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  ١٤٠١ فصلنامه تابستان

  

 ٠١- ٢شماره 
  اداره كل هواشناسي استان اصفهان

  چكيده
  

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

آگاهي براي   هواشناسي به منظور اطالع رساني و پيشهشدار سطح نارنجي  ٧و هشدار سطح زرد  ١٩٦، در مجموع تابستاندر فصل 
  .پيشگيري از خسارات احتمالي صادر شده است

درجه سلسيوس  ٥/٠درجه سلسيوس بوده كه در مقايسه با بلند مدت  ٣/٢٠برابر  ١٤٠١دماي حداقل استان اصفهان در تابستان 
  .تر شده است درجه سلسيوس گرم ٧/٠درجه سلسيوس بوده كه نسبت به بلند مدت  ٣/٣٥تر شده؛ دماي حداكثر استان نيز  گرم

هاي مرداد ماه، افزايش بارش وجود  هاي استان اصفهان نسبت به بلند مدت، به دليل بارش شهرستان تماميدر تابستان سال جاري در 
 . افزايش داشته است ٤/٨، )متر ميلي ٧/١(ند مدت متر بوده كه نسبت به آمار بل ميلي ١/١٠بارش استان در اين فصل . داشته است

سنجي  ميانگين سرعت بادهاي ايستگاه ازن). ١١جدول (متر بر ثانيه بوده است  ٣/٣ميانگين سرعت باد در استان اصفهان در تابستان
 . بوده است) بر ثانيهمتر  ٥تا  ٢(متر بر ثانيه و بيشترين فراواني وقوع باد نيز، باد ماليم  ٤/٣اصفهان در فصل تابستان

شش ماهه بيانگر آن است كه مناطق درگير خشكسالي هواشناسي شديد و   SPEIبندي خشكسالي هواشناسي براساس شاخص پهنه
  .استهاي استان نسبت به شش ماه گذشته افزايش يافته  بسيار شديد در سطح استان در اكثرشهرستان
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  ١٤٠١ فصلنامه تابستان

  

 ٠١- ٢شماره 
  اداره كل هواشناسي استان اصفهان

 ١٤٠١ تابستان  - تحليلي بر وضعيت همديدي استان اصفهان   - ١
  

حاكم است كه اصفهان هاي مياني جو برروي خاورميانه، ايران و استان  اي در اليه مركز پرارتفاع جنب حاره فصل تابستان عموما در
، )شهريور -تير( ٢٠٢٢طي جوالي تا سپتامبر  بررسي الگوهاي هواشناسي. شود مانع صعود هوا شده و فرونشيني بر جو حاكم مي

دهد كه اكثر نواحي نيمكره شمالي ازجمله شمال آفريقا، جنوب اروپا و آسيا در گستره نابهنجاري مثبت ارتفاع ژئوپتانسيلي  نشان مي
. ژئوپتانسيلي خنثي است ارتفاعهايي از جنوب فالت ايران و شمال اقيانوس هند نابهنجاري  در بخش. بار قرار دارند ميلي ٥٠٠سطح 

  . نابهنجاريِ به نسبت شديد ارتفاع ژئوپتانسيلي، در نيمه غربي و شمالي ايران گوياي دماي بيش از نرمال در اين مناطق است
  

  ١٤٠١ماه  تير  -تحليل همديدي  وضعيت جوي استان اصفهان   -١-١
  

زمين و گذر جريانات شمالي برروي كشور را نشان استمرار جريانات پرفشار در سطح  ١٤٠١الگوهاي هواشناسي طي تيرماه 
به سبب نفوذ جريانات شرقي در منطقه و نفوذ جريانات پرفشار از  با توجه به استقرار و گسترش جريانات كم فشار. دهد مي

  .هاي گرد و خاك در منطقه ايجاد شد هاي شمالي، شرايط براي افزايش سرعت باد و فعال شدن كانون عرض
، بيانگر فعاليت يك مركز كم فشار از )١(در شكل  ١٢ utcبررسي نقشه سطح زمين در ساعت ، )سوم جوالي(تير  ١٢در روز 

مركز اين الگو فشاري؛ . شود هاي آن تا مركز استان ديده مي جنوب شرقي، شرق و شمال استان بوده كه اين مركز كم فشار، زبانه
اين الگو بيانگر گسترش جريانات شرقي تا جنوب شرقي و تا حدي . شود استان ديده مي هاي مركزي ميلي بار؛ برروي قسمت ٩٨٢

شيو فشاري . نيز وجود داشتهم زمان با گسترش جريانات شرقي، نفوذ جريانات پرفشار برروي استان . شمال استان بوده است
، يك مركز كم ارتفاع بريده با پربند بسته )١شكل ( ميلي بار ٥٠٠در نقشه . مناسب سبب افزايش سرعت باد در نيمه شمالي استان شد

سامانه كم ارتفاع ديگري برروي مديترانه قرار گرفته و امواج . منطقه وسيعي از شمال درياي خزر را در بر گرفته است ،ميلي بار ٥٤٠
ميلي باري طي اين روز يك مركز كم  ٨٥٠در نقشه . كم دامنه از اين مركز كم ارتفاع، نيمه شمالي استان تحت تاثير قرار داده بودند

گردش چرخندي حول اين مركز كم ارتفاع، باعث ايجاد فرارفت  كهارتفاع نيز در سمت جنوب شرقي و شرق كشور قرار گرفته 
الگوي موجود سبب افزايش سرعت باد . بيشترين شيو دمايي در نيمه شمالي استان بوده است. دما در نيمه شرقي و شمالي استان شد

هاي  شهرستان). ٢شكل (نفوذ توده گرد و خاك از سمت شمال شرقي به داخل استان شد  ر نيمه شرقي، شمالي و مركزي استان ود
  .خوروبيابانك، اردستان، نايين و فرودگاه درگير كاهش ديد افقي به سبب وقوع پديده باد و گرد خاك بودند

  

    
  

  ١٤٠١تير ماه  ١٢؛ )سمت چپ( سطوح مياني جو ، نقشه )سمت راست(نقشه سطح زمين . ١شكل 
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 ٠١- ٢شماره 
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  ١٤٠١تير ماه  ١٢هاي مجاور؛  اصفهان با استانگيري توده و گرد و خاك در مرز مشترك  محل شكل. ٢شكل 

  

 ١٤٠١ماه  مرداد  -تحليل همديدي  وضعيت جوي استان اصفهان  - ٢-١
  

اي  نسبت به شرايط نرمال خود، امكان تزريق رطوبت از مناطق حارهجاري با توجه به تغيير مكان الگوهاي تابستانه سال ماه  در مرداد
شاهد تاثير   ٩/٥/١٤٠١لغايت يكشنبه  ٥/٥/١٤٠١از بعدازظهر روز چهارشنبه مورخ . به داخل كشور و استان اصفهان ميسر گرديد

اي  وثرتري درگير اين سامانه حارهصورت مه بعدازظهر روز پنجشنبه استان ب. نسون برروي استان اصفهان بوديمافعاليت سامانه م
مناطق كوهستاني و مستعد در ويژه ه ب ،استان يو شرق ي، جنوبيهاي ثبت شده در استان مربوط به مناطق غرب عمده بارش .گرديد

 .بود

مركز ، بيانگر فعاليت يك )٢٠٢٢جوالي  ٢٨( ششم مرداد گرينويچ روز ١٢در ساعت  ،)٣شكل (سطح زمين هواشناسي هاي  نقشه
كشيده  يو شرق تا غرب و جنوب غرب يتقويت شده و از سمت جنوب شرق بسته كم فشار است كه در منطقه مانسوني به شدت

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

نسوني قرار او جنوب غربي استان تحت تاثير جريانات گرم و مرطوب م يمناطق جنوب ،ر محور جرياناتيبا تغي هفتم مردادطي روز 
هم . بوده و نيمه جنوبي استان تحت تاثير قرار گرفته است مرداد هفتمنيز مشابه روز  بعدشرايط انتقال جريانات طي روز . گرفتند

مركز . نيز طي اين سه روز قابل توجه بوده است، )٤شكل (اليه مياني جو  هاي هواشناسي در هاي سطح زمين، نقشه زمان با نقشه
نسون به اگرم و مرطوب از منطقه ماي نسبت به شرايط نرمال خود تضعيف پيدا كرده و امكان نفوذ جريانات  پرارتفاع جنب حاره

حركت غربي كشيده شده و با  -با محور شرقي بار ميلي ٩٩٢مركز پرارتفاع با هسته . )٥شكل ( داشته استرا و استان  داخل كشور
  .داشته استرا اي به داخل كشور و استان  خود امكان انتقال جريانات از منطقه حاره واچرخندي
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  ١٤٠١مرداد ماه  ٨و  ٧، ٦ح زمين در روزهاي نقشه فشار در سط. ٣شكل 
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 ٠١- ٢شماره 
  اداره كل هواشناسي استان اصفهان

  
  

   ١٤٠١مرداد ماه  ٨و  ٧، ٦تغييرات ارتفاع در اليه مياني جو در روزهاي . ٤شكل 
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  ١٤٠١مرداد  ٦نقشه انتقال رطوبت دراليه مياني جو؛ . ٥شكل 

  

  ١٤٠١ماه  شهريور  -تحليل همديدي  وضعيت جوي استان اصفهان  - ٣-١
  

هنجاري مثبت ارتفاع ژئوپتانسيل برروي استان بوده كه اجازه  در مقياس سينوپتيكي بيانگر افزايش بي هاي هواشناسي بررسي نقشه
بدين ترتيب پديده قابل توجهي طي اين ماه در . هاي غربي و امواج راسبي را برروي كشور و استان محدود كرده است ورود سامانه

از جنوب  يمركز بسته كم فشار ،ماه شهريور ١٩زمين مربوط به تاريخ نقشه سطح ، )٦( شكلدر  .سطح استان گزارش نگرديد
برروي  )ميلي بار ١٠٠٠( آنمركز  وتحت تاثير خود قرار داده را و مناطق مركزي  شدههاي مركزي كشيده  و شرق تا قسمت يشرق

نفوذ  ،زمان با اين جريانات هم. است اين الگوي فشاري بيانگر استقرار جريانات گرم در منطقه. استبسته شده  كرمانجنوب استان 
فشاري مناسبي در نواحي  شيو. نيز وجود داشتهاي مركزي  و شمال كشور به قسمت يجريانات پرفشار سرد از سمت شمال غرب

در  ژئوپتانسيل دكامتر ٥٩٢مركز پرارتفاع با پربند بسته در تراز مياني جو، . شود مشاهده ميسمنان  استاناصفهان و استان شمال 
 سمتدر  نيز يكم ارتفاع مركز. سته شده و امكان نفوذ جريانات به داخل كشور نبوده استخارج از مرزهاي ايران ب يِجنوب غرب
 شده كشيدهمناطق جنوبي درياي خزر تا  ،مركز كم ارتفاع اين هاي ناشي از شارش. درياي خزر شكل گرفته است يشمال شرق

نفوذ و انتقال گرد و خاك به  باعثده و شاصفهان استان سمنان و شمال  استاندر  الگوي حاصل سبب ايجاد گراديان فشاري. است
   .و نايين گرديداردستان  وبيانك،هاي خور شهرستان

  

    
  

  ١٥ utc؛ ساعت ١٤٠١شهريور  ١٩؛ )سمت چپ( ، نقشه سطوح مياني جو )سمت راست(نقشه سطح زمين . ٦شكل 
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 ٠١- ٢شماره 
  اداره كل هواشناسي استان اصفهان

  ١٤٠١ تابستان  - تحليلي بر وضعيت مخاطرات جوي استان اصفهان - ٢
  

آگاهي براي پيشگيري از خسارات  به منظور اطالع رساني و پيش هشدار نارنجي ٢هواشناسي و هشدار سطح زرد  ٨ماه در اين  :تير
  :آورده شده است )٢(و  )١(احتمالي صادر شده كه به طور خالصه در جدول 

  

  ١٤٠١هشدارهاي سطح زرد هواشناسي در تير ماه . ١جدول 
  

  منطقه اثر مخاطره  نوع مخاطره  زمان اعتبار  تاريخ صدور  شماره هشدار زرد

  ١٠/٤/١٤٠١لغايت  ٧/٤/١٤٠١  ٤/٤/١٤٠١ ٢٦
ماندگاري  سلسيوس؛درجه  ٣تا  ٢افزايش نسبي دما بين 

  توده هواي گرم 

نيمه شمالي، مركزي و 
شرقي استان؛ شدت در 

    مناطق شمالي 

  ١١/٤/١٤٠١لغايت  ٨/٤/١٤٠١  ٧/٤/١٤٠١ ٢٧
كاهش ديد و  ماندگاري گرد و غبار، سكون نسبي جو،

  كيفيت هوا
و شرقي  ،مناطق مركزي

  مناطق صنعتي استان

  ١٢/٤/١٤٠١لغايت  ١١/٤/١٤٠١  ٨/٤/١٤٠١ ٢٨
ماندگاري  سلسيوس؛درجه  ٣تا  ٢افزايش نسبي دما بين 

  توده هواي گرم 
اكثر مناطق استان؛ شدت 

    در نيمه شمالي 

  ١٤/٤/١٤٠١لغايت  ١٢/٤/١٤٠١٢٢  ٩/٤/١٤٠١ ٢٩
خيزش  اي، وزش بادشديد، احتمال وقوع طوفان لحظه

  گردوخاك، كاهش ديد و كيفيت هوا
و  يمناطق شمال شرق

  استان يشرق

  ١٤/٤/١٤٠١لغايت  ١٢/٤/١٤٠١  ١١/٤/١٤٠١ ٣٠
كاهش و  وگرد و غبار، سكون نسبي جماندگاري ذرات 
  ديد و كيفيت هوا

و صنعتي مناطق مركزي 

  استان 

  ١٩/٤/١٤٠١لغايت  ١٨/٤/١٤٠١  ١٥/٤/١٤٠١ ٣١
، احتمال وقوع طوفان تا شديد شديدنسبتا  وزش باد

  خاك، كاهش ديد و كيفيت هوا و خيزش گرد اي، لحظه
شمال، شرق و مناطق 

  مركزي استان

  ٢٣/٤/١٤٠١لغايت  ٢١/٤/١٤٠١  ١٨/٣/١٤٠١ ٣٢
، احتمال وقوع طوفان تا شديد شديدنسبتا  وزش باد

  خيزش گردوخاك، كاهش ديد و كيفيت هوا اي، لحظه

  ويژه نيمه اكثر مناطق به
شرقي، جنوبي و مناطق 

  مركزي استان

  ٢/٥/١٤٠١لغايت  ٣٠/٤/١٤٠١  ٢٨/٤/١٤٠١ ٣٣
سلسيوس؛ درجه  ٣تا  ٢دما بين ميانگين افزايش نسبي 

  ماندگاري توده هواي گرم 
نيمه شمالي، مناطق 

  مركزي و شرقي استان

  
  ١٤٠١هشدارهاي سطح نارنجي هواشناسي در ارديبهشت ماه . ٢جدول 

  

  منطقه اثر مخاطره  نوع مخاطره  زمان اعتبار  تاريخ صدور  شماره هشدار نارنجي

٢/٤/١٤٠١  ١/٤/١٤٠١  ١٠  

اي، خيزش گرد  وزش باد شديد، وقوع طوفان لحظه

، و خاك، كاهش كيفيت هوا، كاهش ديد افقي

  خاك  و آسيب به صنايع حساس به گرد

 يو جنوب شرق يمناطق شرق
  استان

١٣/٤/١٤٠١  ١١  
لغايت  ١٣/٤/١٤٠١

١٤/٤/١٤٠١  

وزش باد نسبتا شديد تا شديد، وقوع طوفان 
كاهش كيفيت هوا، اي، خيزش گرد و خاك،  لحظه

 و ، آسيب به صنايع حساس به گردكاهش ديد افقي
  خاك 

مناطق شرقي، شمالي و مركزي 
  استان  

 



  

٨ 
 

 

 
  ١٤٠١ فصلنامه تابستان

  

 ٠١- ٢شماره 
  اداره كل هواشناسي استان اصفهان

آگاهي براي پيشگيري از  هشدار نارنجي به منظور اطالع رساني و پيش ٤هشدار سطح زرد هواشناسي و  ٨در اين ماه  :مرداد
  :آورده شده است) ٤(و ) ٣( خسارات احتمالي صادر شده كه به طور خالصه در جدول

 
  ١٤٠١هشدارهاي سطح زرد هواشناسي در مرداد ماه . ٤جدول 

  

  منطقه اثر مخاطره  نوع مخاطره  زمان اعتبار  تاريخ صدور  شماره هشدار زرد

   ٤/٥/١٤٠١تا  ٢/٥/١٤٠١  ١/٥/١٤٠١ ٣٥
 اي، لحظه تند باد، احتمال تا شديد شديدنسبتا  وزش باد

  ديد و كيفيت هواخاك، كاهش  و خيزش گرد
شمال شرقي، شرق و منطقه مركزي 

  استان

  ٨/٥/١٤٠١تا  ٥/٥/١٤٠١  ٢/٥/١٤٠١ ٣٦
مناطق مستعد تگرگ ، در رگبار باران، رعد و برق، 

  وزش باد شديد موقتي، خيزش گرد و خاك 
شدت سامانه در  ،اكثر مناطق استان
  نيمه جنوبي استان

١٠/٥/١٤٠١  ٩/٥/١٤٠١ ٣٧  
احتمال مناطق مستعد در رگبار باران، رعد و برق، 

   تگرگ، وزش باد شديد موقتي 

نيمه غربي، مناطق جنوبي و مناطق 
همجوار با استان چهارمحال بختياري 

   و كهكيلويه و بويراحمد 

١٣/٥/١٤٠١ ٣٨  
لغايت  ١٥/٥/١٤٠١

١٨/٥/١٤٠١   
احتمال مناطق مستعد در رگبار باران، رعد و برق، 

   تگرگ، وزش باد شديد موقتي 

نيمه غربي و مناطق جنوبي و مناطق 
همجوار با استان چهارمحال بختياري 

   و كهكيلويه و بويراحمد 

١٥/٥/١٤٠١ ٣٩  
لغايت  ١٩/٥/١٤٠١

٢٠/٥/١٤٠١  
احتمال مناطق مستعد در رگبار باران، رعد و برق، 

   تگرگ، وزش باد شديد موقتي 
مناطق نيمه غربي، مناطق جنوبي و 

  شمالي استان

١٧/٥/١٤٠١ ٤٠  
لغايت  ١٨/٥/١٤٠١

١٩/٥/١٤٠١  
  شمال، شرق و مناطق مركزي  استان  وزش باد شديد موقت ،و خاك خيزش و نفوذ گرد

١٩/٥/١٤٠١ ٤١   
لغايت  ٢١/٥/١٤٠١

٢٤/٥/١٤٠١  
مناطق مستعد در اي،  وزش باد شديد، تند باد لحظه

  خيزش گرد و خاك و كاهش ديد

مناطق شرقي استان و نيمه جنوبي، 
هاي يزد و  مناطق همجوار با استان

  فارس

٢٤/٥/١٤٠١ ٤٢  
لغايت  ٢٥/٥/١٤٠١

٢٦/٥/١٤٠١   
وقوع تند باد احتمال ، تا شديدشديد نسبتا وزش باد 

  موقتياي، خيزش گرد و خاك و كاهش ديد  لحظه
نيمه شرقي استان و مناطق همجوار 

  با استان يزد  

  
  ١٤٠١نارنجي هواشناسي در مرداد ماه هشدارهاي سطح . ٣جدول 

  

  منطقه اثر مخاطره  نوع مخاطره  زمان اعتبار  تاريخ صدور  شماره هشدار نارنجي

٢/٥/١٤٠١  ١٢  
لغايت  ٦/٥/١٤٠١

٧/٥/١٤٠١   
وزش باد شديد  رگبارشديد باران، رعد و برق،

  موقتي، بارش تگرگ در مناطق مستعد

مناطق جنوبي، جنوب غربي، مركز استان 
، مناطق همجوار با )تر ويژه مناطق جنوبيبه (

استان فارس و چهارمحال بختياري و 
  كهكيلويه و بوير احمد

٤/٥/١٤٠١  ١٣   
لغايت  ٦/٥/١٤٠١

٧/٥/١٤٠١   
وزش باد شديد  رگبارشديد باران، رعد و برق،

  موقتي، بارش تگرگ در مناطق مستعد
  نيمه شرقي استان

٦/٥/١٤٠١  ١٤   
لغايت  ٨/٥/١٤٠١

٩/٥/١٤٠١   
وزش باد شديد موقتي،  رگبار باران، رعد و برق،

  بارش تگرگ در مناطق مستعد
مناطق جنوبي و جنوب غربي و مناطق 

  همجوار با استان فارس

١٥/٥/١٤٠١  ١٥   
لغايت  ١٦/٥/١٤٠١

١٦/٥/١٤٠١   
وزش باد شديد موقتي،  رگبار باران، رعد و برق،
  مستعدبارش تگرگ در مناطق 

مناطق جنوبي و غربي و همجوار با استان 
  چهارمحال بختياري وكهكيلويه و بوير احمد



  

٩ 
 

 

 
  ١٤٠١ فصلنامه تابستان

  

 ٠١- ٢شماره 
  اداره كل هواشناسي استان اصفهان

آگاهي براي پيشگيري از  هشدار سطح زرد هواشناسي و يك هشدار نارنجي به منظور اطالع رساني و پيش ٣در اين ماه  :شهريور
  :آورده شده است) ٦(و ) ٥(كه به طور خالصه در جدول  خسارات احتمالي صادر شده

  

  ١٤٠١هشدارهاي سطح زرد هواشناسي در شهريور ماه . ٥جدول 
  

  منطقه اثر مخاطره  نوع مخاطره  زمان اعتبار  تاريخ صدور  شماره هشدار

   ٢١/٦/١٤٠١ تا ١٩/٦/١٤٠١  ١٦/٦/١٤٠١   ٤٣
،  خيزش گرد و خاك و تا شديدشديد نسبتا وزش باد 

  موقتيكاهش ديد 
  مناطق شمال شرقي، شرقي و مركزي   

  ٢٥/٦/١٤٠١ تا ٢٤/٦/١٤٠١  ٢٣/٦/١٤٠١  ٤٤
،  خيزش گرد و خاك و تا شديدشديد نسبتا وزش باد 

  موقتيكاهش ديد 
  مناطق شرقي و شمال شرقي 

  ٣١/٦/١٤٠١تا  ٦/١٤٠١//٢٨  ٢٨/٦/١٤٠١  ٤٥
وقوع صاعقه، وزش باد رگبارو رعد و برق، احتمال 

شديد موقتي گاهي با گرد و خاك محلي، زمان رخداد 
  ساعات بعدازظهر و اوايل شب

  نيمه غربي و جنوبي استان     

  
  ١٤٠١هشدارهاي سطح نارنجي هواشناسي در شهريور ماه . ٦جدول 

  

  منطقه اثر مخاطره  نوع مخاطره  زمان اعتبار  تاريخ صدور  شماره هشدار

   ١/٦/١٤٠١تا  ٣٠/٦/١٤٠١  ٢٩/٦/١٤٠١  ١٦
رگبارو رعد و برق، احتمال وقوع صاعقه، وزش 
باد شديد موقتي گاهي با گرد و خاك محلي، 

  زمان رخداد ساعات بعدازظهر و اوايل شب
  نيمه غربي و جنوبي استان   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

١٠ 
 

 

 
  ١٤٠١ فصلنامه تابستان

  

 ٠١- ٢شماره 
  اداره كل هواشناسي استان اصفهان

  ١٤٠١ تابستان  - تحليلي بر وضعيت دماي استان اصفهان
  

  اطالعات دماي استان اصفهان و مقايسه با بلند مدت   - ١-٢
  

امسـال نسـبت بـه بلنـد مـدت  تابسـتان، بلند مدت و اختالف ١٤٠١ تابستاناطالعات دماي كمينه، بيشينه و ميانگين در ) ٧(در جدول 
  .هاي استان اصفهان نمايش داده شده است براي شهرستان

  

  ١٤٠١ تابستانهاي استان اصفهان در  اطالعات دمايي استان و شهرستان. ٧جدول 
  

  



  

١١ 
 

 

 
  ١٤٠١ فصلنامه تابستان

  

 ٠١- ٢شماره 
  اداره كل هواشناسي استان اصفهان

تر  درجه سلسيوس گرم ٥/٠درجه سلسيوس بوده كه در مقايسه با بلند مدت  ٣/٢٠برابر  ١٤٠١ تابستاندماي حداقل استان اصفهان در 
  .تر شده است درجه سلسيوس گرم ٧/٠درجه سلسيوس بوده كه نسبت به بلند مدت  ٣/٣٥شده؛ دماي حداكثر استان نيز 

درجه  ٣/١ و فريدن مياندشت بوئين، ٦/١سميرم هاي  نسبت به بلند مدت در شهرستاندر تابستان بيشترين افزايش دماي كمينه 
  . است  سلسيوس بوده

درجه  ١/١فالورجان  و شهر خمينيآران و بيدگل، هاي  نسبت به بلند مدت در شهرستان تابستانبيشترين افزايش دماي بيشينه در 
  .استسلسيوس بوده 

دماي درجه سلسيوس  افزايش دما داشته؛  ٣/٠بوده كه نسبت به بلند مدت  ١/١٩در شهرستان اصفهان دماي كمينه  ١٤٠٠تابستاندر 
  .است  درجه سلسيوس افزايش يافته ٣/٠بوده كه نسبت به بلند مدت  ٤/٣٥بيشينه 

  

  دماهاي حدي استان اصفهان  - ٢-٢
  

  . نمايش داده شده است تابستانصل هاي ف ماههاي استان اصفهان در  اطالعات دماي بيشينه مطلق ايستگاه) ٨(در جدول 
  

  ١٤٠١ تابستانهاي استان اصفهان در  دماي بيشينه مطلق استان و شهرستان. ٨جدول 
  

  شهريوربيشينه مطلق   مردادبيشينه مطلق   تيربيشينه مطلق   شهرستان  رديف
  ٤/٣٨  ٤/٤٢  ٧/٤٢ )سنجي ازن( اصفهان  ١

  ٩/٣٨  ٦/٤٣  ٥/٤٣ اردستان  ٢

  ٢/٤٢  ٧/٤٨  ٨/٤٧ خوروبيابانك  ٣

  ٨/٣٠  ٠/٣٦  ٢/٣٦ داران  ٤

  ٧/٣٦  ٠/٤١  ٠/٤٢ فرودگاه شهيدبهشتي  ٥

  ٤/٣٤  ٢/٣٩  ٧/٤٠ شهرضا  ٦

  ٢/٤١  ٢/٤٤  ٢/٤٥ كاشان  ٧

  ٠/٣٤  ٤/٣٩  ٤/٤٠ گلپايگان  ٨

  ٢/٣٢  ٦/٣٦  ٠/٣٨ ميمه  ٩

  ٢/٣٧  ٦/٤٠  ٢/٤١ نايين  ١٠

  ٠/٣٤  ٣/٣٨  ٧/٣٩ نطنز  ١١

  ٧/٣٦  ٥/٤٢  ٠/٤٣ نجف آباد  ١٢

  ٤/٣٧  ٣/٤١  ٤/٤٢ كبوترآباد  ١٣

  ١/٣٠  ٩/٣٤  ٥/٣٥ سميرم  ١٤

  ٣/٣٦  ٦/٤٠  ٩/٤١ مورچه خورت  ١٥

  ١/٢٩  ٢/٣٣  ٦/٣٤ فريدونشهر  ١٦

  ٤/٣٧  ٦/٤١  ٢/٤٣ زرين شهر  ١٧

  ٠/٣٠  ٠/٣٥  ٠/٣٦ خوانسار  ١٨

  ٢/٣٧  ٣/٤٢  ٩/٤٢ ورزنه  ١٩

  ٤/٣٧  ٠/٤١  ٣/٤٢ مباركه  ٢٠

 ٤/٣٢ ٥/٣٦ ٣/٣٧ چادگان  ٢١



  

١٢ 
 

 

 
  ١٤٠١ فصلنامه تابستان

  

 ٠١- ٢شماره 
  اداره كل هواشناسي استان اصفهان

در مرداد  ٧/٤٨بيشترين دماي حداكثر در خوروبيابانك . درجه سلسيوس بوده است ٧/٤٢اصفهان در اين سه ماه  حداكثر مطلق شهر
  . ماه به ثبت رسيده است تيردرجه سلسيوس در  ٢/٤٥و كاشان 

حداقل مطلق . نمايش داده شده است تابستانفصل  هاي هاي استان اصفهان در ماه اطالعات دماي كمينه مطلق ايستگاه) ٩(در جدول 
 فرودگاه شهيد بهشتي  ماه و در ايستگاه شهريوركمترين دماي حداقل در . بوده است درجه سلسيوس ٢/١٣اصفهان در اين سه ماه 

   .به ثبت رسيده است درجه سلسيوس ٩/٧ چادگان، برابرو  ٤/٦
  

  ١٤٠١ تابستانهاي استان اصفهان در  كمينه مطلق استان و شهرستاندماي  .٩جدول 
  

  شهريوركمينه مطلق   مردادكمينه مطلق   تيركمينه مطلق   شهرستان  رديف
  ٢/١٣  ٤/١٦  ٥/١٧ )سنجي ازن( اصفهان  ١

  ٠/١٧  ٨/١٩  ٦/٢١ اردستان  ٢

  ٠/١٩  ٠/٢٣  ٦/٢٢ خوروبيابانك  ٣

  ٨/٩  ٩/١٢  ٤/٩ داران  ٤

  ٤/٦  ٧/١١  ٧/١١ شهيدبهشتيفرودگاه   ٥

  ٢/٨  ٩/١١  ٤/١٢ شهرضا  ٦

  ٥/١٦  ٠/٢٠  ٥/٢١ كاشان  ٧

  ٢/١٣  ٦/١٥  ٤/١٤ گلپايگان  ٨

  ٠/٨  ٦/١٠  ٠/١١ ميمه  ٩

  ٦/١٢  ٦/١٥  ٨/١٨ نايين  ١٠

  ٥/١٦  ٧/١٧  ٥/١٨ نطنز  ١١

  ٣/١٤  ٣/١٧  ٠/١٦ نجف آباد  ١٢

  ٦/١٠  ٢/١٤  ٧/١٣ كبوترآباد  ١٣

  ٣/١٢  ٥/١٥  ٧/١٤ سميرم  ١٤

  ٦/١٢  ٤/١٥  ٢/١٦ مورچه خورت  ١٥

  ٥/٨  ٠/١٢  ٠/٩ فريدونشهر  ١٦

  ٤/١٠  ٤/١٣  ٦/١٣ زرين شهر  ١٧

  ٢/١٢  ٤/١٥  ٠/١٠ خوانسار  ١٨

  ١/١٢  ٤/١٤  ٤/١٥ ورزنه  ١٩

  ٠/١١  ٩/١٣  ٩/١٤ مباركه  ٢٠

 ٩/٧ ٤/١٢ ٢/٩ چادگان  ٢١
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  ١٤٠١ فصلنامه تابستان

  

 ٠١- ٢شماره 
  اداره كل هواشناسي استان اصفهان

  هاي استان اصفهانبندي ميانگين دماي شهرستانپهنه -٣-٢
  

مطابق شكل دماي ميانگين در نواحي شرقي و . نمايش داده شده است ١٤٠١ تابستانبندي دماي ميانگين استان در  پهنه) ٧(در شكل 
  .يابد شمالي استان بيشتر بوده و با حركت به سمت غرب و جنوب استان، مطابق با اقليم مناطق، ميانگين دما كاهش مي

خوروبيابانك، نائين، آران و بيدگل، اردستان و ناحيه   هاي از شهرستان هاي وسيعي مطابق اين شكل بيشترين دماي ميانگين در بخش
هاي نطنز، كاشان،  هايي از شهرستان كمترين دماي ميانگين نيز در بخش. شود بسيار كوچكي در تيران و كرون مشاهده مي

  .م و شهرضا بوده استآباد، سمير شهر و ميمه، چادگان، تيران و كرون، نجف فريدونشهر و مناطق محدودي در شاهين
  

  
  

  در استان اصفهان ١٤٠١ تابستانبندي دماي ميانگين  پهنه. ٧شكل 

  

  
  

  

  
  



  

١٤ 
 

 

 
  ١٤٠١ فصلنامه تابستان

  

 ٠١- ٢شماره 
  اداره كل هواشناسي استان اصفهان

  هاي استان اصفهان نسبت به بلند مدتالف ميانگين دماي شهرستانتبندي اخپهنه -٤-٢
  

بسياري مطابق شكل در . نمايش داده شده است ١٤٠١ تابستانبندي اختالف دماي ميانگين با بلند مدت استان در  پهنه) ٨(در شكل 
بيشترين افزايش دماي ميانگين نسبت به بلند مدت در در اين شكل . دما نسبت به بلند مدت افزايش داشته است ،مناطق استاناز 

  .ستوده اهايي در مباركه و خوانسار ب شمال غربي نائين و بخششمال اردستان، شمال شرقي آران و بيدگل، مناطقي از 
دماي ميانگين نسبت به آباد، تيران و كرون و دهاقان  هايي از خوروبيابانك، نجف بخشو جنوب كاشان،  بهايي از غر در قسمت
  .كاهش داشته استبلند مدت 

  

  
  

  با بلند مدت در استان اصفهان ١٤٠١ تابستانبندي اختالف دماي ميانگين  پهنه. ٨شكل 

  

  
  

  

  
 



  

١٥ 
 

 

 
  ١٤٠١ فصلنامه تابستان

  

 ٠١- ٢شماره 
  اداره كل هواشناسي استان اصفهان

 ١٤٠١ تابستان  - عيت بارش استان اصفهان تحليلي بر وض - ٣
  

  اطالعات بارش استان و مقايسه با سال گذشته و بلند مدت  - ١- ٣
  

هاي  هاي استان اصفهان نسبت به بلند مدت، به دليل بارش ، در تابستان سال جاري در بسياري از شهرستان)١٠(مطابق آمار جدول 
، )متر ميلي ٧/١(متر بوده كه نسبت به آمار بلند مدت  ميلي ١/١٠استان در اين فصل بارش . مرداد ماه، افزايش بارش وجود داشته است

 .متر بوده است ميلي ١/٣٤فريدونشهر برابر و  ٣٧ برابر هاي سميرم بارش در شهرستان مقدار بيشترين. افزايش داشته است ٤/٨
  

 ١٤٠١ تابستانهاي استان اصفهان در  شهرستاناطالعات بارش استان و . ١٠جدول 
  

 



  

١٦ 
 

 

 
  ١٤٠١ فصلنامه تابستان

  

 ٠١- ٢شماره 
  اداره كل هواشناسي استان اصفهان

  درصد تأمين بارش سال آبي استان -٢- ٣
  

اصفهان در هاي استان  در كليه شهرستان. با بلند مدت مقايسه شده است ١٤٠١ تابستاندرصد تامين بارش سال آبي ) ١(در نمودار 
مشاهده ش بارش افزاي) ١هاي سبز رنگ در نمودار  ميله(نسبت به بلند مدت ) ١رنگ در نمودار  آبيهاي  ميله( ١٤٠١ تابستان

  .در استان بوده است هاي مرداد ماه ناشي از فعاليت مانسون و بارش ١٤٠١افزايش بارش در تابستان . شود مي
  

  
  

  هاي استان اصفهان با مدت مشابه بلند مدت در شهرستان ١٤٠١ تابستانمقايسه درصد تامين بارش سال آبي در . ١نمودار 

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

١٧ 
 

 

 
  ١٤٠١ فصلنامه تابستان

  

 ٠١- ٢شماره 
  اداره كل هواشناسي استان اصفهان

  بندي مجموع بارش استان پهنه -٣- ٣
  

سميرم، در يافتي بارش در بيشترينمطابق شكل . نمايش داده شده است ١٤٠١ تابستانبارش تجمعي استان در ) ٩(در شكل 
  .شهر و ميمه بوده است هاي نطنز، كاشان و شاهين فريدونشهر، فريدن و مناطقي از شهرستان

هاي خوروبيابانك، نائين، اردستان، آران و بيدگل، اصفهان، شمال شرقي نطنز و بخشي از شمال  در مناطق وسيعي از شهرستان
  . كاشان كمترين بارش دريافت شده است

  

  
  

  استان اصفهان ،١٤٠١ تابستانبندي بارش تجمعي  پهنه. ٩شكل 

  

  

  

  

  
  



  

١٨ 
 

 

 
  ١٤٠١ فصلنامه تابستان

  

 ٠١- ٢شماره 
  اداره كل هواشناسي استان اصفهان

  بندي مجموع بارش استان پهنه -٤- ٣
  

مطابق شكل . نمايش داده شده استبا بازه مشابه بلند مدت  ١٤٠١در تابستان اصفهان بارش تجمعي استان اختالف ) ١٠(در شكل 
غربي استان مانند فريدونشهر، فريدن، چادگان، خوانسار، گلپايگان، شمال غربي و شمال هاي  بارش دريافتي در مناطقي از شهرستان

 و منطقه ضا، لنجان، سميرم، مباركه، شمال آران و بيدگلهايي از نطنز، كاشان، جنوب شهر شهر و ميمه، غرب برخوار، بخش شاهين
نسبت به بلند مدت افزايش ) متر ميلي ٢٠از  هايي به رنگ آبي پررنگ، بيش قسمت(محدودي در تيران و كرون به طور چشمگيري 

  .داشته است
  

  
  

  اصفهان، استان با بازه مشابه بلند مدت١٤٠١بارش تجمعي تابستان اختالف بندي  پهنه. ١٠شكل 

  

  

  

  

  



  

١٩ 
 

 

 
  ١٤٠١ فصلنامه تابستان

  

 ٠١- ٢شماره 
  اداره كل هواشناسي استان اصفهان

  ١٤٠١ تابستانتحليلي بر وقوع باد در استان اصفهان طي   - ٤
  

  هاي سينوپتيك استان وضعيت سمت و سرعت باد در ايستگاه   - ١- ٤
  

ايستگاه همديدي در  ٤ايستگاه همديدي در سطح استان، در اين تحليل تنها به  ٢٣به دليل گستردگي استان اصفهان و وجود 
؛ ايستگاه شرق )اصفهان(سنجي  ايستگاه ازن: ها عبارتند از اين ايستگاه. اصفهان پرداخته شده استمحدوده و مجاور شهرستان 

؛ ايستگاه تحقيقات هواشناسي كشاورزي كبوترآباد و ايستگاه تحقيقات هواشناسي كشاورزي )فرودگاه شهيد بهشتي(اصفهان 
 .آباد نجف

سنجي  ميانگين سرعت بادهاي ايستگاه ازن). ١١جدول (تر بر ثانيه بوده است م ٣/٣ميانگين سرعت باد در استان اصفهان در تابستان
در اين ايستگاه در . بوده است) متر بر ثانيه ٥تا  ٢(متر بر ثانيه و بيشترين فراواني وقوع باد نيز، باد ماليم  ٤/٣اصفهان در فصل تابستان

 . فصل تابستان جهت وزش باد غالب، جنوب شرقي بوده است

متر بر ثانيه و بيشترين فراواني وقوع باد، باد  ٢/٣در تابستان) شرق اصفهان(ميانگين سرعت بادهاي ايستگاه فرودگاه شهيد بهشتي 
 .در ايستگاه فرودگاه، جهت وزش باد غالب در فصل تابستان؛ جنوب غربي بوده است. بوده است) متر بر ثانيه ٥تا  ٢(ماليم 

متر  ٥تا  ٢(بيشترين فراواني وقوع باد، باد ماليم  وبرثانيه  متر ٢/٣ايستگاه كبوترآباد در فصل تابستان حدود ميانگين سرعت بادهاي 
  .فصل تابستان جهت وزش باد غالب؛ جنوب شرقي بوده استدر ايستگاه كبوترآباد در . بوده است) بر ثانيه

 ٥تا  ٢(بر ثانيه بوده و بيشترين فراواني وقوع باد، باد ماليم  متر ٣آباد در فصل تابستان حدود ميانگين سرعت بادهاي ايستگاه نجف
  .آباد جهت وزش باد غالب در تابستان، غربي بوده استدر ايستگاه نجف. بوده است) متر بر ثانيه

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

٢٠ 
 

 

 
  ١٤٠١ فصلنامه تابستان

  

 ٠١- ٢شماره 
  اداره كل هواشناسي استان اصفهان

  ١٤٠١ تابستانهاي همديدي استان اصفهان در  سمت و سرعت باد در ايستگاه. ١١جدول 
  

  نام ايستگاه

  حداكثر باد  باد غالب

  سمت

  )جهت(

  درصد وقوع

  در ماه
  )درجه(سمت 

  سرعت

)m/s(  

  ٩  ٢٨٠  ٤٩  جنوب شرقي  اصفهان

  ١٤ ٤٠  ٦٨ جنوب غربي  فرودگاه شهيد بهشتي

  ١١  ٢٦٠  ٥٣ جنوب شرقي  كبوترآباد

  ١٤  ١٠٠  ٧٧ غربي  آبادنجف

  ١١  ٣٠٠  ٥٧  شمال شرقي  كاشان

  ١٠  ٣٢٠  ٥/٧٨  شمال شرقي  داران

  ٨  ٢٠  ٦٠  شمال شرقي  خوروبيابانك

  ١٦  ٢٠  ٧٩  جنوبي   اردستان

  ١٥  ٢٢٠  ٥٩  شمال غربي   نايين

  ١٠  ٢٧٠  ٥/٥٤  شمال شرقي  شهرضا

  ١٤  ٢٩٠  ٦٤  شمال شرقي  گلپايگان

  ٦  ٩٠  ٧٥  شمال شرقي  نطنز

  ١٠  ٣٠  ٨٩  جنوب شرقي   ميمه

  ١٥  ٢٧٠  ٥٥  شمال شرقي  مورچه خورت

  ١٥  ٢٥٠  ٦٣  جنوب شرقي  چادگان

  ١١  ٩٠  ٥١  شرقي  چوپانان

  ١١  ٣٦٠ ٧١  شمال غربي  خوانسار

  ١٠  ٣٠٠  ٦٨  شمال غربي  دهق

  ١١  ٢١٠  ٧٤  شرقي  فريدونشهر

  ١٥  ٥٠  ٥٥  شمال شرقي  ورزنه

  ١٠  ٢٤٠  ٥/٥٣ شمال شرقي  مباركه

  ٨  ٢٧٠  ٥٢ جنوب شرقي  زرين شهر

  ١١  ٢٨٠  ٥٤  جنوب شرقي  سميرم

  

  
  
  
  
  
  



  ١٤٠١ فصلنامه تابستان
  

 ٠١- ٢شماره 

  
  سنجي اصفهان گلباد ايستگاه ازن
  

  
  آباد گلباد ايستگاه نجف

  ١٤٠١ تابستانآباد در  سنجي، كبوترآباد و نجف

٢١ 

  هاي سينوپتيك استان اصفهان گلباد ايستگاه

  

  

گلباد ايستگاه ازن    فرودگاه شهيد بهشتيگلباد ايستگاه 
    

  

  

  

    گلباد ايستگاه كبوترآباد
  

سنجي، كبوترآباد و نجف هاي فرودگاه شهيد بهشتي، ازن گلباد ايستگاه. ١١شكل 
  
  
  
  
  
  
  
  

  

 

 

 

  اداره كل هواشناسي استان اصفهان

گلباد ايستگاه -٢- ٤
  

گلباد ايستگاه 

گلباد ايستگاه كبوترآباد



  ١٤٠١ فصلنامه تابستان
  

 ٠١- ٢شماره 

  

  
  چوپانان  
    

  

  

  

  فريدونشهر  
    

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
    
  مباركه  

    

  

  

  
  نطنز  

  ١٤٠١ تابستاندر  نطنزو  خورت، نائين مورچه، ميمه، مباركه

٢٢ 

  

  

  
  چادگان    اردستان

      

  

  

  

  دهق    داران
      

  

  

  
  ميمه    خوروبيابانك

      

  

  

  
  نائين    خورت

  

ميمه، مباركه، خوروبيابانك هاي اردستان، چادگان، چوپانان، داران، دهق، فريدونشهر،  گلباد ايستگاه

  

 

 

 

  اداره كل هواشناسي استان اصفهان

  

اردستان

  

داران

  

خوروبيابانك

  
  

خورت مورچه

گلباد ايستگاه. ١٢شكل 



  ١٤٠١ فصلنامه تابستان
  

 ٠١- ٢شماره 

  

  

  
  خوانسار  
    

  

  

  
  ورزنه  
    

  

    

    

  ١٤٠١ تابستانشهر در  ، سميرم، شهرضا، ورزنه و زرين

٢٣ 

  

  

  

  گلپايگان    كاشان
      

  

  

  شهرضا    سميرم
      

    

  

  
  شهر زرين    

  

، سميرم، شهرضا، ورزنه و زرينكاشان، گلپايگان، خوانسارهاي  گلباد ايستگاه. ١٣شكل 

  

 

 

 

  اداره كل هواشناسي استان اصفهان

  

كاشان

  

سميرم

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

٢٤ 
 

 

 
  ١٤٠١ فصلنامه تابستان

  

 ٠١- ٢شماره 
  اداره كل هواشناسي استان اصفهان

  ١٤٠١ تابستان  - استان اصفهان خشكسالي تحليلي بر وضعيت  - ٥
 
شش ماهه بيانگر آن است كه مناطق درگير خشكسالي هواشناسي شديد و   SPEIي خشكسالي هواشناسي براساس شاخصبند هنهپ

هاي  افزايش يافته كه علت آن عدم وقوع بارشهاي استان نسبت به شش ماه گذشته  بسيار شديد در سطح استان در اكثرشهرستان
ماه،  هاي باالتر از نرمال طي مرداد باشد و عليرغم بارش مي ١٤٠١ويژه در مناطق شمالي و شرقي طي شش ماهه اول سال ه مناسب ب

بارش در عدم وقوع . )١٤شكل ( علت اثرات تجمعي كم بارشي و خشكسالي، جبران شرايط خشكسالي فراهم نگرديده استه ب
آران و بيدگل و هاي خوروبيابانك، نائين،  مناطق مذكور باعث افزايش وسعت مناطق درگير خشكسالي بسيار شديد در شهرستان

  .  فرماست ها نيز خشكسالي خفيف تا شديد حكم در ساير شهرستان. كاشان و گرديده است اصفهان و نطنز، اردستان،هايي از  بخش
و ) ميان مدت(شش ماهه نشان دهنده وضعيت خشكسالي كشاورزي  SPEIبندي خشكسالي با شاخص  الزم به ذكر است كه پهنه

   .باشد هاي جاري و زير زميني نمي هاي كشاورزي و منابع آب موثر بر بخش) بلند مدت(هيدرولوژيك 
  

  
  

 ١٤٠١ شهريوربندي خشكسالي هواشناسي، دوره شش ماهه تا پايان  پهنه. ١٤شكل 

  
  



  

٢٥ 
 

 

 
  ١٤٠١ فصلنامه تابستان

  

 ٠١- ٢شماره 
  اداره كل هواشناسي استان اصفهان

  تشكرتقدير و 
  

به اين وسيله مركز تحقيقات هواشناسي كاربردي مراتب تقدير و تشكر خود را از همكاران مركز ملي اقليم و مديريت  -١
هاي مورد استفاده در اين بولتن كه پس از توليد در مقياس  بحران به سبب تهيه تعدادي از جداول، نمودارها و نقشه

 . دارد اداره كل قرارگرفته است ابراز ميكشوري و انجام برش استاني در اختيار اين 

و تمامي  بابائي ، آقاي نويد حاجيم اكرم پرندهسركار خاني همچنين از دهمكاران مركز تحقيقات هواشناسي كاربر -٢
 .نمايند همكاران استاني كه به نحوي در تهيه اطالعات الزم براي تدوين آن نقش داشتند سپاسگزاري و تقدير مي

  

  :شمارههمكاران اين 
 مينا معتمدي -١

 سيمين باقري -٢

 سيد مسعود مصطفوي داراني -٣

 ليال اميني:  مسئوليتبا 

 


