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  ٩٩- ٨شماره بولتن 
 ١٣٩٩ماه آبان 

 
  چكيده

  
 به نسبت كه بوده متر ميلي ٥/١٣برابر  در استان ١٣٩٩تا آخر آبان ماه ) ١٣٩٩ ماه مهراول (از ابتداي سال آبي جاري  بارش وزني ميانگين

 ٨/٩معادل (درصد  ٠/٤٢و نسبت به مدت مشابه در سال گذشته ) متر بارش ميلي ٢/٤معادل (درصد  ٨٧/٢٣مدت مشابه در بلند مدت 
  .درصد بوده است ٥/٨درصد تامين آبي استان در بازه مذكور  .است كاهش بارش داشته) متر بارش ميلي

هاي سميرم، فالورجان و مباركه، نسبت به بلند مدت، كاهش  جاري در بيشتر مناطق استان اصفهان به غير از شهرستاندر آبان ماه سال 
 ٧/٣٦درصد، بيشترين كاهش بارش و شهرستان سميرم در جنوب استان با  ٨٢/٧٩شهرستان آران و بيدگل با . بارش وجود داشته است

 . اند ، در استان به خود اختصاص داده١٣٩٩ار بلند مدت در آبان ماه درصد، بيشترين افزايش بارش را نسبت به آم
تر  گراد گرمدرجه سانتي ٣/٠گراد بوده كه در مقايسه با بلند مدت درجه سانتي ٥/٦برابر  ١٣٩٩ماه دماي حداقل استان اصفهان در آبان 

  . تر شده است گراد گرم درجه سانتي ٧/١د مدت گراد بوده كه نسبت به بلن درجه سانتي ٦/٢٠شده؛ دماي حداكثر استان نيز 
سه ماهه بيانگر آن است كه مناطق درگير خشكسالي هواشناسي در سطح استان   SPEIبندي خشكسالي هواشناسي براساس شاخص پهنه

، سميرم، هاي جنوبي، مركزي و شمالي استان شامل شهرستاهاي اصفهان تا حدي نسبت به ماه گذشته كاهش يافته است وليكن بخش
شهروميمه و كاشان كماكان   كرون، فريدن، شاهين و آباد، تيران شهر، نجف شهرضا، دهاقان، اردستان، برخوار، مباركه، لنجان، خميني

در پايان آبان ماه . برد باشند و تنها مساحت محدودي از استان در وضعيت نرمال به سر مي درگير خشكسالي هواشناسي بسيار شديد مي
  . باشد گونه ترسالي در سطح استان قابل مشاهده نمي هيچ، ١٣٩٩
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  ٩٩- ٨شماره بولتن 
 ١٣٩٩ماه آبان 

 ١٣٩٩ ماه آبانبارش استان در  تحليلي بر وضعيت -١
  

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

 به نسبت كه بوده متر ميلي ٥/١٣در استان برابر  ١٣٩٩ماه  آبانتا آخر ) ١٣٩٩ ماه مهراول (از ابتداي سال آبي جاري  بارش وزني ميانگين
 ٨/٩معادل (درصد  ٠/٤٢و نسبت به مدت مشابه در سال گذشته ) متر بارش ميلي ٢/٤معادل (درصد  ٨٧/٢٣مدت مشابه در بلند مدت 

  .استدرصد بوده  ٥/٨درصد تامين آبي استان در بازه مذكور  .است كاهش بارش داشته) متر بارش ميلي
  

  ١٣٩٩ماه  آباندر  هاي استان اصفهان اطالعات بارش استان و شهرستان. ١ جدول
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  ٩٩- ٨شماره بولتن 
 ١٣٩٩ماه آبان 

نسبت هاي سميرم، فالورجان و مباركه،  به غير از شهرستانماه سال جاري در بيشتر مناطق استان اصفهان  آباندر ، )١(مطابق آمار جدول 
در  سميرمدرصد، بيشترين كاهش بارش و شهرستان  ٨٢/٧٩با  بيدگل آران وشهرستان . به بلند مدت، كاهش بارش وجود داشته است

 . اند در استان به خود اختصاص داده، ١٣٩٩در آبان ماه درصد، بيشترين افزايش بارش را نسبت به آمار بلند مدت  ٧/٣٦استان با  جنوب
هاي استان  اكثر شهرستاندر ، دهد نشان مي اصفهان هاي استان در شهرستان١٣٩٨با آبان ماه  ١٣٩٩آبان ماه درصد تغييرات بارش  مقايسه

با  كاشانبيشترين كاهش بارش نسبت به سال گذشته در شهرستان . اصفهان نسبت به سال آبي گذشته كاهش بارش وجود داشته است
   .بوده است) بارش متر ميلي ٥/٣٣معادل (درصد  ٩/٨٢
  
  درصد تأمين بارش سال آبي استان  -٢- ١

  

، سميرمهاي  مطابق اين نمودار در شهرستان. با بلند مدت مقايسه شده است ١٣٩٩ماه  آباندرصد تامين بارش سال آبي در ) ١(در نمودار 
ها و در كل استان، درصد تامين سال  در ساير شهرستان. بيش از بلند مدت بوده است ١٣٩٩ماه سال  آبان، بارش در مباركهو  فالورجان

  .به بلند مدت كاهش داشته است ماه امسال نسبت آبانآبي در 
  .درصد نسبت به بلند مدت كاهش بارش وجود داشته است ٠/٤٦در كل استان اصفهان 

  

  
  هاي استان اصفهان در شهرستان بلند مدت مدت مشابه با ٣٠/٨/١٣٩٩تا  ١/٨/١٣٩٩ سال آبي در بازهبارش  تاميندرصد مقايسه . ١نمودار 
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  ٩٩- ٨شماره بولتن 
 ١٣٩٩ماه آبان 

  بندي مجموع بارش استان پهنه  -٣- ١
استان بارش موثر و  در بخش زيادي ازگردد كه  مشاهده مي. نمايش داده شده است ١٣٩٩ماه  آبانبارش تجمعي استان در ) ١( در شكل

  .وجود نداشته استماه  آباندر قابل توجهي  
  

 

  
  استان اصفهان ١٣٩٩ماه  آبانبندي بارش تجمعي  پهنه. ١شكل 
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  ٩٩- ٨شماره بولتن 
 ١٣٩٩ماه آبان 

  ١٣٩٩ماه  آبانتحليلي بر وضعيت دماي استان در  -٢
  

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

ماه امسال نسبت به بلند مدت براي  آبانبلند مدت و اختالف ، ١٣٩٩ماه  آباناطالعات دماي كمينه، بيشينه و ميانگين در ) ٢(در جدول 
كه  هگراد بوددرجه سانتي ٥/٦برابر  ١٣٩٩ماه  آباناستان اصفهان در حداقل دماي . هاي استان اصفهان نمايش داده شده است شهرستان

گراد بوده كه نسبت به بلند مدت  درجه سانتي ٦/٢٠دماي حداكثر استان نيز  تر شده؛ گرمگراد درجه سانتي ٣/٠در مقايسه با بلند مدت 
  .ده استتر ش گرمگراد  درجه سانتي ٧/١

  
  ١٣٩٩ماه  آباندر  هاي استان اصفهان استان و شهرستان دمايياطالعات . ٢ جدول

  )درجه سلسيوس ببرحس(و مقايسه با مقادير بلند مدت  ١٣٩٩ماه  آبانگانه در  اطالعات متغيرهاي سه

  ها شهرستان  رديف
  دماي ميانگين  دماي حداكثر  دماي حداقل

 ١٣٩٩تفاوت   بلند مدت  ١٣٩٩ آبان
 ١٣٩٩تفاوت   بلند مدت  ١٣٩٩ آبان  با بلندمدت

 ١٣٩٩تفاوت   بلند مدت  ١٣٩٩ آبان  با بلندمدت
  با بلندمدت

  ٢/١  ٢/١٥ ٤/١٦  ٦/١  ٢/٢١  ٨/٢٢  ٨/٠  ٢/٩ ٠/١٠  و بيدگل  رانآ  ١
  ٥/١  ٧/١٣  ٢/١٥  ٧/١  ٢/١٩  ٩/٢٠  ٤/١  ١/٨  ٥/٩  اردستان  ٢
  ٣/٠  ٣/١٢  ٥/١٢  ٢/١  ٤/١٩  ٦/٢٠  - ٧/٠  ١/٥  ٤/٤  اصفهان  ٣
  ٨/٠  ٠/١١  ٩/١١  ٨/١  ٨/١٧  ٧/١٩  - ٢/٠  ٣/٤  ١/٤  برخوار  ٤
  ٦/٢  ٢/٧  ٨/٩  ٥/٣  ٩/١٢  ٤/١٦  ٧/١  ٦/١  ٢/٣  مياندشت بوئين  ٥
  ١/١  ٧/٨  ٨/٩  ٧/٢  ٧/١٥  ٤/١٨  - ٦/٠  ٨/١  ٢/١  تيران و كرون  ٦
  ٤/١  ١/٨  ٥/٩  ٠/٣  ٦/١٤  ٦/١٧  - ٢/٠  ٦/١  ٤/١  چادگان  ٧
  ٧/٠  ٩/١١  ٥/١٢  ٩/١  ٢/١٩  ١/٢١  - ٦/٠  ٦/٤  ٠/٤  شهر خميني  ٨
  ٦/٢  ٠/٨  ٦/١٠  ٦/٣  ٧/١٣  ٣/١٧  ٧/١  ٢/٢  ٩/٣  خوانسار  ٩

  ٥/٠  ٨/١٥  ٣/١٦  ١/١  ٣/٢٢  ٤/٢٣  - ١/٠  ٤/٩  ٢/٩  خوروبيابانك ١٠
  ٨/٠  ٤/٩  ٢/١٠  ٠/٢  ٥/١٦  ٤/١٨  - ٣/٠  ٢/٢  ٩/١  دهاقان  ١١
  ٥/١  ٧/٨  ٢/١٠  ٥/١  ٩/١٤  ٤/١٦  ٤/١  ٥/٢  ٩/٣  سميرم  ١٢
  ٣/١  ٤/٩  ٨/١٠  ٦/٢  ٧/١٥  ٣/١٨  ١/٠  ٢/٣  ٢/٣  شهر و ميمه شاهين  ١٣
  ٦/٠  ٩/٩  ٥/١٠  ٦/١  ٠/١٧  ٦/١٨  - ٣/٠  ٧/٢  ٤/٢  شهرضا  ١٤
  ٣/٢  ٦/٧  ٠/١٠  ٤/٣  ٧/١٣  ١/١٧  ٣/١  ٥/١  ٨/٢  فريدن  ١٥
  ٧/٢  ٥/٦  ٣/٩  ٧/٣  ٣/١٢  ٠/١٦  ٨/١  ٧/٠  ٦/٢  فريدونشهر  ١٦
  ٦/٠  ٨/١١  ٥/١٢  ٩/١  ٤/١٩  ٣/٢١  - ٧/٠  ٣/٤  ٧/٣  فالورجان  ١٧
  ٨/٠  ٧/١٠  ٥/١١  ٨/١  ٠/١٦  ٨/١٧  - ٢/٠  ٣/٥  ١/٥  كاشان  ١٨
  ٤/١  ٩/٩  ٢/١١  ٤/٢  ٩/١٥  ٣/١٨  ٣/٠  ٩/٣  ٢/٤  گلپايگان  ١٩
  ٤/٠  ٧/١٠  ١/١١  ٣/٢  ٣/١٨  ٥/٢٠  - ٥/١  ٢/٣  ٨/١  لنجان  ٢٠
  ٧/٠  ١/١١  ٧/١١  ٠/٢  ٦/١٨  ٦/٢٠  - ٦/٠  ٥/٣  ٩/٢  مباركه  ٢١
  ٩/٠  ٩/١٤  ٨/١٥  ٤/١  ٢/٢١  ٦/٢٢  ٤/٠  ٥/٨  ٩/٨  نائين  ٢٢
  ٥/١  ٦/٩  ١/١١  ٦/٢  ٤/١٦  ٠/١٩  ٣/٠  ٨/٢  ١/٣  آباد نجف  ٢٣
  ٧/١  ٢/١١  ٩/١٢  ٥/٢  ٠/١٦  ٤/١٨  ٩/٠  ٤/٦  ٣/٧  نطنز  ٢٤
  ٠/١  ٥/١٢  ٥/١٣  ٧/١  ٨/١٨  ٦/٢٠  ٣/٠  ٢/٦  ٥/٦  استان اصفهان  ٢٥
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  ٩٩- ٨شماره بولتن 
 ١٣٩٩ماه آبان 

  مدت و مقايسه با بلنداصفهان دماهاي حدي استان    -٢- ٢
  

حداكثر مطلق  .ماه نمايش داده شده است آبانهاي استان اصفهان در  اطالعات دماي كمينه مطلق و بيشينه مطلق ايستگاه) ٣(در جدول 
 حداكثر رخ دادهدماي بيشترين . درجه سلسيوس زير صفر بوده است ٤/٠و حداقل مطلق اصفهان سلسيوس  ٤/٢٧شهر اصفهان در اين ماه 

نيز ماه  آباندر حداقل دماي كمترين  .بوده استدر كاشان سلسيوس درجه  ٥/٢٨سپس دماي و در خوروبيابانك درجه سلسيوس  ٠/٣٠
   .است به ثبت رسيدهزير صفر، سلسيوس درجه  ٤/٤با دماي  ميمه درجه زير صفر و ٥/٤فرودگاه شهيد بهشتي با دماي هاي  ايستگاهدر 

 
  ١٣٩٩ماه  آباندر  هاي استان اصفهان شهرستانحداقل مطلق و حداكثر مطلق  دماي. ٣ جدول

  حداكثر مطلق   حداقل مطلق  شهرستان  رديف
  ٤/٢٧  - ٤/٠ اصفهان  ١
  ٢/٢٧  ٣/٤ اردستان  ٢
  ٠/٣٠  ٤/٤ خوروبيابانك  ٣
  ٢/٢٢  - ٠/٢ داران  ٤
  ٨/٢٤  - ٥/٤ فرودگاه شهيدبهشتي  ٥
  ٣/٢٣  - ٨/١ شهرضا  ٦
  ٥/٢٨  ٥/٤ كاشان  ٧
  ٦/٢٤  - ٨/٠ گلپايگان  ٨
  ٤/٢٢  - ٤/٤ ميمه  ٩

  ٤/٢٥  - ٣/٠ نايين  ١٠
  ٠/٢٣  ٢/١ نطنز  ١١
  ٦/٢٤  ٨/٠ نجف آباد  ١٢
  ٢/٢٦  - ٣/١ كبوترآباد  ١٣
  ٤/٢٢  - ٤/٠ سميرم  ١٤
  ١/٢٧  ١/٠ مورچه خورت  ١٥
  ٦/١٩  - ٢/٢ فريدونشهر  ١٦
  ٧/٢٦  - ٢/١ زرين شهر  ١٧
  ٥/٢٠  - ٠/١ خوانسار  ١٨
  ٥/٢٥  ٥/٠ ورزنه  ١٩
  ٧/٢٤  - ٦/٠ مباركه  ٢٠
  ٢/٢٣  - ٤/٢ چادگان  ٢١

  
  
  
  
  
  
  
  
  



 اصفهاناداره كل هواشناسي استان 
 

٧ 
 

  ٩٩- ٨شماره بولتن 
 ١٣٩٩ماه آبان 

  استانهاي شهرستانميانگين دماي  بنديپهنه  - ٣- ٢
  

مطابق شكل دماي ميانگين در نواحي شرقي استان . نمايش داده شده است ١٣٩٩ماه  آباننگين استان در دماي ميابندي  پهنه) ٢(در شكل 
   .يابد ميانگين دما كاهش ميمطابق با اقليم مناطق، استان، و جنوب بيشتر بوده و با حركت به سمت غرب 

  

 
  در استان اصفهان ،١٣٩٩ماه  آبانميانگين دماي يندي  پهنه. ٢شكل 
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  ٩٩- ٨شماره بولتن 
 ١٣٩٩ماه آبان 

  مدت استان نسبت به بلندهاي شهرستاناختالف ميانگين دماي بندي  پهنه  - ٤- ٢
  

در نواحي  مادمطابق شكل . نمايش داده شده است ١٣٩٩ماه  آباناستان در  با بلند مدت دماي ميانگين اختالف بندي پهنه) ٣(در شكل 
در ساير نقاط  .استه به بلند مدت افزايش داشت نسبتاستان و مركزيِ  مناطق شمالي زهايي ا هايي از نواحي جنوبي و بخش ، قسمتيبرغ

  .دما نسبت به بلند مدت ثابت بوده است
  .باشيم نسبت به بلند مدت مي ١٣٩٩هاي محدودي از شهرشتان اصفهان نيز شاهد كاهش جزئي ميانگين دما در آبان ماه  در بخش

  

 
  در استان اصفهان ،با بلند مدت ١٣٩٩ماه  آباناختالف ميانگين دماي . ٣شكل 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 اصفهاناداره كل هواشناسي استان 
 

٩ 
 

  ٩٩- ٨شماره بولتن 
 ١٣٩٩ماه آبان 

  ١٣٩٩ماه  آبانطي  اصفهان تحليلي بر وقوع باد در استان  - ٣
  

  استان همديديهاي ايستگاهدر باد  وضعيت سمت و سرعت    -١-٣
   

ه و ددر محدو همديديايستگاه  ٤به  در اين تحليل تنها در سطح استان، همديديايستگاه  ٢٣و وجود اصفهان به دليل گستردگي استان 
فرودگاه (؛ ايستگاه شرق اصفهان )اصفهان(سنجي  ايستگاه ازن: ها عبارتند از اين ايستگاه. مجاور شهرستان اصفهان پرداخته شده است

  .آباد ؛ ايستگاه تحقيقات هواشناسي كشاورزي كبوترآباد و ايستگاه تحقيقات هواشناسي كشاورزي نجف)شهيد بهشتي
 ١ماه آبان ميانگين سرعت بادهاي ايستگاه اصفهان در . بوده است متر بر ثانيه ٢ماه حدود آبان ميانگين سرعت باد در استان اصفهان در

جهت وزش باد پاييز در ايستگاه اصفهان در فصل . بوده است) متر بر ثانيه ٥تا  ٢(ماليم  باد ،نيز بيشترين فراواني وقوع باد ومتر بر ثانيه 
  .استبوده  مال غربيشغالب جنوب شرقي و  باد ،١٣٩٩ ماه آباندر  اما باشدي ميبرغغالب، 

 ٢(ماليم باد بيشترين فراواني وقوع باد،  وثانيه  بر متر ٢ماه  آباندر  )شرق اصفهان(فرودگاه شهيد بهشتي ميانگين سرعت بادهاي ايستگاه 
 آبانباشد لذا در جهت وزش بادهاي غالب در تمامي فصول سال غربي مي فرودگاه شهيد بهشتيدر ايستگاه . بوده است) متر بر ثانيه ٥تا 

  .بوده است و شمال غربي ماه نيز جهت باد اين ايستگاه غربي
بوده ) متر بر ثانيه ٥تا  ٢(ماليم باد بيشترين فراواني وقوع باد،  وبرثانيه  متر ٣/١ماه  آبانميانگين سرعت بادهاي ايستگاه كبوترآباد در 

  .بوده است غربيماه نيز باد غالب اين ايستگاه آبان باشد لذا در مي غربيجهت وزش باد غالب پاييز فصل در ايستگاه كبوترآباد در . است
بوده ) متر بر ثانيه ٥تا  ٢(بيشترين فراواني وقوع باد، باد ماليم  وثانيه  بر متر ٢ آبان حدودآباد در ميانگين سرعت بادهاي ايستگاه نجف

باد غالب اين ايستگاه  جاري، ماه سال آباندر . باشدشمال شرقي مي پاييزآباد جهت وزش بادهاي غالب در در شهرستان نجف. است
  .شرقي بوده است

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 اصفهاناداره كل هواشناسي استان 
 

١٠ 
 

  ٩٩- ٨شماره بولتن 
 ١٣٩٩ماه آبان 

  استان همديديايستگاه  ٤سمت و سرعت باد در . ٤جدول 

  نام ايستگاه
  حداكثر باد  باد غالب

  سمت
  )جهت(

  درصد وقوع
  سرعت  )درجه(سمت   در ماه

)m/s(  
  ٤  ٢٩٠  ٣/٢١  جنوب شرقي وشمال غربي  اصفهان

  ٦  ٣٦٠  ٧٢  غرب و شمال غربي  فرودگاه شهيد بهشتي
  ٦  ١٢٠  ٣٤  غربي  كبوترآباد

  ٧  ٩٠  ٢٦  شرقي  آبادنجف
  ٤  ٣٠  ٢٢  جنوب غربي  كاشان
  ٦  ٣٣٠  ٣٧  جنوب غربي  داران

  ٧  ٢٥٠  ٢١  غربي  خوروبيابانك
  ٩  ١٨٠  ٥٣  جنوبي  اردستان

  ٨  ٢١٠  ٦٥  شمال غربي  نايين
  ٨  ١٨٠  ٣٣  شمال شرقي   شهرضا

  ٨  ٢٨٠  ٤٣  غربي  گلپايگان
  ٥  ١٩٠  ٣٧  شمال غربي  نطنز
  ٨  ٣١٠  ٢٧  شمال غربي  ميمه

  ٦  ٤٠  ٥٨  شمال غربي  مورچه خورت
  ١٠  ٢٩٠  ٥/١٩  غربي  چادگان
  ٦  ٩٠  ٤٧  غربي  چوپانان
  ١٠  ٣٢٠  ٣٨  جنوب شرقي  خوانسار

  ٨  ٢٣٠  ٧١  شمال غربي  دهق
  ٨  ٢٩٠  ٣٣  غربي  فريدونشهر

  ٨  ٦٠  ٣٨  شمال شرقي  ورزنه
  ٥  ٥٠  ٢٢ شمال شرقي  مباركه

  ٥  ١٥٠  ٥/٢٤ شمال شرقي  زرين شهر
  ٨  ٢٣٠  ٥/٢٩  شمال غربي  سميرم

  
  
  
  
  
  



  ٩٩- ٨شماره بولتن 
 ١٣٩٩ماه آبان 

سنجي اصفهان گلباد ايستگاه ازن

 
  

آباد  گلباد ايستگاه نجف  

 

   آباد نجفكبوترآباد و 

 اصفهان

١١ 

  اصفهاناستان  همديديهاي گلباد ايستگاه
  

فرودگاه شهيد بهشتيگلباد ايستگاه  گلباد ايستگاه ازن

 
  
  

گلباد ايستگاه كبوترآباد 

 
  

كبوترآباد و سنجي،  هاي فرودگاه شهيد بهشتي، ازن گلباد ايستگاه. ٤شكل 

  

اصفهاناداره كل هواشناسي استان 
 

 

گلباد ايستگاه   - ٢-٣

 گلباد ايستگاه 

 گلباد ايستگاه كبوترآباد 



  ٩٩- ٨شماره بولتن 
 ١٣٩٩ماه آبان 

  

  

  

  
  هاي اردستان، چادگان، چوپانان، داران، دهق، فريدونشهر، گلپليگان، كاشان، خوانسار، خوروبيابانك، ميمه و مباركه

 چوپانان

 فريدونشهر

 خوانسار

 مباركه

 اصفهان

١٢ 

    

    

    

    
  

هاي اردستان، چادگان، چوپانان، داران، دهق، فريدونشهر، گلپليگان، كاشان، خوانسار، خوروبيابانك، ميمه و مباركه گلباد ايستگاه

  

 چادگان   اردستان

  دهق داران 

 كاشان گلپايگان

 ميمه  خوروبيابانك

اصفهاناداره كل هواشناسي استان 
 

 

گلباد ايستگاه. ٥شكل 

اردستان

داران 

گلپايگان

خوروبيابانك



  ٩٩- ٨شماره بولتن 
 ١٣٩٩ماه آبان 

  
  

  
  

  
  شهر خورت، نائين، نطنز،سميرم، شهرضا، ورزنه و زرين

 نطنز

 ورزنه 

 اصفهان

١٣ 

    

    

  
  

خورت، نائين، نطنز،سميرم، شهرضا، ورزنه و زرين هاي مورچه گلباد ايستگاه. ٦شكل 

  
  
  
  
  

 نايين   خورت مورچه

 شهرضا سميرم 

  شهر زرين

اصفهاناداره كل هواشناسي استان 
 

 

مورچه

سميرم 



 اصفهاناداره كل هواشناسي استان 
 

١٤ 
 

  ٩٩- ٨شماره بولتن 
 ١٣٩٩ماه آبان 

  ١٣٩٩ماه  آباندر  استان حليلي بر وضعيت خشكساليت    -٤
  

  سه ماهه   SPEI هواشناسي در سطح استان براساس شاخصبندي خشكسالي پهنه   -١-٤
  

سه ماهه بيانگر آن است كه مناطق درگير خشكسالي هواشناسي در سطح استان   SPEIبندي خشكسالي هواشناسي براساس شاخص پهنه
اصفهان، سميرم،  مركزي و شمالي استان شامل شهرستاهاي هاي جنوبي، تا حدي نسبت به ماه گذشته كاهش يافته است وليكن بخش

شهروميمه و كاشان كماكان   كرون، فريدن، شاهين و آباد، تيران شهر، نجف شهرضا، دهاقان، اردستان، برخوار، مباركه، لنجان، خميني
در پايان آبان ماه . برد سر ميه باشند و تنها مساحت محدودي از استان در وضعيت نرمال ب درگير خشكسالي هواشناسي بسيار شديد مي

  . باشد گونه ترسالي در سطح استان قابل مشاهده نمي ، هيچ١٣٩٩
سه ماهه بيانگر خشكسالي هواشناسي بوده و نشان دهنده وضعيت خشكسالي  SPEIبندي خشكسالي با شاخص  الزم به ذكر است كه پهنه

  .باشد جاري و زيرزميني نميهاي  هاي كشاورزي و منابع آب موثر بر بخش) بلند مدت(و هيدرولوژيك ) ميان مدت(كشاورزي 
  

 
  ١٣٩٩ آبان، دوره سه ماهه تا پايان SPEIبراساس شاخص  بندي خشكسالي هواشناسي در استان اصفهان پهنه. ٧شكل 

  
  
 



 اصفهاناداره كل هواشناسي استان 
 

١٥ 
 

  ٩٩- ٨شماره بولتن 
 ١٣٩٩ماه آبان 

  ١٣٩٩ماه  آبان دراستان ي همديد تحليل    -٥
 

مهرماه و استقرار پشته در تراز مياني، تقريبا در در ترازهاي فوقاني جو همانند ده روز پاياني  با تضعيف جت :ماه آبان و دوم دهه اول
نفوذ هواي سرد در سطح زمين . بيست روز اول آبان، جوي پايدار همراه با كمترين تغييرات الگويي در مناطق مركزي كشور حاكم بود

در كالن شهر اصفهان و مناطق صنعتي ها و كاهش كيفيت هوا را  در كنارِ پايداريِ ترازهايِ فوقاني، شرايط وارونگي دما، انباشت آالينده
  . در ديگر مناطق استان نيز وضعيت جوي غالبا صاف گاهي كمي ابري و با وزش باد ماليم همراه بود. در پي داشت

 

 
   ١٣٩٩آبان  ٩مياني جو؛ تراز در ماه  الگوي كلي تقريبي دو دهه ابتدايي آبان. ٨شكل 

  
ارتفاع يكي برروي شرق درياي  هاي مياني با دو مركز كموچهارم آبان الگوهاي بندالي عرضاز نوزدهم تابيست   :ماه آبانوم سدهه 

منجر به تضعيف پشته   متر، با حركت شرق سوي خود ژئوپتانسيل ٥٥٤٠و ديگري برروي شمال درياي سياه با مركز  ٥٦٤٠خزر با مركز 
از روي استان شرايط  ژئوپتانسيل متر ٥٦٢٠ارتفاع كمتر از  عميق و ادر اين مدت با حركت ناوه نسبت .مستقر در مناطق مركزي كشور شد

 ،نفوذ كم فشار جنوب غربي از شمال شرق آفريقا و گذر از درياي سرخ ،زمان در سطح زمينهم. ناپايدار و مناسب براي بارش فراهم شد
ميلي باري تا مناطق شمالي  ١٠١٢پربند فشاري  .آورد رطوبت مناسبي را به مناطق غربي و تاحدي شرق رشته كوه زاگرس در بر داشت

ويژه در غرب و  هبراي بارش ب ناوه با عمق مناسب شرايط را ،كژ فشاري مناسب در حركت كم فشار و متعاقب آن.استان نيز نفوذ كرد
 .جنوب استان فراهم نمود

  .نمايش داده شده است ١٣٩٩آبان ام  ٢١نقشه فشار سطح زمين و تراز مياني جو در روز ) ١٠(و ) ٩(هاي  در شكل



 اصفهاناداره كل هواشناسي استان 
 

١٦ 
 

  ٩٩- ٨شماره بولتن 
 ١٣٩٩ماه آبان 

  
 ١٣٩٩آبان  ٢١سطح زمين در تاريخ  الگوي فشار. ٩شكل 

  

 
 ١٣٩٩آبان  ٢١جو در تاريخ ) باري ميلي ٥٠٠(ارتفاع تراز مياني الگوي . ١٠شكل 

  

  ١٣٩٩ماه  آبان طياستان جوي در مخاطراتتحليلي بر     - ٦
  

شهرها و مناطق صنعتي حاكم  ها در كالن شهر اصفهان، استان و شرايط انباشت آاليندهبيست روز اول ماه، پايداري جوي در سطح در 
شهر  هاي صنعتي در كالن در تاريخ ششم و چهاردهم آبان در خصوص افزايش آالينده ٤٥و ٤٤بوده و هشدارهاي سطح زرد  شماره 

  . اصفهان و مناطق صنعتي استان صادر گشت
هاي كيفيت هوا  شهر و شهر اصفهان؛ همچنين ثبت شاخص هاي فرودگاه، مباركه، زرين غبارصبحگاهي در ايستگاهثبت ديد افقي پايين و 

ويژه در ساعات اوليه روز در روزهاي  به  ١٧٠تا ١٤٠طور ميانگين در محدوده  هاي سازمان حفاظت محيط زيست استان كه به در ايستگاه
  .هاي حساس و گاهي ناسالم براي عموم بوده است كيفيت هوا و ناسالم بودن آن براي گروهمتوالي قرار گرفته بود، مويد پايين بودن 



 اصفهاناداره كل هواشناسي استان 
 

١٧ 
 

  ٩٩- ٨شماره بولتن 
 ١٣٩٩ماه آبان 

  ١٣٩٩ماه  آبانگزارشي از فعاليت هاي توسعه هواشناسي كاربردي استان طي     - ٧
  

گذشته در  باعنايت به اهميت كشت گل محمدي در شهرستان كاشان، تهيه و تدوين سند گل محمدي در سامانه تهك كشاورزي از سال
رئيس اداره  ؛عباس ارغوانيدر كشور سند گل محمدي توسط آقاي براي نخستين بار  ٣/٢/١٣٩٩دستور كار قرار گرفت و در تاريخ 

اداره جهاد كشاورزي  همچنين ؛كارشناس اداره كل هواشناسي اصفهان سيد مسعود مصطفوي؛با همكاري آقاي  ؛هواشناسي كاشان
الزم به ذكر است كه به استناد آمار . و به سازمان هواشناسي كشور ارسال گرديد گشت تهيه و تدوين ،كاشانشناسي  باغ گياهو كاشان 
حمدي در شهرستان هاي گل مرويشگاه. باشد هكتار مي ٢٥٣٠، سطح زير كشت گل محمدي شهرستان كاشان )١٣٩٨سال (جديد 

مناطق مختلف . هاي كركس واقع استو در دامنه كوه ين شهرستاناهاي قسمت غربي و جنوبي كاشان بيشتر در روستاها و دهستان
محمدي و عنوان نقاط جغرافيائي منحصر به فرد در زمينه زراعت گلكاشان نظير قمصر، نياسر، برزك، كامو و مشهد اردهال، به

زمان با  هر ساله هم. سم را داراستاي در جذب اكوتوريالمللي جايگاه ويژهاستحصال گالب و تهيه اسانس كشور، از منظر ملي و بين
صنعتي اين مناطق پذيراي هزاران گردشگر داخلي و خارجي كه عالقمند به تماشاي هاي سنتي و نيمهمحمدي، كارگاهشكوفائي گل
  .باشند مي، هستندگيري و تهيه انواع عرقيات گياهي مراسم گالب

  

  
 

  سند محصول گل محمدي در سامانه تهك. ١١شكل 



 اصفهاناداره كل هواشناسي استان 
 

١٨ 
 

  ٩٩- ٨شماره بولتن 
 ١٣٩٩ماه آبان 

  

  
  نامه مربوط به تهك گل محمدي. ١٢ شكل



 اصفهاناداره كل هواشناسي استان 
 

١٩ 
 

  ٩٩- ٨شماره بولتن 
 ١٣٩٩ماه آبان 

  هاپيوست   -٨
  

  ناستاهواشناسي  هاينقشه پراكنش ايستگاه - ١پيوست 

  

 گلبادمعرفي  - ٢پيوست 
  

سه مشخصه اصلي شاخص باد را  و باشدهاي باد در يك منطقه ميلباد، نمودار و شكلي اقليم شناختي براي نمايش مشخصات و ويژگيگ
هايي كه براي شاخص باد انجام شده ني وقوع باد، تعداد ديدبانيامنظور از فراو. جهت بادو  وقوع باد، سرعت باد فراواني: دهدنمايش مي

جهت باد، جريان و شود باشد كه با نات يا متر بر ثانيه سنجيده ميسرعت باد نشانگر ميزان جريان هوا مي. و باد به وقوع پيوسته است
دايره وسط اين . باشدساختار كلي گلباد به شكل گل باز شده مي. باشدي از جهات اصلي و فرعي ميدهد كه يكغالب باد را نشان مي

ها، نشانگر سرعت باد و خامت گلض. ها نيز نمايشگر سرعت و جهت باد استگل ؛دهدگلباد ميزان باد آرام در يك منطقه را نمايش مي
. شود افزاري تهيه ميبه دو روش دستي و نرم وگردد نه ترسيم مييانه يا ماهيارت سالگلباد به صو. ها نشانگر تعداد وقوع باد استطول گل

آرام، سرعت و جهت باد محاسبه شده و سپس درصد هر  هاي باد منطقه گرفته شده و تعداد فراواني باد، بادروش دستي ابتدا شاخصدر 
براي . ددگرها برحسب اين درصد ترسيم ميطول و ضخامت گلميزان قطر دايره و  .شودا نسبت به كل گرفته ميهيك از شاخص

افزار نرم ترينعمده. افزار ويژه گلباد گرددتهيه شده و وارد نرم Excel افزاري بايد آمار و اطالعات در يك فايلترسيم گلباد به روش نرم
اند كه در دايره هاي هم مركزي تشكيل شدهاز دايرهنمودارهاي به دست آمده . است WR-plotافزار مورد استفاده در ترسيم گلباد نرم

ها غالباً در هشت سمت هاي باد بر روي دايره سمت. شود متر بر ثانيه نوشته مي ٥/٠مركزي آن درصد فراواني وزش بادهاي كمتر از 



 اصفهاناداره كل هواشناسي استان 
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  ٩٩- ٨شماره بولتن 
 ١٣٩٩ماه آبان 

هاي باد نيز براساس سرعت. شود غربي نمايش داده مي و شمال يغربي، غرب ، جنوب شرقي، جنوب شرقي، شرقي، جنوب شمال، شمال
ها  آنگاه فراواني هر گستره سرعت باد با توجه به سمت باد بر روي دايره. شوندبندي ميگروه دسته ٨روش سازمان هواشناسي جهاني به 

 حاصل صدافزوده شود، هاي مختلف با يكديگر جمع شوند و فراواني آرامه نيز به آن  اگر فراواني هر گستره در سمت. شود مشخص مي
فسير يك گلباد بدون نقشه برجستگي ت. خواهد داد، و اين به اين معناست كه تعداد كل بادها لحاظ شده است رصد را نشاند
آمايش توان به ز كاربردهاي گلباد ميا .شونددشوار است زيرا اثرات محلي باعث تغييرات مهمي در جريانات هوا مي) توپوگرافي(

هاي ورزشي و غيره، عدم استقرار صنايع آالينده در جهت باد غالب منطقه، ها، زمينطراحي باند فرودگاه هاي شهري،طراحيسرزمين، 
  .سنجي براي استفاده از انرژي باد اشاره كرديابي جهت گسترش فضاي سبز، و امكانمكان

  
  تقدير و تشكر

  

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

 . ددار مياختيار اين اداره كل قرارگرفته است ابراز  انجام برش استاني در
 تمامي همكارانو  آقاي ابراهيم هنرمندسركار خانم اكرم پرنده و همچنين از ي دكاربر همكاران مركز تحقيقات هواشناسي -٢

 .نمايند كه به نحوي در تهيه اطالعات الزم براي تدوين آن نقش داشتند سپاسگزاري و تقدير مياستاني 
  

  :همكاران اين شماره
 مينا معتمدي -١
 سيمين باقري -٢
 سيد مسعود مصطفوي داراني -٣
  ليال اميني:  يتمسئولبا 

  


