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  ٠١- ٠٦شماره بولتن 
 ١٤٠١ماه شهريور 

  

  چكيده
  
 ٥/٠معادل (درصد  ٢/٨٢آمار بلند مدت در مدت مشابه، نسبت به متر بوده كه  ميلي ١/٠بارش كل استان اصفهان در اين ماه، برابر با  

  .كاهش داشته است) متر ميلي
درجه  ٢/٠درجه سلسيوس بوده كه در مقايسه با بلند مدت  ١/١٧برابر  ١٤٠١ماه ميانگين دماي حداقل استان اصفهان در شهريور 

درجه سلسيوس گرمتر  ١/٠درجه سلسيوس بوده كه نسبت به بلند مدت  ٧/٣٢سلسيوس خنكتر شده؛ ميانگين دماي حداكثر استان نيز 

  .ده استش

 اصفهان در سنجي ايستگاه ازنميانگين سرعت بادهاي . متر بر ثانيه بوده است ٩/٢ماه  شهريورميانگين سرعت باد در استان اصفهان در 

 . بوده است) متر بر ثانيه ٥تا  ٢( ماليمباد ، نيز) درصد ٦/٤٥(فراواني وقوع باد متر بر ثانيه و بيشترين  ٨/١حدود شهريور 

سه ماهه بيانگر آن است كه مناطق درگير خشكسالي هواشناسي شديد و بسيار   SPEIبندي خشكسالي هواشناسي براساس شاخص پهنه
  .هاي استان نسبت به ماه گذشته كاهش يافته است شهرستان شديد در سطح استان در اكثر

در نيمكره شمالي، كمربند ) نوامبر -سپتامبر(آبان  -ميلي بار، براي دوره شهريور ٥٠٠، ارتفاع ژئوپتانسيلي سطح ١٤٠١ماه  در شهريور
پيامد چنين . شرق آسيا قرار دارد نوبحاره افزايش پيدا كرده و بيشينه آن در گستره شمال آفريقا تا ج نابهنجاري مثبت برروي منطقه جنب
  . هاي غربي از منطقه و كاهش بارش برروي فالت ايران حداقل در دو ماهه اول پاييز خواهد بود وضعيتي كاهش فراواني گذر سامانه

سارات آگاهي براي پيشگيري از خ هشدار سطح زرد هواشناسي و يك هشدار نارنجي به منظور اطالع رساني و پيش ٣در اين ماه 
  .است احتمالي صادر شده

در اين نشست جهت . با حضور مدير محترم توسعه هواشناسي كاربردي برگزار گرديد ٥نشست دبيران تهك ناحيه  ١/٦/١٤٠١در تاريخ 
 . ها بحث و گفتگو شد حقيقاتي استانتتر نمودن محصوالت مراكز  ارتقا عملكرد و كاربردي
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  ٠١- ٠٦شماره بولتن 
 ١٤٠١ماه شهريور 

 ١٤٠١ ماه شهريوربارش استان در  تحليلي بر وضعيت -١
  

  اطالعات بارش استان و مقايسه با سال گذشته و بلند مدت  - ١- ١
  

داشته  كاهش، نسبت به آمار بلند مدت در مدت مشابه بارش، ١٤٠١ماه  شهريوراستان اصفهان در اكثر مناطق  در ،)١(مطابق آمار جدول 
معادل (درصد  ٢/٨٢نسبت به آمار بلند مدت در مدت مشابه، متر بوده كه  ميلي ١/٠ين ماه، برابر با ابارش كل استان اصفهان در  .است

  .ش داشته استكاه )متر ميلي ٥/٠
 

  ١٤٠١ماه  شهريورهاي استان اصفهان در  اطالعات بارش استان و شهرستان. ١ جدول
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  ٠١- ٠٦شماره بولتن 
 ١٤٠١ماه شهريور 

  درصد تأمين بارش سال آبي استان  -٢- ١
  

. با بلند مدت مقايسه شده است ،)١(براساس اعداد آخرين ستون جدول  ١٤٠٠ - ١٤٠١ سال آبي دردرصد تامين بارش ) ١(در نمودار 
شهر،  اصفهان، برخوار، خميني هاي در شهرستانمطابق اين نمودار،  .استدرصد بوده  ٣/٧٨استان برابر در  درصد تامين سال آبي

بوده درصد  ٦٠كمتر از  ماه، شهريورتامين بارش در سال آبي جاري تا پايان  ، فالورجان و مباركه،شهر و ميمه شاهين ،خوروبيابانك
  .است

درصد بوده و در شهرستان سميرم نيز، تامين بارش  ٩٠تامين بارش سال آبي تقريبا باالتر از  و چادگان شهرضا ،هاي دهاقان در شهرستان
  .سال آبي به طور كامل انجام شده است

 

  
 

  هاي استان اصفهان در شهرستان بلند مدت مدت مشابه با ٣١/٦/١٤٠١تا  ١/٧/١٤٠٠ سال آبي در بازهدرصد تامين بارش مقايسه . ١نمودار 
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  ٠١- ٠٦شماره بولتن 
 ١٤٠١ماه شهريور 

  بندي مجموع بارش استان پهنه  -٣- ١

شمال نواحي هايي از  بخششكل در  اين مطابق .نمايش داده شده استاصفهان در سطح استان  ١٤٠١ماه  شهريوربارش در ) ١(در شكل 
هاي  هايي از شهرستان آباد و قسمت شهر و ميمه، خوانسار، شمال شهرستان نجف كاشان، شاهين هاي شهرستان(استان و غربي  غربي

بارش بين يك تا دو  هاي اصفهان، اردستان و نائين و نواحي كمي در شهرستان؛ )برخوار، گلپايگان، فريدن، فريدونشهر و چادگان
 .شته استمتر وجود دا ميلي

 

 
  

  استان اصفهان ١٤٠١ماه  شهريوربندي بارش تجمعي  پهنه. ١شكل 
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  ٠١- ٠٦شماره بولتن 
 ١٤٠١ماه شهريور 

  در استان نسبت به بلند مدت ،١٤٠١ماه  شهريور بندي اختالف بارش تجمعي پهنه  -٤- ١

مطابق اين شكل، . مايش داده شده استبا بازه مشابه بلند مدت در استان اصفهان ن ١٤٠١ماه  شهريوراختالف بارش تجمعي ) ٢(در شكل 
با (متر بوده است  ميلي ٢از  كمتردر بسياري از مناطق ، اصفهان استانسطح در با بازه مشابه بلند مدت  ١٤٠١ماه  شهريوربارش اختالف 

 ٤تا  ٢بين با بازه مشابه بلند مدت،  ١٤٠١ماه  شهريوراختالف بارش رنگ نقشه،  زردهاي  در قسمت). فيدس  توجه به راهنماي نقشه، رنگ
  .متر بوده است ميلي ١٠تا  ٤در منطقه كوچكي در جنوب شهرستان كاشان اين اختالف بارش بين  .متر بوده است ميلي

  

  
  

  با بازه مشابه بلند مدت در استان اصفهان ١٤٠١ماه  شهريوراختالف بارش تجمعي . ٢شكل 
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  ٠١- ٠٦شماره بولتن 
 ١٤٠١ماه شهريور 

  ١٤٠١ماه  شهريورتحليلي بر وضعيت دماي استان در  -٢
  

 اطالعات دماي استان و مقايسه با بلند مدت  -١- ٢
  

  ١٤٠١ماه  شهريوردر  هاي استان اصفهان اطالعات دمايي استان و شهرستان. ٢ جدول
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  ٠١- ٠٦شماره بولتن 
 ١٤٠١ماه شهريور 

ماه امسال نسبت به بلند مدت  شهريور، بلند مدت و اختالف ١٤٠١ماه  شهريوراطالعات دماي كمينه، بيشينه و ميانگين در ) ٢(در جدول 
  . هاي استان اصفهان نمايش داده شده است شهرستانبراي 

درجه  ٢/٠درجه سلسيوس بوده كه در مقايسه با بلند مدت  ١/١٧برابر  ١٤٠١ماه  شهريورميانگين دماي حداقل استان اصفهان در 
درجه سلسيوس گرمتر  ١/٠درجه سلسيوس بوده كه نسبت به بلند مدت  ٧/٣٢تر شده؛ ميانگين دماي حداكثر استان نيز خنكسلسيوس 

  .ده استش
ها واقع در غرب و جنوب استان، افزايش و در بيشتر شهرهاي شمالي استان  ، ميانگين دماي كمينه در اكثر شهرستان١٤٠١شهريور ماه در 

درجه  ١/١برابر  و فريدن هاي سميرم نسبت به بلند مدت در شهرستان ميانگين دماي كمينهافزايش بيشترين . كاهش داشته است
درجه  ٥/١و كاشان  ٧/١هاي تيران و كرون برابر  نسبت به بلند مدت در شهرستان ميانگين دماي كمينهو بيشترين كاهش  سلسيوس

   .بوده استسلسيوس 
 ينهبيشميانگين دماي بيشترين افزايش . داشته است ها افزايش و در برخي كاهش برخي شهرستاندر ينه بيشماه، ميانگين دماي  ايندر 

نسبت به بلند مدت  ميانگين دماي بيشينهدرجه سلسيوس و بيشترين كاهش  ٥/٠شهرستان آران و بيدگل برابر نسبت به بلند مدت در 
  .درجه سلسيوس بوده است ٥/٠ برابر خوانسار و شهرضاهاي  در شهرستان

درجه سلسيوس بوده  ٧/٣٢ و ميانگين دماي بيشينهدرجه سلسيوس  ٩/١٥ دماي كمينهميانگين در شهرستان اصفهان  ١٤٠١ماه  شهريوردر 
   .ته استداشش كاه ه سلسيوسدرج ٤/٠ نسبت به بلند مدتهر دو كه 

دماي كمترين  ودرجه سلسيوس  ٤/٢٧و نائين  ١/٢٨ خوروبيابانك، ٠/٢٩ آران و بيدگلهاي  در شهرستان دماي ميانگينبيشترين 
  .رجه سلسيوس بوده استد ٦٢/١٩ وكرون و تيران ومياندشت بوئين وسپس ٤/١٨فريدونشهر  هاي هرستانشميانگين نيز در 

دماي . درجه سلسيوس بوده است ٥/٠ رابرب فريدنو  سميرم، اردستانهاي  بيشترين افزايش دماي ميانگين در استان نيز در شهرستان
و دماي ش داشته كاهدرجه سلسيوس  ٤/٠ماه  شهريورنسبت به بلند مدت در درجه سلسيوس بوده كه  ٣/٢٤ميانگين شهرستان اصفهان 

  .ش داشته استدرجه سلسيوس كاه ١/٠ماه  شهريورنسبت به بلند مدت در درجه سلسيوس بوده كه  ٩/٢٤ميانگين استان اصفهان 
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 ١٤٠١ماه شهريور 

  دماهاي حدي استان اصفهان و مقايسه با بلند مدت   -٢- ٢
  

حداكثر  .ماه نمايش داده شده است شهريورهاي استان اصفهان در  اطالعات دماي كمينه مطلق و بيشينه مطلق ايستگاه) ٣(در جدول 
  . درجه سلسيوس بوده است ٢/١٣و حداقل مطلق اصفهان  ٤/٣٨مطلق شهر اصفهان در اين ماه 

 هاي  ايستگاهدر يز نحداقل دماي كمترين و  ٢/٤١كاشان ، ٢/٤٢ خوروبيابانك  هاي ايستگاه ماه در شهريور درحداكثر دماي بيشترين 
   .است به ثبت رسيدهدرجه سلسيوس  ٠/٨ ميمه و ٩/٧، چادگان ٤/٦ فرودگاه شهيد بهشتي

 
  ١٤٠١ماه  شهريورهاي استان اصفهان در  شهرستانحداقل مطلق و حداكثر مطلق دماي . ٣ جدول

  

  حداكثر مطلق   حداقل مطلق  شهرستان  رديف

  ٤/٣٨  ٢/١٣  )سنجي ازن(اصفهان   ١
  ٩/٣٨  ٠/١٧ اردستان  ٢
  ٢/٤٢  ٠/١٩ بيابانكخورو  ٣
  ٨/٣٠  ٨/٩ داران  ٤
  ٧/٣٦  ٤/٦ فرودگاه شهيدبهشتي  ٥
  ٤/٣٤  ٢/٨ شهرضا  ٦
  ٢/٤١  ٥/١٦ كاشان  ٧
  ٠/٣٤  ٢/١٣ گلپايگان  ٨
  ٢/٣٢  ٠/٨ ميمه  ٩

  ٢/٣٧  ٦/١٢ نايين  ١٠
  ٠/٣٤  ٥/١٦ نطنز  ١١
  ٧/٣٦  ٣/١٤ نجف آباد  ١٢
  ٤/٣٧  ٦/١٠ كبوترآباد  ١٣
  ١/٣٠  ٣/١٢ سميرم  ١٤
  ٣/٣٦  ٦/١٢ مورچه خورت  ١٥
  ١/٢٩  ٥/٨ فريدونشهر  ١٦
  ٤/٣٧  ٤/١٠ زرين شهر  ١٧
  ٠/٣٠  ٢/١٢ خوانسار  ١٨
  ٢/٣٧  ١/١٢ ورزنه  ١٩
  ٤/٣٧  ٠/١١ مباركه  ٢٠
 ٤/٣٢ ٩/٧ چادگان  ٢١
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 ١٤٠١ماه شهريور 

  استانهاي شهرستانميانگين دماي  بنديپهنه  - ٣- ٢
  

 و شرقي يمهمطابق شكل دماي ميانگين در ن. نمايش داده شده است ١٤٠١ماه  شهريورنگين استان در دماي ميابندي  پهنه) ٣(در شكل 
 بيشترين دماي ميانگين در .يابد استان، ميانگين دما كاهش ميو جنوب استان بيشتر بوده و با حركت به سمت غرب  شمالينواحي 

اي در  هايي در شمال و نواحي پراكنده آران و بيدگل، بخش  هايي از شمال شهرستان قسمت ،خوروبيابانك  شهرستانهايي از شرق  بخش
هايي از  بخشميانگين نيز در دماي بوده؛ كمترين  و نطنز هاي نائين محدودي در شهرستانهاي  مركز شهرستان اردستان و قسمت

 و ، بوئين و مياندشت، خوانسار، چادگان، تيران و كرون، شهرضا، دهاقانفريدونشهرشهر و ميمه،  شاهين كاشان، ،نطنزهاي  شهرستان
  .بوده است سميرم

  

 
  

  در استان اصفهان١٤٠١ماه  شهريورميانگين دماي ندي ب پهنه. ٣شكل 
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  مدت استان نسبت به بلندهاي شهرستاناختالف ميانگين دماي بندي  پهنه  - ٤- ٢
  

بيشترين افزايش دماي . نمايش داده شده است ١٤٠١ماه  شهريوراستان در  با بلند مدت دماي ميانگين اختالف بندي پهنه) ٤(در شكل 
در شمال شرقي شهرستان  قسمتينائين،  شهرستاننواحي شمالي هاي از  قسمتشمال شهرستان اردستان، در  ميانگين نسبت به بلند مدت

فريدن و خوانسار نيز مباركه، هاي  كوچك در شهرستانهايي  قسمتدر  .ستبوده او منطقه كوچكي در شهرستان مباركه آران و بيدگل 
  .درجه سلسيوس بوده است ٥/١بيش از  افزايش دماي ميانگين نسبت به بلند مدت

بيش از سال جاري، نسبت به بلند مدت مشابه،  شهريوردماي ميانگين در لنجان غرب  و تيران و كرون ،انكاش  شهرستاناز هاي  قسمت
  .ندا داشتهدما كاهش درجه سلسيوي  ٥/١

  

 
 

  با بلند مدت در استان اصفهان ١٤٠١ماه  شهريوراختالف ميانگين دماي . ٤شكل 
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  ٠١- ٠٦شماره بولتن 
 ١٤٠١ماه شهريور 

  ١٤٠١ شهريور در اصفهان تحليلي بر وقوع باد در استان - ٣
  

  استان همديديهاي ايستگاهدر باد  وضعيت سمت و سرعت    -١-٣
   

ايستگاه همديدي در محدوده و  ٤ايستگاه همديدي در سطح استان، در اين تحليل تنها به  ٢٣به دليل گستردگي استان اصفهان و وجود 
فرودگاه شهيد (سنجي اصفهان؛ ايستگاه شرق اصفهان  ايستگاه ازن: ها عبارتند از اين ايستگاه. است مجاور شهرستان اصفهان پرداخته شده

 .آباد ؛ ايستگاه تحقيقات هواشناسي كشاورزي كبوترآباد و ايستگاه تحقيقات هواشناسي كشاورزي نجف)بهشتي

 اصفهان در سنجي ايستگاه ازنميانگين سرعت بادهاي . است متر بر ثانيه بوده ٩/٢ماه  شهريورميانگين سرعت باد در استان اصفهان در 

اصفهان در سنجي  ايستگاه ازندر . بوده است) متر بر ثانيه ٥تا  ٢( ماليمباد ، نيزفراواني وقوع باد متر بر ثانيه و بيشترين  ٨/١شهريور حدود 

 . بوده استجنوب شرقي جهت وزش باد غالب، اين ماه 

، باد متر بر ثانيه و بيشترين فراواني وقوع باد ١/٣شهريور حدود در ) شرق اصفهان(ميانگين سرعت بادهاي ايستگاه فرودگاه شهيد بهشتي 

  .  بوده است غربيشهريور ماه، ، جهت وزش باد غالب در اين ايستگاهدر . بوده است) متر برثانيه ٥تا  ٢(ماليم 

) متر بر ثانيه ٥تا  ٢( ماليم، باد بيشترين فراواني وقوع باد وثانيه  بر متر ٢/٢ شهريور حدودايستگاه كبوترآباد در  ميانگين سرعت بادهاي

  .بوده استجنوب شرقي جهت وزش باد غالب شهريور در ايستگاه كبوترآباد در . بوده است

) متر بر ثانيه ٥تا  ٢(ماليم ، باد بر ثانيه بوده و بيشترين فراواني وقوع باد متر ٨/٢شهريور  آباد درميانگين سرعت بادهاي ايستگاه نجف

  .بوده استشرقي و شمال شرقي ، شهريورآباد جهت وزش باد غالب در در ايستگاه نجف. بوده است
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  ٠١- ٠٦شماره بولتن 
 ١٤٠١ماه شهريور 

  

  ١٤٠١ماه  شهريور؛ هاي همديدي استان اصفهان در ايستگاهسمت و سرعت باد . ٤جدول 
  

  نام ايستگاه

  حداكثر باد  باد غالب

  )جهت( سمت
  درصد وقوع

  در ماه
  )درجه(سمت 

  سرعت

)m/s(  

  ٧  ٢٨٠  ٨٨  جنوب شرقي  اصفهان

  ١٣  ٢٢٠  ٧٦ غربي  فرودگاه شهيد بهشتي

  ٨  ٢٦٠  ٤٩ جنوب شرقي  كبوترآباد

  ١٤  ١٨٠  ٨١ شرق و شمال شرقي  آبادنجف

  ٨  ١٠٠  ٥/٥١  شمال شرقي  كاشان

  ١٠  ٣٢٠  ٨١ جنوب غربي  داران

  ٦  ٢٠  ٦/٦٧  شمال شرقي  خوروبيابانك

  ١١  ١٨٠  ٨٠  جنوبي  اردستان

  ٨  ٢٦٠  ٥/٦٤  شمال غربي  نايين

  ٩  ٣٠٠  ٥/٥٨ شمال شرقي  شهرضا

  ٨  ٥٠  ٦٨  شمال شرقي  گلپايگان

  ٥  ٥٠  ٧٦  شمال شرقي  نطنز

  ٧  ٣٠  ٦٣  جنوب شرقي و شمال غربي  ميمه

 ١٢  ٥٠  ٦٣ شمال غربي  مورچه خورت

  ١٣  ١٩٠  ٥/٦٦ جنوب شرقي  چادگان

  ٨  ٢٠  ٥/٥٨ شمال شرقي  چوپانان

  ١٠  ٣٢٠  ٧٣  شمال غربي  خوانسار

  ١٠  ٣٢٠  ٧١  شمال غربي  دهق

  ٧  ٢٩٠  ٧٨ جنوب شرقي  فريدونشهر

  ١٠  ٥٠  ٦٣  شمال شرقي  ورزنه

  ٩  ٢٤٠  ٥٦ شمال شرقي  مباركه

  ٣  ١٣٠  ٤٧ جنوب شرقي  زرين شهر

  ٩  ٢٩٠  ٥١  جنوب شرقي  سميرم

  

 

  

  

  

  



  ٠١- ٠٦شماره بولتن 
 ١٤٠١ماه شهريور 

  
  سنجي اصفهان گلباد ايستگاه ازن
  

  
  آباد گلباد ايستگاه نجف

  ١٤٠١ماه  شهريور؛ آباد نجف

 اصفهان

١٣ 

  اصفهاناستان  همديديهاي گلباد ايستگاه
  

  

  

  

گلباد ايستگاه ازن    فرودگاه شهيد بهشتيگلباد ايستگاه 
    

  

  

  

    گلباد ايستگاه كبوترآباد
  

نجفكبوترآباد و سنجي،  هاي فرودگاه شهيد بهشتي، ازن گلباد ايستگاه. ٥شكل 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

اصفهاناداره كل هواشناسي استان 

 

 

گلباد ايستگاه   - ٢-٣

گلباد ايستگاه 

گلباد ايستگاه كبوترآباد



  ٠١- ٠٦شماره بولتن 
 ١٤٠١ماه شهريور 

  

  
  چوپانان  
    

  

  

  فريدونشهر  
    

  
  
  
  
  
  
  
  
  
    

  مباركه  

    

  

  
  نطنز  

  ١٤٠١ماه  شهريور؛ خورت، نائين ونطنز ، مورچهك، ميمه و مباركه

 اصفهان

١٤ 

  

  

  
  چادگان    

    

  

  

  

  دهق  
    

  

  

  
  ميمه    خوروبيابانك

    

  

  

  
  نائين    خورت

  

ك، ميمه و مباركهانيادهق، فريدونشهر، خوروبيهاي اردستان، چادگان، چوپانان، داران، 

اصفهاناداره كل هواشناسي استان 

 

 

  

  اردستان
  

  داران
  

خوروبيابانك

  
  

خورت مورچه

هاي اردستان، چادگان، چوپانان، داران،  گلباد ايستگاه. ٦شكل 



  ٠١- ٠٦شماره بولتن 
 ١٤٠١ماه شهريور 

  

  
  خوانسار  
    

  

  
  ورزنه  
    

    

    

  ١٤٠١ماه  شهريور؛ شهر و زرين

 اصفهان

١٥ 

  

  

  
  گلپايگان  
    

  

  

  
  شهرضا  
    

  

 

  
  شهر زرين  

  

و زرين سميرم، شهرضا، ورزنه ،خوانسارن، گلپايگا، كاشانهاي  گلباد ايستگاه. ٧شكل 
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  كاشان
  

  سميرم
  

  

  

شكل 
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  ٠١- ٠٦شماره بولتن 
 ١٤٠١ماه شهريور 

  ١٤٠١ماه  شهريوردر  استان حليلي بر وضعيت خشكساليت   -٤
  

  سه ماهه   SPEI بندي خشكسالي هواشناسي در سطح استان براساس شاخصپهنه  -١-٤
  

سه ماهه بيانگر آن است كه مناطق درگير خشكسالي هواشناسي شديد و بسيار   SPEIبندي خشكسالي هواشناسي براساس شاخص پهنه
ويژه در مناطق ه هاي مناسب ب هاي استان نسبت به ماه گذشته كاهش يافته كه علت آن وقوع بارش شديد در سطح استان در اكثرشهرستان

كليه  به نحوي كه تقريباهاي اخير باعث وسعت ترسالي در مناطق مذكور گرديده  وقوع بارش. باشد غربي و جنوبي طي مرداد ماه مي
مياندشت، گلپايگان، خوانسار،  و هاي بوئين هايي از شهرستان هاي فريدن، فريدونشهر وچادگان ترسالي بوده و در بخش مساحت شهرستان

جان، شهرضا اصفهان، سميرم، نائين و اردستان نيز ترسالي مشاهده شهر و ميمه، كاشان، نطنز، تيران و كرون، دهاقان، لن آباد، شاهين نجف
نحو ه جز خوروبيابانك، نائين، آران و بيدگل و كاشان به ها ب وسعت مناطق خشكسالي شديد و بسيار شديد در كليه شهرستان .گردد مي

  .چشمگيري كاهش يافته است
سه ماهه بيانگر خشكسالي هواشناسي بوده و نشان دهنده وضعيت خشكسالي  SPEIبندي خشكسالي با شاخص  زم به ذكر است كه پهنهال 

  .باشد هاي جاري و زيرزميني نمي هاي كشاورزي و منابع آب موثر بر بخش) بلند مدت(و هيدرولوژيك ) ميان مدت(كشاورزي 
 

  
  

 ١٤٠١ شهريوران يتا پا، دوره سه ماهه SPEIبراساس شاخص  بندي خشكسالي هواشناسي در استان اصفهان پهنه. ٨شكل 

 
  



 اصفهاناداره كل هواشناسي استان 
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  ٠١- ٠٦شماره بولتن 
 ١٤٠١ماه شهريور 

   ١٤٠١ماه  شهريوري استان در همديدتحليل    -٥
 

ميلي بار، براي دوره  ٥٠٠، ارتفاع ژئوپتانسيلي سطح ١٤٠١ماه  دهد در شهريورهاي هواشناسي در مقياس كلي نشان ميبررسي نقشه
حاره افزايش پيدا كرده و بيشينه آن در  در نيمكره شمالي، كمربند نابهنجاري مثبت برروي منطقه جنب) نوامبر -سپتامبر(آبان  -شهريور

هاي غربي از منطقه و  فراواني گذر سامانه چنين وضعيتي كاهشپيامد  .)٩شكل (شرق آسيا قرار دارد  گستره شمال آفريقا تا جنوب
خاتمه ديرهنگام سامانه موسمي هند و تقويت آن نسبت به . كاهش بارش برروي فالت ايران حداقل در دو ماهه اول پاييز خواهد بود

تر  جنوبي هاي حاره برروي فالت ايران و گسترش ديرهنگام جت قطبي به عرض  نشيني ديرهنگام پرفشار جنب موجب عقب ،نرمال
 ).٩ل شك(شود  مي

  

  
  

  ) ٢٠٢٢ر نوامبتا  سپتامبر( ١٤٠١ آبانتا  شهريورميلي بار؛ دوره  ٥٠٠بيني نابهنجاري ارتفاع ژئوپتانسيل سطح  پيش. ٩شكل 
  

دهد كه شرايط تداوم نابهنجاري منفي دماي سطح آب اقيانوس  همچنين بررسي وضعيت آب اقيانوس آرام در بخش حاره اي نشان مي
آرام تا نيمه پاييز سال ادامه خواهد داشت كه با توجه به رخداد النيناي ضعيف در دو سال گذشته، تداوم سه ساله النينا و ادامه آن در 

حال،  نيبا ا. در محدوده فاز خنثي تا النيناي ضعيف قرار دارد) انسو(جنوبي نوسان  -حال حاضر النينو در .سال جاري مورد انتظار است
سه برابر (درصد است  ٧٠حدود  ٢٠٢٢در اواخر سال  La Niña لياحتمال تشكدهند كه  هاي اقليمي نشان مي مدل رياخ ياندازها  چشم

اي  حارهآرام  انوسيمركز اقبراي را ميانگين تر از  اما خنك ،يخنث يدما ،يمورد بررساقليمي مدل از هفت مدل  چهار ).ياحتمال عاد
 سال كتبرتا ا. دهند يا بيشتر از آن را نشان مي )لسيوسدرجه س -٨/٠( نايمقدار آستانه الن. ابدي يپتامبر ادامه مكه تا س كنند يم ينيب شيپ

 دو). ١٠شكل (كنند  بيني مي پيش فراتر ناياز مقدار آستانه الن اي، حارهآرام  انوسياقمركز در را ها  SSTچهار مدل از هفت مدل  ،جاري
 .بود لسيوسدرجه س  -١٥/١ آگوست ١٤به  يهفته منته يشاخص برااين مقدار  نيآخر. استدر فاز منفي  )IOD( هند انوسياق يقطب

خنك  يها يناهنجار .كمتر از آن بوده است اي) لسيوسدرجه س  -٤/٠(آستانه مقدار از اواسط ژوئن به طور مداوم  IODمقدار شاخص 
 انوسيدر سراسر شرق اق SST فيضعگرم  يها يكه ناهنجار يوجود دارد، درحال قايبه شاخ آفر كيهند نزد انوسياق يغرب در شمال
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  ٠١- ٠٦شماره بولتن 
 ١٤٠١ماه شهريور 

هند با  انوسيدما در سراسر اق يها يدر ناهنجارآشكار  شيو كي جاديا. ادامه دارد ايو استرال يبه اندونز كينزد يها هند، از جمله آب
احتماال تا ماه  IOD يمنف داديكه رو دهند ينشان مي بررس مورداقليمي پنج مدل  هر. هند سازگار است انوسياق يقطب دو يمنف داديرو

  .دهند يرا نشان م IODشاخص  ريمقاد عيها كاهش سر تا دسامبر، همه مدلو نوامبر ادامه خواهد داشت 
  

  
  

  ) ٢٠٢٢سپتامبر تا نوامبر ( ١٤٠١؛ دوره شهريور تا آبان ميانگين تغييرات دماي دريا نسبت به بلند مدتبيني  پيش. ١٠شكل 
  

كه اجازه روي استان بوده هنجاري مثبت ارتفاع ژئوپتانسيل بر هاي هواشناسي در مقياس سينوپتيكي نيز بيانگر افزايش بي بررسي نقشه
طي اين ماه در سطح  يپديده قابل توجه ترتيببدين . برروي كشور و استان محدود كرده است را هاي غربي و امواج راسبي ورود سامانه

  . گيرد تنها مواردي كه منجر به صدور هشدارهاي هواشناسي در سطح زرد شد مورد بررسي قرار مي و استان گزارش نگرديد
  

  
  

  ١٥ utc؛ ساعت ١٤٠١شهريور  ١٩نقشه فشار در سطح زمين؛ . ١١شكل 
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  ٠١- ٠٦شماره بولتن 
 ١٤٠١ماه شهريور 

مورد  اند كه داراي الگوهاي مشابه بوده ٢٩/٦/١٤٠١و  ١٩/٦/١٤٠١ هاي مربوط به تاريخهاي هواشناسي در سطوح پايين و مياني جو  نقشه
هاي  و شرق تا قسمت ياز جنوب شرق يمركز بسته كم فشار ،ماه شهريور ١٩نقشه سطح زمين مربوط به تاريخ  در. بررسي قرار گرفت

برروي  )ميلي بار ١٠٠٠(مركز اين الگوي فشاري . )١١ل شك(است تحت تاثير خود قرار داده را و مناطق مركزي  شدهمركزي كشيده 
اين الگوي فشاري . قرار داشته است غربي تا شمال يبا راستاي جنوب شرق ميلي بار ١٠٠٥ بسته شده  و هم فشار كرمانجنوب استان 

و شمال  ينفوذ جريانات پرفشار سرد از سمت شمال غرب ،زمان با استقرار اين جريانات هم. استبيانگر استقرار جريانات گرم در منطقه 
  . شود مشاهده ميسمنان  استاناصفهان و استان فشاري مناسبي در نواحي شمال  شيو. نيز وجود داشتهاي مركزي  كشور به قسمت

  

 
  

  ١٥ utc؛ ساعت ١٤٠١شهريور  ١٩؛ تراز مياني جونقشه . ١٢شكل 
  

سته شده و امكان نفوذ خارج از مرزهاي ايران ب يِ جنوب غربدر  دكامترژئوپتانسيل  ٥٩٢يك مركز پرارتفاع با پربند بسته ) ١٢(در شكل 
 شارش هاي ناشي از. درياي خزر شكل گرفته است يشمال شرق سمتدر  نيز يكم ارتفاع مركز. جريانات به داخل كشور نبوده است

سمنان و شمال  استاندر  الگوي حاصل سبب ايجاد گراديان فشاري. است شده كشيدهمناطق جنوبي درياي خزر تا  ،مركز كم ارتفاع اين
  .اردستان و نايين گرديد وبيانك،هاي خور نفوذ و انتقال گرد و خاك به شهرستان باعثده و شاصفهان استان 

زش باد شديد موقتي ، صاعقه، ورعد و برق ،مراه با رگباررشد ابرهاي همرفتي ه ،شدمورد ديگري كه منجر به صدور هشدار هواشناسي 
 سطح زمين در هاي هواشناسي بررسي نقشه. بود ١٤٠١ ام تا سي ام شهريور ٢٨روز از گرد و خاك محلي در بعدازظهر و اويل شب  و

شارش ) ١٣(در شكل . استان بوده است يو غرب يهاي جنوب گيري و نفوذ جريانات كم فشار در قسمت بيانگر شكل ،شهريور ام ٢٩روز 
هاي مركزي ديده مي شود كه عامل  استان و گسترش آن به قسمت يو جنوب غرب يهاي جنوب در قسمت ناشي از جريانات كم فشار

هاي شمالي و  در عرض ينيز مركز كم ارتفاع) ١٤شكل (نقشه اليه مياني جو . گردد گيري جريانات همرفتي محسوب مي مهمي در شكل
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و اين  اين مركز، ايران و استان اصفهان را تحت تاثير قرار دادههاي ناپايدار  امواج كم دامنه و شارش. دهد را نشان مي باالتر از درياي سياه
  . شديد شدباد هاي رگباري در مناطق جنوبي همراه با گرد و خاك محلي و وزش  شرايط منجر به بارش

  

  
  

  ١٢ utc؛ ساعت ١٤٠١شهريور  ٢٩ر سطح زمين؛ نقشه فشار د. ١٣شكل 
  

  
  

 ١٢ utc؛ ساعت ١٤٠١شهريور  ٢٩از مياني جو؛ ترنقشه . ١٤شكل 
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  ١٤٠١ماه  شهريورجوي دراستان طي  مخاطراتتحليلي بر     - ٦
  

آگاهي براي پيشگيري از خسارات  به منظور اطالع رساني و پيش هشدار نارنجي يكهواشناسي و هشدار سطح زرد  ٣اين ماه  در
  :آورده شده است )٦(و  )٥(احتمالي صادر شده كه به طور خالصه در جدول 

  

  ١٤٠١هشدارهاي سطح زرد هواشناسي در شهريور ماه . ٥جدول 
  

  منطقه اثر مخاطره  نوع مخاطره  زمان اعتبار  تاريخ صدور  شماره هشدار

   ٢١/٦/١٤٠١ تا ١٩/٦/١٤٠١  ١٦/٦/١٤٠١   ٤٣
،  خيزش گرد و خاك و تا شديدشديد نسبتا وزش باد 

  موقتيكاهش ديد 
  مناطق شمال شرقي، شرقي و مركزي   

  ٢٥/٦/١٤٠١ تا ٢٤/٦/١٤٠١  ٢٣/٦/١٤٠١  ٤٤
،  خيزش گرد و خاك و تا شديدشديد نسبتا وزش باد 

  موقتيكاهش ديد 
  مناطق شرقي و شمال شرقي 

  ٣١/٦/١٤٠١تا  ٦/١٤٠١//٢٨  ٢٨/٦/١٤٠١  ٤٥
رگبارو رعد و برق، احتمال وقوع صاعقه، وزش باد 
شديد موقتي گاهي با گرد و خاك محلي، زمان رخداد 

  ساعات بعدازظهر و اوايل شب
  نيمه غربي و جنوبي استان     

  
  ١٤٠١ماه  شهريورهشدارهاي سطح نارنجي هواشناسي در . ٦جدول 

  

  منطقه اثر مخاطره  نوع مخاطره  اعتبار زمان  تاريخ صدور  شماره هشدار

   ١/٦/١٤٠١تا  ٣٠/٦/١٤٠١  ٢٩/٦/١٤٠١  ١٦
رگبارو رعد و برق، احتمال وقوع صاعقه، وزش 
باد شديد موقتي گاهي با گرد و خاك محلي، 

  زمان رخداد ساعات بعدازظهر و اوايل شب
  نيمه غربي و جنوبي استان   

  

  ١٤٠١ماه  شهريورهاي توسعه هواشناسي كاربردي استان طي  گزارشي از فعاليت - ٧
  

  يگيري ازن استراتوسفر اندازه - ١- ٧
  

در سنجي و جو باالي اصفهان  در مركز ازن (Ozonesonde) توسط دستگاه ازن سوند ،م ازنتعيين توزيع قائ ١٤٠١ شهريور ٢٩در تاريخ 
 ٣٥-١٥در ارتفاع حدود  ،استراتوسفر هدر ناحيبيشتر ازن . انجام شدشرايط جوي باد ماليم، نيمه ابري همراه با ابرهاي كومولونيمبوس 

. استكيلومتري از سطح زمين  ٢٥تا  ٢٠در استراتوسفر پائيني در ارتفاع  گازبيشترين مقدار اين . شود تشكيل ميكيلومتري از سطح زمين 
هاي فوتوشيميايي شركت كرده و با جذب تابش خورشيدي در بخش در اين اليه بايد به ميزاني باشد كه بتواند در واكنش غلظت ازن

  . دآور فرابنفش، از عبور آن به سمت زمين جلوگيري كنزيان
مشاهده  )١٥(شكل در  .كه مقدار خوب و قابل قبولي است بودهدابسون  ٢/٢٣٦گيري شده،  جو كه در اين روز اندازهمقدار ازن كلي 

كيلومتري از سطح زمين روي  ٢٥در ارتفاع بوده و ميلي پاسكال  ١٣ مقدار ١٤٠١شهريور  ٢٩بيشينه غلظت ازن استراتوسفري در  ،شودمي
  .داده است

از ) باد نسبتا شديد(متر بر ثانيه  ٧/١٠عت باد و سر ميلي بار ٦/٢٥زير صفر و فشار هواي  سلسيوسدرجه  ٥٤در اين ارتفاع دماي جو 
  . جهت شرقي بوده است
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  )  ٢٠٢٢ سپتامبر ٢٠( ١٤٠١ شهريور ٢٩سنجي اصفهان؛ نيمرخ قائم ازن در ايستگاه ازن. ١٥شكل 
  

دما در ارتفاعي كه بالن . دقيقه طول كشيد ٩٩مدت زمان پرواز بالن . كيلومتري از سطح زمين باال رفت ٣٦بالن تا ارتفاع نزديك به 
در غرب شهر ) باد نسبتا شديد(متر بر ثانيه  ٥/٩سرعت  باو با باد شمالي  ميلي بار ٥فشار هوا  ؛زير صفر سلسيوسدرجه  ٣٦منفجر شد 

  .دهد نقشه مسير حركت بالن ازن سوند را نمايش مي) ١٦(شكل . افتاداصفهان به زمين 
  

  
  

  سنجي اصفهان نقشه مسير حركت بالن ازن سوند از ايستگاه ازن. ١٦شكل 
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  نشست تهك -٢- ٧
  

جهت در اين نشست . ه هواشناسي كاربردي برگزار گرديدبا حضور مدير محترم توسع ٥نشست دبيران تهك ناحيه  ١/٦/١٤٠١در تاريخ 
 . ها بحث و گفتگو شد تر نمودن محصوالت مراكز نحقيقاتي استان ارتقا عملكرد و كاربردي

 

 
  

  ١٤٠١؛ اول شهريور ٥نشست دبيران تهك ناحيه . ١٧شكل 
  

 گلبادمعرفي  - ١پيوست 
  

سه مشخصه اصلي شاخص باد را  و باشدنطقه ميمهاي باد در يك ش مشخصات و ويژگيلباد، نمودار و شكلي اقليم شناختي براي نمايگ
هايي كه براي شاخص باد انجام شده ني وقوع باد، تعداد ديدبانيامنظور از فراو. جهت بادو  فراواني وقوع باد، سرعت باد: دهدنمايش مي

جهت باد، جريان و د شوباشد كه با نات يا متر بر ثانيه سنجيده ميسرعت باد نشانگر ميزان جريان هوا مي. و باد به وقوع پيوسته است
  . باشددهد كه يكي از جهات اصلي و فرعي ميغالب باد را نشان مي

ها نيز گل ؛دهددايره وسط اين گلباد ميزان باد آرام در يك منطقه را نمايش مي. باشدساختار كلي گلباد به شكل گل باز شده مي
  . ها نشانگر تعداد وقوع باد استطول گل ها، نشانگر سرعت باد وخامت گلض. نمايشگر سرعت و جهت باد است

هاي باد در روش دستي ابتدا شاخص. شود افزاري تهيه ميبه دو روش دستي و نرم وگردد نه ترسيم مييانه يا ماهياگلباد به صورت سال
ا نسبت به كل گرفته هشاخصمنطقه گرفته شده و تعداد فراواني باد، باد آرام، سرعت و جهت باد محاسبه شده و سپس درصد هر يك از 

افزاري بايد آمار و براي ترسيم گلباد به روش نرم. ددگرها برحسب اين درصد ترسيم ميميزان قطر دايره و طول و ضخامت گل .شودمي
افزار گلباد نرمافزار مورد استفاده در ترسيم نرم ترينعمده. افزار ويژه گلباد گرددتهيه شده و وارد نرم Excel اطالعات در يك فايل

WR-plot اند كه در دايره مركزي آن درصد فراواني وزش بادهاي هاي هم مركزي تشكيل شدهنمودارهاي به دست آمده از دايره. است
  . شود متر بر ثانيه نوشته مي ٥/٠كمتر از 

غربي  و شمال يغربي، غرب ، جنوب جنوبشرقي،  شرقي، شرقي، جنوب در هشت سمت شمال، شمال ها غالباهاي باد بر روي دايره سمت
آنگاه فراواني هر گستره . شوندبندي ميگروه دسته ٨هاي باد نيز براساس روش سازمان هواشناسي جهاني به سرعت. شود نمايش داده مي
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ديگر جمع شوند و هاي مختلف با يك اگر فراواني هر گستره در سمت. شود ها مشخص مي سرعت باد با توجه به سمت باد بر روي دايره
. رصد را نشان خواهد داد، و اين به اين معناست كه تعداد كل بادها لحاظ شده استد فراواني آرامه نيز به آن افزوده شود، حاصل صد

   .شونددشوار است زيرا اثرات محلي باعث تغييرات مهمي در جريانات هوا مي) توپوگرافي(فسير يك گلباد بدون نقشه برجستگي ت
هاي ورزشي و غيره، عدم استقرار ها، زمينهاي شهري، طراحي باند فرودگاهطراحيآمايش سرزمين، توان به بردهاي گلباد ميز كارا

  .سنجي براي استفاده از انرژي باد اشاره كرديابي جهت گسترش فضاي سبز، و امكانصنايع آالينده در جهت باد غالب منطقه، مكان
  

  تقدير و تشكر
  

مركز تحقيقات هواشناسي كاربردي مراتب تقدير و تشكر خود را از همكاران مركز ملي خشكسالي و مديريت  به اين وسيله -١
هاي مورد استفاده در اين بولتن كه پس از توليد در مقياس كشوري و  بحران به سبب تهيه تعدادي از جداول، نمودارها و نقشه

 . دارد است ابراز مي انجام برش استاني در اختيار اين اداره كل قرارگرفته

و تمامي همكاران  بابائي آقاي نويد حاجي ،م اكرم پرندهسركار خاني همچنين از دهمكاران مركز تحقيقات هواشناسي كاربر -٢
 .نمايند استاني كه به نحوي در تهيه اطالعات الزم براي تدوين آن نقش داشتند سپاسگزاري و تقدير مي

  

  :همكاران اين شماره
 مينا معتمدي -١

 سيمين باقري -٢

 سيد مسعود مصطفوي داراني -٣

 ليال اميني:  مسئوليتبا 


