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 50-50 شماره بولتن

 0050 ماه مرداد

 

 

 چکيده
در نیمه شمالی استان به ویژه بیشترین بارش درصد کاهش داشته است.  0/32ماه استان نسبت به بلندمدت  مردادبارش 

ت رخ داده اسمرند و شرق اسکو  یشمال شرق س،یغرب شهرستان اهر، شرق ورزقان، شمال هردر مناطقی از شبستر، 

ر بوده میلیمت صفر با ملکانمیلیمتر و کمترین آن مربوط به شهرستان  11با  اسکومتعلق به شهرستان که بیشترین آن 

درجه  8/20، 1041در مرداد ماه  میانگین دمای استان .درصد آب استان تامین شده است 2/82که بطور میانگین  است

نیمه غربی استان و حاشیه رودخانه ارس بیشترین دما را در این ماه . گزارش شد از نرمال بیشدرجه  1/1 و سلسیوس

 9/19 ترین شهر سراب باو خنکدرجه  3/29با  بنابترین شهر گرم در این بیننسبت به سایر مناطق تجربه کرده اند. 

درجه سلسیوس و حداقل  2/02ر میانه با در ماه تیر حداکثر دمای مطلق در استان در شهبوده است.  سلسیوسی درجه

درجه سلسیوس رخ داده که نشان دهنده تغییرات زیاد دما در طول این ماه بوده  5/5دمای مطلق در شهر ورزقان با 

درجه  8/4و  5/1درجه در استان گزارش شده که به ترتیب  0/11درجه و حداقل دما   1/32است. میانگین حداکثر دما

 است.  افزایش دما در دماهای حداکثر بیشتر از دماهای حداقل بوده است. باالی نرمال بوده

 یغرب در غرب  و جنوبوضعیت خشکسالی متوسط تا شدید ی ماه، نشان دهنده تیری منتهی به خشکسالی سه ماهه

می  سیو هر انهیهوراند، شمال سراب و شرق ورزقان و شمال شهرستان م بر،یدر مناطق اهر، کلو وضعیت نرمال استان 

درصد دارای بیشترین  0/11و شهر مراغه با  متربرثانیه گزارش شده است 28با  سهندشدیدترین باد در ایستگاه  باشد.

  فراوانی باد غالب در استان می باشد و جهت باد غالب در استان بیشتر شرقی بوده است. 

موجب ناپایداری و  تا دهم و پانزده مرداد ماه های دوم تاسوم، هشتمدر روزفعالیت سامانه های جوی و گذر امواج 

از  هایرخداد گرد و غبار و رعد و غبار در برخی از ایستگاه. گردیدهای متناوب باران و رگبار و رعدوبرق بارش

شاخص این ماه بود که منجر به صدور هشدار در سطح استان گردید و باعث گردید دید افقی و کیفیت های پدیده

مورد  3مورد هشدار زرد و  8به وضعیت جوی استان  باتوجهدر مرداد ماه  ایستگاهها کاهش پیدا کند.هوا در این 

 هشدار نارنجی صادر شد.
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 50-50 شماره بولتن

 0050 ماه مرداد

 

 0430ماه  مردادبارش استان در  تحليلی بر وضعيت
 اطالعات بارش استان و مقایسه با سال گذشته و بلند مدت -(1)جدول

 
 کاهشدرصد نسبت به بلندمدت  0/32میلیمتر بوده که  9/3 جاریماه سال  مردادمیانگین استانی بارش ( 1طبق جدول)

ر صفبا  ملکانمیلیمتر و کمترین آن مربوط به شهرستان  11با  اسکوبیشترین بارش متعلق به شهرستان داشته است. 

 میلیمتر بوده است.
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 50-50 شماره بولتن

 0050 ماه مرداد

 

 رش سال آبی استان  درصد تأمين با
 

 
 شرقیهای استان آذربایجاندرصد تامین بارش سال آبی شهرستاننمودار  -(1)نمودار

بطور میانگین  دهد.کاهش را نشان میاستان های شهرستان اکثر در 1041 ماه مرداد تا درصد تامین آبی (1)طبق نمودار

  درصد بوده است. 2/82 قریباًت 1041سال آبی استان تا پایان مرداد  درصد تأمین آب
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 50-50 شماره بولتن

 0050 ماه مرداد

 

 

 بندي مجموع بارش استان پهنه
 

 
 1041ماه  مرداد بندی بارش تجمعیپهنه -(1شکل)

غرب شهرستان اهر، شرق ورزقان، شمال هریس، شبستر،  ی ازطقامن ماه مرداد در ،(1)شکلبندی بارشطبق نقشه پهنه

 4ر بین دیگاند و مناطق داشتهیلیمتر بیشترین بارش تجمعی در استان م 54نزدیک به  شمال شرقی مرند و شرق اسکو با

 شان در نوسان بوده است. میلیمتر بارش 24تا 
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 50-50 شماره بولتن

 0050 ماه مرداد

 

 0430ماه  مردادتحليلی بر وضعيت دماي استان در 
 

 اطالعات دمای استان و مقایسه با بلند مدت -(2)جدول

 

در  .نرمال است از بیشدرجه  1/1 و سلسیوسدرجه  8/20 ،1041ماه  مرداددر  میانگین دمای استان( 2طبق جدول)

ماه در  بوده است. سلسیوسی درجه 9/19 ترین شهر سراب باو خنک درجه 3/29با  بناب هاترین شهرگرم این بین

 بوده است.باالی نرمال درجه  8/4درجه(  0/11حداقل دما )میانگین و  5/1درجه(  1/32حداکثر دما )میانگین  مرداد
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 50-50 شماره بولتن

 0050 ماه مرداد

 

 

 

 بلندمدتدماهاي حدي استان و مقایسه با 

 

 )درجه سلسیوس( ماه مرداددمای بیشینه مطلق  -(3جدول)
 

 بلندمدت 0000سال  0000سال 

2/02 

 میانه

25/05/0000 

2/00 

 جلفا

01/05/0000 

2/05 

 جلفا

20/05/0122 

 

 

 )درجه سلسیوس( ماه مردادمطلق  کمینهدمای  -(0جدول)
 

 بلندمدت 0000سال  0000سال 

5/5 

 ورزقان

10/05/0000 

0/8 

 ورزقان
10/05/1044 

0/1 

 سراب 

00/05/0121 

 
برای ایستگاه  1044 در سال،درجه 2/02میانه با برای ایستگاه  1041 سال ماه مرداد ی مطلق دما دربیشینه( 3طبق جدول)

ماه رکود  نیا یدر طو  است بودهدرجه  2/05به مقدار  جلفامتعلق به  1382و بلندمدت در سال درجه 2/01جلفا با 

 ماه مردادمطلق دما در ی کمینه( 0طبق جدول) شکسته شد. چاراویماقسراب و  یها ستگاهیمطلق در ا نهیشیب یدما

به ثبت  جهدر 4/3دمای  1389در سالسراب  بوده و بلندمدت در ایستگاهورزقان متعلق به  1044و  1041 سالبرای 

  رسیده است.
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 50-50 شماره بولتن

 0050 ماه مرداد

 

 استانهاي شهرستانميانگين دماي  بنديپهنه

 

 
 شرقیدر استان آذربایجان 1041ماه  مردادبندی دمای میانگین پهنه -(2شکل)

 

ارتفاعات در نوسان است.  سلسیوسدرجه  35تا  5سال جاری از  تیر ماه ، دمای(2)شکلبندی دمای پهنهطبق نقشه

تا  5 یدر شمال شهرستان سراب دارای دمای با محدوده و سبالندر جنوب شهرستان سراب استان شامل قلل بزقوش 

( مشاهده می گردد که نیمه 2درجه است. با توجه به شکل ) 34تا  15ی مناطق دارای میانگین دمای درجه و بقیه 15

 بیشترین دما را در این ماه در شمال استان و بخشی از شهرستانهای میانه و چاراویماق غربی و حاشیه رودخانه ارس

 تجربه کردند.
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 50-50 شماره بولتن

 0050 ماه مرداد

 

 استان نسبت به بلندمدتهاي شهرستاناختالف ميانگين دماي پهنه بندي 
 

 
 های استان نسبت به بلندمدتبندی اختالف میانگین دمای شهرستانپهنه -(3شکل)

 

بیشترین . انددما نسبت به بلندمدت روبرو بودهافزایش مناطق استان با  اکثر، (3)شکلطبق نقشه اختالف دما از بلندمدت

در مناطق اند. روبرو بودهای نسبت به نرمال درجه 5/1 بیش از با افرایشاست که  استان غربمربوط به  دماافزایش 

درجه روبرو بوده  5/0 الی 5/1بیناستان با کاهش دما  و شمال شرقی و حاشیه های شرقی شمال استان به ویژه ورزقان

 است.
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 50-50 شماره بولتن

 0050 ماه مرداد

 

 0430ماه  دادمرتحليلی بر وقوع باد در استان طی 
 

 های سینوپتیک استانوضعیت سمت و سرعت باد در ایستگاه  -(5جدول)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

بیشترین فراوانی باد غالب مربوط  .متربرثانیه گزارش شده است 28 با سهند( شدیدترین باد در ایستگاه 5طبق جدول)

ایستگاه های اهر، سراب،  می باشد. درصد 1/18با  ملکانمربوط به ایستگاه  فراوانی و کمترین 0/11با به ایستگاه مراغه 

با توجه جدول و گلباد  را گزارش نموده اند.درصد  54باالی فراوانی باد غالب  سرابو جلفا ، اهر، میانه،  مراغه، تبریز،

تگاه ها صفر بوده و در اکثر ایس ،ایستگاه اهر، شبستر و شرق تبریز فراوانی باد آرام 3ایستگاه ها مشخص گردید که در 

 جهت باد غالب شرقی می باشد.  

 نام ایستگاه
 حداکثر باد باد غالب

 (m/sسرعت  ) سمت )درجه( درصد وقوع در ماه سمت )جهت(

 21 84 1885 شرقیشمال  جلفا
 13 294 5084 شرقی اهر

 11 124 5885 شرقی تبریز
 28 284 3184 شرقی سهند
 15 224 5185 شرقی سراب
 14 304 3283 شمالی کلیبر
 13 144 1180 شرقی مراغه
 11 414 5484 یشمال شرق میانه
 9 414 3281 شرقی مرند

 10 144 3381 شرقی ورزقان
 15 454 0481 شرقی شبستر
 15 354 2484 غربی هریس

 21 124 0188 شرقی شرق تبریز
 1 334 2588 غربی عجب شیر

 12 484 3188 شرقی بناب
 21 414 0583 شمالی خسروشاه
 15 324 2389 جنوبی بستان آباد
 19 154 0881 شرقی چاراویماق

 11 84 1881 جنوبی ملکان
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 50-50 شماره بولتن

 0050 ماه مرداد

 

  0430ماه  هاي سينوپتيک استان در مردادگلباد ایستگاه

 

 تبریز      اهر

  

 کلیبر      جلفا

  
 1041ماه  مردادهای سینوپتیک استان در گلباد ایستگاه -(0شکل)
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 50-50 شماره بولتن

 0050 ماه مرداد

 

 

 مرند                     مراغه

 
 شهرسهند           میانه

  
 1041ماه  مردادهای سینوپتیک استان در گلباد ایستگاه -(0ی شکل)ادامه
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 50-50 شماره بولتن

 0050 ماه مرداد

 

 بناب       سراب

  
 ورزقان      شبستر

  
 1041ماه  مردادهای سینوپتیک استان در ایستگاهگلباد  -(0ی شکل)ادامه
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 50-50 شماره بولتن

 0050 ماه مرداد

 

 

 بستان آباد      عجب شیر

  
 هریس      چاراویماق

  
 1041ماه  مردادهای سینوپتیک استان در گلباد ایستگاه -(0ی شکل)ادامه
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 50-50 شماره بولتن

 0050 ماه مرداد

 

 ملکان       شرق تبریز  

  
       خسروشاه                                                               

  
 1041ماه  مردادهای سینوپتیک استان در گلباد ایستگاه -(0ی شکل)ادامه

 

اد غالب را بیشترین فراوانی وقوع ب مراغه. ایستگاه سینوپتیک استان را نمایش می دهد ( گلباد ایستگاه های0شکل)

 داشته است.
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 50-50 شماره بولتن

 0050 ماه مرداد

 

 

 0430ماه  مرداددر  استان تحليلی بر وضعيت خشکسالی
 

 
 SPEIی استان براساس شاخص سه ماههبندی خشکسالی پهنه -(5شکل)

 

تا ی وضعیت خشکسالی متوسط نشان دهنده، (5)شکلماه مردادی منتهی به بندی خشکسالی سه ماههی پهنهطبق نقشه

استان می باشد که این مناطق جزء مناطق دیم خیز استان از لحاظ کشاورزی می باشند  و جنوب غربی  شدید در غرب

شمال و مطمئنا باعث تنش در این بخش خواهد شد. در مناطق اهر، کلیبر، هوراند، شمال سراب و شرق ورزقان و 

 و هریس وضعیت خشکسالی نرمال می باشد.  شهرستان میانه
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 50-50 شماره بولتن

 0050 ماه مرداد

 

 0430مرداد ماه ي جو تيوضعی کينوپتيس ليتحل
 

موجب ناپایداری و  های دوم تاسوم، هشتم تا دهم و پانزده مرداد ماهدر روزفعالیت سامانه های جوی و گذر امواج 

دوم و سوم مرداد ماه با توجه به نفوذ ناوه تراز میانی  در روزهای. گردیدهای متناوب باران و رگبار و رعدوبرق بارش

جو به استان، مخصوصا در ساعات بعد از ظهر و اوایل شب موجب رشد ابرهای همرفتی و بارشهای رگباری باران و 

ن میلی متر و سوم مرداد از شهرستا2/13رعد وبرق گردیدکه بیشترین بارش ها در روز دوم مرداد از شهرستان اهر  با  

 (.1میلی مترگزارش شد )شکل 2/4چار اویماق با  

 

 .(چپ سمت) ماهدوم مرداد  هکتوپاسکال 500سطح نقشه ،(راست سمت)دوم مرداد ماه   نیزم سطح نقشه-(0)شکل

 

روزهای هشتم تا دهم مرداد ماه با توجه به فراهم بودن شرایط فصلی و محلی و نفوذ ناوه تراز میانی جو در استان،         

مخصوصا در ساعات بعد از ظهر و اوایل شب موجب رشد ابرهای همرفتی و بارشهای رگباری باران و رعد وبرق که 

میلی متر و دهم مرداد  1/2میلی متر ، نهم مرداد از شهرستان اهر  با   2بیشترین بارش ها درهشتم مرداد از شهرسهند با  

هکتو پاسکال  544( نقشه سطح زمین)سمت راست( و سطح 2شکل) میلی متر گزارش گردید.  1/4از شهرستان جلفا با  

ه ال گذر بود)سمت چپ(، هشتم مرداد ماه را نشان می دهد که در سطوح میانی جو امواج نسبتا ضعیف ناوه ای در ح

           هکتو پاسکال از شمال غرب عبور می کند. 1441و در سطح زمین زبانه پرفشار 



 

   

 آذربایجان شرقیاداره کل هواشناسی استان 

 

17 

 

 50-50 شماره بولتن

 0050 ماه مرداد

 

 

 .(چپ سمت) ماههشتم مرداد  هکتوپاسکال 500سطح نقشه ،(راست سمت)هشتم مرداد ماه   نیزم سطح نقشه-(2)شکل

 

مخصوصا درساعات بعد ازظهر و اوایل شب فراهم بودن شرایط محلی و عبور امواج ضعیف تراز میانی جو از استان، 

روز پانزدهم مرداد شاهد رشد ابرهای همرفتی و بارشهای رگباری باران و رعد وبرق در نواحی شرقی استان بودیم که 

(  نقشه سطح زمین )سمت راست( و 3شکل) میلی مترگزارش گردید. 2/2بیشترین بارش ها از شهرستان سراب با  

)سمت چپ( روز پانزده مرداد را نشان می دهد که در سطوح میانی جو امواج ناوه ای در هکتو پاسکال  544سطح 

هکتو پاسکال از شمال غرب عبور می کند. تا اواخر مرداد جوی  1449حال گذر بوده و در سطح زمین زبانه پرفشار 

     پایدار همراه با تداوم گرمی هوا در استان حاکم بود.

 
 .(چپ سمت) ماهپانزدهم مرداد  هکتوپاسکال 500سطح نقشه ،(راست سمت)پانزدهم مرداد ماه  نیزم سطح نقشه-(1)شکل

 

و توسط برنامه   NCEP/NACRنقشه های سطح زمین و سطوح فوقانی جو با استفاده از داده های بازواکاوی شده 

 پایتون  تهیه شده است.
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 50-50 شماره بولتن

 0050 ماه مرداد

 

 0430ماه  مردادتحليلی بر مخاطرات جوي دراستان طی 

(. 1توان به گرد و غبار و رعد و برق اشاره کرد )جدول مخاطراتی که در ماه مرداد در استان رخ داده است میاز 

دیده پ ی سراب، مراغه، شبستر، بناب و ملکانایستگاه ها در .گ و موج گرما در این ماه رخ نداده استرخداد تگر

روز و بیشترین تعداد  0با  مراغهغبار در شهرستان  گرد و غبار گزارش شده است که بیشترین تعداد روزهای گرد و

 روز رخ داده است. 1با  سرابروزهای همراه با رعد و برق در شهرستان 

 آذربایجان شرقی استان 1041ماه  مردادمخاطرات جوی   -(1جدول)  

تعداد روزهای  نام ایستگاه ردیف

 گرد و غبار

تعداد روزهای همراه با 

 رعد و برق

 1 4 جلفا 1
 1 4 اهر 2
 0 4 تبریز 3
 4 4 سهند 0
 1 1 سراب 5
 1 4 کلیبر 1
 4 0 مراغه 1
 0 4 میانه 8
 1 4 مرند 9

 4 4 ورزقان 14
 1 1 شبستر 11
 1 4 هریس 12
 4 4 عجب شیر 13
 4 3 بناب 10
 3 4 بستان آباد 15
 4 4 چاراویماق 11
 4 1 ملکان 11

 

 



 

   

 آذربایجان شرقیاداره کل هواشناسی استان 

 

19 

 

 50-50 شماره بولتن

 0050 ماه مرداد

 

 

 هاي هواشناسی استاننقشه پراکنش ایستگاه -0پيوست شماره  
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 50-50 شماره بولتن

 0050 ماه مرداد

 

 

  معرفی گلباد -3شماره پيوست 

باد را  باشد و سه مشخصه اصلی شاخصهای باد در یک منطقه میگلباد، نمودار و شکلی اقلیم شناختی برای نمایش مشخصات و ویژگی

شده  مهایی که برای شاخص باد انجادهد: فراوانی وقوع باد، سرعت باد و جهت باد. منظور از فراوانی وقوع باد، تعداد دیدبانینمایش می

باد، جریان غالب  شود و جهتباشد که با نات یا متر بر ثانیه سنجیده میو باد به وقوع پیوسته است. سرعت باد نشانگر میزان جریان هوا می

ن گلباد باشد. دایره وسط ایباشد. ساختار کلی گلباد به شکل گل باز شده میدهد که یکی از جهات اصلی و فرعی میباد را نشان می

ها، نشانگر سرعت باد و طول ها نیز نمایشگر سرعت و جهت باد است. ضخامت گلدهد گلان باد آرام در یک منطقه را نمایش میمیز

شود. در هیه میافزاری تگردند و به دو روش دستی و نرمها نشانگر تعداد وقوع باد است. گلباد به صورت سالیانه یا ماهیانه ترسیم میگل

های باد منطقه آمار و اطالعات هواشناسی گرفته شده و تعداد فراوانی باد، باد آرام، سرعت و جهت باد محاسبه اخصروش دستی ابتدا ش

رسیم ها بر حسب این درصد تشود.میزان قطر دایره و طول و ضخامت گلها نسبت به کل گرفته میشده و سپس درصد هر یک از شاخص

افزار ویژه گلباد گردد. تهیه شده و وارد نرمExcelافزاری باید آمار و اطالعات در یک فایلگردد. برای ترسیم گلباد به روش نرممی

های هم مرکزی تشکیل است. نمودارهای به دست آمده از دایره WR-plotافزار افزار مورد استفاده در ترسیم گلباد نرمترین نرمعمده

ها غالبًا های باد بر روی دایرهشود. سمتمتر بر ثانیه نوشته می 5/4ای کمتر از اند که در دایره مرکزی آن درصد فراوانی وزش بادهشده

اد های بشود. سرعتغربی نمایش داده میغربی، غربی و شمال، جنوبشرقی، جنوبشرقی، شرقی، جنوبدر هشت سمت شمال، شمال

. آنگاه فراوانی هر گستره سرعت باد با توجه به سمت باد بر شوندبندی میگروه دسته 8نیز بر اساس روش سازمان هواشناسی جهانی به 

های مختلف با یکدیگر جمع شوند و فراوانی آرامه نیز به آن افزوده شود، شود. اگر فراوانی هر گستره در سمتها مشخص میروی دایره

ی ت. تفسیر یک گلباد بدون نقشه برجستگحاصل صدرصد را نشان خواهد داد، و این به این معناست که تعداد کل بادها لحاظ شده اس

ش سرزمین، توان به آمایشوند.از کاربردهای گلباد می)توپوگرافی( دشوار است زیرا اثرات محلی باعث تغییرات مهمی در جریانات هوا می

ابی ید غالب منطقه، مکانهای ورزشی و غیره، عدم استقرار صنایع آالینده در جهت باها، زمینهای شهری، طراحی باند فرودگاهطراحی

 سنجی برای استفاده از انرژی باد اشاره کرد.جهت گسترش فضای سبز، و امکان
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 50-50 شماره بولتن

 0050 ماه مرداد

 

 تقدیر و تشکر
 

مراتب تقدیر و تشکر نویسندگان این اثر از همکاران مرکز ملی خشکسالی و مدیریت بحران به سبب تهیه تعدادی  به این وسیله -1

تولید در مقیاس کشوری و انجام برش استانی دراختیار از جداول، نمودارها و نقشه های مورد استفاده در این بولتن که پس از 

 این اداره کل قرارگرفته است ابراز گردد. 

اداره کل هواشناسی آذربایجان شرقی بر خود وظیفه می داند که از همکاران بزرگوار و فاضل ذیل  یتخصص ی هیرخانه نشردبی -2

که زحمت تحلیل، تالیف، ترجمه، گردآوری، ویراستاری و داوری مقاله های این شماره از فصل نامه اداره کل هواشناسی بر 

نقد خود بر غنای علمی و ارتقای سطح فصلنامه افزوده اند، تقدیر و تشکّر کند، امیدواریم  ،عهده داشته اند و با ارشاد، اعالم نظر

 این همکاری مستمر باشد.

 همکاران: 

 دکتر فرناز پوراصغر -1

 یونس اکبرزادهدکتر  -2

 دفریدکتر محمد ام -3

 


