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 چکیده

 

 است متر میلي 24.6 در استان برابر 1397تا آخر آبان ماه  بارش وزني میانگین ،با گذشت دو ماه از سال آبي جديد  

همچنین میانگین حسابي بارش سال آبي جاري  .است داشته افزايش درصد 39 مدت مشابه در بلندمدت به نسبت که

متر است که نسبت به مدت مشابه  میلي 34.2هاي سینوپتیك استان نیز  در ايستگاه( 97پايان آبان  ابتداي مهرماه تا از)

 درصد  افزايش داشته است. 33.4در بلندمدت دوره آماري، 

بارش ماهیانه در اکثر مناطق استان در حد نرمال و ذرماه نیز آانتظار مي رود طي مدل هاي عددي  يبراساس خروج

مانه هاي جوي کمي بیش از نرمال دريافت گردد گرچه خروجي مدل هاي پیش بیني فصلي بیانگر تضعیف نسبي سا

بي زاينده رود و برودت امد در مناطق غربي و سرچشمه هاي آبه سبب نزول بارش هاي ج است.طي فصل زمستان 

مالحظه اي جهت ذخاير منابع آبي استان در زمان کوتاه مدت انتظار نمي رود. میانگین دماي هوا رواناب آب قابل 

آذر و دي ماه در حدود يك درجه سانتي گراد فراتر از نرمال خواهد بود. با توجه به کاهش نسبي فعالیت سامانه هاي 

ت آالينده هاي جوي محتمل تر جوي طي ماههاي آذر و دي ماه و برودت در سطح زمین شرايط براي افزايش غلظ

 خواهد بود.
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 1397-98سال زراعی   استان اصفهان رد  بارش

 که است متر میلي 24.6 برابردر استان  1397ماه تا آخر آبان  بارش وزنی میانگینبا گذشت دو ماه از سال آبي جديد   

 از) بارش سال آبي جاري میانگین حسابی همچنین .است داشته افزايش درصد 39 بلندمدتمدت مشابه در  به نسبت

که نسبت به مدت مشابه در متر است  میلي 34.2 نیز هاي سینوپتیك استان در ايستگاه( 97پايان آبان  تاماه مهرابتداي 

 داشته است.افزايش  درصد  33.4بلندمدت دوره آماري، 

گبار  اهي سينوپتیك  استان  اهش رد ايست

 
 

)با  فريدونشهر ايستگاه میلیمتر بارش ثبت گرديده است.  13.8سنجي شهر اصفهان  در ايستگاه ازندر دوره زماني مذکور 

بیشترين درصد دريافتي استان را داشته است. بارش  بیشترينمیلیمتر بارش(  93و ايستگاه سمیرم )با ( بارش میلیمتر 98

همچنین میزان درصد مي باشد.  191ز مربوط به ايستگاه نايین به مقدار دريافت بارش نسبت به بلند مدت در استان نی
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که  باشد متر مي یليم 231برابر با در بازه زماني مذکور  رود بارش در ايستگاه کوهرنگ به عنوان سرچشمه زاينده

  .ر استبیشتدرصد از میانگین بلندمدت خود 21
 

 مشاهب رد بلندمدتردصد تغييرات بارش رديافتی رد مقايسه با مدت 
 

بیني فصلي  در پیش گرديد کهدريافت هايي فراتر از نرمال  بارش هاي استان، در اکثر ايستگاهسال زراعي جديد در 

دصد افزايش بارش داشته  100هاي قبلي نیز عنوان شده بود به طوري که ايستگاه هاي نايین، میمه و سمیرم بیش از  مارهش

الزم به  .اند بارش دريافت کرده خود کمتر از نرمالاردستان، مبارکه، اصفهان و خوانسار ا، هاي شهرض ايستگاهتنها  اند.

درصد از کل بارش ساالنه استان  1/10ست که میانگین بلندمدت بارش دريافتي مهر و آبان ماه استان اصفهان  ذکر ا

 باشد. مي

 

 رد مقايسه  با  بلندمدت  و سال گذشته:   97ماه اختالف   میانگين   دماي آبان  

درجه  0.4گراد بود که در مقايسه با بلندمدت آن درجه سانتي 10.6برابر  97 میانگین دماي استان اصفهان در آبان ماه

است. دامنه میانگین تر شده گراد سرددرجه سانتي 2.4، در همین بازه زمانيهم  96نسبت به سال گراد سردتر و سانتي

( در نوسان بوده فريدونشهرگراد )سانتي درجه 6.5( تا خوروبیابانكگراد )سانتي درجه 15.6استان بین  97ماه آباندماي 

هاي که اکثر ايستگاهدهد  نشان مينسبت به بلندمدت آن در همین بازه زماني  97ماه آباناست. مقايسه میانگین دماي 

آباد، ورزنه اند. ايستگاههاي نجفدر میمه داشتهگراد درجه سانتي 0.1در خوانسار تا  1.5اهش دمايي بین استان داراي ک

اند. تنها ايستگاه نسبت به بلندمدت خود داشتهگراد درجه سانتي 0.9تا  0.1و چادگان داراي افزايش دمايي به میزان 
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گراد سانتي  درجه 12.4امسال  ماهآبان میانگین دماي شهر اصفهان دراصفهان هیچ نوسان دمايي در اين ماه نداشته است. 

 است. آن يکسان بوده و نوساني نداشته  بود که در مقايسه با میانگین بلندمدت

 

 

 :97ماه آبان رد ربرسی مقادری دما 
و باالترين دماي گراد درجه سانتي 4 دمايکمینه با شهرضا ترين دماي ثبت شده مربوط به ايستگاه پايین 97ماه آبان در

گزارش شده است. حداکثر دمايي را که شهر اصفهان گراد درجه سانتي  32.4ثبت شده متعلق به کاشان با بیشینه دماي 

میانگین دماي شهر است. ه گراد بوددرجه سانتي 0.8ترين دماي آن و پايین گراددرجه سانتي 27در اين ماه تجربه کرد 

 بوده است.  گراددرجه سانتي 12.4ماه آباناصفهان در 
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گاه هواشناسی اصفهان رد  :  97آبان  سنجش كيفيت هوا رد ايست
هاي جوي هواشناسي اصفهان )مجموعه اداري غدير(  با توجه به اطالعات ثبت شده در ايستگاه سنجش آالينده

 4روز سالم،  18روز هواي پاک،  6اين ماه شامل: ، شاخص کیفیت هوا در همانند ماه گذشته ماه سال جاريآباندر 

 روز ناسالم براي عموم بوده است.  2روز ناسالم براي گروههاي حساس و 

ي  درصد از روزهاي ماه، آالينده 7نزديك به  مشخص شد که 97 ماهآبانهاي مختلف در  با بررسي آالينده

ي  بعنوان آالينده (PM2.5میکرون ) 2.5با قطر کمتر از ذرات معلق مسوول دي اکسید نیتروژن بوده و بقیه روزها، 

میکروگرم  8/25ماه آبان( در PM2.5میکرون ) 2.5میانگین غلظت ذرات معلق با قطر کمتر از است.  مسوول بوده

 باشد. از حد مجاز مي ترپايین بر مترمکعب بوده که
 

 

 
 

 
 

    ناسالم برای عموم                      گروههای حساس  ناسالم برای                 سالم               پاک 
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 پیشس ینیب فصلی :

و کمي بیش از نرمال دريافت انتظار مي رود طي آذرماه نیز بارش ماهیانه در اکثر مناطق استان در حد نرمال 

 ي سامانه هاي جوي طي فصل زمستان است.نسبگرچه خروجي مدل هاي پیش بیني فصلي بیانگر تضعیف گردد 

بي زاينده رود و برودت هوا رواناب آب قابل امد در مناطق غربي و سرچشمه هاي آبه سبب نزول بارش هاي ج 

 مالحظه اي جهت ذخاير منابع آبي استان در زمان کوتاه مدت انتظار نمي رود.

اد فراتر از نرمال خواهد بود . با توجه به کاهش نسبي میانگین دماي آذر و دي ماه در حدود يك درجه سانتي گر 

در سطح زمین شرايط براي افزايش غلظت آالينده  هوا فعالیت سامانه هاي جوي طي ماههاي آذر و دي ماه و برودت

 تر خواهد بود.هاي جوي محتمل

 


