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  چكيده 
دهد ميهاي هواشناسي استان نشان بررسي آماري وضعيت بارش ايستگاه

 فروردين 31 تا از اول مهر( استان ي جاريآبسال  كه ميانگين وزني بارش
دوره آماري مشابه  متر است كه نسبت به مقدار بلندمدتميلي 118  برابر) 93

همان طور كه در خبرنامه قبلي نيز عنوان . كاهش داشته است درصد13حدود 
ان در در غرب استهاي آبي  هاي مساعدي در كوهرنگ و سرچشمه شد بارش
در حال حاضر بيشترين كاهش بارش در استان  .دريافت شد 94ماه  فروردين

  .شود نسبت به سال گذشته و بلندمدت در نواحي شرق و مركز ديده مي
هاي جوي طي سه ماه  با توجه به عدم تزريق رطوبت مناسب به سيستم

  رود.  باد و گرد وخاك انتظار ميوزش شرايط  آينده
  سال زارعي جاري وضعيت بارش 

از ابتداي رود  هاي آبي زاينده استان و سرچشمهدر هاي دريافتي  بارش
 آماربررسي است.  ) نشان داده شده1در شكل ( فروردين  31ي تا سال آب

 هش بارشحاكي از كاكماكان  ،سال آبي يبارشهاي  ماهبا سپري شدن 
ه بباشد ميبلندمدت  و ي گذشتهبه سال آب نسبت در مركز و شرق استان

  بارش نسبت به بلندمدت  درصد كاهش 30 ،استان مركز در كهطوري
  

  
  94 فروردين 31ي جاري از اول مهر تا آب. بارش سال 1شكل

  

  

   
اند  بارش نرمال خود را دريافت كرده تنها مناطق غربي استان شود؛ ديده مي

  .)2شكل(

  

    سال گذشتهاسفند با مدت مشابه آن در  23ايسه بارش سال زراعي جاري تا مق. 2شكل
  

و نسبت به آن نسبت به بلندمدت  94دين بارش فرور سهيهمچنين مقا 
بي در هاي آ ز حاكي از افزايش بارش در سرچشمهفروردين سال گذشته ني

درصد  100سال جاري بيش از  ه در فروردينك غرب استان است به طوري
  شود. ميش بارش ديده افزاي در آن مناطق

  

  و سال گذشته بلندمدت با فروردين 30ي جاري تا آببارش سال  مقايسه. 3شكل
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هاي  بجز سرچشمهمناطق استان  اكثردر  كنونتا بارش دريافتي همچنين
دارند ي كامل، كمبود آبيك سال بلندمدت نسبت به ميانگين  رود ايندهآبي ز

درحدود  فقط مركز استانمناطق شرق و ماه،  كه تا پايان فروردينبه طوري 
  ).4اند (شكل  درصد بارش يك سال آبي كامل را دريافت كرده 60

  
ميانگين بلندمدت  نسبت به 94فروردين 31تا  ماهمهر بتداياز ا دريافتي بارش درصد. 4شكل 

  در استان اصفهان و كوهرنگ. آبيسال  يكبارش دركل 
  

  1394ماه  فرورديندماي 
 ،93و فروردين  نسبت به بلندمدت 94 فروردين يت دمابررسي وضعي 

در نواحي شرايط اين كه  به طوريدر سطح استان بوده  دما شافزايحاكي از 
 بوده استگراد درجه سانتي 1,5و بيش از  ترمحسوسو شرق استان  شمال

  ).5شكل (
  

  
  نسبت به مقدار بلندمدت  94ماه فرورديناختالف ميانگين دماي . 5شكل

  
  خشكساليپايش 

بيانگر وقوع  93ماه  ص خشكسالي هواشناسي منتهي به اسفندبررسي شاخ
باشد.  شرق و مركز استان مياكثر مناطق استان بويژه در خشكسالي متوسط در 

 بر روي  93ماه  منتهي به اسفند ساله 7همچنين بررسي شاخص خشكسالي 
ي بخش منابع آبشديد در نشان از خشكسالي  نيز رود هاي آبي زاينده سرچشمه

  ).6دارد (شكل استان
  

  
    1393 ساله تا پايان اسفند 7اخص خشكسالي ش. 6شكل

 
  

  هاي آيندهماه بارش و دما طي بينيپيش
  

سابقه  و كاهش بي شديد اقليميهنجاري  شاهد بي 93سال طي زمستان 

 سال جاري ماه فروردين نسبت به مقدار بلندمدت بوديم همچنينبارش 

 را دربرداشترود  هاي آبي زاينده پهنه استان بويژه سرچشمهافزايش بارش در 

بارش و عدم ذخيره  ي ولي با توجه به كاهش شديد و پي درپي حجم ساالنه

هاي آينده توصيه  يت بهينه آب طي ماهصرفه جويي همه جانبه و مدير ي،برف

بع اهاي گرد وغبار با من با توجه به فعال شدن كانون گردد. همچنين مي

گرد وخاك و كاهش كيفيت هوا طي  ،وزش بادشرايط  و خارجي و داخلي

  رود. هاي آينده انتظار مي ماه
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