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چكيده
وضعيت همديدي و سامانههاي جوي در سال آبي  ١٣٩٩ -١٤٠٠بهﮔونهاي بود كه بارشهاي سال آبي در تمامي
مناطق استان اصفهان كمتر از مقدار بلند مدت خود بودهاند.

دماي حداقل استان اصفهان ،در سال زراعي  ،١٣٩٩ -١٤٠٠برابر  ١١درجه سلسيوس بوده كه در مقايسه با بلند

مدت  ١/٣درجه سلسيوس ﮔرمتر شده؛ دماي حداكثر استان در اين دوره نيز  ٢٥درجه سلسيوس بوده كه نسبت
به بلند مدت  ٢درجه سلسيوس ﮔرمتر شده است.

در كليه مناطق و شهرستانهاي استان اصفهان در سال زراعي  ١٣٩٩ -١٤٠٠نسبت به بلند مدت ،كاهش بارش
وجود داشته است .شهرستان كاشان با  ٤٩درصد )معادل  ٩٥/٤ميليمتر كاهش بارش( بيشترين كاهش بارش را
نسبت به آمار بلند مدت در اين دوره زماني ،در استان به خود اختصاص داده است.

تا پايان شهريور ماه  ١٤٠٠به جز مناطق محدودي از شمال ،شمال غربي و شمال شرقي كه وضعيت نرمـال دارنـد،
كليه مناطق استان دچار درجات متفاوتي از خشكسالي از خفيف تـا بسـيار شـديد مـيباشـد .مركـزي بـه مراتـب

شديدتر از ساير نقاط استان است.
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 -١تحﻠيﻠي بر وضعيت همديدي استان – سال آبي ١٣٩٩ -١٤٠٠
وضعيت همديدي و سامانههاي جوي در سال آبي  ١٣٩٩ -١٤٠٠بهﮔونهاي بود كه بارشهاي سال آبي در تمامي
مناطق استان اصفهان كمتر از مقدار بلند مدت خود بودهاند.
 -١-١تحﻠيل همديدي وضعيت جوي استان  -پاييز ١٣٩٩
در دو ماه اول پائيز در استان اصفهان بارشها ناچيز و كمتر از نرمال بوده اما بارشهاي آذر ماه در كشور و استان
اصفهان باعث شد كاهشِ بارشي كه نسبت به بلند مدت در دو ماه اول سال زراعي  ١٣٩٩-١٤٠٠وجود داشت،

جبران شده و حتي تا پايان آذر افزايش بارش نسبت به بلند مدت ،در پاييز  ١٣٩٩مشاهده شود .با شروع آذر ماه

نقشههاي هواشناسي تغيير محسوسي پيدا نمود و شكل زمستاني به خود ﮔرفت .در اول آذر با ﮔذر ناوهاي نسبتا
عميق در تراز مياني جو و همراهي آن با كم فشار سطح زمين ) ١٠١٥ميليباري( تزريق رطوبتي مناسبي انجام

پذيرفته و بارش خوبي در سطح استان رخ داد .پس از آن با ﮔذر امواج كوتاه ،ناپايداريهاي مختصري ﮔزارش
شد .در يازدهمين روز آذر ماه ناوهاي با شيو پربندي نسبتا خوبي برروي درياي سرخ عميق شده و در سطح زمين

كم فشاري با مركز  ١٠١٢ضمن نزديكي به مركز كشور تقويت شده و جريانات مرطوب بسيار مناسبي از سمت
جنوب درياي سرخ به كشور نفوذ كرد .اين سامانه بارش نسبتا مناسبي در استان داشت .از روز  ١٤آذر ناوهاي كه

در شمال درياي سرخ تشكيل شد به كندي به سمت كشور و استان اصفهان حركت كرده و همزمان با قدرت كم
فشار سطح زمين فشار به  ١٠١٢ميلي بار رسيد .در سطوح فوقاني نيز رود باد جنب حاره ،تمام كشور را در

برﮔرفت و ناپايداريها در روزهاي  ١٥و  ١٦ام آذر ماه بهطور متناوب در استان ادامه داشت .با خروج سامانه
بارشي ،استقرار پرفشار سطح زمين و پايداري جو ،افت محسوس دما و مه آلودﮔي در اكثر مناطق استان و
افزايش آﻻيندههاي جوي در كﻼنشهر اصفهان رخ داد.

شكل  .١الگوي فشار سطح زمين؛  ٢٩آذر ١٣٩٩
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طي روزهاي پاياني آذر در سطح  ٥٠٠ميلي باري يك مركز كم ارتفاع بر روي درياي سياه و مركز كم ارتفاع
ديﮕري در جنوب شرقي مديترانه شكل ﮔرفت .با حركت شرق سوي اين ناوه و عميق شدن آن و تاوايي مثبت

در سطح  ٥٠٠ميليباري برروي استان اصفهان ،شرايط براي ناپايداري مهيا شد .در سطح  ٧٠٠ميلي باري جو نيز
شار مناسب رطوبت از سوي مديترانه و احمر به سوي منطقه هدايت شده؛ در سطح زمين نيز نفوذ زبانه پرفشار

 ١٠٢٠ميلي باري برروي كشور و استان اصفهان بارش برف را در مناطق غربي استان و ارتفاعات به همراه داشت.
اين سامانه تا روزهاي پاياني آذر ماه بارشهاي نسبتا مناسبي را در استان به دنبال داشت )شكلهاي  ١و .(٢

شكل  .٢الگوي ارتفاع تراز مياني ) ٥٠٠ميﻠيباري(؛  ٢٩آذر ١٣٩٩

 -٢-١تحﻠيل همديدي وضعيت جوي استان  -زمستان ١٣٩٩
وضعيت جوي و الﮕوهاي همديدي در زمستان سال جاري به ﮔونهاي بود كه بارشها در كليه مناطق استان

كاهش چشمﮕيري نسبت به بلند مدت داشته است .در دي ماه  ١٣٩٩در اكثر روزها به دليل مهيا بودن شرايط

پايداري جو شاهد افزايش غلظت آﻻيندههاي جوي در كﻼن شهر اصفهان و مناطق صنعتي مركزي بوديم به
طوريكه دقيقا از همان روزهاي نخستين دي ماه شرايط براي انباشت آﻻيندهها مهيا شد .از روزهاي  ٤تا  ٦دي
ماه به دليل عبور ناوه كم ارتفاع و همراهي آن با كم فشار سطح زمين فعاليت سامانه بارشي باعث بارش در سطح

استان شد اما اين شرايط تدوام زيادي نداشت و از روز  ٧تا  ٢٥دي ماه شهر اصفهان هواي سالم به خود نديد.
علت اصلي اين امر را ميتوان در انتقال الﮕوهاي كم ارتفاع به اروپا و در عوض حاكميت پشته ارتفاعي برروي

كشور ايران در سطوح مياني جو و همچنين استقرار پرفشار سرد سيبري در عرضهاي شمالي و نفوذ آن به

بخشهاي مركزي كشور يافت كه منجر به افزايش غلظت آﻻيندههاي جوي در كﻼنشهر اصفهان و مناطق
صنعتي استان اصفهان شد.
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شكل  .٣نقشه سطح زمين؛  ٢٩بهمن ١٣٩٩

در واپسين روزهاي بهمن ناوهاي نسبتا عميق در سطح مياني جو به منطقه نزديك شد كه همراهي آن با كم فشار
در سطح زمين )با هسته مركزي  ١٠٠٠ميليبار( در شرق تركيه و سپس نفوذ به مرزهاي غربي ايران و ايجاد

فرارفت هواي ﮔرم از سمت درياي سرخ در ﻻيه  ٧٠٠و  ٨٥٠ميلي باري جو ،در  ٢٩امين روز بهمن ماه شرايط
بارشهاي نسبتا مناسبي در استان فراهم شد )شكلهاي  ٣و.(٤

شكل  .٤نقشه سطح ٥٠٠ميﻠيباري؛  ٢٩بهمن ١٣٩٩
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 -٣-١تحﻠيل همديدي وضعيت جوي استان – بهار ١٤٠٠
از  ٤فروردين ،كم ارتفاع  ٥٤٢٠ژئوپتانسيل متر بر شمال غربي كشور تشكيل شد كه ناوه آن به همراه تاوايي
نسبي مثبت طي دو روز از كشور عبور كرد )شكل  .(٥در سطح زمين نيز مركز كم فشار  ١٠٠٤ميليبار در

سيستان و بلوچستان و مركز پرفشار  ١٠٣١ميليبار در شمال غربي كشور استقرار داشت و منجر به شيوِ فشار قابل
توجه در بيشتر مناطق مركزي شد )شكل  .(٦جنوب غربي كشور نيز در خروجي رودباد با هسته  ٧٥متر بر ثانيه

واقع شده بود .مجموعه اين شرايط همديدي ،منجر به ناپايداري به صورت وزش باد نسبتا شديد تا شديد

)بيشترين باد با شدت  ٢٨متر بر ثانيه( و رﮔبارهاي موقت و پراكنده )بيشترين بارش باران در خوانسار ٠/٦
ميليمتر( شد .در روز هفتم بر شدت ناپايداريها )به شكل وزش باد( افزوده شد به طوريكه در بيشتر مناطق

استان ،وزش باد ،بيشتر از  ٢٠متر بر ثانيه بوده است.

شكل  .٥ارتفاع ژئوپتانسيﻠي )ژئوپتانسيل متر( و تاوايي نسبي )بر ثانيه(؛  ٥فروردين ١٤٠٠

شكل  .٦فشار متوسط تراز دريا )ميﻠيبار(؛  ٥فروردين ١٤٠٠
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به سبب قرار ﮔرفتن شاخص همرفتي  MJOدر طي اردبيهشت ماه  ١٤٠٠شرايط براي شكلﮔيري جريانات
همرفت مساعد شد .بيشتر در نواحي ديوار شرقي زاﮔرس و نيمه شمالي و شرق استان درﮔير جريانهاي همرفتي

شامل بارش رﮔباري ،رعد و برق ،تﮕرگ و تند بادهاي لحظهاي شد .اين شرايط با ادغام سامانههاي كم ارتفاع
در ﻻيههاي مياني جو تقويت شده و منجر به شكلﮔيري سيﻼب محلي در شهرستانهاي خوروبيابانك ،نايين،
اردستان ،كاشان و شرق اصفهان شد.

روزهاي نخست خرداد ماه در استان با ناپايداريهاي جوي كه بيشتر با وزش باد نسبتا شديد تا شديد همراه بود،
آغاز شد .شدت وزش باد در نيمه شمالي استان و مناطق شرقي با ﮔرد و خاك و كاهش ديد موقت همراه بود.

در اين دوره عبور رودباد جنب حارهاي با مركز  ٩٠متر بر ثانيه از سمت جنوب غربي به شمال شرقي؛ چرخش

شرق سوي ناوه حاصل از فعاليت يك مركز كم ارتفاع با مركز  ٥٧٢٠ژئوپتانسيل متر در نقشههاي مياني جو و
شكلﮔيري الﮕوهاي كم فشار با مركز  ١٠٠٥ميلي بار در نقشه سطح زمين مشاهده شد.

در دهه دوم خرداد ماه با شكلﮔيري يك الﮕوي بسته شده در عرضهاي مياني جو ،تقويت و شكلﮔيري
الﮕوهاي زودرس تابستانه در اكثر مناطق استان بهويژه مناطق شمال و غرب رخ داد.

 -٤-١تحﻠيل همديدي وضعيت جوي استان  -تابستان ١٤٠٠
طي تير ماه  ١٤٠٠به سبب استقرار و تقويت مركز پرارتفاع جنب حارهاي در ﻻيههاي مياني جو و همچنين
فعالعيت مركز كم فشار فصلي در سطح زمين شرايط افزايش دماي فراتر از نرمال در اكثر مناطق استان بهويژه

مناطق غرب ،شمال و مناطق مركزي استان محسوس و بين  ٢تا  ٣درجه سلسيوس ﮔزارش شد .از  ١١ام لغايت ١٣
ام تير ،با تزريق رطوبت درسطح زمين ،ناشي از فعاليت مانسون هند و همراهي با جريانات ناپايدار در ﻻيه مياني

جو ،ناشي از فعاليت يك ناوه در قسمتهاي شرقي ،شاهد فعاليت و شكلﮔيري جريانات همرفتي و بارشهاي
رﮔباري و رعد و برق در نيمه شرقي و جنوب استان بوديم .اين شرايط تا آخر تيرماه ادامه داشت.

در مرداد ماه بهويژه در اواسط هفته اول ،شاهد نفوذ جريانات پرفشار از عرضهاي باﻻ و نفوذ زبانههاي آن تا
قسمتهاي مركزي استان و هم زمان با آن نيز شاهد فعاليت مركز كم فشار در سطح زمين و ﮔسترش آن به
عرضهاي باﻻتر با هسته  ٩٩٠ميليباري بوديم .الﮕوي موجود سبب ايجاد شيو فشاري مناسبي در نيمه جنوبي

استان سمنان و شمال استان اصفهان و افزايش سرعت بادها با جهتهاي شمالي و شرقي شد.

درشهريور ماه  ١٤٠٠استان جو آرامي را سپري كرد .بررسي الﮕوهاي سينوپتيكي طي اين ماه نشان از استقرار
مركز پر ارتفاع جنب حارهاي در ﻻيههاي مياني جو و همچنين فعاليت جريانات كم فشار فصلي در منطقه دارد
كه پديده قابل توجهي را در استان ايجاد ننمود.
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 -٢تحﻠيﻠي بر وضعيت مخاطرات جوي استان  -سال آبي ١٣٩٩-١٤٠٠
 -١-٢پائيز ١٣٩٩
مهر ماه  :١٣٩٩در روز هيجدهم مهر ماه ،تقويت مركز پرفشار با هسته  ١٠٤٠ميليباري در منطقه سيبري ،نفوذ
زبانه پرفشار به استان و تقويت ناوه شرقيِ الﮕوي بندال وكشيده شدن آن تا غرب كشور ،همﮕرايي جريانات

شرقي و تقويت ناوه و شيو دمايي در سطح  ٨٥٠ميليباري ،در اكثر مناطق افزايش ابر و وزش بادهاي نسبتا شديد
تا شديد و در نيمه غربي استان و دامنههاي شرقي زاﮔرس بارشهاي رﮔباري و رعد و برق را موجب شد .ميزان
بيشينه بارشها در اين تاريخ در جدول ) (١آمده است.

جدول  .١بيشترين بارشهاي گزارش شده در استان اصفهان در تاريخ ١٣٩٩/٧/١٨
نام ايستگاه
ميزان بارش
)ميليمتر(

خوانسار

گلپايگان

دهق

داران

بوئين و مياندشت

علويجه

ميمه

٢٤/٤

١٠/٨

٨ /٨

٨

٦ /٦

٤ /٤

٢ /٤

پيشآﮔاهي ناپايداريهاي جوي در اين روز با صدور هشدار شماره  ٤٢سطح زرد از مركز پيشبيني استان
صورت ﮔرفت.

آبان ماه  :١٣٩٩در بيست روز اول اين ماه ،پايداري جوي در سطح استان و شرايط انباشت آﻻيندهها در كﻼن
شهر اصفهان ،شهرها و مناطق صنعتي حاكم بوده و هشدارهاي سطح زرد شماره  ٤٤و ٤٥در تاريخ ششم و

چهاردهم آبان در خصوص افزايش آﻻيندههاي صنعتي در كﻼنشهر اصفهان و مناطق صنعتي استان صادر شد.

ثبت ديد افقي پايين و غبارصبحﮕاهي در ايستﮕاههاي فرودﮔاه ،مباركه ،زرينشهر و شهر اصفهان؛ همچنين ثبت
شاخصهاي كيفيت هوا در ايستﮕاههاي سازمان حفاظت محيط زيست استان كه بهطور ميانﮕين در محدوده ١٤٠

تا ١٧٠بهويژه در ساعات اوليه روز در روزهاي متوالي قرار ﮔرفته بود ،مويد پايين بودن كيفيت هوا و ناسالم بودن
آن براي ﮔروههاي حساس و ﮔاهي ناسالم براي عموم بوده است.

آذر ماه  :١٣٩٩با ورود به آذر ماه تغيير الﮕوهاي بهطور مشهود مﻼحظه شده بهطوري كه هوايي نسبتا سرد بر
استان حكمفرما شد .از طرفي بهدليل ﮔذر سريع سامانههاي ناپايدار و استقرار متناوب جوي پايدار و سكون هوا،

مه آلودﮔي در سطح استان و در مناطق مركزي انباشت آﻻيندهاي جوي كامﻼ محسوس بود.

در اين ماه  ٧هشدار زرد و  ٥هشدار نارنجي در خصوص بارندﮔي ،كاهش دما و افزايش آﻻيندههاي صنعتي در
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كﻼنشهر اصفهان و مناطق صنعتي استان صادر شد .در اين ماه در مجموع  ١٠روز پر بارش و  ٥روز وزش باد
»نسبتا شديد« تا »شديد« وجود داشت .همچنين در نيمي از روزهاي اين ماه فراواني رخداد مه در استان وجود

داشت .فراواني روزهاي آلوده در مناطق مركزي قابل مﻼحظه بود بهطوري كه در بعضي از روزها پديده مه دود
نيز قابل مﻼحظه بود.
 -٢-٢زمستان ١٣٩٩
دي ماه  :١٣٩٩در دي ماه مخاطره جوي مهمي كه ميتوان به آن اشاره نمود تداوم الﮕوهاي جوي پايدار و
افزايش غلظت آﻻيندههاي جوي در كﻼنشهر اصفهان و مناطق صنعتي استان ميباشد؛ به طوري كه ده روز از
اين ماه شاخص ميانﮕين كيفيت هواي شهر اصفهان در شرايط ناسالم براي عموم و  ٧روز ناسالم براي ﮔروههاي
حساس بود .بيشترين عدد ميانﮕين شاخص آلودﮔي شهر اصفهان در روزهاي  ٢١و  ٢٢دي از سنجندههاي محيط
زيست ،به ترتيب به ميزان  ١٧٢و  ١٧٣ﮔزارش شد.

در دي ماه به دليل تداوم الﮕوهاي جوي پايدار و افزايش غلظت آﻻيندههاي جوي ٥ ،هشدار سطح زرد و ٤
هشدار سطح نارنجي از مركز پيشبيني و پيش آﮔاهي اداره كل هواشناسي استان اصفهان جهت اطﻼع رساني به

دستﮕاههاي ذي ربط و عموم مردم صادر شد.
بهمن ماه  :١٣٩٩در طول اين ماه  ٤هشدار سطح زرد هواشناسي در خصوص آلودﮔي هوا در تاريخهاي
 ٩٩/١١/٤و  ٩٩/١١/١٤و  ٩٩/١١/١٦و  ٩٩/١١/٢٢و يك هشدار سطح نارنجي در همين خصوص در تاريخ
 ٩٩/١١/٧صادر شد .همچنين  ٤هشدارسطح زرد در خصوص بارش و وزش بادهاي شديد؛ يك هشدار نارنجي
در تاريخ  ٩٩/١١/٢٧در خصوص وزش باد شديد و در نهايت ،هشدار زرد در تاريخ  ٩٩/١١/٢٨در خصوص
كاهش محسوس دما صادر شد.

اسفند ماه  :١٣٩٩براي اين ماه  ٥هشدار سطح زرد هواشناسي و  ٤هشدار سطح نارنجي هواشناسي به منظور
اطﻼع رساني و پيشآﮔاهي براي پيشﮕيري از خسارات احتمالي صادر شده است كه به طور خﻼصه در جدول

) (٢آورده شده است.
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جدول  .٢نوع هشدار و مخاطرات جوي در اسفند ماه ١٣٩٩
نوع مخاطره

نوع هشدار

تاريخ صدور

زمان اعتبار

سطح زرد

٩٩/١١/٢٨

 ٩٩/١١/٣٠تا ٩٩/١٢/٢

كاهش دما

سطح زرد

٩٩/١١/٤

 ٩٩/١٢/٦تا ٩٩/١٢/٧

بارش باران و برف ،ﮔاهي همراه با وزش باد شديد و كاهش ديد

 ٩٩/١٢/٧تا ٩٩/١٢/٩

كاهش نسبي دما بين  ٧تا  ١٠درجه سانتيﮕراد

سطح زرد

٩٩/١٢/٩

 ٩٩/١٢/١٠تا ٩٩/١٢/١١

بارش باران و برف ،ﮔاهي همراه با رﮔبار و رعد و برق

سطح زرد

٩٩/١٢/١٢

 ٩٩/١٢/١٤تا ٩٩/١٢/١٥

بارش باران در ارتفاعات و مناطق سردسير برف ،احتمال رﮔبار و رعد و برق

سطح نارنجي

٩٩/١٢/١٤

 ٩٩/١٢/١٤تا ٩٩/١٢/١٥

سطح زرد

٩٩/١٢/١٨

سطح نارنجي

٩٩/١٢/٢٠

سطح زرد

٩٩/١٢/٢٦

وزش باد شديد و احتمال وقوع تند باد لحظه اي
در برخي مناطق همراه با ﮔرد و خاك و طوفان محلي

 ٩٩/١٢/٢١تا ٩٩/١٢/٢٣

بارش باران و برف ،احتمال رﮔبار و رعد و برق

 ٩٩/١٢/٢٢تا ٩٩/١٢/٢٢

وزش باد شديد ،ﮔاهي طوفان لحظه اي

 ٩٩/١٢/٢٢تا ٩٩/١٢/٢٤

افت محسوس دما بين  ٨تا  ١٠درجه

 ٩٩/١٢/٢١تا ٩٩/١٢/٢٣

بارش برف و باران ،ﮔاهي بهصورت رﮔبار و رعدوبرق

 ٩٩/١٢/٢١تا ٩٩/١٢/٢٣

وقوع تندبادهاي لحظهاي و ﮔردوخاك

 ٩٩/١٢/٢٨تا ٩٩/١٢/٢٩
 ٩٩/١٢/٢٧تا ٩٩/١٢/٢٨

وزش باد شديد و احتمال وقوع تند باد لحظه اي
در برخي مناطق همراه با ﮔرد و خاك و طوفان محلي
رﮔبار موقت باران و احتمال رعد و برق

 -٣-٢بهار ١٤٠٠
فروردين  :١٤٠٠براي اين ماه  ٥هشدار سطح زرد هواشناسي و  ٤هشدار سطح نارنجي هواشناسي به منظور اطﻼع
رساني و پيشآﮔاهي براي پيشﮕيري از خسارات احتمالي صادر شده است كه به طور خﻼصه در جدول )(٣

آورده شده است.

ارديبهشت  :١٤٠٠براي اين ماه  ٦هشدار سطح زرد و  ٤هشدار سطح نارنجي هواشناسي به منظور اطﻼع رساني و
پيشآﮔاهي براي پيشﮕيري از خسارات احتمالي صادر شده كه به طور خﻼصه در جدول ) (٣آورده شده است.
خرداد  :١٤٠٠براي اين ماه  ٦هشدار سطح زرد هواشناسي و  ٤هشدار سطح نارنجي هواشناسي به منظور اطﻼع
رساني و پيشآﮔاهي براي پيشﮕيري از خسارات احتمالي صادر شده كه به طور خﻼصه در جدول) (٣آورده
شده است.
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جدول  .٣نوع هشدار و مخاطرات جوي در بهار ١٤٠٠
نوع

هشدار
سطح زرد

تاريخ

صدور
١٤٠٠/١/١

زمان اعتبار
 ١٤٠٠/١/٤تا ١٤٠٠/١/٦

نوع مخاطره
وزش باد شديد و احتمال وقوع تند باد لحظهاي

در برخي مناطق همراه با ﮔرد و خاك و طوفان محلي

منطقه اثر مخاطره پس از وقوع
كليه شهرستانهاي با كاهش ديد افقي

 ١٤٠٠/١/٥تا ١٤٠٠/١/٦

رﮔبار موقت باران و احتمال رعدوبرق

مناطق غرب و شمال

١٤٠٠/١/٣

 ١٤٠٠/١/٤تا ١٤٠٠/١/٦

وزش باد شديد تا خيلي شديد

اكثر شهرستانهاي استان و شدت در نيمه شرقي

١٤٠٠/١/٥

 ١٤٠٠/١/٨تا ١٤٠٠/١/١٠

كاهش محسوس دما

١٤٠٠/١/٥

١٤٠٠/١/٧

١٤٠٠/١/١٠

 ١٤٠٠/١/١٣تا ١٤٠٠/١/١٤

١٤٠٠/١/١١

١٤٠٠/١/١٤

سطح زرد

١٤٠٠/١/١٤

 ١٤٠٠/١/١٤تا ١٤٠٠/١/١٦

كاهش محسوس دما

سطح زرد

١٤٠٠/١/١٨

 ١٤٠٠/١/٢٠تا ١٤٠٠/١/٢٢

رﮔبار باران ﮔاهي رعدوبرق و وزش باد شديد موقتي

مناطق غرب  ،شمال و جنوب

١٤٠٠/١/٢٢

وزش باد شديد و وقوع توفان لحظهاي

اكثر شهرستان استان

سطح زرد

١٤٠٠/٢/١

 ١٤٠٠/٢/٣تا ١٤٠٠/٢/٥

ناپايداري همرفتي

مناطق شرق و شمال استان

سطح زرد

١٤٠٠/٢/٥

 ١٤٠٠/٢/٦تا ١٤٠٠/٢/٧

ناپايداري همرفتي

مناطق شرق و شمال استان

سطح زرد

١٤٠٠/٢/٨

 ١٤٠٠/٢/٩لغايت ١٤٠٠/٢/٩

ناپايداري همرفتي

مناطق شرق و شمال استان

سطح زرد

١٤٠٠/٢/١١

ناپايداري همرفتي

مناطق شرق و شمال استان

سطح زرد

١٤٠٠/٢/١٦

ناپايداري همرفتي

مناطق شرق و شمال استان

سطح زرد

١٤٠٠/٢/٢٠

ناپايداري همرفتي

مناطق شرق و شمال استان

تشديد شرايط ناپايداري همرفتي

مناطق شرق و شمال استان

تشديد شرايط ناپايداري همرفتي

مناطق شرق و شمال استان

تشديد ناپايداري همرفتي

مناطق شرق و شمال استان

سطح

نارنجي

سطح زرد
سطح
نارنجي
سطح زرد
سطح

نارنجي

سطح

نارنجي

سطح

نارنجي

سطح

نارنجي

سطح

١٤٠٠/٢/١٢
١٤٠٠/٢/١٨
١٤٠٠/٢/٢٠

١٤٠٠/٢/١٤

 ١٤٠٠/٢/١٨لغايت
١٤٠٠/٢/٢٠

 ١٤٠٠/٢/٢٢لغايت
١٤٠٠/٢/٢٤

 ١٤٠٠/٢/١٣لغايت
١٤٠٠/٢/١٤

 ١٤٠٠/٢/١٨لغايت
١٤٠٠/٢/١٨

 ١٤٠٠/٢/٢٠لغايت
١٤٠٠/٢/٢٠

 ١٤٠٠/٢/٢٣لغايت

شمال

وزش باد شديد و احتمال وقوع تند باد لحظهاي
در برخي مناطق همراه با ﮔرد و خاك و طوفان محلي
وزش باد شديد و احتمال وقوع تند باد لحظهاي

در برخي مناطق همراه با ﮔرد و خاك و طوفان محلي
وزش باد شديد و احتمال وقوع تند باد لحظهاي

در برخي مناطق همراه با ﮔرد و خاك و طوفان محلي

اكثر شهرستانهاي استان و شدت در نيمه شرقي

مناطق شرق  ،شمال و مناطق مركزي استان

مناطق شرق  ،شمال شرق
اكثر مناطق استان و كاهش دما بين  ٧تا  ١٠درجه در
نواحي شمال و غرب استان

تشديد ناپايداري همرفتي

مناطق شرق و شمال استان

سطح زرد

١٤٠٠/٣/١

 ١٤٠٠/٣/٢لغايت ١٤٠٠/٣/٢

وزش باد شديد و تند باد لحظهاي

اكثر شهرستانهاي استان

سطح زرد

١٤٠٠/٣/٣

 ١٤٠٠/٣/٤لغايت ١٤٠٠/٣/٥

وزش باد شديد و تند باد لحظهاي

اكثر شهرستانهاي استان

سطح زرد

١٤٠٠/٣/١١

نارنجي

١٤٠٠/٢/٢٢

 ١٤٠٠/٢/١٢لغايت

اكثر مناطق استان و بيشترين كاهش دما نواحي غرب و

١٤٠٠/٢/٢٥

 ١٤٠٠/٣/١٣لغايت
١٤٠٠/٣/١٤

اكثر شهرستانها و شدت در غرب و شمال

افزايش نسبي دما
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 -٣-٢تابستان ١٤٠٠
تير  :١٤٠٠براي اين ماه  ٤هشدار سطح زرد هواشناسي به منظور اطﻼع رساني و پيشآﮔاهي براي پيشﮕيري از
خسارات احتمالي صادر شده كه به طور خﻼصه در جدول ) (٤آورده شده است.
مرداد  :١٤٠٠براي اين ماه  ٣هشدار سطح زرد هواشناسي به منظور اطﻼع رساني و پيشآﮔاهي براي پيشﮕيري
از خسارات احتمالي صادر شده كه به طور خﻼصه در جدول ) (٤آورده شده است.
جدول  .٤نوع هشدار و مخاطرات جوي در تابستان ١٤٠٠
نوع هشدار
سطح زرد
شماره ١٥
سطح زرد
شماره ١٦
سطح زرد
شماره ١٧
سطح زرد
شماره ١٨
سطح زرد
شماره ١٩
سطح زرد
شماره ٢٠
سطح زرد
شماره ٢١

تاريخ
صدور
١٤٠٠/٤/١٢
١٤٠٠/٤/٢١
١٤٠٠/٤/٢٣
١٤٠٠/٤/٢٦
١٤٠٠/٥/٣
١٤٠٠/٥/١٢
١٤٠٠/٥/٢٣

نوع مخاطره

زمان اعتبار

منطقه اثر مخاطره

 ١٤٠٠/٤/١٢لغايت

وزش باد نسبتا شديد تا شديد

مناطق شرق  ،شمال شرق و

١٤٠٠/٤/١٣

و وقوع پديده ﮔرد و خاك

منطقه مركزي

 ١٤٠٠/٤/٢١لغايت

وزش باد نسبتا شديد تا شديد

مناطق شرق  ،شمال شرق و

١٤٠٠/٤/٢٤

و وقوع پديده ﮔرد و خاك

منطقه مركزي

 ١٤٠٠/٤/٢٥لغايت

وزش باد نسبتا شديد تا شديد

مناطق شرق  ،شمال شرق و

١٤٠٠/٤/٢٦

و وقوع پديده ﮔرد و خاك

منطقه مركزي

رﮔبار باران و رعد و برق

نيمه جنوب و شرق استان

 ١٤٠٠/٤/٢٦لغايت
١٤٠٠/٤/٢٧
 ١٤٠٠/٥/٤لغايت
١٤٠٠/٥/٥

وزش باد نسبتا شديد تا شديد؛ وقوع پديده ﮔرد و خاك

مناطق شرقي ،شمال شرقي و
مركزي

 ١٤٠٠/٥/١٣لغايت

رﮔبارباران و رعد و برق ،وزش باد شديد موقتي و در

مناطق غربي و نيمه جنوبي

١٤٠٠/٥/١٥

مناطق مستعد احتمال بارش تﮕرگ

استان

 ١٤٠٠/٥/٢٣لغايت
١٤٠٠/٥/٢٤

وزش باد نسبتا شديد تا شديد؛ وقوع پديده ﮔرد و خاك

مناطق شرقي ،شمال شرقي و
مركزي

شهريور  :١٤٠٠در اين ماه با توجه به جو آرام استان ،نياز به صدور هشدار و اطﻼعيه جوي نبوده است.

١١

سالنامه ١٣٩٩-١٤٠٠

اداره كل هواشناسي استان اصفهان

 -٣تحﻠيﻠي بر وضعيت دماي استان در سال آبي ١٣٩٩-١٤٠٠
 -١-٣اطﻼعات دماي استان و مقايسه با بﻠند مدت
در جدول ) (٥اطﻼعات دماي كمينه ،بيشينه و ميانﮕين در سال زراعي  ،١٣٩٩ -١٤٠٠بلند مدت و اختﻼف اين

سال نسبت به بلند مدت براي شهرستانهاي استان اصفهان نمايش داده شده است .دماي حداقل استان اصفهان ١١

درجه سلسيوس بوده كه در مقايسه با بلند مدت  ١/٣درجه سلسيوس ﮔرمتر شده؛ دماي حداكثر استان نيز ٢٥

درجه سلسيوس بوده كه نسبت به بلند مدت  ٢درجه سلسيوس ﮔرمتر شده است.

در كليه شهرستانهاي استان اصفهان ،دماي كمينه و بيشينه در سال زراعي  ١٣٩٩ -١٤٠٠نسبت به بلند مدت
افزايش داشته است .بيشترين افزايش دماي كمينه نسبت به بلند مدت در شهرستان فريدونشهر  ٢/٧درجه

سلسيوس بوده است.

بيشترين افزايش دماي بيشينه نيز نسبت به بلند مدت در شهرستانهاي خوانسار  ٣/٥و فريدونشهر  ٣/٤درجه
سلسيوس بوده است.

در اين دوره زماني ،در شهرستان اصفهان دماي كمينه  ٠/٧و دماي بيشينه  ١/٧درجه سلسيوس نسبت به بلند مدت
افزايش داشته است.

١٢

سالنامه ١٣٩٩-١٤٠٠

اداره كل هواشناسي استان اصفهان

جدول  .٥اطﻼعات دما در سال زراعي ١٣٩٩ -١٤٠٠؛ استان اصفهان

١٣

سالنامه ١٣٩٩-١٤٠٠

اداره كل هواشناسي استان اصفهان

 -٢-٣دماهاي حدي استان و مقايسه با بﻠندمدت
در جدول ) (٦اطﻼعات دماي كمينه و بيشينه مطلق ايستﮕاههاي استان اصفهان در سال زراعي ١٣٩٩ -١٤٠٠
نمايش داده شده است .بيشينه مطلق شهر اصفهان در اين سال  ٤٢/٥درجه سلسيوس و كمينه مطلق اصفهان ٨/٨

درجه سلسيوس زير صفر بوده است .بيشينه مطلق دما در تير ماه و كمينه مطلق در دي ماه در شهرستانهاي استان
رخ داده است.

بيشترين دماي حداكثر در سال زراعي  ١٣٩٩ -١٤٠٠در ايستﮕاه خوروبيابانك  ٤٧/٣درجه سلسيوس و حداقل
مطلق نيز در ايستﮕاه فريدونشهر  ١٥/١درجه سلسيوس زير صفر به ثبت رسيده است.

جدول  .٦دماي كمينه مطﻠق و بيشينه مطﻠق شهرستانهاي استان اصفهان در سال زراعي ١٣٩٩ -١٤٠٠
رديف

شهرستان

كمينه مطﻠق دي

بيشينه مطﻠق تير

١

اصفهان )ازنسنجي(

- ٨/ ٨

٤٢/٥

٢

اردستان

- ٤/ ٤

٤٤

٣

خوروبيابانك

- ٤/ ١

٤٧/٣

٤

داران

-١٢/٨

٣٦

٥

فرودگاه شهيدبهشتي

-١٣/٢

٤١/٤

٦

شهرضا

-١٢/٢

٣٩/٦

٧

كاشان

- ٥/ ٢

٤٦/٦

٨

گﻠپايگان

- ٨/ ٤

٣٩/٤

٩

ميمه

-١٥/٠

٣٧/٤

١٠

نايين

-٩/٠

٤١/٢

١١

نطنز

- ٦/ ٤

٤٠/٢

١٢

نجف آباد

- ٧/ ٤

٤١/٢

١٣

كبوترآباد

-٩/٣

٤٢/٤

١٤

سميرم

-٩/٧

٣٥/٢

١٥

مورچه خورت

-٩/٥

٤١/٤

١٦

فريدونشهر

-١٥/١

٣٤/٨

١٧

زرين شهر

-١١/٦

٤٢/٦

١٨

خوانسار

-١٣/٠

٣٥/٦

١٩

ورزنه

-١٢/١

٤٣/٢

٢٠

مباركه

-١٠/٠

٤١/٤

٢١

چادگان

-١٥/٠

٣٦/٢

١٤

سالنامه ١٣٩٩-١٤٠٠

اداره كل هواشناسي استان اصفهان

 -٣-٣پهنهبندي ميانگين دماي شهرستانهاي استان
در شكل ) (٧پهنهبندي دماي ميانﮕين استان در سال زراعي  ١٣٩٩ -١٤٠٠نمايش داده شده است .مطابق شكل
دماي ميانﮕين در نواحي شرقي ،شمالي و مركزي استان بيشتر بوده و با حركت به سمت غرب و جنوب استان،

مطابق با اقليم مناطق ،ميانﮕين دما كاهش مييابد .ميانﮕين دماي استان  ١٨درجه سلسيوس؛ بيشترين ميانﮕين دما
در شهرستان خوروبيابانك  ٢١/٢و كمترين ميانﮕين دما در شهرستان فريدونشهر  ١٢/٢درجه سلسيوس بوده است

)جدول .(٥

شكل  .٧پهنهبندي دماي ميانگين سال زراعي  ١٣٩٩ -١٤٠٠در استان اصفهان

١٥

سالنامه ١٣٩٩-١٤٠٠

اداره كل هواشناسي استان اصفهان

 -٤-٣پهنهبندي اختﻼف دماي ميانگين شهرستانهاي استان نسبت به بﻠند مدت
در شكل ) (٨پهنهبندي اختﻼف دماي ميانﮕين با بلند مدت استان در سال زراعي  ١٣٩٩ -١٤٠٠نمايش داده شده
است .بيشترين افزايش دماي ميانﮕين نسبت به بلند مدت در اين بازه زماني در شهرستانهاي فريدونشهر ،٣/١
بوئينمياندشت  ٣و خوانسار  ٢/٩درجه سلسيوس بوده است )جدول .(٥

دماي ميانﮕين شهرستان اصفهان نسبت به بلند مدت در در سال زراعي  ١٣٩٩ -١٤٠٠برابر  ١٨درجه سلسيوس

بوده و نسبت به بلند مدت ) ١٦/٦درجه سلسيوس( در اين بازه زماني  ١/٦درجه سلسيوس افزايش داشته است

)جدول .(٥

شكل  .٨اختﻼف دماي ميانگين سال زراعي  ١٣٩٩ -١٤٠٠با بﻠند مدت در استان اصفهان

١٦

سالنامه ١٣٩٩-١٤٠٠

اداره كل هواشناسي استان اصفهان

 -٤تحﻠيﻠي بر وضعيت بارش استان در سال آبي ١٣٩٩-١٤٠٠
 -١-٤اطﻼعات بارش استان و مقايسه با سال گذشته و بﻠند مدت
مطابق آمار جدول ) ،(٧بارش كل استان اصفهان در سال زراعي  ،١٣٩٩ -١٤٠٠برابر با  ١١٠/٣ميليمتر بوده كه
نسبت به آمار بلند مدت در مدت مشابه ) ١٥٨/٤ميليمتر( ٣٠/٤ ،درصد كاهش داشته است.

جدول  .٧اطﻼعات بارش استان و شهرستانهاي استان اصفهان در سال آبي ١٣٩٩ -١٤٠٠

١٧

سالنامه ١٣٩٩-١٤٠٠

اداره كل هواشناسي استان اصفهان

مطابق آمار جدول ) ،(٧در كليه مناطق و شهرستانهاي استان اصفهان در سال زراعي  ١٣٩٩ -١٤٠٠نسبت به بلند

مدت ،كاهش بارش وجود داشته است .شهرستان كاشان با  ٤٩درصد )معادل  ٩٥/٤ميليمتر كاهش بارش(
بيشترين كاهش بارش را نسبت به آمار بلند مدت در اين دوره زماني ،در استان به خود اختصاص داده است.

همچنين در شهرستان فريدونشهر نيز كاهش بارش نسبت به بلند مدت  ٢٤٦/٤ميليمتر )معادل  ٤١/٥درصد( بوده
است.

 -٢-٤درصد تأمين بارش سال آبي  ١٣٩٩ -١٤٠٠در استان
در نمودار ) (١درصد تامين بارش در سال آبي  ١٣٩٩ - ١٤٠٠براساس اعداد آخرين ستون جدول ) ،(٧با بلند
مدت مقايسه شده است .مطابق اين نمودار ،درصد تامين سال آبي استان تنها  ٦٩/٦بوده و در شهرستانهاي

كاشان  ،٥١آران و بيدﮔل  ،٥٤/١خمينيشهر  ٥٥/١و بوئين و مياندشت  ٥٦/٦بوده است.

نمودار  .١مقايسه درصد تامين بارش سال آبي  ١٣٩٩ -١٤٠٠با بﻠند مدت در شهرستانهاي استان اصفهان

١٨

سالنامه ١٣٩٩-١٤٠٠

اداره كل هواشناسي استان اصفهان

 -٣-٤پهنهبندي مجموع بارش استان در سال آبي ١٣٩٩ -١٤٠٠
در شكل ) (٩بارش تجمعي استان در سال آبي  ١٣٩٩ -١٤٠٠نمايش داده شده است .مطابق اين شكل ،بـارش در

مناطق غربي ،جنوبي و مركزي استان بيشتر بوده و با حركت به سمت نواحي شرقي و شمالي ،از ميـزان بارنـدﮔي
كم ميشود.

شكل  .٩پهنهبندي بارش تجمعي سال آبي ١٣٩٩ -١٤٠٠؛ استان اصفهان

١٩

سالنامه ١٣٩٩-١٤٠٠

اداره كل هواشناسي استان اصفهان

 -٥تحﻠيﻠي بر وضعيت خشكسالي استان در سال آبي ١٣٩٩-١٤٠٠
تا پايان شهريور ماه  ١٤٠٠به جز مناطق محدودي از شمال ،شمال غربي و شمال شرقي كه وضعيت نرمـال دارنـد،
كليه مناطق استان دچار درجات متفاوتي از خشكسالي از خفيف تا بسيار شديد ميباشد )شكل  .(١٠ﻻزم به ذكـر
است كه مناطق محدودي كه وضعيت نرمال دارند شامل مناطق لم يزرع و بياباني استان هستند .شدت خشكسـالي

در مناطق مركزي به مراتب شديدتر از ساير نقاط استان است و كليه شهرسـتانهـاي اسـتان بـه درجـات متفـاوتي
دچار خشكسالي ميباشند .ترسالي خفيف نيز در مناطق بسـيار محـدودي از غـرب و شـمال اسـتان قابـل مشـاهده
است.

شكل  .١٠پهنهبندي خشكسالي هواشناسي در سطح استان تا پايان شهريور ١٤٠٠

٢٠

سالنامه ١٣٩٩-١٤٠٠

اداره كل هواشناسي استان اصفهان

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

 -٢همكاران مركز تحقيقات هواشناسي كاربردي همچنين از سركار خانم اكرم پرنده ،آقاي نويد

حاجيبابائي و تمامي همكاران استاني كه به نحوي در تهيه اطﻼعات ﻻزم براي تدوين آن نقش داشتند

سپاسﮕزاري و تقدير مينمايند.
همكاران اين شماره:

 -١مينا معتمدي
 -٢سيمين باقري

 -٣سيد مسعود مصطفوي داراني
با مسئوليت :ليﻼ اميني

٢١

