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یده :    چ
 به نسبت كه است متر ميلي 114 در استان برابر) 97پايان شهريورماه  تا ابتداي مهر از( بارش وزني ميانگين  

  است. داشته كاهش درصد14سال آبي گذشته  در مشابه مقدار به نسبت و درصد 28 مدت مشابه در بلندمدت
 پاييز مقدار بارش طي ؛باشد متر مي ميلي 40حدود  استان اصفهان در فصل پاييزبارش  بلندمدت ميانگين

با توجه به آخرين  كاهش داشته است. بلندمدت پاييز % نسبت به92كه  بوده متر ميلي 3,2 )1396گذشته (
د نرمال و در نيمه غربي استان در ح جاريپاييز ، بارش بيني فصلي و عوامل دورپيوندي هاي پيش خروجي مدل
كه طي  بطوري رود انتظار ميو با آغازي زود هنگام  النرم تر ازرود متمايل به باال هاي آبي زاينده و سرچشمه

طي دو ماه  97هاي فصل پاييز  . عمده بارششود بيني مي پيشهاي موثر پاييزي  شروع بارشماه مهر سوم هده
هاي جوي  كاهش فعاليت سامانه ،ماه ديو طي  از اواخر آذر .تا اواسط آذرماه خواهد بود نيمه مهراز ينده آ

ال انتظار نرم كمتر ازمدت  كوتاه هاي زماني نرمال و در بازهدر حد جاري پاييز  يدماميانگين  .شود بيني مي پيش
  رود.  مي
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ھان  سال آ  بارش تان ا   ١٣٩٦-٩٧  یا
مدت  به نسبت كه است متر ميلي 114 در استان برابر )97 ماهپايان شهريور تا مهرابتداي  از( بارش وزني ميانگين  

 همچنين .است داشته كاهش درصد 14 سال آبي گذشته در مشابه مقدار به نسبت و درصد 28 مشابه در بلندمدت
 136,3 نيز هاي سينوپتيك استان ايستگاه )97 ماه شهريورپايان  تا مهرابتداي  از(  96- 97 بارش سال آبي ميانگين حسابي

  كاهش داشته است.درصد  25آماري، كه نسبت به مدت مشابه در بلندمدت دوره متر است  ميلي

گاهبار A تان ش  ا یک ا وپ   ی 
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ه ميليمتر گزارش گرديد 335به مقدار  ريافتي استان از ايستگاه فريدونشهربيشترين مقدار بارش د در دوره زماني مذكور  
ميليمتر  83شهر اصفهان نيز در اين دوره سنجي  ايستگاه ازن .درصد كاهش داشته است 42 نسبت به بلندمدتاست كه 

ميزان بارش در ايستگاه كوهرنگ . دهد درصد نسبت به بلندمدت خود، كاهش نشان مي 33كه  بارش دريافت كرده است
 44 نسبت به ميانگين بلندمدتباشد كه  متر مي ميلي 764برابر با  نيز در بازه زماني مذكوررود  به عنوان سرچشمه زاينده

   .كمتر است درصد

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

كم بارشي  دهمسيز بت به بارش سال گذشته در جايگاهم كم بارشي كشور نسبت به بلندمدت قرار دارد و نسهدوازد
  .است

ی و  یا رات بارش  ه با  صد  دتدت  قا ند   شا  ب
  

از ابتداي سال  هاي استان ايستگاه ساير و اردستان نطنز ،ورزنههاي  بجز ايستگاهشود  مشاهده ميطور كه در نمودار  همان
 6كه دامنه اين كاهش بين  اند بارش داشتهكاهش  خود مشابهدوره  مدتنسبت به بلندماه شهريورتا پايان زراعي جاري 

بارش يك سال زراعي  درصد 72اصفهان ، استان 96- 97در سال زراعي  باشد. مي )چادگان( درصد 58) تا ميمهدرصد (
  كاهش بارش داشته است. نسبت به يك سال زراعي نرمال، درصد 28 را دريافت كرده ودر بلندمدت كامل خود 
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شا دت  ه با  قا ی   یا رات بارش  ه  سال  صد     ذ
  

 اكثر كهدهد  نشان مي) 95-96قبل از آن ( با سال زراعي 96-97 در سال زراعي اصفهان استان دريافتي مقايسه بارش
كه دامنه اين كاهش  اند كاهش بارش داشتهدوره مشابه گذشته  استان نسبت بهواقع در غرب، جنوب و مركز هاي  ايستگاه

افزايش بارش نسبت به دوره زماني مشابه گذشته،  باشد. ) ميچادگان  درصد (ايستگاه 62 ) تانايينايستگاه درصد ( 6بين 
درصد (ايستگاه  8؛ دامنه اين افزايش بين واقع هستنددر شرق و شمال استان كه  شود ديده مي ييها ايستگاهبيشتر در 
  باشد.  ورزنه) مي  درصد (ايستگاه 63) تا اردستان

  
  

  

ور   ن   دمای  یان تالف    ه:   ٩٧ماه ا ذ دت  و سال  ند ه  با  ب قا   
درجه  2گراد بود كه در مقايسه با بلندمدت آن درجه سانتي 25,5برابر  97 ميانگين دماي استان اصفهان در شهريورماه

است. دامنه ميانگين تر شده گراد گرمدرجه سانتي 2,3، در همين بازه زمانيهم  96نسبت به سال تر و گراد گرمسانتي
) در نوسان بوده فريدونشهرگراد (سانتي درجه 21,4) تا كاشانگراد (سانتي درجه 30,2استان بين  97ماه شهريوردماي 

هاي كه تمامي ايستگاهدهد  نشان مينسبت به بلندمدت آن در همين بازه زماني  97ماه شهريوراست. مقايسه ميانگين دماي 
 ميانگين دماي شهر اصفهان دراند. در نايين داشتهگراد درجه سانتي 1,3در سميرم تا  3,1زايش دمايي بين استان داراي اف

تر و نسبت به سال گرمگراد درجه سانتي 2گراد بود كه در مقايسه با ميانگين بلندمدت سانتي  درجه 27امسال  شهريورماه
  است.  تر شدهگرم گراددرجه سانتي 2,5هم  گذشته
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قاد دما  ی    :٩٧ماه ور  ر
و باالترين گراد درجه سانتي 7,7 دمايكمينه با ميمه ترين دماي ثبت شده مربوط به ايستگاه پايين 97ماه شهريور در

گزارش شده است. حداكثر دمايي گراد درجه سانتي 44دماي ثبت شده متعلق به خوروبيابانك با بيشينه دماي نزديك به 
ه گراد بوددرجه سانتي 15,6ترين دماي آن و پايين گراددرجه سانتي 37,8در اين ماه تجربه كرد را كه شهر اصفهان 

  بوده است.  گراددرجه سانتي 27ميانگين دماي شهر اصفهان در شهريورماه است. 
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ی : ص   شیپ  
  پيش بيني بارش:

د نرمال و استان در ح جاريپاييز ، بارش بيني فصلي و عوامل دورپيوندي هاي پيش آخرين خروجي مدلاساس  بر
شود  بيني مي و با آغازي زود هنگام پيش النرم تر ازرود متمايل به باال هاي آبي زاينده در نيمه غربي و سرچشمه

طي دو  97هاي فصل پاييز  . عمده بارشرود مي انتظارهاي موثر پاييزي  شروع بارشماه مهر سوم هكه طي ده بطوري
هاي جوي  كاهش فعاليت سامانه ،ماه ديو طي  از اواخر آذر .تا اواسط آذرماه خواهد بود نيمه مهراز ينده ماه آ
ال انتظار نرم كمتر ازمدت  كوتاه هاي زماني نرمال و در بازهدر حد جاري پاييز  يدماميانگين  .شود بيني مي پيش
  رود.  مي

  

   پيش بيني دما:
دماي ولي در بازه هاي زماني كوتاه مدت  خواهد بودمدت بان در حد نرمال بلندآهاي مهر و  ميانگين دما طي ماه

    كمتر از نرمال اتفاق خواهد افتاد.
 

  

  
  


