بر انتقال رطوبت دریای مدیترانهکنند. این سامانهمیسمت شرق حرکت 

های زاگرس صعود نموده نزولات جوی شوند و در برخورد با دامنهمیهای بزرگ آبی مانند دریای احمر تأمین رطوبت رسیدن به پهنه

ت در غرب آن، فاز تقویتی را شوند. در مورخه فوق با تشکیل ناوه مدیترانه و وجود شرایط ادوکشن تاوایی مثباین منطقه را باعث می

شود. ریزش هوای سرد به درون هسته ناوه در ترازهای میانی از عوامل مهم مینماید و بتدریج در مرزهای غربی ایران تقویت طی می

 تشدید صعود هوا و تراکم و بارش است. 

فشار دینامیکی تشکیل گی، در سطح زمین کمتحت تأثیر واگرایی حاصل از ناوه در ترازهای میانی تروپوسفر بر اساس اصل پیوست 

فشار در روی دریاهای مدیترانه، سیاه به جذب رطوبت پرداخته و به همراه جریان بادهای غربی به سمت شرق حرکت شود. این کممی

غرب ایران انتقال  کند. از طرف دیگر کشیدگی ناوه تا جنوب دریای سرخ رطوبت این دریا و دریاهای اطراف را نیز به سمت مرزهایمی

فشار مستقر در غرب ایران و واگرایی در ترازهای میانی تشدید شرایط صعود را در نیمه غربی ایران دهد. همگرایی حاصل از کممی

کند. مسیر جریان رطوبت از دریای سرخ و دریای مدیترانه و بیشینه حرکات قائم در تروپوسفر پایینی و میانی در نیمه غربی فراهم می

ای و رودباد قطبی به تشدید شرایط واگرایی در ترازهای میانی و بالایی تروپوسفر و تطابق حارهایران مشاهده شد ادغام رودباد جنب

های برخوردار است. تمام عوامل فوق بعلاوه ویژگی هاای در این بارشی تراز پایینی، از اهمیت ویژههاانحنای چرخندی آن با سیستم

توپوگرافی که به صورت دیواری از شمال به جنوب  عمود بر مسیر جریان بادهای غربی کشیده شده است در تشدید عوامل صعود 

 دخالت دارند. 

های سنگین در این ای( و سامانه جنوب غربی )سودانی( بر روی زاگرس از عوامل مهم ریزشادغام دو سامانه غربی )مدیترانه

های باشد. سامانهمیاست. چرخند )سیکلون( سودانی دارای هسته گرم بوده و چرخند مدیترانه ای هسته سرد  محدوده زمانی بوده

کنند. رسیدن این دو سامانه با دماهای متفاوت و ای به دلیل گرمتر بودن بر روی آن صعود میهای مدیترانهسودانی در برخورد با سامانه

های سنگین شده های زاگرس، جبهه هوا را بوجود آورده و باعث ایجاد ریزشر روی رشته کوههای مختلف، در غرب ایران و بارتفاع

 اند.    های دو قطبی نام گذاری شدههای جوی به عنوان سامانهاست. این نوع از سیستم

  مرحله دوم بارشی 

ک از نظر جذب آب به حداکثر رسیده بود، روز قبل امواج بارشی سرزمین ایران را فرا گرفته بود و ظرفیت خا 9در حالی که از 

های را در استانمیشود. بارش مرحله دوم از نظر حجم و شدت، سیلاب عظیآغاز می 1389فروردین  12و  11مرحله دوم بارشی در 

وردین یک روز فر 13غربی ایران بوجود آورد. در بررسی شرایط جوی این روزهای بارشی، نقش ناوه مدیترانه قابل توجه است. در روز 

فشار در شرق دریای مدیترانه شکل ( در تراز دریا کم2318مارس  33) 1389فروردین  5روز  19قبل از بارش )سطح زمین ساعت 

های بالای جغرافیایی بدرون این مرکز (. ریزش هوای سرد از عرض23-9گرفته و زبانه آن تا مرزهای غربی ایران رسیده است)شکل 

های جنوبی همرفت هوای گرم به طرف شمال برقرار است. نفوذ هوای گرم از جنوب و هوای سرد از گیرد. از عرضفشار صورت میکم

جانب غرب، باعث تشکیل جبهه هوای گرم در پیشانی هوای گرم در شمال ایران و جبهه سرد در پیشانی هوای سرد، درغرب ایران شده 

رادیان شدید فشار بین مرکز کم فشار شرق مدیترانه و پرفشار روی دریای خزر گیرد.گاست. صعود هوا برروی جبهه گرم صورت می

. شکل گیری گرادیان فشار؛ جو باروکلینیک و ناپایداری جوی است 1333و در شرق مدیترانه  1324وجود دارد. فشار روی دریای خزر 
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عات زاگرس سبب افزایش دما و ذوب برف موجود در به ناحیه داخلی ایران تا ارتفا دهد. فرارفت هوای گرم از جنوبرا نشان می

 های استان لرستان شده است. ها بویژه در حوضه رودخانهآبارتفاعات زاگرس و افزایش حجم روان

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
مدیترانه شکل گرفته و فشار در شرق دریای یک روز قبل از بارش، کم 1389فروردین  11روز  15توزیع فشار تراز دریا در ساعت  -61-1شکل 

 ی هوای سرد و گرم در شمال و غرب ایران تشکیل شده است.هازبانه آن تا مرزهای غربی ایران رسیده است. جبهه

 

، ناوه یک روز قبل از بارش( 2318مارس  33) 1389فروردین  13روز  15هکتوپاسکال، ساعت  533در سطوح میانی تروپوسفر در تراز 

که حرکت سامانه به بر روی دریای مدیترانه تشکیل شده است. با اریب شدن ناوه، علاوه بر این غربرق جنوب اریب با محور شمال ش

گیرد. بیشینه تاوایی مثبت در شود؛ در ترازهای میانی ریزش هوای سرد به درون ناوه با سرعت بیشتری انجام میمیسمت شرق کند 

در پشت ناوه؛ نشانة ریزش هوای سرد به هسته آن و  -25(. خطوط همدمای 21-9شکلهسته ناوه آن را در فاز مثبت قرار داده است)

باشد. در شمال ناوه، به علت کشیدگی پشته به سمت شمال، سبب قطع ارتباط ناوه با جریان تشدید حرکت قائم سطوح زیرین آن می

معکوس از شمال شرق به جنوب غرب جریان یافته و بلوکینگ   Sاصلی بادهای غربی شده است. بادهای غربی در این تراز بصورت 

شده یعنی بصورت ناوه  cut offرکس شکل گرفته است. بلوکینگ رکس حرکت شرق سوی ناوه را کند کرده )ناوه کواسی( و هسته ناوه 

یابد. با توقف هسته مدیترانه افزایش میبا ایجاد این شرایط، زمان توقف ناوه بریده شده بر روی دریای  .است در آمدهیا بریده شده بسته 

-تر ؛ شرایط انتقال سامانههای جنوبییابد. افزایش دامنه ناوه به عرضناوه بر روی شرق دریای مدیترانه جذب رطوبت در آن افزایش می

غرب ایران رب و جنوبتر نظیر دریای احمر، خلیج فارس و دریای عمان را به سمت غهای پایینهای سودانی و رطوبت دریاهای عرض

دهد. توپوگرافی تر انتقال میها شمالیتر با رطوبت بیشتر را به سمت عرضکند. ناوه از جنوب، با حرکت چرخندی، هوای گرمفراهم می

ه و باشد. در این شرایط، نیمه غربی ایران در جلوی ناوه قرار گرفتزاگرس در تشدید شرایط صعود این جریانات مرطوب با اهمیت می

 باشد.    رطوبت از دوبخش غربی ) دریای مدیترانه ( و جنوب غربی )دریای احمر و خلیج فارس( در حال انتقال به سمت آن می
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، یک روز قبل از بارش( 6118مارس  31) 1389فروردین  11روز  15هکتوپاسکال، ساعت  511ارتفاع ژئوپتانسیلی  )به متر( در تراز  -61-1شکل 

بر روی دریای مدیترانه تشکیل شده است. در ترازهای میانی ریزش هوای سرد به درون ناوه انجام  غربناوه اریب با محور شمال شرق جنوب 

 گیرد. می

 

ها، از باشد. به منظور تحلیل عوامل این بارش(، روز اوج بارش در این مرحله بارشی می2318آپریل  1) 1389فروردین  12روز 

فشار از شرق دریای مدیترانه به نواحی غربی گرینویچ این روز استفاده شده است. در این زمان در تراز دریا کم 15ی ساعت اهنقشه

هکتوپاسکال به صورت شمال غربی به جنوب شرق از آذربایجان تا نواحی مرکزی زاگرس گسترش  1334ایران رسیده و با منحنی 

های شمالی نفوذ یافته است. در پیشانی این هوای سرد، جبهه غربی ایران، زبانه هوای سرد عرضیافته است. در حاشیه بیرونی مرزهای 

(. منحنی بسته در روی شبه جزیره عربستان و خلیج فارس 22-9گردد)شکلهوای سرد از عوامل مهم صعود هوا در منطقه محسوب می

دهد. این بسته هوای گرم در محل میسودان بوده است را نشان  فشار هسته گرم را که روزهای قبل در منطقهنیز شرایط تشکیل کم

 افزاید.  میی بالاتر برخورد نموده بر تقویت جبهه سرد هارشته زاگرس به هوای سرد عرض

، در روز اوج بارش را نشان 1389فروردین  12هکتوپاسکالی در روز  533های جوی را در تراز ، شرایط سامانه 23-9شکل شماره 

ارتفاع بریده که در روزهای قبل در شرق دریای مدیترانه مستقر بود با حرکت کند خود به مرزهای غربی ایران رسیده است. دهد. کممی

ی مرکزی و غربی کشور را در برگرفته است. زبانه کم ارتفاع هامنطقه واگرایی در جلوی ناوه، بر روی ایران قرار گرفته و تمام قسمت

های مرکزی و جنوبی دریای احمر رسیده است. این سامانه قدرتمند قادر است رطوبت ای در آمده و تا بخشپردامنهفوق به صورت ناوه 

های دریای مدیترانه را از طریق غرب ایران و رطوبت دریای سرخ و خلیج فارس را از طریق جنوب غرب ایران به دامنه رشته کوه

گردند؛ زیرا منشأ ی هسته سرد محسوب میهاای سامانههای مدیترانهن صعود کند. سامانهزاگرس برساند و بر دیواره بلند کوهستانی آ

های سودانی شوند. در حالیکه سامانهمیفشارهایی هستند که در شمال اروپا در هوای سرد قطبی تشکیل ها کماولیه این سامانه

ای مشارکت دارند. برخورد این دو توده هوا با شرایط حارههای هوای هستند که در تشکیل آنها تودهمیهای هسته گرسامانه

های جوی که با دو سامانه متضاد شود. این نوع از کنشترمودینامیکی متفاوت، باعث تشکیل جبهه هوا و اغتشاشات شدید جوی می

عود صدلیـل  شار دریای سرخ، بهفکرد که کم(  بیان Soliman,1953) سولیمانهای دو قطبی نامید. توان سیستمگیرد را میشکل می
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های شود. این طوفانتندری میهـای گیـرد، سـبب طوفـانشرقی روی هوای سردتر شمالی که از مدیترانه منشأ میسریع جریان جنوب

بر روی هوای ( مقایسه نمود که در آنها به علت صعود سریع هوای گرم explosive cycloneهای انفجاری )توان با سیکلونتندری را می

( در پژوهشی در باره Dayan and Sharon,1980) شارون و دایانپیوندد. های سنگین بوقوع میسرد و آزاد شدن گرمای نهان آن، بارش

 شمال از بالاییی دهکشی بسیار ناوه یک با سرخ دریای فرود (نادر بسیار موارد در(ی گاه که ی منطقه شرق مدیترانه بیان داشتندهابارش

 شودمی همرفتی یهاطوفان گسترش به کمک و ناپایداری شرایط ،یصعود حرکات سبب بالایی ناوه  این .است همراه مدیترانه شرق روی

 فرود از نوع این .است همراه شرقی نهمدیترا جنوبی و شرقی یهابخش در بیشتر و برقی و رعد یهاطوفان و سنگین رگبارهای با گاهی و

 شود. در این بارش نیز فرود دریای سرخ با ناوه عمیق شده مدیترانه همراه است.        می شناخته فعال فرود عنوان به سرخ، دریای

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
فشار از شرق گرینویچ، روز اوج بارش، در تراز دریا کم 15ساعت  1389فروردین  16نقشه توزیع مراکز فشار در تراز دریا در روز  -66-1شکل 

هکتوپاسکال به صورت شمال غربی به جنوب شرق از آذربایجان تا نواحی مرکزی  1114مدیترانه به نواحی غربی ایران رسیده و با منحنی دریای 

 زاگرس گسترش یافته است. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
فشار بریده از مسیر ، کمبارشاوج روز  1389فروردین  16روز  15هکتوپاسکال، ساعت  511ارتفاع ژئوپتانسیلی  )به متر( در تراز  -63-1شکل 

 اصلی بادهای غربی جدا شده، سرعت حرکت آن به سمت شرق کاهش یافته ، منطقه واگرایی آن بر روی زاگرس و غرب ایران قرار گرفته است.  
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مثبت در این منطقه شود. وجود این تاوایی پتانسیلی میهای زاگرس دیده حداکثر تاوایی مثبت در شرق ناوه و بر روی رشته کوه

در میفشار تراز پایینی، نقش مهکند. انطباق تاوایی مثبت تراز میانی و هسته کمفشارهای تراز دریا فراهم میشرایط را برای تقویت کم

نة ( نشا23هکتوپاسکالی )شکل  533ارتفاع در غرب ایران در تراز های هوا و تشدید شرایط بارش دارد. تراکم خطوط همصعود توده

گردد. ریزش هوای سرد میباشد. با تشکیل جو باروکلینیک، ناپایداری نیز تشدید رخداد جو باروکلینیک وتشدید اغتشاشات جوی می

 گردد. کند و باعث ناپایداری بیش از پیش جو میدر ترازهای میانی به درون هسته ناوه به این شرایط کمک می

های همرفتی و ایجاد واگرایی در تراز میانی و بالایی تروپوسفر از ر فعال شدن بارشاهمیت رودباد )جت( جنب حاره و نقش آن د

 با را آن دلیل  1884نوامبر  5-1( با بررسی طوفان  Krichak and Alpert,1998ت )آلپر و کریچاکاهمیت زیادی برخوردار است. 

 عرب دریای و آفریقا ایحاره مناطق روی مرطوب همرفتی فرایندهای و سرخ دریای یهمنطق روی ای هرحا جنب رودباد تقویت و تشکیل

در ترازهای میانی و بالایی تروپوسفر را  1389فروردین  12تا  13ای از روز موقعیت رودباد جنب حاره 24-9شکل  .انددانسته مرتبط

و بالایی، در نیمه غربی ایران قرار گرفته است. بین دهد. منطقه حداکثر واگرایی در شمال خروجی رودباد، در هر دو تراز میانی نشان می

سطوح واگرایی ترازهای بالایی و همگرایی در سطح زمین رابطه وجود دارد. هر گاه عمق سطوح واگرا بیشتر از سطوح همگرا باشد 

از بالایی سطوح واگرا بر روی سیکلون در سطح زمین در فاز تقویت قرار دارد. در این مرحله بارشی نیز هم در تراز میانی و هم در تر

 شود.   فشار سطح زمین تقویت میغرب ایران قرار دارد و کم

    

  
 

 هکتوپاسکالی  511در تراز  –هکتو پاسکالی ب  611در تراز  -، الف 1389فروردین  16و 11های ای در بارشموقعیت رودباد جنب حاره -64-1شکل 

 

 11هکتوپاسکال در روز  233هکتوپاسکالی تا  1333توزیع عمودی میزان امگا )صعود قائم( در جو، از ارتفاع  25-9شکل شماره 

 53گردد. هسته امگای منفی در طول جغرافیایی پذیر میدهد. در شرایط صعود قائم تراکم و بارندگی امکانرا نشان می 1389فروردین 

هکتوپاسکالی قرار دارد. تمام پروفایل جو از ارتفاع نزدیک به تراز دریا تا بالای تروپوسفر  233درجه شمالی و ارتفاع  35درجه غربی و 

دهد. تحت شرایط بیشینه امگای باشد. این شکل بیشینه صعود قائم بر روی غرب ایران را نشان میدارای امگای منفی )صعود قائم( می

 سا در این تاریخ و در این منطقه جغرافیایی رخ داده است.  آهای سیلمنفی شدیدترین شرایط صعود و شدیدترین ریزش

 

 

 

 

 

 ب الف
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 11هکتوپاسکال در روز  611هکتوپاسکالی تا  1111توزیع عمودی میزان امگا )صعود قائم( در جو)به پاسکال بر ثانیه(، از ارتفاع  -65-1شکل 

های ، بیشینه صعود قائم بر روی نیمه غرب ایران، تحت شرایط بیشینه امگای منفی شدیدترین شرایط صعود و شدیدترین ریزش1389فروردین 

   جوی رخ داده است.

 

دهد. را نشان می 1389فروردین  11هکتوپاسکالی در روز  933انتقال رطوبت به نواحی غرب ایران در تراز  22-9شکل شماره 

شود. در مسیر شمالی رطوبت از دریای مدیترانه و سیاه به سمت غرب مسیر رطوبت ویژه در دو جناح شمالی و جنوبی مشاهده می

جنوبی هسته رطوبت از دریای احمر تا خلیج فارس و نواحی جنوبی زاگرس کشیده شده است. در ایران در جریان است. در مسیر 

 اند.های بعدی دریاهای سیاه و مدیترانه بودهتأمین رطوبت بارش در الویت اول دریاهای احمر وخلیج فارس و در الویت

دهد. هسته ناهنجاری منفی که نشانة کاهش ان میرا نش 1389فروردین  11هکتوپاسکالی  533ناهنجاری تراز  29-9شکل شماره 

ارتفاع ژئوپتانسیلی در این تراز است؛ در شرق دریای مدیترانه قرار دارد و تا مرزهای غربی ایران رسیده است. این ناهنجاری منفی عامل 

 در بروز رگبارهای سیلابی در منطقه زاگرس و غرب ایران است. میمه
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، در تأمین رطوبت 1389فروردین  11هکتوپاسکالی در روز  111نقشه رطوبت ویژه )به کیلوگرم در کیلوگرم هوای خشک( در تراز  -62-1شکل 

 اند.های بعدی دریاهای سیاه و مدیترانه بودهبارش در الویت اول دریاهای احمر وخلیج فارس و در الویت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
، هسته ناهنجاری منفی که نشانة کاهش ارتفاع ژئوپتانسیلی در این تراز است؛ 1389فروردین  11هکتوپاسکالی  511ناهنجاری تراز  -61-1شکل 

گرس در شرق مدیترانه قرار دارد و تا مرزهای غربی ایران کشیده شده است. کاهش ارتفاع ژئوپتانسیلی عامل بروز رگبارهای سیلابی در منطقه زا

 ن است.  و غرب ایرا
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 زا در غرب ایرانمرحله دوم بارش سیلمینتیجه گیری از بررسی اقلی 

های بزرگی از ایران بویژه غرب کشور ادامه داشت و ظرفیت نفوذ به حد اشباع رسیده در حالیکه از چند روز قبل، بارش در بخش

های غربی ایران روز بارش سنگین در بخش 2به مدت  1389فروردین  12و  11آغاز شد. در 1389بود مرحله دوم بارشی فروردین 

های بسیار شدید و سنگینی بود که از ظرفیت نفوذ پذیری گیری این سیلاب، بارشو هواشناسی علت شکلمیاتفاق افتاد؛ از دیدگاه اقلی

رهای دینامیکی است که در هماهنگی فشاها کمخاک بیشتر بود و منجر به تشکیل روان آبها و نهایتًا سیلاب گردید. مکانیزم این بارش

شوند؛ و همراه با جریان بادهای غربی به سمت شرق های تراز میانی تروپوسفر در جنوب اروپا بر روی دریای مدیترانه تشکیل میبا ناوه

در این بارش ناوه مدیترانه از  های صعود را به همراه دارند.ها علاوه بر انتقال رطوبت دریای مدیترانه، مکانیزمکنند. این سامانهحرکت می

شود و به صورت کم فشار بریده بر کند، جدا میای از هوای گرم، که در جنوب اروپا نفوذ میمسیر اصلی بادهای غربی، توسط پشته

تر رفته، گردد. با توقف این کم فشار بریده جذب رطوبت در آن از شرایط طبیعی فرامیروی منابع رطوبتی )دریای مدیترانه( متوقف 

فشار بریده از عوامل مهم تشدید صعود هوا و های بالایی، به درون این کمیابد. ریزش هوای سرد، از عرضمیرطوبت ویژه در آن افزایش 

های پایینی به علت گرمتر بودن، که در ترازهای میانی تودۀ هوای سرد و کم فشار مستقر شود، هوای لایهمیتراکم و بارش است. هنگا

ی ناوه هاشود. زبانهبه سمت شرق جابجا میمیالعاده، به آراکنند. کم فشار تشکیل شده، پس از جذب رطوبت فوقبه صعود می شروع

فشار در جذب رطوبت کند. این کمفشار حرارتی سودانی را فعال میشود و کمتر کشیده میهای جغرافیایی پایینمدیترانه نیز به عرض

-فارس و انتقال آن از جنوب غرب به ایران نقش دارد. در این حالت ورود رطوبت به منطقه از دو مسیر انجام میاز دریای سرخ و خلیج 

شود. مسیر اول از سمت غرب و از دریای مدیترانه، و مسیر دوم از جنوب غرب و دریای سرخ و خلیج فارس است. به این صورت 

های ای( و سامانه جنوب غربی )سودانی( با هستهل بین سامانه غربی )مدیترانهشود. دوقطبی شدن، کنش متقابها دوقطبی میسامانه

های ای هسته سرد، در محل رشته کوههای مدیترانههای سودانی هسته گرم در کنش با سامانهگردد. سامانهدمایی متفاوت را باعث می

های سنگین شده است. موقعیت رودباد جنب منجر به بارش های هوا را بدنبال داشته است کهگیری جبههزاگرس، تشدید صعود و شکل

های غربی ایران در زیر منطقه شمال و خروجی رودباد)حداکثر واگرایی( بر تقویت شرایط صعود )افزایش ای و قرار گرفتن بخشحاره

های کشیدگی شمالی جنوبی رشته کوههای توپوگرافی منطقه و افزاید. ویژگیارتفاع لایه واگرایی نسبت به ارتفاع لایه همگرایی( می

 هاگردد. در این بارشالبرز که به صورت دیواری عمود بر مسیر جریان بادهای غربی قرار دارد سبب تشدید عوامل صعود می

عوامل سه گانه صعود، صعود سیکلونی، صعود همرفتی و صعود کوهستانی مشارکت داشته که باعث رخداد بارش سنگین و بی میتما

 سابقه شده است.

 

 

 های بارشی بسیار شدید گذشتهبا سامانه 81های بارشی اسفند مقایسه شرایط سامانه-1-5
دهد که ایجاد بارش سنگین به یکی از عوامل های سنگین در ایران نشان میگذری بر مطالعات گذشته در باره علل و عوامل بارش

 زیر نسبت داده شده است:

شود و با توقف آنها بر روی منابع رطوبتی در میها های مانع که باعث کند شدن حرکت سیکلونتشکیل بلوکینگ یا سیستم -الف

 افزایش رطوبت ویژه آنها مؤثر است.

ای و قطبی که گاهی ادغام آنها و گاهی موقعیت منطقه حداکثر واگرایی و گاهی تاوایی مثبت موقعیت رودباد)جت( جنب حاره -ب

 شود.ر آنها باعث بارش سنگین مید

های ای( و هسته گرم)سامانه سودانی( که باعث کنشها، سامانه هسته سرد )سامانه مدیترانهدو قطبی شدن سامانه -ج

 گردد.ترمودینامیکی و حرارتی می

 فشار در غرب دریای خزر و یک کم فشار درشرق دریای خزر.دو قطبی شدن با ترکیب یک پر -د
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ها و جذب رطوبت بیشتر و تشدید فشار بریده و یا سردچال جوی که باعث کند شدن حرکت شرق سوی سامانهگیری کمشکل -ه 

 شود.شرایط صعود همرفتی می

 تشدید شرایط تاوایی پتانسیلی مثبت در ترازهای میانی و بالایی تروپوسفر و انتقال اثر آن به سطح زمین -و 

 شمالی و بویژه شمالی شدن جریانات باد )بخصوص در سواحل جنوبی دریای خزر(  های ریزش هوای سرد از عرض -ز 

 آورد. عبور هوای سرد از روی دریای گرم بویژه در پاییز در روی دریای خزر که همرفت وزشی را بوجود می -ح

 های موسمی)گنو( و سامانهای سواحل جنوب های حارهآزاد شدن گرمای نهان بخار آب و تشدید شرایط صعود در سیکلون -ط

 شود.اختلاف دمای تراز پایینی و بالایی تروپوسفر که به تشدید شرایط همرفتی منجر می -ی 

 های دو قطبی. ادغام رطوبت حاصل از دریای مدیترانه با رطوبت دریای سرخ در سیستم -ک

اند. اما در گردند دخالت داشتهع شرایط صعود میها گذشته یک یا دوعامل از عوامل فوق که منجر به تسریدر هر یک از بارش

ای از عوامل فوق که بیش از یک عامل یا دو عامل بوده اند مشارکت دارند. بدین منظور جهت مقایسه دسته 1389های اسفند بارش

 یلادی( انتخاب شد. م 1884نوامبر  5)مطابق با 1393آبان  14های سنگین گذشته، بارش استان گلستان با بارش 1389بارش اسفند

( پرفشار هسته سرد در شمال دریای خزر مستقر شده و 29-9( در سطح زمین )شکل 1884نوامبر  5) 1393آبان  14در بارش 

گردد. هوای های پایینی، جریانات شمالی بر روی دریای خزر برقرار میفشار عرضبدلیل اختلاف فشار بین این مرکز پرفشار و مراکز کم

شود. جریانات باد شمالی در روی دریای خزر رطوبت حاصل میرفشار هنگام عبور از روی دریای خزر بتدریج گرم و ناپایدار سرد این پ

های شمالی البرز صعود کرده و تراکم و بارندگی در آن بوقوع از این دریا را با خود به سمت جنوب منتقل نموده ، در اثر برخورد با دامنه

 پیوندد. می
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 ، شمالی شدن جریانات باد براثر استقرار پرفشار در شمال دریای خزر    1313آبان 14توزیع مراکز فشار در سطح دریا، بارش  -69-1کل ش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
، تاوایی مثبت در شمال دریای خزر و شمال دریای 1313آبان  14هکتوپاسکالی، بارش  511ارتفاع ژئوپتانسیلی و تاوایی در تراز  -68-1شکل 

 سرخ    
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های پایین را تسریع نموده و به صعود هوا کمک ای ریزش هوای سرد به عرضهکتوپاسکالی ناوه اریب شده 533در تراز 

ای بر روی ایران نیز در تشدید شرایط صعود مؤثر است. در این بارش سنگین، منطقه واگرایی ناوه (. قرار گرفتن28-9کند)شکلمی

ای برخوردارند. تفاوت مهم این نقش پرفشار شمال خزر و شمالی شدن جریانات باد، همرفت وزشی و صعود کوهستانی از اهمیت ویژه

 توان ارزیابی نمود: د میرا در چند مور 1389اسفند  22بارش سنگین با بارش سنگین 

های تراز پایینی با ترازهای میانی تروپوسفر برقرار است. در تراز هماهنگی مناسبی بین سیستم 1389اسفند  22در بارش  -الف

ط اند و شرایارتفاع با تاوایی مثبت منطبق بر یکدیگر شدههکتوپاسکال نیز کم 533فشار با تاوایی مثبت و در تراز دریا مرکز کم

 وجود ندارد. 1393آبان  14که این هماهنگی در بارش سنگین ناپایداری و صعود تشدید شده است؛ در حالی

علت شمالی شدن جریانات در روی دریای خزر دو سامانه مؤثر بوده اند. سامانه پرفشار در غرب  1389اسفند  22در بارش  -ب 

؛ تشدید گرادیان فشاری و درهم پیچی دو سامانه چرخشی باعث تشدید فشار مستقر در شرق دریای خزردریای خزر و سامانه کم

علت شمالی شدن جریانات باد در  1393آبان  14سرعت جریانات شمالی روی دریای خزر شده است. در حالی که در بارش سنگین 

 روی دریای خزر پرفشار مستقر در شمال این دریا است و گرادیان فشار کمتری ایجاد نموده است.

فشار دینامیکی است که در شمال دریای مدیترانه شکل گرفته و با کم 1389اسفند  22منشأ اولیه بارش در بارش سنگین  –ج 

فشار دینامیکی با رسیدن به منابع کند. این کمجذب رطوبت به کمک ناوه تراز میانی به سمت شرق و سواحل دریای خزر حرکت می

آبان  14کند. در حالیکه در بارش ب کرده در سواحل جنوب شرقی بارش سنگین ایجاد میرطوبتی دریای خزر مجدداً رطوبت جذ

 پرفشار شمال دریای خزر در جذب رطوبت نقش مؤثری نداشته است.  1393

دارد در حالیکه در میذوب شدن منابع برف و یخ موجود در نواحی کوهستانی نقش مه 1389اسفند  22از نظر زمانی در سیلاب  -د

 نقش ذوب برف و یخ از اهمیتی برخوردار نیست.  1393آبان  14

 های بارشی بسیار شدید گذشتهبا سامانه 89های بارشی فروردین مقایسه شرایط سامانه 

فروردین  5های سنگین گذشته، بارش منطقه غرب و جنوب غرب کشور با بارش 1389سنگین فروردین  جهت مقایسه بارش

( انتخاب شد. در این بارش کم فشار شکل گرفته در منطقه سودان با همراهی ناوه عمیق شده مدیترانه، ابتدا 1884مارس  25) 1393

(. در این سامانه بارشی 33-9رسد)شکل از دریای سرخ و دریاهای اطراف به جذب رطوبت پرداخته و به ناحیه جنوب غرب ایران می

که در بارش شود. در حالیگیرد و نقش دریای مدیترانه و دریای سیاه در آن مشاهده نمیرت میتأمین رطوبت از دریای سرخ صو

(. 22-9خلیج فارس صورت گرفته است)شکل -سیاه و دریای سرخ-تأمین رطوبت از دو منبع دریای مدیترانه 1389سنگین فروردین 

دریای سرخ کشیده شده است. و رطوبت را از این قسمت به جنوب  هکتوپاسکالی زبانه ناوه عمیق شده مدیترانه تا جنوب 533در تراز 

ها در تراز پایینی گیرد و به این صورت ناپایداریی بالا نیز صورت میهاکند. در این ناوه ریزش هوای سرد از عرضغرب ایران منتقل می

پیوند  1389فروردین 11است. در سامانه بارشی  شود. اما تفاوت اساسی در این دو سامانه بارشی در نوع ناوه تشکیل شدهمیتشدید 

. با جدا شدن ارتباط آن آیدارتفاع بریده در میگردد و به صورت کمای از هوای گرم از بادهای غربی منفک میناوه مدیترانه توسط پشته

 با مسیر اصلی بادهای غربی، توقف و ماندگاری آن بر روی منبع رطوبتی دریای مدیترانه افزایش یافته، ضریب رطوبت 
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، شمالی شدن جریانات باد براثر استقرار پرفشار در شمال دریای 1313سنگین  فروردین  5توزیع مراکز فشار در سطح دریا، بارش  -31-1شکل 

 خزر    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
مدیترانه و  ، تاوایی مثبت در جنوب دریای1313فروردین  5هکتوپاسکالی، بارش سنگین  511ارتفاع ژئوپتانسیلی و تاوایی در تراز  -31-1شکل 

 شمال دریای سرخ    
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ارتفاع بریده به سرعت ویژه بیشتر شده است. بر اثر اریب شدن محور ناوه و تشکیل بلوکینگ رکس، ریزش هوای سرد در این کم

امر باعث کند. این تر به درون آن ریزش میانجام شده و به دلیل بالاتر بودن آن از نظر عرض جغرافیایی، هوای سرد با دمای پایین

باشد. تفاوت دیگر قابل ملاحظه در این دو بارش سنگین، در های زیرین نسبت بارش قبلی میتشدید شرایط صعود همرفتی در لایه

از چند روز قبل بارندگی وجود داشته و خاک  1389که از در بارش سنگین فروردین طوریباشد؛ بهها در روزهای قبل میتناوب بارش

 ها تأثیر فراوان داشته است.        ت به اشباع رسیده است؛ رطوبت نسبی هوا افزایش یافته و در ناپایداری سامانهاز نظر جذب رطوب
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 منابع 
 8ص 1389( بررسی و تحلیل وقایع سیل فروردین ماه 1389معاونت پژوهشی و زیر بنایی و امور تولیدی) (1

 آغاز بحران ، تاج محمد شیری ، گنبد( سیل گلستان نقطه 1389)میخبرگزاری جمهوری اسلا (2

 ها های آماری و آرشیو نقشهسازمان هواشناسی، منابع و داده (3

4) Soliman 1953, Rainfall over Egypt, Q.J.R. Met. Soc., Vol. 79, PP. 389-397.  

5) Dayan U. and Sharon D., 1980, Meteorological Parameters for Discrimi- nation between 

6) Widespread and Spotty Storms in the Negev, Israel, J. Earth Sci., No. 29, PP. 253-256. 

7) Krichak S. O., Alpert P. and Krishnamurti T. N., 1997a, Interaction of Topography and 

8) Tropospheric Flow – A Possible Generator for the Red Sea Trough? Meteorology 

9) and Atmospheric Physics, No. 63, PP. 149-158. 
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 هاپیوست
 1389فروردین  15تا  5هکتوپاسکالی )ژئوپتانسیل متر( از  533ها در تراز : آرایش سامانه 1پیوست  
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 1389فروردین  15تا  5ها در تراز دریا )به هکتوپاسکال( از : آرایش سامانه 2پیوست  
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 1389فروردین  15تا  5هکتوپاسکالی )به متر( از  533: ناهنجاری تراز  3پیوست  
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 1389فروردین  15تا  5ای و رودباد قطبی از : موقعیت رودباد )جت( جنب حاره 4پیوست 
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 ل هفتمسؤا

 دارد؟ ایران آبی آینده و هابارش بر تأثیری چه اقلیم تغییرب : 
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 دارد؟ ایران آبی آینده و هابارش بر تأثیری چه اقلیم تغییر -1-2

سال پیش هر  433.333دهد که از مینشان  32-9دمای کره زمین در طول سالهای گذشته همیشه تغییر کرده است. شکل 

ی یخبندان و بین یخبندان هاسال دمای کره زمین روند کاهشی یا افزایشی داشته است. این تغییرات سبب ایجاد دوره 133.333

 شده است. 

 

 
 سال گذشته. 451111روند تغییرات اقلیم کره زمین در دوره  -36-1شکل 

 

کردند. میروند کاهش دمای کره زمین به گونه ای بود که دانشمندان وقوع یک دوره یخچالی کوچک را پیش بینی  1843در دهه 

ین رو به گرمایش گذاشت )شکل وضعیت دمای  کره زمین روند برعکس را نشان داد. دمای کره زم 1893اما بعد از چند سالی در دهه 

سازمان  1988(. سرعت این روند افزایشی به حدی رسید که دانشمندان و سازمان هواشناسی جهانی را نگران کرد. تا اینکه در سال 2

 = IPCCکمیته ای را بنام هیات بین الدول تغییر اقلیم )مشترکا هواشناسی جهانی و برنامه محیط سازمان ملل متحد 

Intergovernmental Panel of Climate Change.این هیات تا کنون   ( تاسیس کردند تا رفتار دمای کره زمین را پایش و گزارش کند

اقلیم شناس و  12333با تایید حدود  این هیات است. در گزارش پنجم در دست تهیهپنج گزارش منتشر کرده است؛ گزارش ششم هم 

شود. این گرمایش کره زمین به گرمایش جهانی یا تغییر اقلیم معروف شده میمتخصصین دیگر اعلام کرد که هوای کره زمین گرم 

ی هابه بعد به اندازه ای  سرعت پیدا کرد که از توان تحمل اکوسیستم 1893روند گرمایش کره زمین از دهه 33-9است. طبق شکل 

 کره زمین فراتر رفت. 
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 سال گذشته. 151تغییرات اقلیم کره زمین در  -33-1شکل 

 

درجه سلسیوس گرمتر شده است. این میزان افزایش در نظر  3/.92از آغاز انقلاب صنعتی تا کنون دمای متوسط کره زمین حدود 

ی هاتواند اثرات چشمگیری در کرانهمیباشد. اما افزایش یک درجه در میانگین منحنی توزیع دما میخیلی از افراد چندان قابل توجه ن

را به تغییر اقلیم دماهای خیلی گرم شدیدتر و فراوانتر  34-9منحنی در مورد دماهای خیلی گرم یا خیلی سرد بگذارد. طبق شکل 

باشد. این دماهای فرین برای میی خیلی گرم هان و شدید تر شدن روزها و دورهدر نتیجه مهمترین نشانه تغییر اقلیم فراوا  دنبال دارد.

  کند.میایجاد   باشد و پیامدهای خسارت باری هممیاکوسیستم فعلی کره زمین غیر قابل تحمل 
 

 
 افزایش دماهای فرین به تبع افزایش میانگین. -34-1شکل 

 

 35-9سال است. طبق شکل  33ی درازمدت؛ منظور از درازمدت حداقل هاتغییر میانگینتغییر اقلیم عبارت است از میاز نظر عل

 روند افزایشی داشته است. این وضعیت در همه نقاط کره زمین مصداق دارد.  1893دمای میانگین سی ساله تهران از 
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 روند افزایش میانگین درازمدت دمای سالانه تهران. -35-1شکل 

 

دی ی انسان است که در مجموع سبب افزایش هاطبق نظر هیات بین الدول تغییر اقلیم مهمترین عامل گرمایش کره زمین فعالیت 

کند. یعنی اینکه ورود انرژی موج کوتاه خورشید را به سطح زمین میهمانند یک پتو عمل  دی اکسید کربنشود. می جو اکسید کربن

 ppm280حدود  جو دی اکسید کربندهد. در اوایل سده بیستم میزان میموج بلند سطح زمین را اجازه ن دهد. اما خروج انرژیمیاجازه 

کرد. اما با افزایش این مقدار در سالهای بعد از جنگ جهانی میبوده است. این مقدار هیچ مشکلی در تعادل بیلان انرژی سیاره زمین ایجاد ن

 جودوم تعادل بیلان انرژی زمین بهم خورد و سبب شد که میزان انرژی ورودی به سطح زمین بیشتر از مقدار خروجی آن شود و در نتیجه 

 (.32-9است )شکل واحد افزایش داشته  3ژوییه امسال نسبت به پارسال  دی اکسید کربنزمین گرم شد. میزان 
 

 
 دی اکسید کربن جوتغییرات  -32-1شکل 

 

فرق میکند. این تفاوت مقدار تحت عنوان سناریوهای  جو دی اکسید کربنی انسان میزان افزایش هابرحسب نوع و شدت فعالیت

( تعداد و تعریف 2313( حدود چهل سناریو تعریف شده بود . اما در گزارش پنجم )2339مختلف تعریف شده است. در گزارش چهارم )

ز وضعیت اینده کره زمین بیشتر شد تغییر کرد. از نظر تعداد به چهار سناریو  کاهش یافتند. برای  اینکه اطمینان دانشمندان ا هاسناریو

تواند حد اکثر از خروج میاست که  RCP2.6و بر اساس مقدار واداشت انرژی خروجی سطح زمین تعریف شدند. سناریوی خوش بینانه 

 2133تواند دمای کره زمین را در سال میوات انرژی در متر مربع جلوگیری کند. گرمایش حاصل از واداشت این مقدار انرژی  2.2

کند و میوات انرژی در مترمربع ممانعت 8.5 است که حداکثر حدود  RCP8.5درجه گرمتر کند. اما بدبینانه ترین سناریو  1.5حدود 

انی پر از سناریوهای حدواسط هستند. سناریوی بد بینانه جه  RCP6و  RCP4.5شود  کره زمین خیلی گرم شود. سناریوهای میسبب 
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کند. اما سناریوی خوش بینانه صلح و آرامش جهانی و میو تخریب محیط زیست و اسراف در مصرف منابع زمین ارایه میجنگ و ناآرا

شود. این میی آینده تعریف هارعایت حقوق محیط زیست و کاهش مصرف در حد نیازهای اولیه انسان و حفظ منابع طبیعی به نسل

تولید شده در طول سده بیست و یکم توسط هرکدام از سناریوها در  دی اکسید کربنباشد. میزان میتوسعه پایدار  سناریو بیانگر همان

 ترسیم شده است.  39-9شکل 

 
 بر اساس سناریوهای گزارش چهارم و پنجم هیات بین الدول تغییر اقلیم جو دی اکسید کربنتغییرات  -31-1شکل 

 

فقط حدود  2133واحد ثابت بماند دمای کره زمین در سال  413در میزان فعلی آن یعنی حدود  جو دی اکسید کربناگر میزان 

 32/1درجه سلسیوس اضافه خواهد شد. یعنی در آخر سده بیست و یکم دمای کره زمین نسبت به زمان انقلاب صنعتی حدود  3.2

دهد میعیین کرده است. اما روند افزایش فعلی نشان درجه سلسیوس گرمتر خواهد شد. این همان عددی است که کنفرانس پاریس ت

منظور شده است. در صورتی که  دی اکسید کربنواحد  2که این  کار سخت است. این میزان افزایش برای افزایش سالانه حدود 

دی واحد بر تراکم  3،  ظرف یک سال گذشته میزان دی اکسید کربن جوی جهانی جهت تثبیت  میزان هاعلیرغم این همه تلاش

(. در 39-9دهد )شکل می(. میزان گرمایش در منطقه قطب شمال بیشترین میزان را نشان 5جو اضافه شده است )شکل  اکسید کربن

به بعد  1898دوره  رسد. البته اندازه این افزایش درمیمحدوده کشورما هم در نیمه دوم سده بیستم مقدار گرمایش حدود یک درجه 

 (.WG1AR5_Chapter10_FINAL. 2013, Figure, 10.3ی گذشته است )هازیادتر از دوره



333            هیأت ویژۀ شناسی و هواشناسیاقلیمکارگروه 

 هاگزارش ملی سیلاب

 
 میزان گرمایش نقاط مختلف کره زمین در سده بیستم -39-1شکل 
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 و سناریوها هامدل  

ی موجود آینده را شرح دهیم فرایند پیش بینی هاشود. اگر بر اساس دادهمیبرای بیان وضعیت آینده از روشهای مختلف استفاده 

شود. هر روز یا هر سال دمای یک منطقه خاص بر میشود. فرایند پیش بینی به صورت عادی در همه کارهای انسان انجام مینامیده 

پیش بینی هر قدر زمان  شود. در فرایندمیی آماری با درجه اطمینان معینی پیش بینی هابا استفاده از روش ی موجود وهااساس داده

شود. اما بعد از رخداد گرمایش کره زمین دانشمندان نگران سرنوشت کره زمین در می عدم قطعیت بیشترمورد پیش بینی دورتر شود 

 دور هم شدند و سعی کردند  که وضعیت آن را در زمانهایی دورتر مانند آخر سده بیست و یکم هم بدانند. با توجه به یی خیلهازمان

توان آنها را استفاده کرد. در میی قابل قبولی بدهند یا اینکه اصلا نهاتوانند اندازهمیی رایج پیش بینی نهادور بودن زمان آینده فرایند

این شرایط دانشمندان بر اساس وضعیت فعلی کره زمین و رفتار مردم و مدیران جهان برای آینده جهان از نظر عوامل گرمایش کره 

کنند که اگر مثلا وضعیت جهان به صورت فعلی بماند و میکنند. و چنین بیان مییی  تصور  هااندازه جو دی اکسید کربنند زمین  مان

درجه  4شود و دمای کره زمین تا حدود میخیلی زیاد  جو دی اکسید کربنجنگ و تخریب و ناهماهنگی ادامه داشته باشد میزان 

شود.  مینامیده   (Scenario) بر اساس پیش فرضهای منطقی و قابل قبول (Projectionآینده ) شود. چنین فرایندی تصویرمیگرمتر 

 انجام میشود. میی اقلیهافرایند تصویر آینده هم توسط مدل

ی فاز هاخروجیهمانطور که پیشتر هم شرح داده شد در گزارش پنجم از چهار سناریو استفاده شد. درگزارش ششم از  سناریوها:

ی فاز ششم علاوه بر شاخص انتشار گازهای گلخانه ای از هامدلشود. سناریوهای میآینده استفاده  میی اقلیهاخروجی مدل ششم

ی اصلی شامل سن، جنسیت و تحصیلات افراد، شهرنشینی و توسعه هاکمیتکنند. میاستفاده نیز  اقتصادی –ی اجتماعی هاکمیت

به عنوان بدبینانه  RCP8.5کشد. برای نمونه سناریوی میهر سناریو وضعیت خاصی از جهان را تصویر . باشدمیاقتصادی )درامد سرانه( 

ماند. در میکند که جهان به وضعیت فعلی تا اخر سده بیست و یکم باقی میدهد و  فرض میترین سناریو شرایط فعلی جهان را ادامه 

رود و به محیط زیست حرمت گذاشته میجهان به طرف صلح و ارامش پیش  RCP2.6صورتی که بر اساس سناریوی خوش بینانه 

 خواهد شد و در نتیجه وضعیت بهتری در اواخر سده بیست و یکم حاصل خواهد شد. 

 :هامدل

ی فعلی پیش بینی کنند. پیش شرط اصلی این فرایند های علم سعی دارند وضعیت آینده را بر اساس شرایط یا دادههاهمه شاخه

شود. مدل ابزاری است که با میم یکسان بودن رفتار سامانه در طول زمان از گذشته تا آینده است. ابزار این پیش بینی مدل نامیده ه

شود. ساده ترین مدل میی خاصی رفتار آینده سامانه پیش بینی های زمان حاضر و  گذشته در آن و انجام پردازشهاوارد کردن داده

دو متغیر مستقل و  هاتواند بر اساس افزایش ارتفاع میزان دما را پیش بینی کند. در همه مدلمیدما است که   رابطه بین ارتفاع و

وابسته اثر دارند. در افزایش دمای کره زمین عوامل زیادی  متغیروابسته وجود دارد. متغیرهای مستقل عواملی هستند که در تغییرات 

دخالت دارند. بدیهی  هاو پوشش زمین و حتی ترکیبات عمق اقیانوس هاکاربری ٬ی انسانهافعالیت ٬جوترکیبات  ٬مانند تابش خورشید

شود. میی  مربوط بیشتر و دقیق تر و طولانی تر باشد نتیجه مدل دقیقتر هامتغیرهای مستقل یا  موثر و داده داست هر قدر تعدا

ی هاآغاز شده است و در طول زمان هم تکمیل تر و بزرگتر شده اند. اگر مدلتقریبا بعد از جنگ دوم جهانی  هااستفاده از این مدل

ی امروزی عوامل موثر فراوانتری مانند تمام هادادند، مدلمیرا در تصویر دمای کره زمین دخالت  جواولیه فقط تابش خورشید و 

کنند. برای اینکه میانسان را با جزئیات بیشتر استفاده  یهاو همه فعالیت هاو اطلاعات اعماق اقیانوس جوی مختلف های لایههاویژگی

معتقدند که اقلیم خود سامانه بسیار بزرگ است و ثانیا شعله اطمینان فعالیت کل سیاره زمین است. در پیش بینی وضعیت اقلیم یک 

ی جفت شده هاگیرند. و به مدلمیر بر ی امروزی همه اجزای سامانه اقلیم را دهامنطقه باید همه اجزای این سامانه منظور شود. مدل

( استفاده CMIPی جفت شده )های پروژه مقایسه ای مدلهااز مدلمیی اقلیهااقیانوسی معروف هستند. ازگزارش چهارم مدل-یجو

خیلی  هامدلشود. این میاستفاده شده است و در گزارش ششم هم فاز ششم استفاده  هاشود. در گزارش پنجم ازفاز پنجم این مدلمی

ممکن است  هاهمراه با خطا هستند و میزان این عدم قطعیت در بعضیمیی اقلیهای پیشین است. معمولا مدلهاپیچیده تر از مدل

شود. این مجموعه میی منتخب استفاده های فردی از مجموعه مدلهاقابل توجه باشد. بدین جهت برای اجتناب از خطاهای مدل
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ی همادی که ممکن است از ترکیب چندین مدل یا چندین ها( معروف هستند. در مدلEnsembleهمادی )منتخب بنام مجموعه 

 زیرمجموعه یک مدل تشکیل شده باشد میزان عدم قطعیت کمتر از یک مدل فردی است. 

شوند. این میاجرا  جوی مرکب و پیچیده برای کل ها(. اما مدل38-9شود )شکل میی اجرا جویک مدل ساده برای یک ستون      

 (معروف هستند. GCM= General CirculationModels)میی گردش عموهابه عنوان مدل هامدل

 

 
 از ساده تا پیچیده. جومیی گردش عموهاانواع مدل -38-1شکل 

 

ی لازم بر اساس سناریوهای های زمانی متفاوت اجرا شود. در هر دفعه اجرا تمام دادههاتواند برای  واحدمیاز نظر زمانی هم مدل 

 کند.  میشود. مدل پس از پردازش واجرا نتایج خروجی خود را برای زمان و مکان مشخصی تولید میتعریف شده به مدل داده 

برای  تفکیک افقی کیلومتر. این اندازه  333یا  233برخوردارند. مثلا حدود  کمترینسبتا  تفکیک افقی ازمیی گردش عموهامدل  

در بررسی و چاره جویی الودگی هوای تهران یا مشکلات  هاتوان از خروجی این مدلمیاستفاده در موارد  کاربردی مناسب نیست. مثلا ن

 تبدیلی  کاربردی های مناسب برای  فعالیتهاکشاورزی منطقه آذربایجان استفاده کرد. بدین جهت معمولا خروجی مدل را به مقیاس

 شود. میانجام  به دو روش دینامیکی و آمارید به ریزمقیاس نمایی موسوم است که کنند. این فراینمی

 ی فرین هاپدیده 

 است هگردیدمیی فرین اقلیهاباعث افزایش پدیدهجهانی گرمایش همانطور که در بالا اشاره شد 

(Seneviratne et al.2012;Solomon et al. 2007) ی قطبی و بالا آمدن سطح هاشدن یخ ی دیگر هم مانند ذوبها، و در زمینه

آثار تغییر اقلیم در ایران هم مشاهده شده است. باباییان و همکارانش دریافتند که بارش   (.USGCRP, 2017دریاها اثر گذاشته است )

 ,.Babaeian, et alایران در اکثر نقاط کشور به غیر از سواحل خزر و دامنه زاگرس کاهش دارد و دما هم در کل کشور افزایش دارد )

(. تغییر اقلیم در ایران با IPCC, 2013) ی فرین از نظر شدت و فراوانی افزایش پیدا کرده اندها(. بر اثر گرمایش جهانی پدیده2015

ی فرین سیل است که نتیجه هایکی از این پدیده (.Rahimzadeh,et al., 2009رابطه مثبت دارد)میی فرین اقلیهاافزایش پدیده

جو کنترل میویژگی سیلاب هرحوضه توسط شرایط اقلیم وگردش عمو باشد.می هابارشهای شدید و فراتر از توان عبوری بستر رودخانه
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همه از یک الگوی  هصد سالیک دوره حدود بیست طغیان شدید رودخانه اوهایو در برای نمونه  (.Hirschboeck (1987) شودمی

 ) ی بزرگ مقیاس مانند اطلس شمالی و النینو و غیره دخالت دارندهاو شاخص کرده اندبعیت مشخص جوی و منبع رطوبت مشخصی ت

(Nakamura et al. ,2013 . یهای مدلهابر اساس یافته CMIP5 ،  در سده بیست و یکم افزایش یک درجه سلسیوس دمای کره زمین

 ,Kharin et al. 2013; Giorgi)شودمیدرصد بارشهای حدی  2درصد بارش میانگین سالانه و حدود  2.5تا  1.5سبب افزایش حدود 

et.al., 2019)  . 

 2.5در سناریوی  2133تا  2393شاخص در دوره روزه است. این  5ی سنگین مداوم، بالاترین بارش دوره هابهترین شاخص بارش

 .Kharin et al)درصد افزایش خواهد داشت و فراوانتر هم خواهد شد. خرین وهمکاران  23حدود  9.5در سناریوی  برابر و 2حدود 

 4تا  3ش حدود درجه افزای 4ساله در اخر سده بیست و یک با دمای  23ی سنگین با دوره بازگشت هامتوجه شدند که بارش   (2013

مداوم سبب سیل  ی شدید وهامعمولا بارشدرصد اضافه خواهند شد.  25درجه افزایش حدود  2برابر فراوانتر خواهند شد. اما در دمای 

حتما  بیش از یک روز دوام دارند. در طول دوره یک روز هاوجود دارد. این بارش ها شوند. روشهای مختلف برای تعریف این بارشمی

متوجه شدند که فراوانی سیلابها در طول این محققین  (.liang, et al. 2019)بارندمیمیلیمتر 25ی استانه تعریف شده مثلا بالای بالا

بر اساس تحقیق سیلمن و  اریوی میانه وخیلی بدبینانه را کار کرده بود.نیابد البته این تحقیق دو سمیدر چین افزایش  21سده 

کنند. در میی خیلی شدید از نظر فراوانی و شدت افزایش پیدا ها( در منطقه خاورمیانه و ایران بارشSillmann, etal. 2013همکاران )

پیش  21ی شرقی یعنی نزدیک به ایران شرایط خشکسالی در سده هاغرب کشورهای عربی تغییر بارش قابل توجه است اما در قسمت

به دلیل  21( معتقدند که افزایش بارش در سده Giorgi, et.al., 2019همکاران )(. گیورگی و Donat,et al. 2014بینی شده است)

شود.  طبق تحقیق گیورگی و همکاران میافزایش دما است. چون دما سبب بالارفتن گنجایش رطوبتی هوا و به تبع آن افزایش بارندگی 

(Giorgi, et.al., 2014 بارش کره زمین در راستای سناریوی بدبینانه )RCP8.5  یابد )شکل میدرصد افزایش  19حدود  21در اخر سده

9-43 .) 

 

 

 



334            هیأت ویژۀ شناسی و هواشناسیاقلیمکارگروه 

 هاگزارش ملی سیلاب

 
افزایش بارش )عدد اول از سمت چپ در داخل پرانتز مقابل هر مدل( و تبخیر و تعرق )عدد دوم از سمت چپ در داخل پرانتز  -41-1شکل 

(. برای نمونه طبق مدل Giorgi, et.al., 2014مدل همادی آنها )مدل و  11ی هامقابل هر مدل( بر اثر افزایش دما در سطح کره زمین طبق خروجی

 یابد.میدرصد افزایش  1.2همادی سیاه رنگ بارش کره زمین حدود 

 

در ایران فقط سواحل شمال در زمستان افزایش دارد و بقیه مناطق تغییر بارش ندارند. در تابستان هم فقط  41-9طبق شکل 

درصد افزایش دارند و بقیه نواحی بویژه نیمه شمالی کشور کاهش بارش خواهند داشت.  23تا  13نواحی جنوبی کشور در حدود 

 شود:می( به شرح زیر خلاصه Giorgi, et.al., 2019ی نهایی گیورگی و همکاران )هایافته

 یابد. میی خشک افزایش های تر کاهش و فراوانی دورههافراوانی دوره 

 یابد.میی خشک افزایش هاطول دوره 

  یابدمیشدت بارش روزانه افزایش 

  یابند.میی سبک و متوسط کاهش هاشوند. در مقابل بارشمیبارشهای شدید و فرین فراوانتر و شدید تر 

 دهند. میشوند. یعنی اکثر بارشها به صورت محلی و در مساحت کمتری نسبت به شرایط فعلی رخ میمحلی تر  هابارش 
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در زمستان )بالا( و تابستان  61در اخر سده RCP8.5 درصد افزایش بارش کره زمین بر اساس سناریوی  -41-1شکل 

 (.Giorgi, et.al., 2014)پایین()

 

از یکی ی شدید و ویرانگر شدند.  های فرین و مخرب بود که سبب سیلهاایران یکی از این پدیده 2318ی شدید مارس هابارش

تواند رطوبت بیشتری بیاورد و سبب میی شدید این است که هوای گرمتر گنجایش رطوبتی بیشتری دارد و هاافزایش بارش دلایل

بارشهای شدیدتر شود. چه بسا ممکن است که دریک منطقه به دلیل گرمایش هوا بارشهای شدید زیادتر شود بدون اینکه مقدار بارش 

 (. 42-9سالانه افزایش پیدا کند )شکل 
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 شوند.میی شدید به دلیل گرمایش هوا. در مقابل بارشهای ملایم و متوسط کمتر هاافزایش بارش-46-1شکل 

 

شود. یعنی تبخیر و تعرق بالقوه از تبخیر و تعرق بالفعل زیاد می جوگرمایش زمین سبب افزایش تبخیر و به تبع ان افزایش رطوبت 

شود میدرصد اضافه  13تا  3درصد و شدت بارش هم  23 جوخیر رطوبت وات در مترمربع گرمای تب 13تا  3شود. با ورود میتر 

(Trenberth,1999 در این شرایط اگر بارش رخ ندهد خاک .) شود. در کشور ایران به دلیل گرمایش هوا و به تبع آن افزایش میخشک

طرف و مهاجرت بادهای غربی به  یابد و چون به دلیل موقعیت جغرافیایی از یکمیتبخیر و تعرق بالفعل رطوبت خاک کاهش 

شود. بدین دلیل اگر چه تغییر اقلیم در نقاط دیگر میدهد و در نتیجه شرایط خشکی در کشور حاکم میی بالاتر بارش کم رخ هاعرض

ابان شود در منطقه خاورمیانه و کشور ایران سبب کاهش بارندگی و پیشرفت بیمیی بالاتر سبب افزایش بارش هاجهان مانند عرض

شوند. و این بارشهای شدید است که سبب میبارشهای فرین زیادتر  43-9(. اما طبق شکل Montaldo and Oren, 2018شود )میزایی 

(، در اکثر نقاط ایران بارشهای شدید سهم Alijani, et al. 2008شوند. البته بر اساس مطالعه علیجانی و همکارانش )میایجاد خسارت 

 ی فرین باشند. ها( و باید مدیران کشور همیشه اماده این پدیده12)شکل  بارش سالانه دارند بسیار بالایی از
 

 
 تمرکز بارش سالانه در ایران -43-1شکل 
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( کنترل Lelieveld, etal. 2012ی غربی و جنوب سو شدن رودباد )هافراوانی بارش در ایران و خاورمیانه عمدتا توسط سامانه 

کنند و عامل اصلی بارش منطقه عامل میی غربی به طرف شمال حرکت هاسامانه 21دهد که درسدهمیشود. بیشتر مطالعات نشان می

کنند. بر اثر گرمایش هوا مقدار بارش میوضعیت خشکی برای منطقه پیش بینی  ها(. اکثر مدلEvans, 2010کوهستانی خواهد شد )

(.  Seager et.al., 2010شود)مینواحی خشک کمتر خواهد شد یعنی ثروتمند غنی تر و فقیر فقیرتر  در نواحی مرطوب دنیا زیادتر و در

شوند. در نتیجه در کناره قطبی این مراکز میدر این سده مسیرهای سیکلونی و مراکز پرفشار جنب حاره ای به طرف شمال جابجا 

درجه خشکی  33شود. بدین جهت منطقه خاورمیانه بویژه در مدارات بالای میاد پرفشار، ناپایداری و در کناره استوایی انها پایداری ایج

 و در مدارات جنوبی تر شرایط مرطوبی نشان خواهد داد. 

 بر این اساس در مورد آینده اقلیم ایران در سده بیست و یکم سه پیش فرض زیر وجود دارد:

  یابد.میدمای کشور ایران افزایش 

 یابدمییشتر شرایط خشکی در کشور ب. 

 یابد. میی سیل اسا افزایش های فرین مانند بارشهافراوانی پدیده 

 

 مطالعات انجام شده در باره تغییراقلیم در ایران -1-1

ی پژوهشی و مقالات متعدد در این حوزه انجام پذیرفته است. در این جا هاتحقیقات بسیار زیادی در قالب پایان نامه/رساله، طرح

تواند  از میاست با مطالعه این تحقیقات یک جمع بندی کلی ازانچه تا کنون انجام شده است حاصل شود. این جمع بندیسعی شده 

تواند معیار مناسبی برای سنجش تحقیق انجام شده باشد. مییک طرف به دانش ما در باره وضعیت اقلیم ایران بیافزاید و از طرف دیگر 

( انجام شده که در آن 1393آینده برای ایران کوچکی و همکاران )میشرایط تغییر اقلیم یا سناریو اقلی شاید بتوان گفت اولین اشاره به

درصدی بارش در شهر تبریز برآورد گردیده است. تحقیقات انجام شده در دو  13درجه ای دما و کاهش بیش از  4افزایش بیش از 

 شود. میحوضه دما وبارش شرح داده 

 دما 

ه با افزایش دمای در ایران بخصوص در فصل تابستان و در نواحی داخلی و کوهستانی و بامیزان کمتری در مناطق در دوره آیند

؛ 1382؛ عباسی نیا و همکاران 1385؛ دلقندی و موذن زاده، 1384؛ محمودی و عباسی نیا 1384ساحلی روبرو خواهیم بود. )دلقندی 

et  ros, 2016; rajabi, and shabnajou 2015; Roshan et al., 2011; SaymohammadiAbbasnia and To؛ 1389بابائیان و همکاران، 

Babaeiana et al., 2015 Neghab et al., 2012; Saadatfar et al., 2013; al., 2017; samadiتر از شرایط ( این حاکی از دورنمای گرم

غرب کشور که در شمالدر سراسر پهنه ایران یکسان نبوده است. به طوری فعلی در ایران برای آینده است. اما میزان برآورد افزایش دما

رود، شهرچای و قطورچای که در و در شهرهای تبریز، ارومیه، مراغه، اردبیل، گرمی، خوی، مهاباد، ماکو و همچنین حوضه روخانه زرینه

آینده افزایش دما به دست آمده است )سبحانی و حال حاضر از سردترین مناطق کشور بخصوص در فصل سرد سال هستند، برای دورۀ 

؛ جهانبخش و 1382؛ احدی و همکاران 1385؛ بیگلی و همکاران، 1385راد می؛ کاظ1385؛ ارسی و همکاران 1384همکاران 

؛ 1389و ورناصری می؛ حسا1382دوست و همکاران، ؛  غریب1382و قاسمی، می؛ کری1382؛ عساکره و اکبرزاده 1385همکاران، 

(. همچنین در منطقه غرب Emami and Koch, 2019؛ 1389؛ هوشیار و همکاران ، 1389و نبی زاده، می؛ کری1389امیدوار و همکاران 

آباد، الیگودرز، بروجرد، زنجان، ابهر، ایلام، سنندج، سقز، مریوان و حوضة ذهاب، همدان، خرمدر شهرهایی مانند: کرمانشاه، کنگاور، سرپل

؛ 1383؛ ناصری و همکاران، 1383؛ محمدی و همکاران، 1382؛ رجبی و شعبانلو، 1381چة زریبار )خلیلی اقدم و همکاران، آبخیز دریا

؛ امید 1384؛ حمدی و همکاران، 1384؛ نصیری و یارمرادی، 1384؛ زارع ابیانه و همکاران، 1384راد می؛ کاظ1383قادری و کریمی، 

؛ صلاحی و 1385. فلاحی خوشجی و همکاران ، 1385؛ دانش فر و همکاران 1385؛ سلاجقه و همکاران، 1385ای و همکاران قلعه

؛ 1389؛ شیردلی و همکاران، 1382؛ پروین و همکاران 1382؛ سبحانی و همکاران، 1382؛ نصیری و یارمرادی، 1382همکاران، 
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غرب به دست آمده که نشان دهنده (. افزایش دماهای متفاوتی همانند منطقه شمالBaiati et al., 2018 ؛1389و نبی زاده، میکری

 باشد. غرب کشور میروندی تقریبا یکسان در رفتار آینده دما در منطقه غرب و شمال

؛ 1382های خوزستان و چهارمحال و بختیاری و شهرهای، شهرکرد، لردگان و کوهرنگ )نقی پور غرب کشور در استاندر جنوب

؛ 1389؛ زارعی و همکاران1389؛ محمدی و همکاران، 1382؛ غفاری گوشه و همکاران 1389؛ ایزدی  همکاران 1385اخوان و دلاور، 

( نیز برای دورۀ آینده دما روند افزایشی 1389؛ نیکبخت شهبازی، 1382؛ دولت خواه و همکاران 1382آبادی و همکاران، خلف بندری

از همگونی بالایی برخوردار است در این منطقه ناحیه میغرب و غرب که از نظر جغرافیایی و اقلیقه شمالخواهد داشت. بر خلاف منط

 وبختیاری شرایط متفاوتی را نسبت به ناحیه قبلی دارد.بسیار گرم خوزستان در مقابل ناحیه کوهستانی و سرد چهارمحال

حاکم است. در تحقیقات انجام شده در میحاضر شرایط متفاوت اقلیدر ناحیه شمالی کشور در دوسوی ارتفاعات البرز در حال

-؛ حجازی1383، تورینی و حسامی) حوضه خررود این استان و قزویناراک،  فیروزکوه، تهران، کرج،ی جنوبی البرز در  سمنان، هادامنه

(، )(، 1382؛ محمدی و علیپور 1385غدادی ؛ ب1385خانی و همکاران، ؛ ثانی1385منصوری، ؛ عساکره و شاه1384زاده و همکاران، 

  Mirgol and؛ Mirdashtvan et al., 2018؛ Zehtabiana et al., 2016؛1382؛ نصرت آبادی و دانشکار آراسته، 1382)شیراوند و همکاران 

Nazari, 2018مازندارن و شهرهای رامسر، بابلسر و آمل و همچنین انزلی در استان و  ( و سواحل جنوبی دریای خزر در شهرهای رشت

تیرگرفاخری و ؛ 1383؛ شیدائیان و همکاران، 1382علیزاده و همکاران، ؛ 1382حوضه رودخانه تالار، تجن )حق طلب و همکاران، 

و می؛ کری1382راد می؛ کاظ1385راد می؛ کاظ1385پیرمرادیان و همکاران، ؛ 1384جانباز قبادی و همکاران،  ؛1384آرزومندی، 

ی موجود حفظ خواهد شد. اما در قسمت شرقی ها( دما افزایش خواهد یافت و بنابراین تفاوتMaghsood et al., 2019؛ 1389همکاران، 

؛ 1382؛ شفایی و همکاران، 1382)دوستی و همکاران، رود و تمر و حوضه گرگان گرگانگلستان گرچه در سواحل جنوبی خزر در 

مشکواتی و همکاران ) اما دما بخصوص دمای کمیینه افزایش خواهد یافت ( 1385؛ غفاری و همکاران، 1384خسروانیان و همکاران، 

شرایط دمایی آینده در  این اختلاف در. انددر گنبد کاووس در منتهی الیه ناحیه شرقی برای آینده کاهش دما تصویر نموده (1398

جنوبی در شرق و شهرهای بیرجند و شرق و در خراسانتر است. با این که در مشهد و نیشابور در شمالشرق نمایانناحیه شرق و شمال

 ینسبحا ؛1383انصاری و همکاران، قائن همانند دیگر مناطق کشور برای آینده افزایش دما نسبت به شرایط حال برآورد گردیده است )

؛ 1382؛ بارونیان و همکاران 1382شهیدی و همکاران ؛ 1382؛ فراشیانی و همکاران 1383نیا و همکاران، صالح ؛1383 ا،نیمیو فاط

سبزوار، بیرجند و مشهد دمای کمینه و بیشینه ( در 1395نیک ) بابائیان و نجفی(، اما بر اساس تحقیق 1389یعقوب زاده و همکاران، 

 افزایش خواهد داشت.  هاها دما کاهش و برخی ماهو در ایستگاه تربت حیدریه، در برخی از ماه کاهشی خواهد بود،

و در سیستان و بلوچستان در  رفتیج اندهیو م رجانینار، رفسنجان، شهربابک، سابم، بافت، کهنوج،  شرق کشور در کرماندر جنوب

؛ مظفری و همکاران، 1384؛ مرادی و همکاران، 1384و  1383؛ رضایی و همکاران، 1383؛ زینتی و حسامی، 1383زابل )همکاران، 

( که منطقه پیچیده جغرافیایی با 1389؛ سدیدی و همکاران 1385؛ آبکار و نشاط و سجادی بمی، 1384؛ جهانتیغ و همکاران 1384

ی محلی در آن شده است برای آینده روند کلی دما افزاشی هاهای متعدد و حتی سواحل باعث شکل گیری اقلیمو ناهمواری ادشته

شهر جاسک برآورد گردیده است. اما در این منطقه نیز در  هافصل سایر از ترسال بیش سرد فصل دمای خواهد بود ولی افزایش

در مرکز و جنوب کشور در شیراز، آباده، لار  (.1384برآورد گردیده است )اعتمادی و همکاران، تغییرات دمای کمینه و بیشینه کاهشی 

باشد ترین میزان افزایش در آباده و کمترین میزان در ایستگاه لار میو حوضه سد دورودزن نیز دما افزایش خواهد یافت که بیش

های اسکندری و حوضه نایین(. در یزد، اصفهان، Sayadi et al., 2019؛ 1384؛ عینی نرگسه و همکاران، 1384)حجازی زاده و همکاران 

؛ 1384؛ بحری و همکاران، 1383؛ صلاحی و همکاران، 1382پناه و همکاران، ؛ روحی1398رودشت در این استان )آبابایی و همکاران، و 

( همانند اکثر مناطق کشور دما در 1389سلطانی محمدی و همکاران، ؛ 1389عارف و علیجانی، ؛ 1389و همکاران، سلطانی محمدی 

 آینده افزایش خواهد یافت. 
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گرچه نتایج اکثر مطالعات حاکی از افزایش دمای آینده نسبت به حال حاضر خواهد بود اما این نکته را باید مدنظر قرار داد که نرخ 

ها کاهش دما . علاوه بر این در نیمه شرقی کشور برای تعداد محدودی از ایستگاهبرای نواحی متفاوت برآورد گردیده استاین افزایش 

 تر از شرایط فعلی تصویر گردیده است. به هرحال نمای کلی ایران در آینده، گرم تصویر شده است.

 بارش 

های کوتاه چند روزه و چند ماهه نیز با و پیش بینی آن حتی در دوره دارد رفتاری بسیار پرنوسانمیبارش در بین دیگر متغیرهای اقلی

همراه دما دو متغیر اصلی ساخت شرایط اقلیم، منابع آب و محیط زیست یک چالش روبرو است. با این حال با توجه به این که بارش به

باشد. همانطور که گفته شد با توجه به میهای اصلی ههای نزدیک و دور یکی از دغدغمنطقه هستند برآورد و دورنمای آن در آینده

 رفتار بارش دورنمای تصویر شده از آن و نتایج به دست آمده از تحقیقات نسبت به دما دارای اختلافات بیشتری است.

فصل پاییز و کل سال اشاره  افزایش بارشگردیده است. در بعضی از تحقیقات به  برآوردغرب بسیار متفاوت دورنمای بارش در شمال

؛ بهمنش و همکاران، 1385؛ دلقندی و موذن زاده، 1383و  1385؛ محمدلو و همکاران، 1382پور و همکاران، شده است )صالح

؛ تورینی و 1382ساروی و همکاران، ؛ محسنی1382پور و همکاران، ( و در بسیاری دیگر از تحقیقات کاهش بارش سالانه )صالح1384

؛ 1382و قاسمی، می؛ کری1382دوست و همکاران، ؛ غریب1385؛ بیگلی و همکاران، 1385؛ جهانبخش و همکاران، 1383، حسامی

اند )بهمنش و ( و بخصوص فصل بهار اشاره کردهEmami and Koch, 2019؛ 1389و نبی زاده، میکری؛ 1382عساکره و اکبرزاده، 

های حدی برای به هر حال در اکثر تحقیقات جدا از افزایش یا کاهش بارش، رخداد بارش(. 1389و نبی زاده، میکری؛ 1384همکاران، 

. این تناقض نتایج در منطقه غرب کشور بارزتر از (1384و همکاران،  صرافی)ساردوره آینده بیش از زمان فعلی به دست آمده است 

غرب کشور بخصوص در کردستان و ایلام  بارش دورۀ آینده دارای  خوانی ندارد. درغرب بوده و حتی با دیگر نواحی کشور نیز همشمال

بارش در شهر سنندج   افزایش(. اما نتایج حاکی از 1389و نبی زاده، میکری؛ 1384برآورد شده است )محمدی و همکاران،  کاهشی روند

بارش روبرو  افزایشاستان لرستان نیز با (. مهمتر این که در بیشتر نواحی 1381در استان کردستان است )خلیلی اقدم و همکاران، 

(. با این حال بیشتر تحقیقات به این امر 1382؛ نصیری و یارمرادی، 1384؛ پروانه و همکاران، 1383خواهیم بود )ناصری و همکاران، 

اهیم بود )رجبی و های فصلی خوتر شده و شاهد افزایش نوسان بارشاند که رفتار بارش در منطقه غرب کشور نوسانیاشاره داشته

؛ سلاجقه و همکاران، 1384؛ زارع ابیانه و همکاران، 1383؛ محتشم زاده و همکاران، 1383؛ محمدی و همکاران، 1382شعبانلو، 

غرب که در حال ( و این نشان از رفتار نوسانی بیشتر بارش در آینده دارد.          منطقه جنوب1382؛ سبحانی و همکاران، 1385

ی هاباشد در دوره آینده به ویژه ارتفاعات زاگرس مرتفع و پرباران در استانمیاز مناطق پرباران بخصوص در دوره سرد سال حاضر یکی 

های خوزستان نیز متصور خواهد وبختیاری و کهگیلویه و بویراحمد با کاهش بارش روبرو خواهد شد. این شرایط برای دشتچهارمحال

های پربارش فعلی با که ماهمنطقه کاهشی است ولی نوسانات ماهانه بارش را شاهد خواهیم بود. به طوریبود. گرچه روند کلی بارش در 

؛ زارعی و 1382؛ علیزاده و همکاران، 1382آبادی و همکاران، خلف شوند )بندریبا افزایش بارش روبرو می هاافت ریزش و دیگر ماه

 (. 1389؛ احمدی و همکاران، 1389شهبازی ،  ؛ نیکبخت1389؛ محمدی و همکاران، 1389همکاران 

غرب کشور، برآرود رفتار بارش آینده یکسان نبوده غرب همانند ناحیه غرب و شمالدر دو سوی ارتفاعات البرز برخلاف منطقه جنوب

دارای تغییرات کاهشی در گیلان در بعضی فصول دارای تغییرات افزایشی و بعضی فصول های  شمالی البرز است. بارش آینده در دامنه

( اما روند کلی بارش کاهشی است. اما در مازندران و گلستان شرایط 1385؛ پیرمرادیان و همکاران، 1382خواهد بود )علیزاده و همکاران، 

؛ 1382شفایی و همکاران،  ؛1382حق طلب و همکاران؛ ؛ 1398متفاوت برآرود گردیده است در برخی تحقیقات )مشکواتی و همکاران، 

؛ بختیاری و همکاران، 1382( از کاهش بارش سخن به میان آمده ولی در تحقیقات دیگر )دوستی و همکاران، 1383شیدائیان و همکاران، 

( صحبت از افزایش بارش در آینده Maghsood et al., 2019؛ 1384تیرگرفاخری و آرزومندی، ؛ 1384؛ خسروانیان و همکاران، 1383

-؛ ثانی1384زاده و همکاران، ؛ حجازی1383، تورینی و حسامیهای البرز با این که بعضی از محققین )دامنه شده است. در سمت جنوبی

( 1382علیزاده و همکاران ) ( رفتار بارش در آینده را کاهشی برآورد نمودند ولی Mirgol and Nazari, 2018؛ 1385خانی و همکاران، 

شرق و شرق نیز مانند دیگر مناطق نیمه شمالی کشور رفتار بارش داشته اند. در منطقه شمالدر قزوین افزایش بارش آینده را بیان 
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و  یسبحان ؛1383نیا و همکاران، صالح. تحقیقات )1383)انصاری و همکاران، آینده متناقض برآورد شده است. محققین زیادی 

کاهش بارش برای این  ؛ (1389؛ یعقوب زاده و همکاران، 1382؛ شهیدی و همکاران 1395 ک،نییو نجف انیبابائ ؛1383 ا،نیمیفاط

؛ عسکری زاده و 1385عسکری زاده و همکاران، ؛ 1395 کنییو نجف انیبابائاند در حالی که محققین دیگری )منطقه به دست آورده

اند که درصد ت به این امر اشاره کردهاند. با این حال بیشتر تحقیقاهای بارش داشته( صحبت از افزایش برخی نمایه؛ 1389همکاران، 

 های ماهانه نسبت به حال حاضر متفاوت خواهد بود.بارش

در نیمه جنوبی شاهد دو ناحیه متفاوت در رفتار بارشی آینده خواهیم بود. در هرمزگان و کرمان  در دورۀ آتی نزدیک نوسانات بارش 

وده و تفاوت محسوسی با شرایط فعلی خواهد داشت )رضایی و همکاران، ب برخوردار بیشتر خواهد شد و میزان آن از روند کاهشی

وبلوچستان و بخصوص جاسک و زاهدان شاهد (. اما در سیستان1385؛ خورانی و جمالی، 1383؛ زینتی و حسامی، 1384و  1383

بارش در  ( که میانگین1384ران، ؛ اعتمادی و همکا1384؛ مظفری و همکاران، 1382افزایش بارش خواهیم بود )علیزاده و همکاران، 

است. اگرچه در شرایط فعلی مناطق مرکزی  نرمال از تربیش سال هایماه سایر در و های سرد( کاهش)ماه اول پاییز و اواخر زمستان

که است. به طوریهای اخیر روبروه بوده ولی برای آینده شرایط متفاوت از حال متصور دارای بارش اندک و با روند کاهش بارش در سال

؛ 1398؛ آبابایی و همکاران، 1399بذرافشان و همکاران، در استان اصفهان و اکثر مناطق آن صحبت از افزایش بارش در آینده است )

پناه روحیکه بعضی محققین )طوری(. اما در استان یزد نتایج متفاوت بوده است، به1384؛ بحری و همکاران، 1383صلاحی و همکاران، 

اند اما برخی دیگر )علیزاده و بارش در مناطقی از استان و شهر یزد را کاهشی برآرود نوده (1389عارف و علیجانی ؛ 1382مکاران، و ه

( بارش شهر یزد و بارش حوضه رودخانه خوانسار این استان را افزایشی 1389و عارف، می؛ کری1383؛ مظفری و شفیعی،1382همکاران، 

 اند.برآورد کرده

به  (Babaeiana et al., 2015؛ Saymohammadi et.al, 2017 ؛ Saadatfar et al., 2013 ؛1389کل بارش کشور )بابائیان و همکاران، در 

( بارش سالانه در 1385( کاهش خواهد یافت. اما  بر اساس نظر موسوی و همکاران ) 1385جز گیلان و اردبیل )دلقندی و موذن زاده، 

ی غربی زاگرس و شمالی البرز( افزایش و در دیگر مناطق کاهش خواهد ها)سواحل جنوب و شمال کشور، دامنهبخشی از مناطق کشور 

 به 2353 تاسال آب درصد و کاهش منابع 23به میزان  2323تا سال  بارندگی در خاورمیانه کاهش یافت. درمطالعات جهانی میزان

(. اما در مقیاس ملی نتایج به شدت تحت تاثیر عوامل طبیعی و 1398 است )خسروی و همکاران، شده بینیپیش درصد 12 میزان

در صد کاهش  53انسانی هر ناحیه خواهد بود. مهمترین نکته کاهش ریزش برف است که در بعضی نواحی کشور مانند تهران تا 

ت کاهش بارش برف و افزایش باران، علغرب بههمانند باراندوزچای در شمال ها(. در دیگر حوضه1389یابد )خزایی و همکاران، می

ی  ها(.  در حوضه1383و  1385رواناب زمستان افزایش ولی رواناب فصل بهار و تابستان کاهش خواهد یافت )محمدلو و همکاران 

بخصوص دریاچة زریبار، قره سو و دز بیشتر کاهش و تغییر نوع بارش و افزایش دما خواهیم داشت که این امر منجر به کاهش رواناب 

؛ مالمیر و 1383درصد برآرود گردیده است )قادری و کریمی،  53های دوره گرم سال خواهیم بود. این کاهش در حوضه دز تا در ماه

که در در بالادست افزایش آب و (. اما در حوضه رودخانه کرخه شرایط متفاوت بوده، به طوری 1389؛ تابان و همکاران، 1385همکاران، 

کاهش آن و  همچنین رخداد سیلاب بیشتر در بالادست و افزایش طول دوره خشک در پایین دست تصویر گردیده در پایین دست 

های کوچک همانند بشار ها، در بعضی از حوضه(. جدا از برآرود کاهش رواناب کلی در بسیاری از حوضه2313است)واقفی و همکاران، 

احل جنوب دریای خزر، نوسان بالایی در رواناب به علت تغییرات بارشی شبیه سازی در زاگرس، خوانسار در استان یزد و تالار در سو

رود شبیه سازی شرایط همانطور که انتظار می (.Maghsood et al., 2019؛ 1389و عارف، میکری؛ 1389شده است )خزائی و خزائی 

های حدی بیشتر کاهشی و با افزایش نوسانات و رخداد بارشبارشی آینده کشور بسیار متضاد و متفاوت بوده است ولی روند کلی بارش 

 برآرود شده است.

 

  



      311     ها و آینده آبی ایران دارد؟ب: تغییر اقلیم چه تأثیری بر بارش -سؤال هفتم  هیأت ویژۀ       
 هاگزارش ملی سیلاب

 
 

 در اقلیم آینده ایران  1389ی فروردین های فرین مانند بارشهاجایگاه پدیده -1-9
کوتاه مدت بوده است. در نتیجه ترسیم تصویری  یهابر اساس داده  اکثر تحقیقات شرح داده شده در فصل پیشین به صورت موردی و

رسد. بدین جهت در اینجا اولا یک تحقیق عملی میجامع از اقلیم اینده کل کشور بر اساس این کارهای موردی تا حدودی مشکل به نظر 

و ثانیا نتایج تحقیقات جامع ی کل کشور براساس سناریوهای گزارش ششم هیات بین الدول تغییر اقلیم انجام گرفته است هابراساس داده

(شرح داده Giorgi, et. al., 2019( و گیورگی و همکاران )Bucchignani, et al.,2018و جدید منطقه هم مانند کار بوکیگنانی و همکارن )

 سناریوهایآید، میهمانطور که از مطالعات بخش پیشین هم بر شده است تا بتوانیم تصویری نسبتا مطمئن )در حد ممکن( ایجاد کنیم. 

 تا گراد سانتی درجه 2/4 تا و گذشته درقرن گراد سانتی درجه/. 92  را دما جهانی یانگینم افزایش ، IPCCی چهارم  و پنجم هاگزارش

 توانسته آنهامقیاس نمایی ریز و یعموم گردش مدلهای ازخروجی استفاده با محققین حاضر حال در .کنند می بینی پیش 2133 سال

 دینامیکی و آماری روش دو بهمیعمو  گردش یهامدل خروجی. نمایند مدلسازی 2133سال تا را جهان اقلیم وضعیت تاحدودی اند

جهانی به عنوان شاخصی  هواشناسی سازمان توسط اقلیمی فرین یهانمایه د.شو می مقیاس نماییریزبرای مناطق مختلف کره زمین 

 فرین یهادرپدیده تغییرات. است شده تعریف باشد می آستانه حد یک از فراتر که نادر هواشناسی و اقلیمی یهاپدیدهبرای شناسایی 

 بر اقلیمی یهادرمیانگین تغییرات از یبیشتر بسیار تاثیر سنگین، یهابارش با روزهای یا و داغ روزهای لانیطو یهادوره مانند اقلیمی

 یهاپدیده مدت طولانی متوسط در نوسانات یا پتانسیلی روندهای به فقط اقلیم تغییر مطالعات اکثر در .میگذارد محیط و انسانی جوامع

 و تغییرپذیری در تغییرات. میباشد مهم نیز جوی فرین رویدادهای رفتار تغییر و تغییرپذیری مطالعه اما است، شده پرداخته اقلیمی

)عرفانی، باشد داشته اقلیمی ویژگیهای متوسط در تغییرات به نسبت را شدیدتری آسیبهای و آثار تواند میفرین  رویدادهای فراوانی

1389.) 

که در پی چند رخداد بارش فرین در ایران ایجاد شد، یک سوال اساسی را در اذهان ایجاد نمود و آن این که آیا  1389سیل نوروز 

ی فرین سیل زا در هااقلیم آینده وضعیت بارش بر وقوع رخداد بارش سیل زا تاثیر داشته است؟ تحت شرایط تغییرمیتغییرات اقلی

دهد( مینشان میی اقلیهاکشور ایران به چه صورتی خواهد بود؟ آیا آب و هوای گرمتر )چنانکه پیش نگری حاصل از برون داد مدل

ی هابالا رفتن آستانه بارشی فرین در ایران خواهد شد؟ کدام مناطق از کشور ایران بیشتر در معرض هامنجر به بالا رفتن آستانه بارش

سال آتی( و  23ی فرین در آینده نزدیک )های فرین در ایران فراوانتر خواهند شد؟ وضعیت بارشهافرین قرار خواهند گرفت؟ آیا بارش

د فاز آینده دور )اواخر قرن بیست و یکم( به چه ترتیب خواهد بود؟ با توجه به خط سیرهای جدید به کار رفته در سناریوهای جدی

وضعیت خوش بینانه و بدبینانه در مورد رخدادهای بارش فرین در ایران به چه  (CMIP6)ده جفت شی هاپروژه مقایسه ای مدلششم 

ی فرین در ایران پاسخ هابر رخداد بارشمیصورت خواهد بود؟ گزارش حاضر سعی دارد به سوالات فوق در خصوص تاثیر تغییرات اقلی

 شود. میو نتایج به دست آمده پرداخته  هاو روش هاادامه به دو بخش داده گوید. بر این اساس در

 

 تحلیل شرایط آینده تغییراقلیم در ایران -1-8
 و روش کار هاداده

تحت سناریوهای میی اقلیهای بارش برون داد مدلهادر این پژوهش از دو دسته داده بارش ایستگاههای سینوپتیک کشور و داده

شود. داده بارش ایستگاهی به صورت بارش روزانه با واحد میلی میتغییر اقلیم آینده استفاده شده است که در ادامه به هر یک پرداخته 

دریافت و بعد  esgfبه صورت شار بارش سه ساعته از طریق سایت میی اقلیهامتر در روز از سازمان هواشناسی کشور و داده بارش مدل

 از تبدیل واحد به بارش روزانه با واحد میلی متر در روز مورد استفاده قرار گرفت.
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 ی مشاهداتیهاداده

ایستگاه سینوپتیک منتخب در کشور استفاده شده است. این ایستگاهها با پراکندگی  54ی بارش روزانه هادر این بخش از داده

به عنوان دوره  2315-1881(. متغیر بارش روزانه برای سالهای آماری 13دهند )شکل مینسبتا مناسبی پهنه کشور را پوشش 

 مشاهداتی مورد استفاده قرار گرفت.

 
 ی سینوپتیک منتخبهاپراکندگی جغرافیایی ایستگاه -44-1شکل 

 

 (General circulation models)ی گردش کلی های مدلهاداده

 –یا گردش کلی جفت شده خشکی  هایا اقیانوس هاجو بر روی خشکیمیی گردش کلی یک مدل ریاضی از گردش عموهامدل

بوده و بر اساس معادلات دینامیکی و ترمودینامیکی، فرایندهای فیزیکی میی اقلیهااز پیچیده ترین مدل هاباشند. این مدلمیاقیانوس 

در هر شبکه و از و  سه بعدی محاسبه شدهیی هابکهدر شمعادلات حاکم بر جو  هاکنند. در این مدلمیحاکم بر جو را شبیه سازی 

ی برای پیش بینی آب و هوا و هااین مدل. شودمیمختلف جوی محاسبه  فرایندهای فیزیکی در ترازهایای به شبکه دیگر شبکه 

 صورت پذیرفته است. هادر سالهای اخیر ارزیابی تغییرات اقلیم زمین توسط این مدل. روندمیبه کار میمطالعات تغییرات اقلی

پروژه مقایسه ای  (CMIP5)و فاز پنجم  (CMIP3)سوم فازی هامدل با برون داد در خصوص رخدادهای بارش فرین مطالعات پیشین

ی هامدل استفاده شده است. برون داد (CMIP6)ی فاز ششم هادر این تحقیق از برون داد مدل .شده است انجام 1دهجفت شی هامدل

بارش  برون داد 2318هستند و تا زمان انجام این پروژه در تابستان  هاروی سایت بارگزاریدر حال  2318از بهار  (CMIP6)فاز ششم 

-sttth//:fhse(بار گزاری شده است  3DKRZو  2ESGF متعلق به مراکز میچهار سایت رسمیروزانه سه مدل اقلی

edof.llel.sdg/ttdefoth/oimt2/(  است: 1-9استفاده شده در این پروژه مطابق جدول میی اقلیهامدلمشخصات 
  

_______________________________________________________________________________________ 
مشترک است که به منظور ارتقاء دانش در مورد تغییرات آب و هوا همکاری ( یک چارچوب CMIP)ای مدل جفت شده  در اقلیم شناسی، پروژه مقایسه -1

( است. این کار در سال GCMجهانی) جو –گردش کلی جفت شده اقیانوس های ( برای مدلAMIPمدل جوی )ای پروژه مقایسه مشابه  طراحی شده است، که 

برای بهبود  های مختلف( سازماندهی شد. این طرح در فازWCRPو هوا )( برنامه جهانی تحقیقات آب WGCM) جفت شدهگروه مدل سازی  توسط کار 1885

 .شده استداده ه توسعهای ملی و بین المللی از تغییرات آب و هوا برای حمایت از ارزیابیو همچنین های آب و هوایی مدل
 

2-  Earth System Grid Federation 

3- )ZRKD ,mfethosfh clmimtfosfehfettei( esf eftime elmimtf editetmes efettf  

https://esgf-node.llnl.gov/projects/cmip6/
https://esgf-node.llnl.gov/projects/cmip6/
https://esgf-node.llnl.gov/projects/cmip6/
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 استفاده شده اند. پژوهشکه در این  CMIP6ی هامدل -1-1جدول 

 
 اختصاریعلامت 

 مدل
 کامل مدلنام 

تفکیک 

 افقی
 مرکزنام 

1 BCC-CSM2-MR Beijing Climate Center climate system model 

version 2 100 km Beijing climate Center 

2 GFDL-CM4 Geophysical Fluid Dynamics Laboratory Coupled 

 Model, version 4 100 km 
NOAA Geophysical Fluid Dynamics 

Laboratory 

3 MRI-ESM2-0 Meteorological Research Institute Earth System 

Model version 2 
100 km Meteorological Research Institute 

 

 سناریوهای مورد استفاده

پروژه در فاز پنجم این شده است.  استفاده 1SSPاز  خط سیرهای  (CMIP6)ی جفت شده هافاز ششم پروژه مقایسه ای مدلدر 

(CMIP5)  از سناریوهای واداشت تابشی(RCP) ی هازمین استفاده شد. این سناریوها خط سیر غلظت جهت شبیه سازی اقلیم آینده

 .(2-9)جدول  مختلف گازهای گلخانه ای را تا پایان قرن بیست و یکم شبیه سازی نموده است

 
 (CMIP6)ی هاسناریوهای انتشار نماینده خط سیر گازهای گلخانه ای به کار گرفته شده در مدل-6-1جدول 

 
 

اقتصادی مشترک در کنار خط سیرهای نماینده غلظت گازهای گلخانه  –از تلفیق خط سیرهای اجتماعی  (CMIP6)در فاز ششم 

اقتصادی نظیر رشد جهانی جمعیت، توسعه اقتصادی و  –و فاکتورهای اجتماعی میای برای تحلیل پس خورهای بین تغییرات اقلی

به سرپرستی دکتر کیوان ریاحی در انستیتوی بین  (SSP)های جدید کردن سناریومیی فناوری استفاده شده است. پروژه کهاپیشرفت

ی پیش نگری توسعه جمعیتی و اقتصادی جهان هاشروع به کار نمود و بانک داده 2311ی کاربردی از سال هاالمللی تحلیل سامانه

 5باشد. در نهایت میرامد سرانه( ی اصلی شامل سن، جنسیت و تحصیلات افراد، شهرنشینی و توسعه اقتصادی )دهاتولید شد. کمیت

چهت شبیه سازی اقلیم آینده طراحی گردید.  در این گزارش جهت بررسی  هاخط سیر اصلی به عنوان سناریوهای جدید در این مدل

نانه به عنوان دو سناریو خوش بینانه و بدبی  ssp584و  ssp245از دو سناریو  (CMIPP6)ی گردش کلی در فاز ششمهابرون داد مدل

 برای دو سناریو ذکر شده دانلود گردید. 2133تا  1881از سال  هاتغییر اقلیم استفاده شده است. داده

 

  

_______________________________________________________________________________________ 
1- Socioeconomic Pathways 
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 ی اقلیمیهای بارش مدلهاارزیابی داده 

ی ایستگاههای سینوپتیک منتخب استفاده شد. دوره آماری هااز دادهمیی اقلیهای بارش برون داد مدلهاجهت صحت سنجی داده

انتخاب گردید. ابتدا با توجه به طول و عرض جغرافیایی ایستگاهها نزدیکترین  2315الی  1881روزانه مشترک بین دو سری داده دوره 

ایستگاه  53ی مدل و ایستگاهها برای های آن استخراج گردید و سری زمانی متناظر دادههایاخته مربوط به هر ایستگاه شناسایی و داده

 منتخب تشکیل شد.

 

 های راستی آزمایی مدلهاشاخص

ی اریبی نسبی، ریشه میانگین مربعات خطا و میانگین قدرمطلق خطا هااز شاخصمیی اقلیهاجهت راستی آزمایی داده مدل

 استفاده شد. 

نسبی دهد. مقدار اریبی میخطای بیش برآورد یا کم برآورد کردن مقادیر مشاهده نشان  (Relative Bias)شاخص اریبی نسبی 

برابر با صفر نشان دهنده این است که مدل به خوبی توانسته مقادیر را پیش بینی کند. مقادیر مثبت و منفی به ترتیب بیانگر بیش 

 برآورد کردن و کم برآورد کردن مدل است.

 
خطای جذر میانگین  یا انحراف جذر میانگین مربعات یا خطای جذر میانگین مربعاتیا  (ESMR) ریشه میانگین مربعات خطا

تفاوت میان مقدار   ((ESMR( tddt-ifme-hremtf fttdt) یا  ((ESMm( tddt-ifme-hremtf ofgmmtmde) هامربع

 .باشدبینی شده توسط مدل و مقدار واقعی میپیش

 
مقدار آن کوچکتر دهد. هر چقدر می( تفاضل قدرمطلق مقادیر برآورد شده و مشاهده را نشان SARمیانگین قدرمطلق خطا )

 باشد به معنای آن است که خطای برآورد کمتر است.

 
 معیار رخداد بارش فرین

 بیشتر اقلیم تغییر ، اماشوند تغییر دچاردر اثر تغییر اقلیم  نیز هامیانگین که است ممکن اگرچه که دهدمینشان  هانتایج پژوهش

 آماری ازدیدگاه که نادر پدیده ازیک است عبارت رخداد فرین یک کلی طور به. شودمیمیاقلی فرین مقادیرمنجر به تغییرات در 

 و کمیاب فراوانی، ازنظر که هستند ییهاپدیده فرین هوایی و آبرخدادهای  دیگر عبارت به .است کم خیلی رخداد آن وقوع احتمال

به طور کلی . کند می روبرو جدی تغییرات با را منطقه ساکنان و اکوسیستم معمول روال وقوع، هنگام در و دارند لاییبا شدت درجه

 آستانه حد یک از فراتر که نادر هواشناسی و اقلیمی یهاپدیده عنوان به هواشناسی جهانی سازمان توسط اقلیمی فرین یهانمایه

 دهه چند طی اقلیم تغییر نمایش برای ییهانمایه و مدلها تا گرفت انجام دردنیا زیادی بسیار یهاپژوهش. است شده تعریف میباشد،

. باشند پذیر کاربست جهان کل برای بتوانند که شود یافت ییهانمایه تا شوند معرفی آتی، سالهای برای آن تغییرات بینی وپیش اخیر

 موضوع این بررسی به متعددی یهانشست در هواشناسی جهانی سازمان و اقلیم تغییر مطالعات مراکز و موسسات هدف این راستای در

  ند.   پرداخت

 به توجه با اما است، شده تعریف و مطرح درجهان گوناگونی یهاروش  بارش و دما ویژه به اقلیمی رخدادهای فرین تعیین زمینه در

 پوشش تا است واحد تعریف و روش یک به نیاز تغییرات این سازی آشکار دررخدادهای فرین  اهمیت و آن پیامدهای و جهانی گرمایش

 آب، منابع برای تر دقیق ریزی برنامه امکان گسترده، درسطح اقلیم تغییر مطالعه و شناخت امکان بر علاوه تا داشته قبولی قابل جهانی
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 در موضوع این زیاد براهمیت بنا. باشد داشته وجود غیره و ساختمان طراحی آهن، راه جاده، زمین، زهکشی و توفان آبیاری، کشاورزی،

 پذیری بینی پیش و تغییرپذیری برنامه ،شناسی اقلیم کمیسیون بین مشترکی پروژه هواشناسی جهانی سازمان فعالیتهای چهارچوب

 محاسبه برای خاصی روابط که شد انجام آن یهانمایه و اقلیم تغییر سازی آشکار و پایش زمینه در جهانی تحقیقات برنامه و اقلیم

  د.  دادن ارائه مختلف یهانمایه

میلیمتر و  25میلیمتر و بیش از  23یی همچون تعداد روزهای با مقدار بارش بیش از های بارش فرین شاخصهادر مورد برآورد آستانه

(. با توجه به 3-9ی سنگین و فرین پیشنهاد شده اند )جدول های بارشهاام جهت تعیین آستانه 88ام  و 85ی هاهمچنین صدک

به عنوان آستانه  85ایران و همچنین مطالعات پیشین پژوهشگران در ایران در این پژوهش از صدک  مقدار و توزیع بارش در کشور

 روزهای بارش فرین استفاده شده است.

 
 (1888)کارل و همکاران  CCL/CLIVARی توصیه شده بارش فرین توسط گروه کارشناسی هاشاخص -3-1جدول

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 های بارش برون داد مدلهاریزمقیاس نمایی داده

 (.1882لم، هااستفاده شد)جونز و (Change Factor)ی بارش از روش تغییر عامل هابه منظور ریزمقیاس نمایی داده
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ام بارش برای  85اند بر صدک تولید شده میی اقلیهای آینده که توسط مدلهاام بارش برای دوره 85در روش فوق نسبت صدک 

ی مدل هاآید. سپس از روش تغییر عامل برای ریزمقیاس نمایی تناسبی دادهمیی پایه )هیستوریکال( همان مدل به دست دوره

 شود:میی مشاهداتی ضرب هاام داده85شود. بر این اساس نسبت حاصل در مقادیر صدک میاستفاده 

 
 ی اقلیمیهای مدلهاهمادی نمودن داده

توان هیچ کدام از سه مدل استفاده شده در این پژوهش را به طور مطلق بر مینشان داد که به طور کلی ن هانتایج خطاسنجی مدل

نمودن  همادیدیگری ترجیح داد. لذا به منظور کاستن از عدم قطعیتی که در هر سه مدل وجود دارد از روش میانگین وزنی برای 

 ی هر سه مدل استفاده شد. هاداده

  بحث نتایج و 

ی فرین آینده تحت شرایط تغییر اقلیم در ایران و به منظور پرهیز از ارایه تعداد هایک دورنمای کلی از آستانه بارش ارائهجهت 

نتایج به دست به عنوان آینده دور انتخاب و  2383و  2393به عنوان آینده نزدیک و دو دهه  2333و  2323دو دهه  ٬ی زیادهانقشه

 گردید.  تحلیلاین چهار دهه  آمده در

ی فوق بر مبنای آینده نگری تحت شرایط تغییر اقلیم تهیه شده است لذا نتایج به دست هاآنجاییکه نقشهاز شایان ذکر است که 

 گردد.میآمده با عدم قطعیت همراه است و هر چه از آینده نزدیک دورتر شویم عدم قطعیت بیشتر 

 

 ی اقلیمیهاخطاسنجی برون داد مدل

جهت  (Relative Bias)( و شاخص اریبی نسبی SAR، میانگین قدرمطلق خطا )(ESMR) ریشه میانگین مربعات خطا سه آماره

استفاده شده در مینشان داد که هر سه مدل اقلی هامورد استفاده قرار گرفت. نتایج بررسی شاخصمیی سه مدل اقلیهاخطاسنجی داده

این پژوهش در برآورد آستانه بارش فرین در ایستگاههای پرباران منتخب )برای مثال بابلسر، رشت و یاسوج( دارای بیشترین خطا بوده 

 (. 2باشند )شکل میاند. بر اساس شاخص اریبی هر سه مدل دارای بیش برآورد بارش در ایستگاههای پرباران 

بیشترین خطا را   MRIدهد که به طور کلی مدلمیبر اساس آماره ریشه میانگین مربعات خطا نشان  اهی خطا سنجی مدلهایافته

دهد. به طوریکه این مدل برای ایستگاههای بندر ماهشهر، بوشهر، اهواز و آبادان بیشترین خطا میدر ایستگاههای جنوبی کشور نشان 

بر اساس میانگین  های خطاسنجی مدلهاباشند. یافتهمیبا مشابه هم تقری GFDLو  BCCی هارا در برآورد بارش دارد و مدل

(. به طوریکه در شکل کاملا مشخص است هر سه مدل 2باشد )شکل میقدرمطلق خطا نیز مشابه با آماره ریشه میانگین مربعات خطا 

و یاسوج بارش کم براورد شده است. همچنین دهد. در ایستگاههای بابلسر، رشت میبیشینه ی خطاها را در ایستگاههای پرباران نشان 

باشد. در حالی که میدر ایستگاههای پرباران و ایستگاههای جنوب غربی کشور از دو مدل دیگر بیشتر  MRIخطاهای مربوط به مدل 

ی نیز کماکان سه نسبت به دو مدل دیگر عملکرد بهتری داشته است. از نظر آماره خطای اریبی نسب MRIدر سایر ایستگاهها گاها مدل 

بارش این سه ایستگاه را  هادهد. به طوریکه طبق این آماره نیز مدلمیایستگاه بابلسر، رشت و یاسوج بیشترین خطا  را از خود نشان 

کم برآورد نموده اند. بر اساس این شاخص کمترین خطا مربوط به ایستگاههایی است که مقادیر خطا در حول و حوش خط صفر 

 (.45-9توان به ایستگاه سراوان، بجنورد و جیرفت اشاره کرد )شکل میز جمله این ایستگاهها باشد. امی
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 GFDو  MRI ،BCCی بارش سه مدل هاخطاهای محاسبه شده برای ایستگاههای منتخب در داده -45-1شکل 

 

 ی آینده در ایرانهای دهههابارشدما و دورنمای کلی میانگین 

 دما

بی هنجاری میانگین دمای ماهانه با استفاده از  یهاهنقش ٬ی آیندههانگری وضعیت کلی دمای کشور در سدهمنظور پیش به 

ی ماهانه هامنظور ارایه یک دید کلی از ارایه تمام نقشهبرای دو سناریوهای خوش بینانه و بدبینانه تهیه شد. به  MRIخروجی مدل 

از  (. 12و 15ی هاشود )شکلمیدو ماه دسامبر و اگوست به عنوان نماینده ماههای سرد و گرم ارایه بی هنجاری ی هاصرفنظر و نقشه

دمای ماه دسامبر اهمیت  بی هنجاریباشند لذا واضح است که میماههای سرد سال در آنجاییکه بیشترین دوره بارشی در کشور 

مناطق میدر هر دو سناریو خوش بینانه و بدبینانه دمای تمادهد می نشان 15کشور دارد. همانطوریکه شکل منابع آب بیشتری برای 

درجه تا حداکثر  1دما در سناریو خوش بینانه کمتر و از حداقل باشد. افزایش میکشور ایران دارای بی هنجاری مثبت و روند افزایشی 

بی  ی زاگرس هاجنوب شرقی و دامنه ٬شمال غربیی هادر این میان بخش شود. میی مختلف کشور پیش نگری هادرجه در بخش 2.9
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ی دما بسیار هابی هنجاریی سناریوی بدبینانه هادادهطبق  دهند. مینسبت به وضعیت حاضر نشان بسیار بالاتری را ی دماهاهنجاری 

 (. 42-9رسد )شکل میدرجه سانتی گراد در برخی نواحی کشور  4بیشتر شده و تا پایان سده بیست و یکم به بیش از 

دهد که مقادیر بی هنجاری دما در این ماه بسیار بیشتر شده و از مینشان  ی بی هنجاری دما در ماه اگوستهابررسی نقشه      

درجه در سناریوی بدبینانه در برخی مناطق کشور متفاوت  9بیش از   درجه در سناریوی خوش بینانه در بیست سال آینده  تا 1حدود 

سناریوی خوش بینانه دهد. طبق میماه دسامبر نشان متفاوتی را نسبت به نسبتا ی بی هنجاری این ماه الگوی هانقشهررسی است. ب

شود. بویژه مناطق شمال غربی کشور که بیشترین بی میی نیمه شمالی کشور مشاهده هابیشترین بی هنجاری دما در بخش

ی دما در نیمه شمالی هااساس سناریوی بدبینانه نیز بیشترین میزان بی هنجاریبر دهند. میی مثبت دما را در آینده نشان هاهنجاری

مبین افزایش قابل  ٬ی میانی و پایانی قرن در مناطق جنوبیهادرجه در سده 4شود هر چند که مقادیر مثبت بالای میکشور مشاهده 

 .(49-9)شکل  باشدمیملاحظه دما در این مناطق نیز 
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بی هنجاری میانگین دمای دسامبر بر جسب درجه سلسیوس. سمت راست سناریوی بدبینانه و سمت چپ سناریوی خوش  -42-1شکل 

 بینانه
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بی هنجاری میانگین دمای آگوست بر جسب درجه سلسیوس . سمت راست سناریوی بدبینانه و سمت چپ سناریوی خوش  -41-1شکل 

 بینانه

 

 بارش

به عنوان آینده  2333و  2323ی های آینده در ایران، میانگین بارش سالانه دهههای دهههاکلی از بارش به منظور ارائه یک دید

 به عنوان آینده دور برای دو سناریوی خوش بینانه و بدبینانه تهیه گردید.  2383و  2393ی هانزدیک و دهه
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باشد برای ایستگاههای منتخب نشان داده شده روی می 2315تا  1881میانگین بارش سالانه برای دوره پایه که مطابق با دوره 

 (. 49-9ی بارش ایستگاهها واسنجی گردید )شکل هامحاسبه و با استفاده از دادهمیی اقلیهای مدلهانقشه با استفاده از داده
 

 
 .(1881-6115بارش سالانه بر حسب میلی متر در دوره مشاهداتی )میانگین مجموع  -49-1شکل 

 

 1233ی سالانه بارش با مقادیر بیش از هادهد در دوره پایه )بیست و پنج سال اخیر( بیشترین میانگینمیبه طوریکه شکل نشان 

گردند. نواحی ساحلی میمیلی متر در ایستگاههای شمالی کشور و همچنین مناطقی از شمال غرب، غرب و جنوب غرب ایران مشاهده 

زر تا باشد. نواحی پربارش کشور سواحل دریای خمیدریای عمان و همچنین جنوب شرق کشور دارای کمترین میانگین سالانه بارش 

کنند.  بارش سالانه کشور به طور میمیلیمتر بارش سالانه دریافت  1533میلیمتر و کوهرنگ تا  933میلیمتر، کردستان تا  2333

 192به حد اقل ممکن یعنی  89-1382شد که در سالهای اخیر کاهش یافته و حتی در سال آبی میمیلیمتر منظور  243میانگین 

روند فعلی احتمال اینکه در سالهای بعد هم بارش ایران کاهش پیدا کند خیلی زیاد است. بدین جهت  میلیمتر رسید. بر اساس این

تغییرات بارش شود. میی زیر مشاهده هابارش سالانه نواحی مختلف کشور بر اساس مدلهای مطرح شده پیش نگری شد و در شکل

ترسیم شده است. مقایسه این نقشه با   48-9بیست و یکم در شکل سالانه کشور بر اساس سناریوی خوش بینانه د ر نیمه اول سده 

دهد. یعنی اینکه بر اساس این سناریو مینقشه بارندگی دوره موجود چندان تغییری در مقدار بارش و پراکندگی فضایی ان نشان ن

با متوسط بارش کشور در سالهای قبل وضعیت موجود را حفظ خواهد کرد. اما اگر این وضعیت را  21میانگین بارش کشور تا آخر سده 

 رود. میبارش کشور رو به کاهش  21شویم که در سده مییعنی دوره معمولی مقایسه کنیم متوجه  1398از 
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( و 6131-6141و  6161-6131ی آینده نزدیک )هادر دوره ssp245میانگین مجموع بارش سالانه بر اساس سناریوی خوش بینانه   -48-1شکل 

 (. بر حسب میلی متر.6181-6111و  6191-6181دور )آینده 

    

(. اما مقدار این افزایش در 53-9بارش بیشتری دریافت خواهند کرد )شکل  21در سناریوی بدبینانه همه نقاط کشور در سده    

مناطق شمالی خیلی بیشتر از نیمه جنوبی کشور است. مقدار این افزایش در نیمه اول سده تقریبا بیشتر از نیمه دوم خواهد بود. در این 

کشور  سناریو هم افزایش بارش در زاگرس بیشتر از سواحل شمالی است. که مطمئنا به دلیل افزایش دمای بیشتر در نیمه جنوبی

 باشد. می
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( و 6131-6141و  6161-6131ی آینده نزدیک )هادر دوره ssp584میانگین مجموع بارش سالانه بر اساس سناریوی بد بینانه  -51-1شکل 

 ( بر حسب میلی متر.6181-6111و  6191-6181آینده دور )

 

دهد. اما باید چند نکته را در نظر گرفت. اول میسناریوی بدبینانه به دلیل افزایش دمای کشور مقدار بارش را به صورت افزایشی نشان 

اینکه این افزایش برای مناطقی است که رطوبت محلی دارند و افزایش دما سبب تبخیر اب و بالا رفتن ظرفیت بخاراب اتمسفر و  نهایتا 

اورند. و به میاما در کشوری مثل ایران که منبع اصلی رطوبت دریای مدیترانه است و بادهای غربی این رطوبت را به ایران  شود.میبارش 

تبع گرمایش هوا و کاهش اختلاف دمای بین قطب و استوا بادهای غربی ضعیف خواهند شد و در بعضی موارد هم به طرف عرضهای بالاتر 

شود. از طرف دیگر بادهای غربی کمتر وارد میارش از منابع محلی فقط به سواحل شمال و جنوب محدود کنند تامین رطوبت بمیحرکت 

شود. پس نتیجه نهایی این که افزایش دما در ایران میشود و هم عامل صعود ضعیفتر میشوند و در غیبت انها هم رطوبت کمتر میکشور 

ی هار عکس نقاط دیگر جهان کشور ما با کاهش بارندگی مواجه خواهد شد. البته مدلشود و بمیمنجر به افزایش بارش متوسط سالانه ن

 دهند. میاجرا شده هم افزایش قابل توجهی نشان ن

شود. بنابراین افزایش ناچیز بارش میاز طرف دیگر همانطور که قبلا هم اشاره شد بیشتر بارش سالانه در روزهای کمتری متمرکز 

روزهای شدید تر متمرکز شود و به جای اوردن نعمت سبب خسارت شود. بدین جهت مهمترین شاخص برای سالانه ممکن است در 

ی حدی های اخیر هم به دلیل بارشهای بارشهای حدی است. سیلهامطالعه شاخص 21نشان دادن وضعیت بارش ایران در سده 

 ایجاد شدند. 

 ندهی مشاهداتی و آیهاآستانه رخداد بارش فرین در دوره

ی فرین خیلی مهمتر از بارش میانگین است. بدین جهت در این بخش پیش نگری بارشهای جفرین در کل هااز نظر سیل بارش

بهتر از  85تعریف شده است. نمایه صدک  85شود. بارش فرین در این تحقیق بارش روزهای بارشی بالای صدک میکشور شرح داده 

میلیمتر است. برای مثال طبق شکل زیر اندازه این نمایه در نواحی مختلف کشور فرق دارد.  53یا  33تعیین یک آستانه مطلق مانند 
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میلیمتر هم  13میلیمتر در روز است در صورتی که در نواحی بیابانی مرکزی به کمتر از  59مثلا در سواحل دریای خزر بیش از 

کند. در صورتی که بارش میت و هیچ خطری برای محیط ایجاد نمیلیمتر در انزلی خیلی عادی اس 53رسد. بارش روزانه بیش از می

شود. سواحل جنوبی خزر به میتواند ساختمانها را دچار مشکل کند. چون هر محیطی به شرایط نرمال سازگار میمیلیمتر 12روزانه 

میلیمتر سازگار  13ی روزانه خیلی کمتر در حد کمتر از هامیلیمتر کاملا سازگار هستند اما منطقه مرکزی ایران به بارش 53ی هابارش

 باشند. می

باشد برای ایستگاههای منتخب نشان داده شده روی نقشه می 2315تا  1881ام برای دوره پایه که مطابق با دوره  85نمایه صدک 

(. 51-9ارش ایستگاهها واسنجی گردید )شکل ام ب85ی صدک هامحاسبه و با استفاده از دادهمیی اقلیهای مدلهابا استفاده از داده

دهد میواسنجی با استفاده از خطاهای محاسبه شده برای هر مدل و محاسبه میانگین وزنی سه مدل انجام شد. به طوریکه شکل نشان 

باشند میمتر در روز  میلی 43یی با بارش بیش از هاام که آستانه 85ی صدک هادر دوره پایه )بیست و پنج سال اخیر( بیشترین آستانه

گردند. بر همین اساس کمترین میدر ایستگاههای شمالی کشور و همچنین مناطقی از شمال غرب، غرب و جنوب غرب ایران مشاهده 

 گردد.میآستانه بارش فرین در نواحی مرکزی و شرقی و سپس نواحی شمال غربی کشور مشاهده 
 

 
 ( بر حسب میلی متر در روز1881-6115آستانه رخداد بارش فرین در دوره مشاهداتی ) -51-1شکل

 

و  52-9ی هابر اساس سناریوهای خوش بینانه و بد بینانه در شکل 21ی انتخابی سده های فرین در دهههای بارشهاتفاوت آستانه

ی فرین در نیمه اول سده در سالهای نزدیک در نواحی ساحلی هاترسیم شده اند. بر اساس سناریوی خوش بینانه آستانه بارش 9-53

ی فرین هاکاهش آستانه بارش  2353تا  2343ی هایابد و فقط در مناطق مرکزی افزایش دارد. اما در دههمیشمال و جنوب کاهش 

دهد. بعنی اینکه آستانه میان شود. اما نیمه دوم سده روند برعکسی را نشمیی مرکزی کشور و در نیمه شمالی فراگیر هادر قسمت

یابند. این بدین معنا است که در سده مییابد و فقط در نواحی ساحلی جنوب کاهش میی فرین در اکثر نقاط کشور افزایش هابارش

ی شدید و سیل اسا در کشور فراگیر خواهد شد و فقط در سواحل جنوب کشور هابیست و یکم بر اساس سناریوی خوش بینانه بارش

 ضعیفتر خواهند شد. میاین بارشها ک
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( و 6131-6141و  6161-6131ی آینده نزدیک )هادر دوره ssp245بی هنجاری رخداد بارش فرین بر اساس سناریوی خوش بینانه  -56-1شکل

 ( نسبت به دوره مشاهداتی بر حسب میلی متر در روز6181-6111و  6191-6181آینده دور )
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( و 6131-6141و  6161-6131ی آینده نزدیک )هادر دوره ssp584بی هنجاری رخداد بارش فرین بر اساس سناریوی بد بینانه  -53-1شکل 

 ( نسبت به دوره مشاهداتی بر حسب میلی متر در روز6181-6111و  6191-6181آینده دور )

 

و یکم تا اندازه ای پراکنده است. نواحی ساحلی شمال  ی فرین در نیمه اول سده بیستهابر اساس سناریوی بدبینانه وضعیت بارش

ی کمتری دریافت خواهند کرد. اما نواحی مرکزی از بارشهای روزانه شدید تری برخوردار خواهند شد. اکثر نواحی هاو جنوب بارش

ی مرکزی و جنوب متمرکز نیمه خشک مرکزی بارشهای شدید تر خواهند داشت. اما در نیمه دوم سده افزایش بارشهای شدید به نواح

 شده اند. قسمت اعظم نیمه شمالی کشور از بارشهای فرین ضعیف شده بهره مند خواهند شد. 

 

 ی فرینهانسبت تغییرات آستانه بارش - 3-3

ی سناریوهای خوش بینانه و بد بینانه از نظر مکانی تا اندازه ای بی نظم است ولی در کل درصد این هااگر چه مقایسه شکل

در آینده نزدیک  19/3(. به طوریکه این مقدار از 4-9تغییرات در سناریوی بدبینانه بیشتر از سناریوی خوش بینانه  خواهد بود )جدول 

خوش بینانه خواهد بود و با توجه به افزایش این تغییرات و آستانه بارش سنگین حتی  در آینده دور مطابق با سناریو 99/9شروع و به 

مطابق با سناریو خوش بینانه نیز تغییرات آستانه بارش سنگین در کشور چشمگیر خواهد بود. در سناریوی بدبینانه درصد تغییرات در 

دور خواهد رسید. با توجه به گرمایش جهانی و افزایش رخدادهای  درصد در آینده 14/21نسبت به دوره پایه ، به  92/4آینده نزدیک 

حدی، افزایش آستانه بارش سنگین برای کشور کاملا محسوس خواهد بود. بنابراین اتخاذ تمهیدات لازم برای جلوگیری از وقوع سیلاب 

 در اکثر نقاط کشور ضروری خواهد بود.
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 ه بارش فرین در آینده نزدیک و دور نسبت به دوره پایهدرصد تغییرات میانگین کشوری آستان -4-1جدول 

2133-2381 2383-2391 2343-2331 2333-2321  

99/9 42/9 38/4 19/3 SSP245 

14/21 24/12 32/13 92/4 SSP584 

  

  21تحلیل وضعیت کشور در سده 

از حال خواهد بود. گرچه در مطالعات دما تقریبا اقلیم ایران در آینده نسبت به شرایط فعلی دارای نوسان بیشتری در بارش و گرمتر 

که بیشتر نتایج از افزایش بارش آینده در کشور خبر آنها به افزایش دما با میزان متفاوت اشاره دارند ولی در بحث بارش با اینمیتما

اند. وجود این شرایط در کشوری مانند های آینده اشاره داشتهدارند ولی بعضی از مطالعات نیز به کاهش بارش در کل یا برخی از دوره

منابع آب، کشاورزی، انرژی و شرایط زیست  وضعیت بر ایملاحظه قابل باشد، تأثیراکولوژیکی بالایی می ایران که دارای حساسیت

 کند.تر در این زمینه را طلب میگذارد و لزوم مطالعه بیشتر و عمیقمیمیاقلی

غرب ایران دما افزایش و بارش در بیشتر منطقه دارای انجام شده در داخل کشور در منطقة شمالبر اساس نتایج تحقیقات پراکنده 

ها از یک فصل )بهار( به فصل دیگر )گرم( خواهد شد. پیامد این تغییرات کاهشیخواهد بود. تغییرات انتقالی باعث انتقال اوج بارش

باشد، که برفی یا بارانی می-ها از حالت برفی به بارانیاست، تغییر رژیم بارشبه صورت برف  جابجایی در این منطقه که رژیم بارشی آن

های غرب ایران در بخشخوش تغییر و احتمال رخداد آن را بیشتر کند. در منطقة غرب و جنوبممکن است فراوانی سیل را دست

های میانی این منطقه مانند استان لرستان تغییرات نوسانی خواهد بود. در بخش-شمالی منطقه، بارش دارای تغییرات نوسانی و کاهشی

دهندۀ روند افزایشی دما جنوبی تغییرات کاهشی خواهد بود. تغییرات دما نیز در سراسر این منطقه نشانبه صورت افزایشی و در بخش 

ها اران نسبت به برف و رخداد بارشتوان انتظار وقوع بارش بیشتر بخواهد بود. با درنظر گرفتن رفتار بارش و دما در این منطقه می

شرق که بخشی از آن در مجاورت سواحل جنوب کشور قرار دارد تغییرات بارش بیشتر حدی را داشت. در منطقة جنوب و جنوب

همراه کاهشی است و در برخی مناطق افزایشی با نوسان بیشتر نسبت به این دوره برآورد گردیده است. در این منطقه افزایش دما به 

های خشکی باعث شده تا میزان بارش ناشی از شرایط همرفتی و شدید در دورۀ آینده تر ظرفیت رطوبت جو در ایستگاهافزایش بیش

افزایش یابد. دما نیز همانند دیگر مناطق کشور دارای تغییرات افزایشی خواهد بود. با در نظر گرفتن شرایط فعلی و آینده و افزایش 

تر خواهد تر باشد که احتمال رخداد شرایط سیل و خشکسالی بیشتر ولی با شدت بیشرود که وقوع بارش تصادفیمی نوسانات، انتظار

های باشد. در این منطقه بارش در بخششرق کشور شرایط دمایی و بارشی متفاوت از دیگر مناطق میشد. در منطقة شرق و شمال

های بارشی خواهد بود و و در بخش شمالی دارای تغییرات نوسان بیشتر و جابجایی ماهنوسانی -میانی و جنوبی دارای تغییرات کاهشی

 در کل بارش روندی کاهشی خواهد داشت. تغییرات دمایی نیز در این منطقه به صورت افزایشی خواهد بود.

ی هاوت برآورد گردید است. در بخشتغییرات دما در نیمه شمالی کشور در دو سوی ارتفاعات البرز افزایشی اما تغییرات بارش متفا 

های شمالی به شود. در دامنهای میهای جنوبی تغییرات بیشتر کاهشی اما به سمت غرب رفتار بارش نوسانی و ناحیهمیانی و شرقی دامنه

باشد. و متفاوت از دیگر نواحی ایران می بودهفعلی نیز دارای پیچیدگی خاص میدلیل مجاورت با دریا و ارتفاعات اطراف، شرایط اقلی

های آینده و در بخش شرقی آن حاکی از تغییرات های غربی و میانی این منطقه نشان از کاهش بارش برای دورهتغییرات بارش در بخش

یه کم بارش و گرم مرکز در در ناح نوسانی خواهد بود. دمای این منطقه به طور کل دارای تغییرات افزایشی با نوسان بیشتر است.-افزایشی

نیمه غربی آن افزایش بارش و در نیمه شرقی رخداد با نوسان بالای بارش و احتمال بارش بیشتر ولی افزایش دما در سراسر ناحیه 

 تصویر گردیده است.

( 1384کاران اما باید توجه داشت که تمام این نتایج دارای عدم قطعیت با درجات متفاوت هستند به طور مثال)کوچکی و هم

تصویری از کاهش بارش و افزایش دما در کل کشور ارایه داده اند اما عباسی و همکاران نشان دادند این نتایج با توجه به خروجی 

تغییرات بارش در نواحی مختلف ایران عکس هم برآورد گردیده  ECHAM4و  HadCM2متفاوت است به طوریکه در مدل  هامدل

در بسیار از  ها(. این عدم قطعیت1383؛ عباسی و همکاران 1398مدل افزایشی بوده است )عباسی و همکاران  است. اما دما در هر دو
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( نشان دادند که عدم قطعیت بعضا بالایی در اکثر ماها برای براورد بارش آینده مشهد و 1382مطالعات لحاظ نشده احمدی و همکاران )

( وجود دارد. این شرایط متفاوت در بارش در نواحی دیگر همانند قزوین 1382کاران بجنورد و استان خراسان جنوبی )شهیدی و هم

(، در سواحل جنوبی خزر )حق طلب و 1382(، شهرکرد )ایزدی و همکاران، Mirgol and Nazari, 2018؛ 1382)علیزاده و همکاران، 

 .(Maghsood et al., 2019؛ 1384رگرفاخری و آرزومندی، تی ؛1383؛ بختیاری و همکاران، 1383؛ شیدائیان و همکاران، 1382همکاران؛ 

( بارش را کاهشی Baiati et al., 2018حتی در استان لرستان که اکثر مطالعات از افزایش بارش خبر دادند ولی بیاتی و همکاران )

تصویر کلی دمای آینده کشور توان گفت که ( اعلام داشتند، می1389طور که بیات و فصیحی )اند. ولی به طور کل هماندانسته

بندی با این حال جمع ای است.افزایشی خواهد بود ولی برآورد بارش همانند دما روند مشخصی به دست نداده و نتایج به شدت منطقه

دت ش لیو تحل هیتجزباشد. های حدی و جابجابی فصلی بارش میکلی حاکی از کاهش بارش میانگین کشور و رخداد درصد بالاتر بارش

دارد تر در مناطق خشک  یطولان یدر مناطق مرطوب و خشکسال شتریو ب دتریشد یهالابیس نیز حاکی از رخداد روزانه یبارندگ

(Abbaspour et al., 2009).  

افزایش خواهد داشت. این افزایش در اکثر شرایط طبیعی و انسانی کشور  21نتایج تحقیق ما هم نشان داد که دمای کشور در سده 

شود. این فرایند در سواحل شمال و جنوب سبب بالارفتن رطوبت هوا و نهایتا در میاثر خواهد داشت. سبب بالارفتن تبخیر و تعرق 

شود. اما به دلیل مهاجرت بادهای غربی به طرف عرضهای بالاتر در اکثر ایام سال و نبود میارش بیشتر صورت بودن عامل صعود سبب ب

عامل صعود بویژه در سواحل جنوب افزایش بارش خیلی محسوس نخواهد بود. در مقابل به دلیل بالارفتن تبخیر و تعرق بالقوه در 

وبت خاک و پوشش گیاهی زودتر تبخیر شده و شرایط خشکی منطقه تشدید نواحی مرکزی ایران و در همه مناطق دور از سواحل رط

 خواهد شد. و شاخص خشکی در اکثر نقاط کشور به استثنای سواحل شما بیشتر خواهد شد. 

مناطق مختلف کشور اضافه خواهد شد. یعنی حتی در مناطق کم باران که میانگین بارش سالانه میاما آستانه بارش فرین در تما

ی بالاتر بارش فرین در هاشود. آستانهمیی فرین مشاهده های بالاتر بارشهادهد، آستانهمیی اینده نشان هاتمایل به کاهش را در دهه

گردد. شایان ذکر است که علیرغم میی سیل زا در آینده در مناطق مختلف کشور هامناطق کشور به منزله احتمال وقوع بارشمیتما

ش فرین در نیمه شرقی و مرکز ایران افزایش کوچکتری نسبت به مناطق شمالی و غرب کشور خواهد داشت اما به سبب آنکه آستانه بار

خصوصیات جغرافیایی وضع زمین در این مناطق اعم از نبود پوشش گیاهی و رطوبت در خاک احتمال وقوع سیلاب در این مناطق را 

ی هاه اکوسیستم حساستری دارند حتی افزایش چند میلی متری در آستانه بارشدهد. در مناطقی همچون شرق و مرکز کمیافزایش 

 فرین ممکن است بارش سیل زای پرخسارتی را در این مناطق رقم بزند.

ی اکثر محققین علاوه بر افزایش فراوانی و شدت بارشهای شدید، بارشها محلی تر خواهند شد. یعنی هااز طرف دیگر بر اساس یافته

کنند. این میشود. که این نشانه این است که اکثر بارشها محلی شده و ازمنابع رطوبت محلی استفاده مید همرفت محلی عامل صعو

شوند. فراوانی و طول میشوند و هم در صورت بودن رطوبت شدیدتر شده و خسارت اور مینوع بارش هم فقط به نواحی ساحلی محدود 

ی هادهند. با توجه به محلی تر شدن بارشها گسترهمیی خشک طولانیتر و شدید تر رخ هاهیابند. دورمیی خشک افزایش هادوره

 یابد. در صورت تداوم و تشدید شرایط ممکن است به گسترش بیابانها منجر شود. میخشک افزایش 

ی مجموع بارش سالانه در مناطق مرطوب بالاتر و در های پیشین مبنی بر این که میانگینهای این تحقیق نتایج پژوهشهایافته

رسد میکند. به نظر میشود را تایید میمناطق کم باران کمتر خواهد شد و همچنین تغییر اقلیم سبب افزایش رخدادهای فرین بارشی 

ی فرین است که با توجه به های آتی در کشور نیازمند توجه ویژه است مساله بارشهایکی از مهمترین موضوعاتی که در برنامه ریزی

ی جدی را برای حفاظت از سلامت انسان و حفظ هاافزایش دمای آینده و تبعاتی همچون وقوع خشکسالی و خشک شدن خاک، چالش

ن با توجه به اینکه به دلیل افزایش دما میزان تبخیر و تعرق اضافه خواهد شد ای ی اقتصادی و اجتماعی به دنبال داردهااو از آسیب

پژوهشکده اقلیم شناسی  1382افزایش ناچیز کمکی به وضعیت بارش تاثیر ندارد. و روند خشکی همچنان ادامه دارد. گزارش سال 

( هم بر این نتایج تایید دارد. بر اساس این گزارش دمای کشور در همه جا افزایش 1382مشهد )پژوهشکده اقلیم شناسی مشهد، 
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امده است. طبق  5نتایج کلی این تحقیق برای بارش کشور در جدول یابد. میه نواحی کشور کاهش خواهد داشت. میزان بارندگی درهم

 .(5-9)جدول  این جدول در مجموع بارش کشور کاهش خواهد داشت
 

 .(2005-1986( نسبت به دوره پایه )2100-2081تغییرات بارش کشور در دهه پایانی قرن حاضر )  -5-1جدول 

 
 

دارد که بارش دوره سرد خاورمیانه و ایران می( هم بیان Bucchignani, et.al., 2018نسبتا جدید بوکینگنانی و همکاران )نتایج تحقیق 

شود. و میزان واقعی بارش این مناطق مینکته مهم این است که افزایش بارش عمدتا در نواحی خشک منطقه مشاهده یابد. میافزایش 

کند.  بر اساس نتایج انها میبراین افزایش بارش این مناطق چندان تفاوتی در بارش کل کشور نهم چندان قابل توجه نیست. بنا

در  83میلیمتر و بیشتر ، و شدت بارشهای روزهای بالای صدک  13میانگین روزهای بارشی بالای یک میلیمتر ، فراوانی روزهای بارشی 

اما نتیجه تحقیق واحا و همکاران دهند. میتغییری نشان نوزهای خشک متوالی دهند. اما فراوانی رمیکل منطقه و ایران افزایش نشان 

(Waha, et al., 2017 نشان )بقیه نقاط کشور به  دهد که در ایران درزمستان فقط سواحل دریای خزر افزایش بارندگی خواهد داشت.می

رود. در تابستان فقط سواحل جنوبی افزایش دارند. با توجه به اینکه همراه با افزایش بارش میزان تبخیر و تعرق هم میطرف خشکی 

یابد. در کل ایران به غیر از سواحل غربی دریای خزر شرایط خشکی افزایش مییابد، در کل وضعیت خشکی منطقه افزایش میافزایش 

 یابد. می

 

 بندیجمع

 دهد که:میانجام شده و نتایج تحقیق ما نشان  بررسی تحقیقات

کند. میی مختلف فرق های مختلف و سناریوهادمای کشور رو به افزایش است. میزان این افزایش در نقاط مختلف کشور و در دهه

کند. اگربه سناریوهای خوش بینانه یا متوسط متکی میدرجه در تابستان فرق  9درجه درزمستان تا شاید  2اما میزان این افزایش از 

 رسد.میهم طبیعی به نظر  2.2باشیم، افزایش حدود 

ی مختلف هابارش متوسط سالانه کشور به دلایل مختلف بحث شده در بالا افزایش نخواهد داشت و حد اکثر در حد نرمال منطقه

 ماند. میکشور باقی 

یابند. این شاخص جزو ماهیت ذاتی اقلیم کشور است. یعنی در اینده میای شدید افزایش مانند بارشهمیی فرین اقلیهاشاخص

 ی غیر عادی فراوانتر و شدیدتر خواهند شد. هاروزهای با بارش

ی شدید، سرماهای هاکند. یعنی بارشهای شدید و خشکسالیمیتغییر اقلیم ادامه دارد و وضعیت بی نظم اقلیم ایران را بی نظم تر 

 شوند. میزان و گرماهای شدید فراوانتر و شدید تر سو

 شود. میافزایش دما سبب کاهش رطوبت خاک در نواحی داخلی کشور و تضعیف پوشش گیاهی  
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 آب منابع مدیریت نظام در تغییراتی ضرورت آبی، سال این در هابارش کمیت آیا -سوال هفتم: ج -1-11

 کند؟می ایجاد کشور
یی از جمله در هابرند، که توسط شاخصمیاز تهدیدهای جدی برای امنیت آب رنج  حاضر حال در جهان جمعیت از ٪93در حدود 

منجر به میشود که تغییرات اقلیمی. پیش بینی (Vörösmarty et al, 2010)شودمیدسترس بودن آب، تقاضا و آلودگی اندازه گیری 

و یخ شود. این امر منجر به افزایش تغییرپذیری جریان رودخانه )از جمله سیل و  افزایش تغییرپذیری بارش و کاهش ذخیره آب در برف

 شود که هر درجه از گرم شدنمیی سطحی را به دنبال خواهد داشت. پیش بینی هاخشکسالی( خواهد شد که به نوبه خود کاهش آب

از   .(Portmann et al., 2013) دهد قرار آنها تجدیدپذیر آب منابع در بیشتر یا ٪23 کاهش معرض در را جهان جمعیت از ٪9، زمین

 متغیرهر  بارش و اعم از دما وکشور وعناصر سازنده آن میطرف دیگر ویژگی اصلی اقلیم ایران تنوع آن است. یعنی اینکه شرایط اقلی

کند. اقلیم مرطوب خزری در چند کیلومتر فاصله به اقلیم بیابانی سمنان و شاهرود تبدیل میدر طول زمان و مکان تغییر  یدیگر

میلیمتر  333بارش سالانه حدود مجموع انزلی در فاصله کوتاهی به در ایستگاه میلیمتر  2333بارش سالانه حدود مجموع شود. می

است که پس از سالها  1389و فروردین  1389 ی شدید اسفندهابارش ٬اقلیمی کند. بهترین نشانه این تنوعمیاردبیل تغییر  ایستگاهدر

میلیمتر بوده است که ناگهان سال ابی جاری تا خرداد  193در حدود  89-82شرایط خشکسالی ناگهان رخ دادند. بارش سال آبی 

ات ناشی از خسارمفرط وخشکی ار دچهمواره یا  کشور این ٬ایران خشک اقلیم. به دلیل ماهیت بارش داشته استمیلیمتر  323حدود 

  بیند.مییا اینکه در سال تر هم به دلیل شدید بودن بارشها از سیل و رگبار خسارت آن بوده و 

خودشان را هستند که باید کشور را فراموش کرد. مدیران ومردم میبارشهای فروردین امسال نشان داد که نباید این ویژگی اقلی

بارش سالانه از مجموع درصد  43برای این تغییر پذیری و حوادث غیر مترقبه ناشی از آن آماده کنند. برای اینکه در کل کشور حدود 

 در سالهای اخیر ی سیل اسا همیشه وجود دارد.  تغییر اقلیمهااین یعنی احتمال وقوع بارشو باردمیروزهای بارشی از درصد  13در 

ی آینده از یک طرف و افزایش های این گزارش مبنی بر کاهش بارش در دهههاتوجه به یافتهبا ضعیت را تشدید کرده است. هم این و

به دنبال راهکارهای اساسی جهت بهره برداری  دیگری زمان هر از بیش باید کشور آب منابع مدیریت رسدمی نظر به ٬از طرف دیگردما 

شود که به معنی از دست رفتن ذخیره میذوب سریع برف  باعث کوتاه شدن طول دوره سرد ودما ی کشور باشد. افزایش هامفید از آب

باعث ایجاد سیل بر دامنه کوهها فرایند ذوب برف را تسریع نموده و باران ی شدید هاطرف دیگر وقوع بارش. از باشدمیآب کوهستانها 

ی کشور در سد هاو با وجود سیاست دهدمی افزایش را پتانسیل تعرق و تبخیر ٬همچنین افزایش دماگردد. میی کوهستانی هادر دره

هر چه بیشتر در معرض تبخیر قرار گرفته و آب گرانبها از دست سدها  پشت در شده ایجاد یهادریاچه ٬سازی در سالهای گذشته

که در آینده میفرین اقلیی هابارشاز رویکرد مدیریت منابع آب در شرایط تغییر اقلیم آینده باید به گونه ای باشد که بتواند رود. می

از طرفی آب وارد شده از طریق باران را جمع آوری و مانع هرز رفتن آن بشود و بیشتر خواهند شد حداکثر بهره برداری را بکند. یعنی 

بنابراین نظام مدیریتی کشور در زمینه منابع آب باید از دو نظر از طرف دیگر با کنترل آن مانع از ایجاد پدیده خسارت بار سیل گردد. 

 تغییر و یا اصلاح شود.

رخ داده بود. دوره  های منحصر بفرد نبودند. یعنی اینکه در گذشته هم نظیر این بارشبارشهای اخیر اگر چه خیلی شدید بودند ول

سال است.  یعنی اینکه ممکن است تا صد سال دیگر اینچنین بارشی رخ ندهد و از حافظه  233تا  133برگشت این بارشها حدود 

ی کشور به صورت رگباری است مدیران باید همیشه شرایط مردم پاک شود اما  یک روزی خواهد امد. با عنایت به اینکه اکثر بارشها

تاب آوری در مقابل این بارشها را فراهم کنند. به عبارت دیگر مدیریت بارش کشور از حالت اتکا به میانگین به مقادیر فرین توجه کند و 

 مدیریت کاهش ریسک و بالابردن تاب آوری در مقابل این بارشهای فرین را اتخاذ کند. 

مقدار قابل توجهی آب هدر رفت. یعنی نه تنها آب باران نعمت  هامنطقه خاورمیانه و کشور ما آب مایه حیات است. در این سیلدر 

باشند. قوانین و  هانشد بلکه پس از خسارت زدن به دریا رفت. باید مسولین و مدیران آب کشور به فکر ذخیره کردن این آب

 ی آبخیزداری و یا ایجاد سدهای سیل بند باشد. هاتواند فعالیتمیر قرار گیرند. این فرایند ی مالی مناسب در این مسیهاحمایت
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باشند. بنابراین در اینده هم بر اثر گرمایش جهانی هوا میاستمرار تغییر اقلیم  از پیامدهایی فرین بوده و هااین بارشها جزو پدیده

ی اتی خود باید تغییر اقلیم را منظور کنند. هامنابع آب و حتی کل کشور در برنامهشدت و فراوانی انها بیشتر خواهد شد. مدیریت 

 ی عمرانی و توسعه منظور کنند. هایعنی راهبردهای تعدیل و سازگاری با تغییر اقلیم را در همه برنامه

متعددی در پایش و کنترل ایجاد گیرد که خود مسائل میی متعددی صورت هادر شرایط فعلی بخش آب و مدیریت آن بوسیله سازمان

ی لازم و تمهیدات منطقی و مناسب قانونی و اجرایی در هاشود که مدیریت یکپارچه منابع آب پس از بررسیمیکند. پیشنهاد می

 دستور کار دولت قرار گیرد. 

 نیمتعدد انجام شده به ا قاتیتر نسبت به گذشته دارد. تحق یو محل دیشد یهااز رخداد بارش تیانجام شده حکا یهایبررس -5

 یزیبرنامه ر ازمندیمنابع آب ن تیریمد جهیبرخوردار خواهد بود. در نت یو مکان یزمان شتریبارش از تمرکز ب ندهیامر اشاره دارند که در آ

  .زدیبپره هاحوضه یبرا کنواختیمتمرکز و  سخهاز ن دیاستو با یمحل

ی اخیر نشان داد که این کار اشتباه است. باید در همه مراحل هااست. بارش هاتکیه بر میانگین هاروال رایج در اکثر برنامه ریزی-2

شود. در میتوجه کرد. در صورت استفاده از میانگین از دوره برگشت دوساله استفاده  کمینه و بیشینهمدیریتی و برنامه ریزی به مقادیر 

ی برگشت بالاتر بیشتر توجه های آینده به دورههاو بیشتر دارند. بنابراین در برنامه صورتی که اکثر این بارشها دوره برگشت صد ساله

ی فرین هستند که تحمل اکوسیستم را شکسته و سبب بحران هاپدیده و شود. چون همه اکوسیستمها به شرایط نرمال سازگاری دارند

 شوند. می

رخ مدت ی طولانی هاثر این بارشها یا مخاطرات مشابه در دورهدهد اکمیهمانطور که دوره برگشت بارشهای اخیر نشان -9

شود که مدیران اب کشور حتما میرا مشاهده نمود. پیشنهاد  هاتوان این پدیدهمیی کوتاه مدت نهادهند. بنابراین در برنامهمی

 ور نموده و بهره برداری نمود. ی درازمدت تنظیم کنند تا بتوان در چهارچوب انها این بارشهای فرین را هم منظهابرنامه

ی مرتبط هاشود در این بخش از متخصصین دیگر رشتهمیمدیریت منابع آب دارای ابعاد بسیار پیچیده و متعددی است.  پیشنهاد 

آب و با منابع آب همانند اقیم شناسان استفاده نمود. استفاده از متخصصین اقلیم شناس که وظیفه بررسی و مطالعه شرایط درازمدت 

ی درازمدت و آینده پژوهی منابع آب های طبیعی و انسانی را بر عهده دارند کمک شایانی در تنظیم برنامههاهوا به همراه تمام جنبه

 کندمیبویژه با منظور نمودن فرایند تغییر اقلیم 
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-شاخص سازیشبیه در SDSM مدل کارایی میزان (. بررسی1383جان؛ محمود حبیب نژاد، کریم سلیمانی و هرمزد نقوی. آبکار، علی (14

 .19-1: 14خشک. فصلنامه مهندسی آبیاری و آب،  نیمه و خشک دمایی مناطق های
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 هایداده به SDSMنمایی  مدل ریزمقیاس . حساسیت1383جان؛ محمود حبیب نژاد، کریم سلیمانی و هرمزد نقوی. آبکار، علی (15

 .22-11: 2بوم،  خشک فصلنامه خشک. دو مناطق در شده بازتحلیل

 فنون و علوم مجله آیدوغموش، حوضه موردی، مطالعه حداکثر یهادبی بر اقلیم تغییر تأثیر .1398علیرضا.  مساح بوانی پریسا و  آشفته، (12

 .1-15 صص سوم، و پنجاه شماره طبیعی، منابع و کشاورزی

تا  2325ارزیابی تغییر اقلیم ایران در ده ههای آینده) 1381باباپیان؛ایمان.ملبوسی؛شراره؛اثمری؛ مرتضی؛ گلی مختاری؛لیلی : (19

، شماره  29فصلنامه تحقیقات جغرافیایی، سال ؛ی مدل گردش عمومی جوهاریز مقیاس نمایی داده با استفاده ازمیلادی(  2133

 134، شماره پیاپی  1381اول، بهار 

 یریکشور با بکارگمییاقل یهافراسنج ینگرشیپ، 1389، ابراهیم، میرزایی ،راهله، مدیریان، مریم، کریمیان ، ایمان،باباییان (19

 .93-21: 43، نیوار ،2323-2133دوره  CMIP5 یسر ی:گردش کل یهامدل

کشور  یماقل ییرتغ یابیارز . 1399راره،  ش ی،ملبوسامد و ح  ،ادبمید،  ح ،نوخندان اطمه، ف ی،عباسهرا، ز   یک،ن ینجف یمان؛ا  بابائیان، (18

 -41 ،صص 12 ، توسعه و جغرافیا ، ECHO-Gجو میمدل گردش عمو یهاداده ینمائ سایمق یزبا استفاده از ر 2313 -2338در دوره 

34. 

برای مدل سازی پارامترهای هواشناسی استان خراسان،  LARS-WG. معرفی و ارزیابی مدل 1395بابائیان، ایمان و زهرا نجفی نیک.  (23

 .48-25: 22-23ترویجی(، -(. دو فصلنامه نیوار )علمی1821-2333دوره ی آماری )

، پیش بینی تغییرات دما و بارش ایستگاه نیشابور طی دوره 1385بارونیان. ایرج؛ جعفر مرشدی؛ برزو فرامرزی و هدی احمدی،  (21

پژوهشی می، سومین کنفرانس علLARS-WGستفاده از مدل ریز مقیاس نمایی آماری خروجی مدل با ا 2333تا  2311آماری 

 ی نوین در علوم جغرافیا و برنامه ریزی معماری و شهرسازی ایران، تهران، انجمن توسعه و ترویج علوم و فنون بنیادین، هاافق

 اقلیم، تغییر اثر تحت 2311-2333 دهه هایخشکسالی . بررسی1384بحری، معصومه؛ محمدتقی دستورانی و مسعود گودرزی.  (22

 .191-159: 2آبخیز،  مدیریت و مهندسی اصفهان، نشریه استان اسکندری، آبخیز موردی: حوزه مطالعه

فراوانی بارش ایستگاه -مدت-های شدت. بررسی اثر تغییر اقلیم بر منحنی1383بختیاری، بهرام، شیدا پورموسوی و نسرین سیاری.  (23

 .934-284: 4.  نشریه آبیاری و زهکشی، 2311-2333بابلسر طی دورۀ زمانی 

و  ClimGenمدل  دو عملکرد مقایسه و . بررسی1399سهراب حجام.  بذرافشان، جواد؛ علی خلیلی، عبدالحسین هورفر، صدیقه ترابی و (24

LARS-WG 59-44: 1ایران،  آب منابع ه تحقیقاتایران. فصلنام اقلیمی مختلف هواشناسی در شرایط متغیرهای سازیشبیه در. 

( با استفاده از 2311-2343، پیش بینی تغییر ماهانه و سالانه دمای میانگین ایستگاه قزوین، در دوره )1385بغدادی. عاطفه،  (25

با محوریت کشاورزی ، منابع  ها، سومین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالشHadCM3مدل  A2سناریوی 

 کنفرانس، میطبیعی ، محیط زیست و گردشگری، تبریز، دبیرخانه دای

 یداریو پا ای. جغرافرانیآینده ا یبرا ییوهواآب یهافراسنج یینمااسیزمقیر جینتا لی(. تحل1389. )نی. روژیحی. فصمی. مریورکش اتیب (22

 .99-93(. 22)9. طیمح

آذربایجان غربی با استفاده از میبینی تغییرات اقلی. پیش1385منتصری، یدالله بلیانی، اسماعیل جوکار و علی بیات. بیگلی، زینب؛ مجید  (29

 .112-83: 15جغرافیایی،  و ارزیابی اثرات آن بر خشکسالی استان. اندیشه HADCM3ریزمقیاس نمایی آماری خروجی مدل 

 2311-2333بینی وضعیت خشکسالی استان لرستان طی دورۀ . پیش1385درگاهیان. پروانه، بهروز؛ هنگامه، شیراوند و فاطمه  (29

 .13-1: 45، فصلنامه جغرافیایی سرزمینجو. میمدل گردش عمو 4با استفاده از ریزمقیاس نمایی خروجی 

مدل گردش  B2و  A2، بررسی تغییرات دما و بارش تحت سناریو انتشار 1382و جمیل اصغری، میپروین. نادر؛ محمدرضا کر (28

مطالعه موردی: شهر سقز(، سومین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه )تقاضا محوری آب(، کرج، موسسه ) HadCM3میعمو

 تحقیقات خاک و آب، 

http://nivar.irimo.ir/?_action=article&au=443476&_au=%D8%A7%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86++%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%A7%D9%86
http://nivar.irimo.ir/?_action=article&au=151261&_au=%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%85++%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86
http://nivar.irimo.ir/?_action=article&au=443478&_au=%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%84%D9%87++%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86
http://nivar.irimo.ir/?_action=article&au=443478&_au=%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%84%D9%87++%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86
http://nivar.irimo.ir/?_action=article&au=139958&_au=%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85++%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B2%D8%A7%DB%8C%DB%8C
http://nivar.irimo.ir/?_action=article&au=139958&_au=%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85++%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B2%D8%A7%DB%8C%DB%8C


334            هیأت ویژۀ شناسی و هواشناسیاقلیمکارگروه 

 هاگزارش ملی سیلاب

. در ایران طی قرن بیست و یک آشکارسازی، ارزیابی اثرات و چشم انداز تغییر اقلیم .1382پژوهشکده اقلیم شناسی مشهد.  (33

 صص.45سازمان هواشناسی. انتشارات 

ی سازگار ها. بررسی اثرات تغییر اقلیم بر رواناب رودخانه و ارائه راهکار1382، س.، دستورانی، م.ت.، مساح بوانی، ع. محمدیپور  (31

، 11پژوهشی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران، سال میبا اثرات آن)مطالعه موردی: حوضه ابریز تویسرکان همدان(. نشریه عل

 .13-1، صفحات 39شماره 

بینی دمای کمینه و بیشینه، تابش و بارش در ایستگاه رشت . پیش1385زاد. نیا و افشین اشرفدیهاپیرمرادیان، نادر؛ حسین (32

 .44-28: 55 ریزی،نشریه جغرافیا و برنامهتحت سناریوهای مختلف تغییر اقلیم. 

بارش و  نیدر تخم یگردش کل یهامدل یهاتیقطععدم یابی(. ارز1389) .رضای. علیشهباز کبختی. نرگس. نیتابان. حجت. ظهراب (33

 .132-98(. 1)44و فضا.  نیزم کیزی. فمیاقل رییتغ ریتحت تأث ایدزعل ةرواناب حوض

-ایستگاهفازی )مطالعه موردی: -با استفاده از الگوریتم نرومیبینی تغییرات اقلی. پیش1383کرمانی. تورینی، نازلی و مسعودرضا حسامی (34

 .149-138: 1، فصلنامه مهندسی عمران شریفهای تهران و تبریز(. 

. پیش بینی اثر تغییر اقلیم بر دما و بارش شهر رامسر با استفاده از مدل ریزمقیاس 1384تیرگرفاخری، فاطمه و لیلا آرزومندی.  (35

 نمایی، سومین همایش بین المللی مهندسی محیط زیست و منابع آب، تهران، ایران

 در چایقره آبخیز حوزه رواناب بر اقلیم تغییر اثرات . بررسی1385دی؛ محمدرضا گوهردوست و مرتضی صادقی. هاخانی،ثانی (32

 .22-12: 13 آبخیز، حوزه مدیریت پژوهشنامهمرکزی.  استان

 بر اقلیم تغییر اثرات بررسی. 1382دی؛ یعقوب دین پژوه، سعید پوریوسف، سروین زمانزاد قویدل و صولتی، بهاره. هاخانی،ثانی (39

 صنایع و علوم) خاک و آب نشریه. (شرقی آذربایجان استان چای در آجی آبریز موردی: حوضة مطالعه) آبریز هایحوضه رواناب
 .1225-1234: 2، (کشاورزی

اقلیم بر بارش و دما در  ، تحلیل تغییر1384جانباز قبادی. غلامرضا؛ امان محمد کمالی؛ بهرام قلی زاده و محمود محمد قلی پور،  (39

پژوهشی می، مطالعه موردی: ایستگاه سینوپتیک آمل، دومین کنگره عل HDCM3میی آینده با استفاده از خروجیمدل اقلیهادهه

 توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران، تهران، انجمن توسعه و ترویج علوم و فنون بنیادین، 

(. تأثیر تغییراقلیم بر دما و 1385سعید. خورشید دوست. علی محمد. عالی نژاد. محمدحسین. پوراصغر. فرناز. ) هانبخش اصل.ج (38

)مطالعه ی موردی: حوضه ی شهرچای میو سناریوهای اقلی هابارش با در نظر گرفتن عدم قطعیت مدل

 .122-139(: 9)2 هیدروژئومورفولوژی .ارومیه(

المللی جغرافیدانان جهان اسلام، . چهارمین کنگره بین1398رضائی بنفشه، م.، دین پژوه، ی.  دیانی، م.،هاجهانبخش، س.، (43

 ، زاهدان.1398فروردین 

، بررسی اثرات بلندمدت تغییراقلیم بر دما و بارش در شهرستان 1384جهانتیغ. مجتبی؛ فاطمه کاراندیس و معصومه دلبری،  (41

ایش ملی مهندسی و مدیریت کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی پایدار، زابل، اولین همایش بین المللی و سومین هم

 همایش، میهمدان، دبیرخانه دائ

 در WeatherMan ،LARS-WG و Clim-Gen سازهایشبیه دقت . آزمون1383حجارپور، امیر؛ مرضیه یوسفی و بهنام کامکار.  (42

 .212-231: 35 توسعه، و فصلنامه جغرافیامشهد(.  و گنبد مختلف )گرگان، اقلیم سه اقلیمی سازی پارامترهایشبیه

به کمک مدل  یآت یهادر دوره میاقل رییتغ ی، بررس1384آشفته،  ساساداتیو پر یفتاح لدایزاده. زهرا؛ زهرا غلام پور؛  یحجاز (43

SDSM یتهران، سازمان هواشناس م،یاقل رییتغ یاکنفرانس منطقه نیپنجم راز،یش کینوپتیس ستگاهیا یمطالعه مورد،  

سناریوهای  با سمنان استانمیاقلی متغیرهای سازی. شبیه1384درئی. حجازی زاده، زهرا؛ سیدمحمد حسینی و علیرضا کربلائی (44

 .24-1: 15، محیطی مخاطرات و فصلنامه جغرافیا. (HADCM3)گردش جو  مدل
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ایستگاه تبریز با استفاده از مدل ریزمقیاس نمایی  ، مدلسازی دمای حداقل1389حسامی. نرگس و نسرین ورناصری،  (45

 ، دومین کنفرانس ملی آب و هواشناسی ایران، مشهد، دانشگاه فردوسی مشهد، SDSMآماری

-استان اقلیم . مدلسازی1382نوخندان، احمدرضا یاوری و حمیدرضا جعفری. حق طلب، نفیسه؛ محسن گودرزی؛ مجید حبیبی (42

البرز مرکزی.  جنوبی و شمالی هایجبهه در آن تغییرات مقایسه و LARS-WGاقلیمی  مدل از استفاده با مازندران و تهران های

 .39-48: 1 ،زیست محیط تکنولوژی و فصلنامه علوم

 از استفاده با ایران شرق جنوب بارش و دما تغییرات . ارزیابی1385نیا. پور، محسن؛ محمد باعقیده و محسن عباسحمیدیان (49

-139: 1، طبیعی جغرافیای هایپژوهش. 2311-2388دورۀ  در جومیعمو گردش مختلف هایخروجی مدل نمایی ریزمقیاس

123. 

و سناریوهای انتشار در ارزیابی اثر تغییر اقلیم بر  GCMهای قطعیت مدل(. تحلیل عدم1389خزائی. محمد رضا. خزائی. حدیث. ) (49

 . 43-28 :(1)23تکنولوژی محیط زیست. فصلنامه علوم و  رواناب ماهانه حوضه بشار.

: یبارش روزانه برف، مطالعه مورد یحداکثر ریبر مقاد میاقل رییاثر تغ یابی(. ارز1389. )ثی. حدی. احمد. خزائی. محمدرضا. شرافتیخزائ (48

 .213-234(. 2)13. زیآبخ تیریو مد یتهران. مهندس

در پیش بینی  LARS-WG. کاربرد مدل 1384خسروانیان، جهانتاب؛ مجید اونق، مسعود گودرزی و سیداسدالله حجازی.  (53

 .115-83: 53، ریزینشریه جغرافیا و یرنامهسو استان گلستان. پارامترهای هواشناسی حوضه قره

و تاثیر آن بر منابع آب خاورمیانه، مجموعه مقالات  (، تغییر اقلیم 1398پور، )نژاد، حمید نظریخسروی، محمود، مرتضی اسمعیل (51

 ، زاهدان.1398فروردین  29-25چهارمین کنگره بین المللی جغرافیدانان جهان اسلام، 

های گردش یابی رژیم بارش و دمای خوزستان با مدل. پیش1382خلف آبادی، وحیده بندری؛ علیرضا شکیبا، و فریدون عظیمی.  (52

 .93-58: 18، طبیعی جغرافیای فصلنامهجو، میعمو

 بینی پیش در LARS-WGمدل  توانایی . ارزیابی1381خلیلی اقدم، نبی؛ ابولفضل مساعدی، افشین سلطانی و بهنام کامکار.  (53

 .132-95: 4خاک،  و آب حفاظت هایپژوهش سنندج. مجله جوی پارامترهای از برخی

منابع آب کشور، گزارش طرح جاماب کشور، گزارش سنتز، فصل هواشناسی، . بررسی اثر محتمل تغییر اقلیم بر 1398خلیلی، ع.  (54

 وزارت نیرو.

ایران، جلد چهارم، تقسیمات آب و هوایی ایران، گزارش مربوط به می. شناخت اقلی1391خلیلی، ع.، رضائی، ح.، ایران نژاد، پ.  (55

 .طرح جامع آب کشور، مهندسین مشاور جاماب وابسته به  وزارت نیرو، تهران

های خشک و نیمه خشک . اثر تغییر اقلیم بر شدت و مدت خشکسالی در ایستگاه1385خورانی، اسداله و زهرا جمالی.  (52

 .131-115: 59 ریزی،نشریه جغرافیا و برنامه. HADCM3)بندرعبارس و شهرکرد( تحت مدل 

ایستگاه هواشناسی خرم آباد با میپارامتراهای اقلی، پیش بینی تغییرات 1385دانش فر. مانیا؛ فاطمه فلاح و علی حقی زاده،  (59

، یازدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران، یاسوج، انجمن آبخیزداری BCM2و  HADCM3ی هااستفاده از مدل

 ایران، دانشگاه یاسوج، 

 ،)پایانامه کارشناسی ارشد( ی،مناطق ساحل یسکر یزو آنالیه اروم یاچهو ارائه مدل نوسانات تراز آب در یل. تحل1394 .، مدلاور (59

 دانشگاه تربیت مدرس. استاد راهنما دکتر مرید، 

ی هاشهر کشور با در نظر گرفتن عدم قطعیت مدل11، تاثیر تغییراقلیم بر میانگین دمای ماهانه 1384دلقندی. مهدی،  (58

AOGCMانشگاه محقق اردبیلی، ، دومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست، اردبیل، د 

با  میاقل رییتغ طیتحت شرا رانیا یبارش و دما یزمان ـیمکان راتییتغ یبررس، 1385، روزبه ،موذن زاده ی ومهد ی،دلقند (23

 .331-321(: 3) 3، اکوهیدرولوژی ،انتشار یوهایو سنار AOGCM یهامدل تیگرفتن عدم قطعنظردر
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 حوضه اقلیمی یهاشاخص . بررسی1382زاده ،  میرحسن.  میریعقوب ، کاکا، و شاهدی حبیب نژاد، محمود،  ؛ ، مریم دوستی (21

،  4، شماره  38مجلة فیزیک زمین و فضا، دوره ،   LARS-WGمدل  با کاربرد اقلیم تغییر شرایط در گلستان استان تمر، آبخیز

 198-199ص 

ی بارش و دما در استان ها، شبیه سازی روزانه داده1382میرزایی، دولت خواه. سهیل؛ عبدالمجید لیاقت؛ جواد بذرافشان و فرهاد  (22

پژوهشی می، هشتمین کنفرانس عل(IPCCتحت شرایط فعلی و تغییر اقلیم گزارش پنجم ) SDSMخوزستان با استفاده از مدل 

 آبخیز داری و مدیریت منابع آب و خاک، کرمان، انجمن مهندسی آبیاری و آب ایران، 

-شبیه برای LARS-WGو  SDSM ،IDWهای مدل ایمقایسه . ارزیابی1384فرشاد فتحیان و سعید اسلامیان. دهقان، زهره؛  (23

 .1383-1392: 5 کشاورزی(، صنایع و )علوم خاک و آب نشریهبارش.  و دما کردن مقیاسریز و سازی

 مطالعه NCCCSM جهانی  گردش مدل خروجی در اقلیمی شاخص چند تغییرات . بررسی1382سعید شعبانلو.  احمد و رجبی، (24

 .48-41: 13، ایران آب پژوهش مجلهموردی: کرمانشاه )ایران(. 

-. بررسی اثر عوامل مرفو1383محمد خورشیددوست و باقر قرمزچشمه. بوانی، علیبنفشه، علیرضا مساحاکبر؛ مجید رضاییرسولی، علی (25

 .8-19: 24 مهندسی آبخیزداری ایران، نشریه علوم و. LARS-WGبر دقت ریزمقیاس گردانی مدل میاقلی

 کشت )مطالعه الگوی تغییر راهبرد ارائه و محصولات عملکرد بر اقلیم تغییر اثرات . ارزیابی1384رضایی زمان، مصطفی و علی افزوری . (22

 .23-51: 4 ،خاک و آب منابع حفاظت نشریهرود(.  سیمینه موردی: حوضه

ریزمقیاس  مدل کارایی . بررسی1383ریگی.  رضائی و مهری میرکازهی آبکار، معصومهجان محمد نهتانی، علی رضایی، مریم؛ (29

 پژوهشنامهبم(.  و موردی: کرمان فراخشک )مطالعه و خشک اقلیم دو در پارامترهای دمایی پیش بینی درSDSM آماری  نمایی

 .131-119: 1 آبخیز، حوزه مدیریت

های شبکه عصبی مصنوعی . مقایسه روش1384جان آبکار و معصومه رضایی. علی نیا، رضایی، مریم؛ محمد نهتانی، علیرضا مقدم (29

 .43-25: 24، مهندسی منابع آب مجله. HadCM3ی شبیه سازی شده با ی بارش سالانهدر ریزمقیاس کردن اندازه SDSMو 

 نمایی ریزمقیاس مدل کارایی بررسی. 1383جان آبکار و معصومه رضایی. نیا، علی رضایی، مریم؛ محمد نهتانی، علیرضا مقدم (28

 صنایع و )علوم خاک و آب نشریهفراخشک )مطالعه موردی: کرمان و بم(.  و خشک اقلیم دو در بارش پیشبینی در  SDSM آماری

 .945-932: 4کشاورزی(، 

 حوضه هیدروکلیماتولوژی متغیرهای بر اقلیم تغییر اثرات ارزیابی  .1382 سعید و دلاور، مجید،  مرید،  زمان، مهدی؛ رضایی (93

 1258 ص ، 1382 اسفند - بهمن ،2 شماره ، 29 جلد -1249 ،( کشاورزی صنایع و علوم)  خاک و آب نشریه  رود، سیمینه

بررسی عدم قطعیت شبیه سازی بارش آینده )مطالعه ، 1382، مجتبی ،سیدمرتضی. کاشانی ،اعظم. سیدیان ،روحانی حامد. قندی (91

 .234-198(، 1)44، ی حفاظت آب و خاکهاپژوهش، همدیدی بجنورد و مشهد(موردی: ایستگاه 

بررسی تغییرات دما و بارش ایستگاه همدیدی شهرستان . 1382بوانی.  پناه، فاطمه؛ سیدمجید میررکنی و علیرضا مساح روحی (92

اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه  ،SDSMمیلادی به کمک مدل ریزمقیاس نمائی  2311-2343یزد در دوره 

 .دانشکده صنعت هوایی، تهران، پایدار

. دورنمای تخمین انرژی مورد استفاده برای گرمایش و 1381روشن، غلامرضا؛ علیرضا خواجه شکوهی و محمد سعید نجفی.  (93

های نو در جغرافیای فصلنامه نگرشکشور(.  های شمالغربهای انسانی در اقلیم آینده )مطالعه موردی: استانسرمایش سکونتگاه
 .99-23: 1، انسانی

 تعرق و تبخیر -بارش شاخص مبنای بر خشکسالی . پایش1384سوق و ابوالفضل مساعدی. زارع ابیانه، حمید؛ محمد قبائی (94

 .394-382 :2. (کشاورزی صنایع و علوم) خاک و آب نشریهاقلیم.  تغییر تأثیر تحت (SPEI)شده  استاندارد

بارش و دما تحت  یپارامترها راتییتغ یبررس ،1389، آرش انیمحمد، ملک یعطاله، جعفرمییابراه ل،یاسماع یاسد ن،یآذ یزارع (95

 .432-422( :4) 12 ;. مرتع .یاریدر مراتع استان چهارمحال و بختمییاقل یوهایسنار
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)مطالعه میدر پیش بینی تغییرات اقلی ASD. مقایسه دو روش نرو فازی و 1383کرمانی. میزینتی، نسیم و مسعودرضا حسا (92

 .12-1: 1، نشریه هواشناسی کشاورزیموردی: ایستگاه سینوپتیک کرمان(. 

 با تبریز خشکسالی و ترسالی پیش بینی و . پایش1384صراف، بهروز؛ سعید محمودی، سعید زنگنه و زهرا پاشایی.  ساری (99

 .99-21: 2 ،فصلنامه هیدروژئومورفولوژی.  SPIو شاخص  Clim-Genمدل  از استفاده

، شبیه سازی و پیش بینی دمای کمینه و بیشینه تحت سناریوهای 1384مقدم و ربابه تاجدار، میسبحانی. بهروز؛ مینا الها (99

رانس بین المللی توسعه پایدار، تغییراقلیم با کاربرد مدل لارس منطقه مورد مطالعه ایستگاه سینوپتیک تبریز، دومین کنف

کنفرانس بین المللی میبا محوریت کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری، تبریز، دبیرخانه دائ هاراهکارها و چالش

 ، هاتوسعه پایدار، راهکارها و چالش

سازی شبیه در LARS-WGو  SDSMآماری  ریزمقیاسنمایی الگوهای . کارایی1384سبحانی، بهروز؛ مهدی اصلاحی و ایمان باباییان.  (98

 .512-488: 4، طبیعی جغرافیای هایفصلنامه پژوهشارومیه.  دریاچة آبریز حوضة در هواشناسی متغیرهای

 در اقلیم تغییر هایمدل آماری نمایی ریزمقیاس هایش رو . مقایسة1382سبحانی، بهروز؛ مهدی اصلاحی و باباییان، ایمان.  (93

 .325-331: 2، های جغرافیای طبیعیپژوهشایران.  غرب شمال منطقة درمیعناصر اقلی سازی شبیه

 هایفصلنامه پژوهشجنوبی.  خراسان استان اقلیمی هایفراسنج سازی. مدل1383نیا.  سادات فاطمی و فخری سبحانی، بهروز (91

 .332-311: 3 ،طبیعی جغرافیای

دما  راتییتغ ینیشبیروند و پ ی، بررس1389حمزه زاده،  سویو گ یساجد ینیحس دحسنیگدنه؛ س یجعفر ثمی. جواد؛ میدیسد (92

تهران، انجمن  ران،یا ییایکنگره انجمن جغراف نی: استان کرمان(، چهاردهمیخشک )مطالعه مورد مهیدر مناطق خشک و ن

  ران،یا ییایجغراف

. آرش. عراقی نژاد. شهاب. خلیقی سیگارودی. شهرام. صالح سلاجقه. علی. رفیعی ساردوئی. الهام. مقدم نیا. علیرضا. ملکیان (93

مدیریت  ،A2در دوره آینده برپایه سناریو  SDSMتوسط مدل چندگانه خطی میبینی متغیرهای اقلی(. پیش1385پورجم. امین. )

 .25-12(. 9)4بیابان. 

( تحت سناریوهای 2311-2133، بررسی تغییر اقلیم شهرستان نایین دردوره )1389سلطانی محمدی. عقیل و علی منتظری،  (94

 همایش، می، سومین همایش بین المللی عمران، معماری و شهر سبز پایدار، همدان، دبیرخانه دائIPCCگزارش چهارم و پنجم 

، بررسی تاثیر تغییر اقلیم بر دما و بارش بر اساس 1389علی عجم زاده، سلطانی محمدی. عقیل؛ محمود رضا ملائی نیا و  (95

 42ی چهارم و پنجم هیات بین المللی تغییر اقلیم )مطالعه موردی: استان اصفهان(، فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری هاگزارش

(2) 

ه موردی بهشهر، پایان نامه کارشناسی ارشد، آبیاری و ننادگانی، م. بررسی اثر تغییر اقلیم بر نیاز خالص آبیاری گندم مطالعسلیمانی  (92

 .1398زهکشی، گروه مهندسی آبیاری و آبادانی، دانشگاه تهران، 

. تحلیل ریسک تغییر در نیاز آبی محصولات کشاورزی در اثر پدیده تغییر 1399شاه کرمی، ن.، مرید، س.، مساح بوانی، ع.، فهمی ه.  (99

 رود، اولین کارگاه فنی اثرات تغییر اقلیم در مدیریت منابع آب ایران، تهران.اقلیم در شبکه آبیاری زاینده 

شاه نقی، ن. ارزیابی اثرات پدیده تغییر اقلیم در برآورد نیاز آبی پتانسیل )مطالعه موردی دشت گیلان و مشهد(، پایان نامه کارشناسی  (99

 .1398تهران،  و زهکشی، گروه مهندسی آبیاری و آبادانی، دانشگاه ارشد، آبیاری

 -اقیانوس شده جفت مدلهای قطعیت عدم تحلیل .1392هدایت،  فهمی، سعید و  بوانی، علیرضا، مرید، کرمی، نازنین؛ مساحشاه (98

 در اقلیم تغییر اثرات فنی کارگاه رود، زاینده حوضه در بارندگی و دما اقلیم تغییر سناریوهای بر جو عمومی گردش -اتمسفر

 .1392 ماهبهمن   24  آب منابع مدیریت

 حوضة سطحی مخازن از برداری بهره بر اقلیم تغییر تأثیرات . بررسی1382شفائی، امیرحسین؛ شهاب عراقی نژاد و مساح بوانی.  (83

 .59-43: 2، فصلنامه مدیریت آب و آبیاریگرگانرود. 
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 تیعدم قطع لی(. تحل1382احمد. ) . جعفرزاده.نینژاد. حس مهی. عباس. خزیوکیس یمحمد. خاشع دی. تاجبخش. سی. علیدیشه (81

-843(، 4)4، اکوهیدرولوژی، (ی: استان خراسان جنوبیمورد ة)مطالع میاقل رییتغ ریبارش و دما تحت تأثمییاقل یرهایمتغ راتییتغ

853. 

جو به منظور پیشبینی میی گردش عموها، ارزیابی خروجی مدل1382شیراوند. پریسا؛ افشین اشرف زاده و سیدعلی موسوی،  (82

 انجمن هیدرولوژی ایران، -تغییرات اقلیمی، دومین کنفرانس ملی هیدرولوژی ایران، شهرکرد، دانشگاه شهرکرد 

، بررسی اثر تغییر اقلیم بر روند دمایی آتی دشت 1389شیردلی. عظیم؛ ذبیح الله خانی تملیه؛ حسین رضایی و مهدی ایمانی،  (83

 (، 1) 4ابهر، فصلنامه محیط زیست و مهندسی آب 

 محصول عملکرد و آبیاری خالص نیاز بر اقلیم تغییر تأثیر. 1383اولی. ضیاءتبار احمدی و رامین فضل شیدائیان، مجید؛ میرخالق (84

 .1289-1294: 2 کشاورزی(، صنایع و )علوم خاک و آب نشریهتجن(.  موردی: دشت برنج )مطالعه

-ویژگی بر اقلیم تغییر اثر . بررسی1382سیگارودی. ساروی، جواد بذرافشان و شهرام خلیقیصالح پور جم، امین؛ محسن محسنی (85

فصلنامه مرتع و ایران(.  غربی موردی: شمال )مطالعه HadCM3جو میعمو گردش مدل با کاربرد آتی دورۀ خشکسالی های
 .549-539: 4، آبخیزداری

 پیش بینی در ASDو  LARS-WGنمایی  ریزمقیاس مدل دو . مقایسه1383نیا، نسرین؛ امین علیزاده و نسرین سیاری.  صالح (82

 .245-233: 2 ایران، زهکشی و آبیاری نشریهمتفاوت.  هوایی و آب هایوضعیت در و تغییر اقلیم شرایط تحت دما و بارش

های . ارزیابی تغییرات اقلیمی آینده استان اصفهان با استفاده از مدل1383نیا و سیدمحمد حسینی. سادات فاطمیصلاحی، برومند؛ فخری (89

BCM2  وHADCM3  در محیط ریزگردانLARS-WG .91-55: 12خشک،  مناطق جغرافیایی مطالعات. 

های سبک های شروع و پایان یخبندانبینی تاریخ. پیش1382جهان؛ سعیده عینی و جعفر درخشی. صلاحی، برومند؛ مهدی عالی (89

نشریه . LARS-WGگیری از ریزگردان با بهره Hadcm3و  Bcm2میهای اقلیو سنگین استان کرمانشاه بر اساس برونداد مدل
 .185-195: 58ریزی، جغرافیا و برنامه

  SDSM مدل . بکارگیری1383عباسی.محمد خورشیددوست، مجید حبیبی نوخندان و فاطمه زابلصمدی نقاب، سینا؛ علی (88

-پژوهش نشریهایران(.  در ایستگاهی اقلیمی هایبینی موردی: پیش دما )مطالعه و بارش GCMهای داده نمایی ریزمقیاس جهت

 .29-59: 2و  5 شناسی، اقلیم های

طالعه تغییر اقلیم واثرات آن بر خشکسالی استان آذربایجان (. م1398حسین زاده، ی.؛  بابائیان،  ا.؛ کنعانی، ر. )ضرغامی، م.؛  (133

 .نخستین کنفرانس پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران ،شرقی

 توسطمیاقلی متغیرهای از برخی پیش بینی و . شبیه سازی1383سیاوش؛ حمیدرضا مرادی و مرتضی خداقلی.  سمیرمی، طائی (131

 محیط و انسان فصلنامهنیشابور(.  بار آبخیز موردی: حوزه جو )مطالعهمیعمو گردش هایو مدل SDSM خطی چندگانه مدل

 .15-1: 1 زیست،

 از استفاده بامیاقلی متغیرهای از برخی تغییرات بینی. پیش1384سیاوش؛ حمیدرضا مرادی و مرتضی خداقلی.  سمیرمی، طائی (132

 آبخیز، مدیریت و مهندسی نشریهمختلف.  سناریوهای تحت HADCM3 مدل هایخروجی و LARS-WG ریزمقیاس سازی مدل

2 :145-152. 

 میاقل رییتغ طیتحت شرا SDSMاردکان با  -زدی زیدما و بارش حوزه آبخ راتییتغ ی(. بررس1389. بهلول. )یجانیعارف. محمدرضا. عل (133

 .131-98(. 1)9آینده. خشکبوم. 

، ارزیابی جامع تغییرات فصلی آینده دمای حداکثر ایران طی دوره گرم 1382عباس نیا. محسن؛ تقی طاوسی و محمود خسروی،  (134

 (، 25) 9جو، مجله آمایش جغرافیایی فضا میی گردش عموهابر اساس مدل

-MAGICC یآینده با الگو یهادر دهه رانیدما و بارش ا راتییتغ یابیو ارز ینیب ش، ی1383عباسی، فاطمه و اثمری، مرتضی،  (135

SCENGEN ،93-93(، 1)25، آـب و خاک. 

http://www.civilica.com/Papers-INCWR01=%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D9%86%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%A2%D8%A8-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86.html
http://www.civilica.com/Papers-INCWR01=%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D9%86%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%A2%D8%A8-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86.html
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بر  میاقل رییتغ ریتأث یابیارز، 1398عباسی، فاطمه، بابائیان، ایمان، حبیبی نوخندان، مجید، گلی مختاری، لیلا، ملبوسی، شراره،  (132

 .113-81(، 92پژوهشهای جغرافیای طبیعی )، MAGICC-SCENGENآینده با کمک مدل  یهادر دهه رانیدما و بارش ا

 و آب دکتری رساله ٬ی شمال شرق ایرانهاچشم انداز اثر گرمایش جهانی بر آسیب پذیری سکونتگاه ٬ 1389٬عاطفه ٬عرفانی (139

 دانشگاه حکیم سبزواری ٬هواشناسی

 نمایی ریزمقیاس مدل براساس اراک ایستگاه دمای تغییرات بینی پیش و . بررسی1385عساکره، حسین و بهرام شاه منصوری.  (139

 .212-183: 2، طبیعی جغرافیای هایفصلنامه پژوهشآماری. 

( با 2313-2133دوره ) یط زیتبر کینوپتیس ستگاهیدما و بارش ا راتییتغ یسازهیشب، 1382عساکره، حسین، اکبرزاده، یونس،  (138

-153جغرافیا و مخاطرات محیطی، شماره بیست و یکم، ، CanESM2مدل  یو خروج (SDSM) یآمار یینما اسیزمقیاستفاده از ر

194. 

بارش در شهر سبزوار با  یحد یهاهینوسانات نما ینیب شی(. پ1385. احمد. )یدی. مزی. غلامعلیمحمد. مظفر دیزاده. س یعسکر (113

 .92-23(. 34)8. یعیطب یای. جغراف2342-2325و  2311-2333 یدو دوره آت یبرا LARS-WGمدل  یینما اسیزمقیاستفاده از ر

بارش در شهر مشهد با  یحد یهاهینوسانات نما ینیبشی(. پ1389. احمد. )یدی. مزی. غلامعلیمحمد. مظفر دیزاده. س یعسکر (111

(. 1)12. و توسعه ناحیه ای یای. جغراف2342-2325و  2311-2333 یآت ۀدو دور یبرا LARS-WGمدل  یینما اسیزمقیاستفاده از ر

53-25. 

جزیرۀ گرمایی تهران، مجموعه مقالات سومین می. مطالعة اثر اقلی1393بیدختی، ؛ عباسعلی، رنجبر سعادت آبادی، عباس. علی اکبر  (112

 ای و اولین کنفرانس ملی تغییر اقلیم، اصفهان.کنفرانس منطقه

تحقیقات  فصلنامهد. . اثرت تغییر اقلیم بر افزایش مصرف آب کشاورزی در دشت مشه1391علیزاده، امین و غلامعلی کمالی.  (113
 .231-198: 3و2 جغرافیایی،

 احتمالی تغییرات بینی . پیش1382مائده نصیری فیلاورگانی و کامران داوری.  نیا، نسرین سیاری، علیزاده، امین؛ نسرین صالح (114

 .594-595: 4، ایران زهکشی و آبیاری نشریهآینده(.  ساله 83 دوره گندم )طی زراعت برای ایران اقلیمی هایپهنه مؤثردر بارش

 عملکرد بر اقلیم تغییر اثرات پیش بینی. 1384عینی نرگسه، حامد؛ رضا دیهیم فرد، سعید صوفیزاده، مسعود حقیقت و امید نوری.  (115

 .224-233: 4، زراعی گیاهان تولید نشریه. APSIMمدل  از استفاده با فارس استان آبی گندم

چای.  صوفی آبریز حوضه رواناب بارش بر اقلیم تغییر . تاثیر1382زاده. عطیه حسینیدوست، مسعود؛ محمدعلی قربانی و غریب (112

 .131-98: 2، آبیاری مهندسی و علوم

، پیش بینی تغییرات دما و 1382غفاری گوشه. جواد؛ روح الله فتاحی نافچی؛ حسین صمدی بروجنی و عباس غفاری گوشه،  (119

، LARS-WGبا استفاده از مدل ریز مقیاس نمایی آماری خروجی مدل 2325 تا 2342بارش ایستگاه شهرکرد طی دوره آماری 

 انجمن هیدرولوژی ایران، -دومین کنفرانس ملی هیدرولوژی ایران، شهرکرد، دانشگاه شهرکرد 

ی ها، ارزیابی اثرات تغییر اقلیم بر بارش و دما با استفاده از مدل1385جوزانی و عطا امینی، میغفاری. دیمن؛ مهناز کر (119

HadCM3 وECHAM4 (، 2) 2قره سو، فصلنامه محیط زیست و مهندسی آب -در حوزه آبخیز گرگان رود 

ارشد،  کارشناسیایران، پایان نامه میسال اخیر در چند نمونه اقلی 53غلامی، ک. روندیابی تغییر اقلیم تبخیر و تعرق پتانسیل در  (118

 .1399، دانشگاه تهران، هواشناسی کشاورزی، گروه مهندسی آبیاری و آبادانی

. بررسی اثرات تغییر اقلیم برجریانات ورودی به دریاچه ارومیه با 1383ی، ا، تراب ح و ی،ابوعل یانفر،  س، روماحمد؛  ،فرد فاخری (123

  چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران.  ،SDSM استفاده از مدل ریز مقیاس

از منظر پدیده  21، بررسی وضعیت دمایی کلان شهر مشهد در پایان قرن 1382فراشیانی. محبوبه؛ آذر زرین و عباس مفیدی،  (121

شهر میگرمایش جهانی، اولین کنفرانس بین المللی و هشتمین کنفرانس ملی برنامه ریزی و مدیریت شهری، مشهد، شورای اسلا

 شهر مشهد، میی شورای اسلاهاشهرداری و مرکز پژوهش -دانشگاه فردوسی مشهد -مشهد
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: مطالعه موردی دشت ساوجبلاغ، کارشناسی ارشد، AEZ/GISوری آب کشاورزی با رویکرد ، ا. تأثیر تغییر اقلیم بر بهرهکهناح فل (122

 .1399مهندسی آبیاری و زهکشی، دانشکده مهندسی آبیاری و زهکشی، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران، 

مدلسازی تغیرات دما در ایستگاه سنندج با استافده از مدل  ،1385فلاحی خوشجی. مصطفی؛ فاطمه نصیری و لیلا گراوند،  (123

، دومین کنگره بین المللی علوم زمین و توسعه شهری، تبریز، شرکت 2353-2323در دوره  SDSMریزمقیاس کننده ی آماری 

 کیان طرح دانش، پژوهشکده جهاد دانشگاهی واحد استان آذربایجان شرقی، 

 SDSMهای با مدل اقلیم تغییر فرآیند در آب منابع به TPو  TNآلودگی  بار بینی . پیش1383قادری، ناصح و مصطفی کریمی.  (124

 .28-44: 5، زیست محیط مهندسی و فصلنامه علوم. AQUALMو 

های مؤلّفه دما در نواحی شمال غرب ایران. . دورنمای اثر گرمایش جهانی بر دگرگونی1381قانقرمه، عبدالعظیم و غلامرضا روشن.  (125

 .21-93: 4، طبیعی جغرافیای هایفصلنامه پژوهش

ی آتی، اولین کنگره بین المللی زمین، هاایستگاه زنجان در دههمی، بررسی روند تغییر پارامترهای اقلی1384راد. لادن، میکاظ (122

 فضا و انرژی پاک، اردبیل، دانشگاه محقق اردبیلی، 

ی آتی، اولین کنفرانس بین المللی هاایستگاه اردبیل در دههمیپارامترهای اقلی، بررسی روند تغییر 1385راد. لادن، میکاظ (129

، اردبیل، شرکت کیان طرح دانش، مرکز تحقیقات منابع های زیست محیطی ایران، راهکارها و چالشهامخاطرات طبیعی و بحران

 آب دانشگاه شهرکرد، 

جو، اولین کنفرانس میگاه انزلی بااستفاده ازخروجی مدلهای گردش عموایستمی، پیش بینی تغییرات اقلی1385راد. لادن، میکاظ (129

، اردبیل، شرکت کیان طرح دانش، مرکز های زیست محیطی ایران، راهکارها و چالشهابین المللی مخاطرات طبیعی و بحران

 تحقیقات منابع آب دانشگاه شهرکرد، 

ایستگاه رشت در دهه آتی، دومین همایش بین المللی میترهای اقلی، پیش بینی روند تغییرات پارام1382راد. لادن، میکاظ (128

 ی نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست، تهران، انجمن افق نوین علم و فناوری، هاافق

و برنامه  ایجغراف هی. نشرارهیچندمع یریگمیتصم کردیبا رو میاقل رییتغ دهیپد ی(. بررس1382. الهه. )ی. قاسمیاحمدآباد. مصطفمییکر (133

 .321-341(. 21)21. یزیر

 یط هیاروم اچهیدر زیحوضه آبرمییاقل یبر پارامترها میراقلییاثرات تغ یابی(. ارز1389زاده. عادل. ) ی. نبیاحمدآباد. مصطفمییکر (131

 .295-225(. 25)22. یزیو برنامه ر ایجغراف هینشر .WG- Larsبا استفاده از مدل  2311-2343یسالها

 یایدر یجنوب هیناح یدما یحد یپارامترها ینیب شیو پ راتییروند تغ لیتحل (1389) .هیسم یستوده فاطمه، رفعت ،یمصطفمییکر (132

 .83-98( :49) 19. ییایعلوم جغراف یکاربرد قاتیتحق هیخزر. نشر

. تحلیل فضایی میتحقیقات اقلیآیندۀ ایران در میشرایط و مخاطرات اقلی (1389) مصطفی، کاکی سیف اله، رفعتی سمیه.مییرک (133

 22-1( :3) 5 ;مخاطرات محیطی.

رواناب حوضه  ینیب شیدر پ WMSبا  SDSMمییاقل یینما اسیمق زی(. جفت کردن مدل ر1389. عارف. محمدرضا. )ی. مصطفیمیکر (134

 .83-95(. 1)2. یابانیمناطق ب ییایجغراف یها. کاوشندهیآ میاقل رییتغ طیخوانسار هرات تحت شرا زیآبر

پیش بینی وضعیت  -، بررسی تاثیر تغییر اقلیم بر کشارزی ایران1384کوچکی، علیرضا، نصیری محلاتی؛ مهدی، جعفری، لیلا،  (135

 224-251(، 4)13اگروکلیماتیک آینده، پژوهشهای زراعی ایران، 

در  SDSMو  LARS-WGهای ریز مقیاس گردانی . ارزیابی عملکرد مدل1384گودرزی، مسعود؛ برومند صلاحی و سیداسعد حسینی.  (132

 .22-1: 31 نشریه علوم و مهندسی آبخیزداری ایران،حوضه آبریز دریاچه ارومیه. میشبیه سازی تغییرات اقلی

سو  (. بررسی اثرات تغییر اقلیم بر رواناب حوضه قره1385مالمیر. مهسا. محمدرضاپور. ام البنی. شریف آذری. سلمان. قندهاری. قاسم. ) (139

(. 3)23های حفاظت آب و خاک. مجله پژوهش و شبکه عصبی پویا. HADCM3ی مدل هابا استفاده از ریزمقیاس نمایی آماری داده

319-322 . 
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 الگوی بر اقلیم تغییر تأثیر . بررسی1383خرازی.  زادهروح الله؛ سجاد مشعلی، بهروز دهقانزاده و حسین قربانی زاده، محتشم (139

مرکز آموزش  ،همدان، طبیعی منابع و کشاورزی پایدار توسعه مهندسی و اقلیم تغییرات ملی همایشهمدان،  ابرلاق حوزه بارش

 .جهاد کشاورزی استان همدان

ارزیابی اثرات تغییر اقلیم بر روند تغییرات دما و بارندگی  ،1385، محمدلو محمد، حقی زاده علی، زینی وند حسین، طهماسبی پور ناصر (138

 .129-151( :52) 12جو. فضای جغرافیایی. میهای چرخش عموحوضه آبخیز باراندوزچای در استان آذربایجان غربی با استفاده از مدل

. ارزیابی آثار تغییر اقلیم بر روند تغییرات رواناب 1383پور. وند و ناصر طهماسبیزاده، حسین زینیمحمدلو، محمد؛ علی حقی (143

-25: 1فصلنامه اکوهیدرولوژی، جو. میهای چرخش عموآبخیز باراندوزچای در استان آذربایجان غربی با استفاده از مدل حوضة

34. 

، شبیه سازی پارامترهای دما و بارش بر اساس سناریوهای تغییر اقلیم )مطالعه موردی: 1382محمدی. پروین و حسن علی پور،  (141

 کرج(، کنفرانس بین المللی مدیریت منابع طبیعی در کشورهای در حال توسعه، کرج، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران، 

تحت  یاریاستان چهارمحال و بخت یهادر جنگلمییاقل راتییتغ ی(. بررس1389. جواد. ). مژگان. بذرافشانی. عباسدی. حمیمحمد (142

 ، انلاین.ستیز طیمح ی. فصلنامه علوم و تکنولوژیمیاقل یوهایسنار

استان ایلام و تاثیرات آن بر توسعه پایدار محیط می( پیش بینی تغییرات اقلی1383پور موسی )محمدی، حسین؛ کرمی، زینب و ملکی (143

 زیست، اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی.

 گندم رشد دورۀ طول و کاشت زمان بر آن تأثیر و اقلیم تغییر رخداد . بررسی1383پناه و فریبا محمدی. اله یزدانمحمدی، الهام؛ حجت (144

 .242-231: 2طبیعی،  جغرافیای هایکرمانشاه. فصلنامه پژوهش سرارود ایستگاه: موردی مطالعة (دیم) دوروم

، اثر تغییر اقلیم بر میانگین دمای حداکثر فصل تابستان ایران، پنجمین کنفرانس 1384محمودی. پیمان و محسن عباس نیا،  (145

 ای تغییر اقلیم، تهران، سازمان هواشناسی، منطقه

با استفاده از می، ارزیابی تاثیرات تغییر اقلیم بر پارامترهای اقلی1384محمد باقر رهنما،  مرادی. میلاد؛ ماندانا غیاثی؛ آزاده بابایی و (142

مطالعه موردی: ایستگاه سینوپتیک کرمان (، دومین همایش ملی راهکارهای پیش روی بحران آب در ایران و ) LARS-WGمدل 

 همایش نگار، میی علهاخاورمیانه، شیراز، مرکز همایش

 و کشاورزی فناون و علاوم مجلاه اصفهان، زآینده رود رودخانه جریان بر اقلیم تغییر .  اثرات1395 مرید، سعید، و علیرضا بوانی، مساح (149

 .چهارم شماره نهم، سال طبیعی، منابع

رساله دکتری، رود اصفهان، ، ارزیابی ریسک تغییر اقلیم و تأثیر آن بر منابع آب، مطالعه موردی حوضه زاینده1395مساح بوانی، ع.،  (149

 .1395مهندسی آب، دانشگاه تربیت مدرس، تهران،  پژوهشکده

، تأثیر تغییرات اقلیم بر روی منابع آب و تولید محصولات کشاورزی، مطالعه موردی: حوضه 1394بوانی، ع.، مرید، س.  مساح (148

 ص. 43-49، 1رود اصفهان، مجله تحقیقات منابع آب ایران، جلد زاینده
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 اصلاح شبکه داده برداری-9-1
ی سیل آسا و سیل که نیازمند تحلیل دقیق شرایط جوی در های حدی همچون بارشهاارائه یک پیش بینی دقیق بخصوص پدیده 

کند. لازم است میی بالاتر تکوین و رشد هاباشد. و با علم بر این که این بارش در لایهمیکل ضخامت جو درقبل و زمان فعالیت سامانه 

بطور منظم رادیوسوند  هاسایی و در این مکانی اطلاعاتی در جو بالا شناهابا انجام یک مطالعه دقیق نیاز واقعی کشور برای رفع خلاء

ی ظالمانه نیز واردات این هاباشد. وجود تحریممی)کاوشگر( ارسال گردد. در عین حال تامین مطمئن کاوشگر دغدغه اصلی سازمان 

ی های ذیربط با دانشگاههاشود با انعفاد قراردادی بین سازمان هواشناسی یا نهادمیمحصول را با مشکل مواجه نموده است. لذا توصیه 

باشد، می هامرتبط مطالعه برای تولید داخلی این محصول شروع شود. با توجه به این که هسته رگبارهای شدید که عامل اصلی سیلاب

ن امکان ی جهانی با توان تفکیک پاییهای جوی تهیه شده بوسیله پایگاههاکند که با دادهمیدر محدوده کوچکی شکل گرفته و فعالیت 

ی راداری برای رصد و پیگیری مسیر حرکت و شرایط درونی طوفان استفاده کرد. افزایش تعداد رادارهای هاباشد . باید از دادهمیپذیر ن

با رسد. میی سیل آسا در جنوب و شمال کشور ضروری به نظر های تندری و بارشهاهواشناسی  بخصوص در مناطق مستعد طوفان

جود ندارد به منظور دسترسی به پیش و رادار شبکه کشور شرق و شرق جنوب در ویژه به ایعمده مناطق در نوزتوجه به اینکه ه

رادارهای مورد نیاز  ،تکیه به توان داخلی از جملهبوده و باید از طرق مختلف  یضرور ، تکمیل شبکه راداریی کوتاه مدت بارشهابینی

براساس نتایج مطالعات شبکه داده برداری نقاط ضعف عمده ای در شبکه داده برداری وجود . نموددر مناطق مورد نیاز مستقر و را تهیه 

داده برداری باید در سازمان هواشناسی مدنظر قرار گیرد. همچنین با توجه به اینکه بر  ارتقا و بهبود شبکهدارد. با توجه به این موضوع 

ی کشور از تراکم مناسبی برخوردار های اندازه گیری دادههای، شبکه ایستگاهاساس استانداردهای موجود سازمان هواشناسی جهان

ی دانش بنیان به ساخت برخی از های مختلف از جمله با تکیه به توان داخلی به ویژه ظرفیت شرکتهاباشد ضروری است به روشمین

ی راداری های سازمان برای احداث پایگاههانیازمندیشود در قالب یک طرح جامع میتجهیزات اندازه گیری اقدام شود. لذا توصیه 

ی همدیدی کشور به ویژه در هاساله این رادارها نصب و بکار گرفته شوند. افزایش شبکه ایستگاه 5شناسایی و بتدریج در یک برنامه 

یی است هادار هستند از ضرورتمناطقی )بویژه ارتفاعات( که از نظر رخداد مخاطرات هیدروکلیماتولوژیک از حساسیت بیشتری برخور

ی خارج از شهرها قرار داشتند امروزه به های همدیدی که قبلا در محیطهاکه باید در کشور مورد توجه قرار گیرد. برخی از ایستگاه

هوای مناطق ی صحیح را از هادلیل گسترش شهرها در مناطق مرکزی شهری قرار گرفته اند که نیازمند جابجایی هستند تا بتوانند داده

ی مختلف های اندازه گیری شده توسط ماهوارههای خودکار به همراه بهره گیری از دادههاثبت و ضبط نمایند. حرکت به سوی ایستگاه

ی هاهواشناسی موضوعی است که باید در صدر اقدامات سازمان قرار گیرد تا بتوان به منابع دقیق تر و بهتری از سنجش داده

 باشد: میهمچنین در همین راستا موارد زیر قابل طرح  یاز دسترسی یافت.هواشناسی مورد ن

 های فعلییستگاهاین تجهیزات جدید و همچنین تجهیزات یدکی برای تأمبا  ارتقا و بهبود شبکه پایش فعلی سازمان هواشناسی

 های سازمان هواشناسی کل کشور بر اساس برنامه توسعه ششمیستگاهاتوسعه شبکه ملی 

و کاهش خسارت احتمالی از مدت کوتاههای بینییشپیش دقت در افزا منظوربهافزایش تعداد رادارهای هواشناسی کشور 

 رخدادهای حدی جوی

های سازمان ساعتی از ایستگاه صورتبهها های یکپارچه دریافت خودکار دادهایجاد سامانه منظوربههای لازم ایجاد زیرساخت

 ی وزارت نیروسنجبارانهای هیدرومتری و هواشناسی و ایستگاه

 هاآنبینی یز جوی و چگونگی پایش و پیشآممخاطرههای یدهپددر ارتباط به  روزبهافزایش نیرو انسانی متخصص و 

در مناطق کوهستانی و یا مناطق با دسترسی محدود  خودکارتمامهای هواشناسی یستگاهافراهم کردن زیرساخت لازم جهت نصب 

 ی مستعد رخدادهای حدی آب و هواییهامکانیژه در وبه

یژه در نواحی کوهستانی و وبهها های سازمان هواشناسی و وزارت نیرو در مناطق با تراکم پایین ایستگاهافزایش تراکم ایستگاه

 های آبریز بالادست حوضه

 گیری برفیزات مربوط به اندازهتجههای برف سنجی و افزایش تعداد ایستگاه
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 نیرو  وزارتهای غیرفعال سازمان هواشناسی و ی ایستگاهاندازراه

 

 های سازمان هوشناسیبینیاصلاحات لازم برای پیش-9-6

دهد که سامانه پایش و پیش بینی کشور که مهمترین متولی آن سازمان هواشناسی کشور میی صورت گرفته نشان هابررسی

باشد. شایسته است به منظور رفع اشکالات در این زمینه اقدامات مختلفی صورت پذیرد. میای برخوردار  باشد از نقاط ضعف عدید همی

هرچند گفته شد برخی از مشکلاتی که در سازمان هواشناسی وجود دارند به علت وضعیت خاص کشور از جمله تحریم، کمبود منابع 

باشد، با اینحال برخی اقدامات برای ارتقاء پایش و پیش میک سازی دولت مالی، عدم امکان جذب نیروی انسانی جدید در راستای کوچ

 شوند:میبینی هواشناسی در کشور قابل انجام است که به اختصار در زیر شرح داده 

برای  یادنی موجود در هااز مدل هواشناسی با توجه به اینکه در حال حاضر سازمانی مورد استفاده: هابهبود یا تغییر مدل

ی هاطراحی شده اند لحاظ نمودن ویژگیو در مواردی برای منطقه خاصی به صورت کلی  هاکند و این مدلمیاستفاده  پیش بینی

 این مدل شود. طراحیدر کشور حرکت میوبتدریج به طرف یک مدل و باید به  ضرورت دارد هاجغرافیایی کشور در این مدل

دلی باشد که صفر تا صد آن در کشور برنامه نویسی م به صورت یک یا و بگیرد صورت موجود یهامدل ارتقای اساس بر تواندمیمیبو

ی هاو ویژگی هاامورات مربوط به پیش بینی را در کشور با در نظر گرفتن ضرورتمیتوان تمامیبا در اختیار داشتن چنین مدلی  .گردد

ی موجود در جهان با لحاظ کردن برخی از هاچراکه مدل ؛ی جهانی کاستهاکشور به مدلجغرافیایی کشور انجام داد و در آینده از نیاز 

موجب ارتقای دانش میوجود یک مدل بو ضرورت نداشته باشد. همچنین هاکه شاید در کشور این جنبه شوندمیطراحی  هاجنبه

 و کند ایجاد کشور در رامیخاص عل همگرایی تواندمی مربوطه متخصصین گردهم آوردنمدلسازی آب و هوایی در کشور شده و با 

 کشور شود.در ی آب و هوایی هاکشور در زمینه مدلدانش  ارتقای باعث

گیرند می صورت ملی مقیاس در و جهانیی صورت گرفته در مقیاس هاپیش بینیدر حال حاضر ی محلی: هاافرایش پیش بینی

 به اطلاعات این تقلیل برای انجام شود. ریزمقیاس نمایی دارد ضرورت محلی یهامقیاس به هااینگونه مدل نتایج تقلیل برای که

در نظر ی صورت گرفته را با هاد تا بتوان نتایج پیش بینیندقیق تری مد نظر قرار گیر وی مختلف های محلی لازم است مدلهامقیاس

 در بیشتری دقت از هابینی پیش نتایج که داشت انتظار توانمی طشرای این . دری محلی در همان مقیاس به کار گرفتهاویژگی گرفتن

یی های سنگین در چنین مقیاسهاوقایعی مانند بارش نداد از رخ ی رای مکانی دقیقهاد و بتوان آدرسباشن برخوردار محلی مقیاس

  .ارائه داد

ی هااجرایی ضرورت آن وجود دارد که پیش بینیبا توجه به نیازهای مختلف دستگاههای ی تخصصی تر: هاضرورت پیش بینی

تخصصی در ابعاد مختلف مانند سلامت، کشاورزی، منایع آب، سیلاب و... گسترش پیدا کند تا با ایجاد یک بستر تعامل بتوان پیش 

 را روز به روز کاربردی تر و جایگاه مناسب هواشناسی را در بین جامعه توسعه داد. هابینی

و همچنیی موقعیت مناطق تحت تاثیر مخاطره آب و هوایی و به عبارتی  میتوجه به مقادیر کی کمی: هاافزایش پیش بینی

ی سازمان هواشناسی است. هرچند که سازمان در این های اصلی کاربران مختلف اطلاعات و خروجیهامشخصات دقیق آن از خواسته

یشتری در این زمینه است که مسئولین امر را با نگاه و عمق بیشتری به انجام یی را انجام داده است ولی نیازمند تلاش بهاراستا تلاش

 ی محوله یاری نماید.هاماموریت

و موسسات  هاتولیدات سازمان هواشناسی مورد استفاده بسیاری از سازمان ی تخصصی:هادرآمدزایی از طریق پیش بینی

شود. میباشد. در اکثر کشورها بخش قابل توجهی از بودجه سازمان از محل درامدهای سازمان تامین میدولتی و بخش خصوصی 

نماید. لذا میخدماتی که سازمان هواشناسی به خطوط هوایی داخلی و بین المللی و عبوری و همچنین خطوط دریایی و زمینی ارائه 

ختصاص داده شود.این تعرفه بر روی بلیط و حقوق گمرکی از این خطوط بخشی از درامد حاصل از این خطوط به سازمان هواشناسی ا

از تولیدات و  هاسازمانو  نهادهادر مورد سایر کاربران نیز صادق است. بسیاری از  مسئلهداخلی و خارجی قابل دریافت است. این 

که بابت یدرصورتدها یا تولیدات پرسودی دارند. ی کرده و درآمبرداربهرهیرمستقیم غمستقیم یا  طوربهی سازمان هواشناسی هاگزارش
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ی مختلف وزارت راه و هابخشجهاد کشاورزی،  وزارت ی مختلف(،هابخششود. وزارت کشور )در ینمای پرداخت ینههزاین اطلاعات 

ی نهادهازیست و بسیاری از یطمححفاظت  سازمان ینکه سازمان هواشناسی بخشی از این مجموعه است(،)باا یرون وزارت شهرسازی،

و  شدهارائهیک لایحه به مجلس  البقدر تواند یم مسئلهکنند. این یمی برداربهرهی آن هاگزارشی یا ادادهدیگر که از تولیدات 

 ابلاغ گردد. هادستگاهقانون به  صورتبه
 باشد:می در عین حال موارد زیر به عنوان اصلاحات مورد نیاز در این زمینه قابل طرح

 ها بینیهای عددی متنوع و بیشتر )قابل دسترس( در پیشاستفاده از مدل 

 ای برای بهبود نتایجهای منطقهافزایش تفکیک مکانی مدل 

 افزاریتوسعه زیرساخت نرم 

 توسعه شبکه پایش 

 توسعه توان محاسباتی 

 همادیبینی بینی مانند استفاده از هوش مصنوعی و پیشهای پیشتوسعه روش 

 های خروجیپردازشهای عددی مانند توسعه پسافزایش کیفیت اجرای مدل 

 های کارشناسی با مشارکتهای تحلیل و همچنین افزایش مهارتافزاری برای سامانهساخت نرمتوسعه زیر 

 بیشتر دانشگاهها و موسسات تخصصی هواشناسی 

 نهای سازمامشارکت و حضور کارشناسان خبره خارجی در آموزش 

 ارتقاء سخت افزاری 

 ها در سازمان هواشناسیسازی دادهافزاری ذخیرهارتقاء سامانه سخت 

 ها سامانه سازی دادهذخیرهGTS شود( جهت استفاده در برای کل دنیا )البته در صورتی که در حال حاضر چنین کاری انجام نمی

 گواریسامانه داده

 شود( جهت استفاده در سامانه صورتی که در حال حاضر چنین کاری انجام نمیای )البته در های ماهوارهسازی دادهذخیره

 گواریداده

 افزارهای محاسباتی موجود در سازمان هواشناسیاستفاده بهینه از سخت 

 های جهانیهای همادی و یقینی مدلاستفاده از خروجی 

 ت به سوی توسعه یک سامانه همادی برای مدل مذکورای مورد استفاده در سازمان هواشناسی و حرکتوسعه و ارتقا مدل منطقه 

 های جهانی در صورتی که شرایط آن فراهم باشداستفاده از خروجی سایر مدل 

 بینی عددی وضع هوا در سازمان هواشناسیحرکت به سمت اجرای یک مدل جهانی پیش 

 اندازی و استفاده از یک سامانه گوارد دادهتوسعه، راه( هایdata assimilationجهانی در سازمان هواشناسی ) 

 

 اصلاح رویه و کیفیت اطلاع رسانی -9-3
شود که اعلام هشدارها دارای زمان آغاز و پایان پدیده با توجه به محتوای هشدارهای صادر شده سازمان هواشناسی، پیشنهاد می

پدیده و واژه مناسب برای توصیف شدت پدیده )مانند بارش باران، برف، سیل(، مقدار کمیت، مقدار احتمال، مناطق مشخص درگیر 

-های رنگی با کدهای مشخص از مناطق مورد انتظار برای رخداد سیل برحسب سطح هشدار توصیه میباشد. همچنین استفاده از نقشه

ازم برای تغییرات سطح های لروزرسانیهای نزدیک به رخداد پدیده و بهمدت برای زمانبینی کوتاهشود. نکته با اهمیت دیگر اعلام پیش

 هشدارها در مناطق مختلف است. 

های مناسب و قابل فهم برای عموم جامعه اعلام شود که نشانگر نیز باید متناسب با شدت سیل و همراه با واژهمیهای عموتوصیه

-ات لازم از سوی ادارات و عموم بهها باید در زمان مناسب ارائه شوند تا برای اقدامبینیمیزان مخرب بودن پدیده باشد. همچنین پیش



      353     هواشناسی کشور چیست؟ های سیلاب برای سازمانآموختهدرس -سؤال هشتم  هیأت ویژۀ       
 هاگزارش ملی سیلاب

 
 

های رنگی به همراه ای از انواع هشدارها و اخطاریهدسترس باشد. نمونههای جانی و مالی، زمان کافی درمنظور به کمینه رساندن زیان

توان ای باشد. یا میهتواند برای عموم دارای خلاصه اطلاعات مفید و هشداردهندآورده شده است که می 1-9نوع پاسخ به آنها در جدول 

های لازم از سوی مردم و مسئولین با جزئیات مربوط به کشور ژاپن استفاده کرد که شامل اخطارها و پاسخ1-9از جدولی مشابه جدول 

 هاساز در این مکانونصب نمود که هم مردم را از ساختمیدائمیبیشتر است. همچنین لازم است در مسیرهای سیلابی محتمل، علائ

 دور سازد و هم در هنگام بارش مردم در نزدیکی این مناطق توقف نکنند.

 
 .ببرد بالا را هشدارها سطح تواندیم هارنگ کار بردنکه به پاسخ نوع ههمرا به یهواشناس یهایهاخطار ای ازنمونه -1-9جدول   

 اخطار قرمز
متر در یک تا دو ساعت میلی 33بارش بیش از 

  آینده
 سیلاب شدید در مناطق پستانتظار 

 پاسخ:

 تخلیه فوری

 اخطار نارنجی
متر در یک تا دو میلی 33تا  15بارش بین 

 ساعت آینده
 
 کندمیسیل تهدید 

 پاسخ:

 هوشیار جهت احتمال تخلیه

 اخطار زرد
متر در یک تا دو میلی 15تا  9.5بارش بین 

 ساعت آینده

 
 احتمال سیل

 

 پاسخ:

 هواشناسیتوجه به شرایط 

 وضعیت سفید
متر در یک تا دو میلی 9.5بارش کمتر از 

 ساعت آینده
 

 شرایط عادی
 

 پاسخ:

 بدون هر گونه اقدام

 

های مخرّب جوی و هشدارها و اقدامات لازم برای پیشگیری از مخاطرات، علاوه، برای آگاهی عموم در مورد سیل و سایر پدیدهبه

تواند در زمان پیش از رخداد احتمالی و به طور سالانه در فصول تلویزیون برگزار کرد. این امر میدر میتوان میزگرد گفتگوی علمی

های در معرض این رخدادها انجام شود. ضمناً پیشنهاد ویژه استانهای استانی، بههای ملی و هم در شبکهرخداد احتمالی، هم در شبکه

های هواشناسی لاعات کاملی در این زمینه برای استفاده عموم قرار داده شود. وبگاهشود که در وبگاه سازمان هواشناسی کشور، اطمی

کنند. این خواهی میهای هواشناسی و ارائه پیشنهادات نظرکشورهای مختلف معمولًا از مردم در باره چگونگی برداشت آنها از گزارش

 ها را بیشتر کند. بخشی گزارشتواند اثرموضوع می

های کوتاه از درصد های هواشناسی کشورهای مختلف گزارشی سازمانهاها، برخی از وبگاهبینیان درستی پیشدر مورد میز

روز بیشتر  13تا  5های دما و بارش در روزهای آینده از بینیکه چرا پیشاین ها و علتها، جدولها همراه با نموداربینیدرستی پیش

همدیدی و به کمک یک گروه -مبنای یک سامانه عددیها بربینیشایان ذکر است که معمولاً پیشدهند. شود را ارائه میصادر نمی

است )برخی این رفتار را سرکش میهای جوی، تلاطشود و با توجه به اینکه رفتار حرکتهواشناسی متخصص و با تجربه انجام می

 های بلندمدت دقیق صادر کرد. بینیتوان پیشیابد و نمییش میبینی، خطاها نیز افزااند(، با افزایش بازه زمانی پیشنامیده

کل هواشناسی های سازمان هواشناسی، مطالب کمتری در دسترس است. برای نمونه، اداره بینیدر مورد میزان درستی پیش

 بینیدرصد پیش 133تا  89دقت ا با بارندگی و دما ر ویژههها بپارامتر ،ساعت آینده 49 برای تقریباًدارد که اظهار می خراسان رضوی

با ولی د که میزان بارندگی و دما چه مقدار است، نکنبینی مییشپهای خاصی براساس مدل"دارد: کند. این اداره همچنین اعلام میمی

. "استدرصد  93تا  23دارای دقت  تقریباًآنها بینی پیش، آیدپایین می بینی برای سه و چهار ماه آینده، دقتپیشدر اینکه  توجه به

مکانی  -ویژه برای بارش و حتی دما با توجه به رفتار زمانیهای زمانی، بهبینی برای این بازهالبته ادعای این میزان درستی در پیش

 آمیز است. پیچیده جو، بسیار اغراق

های مفید و پرمحتوای تلویزیونی جهت افزایش ه برنامهشود که بنابر اظهار مسئولین سازمان هواشناسی در تهیدر پایان یادآوری می

شود. دادی یک درصد از هزینه سازمان هواشناسی به صدا و سیما پرداخت میو بروشورهای اطلاعات هواشناسی طی قرارمیآگاهی عمو
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ی با حمایت بیشتر، استقبال کند. در ای، حتگونه هزینهها بدون دریافت هیچگونه برنامهاین در حالی است که صدا و سیما باید از این

های هشدار دهنده از طریق تلویزیون به مردم در معرض سیل اخطار داده شود بیشتر با استفاده از علائم با رنگاین راستا پیشنهاد می

 شود.

 

 ارتقاء کیفیت نیروی انسانی  -9-4

نفر نیروی متخصص هواشناسی را برای امر پایش و پیش بینی در کل کشور  153در حال حاضر سازمان هواشناسی کشور حدود 

یابد فرد متخصص هم می. به دلیل اینکه بعضی از اینها تخصص هواشناسی ندارند  و یا اینکه دانش روز به روز توسعه کندمیاستفاده 

ی عملی در سطح ملی و نیز های تئوری و هم در زمینههای تکمیلی هم در زمینههاباید دانش خود را بروز کند، برگزاری مداوم دوره

نجام پایش و ا برای رسدمی نظر باشد. همچنین بهمیاعزام برخی از زبذه ترین این کارشناسان به مراکز بین المللی پیش بینی ضروری 

متخصصین رادار  ،ای اهوارههواشناسی م مانند یی دیگرهاپیش بینی دقیق در کشور این ضرورت وجود دارد که از متخصصین رشته

هر چند که خود متخصصین پیش بین موجود در هواشناسی از  ؛و متخصصین آب و هواشناسی استفاده بیشتری به عمل آیدهواشناسی 

رسد استفاده از دانش متخصصین میکنند ولی به نظر میبینی استفاده ی هواشناسی برای امر پیشهای رادار و دادههااطلاعات داده

 توانند ابزارهای پیشرفته لازممی ارتقا بخشد. مسلما چنین کارشناسانی کشور در بینی را پیش و پایش تواندمی موضوعات زبده در این

 کرد.تری دست پیدا جامع یهابینیتا بتوان به پیش قرار دهند هادر اختیار پیش بین مدت بلند و کوتاه یهابینی پیش برای را

 باشد که برای آن باید چاره اندیشی شود:میی اصلی در این بخش مطرح هازیر به عنوان چالشدر عین حال موارد 

 پست خالی در زمینه 125بینی و دیدبانی )در حال حاضر ها در زمینه پیشویژه در استانکمبود نیرو، به 

 پست خالی در زمینه دیدبانی وجود دارد( 932بینی و پیش 

 روزرسانی دانش آنهاو به کارشناسانمیعدم ارتقاء عل 

 المللی  ای و بینعدم امکان حضور کارشناسان در مراکز منطقه 

 های مشابه در سطح منطقه و جهانیعدم همکاری نزدیک دو یا چند جانبه با سازمان 

 های دیگر کشورها و اعطایعدم تبادل دانش و تجربه کارشناسان سازمان هواشناسی با کارشناسان سازمان 

 ت برای آموزش و ارتقاء مهارت کارشناسان در مراکز تخصصی هواشناسی مانند ماموریECMWF های هواشناسی و یا سازمان

 کشورهای توسعه یافته مانند فرانسه

 پایین بودن حقوق و مزایای کارشناسان 

 شوند.ها جذب میها و دانشگاهعدم امکان حفظ کارشناسان خبره که عمدتاً توسط پژوهشکده 

ای که گونهای تبدیل شود، بهبینی مؤثر منطقهرود که سازمان هواشناسی به یک مرکز پیشبرطرف کردن مشکلات فوق انتظار میبا 

 کارشناسان مراکز کشورهای دیگر در آن کسب مهارت کنند

و فروردین  1389فند های اسهای حاصل از سیلابآموختهعمل آمده، عناوین کلّی درسهای بهدرکل براساس بررسی و ارزیابی

 برای سازمان هواشناسی به شرح زیر است: 1389

کنند، روشن کننده بوده و برای کسانی که )شامل مردم و مسئولان( آن را دریافت میطور کلّی هشدارها باید آموزنده و متقاعدبه -1

 دهد.و میزان خطر را برای آنها نشان می ها به این امر کمک فراوانی کردهو قابل فهم باشد. استفاده از رنگ بر روی نقشه

رخداد، تداوم و  پایاندقیق آغاز و زمان  کمیت، مقدار ذکراز نظر های سازمان هواشناسی در بیشتر موارد محتوای اخطاریه -2

کنواختی متن شباهت و ی مطابقت ندارد. کشورهای دیگربا  های مخاطرهشدت در مناطق مختلف تحت تاثیر و همچنین ادبیات و توصیه

ها و هشدارها و عدم دقت و شفافیت در متن آنها موجب برانگیخته نشدن حساسیت مردم و مسئولان و عدم اثرگذاری و قابلیت اخطاریه

 شود. ها و هشدارها میاعتماد به اخطاریه
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کار بردن سطح هشدار هبینی شده یکسان نیست، ببا توجه به اینکه شدت رخداد سیل و میزان بارش در همه مناطق پیش -3

شود. ادبیات ها و هشدارها مییکسان برای همه مناطق، از میزان حساسیت آن کاسته و باعث عدم اعتماد مسئولین و مردم به اخطاریه

مشابه به کار رفته در متن هشدارهای سازمان هواشناسی غالباً تفاوت چندانی با هم نداشته و بدون توجه به سطح هشدار، از مطالب 

کنند. بدین منظور ها استفاده میهای ضعیف، متوسط و قوی در گزارششود؛ در حالی که در کشورهای دیگر، حداقل از واژهاستفاده می

بندی سطح خطر با استفاده از کدهای رنگی و ها و هشدارهای سازمان شامل ذکر سطح احتمال بارش و رتبهشود اخطاریهپیشنهاد می

 وجه به مکان )تفکیک مکانی( و تغییر سطح هشدار با زمان و نوع سیل با توجه به اقلیم منطقه باشد.شدت تخریب با ت

های مناسب و قابل فهم برای عموم جامعه باشد تا میزان نیز باید متناسب با شدت سیل و همراه با واژهمیهای عموتوصیه -4

-ونصب شود که هم مردم را از ساختمیدائمیرهای سیلابی محتمل، علائمخرّب بودن پدیده را نشان دهد. همچنین لازم است در مسی

 ها دور سازد و هم در هنگام بارش، مردم در نزدیکی این مناطق مستقر نشوند.ساز در این مکان

انجام اقدامات ریزی و ساعت پیش از رخداد( و در نتیجه کمبود زمان برای برنامه 49هنگام )در بیشتر موارد، بینی بهنبود پیش -5

 های ده روزه، یک ماهه و سه ماههبینیلازم؛ نیاز به پیش

 گیر و مکان آنبینی ارتفاع برف و سطح منطقه برفعدم پیش -2

 بینی فصلیبینی ساعتی و عدم صحت لازم در پیشنبود پیش -9

برسد که شامل رادیو، تلویزیون، ایمیل، تلفن  های مختلف به اطلاع عمومرسانی جامع و کامل؛ هشدارها باید به روشنبود اطلاع -9

باشد. در ضمن هشدارها باید هرچه زودتر اعلام شود تا کسانی که در معرض سیل قرار )شامل پیام کوتاه و پیام صوتی( و اینترنت می

 دارند، فرصت کافی برای اقدام مناسب داشته باشند.

های جوی برای استفاده عموم قرار اطلاعات کاملی در زمینه رخداد پدیدهمناسب است که در وبگاه سازمان هواشناسی کشور،  -8

های هواشناسی و ارائه های هواشناسی کشورهای مختلف معمولاً از مردم در باره چگونگی برداشت آنها از گزارشداده شود. وبگاه

 ا بیشتر کند. ها ربخشی گزارشتواند اثرکنند که انجام این مورد میخواهی میپیشنهادات نظر

های کوتاه از های هواشناسی کشورهای مختلف گزارشی سازمانهاها نیز برخی از وبگاهبینیدر مورد میزان درستی پیش -13

روز  13تا  5های دما و بارش در روزهای آینده از بینیکه چرا پیشاین ها و علتها، جدولها همراه با نموداربینیدرصد درستی پیش

 دهند.شود را ارائه میادر نمیبیشتر ص

 ریزهای آبویژه در بالادست حوضهها بهروزرسانی امکانات و تجهیزات و افزایش تراکم ایستگاهعدم به -11

 های دیگر  نبود هماهنگی بین سازمان هواشناسی با سازمان -12

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 رئیس جمهور ال نهمسؤ

چه اصلاحاتی در سازمان هواشناسی و تعامل آن با سایر 

 ها برای ارتقای كیفیت عملکردی آن ضروری است؟دستگاه
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 راهبردی سازمان هواشناسیضرورت اصلاح در برنامه -8-1 

دهد. وجود یک برنامه راهبردی که بتواند با اشراف کامل به نقاط قوت، میبرنامه راهبردی مهمترین رکن یک سازمان را تشکیل 

ی های یک سازمان در جهت استفاده بهینه از اماکان و ظرفیتهاتواند به جهت گیری فعالیتمیو تهدیدها تهیه شود  هاضعف، فرصت

) سازمان  1388تا  1383وجود برای فائق آمدن به مسایل موجود کمک نماید. بررسی برنامه راهبردی سازمان برای سالهای م

باشد میی معتنابهی برخوردار هادهد که سازمان هواشناسی از نقاط ضعف، قوت، تهدید و فرصتمی( نشان 1383هواشناسی کشور، 

اصلی و رویکرد  ( تهیه شده است.8-1)شکل  های راهبردی در جهت رسیدن به آرمانهاامه(. متناسب با این شرایط برن8-1)جدول 

نیاز کاربران مختلف است به طوری که سازمان اطمینان پیدا کند که همانطور که در سند راهبردی آمده است، تامین سازمان مهم 

با توجه به این رویکرد لازم است ه نماید. دستفاامور خود از آن اکاربر محصول خود را دریافت کرده و توانسته است به نحو احسن در 

پیش بینی دقیق و  -در وظایف سازمان این دو موضوع حتما گنجانده شود. الفشود. نیازهای کاربران آن به صورت دقیق شناسایی 

ی هواشناسی به محصولات قابل استفاده هاپردازش داده -ی مختلف کشور. بهای هواشناسی و پتانسیل خطر آنها در مکانهادادهمیک

 و موثردر توسعه علمی، اجتماعی و اقتصادی کشور.
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 (1383و تهدیدها در سازمان هواشناسی کشور) سازمان هواشناسی کشور،  ها، فرصتها، ضعفهاقوت -1-8جدول 
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 (1383عال، راهبردها و نماها در سازمان هواشناسی) سازمان هواشناسی کشور، ، اهداف هانمایه کلی آرمان -1-8شکل 

 

 اصلاح در ساختار سازمانی و اداری سازمان هواشناسی -8-6

تعریف شفاف و دقیق وظایف، اختیارات و جایگاه سازمانی سازمان هواشناسی در راستای ایجاد سازمانی خلاق و مبتکر. با توجه به 

غییر اقلیم و گرمایش جهانی و اقتضائات مترتب بر آن و انتظارات جامعه و نهادها و مؤسسات مختلف ارائه خدمات وقوع پدیده مهم ت

ها، طوفان ها،سالیهایی چون خشکآگاهی پدیدهبینی و پیشپیش فراگیر و متنوع را از سازمان هواشناسی انتظار دارند. دقیق،

ویژه های مختلف بهلذا جذب نیرو از رشته ا و غیره از وظایف ذاتی سازمان هواشناسی هست.گرده آلودگی هوا و ریز هواشناسی دریایی،

 ازدور و هوافضا ضرورت دارد.سنجش جو،میشی هیدرولوژی، شناسی،اقلیم

بینی یشپو چه در  هاانسانبا سلامت و آسایش  هاآنینکه نتایج کار ایل حساسیت کار و به دلبینی یشپکارشناسان بخش         

و غیره و  رعدوبرقو  هاطوفان گرمایی، امواج آسا،یلسی هابارشهای حدی چون یدهپدها در مورد یهاخطاربرای خطوط هوایی و چه 

ها و غیره بایستی با تمام تلاش و تمرکز به این کار اقدام کنند. لذا یسالخشک ی محصولات،سرمازدگبینی برای یشپطور پایش و ینهم

ی وابسته به هاژوهشکدهیرد. پبگی قرار بازنگر موردیقاتی تحقو میخود در مراکز عل ترازهمو دستمزد این کارشناسان با  در حقوق

ی کارآفرین هاطرحضمن ارائه  هاپژوهشکدهکه این یدرصورتباشند یمبودجه  کنندهمصرفیک  عنوانبهسازمان هواشناسی عملاً 

ی کارآفرینی به هادورهو  هاطرحتوان با اختصاص درصدی از درآمد یمتوانند به محل درآمدزایی برای سازمان تبدیل شوند. یم

 ترغیب کرد. هاپژوهشکدهی خلاقانه و پویایی هاطرحرا به ارائه  هاپژوهشکده کارشناسان اشخاص،

ک آرمان اساسی در سند راهبردی سازمان هواشناسی مطرح شده مشارکت به عنوان یایجاد پورتال جامع مدیریت هوا و آب : 

رسد برنامه عملیاتی برای ایجاد ارتباط با سایر نهادهای استفاده کننده از خدمات هواشناسی وجود ندارد. میاست. در عین حال به نظر 

های داخلی و بین المللی داشته و دارد ولی هرچند سازمان هواشناسی ارتباط بسیار نزدیکی با سازمان هواپیمایی برای راهبری پرواز

برای موضوعات کاربردی مانند پیش بینی سیلاب، سلامت، کشاورزی و... ارتباط ضعیف تر بود و سازمان هواشناسی باید برای ارتقاء 

فضای مجازی مناسبترین  و  مهتر از آن، نهادینه سازی این فعالیت تلاش مضاعفی را داشته باشد. ایجاد یک پورتال جامع در هاهمکاری
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باشد. در این پورتال فعالیت همه جانبه دستگاههای اجرایی کشور در راستای مدیریت مسایل مرتبط میراه برای ایجاد این همکاری 

ی آن توسط شورایی متشکل از هاشود. مدیریت اصلی این پورتال با سازمان هواشناسی است و تمام فعالیتمیبویژه سیل فراهم 

شود و میجلوگیری  هاو تک روی هاشود. در این صورت از موازی کاریمیی اجرایی ذینفع تعریف و مدیریت هادگان همه دستگاهنماین

شود. در این مجموعه وظیفه سازمان هواشناسی پیش بینی دقیق و میتمام انرژی کشور در یک راستا و در جهت هم افزایی بکار برده 

ی هواشناسی به محصولات قابل استفاده و های مختلف کشور و  پردازش دادههاپتانسیل خطر آنها در مکانی هواشناسی و هادادهمیک

باشد. مدیریت سیل بر اساس این پیش بینی سازمان بر عهده سازمان دیگری مانند میموثردر توسعه علمی، اجتماعی و اقتصادی کشور 

توانند با استفاده از محصولات تخصصی و پردازش مییی و نهادهای تحقیقاتی وغیره ی اجراهاشود. همه دستگاهمیوزارت نیرو گذاشته 

 شده سازمان هواشناسی از طریق این پورتال استفاده کنند.

  

 خصوصی سازی، کارآفرینی و همگانی سازی-8-3

ی شغلی برای فارغ التحصیلان دانشگاهها با توجه به محدودیت جذب در دستگاههای دولتی امری ضروری هاامروزه ایجاد فرصت

ی دانش بنیان در موضوعات هواشناسی و آب و های شغلی با بهره گیری از شرکتهاباشد. برای انجام این کار لازم است فرصتمی

تواند در میی دانش بنیان هاگذاری برخی از وظایف خود به این شرکتهواشناسی وجود دارد گسترش یابد. سازمان هواشناسی با وا

تواند برای همگانی سازی دانش آب و هواشناسی فعالیت نماید و میرا بردارد. به این ترتیب هم سازمان میی مههاجهت کارآفرینی قدم

 هم در جهت گسترش فرهنگ مربوطه تلاش نماید.

 

 تغییر نگاه جامعه و مدیران-8-4 

ی های هواشناسی در امور مختلف وجود عدم بهاء داده به نتایج مطالعات و پیش بینیهاکه در به کارگیری دادهمینکته مه

کند. تا زمانیکه این فرهنگ در میهواشناسی در کشور است. به طور قطه این کار از طریق ایجاد فرهنگ لازم توسعه و گسترش پیدا 

توانند از دانش هواشناسی و آب و هواشناسی بهره جویند. با توجه به میباید و شاید جامعه و مسئولان نکشور گسترش نیابند آنطور که 

 ی مختلف در جهت ایجاد این فرهنگ تلاش وافری را داشته باشد.هاباید با فضاسازیمیاین موضوع لازم است سازمان هواشناسی 
 

 طرات آب و هواییضرورت تعیین استانداردهای هواشناسی برای مخا-8-5 

ی بحرانی برای انواع مخاطرات های موجود در زمینه پیشگیری از مخاطرات و اعلام به موقع آنها وجود نبود آستانههااز جمله چالش

ی دانش بنیان با هاباشد. از اینروه لازم است سازمان هواشناسی با همکاری واحدهای تابعه خود،  دانشگاهها و شرکتمیدر کشور 

 یت پژوهشی به مشخص نمودن ارقام آستانه انواع مخاطرات اب و هوایی اقدام نماید.فعال

 

 خودکفایی سازمان-8-2 

باشد.با اتکا صرف به بودجه دولتی این مشکل میی مسئولین و مدیران سازمان هواشناسی هاکمبود منابع مالی از مهمترین دغدغه

ی هواشناسی است که کار مطلوبی نیست. هاراههای تامین بودجه فروش دادههمچنان تداوم خواهد داشت. درحال حاضر یکی از 

ی هواشناسی باید به صورت رایگان در اختیار محققین و کاربران قرار گیرد. اما با توجه به تنوع کاربران محصولات هواشناسی هاداده

ی اجرایی اقدام نماید و ثانیا با هانویه مورد جامعه و دستگاهو محصولات ثا هالازم است: اولا سازمان هواشناسی در پردازش و تولید داده

 تعریف و به تصویب رساندن لوایحی از طریق مجاری قانونی در قبال ارایه این خدمات تخصصی هزینه ای دریافت نماید.
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 نوسازی امکانات زیربنایی سازمان-8-1
و پیش  هابه نتایج دادهمیسازمان هواشناسی و افزایش اعتماد عمو یکی از موانع اصلی در توسعه و افزایش دقت در خدمت رسانی 

باشد. با توجه به این که عمده این محصولات می، توسعه و تجهیز سازمان به تجهیزات نوین و کافی در پهنه کشور و جو بالا هابینی

شود. لازم است از هم اکنون میباشند. و در شرایط تحریم دستیابی به این تجهیزات همانند رادیو سوند و رادار بسیار دشوار میوارداتی 

  ی دانش بینیان در صدد تولید داخلی این تجهیزات باشد.هاو شرکت هاسازمان با عقد قرارداد با دانشگاه
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