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  چکیده

  

ش افزایدرصد  3/101مدت در مدت مشابه، نسبت به آمار بلنداصفهان  بارش کل استان 1401ماه  آبان تا پایاناز ابتداي سال آبی جاري 

 بارشبجز آران و بیدگل، افزایش داشته است. استان اصفهان هاي تمامی شهرستاندر بارش نسبت به بلندمدت در این مدت  .داشته است

در آبان  داشته است. درصد افزایش 3/28نسبت به مدت مشابه در سال آبی گذشته نیز  آبان ماه در سال آبی جاري تا پایان استان اصفهان

 درجه سلسیوس افزایش داشته است. 1/1 ،آبان درجه سلسیوس بوده که نسبت به بلند مدت 7/13دماي میانگین استان اصفهان  ماه

درجه سلسیوس  6/1درجه سلسیوس بوده که در مقایسه با بلند مدت  8/7برابر  1401ماه میانگین دماي حداقل استان اصفهان در آبان 

درجه سلسیوس  7/0درجه سلسیوس بوده که نسبت به بلند مدت  5/19در این ماه میانگین دماي حداکثر استان نیز  است. شدهگرمتر 

بندي خشکسالی هواشناسی بر اساس پهنه متر بر ثانیه بوده است. 7/2ماه میانگین سرعت باد در استان اصفهان در آبان. گرمتر شده است

آن است که وسعت مناطق درگیر خشکسالی به ویژه در مناطق مرکزي، غربی و جنوب استان نسبت به ماه  سه ماهه بیانگر  SPEIشاخص 

 .گذشته کاهش و وسعت مناطقی که وضعیت نرمال و ترسالی دارند، افزایش یافته است

ي بصورت مستمر که گیري الگوهاي جوبه سبب شکل 1401دهد طی آبان ماه بررسی الگوهاي هواشناسی در مقیاس محلی نشان می

نسبت به وضعیت بارش باعث شد  گیري الگوهاي بندالی در منطقه همراه بوده است،ناشی از تغییرات جریانات جت قطبی و شکل

در آبان ماه سال جاري هفت هشدار هواشناسی سطح بارش ها عمدتا در نیمه جنوبی استان بوده است.  بلندمدت افزایش یابد و عمدتا

آگاهی و فراهم سازي تمهیدات الزم براي پیشگیري از خسارات احتمالی دار نارنجی به منظور اطالع رسانی و پیشزرد و چهار هش

  صادر شده است.

 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 اصفهاناداره کل هواشناسی استان 
 

٢ 
 

  01- 08شماره بولتن 

 1401ماه آبان 

 1401 ماهآبان بارش استان در  تحلیلی بر وضعیت -1
  

  اطالعات بارش استان و مقایسه با سال گذشته و بلند مدت  - 1- 1
  

نسبت به آمار  درصد بوده است که 3/29 بارش کل استان 1401ماه  آبان تا پایان جاري ابتداي سال آبیاز  )،1مطابق آمار جدول (

 2/232هاي شهرضا (بارش به ترتیب مربوط به شهرستان بیشترین افزایش ش داشته است.افزایدرصد  3/101مدت در مدت مشابه، بلند

استان اصفهان هاي تمامی شهرستان در آبان تا پایاناز ابتداي سال آبی جاري درصد) بوده است.  9/218میاندشت ( و درصد ) و بویین

  ، بارش نسبت به بلندمدت افزایش داشته است. بجز آران و بیدگل

  درصد افزایش داشته است. 3/28نیز  گذشتهسال آبی نسبت به مدت مشابه در  ماه آبان تا پایانسال آبی جاري در  استان اصفهان بارش
 

 

  1401ماه  آبانهاي استان اصفهان در . اطالعات بارش استان و شهرستان1 جدول
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  درصد تأمین بارش سال آبی استان  -2- 1
  

با بلند مدت مقایسه  ،)1براساس اعداد آخرین ستون جدول (تا پایان آبان ماه  1401-1402 سال آبی در) درصد تامین بارش 1در نمودار (

اصفهان بجز استان  هايشهرستانتمامی در مطابق این نمودار،  است.بوده  درصد 4/19استان برابر در  درصد تامین سال آبیشده است. 

   مقدار بلند مدت خود بوده است.ر از بیشت ماه،آبان تامین بارش در سال آبی جاري تا پایان در صد شهرستان آران و بیدگل 

 

 
  هاي استان اصفهانبا مدت مشابه بلند مدت در شهرستان 30/8/1401تا  1/7/1401. مقایسه درصد تامین بارش سال آبی در بازه 1نمودار 

  

  

  بندي مجموع بارش استان پهنه -3- 1
  

مناطق غربی استان شکل در  این مطابق نمایش داده شده است.اصفهان در سطح استان  1401ماه آبان بارش در بندي پهنه) 1در شکل (

 شامل و جنوب استان چادگان ،داران، گلپایگان هايهاي از شهرستانمیاندشت، خوانسار، بخشوبویینشهر، فریدونهاي شامل شهرستان

متر میلی 20کمتر از استان هایی از مرکز بخش وبارش در شرق، شمال، شمال شرق  اند.متر بارش داشتهمیلی 70بیش از  شهرستان سمیرم

 بوده است.
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  استان اصفهان 1401ماه آبان بندي بارش تجمعی . پهنه1شکل 

  
  

  در استان نسبت به بلند مدت ،1401ماه  آبان بندي اختالف بارش تجمعیپهنه -4- 1
  

مطابق این شکل، مایش داده شده است. مدت در استان اصفهان نبا بازه مشابه بلند 1401ماه آباناختالف بارش تجمعی ) 2در شکل (

هایی واقع در متر بوده است. پهنهمیلی 25در مناطق غرب و جنوب استان بیش از ، مشابه بلندمدتبا بازه  1401ماه آباناختالف بارش 

متر بوده است. براي مناطقی از شمال استان در شهرستان کاشان و آران و میلی 10تا  2شمال، مرکز و شرق استان کاهش بارش بین 

  متر هم بوده است.میلی 15تا  10بیدگل کاهش بارش بین 

  
  



 اصفهاناداره کل هواشناسی استان 
 

٥ 
 

  01- 08شماره بولتن 

 1401ماه آبان 

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

  

  1401ماه آبان تحلیلی بر وضعیت دماي استان در  -2
  

 اطالعات دماي استان و مقایسه با بلند مدت -1- 2
  

ماه امسال نسبت به بلند مدت براي اختالف آبان، بلند مدت و 1401ماه ي کمینه، بیشینه و میانگین در آبان) اطالعات دما2در جدول (

درجه سلسیوس بوده که نسبت به بلند مدت در  7/13دماي میانگین استان اصفهان هاي استان اصفهان نمایش داده شده است. شهرستان

درجه سلسیوس بوده  8/7برابر  1401ماه  ین دماي حداقل استان اصفهان در آبانمیانگ درجه سلسیوس افزایش داشته است. 1/1 ،آبان ماه

درجه سلسیوس بوده  5/19میانگین دماي حداکثر استان نیز  در این ماه است. درجه سلسیوس گرمتر شده 6/1که در مقایسه با بلند مدت 

   درجه سلسیوس گرمتر شده است. 7/0که نسبت به بلند مدت 

میانگین داشته است. بیشترین افزایش افزایش نسبت به بلند مدت هاي استان تان، میانگین دماي کمینه در کلیه شهرس1401ماه  در آبان

   درجه سلسیوس بوده است. 6/2و سمیرم درجه سلسیوس  8/2برابر  هاي شهرضانسبت به بلند مدت در شهرستان دماي کمینه

نسبت به بلند  میانگین دماي بیشینهبیشترین افزایش . افزایش داشته است ي استانهادر این ماه، میانگین دماي بیشینه در کلیه شهرستان

  درجه سلسیوس بوده است. 1/1لنجان و درجه سلسیوس  2/1به میزان  آران و بیدگل، خمینی شهر و فالورجانهاي مدت در شهرستان
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 4/8 بویین و میاندشت درجه سلسیوس و کمترین دماي میانگین نیز در شهرستان  9/16خوروبیابانک  در شهرستان دماي میانگینبیشترین 

هاي شهرضا، مبارکه و فالورجان در استان نیز در شهرستان نسبت به بلند مدت بیشترین افزایش دماي میانگین درجه سلسیوس بوده است.

  درجه سلسیوس بوده است.  7/1 با برابر

  

  1401ماه  آبانهاي استان اصفهان در و شهرستان . اطالعات دمایی استان2جدول 
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درجه سلسیوس  9/1درجه سلسیوس بوده که نسبت به بلند مدت  1/7در شهرستان اصفهان میانگین دماي کمینه  1401ماه  در آبان

درجه سلسیوس  5/0درجه سلسیوس بوده که نسبت به بلند مدت  0/20افزایش داشته است. میانگین دماي بیشینه شهرستان اصفهان 

درجه سلسیوس افزایش  2/1درجه سلسیوس بوده که نسبت به بلند مدت  5/13فهان دماي میانگین شهرستان اصافزایش داشته است. 

  داشته است.
  

  دماهاي حدي استان اصفهان و مقایسه با بلند مدت -2- 2
  

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

حداقل  درجه سلسیوس افزایش داشته است.5/1که در مقایسه با بلند مدت درجه سلسیوس بوده است  3/29شهر اصفهان در این ماه 

  درجه سلسیوس بوده است. 2/2 شهر اصفهان در این ماهمطلق 

است که مشابه مقدار حدي بلندمدت آن  سلسیوسدرجه  8/33 با دماي خوروبیابانک ایستگاه درماه آبان  درحداکثر دماي بیشترین 

است که در مقایسه با  به ثبت رسیدهدرجه سلسیوس  -4/3فرودگاه شهید بهشتی  ایستگاهدر یز نحداقل دماي کمترین ایستگاه می باشد. 

  افزایش داشته است. درجه سلسیوس 6/5مطلق بلندمدت 
 

  با بلندمدت 1401ماه  آبانهاي استان اصفهان در حدي ایستگاه دماي مقایسه . 3 جدول
  

  شهرستان  ردیف
حداکثر مطلق آبان   حداکثر مطلق

  در بلتدمدت
  حداقل مطلق

حداقل مطلق آبان در 

  بلتدمدت

-٥ ٢٫٢ ٢٧٫٨ ٢٩٫٣  سنجی)اصفهان (ازن  1  

-٢٫٦ ٥٫٣ ٣٠٫٦ ٣١٫٢ اردستان  2  

-١٫٦ ٦٫٧ ٣٣٫٨ ٣٣٫٨ بیابانکخورو  3  

-٩٫٢ ١٫٦- ٢٣٫٦ ٢٢٫٢ داران  4  

-٩ ٣٫٤- ٢٨٫٦ ٢٧٫٠ فرودگاه شهیدبهشتی  5  

-٨٫٢ ٠٫٢- ٢٦٫٨ ٢٦٫٩ شهرضا  6  

-٢٫٥ ٤٫٠ ٣٣ ٢٩٫٩ کاشان  7  

-٥ ١٫٠ ٢٧ ٢٦٫٢ گلپایگان  8  

-١٢٫٢ ٢٫٨- ٢٤ ٢٤٫٠ میمه  9  

-٥٫٦ ١٫٨ ٢٩٫٦ ٢٨٫٦ نایین  10  

-٤٫٥ ٣٫٥ ٢٧ ٢٦٫٢ نطنز  11  

-٤ ٢٫٠ ٢٨٫٢ ٢٨٫٨ نجف آباد  12  

-٦٫٤ ٠٫٦- ٣٠ ٢٨٫٣ کبوترآباد  13  

-٥ ٠٫٠ ٣٠ ٢٢٫٠ سمیرم  14  

-٦ ١٫٧ ٢٨ ٢٧٫٩ مورچه خورت  15  

-١١٫٤ ١٫٦- ٢١٫٧ ٢٠٫٦ فریدونشهر  16  

-٦ ٠٫٨- ٢٨٫٤ ٢٩٫٢ زرین شهر  17  

-٨ ٠٫٨- ٢٣٫٦ ٢١٫٤ خوانسار  18  

-٦ ١٫٢- ٢٨٫٦ ٢٨٫٣ ورزنه  19  

-٥٫٩ ٠٫٦ ٢٨٫٨ ٢٨٫٧ مبارکه  20  

-٧ ١٫٦- ٢٤ ٢٤٫٢ چادگان  21  
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  استانهاي شهرستانمیانگین دماي  بنديپهنه - 3- 2
  

شرق  شمال وشرق نمایش داده شده است. مطابق شکل دماي میانگین در  1401ماه آباننگین استان در دماي میابندي ) پهنه3در شکل (

دما  میانگینهایی از شمال غرب و غرب استان و مناطق کوچکی از جنوب استان است. در بخش بودهدرجه سلسیوس  20تا  15بین استان 

  درجه سلسیوس بوده است. 15تا  10دماي سایر مناطق استان عمدتا در مرکز استان بین  میانگیندرجه سلسیوس و  10تا  5بین 

  

 
  اصفهاندر استان بر حسب درجه سلسیوس  1401ماه  آبانمیانگین دماي ندي بپهنه. 3شکل 

  
  

  مدت استان نسبت به بلندهاي شهرستاناختالف میانگین دماي بندي پهنه - 4- 2
  

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

، فالورجان، خمینی شامل شهرستان هاي سمیرم، شهرضا، دهاقان، مبارکهدر جنوب استان  بیشتر بوده است. میانگین نسبت به بلندمدت

هایی از اردستان، نایین، اصفهان، تیران و کرون، برخوار و بخششهر و میمه آباد و شاهینجان، نجفاي از شهرستان لنشهر، بخش عمده

       اند.درجه سلسیوس افزایش دما داشته 5/2تا  5/1و خوروبیابانک بین 
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  در استان اصفهانبر حسب درجه سلسیوس با بلند مدت  1401ماه  آبان. اختالف میانگین دماي 4شکل 

 

  1401 آبان ماه در اصفهان تحلیلی بر وقوع باد در استان - 3
  

  استان همدیديهاي ایستگاهدر باد  وضعیت سمت و سرعت  -1- 3
   

ایستگاه همدیدي در محدوده   4استان، در این تحلیل تنها به ایستگاه همدیدي در سطح  23به دلیل گستردگی استان اصفهان و وجود 

ایستگاه شرق اصفهان (فرودگاه شهید  سنجی (اصفهان)،ها عبارتند از: ایستگاه ازنشهرستان اصفهان پرداخته شده است. این ایستگاه

 آباد.ورزي نجفایستگاه تحقیقات هواشناسی کشاورزي کبوترآباد و ایستگاه تحقیقات هواشناسی کشا، بهشتی)

متر بر  8/1ایستگاه اصفهان  در میانگین سرعت بادماه آباندر متر بر ثانیه بوده است.  7/2ماه آبانمیانگین سرعت باد در استان اصفهان در 

بوده شمال غربی غالب در این ایستگاه، بوده است. جهت وزش باد متر بر ثانیه)  2تا  5/0(آرام فراوانی وقوع باد نیز، باد ثانیه و بیشترین 

متر بر ثانیه و بیشترین فراوانی وقوع باد، باد  6/2 ماهآبانایستگاه فرودگاه شهید بهشتی (شرق اصفهان) در  میانگین سرعت باد دراست. 

  غربی بوده است.   ماه،آبانمتر بر ثانیه) بوده است. در ایستگاه فرودگاه شهید بهشتی، جهت وزش باد غالب در  5تا  2مالیم (
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متر بر ثانیه)  2تا  5/0( آرامبیشترین فراوانی وقوع باد، باد  وبرثانیه  متر 6/2 حدود ایستگاه کبوترآباد در میانگین سرعت باددر این ماه 

  بوده است. غربی ،جهت وزش باد غالبماه آباندر ایستگاه کبوترآباد در بوده است. 

متر بر  5تا  2(مالیم بر ثانیه بوده و بیشترین فراوانی وقوع باد، باد  متر 5/2ماه حدود آبانآباد در ایستگاه نجف میانگین سرعت باد در

  بوده است. غربی، ماهآبانآباد جهت وزش باد غالب در ثانیه) بوده است. در ایستگاه نجف

  

  1401ماهاصفهان در آبان 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(  

  7  265  5/52  شمال غربی   اصفهان

  10 350  76 غربی  فرودگاه شهید بهشتی

  10  280  45 غربی  کبوترآباد

  7  220  81 غربی  آبادنجف

  6 250  5/47 غربی غربی و شمالجنوب  کاشان

  9  330  7/76  غربیغربی و جنوبشمال  داران

  7  270  55  شمالی  کابانخوروبی

  13  220  50  جنوبی  اردستان

  12  240  58  غربیشمال  نایین

  8  290  71  شمال شرقی و غربی   شهرضا

  9  285  8/58  غربی  گلپایگان

  9  200  5/57  شمال شرقی  نطنز

  6  260  74  غربی  میمه

  9  300  5/65  غربیشمال  مورچه خورت

  18  260  59  غربی  چادگان

  10  300  7/45  شمال شرقی  چوپانان

  خوانسار
جنوب شرقی و شمال 

  غربی 
81 320  14  

  10  280  67  غربیشمال  دهق

  12  280  5/55  غربی  فریدونشهر

  7  300  5/52  غربی  ورزنه

  10  270  45 غربی  مبارکه

  4  270  45 غربی  زرین شهر

  سمیرم
جنوب شرقی و شمال 

  غربی
40  250  11  
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  اصفهاناستان  همدیديهاي گلباد ایستگاه - 3-2

  

  

  

  
  ناصفهاسنجی ازنگلباد ایستگاه     شهید بهشتی فرودگاهگلباد ایستگاه 

      

  

  

  
  آبادگلباد ایستگاه نجف    گلباد ایستگاه کبوترآباد

  

  1401ماهآبان آباد،و نجف سنجی، کبوترآبادهاي فرودگاه شهید بهشتی، ازن. گلباد ایستگاه5شکل 
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  چوپانان    چادگان    اردستان

          

  

  

  

  

  
  فریدونشهر    دهق    داران

          

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
    

  مبارکه    میمه    خوروبیابانک

          

 

  

  

  

  
  نطنز    نائین    خورتمورچه

   1401 ماهآبان نطنز در ن وخورت، ناییمبارکه، مورچه، شهر، خوروبیایانک، میمهدهق، فریدونهاي اردستان، چادگان، چوپانان، داران، . گلباد ایستگاه6شکل 
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  خوانسار    گلپایگان    کاشان

          

  

  

  

  

  
  ورزنه    شهرضا    سمیرم

          

    

  

    

      شهرزرین    
  

  1401 ماهآبان شهر درورزنه و زرینهاي کاشان، گلپایگان، خوانسار، سمیرم، شهرضا، . گلباد ایستگاه7شکل 
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  1401ماه  آباندر  استان حلیلی بر وضعیت خشکسالیت -4
  

  سه ماهه   SPEI بندي خشکسالی هواشناسی در سطح استان براساس شاخصپهنه -4-1
  

خشکسالی به ویژه در مناطق سه ماهه بیانگر آن است که وسعت مناطق درگیر   SPEIبندي خشکسالی هواشناسی بر اساس شاخص پهنه

مرکزي، غربی و جنوب استان نسبت به ماه گذشته کاهش و وسعت مناطقی که وضعیت نرمال و ترسالی دارند، افزایش یافته است که 

اي از هاي موثر طی آبان ماه می باشد به نحوي که تمامی وسعت شهرستان بویین و میاندشت ترسالی و بخش عمدهعلت آن وقوع بارش

شهر و میمه، خوانسار، لنجان، دهاقان و شهرضا در وضعیت شهر، فریدن، چادگان، گلپایگان، شاهینهاي سمیرم، فریدونعت شهرستانوس

اي از هاي عمدههاي خوروبیابانک و آران و بیدگل و بخشنبرند. در پایان آبان ماه تمامی وسعت شهرستاترسالی و نرمال بسر می

 باشند. اردستان، کاشان، نطنز و اصفهان کماکان دچار خشکسالی خفیف تا بسیار شدید میهاي نایین، شهرستان

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

  باشد.   هاي جاري و زیر زمینی نمیورزي و منابع آبهاي کشاکشاورزي (میان مدت) و هیدرولوژیک (بلند مدت) موثر بر بخش

 

  
  

  1401 مهران ی، دوره سه ماهه تا پاSPEIبراساس شاخص  بندي خشکسالی هواشناسی در استان اصفهان. پهنه8شکل 
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   1401ماه  آباني استان در همدیدتحلیل  -5

 - هاي آبانبراي ماه وپاسکالیهکت 500 دهد میانگین ارتفاع ژئوپتانسیلی سطح ناسی در مقیاس سینوپتیکی نشان میبررسی الگوهاي هواش

نابهنجاري مثبت ارتفاع ژئوپتانسیلی بر روي اقیانوس آرام شمالی، فالت ایران،  اي است کهنیمکره شمالی به گونه ژانویه) در -دي (نوامبر

غرب اقیانوس غرب آفریقا و شمالاي، شمالجنوب آسیا، اروپا و نابهنجاري منفی بر روي شمال آمریکا و کانادا، اقیانوس اطلس حاره

شرق آسیا و منطقه اسکاندیناوي قرار دارد. طی این ران و جنوبآرام شمالی دیده می شود. بیشینه نابهنجاري مثبت در گستره فالت ای

شود که شرایط را براي عبور غرب آفریقا و حوضه مرکزي اقیانوس اطلس نابهنجاري منفی ارتفاع ژئوپتانسیلی دیده میدوره در شمال

د پشته به نسبت قوي روي شرق اروپا و فالت در این دوره وجو غربی اروپا و شمال آفریقا مهیا ساخت.هاي جوي از مناطق جنوبسامانه

 با فعال شدن شاخه جنوبی جت قطبی در این مناطق همراه بود.  شمال آفریقا، -رانهفشار روي غرب حوضه مدیتایران و نابهنجاري منفی 

  

  
 ژانویه)، -آبان تا دي (نوامبر باال. hPa500سطح  هنجاري ارتفاع ژئوپتانسیلیناب .9 شکل

  
دهد که با توجه به ) وضعیت تداوم نابهنجاري منفی دماي سطح آب اقیانوس آرام را تا زمستان سال جاري نشان می10شکل (همچنین 

اي بودیم. در این شکل نابهنجاري دماي ساله کم سابقهرخداد النینا در دو سال گذشته و ادامه آن در سال جاري، شاهد النیناي سه

دوقطبی اقیانوس هند (مناطق مشخص شده در دو چهار ضلعی به ترتیب با رنگ آبی و قرمز) در دوره اقیانوسی در دو منطقه انسو و 

و فاز سرد  (La Niña)هاي اقلیمی، معرف ادامه شرایط النینا مدل ریاخ ياندازهاچشمنشان داده شده است.  2023ژانویه  - 2022نوامبر 

در  يآرام مرکز انوسیاقآب در سطح  يدمادهند که ی نشان میمورد بررسلیمی اقمدل هر هفت  .) هستندIODدو قطبی اقیانوس هند (

تر از آستانه یشب ای کینزدگویاي ادامه مقدار این دما و پنج مدل  از آن فراتر رود ای) برسد سلسیوس درجه -8/0( انیماه اکتبر به آستانه الن

 دادیرو کیکه  دهندینشان م 2023سال  لیا در اوای رخنثانسوي  طیبازگشت به شرا ،یکیها به جز مدلهستند. تمام دسامبر طی ماه 

 یهفته منته يشاخص برااین مقدار  نیاست. آخردر فاز منفی  (IOD)هند  انوسیاق یحال حاضر دوقطب درخواهد بود. نسبتا کوتاه مدت 
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کمتر از آن بوده  ای) سلسیوس درجه - 4/0( منفی آستانهدر ژوئن ماه از  IODمقدار شاخص  بود. سلسیوس درجه -57/0 سپتامبر 9به 

 SSTمثبت  يهايکه ناهنجار یدرحال وجود دارد قایبه شاخ آفر کیهند نزد انوسیغرب اقدر شمالاندکی  منفی يهايهنجاربنا است.

 دهندینشان می بررس اقلیمی موردپنج مدل  هر ادامه دارد. ایو استرال يبه اندونز کینزد يهاهند، از جمله آب انوسیدر سراسر شرق اق

  .ادامه خواهد داشتتا پایان بهار احتماال  IOD یمنف دادیکه رو

  

  
   1401نا تا زمستان وضعیت چندمدلی تداوم النی. 10شکل 

  

  
  2022-2023بینی آن در سال و پیش 2021-2022،  2020-2021رخدادهاي النینا در سال  .11شکل 

  
به سبب شکل گیري الگوهاي جوي  )برخالف مهرماه( 1401طی آبان ماه  ناسی در مقیاس محلی نشان می دهدهواشبررسی الگوهاي 

وضعیت بارش بهبود  ،گیري الگوهاي بندالی در منطقه همراه بوده استز تغییرات جریانات جت قطبی و شکلکه ناشی ا مستمربصورت 



 اصفهاناداره کل هواشناسی استان 
 

١٧ 
 

  01- 08شماره بولتن 

 1401ماه آبان 

هاي گیري ناوهبی و همچنین شکلماهیت جنوبی داشته و ناشی از شکل گیري مراکز کم فشار جنو عمده الگوهاي مذکور بطوریافت. 

آبان ماه مورد بررسی قرار گرفت.  11بدین منظور الگوي بارشی مربوط به هاي جت قطبی در منطقه بودند. خیز عمیق ناشی از افت و

که این  میلی باري بوده است بطوري 1008با هسته  عالیت مرکز کم فشارف هاي هواشناسی در سطح زمین در این روز بیانگربررسی نقشه

 میلی باري در 1020حت تاثیر مرکز پرفشار نیز استان تهم زمان با آن  یافته است.گسترش هاي باالتر به عرض ،مرکز ضمن تقویت

هاي سطح زمین شاهد فعالیت . همزمان با نقشهگردیدایجاد گرادیان فشاري مناسبی در نیمه جنوبی استان لذا  هاي باالتر بوده استعرض

وي بندالی در منطقه شرایط مساعدي گیري الگي سرخ هستیم. به سبب شکلروي دریا بر ژئوپتانسیل متر 5700مرکز کم ارتفاع با مرکز 

ین مرکز کم ارتفاع، نیمه و جریانات گرم و مرطوب جنوبی ناشی از ا فاع بر روي دریاي سرخ مهیا گردیدبراي تقویت مرکز کم ارت

  هاي مناسبی در مناطق غرب و جنوبی استان ناشی این مرکز کم ارتفاع بودیم. و شاهد بارش جنوبی استان تحت تاثیر قرار داده

  

 
  

  آبانماه11نقشه سطح زمین مربوط به . 12شکل 
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 آبان ماه  11نقشه سطوح میانی جو مربوط به  .13شکل 

 
نشان از فعالیت ) 15) و (14در شکل هاي (هاي هواشناسی طی این روز باشد. بررسی نقشهمی آبان 11نیز مشابه  بانآ 20الگوي جوي روز

داشته و تمایلی به  فعالیت کشور منطقه جنوبی دردارد. این مرکز کم فشار عمدتا میلی باري بر روي دریاي سرخ  1012 فشارمرکز کم

هاي مناطق جنوبی تحت تاثیر قرار داده و بقیه مناطق  تحت تاثیر زبانه است. در استان اصفهان نیز بیشتر گسترش به عرض هاي باال نداشته

هاي بررسی نقشه عبور کرده است. هاي مرکزي کشورباري از قسمت یلیم 1020ایزوبار )، 14در سطح زمین (شکل  .پر فشار بوده است

یک ناوه مورب با محورهاي شمال شرق به جنوب غرب بوده است. مرکز این کم ارتفاع هاي میانی جو بیانگر گذر هواشناسی در الیه

مرکز  گیري الگوهاي بندالی شرایط براي تقویت و ماندگاري اینژئوپتانسیل متردر غرب دریاي خزر بوده است. به سبب شکل 5640

هاي مرکزي جریانات ناپایدار ناشی از این مرکز در قسمتارتفاع در الیه میانی جو ولی به سبب افزایش  ارتفاع مهیا گردیده استکم

ها عمدتا مربوط نیمه هاي پایین کشیده و بقیه مناطق استان بطور جدي تحت تاثیر این سامانه قرار نگرفته است و بارشعرضارتفاع به کم

هاي ایستگاه اند. سایرکردهمتر بارش گزارش یلیم 17تا  15شهر و سمیرم در حدود فریدون ،خوانسار هايایستگاهاستان بوده است. غربی 

  متر بوده است. میلی 5 استان بارش کمتر
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  آبان ماه  20نقشه سطح زمین مربوط به . 14شکل 

 

  
  آبان ماه  20نقشه سطوح میانی جو مربوط . 15شکل 
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گیري و بیانگر شکل این روز هواشناسی طیهاي بررسی نقشهباشد. آبان می 26ط به الگوهاي جوي روز ) مربو17) و (16هاي (شکل

که مراکز کم فشار در نواحی جنوب و  و استان بوده است بطوري میلی باري در نیمه جنوبی کشور 1012هسته  نفوذ جریانات کم فشار با

 شمال آفریقا و از ایدارامواج ناپ گذر جنوب شرق شکل گرفته و در حال توسعه است. نقشه هاي هواشناسی در تراز میانی جو نیز نشان از

که شرایط انتقال رطوبت از دریاي سرخ و انتقال آن به نیمه جنوبی کشور و استان مهیا بوده است. طی  طوريه دریاي سرخ بوده است ب

ایجاد گردید.  هاي میانی جورطوبت مناسب از سطح زمین تا الیهاین روز بارش هاي مناسبی در مناطق جنوبی استان به سبب تزریق 

 به خود اختصاص دادند. را  ، دهاقان و سمیرم بیشترین بارشهاي شهرضاشهرستان

  

  
  ماه  بانآ 26نقشه سطح زمین مربوط . 16شکل 
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  ماه  بانآ 26مربوط نقشه سطوح میانی جو . 17شکل 

  

  

  

  1401ماه  آبانجوي دراستان طی  مخاطراتتحلیلی بر  - 6
  

 بنديرنگ ت.خواهند داش والن در پیوها پیامی را براي مردم و مسز آنهاي مختلفی دارد که هر کدام ارنگهشدارهاي هواشناسی 

بندي رنگ. انجام دهند رووضعیت جوي پیشاز  پیشاقدام مقتضی هاي مختلف و حتی مردم کمک خواهد کرد که هشدارها به دستگاه

اي خطر و خسارتی به دنبال نداشته باشد و اسی و میزان خسارت آن است. اگر پدیدههشدارها ترکیبی از احتمال وقوع یک پدیده هواشن

هاي روزانه هواشناسی به بینیگیرند و تنها در پیشهاي هشدار قرار نمیبنديصرفا یک پدیده جوي معمولی باشد در هیچ کدام از دسته

هنگامی صادر می شوند  رد براي طیف وسیعی از شرایط جوي،هشدارهاي ز رنگ زرد به معنی آگاهی است. .ها اشاره خواهد شدآن

بایست از وجود پدیده جوي آگاه باشند و ولین میمسواثرات منفی ضعیفی از جمله اختالل در سفرها در برخی نقاط ایجاد شود.  که

اي شود که پدیدهبینی میپیش ،ز هشداردر این نوع ارنگ نارنجی به معنی آمادگی می باشد  .تدابیر الزم را در صورت نیاز اتخاذ نمایند

ول وهاي مسباش دستگاهرنگ جهت آمادههاي احتمالی را سبب شود. هشدار نارنجی جوي اثرات منفی به دنبال داشته باشد و خسارت

که به معنی اقدام است، در این سطح  هشدار قرمز رنگ باالترین سطح هشدار است .شودزا صادر میبراي مقابله با یک پدیده خسارت

هاي مختلف اعالم رو با صدور هشدار قرمز به دستگاهاز این هاي وسیعی به دنبال داشته باشدتتواند خساریک پدیده جوي می هشدار

 .هاي جوي انجام دهنداقداماتی را براي کاهش خسارات وقوع پدیده تا شودمی

و فراهم سازي آگاهی به منظور اطالع رسانی و پیشو چهار هشدار نارنجی سطح زرد اشناسی هوشدار ههفت سال جاري  ماهآبان  در

 .آورده شده است) 6و ( )5(ول ابراي پیشگیري از خسارات احتمالی صادر شده که به طور خالصه در جدتمهیدات الزم 
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  1401ماه  آبان. هشدارهاي سطح زرد هواشناسی در 5جدول 
  

  منطقه اثر مخاطره  نوع مخاطره  زمان اعتبار  صدور تاریخ  شماره هشدار

  بجز نیمه شمالی استاناکثرمناطق   وزش باد نسبتاً شدید تا شدید  8/8/1401تا  7/8/1401از   5/8/1401 48

  اکثر مناطق استان  رگبار باران -وزش باد نسبتاً شدید تا شدید  12/8/1401تا  9/8/1401از   7/8/1401  49

50  14/8/1401  
تا  17/8/1401از 

19/8/1401  

مه و  ( مناطق سردسیر و ارتفاعات ) بارش باران و برف

    کاهش نسبی دما -آلودگی و کاهش دید
  اکثر مناطق استان

51  17/8/1401  
تا  20/8/1401از 

22/8/1401  
  اکثر مناطق استان  ( مناطق سردسیر و ارتفاعات )بارش باران و برف

52  22/8/1401  
تا  25/8/1401از 

27/8/1401  
  اکثر مناطق استان  بارش باران

53  23/8/1401  
تا  24/8/1401از 

25/8/1401  
     کالن شهر اصفهان و مناطق صنعتی  هاي جويسکون نسبی و افزایش غلظت آالینده

     صنعتیکالن شهر اصفهان و مناطق   هاي جويسکون نسبی و افزایش غلظت آالینده  3/9/1401تا  1/9/1401از   28/8/1401  54

  

  1401ماه  آبانهواشناسی در . هشدارهاي سطح نارنجی 6جدول 

  منطقه اثر مخاطره  نوع مخاطره  زمان اعتبار  تاریخ صدور  شماره هشدار

17 9/8/1401  
تا  10/8/1401از 

12/8/1401  
  استان اکثرمناطق   و وقوع تند باد لحظه اي رگبار باران، رعدوبرق

18  19/8/1401  
تا  20/8/1401از 

21/8/1401  

 ، بارش باران و برف ( مناطق سردسیر و ارتفاعات ) 

  کاهش دما
  نیمه غربی استان

19  24/8/1401  
تا  25/8/1401از 

26/8/1401  
  استان جنوب  و مناطق غرب   ( مناطق سردسیر و ارتفاعات )بارش باران و برف

     کالن شهر اصفهان و مناطق صنعتی  هاي جويافزایش غلظت آالیندهسکون نسبی و   3/9/1401تا  1/9/1401از   29/8/1401  20

  

  

  1401ماه  آبانهاي توسعه هواشناسی کاربردي استان طی گزارشی از فعالیت - 7
 

  اندازه گیري ازن استراتوسفري- 1- 7
  

سنجی و جو باالي اصفهان در ازندر مرکز  )Ozonesonde(تعیین توزیع قائم ازن، توسط دستگاه ازن سوند  1401ماه آبان 23در تاریخ 

کیلومتري از سطح زمین  35تا  15ود اع حدانجام شد. ازن بیشتر در ناحیه استراتوسفر، در ارتف کامال آرام و آسمانی صافشرایط جوي 

غلظت ازن در این الیه . استکیلومتري از سطح زمین  25تا  20ینی در ارتفاع یمقدار این گاز در استراتوسفر پا شود. بیشترینتشکیل می

 ور فرابنفش، ازآ هاي فوتوشیمیایی شرکت کرده و با جذب تابش خورشیدي در بخش زیانباید به میزانی باشد که بتواند در واکنش

 )18( دابسون بوده است. در شکل 12/233گیري شده، مقدار ازن کلی جو که در این روز اندازهد. عبور آن به سمت زمین جلوگیري کن
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کیلومتري از سطح  5/24در ارتفاع  کهمیلی پاسکال بوده  3/14مقدار  1401آبان  23شود، بیشینه غلظت ازن استراتوسفري در مشاهده می

متر بر ثانیه از  20 میلی بار و سرعت باد 27درجه سلسیوس زیر صفر و فشار هواي  2/56در این ارتفاع دماي جو . زمین روي داده است

دومین و اصلی ترین الیه  متري از سطح زمین دیده شد و 9714میلی باري در ارتفاع  287ز در اولین الیه تروپوپا .بوده است غربیجهت 

ز بین دو الیه مرطوب تروپوسفر و الیه تروپوپا متري از سطح زمین اتفاق افتاده است. 2/17807میلی باري و در ارتفاع  5/79ز در تروپوپا

  قرار گرفته و در این الیه با افزایش ارتفاع بجاي کاهش دما شاهد افزایش دما خواهیم بود. الیه خشک استراتوسفر

کیلومتري از ایستگاه ازن سنجی در خاك استان یزد منفجر گردید.  140در مسافت  کیلومتري از سطح زمین باال رفت 34الن تا ارتفاع ب

میلی بار و  4/6فشار هوا  ،درجه سلسیوس زیر صفر 5/37اعی که بالن منفجر شد دقیقه طول کشید. دما در ارتف 103مدت زمان پرواز بالن 

-حرکت بالن ازن سوند را نمایش می نقشه مسیر) 19(افتاد. شکل اصفهان به زمین  استان شرقدر  نات 5/16سرعت با غربی  با باد شمال

  .دهد

  

 

  سنجی اصفهانازندر ایستگاه  1401آبان  23رخ قائم ازن در مورخ نیم. 18شکل 
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 نقشه موقعیت کشوري مسیر حرکت بالن ازن سوند از ایستگاه ازن سنجی اصفهان بسمت یزد. 19شکل 

 

 برگزاري جلسه سخنرانی -2- 7
  

جلسه سخنرانی علمی تحت عنوان  9/8/1401پیرو هماهنگی بعمل آمده با مدیریت محترم توسعه هواشناسی کاربردي سازمان، در تاریخ 

توسط آقاي  "هاي تجربی و صحت سنجی آماري آن در جهت پیش آگاهی به کشاورزانبینی یخبندان تشعشعی با استفاده از مدلپیش "

رئوس مطالب اصفهان بصورت مجازي برگزار گردید. دکتر سید مسعود مصطفوي دارانی سرپرست اداره تحقیقات هواشناسی کاربردي 

- بینی یخبندان تشعشعی، پیشینه تحقیق، مدلفاظت از گیاهان، نقاط ضعف در پیشهاي حوشمورد بحث شامل بررسی انواع یخبندان و ر

هاي همکاران پاسخ داده ها بود و پس از ارائه مطالب به پرسشتصحیح و فائو و ارزیابی و صحت سنجی مدل هاي یانگ، آلن، فاکتور

  شد.  

  

 گلبادمعرفی  - 1پیوست 
  

ه اصلی شاخص باد را سه مشخص و استنطقه مهاي باد در یک ش مشخصات و ویژگیشناختی براي نمایلباد، نمودار و شکلی اقلیم گ

هایی که براي شاخص باد انجام شده نی وقوع باد، تعداد دیدبانیاجهت باد. منظور از فراوو  فراوانی وقوع باد، سرعت باد .دهدنمایش می

جریان غالب  ،جهت بادو شود که با نات یا متر بر ثانیه سنجیده می استرعت باد نشانگر میزان جریان هوا و باد به وقوع پیوسته است. س

  . باشددهد که یکی از جهات اصلی و فرعی میباد را نشان می
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ها نیز گل ،دهدباشد. دایره وسط این گلباد میزان باد آرام در یک منطقه را نمایش میساختار کلی گلباد به شکل گل باز شده می

  . ها نشانگر تعداد وقوع باد استها، نشانگر سرعت باد و طول گلخامت گلضنمایشگر سرعت و جهت باد است. 

هاي باد . در روش دستی ابتدا شاخصشودافزاري تهیه میبه دو روش دستی و نرم وگردد نه ترسیم مییانه یا ماهیاگلباد به صورت سال

ا نسبت به کل گرفته هفراوانی باد، باد آرام، سرعت و جهت باد محاسبه شده و سپس درصد هر یک از شاخص منطقه گرفته شده و تعداد

افزاري باید آمار و براي ترسیم گلباد به روش نرمدد. گرها برحسب این درصد ترسیم میمیزان قطر دایره و طول و ضخامت گل شود.می

افزار افزار مورد استفاده در ترسیم گلباد نرمنرم ترین. عمدهافزار ویژه گلباد گرددنرم تهیه شده و وارد Excel اطالعات در یک فایل

WR-plot اند که در دایره مرکزي آن درصد فراوانی وزش بادهاي هاي هم مرکزي تشکیل شدهاست. نمودارهاي به دست آمده از دایره

  شود. متر بر ثانیه نوشته می 5/0کمتر از 

غربی و شمال یغربی، غرب، جنوبشرقی، جنوبشرقی، شرقی، جنوبدر هشت سمت شمال، شمال ها غالباروي دایره هاي باد برسمت

گاه فراوانی هر شوند. آنبندي میگروه دسته 8هاي باد نیز براساس روش سازمان هواشناسی جهانی به شود. سرعتنمایش داده می

هاي مختلف با یکدیگر جمع شود. اگر فراوانی هر گستره در سمتها مشخص میگستره سرعت باد با توجه به سمت باد بر روي دایره

و این به این معناست که تعداد کل بادها لحاظ شده رصد را نشان خواهد داد د آن افزوده شود، حاصل صد فراوانی آرامه نیز بهشوند و 

 فسیر یک گلباد بدون نقشه برجستگی (توپوگرافی) دشوار است زیرا اثرات محلی باعث تغییرات مهمی در جریانات هوا میتاست. 

   .شوند

هاي ورزشی و غیره، عدم استقرار ها، زمینهاي شهري، طراحی باند فرودگاهطراحیآمایش سرزمین، توان به ز کاربردهاي گلباد میا

  .سنجی براي استفاده از انرژي باد اشاره کردو امکان یابی جهت گسترش فضاي سبزه، مکانغالب منطق صنایع آالینده در جهت باد

    

  تقدیر و تشکر
  

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

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

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

 و تمامی همکاران یبابایآقاي نوید حاجی ،م اکرم پرندهسرکار خاني 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


