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  :چ�یده

مدت مشابه در  به نسبت که است متر میلی 190,9 در استان برابر 1398ماه تا آخر اردیبهشت  بارش وزنی میانگین

الزم به ذکر است که  .است داشته افزایشدرصد  90,2و نسبت به مدت مشابه در سال گذشته  درصد25,1 بلندمدت

  درصد از بارش یک سال زراعی کامل در بلندمدت را دریافت کرده است. 121استان اصفهان در بازه زمانی مذکور 

طی هفته دوم خردادماه با شکل گیري و استقرار بر اساس خروجی مدل هاي عددي و اقلیمی انتظار می رود، 

پیش بینی می شود. و افزایش نسبی میانگین دما شده شدت ناپایداریها جوي کاسته الگوهاي تابستانه بر روي استان از 

در مناطق گرمسیري و  راد فراتر از نرمال ودرجه سانتی گ 1تا  5/0دما بین  میانگین افزایش نسبی در سطح استان

ار می رود. تا اواسط خردادماه انتظ  درجه سانتی گراد فراتر از نرمال نیز 1,5دما تا  میانگین شمال استان این افزایش

نقطه اي در  در ساعات بعدازظهر و اوایل شب بصورتو وزش باد شدید لحظه اي همرفتی  هاي کما کان بارش

ل ادما فراتر از نرم میانگین وجود دارد. با توجه به افزایش نسبی استان ، غرب و جنوب غربمناطق مستعد در شمال

  تدابیر الزم در جهت مدیریت بهینه حامل هاي انرژي آب و برق مد نظر قرار گیرد.اه توصیه می گردد مطی خرداد
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  :١٣٩٧- ٩٨سال زرا�ی   ا�تان ا��ھان �  بارش

مدت مشابه در  به نسبت که است متر میلی 190,9 در استان برابر 1398ماه  تا آخر اردیبهشت بارش وزنی میانگین

الزم به ذکر است که  .است داشته افزایشدرصد  90,2و نسبت به مدت مشابه در سال گذشته  درصد25,1 بلندمدت

درصد از بارش یک سال زراعی کامل در بلندمدت را دریافت کرده است.  121استان اصفهان در بازه زمانی مذکور 

هاي سینوپتیک  در ایستگاه) 98 پایان اردیبهشت ابتداي مهرماه تا از(همچنین میانگین حسابی بارش سال آبی جاري 

  درصد  افزایش داشته است. 33,9متر است که نسبت به مدت مشابه در بلندمدت دوره آماري،  میلی 266,4استان نیز 

گ   ا��ھان: �ی ���و��یک  ا�تان  اهبارش � ا���
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ایستگاه میلیمتر بارش ثبت گردیده است.  181,9سنجی شهر اصفهان  در ایستگاه ازندر دوره زمانی مذکور 

دریافتی استان را داشته بارش  بیشترینمیلیمتر بارش)  667,7و ایستگاه سمیرم (با ) بارش میلیمتر 774,7(با  فریدونشهر

و درصد  73مقدار به گلپایگان  مدت در استان نیز مربوط به ایستگاهن درصد دریافت بارش نسبت به بلندبیشتریاست. 

می باشد.  درصد 3,8و  درصد 3,2به مقدار و شرق اصفهان  مربوط به ایستگاه نایین بارش درصد دریافت کمترین

متر  یلیم 2141برابر با در بازه زمانی مذکور  رود همچنین میزان بارش در ایستگاه کوهرنگ به عنوان سرچشمه زاینده

   .ر استبیشتدرصد از میانگین بلندمدت خود 59که  باشد می
  

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

به طوري گردید دریافت هایی فراتر از نرمال  بارش هاي استان، ایستگاه تمامیدر از ابتداي سال زراعی جاري تاکنون 

کمترین درصد افزایش صد افزایش بارش داشته اند. رد 50بیش از  و سمیرم خوانسار، اصفهان ،گلپایگانکه ایستگاه هاي 

   گزارش شده است.  نسبت به مقدار بلندمدت درصد 3به میزان  نایین ایستگاهبارش از 
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  �صد  ����رات بارش �یا��ی � �قا��ه با �دت �شا� � سال  �ذ��ه

استان هاي  ایستگاهتمامی که دهد  در سال زراعی جاري با سال زراعی گذشته نشان می استان مقایسه بارش دریافتی  

درصد  279) تا ورزنهدرصد (ایستگاه  15بین افزایش که دامنه این  اند بارش داشته افزایش دوره مشابه گذشته نسبت به

  است. ه گذشته افزایش بارش داشتهدوره مشاب سبت بهدرصد ن 139اصفهان نیز چادگان) می باشد. ایستگاه   (ایستگاه
  

  

  و سال �ذ��ه: �دت �شا� � ب�ند�دت ماه  با �قا��ه بارش ارد� 

میلیمتر است که نسبت به مقدار بلندمدت  6,8در استان اصفهان برابر  ه)ماه(یکاردیبهشت در ماه میانگین وزنی بارش 

میانگین بلندمدت بارش دریافتی اردیبهشت در استان اصفهان ست که  الزم به ذکر ا درصد کاهش داشته است. 53این ماه 

 1398در اردیبهشت ماه هاي استان  یستگاها  بررسی آمار بارش باشد. درصد از کل بارش ساالنه استان می 9,3در  حدود 

. تنها ندا بارش دریافت کردهاز مقدار بلندمدت خود  کمتراستان در این ماه ایستگاههاي  اکثرحاکی از آن است که 

دت این ماه بارش دریافت کرده است و ایستگاههاي زرین شهر واردستان در حد ایستگاه نایین بیش از مقدار بلندم

  بلندمدت خود بارش داشته اند.
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 � �قا��ه  با  ب�ند�دت  و سال �ذ��ه:   ٩٨ماه ا�تالف   �یان��ن   دمای  ارد� 

 0,8گراد بود که در مقایسه با بلندمدت آن رجه سانتید 17برابر  98ماه اردیبهشت میانگین دماي استان اصفهان در

تر شده است. مقایسه گرمگراد درجه سانتی 0,6در همین بازه زمانی،  97تر و نسبت به سال سردگراد درجه سانتی

هاي استان ایستگاهاکثر دهد که  نسبت به بلندمدت آن در همین بازه زمانی نشان می 98ماه اردیبهشتمیانگین دماي 

آباد و هاي نجفگراد در ایستگاهدرجه سانتی 0,3تا  چادگاندر ایستگاه درجه  4,1دمایی بین کاهش داراي 

   0,4تا  0,1ایستگاههاي نطنز، ورزنه، اردستان، خوروبیابانک و کاشان داراي افزایش دمایی بین  .اندداشته کبوترآباد
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- سانتی  درجه 19,2ماه اردیبهشتمیانگین دماي شهر اصفهان در اند. نسبت به بلندمدت خود داشتهگراد درجه سانتی

ماه سال اردیبهشتتر و در مقایسه با سردگراد درجه سانتی 0,4گراد بود که در مقایسه با میانگین بلندمدت آن 

  تر شده است.گرمدرجه  0,5 هم گذشته

  :٩٨اه مارد� � �ر�ی �قاد� دما 

 درجه 11,1گراد (خوروبیابانک) تا سانتی درجه 24,9استان بین  98ماه اردیبهشتدامنه میانگین دماي 

با  میمهترین دماي ثبت شده در استان مربوط به ایستگاه پایین 98ماه اردیبهشت(فریدونشهر) در نوسان بوده است. در 

 37,4با بیشینه دماي خوروبیابانک گراد زیر صفر و باالترین دماي ثبت شده متعلق به درجه سانتی 3,8کمینه دماي 

. هاي استان به زیر صفر رسیدایستگاه تعدادي ازماه حداقل دماي اردیبهشتگراد گزارش شده است. در درجه سانتی

درجه  4,2 هم ترین دماي آنپایینگراد و درجه سانتی 30,2حداکثر دمایی را که شهر اصفهان در این ماه تجربه کرد 

  صفر بوده است.  بااليگراد سانتی

  
 

  �را�ط �وی  از دوم �غا�� ��م ارد� ماه:

) به دلیل افت 2) و تراز میانی جو (شکل 1هاي سطح زمین (شکل  از دوم تا پنجم اردیبهشت ماه سال جاري، نقشه

گردد با گسترش مرکز پرفشار برروي ترکیه  ) مشاهده می1محسوس دما مورد بررسی قرار گرفته است. مطابق شکل (
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در روز چهارم اردیبهشت  mb 1021در روز دوم اردیبهشت به  mb 7، فشار در شهر اصفهان از mb 1033با مرکز 

افزایش فشار وجود داشته است). این افزایش زیاد فشار سبب افت  mb 14رسیده است (در فاصله دو روز حدود 

  اي که در مناطق مرتفع و غربی استان دما به زیر صفر نیز رسید. محسوس دما در کیله مناطق استان گردید به گونه

گردد که از روز  نمایش داده شده است. در این شکل مشاهده می mb 850) ناهنجاري دما در سطح 3ر شکل (د

سوم اردیبهشت ابتدا نواحی شمالی و غربی استان و در روزهاي چهارم و پنجم اردیبهشت ماه کلیه مناطق استان 

هاي استان اصفهان آمده  مدت در ایستگاه ) آمار دماي کمینه در این1اند. در جدول ( درگیر افت محسوس دما بوده

  است. 

  1398اردیبهشت  2- 5هاي استان اصفهان در بازه  مقایسه دماي کمینه در ایستگاه. 1جدول 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  هاي استان شهرستان
  دماي کمینه (سانتیگراد)

 اردیبهشت 5 اردیبهشت 4 اردیبهشت 3 اردیبهشت 2

 4/6 2/4 7 2/8 اصفهان 

 7 6 4/9 2/14 اردستان 

  6/0  -4/2  -8/1  8/4 چادگان 

 8/7  1/7 1/11  14 چوپانان 

 -6/0  -7/0 -4/0  4 خوانسار 

 6/7 2/9 9/15 8/13 خوروبیابانک 

 -3/0  -4/1 -8/1  3/2 داران 

 2/1 2/1 5/0 1/5 دهق 

 4/3 7/1 9/4 4/6 شهر زرین 

 5/0  -5/1 7/4  4/9 سمیرم 

 2/3 5/1 8/8 8/7 شهرضا 

 7/2 4/1 -7/1 2/5 فرودگاه 

 -8/1 -5/2 -6/0 0/1 شهر فریدون 

  4/6  6/5  9/7  1/11 کاشان 

 2/3 0/2 4/1 0/7  کبوترآباد 

 1/1 1/1 6/3 1/6 گلپایگان 

 3/4  1/2 9/0  1/6 مبارکه 

 0/5 5/2 9/0 4/7 خورت رچهوم 

 -2/1 -0/2 -8/3 6/1 میمه 

 4  2/4 2/8  2/11 نایین 

 6/4 4/3 2/7 4/7 آباد نجف 

 1/3 2/1 2/4 4/10 نطنز 

 4/4 4/3 6/4 2/8 ورزنه 
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  1398از دوم الی پنجم اردیبهشت سطح زمین  هاي فشار . نقشه1شکل 



 

10 

  
  1398از دوم الی پنجم اردیبهشت  تراز میانی جو هاي نقشه .2شکل 
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1398از دوم الی پنجم اردیبهشت  mb 850ناهنجاري دما در تراز . 3شکل 
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  �را�ط �وی  � د� �وم ارد� ماه:

دکامتر برروي  590با مرکز  اردیبهشت با تغییر الگوهاي جوي و بسته شدن پرارتفاع جنب حارهوم ددر دهه 

) شرایط جوي نسبتا آرامی در اکثر مناطق استان حاکم بود و شرایط گذر امواج غربی و فعالیت 4عربستان (شکل 

  هاي جوي در استان مهیا نگردید. سامانه

  
  1398اردیبهشت  11نقشه تراز میانی جو، . 4شکل 

  

یر الگوهاي جوي و گذر امواج غربی و تقویت در دهه سوم اردیبهشت، مخصوصا در هفته آخر ماه تغی

زایی برروي شرق دریاي مدیترانه و هم زمان با آن تقویت جریانات همرفت در دریاي سرخ، سبب افزایش  سیکلون

هاي  هاي رگباري و وزش باد شدید گردید. در شکل هاي جوي در استان به صورت افزایش ابرناکی، بارش ناپایداري

گردد که  ) مشاهده می5اردیبهشت نمایش داده شده است. در شکل ( 30و  21نی جو در روزهاي ) تراز میا6) و (5(

) نیز حرکت این مرکز 6) از بین رفته و در شکل (4دکامتري در غرب عربستان واقع در شکل ( 590مرکز پرارتفاع 

) 2وي ایران نگردد. در جدول (تر و شرق باعث شده تا مانع از عبور امواج ناپایدار از ر هاي پایین به سمت عرض

  ) حداکثر سرعت وزش باد در هفته آخر اردیبهشت در استان نمایش داده شده است. 3میزان بارش و در جدول (
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  1398اردیبهشت  21نقشه تراز میانی جو، . 5شکل 

  

  
  1398اردیبهشت  30نقشه تراز میانی جو، . 6شکل 
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 25- 31هاي استان اصفهان در بازه  در ایستگاه )بیشینه سرعت وزش باد (متر بر ثانیهو  )متر(میلی هساعت 24آمار بارندگی . 1جدول 

  اردیبهشت

  

  

  

  

  

  هاي استان شهرستان
  اردیبهشت 31 اردیبهشت 30 اردیبهشت 29  اردیبهشت 28 اردیبهشت 27 اردیبهشت 26  اردیبهشت 25

  باد  بارش  باد  بارش  باد  بارش  باد  بارش باد بارش باد بارش باد بارش

 17  7/4 16  8/0 13  18  16 5/0 22 1/0 16 5/0 اصفهان 

 16 2/1 18 3/4 اردستان 
 

24  18  21 2/6 17  11 

 چادگان 
 

23  
 

15  
 

10   13  3/0 11   19  12 

 چوپانان 
  

10  
  

10  1/0  9    8    5    9  3/0  9  

 خوانسار 
  

11  
  

8  3/1  14    12  1  12  2  14    8  

 خوروبیابانک 
 

12 
 

4 
 

11  5  6  12 2/0 13 

  6 1/0 داران 
 

5  1 6   7   10  8/11 11  5 

 دهق 
 

6 
 

7 6/0 10  12  10  10  9 

  8  9/2  دهاقان 
  

11  5/1  8  2/0  8  2/0  8  4/0  7  2/2  9  

 7 6/0 شهر زرین 
 

3 
 

5 7/1 4  4 10 4  4 

  6  2/0  13  3/0 سمیرم 
  

7  7/0  8    9  9  7    8  

 10 8/3 شهرضا 
 

7 1/1 10 8/0 12 2/0 10 1 9  7 

 1/0 علویجه 
    

1/0    1/0        

  13 1/0 فرودگاه 
  

7  
  

14  2/0  13    7  8/1  11    6  

 8  8 2/2 6 3/8 8  7 2/0 6 7/0 10 6/4 شهر فریدون 

  9  2/0 کاشان 
  

7  
  

18    7    12  2/0  15  4/3  16  

  کبوترآباد 
 

17 
 

11 6/0 9  11  6 2/1 15 6/0 11 

 گلپایگان 
 

10 
 

7 
 

13  10 3 11  11  8 

 مبارکه 
  

12  
  

9  2/0  9  4/0  12    10  4/3  10    8  

 خورت رچهوم 
 

14 
 

12 5/1 12 3/0 10  8 1/0 11  8 

 1/0 میاندشت و  بویین 
      

5/0        5/2    5/2        

 میمه 
 

6 
 

9 
 

9  7    11   

  16 1/0 نایین 
 

13  4/0 16  2/0 12   8  2/0 18 3/9 15 

 18 7/1 آباد نجف 
 

7 2/0 16  7    8 1/0  

 7 5 نطنز 
 

7 6/1 10 8/0 7  9 2/0 5 6/0 4 

 ورزنه 
 

16 
 

15 
 

13 1/0 11  6 3/1 11 1/0 13 
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  � � �ص�ی:

طی هفته دوم خردادماه با شکل گیري و استقرار الگوهاي تابستانه بر روي استان از شدت ناپایداریها جوي کاسته 

درجه  1تا  5/0دما بین  میانگین افزایش نسبی پیش بینی می شود. در سطح استانو افزایش نسبی میانگین دما شده 

درجه سانتی گراد  1,5دما تا  میانگین در مناطق گرمسیري و شمال استان این افزایش راد فراتر از نرمال وسانتی گ

در و وزش باد شدید لحظه اي  ,همرفتی  هاي بارشتا اواسط خردادماه کما کان انتظار می رود.   فراتر از نرمال نیز

وجود دارد.  استان ، غرب و جنوب غربنقطه اي در مناطق مستعد در شمال بصورت ساعات بعدازظهر و اوایل شب

اه توصیه می گردد تدابیر الزم در جهت مدیریت بهینه مدما فراتر از نرمال طی خرداد میانگین با توجه به افزایش نسبی

 حامل هاي انرژي آب و برق مد نظر قرار گیرد. 

  

    

  


