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چکید

گییا  تا  باا1401بر1/103برید  د بند ا ب آس   بو تر

شاب5/7۲یز ااتتر د .یا ا تا  بااا ا ایبزی30د

ب ا با ادبا .

نیمامتر تال ا1401برس1/0بر یو تاهر ب ربو یل بو

قا  سد بند س4/0با یو  ا دثر . د بارر ا4/16س یو

ندستگاب ب سآ   با    د ز ردشاب ۲/0س  یو.  ت  ا

گییاا تاا1401س3/9ب یوید ب سآ  گییا د بند ا

س1/9 یو ۲/0بوز  شا د.

دثر  تا با را1401 ستگاو یب۲4زا بر هیتر با مار زد

 تا ا با .زیمادبا .

هنبندسا شک نا ونته ا  با  تفا  با ا SPEI گریبا نها   

حدکوا تاهر شکسا ابد ما  ر ،هربق  د زیار تا

رد جرب  تو ا ار. 

سابا شک ب وا ا با  ت ااذ ص  دیزا ا،ا باا ا

ضاف عب ی خت برااجا د  اا  ربخش د. زند ا

یوست ا  تو با د رابا ب  تا یباد  را بندستگاثر سآ  ب ا

ار دابو ار  .رر

ا1401عد5  شد۲جا شدر اد،بر د  با آا ا ها ا 

د سآتا با دد وتدا تما لبیس دیدغز ا، شک  ا ... . بادعابر

مدعایه صو  ایا تبوتا ،عایانا و عوبرازبر(سا

م س  ر ،هیتناوشادبد حو ل و،و ایاناو

شااا بص بطو سا د ا ،)،را رشژ،ح زیتیینو

براترا ختیاستجا ط شد بریه،با ازدره ،یبحرا د

ذبا  اا با ا ،هیوان و از  د ردایا، ... .دبا
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یحرضعیاتاا1401 

 د ند  تذ ا ا سقا  تاا ال د

د1:سقااتاا1401ادشااتذندد

 

وصییحاتا : 

با1401ا(،1ما)دطاب  گیای1/103آ تا رب تر ی

  در5/7۲دز.د  اش  د بند ب آسب ا ابش د 

تذتا اب گیای ر1/37یز آ تر ی  د9/37دنب ب آس ا د

ابربن د.  اش  دوب شمگیر ا اب تذ ا  د بند ب آس اس

تاهر ب ورب ا   تا اب تربیش .وا0/144باب رمت  تر ی1/63

تر، یدبا  ره تاهر ب ورب. اب تا 3/135رز  ت  رت ی

شز 50بی. و د بند ب سآ   د
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 تا آ اا یأ صد

مو1:صدیاااآتا لا1140سقااندد

 

 با یا د بی د بند ب سآ ل تا بر ا ا ا30. بو د

تاهررتا با ه بیشتر یز،با    ت  د بند با  بیشتر با بی

40    با یا د تا ه متر هر تاهر باد.  د متر یز 30د

باد. 
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 پهنتاا جمو ند

ک1:پهننداجمعا1401

   تا جمع با بند هن ا و(1)،ک1401ابر  تا رب و  تا جمع با

حدا قا ار   ندر 5۲ باد.  تر یتا قا بابی جمع با یز5۲ا۲46

باد.  تر ی
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یحرضعیاتاا1401

 ال داد ند ا سقا  تا

دما2:الاتغیراگییااتاا1401سقااندد

 

(ما د۲مچنی  بیشین  مین گییا ا د(  شا  ل تا هاتاهر گییا ا

تا مین ا گییا  با طاب  6/4ندب مین گییا ا  سقا با باد.  سیو د

تادشاب1/4 سیو 5/0سیوزامین گییااا

ا تا بیشین گییا ا مچنی . در آا ا ا1/14یز ب  باد 1/0-

سیو ا  تا گییا ا د.  شا  د بند ب سآد3/9سیو 

بند ب سآ  د۲/0.یما  دشا  ز
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 دند ا سقا  تا داا

ایشینطا 

()سیو

دما3:یشینطاا1401()سیو

د 1401ا1400 ا ند

 

4/27 7/۲3 ۲/۲۲

هر هر ر 

1/10/1396 ۲۲/10/1400 13/10/1401 

( ما د با 3طاب  د ز  ط بیشین ا )ا1401تاهر ب ربو ل تار

دثر ا ذت۲/۲۲با ا  اتر   باد  سیو د بند ب ربوتاهرهر

با بربر یر 7/۲3ب سیو 4/۲7ندبا  سیو .

امینطا  

()سیو

دما4:مینطاا1401(سیو)

ا1401ا1400دند

7/۲-

ل

17/10/1401

4/1۲-

ل

۲8/10/1400 

0/13-

ل

۲5/10/1386

(ما د4 تا  ط مین ا سقا )ا 1401ا با سقا شا  د بند  تذ

د ا ا  تا  ط مین ا .تذ ا یر ب د بند با سیو-7/۲بربر و

4/1۲-سیو 13-سیو .دبا  ل تاهر ب ربو
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 پهنتاهر ا گییا ندتا ا

 

ک2:پهنندگییااتاا1401

(ک بند هن قش ا ۲بر تا گییا ا )بی ا ا ا0ا15بو سیو 

 .بی گییا ا تا نو  رب یم10ا15. در آ و  د می ر

تا،بی ا0ا10 ت آ  .
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 تاهر ا گییا تل ند پهندند  سب تا ا

ک3:پهنندتلگییااتاسبنددا1401

( ک هن3طاب  )بندتلگییااتاسآندببدا1401د  شا .

تل تا ا گییاد بند ب سآ ا ا ا،ل ما  ا سمبخ  و 

بی تا رز  نا  ا5/0ا5/1بی تل تا  نا با   باد  سیو 5/0-ا5/0

باد.  سیو 
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یحرواتاا1401

 ر  مضعیستگا  اتاینوپتی ا

5دمضعی : تا ینوپتی ا ستگا  ا ر ا1401

ستگا ا

ا اا دثر

م

)ه(

و صد

ا 

م

)(

ر

)m/s(

ل ستگاشرق 2318013جنوب

ابد ستگا209013شرق

و ستگا 41024شرقشمال

بر ستگا 3817010شمال

هر  ستگا 2022018شمال

ر ستگا 159017شمال

هر ستگا1713014شمال

او ستگا 1815010شمال

کشا ستگا 3128011شمال

بد ستگا1719071غربجنوب

( ما جدا ستگا5بر  تا رز  )ل ستگا(افر ا با ه )

ا ا1401 بو ر نو۲3 ا  ا   د د با   د مچنی . و

 ستگا8/1ثرد . بو  با ستگاد   با ر13بر آتر نو م  یا

 در.

اآبدینوپتی ستگا ه  ا بار  ۲0بو.  تصا و ب  د

ستگا   11با دثر با  باد  ه13د   م  در آ یا بر رتر

 بو.
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وینوپتی ستگا ا با ه ا ا امارو د   درآ

41یز ستگا    با باد.  دثر3/3د . بو ستگاد   ۲4بایا بر تر

ما  م  باد دبا .

برینوپتی ستگا   و د  باد  ما ا با ها ا ا38د

باد ستگا    با د مچنی .9/36 دثر با . 10د م  بو یا بر تر

نودبا .

هر ینوپتی ستگا ما ه  ا با ستگا    و د   در آ

۲0 با  باد  ستگا8/19د  دثر با د.  شکی  ستگا   د د با  د

ا ا ا 18رب نو  م   بو یا بر بادتر .

رینوپتی ستگا هبااا1401،ستگا  مابو15 د

باددااو.ثردرباآدستگا17 تربریا

ر هآد.  باا ا ا9/9و  ا  .د

هرینوپتی ستگا ا1401ستگا   د ز ا باما د17بو 

 ا  د د با  ستگا   با .و 5/11د   با دثر باد.  تر14د

 م   بو یا ربر نو در آ.

او ینوپتی ستگا هبااا1401،ستگا  مابو18 د

باددااو.ثردرباآدستگا10 تربریانو م

رآد.  باا ا6/13و  ا  .د

کشا اخو ستگا  ما ه  ا با ستگا   و د   در آ

31 ستگا   د آثرد با باد.  اد ا ا11 م   بو یا بر تر

باد  ما.یزبا 3/۲8.و  ا  ا با   د

بد اخو ستگا هبااا1401ستگا  رب نو ،بو17 د

باددااو.ثردرباآدستگا17 تربریام

نوبآد.یز  6/10با.و  ا  باا   د
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 ستگا باتاینوپتی ا

ل ستگاهر ستگا

و ستگار ستگا

ک4 با:هاستگاینوپتیاستگال-هر-و-ر
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ک5:باهاستگاادآ ا ستگا ینوپتی-هر -ر–او

ادآ ستگاهر  ستگا

ر ستگااو ستگا
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ک6:باد هاستگا–کشا

 

 
 

د ستگا کشا ستگا
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یحرضعیشکساتاا1401

 پهناا ر تا ط  ناو شکسا ندSPEIا 

SPEI ک7 تا شکسا ند پهن :ا1401اا ر

(ک7ا با شکسا ا )SPEI ا  د.  ما ،دبا عر  آخیر ا

با بر ل  باد  د دتا،بند هن ک  ا بر .ر  حاظ یز عر  آخیر یز

ب نته ا    شکسااشکسا یر ابد ما  هر ما  حد  نا ،

د.نباو  ر  ا بخ ،هر تاهر مد بخشکسا حد  ر تاهر ر 

د. ر تو ار ا ار حد  تا قا با ستند. تو ا فی 
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یحینوپتیکتاا1401

ی ط ا قش ینوپتیک یح

ا ح تا و ا  بتد ،شار ا با ایر  ش نآها   .بو دد بد  

د داا تا و ،ترد ا  ر ا و  نا وبت غذ  شا  فو وبا ب

 د. ا بر  د  با   با با بر آن  ط شد ،ر شد  بین ی  و 

فت  د ب و دا آ شو ر  شار قو  د ،داا اا ر با نآ ن 

نآ   ا13د. 1401 شا  فو با  ر  ت ت  بو ا تا ط  شار

 م  یست نا وبت  ز مچنی   عوک ب ا با ،ر ا  ر  ترد ا

ا  ر  نو صواً تا   11باخا ا با .ر دبا آ500ا1000ی

ما د. ر تا ما افا  بر با بر ر باداا ا ا بین ی   و

kindexقش ب و با زد. قا بر  آابا  فی بر  د  د بر ... (ما

89)شو ر نو  نو  ا با قو با    ینبل یر  شار تقر با ،

بصو ا با ،شا  ضعی  شا ر تقر با مع   د. تا ط  ندر   قط

 تا   ا ا ی ط  شار تقر  ا ر و ز ب و با نآ دبا  .

.  خآند ریر،  نا 

ک9:گوشا ط ری14/10/1401 ک8:گوشا ط ری13/10/1401
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 سآ دا تا و  د ستقر شو ر  شار ا با ،تا ط  داا اا ر با

،ترد ا  ر ا ا  وبت غذ  شا  ا با  با ا  جد   .ر ید

ب آا ا د.با ا  ط شدر  ما  نا  ژ بیس   د. ز تا

با ه بیشتر یست بو نوب ب و با  ر ید  تا ب گر داا اا یز ا  ک

د. ز تا نوب  نا  ا۲3معا 1401ت  بو ا تا ط  شار ت 

( بو شو ر  ا داا اد د ب ،ترد  شا  تقر با  مار ک10

11ر ا تا ما نآ   .بو کشنآ   ا نآ    ا داا   )

ن   ا آو با  د بر شوا داا ،ا ی  ند ا و  وبت غذ مچنی   ا

د یلب عابر، تگبگر آ  د قو بر و ب تا ما ستاو  نا   با ک ب

  ر یست  د. تا ر  ما و  صواً ا ا غیا  ا سی کشنآ

ب ،ر ید ا یست یعا ی  و ا رب نو عی  آو با  د ا تا ار

ید.  فر ز ب آا ا ریر  نا  کو

ک11:گوشا ط ری24/10/1401 ک10:گوشا ط ری25/10/1401
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ر  بابعد ،  دا ا ب وب ب و با  بو وبر وب بسیا با سیتا   یست 

 بر بر  د  آا  د ر ایر ح  تا نوب یم ا ر نو م  ،شا  ا

د. ز نوب و ژبو تا

ی یحط سیژئوپتا فا قش 500نوپتیکاکتوپا

ا  بتد 1400ابر  د جا تا ط  ا داا ،شور  ا وز و ،

تا نو  م    ا ایر ا  ش  . مر ب  افا  صواً ندر با 

ما د. دا و فت  د ب ا ر د.با بر  د  آا  با با آا قش   و

سیتاو فا500ک  کااکتو(م1۲ا13)ر  دشاو ا اا نک ب و با

ر بشید ینا اد دتا نوب یم  اا ر د شا  ا با قو ب و با 

 نآبیشتر   بتد  .بو و ا13گر 1401  ذ  ر ا  بر ا تقر با

بو با   ابر ک ب تا ط  داا اد   شو نو با نآها   

  ا ر د، با ما  یا اا   د ز ا ابر یز ب د ب تا ب ا

یز  تا  ا ر با قرآاً نآ ن   .   نآها  با یز بیشتر  تا ز

ا با.   قط  ندر ا با مع   نطق  ا وز ذ با  تا

 
ک13:گوسژئوپتا فایر500یا14/10/1401 ک12:گوسژئوپتا فایر500یا13/10/1401
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ب ا وز فو ،تا  یست ر شدبا جد    ر جا  ا داا تا ط

و ذ با تنا و ب ا ا سآ دا تا و ،فا ر تقر با ا   د. ا  ط

ا قش یح  بر د.  داا تا و شو ر 500  شا کااکتوا ذ با  د

نآ  ،ر ار  مق ۲4ا 1401ر  ر ر ثآ ا ر یا  تا و

 ک ( یست   د. ر ا داا قو  جا بر14ما15)ا حسو ز بر ل

نا ب ما ابر  آا د. ز فر  نا  بر با مچنی  تا   با با

و  ا تا  یست کشنآ   ر  د ب  بو کشنآ دبا  نآ   ا داا

داا آ  رد ذ تا و  و ند ا  ر  د. دا تابا سقا   دد 

آود. و ند ذر و یست

ک15:گوسژئوپتا فایر500یا24/10/1401 ک14:گوسژئوپتا فایر500یا25/10/1401



بولت 1401-10شمار
د4011ما

20

یحررخاوتاا1401

ما د6:و رخا  شد و ا1401تا 

مخاطر ثر /مخاطر عتبار نو صدور زما تاری نو
 هشدر

شمار 

مچن افا  ،بر  د ،بابا ،بایورریبابا تما

ندر بر ،دد،ستایباااو بقی ب سآ تا نوب و 

بگرتگ/.یعاًسآت تماتودغز اقعابر، طر ا، ا 

6/10/1401

 

4/10/1401  1 

سآتاً با ددد بر،اوتدا د ،با با ،نجشنآ  نآها

و رافا  ،گر تما وریستعد  ،بربایبساتما ر

ا ا ،قا تما افا ،بر  با وخ با  ی ستیر

ا  آحگاخآند آو  یست بژو رر،یو 

ی ستیر ب آ   اا      رژا /ا تگبگر

ز تما ا، ا غیا طر  ا شک  سیها د یلب عابر، دغز

و ب ی تما ،  با و آ ب هر بر   ر  تل ، ا

 ،تو  آ ار هاا صر ز 

14/10/1401

 ا

16/10/1401 

1۲/10/1401 جا ۲

و ،با بارری،بر ندر با افا  ،با  بر ندر با

سآتاً با ددد و،وتدا ا ر /د تما  با با

افا  ،برو  ،بر بارسآتًاری با  ،با  بر با تما

ددد ووتدا و  ا رز س    ا ا ب

ا ا ،اا آوآحگاخآنداا آو   

18/10/1401 17/10/1401  3 

و  ا ارریب وخآندنجر  سر  عتداریا ب نجر

5ر/1-زهاا صرر اا ۲- تمایحصو ب

و  ر نوبتا 

۲۲/10/1401

غا

۲3/10/1401 

19/10/1401  4 

سآتاً با ددد بر،وتدا  ،با با ا ر  ،برد قا

وزو  ،بر افا  ، ا ار عدریبا تما

بر  تگ/بابگر تما  سلبیعابر دهایو  ا قدستعد،

دغز احو لوا ر ستاو، قا اب تما

افا

۲3/10/1401

ا

۲5/10/1401 

۲1/10/1401  5 
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بر   با باو  ،بر با افا  ،بر  د قار عدری

د سآتاً با  ،با  بر با تمادد عابر،/د،ا دغز  تگبگر

با و آ ب هر بر   ر  تل ا، شک  سیها د یلب

افا  قا اب تما ، 

۲4/10/1401

ا

۲5/10/1401

۲3/10/1401 جا 6

وت با ًسآتاددد برد،ا تما افا  ،بر د  با آا

ندر/ب ر  تل ، لو احو دغز عابر، تو تگبگر تما

ا ر  ا ا و   با آ

۲6/10/1401

ا

۲7/10/1401

۲6/10/1401  7
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زیعااعوناوراتاا1401

-تا ا تبو  هی،اا،ناا  ناص.)  ا  ذبا (

-زبرساها ب شا ناو ا یو.برا

-ر  سا فتگ سکا ی بین  شااا حو دد ا یو بح سا .

-ا  تیو و ب تا شا ناو ا یو اد شخ ا،اا ب. 

ژش- سا  ر.تا

-با  یست ر  بعد ا  با ا اتر یح  هیذ ا  .

-ب  بر خت ا اتر بر  جا ط شد با ا یست تیینو یح ز  هی

با  ردذ  ا  .

-با   با یست ر  بعد با  سقا مو هیذ  ا  .

ا- مو  د  ز هیتا بحر رد ه.

-سا  تفا   ه رد از  ا نوا هی.

- ر   ا و حقیقا ر ب ربو جا.

-ا و ش بجاو  ی ضائ م شگاو و اوو .
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پیو

برها بارند؟چر نمو   غییر  زرا قبا  باد  بر ما گرشژ

 و  وو ز و  یر  ق بیشتر ترر   بربا کا  ا و دد ا

و ب  شکسا ی ی ر.ر بین  ا ر ها رر دد ن  ما ،وا

با وشکسا ا دد اسؤ شگرژ. ز ا  شمگیر و ب د و ا

( ما  رسا وکنوKIT)بعا   ع ( و  وو ز و  یر  ق  نو

خ یم غییر  بر او(، .ندوصخص ج   حققا  یح  جز تا ا بر

Scientific Reportsو تر با مدا ز بسیا   ، د یستنتشر با سی اا

شگاا  ثا بر ر ااایر ا، وید شتیر   ا ا  ترود ی یسا

و، د ز  .ستند ر اا صفی یست ردد ب جهز  گر سی ا

بز ند  تشا ،ر اا ا با و،رند  ر یاو  تفا   د متر

 90س ا  د، ور یل( یتر ایدNox)نعت ایس  ر اا 

 یرو و  وا  یم ج مچنا ا  مود.ند،  نگو دبرا آا ب ند و

طر کیش ب نجر و وب ب وا   کو ا م بر   عموود و ب ود.

ستر  و  وو  بخا ز  یعا    بر ر اها د  ییمتر0/000۲د

با بربر طر   بخا ز  . 0/01یست    د تر م دا برود؛  

ب ر یر ر  قو  و قا بر آسؤ  اکرو فگا .تر و یاس

 یو سرا وکنو:د«( عو ر  بیشتر ) قو( ر ر بر،   نک بر

د د، با )با ب  مو اربا بربر 1ا۲ی.   طر»تر ند و شگر، ژ  فت ب

  0/0۲5ینو ب تر"ست "طر بر اکرو .  ر با اوا  زد،

 آا  ر متر طر با مسفر  وو000004/0یم ستتر شکی بر وتفا بر ر ا

  ر رر ،نحن دد ط   آخیر ،و بز بتود ک  وو.ر ی ب

طر ،و  وو وا با و یابس ا ب  یستند کدگر با یود ب ا ریاند،

مم فا   با ا قو تیج   نند آ با قا بر وند ا  اکرو ب«ند:تد.تر

طر یر و د  ا با و  ر ر اش ح بتد  با نگواند،  یر
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 یا   ا  ر نآ  جا فر بادرو بر  ر  و هیا دد ا.ند

بیفتد. فا  ر یوتر دا  مک رند »وا و ط ب با با بنابرتیو ا

  عو بی با ک ب ها  نک ا بیاد.تد ر ی ب ایا پهر َ ا روفر ر

شمگیر ز .  ا و   وپهر   ع    بخا ما قرآا  ی مسفر

ستو سرا وکنو سؤ شگرژو  واد با جایرد ها رر   ا

نند، اب ،د ترد نطق  ثا بر ز و  قد50تذ ا۲5ت ز بربر

 یو اکرو.:د«دبا اا  ،دبا  دد غییر اد ا با می ا

دد گر  شکسا ا ن.ستی یم دد ا»جمو با سقا   ا۲0،یا ا،  ا

رد. دشا ستاغو  تریا و   شابه اگو شگرژ تریا،  یا کارشگرژ

تقس حقیقا سؤ  یم ژشگر کر، و مر ب وستند رسا وکنو سؤ

Airborne Research Australia.ندبر دد تا ب

ی  با ؟بیند ا بر نوا نها یم ادد بر  شکی وی  و دد ابین

با با ح خمی ا .ری ا. و یابس ها  ا   ف باد گر و 

د ق نوا .ا شد بر اد  باد  گو مسفر  ز و آا  ر  دد ز
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تشکر و تقدیر

 

ی بدآ ب بحر رد  شکسا  رز مکا  ر  اسندو شکر  قدر ر

جا  شو قیا  وید    تبو   تفا و ا قش  موا ،د  عد هی

بر  ترر    تیا تا برر.

 

د  هی()ر:

)را ناو  حقیقا ری(امد ی

)را ناوناا (نزز می


