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 چکیده

زر در شرایط بارش طی مهر و آبان را بجز در نوار ساحلی خبراساس گزارش پژوهشکده اقلیم شناسی مشهد، 

های دهد. بر اساس نقشهاند و بیشترین کاهش بارش در غرب کشور رخ میکردهبینی محدوده کمتر از نرمال پیش

ست. در ماههای درصد ا 30احتماالتی در مرکز، نیمه جنوبی و شرق کشور احتمال وقوع بارش نرمال و بیشتر از آن 

مال، شدر  های بیشتر از نرمالیابد، بطوریکه احتمال وقوع بارشآذر و دی شرایط بارش به نسبت بهبود می

درصد  40درصد است، در مناطق جنوبی و شرقی حداکثر تا  60تا  40غرب بین غرب و جنوبهایی از شمالبخش

ی مرکز فوق، میزان بارش در یابی و مدل های آب و هواشناسضمناً بر اساس نقشه های پیش شود.بینی میپیش

   نرمال پیش بینی شده است.کمتراز ماه برای استان البرز در حد  دیو  آذر، آبان، مهر

در مهر  میانگین دمایابی و مدل های آب و هواشناسی پژوهشکده اقلیم شناسی مشهد پیش بر اساس نقشه های

نرمال است؛  دمای هوا در نیمه شرقی کشور گرایش به کمتر از نرمال و در سایر مناطق در محدوده میانگینماه 

غرب و امتداد زاگرس حدود نیم درجه بیشتر از نرمال و در شرق، های واقع در شمال، شمالبه طوریکه در استان

ن ماه افزایش هنجاری مثبت دما در آباگستره بی شود.بینی میز نرمال پیششرق و مرکز تا نیم درجه کمتر اجنوب

رسد. در آذر ماه میانگین دما در امتداد یابد و در نیمه غربی به یک درجه و در سایر نواحی به نیم درجه میمی

رود در دی ماه انتظار میشود. بینی میدرجه و در سایر نواحی نیم درجه بیشتر از نرمال پیش 2تا  1زاگرس 

یابد و در سایر نواحی غرب و غرب کشور گسترش شرق، شمالهای شمالای به بخشجهدر 2هنجاری مثبت بی

درجه  5/0ز  برای استان البر مهرمیزان دما در ماه بر همین اساس پیش بینی  یک درجه بیشتر از نرمال باشد.

درجه باالتر  5/0 یزن ماه  رآذدر و درجه باالتر از نرمال  0/1تا  5/0بیشتر از نرمال و در ماه آبان وضعیت دما بین 

 شده است.نرمال پیش بینی  جه باالترازدر 0/1تا  5/0بین و در نهایت برای دی ماه  از نرمال
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 مقدمه  –1

وازده میالدی( فعالیت خود را بطور رسمی و د  1971شمسی )   1350ایستگاه هواشناسی کشاورزی کرج در سال      

سال         شناختی آغاز کرد و از  ضعیت جوی و پارامترهای هوا ص  1360ساعته با ثبت و گزارش و والت بر روی مح

محصتتتول  کار نمود و از هر  های مختلف گندم، جو و ذرت  استتتتراتژیک ستتتازگار با اقلیم منطقه ازجملهت واریته       

ست. الز          بولتن سال نموده ا شاورزی ار سی ک شنا ستگاههای هوا صلی تهیه و به اداره ای ضیح  های ماهانه و ف م به تو

مار آمربوز به  1350استتت آمار موجود در اداره خدمات ماشتتینی ستتازمان هواشتتناستتی مربوز به کرج از ستتال  

سی واقع در      شنا ستگاه اقلیم  شکده مزرعه ای ست که از لحاظ موقعیت مکانی وارتفاع ب    دان شاورزی ا ا موقعیت و ک

 ارتفاع ایستگاه فعلی تفاوت دارد.

 شرقی قیقهد 57 و درجه 50ت  جغرافیایی طول            ای از موقعیت و وضعیت ایستگاه کشاورزی کرجتخالصه

 متر 9/1292ت  دریا سطح از ارتفاع                      شمال دقیقه 48 و درجه 35ت  جغرافیایی عرض

 کرج یکشاورز دانشکدهت زمین مالکیت                      هکتار 200ت  کشاورزی دانشکده مزارع مساحت

 خشک هنیمت  اقلیمی ویژگی                               کیلومتر      3ت  شهر تراکم مرز تا فاصله

 شنی لومی ت خاك بافت/  رسوبیت  خاك نوع         کرج رودخانه(ت فرعی/ ) نمک دریاچه(ت اصلی) آبریز حوضه

 لفیع گیاهانت  منطقه گیاهی پوشش نوع              البرز کوه رشته جنوبی دشتت  منطقه طبیعی وضعیت

شت  نباتات صوالت  شده  ک شت  مح  ، سویا  ، زمینیسیب  ، آفتابگردان ، ذرت ، جو ، گندمت  منطقه در شده  ک

 انگور و گردو آلبالو، گیالس، زردآلو، هلو، سیب، درختان ، قند چغندر ، کلزا ، پنبه ، یونجه ، جاتصیفی

 ذرت و جو گندم،ت  ایستگاه در مطالعه مورد محصوالت

 سرخورطومی  نوز،می شپشک،   اروپایی، قرمز کنه دار،دانه درختان آتشک  گندم، سن ت  منطقه مهم امراض و آفات

 قند چغندر آگروتیس و کک یونجه، خوارساقه کرم یونجه،

 خوبت  داخلی زهکش         بارانی   ت  آبیاری روش         عمیق    چاهت  مصرفی آب منبع
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 جدول اطالعات اقلیمی  - 2

 میلی متر. 271.6برابر است با  تابستان مجموع بارش از شروع سال جاری تا پایان فصل

 تابستانفصل جدول میانگین دما و رطوبت خاك ماهانه  - 1 – 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1400تیر 

 100 50 30 20 10 5 خاک یدما یانگینم

7/34 7/34 4/33 1/31 0/29 8/25 

 100 50 30 20 10 5 میانگین رطوبت خاک

11 22 21 25 24 19 

 1400مرداد 

 100 50 30 20 10 5 خاک یدما یانگینم

9/33 0/33 2/33 6/31 9/29 3/27 

 100 50 30 20 10 5 میانگین رطوبت خاک

4 10 13 18 15 13 

 1400شهریور 

 100 50 30 20 10 5 خاک یدما یانگینم

8/30 1/30 2/30 9/28 6/28 1/27 

 100 50 30 20 10 5 میانگین رطوبت خاک

3 8 8 17 13 11 
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 تابستانفصل جدول اطالعات اقلیمی ماهانه  - 2 – 2

 

 اداره هواشناسی کشاورزی کرج

 بلند مدت سال گذشته سال جاری 1400 تیر
اختالف با 

 سال گذشته

اختالف با 

  بلند مدت

  7/1- 9/1 7/3 1/0 0/2 مجموع بارش

  54- 16- 365 327 311 مجموع تبخیر

  7- 8/10- 0/344 8/347 0/337 مجموع ساعت آفتابی

  3 13 27 17 30 بیشینه سرعت باد

  1/2 5/2 0/27 6/26 1/29 میانگین دما

  0/12 1/2 1/9 0/19 1/21 میانگین دمای کمینه

  6/15 9/2 5/21 2/34 1/37 میانگین دمای بیشینه

  4- 4- 34 34 30 میانگین رطوبت نسبی

 بلند مدت  سال گذشته سال جاری 1400 مرداد
اختالف با 

 سال گذشته

اختالف با 

 بلند مدت

 

 

  9/0 8/1 2/1 3/0 1/2 مجموع بارش

  2/27- 6/29 5/348 7/291 3/321 مجموع تبخیر

  9/22- 3/19- 3/348 7/344 4/325 مجموع ساعت آفتابی

  0/13- 0/1 0/30 0/16 0/17 بیشینه سرعت باد

  9/0 0/1 3/27 2/27 2/28 میانگین دما

  8/0 2/1 5/19 1/19 3/20 میانگین دمای کمینه

  1/1 7/0 0/35 4/35 1/36 میانگین دمای بیشینه

  1 7- 33 41 34 میانگین رطوبت نسبی

 بلند مدت سال گذشته سال جاری 1400 شهریور
اختالف با 

 سال گذشته

اختالف با 

 بلند مدت

 

 

  4/2- 0/0 4/2 0/0 0/0 مجموع بارش

  6/23- 2/45 7/285 9/216 1/262 مجموع تبخیر

  2/8 9/8- 0/323 1/340 2/331 ساعت آفتابیمجموع 

  5- 2 20 13 15 بیشینه سرعت باد

  4/2 6/2 3/24 1/24 7/26 میانگین دما

  5/2 4/2 7/16 8/16 2/19 میانگین دمای کمینه

  3/2 8/2 9/31 4/31 2/34 میانگین دمای بیشینه

  6- 6- 36 36 30 میانگین رطوبت نسبی
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 فصلی بارش و دمای هوا  بینیپیش - 3

تراز نرمال در محدوده کم (سواحل شمالی کشور)به جز  سطح کشور در 1400آبان  و مهر های میزان بارش در ماه

و  رخ می دهددر محدوه غرب کشور بارش بیشترین کاهش بنا بر همین پیش بینی ها و پیش بینی شده است 

 ارهچرش طی اساس با این و بر وجود دارداحتمال وقوع بارش های در محدوده نرمال تا بیشتر از آن در دی ماه 

  به شرح ذیل پیش بینی می شودتاستان البرز  در، آذر و دی  مهر، آبانماه 

یمه جنوبی نبه در مهر ماه بارش کمتر از نرمال بوده بطوریکه نیمه شمالی استان کاهش بارندگی بیشتری نسبت 

 بارش ها در خواهد داشت و در ماه آبان کل استان بارش کمتر از نرمال خواهد داشت. در ماه آذر و دی احتماال

 نرمال خواهند بود. ودحد

رمال دارد و ندمای هوا در نیمه شرقی کشور گرایش به کمتر از  میانگینمهر ماه در از نظر وضعیت دمایی کشور 

جه و در سایر در 2تا  1دوده نرمال است. در آذر ماه نیز میانگین دما در امتداد زاگرس در سایر مناطق در مح

برای چهار ماه مهر، آبان، ان البرز شود. بنابراین وضعیت دمای استبینی مینواحی نیم درجه بیشتر از نرمال پیش

 .درجه باالتراز نرمال را تجربه خواهد کرد 0/1تا  5/0بین  نوساناتی آذر و دی

 کرججدول نرمال های اقلیمی بلند مدت اداره هواشناسی کشاورزی  – 1 – 3

 

 1400دی  1400آذر  1400آبان  1400مهر  کرج

 9/2 7/5 0/12 8/18 میانگین دما

 2/25 3/33 9/34 0/73 بارش مجموع
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 بارش بلند مدت بینیپیش – 2 – 3

                              

 

 

 

 

 

                                                            1400مهر بارش                                                              1400آبان بارش                               

 

 

 

 

 

 

 

    1400بارش آذر                                                                    1400بارش دی                            

  بارش:تحلیل 

 میلیمتر. 3/7میانگین بارش بلند مدت  –کمتراز نرمال  ت 1400 ماه مهربارش 

 میلیمتر. 9/34میانگین بارش  –کمتراز نرمال  ت 1400ماه آبان بارش 

 میلیمتر. 3/33میانگین بارش  –نرمال درحد   ت 1400 ماهآذر بارش 

 میلیمتر. 2/25میانگین بارش  –نرمال  در حد ت  1400ماه  دی بارش



6 

 

 بلند مدت یدما بینیپیش - 3 – 3

 

 

 

 

 

 

 1400مهر دمای                                                            1400آبان دمای 

 

                                        

 

 

 

 1400آذر دمای                                                             1400دی دمای                               

 دما : تحلیل 

 درجه سانتی گراد.  8/18میانگین دمای بلند مدت  -درجه باالتر از نرمال  5/0ت  1400ماه مهر  دمای

 درجه سانتی گراد. 0/12میانگین دمای بلند مدت  -درجه باالتر از نرمال  0/1تا  5/0بین ت  1400ماه آبان دمای 

 درجه سانتی گراد. 7/5میانگین دمای بلند مدت  -درجه باالتر از نرمال  5/0ت  1400ماه آذر دمای 

 درجه سانتی گراد. 9/2میانگین دمای بلند مدت  -درجه باالتر از نرمال  0/1تا  5/0بین ت  1400ماه دی دمای 
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  خشکسالی کشاورزیپایش  - 4

 SPEIشاخص 

 SPEI. ارایه شد .2009Vicente - Serrano et alشاخص خشکسالی بارش استاندارد تبخیر تعرق توسط      

 رزی رابطهوسیله دهد و ب باشد که درجه خشکسالی و ترسالی را نشان می یک شاخص خشکسالی اقلیمی می

 ت گردد محاسبه می

𝑆𝑃𝐸𝐼 = 𝐷 =  𝑃𝑖 − 𝐸𝑇0𝑖 

 شاخص بارش استاندرد تبخیر تعرق، SPEI (day/mm) ف مقدار تبخیر ماهانه از مقدار بارندگیالاخت D که    

𝑃𝑖 بارندگی ماهانه (mm) و 𝐸𝑇0𝑖 تبخیر تعرق مرجع ماهانه (mm) باشند. تبخیر و تعرق مرجع می 𝐸𝑇0  با

نه، سرعت متوسط باد، فشار بخار اشباع، الهای مورد نیاز آن شامل آمار ماهانه و سا پنمن مانتیث فائو که دادهروش 

میانگین دمای روزانه، ساعات روشنایی، انرژی تابشی، شار گرمایی، حداقل رطوبت نسبی، شیب فشار بخار اشباع 

تعرق مرجع برای برآورد شاخص بارش استاندارد  علت استفاده از تبخیر محاسبه شد. باشد، رطوبت می و حداکثر

 .باشد تبخیر تعرق با روش پنمن مانتیث فائو دخالت دادن پارامترهای گوناگون جوی می
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تا  اههم 3دوره  SPEIبر اساس شاخص  کرج شهرستان البرز پهنه بندی خشکسالی هواشناسی در سطح استان

 1400 شهریورپایان 

 

 

 تفسیر : 

افزوده  ها از غرب به شرق بر شدت خشک سالیبررسی نقشه های پهنه بندی خشکسالی نمایانگر آن است که 

های تانشهرساستان که شامل ی جنوبی و جنوب غربقسمت های یعنی بیشتر مناطق استان میگردد، بطوریکه 

خشکسالی  محدودهدر ان مرکز و شمالی ساوج بالغ و طالققسمت های  همچنین وفردیس، اشتهارد و نظرآباد 

قی شهرستان از شمالشربخش هایی نیمه شرقی شهرستان کرج و  ضمناً، و قرار گرفته است و بسیار شدید شدید

 قرار دارند. محدوده نرمال و حتی ترسالی ضعیفدر طالقان 
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تا  اههم 12دوره  SPEIبر اساس شاخص  کرجشهرستان  البرزپهنه بندی خشکسالی هواشناسی در سطح استان 

 1400 شهریورپایان 

 

  تفسیر :

لی در وضعیت استان از نظر خشکسا ،بر اساس وضعیت بارشی و همچنین نقشه های پهنه بندی خشکسالی استان

 هرستانشی عمده  بسیار شدید در نوسان می باشد. بر همین اساس قسمتاز خفیف تا خشکسالی  انواع یمحدوده

 ارد.دشدید قرار  تا بسیارخشکسالی شدید محدوده در  و بخش شمالی شهرستان ساوجبالغ طالقان و اشتهارد

لی و در شهر کرج اگرچه بخش های شما شهرستان فردیس بطور کامل در محدوده خشکسالی متوسط قرار دارد.

و  یفجنوب غربی در محدوده نرمال قرار دارد اما قسمت های مرکزی و جنوبشرقی تحت تاثیر خشکسالی خف

ی ها خشکسالی متوسط می باشد. بطور کلی می توان گفت که از شرق به غرب استان بر شدت و وسعت خشکسال

 افزوده می گردد. 
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 : استان البرزتحلیل کلی وضعیت خشکسالی کشاورزی 

ر پهنه در واحد سطح د میلیمتر 7/13بارش تجمعی به  1400فصل تابستان دربا توجه به اینکه در کل کشور 

موع کل استان کشور با بی هنجاری منفی بارش نسبت به بلند مدت مواجه بوده اند، در مج 19کشور رسید و 

ان را نشان افزایش در تابستمیلی متر  1/2میلیمتر کاهش و نسبت به بلند مدت  6/0کشور نسبت به سال گذشته 

 میدهد.

 1/14ن آمیلیمتر و بلند مدت  8/13به میزان  1400در تابستان استان البرز براین اساس مجموع بارش در  

 ارد.دمیلیمتر تفاوت با سال گذشته  9/2میلیمتر که  9/10میلیمتر بوده که مقدار بارش سال گذشته آن 

اغی در این موضوع تأثیر مستقیم بر روی کشت های گندم و جو دیم در درجه اول و سایر کشت های آبی و ب 

رزان اعم واهد گذاشت. کم بود بارش و عدم توزیع مناسب خصوصاً در فصل پاییز و زمستان کشاودرجات بعدی خ

الت خود بیشتر از از زارعین و باغدارن را وادار خواهد کرد که در فصل بهار و تابستان جهت تأمین نیاز آبی محصو

 گذشته از آب چاه و سفره های زیر زمینی استفاده نمایند.
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