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  01-09شماره بولتن 

 1401ماه آذر 

  

  

  چکیده

  

 داشته است.کاهش درصد  1/86مدت در مدت مشابه،  نسبت به آمار بلند درصد بوده است که 1/3 بارش کل استان 1401ماه  آذردر 

تمامی  درسال جاري  ماه آذردر  .بوده است درصد 4/21استان برابر در  درصد تامین سال آبیتا پایان آذر ماه  1401-1402در سال آبی 

نسبت به مدت مشابه در سال  آذر ماه در استان اصفهان مدت کاهش داشته است. بارش هاي استان اصفهان، بارش نسبت به بلندشهرستان

  درصد کاهش داشته است. 77نیز  آبی گذشته

 میانگین درجه سلسیوس افزایش داشته است. 6/1 ،ماه بوده که نسبت به بلند مدت در آذردرجه سلسیوس  8دماي میانگین استان اصفهان 

 تر شده درجه سلسیوس گرم 9/1درجه سلسیوس بوده که در مقایسه با بلند مدت  7/2برابر  1401ماه  دماي حداقل استان اصفهان در آذر

تر شده  درجه سلسیوس گرم 4/1درجه سلسیوس بوده که نسبت به بلند مدت  4/13در این ماه میانگین دماي حداکثر استان نیز  است.

 2/2ماه  ذرآایستگاه اصفهان در  انیه بوده است. میانگین سرعت باد درمتر بر ث 2/2ماه  آذرمیانگین سرعت باد در استان اصفهان در  است.

جهت وزش باد ماه  آذربوده است. در ایستگاه اصفهان در متر بر ثانیه)  2تا  5/0(آرام فراوانی وقوع باد نیز، باد متر بر ثانیه و بیشترین 

 ماهه بیانگر آن است که وسعت پهنه هايسه   SPEIپهنه بندي خشکسالی هواشناسی بر اساس شاخص بوده است.شمال غربی غالب، 

داشته است همچنین وسعت پهنه هایی که وضعیت  درگیر خشکسالی به ویژه در مناطق شمالی و شرقی استان نسبت به ماه گذشته افزایش

ویژه در مناطق شمالی و ه ماه ب هاي موثر طی آذر در سایر مناطق کاهش یافته است که علت آن عدم وقوع بارش نرمال و ترسالی دارند

سه ماهه بیانگر خشکسالی هواشناسی بوده و نشان دهنده وضعیت  SPEIبندي خشکسالی با شاخص پهنه .شرقی استان می باشد

   باشد.هاي جاري و زیر زمینی نمیهاي کشاورزي و منابع آبخشکسالی کشاورزي و هیدرولوژیک موثر بر بخش

 سامانه هاي جويمحدود  با گذراستان ) بالکینگ (بندالیماه نشان می دهد به علت ایجاد الگوهاي  رسی الگوهاي هواشناسی طی آذربر

. همچنین طی این ماه به سبب ایجاد شرایط پایداري و وقفه حاصل شده بین فعالیت یک سیستم تا سیستم بعدي شرایط ه استبودمواجهه 

سه هشدار نارنجی به منظور  در آذر ماه سال جاري نه هشدار هواشناسی سطح زرد وافزایش غلظت آالینده هاي جوي مهیا گردید. 

  است. آگاهی و فراهم سازي تمهیدات الزم براي پیشگیري از خسارات احتمالی صادر شدهاطالع رسانی و پیش
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  01-09شماره بولتن 

 1401ماه آذر 

 1401 ماه آذربارش استان در  تحلیلی بر وضعیت
  

  اطالعات بارش استان و مقایسه با سال گذشته و بلند مدت
  

 1/86مدت در مدت مشابه،  نسبت به آمار بلند درصد بوده است که 1/3 بارش کل استان 1401ماه  آذردر  )،1مطابق آمار جدول (

درصد) بوده  1/97( ) و ناییندرصد 2/97(برخوار هاي بارش به ترتیب مربوط به شهرستان بیشترین کاهش داشته است.کاهش درصد 

 استان اصفهان بارشش داشته است. مدت کاه اصفهان، بارش نسبت به بلنداستان هاي تمامی شهرستان درسال جاري  ماه آذردر است. 

   داشته است. کاهشدرصد  77 نیز گذشتهسال آبی نسبت به مدت مشابه در  ماه آذر در

  

1401ماه  آذرهاي استان اصفهان در . اطالعات بارش استان و شهرستان1 جدول
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  01-09شماره بولتن 

 1401ماه آذر 

  درصد تأمین بارش سال آبی استان 
  

با بلند مدت  ،)1اساس اعداد آخرین ستون جدول ( برماه  تا پایان آذر 1401-1402 سال آبی در) درصد تامین بارش 1در نمودار (

بویین و میاندشت،  هايدر شهرستانمطابق این نمودار،  است.بوده  درصد 4/21استان برابر در  درصد تامین سال آبیمقایسه شده است. 

مقدار بلند ر از بیشت ماه، آذرتامین بارش در سال آبی جاري تا پایان صد درفریدون شهر، مبارکه و فریدن  دهاقان، شهرضا، خوانسار،

   مدت خود بوده است.

 

 
  هاي استان اصفهانبا مدت مشابه بلند مدت در شهرستان 30/9/1401تا  1/7/1401. مقایسه درصد تامین بارش سال آبی در بازه 1نمودار 
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 1401ماه آذر 

  بندي مجموع بارش استان پهنه 
  

 بخش محدودي از شکل در این مطابق نمایش داده شده است.اصفهان در سطح استان  1401ماه  آذربارش در بندي پهنه) 1در شکل (

شهر، دهاقان، مبارکه و  فریدون  هايشهرستان بخش هاي محدودي از در میلی متر بوده است. 94تا  52هاي دهاقان بارش بین شهرستان

میلی متر بوده  14تا  4میلی متر بوده است. در اکثر مناطق جنوب، غرب و شمال غرب استان بارش در محدوده  52تا  14سمیرم بارش بین 

  میلی متر بارش دریافت شده است. 4است. در سایر مناطق استان کمتر از 

  
  

 
 

  استان اصفهان 1401ماه  آذربندي بارش تجمعی . پهنه1شکل 
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  01-09شماره بولتن 

 1401ماه آذر 

  در استان نسبت به بلند مدت ،1401ماه  آذر بندي اختالف بارش تجمعیپهنه 
  

ه بمطابق این شکل، مایش داده شده است. مدت در استان اصفهان ن با بازه مشابه بلند 1401ماه آذر اختالف بارش تجمعی ) 2در شکل (

میلی متر دیده می شود، اکثر مناطق استان کاهش بارش داشته اند.  40منطقه محدودي از شهرستان دهاقان که افزایش بارش تا غیر از 

پهنه  در است.کاهش داشته  مترمیلی 60در مناطق غرب و جنوب استان بیش از ، مدت بلند در بازه مشابه نسبت به 1401ماه آذر بارش 

اختالف شرق استان  هایی واقع در شمالپهنهدر  می باشد.میلی متر  20تا  10در محدوده  بارش کاهشاستان  و شمال هاي واقع در مرکز

  میلی متر بوده است. 10 تا بارش
  

  

  
  با بازه مشابه بلند مدت در استان اصفهان 1401ماه  آذر. اختالف بارش تجمعی 2شکل 

  

   



 اصفهاناداره کل هواشناسی استان 
 

٦ 
 

  01-09شماره بولتن 

 1401ماه آذر 

  1401ماه  آذرتحلیلی بر وضعیت دماي استان در 
  

 اطالعات دماي استان و مقایسه با بلند مدت 
  

ماه امسال نسبت به بلند مدت براي الف آذر ، بلند مدت و اخت1401ماه کمینه، بیشینه و میانگین در آذر  ي) اطالعات دما2در جدول (

 نسبت به بلند مدت در آذر بوده کهدرجه سلسیوس  8دماي میانگین استان اصفهان هاي استان اصفهان نمایش داده شده است. شهرستان

   درجه سلسیوس افزایش داشته است. 6/1 ،ماه

  

  1401ماه  آذرهاي استان اصفهان در . اطالعات دمایی استان و شهرستان2جدول 
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  01-09شماره بولتن 

 1401ماه آذر 

درجه سلسیوس  9/1درجه سلسیوس بوده که در مقایسه با بلند مدت  7/2برابر  1401ماه  دماي حداقل استان اصفهان در آذر میانگین

درجه سلسیوس  4/1درجه سلسیوس بوده که نسبت به بلند مدت  4/13در این ماه میانگین دماي حداکثر استان نیز  است. تر شدهگرم

داشته است. بیشترین هاي استان نسبت به بلند مدت افزایش ، میانگین دماي کمینه در کلیه شهرستان1401ماه  در آذر تر شده است.گرم

درجه سلسیوس  6/2درجه سلسیوس و سمیرم  7/2برابر  فریدون شهرهاي نسبت به بلند مدت در شهرستان میانگین دماي کمینهافزایش 

   بوده است.

نسبت به بلند  میانگین دماي بیشینهبیشترین افزایش . هاي استان افزایش داشته استدر کلیه شهرستاننیز در این ماه، میانگین دماي بیشینه 

  درجه سلسیوس بوده است. 1/2به میزان  دگلو  آران و بیدرجه سلسیوس  3/2بیابانک  و خورهاي رستانمدت در شه

 1/3فریدون شهر درجه سلسیوس و کمترین دماي میانگین نیز در شهرستان  4/11بیابانک  و خور در شهرستان دماي میانگینبیشترین 

   درجه سلسیوس بوده است.

درجه سلسیوس افزایش  6/1درجه سلسیوس بوده که نسبت به بلند مدت  7/1در شهرستان اصفهان میانگین دماي کمینه  1401ماه  در آذر

درجه سلسیوس افزایش داشته  8/0درجه سلسیوس بوده که نسبت به بلند مدت  5/13داشته است. میانگین دماي بیشینه شهرستان اصفهان 

  داشته است.درجه سلسیوس افزایش  2/1درجه سلسیوس بوده که نسبت به بلند مدت  6/7فهان دماي میانگین شهرستان اصاست. 
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 1401ماه آذر 

  دماهاي حدي استان اصفهان و مقایسه با بلند مدت 
  

حداکثر مطلق  ماه نمایش داده شده است. آذرهاي استان اصفهان در ) اطالعات دماي کمینه مطلق و بیشینه مطلق ایستگاه3در جدول (

دماي بیشترین  درجه سلسیوس بوده است. -1/4 شهر اصفهان در این ماهحداقل مطلق درجه سلسیوس و  8/22شهر اصفهان در این ماه 

مدت آن ایستگاه می باشد.  است که مشابه مقدار حدي بلند درجه سلسیوس 6/28 با دماي بیابانک و خور ایستگاه ماه در آذر درحداکثر 

  ست.ا به ثبت رسیدهدرجه سلسیوس  -0/8 میمه ایستگاهدر یز نحداقل دماي کمترین 

  

 

  مدت با بلند 1401ماه آذر هاي استان اصفهان در حدي ایستگاه دماي مقایسه . 3 جدول
  

  شهرستان  ردیف
در  حداکثر مطلق آذر  حداکثر مطلق

  مدت بلتد
  حداقل مطلق

در  آذرحداقل مطلق 

  مدت بلتد

- ١٣ ٤٫١- ٢٣٫٤ ٢٢٫٨  سنجی)اصفهان (ازن  1  

-١٠٫٢ ٠٫١- ٢٤٫٦ ٢١٫٨ اردستان  2  

-٧٫٤ ١٫٢ ٢٨٫٦ ٢٨٫٦ بیابانکخورو  3  

-١٦٫٨ ٧٫٣- ١٩٫٢ ١٦٫٠ داران  4  

-١٣٫٦ ٧٫٩- ٢٢٫٤ ٢٠٫٦ فرودگاه شهیدبهشتی  5  

-١٣٫٨ ٤٫٩- ٢٢٫٢ ١٨٫٤ شهرضا  6  

-٨٫٦ ٠٫٨- ٢٧ ٢٢٫٥ کاشان  7  

-١٢٫٨ ٤٫٠- ٢١٫٤ ١٨٫٢ گلپایگان  8  

 ١٦٫٨ ٨٫٠- ١٨٫٤ ١٦٫٤ میمه  9

- ١٣ ٣٫٢- ٢٤٫٨ ٢١٫٩ نایین  10  

-١١٫٦ ٢٫٢- ٢٢٫٥ ١٩٫٩ نطنز  11  

-٩٫٨ ١٫٦- ٢١٫٨ ٢١٫٣ نجف آباد  12  

- ١٣ ٥٫٧- ٢٣٫٢ ٢٣٫٢ کبوترآباد  13  

- ١٢ ٢٫٨- ١٧٫٦ ١٦٫٩ سمیرم  14  

- ١١ ٤٫١- ٢٠٫٤ ٢٠٫٤ مورچه خورت  15  

- ١٧ ٦٫١- ١٦٫٨ ١٣٫٩ شهر فریدون  16  

-١٠٫٢ ٤٫٨- ٢٢ ٢١٫٤ شهرزرین   17  

- ١٥ ٧٫٠- ١٨٫٦ ١٥٫٠ خوانسار  18  

- ١٢ ٥٫٤- ٢٤ ٢١٫٨ ورزنه  19  

-١٠٫٢ ٤٫٠- ٢٢ ٢٠٫٤ مبارکه  20  

-١٦٫٤ ٤٫٩- ١٧٫٣ ١٧٫٣ چادگان  21  

  واحد دما درجه سلسیوس می باشد.                         
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 1401ماه آذر 

  استانهاي شهرستانمیانگین دماي  بنديپهنه 
  

 شمال وشرق شمال، نمایش داده شده است. مطابق شکل دماي میانگین در  1401ماه  آذرنگین استان در دماي میابندي پهنه) 3در شکل (

ي از جنوب استان ستان و مناطق محدودامال غرب ش غرب، هایی ازاست. در بخش بودهدرجه سلسیوس  15تا  10بین استان شرق 

درجه  10تا  5استان بین و جنوب شرق دماي سایر مناطق استان عمدتا در مرکز  میانگیندرجه سلسیوس و  5تا  0دما بین  میانگین

  سلسیوس بوده است.

  

 
  

  در استان اصفهانبر حسب درجه سلسیوس  1401ماه  آذرمیانگین دماي ندي بپهنه. 3شکل 
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  مدت استان نسبت به بلندهاي شهرستاناختالف میانگین دماي بندي پهنه
  

دماي  ،مناطق استان اکثردر  نمایش داده شده است. 1401ماه  آذراستان در  با بلند مدت دماي میانگین اختالف بندي) پهنه4در شکل (

، هاي اردستانفریدون شهر و بخش هایی از شهرستان هاياي از شهرستانبخش عمدهدر  بیشتر بوده است. مدت میانگین نسبت به بلند

اند. عمده پهنه شهرستان اصفهان و گلپایگان و درجه سلسیوس افزایش دما داشته 5/3تا  5/2بین  دگلو بی بیابانک و آران و نایین، خور

- درجه سلسیوس افزایش دما داشته 5/1تا  5/0شهر و میمه، نایین، نطنز، شهرضا و نایین بین بخش هایی از شهرستان هاي برخوار، شاهین

درجه سلسیوس بوده است. تنها در بخش محدودي از  5/2تا  5/1بین  انگین با بلند مدتاختالف دماي می اند. در سایر مناطق استان

  شهرستان کاشان، دما در حد بلند مدت خود بوده است.

  

 
  

  در استان اصفهانبر حسب درجه سلسیوس با بلند مدت  1401ماه  آذر. اختالف میانگین دماي 4شکل 

 

   



 اصفهاناداره کل هواشناسی استان 
 

١١ 
 

  01-09شماره بولتن 

 1401ماه آذر 

  1401 ماه آذر در اصفهان تحلیلی بر وقوع باد در استان
  

  استان همدیديهاي ایستگاهدر باد  وضعیت سمت و سرعت  
   

ایستگاه همدیدي در محدوده شهرستان اصفهان  چهارایستگاه همدیدي در سطح استان،  23به دلیل گستردگی استان اصفهان و وجود 

ایستگاه ، ایستگاه شرق اصفهان (فرودگاه شهید بهشتی) سنجی (اصفهان)،ها عبارتند از: ایستگاه ازناست. این ایستگاهتحلیل شده 

 آباد.تحقیقات هواشناسی کشاورزي کبوترآباد و ایستگاه تحقیقات هواشناسی کشاورزي نجف

ر مت 2/2ماه  آذرمتر بر ثانیه بوده است. میانگین سرعت بادهاي ایستگاه اصفهان در  2/2ماه  آذرمیانگین سرعت باد در استان اصفهان در 

جهت وزش باد غالب، ماه  آذربوده است. در ایستگاه اصفهان در متر بر ثانیه)  2تا  5/0(آرام فراوانی وقوع باد نیز، باد بر ثانیه و بیشترین 

متر بر ثانیه و بیشترین  2/2 ماه آذرمیانگین سرعت بادهاي ایستگاه فرودگاه شهید بهشتی (شرق اصفهان) در بوده است. شمال غربی 

جنوب  ،ماه آذرمتر بر ثانیه) بوده است. در ایستگاه فرودگاه شهید بهشتی، جهت وزش باد غالب در  5تا  2فراوانی وقوع باد، باد مالیم (

 آرامنی وقوع باد، باد بیشترین فراوا وثانیه  بر متر 6/1 ماه حدود فصل آذرمیانگین سرعت بادهاي ایستگاه کبوترآباد در ی بوده است. قرش

میانگین  بوده است. غربی شمال شرقی و ،جهت وزش باد غالبماه  آذردر ایستگاه کبوترآباد در متر بر ثانیه) بوده است.  2تا  5/0(

متر بر ثانیه) بوده  5تا  2(مالیم بر ثانیه بوده و بیشترین فراوانی وقوع باد، باد  متر 3/2ماه حدود  آذرآباد در سرعت بادهاي ایستگاه نجف

  بوده است. شمال شرقی، ماه آذرآباد جهت وزش باد غالب در است. در ایستگاه نجف

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 اصفهاناداره کل هواشناسی استان 
 

١٢ 
 

  01-09شماره بولتن 

 1401ماه آذر 

  1401 ماه اصفهان در آذر استان همدیدي هايسمت و سرعت باد در ایستگاه. 4جدول 

  

  نام ایستگاه

  حداکثر باد  باد غالب

  سمت

  (جهت)

  درصد وقوع

  در ماه
  سمت (درجه)

  سرعت

)m/s(  

  6  260  68  شمال غربی   اصفهان

  7 310  80 جنوب شرقی   فرودگاه شهید بهشتی

  7  240  52  شمال شرقی و غربی  کبوترآباد

  12  230  83 شمال شرقی  آبادنجف

  3 300  59 جنوب غربی  کاشان

  5  260  84  شمال غربی  داران

  8  20  71  شمالی   کابانخوروبی

  7  180  57  جنوبی  اردستان

  9  230  73  شمال غربی  نایین

  6  220  52  غربی  شهرضا

  6  30  80  شرقی  گلپایگان

  9  200  46  شمال شرقی  نطنز

  4  270  91  جنوب شرقی و غربی   میمه

  7  45  62 شمال غربی  مورچه خورت

  7  230  68  جنوب شرقی  چادگان

  8  270  47  شرقی   چوپانان

  8  270 67  جنوب شرقی  خوانسار

  5  290  72  غربیشمال   دهق

  9  270  5/77  غربی  شهرفریدون

  7  60  53  شرقی  ورزنه

  7  50  47 شمال شرقی  مبارکه

  4  220  73 جنوب شرقی  زرین شهر

  7  300  48  جنوب شرقی  سمیرم

  

  

  

  

  

  



 اصفهاناداره کل هواشناسی استان 
 

١٣ 
 

  01-09شماره بولتن 

 1401ماه آذر 

  

  هاي همدیدي استان اصفهانگلباد ایستگاه   

  

  

  

  
  ناصفهاسنجی ازنگلباد ایستگاه     شهید بهشتی فرودگاهگلباد ایستگاه 

      

  

  

  
  آبادگلباد ایستگاه نجف    گلباد ایستگاه کبوترآباد

  

   1401 ماه آذر در آبادسنجی، کبوترآباد و نجفهاي فرودگاه شهید بهشتی، ازن. گلباد ایستگاه5شکل 

  

  

  

  

  

  

  



 اصفهاناداره کل هواشناسی استان 
 

١٤ 
 

  01-09شماره بولتن 

 1401ماه آذر 

  

  

  

  

  
  چوپانان    چادگان    اردستان

          

  

  

  

  

  
  شهر فریدون    دهق    داران

          

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
    

  مبارکه    میمه    ابانک خوروبی

          

 

  

  

  

  
  نطنز    نائین    خورتمورچه

  1401 ماه آذر در نطنز ن وخورت، ناییمبارکه، مورچه، شهر، خوروبیایانک، میمه هاي اردستان، چادگان، چوپانان، داران، دهق، فریدون. گلباد ایستگاه6شکل 



 اصفهاناداره کل هواشناسی استان 
 

١٥ 
 

  01-09شماره بولتن 

 1401ماه آذر 

  

  

  

  

  
  خوانسار    گلپایگان    کاشان

          

  

  

  

  

  
  ورزنه    شهرضا    سمیرم

          

    

  

    

      شهرزرین    
  

  1401 ماه آذر در شهرهاي کاشان، گلپایگان، خوانسار، سمیرم، شهرضا، ورزنه و زرین. گلباد ایستگاه7شکل 

  

  

  

 
 



 اصفهاناداره کل هواشناسی استان 
 

١٦ 
 

  01-09شماره بولتن 

 1401ماه آذر 

  1401ماه  آذردر  استان حلیلی بر وضعیت خشکسالیت
  

  

 سه ماهه   SPEI استان براساس شاخصبندي خشکسالی هواشناسی در سطح پهنه    

 
درگیر خشکسالی به ویژه در  ماهه بیانگر آن است که وسعت پهنه هايسه   SPEIپهنه بندي خشکسالی هواشناسی بر اساس شاخص

در  داشته است همچنین وسعت پهنه هایی که وضعیت نرمال و ترسالی دارند مناطق شمالی و شرقی استان نسبت به ماه گذشته افزایش

ویژه در مناطق شمالی و شرقی استان می باشد به ه ماه ب هاي موثر طی آذر سایر مناطق کاهش یافته است که علت آن عدم وقوع بارش

هاي اردستان و آران و بیدگل و نطنز در  هاي عمده اي از مساحت شهرستان و بیابانک و بخشخور نحوي که تمامی وسعت شهرستان

میاندشت نرمال و ترسالی خفیف و و تمامی وسعت شهرستان بوئین خشکسالی در وضعیت  .د قرار داردوضعیت خشکسالی بسیار شدی

 سر می برند. ه نرمال ب در وضعیت و خوانسار شهر هاي سمیرم، شهرضا، دهاقان، فریدون بخش عمده اي از وسعت شهرستان

سه ماهه بیانگر خشکسالی هواشناسی بوده و نشان دهنده وضعیت  SPEIالزم به ذکر است که پهنه بندي خشکسالی با شاخص 

هاي جاري و زیر زمینی نمی  هاي کشاورزي و منابع آب خشکسالی کشاورزي (میان مدت) و هیدرولوژیک (بلند مدت) موثر بر بخش

 باشد.   

  

  
  

 1401 ماه آذر، دوره سه ماهه تا پایان SPEIبندي خشکسالی(کوتاه مدت) هواشناسی در استان اصفهان براساس شاخص پهنه. 8شکل 



 اصفهاناداره کل هواشناسی استان 
 

١٧ 
 

  01-09شماره بولتن 

 1401ماه آذر 

 

  1401ماه  آذري استان در همدیدتحلیل 
  

) 2023فوریه  -2022(دسامبر بهمن تا آذر هاينشان می دهد در ماه 1401ماه  بررسی الگوهاي هواشناسی در مقیاس کلی مربوط به آذر 

شمال و شرق اقیانوس آرام شمالی، جنوب آمریکاي شمالی، شرق آسیا و  در hPa 500 سطح ژئوپتانسیلی ارتفاع مثبت بیشینه نابهنجاري

 گیري الگويآفریقا (جنوب دریاي مدیترانه) قرار دارد. شکلاسکاندیناوي و نابهنجاري منفی بر روي شمال کانادا، گرینلند و شمال

عربستان و نابهنجاري مثبت بر روي شمال اروپا همراه با  جزیره شبه -آفریقا محدوده شمال روي منفی در سطوح میانی جو بر نابهنجاري

این، شرایط نرمال تا  بر عالوه کرد. را تسهیل ایران جنوبی مناطق از زابارش هايعبور سامانه الگوي بالکینگ بر روي اروپا، امکان

 در ايجبهه هايگیري سامانهشکل فراوانی به  منجر ايحاره اطلس اقیانوس شرق در hPa 500سطح  ژئوپتانسیلی ارتفاع منفی نابهنجاري

 شد .  منطقه این

 

  
  

  1401در ماه هاي آذر تا بهمنوضعیت ارتفاع ژئوپتانسیلی  .9 شکل

 
 سامانه هاي جويمحدود  با گذراستان ) ماه نشان می دهد به علت ایجاد الگوهاي بالکینگ (بندالی رسی الگوهاي هواشناسی طی آذربر

همچنین طی این ماه به سبب ایجاد شرایط پایداري و وقفه حاصل شده بین فعالیت یک سیستم تا سیستم بعدي شرایط  وده است.بمواجهه 

  افزایش غلظت آالینده هاي جوي مهیا گردید. 

ه ب داردماه نشان از نفوذ و ریزش توده هواي سرد از عرض هاي شمالی به داخل کشور  بررسی نقشه هاي هواشناسی طی روز نهم آذر

 ،آنزبانه هاي میلی باري در نواحی شمال خزر به صورت یک سلول بسته دیده می شود و  1030فشار  پر) 10مطابق شکل (که  طوري

با مطابق  نیز میلی باري 850نقشه  در .را تحت تاثیر خود قرار داده است و استانکشور کل منطقه مرکزي  ،میلی باري 1020و  1024

فشار ایجاد فرارفت هواي سرد در  تفاع بر روي خزر دیده می شود و گردش واچرخندي حول این مرکز پررا یک مرکز پر ،سطح زمین



 اصفهاناداره کل هواشناسی استان 
 

١٨ 
 

  01-09شماره بولتن 

 1401ماه آذر 

 500نقشه در نشان می دهد. قسمت هاي مرکزي تحت تاثیر گرادیان دمایی قرار نداشته است.  را نیمه شمالی کشور و تا حدودي استان

ژئوپتانسیل متر بر دریاي  5640فعالیت یک مرکز کم ارتفاع با پربند بسته  زمیانی جو طی این رودر الیه هاي ) 11(شکل میلی باري 

ناشی از آن در قسمت هاي ارتفاعی پشته ، این مرکز کم ارتفاعوابسته به به سبب عمیق شدن تراف  .مدیترانه و دریاي سیاه دیده می شود

منطقه مورد نظر در جلوي جبهه گرم قرار  ،مرکز کم ارتفاع با توجه به شکل گیري سیستم جبهه اي ناشی از این مرکزي دیده می شود.

داشته و شرایط ابرناکی نیز مزید بر شرایط پایداري منطقه شده است. شرایط فرونشینی و ابرناکی و عدم وزش باد در الیه سطح زمین و 

سبب ایجاد رکود نسبی و پایداري جو طی این روز گردید. نقشه هاي سطوح فوقانی جو نیز طی این روز کاهش قابل  ،مجاور آن

نیز نشان می دهند. شرایط موجود منجر به افزایش قابل مالحظه غلظت آالینده هاي جوي و شاخص کیفیت هوا در  را مالحظه سرد باد

  کالن شهر اصفهان گردید. 

  

  
  

 1401آذر ماه  9 -ه سطح زمین نقش. 10 شکل



 اصفهاناداره کل هواشناسی استان 
 

١٩ 
 

  01-09شماره بولتن 

 1401ماه آذر 

  
  

  ماه آذر 9نقشه الیه میانی جو طی . 11شکل 

  
 داردسرد سیبري از نیمه شمال شرق بر روي کشور و استان  ماه نشان از ریزش جریانات پرفشار آذر 29بررسی نقشه هاي هواشناسی طی 

 که در شکل مذکور يالگو است. تحت تاثیر خود قرار داده به طور کامل را میلی باري قسمت هاي مرکزي 1020 که ایزوبار نحويه ب

میلی باري نیز مطابق سطح زمین  850بیانگر استقرار توده هواي سرد سنگین در سطح زمین بوده است. بررسی نقشه آمده است، ) 12(

. نقشه هاي الیه شود طقه مرکزي دیده می. فرارفت هواي سرد در منمی باشدژئوپتانسیل متر  1540ارتفاع با هسته  مرکز پر بیانگر استقرار

با  صورت موربه میانی جو طی این روز بیانگر فعالیت یک مرکز کم ارتفاع بر روي دریاي سیاه بوده است که تراف ناشی از آن ب

مورب در قسمت هاي  به صورت نیز پشته ناشی از آنبر روي جنوب غرب کشور واقع شده است و  جنوب غربی -محور شمال شرقی

شدت کاسته شده است. ه است. سرعت باد نیز در این الیه ب هوا شدهکه سبب ایجاد شرایط پایداري و فرونشینی قرار دارد مرکزي استان 

در اکثر که شاخص کیفیت هوا طی این روز  طوريه هاي جوي گردید به شرایط موجود منجر به پایداري و افزایش غلظت آالیند

  .در مرز ناسالم براي کل عموم قرار گرفتاي سنجش آلودگی هوا در کالن شهر اصفهان ه ایستگاه

  



 اصفهاناداره کل هواشناسی استان 
 

٢٠ 
 

  01-09شماره بولتن 

 1401ماه آذر 

  
  

  ماه آذر 29نقشه سطح زمین مربوط به . 12شکل 

  
  

  
  

  ماه آذر 29نقشه الیه میانی جو مربوط به . 13شکل 



 اصفهاناداره کل هواشناسی استان 
 

٢١ 
 

  01-09شماره بولتن 

 1401ماه آذر 

1401ماه  آذراستان طی  جوي در مخاطراتتحلیلی بر   

  

 بنديرنگ ت.خواهند داش والن در پیئها پیامی را براي مردم و مسز آندارد که هر کدام اهاي مختلفی هشدارهاي هواشناسی رنگ

. انجام دهند رووضعیت جوي پیش از پیش را اقدام مقتضیکرد که هاي مختلف و حتی مردم کمک خواهد هشدارها به دستگاه

اي خطر و خسارتی به دنبال خسارت آن است. اگر پدیدهبندي هشدارها ترکیبی از احتمال وقوع یک پدیده هواشناسی و میزان رنگ

هاي روزانه بینیگیرند و تنها در پیشهاي هشدار قرار نمیبندينداشته باشد و صرفا یک پدیده جوي معمولی باشد در هیچ کدام از دسته

هنگامی  وسیعی از شرایط جوي،هشدارهاي زرد براي طیف  رنگ زرد به معنی آگاهی است. .ها اشاره خواهد شدهواشناسی به آن

بایست از وجود پدیده جوي ولین میمسئاثرات منفی ضعیفی از جمله اختالل در سفرها در برخی نقاط ایجاد شود.  شوند کهصادر می

شود بینی میپیش ،در این نوع از هشداررنگ نارنجی به معنی آمادگی می باشد  .آگاه باشند و تدابیر الزم را در صورت نیاز اتخاذ نمایند

باش رنگ جهت آمادههاي احتمالی را سبب شود. هشدار نارنجی اي جوي اثرات منفی به دنبال داشته باشد و خسارتکه پدیده

که به معنی اقدام  هشدار قرمز رنگ باالترین سطح هشدار است .شودزا صادر میول براي مقابله با یک پدیده خسارتئهاي مسدستگاه

رو با صدور هشدار قرمز به از این هاي وسیعی به دنبال داشته باشدتتواند خساریک پدیده جوي می سطح هشدار است، در این

 .هاي جوي انجام دهنداقداماتی را براي کاهش خسارات وقوع پدیده تا شودهاي مختلف اعالم میدستگاه

و فراهم سازي تمهیدات آگاهی به منظور اطالع رسانی و پیشهشدار نارنجی  و سهسطح زرد هواشناسی شدار ه نهسال جاري  ماه آذر در

 .آورده شده است) 6و ( )5(ول ابراي پیشگیري از خسارات احتمالی صادر شده که به طور خالصه در جدالزم 

 
  

  1401ماه  آذر. هشدارهاي سطح زرد هواشناسی در 5جدول 
  

  منطقه اثر مخاطره  مخاطرهنوع   زمان اعتبار  تاریخ صدور  شماره هشدار

     کالن شهر اصفهان و مناطق صنعتی  هاي جويسکون نسبی و افزایش غلظت آالینده  10/9/1401تا  8/9/1401از   6/9/1401 55

56  12/9/1401  
تا  13/9/1401از 

16/9/1401  
  اکثر مناطق استان  بارش باران و برف

57  17/9/1401  
تا  17/9/1401از 

19/9/1401  
     کالن شهر اصفهان و مناطق صنعتی  هاي جوينسبی و افزایش غلظت آالیندهسکون 

58  19/9/1401  
تا  19/9/1401از 

20/9/1401  
  استانغرب و جنوب مناطق   و کاهش دما بارش باران و برف

59  20/9/1401  
تا  21/9/1401از 

23/9/1401  
     مناطق صنعتی کالن شهر اصفهان و  هاي جويسکون نسبی و افزایش غلظت آالینده

60  22/9/1401  
تا  23/9/1401از 

26/9/1401  
  اکثر مناطق استان   بارش باران و برف

     کالن شهر اصفهان و مناطق صنعتی  هاي جويسکون نسبی و افزایش غلظت آالینده   23/9/1401  23/9/1401  61

62 26/9/1401  
تا  28/9/1401از 

1/10/1401  
     کالن شهر اصفهان و مناطق صنعتی  هاي جويآالیندهسکون نسبی و افزایش غلظت 

63 28/9/1401  
تا  1/10/1401از 

3/10/1401  
  اکثر مناطق استان   بارش باران و برف



 اصفهاناداره کل هواشناسی استان 
 

٢٢ 
 

  01-09شماره بولتن 

 1401ماه آذر 

  

  1401ماه  آذرهواشناسی در . هشدارهاي سطح نارنجی 6جدول 

  

  منطقه اثر مخاطره  نوع مخاطره  زمان اعتبار  تاریخ صدور  شماره هشدار

     کالن شهر اصفهان و مناطق صنعتی  هاي جويسکون نسبی و افزایش غلظت آالینده  9/9/1401تا  9/9/1401از   8/9/1401 21

22  27/9/1401  
تا  28/9/1401از 

1/10/1401  
     کالن شهر اصفهان و مناطق صنعتی  هاي جويسکون نسبی و افزایش غلظت آالینده

23  29/9/1401  
تا  1/10/1401از 

3/10/1401  
  استان جنوب  و مناطق غرب   و کاهش دما باران و برفبارش 

  

  

   



 اصفهاناداره کل هواشناسی استان 
 

٢٣ 
 

  01-09شماره بولتن 

 1401ماه آذر 

  1401ماه  آذرهاي توسعه هواشناسی کاربردي استان طی گزارشی از فعالیت

  

  بازدید از نمایشگاه دستاوردهاي پژوهش و فناوري استان اصفهان 

 

از نمایشگاه دستاوردهاي پژوهش و فناوري  1401آذرماه  15کارشناسان محترم اداره تحقیقات هواشناسی کاربردي در تاریخ سه شنبه 

عمل آوردند. در حاشیه این بازدید آقاي دکتر ه برگزار گردید، بازدید ب استان اصفهان که توسط شهرك علمی و تحقیقاتی اصفهان

ت نموده و در سیدمسعود مصطفوي دارانی رییس اداره تحقیقات هواشناسی کاربردي اصفهان در مصاحبه تخصصی این نمایشگاه شرک

ت شهرك هاي اداره تحقیقات و اداره کل هواشناسی اصفهان را معرفی نمودند که مصاحبه مذکور در سای ها و پتانسیل این راستا فعالیت

  منعکس گردید. علمی و تحقیقاتی اصفهان 

  سخنرانی علمی آقاي دکتر احمدي کیا عضو هیئت علمی دانشکده فنی مهندسی دانشگاه اصفهان
  

 با موضوع: سخنرانی علمی آقاي دکتر احمدي کیا عضو هیئت علمی دانشکده فنی مهندسی دانشگاه اصفهان ناسبت هفته پزوهشبه م

صورت حضوري در سالن کنفرانس اداره کل ه ب 1401آذرماه  22تاریخ در  "راهکارهاي کنترل آلودگی هواي شهر اصفهان"

   انجام شد. هواشناسی اصفهان

در سالن اداره کل هواشناسی اصفهان جهت معرفی دستاوردهاي تحقیقاتی  برپایی میز پژوهشی

  گروه در هفته پژوهش

  

 
  

  حقیقات در هفته پژوهشکارشناسان اداره ت . فعالیت هاي14شکل 

 



 اصفهاناداره کل هواشناسی استان 
 

٢٤ 
 

  01-09شماره بولتن 

 1401ماه آذر 

  تقدیر و تشکر

  
  

خشکسالی و مدیریت به این وسیله مرکز تحقیقات هواشناسی کاربردي مراتب تقدیر و تشکر خود را از همکاران مرکز ملی  -1

هاي مورد استفاده در این بولتن که پس از تولید در مقیاس کشوري و بحران به سبب تهیه تعدادي از جداول، نمودارها و نقشه

 دارد. انجام برش استانی در اختیار این اداره کل قرارگرفته است ابراز می

و تمامی همکاران  یبابایآقاي نوید حاجی ،م اکرم پرندهنسرکار خاي همچنین از دهمکاران مرکز تحقیقات هواشناسی کاربر -2

 نمایند.استانی که به نحوي در تهیه اطالعات الزم براي تدوین آن نقش داشتند سپاسگزاري و تقدیر می

  همکاران این شماره:

 رپریسا ابونص -1

 سیمین باقري -2

   سید مسعود مصطفوي دارانی -3

    دارانیسید مسعود مصطفوي با مسوولیت آقاي دکتر 


