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  :چکیده   

 مشابه   مدت به نسبت که است متریلیم 114 برابر استان در) 97 ماهمراد پایان تا مهر ابتداي از( بارش یوزن نیانگیم
 نیانگیم همچنین. است داشته کاهش درصد 14 گذشته آبی سال در مشابه مقدار به نسبت و درصد 28 بلندمدت در

 متریلیم 135.9 نیز استان سینوپتیک هايایستگاه) 97 ماهمرداد پایان تا مهر ابتداي از( جاري آبی سال بارش حسابی
 یخروج نیآخر اساس بر.است داشته کاهش درصد 25 آماري، دوره بلندمدت در مشابه مدت به نسبت که است
 استان يرو بر یغرب امواج گذر يداریپا يالگوها استقرار به توجه با ورماهیشهردر یهواشناس ینیب شیپ يها مدل
 يتر مناسب طیشرا یغرب امواج گذر مهرماه اواسط از. رود ینم انتظار استان سطح در یخاص بارش و بوده فیضع

موثر  بارش مهرماه و وریشهر يماهها یط مجموع در یول. گردد یغرب مهین رد بارش سبب تواند یم و کرده دایپ
 ،استان در موجود آب منابع و 97-96 یآب سال يابتدا از بارش کمبود توجه با لذا. رودینم انتظار استان یبآ منابعبر

 نرمال ریمقاد به نسبت برف پوشش کاهش ،یسطح ریتبخ زانیم شیافزا و نرمال به نسبت هوا يدما نیانگیم بودن باال
 گذشته، سال به نسبت آب ریذخا حجم دیشد کاهشو استان يهاشهرستان اکثر در خاك رطوبت دیشد کاهش و

   .است روشیپ در ندهیا یآب سال در یآبشناس دیشد یخشکسال
 گراد یسانت درجه 2 تا 1 نیب بلندمدت به نسبت دما شیافزا تابستانه يداریپا ياستقرارالگوها باتوجه به دما تیوضع

 این استان اخلد به یشمال ینواح از پرفشار اناتیجر نفوذ با ورماهیشهر یط یول دیگرد حادث مردادماه انیپا تا
  .رود یم انتظار گراد یسانت درجه 1 تا/. 5 بین بلندمدت به نسبت دما افزایش کماکان یول شده لیتعد شرایط
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  ۱۳۹۶- ۹۷  یا�تان ا��ھان � سال آ�  بارش
مدت مشابه  به نسبت که است متر میلی 114 در استان برابر) 97ماه  پایان مراد تا مهرابتداي  از( بارش وزنی میانگین  

میانگین  همچنین .است داشته کاهش درصد 14 گذشته سال آبی در مشابه مقدار به نسبت و درصد 28 در بلندمدت
متر است  میلی 135.9نیز هاي سینوپتیک استان  ایستگاه )97ماه  پایان مرداد تا مهرابتداي  از( بارش سال آبی جاري حسابی

  .کاهش داشته استدرصد  25آماري، که نسبت به مدت مشابه در بلندمدت دوره 

گاهبار   ا�تان�ی ���و��یک  ش � ا���

  



4 

میلیمتر گزارش گردیده  334در دوره زمانی مذکور بیشترین مقدار بارش دریافتی استان از ایستگاه فریدونشهر به مقدار   
میلیمتر  82سنجی شهر اصفهان نیز در این دوره  ایستگاه ازن. درصد کاهش داشته است 42است که نسبت به بلندمدت 

میزان بارش در ایستگاه کوهرنگ . دهد درصد نسبت به بلندمدت خود، کاهش نشان می 33بارش دریافت کرده است که 
 44باشد که نسبت به میانگین بلندمدت  متر می میلی 763رود در بازه زمانی مذکور نیز برابر با  به عنوان سرچشمه زاینده

   .درصد کمتر است

    ��ور �تان ا��ھان با بارش ا�قا��ه 
دهد که در بازه زمانی مذکور استان اصفهان در رتبه  هاي کشور نشان می مقایسه بارش استان اصفهان با سایر استان  

دوازدهم کم بارشی کشور نسبت به بلندمدت قرار دارد و نسبت به بارش سال گذشته در جایگاه چهاردهم کم بارشی 
  .است

  شا� � ب��د�تصد ����رات بارش �یا��ی و  �قا��ه با  �ت � �
  
  

هاي استان از ابتداي سال  ایستگاه هاي ورزنه، نطنز و اردستان سایر بجز ایستگاهشود  مشاهده میطور که در نمودار  همان
 5اند که دامنه این کاهش بین  نسبت به بلندمدت دوره مشابه خود کاهش بارش داشتهتا پایان مردادماه زراعی جاري 

بارش یک سال زراعی  درصد 72تا کنون، استان  در سال آبی جاري. باشد می) چادگان(درصد  58تا ) میمه(درصد 
با توجه به آمار بلندمدت، مقدار بارش در فصل  ست که الزم به ذکر ا. کامل خود در بلندمدت را دریافت کرده است

  .درصد کل بارش سال زراعی می باشد 1تابستان در سطح استان در حدود 
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  ����رات بارش �یا��ی � �قا��ه با �ت �شا� � سال  �ذ��ه�صد  
  

هاي واقع در  اکثر ایستگاه کهدهد  در سال زراعی جاري با سال زراعی گذشته نشان می استان مقایسه بارش دریافتی
درصد  6که دامنه این کاهش بین  اند دوره مشابه گذشته کاهش بارش داشته استان نسبت بهغرب، جنوب و مرکز 

دوره  سبت بههاي واقع در شرق و شمال استان ن تمامی ایستگاه. باشد می) چادگان  ایستگاه(درصد  62تا ) ایستگاه نایین(
) ورزنه  ایستگاه(درصد  63تا ) ایستگاه اردستان(درصد  8اند؛ دامنه این افزایش بین  مشابه گذشته افزایش بارش داشته

  . باشد می

  
  

  

 :� �قا��ه  با  ب��د�ت  و سال �ذ��ه   ۹۷ماه   �داد  دمای ا�تالف   �یان��ن  
درجه  1.5گراد بود که در مقایسه با بلندمدت آن درجه سانتی 27برابر  97 ماهمرداد میانگین دماي استان اصفهان در

دامنه . استشده  ترگرمگراد درجه سانتی 1.5 ، باز همدر همین بازه زمانیهم  96نسبت به سال  و ترگرمگراد سانتی
در ) فریدونشهر(گراد سانتی درجه 23.7تا ) خوروبیابانک(گراد سانتی درجه 34استان بین  97ماه مردادمیانگین دماي 

 که تمامی دهد  نشان مینسبت به بلندمدت آن در همین بازه زمانی  97ماه مردادمقایسه میانگین دماي . نوسان بوده است
میانگین دماي شهر . نداداشتهدر نطنز گراد درجه سانتی 3تا در چادگان  0.2بین استان داراي افزایش دمایی هاي ایستگاه

تر و گرمگراد درجه سانتی 1.4گراد بود که در مقایسه با میانگین بلندمدت سانتی  درجه 29.7امسال  ماهمرداد اصفهان در
  . است تر شدهگرم گراددرجه سانتی 1.2هم  نسبت به سال گذشته
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  :۹۷ماه  �داد� �ر�ی �قاد� دما 
و باالترین دماي گراد درجه سانتی 12 دمايکمینه با میمه ترین دماي ثبت شده مربوط به ایستگاه پایین 97ماه مرداد در

در حداکثر دمایی را که شهر اصفهان . گزارش شده استگراد درجه سانتی 45با بیشینه دماي کاشان متعلق به ثبت شده 
میانگین دماي شهر . است هگراد بوددرجه سانتی 18.6ترین دماي آن و پایین گراددرجه سانتی 40 این ماه تجربه کرد

  . بوده است گراددرجه سانتی 29.7ماه مرداداصفهان در 

  



  

گاه �وا�نا�ی ا��ھان �   :  ۹۷  �داد���ش ����ت �وا � ا���
) مجموعه اداري غدیر(هاي جوي هواشناسی اصفهان  با توجه به اطالعات ثبت شده در ایستگاه سنجش آالینده

روز ناسالم براي گروههاي  1 و سالمهواي روز  30 :این ماه شاملدر ماه سال جاري، شاخص کیفیت هوا مرداددر 
   . بوده استسالم هواي روز  31 تنها شاخص کیفیت هوا شامل 1396 مرداددر حالیکه در . بوده است حساس جامعه

دي اکسید ي مسوول  آالیندهماه این روز از  4 مشخص شد که 97 ماهمردادهاي مختلف در  با بررسی آالینده
 بودهي مسوول  آالینده) PM2.5(میکرون  2.5ذرات معلق با قطر کمتر از بقیه روزهاي این ماه،  وبوده نیتروژن 

میکروگرم بر مترمکعب  5/21ماه مرداددر ) PM2.5(میکرون  2.5میانگین غلظت ذرات معلق با قطر کمتر از . است
میکرون  2.5میزان غلظت ذرات معلق با قطر کمتر از ، مرداد 30 در روز .باشداز حد مجاز می ترپایین بوده که

)PM2.5 ( است بودهکه آالینده مسئول در این روز  مترمکعب بودهمیکروگرم بر  35حد استاندارد یعنی از باالتر.  
  

  
  

  
بوده درصد روزها در شرایط مطلوب  97و  رصد روزها در وضعیت نامطلوبد 3حدود ، 97 مرداددر مجموع در 

  .است
  

       ناسالم براي عموم                   گروههاي حساس  ناسالم براي                 سالم               پاك 
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  ��ش ���ی �ص�ی 
بر اساس آخرین خروجی مدل هاي پیش بینی وضع هوا و تحلیل هاي الگوهاي هواشناسی طی شهریورماه مطابق 

الگوهاي پایداري گذر امواج غربی بر روي استان ضعیف بوده و بارش  مقادیر بلندمدت با توجه به استقرار
از اواسط مهرماه گذر امواج غربی شرایط مناسب تري پیدا کرده و می . خاصی در سطح استان انتظار نمی رود

در مجموع طی ماههاي شهریور و مهرماه بارش خاصی که بتواند بر منابع . ر نیمه غربی گردددتواند سبب بارش 
 و منابع آب موجود 97-96ابتداي سال آبی  لذا با توجه کمبود بارش از.  رود انتظار نمی ،بی استان تاثیر گذاردآ

، باال بودن میانگین دماي هوا نسبت به نرمال و افزایش میزان تبخیر سطحی، کاهش پوشش برف نسبت در استان
ي استان، شرایط تشدید خشکسالی آب ها به مقادیر نرمال و کاهش شدید رطوبت خاك در اکثر شهرستان

  . رود شناسی در اکثر مناطق انتظار می

درجه  2تا  1در مورد وضعیت دما به علت استقرارالگوهاي پایداري تابستانه افزایش دما نسبت به بلندمدت بین 
شمالی به  سانتی گراد تا پایان مردادماه حادث گردید ولی طی شهریورماه با نفوذ جریانات پرفشار از نواحی

انتظار می سانتی گراد درجه  1تا /. 5 داخل استان این شرایط تعدیل شده و افزایش دما نسبت به بلندمدت بین
  .رود


