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  :چ�یده

مدت مشابه در  به نسبت که است متر میلی 118.7 در استان برابر 1397ماه  تا آخر اسفند بارش وزنی میانگین

الزم به ذکر است  .است داشته افزایشدرصد  242.9و نسبت به مدت مشابه در سال گذشته  درصد 5.7 بلندمدت

درصد از بارش یک سال زراعی کامل در بلندمدت را دریافت  75که استان اصفهان در بازه زمانی مذکور حدود 

هاي  در ایستگاه) 97 اسفندپایان  ابتداي مهرماه تا از(همچنین میانگین حسابی بارش سال آبی جاري کرده است. 

درصد  افزایش  15.9که نسبت به مدت مشابه در بلندمدت دوره آماري، متر است  میلی 166.6سینوپتیک استان نیز 

 داشته است.

بیانگر تمایل عوامل دور پیوندي مهم و تاثیر گذار بر دو عنصر دما و بارش  وی پیش یاببررسی خروجی مدل هاي 

از عرض هاي باال ریزش و گسترش هواي سرد سبب این شرایط . باشدمی   به فاز مثبت AO/NAO شاخص هاي  

ب سبفوق شرایط  هه هاي جوي بر روي مدیترانه  می باشد.بشرایط براي شکل گیري جمهیا نمودن به پایین تر و 

هاي فصل  وقوع بارش فراتر از نرمال در اکثر مناطق استان بویژه نیمه غرب و جنوب خواهد شد که به سبب ویژگی

گهانی همراه باشد. با توجه به نوع بارش و شدت آن بایستی تدابیر و سیالب هاي نابهار می تواند با مخاطرات جوي 

 .در کل استان اتخاذ گردد و ذخیره آببحران زمینه مدیریت  الزم در
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  :1397- 98سال زرا�ی   ا�تان ا��ھان �  بارش

مدت مشابه در  به نسبت که است متر میلی 118.7 در استان برابر 1397ماه تا آخر اسفند  بارش وزنی میانگین

الزم به ذکر است  .است داشته افزایشدرصد  242.9و نسبت به مدت مشابه در سال گذشته  درصد 5.7 بلندمدت

درصد از بارش یک سال زراعی کامل در بلندمدت را دریافت  75که استان اصفهان در بازه زمانی مذکور حدود 

هاي  در ایستگاه) 97 پایان اسفند ابتداي مهرماه تا از(ین حسابی بارش سال آبی جاري همچنین میانگکرده است. 

درصد  افزایش  15.9متر است که نسبت به مدت مشابه در بلندمدت دوره آماري،  میلی 166.6سینوپتیک استان نیز 

  داشته است.

گ   ا��ھان: �ی ���و��یک  ا�تان  اهبارش � ا���
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ایستگاه میلیمتر بارش ثبت گردیده است.  103.9سنجی شهر اصفهان  در ایستگاه ازندر دوره زمانی مذکور 

دریافتی استان را داشته است. بارش  بیشترینمیلیمتر بارش)  440و ایستگاه سمیرم (با ) بارش میلیمتر 485(با  فریدونشهر

درصد می باشد.  62مقدار به گلپایگان  یز مربوط به ایستگاهمدت در استان نن درصد دریافت بارش نسبت به بلندبیشتری

متر  یلیم 1478.1برابر با در بازه زمانی مذکور  رود همچنین میزان بارش در ایستگاه کوهرنگ به عنوان سرچشمه زاینده

   .ر استبیشتدرصد از میانگین بلندمدت خود 37که  باشد می
  

  :�دت �شا� � ب�ند�دت�صد ����رات بارش �یا��ی � �قا��ه با 
  

به طوري گردید دریافت هایی فراتر از نرمال  بارش هاي استان، در اکثر ایستگاه سال زراعی جاريشش ماه اول در 

 ،نایین هاي ایستگاهتنها  صد افزایش بارش داشته اند.رد 30بیش از  نطنز وچادگان، خوانسار  ،گلپایگانکه ایستگاه هاي 

   .اند بارش دریافت کرده خود نرمال مقدار ر ازکمت شرق اصفهان و نجف آباد
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  و سال �ذ��ه: �دت �شا� � ب�ند�دت �قا��ه بارش ا��ندماه  با 

هاي استان حاکی از آن است که تمامی نقاط استان در این ماه بارش  در ایستگاه 1397اسفندماه   بررسی آمار بارش

میلیمتر (ایستگاه خوانسار)  85.3میلیمتر (ایستگاه شرق اصفهان) تا  1.8اند که دامنه این مقدار بین  دریافت کرده

وده است که نسبت به بلندمدت میلیمتر ب 18.9استان اصفهان برابر در  1397ماه  اسفند بارشمیانگین وزنی باشد.  می

  داشته است. درصد افزایش 78به میزان  1396دماه و نسبت به بارش اسفندرصد کاهش  25 ماه،داسفن

درصد از کل بارش  15.5ست که میانگین بلندمدت بارش دریافتی اسفندماه در استان اصفهان حدود  الزم به ذکر ا

  باشد. تان میساالنه اس

  
 

 � �قا��ه  با  ب�ند�دت  و سال �ذ��ه:   97ماه ا�تالف   �یان��ن   دمای  ا��ند 

 1.6گراد بود که در مقایسه با بلندمدت آن رجه سانتید  5.9برابر  97ماه اسفند میانگین دماي استان اصفهان در

گراد سردتر شده است. درجه سانتی 4.7در همین بازه زمانی، هم  96تر و نسبت به سال سردگراد درجه سانتی

هاي دهد که تمامی ایستگاه نسبت به بلندمدت آن در همین بازه زمانی نشان می 97ماه اسفندمقایسه میانگین دماي 

تنها اند گراد در ایستگاه اردستان داشتهدرجه سانتی 0.1تا  چادگاندر ایستگاه  4.3دمایی بین کاهش استان داراي 

میانگین دماي شهر درجه سانتی گراد افزایش دما نسبت به بلندمدت خود داشته است.  0.5ایستگاه خوروبیابانک 
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تر و سردگراد درجه سانتی 1.4گراد بود که در مقایسه با میانگین بلندمدت آن سانتی  درجه 8.1ماه اسفنداصفهان در 

  سردتر شده است.  درجه 5.1ماه سال گذشته اسفنددر مقایسه با 

 گرادسانتیدرجه  7.9 برابر 29/12/97) تا 1/7/97استان اصفهان از ابتداي سال زراعی جاري (میانگین دماي 

تر شده خنک گرادسانتی درجه 2.4ر همین بازه زمانی دسال گذشته و نسبت به  0.7 بلندمدتنسبت به  که بوده است 

  است. 

  

  :97ماه ا��ند � �ر�ی �قاد� دما 

(فریدونشهر) در  درجه صفرگراد (خوروبیابانک) تا سانتی درجه 13استان بین  97ماه اسفنددامنه میانگین دماي 

ترین دماي ثبت شده در استان مربوط به ایستگاه چادگان با کمینه دماي پایین 97ماه اسفندنوسان بوده است. در 

درجه  26.4بانک با بیشینه دماي گراد زیر صفر و باالترین دماي ثبت شده متعلق به خوروبیادرجه سانتی 12.6

تنها هاي استان به زیر صفر رسیده است.  ایستگاه اکثرماه حداقل دماي اسفنددر گراد گزارش شده است. سانتی

حداکثر دمایی را که شهر اصفهان در اند.  هاي اردستان و خوروبیابانک حداقل دماي آنها باالي صفر بوده ایستگاه

  گراد زیر صفر بوده است. درجه سانتی 3.4ترین دماي آن گراد و پاییندرجه سانتی 20این ماه تجربه کرد 
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 � � �ص�ی :

تا  98روردین ماه طی ف ی الگوي آب و هوایی نشان می دهند به طور میانگینپیش یاببررسی خروجی مدل هاي 

آنومالی منفی ارتفاع جو حاکمیت خواهد داشت که هسته آن بر روي منتهی الیه شرق مدیترانه،  هشتیباواسط ارد

سرخ و غرب خاورمیانه  -مدیترانه  يکاهش ارتفاع جو بر روي حوزه دریا شمال عربستان و عراق واقع خواهد شد،

همچنین بررسی عوامل دور   رطوب و ناپایدار بوده و شرایط براي وقوع بارندگی ها مهیاستمحامل جریانات 

تمایل خود را به فاز  AO/NAO دهد که شاخص هاي  پیوندي مهم و تاثیر گذار بر دو عنصر دما و بارش نشان می

گردد و شرایط از عرض هاي باال به پایین تر میریزش و گسترش هواي سرد سبب این شرایط  نشان می دهد.  مثبت

دیترانه مهیا می باشد. این شرایط سبب وقوع بارش فراتر از نرمال در براي شکل گیري جیهه هاي جوي بر روي م

هاي فصل بهار می تواند با مخاطرات  اکثر مناطق استان بویژه نیمه غرب و جنوب خواهد شد که به سبب ویژگی

 جوي و سیالب هاي ناگهانی همراه باشد. 

 


