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  چکیده

  

  

هاي مهر و آذر به سبب ایجاد نابهنجاري مثبت ارتفاع ژئوپتانسیل بر روي فالت ایران امکان گذر سامانه هاي  ماه طی 1401پاییز  در

طی آبان  .گردید استان بلند مدت در اکثر مناطقار کاهش بارش نسبت به مقد موجبکه شد به طوري جوي بر روي استان محدود 

ماهیت جنوبی داشته و ناشی از  بر روي منطقه شکل گرفت. الگوهاي مذکور به طور عمده به صورت مستمرالگوهاي جوي ماه 

  خیزهاي جت قطبی در منطقه بوده است. هاي عمیق ناشی از افت وناوهبی و همچنین شکل گیري مراکز کم فشار جنو

آگاهی براي  هواشناسی به منظور اطالع رسانی و پیشهشدار سطح نارنجی  7و هشدار سطح زرد  17، در مجموع پاییزدر فصل 

درجه سلسیوس بوده که در  5/14برابر  1401 پاییزاستان اصفهان در میانگین دماي  پیشگیري از خسارات احتمالی صادر شده است.

بوده است که  مترمیلی 4/32بارش استان اصفهان سال جاري  در پاییز تر شده است.درجه سلسیوس گرم 6/1مقایسه با بلند مدت 

بارش پاییز در اکثر مناطق استان کمتر از مقدار بلند  در حالی کهدرصد کاهش داشته است.  13نسبت به مقدار بلند مدت حدود 

استان  بارشش بارش نسبت به مقدار بلند مدت دیده می شود. مدت خود بوده است، در سرچشمه هاي آبی زاینده رود افزای

میانگین سرعت باد در  صد کاهش داشته است.در 5نسبت به مدت مشابه در سال آبی گذشته حدود  پاییز سال جاري نیز در اصفهان

  .متر بر ثانیه بوده است 5/2 سال جاري پاییزاستان اصفهان در 

شش ماهه بیانگر آن است که مناطق درگیر خشکسالی هواشناسی شدید   SPEIاساس شاخصپهنه بندي خشکسالی هواشناسی بر 

 1401ماهه منتهی به شهریور ماه  هاي استان نسبت به وضعیت خشکسالی شش و بسیار شدید در سطح استان در اکثر شهرستان

نیز در وضعیت  جنوب و غرب استاندر  کاهش یافته است و مناطق جنوبی و غربی در وضعیت نرمال و مناطق بسیار محدودي

  ه سر می برند.ترسالی ضعیف ب
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 1401 پاییز - تحلیلی بر وضعیت همدیدي استان اصفهان 
  

هاي مهر و آذر به سبب ایجاد نابهنجاري مثبت ارتفاع ژئوپتانسیل  در ماه 1401بررسی نقشه هاي هواشناسی نشان می دهد طی پاییز 

ار بلند مدت امکان گذر سامانه هاي جوي بر روي استان محدود گردیده که سبب کاهش بارش نسبت به مقدبر روي فالت ایران 

سامانه هاي جنوبی بر روي  ولی طی آبان ماه به سبب شکل گیري الگوي بندالی بر روي اروپا امکان گذر در اکثر مناطق گردید

  وبی استان بود.   استان مهیا گردید که ره آورد آن افزایش بارش در نیمه جن

  

  1401ماه مهر  - مدیدي وضعیت جوي استان اصفهان تحلیل ه
  

هاي میانی جو پدیده قابل توجهی در سطح دهد که به سبب افزایش ارتفاع در الیههاي هواشناسی طی مهر ماه نشان میبررسی نقشه

. بررسی ام این ماه مورد بررسی قرار گرفت 26 روزهاي هواشناسی استان ایجاد نگردید. جهت بررسی گرد و خاك در مهر ماه نقشه

اي باال به داخل کشور و استان ه)، نشان از ریزش هواي سرد از عرض1مهر (شکل  26الگوهاي هواشناسی سطح زمین طی روز 

 هاي پایینعرض فشارهاي ناشی از این مرکز بهروي دریاي خزر بسته شده و هم میلی باري بر 1031فشار با مرکزیت  . مرکز پردارد

میلی باري در  1005کشیده شده و نواحی شمال استان را تحت تاثیر قرار داده بود. از طرف دیگر مرکز کم فشاري با مرکز  تر

)، نیز 2میلی باري (شکل  850نواحی شرقی استان شکل گرفته و شیو فشاري مناسبی در نیمه شمالی استان ایجاد شده است. نقشه 

مین بیانگر فعالیت یک مرکز چرخندي در نواحی شرقی بوده و الگوي خطوط همدما در این تراز، فرارفت هواي مطابق نقشه سطح ز

  دهد. گرم در این منطقه و فرارفت هواي سرد در نیمه شمالی حول مرکز واچرخندي را نشان می

  

  
  

   1401مهر  26 . نقشه سطح زمین،1شکل 
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ژئوپتانسیل متر در نواحی  5940اي به مرکزیت دهد مرکز پرارتفاع جنب حاره)، نشان می3میلی باري در این روز (شکل  500نقشه 

اي در نیمه جنوبی کشور و استان شده است. سامانه کم ارتفاع دیگري در شرق گیري پشتهو سبب شکل کشور بسته شده جنوبی

شمال شرقی روسیه تا جنوب شرقی دریاي خزر و  شود به طوري که ناوه تراز میانی جو، مناطقی را ازدریاي خزر مشاهده می

زمان با شیو هاي شمالی استان تحت تاثیر قرار داده است. همهاي این مرکز کم ارتفاع قسمتترکمنستان در بر گرفته و زبانه

ت. الگوي کنتوري، شیو دمایی نیز مشاهده می شود. همچنین برخورد خطوط دمایی و کنتوري سبب ایجاد جوي ناپایدار شده اس

هاي واقع در شمال موجود سبب افزایش سرعت باد در نواحی شرقی و شمال شرقی استان و انتقال گرد و خاك به کلیه شهرستان

  شرق و شرق شد.

  

  
  

  1401مهر  26 ،میلی باري 850. نقشه 2شکل 
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  1401مهر  26 میلی باري، 500. نقشه 3شکل 

  

  

 1401ماه  آبان - اصفهانتحلیل همدیدي وضعیت جوي استان 
  

 به صورت مستمرگیري الگوهاي جوي به سبب شکل 1401ماه دهد طی آبان ناسی در مقیاس محلی نشان میبررسی الگوهاي هواش

، وضعیت بارش استان بهبود یافته است. گیري الگوهاي بندالی در منطقه بوده استز تغییرات جریانات جت قطبی و شکلکه ناشی ا

هاي گیري ناوهبی و همچنین شکلماهیت جنوبی داشته و ناشی از شکل گیري مراکز کم فشار جنو مذکور به طور عمدهالگوهاي 

آبان ماه مورد بررسی قرار  11بدین منظور الگوي بارشی مربوط به خیزهاي جت قطبی در منطقه بوده است.  عمیق ناشی از افت و

مرکز یک فعالیت  بیانگر) آمده است، 4طور که در شکل (همان ،در سطح زمینهاي هواشناسی بررسی نقشهدر این روز گرفت. 

ي سرخ روي دریا بر) 5. مطابق شکل (بوده است به صورت منفرد بر روي جنوب غرب کشور میلی باري 1000با هسته  کم فشار

لی در منطقه شرایط مساعدي براي وي بنداگیري الگشود. به سبب شکلي دیده میژئوپتانسیل متر 5700مرکز کم ارتفاعفعالیت 

و جریانات گرم و مرطوب جنوبی ناشی از این مرکز کم ارتفاع، نیمه  فاع بر روي دریاي سرخ مهیا گردیدتقویت مرکز کم ارت

این مرکز کم ارتفاع  از فعالیت هاي مناسبی در مناطق غرب و جنوب استان ناشیو بارش تحت تاثیر قرار دادهرا جنوبی استان 

   افت گردید.دری
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  ماه آبان 11نقشه سطح زمین مربوط به . 4شکل 

  

  
  

 آبان ماه  11نقشه سطوح میانی جو مربوط به  .5شکل 
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) آمده است، نشان 7) و (6هاي (که در شکلهاي هواشناسی باشد. بررسی نقشهمی آبان ماه 11نیز مشابه  بانآ 20 الگوي جوي روز

داشته  فعالیت کشور منطقه جنوبی دردارد. این مرکز کم فشار عمدتا باري بر روي دریاي سرخ میلی 1012 فشاراز فعالیت مرکز کم

این مرکز کم فشار واقع مناطق جنوبی تحت تاثیر  است. در استان اصفهان نیز بیشتر هاي باال نداشتهو تمایلی به گسترش به عرض

هاي مرکزي میلی باري از قسمت 1020)، ایزوبار 6در سطح زمین (شکل  .استهاي پر فشار بوده مناطق تحت تاثیر زبانه سایرو  شده

هاي میانی جو بیانگر گذر یک ناوه مورب با محورهاي شمال شرق به هاي هواشناسی در الیهبررسی نقشه کشور عبور کرده است.

گیري ي خزر بوده است. به سبب شکلدر غرب دریا ژئوپتانسیل متر 5640. مرکز این کم ارتفاع )7(شکل  جنوب غرب بوده است

ارتفاع در الیه میانی ولی به سبب افزایش  ارتفاع مهیا گردیده استمرکز کم الگوهاي بندالی شرایط براي تقویت و ماندگاري این

طور ه بهاي پایین کشیده و بقیه مناطق استان عرضارتفاع به هاي مرکزي جریانات ناپایدار ناشی از این مرکز کمجو در قسمت

هاي خوانسار، استان بوده است. ایستگاهنیمه غربی به  ها عمدتا مربوطجدي تحت تاثیر این سامانه قرار نگرفته است و بارش

متر بوده میلی 5 هاي استان بارش کمتر ازسایر ایستگاهدر اند. متر بارش گزارش کردهمیلی 17تا  15شهر و سمیرم در حدود فریدون

  است. 

گیري و هاي هواشناسی طی این روز بیانگر شکلباشد. بررسی نقشهآبان می 26) مربوط به الگوهاي جوي روز 9و ( )8هاي (شکل

که مراکز کم فشار در نواحی  طوريه و استان بوده است ب میلی باري در نیمه جنوبی کشور 1012هسته  نفوذ جریانات کم فشار با

 از امواج ناپایدار گذر هاي هواشناسی در تراز میانی جو نیز نشان ازاست. نقشه گرفته و در حال توسعه جنوب و جنوب شرق شکل

 که شرایط انتقال رطوبت از دریاي سرخ و انتقال آن به نیمه جنوبی کشور و استان طوريه دریاي سرخ بوده است ب شمال آفریقا و

هاي رطوبت مناسب از سطح زمین تا الیهسبب تزریق  به ،هاي مناسبی در مناطق جنوبی استانمهیا بوده است. طی این روز بارش

  به خود اختصاص دادند. را  ، دهاقان و سمیرم بیشترین بارشهاي شهرضا، ایجاد گردید. در این روز شهرستان میانی جو

 

  
  

  آبان ماه  20نقشه سطح زمین مربوط به . 6شکل 
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  آبان ماه  20نقشه سطوح میانی جو مربوط . 7شکل 

  

  

  
  

  ماه  بانآ 26. نقشه سطح زمین مربوط 8شکل 
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  ماه  بانآ 26مربوط نقشه سطوح میانی جو . 9شکل 

  
  

  1401ماه  آذر - مدیدي وضعیت جوي استان اصفهان تحلیل ه

 
 سامانه هايمحدود  با گذراستان ) رسی الگوهاي هواشناسی طی آذر ماه نشان می دهد به علت ایجاد الگوهاي بالکینگ (بندالیبر

همچنین طی این ماه به سبب ایجاد شرایط پایداري و وقفه حاصل شده بین فعالیت یک سیستم تا سیستم  بوده است.مواجهه  جوي

  بعدي شرایط افزایش غلظت آالینده هاي جوي مهیا گردید. 

 داردی به داخل کشور ماه نشان از نفوذ و ریزش توده هواي سرد از عرض هاي شمال بررسی نقشه هاي هواشناسی طی روز نهم آذر

زبانه هاي میلی باري در نواحی شمال خزر به صورت یک سلول بسته دیده می شود و  1030فشار  پر) 10مطابق شکل (که  طوريه ب

 نیز میلی باري 850نقشه در  .را تحت تاثیر خود قرار داده است و استانکشور کل منطقه مرکزي  ،میلی باري 1020و  1024 ،آن

فشار ایجاد فرارفت  رتفاع بر روي خزر دیده می شود و گردش واچرخندي حول این مرکز پرا یک مرکز پر ،سطح زمینبا مطابق 

نشان می دهد. قسمت هاي مرکزي تحت تاثیر گرادیان دمایی قرار نداشته  را هواي سرد در نیمه شمالی کشور و تا حدودي استان

 5640فعالیت یک مرکز کم ارتفاع با پربند بسته  میانی جو طی این روزهاي  در الیه) 11(شکل میلی باري  500نقشه در است. 

پشته ، این مرکز کم ارتفاعوابسته به به سبب عمیق شدن تراف  .ژئوپتانسیل متر بر دریاي مدیترانه و دریاي سیاه دیده می شود

 ،ستم جبهه اي ناشی از این مرکز کم ارتفاعبا توجه به شکل گیري سی ناشی از آن در قسمت هاي مرکزي دیده می شود.ارتفاعی 

منطقه مورد نظر در جلوي جبهه گرم قرار داشته و شرایط ابرناکی نیز مزید بر شرایط پایداري منطقه شده است. شرایط فرونشینی و 

د. نقشه هاي سبب ایجاد رکود نسبی و پایداري جو طی این روز گردی ،ابرناکی و عدم وزش باد در الیه سطح زمین و مجاور آن
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نیز نشان می دهند. شرایط موجود منجر به افزایش قابل مالحظه  را سطوح فوقانی جو نیز طی این روز کاهش قابل مالحظه سرد باد

  غلظت آالینده هاي جوي و شاخص کیفیت هوا در کالن شهر اصفهان گردید. 

  

  
  1401آذر ماه  9 -نقشه سطح زمین . 10 شکل

 

  
  

  ماه آذر 9میانی جو طی نقشه الیه . 11شکل 
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نشان از ریزش جریانات پرفشارسرد سیبري از ) آمده است، 13) و (12که در شکل (ماه  آذر 29بررسی نقشه هاي هواشناسی طی 

کامال تحت تاثیر خود  را میلی باري قسمت هاي مرکزي 1020که ایزوبار طوريه ب داردنیمه شمال شرق بر روي کشور و استان 

بیانگر استقرار توده هواي سرد سنگین در سطح زمین بوده است. ) آمده است، 12که در شکل (موجود  يالگو .است قرار داده

. فرارفت می باشدژئوپتانسیل متر  1540ارتفاع با هسته  مرکز پر میلی باري نیز مطابق سطح زمین بیانگر استقرار 850بررسی نقشه 

هاي الیه میانی جو طی این روز بیانگر فعالیت یک مرکز کم ارتفاع بر روي . نقشه شود هواي سرد در منطقه مرکزي دیده می

بر روي جنوب غرب کشور واقع  جنوب غربی -با محور شمال شرقی صورت موربه دریاي سیاه بوده است که تراف ناشی از آن ب

که سبب ایجاد شرایط پایداري و قرار دارد مورب در قسمت هاي مرکزي استان  شده است و پشته ناشی از آن نیز به صورت

شدت کاسته شده است. شرایط موجود منجر به پایداري و افزایش غلظت ه است. سرعت باد نیز در این الیه ب هوا شدهفرونشینی 

هاي سنجش آلودگی هوا در کالن شهر  که شاخص کیفیت هوا طی این روز در اکثر ایستگاه طوريه هاي جوي گردید به آالیند

  .رز ناسالم براي کل عموم قرار گرفتاصفهان در م

  

  
  

  ماه آذر 29نقشه سطح زمین مربوط به . 12شکل 
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  اداره کل هواشناسی استان اصفهان

  
  

  ماه آذر 29نقشه الیه میانی جو مربوط به . 13شکل 
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  1401 فصلنامه پاییز

  

 01-3شماره 
  اداره کل هواشناسی استان اصفهان

  1401 پاییز  - تحلیلی بر وضعیت مخاطرات جوي استان اصفهان
  

آگاهی براي پیشگیري از خسارات احتمالی صادر پیشدر این ماه یک هشدار سطح زرد هواشناسی به منظور اطالع رسانی و  :مهر

  آورده شده است: )1شده که به طور خالصه در جدول (

 
  1401ماه  هشدارهاي سطح زرد هواشناسی در مهر. 1جدول 

 

  منطقه اثر مخاطره  نوع مخاطره  زمان اعتبار  تاریخ صدور  شماره هشدار

  نیمه شرقی و مناطق مرکزي  گرد و خاكوزش باد و   28/7/1401تا  26/7/1401  24/7/1401  46

  

و آگاهی به منظور اطالع رسانی و پیشو چهار هشدار نارنجی هشدار هواشناسی سطح زرد سال جاري هفت ماه آبان در  :آبان

آورده شده ) 3و () 2ول (ابراي پیشگیري از خسارات احتمالی صادر شده که به طور خالصه در جدفراهم سازي تمهیدات الزم 

 .است

  1401ماه  آبان. هشدارهاي سطح زرد هواشناسی در 2جدول 

  
  

  منطقه اثر مخاطره  نوع مخاطره  زمان اعتبار  تاریخ صدور  شماره هشدار

  بجز نیمه شمالی استاناکثرمناطق   وزش باد نسبتاً شدید تا شدید  8/8/1401تا  7/8/1401از   5/8/1401 48

  اکثر مناطق استان  رگبار باران -وزش باد نسبتًا شدید تا شدید  12/8/1401تا  9/8/1401از   7/8/1401  49

50  14/8/1401  
تا  17/8/1401از 

19/8/1401  

مه و  ( مناطق سردسیر و ارتفاعات ) بارش باران و برف

    کاهش نسبی دما -آلودگی و کاهش دید
  اکثر مناطق استان

51  17/8/1401  
تا  20/8/1401از 

22/8/1401  
  اکثر مناطق استان  ( مناطق سردسیر و ارتفاعات )بارش باران و برف

52  22/8/1401  
تا  25/8/1401از 

27/8/1401  
  اکثر مناطق استان  بارش باران

53  23/8/1401  
تا  24/8/1401از 

25/8/1401  
     کالن شهر اصفهان و مناطق صنعتی  هاي جويسکون نسبی و افزایش غلظت آالینده

     کالن شهر اصفهان و مناطق صنعتی  هاي جويسکون نسبی و افزایش غلظت آالینده  3/9/1401تا  1/9/1401از   28/8/1401  54

  

  1401ماه  آبانهواشناسی در . هشدارهاي سطح نارنجی 3جدول 

  

  منطقه اثر مخاطره  نوع مخاطره  زمان اعتبار  تاریخ صدور  شماره هشدار

17 9/8/1401  
تا  10/8/1401از 

12/8/1401  
  استان اکثرمناطق   و وقوع تند باد لحظه اي رعدوبرقرگبار باران، 

18  19/8/1401  
تا  20/8/1401از 

21/8/1401  

 ، بارش باران و برف ( مناطق سردسیر و ارتفاعات ) 

  کاهش دما
  نیمه غربی استان

19  24/8/1401  
تا  25/8/1401از 

26/8/1401  
  استان جنوب  و مناطق غرب   ( مناطق سردسیر و ارتفاعات )بارش باران و برف

     کالن شهر اصفهان و مناطق صنعتی  هاي جويسکون نسبی و افزایش غلظت آالینده  3/9/1401تا  1/9/1401از   29/8/1401  20
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  1401 فصلنامه پاییز

  

 01-3شماره 
  اداره کل هواشناسی استان اصفهان

  

آگاهی و فراهم در آذر ماه سال جاري نه هشدار هواشناسی سطح زرد و سه هشدار نارنجی به منظور اطالع رسانی و پیش :آذر

 ) آورده شده است.5) و (4براي پیشگیري از خسارات احتمالی صادر شده که به طور خالصه در جداول (سازي تمهیدات الزم 

 
  

  1401ماه  آذر. هشدارهاي سطح زرد هواشناسی در 4جدول 

  
  

  منطقه اثر مخاطره  نوع مخاطره  زمان اعتبار  تاریخ صدور  شماره هشدار

     کالن شهر اصفهان و مناطق صنعتی  هاي جويافزایش غلظت آالینده سکون نسبی و  10/9/1401تا  8/9/1401از   6/9/1401 55

56  12/9/1401  
تا  13/9/1401از 

16/9/1401  
  اکثر مناطق استان  بارش باران و برف

57  17/9/1401  
تا  17/9/1401از 

19/9/1401  
     کالن شهر اصفهان و مناطق صنعتی  هاي جويسکون نسبی و افزایش غلظت آالینده

58  19/9/1401  
تا  19/9/1401از 

20/9/1401  
  استانغرب و جنوب مناطق   و کاهش دما بارش باران و برف

59  20/9/1401  
تا  21/9/1401از 

23/9/1401  
     کالن شهر اصفهان و مناطق صنعتی  هاي جويسکون نسبی و افزایش غلظت آالینده

60  22/9/1401  
تا  23/9/1401از 

26/9/1401  
  اکثر مناطق استان   بارش باران و برف

     کالن شهر اصفهان و مناطق صنعتی  هاي جويسکون نسبی و افزایش غلظت آالینده   23/9/1401  23/9/1401  61

62 26/9/1401  
تا  28/9/1401از 

1/10/1401  
     کالن شهر اصفهان و مناطق صنعتی  هاي جويسکون نسبی و افزایش غلظت آالینده

63 28/9/1401  
تا  1/10/1401از 

3/10/1401  
  اکثر مناطق استان   بارش باران و برف

  

  

  1401ماه  آذرهواشناسی در . هشدارهاي سطح نارنجی 5جدول 

  

  منطقه اثر مخاطره  نوع مخاطره  زمان اعتبار  تاریخ صدور  شماره هشدار

     اصفهان و مناطق صنعتیکالن شهر   هاي جويسکون نسبی و افزایش غلظت آالینده  9/9/1401تا  9/9/1401از   8/9/1401 21

22  27/9/1401  
تا  28/9/1401از 

1/10/1401  
     کالن شهر اصفهان و مناطق صنعتی  هاي جويسکون نسبی و افزایش غلظت آالینده

23  29/9/1401  
تا  1/10/1401از 

3/10/1401  
  استان جنوب  و مناطق غرب   و کاهش دما بارش باران و برف
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  1401 فصلنامه پاییز

  

 01-3شماره 
  اداره کل هواشناسی استان اصفهان

  1401 پاییز -لی بر وضعیت دماي استان اصفهانتحلی
  

  

  اطالعات دماي استان اصفهان و مقایسه با بلند مدت
  

امســال نســبت بــه بلنــد مــدت بــراي  پــاییز، بلند مدت و اخــتالف 1401 پاییز) اطالعات دماي کمینه، بیشینه و میانگین در 6در جدول (

  هاي استان اصفهان نمایش داده شده است.شهرستان
  

  1401 پاییزهاي استان اصفهان در عات دمایی استان و شهرستانال. اط6جدول 
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  1401 فصلنامه پاییز

  

 01-3شماره 
  اداره کل هواشناسی استان اصفهان

تر درجه سلسیوس گرم 6/1درجه سلسیوس بوده که در مقایسه با بلند مدت  5/14برابر  1401 پاییزاستان اصفهان در گین میاندماي 

درجه سلسیوس  7/1درجه سلسیوس بوده که در مقایسه با بلند مدت  1/8برابر  1401 پاییزدماي حداقل استان اصفهان در  شده است.

  تر شده است.درجه سلسیوس گرم 5/1درجه سلسیوس بوده که نسبت به بلند مدت  8/20دماي حداکثر استان نیز  تر شده است.گرم

 4/2و شهرستان اردستان درجه سلسیوس  6/2سمیرم هاي نسبت به بلند مدت در شهرستان در پاییزبیشترین افزایش دماي کمینه 

آران و  و 2/2خوروبیابانک  هاينسبت به بلند مدت در شهرستانپاییز است. بیشترین افزایش دماي بیشینه در  درجه سلسیوس بوده

  درجه سلسیوس بوده است. 1/2 بیدگل

درجه سلسیوس افزایش دما  5/1بلند مدت  وده که نسبت بهبدرجه سلسیوس  0/7در شهرستان اصفهان دماي کمینه  1401در پاییز 

  .است درجه سلسیوس افزایش یافته 0/1بوده که نسبت به بلند مدت  درجه سلسیوس 9/20 نیز دماي بیشینه است. داشته

  

  دماهاي حدي استان و مقایسه با بلندمدت

 

  نمایش داده شده است.  پاییز هايماههاي استان اصفهان در ) اطالعات دماي بیشینه مطلق ایستگاه7در جدول (

  

  1401 پاییزهاي استان اصفهان در . دماي بیشینه مطلق استان و شهرستان7جدول 
  

  آذربیشینه مطلق   آبانبیشینه مطلق   مهربیشینه مطلق   شهرستان  ردیف

 8/22 3/29  7/35 سنجی)(ازن اصفهان  1

 8/21 2/31  2/36 اردستان  2

 6/28 8/33  3/40 خوروبیابانک  3

 16 2/22  8/29 داران  4

 6/20 27  9/33 فرودگاه شهیدبهشتی  5

 4/18 9/26  4/32 شهرضا  6

 5/22 9/29  0/39 کاشان  7

 2/18 2/26  2/32 گلپایگان  8

 4/16 24  6/30 میمه  9

 9/21 6/28  6/33 نایین  10

 9/19 2/26  7/32 نطنز  11

 3/21 8/28  6/34 نجف آباد  12

 2/23 3/28  4/34 کبوترآباد  13

 9/16 22  5/28 سمیرم  14

 4/20 9/27  2/34 مورچه خورت  15

 9/13 6/20  2/27 شهر فریدون  16

 4/21 2/29  8/35 زرین شهر  17

 15 4/21  6/28 خوانسار  18

 8/21 3/28  6/34 ورزنه  19

 4/20 7/28  7/33 مبارکه  20

 3/17 2/24 8/30 چادگان  21
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  1401 فصلنامه پاییز

  

 01-3شماره 
  اداره کل هواشناسی استان اصفهان

درجه  3/40درجه سلسیوس بوده است. بیشترین دماي حداکثر در خوروبیابانک  7/35اصفهان در این سه ماه  حداکثر مطلق شهر

  به ثبت رسیده است.  هر ماهدر مسلسیوس 

 شهر نمایش داده شده است. حداقل مطلق پاییز هايهاي استان اصفهان در ماه) اطالعات دماي کمینه مطلق ایستگاه8در جدول (

و درجه سلسیوس  -8در ایستگاه میمه ماه  آذربوده است. کمترین دماي حداقل در  درجه سلسیوس -1/4اصفهان در این سه ماه 

     به ثبت رسیده است. درجه سلسیوس -9/7 فرودگاه شهید بهشتی

  

  1401 پاییزهاي استان اصفهان در دماي کمینه مطلق استان و شهرستان .8جدول 
  

  آذرکمینه مطلق   آبانکمینه مطلق   مهرکمینه مطلق   شهرستان  ردیف

2/2  0/9 سنجی)(ازن اصفهان  1  1/4 -  

3/5  5/13 اردستان  2  1/0 -  

7/6  1/13 خوروبیابانک  3  2/1  

- 6/1  7/4 داران  4  3/7 -  

- 6/3  0/4 فرودگاه شهیدبهشتی  5  9/7 -  

- 2/0  5/4 شهرضا  6  9/4 -  

- 8/0 4  7/13 کاشان  7  

- 4 4  0/7 گلپایگان  8  

- 8/2  2/4 میمه  9  8 -  

8/1  4/10 نایین  10  2/3 -  

5/3  0/12 نطنز  11  2/2 -  

- 6/1 2  4/9 نجف آباد  12  

- 6/0  7/6 کبوترآباد  13  7/5 -  

- 8/2 0  8/8 سمیرم  14  

- 7/1  8/8 مورچه خورت  15  1/4 -  

- 6/1  8/3 شهر فریدون  16  1/6 -  

- 8/0  5/5 زرین شهر  17  8/4 -  

- 8/0  4/7 خوانسار  18  7 

- 2/1  2/6 ورزنه  19  4/5 -  

6/0  2/6 مبارکه  20  4 -  

-61 3/3 چادگان  21  9/4 -  
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  1401 فصلنامه پاییز

  

 01-3شماره 
  اداره کل هواشناسی استان اصفهان

 

  هاي استان اصفهانبندي میانگین دماي شهرستانپهنه
  

نمایش داده شده است. مطابق شکل دماي میانگین در نواحی شرقی و  1401 پاییزبندي دماي میانگین استان در ) پهنه14در شکل (

  یابد.مناطق، میانگین دما کاهش میاین ستان، مطابق با اقلیم بیشتر بوده و در جنوب و غرب اشمالی استان 

پهنه هایی از  ین، آران و بیدگل، اردستان ونای هايهاي وسیعی از شهرستانبخشدر شهرستان خوروبیابانک، مطابق این شکل 

کمترین دماي میانگین نیز در شود. مشاهده میدرجه سلسیوس  20تا  15بین  دماي میانگین شهرستان کاشان، نطنز و اصفهان

  بوده است.درجه سلسیوس  10تا  5بین  وانسار و فریدنخ تیران و کرون ،شهر هاي نطنز، کاشان، فریدونهایی از شهرستانبخش

  

  
  

  در استان اصفهان 1401 پاییزبندي دماي میانگین . پهنه14شکل 
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  1401 فصلنامه پاییز

  

 01-3شماره 
  اداره کل هواشناسی استان اصفهان

  اصفهان نسبت به بلند مدتهاي استان الف میانگین دماي شهرستانتبندي اخپهنه

  

در عمده مناطق استان،  نمایش داده شده است. 1401 پاییزبندي اختالف دماي میانگین با بلند مدت استان در ) پهنه15در شکل (

هاي اردستان و آران و بیدگل دماي میانگین بین دماي میانگین نسبت به بلند مدت بیشتر بوده است. در بخش محدودي از شهرستان

بین  هاي اردستان، نایین، خور و بیابانک و آران و بیدگلدرجه سلسیوس افزایش داشته است. در بخش هایی از شهرستان 5/3تا  5/4

شاهین شهر و اند. پهنه هاي وسیعی از شهرستان اصفهان و بخش هایی از شهرستان هاي درجه سلسیوس افزایش دما داشته 5/3تا  5/2

اختالف  اند. در سایر مناطق استاندرجه سلسیوس افزایش دما داشته 5/1تا  5/0ران و کرون بین شان و تی، نایین، کا، برخوارمیمه

درجه سلسیوس بوده است. تنها در بخش محدودي از شهرستان کاشان و تیران و کرون  5/2تا  5/1بین  دماي میانگین با بلند مدت

  دما در حد بلند مدت خود بوده است.

  

  
  

  با بلند مدت در استان اصفهان 1401 پاییزبندي اختالف دماي میانگین پهنه. 15شکل 
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  اداره کل هواشناسی استان اصفهان

  1401پاییز  –عیت بارش استان اصفهان تحلیلی بر وض
  

  اطالعات بارش استان و مقایسه با سال گذشته و بلند مدت 
  

 13بوده است که نسبت به مقدار بلند مدت حدود  مترمیلی 4/32بارش استان اصفهان سال جاري  )، در پاییز9مطابق آمار جدول (

متر بوده است که نسبت به میلی 9/159بویین و میاندشت به میزان  بیشترین مقدار بارش در شهرستان درصد کاهش داشته است.

مشابه در سال آبی نسبت به مدت  پاییز سال جاري نیز در استان اصفهان بارشمیلی متر بیشتر می باشد.  7/41مقدار بلند مدت خود 

  صد کاهش داشته است. در 5گذشته حدود 

  

 1401 پاییزهاي استان اصفهان در شهرستان. اطالعات بارش استان و 9جدول 

  



  

٢٠ 
 

 

 
  1401 فصلنامه پاییز

  

 01-3شماره 
  اداره کل هواشناسی استان اصفهان

 

  درصد تأمین بارش سال آبی استان
  

)، با بلند مدت مقایسه شده است. 9اساس اعداد آخرین ستون جدول ( برال جاري پاییز س) درصد تامین بارش در 1در نمودار (

بویین و میاندشت، دهاقان،  هايبوده است. مطابق این نمودار، در شهرستان درصد 8/21درصد تامین سال آبی در استان برابر 

مدت ر از مقدار بلند بیشت ماه،آذر صد تامین بارش در سال آبی جاري تا پایان فریدون شهر، مبارکه و فریدن در شهرضا، خوانسار،

  خود بوده است.

  

  
  

  هاي استان اصفهانبا مدت مشابه بلند مدت در شهرستان 1401 پاییز. مقایسه درصد تامین بارش سال آبی در 1نمودار 

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

٢١ 
 

 

 
  1401 فصلنامه پاییز

  

 01-3شماره 
  اداره کل هواشناسی استان اصفهان

  بندي مجموع بارش استان پهنه

  

غرب استان شامل در یافتی بارش در بیشترینمطابق شکل نمایش داده شده است.  1401 پاییز) بارش تجمعی استان در 16در شکل (

 شهرضا و دهاقان سمیرم،هاي شهرستان، خوانسار، چادگان و گلپایگان و جنوب استان شامل شهر، فریدن فریدونشهرستان هاي 

ز و نطن ، اردستان، آران و بیدگل، اصفهان و مناطقی از شهرستاننبیابانک، نایی و هاي خوردر مناطق وسیعی از شهرستان بوده است.

  است.  میلی متر بوده 14در فصل پاییز کمتر از  بارش دریافت شده انکاش

  

  
  

  استان اصفهان ،1401 پاییزبندي بارش تجمعی . پهنه16شکل 

  

  

  

  

  

  



  

٢٢ 
 

 

 
  1401 فصلنامه پاییز

  

 01-3شماره 
  اداره کل هواشناسی استان اصفهان

  ، نسبت به بلند مدت در استان1401 پاییزبندي اختالف بارش تجمعی پهنه

  

مطابق شکل  نمایش داده شده است.با بازه مشابه بلند مدت  1401 پاییزدر اصفهان بارش تجمعی استان اختالف ) 17در شکل (

ویین و میاندشت و شهرستان هاي خوانسار، بشهر،  فریدون غربی استان شاملهاي از شهرستان بارش دریافتی در مناطق محدودي

عمده پهنه شهرستان هاي  نسبت به بلند مدت افزایش داشته است. سمیرم، مبارکهدهاقان و  شهرضا،ع در جنوب استان شامل واق

  استان در پاییز سال جاري نسبت به بلند مدت بارش کمتري دریافت کرده اند.

  

  
  ، استان اصفهانبا بازه مشابه بلند مدت 1401 پاییزبارش اختالف بندي . پهنه17شکل 

  

  

  

  

  

  



  

٢٣ 
 

 

 
  1401 فصلنامه پاییز

  

 01-3شماره 
  اداره کل هواشناسی استان اصفهان

  1401  پاییزتحلیلی بر وقوع باد در استان اصفهان طی 
  

  هاي سینوپتیک استان وضعیت سمت و سرعت باد در ایستگاه  
  

ایستگاه همدیدي در محدوده و  4ایستگاه همدیدي در سطح استان، در این تحلیل به  23به دلیل گستردگی استان اصفهان و وجود 

شرق اصفهان (فرودگاه ایستگاه  سنجی (اصفهان)،ها عبارتند از: ایستگاه ازنمجاور شهر اصفهان پرداخته شده است. این ایستگاه

میانگین  آباد.ایستگاه تحقیقات هواشناسی کشاورزي کبوترآباد و ایستگاه تحقیقات هواشناسی کشاورزي نجف شهید بهشتی)،

   متر بر ثانیه بوده است. 5/2 پاییزسرعت باد در استان اصفهان در 

  

  1401 پاییزهاي همدیدي استان اصفهان در . سمت و سرعت باد در ایستگاه10جدول 
  

  نام ایستگاه

  حداکثر باد  باد غالب

  (جهت) سمت
  درصد وقوع

  در ماه
  سمت (درجه)

  سرعت

)m/s(  

  7  265  57  شمال غربی  اصفهان

  10 350  80 غربی  فرودگاه شهید بهشتی

  10  280  45 غربی  کبوترآباد

  12  230  84 شمال غربی  آبادنجف

  6  240  49  جنوب غربی  کاشان

  9  330  82  شمال غربی  داران

  8  20  62  شمالی  بیابانک و خور

  13  50  53 جنوبی  اردستان

  12  240  63  شمال غربی  نایین

  8  290  56  شمال شرقی  شهرضا

  9  300  5/68 شمال شرقی  گلپایگان

  9  200  59  شمال شرقی  نطنز

  6  270  77 جنوب شرقی و غربی  میمه

  9  290  66  شمال غربی  مورچه خورت

  18  240  66  جنوب شرقی  چادگان

  10  270  47  شمال شرقی  چوپانان

  14  320 67  جنوب شرقی  خوانسار

  10  280  5/71  شمال غربی  دهق

  12  280  67  غربی  شهرفریدون

  7  70  58 غربی  ورزنه

  10  270  46 شمال شرقی  مبارکه

  4  120  66 جنوب شرقی  زرین شهر

  11  250  5/47  جنوب شرقی  سمیرم



  

٢٤ 
 

 

 
  1401 فصلنامه پاییز

  

 01-3شماره 
  اداره کل هواشناسی استان اصفهان

متر بر ثانیه و بیشترین فراوانی وقوع باد نیز،  6/2پاییز سنجی اصفهان در فصل ایستگاه ازن میانگین سرعت باد در) 10مطابق جدول (

 ی بوده است. شمال غربجهت وزش باد غالب،  پاییزمتر بر ثانیه) بوده است. در این ایستگاه در فصل  5/0تا  2( آرامباد 

متر بر ثانیه و بیشترین فراوانی وقوع باد، باد مالیم  5/2پاییز ایستگاه فرودگاه شهید بهشتی (شرق اصفهان) در  در میانگین سرعت باد

 غربی بوده است. ،پاییزمتر بر ثانیه) بوده است. در ایستگاه فرودگاه، جهت وزش باد غالب در فصل  5تا  2(

متر بر  5تا  2بیشترین فراوانی وقوع باد، باد مالیم ( وبرثانیه  متر 5/2ود حد پاییزایستگاه کبوترآباد در فصل  میانگین سرعت باد در

  بوده است. غربی ب،جهت وزش باد غال پاییزفصل در ایستگاه کبوترآباد در ثانیه) بوده است. 

متر  5تا  2باد، باد مالیم (بر ثانیه بوده و بیشترین فراوانی وقوع  متر 4/2حدود  پاییزآباد در فصل ایستگاه نجف در میانگین سرعت باد

  غربی بوده است.شمال ، پاییزآباد جهت وزش باد غالب در بر ثانیه) بوده است. در ایستگاه نجف

  

  

   



  

٢٥ 
 

 

 
  1401 فصلنامه پاییز

  

 01-3شماره 
  اداره کل هواشناسی استان اصفهان

  هاي سینوپتیک استان اصفهان گلباد ایستگاه

  

  

  

  
  سنجی اصفهانگلباد ایستگاه ازن    فرودگاه شهید بهشتیگلباد ایستگاه 

      
  

  

  

  
  آبادگلباد ایستگاه نجف    کبوترآبادگلباد ایستگاه 

  

  1401 پاییزآباد در سنجی، کبوترآباد و نجفهاي فرودگاه شهید بهشتی، ازن. گلباد ایستگاه18شکل 

  

  



  

٢٦ 
 

 

 
  1401 فصلنامه پاییز

  

 01-3شماره 
  اداره کل هواشناسی استان اصفهان

  

 

  

  

  

  
  چوپانان    چادگان    اردستان

          

  

  

  

  

  
  شهرفریدون    دهق    داران

          

 

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  مبارکه    میمه    خوروبیابانک

          
  

  

  

  

  

  
  نطنز    نائین    خورتمورچه

  

  1401 پاییزن و نطنز در خورت، ناییشهر، خوروبیابانک ، میمه، مبارکه، مورچههاي اردستان، چادگان، چوپانان، داران، دهق، فریدون. گلباد ایستگاه19شکل 



  

٢٧ 
 

 

 
  1401 فصلنامه پاییز

  

 01-3شماره 
  اداره کل هواشناسی استان اصفهان

  

  

  

  

  

  
  خوانسار    گلپایگان    کاشان

          

  

  

  

  

  
  ورزنه    شهرضا    سمیرم

          

    

  

  

    

      شهرزرین    
  

  1401 پاییزشهر در هاي کاشان، گلپایگان، خوانسار، سمیرم، شهرضا، ورزنه و زرین. گلباد ایستگاه20شکل 

  
  
  
  

  

  

  

  



  

٢٨ 
 

 

 
  1401 فصلنامه پاییز

  

 01-3شماره 
  اداره کل هواشناسی استان اصفهان

  1401 پاییز  - استان اصفهان خشکسالی تحلیلی بر وضعیت 
 

  

شش ماهه بیانگر آن است که مناطق درگیر خشکسالی هواشناسی شدید   SPEIپهنه بندي خشکسالی هواشناسی بر اساس شاخص

هاي اردستان، آران و بیدگل و نطنز نسبت به وضعیت  جز شهرستانه هاي استان ب و بسیار شدید در سطح استان در اکثر شهرستان

وضعیت نرمال و مناطق بسیار کاهش یافته است و مناطق جنوبی و غربی در  1401ماهه منتهی به شهریور ماه  خشکسالی شش

ویژه در مناطق جنوبی و ه ب هاي موثر و مناسب سر می برند که علت آن وقوع بارشه محدودي نیز در وضعیت ترسالی ضعیف ب

ین و میاندشت در شهر و بوی هاي فریدون می باشد. تمامی وسعت شهرستان 1401طی شش ماهه منتهی به آذرماه سال  استان غربی

  سر می برند. ه و ترسالی ضعیف ب وضعیت نرمال

شش ماهه نشان دهنده وضعیت خشکسالی کشاورزي (میان مدت) و  SPEIالزم به ذکر است که پهنه بندي خشکسالی با شاخص 

 هاي جاري و زیر زمینی نمی باشد.    هاي کشاورزي و منابع آب هیدرولوژیک (بلند مدت) موثر بر بخش

  

 
  

  ، دوره شش ماهه تا پایان آذرماهSPEIاساس شاخص  هواشناسی در استان اصفهان بر بندي خشکسالی پهنه .21شکل 
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  1401 فصلنامه پاییز

  

 01-3شماره 
  اداره کل هواشناسی استان اصفهان

  تقدیر و تشکر

  

  

به این وسیله مرکز تحقیقات هواشناسی کاربردي مراتب تقدیر و تشکر خود را از همکاران مرکز ملی اقلیم و مدیریت  -1

مورد استفاده در این بولتن که پس از تولید در مقیاس هاي بحران به سبب تهیه تعدادي از جداول، نمودارها و نقشه

 دارد. کشوري و انجام برش استانی در اختیار این اداره کل قرارگرفته است ابراز می

و تمامی  یبابای، آقاي نوید حاجیم اکرم پرندهسرکار خاني همچنین از دهمکاران مرکز تحقیقات هواشناسی کاربر -2

 نمایند.همکاران استانی که به نحوي در تهیه اطالعات الزم براي تدوین آن نقش داشتند سپاسگزاري و تقدیر می
  

  همکاران این شماره:

 صر ابونپریسا  -1

 سیمین باقري -2

 سید مسعود مصطفوي دارانی -3

 سید مسعود مصطفوي دارانیمسئولیت:  با 

 

 


