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 :ه چكيد

مدت  به نسبت که است متر میلی 113.9 استان برابر در( 97ماه  پايان خرداد تا 96ابتداي مهر از) بارش وزنی میانگین  

 است. داشته کاهش درصد 13سال آبی گذشته در حدود  در مشابه مقدار به نسبت و درصد 27 مشابه در بلندمدت

هاي سینوپتیك استان  ايستگاه (97ماه  پايان خرداد تا 96ابتداي مهر از)همچنین میانگین حسابی بارش سال آبی جاري 

 درصد کاهش داشته است. 24متر است که نسبت به مدت مشابه در بلندمدت دوره آماري،  میلی 135.9نیز 

تاخیر آغاز شده و مقدار آن در  بی 97بارش پايیزي هاي اقلیمی نشان می دهدکه هاي عددي و مدلخروجی مدل

اين شرايط انتظار می رود که فصل پايیز با خشکسالی هواشناسی مواجه  باشد. بامیويژه در مناطق غربی  بهحد نرمال 

ولی به دلیل پايین بودن سهم بارش نیمه اول پايیز نسبت به مجموع بارش ساالنه، اين افزايش تاثیر چندانی بر  گردد،ن

واقعیت لزوم  يابد. اين منابع آب در آغاز سال آبی نخواهد داشت و خشکسالی شديد آبشناسی همچنان ادامه می

کند. مطابق معمول تر می رنگ تر را براي مديريت تامین و مصرف آب و انرژي در سطح کشور پر ريزي دقیقبرنامه

در تابستان میانگین بارش نرمال فصل بسیار کم است و تاثیر محسوسی بر افزايش منابع آب استان ندارد و تبخیر زياد 

ويژه  هاي حدي به دهد. طی اين مدت احتمال وقوع بارش را کاهش می هاي در دسترس مطابق با فصل به سرعت آب

يابی، در  هاي پیش در مناطق مستعد و کوهستانی وجود دارد. بديهی است با پايش پیوسته شرايط جوي و تحلیل نقشه

خواهد رسانی  هاي حدي، در اسرع وقت آنها را  با صدور اطالعیه و يا هشدار اطالع صورت احتمال رخداد پديده

 کرد.

در غالب شهرستان ها تفاوت چندانی با میانگین بلند مدت ندارد و تنها براي  97میانگین دماي هوا در تابستان سال  

 از نرمال خواهد بود  شرق و شرق استان حدود يك درجه بیش  ي واقع در جنوبها شهرستان
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 1396-97  ياستان اصفهان رد سال آب  بارش

مدت  به نسبت که است متر میلی 113.9 در استان برابر (97 ماه پايان خرداد تا مهرابتداي  از) بارش وزنی میانگین  

 .است داشته کاهش درصد 13سال آبی گذشته در حدود  در مشابه مقدار به نسبت و درصد 27 مشابه در بلندمدت

 نیز هاي سینوپتیك استان ايستگاه (97 ماه خردادپايان  تا مهرابتداي  از) بارش سال آبی جاري میانگین حسابی همچنین

 کاهش داشته است.درصد  24آماري، که نسبت به مدت مشابه در بلندمدت دوره متر است  میلی 135.9

گاهبار  اهي سينوپتيك استان ش رد ايست

 

ه میلیمتر گزارش گرديد 334به مقدار  ريافتی استان از ايستگاه فريدونشهربیشترين مقدار بارش د در دوره زمانی مذکور  

میلیمتر  82شهر اصفهان نیز در اين دوره سنجی  ايستگاه ازن .درصد کاهش داشته است 42 نسبت به بلندمدتاست که 

میزان بارش در ايستگاه کوهرنگ . دهد درصد نسبت به بلندمدت خود، کاهش نشان می 36که  بارش دريافت کرده است
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 44 نسبت به میانگین بلندمدتباشد که  متر می میلی 763برابر با  نیز بازه زمانی مذکوردر رود  به عنوان سرچشمه زاينده

  .کمتر است درصد

  كشور ستان اصفهان با بارش امقايسه 

استان اصفهان در رتبه دهد که در بازه زمانی مذکور  هاي کشور نشان می مقايسه بارش استان اصفهان با ساير استان  

کم بارشی  دهمچهار بت به بارش سال گذشته در جايگاهم کم بارشی کشور نسبت به بلندمدت قرار دارد و نسهدوازد

 .است

 مدت مشاهب رد بلندمدت مقايسه با  ردصد تغييرات بارش رديافتي و 
 

 

از ابتداي سال  استانهاي  ايستگاه ساير و اردستان نطنز ،ورزنههاي  بجز ايستگاهشود  مشاهده میطور که در نمودار  همان

 2که دامنه اين کاهش بین  اند بارش داشتهکاهش  خود مشابهدوره  مدتنسبت به بلندماه خردادتا پايان زراعی جاري 

ابتداي سال زراعی تا  از استان اصفهان بارشسهم ست که  اذکر الزم به  باشد. می (چادگان) درصد 57( تا میمهدرصد )

کمبود  درصد28، استان باشد است که در سال آبی جاري استان میاز کل بارش ساالنه  درصد 99حدود  خرداد آخر

 .بارش دارد
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 گذشته رد سال  ردصد  تغييرات بارش رديافتي رد مقايسه با مدت مشاهب
 

واقع در هاي  ايستگاه اکثر کهدهد  جاري با سال زراعی گذشته نشان می در سال زراعی استان دريافتی مقايسه بارش

درصد 3که دامنه اين کاهش بین  اند کاهش بارش داشتهدوره مشابه گذشته  استان نسبت بهغرب، جنوب و مرکز 

دوره  سبت بههاي واقع در شرق و شمال استان ن ايستگاهتمامی  باشد. ( میچادگان  درصد )ايستگاه 62 ( تانايینايستگاه )

ورزنه(   درصد )ايستگاه 63( تا نجف آباددرصد )ايستگاه  2؛ دامنه اين افزايش بین اند افزايش بارش داشتهمشابه گذشته 

 باشد.  می

 
 

 با  بلندمدت  1397ماه  خردادمقايسه بارش 
هاي استان حاکی از آن است که تمامی نقاط استان در اين ماه بارش دريافت  در ايستگاه 1397 خرداد  بررسی آمار بارش

 مقايسه بارشباشد.  ( میفريدونشهر میلیمتر )ايستگاه 23( تا شهرضا یلیمتر )ايستگاهم 0.1اند که دامنه اين مقدار بین  کرده

فراتر از استان هاي  ايستگاه شهرضا، خوروبیابانك و ورزنه ساير بجز ايستگاهدهد که  بلندمدت نشان میبا  1397ماه  خرداد

درصد نسبت به  200 حدود استان هاي ايستگاه در 97 به طوري که بارش خرداد .اند کردهدريافت مقدار نرمال خود بارش 

هاي سینوپتیك استان، بارشی  از هیچ يك از ايستگاه 96الزم به ذکراست که در خرداد  .است بلندمدت افزايش داشته

 گزارش نشده است.
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 رد مقايسه  با  بلندمدت  و سال گذشته:   97ماه اختالف   ميانگين   دماي  خرداد  

درجه  0.7گراد بود که در مقايسه با بلندمدت آن درجه سانتی 24برابر  97 میانگین دماي استان اصفهان در خرداد

است. دامنه میانگین دماي تر شده گراد خنكدرجه سانتی 1در همین بازه زمانی هم  96نسبت به سال تر و گراد گرمسانتی

( در نوسان بوده فريدونشهرگراد )سانتی درجه 17.5( تا خوروبیابانكگراد )سانتی درجه 31.7استان بین  97ماه ادخرد

هاي تنها ايستگاهدهد  نشان مینسبت به بلندمدت آن در همین بازه زمانی  97ماه خرداداست. مقايسه میانگین دماي 

-درجه سانتی  0.1تا   0.7نسبت به بلندمدت کاهش دمايی بین  97خرداد خوانسار، اصفهان، گلپايگان و فريدونشهر در 

  درجه 26.6امسال  خردادمیانگین دماي شهر اصفهان در اند. ها داراي افزايش دما بودهاند و بقیه ايستگاهداشتهگراد 

درجه  1.3هم  به سال گذشتهتر و نسبت خنكگراد درجه سانتی 0.7گراد بود که در مقايسه با میانگین بلندمدت سانتی

 است.  تر شدهخنك گرادسانتی
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 :97ماه خرداد رد ربرسي مقادری دما 
و گراد درجه سانتی 4.8 دمايکمینه با فريدونشهر ترين دماي ثبت شده مربوط به ايستگاه پايین 97ماه خرداد در

گزارش شده است. حداکثر دمايی گراد درجه سانتی 43.2باالترين دماي ثبت شده متعلق به خوروبیابانك با بیشینه دماي 

ه گراد بوددرجه سانتی 11.8ترين دماي آن و پايین گراددرجه سانتی 38.6در اين ماه تجربه کرد را که شهر اصفهان 

 است. 

 
 

گاه هواشناسي اصفهان رد  :  97خرداد  سنجش كيفيت هوا رد ايست
هاي جوي هواشناسی اصفهان )مجموعه اداري غدير(  با توجه به اطالعات ثبت شده در ايستگاه سنجش آالينده

روز  3روز هواي سالم و  27روز هواي پاک،  1اين ماه شامل: ماه سال جاري، شاخص کیفیت هوا در خرداددر 

روز  1شاخص کیفیت هوا شامل:  1396که در خرداد  ناسالم براي گروههاي حساس جامعه بوده است. در حالی

 روز ناسالم براي گروههاي حساس بوده است.   1روز سالم و تنها  30هواي پاک، 

ي مسوول دي  روز از اين ماه آالينده 1فقظ  مشخص شد که 97 ماهخردادهاي مختلف در  با بررسی آالينده

ي مسوول  آالينده( PM2.5میکرون ) 2.5ر از ذرات معلق با قطر کمتاکسید نیتروژن بوده و بقیه روزهاي اين ماه، 

میکروگرم بر  3/25ماه خرداد( در PM2.5میکرون ) 2.5میانگین غلظت ذرات معلق با قطر کمتر از است.  بوده

میزان غلظت ذرات معلق با قطر خرداد،  20و  12، 11باشد. در روزهاي از حد مجاز می ترپايین مترمکعب بوده که

 میکروگرم بر مترمکعب بوده است. 35حد استاندارد يعنی باالتر از ( PM2.5میکرون ) 2.5کمتر از 
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درصد روزها در شرايط مطلوب  97درصد روزها در وضعیت نامطلوب و  10، حدود 97در مجموع در خرداد 

 بوده است.

 
 

 

    ناسالم برای عموم                      گروههای حساس  ناسالم برای                 سالم               پاک 
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 شيپ ينيب فصلي 

تاخیر آغاز شده و مقدار آن در حد نرمال و تا بیش از آن در سطح  بی 97شود که بارش پايیزي  بینی می پیش  

نباشیم د که فصل پايیز با خشکسالی هواشناسی مواجه می رواستان به ويژه در مناطق غربی  باشد. با اين شرايط انتظار 

ولی به دلیل پايین بودن سهم بارش نیمه اول پايیز نسبت به مجموع بارش ساالنه، اين افزايش تاثیر چندانی بر منابع 

يابد. اين واقعیت لزوم برنامه  آب در آغاز سال آبی نخواهد داشت و خشکسالی شديد آبشناسی همچنان ادامه می

کند. مطابق معمول در  تر می رنگ و انرژي در سطح کشور پر تر را براي مديريت تامین و مصرف آب ريزي دقیق

تابستان میانگین بارش نرمال فصل بسیار کم است و تاثیر محسوسی بر افزايش منابع آب استان ندارد و تبخیر زياد 

ويژه  هاي حدي به دهد. طی اين مدت احتمال وقوع بارش هاي در دسترس را کاهش می مطابق با فصل به سرعت آب

يابی، در  هاي پیش مناطق مستعد و کوهستانی وجود دارد. بديهی است با پايش پیوسته شرايط جوي و تحلیل نقشه در

رسانی خواهد  رع وقت آنها را  با صدور اطالعیه و يا هشدار اطالعسهاي حدي، در ا صورت احتمال رخداد پديده

 کرد.

ها تفاوت چندانی با میانگین بلند مدت ندارد و تنها در غالب شهرستان  97میانگین دماي هوا در تابستان سال  

 از نرمال خواهد بود.   شرق و شرق استان حدود يك درجه بیش  براي شهرستانی واقع در جنوب
 

 

 

 


