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  چكيده
  

 هاي سال آبي در اكثر اي بود كه بارش گونه به ١٤٠٠ - ١٤٠١هاي جوي در سال آبي  وضعيت همديدي و سامانه
ها در مرداد ماه سال  بارشهمچنين درصدي از اين . اند مناطق استان اصفهان كمتر از مقدار بلند مدت خود بوده

 .جاري رخ داده است

تر  درجه سلسيوس گرم ١/١ه كه در مقايسه با بلند مدت درجه سلسيوس بود ٨/١٠دماي حداقل استان اصفهان 
تر شده  درجه سلسيوس گرم ٥/١درجه سلسيوس بوده كه نسبت به بلند مدت  ٦/٢٤شده؛ دماي حداكثر استان نيز 

  .است
نسبت به بلند  ١٤٠٠ - ١٤٠١هاي استان اصفهان به جز شهرستان سميرم، در سال زراعي  رستاندر كليه مناطق و شه

 ١/١٢٤، برابر با  ١٤٠٠ - ١٤٠١بارش كل استان در سال زراعي همچنين  .مدت، كاهش بارش وجود داشته است
   .كاهش داشته استدرصد  ٧/٢١، )متر ميلي ٤/١٥٨(متر بوده كه نسبت به آمار بلند مدت در مدت مشابه  ميلي

به است بيانگر استمرار شرايط خشكسالي در سرتاسر استان  ١٤٠١ماهه منتهي به شهريور ماه  ٢٤تحليل خشكسالي 
 . نحوي كه كليه مناطق استان به جز مناطق محدودي، درگير خشكسالي شديد و بسيار شديد هستند
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  ١٤٠٠- ١٤٠١سال آبي  –تحليلي بر وضعيت همديدي استان  - ١
  

 اكثرهاي سال آبي در  اي بود كه بارش گونه به ١٤٠٠ - ١٤٠١هاي جوي در سال آبي  وضعيت همديدي و سامانه
ها در مرداد ماه سال  همچنين درصدي از اين بارش .اند مناطق استان اصفهان كمتر از مقدار بلند مدت خود بوده

 .جاري رخ داده است

  

  ١٤٠٠پاييز   - تحليل همديدي  وضعيت جوي استان  -١-١
  

. وضعيت جوي و الگوهاي همديدي در پاييز سال جاري در مهر ماه نسبت به آبان و آذر بسيار متفاوت بوده است
  .استان جو نسبتا آرامي سپري كرد و از آبان به بعد الگوها به صورت پاييزي درآمد ١٤٠٠طي نيمه اول مهر ماه 

بررسي الگوهاي سينوپتيكي طي نيمه دوم اين . استان جو نسبتا آرامي را سپري كرد ١٤٠٠مهر ماه  طي نيمه اول 
هاي مياني جو نسبت به شهريور ماه داشت ولي  اي در اليه ماه نشان از تضعيف مركز پرارتفاع جنب حاره

اليت جريانات كم فشار داد به طوري كه شاهد فع الگوهاي سطح زمين تفاوت چنداني با شهريور ماه نشان نمي
  .فصلي در منطقه بوده كه پديده قابل توجهي را در استان ايجاد نكرد

گيري الگوهاي جوي متناوب در استان كه ناشي از تغييرات جريانات  برخالف مهر ماه شكل ١٤٠٠طي آبان ماه 
زايش قابل توجه بارش اف. رود باد قطبي بود شرايط جوي، وضعيت بارش و تغييرات دما را كامال دگرگون كرد

تر  نسبت به مقادير نرمال در مناطق شمال غربي، شمالي، شرقي و مركزي استان نسبت به بقيه نقاط استان محسوس
هاي باال و  الگوهاي مذكور بيشتر ماهيت شمالي داشتند و ناشي از ريزش جريانات سرد شمالي از عرض. بود

اين تغييرات محسوس . و خيزهاي رود باد قطبي در منطقه بودند هاي عميق ناشي از افت گيري ناوه همچنين شكل
 .ها ايجاد كرد اين ماه شرايط پايداري جو و افزايش غلظت آالينده درقابل توجه دما   و افت

برروي شرق  ،در اين دوره در تراز مياني جو. شكل گرفتاين ماه در اواخر آبان زاي  بارشهاي  يكي از سامانه
در نقشه سطح زمين، ). ١شكل (ژئوپتانسيل شكل گرفت  ٥٦٢٠درياي مديترانه مركز كم ارتفاعي به مركزيت 

و ) ٢شكل (بار مطابق با الگو سطوح مياني جو مشاهد شده  ميلي ١٠٠٥مركز كم فشار ديناميكي فعالي با هسته 
شيو فشاري مناسب نيز به . استان نيز شكل گرفت عالوه برآن شيو پربندي مناسبي در مناطق غربي و جنوب غربي

گيري جبهه جوي در  الگوي جوي با شكلاين . شود هاي باال ديده مي علت ريزش جريانات پرفشار از عرض
هاي غربي استان تزريق رطوبت  در شهرستان ،يكي از علل وقوع بارش مناسب اين سيستم. مناطق غربي همراه بود

ناشي از كه ماه  در اينالزم به ذكر است برخالف الگوهاي قبلي . يج فارس بوده استاز طريق درياي احمر و خل
هه جوي در گيري جب افت و خيزهاي رودباد قطبي بود، الگو مذكور ناشي از حركت جريان رودباد و شكل

  .ها بيشتر در مناطق غربي و جنوبي استان گزارش شده است و بارشمناطق جنوبي استان بوده 
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       ١٤٠٠آبان ماه  ٣٠نقشه سطوح مياني جو؛ . ١شكل 
                                      

  
  

      ١٤٠٠آبان ماه  ٣٠نقشه سطح زمين؛ . ٢ل شك
  

جوي  ،هاي جوي و محدود بودن حركات رود باد قطبي در آذر ماه بر خالف آبان به سبب كاهش فعاليت سامانه
الگوي غالب طي اين ماه كه از ريزش جريانات پرفشار سرد از سمت . پايداري در بيشتر روزها وجود داشت

گيري پشته قوي در منطقه ناشي شده بود، سبب پايداري جو، ركود نسبي هوا و كاهش سرعت باد  سيبري و شكل
ه شاهد فعاليت سامانه جوي فعال جنوبي تنها روزهاي واپسين آذر ما. هاي مياني جو شد از سطح زمين، تا اليه

  .هاي آبي به همراه داشت هاي مساعدي در نيمه جنوبي استان و سرچشمه بوده كه بارش
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   ١٤٠٠زمستان  - تحليل همديدي  وضعيت جوي استان  - ٢-١
 

جمله حوضه شمالي اقيانوس هايي از نيمكره شمالي از ، در دي ماه بخشدهد ميهاي هواشناسي نشان  بررسي نقشه
هنجاري منفي ارتفاع ژئوپتانسيل تراز  اطلس، شمال قاره آمريكا ، شمال غربي آفريقا و فالت ايران در گستره بي

هنجاري مثبت ارتفاع ژئوپتانسيل سطح  بار قرار داشته در حالي كه اروپا به طور ميانگين در گستره بي ميلي ٥٠٠
بندال شكل گرفته در . ي الگوي بندالي در منطقه شدگير الگوي موجود سبب شكل. بار قرار داشته است ميلي ٥٠٠

هاي جوي مناسبي در  گيري سامانه هاي جنوبي را تسهيل كرده و باعث شكل شمال اروپا در اين ماه، گذر سامانه
 ،، در مناطق فوق الذكردر اين ماه شده باعثداليل  اين. هاي آبي شد مناطق غربي، جنوب غربي و سرچشمه

  . مال باشدنربارش فراتر از 
، بيانگر فعاليت يك مركز كم فشار ديناميكي فعال با مركز )٣شكل (دي، در سطح زمين  ١٢هاي هواشناسي  نقشه
گيري و گسترش جريانات كم فشار،  زمان با شكل هم. ميلي بار، از سمت جنوب غربي كشور است ١٠٠٨آن 

شرايط منجر به شيو فشاري اين . وجود داشتنفوذ جريانات پرفشار از سمت شمال غربي به داخل كشور و استان 
 نشان دهنده، نيز )٤شكل (هاي سطوح مياني جو  نقشه. مناسبي در نيمه غربي و به ويژه نيمه جنوبي استان شد

در نواحي جنوب غربي بوده كه مركز آن بر روي درياي سرخ قرار داشته فعاليت يك مركز كم ارتفاع بريده 
اين مركز كم ارتفاع . گيري جريانات همگرايي قوي در منطقه و جبهه جوي شد الگوي موجود سبب شكل. است

ر بهترين بارش دريافتي در استان مربوط به اين سيستم د. كليه مناطق غربي و جنوب غربي را تحت تاثير قرار داد
  . متر رسيد سانتي ١٩متر و ارتفاع برف نيز به  ميلي ٣/١٥شهرستان سميرم جنوب استان، 

  

   
  

  گرينويچ ١٢و سمت چپ ساعت  ٠٠ساعت : ؛ سمت راست١٤٠٠دي ماه  ١٢نقشه سطح زمين، . ٣شكل 
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  گرينويچ ١٢و سمت چپ ساعت  ٠٠ساعت : ؛ سمت راست١٤٠٠دي ماه  ١٢نقشه سطوح مياني جو، . ٤شكل 
  

 يو جنوب ينيمه غرباكثر مناطق و  زاي جنوبي در سطح استان فعاليت داشت بهمن سامانه بارش ٧و  ٦روزهاي 
در مناطق صورت بارش باران، برف ه فعاليت اين سامانه ب. قرار گرفتجريانات كم فشار را تحت تاثير استان 
  .دشاي در سطح استان گزارش  هاي لحظه وزش باد شديد و طوفان مرتفع،

هاي آن عالوه بر نيمه  كه زبانه بودهدر نواحي شمال غربي خزر  اي ، فعاليت مركز كم فشار بستهماه در اسفند
يه مياني جو الهاي  نقشه در. بودهاي مركزي استان اصفهان تحت تاثير قرار داده  شمالي كشور، تا حدودي قسمت
هاي آن تا مناطق جنوبي  كه زبانه ، مشاهده شدمركز كم ارتفاع در شمال كشورنيز حركات ناوه عميقي ناشي از 

به علت عدم تزريق رطوبت مناسب به اين سامانه در استان، عمده فعاليت سامانه مذكور  .شده بودكشيده 
  .اي در استان گزارش نشده است صورت وزش باد شديد بوده و بارش قابل مالحظه به
 

    ١٤٠١بهار  – جوي استان  تحليل همديدي  وضعيت - ٣-١
 

بيشتر مناطق نيمكره ) آوريل تا ژوئن(در فصل بهار  دهد بررسي الگوهاي هواشناسي در مقياس كلي نشان مي
درجه، در گستره نابهنجاري مثبت ارتفاع ژئوپتانسيلي سطح  ٧٠شمالي به جز مناطق جنب قطبي در شمال عرض 

بار برروي  ميلي ٥٠٠نابهنجاري منفي ارتفاع ژئوپتانسيلي سطح . استمتر قرار داشته  ٤٠تا  ٥بار، از  ميلي ٥٠٠
بار در قاره آسيا  ميلي ٥٠٠متر و نابهنجاري مثبت ارتفاع ژئوپتانسيلي سطح  ١٠تا  ٥شمالگان و شمال روسيه از 

 مديترانه - وجود الگوي بندال روي خزر. داراي دو هسته بر روي غرب فالت ايران و شرق روسيه بوده است
  .هاي بارشي از روي خاورميانه و ايران كمتر از نرمال باشد سبب شده فراواني گذر سامانه

ها  هاي زيرين، ناپايداري به سبب عدم تزريق رطوبت از اليه ،هاي جوي ناپايداريبا وجود  ١٤٠١فروردين  در
با گرد و خاك و كاهش  هاناستان اصف اي بوده كه در نيمه شرقي بيشتر به صورت وزش باد شديد و تند باد لحظه

   .ه استديد افقي همراه بود

ها نسبت به فروردين  هاي مياني جو شرايط ناپايداري به سبب گذر امواج ناپايدار در اليهماه در ارديبهشت 
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هاي همرفتي به صورت وزش باد  ناپايداري به سبب عدم تغذيه رطوبتي در اين ماه، شرايط اما افزايش پيدا كرد
  .دشمشاهده  يو شمال يويژه در نيمه شرقه خيزش گرد و خاك بشديد و 

دهد كه پديده قابل مالحظه در استان به سبب افزايش سرعت  نشان مي ١٤٠١ماه  الگوهاي هواشناسي در خرداد
هاي داخلي و خارجي، باد و گرد و خاك و كاهش ديد در نيمه شمالي، مركزي و شرقي  باد و فعال شدن كانون

گيري شيو فشاري مناسبي در نيمه شمالي استان اصفهان و نيمه  هاي داخلي به سبب شكل معموال كانون. بوده است
بيانگر فعاليت مركز كم فشار ) ٥شكل (خرداد  ٤روز نقشه سطح زمين . گردد جنوبي استان سمنان فعال مي

ميلي باري  ٥٠٠  در نقشه. خود را به عرض شمالي كشيده است و شرق، از جنوب شرقي اي بوده كه با توسعه بسته
منطقه وسيعي از شرق اروپا تا درياي سياه و درياي متر،  ٥٦٤٠با پربند  اي مركز كم ارتفاع بريده) ٥شكل (

ناوه تراز مياني جو ناشي از اين مركز كم ارتفاع نواحي شمال غربي، شمالي و شمال  ؛مديترانه را در برگرفته
زمان فعاليت مركز كم ارتفاع ديگري برروي درياي سرخ، سبب  هم. ي كشور را تحت تاثير قرار داده استشرق

مجموع الگوهاي موجود باعث ايجاد شيو فشاري مناسبي در نواحي . ايجاد ناپايداري در نواحي جنوبي شد
  .باد، گرد و خاك و كاهش ديد افقي شد استان، شمالي و شمال شرقي

  

    
  

  ١٤٠١خرداد ماه  ٤؛ )سمت چپ( ، نقشه سطوح مياني جو )سمت راست(نقشه سطح زمين . ٥شكل 
  

   ١٤٠١تابستان  - تحليل همديدي  وضعيت جوي استان   - ٤-١
  

هاي مياني جو برروي خاورميانه، ايران و استان اصفهان  اي در اليه فصل تابستان عموما مركز پرارتفاع جنب حاره
هواشناسي طي جوالي  بررسي الگوهاي. شود شده و فرونشيني بر جو حاكم ميحاكم است كه مانع صعود هوا 

دهد كه اكثر نواحي نيمكره شمالي ازجمله شمال آفريقا، جنوب اروپا و  ، نشان مي)شهريور - تير( ٢٠٢٢تا سپتامبر 
ي از جنوب فالت هاي در بخش. بار قرار دارند ميلي ٥٠٠آسيا در گستره نابهنجاري مثبت ارتفاع ژئوپتانسيلي سطح 

به نسبت شديد ارتفاع  نابهنجاري. ژئوپتانسيلي خنثي استارتفاع ايران و شمال اقيانوس هند نابهنجاري 
  . ژئوپتانسيلي، در نيمه غربي و شمالي ايران گوياي دماي بيش از نرمال در اين مناطق است
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ين و گذر جريانات شمالي برروي استمرار جريانات پرفشار در سطح زم ١٤٠١الگوهاي هواشناسي طي تيرماه 
به سبب نفوذ جريانات شرقي در منطقه و  با توجه به استقرار و گسترش جريانات كم فشار. دهد كشور را نشان مي

هاي گرد و خاك  هاي شمالي، شرايط براي افزايش سرعت باد و فعال شدن كانون نفوذ جريانات پرفشار از عرض
  .در منطقه ايجاد شد

سال جاري با توجه به تغيير مكان الگوهاي تابستانه نسبت به شرايط نرمال خود، امكان تزريق  اهم در مرداد
شكل (هاي هواشناسي سطح زمين  نقشه. اي به داخل كشور و استان اصفهان ميسر گرديد رطوبت از مناطق حاره

بسته كم فشار است كه  ، بيانگر فعاليت يك مركز)٢٠٢٢جوالي  ٢٨(گرينويچ روز ششم مرداد  ١٢، در ساعت )٦
در منطقه مانسوني به شدت تقويت شده و از سمت جنوب شرقي و شرق تا غرب و جنوب غربي كشيده شده و 

بار؛ در منطقه مانسون بسته شده و  ميلي ٩٩٦مركز اين الگوي فشاري؛ . مناطق مياني كشور را در بر گرفته است
الگوي فشاري بيانگر توان تغذيه نسبي رطوبت در تراز سطحي از اين . نيمه شرقي استان تحت تاثير قرار داده بود

  .هاي جنوبي است سوي عرض
، نيز طي اين سه روز قابل توجه )٦شكل (هاي هواشناسي در اليه مياني جو  هاي سطح زمين، نقشه هم زمان با نقشه

ه و امكان نفوذ جريانات اي نسبت به شرايط نرمال خود تضعيف پيدا كرد مركز پرارتفاع جنب حاره. بوده است
  . گرم و مرطوب از منطقه مانسون به داخل كشور و استان را داشته است

در استان مربوط به مناطق غربي، جنوبي و شرقي استان، به ويژه در مناطق در اين ماه هاي ثبت شده  عمده بارش
  .كوهستاني و مستعد بود

 

    
  

  ١٤٠١مرداد ماه  ٦ تغييرات ارتفاع در اليه مياني جو؛ و) سمت راست( نقشه فشار در سطح زمين. ٦شكل 
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  ١٤٠٠ - ١٤٠١سال آبي   - تحليلي بر وضعيت مخاطرات جوي استان  - ٢
  

  ١٤٠٠پائيز   - ١-٢
  

در روزهاي پاياني مهر، تقويت و نفوذ جريانات پرفشار سرد شمالي به داخل كشور و هم چنين  :١٤٠٠مهر ماه 
طي آخرين روز مهر نيز ريزش هواي سرد شمالگان به داخل استان اصفهان بوده . داخل استان وجود داشته است

طي روز اول آبان  درجه سلسيوس در اكثر مناطق استان ٦تا  ٤الگوي موجود سبب افت محسوس دما بين . است
در اين ماه دو هشدار  .شده و در مناطق مرتفع و كوهستاني دما به زير صفر رسيده و سرمازدگي ايجاد نمود ١٤٠٠

  .سطح زرد در خصوص افت دما و وزش باد صادر شد
  

افزايش قابل توجه . كرد وضعيت بارش و تغييرات دما، نسبت به مهر ماه تغيير ١٤٠٠آبان ماه  در :١٤٠٠آبان ماه 
شدت . تر بود محسوسبارش نسبت به مقادير نرمال در مناطق شمال غربي، شمالي، شرقي و مركزي استان 

هاي  ها در نيمه شمالي، شرقي و مركزي استان بود كه آب گرفتگي معابر عمومي، روان آب و سيالب بارش
تغييرات محسوس و . قابل توجهي در استان اتفاق افتاد با خروج سامانه بارشي، كاهش دماي. د كردمحلي نيز ايجا

اين ماه  در. ايجاد كردرا ها  هاي قابل توجه دما نيز طي اين ماه شرايط پايداري جو و افزايش غلظت آالينده افت
آگاهي براي پيشگيري  هشدار سطح نارنجي هواشناسي به  منظور اطالع رساني و پيش ٣هشدار سطح زرد و  ١١

از خسارات احتمالي در خصوص باد شديد، كاهش نسبي دما، بارش باران و برف و پايداري جو صادر شده 
  .است

  

هاي جوي و محدود بودن حركات رود  سامانهدر آذر ماه بر خالف آبان به سبب كاهش فعاليت  :١٤٠٠آذر ماه 
الگوي غالب طي اين ماه كه از ريزش جريانات پرفشار . باد قطبي جوي پايداري در بيشتر روزها وجود داشت

گيري پشته قوي در منطقه ناشي شده بود، سبب پايداري جو، ركود نسبي هوا و  سرد از سمت سيبري و شكل
 ٥هشدار سطح زرد هواشناسي و  ١١در اين ماه . هاي مياني جو شد يهكاهش سرعت باد از سطح زمين، تا ال

مورد  ١١آگاهي براي پيشگيري از خسارات احتمالي صادر شد كه  هشدار نارنجي به منظور اطالع رساني و پيش
  .ها در جو بوده است هشدار صادر شده، مربوط به افزايش غلظت آالينده ١٦از مجموع 

  

  ١٤٠٠زمستان   - ٢-٢
  

هشدار نارنجي به  منظور اطالع رساني و  ٦هشدار سطح زرد هواشناسي و  ١٣اين ماه  در :١٤٠٠دي ماه 
آگاهي براي پيشگيري از خسارات احتمالي در خصوص يخبندان، آلودگي هوا، بارش برف و باران و وزش  پيش

  .ن بوده استمورد در خصوص بارش برف و بارا ١١مورد در خصوص آلودگي هوا و  ٦باد شديد صادر شد كه 
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هايي از نيمكره شمالي از جمله حوضه مركز اقيانوس اطلس، شمال  در بهمن ماه، بخش :١٤٠٠بهمن ماه 
متر قرار  ٤٠تا  ٥باري از  ميلي ٥٠٠آفريقا، فالت ايران و تبت در گستره ناهنجاري مثبت ارتفاع ژئوپتانسيلي سطح 

  .طلس شمالي بر روي اروپا  و فالت ايران بودبا منشا اقيانوس ا ها داشت و پيامد آن تضعيف سامانه
آگاهي براي  هشدار نارنجي به  منظور اطالع رساني و پيش ٤هشدار سطح زرد هواشناسي و  ٤در اين ماه 

  .اند مورد آن مربوط به آلودگي هوا و بقيه در خصوص بارش بوده ٣پيشگيري از خسارات احتمالي صادر شد كه 
  

هاي جوي به ويژه در نيمه غربي  شرايط گذر سامانه ؛در مقياس استاني ؛اسفند ماه دوماز نيمه  :١٤٠٠اسفند ماه 
همچنين در نيمه . رود شد هاي آبي زاينده يافت بارش مناسبي در مناطق غربي و سرچشمهدر و باعثمهيا شده 

زياد بادهاي سرعت . اي همراه باد گرد و خاك شد شرقي استان سبب وقوع بادهاي شديد و تند باد لحظه
هشدار نارنجي به منظور  ٥هشدار سطح زرد هواشناسي و   ٨در اين ماه . اي سبب ايجاد خسارات مالي شد لحظه

هشدار مربوط به بارش برف و  ٨آگاهي براي پيشگيري از خسارات احتمالي صادر شد كه  اطالع رساني و پيش
درجه سلسيوس بوده  ١٠تا  ٥مربوط به كاهش دما بين اي و دو هشدار  هشدار باد شديد و تند باد لحظه ٣باران، 

  .است
  

  ١٤٠١بهار  -٣-٢
  

هاي بارشي از روي  د كه فراواني گذر سامانهشمديترانه سبب  - وجود الگوي بندال روي خزر ١٤٠١در فصل بهار 
هاي همرفتي، رشد ابر،  ها به شكل ناپايداري عمده ناپايداري ،فصل بهار در. خاورميانه و ايران كمتر از نرمال باشد

  .ساعات اول شب مشاهده گرديدرگبار و رعد و برق در 
  

هاي زيرين، بيشتر به صورت  هاي جوي در اين ماه به دليل عدم تزريق رطوبت از اليه ناپايداري :١٤٠١فروردين 
در اين . همراهي بوداي بوده كه در نيمه شرقي با گرد و خاك و كاهش ديد افقي  وزش باد شديد و تند باد لحظه

آگاهي براي پيشگيري از  هشدار نارنجي به منظور اطالع رساني و پيش ٢هشدار سطح زرد هواشناسي و  ٧ماه 
مورد درباره رگبار  ٤اي و  مورد آن در خصوص وزش باد شديد و توفان لحظه ٥خسارات احتمالي صادر شد كه 

  .و رعد و برق بوده است
  

هاي  هاي مياني جو شرايط ناپايداري شت ماه به سبب گذر امواج ناپايدار در اليهطي ارديبه :١٤٠١ارديبهشت 
هاي همرفتي به  ناپايداري اما باز هم به سبب عدم تغذيه رطوبتي، جوي نسبت به فروردين، افزايش پيدا كرد

 ١١براي اين ماه . خيزش گرد و خاك به ويژه در نيمه شرقي و شمالي مشاهده گرديد صورت وزش باد شديد و
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آگاهي براي پيشگيري از خسارات  هشدار نارنجي به منظور اطالع رساني و پيش ٥هشدار سطح زرد هواشناسي و 
  .صادر شدباد و گرد و خاك و بارش احتمالي 

  

هاي  در اين ماه پديده قابل مالحظه در سطح استان به سبب افزايش سرعت باد و فعال شدن كانون :١٤٠١خرداد 
هشدار سطح زرد  ٧داخلي و خارجي، باد و گرد و خاك و كاهش ديد در نيمه شمالي، مركزي و شرقي بوده و 

  .آگاهي براي پيشگيري در اين خصوص صادر شده است هواشناسي به منظور اطالع رساني و پيش
  

  ١٤٠١تابستان  -٣-٢
 

مياني جو برروي خاورميانه، ايران و استان  هاي اي در اليه در فصل تابستان عموما مركز پرارتفاع جنب حاره
گيري ابر  اين شرايط فرصت شكل. شود اصفهان حاكم است كه مانع صعود هوا شده و فرونشيني بر جو حاكم مي

كند به طوري كه ميزان بارش تابستانه در استان اصفهان ناچيز و در  هاي بارشي را محدود مي و فعاليت سامانه
هاي تابستانه در صورت وقوع معموال  از اين رو بارش. دهد يانه را به خود اختصاص ميدرصد بارش سال ٢حدود 

 .نظمي همراه است با بي
 

و  كاهش ديد و كيفيت هوانيز پديده قابل مالحظه در سطح استان، باد و گرد و خاك،  در اين ماه :١٤٠٠تير 
آگاهي  هشدار نارنجي به منظور اطالع رساني و پيش ٢رد هواشناسي و هشدار سطح ز ٨ بوده و افزايش نسبي دما

  .صادر شدها  ناشي از اين پديدهبراي پيشگيري از خسارات احتمالي 
  

با توجه به تغيير مكان الگوهاي تابستانه نسبت به شرايط نرمال خود، امكان  ١٤٠١در مرداد ماه  :١٤٠١مرداد 
هاي رگباري در  و سسب بارش داخل كشور و استان اصفهان ميسر گرديداي به  تزريق رطوبت از مناطق حاره

هشدار نارنجي به منظور اطالع رساني و  ٤هشدار سطح زرد هواشناسي و  ٨در اين ماه . مناطقي از استان شد
 .هاي هواشناسي صادر شد آگاهي براي پيشگيري از خسارات احتمالي پديده پيش

  

 ٣قابل توجهي در سطح استان گزارش نگرديد و تنها مواردي كه منجر به صدور  در اين ماه پديده :١٤٠١هريور ش
هشدار سطح زرد و يك هشدار سطح نارنجي هواشناسي شد، مربوط به وزش باد شديد و خيزش گرد و خاك و 

  .كاهش ديد موقتي بود
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  ١٤٠٠- ١٤٠١تحليلي بر وضعيت دماي استان در سال آبي  - ٣
  

 ايسه با بلند مدتاطالعات دماي استان و مق  - ١- ٣
  

، بلند مدت و اختالف اين ١٤٠٠ - ١٤٠١اطالعات دماي كمينه، بيشينه و ميانگين در سال زراعي ) ١(در جدول 
دماي حداقل استان اصفهان . هاي استان اصفهان نمايش داده شده است سال نسبت به بلند مدت براي شهرستان

تر شده؛ دماي حداكثر استان نيز  درجه سلسيوس گرم ١/١ه كه در مقايسه با بلند مدت درجه سلسيوس بود ٨/١٠
  .تر شده است درجه سلسيوس گرم ٥/١درجه سلسيوس بوده كه نسبت به بلند مدت  ٦/٢٤

نسبت به بلند مدت  ١٤٠٠ - ١٤٠١هاي استان اصفهان، دماي كمينه و بيشينه در  سال زراعي  در كليه شهرستان
و  ٣/٢ بوئين و مياندشت  هاي بيشترين افزايش دماي كمينه نسبت به بلند مدت در شهرستان. افزايش داشته است

  . است  درجه سلسيوس بوده ١/٢سميرم و فريدونشهر 
و  فالورجان، لنجانو  ٩/١ر شه مينهاي خ بيشترين افزايش دماي بيشينه نيز نسبت به بلند مدت در شهرستان

  .درجه سلسيوس بوده است ٨/١ آباد نجف
و  ٩/١بيشترين افزايش دماي ميانگين در فريدونشهر و بوئين و مياندشت برابر  ١٤٠٠ - ١٤٠١در سال زراعي 

 ٨/٠، تيران و كرون ٧/٠كمترين افزايش دماي ميانگين نيز در كاشان . درجه سلسيوس بوده است ٧/١فريدن برابر 
  .سلسيوس بوده استدرجه  ٩/٠و برخوار 

درجه سلسيوس بوده كه نسبت به بلند مدت در همين  ٧/٩در اين دوره زماني، در شهرستان اصفهان دماي كمينه
درجه سلسيوس بوده  ٢٥دماي بيشينه شهرستان اصفهان نيز  .درجه سلسيوس افزايش داشته است ٧/٠ دوره زماني 

  .جه سلسيوس افزايش داشته استدر ٣/١كه نسبت به بلند مدت در همين دوره زماني  
درجه سلسيوس  ٣/١٧برابر  ١٤٠٠ - ١٤٠١دماي ميانگين شهرستان اصفهان نسبت به بلند مدت در در سال زراعي 

  .درجه سلسيوس افزايش داشته است يك) درجه سلسيوس ٣/١٦(بوده و نسبت به بلند مدت 
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  استان اصفهان؛ ١٤٠٠ -١٤٠١اطالعات دما در سال زراعي . ١جدول 
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  ١٤٠٠-١٤٠١در سال زراعي دماهاي حدي استان   -٢- ٣
  

در  ١٤٠٠ - ١٤٠١هاي استان اصفهان در سال زراعي  اطالعات دماي كمينه و بيشينه مطلق ايستگاه) ٢(در جدول 
بيشينه مطلق شهر اصفهان در اين سال . نمايش داده شده استهاي سرد دي و بهمن  هاي گرم تير و مرداد و ماه ماه

. بوده استدر بهمن ماه درجه سلسيوس زير صفر  ٨/٩و كمينه مطلق اصفهان در تير ماه درجه سلسيوس  ٧/٤٢
ها  در برخي ايستگاهو كمينه مطلق و در برخي ديگر در مرداد ماه تير ماه ا در ه برخي ايستگاهبيشينه مطلق دما در 

  .رخ داده استاصفهان هاي استان  در شهرستانو در برخي ديگر در بهمن ماه دي ماه  در
در مرداد ماه درجه سلسيوس  ٧/٤٨خوروبيابانك   در ايستگاه ١٣٩٩ - ١٤٠٠بيشترين دماي حداكثر در سال زراعي 

  . به ثبت رسيده استدر بهمن ماه درجه سلسيوس زير صفر  ٩/١٨ چادگان  و حداقل مطلق نيز در ايستگاه
  

  ١٤٠٠ -١٤٠١هاي استان اصفهان در سال زراعي  دماي كمينه مطلق و بيشينه مطلق شهرستان. ٢جدول 
  

  بيشينه مطلق مرداد  بيشينه مطلق تير  كمينه مطلق بهمن  كمينه مطلق دي  شهرستان  رديف
  ٤/٤٢  ٧/٤٢  - ٨/٩ -١/٦ )سنجي ازن( اصفهان  ١
  ٦/٤٣  ٥/٤٣  -١/٦  -٥/٤ اردستان  ٢
  ٧/٤٨  ٨/٤٧  -٧/٤  -٨/١ يابانكخوروب  ٣
  ٠/٣٦  ٢/٣٦  -٤/١٤  -٤/١٦ داران  ٤
  ٠/٤١  ٠/٤٢  - ١٥  - ٩/١٢ فرودگاه شهيدبهشتي  ٥
  ٢/٣٩  ٧/٤٠  - ١١  -٦/٨ شهرضا  ٦
  ٢/٤٤  ٢/٤٥  -٧/٦  -٦/٥ كاشان  ٧
  ٤/٣٩  ٤/٤٠  - ٦/٩  -٢/٨ گلپايگان  ٨
  ٦/٣٦  ٠/٣٨  - ١٢  -٨/١١ ميمه  ٩

  ٦/٤٠  ٢/٤١  -٨/٨  -٢/٥ نايين  ١٠
  ٣/٣٨  ٧/٣٩  -٣/٧  -٨/٣ نطنز  ١١
  ٥/٤٢  ٠/٤٣  - ٣/٩  -١/٥ نجف آباد  ١٢
  ٣/٤١  ٤/٤٢  -٥/١١  -٤/٨ كبوترآباد  ١٣
  ٩/٣٤  ٥/٣٥  -٦/١١  - ٩/٧ سميرم  ١٤
  ٦/٤٠  ٩/٤١  -٤/١٠  -٦/٨ مورچه خورت  ١٥
  ٢/٣٣  ٦/٣٤  - ١٤  -٧/١٠ فريدونشهر  ١٦
  ٦/٤١  ٢/٤٣  -٦/١١  - ٦/٩ زرين شهر  ١٧
  ٠/٣٥  ٠/٣٦  - ١٥  -٠/١٤ خوانسار  ١٨
  ٣/٤٢  ٩/٤٢  -٨/١٢  -٢/١٠ ورزنه  ١٩
  ٠/٤١  ٣/٤٢  -٧/١٠  -٥/٨ مباركه  ٢٠
 ٥/٣٦ ٣/٣٧ - ٩/١٨ -٨/١٤ چادگان  ٢١

  

  

  



  

١٤ 
 

 

 

  اداره كل هواشناسي استان اصفهان
  ١٤٠٠- ١٤٠١سالنامه 

  

 

  هاي استانبندي ميانگين دماي شهرستانپهنه  -٣- ٣
  

مطابق شكل . نمايش داده شده است ١٤٠٠ - ١٤٠١بندي دماي ميانگين استان در سال زراعي  پهنه) ٧(در شكل 
مركزي استان بيشتر بوده و با حركت به سمت غرب و تا حدودي دماي ميانگين در نواحي شرقي، شمالي و 

هايي از  مناطق سبز رنگ در اين شكل؛ در بخش. يابد كاهش ميجنوب استان، مطابق با اقليم مناطق، ميانگين دما 
آبد و تيران و كرون؛ كمترين دماي  فريدونشهر،سميرم، چادگان، فريدن نجفهاي نطنز، كاشان،  شهرستان

  .اند در استان اصفهان داشته ١٤٠٠- ١٤٠١ميانگين را در سال زراعي 
  

 
  

  در استان اصفهان ١٤٠٠ -١٤٠١بندي دماي ميانگين سال زراعي  پهنه. ٧شكل 

  

  

  
  



  

١٥ 
 

 

 

  اداره كل هواشناسي استان اصفهان
  ١٤٠٠- ١٤٠١سالنامه 

  

 

  نسبت به بلند مدت هاي استانميانگين شهرستانالف دماي تبندي اخپهنه  -٤- ٣
  

نمايش داده شده  ١٤٠٠٩ - ١٤٠١بندي اختالف دماي ميانگين با بلند مدت استان در سال زراعي  پهنه) ٨(در شكل 
 هاي  شهرستانهايي از  بخشبيشترين افزايش دماي ميانگين نسبت به بلند مدت در اين بازه زماني در . است

اي نائين، گلپايگان، خوانسار، فريدونشهر، بوئين و ه اردستان و آران و بيدگل و نواحي محدودي در شهرستان
  .استنارنجي پررنگ نشان داده شده كه با رنگ بوده  مياندشت، تيران و كرون، فريدن و مباركه

  

 
 

  با بلند مدت در استان اصفهان ١٤٠٠ -١٤٠١اختالف دماي ميانگين سال زراعي . ٨شكل 

  

  

  

  

  



  

١٦ 
 

 

 

  اداره كل هواشناسي استان اصفهان
  ١٤٠٠- ١٤٠١سالنامه 

  

 

 ١٤٠٠- ١٤٠١تحليلي بر وضعيت بارش استان در  سال آبي  - ٤
 

  اطالعات بارش استان و مقايسه با سال گذشته و بلند مدت  - ١- ٤
  

متر بوده كه  ميلي ١/١٢٤، برابر با  ١٤٠٠ - ١٤٠١بارش كل استان اصفهان  در سال زراعي ، )٣(مطابق آمار جدول 
  .درصد كاهش داشته است ٧/٢١، )متر ميلي ٤/١٥٨(بلند مدت در مدت مشابه  نسبت به آمار

 
  ١٤٠٠ -١٤٠١هاي استان اصفهان در سال آبي  اطالعات بارش استان و شهرستان. ٣جدول 

  

 



  

١٧ 
 

 

 

  اداره كل هواشناسي استان اصفهان
  ١٤٠٠- ١٤٠١سالنامه 

  

 

در سال زراعي به جز شهرستان سميرم، هاي استان اصفهان  مناطق و شهرستانكليه ، در )٣(طبق آمار جدول 
درصد  ٤/٤٥با  خوروبيابانكشهرستان . نسبت به بلند مدت، كاهش بارش وجود داشته است ١٤٠٠ - ١٤٠١

بيشترين كاهش بارش را نسبت به آمار بلند مدت در اين دوره زماني، در ) متر كاهش بارش ميلي ٧/٣٣معادل (
 . استان به خود اختصاص داده است

  

  در استان ١٤٠٠ - ١٤٠١درصد تأمين بارش سال آبي   - ٢- ٤
  

، با بلند )٣(براساس اعداد آخرين ستون جدول  ١٤٠٠ -  ١٤٠١درصد تامين بارش در سال آبي ) ١(در نمودار 
هاي  بوده و در شهرستان ٧٨ درحدودمطابق اين نمودار، درصد تامين سال آبي استان . مدت مقايسه شده است

بوده  ٦٠فالورجان و مباركه درصد تامين زير شهر و ميمه،  شهر، خوروبيابانك، شاهين اصفهان، برخوار، خميني
  .است

  

 
 

  هاي استان اصفهان با بلند مدت در شهرستان ١٤٠٠ -١٤٠١مقايسه درصد تامين بارش سال آبي . ١نمودار 

 

  

  

  
 



  

١٨ 
 

 

 

  اداره كل هواشناسي استان اصفهان
  ١٤٠٠- ١٤٠١سالنامه 

  

 

  ١٤٠٠ - ١٤٠١سال آبي بندي مجموع بارش استان در پهنه  - ٣- ٤
  

مطابق اين شـكل، بـارش در . نمايش داده شده است ١٤٠٠ - ١٤٠١بارش تجمعي استان در سال آبي ) ٩(در شكل 
مركزي استان بيشتر بوده و با حركت به سمت نواحي شرقي و شمالي، از ميـزان تا حدودي مناطق غربي، جنوبي و 

و منطقه كوچكي هايي از جنوب فريدونشهر، جنوب، غرب و شمال غربي سميرم  در بخش .شود بارندگي كم مي
  .بوده است ١٤٠٠ –  ١٤٠١ال آبي سين مقدار در استان اصفهان در از فريدن بارندگي بيشتر

  

  
  

  ؛ استان اصفهان١٤٠٠ -١٤٠١آبي  بندي بارش تجمعي سال پهنه. ٩شكل 

  

  

  

  
  
  



  

١٩ 
 

 

 

  اداره كل هواشناسي استان اصفهان
  ١٤٠٠- ١٤٠١سالنامه 

  

 

  ١٤٠٠- ١٤٠١سال آبي استان در خشكسالي تحليلي بر وضعيت  - ٥
  

بـه است بيانگر استمرار شرايط خشكسالي در سرتاسر استان  ١٤٠١ماهه منتهي به شهريور ماه  ٢٤تحليل خشكسالي 
) ١٠(در شكل . نحوي كه كليه مناطق استان به جز مناطق محدودي، درگير خشكسالي شديد و بسيار شديد هستند

دچارخشكسـالي بسـيار شـديد بـوده و در هـاي متفـاوت  هـاي اسـتان در مسـاحت كليه شهرسـتانشود  مشاهده مي
هـاي بيشـتري از خشكسـالي  هاي غربي استان، مسـاحت هاي مركزي، شرقي و شمالي و مناطقي از شهرستان بخش

شـهر، فالورجـان، مباركـه و لنجـان  هاي خميني تقريبا تمامي مساحت شهرستان. باشد بسيار شديد قابل مشاهده مي
و آبـاد  شهر و ميمه، نجف نطنز، آران وبيدگل، شاهينهاي اردستان،  رستانشه .درگير خشكسالي بسيار شديد است

تـري  هـا از وضـعيت مطلـوب چادگان عليرغم درگيري بـا خشكسـالي دراز مـدت در مقايسـه بـا سـاير شهرسـتان
  . برخوردار هستند

  

  
  

  ١٤٠١بندي خشكسالي هواشناسي در سطح استان تا پايان شهريور  پهنه. ١٠شكل 
 



  

٢٠ 
 

 

 

  اداره كل هواشناسي استان اصفهان
  ١٤٠٠- ١٤٠١سالنامه 

  

 

  تشكرتقدير و 
  

به اين وسيله مركز تحقيقات هواشناسي كاربردي مراتب تقدير و تشكر خود را از همكاران مركز ملي  - ١
هاي مورد استفاده در اين  خشكسالي و مديريت بحران به سبب تهيه تعدادي از جداول، نمودارها و نقشه
اداره كل قرارگرفته است بولتن كه پس از توليد در مقياس كشوري و انجام برش استاني در اختيار اين 

 . دارد ابراز مي

همكاران مركز تحقيقات هواشناسي كاربردي همچنين از سركار خانم اكرم پرنده، آقاي نويد  - ٢
بابائي و تمامي همكاران استاني كه به نحوي در تهيه اطالعات الزم براي تدوين آن نقش داشتند  حاجي

 .نمايند سپاسگزاري و تقدير مي

  
  :ارههمكاران اين شم

 مينا معتمدي - ١

 سيمين باقري - ٢

 سيد مسعود مصطفوي داراني - ٣

 ليال اميني:  با مسئوليت

  
  
  

  
  
  
  
  
  
 


