گسارش ارسبلی ازى سًَس زر هَرخ  23آببىهبُ  1401برابر بب ًَ 14اهبر 2022
ایستگبُ ارسبلی :هرکس ازى سٌجی ٍ جَ ببالی اصفْبى ()ECC 336
ارتفبع ایستگبُ 1550 :هتر
طَل جغرافیبیی51 º 40:
ػرض جغرافیبیی32 º 37 :
هطرصبت زستگبُ ازى سًَس:
ضوبرُ زستگبُZ37271 :
کطَر سبزًسُ :آهریکب ()ECC USA
تبرید سبذت ازى سًَسjuly 2020 :
ٍلتبش پوپٍ 12/3 :لت
ضست جریبى پوپ 61 :هیلی آهپر
فطبر پوپ 26/20 :ایٌچ جیَُ
زبی جریبى 29 :الی 28/8
اپراتَر :سیویي ببقری (کبرضٌبس هسئَل تَسؼِ َّاضٌبسی کبربرزی)
ضوبرُ سریبل زستگبُ رازیَسًَس106211036 :
ًبم رازیَسًَسM10 :
ضرایط جَی زر زهبى ارسبل ببلي:
فطبر سطح زهیيّ 846/3 :کتَپبسکبل
زهبی سطح زهیي 17/4 :زرجِ سبًتی گراز
رطَبت ًسبی 32 :زرصس
ضرایط آسوبى :ابری ّوراُ بب ابرّبی استراتَکَهَلَس
هقسار ضبرش کبتس3 cc :
هقسار ضبرش آًس1.5 cc :

اًسازُ ببلي 1000 :گرم
سبػت پرتبة12:39 UTC :

هست زهبى پرٍاز 103 :زقیقِ
سرػت پرٍاز 5/2 :هتر بر ثبًیِ

تؼییي تَزیغ قبئن ازى تَسط زستگبُ ازى سًَس ()Ozonesonde

ویمرخ قائم ازن در مًرخ  14وًامبر  23( 2022آبان  )1401در ایستگاٌ ازنسىجی اصفُان

ّوبًگًَِ کِ زر ضکل ببال هالحظِ هی ضَز هقسار ازى کلی جَ  233/12زابسَى هیببضس .اٍلیي الیِ ترٍپَپبٍز
زر  287هیلی ببری زر ارتفبع  9714هتری از سطح زهیي اتفبق افتبزُ است  .زٍهیي ٍ اصلی تریي الیِ
ترٍپَپبٍز زر  79/5هیلی ببری ٍ زر ارتفبع  17807/2هتری از سطح زهیي اتفبق افتبزُ است  .الیِ ترٍپَپبٍز

بیي زٍ الیِ هرطَة ترٍپَسفر ٍ الیِ ذطک استراتَسفر قرار گرفتِ ٍ زر ایي الیِ بب افسایص ارتفبع بجبی
کبّص زهب ضبّس افسایص زهب ذَاّین بَز.
ّوبًگًَِ کِ زر ضکل ببال هالحظِ هی ضَز بیطیٌِ غلظت ازى استراتَسفری زر  23آببى 1401بِ  14/3هیلی
پبسکبل زر ارتفبع  24327کیلَهتری از سطح زهیي رٍی زازُ است.
زر ایي ارتفبع زهبی جَ  56/2زرجِ سبًتی گراز زیر صفر ٍ فطبر َّای ّ 27کتَپبسکبل ٍ سرػت ببز  20هتر
بر ثبًیِ از جْت غربی بَزُ است.
ببلي تب ارتفبع  34کیلَهتری از سطح زهیي ببال رفت ٍ زر هسبفت  140کیلَهتری از ایستگبُ ازى سٌجی زر
ذبک استبى یسز هٌفجر گرزیس.
هست زهبى پرٍاز ببلي  103زقیقِ طَل کطیس  .زهب زر ارتفبػی کِ ببلي هٌفجر ضس  37/5زرجِ سبًتیگراز زیر
صفر ٍ فطبر َّا ّ 6/4کتَپبسکبل ٍ بب ببز ضوبل غربی ٍ سرػت ببز ً 16/5بت بر ثبًیِ زر ضرق استبى
اصفْبى ٍ زر هحسٍزُ استبى یسز بِ زهیي افتبز.

وقشٍ مًقعیت کشًری مسیر حرکت باله ازن سًود از ایستگاٌ ازن سىجی اصفُان بسمت یسد

وقشٍ مسیر حرکت باله ازن سًود از ایستگاٌ ازن سىجی اصفُان بٍ سمت شرق استان

تصًیر ماًَارٌ ای حرکت باله ازن سًود از ایستگاٌ ازن سىجی اصفُان بسمت شرق استان

مسیر  140کیلًمتری حرکت مستقیم باله ازن سًود از ایستگاٌ ازن سىجی اصفُان بسمت یسد

ویمرخ قائم دمای جً (ومًدار قرمس) ي درصد رطًبت وسبی مًجًد در جً (ومًدار آبی) ي وقطٍ شبىم (ومًدار سبسروگ)در مًرخ  14وًامبر 23( 2022
آبان  )1401در ایستگاٌ اصفُان

ویمرخ قائم سمت ي سرعت باد در مًرخ در مًرخ  14وًامبر  23( 2022آبان  )1401در ایستگاٌ اصفُان

ومًدار  skew Tدادٌ َای جً باال در مًرخ  14وًامبر  23( 2022آبان  )1401در اصفُان

ّوبًگًَِ کِ زر ًوَزار  skew Tهطبّسُ هی کٌین الیِ ایٌَرشىی زر جَ هطبّسُ ىهی ضَز ٍ زهب بب ارتفبع
کبّص زاضتِ است.

