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چکیده:
میانگین وزنی بارش تا آخر اسفند ماه  1397در استان برابر  118.7میلیمتر است که نسبت به مدت مشابه در
بلندمدت  5.7درصد و نسبت به مدت مشابه در سال گذشته  242.9درصد افزايش داشته است .الزم به ذکر است که
استان اصفهان در بازه زمانی مذکور حدود  75درصد از بارش يک سال زراعی کامل در بلندمدت را دريافت کرده
است .همچنین میانگین حسابی بارش سال آبی جاري (از ابتداي مهرماه تا پايان اسفند  )97در ايستگاههاي سینوپتیک
استان نیز  166.6میلیمتر است که نسبت به مدت مشابه در بلندمدت دوره آماري 15.9 ،درصد افزايش داشته است.
بررسی خروجی مدل هاي پیش يابی و عوامل دور پیوندي مهم و تاثیر گذار بر دو عنصر دما و بارش بیانگر تمايل
شاخص هاي  AO/NAOبه فاز مثبت می باشد .اين شرايط سبب ريزش و گسترش هواي سرد از عرض هاي باال
به پايین تر و مهیا نمودن شرايط براي شکل گیري جبهه هاي جوي بر روي مديترانه می باشد .شرايط فوق سبب
وقوع بارش فراتر از نرمال در اکثر مناطق استان بويژه نیمه غرب و جنوب خواهد شد که به سبب ويژگی هاي فصل
بهار می تواند با مخاطرات جوي و سیالب هاي ناگهانی همراه باشد .با توجه به نوع بارش و شدت آن بايستی تدابیر
الزم در زمینه مديريت بحران و ذخیره آب در کل استان اتخاذ گردد.
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بارش استان اصفهان رد سال زراعی :1397-98
میانگین وزنی بارش تا آخر اسفند ماه  1397در استان برابر  118.7میلیمتر است که نسبت به مدت مشابه در
بلندمدت  5.7درصد و نسبت به مدت مشابه در سال گذشته  242.9درصد افزايش داشته است .الزم به ذکر است که
استان اصفهان در بازه زمانی مذکور حدود  75درصد از بارش يک سال زراعی کامل در بلندمدت را دريافت کرده
است .همچنین میانگین حسابی بارش سال آبی جاري (از ابتداي مهرماه تا پايان اسفند  )97در ايستگاههاي سینوپتیک
استان نیز  166.6میلیمتر است که نسبت به مدت مشابه در بلندمدت دوره آماري 15.9 ،درصد افزايش داشته است.

بارش رد ايست گاهاهي سينوپتیك استان اصفهان:
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در دوره زمانی مذکور در ايستگاه ازنسنجی شهر اصفهان  103.9میلیمتر بارش ثبت گرديده است .ايستگاه
فريدونشهر (با  485میلیمتر بارش) و ايستگاه سمیرم (با  440میلیمتر بارش) بیشترين بارش دريافتی استان را داشته است.
بیشترين درصد دريافت بارش نسبت به بلندمدت در استان نیز مربوط به ايستگاه گلپايگان به مقدار  62درصد می باشد.
همچنین میزان بارش در ايستگاه کوهرنگ به عنوان سرچشمه زايندهرود در بازه زمانی مذکور برابر با  1478.1میلیمتر
میباشد که 37درصد از میانگین بلندمدت خود بیشتر است.

ردصد تغييرات بارش رديافتی رد مقايسه با مدت مشاهب رد بلندمدت:
در شش ماه اول سال زراعی جاري در اکثر ايستگاههاي استان ،بارشهايی فراتر از نرمال دريافت گرديد به طوري
که ايستگاه هاي گلپايگان ،چادگان ،خوانسار و نطنز بیش از  30درصد افزايش بارش داشته اند .تنها ايستگاههاي نايین،
شرق اصفهان و نجف آباد کمتر از مقدار نرمال خود بارش دريافت کردهاند.
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مقايسه بارش اسفندماه با مدت مشاهب رد بلندمدت و سال گذشته:
بررسی آمار بارش اسفندماه  1397در ايستگاههاي استان حاکی از آن است که تمامی نقاط استان در اين ماه بارش
دريافت کردهاند که دامنه اين مقدار بین  1.8میلیمتر (ايستگاه شرق اصفهان) تا  85.3میلیمتر (ايستگاه خوانسار) میباشد.
میانگین وزنی بارش اسفندماه  1397در استان اصفهان برابر  18.9میلیمتر بوده است که نسبت به بلندمدت اسفندماه25 ،
درصد کاهش و نسبت به بارش اسفندماه  1396به میزان 78درصد افزايش داشته است.
الزم به ذکر است که میانگین بلندمدت بارش دريافتی اسفندماه در استان اصفهان حدود  15.5درصد از کل بارش
ساالنه استان میباشد.

اختالف میانگين دماي اسفند ماه  97رد مقايسه با بلندمدت و سال گذشته:
میانگین دماي استان اصفهان در اسفندماه  97برابر  5.9درجه سانتیگراد بود که در مقايسه با بلندمدت آن 1.6
درجه سانتیگراد سردتر و نسبت به سال  96هم در همین بازه زمانی 4.7 ،درجه سانتیگراد سردتر شده است .مقايسه
میانگین دماي اسفندماه  97نسبت به بلندمدت آن در همین بازه زمانی نشان میدهد که تمامی ايستگاههاي استان
داراي کاهش دمايی بین  4.3در ايستگاه چادگان تا  0.1درجه سانتیگراد در ايستگاه اردستان داشتهاند تنها ايستگاه
خوروبیابانک  0.5درجه سانتی گراد افزايش دما نسبت به بلندمدت خود داشته است .میانگین دماي شهر اصفهان در
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اسفندماه  8.1درجه سانتیگراد بود که در مقايسه با میانگین بلندمدت آن  1.4درجه سانتیگراد سردتر و در مقايسه با
اسفندماه سال گذشته  5.1درجه سردتر شده است.
میانگین دماي استان اصفهان از ابتداي سال زراعی جاري ( )97/7/1تا  97/12/29برابر  7.9درجه سانتیگراد بوده
است که نسبت به بلندمدت  0.7و نسبت به سال گذشته در همین بازه زمانی  2.4درجه سانتیگراد خنکتر شده است.

ربرسی مقادری دما رداسفند ماه :97
دامنه میانگین دماي اسفندماه  97استان بین  13درجه سانتیگراد (خوروبیابانک) تا صفر درجه (فريدونشهر) در
نوسان بوده است .در اسفندماه  97پايینترين دماي ثبت شده در استان مربوط به ايستگاه چادگان با کمینه دماي 12.6
درجه سانتیگراد زير صفر و باالترين دماي ثبت شده متعلق به خوروبیابانک با بیشینه دماي  26.4درجه سانتیگراد
گزارش شده است .در اسفندماه حداقل دماي اکثر ايستگاه هاي استان به زير صفر رسیده است .تنها ايستگاه هاي
اردستان و خوروبیابانک حداقل دماي آنها باالي صفر بوده اند .حداکثر دمايی را که شهر اصفهان در اين ماه تجربه
کرد  20درجه سانتیگراد و پايینترين دماي آن  3.4درجه سانتیگراد زير صفر بوده است.
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شیپ ینیب فصلی :
بررسی خروجی مدل هاي پیش يابی الگوي آب و هوايی نشان می دهند به طور میانگین طی فروردين ماه  98تا
اواسط ارديبهشت آنومالی منفی ارتفاع جو حاکمیت خواهد داشت که هسته آن بر روي منتهی الیه شرق مديترانه،
شمال عربستان و عراق واقع خواهد شد ،کاهش ارتفاع جو بر روي حوزه درياي مديترانه  -سرخ و غرب خاورمیانه
حامل جريانات مرطوب و ناپايدار بوده و شرايط براي وقوع بارندگی ها مهیاست همچنین بررسی عوامل دور
پیوندي مهم و تاثیر گذار بر دو عنصر دما و بارش نشان میدهد که شاخص هاي  AO/NAOتمايل خود را به فاز
مثبت نشان می دهد .اين شرايط سبب ريزش و گسترش هواي سرد از عرض هاي باال به پايین تر میگردد و شرايط
براي شکل گیري جیهه هاي جوي بر روي مديترانه مهیا می باشد .اين شرايط سبب وقوع بارش فراتر از نرمال در
اکثر مناطق استان بويژه نیمه غرب و جنوب خواهد شد که به سبب ويژگی هاي فصل بهار می تواند با مخاطرات
جوي و سیالب هاي ناگهانی همراه باشد.
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