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یده   : چ

 افزايش درصد 87مهرماه  بلندمدت به نسبت كه است متر ميلي 3,9 برابردر استان 1397مهرماه  بارش وزني ميانگين
ميليمتر مي باشد و در مهرماه سال گذشته  2,2الزم به ذكر است كه ميانگين بارش مهرماه در استان برابر با  .است داشته

اكثر مناطق استان بارشهاي نرمال خود را دريافت كردند گرچه اين  97، طي مهرماه بارشي در استان دريافت نگرديد.
  استان نبوده است. موثر  آبي هاي سرچشمهاز بارشها 

هاي  فعاليت سامانه  1397آبان ماه تا اواسط آذر رود، از نيمه دوم  هاي عددي انتظار مي براساس خروجي مدل
بيني  پيشنرمال  از كمترها  اهش بارشماه كو طي دي  ذرآاز اواسط  ، خواهد بودمناسب جوي بر روي استان 

سال گذشته ودر حد نرمال و  هاي آبي بيشتر از پاييز در استان و سرچشمه 97 هاي پاييز مجموع بارشدر  .شود مي
گردد. در  نيز ميزان بارش در حد نرمال و كمتر از نرمال پيش بيني مي 97كمي باالتر از نرمال خواهد بود. در زمستان 

مدت خواهد بود د بلندهاي آبي در فصول پاييز و زمستان جاري در ح يزان بارش در سطح استان و سرچشمهمجموع م
سال گذشته  50كه ركورد كم بارشي  96ولي با توجه به كمبود بارش سال زراعي گذشته به ويژه در پاييز و زمستان 

  .، همچنان خشكسالي در سال آبي جاري قوياً محسوس خواهد بودرا داشته است و وضعيت فعلي منابع آبي
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ماه  بارش ھان   تان ا   ١٣٩٧ا
 بلندمدت به نسبت كه است متر ميلي 3,9 برابردر استان 1397مهرماه  بارش وزني ميانگينبا شروع سال زراعي جديد  

ميليمتر مي باشد و  2,2الزم به ذكر است كه ميانگين بارش مهرماه در استان برابر با  .است داشته افزايش درصد 87مهرماه 
  نگرديد. در مهرماه سال گذشته بارشي در استان دريافت

گاهبار A ماه ش  ا تان   یک  ا وپ   ی 

  
  

ميمه (با ايستگاه ميليمتر بارش ثبت گرديده است.  1,7سنجي شهر اصفهان  در مهرماه سال زراعي جاري در ايستگاه ازن
خوربيابانك بدون بارش دريافتي استان را داشته است. طي اين مدت تنها ايستگاه بارش  ميليمتر) بيشترين 18,9بارش 
متر  يليم 11,2در مهرماه برابر با  رود همچنين ميزان بارش در ايستگاه كوهرنگ به عنوان سرچشمه زاينده .است بوده
   .درصد از ميانگين بلندمدت خود كمتر است 51كه  باشد مي
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ورماه  بارش  ھان   تان ا     ا
دهد كه در سال زراعي جاري اين استان در رتبه  هاي كشور نشان مي مقايسه بارش مهرماه استان اصفهان با ساير استان

  دهم پربارشي كشور نسبت به بلندمدت قرار دارد و نسبت به بارش سال گذشته در جايگاه ششم است. 
  

  
  

د ند شا  ب دت  ه با  قا ی   یا رات بارش    تصد 
  

هايي فراتر از نرمال در سطح استان  بارش هاي استان، در اكثر ايستگاه با توجه به شروع سال زراعي جديد در اولين ماه،
در اين ماه تنها در ايستگاه خوروبيابانك هيچ  هاي قبلي نيز عنوان شده بود. بيني فصلي شماره در پيش گرديد كهدريافت 

شهر كمتر از نرمال مهرماه بارش دريافت  هاي شهرضا، مباركه، اصفهان، فريدونشهر و زرين بارشي ثبت نگرديد و ايستگاه
 درصد از كل بارش ساالنه1,1ست كه ميانگين بلندمدت بارش دريافتي مهرماه استان اصفهان  الزم به ذكر ا اند. كرده
  است.
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ن   دمای  یان تالف    ه:   ٩٧ماه    ا ذ دت  و سال  ند ه  با  ب قا   
درجه  0,6گراد بود كه در مقايسه با بلندمدت آن درجه سانتي 18,4برابر  97 ماهمهرميانگين دماي استان اصفهان در 

است. دامنه ميانگين تر شده گراد گرمدرجه سانتي 0,3، در همين بازه زمانيهم  96نسبت به سال تر و گراد گرمسانتي
) در نوسان بوده فريدونشهرگراد (سانتي درجه 14,5) تا خوروبيابانكگراد (سانتي درجه 23,3استان بين  97ماه مهردماي 

هاي ايستگاه اكثركه دهد  نشان مينسبت به بلندمدت آن در همين بازه زماني  97ماه مهراست. مقايسه ميانگين دماي 
تنها ايستگاه خوانسار داراي اند. در نايين داشتهگراد درجه سانتي 0,1تا ورزنه در  1,8استان داراي افزايش دمايي بين 

نسبت به بلندمدت خود داشته است. ايستگاههاي شرق اصفهان (فرودگاه گراد درجه سانتي 0,2كاهش دمايي به ميزان 
 20,3امسال  ماهمهر ميانگين دماي شهر اصفهان درند. دبهشتي نوسان دمايي نداشته اشهيد بهشتي)، مورچه خورت و شهي

 0,1هم  تر و نسبت به سال گذشتهگرمگراد درجه سانتي 1,2گراد بود كه در مقايسه با ميانگين بلندمدت سانتي  درجه
  است.  تر شدهگرم گراددرجه سانتي
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قاد دما  ی    :٩٧ماه   ر
و باالترين دماي ثبت گراد درجه سانتي 3 دمايكمينه با ميمه ترين دماي ثبت شده مربوط به ايستگاه پايين 97ماه مهر در

گزارش شده است. حداكثر دمايي را كه شهر اصفهان گراد درجه سانتي  37,4شده متعلق به خوروبيابانك با بيشينه دماي 
ميانگين دماي شهر است. ه گراد بوددرجه سانتي 8,8ترين دماي آن و پايين گراددرجه سانتي 33,4در اين ماه تجربه كرد 

  بوده است.  گراددرجه سانتي 20,3ماه مهراصفهان در 
  

  
  

ھان  ی ا نا وا گاه  A وا  ا ت    :  ٩٧  ماهش 
هاي جوي هواشناسي اصفهان (مجموعه اداري غدير) در  با توجه به اطالعات ثبت شده در ايستگاه سنجش آالينده

روز سالم بوده است.  28و  پاكروز هواي  2اين ماه شامل: ، شاخص كيفيت هوا در همانند ماه گذشته ماه سال جاريمهر
ي مسوول دي اكسيد  آاليندهدرصد از روزهاي ماه،  30 مشخص شد كه 97 ماهمهرهاي مختلف در  با بررسي آالينده

است.  ي مسوول بوده بعنوان آالينده )PM2,5ميكرون ( 2,5ذرات معلق با قطر كمتر از نيتروژن بوده و بقيه روزها، 
 ميكروگرم بر مترمكعب بوده كه 7/22ماه مهر) در PM2,5ميكرون ( 2,5ميانگين غلظت ذرات معلق با قطر كمتر از 

  باشد. از حد مجاز مي ترايينپ
  مطلوب بوده است.هوا در شرايط ، امسال ، مهرماهدر مجموع
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ذخيره  آوري،
ده دارد. سنجند

ميزان رط   باد،
هايو سنجنده

برف و يخ و 
ت آمده از
ده و يك سيس

جوي -اياده
ر اخطاريه و

گروههاي حساس ي

كار جمع آ  ،
ها را بر عهده

ت و سرعت
 مقدار بارش 
يزان پوشش ب

طالعات بدست
يگر ادغام شد
يني رقومي جا
جوي و صدو

ناسالم براي            

اي،جادهسي 
توسط سنجند

شار هوا، سمت
حاضر، نوع و
عمق جاده، مي

اط مي باشند.
اي با يكدجاده

دلهاي پيش بي
هاي جش بيني

     سالم           

  جاده ای:
العات هواشنا

گيري شده تزه
 دماي هوا، فش
پديده هواي ح
ماي سطح و ع

اي را مجاده
هاي جسنجنده

ي پيشرفته و مد
ن تهيه و پيش

      پاك 
  

ی ج نا وا گاه  A
سامانه اطال
طالعات انداز

دار ثبت عهده
ابليت ديد و پ

گيري دمندازه
ودن سطح ج
هواشناسي و س

ايجاده -جوي
سازد و امكان
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اي در طول مسير در رابطه با شدت و سرعت باد، سامانه هاي جوي بارش زا (اعم از مخصوص هواشناسي جاده
رعد و برق و ساير  مناطق طوفانهاي مختلف همراه با  ، تگرگ و ...) و بارشهاي مايع، بارشهاي منجمد به صورت برف

  نمايد.هاي مخرب را مشخص ميپديده
  

ی جاده نا وا گاه  A ن:ا   ای دو 
طول گردنه دولت قرين چهار سميرم در جنوب استان اصفهان قرار دارد.  -گردنه دولت قرين: در بزرگراه شهرضا

 32درجه و  31ثانيه طول شرقي و  54دقيقه و  36درجه و  51. اين ايستگاه داراي موقعيت جغرافيايي كيلومتر است
    ثانيه عرض شمالي است. 57دقيقه و 

ن: ه دو  م    اق
 محاسبه گرديده خشك اي دولت قرينايستگاه هواشناسي جادهوهواي آبدومارتن، طبق طبقه بندي اقليمي  بر
اي دولت قرين نزديك ايستگاه حادهشمسي)، ميانگين ساالنه دماي  1396-1397هاي آماري (. بر اساس بررسياست

سال يعني در ماه  گراد (درجه سلسيوس) است. در اين ايستگاه ميانگين دماي هوا در سردترين ماهدرجه سانتي 11به 
گراد است. اختالف دماي درجه سانتي 22باشد، سال كه ماه تير مي گراد و در گرمترين ماهدرجه سانتي 2/0بهمن 

گراد است. در طول اين دوره آماري، باالترين دماي ثبت درجه سانتي 22ن ماه سال نزديك به گرمترين و سردتري
گراد درجه سانتي 3/13ترين دماي ثبت شده هم گراد است كه در تيرماه اتفاق افتاده و پاييندرجه سانتي 3/32شده 

يخبندان آبان و تاريخ خاتمه آن فروردين ترين تاريخ شروع زير صفر بود كه در بهمن ماه اتفاق افتاده است. زودرس
كيلو ژول بر مترمربع و  535باشد. در ايستگاه دولت قرين بيشترين تابش كلي خورشيد در ماه تير با ميانگين ماه مي

باشد. ميانگين جمع ساالنه تابش كيلو ژول بر مترمربع مي 7/190كمترين تابش كلي خورشيد در ماه بهمن با ميانگين 
  كيلو ژول بر مترمربع است. 5/4444شيد نزديك به كلي خور
متر است. ميلي 141ترين ماه سال در ايستگاه دولت قرين ماه ارديبهشت است. مجموع بارش ساالنه آن پرباران

ماه از سال داراي بارندگي است. بر طبق  8بارندگي در اين ايستگاه از ماه آبان شروع و تا خرداد ادامه دارد يعني 
آمبروترميك، طول دوره خشكسالي در اين ايستگاه از اوايل تيرماه شروع شده و تا اواخر مهر ادامه دارد. منحني 

  شود. يعني حدود چهارماه از سال ميزان دما بيشتر از مقدار بارش بوده كه تحت عنوان دوره خشكي مطرح مي
بيشترين ميزان روطوبت نسبي آن در  درصد است. 32ميانگين ماهانه رطوبت نسبي هوا طبق آمار اين ايستگاه 

توان گفت در ماههاي باراني و سرد سال ميزان ماههاي ارديبهشت و آذر اتفاق افتاده است. به طور خالصه مي
  آيد.نسبي كم و بيش باالست و برعكس در فصل تابستان مقادير آن پايين ميرطوبت 

يلي بار (هكتوپاسكال) مي باشد. بيشينه فشار هوا در اين م 744ميانگين ساالنه فشار هوا در ايستگاه دولت قرين 
ميلي  6افتد. نوسان فشار هواي ساالنه اين ايستگاه نزديك به ايستگاه، متعلق به آبان و كمينه آن در اسفندماه اتفاق مي

  باشد.   بار مي



 جاده در 
زديك به 

 5دماي  
-ه سانتي

گراد انتي
شينه دماي 

 1/0ماه (ن
درجه  32

 بيشترين 

غالب اين 

مي باشد. 
ه بادهاي 
ي ساليانه 

ه دماي سطح 
اده ايستگاه نز

باشد. بيشينهي
درجه 1ماه (ن

درجه سا 4/35
باشد. بيشد مي

ه آن در بهمن
3/2يستگاه به 

متر است. 138

. جهت باد غ

  

هاي ماليم مي
ه و جزو دسته
رصد از بادهاي

. بيشينهباشدمي
ماي سطح جا

سانتي گراد مي
نه آن در بهمن

4ر ايستگاه به 
گرادجه سانتي

گراد) و كمينه
ا طح جاده در

839ت قرين 

ب غربي است.

 

جزو دسته باده
ن اتفاق افتاده

در 52شد كه 

ه سانتي گراد م
وسان ساالنه د

درجه س 8/17
 گراد) و كمين
سطح جاده در

درج 7/17رين 
درجه سانتي گ
سانتي متري سط

اي دولتي جاده
  افتد. مي

بادهاي جنوب
  

باشد كه جي
ر فصل زمستا
بار بر ثانيه مي

  قرار دارد. 
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درجه 5/18ن 
افتد. نواق مي

8 دولت قرين 
درجه سانتي  

سانتي متري س
ستگاه دولت قر

د 2/32مرداد (
س 30نه دماي 

گاه هواشناسي
وردين اتفاق م

بادولت قرين 
 ب غربي است.

متربرثانيه مي 
يه بوده كه در

متر 2-5دهاي 
دهاي ماليم ق

گاه دولت قرين
ر بهمن ماه اتفا

جاده ايستگاه 
4/34 به تير (

س 5النه دماي 
ح جاده ايسسط

علق به تير و م
د. نوسان ساالن
افقي در ايستگ
رين آن در فرو
سي جاده اي د
بستان، جنوب

4ن ايستگاه 
متربرثاني 20اه 

، مربوط به باد
كه در دسته با

طح جاده ايستگ
 كمينه آن در

  د.   
سانتي سطح ج
يستگاه، متعلق

تد. نوسان ساال
سانتي س 30ي 

ن ايستگاه، متع
افتد اتفاق مي

ن ساالنه ديد ا
خرداد و كمتر
ستگاه هواشناس
ال به غير از تا

 وزش باد اين
در اين ايستگا
فراواني وقوع،

دهد كصاص مي

النه دماي سطح
متعلق به تير و 

باشدگراد ميي
 5النه دماي 

جاده در اين ايس
افتر) اتفاق مي

ين ساالنه دماي
ح جاده در اين
راد زير صفر)

ميانگينرسد. ي
 ديد افقي در خ
ساالنه در ايست
امي فصول سا

اليانه سرعت
 وزيده شده د
ست. بيشترين ف
 به خود اختص

ميانگين ساال
ين ايستگاه، م

درجه سانتي 36
ميانگين سا
سانتي سطح ج
گراد زير صفر

ميانگيرسد. مي
سانتي سطح 30

گردرجه سانتي
گراد ميسانتي

ميانگين ماهانه 
باد غالب س
يستگاه  در تما

  

  

ميانگين سا
شديدترين باد
سيار شديد اس

ايستگاه را ين 

اي
6

س
گ
م
0
د
س
م

اي

ش
سب
اي
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ی  ص   شیپ  
  

هاي  فعاليت سامانهمناسبي براي شرايط  1397طي آبان ماه تا اواسط آذر دهدكه  هاي اقليمي نشان مي بررسي مدل
كمتر از نرمال انتظار بارش  ، ميزانها و طي دي ماه با كاهش بارشذر آاز اواسط  .جوي استان فراهم خواهد بود

در حد نرمال و  سال گذشته و هاي آبي بيشتر از پاييز در استان و سرچشمه 97هاي پاييز  در مجموع بارش رود. مي
گردد. در  بيني مي از نرمال پيشنيز ميزان بارش در حد نرمال و كمتر  97كمي باالتر از نرمال خواهد بود. در زمستان 

مدت خواهد بود هاي آبي در فصول پاييز و زمستان جاري در حد بلند مجموع ميزان بارش در سطح استان و سرچشمه
سال گذشته  50كه ركورد كم بارشي  96ولي با توجه به كمبود بارش سال زراعي گذشته به ويژه در پاييز و زمستان 

  قوياً محسوس خواهد بود . ، همچنان خشكسالي در سال آبي جاريي منابع آبيرا داشته است و وضعيت فعل
  
 

   


