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  ٠١- ٠٥شماره بولتن 
 ١٤٠١ماه مرداد 

  

  چكيده
  
ش افزايمتر  ميلي ٤/٩نسبت به آمار بلند مدت در مدت مشابه، متر بوده كه  ميلي ٩/٩، برابر با ١٤٠١مرداد در بارش كل استان اصفهان   

   .داشته است
درجه سلسيوس  ٢/١درجه سلسيوس بوده كه در مقايسه با بلند مدت  ٧/٢١برابر  ١٤٠١ماه ميانگين دماي حداقل استان اصفهان در مرداد 

  .درجه سلسيوس گرمتر شده است ٧/٠درجه سلسيوس بوده كه نسبت به بلند مدت  ٠/٣٦گرمتر شده؛ ميانگين دماي حداكثر استان نيز 
سنجي اصفهان در مرداد  ميانگين سرعت بادهاي ايستگاه ازن. متر بر ثانيه بوده است ٢/٣ميانگين سرعت باد در استان اصفهان در مرداد 

 . بوده است) متر بر ثانيه ٥تا  ٢(متر بر ثانيه و بيشترين فراواني وقوع باد نيز، باد ماليم  ٢ماه حدود 

سه ماهه بيانگر آن است كه مناطق درگير خشكسالي هواشناسي شديد و بسيار   SPEIبندي خشكسالي هواشناسي براساس شاخصپهنه
  . ق شرقي و شمالي نسبت به ماه گذشته افزايش يافته استشديد در سطح استان در مناط
شكل گرفته و در مواقعي كه فعاليت اين جريانات از  داد، جريانات گرم و مرطوب مانسونتير و مردر ويژه   همه ساله طي فصل تابستان به

در  .گردد كشور مهيا مي يو جنوب يجنوب شرق هاي واقع در مناطق شرايط نرمال خود فراتر رفته و تقويت گردند امكان نفوذ آن به استان
اي به داخل  جاري با توجه به تغيير مكان الگوهاي تابستانه نسبت به شرايط نرمال خود، امكان تزريق رطوبت از مناطق حارهسال ماه  مرداد

  . كشور و استان اصفهان ميسر گرديد
آگاهي براي پيشگيري از خسارات احتمالي  منظور اطالع رساني و پيشهشدار نارنجي به  ٤هشدار سطح زرد هواشناسي و  ٨در اين ماه 
  .استصادر شده 
در اين . سنجي و جو باالي اصفهان انجام شد در مركز ازن تعيين توزيع قائم ازن توسط دستگاه ازن سوند ١٤٠١مرداد ماه  ٢٧در تاريخ 

  . كه مقدار خوب و قابل قبولي است بودهدابسون  ١/٢٥٣مقدار ازن كلي جو روز 
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 ١٤٠١ماه مرداد 

 ١٤٠١ ماه مردادبارش استان در  تحليلي بر وضعيت -١
  

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

افزايش ، مشابهنسبت به آمار بلند مدت در مدت  وبوده  بارش، ١٤٠١ماه  مرداداستان اصفهان در اكثر مناطق  در ،)١(مطابق آمار جدول 
نسبت به آمار بلند مدت در مدت متر بوده كه  ميلي ٩/٩ين ماه، برابر با ابارش كل استان اصفهان  در  .بارش در اين ماه وجود داشته است

 )ميلي متر ٣/٢٦(و چادگان  )متر ميلي ١/٣٤(، فريدونشهر )متر ميلي ٣/٣٦( سميرمهاي  شهرستاناز  .ش داشته استافزايمتر  ميلي ٤/٩مشابه، 
 .گزارش شده استبيشترين بارش 

 

  ١٤٠١ماه  مردادهاي استان اصفهان در  اطالعات بارش استان و شهرستان. ١ جدول
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 ١٤٠١ماه مرداد 

  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 استدرصد  ٦٠كمتر از  ماه، مردادتامين بارش در سال آبي جاري تا پايان شهر و ميمه  خوروبيابانك و شاهين

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

 

  
 

  هاي استان اصفهان در شهرستان بلند مدت مدت مشابه با ٣١/٥/١٤٠١تا  ١/٧/١٤٠٠ سال آبي در بازهدرصد تامين بارش مقايسه . ١نمودار 
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 ١٤٠١ماه مرداد 

  بندي مجموع بارش استان پهنه  -٣- ١

در سطح  ،سابقه در دهه اخير هاي بي بارشاين ماه  .نمايش داده شده استاصفهان در سطح استان  ١٤٠١ماه  مردادبارش در ) ١(در شكل 
و ) شهرستان سميرم و بخشي از شهرستان شهرضا(در نواحي جنوبي استان ) ١(مطابق شكل . ناشي از فعاليت مانسون بوده است ،استان

شهر و  نطنز، شاهين، خوانسار، گلپايگانبوئين و مياندشت، هاي مباركه، لنجان، برخوار؛ چادگان، فريدونشهر،  هايي از شهرستان قسمت
ها در مدت زمان كوتاه در بسياري از مناطق سبب ايجاد  وقوع اين بارش .متر بوده است ميلي ٢٠بيش از ميمه، كاشان و داران بارش 

 .آب شد روان

 

 
  

  استان اصفهان ١٤٠١ماه  مردادبندي بارش تجمعي  پهنه. ١شكل 
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  در استان نسبت به بلند مدت ،١٤٠١ماه  مرداد بندي اختالف بارش تجمعي پهنه  -٤- ١

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

 ٢٠با بازه مشابه بلند مدت،  ١٤٠١بارش مرداد ماه اختالف هاي آبي رنگ نقشه،  در قسمت). هاي سبز و آبي به راهنماي نقشه، رنگ
  .متر يا بيشتر بوده است ميلي

  

  
  

  با بازه مشابه بلند مدت در استان اصفهان ١٤٠١ماه  مرداداختالف بارش تجمعي . ٢شكل 
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 ١٤٠١ماه مرداد 

  ١٤٠١ماه  مردادتحليلي بر وضعيت دماي استان در  -٢
  

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

  ١٤٠١ماه  مرداددر  هاي استان اصفهان اطالعات دمايي استان و شهرستان. ٢ جدول
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  ٠١- ٠٥شماره بولتن 
 ١٤٠١ماه مرداد 

، بلند مدت و اختالف مرداد ماه امسال نسبت به بلند مدت براي ١٤٠١اطالعات دماي كمينه، بيشينه و ميانگين در مرداد ماه ) ٢(در جدول 
  . هاي استان اصفهان نمايش داده شده است شهرستان

درجه سلسيوس  ٢/١درجه سلسيوس بوده كه در مقايسه با بلند مدت  ٧/٢١برابر  ١٤٠١ماه ميانگين دماي حداقل استان اصفهان در مرداد 
  .س گرمتر شده استدرجه سلسيو ٧/٠درجه سلسيوس بوده كه نسبت به بلند مدت  ٠/٣٦گرمتر شده؛ ميانگين دماي حداكثر استان نيز 

هاي شهرضا،  سپس در شهرستان ٧/١هاي اردستان و سميرم برابر  نسبت به بلند مدت در شهرستان دماي كمينهبيشترين افزايش ميانگين 
نسبت به بلند مدت نيز در شهرستان  دماي بيشينهبيشترين افزايش ميانگين . درجه سلسيوس بوده است ٦/١فريدن و مباركه برابر 

  .درجه سلسيوس بوده است ٣/١آباد برابر  هاي فالورجان، لنجان و نجف و سپس در شهرستان ٤/١برابر  شهر مينيخ
 درجه سلسيوس ١/١ درجه سلسيوس بوده كه نسبت به بلند مدت ٧/٢٠ دماي كمينهميانگين در شهرستان اصفهان  ١٤٠١ماه  مرداددر 
   .ته استداشش افزاي ه سلسيوسدرج ٤/٠ كه نسبت به بلند مدت درجه سلسيوس بوده ١/٣٦و ميانگين دماي بيشينه ايشافز

دماي كمترين  ودرجه سلسيوس  ٤/٣١و نائين  ٥/٣٢ خوروبيابانك، ٢/٣٣ آران و بيدگلهاي  در شهرستان دماي ميانگين بيشترين
رجه د ٨/٢٣و تيران و كرون  ٧/٢٣، چادگان ٤/٢٣، سميرم ٢/٢٣بوئين و مياندشت استان، و جنوبي هاي غربي  هرستانشميانگين نيز در 

  .سلسيوس بوده است
دماي . درجه سلسيوس بوده است ٣/١شهر، فريدن و مباركه به مقدار  هاي خميني بيشترين افزايش دماي ميانگين در استان نيز در شهرستان

و دماي سلسيوس افزايش داشته درجه  ٨/٠ماه  مردادنسبت به بلند مدت در درجه سلسيوس بوده كه  ٤/٢٨ميانگين شهرستان اصفهان 
  .درجه سلسيوس افزايش داشته است ٩/٠ماه  مردادنسبت به بلند مدت در درجه سلسيوس بوده كه  ٩/٢٨ميانگين استان اصفهان 
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  دماهاي حدي استان اصفهان و مقايسه با بلند مدت   -٢- ٢
  

حداكثر مطلق  .ماه نمايش داده شده است مردادهاي استان اصفهان در  ايستگاه اطالعات دماي كمينه مطلق و بيشينه مطلق) ٣(در جدول 
  . درجه سلسيوس بوده است ٤/١٦و حداقل مطلق اصفهان  ٤/٤٢شهر اصفهان در اين ماه 

 ميمه هاي  ايستگاهدر يز نحداقل دماي كمترين و  ٢/٤٤كاشان ، ٧/٤٨ خوروبيابانك  هاي ايستگاه ماه در مرداد درحداكثر دماي بيشترين 
   .است به ثبت رسيدهدرجه سلسيوس  ٩/١١ شهرضاو  ٧/١١ فرودگاه شهيد بهشتي، ٦/١٠

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

  

  حداكثر مطلق   حداقل مطلق  شهرستان  رديف

  ٤/٤٢  ٤/١٦  )سنجي ازن(اصفهان   ١
  ٦/٤٣  ٨/١٩ اردستان  ٢
  ٧/٤٨  ٠/٢٣ بيابانكخورو  ٣
  ٠/٣٦  ٩/١٢ داران  ٤
  ٠/٤١  ٧/١١ فرودگاه شهيدبهشتي  ٥
  ٢/٣٩  ٩/١١ شهرضا  ٦
  ٢/٤٤  ٠/٢٠ كاشان  ٧
  ٤/٣٩  ٦/١٥ گلپايگان  ٨
  ٦/٣٦  ٦/١٠ ميمه  ٩

  ٦/٤٠  ٦/١٥ نايين  ١٠
  ٣/٣٨  ٧/١٧ نطنز  ١١
  ٥/٤٢  ٣/١٧ نجف آباد  ١٢
  ٣/٤١  ٢/١٤ كبوترآباد  ١٣
  ٩/٣٤  ٥/١٥ سميرم  ١٤
  ٦/٤٠  ٤/١٥ مورچه خورت  ١٥
  ٢/٣٣  ٠/١٢ فريدونشهر  ١٦
  ٦/٤١  ٤/١٣ زرين شهر  ١٧
  ٠/٣٥  ٤/١٥ خوانسار  ١٨
  ٣/٤٢  ٤/١٤ ورزنه  ١٩
  ٠/٤١  ٩/١٣ مباركه  ٢٠
 ٥/٣٦ ٤/١٢ چادگان  ٢١
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  استانهاي شهرستانميانگين دماي  بنديپهنه  - ٣- ٢
  

  

 و شرقي يمهمطابق شكل دماي ميانگين در ن. نمايش داده شده است ١٤٠١ماه  مردادنگين استان در ميادماي بندي  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 

ميانگين نيز در دماي بوده؛ كمترين هايي از شهرستان اصفهان  و قسمت بيدگلآران و  نائين، اردستان و ،خوروبيابانكهاي  شهرستان
  .بوده است نوار باريكي در جنوب شهرستان سميرم و فريدونشهر كاشان، ،نطنزهاي  شهرستانهايي از  بخش

  

 
  

  در استان اصفهان١٤٠١ماه  مردادميانگين 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  مرداداستان در  با بلند مدت دماي ميانگين اختالف بندي پهنه) ٤(در شكل 
نائين، مناطق پراكنده در شهرستان  شهرستاننواحي شمالي هاي از  قسمتشمال شهرستان اردستان، در  ميانگين نسبت به بلند مدت

هاي مباركه، فريدن و  كوچك در شهرستانهايي  قسمتدر  .ستبوده ادر شمال شرقي شهرستان آران و بيدگل  قسمتي خوروبيابانك و 
  .درجه سلسيوس بوده است ٥/٢بيش از  خوانسار نيز افزايش دماي ميانگين نسبت به بلند مدت

شمال غرب و لنجان، غرب تيران و كرون، هايي از غرب و مركز  بخش ،انكاش  شهرستاناز جنوب شرقي و شمال غربي هاي  قسمت
سال جاري، نسبت به بلند  مرداددماي ميانگين در آباد  نجفهايي از غرب  بخشو  خوروبيابانكهايي جزيي از شمال  قسمتنطنز، مركز 

  .ندا داشتهجزئي مدت مشابه، كاهش 
  

 
 

  با بلند مدت در استان اصفهان ١٤٠١ماه  مرداداختالف ميانگين دماي . ٤شكل 
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١١ 
 

  ٠١- ٠٥شماره بولتن 
 ١٤٠١ماه مرداد 

  

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

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

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

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

سنجي اصفهان در مرداد  ميانگين سرعت بادهاي ايستگاه ازن. متر بر ثانيه بوده است ٢/٣ميانگين سرعت باد در استان اصفهان در مرداد 

اين  سنجي اصفهان در در ايستگاه ازن. بوده است) متر بر ثانيه ٥تا  ٢(متر بر ثانيه و بيشترين فراواني وقوع باد نيز، باد ماليم  ٢ماه حدود 

 . ماه، جهت وزش باد غالب، جنوب شرقي بوده است

متر بر ثانيه و بيشترين فراواني وقوع باد، باد  ٢/٣مرداد حدود در ) شرق اصفهان(ميانگين سرعت بادهاي ايستگاه فرودگاه شهيد بهشتي 

  .  بوده است جنوب شرقي مرداد، ، جهت وزش باد غالب در اين ايستگاهدر . بوده است) متر برثانيه ٥تا  ٢(ماليم 

بوده ) متر بر ثانيه ٥تا  ٢( ماليمبيشترين فراواني وقوع باد، باد  وبرثانيه  متر ٥/٢ مرداد حدودميانگين سرعت بادهاي ايستگاه كبوترآباد در 

  .بوده استجنوب شرقي  ،جهت وزش باد غالبمرداد در ايستگاه كبوترآباد در . است

بوده ) متر بر ثانيه ٥تا  ٢(ماليم بر ثانيه بوده و بيشترين فراواني وقوع باد، باد  متر ٣/٣مرداد  آباد درنجفميانگين سرعت بادهاي ايستگاه 

  .بوده استشرقي ، مردادآباد جهت وزش باد غالب در در ايستگاه نجف. است

 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 اصفهاناداره كل هواشناسي استان 
 

١٢ 
 

  ٠١- ٠٥شماره بولتن 
 ١٤٠١ماه مرداد 

 

  

  ١٤٠١ماه  مرداد؛ 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(  

  ٩  ٢٨٠  ٨١  جنوب شرقي  اصفهان

  ١١  ٦٠  ٥٧ جنوب شرقي  فرودگاه شهيد بهشتي

  ٩  ٢٥٠  ٧٢ جنوب شرقي  كبوترآباد

  ١٤  ١٠٠  ٦١ شرقي  آبادنجف

  ١١  ٤٠  ٥٢  شمال شرقي  كاشان

  ٧  ٤٠  ٦/٥٨ شمال شرقي  داران

  ٨  ٤٠  ٥/٤١  شمال شرقي  خوروبيابانك

  ١٦  ٢٠  ٢٨  جنوبي  اردستان

  ٩  ١٥٠  ٦/٣٧  شمال غربي  نايين

  ١٢  ٢٤٠  ٤٠ شمال شرقي  شهرضا

  ١٤  ٢٩٠  ٨٥  شمال شرقي  گلپايگان

  ٦  ٣٤٠  ٧٥  شمال شرقي  نطنز

  ٩  ١٢٠  ٥/٤٨  شمال شرقي و جنوب شرقي  ميمه

 ١٢  ٢٦٠  ٤٧  شمال شرقي  مورچه خورت

  ١٣  ٣٦٠  ٥/٥٤ جنوب شرقي  چادگان

  ١١  ٩٠  ٧٣ شرقي  چوپانان

  ١١  ٣٦٠  ٥٩  شمال غربي  خوانسار

  ١٠  ٧٠  ٥٢  شمال غربي  دهق

  ٨  ٢٨٠  ٦٨ جنوب شرقي  فريدونشهر

  ١١  ٤٠  ٤٨  شمال شرقي  ورزنه

  ٨  ١٨٠  ٧١ شمال شرقي  مباركه

  ٤  ١٨٠  ٩٠ جنوب شرقي  زرين شهر

  ٩  ٣٢٠  ٥٦  جنوب شرقي  سميرم

  

 

  

  

  

  



  ٠١- ٠٥شماره بولتن 
 ١٤٠١ماه مرداد 

  
  سنجي اصفهان گلباد ايستگاه ازن
  

  
  آباد گلباد ايستگاه نجف

  ١٤٠١ماه  مرداد؛ 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- ٠٥شماره بولتن 
 ١٤٠١ماه مرداد 

  

  
  چوپانان  
    

  

  
  فريدونشهر  
    

  
  
  
  
  
  
  
  
  
    

  مباركه  

    

  

  
  نطنز  

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

 اصفهان

١٤ 

  

  

  
  چادگان    

    

  

  

  
  دهق  
    

  

  

  
  ميمه    خوروبيابانك

    

  

  

  
  نائين    خورت

  

ك، ميمه و مباركهانيافريدونشهر، خوروبيهاي اردستان، چادگان، چوپانان، داران، دهق، 

اصفهاناداره كل هواشناسي استان 

 

 

  

  اردستان
  

  داران
  

خوروبيابانك

  
  

خورت مورچه

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



  ٠١- ٠٥شماره بولتن 
 ١٤٠١ماه مرداد 

  

  
  خوانسار  
    

  

  
  ورزنه  
    

    

    

  ١٤٠١ماه  مرداد؛ شهر زرينسميرم، شهرضا، ورزنه و 

 اصفهان

١٥ 

  

  

  
  گلپايگان  
    

  

  

  
  شهرضا  
    

  

  

  
  شهر زرين  

  

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

  سميرم
  

  

  

شكل 
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١٦ 
 

  ٠١- ٠٥شماره بولتن 
 ١٤٠١ماه مرداد 

  ١٤٠١ماه  مرداددر  استان حليلي بر وضعيت خشكساليت    -٤
  

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

بيانگر آن است كه مناطق درگير خشكسالي هواشناسي شديد ، )٨شكل (سه ماهه   SPEIبندي خشكسالي هواشناسي براساس شاخصپهنه
هايي از شمال شرقي، شرق و  خوروبيابانك؛ نائين؛ آران و بيدگل؛ نيمه شمالي كاشان؛ بخشو بسيار شديد در سطح استان در مناطق 

هايي از شرق و غرب  شآباد؛ بخ اصفهان؛ جنوب نجف جنوب غربي اردستان؛ شمال و شرق نطنز؛ جنوب شرقي، شمال شرقي و غربي
نسبت به ماه گذشته افزايش يافته است هايي از غرب سميرم  تيران و كرون؛ غرب دهاقان؛ جنوب غربي شهرضا و شمال شرقي و قسمت

مناطق درگير خشكسالي هواشناسي در مناطق غرب . باشدهاي مناسب در مناطق مذكور طي تير ماه ميكه علت آن عدم وقوع بارش
فريدونشهر، جنوب  غربي و شمال يغربجنوب و جنوب هايي از  بخشدر  ؛ به ويژهكاهش يافته از نظر وسعت و شدت قبل نسبت به ماه

جز ه ب ١٤٠١بدين ترتيب در پايان مرداد ماه . گرددترسالي مشاهده مي  هايي از شرق چادگان و غرب ميمه فريدن، شمال غرب و بخش
   . ر خشكسالي هواشناسي استان و شدت آن به نسبت ماه قبل افزايش يافته استمناطق غرب استان، وسعت مناطق تحت تاثي

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 منابع آبهاي كشاورزي و  موثر بر بخش) بلند مدت(و هيدرولوژيك ) ميان مدت(كشاورزي 

 

  
  

  ١٤٠١ مردادان ي، دوره سه ماهه تا پاSPEIبراساس شاخص  بندي خشكسالي هواشناسي در استان اصفهان پهنه. ٨شكل 
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١٧ 
 

  ٠١- ٠٥شماره بولتن 
 ١٤٠١ماه مرداد 

   ١٤٠١ماه  مردادي استان در همديدتحليل    -٥
 

 )مرداد تا مهر(ميلي بار براي سه ماهه  ٥٠٠ژئوپتانسيلي سطح دهد ارتفاع  نشان مي، )٩شكل (بررسي كلي الگوهاي جوي در مقياس كلي 
اين . دهد هاي مياني با بيشينه ارتفاعي برروي غرب آسيا نشان مي حاره تا عرض در نيمكره شمالي، كمربند نابهنجاري مثبت را در جنب

ي غربي از منطقه و كاهش بارش برروي فالت ها و بيش تا نيمه پاييز ماندگار است كه پيامد آن كاهش فراواني گذر سامانه حالت كم 
  .ايران حداقل تا دو ماهه اول پاييز خواهد بود

  

  
  

  ) ٢٠٢٢بر اكتتا  آگوست( ١٤٠١ر مهتا  مردادميلي بار؛ دوره  ٥٠٠بيني نابهنجاري ارتفاع ژئوپتانسيل سطح  پيش. ٩شكل 
  

حاكم است كه مانع اصفهان هاي مياني جو برروي خاورميانه، ايران و استان  اي در اليه مركز پرارتفاع جنب حاره فصل تابستان عموما در
ه كند ب بارشي را محدود مي هاي گيري ابر و فعاليت سامانه اين شرايط فرصت شكل. شود صعود هوا شده و فرونشيني بر جو حاكم مي

از اين رو . دهد ساليانه را به خود اختصاص ميدرصد بارش  ٢ناچيز و در حدود اصفهان كه ميزان بارش تابستانه در استان  طوري
هاي تير و مرداد، جريانات  ويژه طي ماه  همه ساله طي فصل تابستان به. نظمي همراه است با بي اي تابستانه در صورت وقوع معمواله بارش

ت از شرايط نرمال خود فراتر رفته ناشي از اقيانوس هند شكل گرفته و در مواقعي كه فعاليت اين جريانا) فصلي(گرم و مرطوب مانسون 
حتي در برخي مواقع اين  .گردد كشور مهيا مي يو جنوب يهاي واقع در مناطق جنوب شرق و تقويت گردند امكان نفوذ آن به استان

ن جريانات در هاي ثبت شده بر اثر اي ويژه به نيمه جنوبي آن نيز كشيده شوند ولي ميزان بارشه توانند به استان اصفهان ب جريانات مي
هايي كه شرايط صعود هوا مهيا گردد،  اين جريانات حاوي رطوبت فراواني هستند كه در مكان. قابل توجه نبوده است عمومااستان 

. باشد هاي اين جريانات مي هاي رگباري شديد همراه با رعد و برق از ويژگي ايجاد بارش. دهند ابرهاي ضخيم با ارتفاع باال تشكيل مي
   .هستندهاي رگباري  براي وقوع بارشمناسبي مكان  ،هاي فصلي ها و مناطق همجوار با رودخانه كوهستاني، ارتفاعات، مسيلمناطق 

اي به  جاري با توجه به تغيير مكان الگوهاي تابستانه نسبت به شرايط نرمال خود، امكان تزريق رطوبت از مناطق حارهسال ماه  در مرداد
شاهد تاثير  فعاليت  ٩/٥/١٤٠١لغايت يكشنبه  ٥/٥/١٤٠١از بعدازظهر روز چهارشنبه مورخ . ان ميسر گرديدداخل كشور و استان اصفه

عمده  .اي گرديد صورت موثرتري درگير اين سامانه حارهه بعدازظهر روز پنجشنبه استان ب. نسون برروي استان اصفهان بوديماسامانه م
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١٨ 
 

  ٠١- ٠٥شماره بولتن 
 ١٤٠١ماه مرداد 

بيشترين ميزان . مناطق كوهستاني و مستعد بوددر ويژه ه ب ،استان يو شرق ي، جنوبيغربهاي ثبت شده در استان مربوط به مناطق  بارش
 ٣٤متر، دوش خراط  ميلي ٤٦گرموك : سنجي استان طي عصر روز پنجشنبه شامل هاي باران متر از ايستگاه ميلي ٢٠بارش ثبت شده باالي 

متر  ميلي ٢٣متر، اله آباد  ميلي ٢٢متر، كرد عليا  ميلي ٣٠آباد  متر، ضرغام ميلي ٢٢متر، ونك  ميلي ٣٠متر، سواران  ميلي ٣٤متر، ظفرقند  ميلي
  . متر بوده است ميلي ٧/٢٠و چادگان  ٥/٢٦هاي سينوپتيك استان مربوط به سميرم  و بيشترين گزارش بارش ثبت شده از ايستگاه

. ها در مناطق غرب و جنوب استان اتفاق افتاد و عمده بارشتا حدي از ميزان بارش در نيمه شرقي كاسته  ٧/٥/١٤٠١طي روز جمعه مورخ 
متر، رزوه  ميلي ٢٢متر، عسگران  ميلي ٧٠متر، مراوند  ميلي ٥٥سنجي استان مربوط به مصير  هاي باران هاي ثبت شده ايستگاه بيشترين بارش

متر بوده  ميلي ٤/٨ ميلي متر و خوانسار ٤/٧، چادگان ٥/١٧هاي سينوپتيك ميمه  متر و در ايستگاه ميلي ٢٠متر و كرد عليا  ميلي ٢٧چادگان 
   .است

 ٤/٣٤هاي رخ داده مربوط به كمران  ها متمركز در غرب و جنوب استان بوده و بيشترين بارش طي روز شنبه نيز مشابه روز جمعه بارش
طي روز . متر بود ميلي ١/٢٢متر و ايستگاه فريدونشهر  ميلي ٣/١٧متر، سرداب سفلي  ميلي ١٤متر، اسفرجان  ميلي ٥/٤٧متر، هونجان  ميلي

 ٥/٤٧متر، هونجان  ميلي ٤/٣٤هاي دريافتي مربوط به كمران  نيز كشيده شد و بهترين بارش يها به مناطق شمال شرق يكشنبه مجددا بارش
  . متر بود ميلي ٥/٧متر و سپرو  ميلي ٩متر، تودشك  ميلي ٥٨متر، مراوند  ميلي

يك مركز بسته كم ، بيانگر فعاليت ٢٠٢٢جوالي  ٢٨ روز گرينويچ ١٢ در ساعت ،)١٠شكل (سطح زمين هواشناسي هاي  نقشهبررسي 
كشيده شده و مناطق  يو شرق تا غرب و جنوب غرب يتقويت شده و از سمت جنوب شرق در منطقه مانسوني به شدتاست كه فشار 

 ٦طي روز بار در منطقه مانسون بسته شده و  ميلي ٩٩٦مركز اين الگوي فشاري . فته استجمله استان اصفهان را در بر گراز ،مياني كشور
بيانگر توان تغذيه  ،فشاري از شرق تا مركز مناسب خطوط هم شيواين الگوي فشاري با . نيمه شرقي استان تحت تاثير قرار داده بود، مرداد

  .هاي جنوبي است نسبي رطوبت در تراز سطحي از سوي عرض
. نسوني قرار گرفتنداو جنوب غربي استان تحت تاثير جريانات گرم و مرطوب م يمناطق جنوب ،روز جمعه با تغير محور جريانات طي

هم زمان با . شرايط انتقال جريانات طي روز شنبه نيز مشابه روز جمعه بوده است و نيمه جنوبي استان تحت تاثير قرار گرفته است
مركز پرارتفاع جنب . نيز طي اين سه روز قابل توجه بوده است، )١١شكل (اليه مياني جو  ي هواشناسي درها هاي سطح زمين، نقشه نقشه
را و استان  نسون به داخل كشورااي نسبت به شرايط نرمال خود تضعيف پيدا كرده و امكان نفوذ جريانات گرم و مرطوب از منطقه م حاره

خود امكان انتقال  حركت واچرخنديغربي كشيده شده و با  -با محور شرقي بار ميلي ٩٩٢ مركز پرارتفاع با هسته. )١٢شكل ( داشته است
  .داشته استرا اي به داخل كشور و استان  جريانات از منطقه حاره

  
  



 اصفهاناداره كل هواشناسي استان 
 

١٩ 
 

  ٠١- ٠٥شماره بولتن 
 ١٤٠١ماه مرداد 

  
  

  ١٤٠١ماه  مرداد ٨و  ٧، ٦در روزهاي  سطح زمينفشار در نقشه . ١٠شكل 



 اصفهاناداره كل هواشناسي استان 
 

٢٠ 
 

  ٠١- ٠٥شماره بولتن 
 ١٤٠١ماه مرداد 

  
  

   ١٤٠١ماه  مرداد ٨و  ٧، ٦تغييرات ارتفاع در اليه مياني جو در روزهاي . ١١شكل 



 اصفهاناداره كل هواشناسي استان 
 

٢١ 
 

  ٠١- ٠٥شماره بولتن 
 ١٤٠١ماه مرداد 

  
  ١٤٠١مرداد  ٦ ؛نقشه انتقال رطوبت دراليه مياني جو. ١٢شكل 

 

  ١٤٠١ماه  مردادجوي دراستان طي  مخاطراتتحليلي بر     - ٦
  

آگاهي براي پيشگيري از خسارات احتمالي  به منظور اطالع رساني و پيش هشدار نارنجي ٤هواشناسي و هشدار سطح زرد  ٨اين ماه  در
  :آورده شده است )٦(و  )٥(صادر شده كه به طور خالصه در جدول 

  

  ١٤٠١هشدارهاي سطح نارنجي هواشناسي در مرداد ماه . ٥جدول 
  

  منطقه اثر مخاطره  نوع مخاطره  زمان اعتبار  تاريخ صدور  شماره هشدار نارنجي

٢/٥/١٤٠١  ١٢  
لغايت  ٦/٥/١٤٠١

٧/٥/١٤٠١   
وزش باد شديد  رگبارشديد باران، رعد و برق،

  موقتي، بارش تگرگ در مناطق مستعد

مناطق جنوبي، جنوب غربي، مركز استان 
، مناطق همجوار با )تر به ويژه مناطق جنوبي(

استان فارس و چهارمحال بختياري و 
  كهكيلويه و بوير احمد

٤/٥/١٤٠١  ١٣   
لغايت  ٦/٥/١٤٠١

٧/٥/١٤٠١   
وزش باد شديد  رگبارشديد باران، رعد و برق،

  موقتي، بارش تگرگ در مناطق مستعد
  نيمه شرقي استان

٦/٥/١٤٠١  ١٤   
لغايت  ٨/٥/١٤٠١

٩/٥/١٤٠١   
وزش باد شديد موقتي،  رگبار باران، رعد و برق،

  بارش تگرگ در مناطق مستعد
مناطق جنوبي و جنوب غربي و مناطق 

  همجوار با استان فارس

١٥/٥/١٤٠١  ١٥   
لغايت  ١٦/٥/١٤٠١

١٦/٥/١٤٠١   
وزش باد شديد موقتي،  رگبار باران، رعد و برق،

  بارش تگرگ در مناطق مستعد
مناطق جنوبي و غربي و همجوار با استان 

  چهارمحال بختياري وكهكيلويه و بوير احمد

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ١٤٠١ماه  مرداددر هواشناسي هشدارهاي سطح زرد . ٦جدول 
  

  منطقه اثر مخاطره  نوع مخاطره  زمان اعتبار  تاريخ صدور  زرد هشدار شماره



 اصفهاناداره كل هواشناسي استان 
 

٢٢ 
 

  ٠١- ٠٥شماره بولتن 
 ١٤٠١ماه مرداد 

   ٤/٥/١٤٠١تا  ٢/٥/١٤٠١  ١/٥/١٤٠١ ٣٥
 اي، لحظه تند باد، احتمال تا شديد شديدنسبتا  وزش باد

  خاك، كاهش ديد و كيفيت هوا و خيزش گرد
، شرق و منطقه مركزي يشمال شرق

  استان

  ٨/٥/١٤٠١تا  ٥/٥/١٤٠١  ٢/٥/١٤٠١ ٣٦
مناطق مستعد تگرگ ، در رگبار باران، رعد و برق، 

  وزش باد شديد موقتي، خيزش گرد و خاك 
شدت سامانه در  ،اكثر مناطق استان
  نيمه جنوبي استان

١٠/٥/١٤٠١  ٩/٥/١٤٠١ ٣٧  
احتمال مناطق مستعد در رگبار باران، رعد و برق، 

   تگرگ، وزش باد شديد موقتي 

مناطق جنوبي و مناطق  غربي،نيمه 
مجوار با استان چهارمحال بختياري ه

   و كهكيلويه و بويراحمد 

١٣/٥/١٤٠١ ٣٨  
لغايت  ١٥/٥/١٤٠١

١٨/٥/١٤٠١   
احتمال مناطق مستعد در رگبار باران، رعد و برق، 

   تگرگ، وزش باد شديد موقتي 

نيمه غربي و مناطق جنوبي و مناطق 
همجوار با استان چهارمحال بختياري 

   و كهكيلويه و بويراحمد 

١٥/٥/١٤٠١ ٣٩  
لغايت  ١٩/٥/١٤٠١

٢٠/٥/١٤٠١  
احتمال مناطق مستعد در رگبار باران، رعد و برق، 

   تگرگ، وزش باد شديد موقتي 
، مناطق جنوبي و مناطق نيمه غربي

  شمالي استان

١٧/٥/١٤٠١ ٤٠  
لغايت  ١٨/٥/١٤٠١

١٩/٥/١٤٠١  
  شمال، شرق و مناطق مركزي  استان  وزش باد شديد موقت ،و خاك خيزش و نفوذ گرد

١٩/٥/١٤٠١ ٤١   
لغايت  ٢١/٥/١٤٠١

٢٤/٥/١٤٠١  
مناطق مستعد در اي،  وزش باد شديد، تند باد لحظه

  خيزش گرد و خاك و كاهش ديد

مناطق شرقي استان و  ،نيمه جنوبي
هاي يزد و  مناطق همجوار با استان

  فارس

٢٤/٥/١٤٠١ ٤٢  
لغايت  ٢٥/٥/١٤٠١

٢٦/٥/١٤٠١   
وقوع تند باد احتمال ، تا شديدشديد  نسبتاوزش باد 

  موقتي، خيزش گرد و خاك و كاهش ديد اي لحظه
نيمه شرقي استان و مناطق همجوار 

  با استان يزد  

  

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

سنجي و جو باالي اصفهان  در مركز ازن )Ozonesonde( تعيين توزيع قائم ازن توسط دستگاه ازن سوند ١٤٠١ماه  مرداد ٢٧در تاريخ 
بيشترين . سطح زمين تجمع مي يابدكيلومتري از  ٣٥-١٥گاز ازن پس از تشكيل در ناحية استراتوسفر در ارتفاعات حدود  .انجام شد

غلظت ازن در اين اليه بايد به ميزاني باشد  .كيلومتري از سطح زمين مي باشد ٢٥تا  ٢٠مقدار اين تجمع در استراتوسفر پائيني در ارتفاع 
آن به سمت زمين  از عبور ،آور فرابنفش ي شركت كرده و با جذب تابش خورشيدي در بخش زيانيهاي فوتوشيميا كه بتواند در واكنش

   .جلوگيري كند
بيشينه غلظت . كه مقدار خوب و قابل قبولي است بودهدابسون  ١/٢٥٣شود مقدار ازن كلي جو مالحظه مي )١٣(همانگونه كه در شكل 

در اين ارتفاع . است بودهكيلومتري از سطح زمين  ٥/٢٦ميلي پاسكال در ارتفاع  ٤٢/١٤ مقدار به ١٤٠١مرداد  ٢٧ازن استراتوسفري در 
بالن تا ارتفاع . متر بر ثانيه از جهت شرقي بوده است ٤/٢١و سرعت باد  بار ميلي ٩/٢١فشار هوا  ؛زير صفر لسيوسدرجه س ٥٠دماي جو 
  . جي در  غرب اصفهان منفجر گرديدسن كيلومتري از ايستگاه ازن ٣٠كيلومتري از سطح زمين باال رفت و در مسافت  ٣٤نزديك به 

  



 اصفهاناداره كل هواشناسي استان 
 

٢٣ 
 

  ٠١- ٠٥شماره بولتن 
 ١٤٠١ماه مرداد 

  
  

  )  ٢٠٢٢آگوست  ١٨( ١٤٠١مرداد  ٢٧سنجي اصفهان؛ نيمرخ قائم ازن در ايستگاه ازن. ١٣شكل 
  

 بار؛ ميلي ٢/٧فشار هوا  ؛زير صفر سلسيوسدرجه  ٥/٣٢دما در ارتفاعي كه بالن منفجر شد . دقيقه طول كشيد ٧٨مدت زمان پرواز بالن 
هاي كشاورزي روبروي مسكن مهر منطقه فوالدشهر به زمين  در زمينبود و بالن نات بر ثانيه  ٥/١٤باد جنوب شرقي و سرعت باد جهت 

  .  افتاد

  
  

  سنجي اصفهان نقشه مسير حركت بالن ازن سوند از ايستگاه ازن. ١٤شكل 



 اصفهاناداره كل هواشناسي استان 
 

٢٤ 
 

  ٠١- ٠٥شماره بولتن 
 ١٤٠١ماه مرداد 

 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 شود باشد كه با نات يا متر بر ثانيه سنجيده ميسرعت باد نشانگر ميزان جريان هوا مي. و باد به وقوع پيوسته است
دايره وسط اين . باشدساختار كلي گلباد به شكل گل باز شده مي. باشددهد كه يكي از جهات اصلي و فرعي ميغالب باد را نشان مي

و ها، نشانگر سرعت باد خامت گلض. ها نيز نمايشگر سرعت و جهت باد استگل ؛دهدگلباد ميزان باد آرام در يك منطقه را نمايش مي
. شود افزاري تهيه ميبه دو روش دستي و نرم وگردد نه ترسيم مييانه يا ماهياگلباد به صورت سال. ها نشانگر تعداد وقوع باد استطول گل

هاي باد منطقه گرفته شده و تعداد فراواني باد، باد آرام، سرعت و جهت باد محاسبه شده و سپس درصد هر در روش دستي ابتدا شاخص
براي . ددگرها برحسب اين درصد ترسيم ميميزان قطر دايره و طول و ضخامت گل .شودا نسبت به كل گرفته ميهشاخصيك از 

افزار نرم ترينعمده. افزار ويژه گلباد گرددتهيه شده و وارد نرم Excel افزاري بايد آمار و اطالعات در يك فايلترسيم گلباد به روش نرم
اند كه در دايره هاي هم مركزي تشكيل شدهنمودارهاي به دست آمده از دايره. است WR-plotافزار گلباد نرممورد استفاده در ترسيم 

ها غالباً در هشت سمت هاي باد بر روي دايره سمت. شود متر بر ثانيه نوشته مي ٥/٠مركزي آن درصد فراواني وزش بادهاي كمتر از 
هاي باد نيز براساس سرعت. شود غربي نمايش داده مي و شمال يغربي، غرب ، جنوب بشرقي، جنو شرقي، شرقي، جنوب شمال، شمال

ها  آنگاه فراواني هر گستره سرعت باد با توجه به سمت باد بر روي دايره. شوندبندي ميگروه دسته ٨روش سازمان هواشناسي جهاني به 
 يكديگر جمع شوند و فراواني آرامه نيز به آن افزوده شود، حاصل صدهاي مختلف با  اگر فراواني هر گستره در سمت. شود مشخص مي

فسير يك گلباد بدون نقشه برجستگي ت. رصد را نشان خواهد داد، و اين به اين معناست كه تعداد كل بادها لحاظ شده استد
آمايش توان به ربردهاي گلباد ميز كاا .شونددشوار است زيرا اثرات محلي باعث تغييرات مهمي در جريانات هوا مي) توپوگرافي(

هاي ورزشي و غيره، عدم استقرار صنايع آالينده در جهت باد غالب منطقه، ها، زمينهاي شهري، طراحي باند فرودگاهطراحيسرزمين، 
  .سنجي براي استفاده از انرژي باد اشاره كرديابي جهت گسترش فضاي سبز، و امكانمكان

  

  تقدير و تشكر
  

وسيله مركز تحقيقات هواشناسي كاربردي مراتب تقدير و تشكر خود را از همكاران مركز ملي خشكسالي و مديريت به اين  -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 گرفته است ابراز ميانجام برش استاني در اختيار اين اداره كل قرار

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
 معتمديمينا  -١

 سيمين باقري -٢

 سيد مسعود مصطفوي داراني -٣

 ليال اميني:  مسئوليتبا 


