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ید   :ه چ

 نسبت كه است متر ميلي 54,3 در استان برابر) 97ماه  فروردين آخر ابتداي مهر تا از( بارش وزني ميانگين
 درصد 47در حدود سال آبي گذشته  در مشابه مقدار به نسبت و درصد 60 مدت مشابه در بلندمدت به

  . دهد كم بارشي كشور نسبت به بلندمدت قرار مي هفتماست كه استان اصفهان را در رتبه  داشته كاهش
مي  97هاي مناسب بهاري تا پايان ارديبهشت  وهاي جوي پيش يابي شده و دورپيوندها خبراز بارشالگ

هاي نرمال و طبيعي اين ماه را به  ، بارشماه رود اكثر مناطق استان طي ارديبهشت كه انتظار مي دهد بطوري
اين الگوها در  يافت كند.مدت در هاي زماني كوتاه هاي رگباري همراه با رعد و برق و در بازه صورت بارش

  نيمه غربي و جنوبي استان شرايط بارش فراتر از نرمال ارديبهشت را مهيا مي كند .
در سطح استان متمايل به كمتر از نرمال خواهد بود. با توجه به كاهش كم  97در مجموع بارش بهار  

ين ذخاير نامناسب آبي استان و همچن  96هاي كمتر از نرمال در زمستان  و بارش 97سابقه بارش در پاييز 
رو جبران كننده نبوده و شرايط استمرار خشكسالي  هاي پيش وضعيت سرچشمه هاي آبي زاينده رود، بارش

 در استان محسوس خواهد بود كه مديريت مناسب جهت مصرف بهينه آب را مي طلبد. 

هاي زماني  گردد اما در بازه بيني مي ماه جاري، ميانگين دما در حد نرمال پيش تا پايان ارديبهشت
درجه سانتي گراد) وجود دارد كه در مناطق شرق و شمال  3مدت شرايط افت دما به زير نرمال (تا  كوتاه

 96تر از ارديبهشت  ماه جاري، خنك تر خواهد بود. همچنين ميانگين دماي ارديبهشت شرق استان محسوس
  خواهد بود. 
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ھان  سال آ  بارش تان ا   ١٣٩٦-٩٧  یا
مدت  به نسبت كه است متر ميلي 54,3 در استان برابر )97 ماه پايان فروردين تا مهرابتداي  از( بارش وزني ميانگين  

در  .است داشته كاهش درصد 47سال آبي گذشته در حدود  در مشابه مقدار به نسبت و درصد 60 مشابه در بلندمدت
زراعي كه در سال پايان فروردين رخ مي دهد  تا مهرن در فاصله زماني استا درصد بارش سال زراعي 89شرايط نرمال 

پايان  تا مهرابتداي  از( بارش سال آبي جاري ميانگين حسابي همچنين. مي باشددرصد  35تنها اين مقدار اري ج
آماري، دمدت دوره كه نسبت به مدت مشابه در بلنمتر است  ميلي 65,6 نيز هاي سينوپتيك استان ايستگاه )97 ماه فروردين

  كاهش داشته است.درصد  59

گاهبار A تان ش  ا یک ا وپ   ی 
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ه ميليمتر گزارش گرديد 178به مقدار  ريافتي استان از ايستگاه فريدونشهربيشترين مقدار بارش د در دوره زماني مذكور  
ميليمتر  41اصفهان نيز در اين دوره  شهر سنجي  ايستگاه ازن .درصد كاهش داشته است 66 نسبت به بلندمدتاست كه 

ميزان بارش در ايستگاه كوهرنگ . دهد نسبت به بلندمدت خود، كاهش نشان مي درصد 62كه  بارش دريافت كرده است
 نسبت به ميانگين بلندمدتكه  باشد متر مي يليم 522برابر با  نيز در بازه زماني مذكوررود  به عنوان سرچشمه زاينده

   .ستكمتر ا درصد59

ه  ھان با بارش اقا    ور تان ا
م استان اصفهان در رتبه هفتدهد كه در بازه زماني مذكور  هاي كشور نشان مي مقايسه بارش استان اصفهان با ساير استان  

  .م كم بارشي استنهبت به بارش سال گذشته در جايگاه كم بارشي كشور نسبت به بلند مدت قرار دارد و نس
  

ر ی و صد  یا ه با  ات بارش  دت قا ند شا  ب   دت 
  
  

 مدتنسبت به بلنداز ابتداي سال زراعي جاري  هاي استان ايستگاهتمامي شود  مشاهده مي همانطور كه در نمودار زير
كاهش  خود مشابهدوره 

كه دامنه  اند بارش داشته
درصد  29اين كاهش بين 

 درصد 78) تا (ورزنه
الزم  شد.با مي )چادگان(

سهم ست كه  اذكر به 
 از استان اصفهان بارش

ابتداي سال زراعي تا اول 
 89حدود ارديبهشت 

از كل بارش ساالنه  درصد
است كه در باشد  استان مي

 پايان سال آبي جاري تا 
 35تنها  1397ماه  فروردين

  .درصد اين مقدار دريافت شده است
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ه  قا ی   یا رات بارش  شاصد   دت  ه  سال  با    ذ
  

در  استان دريافتي مقايسه بارش  
جاري با سال زراعي  سال زراعي

 اكثر كهدهد  گذشته نشان مي
دوره  استان نسبت بههاي  ايستگاه

كاهش بارش مشابه گذشته 
كه دامنه اين كاهش بين  اند داشته

كبوترآباد و ايستگاه  درصد (14
  درصد (ايستگاه 78 ) تانايين
  ايستگاهتنها  ) مي باشد.ادگانچ

دوره  سبت بهن )درصد 48ورزنه (
مشابه گذشته افزايش بارش 

  .ستا داشته
  
  

ن ماه  ورد ه بارش  دت ١٣٩٧قا ند   با  ب
هاي استان  حاكي از آن است كه تمامي نقاط استان در اين ماه  بارش  ايستگاهدر  1397هاي فروردين  بررسي آمار  بارش

مقايسه ميليمتر ايستگاه (ميمه) مي باشد.  57ميليمتر (ايستگاه اصفهان) تا  5,5اند كه دامنه اين مقدار  بين  دريافت كرده
 1397بارش فروردين ماه 

دهد  بلندمدت نشان مي  با
هاي ميمه و  كه ايستگاه

فراتر از مقدار نرمال  زنطن
. اند اشتهخود بارش د

هاي ورزنه،  ايستگاه
اردستان و نايين در حد 

نرمال دريافت بارش 
داشته اند و ساير 

كمتر از  ي استانها ايستگاه
بلندمدت بارش  مقدار
  اند. داشته
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ن   ورد ن   دمای   یان تالف    ه:   ٩٧ماه ا ذ دت  و سال  ند ه  با  ب قا   
 2,2گراد بود كه در مقايسه با بلندمدت آن درجه سانتي 14,7برابر  97ماه ميانگين دماي استان اصفهان در فروردين

است. دامنه گراد گرمتر شده يك درجه سانتيدر همين بازه زماني هم  96نسبت به سال گراد گرمتر و درجه سانتي
) در فريدونشهرگراد (سانتي درجه 9,8) تا خوروبيابانكگراد (سانتي درجه 21استان بين  97ماه فروردينميانگين دماي 

كليه دهد كه  نشان مينسبت به بلندمدت آن در همين بازه زماني  97ماه فرورديننوسان بوده است. مقايسه ميانگين دماي 
) فريدونشهرگراد (سانتي  درجه 3,1) تا شهرضاگراد (سانتي درجه 1,3داراي افزايش دمايي بين ي استان ها ايستگاه
ميانگين دماي نسبت به بلندمدت افزايش يا كاهش دمايي نداشته است.  97تنها ايستگاه چادگان در فروردين اند.  بوده

گراد درجه سانتي 2,8گراد بود كه در مقايسه با ميانگين بلندمدت سانتي  درجه 17ماه امسال فروردينشهر اصفهان در 
  است.  افزايش داشته گراددرجه سانتي 2 نزديك به بت به سال گذشتهتر و نسگرم

  

  
قاد دما  ی  ن  ر   :٩٧ماه ورد

زير گراد درجه سانتي 1,3 دمايكمينه با فريدونشهر ترين دماي ثبت شده مربوط به ايستگاه پايين 97ماه فروردين در
گزارش شده است. حداكثر گراد درجه سانتي 36,4انك با بيشينه دماي صفر و باالترين دماي ثبت شده متعلق به خوروبياب



7 

ه گراد بوددرجه سانتي 4,6ترين دماي آن و پايين گراددرجه سانتي 30در اين ماه تجربه كرد دمايي را كه شهر اصفهان 
  است. 

  

  
  

ھان  ی ا نا وا گاه  A وا  ا ت  ن  ش    :  ٩٧ورد
هاي جوي هواشناسي اصفهان (مجموعه اداري غدير)  ات ثبت شده در ايستگاه سنجش آاليندهبا توجه به اطالع

روز  1روز هواي سالم و  26روز هواي پاك،  4اين ماه شامل: ماه سال جاري، شاخص كيفيت هوا در فرورديندر 
روز  12وا شامل: شاخص كيفيت ه 1396ناسالم براي گروههاي حساس جامعه بوده است. در حاليكه در فروردين 

  هاي حساس داشتيم.  روز ناسالم براي گروه 3روز سالم و  16هواي پاك، 
ي مسوول دي  روز از اين ماه آالينده 2فقط  مشخص شد كه 97 ماهفروردينهاي مختلف در  با بررسي آالينده

ي مسوول  آالينده) PM2,5ميكرون ( 2,5ذرات معلق با قطر كمتر از اكسيد نيتروژن بوده و بقيه روزهاي اين ماه، 
ميكروگرم بر  19,6ماه فروردين) در PM2,5ميكرون ( 2,5ميانگين غلظت ذرات معلق با قطر كمتر از است.  بوده

ميزان غلظت ذرات معلق با قطر كمتر فقط در روز چهارم فروردين، باشد. از حد مجاز مي ترپايين مترمكعب بوده كه
  ميكروگرم بر مترمكعب بوده است. 35حد استاندارد يعني ز باالتر ا) PM2,5ميكرون ( 2,5از 
  



  

وب بوده 

  

ر شرايط مطلو
 م   

صد روزها در
ناسالم براي عموم  

در 97وب و 
                   س

8 

وضعيت نامطلو
گروههاي حساس راي

د روزها در و
ناسالم بر              

درصد 3، 97ن 
   سالم              

ع در فروردين
   پاك 

در مجموع
  ست.

 

 

ا
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  شیپ  بارش و دما 
  

مي دهد  97بهشت بهاري تا پايان ارديمناسب هاي  بارشيابي شده و دورپيوندها خبراز  الگوهاي جوي پيش
به صورت هاي نرمال و طبيعي اين ماه را  ، بارشماه  رود اكثر مناطق استان طي ارديبهشت انتظار مي كه ، بطوري
با توجه به رگبارهاي محلي در  دريافت كند. مدت هاي زماني كوتاه هاي رگباري همراه با رعد و برق و در بازه بارش

 هاي فصلي، وجود دارد. در مناطق مستعد از جمله رودخانه اني و محليهاي ناگه شرايط تشكيل سيالبكوتاه مدت 
  .را مهيا مي كند استان شرايط بارش فراتر از نرمال ارديبهشت  و جنوبي در نيمه غربياين الگوها 

در سطح استان متمايل به كمتر از نرمال خواهد بود. با توجه به كاهش كم سابقه بارش  97در مجموع بارش بهار  
همچنين ذخاير نامناسب آبي استان و وضعيت سرچشمه هاي   96هاي كمتر از نرمال در زمستان  و بارش 97پاييز در 

 رو جبران كننده نبوده و شرايط استمرار خشكسالي در استان محسوس خواهد بود هاي پيش آبي زاينده رود، بارش
 . را مي طلبدمديريت مناسب جهت مصرف بهينه آب كه 

ماه كه افزايش قابل توجه دماي باالتر از نرمال در اكثر  ط ميانگين دما، برخالف نيمه اول فرورديندر مورد شراي
هاي  گردد اما در بازه بيني مي ماه جاري، ميانگين دما در حد نرمال پيش مناطق استان اتفاق افتاد تا پايان ارديبهشت

انتي گراد) وجود دارد كه در مناطق شرق و شمال شرق درجه س 3مدت شرايط افت دما به زير نرمال (تا  زماني كوتاه
  خواهد بود.  96تر از ارديبهشت  ماه جاري، خنك تر خواهد بود. همچنين ميانگين دماي ارديبهشت استان محسوس

  


