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  ٩٩-٧شماره بولتن 
 ١٣٩٩ماه مهر 

 

  چكيده
  

مدت  به نسبت كه بوده متر ميلي ٤/١در استان برابر  ١٣٩٩ماه  مهرتا آخر ) اول مهر ماه(از ابتداي سال آبي جاري  بارش وزني ميانگين
متر  ميلي ٥/٠معادل (درصد  ٩/٢٤و نسبت به مدت مشابه در سال گذشته ) متر بارش ميلي ٧/٠معادل (درصد  ٧/٣٣مشابه در بلند مدت 

  .استدرصد بوده  ٩/٠درصد تامين آبي استان در بازه مذكور  .است كاهش بارش داشته) بارش
شهرستان خوروبيابانك با . در مهر ماه سال جاري در بيشتر مناطق استان اصفهان نسبت به بلند مدت، كاهش بارش وجود داشته است

درصد، بيشترين افزايش بارش را نسبت به آمار بلند  ٤/٧٨در شمال استان با  گلپايگاندرصد، بيشترين كاهش بارش و شهرستان  ٢/٩٩
 . اند اص دادهمدت در استان به خود اختص

تر  خنكگراد درجه سانتي ٩/٠كه در مقايسه با بلند مدت  هگراد بوددرجه سانتي ١/١١برابر  ١٣٩٩ماه  مهراستان اصفهان در حداقل دماي 
  .ده استتر ش  گراد خنك درجه سانتي ٧/٠گراد بوده كه نسبت به بلند مدت  درجه سانتي ٠/٢٦شده؛ دماي حداكثر استان نيز 

سه ماهه بيانگر آن است كه مناطق درگير خشكسالي هواشناسي در سطح استان   SPEIبندي خشكسالي هواشناسي براساس شاخص پهنه
اي از مساحت استان تحت تاثير  بخش عمده ١٣٩٩تا حدود زيادي نسبت به ماه گذشته افزايش يافته است به نحوي كه تا پايان مهر ماه 

هايي  هاي شمال و شمال غربي استان در وضعيت نرمال و بخش ه و تنها مساحت محدودي از بخشخشكسالي خفيف تا بسيار شديد بود
وضعيت خشكسالي شديد و بسيار شديد در مركز استان . برند سر مي هبسيار محدود در شهرستان اردستان در وضعيت ترسالي ضعيف ب

، غرب استان )شهر و ميمه، مباركه، لنجان، فالورجان د، شاهينآبا شهر، نجف هاي اصفهان، تيران و كرون، برخوار، خميني شهرستان(
هاي خوروبيابانك و نائين در شرق استان و عمدتاً در بخش  هايي از شهرستان ، بخش)هاي فريدونشهر، فريدن و چادگان شهرستان(

  . قابل مشاهده است) هاي سميرم، شهرضا و دهاقان شهرستان(جنوبي استان 
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  ٩٩-٧شماره بولتن 
 ١٣٩٩ماه مهر 

 ١٣٩٩ ماه مهربارش استان در  بر وضعيتتحليلي  -١
  

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

 متر ميلي ٤/١در استان برابر  ١٣٩٩ماه  مهرتا آخر ) اول مهر ماه(از ابتداي سال آبي جاري  بارش وزني ميانگين، )١(مطابق آمار جدول 
درصد  ٩/٢٤و نسبت به مدت مشابه در سال گذشته ) متر بارش ميلي ٧/٠معادل (درصد  ٧/٣٣مدت مشابه در بلند مدت  به نسبت كه بوده

  .استدرصد بوده  ٩/٠درصد تامين آبي استان در بازه مذكور  .است كاهش بارش داشته) متر بارش ميلي ٥/٠معادل (
  

  ١٣٩٩در مهر ماه  هاي استان اصفهان اطالعات بارش استان و شهرستان. ١ جدول

 
  

شهرستان خوروبيابانك با . در مهر ماه سال جاري در بيشتر مناطق استان اصفهان نسبت به بلند مدت، كاهش بارش وجود داشته است
درصد، بيشترين افزايش بارش را نسبت به آمار بلند  ٤/٧٨در شمال استان با  گلپايگاندرصد، بيشترين كاهش بارش و شهرستان  ٢/٩٩

 . اند اص دادهمدت در استان به خود اختص

 ١٣٩٩ماه  آبانتا ابتداي  ١٣٩٩-١٤٠٠سال آبي اولين ماه در ، دهد نشان مي هاي استان اصفهان درصد تغييرات بارش در شهرستان مقايسه
هاي استان اصفهان نسبت به سال آبي گذشته كاهش بارش وجود  در اكثر شهرستان) ١٣٩٧-٩٩(نسبت به مدت مشابه سال آبي گذشته 

   .بوده است) بارش متر ميلي ٣/٢معادل (درصد  ٩/٩٧با  شهر خمينيبيشترين كاهش بارش نسبت به سال گذشته در شهرستان . داشته است
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 ١٣٩٩ماه مهر 

  درصد تأمين بارش سال آبي استان  -٢- ١

ن، فريدهاي  مطابق اين نمودار در شهرستان .با بلند مدت مقايسه شده است ١٣٩٩ماه  مهردرصد تامين بارش سال آبي در ) ١( در نمودار
در . بيش از بلند مدت بوده است ١٣٩٩ماه سال  مهر، بارش در خوانسارو  آباد، بوئين و مياندشت، گلپايگان نجف، شهر و ميمه شاهين

  .ماه امسال نسبت به بلند مدت كاهش داشته است مهرها و در كل استان، درصد تامين سال آبي در  ساير شهرستان
  

  
  هاي استان اصفهان در شهرستان بلند مدت مدت مشابه با ٣٠/٧/١٣٩٩تا  ١/٧/١٣٩٩ سال آبي در بازهبارش  تاميندرصد مقايسه . ١نمودار 

  

  بندي مجموع بارش استان پهنه  -٣- ١

استان بارش موثر و  در بخش زيادي ازگردد كه  مشاهده مي. نمايش داده شده است ١٣٩٩ماه  مهربارش تجمعي استان در ) ١( در شكل
  .وجود نداشته استماه  مهردر قابل توجهي  

  

  
 استان اصفهان ١٣٩٩ماه  مهربندي بارش تجمعي  پهنه. ١شكل 
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  ٩٩-٧شماره بولتن 
 ١٣٩٩ماه مهر 

  ١٣٩٩ماه  مهرتحليلي بر وضعيت دماي استان در  -٢
  

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

ماه امسال نسبت به بلند مدت براي  مهربلند مدت و اختالف ، ١٣٩٩ماه  مهراطالعات دماي كمينه، بيشينه و ميانگين در ) ٢(در جدول 
كه  هگراد بوددرجه سانتي ١/١١برابر  ١٣٩٩ماه  مهراستان اصفهان در حداقل دماي . هاي استان اصفهان نمايش داده شده است شهرستان

گراد بوده كه نسبت به بلند مدت  درجه سانتي ٠/٢٦دماي حداكثر استان نيز  تر شده؛ خنكگراد درجه سانتي ٩/٠در مقايسه با بلند مدت 
  .ده استتر ش خنكگراد  درجه سانتي ٧/٠

  

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

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

  ها شهرستان  رديف
  دماي ميانگين  دماي حداكثر  دماي حداقل

  بلند مدت  ١٣٩٩ مهر
 ١٣٩٩تفاوت 

  با بلندمدت
  بلند مدت  ١٣٩٩ مهر

 ١٣٩٩تفاوت 
  با بلندمدت

  بلند مدت  ١٣٩٩ مهر
 ١٣٩٩تفاوت 

  با بلندمدت

  - ٠/١  ٨/٢٢ ٨/٢١  - ٨/٠  ٠/٣٠  ٢/٢٩  - ٢/١  ٧/١٥ ٥/١٤  و بيدگل  رانآ  ١
  - ٧/٠  ٩/٢٠  ٢/٢٠  -٩/٠  ٤/٢٧  ٥/٢٦  - ٤/٠  ٤/١٤  ٩/١٣  اردستان  ٢
  - ١/١  ١/١٩  ٠/١٨  -٩/٠  ٣/٢٧  ٣/٢٦  - ٢/١  ٩/١٠  ٦/٩  اصفهان  ٣
  -٩/٠  ١/١٨  ٢/١٧  - ٦/٠  ٠/٢٦  ٣/٢٥  - ٢/١  ٢/١٠  ٠/٩  برخوار  ٤
  ٧/٠  ٧/١٣  ٥/١٤  ٩/٠  ٨/٢٠  ٨/٢١  ٦/٠  ٦/٦  ٢/٧  مياندشت بوئين  ٥
  - ٤/٠  ١/١٥  ٧/١٤  ٣/٠  ٥/٢٣  ٨/٢٣  - ٢/١  ٧/٦  ٦/٥  تيران و كرون  ٦
  - ٢/٠  ٤/١٤  ٢/١٤  ٣/٠  ٤/٢٢  ٧/٢٢  - ٧/٠  ٤/٦  ٧/٥  چادگان  ٧
  - ٨/٠  ٨/١٨  ٠/١٨  - ٥/٠  ٣/٢٧  ٨/٢٦  - ١/١  ٢/١٠  ٢/٩  شهر خميني  ٨
  ٨/٠  ٦/١٤  ٣/١٥  ٢/١  ٦/٢١  ٧/٢٢  ٤/٠  ٦/٧  ٩/٧  خوانسار  ٩

  ٨/١  ٨/٢٢  ٠/٢١  - ٨/١  ٢/٣٠  ٤/٢٨  - ٨/١  ٥/١٥  ٧/١٣  خوروبيابانك ١٠
  - ١/٠  ٤/١٥  ٣/١٥  - ١/٠  ٠/٢٤  ٩/٢٣  - ١/٠  ٩/٦  ٧/٦  دهاقان  ١١
  ٤/٠  ٧/١٤  ١/١٥  - ٣/٠  ٣/٢٢  ٩/٢١  ٢/١  ٠/٧  ٢/٨  سميرم  ١٢
  - ٥/٠  ٣/١٦  ٨/١٥  ٠/٠  ٨/٢٣  ٨/٢٣  ٠/١  ٨/٨  ٨/٧  شهر و ميمه شاهين  ١٣
  - ٤/٠  ٠/١٦  ٦/١٥  - ٤/٠  ٥/٢٤  ٠/٢٤  - ٣/٠  ٦/٧  ٣/٧  شهرضا  ١٤
  ٥/٠  ٠/١٤  ٥/١٤  ٧/٠  ٥/٢١  ١/٢٢  ٣/٠  ٦/٦  ٩/٦  فريدن  ١٥
  ٣/١  ٧/١٢  ٠/١٤  ٣/١  ١/٢٠  ٤/٢١  ٢/١  ٣/٥  ٥/٦  فريدونشهر  ١٦
  - ٧/٠  ٦/١٨  ٩/١٧  - ٤/٠  ٤/٢٧  ٠/٢٧  - ٠/١  ٨/٩  ٨/٨  فالورجان  ١٧
  - ١/١  ٠/١٨  ٩/١٦  - ٥/٠  ٥/٢٤  ٠/٢٤  - ٧/١  ٥/١١  ٨/٩  كاشان  ١٨
  - ٦/٠  ٩/١٦  ٣/١٦  - ٢/٠  ٢/٢٤  ٠/٢٤  - ٠/١  ٦/٩  ٦/٨  گلپايگان  ١٩
  - ٧/٠  ١/١٧  ٥/١٦  - ١/٠  ٢/٢٦  ١/٢٦  - ٣/١  ١/٨  ٨/٦  لنجان  ٢٠
  - ٦/٠  ٦/١٧  ٠/١٧  - ٣/٠  ٥/٢٦  ٢/٢٦  - ٨/٠  ٦/٨  ٨/٧  مباركه  ٢١
  - ١/١  ٩/٢١  ٧/٢٠  - ٣/١  ٠/٢٩  ٨/٢٧  - ٠/١  ٧/١٤  ٧/١٣  نائين  ٢٢
  - ٣/٠  ٢/١٦  ٠/١٦  ٢/٠  ٤/٢٤  ٥/٢٤  - ٧/٠  ١/٨  ٤/٧  آباد نجف  ٢٣
  - ٥/٠  ٥/١٨  ٩/١٧  ٠/٠  ١/٢٤  ٠/٢٤  - ٠/١  ٨/١٢  ٨/١١  نطنز  ٢٤
  - ٨/٠  ٤/١٩  ٦/١٨  - ٧/٠  ٨/٢٦  ٠/٢٦  -٩/٠  ٠/١٢  ١/١١  استان اصفهان  ٢٥
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  مدت و مقايسه با بلنداصفهان دماهاي حدي استان    -٢- ٢
  

حداكثر مطلق  .ماه نمايش داده شده است مهرهاي استان اصفهان در  اطالعات دماي كمينه مطلق و بيشينه مطلق ايستگاه) ٣(در جدول 
، سپس در كاشان با دماي ١/٣٨حداكثر رخ داده در خوروبيابانك با دماي دماي سلسيوس  بوده و بيشترين  ٦/٣٣شهر اصفهان در اين ماه 

   .ده استبوزير صفر، سلسيوس درجه  ٦/٢با دماي  و شهرضا در چادگاندر مهرماه حداقل دماي كمترين  .سلسيوس بوده است ٨/٣٥
 

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

  حداكثر مطلق  حداقل مطلق   شهرستان  رديف
  ٦/٣٣  ٦/٢ اصفهان  ١
  ٤/٣٥  ١/٩ اردستان  ٢
  ١/٣٨  ٨/٦ خوروبيابانك  ٣
  ٩/٢٧  ٠/٠ داران  ٤
  ٣/٣٢  - ٠/٢ فرودگاه شهيدبهشتي  ٥
  ٦/٣١  - ٦/٢ شهرضا  ٦
  ٨/٣٥  ٥/٧ كاشان  ٧
  ٠/٣١  ٦/٢ گلپايگان  ٨
  ٤/٢٩  - ٨/٣ ميمه  ٩

  ٦/٣٣  ٤/٣ نايين  ١٠
  ٤/٣٠  ٤/٧ نطنز  ١١
  ٤/٣١  ٨/٢ نجف آباد  ١٢
  ٨/٣٢  ٣/٠ كبوترآباد  ١٣
  ٦/٢٦  ٥/٤ سميرم  ١٤
  ٤/٣١  ١/٣ مورچه خورت  ١٥
  ٤/٢٦  ٢/١ فريدونشهر  ١٦
  ١/٣٥  - ٤/١ زرين شهر  ١٧
  ٠/٢٧  ٤/٣ خوانسار  ١٨
  ٢/٣٣  ٢/٠ ورزنه  ١٩
  ٧/٣٣  - ٠/١ مباركه  ٢٠
  ٢/٢٨  - ٦/٢ چادگان  ٢١

 

  

  استانهاي شهرستانميانگين دماي  بنديپهنه  - ٣- ٢
  

مطابق شكل دماي ميانگين در نواحي شرقي استان . نمايش داده شده است ١٣٩٩ماه  مهرنگين استان در دماي ميابندي  پهنه) ٢(در شكل 
   .يابد بيشتر بوده و با حركت به سمت غرب استان، ميانگين دما كاهش مي
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  در استان اصفهان  ،١٣٩٩ماه  مهرميانگين دماي يندي  پهنه. ٢شكل 

  

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

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

  .به بلند مدت كاهش داشته يا ثابت بوده است
  

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



 اصفهاناداره كل هواشناسي استان 
 

٧ 
 

  ٩٩-٧شماره بولتن 
 ١٣٩٩ماه مهر 

  ١٣٩٩ماه  مهرطي  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 دليل گستردگي استان ه ب

فرودگاه (ايستگاه شرق اصفهان  ؛)اصفهان( سنجي ازنايستگاه : ها عبارتند از اين ايستگاه. پرداخته شده است مجاور شهرستان اصفهان

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

ميانگين سرعت بادهاي . متر بر ثانيه بوده است ٤/٢ميانگين سرعت باد در استان اصفهان در مهرماه ، )٤(مطابق آمار و اطالعات جدول 

در ايستگاه اصفهان . تسا هدوب) متر بر ثانيه ٥تا  ٢(، باد ماليم زين بيشترين فراواني وقوع باد و متر بر ثانيه ٣/١ماه  مهرايستگاه اصفهان در 

  .باد غالب شرقي بوده است ،يراج لاسماه  در مهر اما باشددر فصل پاييز جهت وزش باد غالب، غربي مي

بيشترين فراواني وقوع باد، باد ماليم  وبر ثانيه متر  ٥/٢ماه  در مهر )شرق اصفهان( يتشهب ديهش هاگدورفميانگين سرعت بادهاي ايستگاه 

ماه نيز  لذا در مهر باشددر ايستگاه شرق اصفهان جهت وزش بادهاي غالب در تمامي فصول سال غربي مي. بوده است) متر بر ثانيه ٥تا  ٢(

  .جهت باد اين ايستگاه غربي بوده است

بوده ) متر بر ثانيه ٥تا  ٢(بيشترين فراواني وقوع باد، باد ماليم  وبرثانيه  متر ٧/١ ماه ميانگين سرعت بادهاي ايستگاه كبوترآباد در مهر

  .ماه نيز باد غالب اين ايستگاه غربي بوده است باشد لذا در مهرفصل پاييز جهت وزش باد غالب غربي ميدر ايستگاه كبوترآباد در . است

. بوده است) متر بر ثانيه ٥تا  ٢(بيشترين فراواني وقوع باد، باد ماليم  وثانيه  بر متر ٢/٢آباد در مهر ميانگين سرعت بادهاي ايستگاه نجف

ماه امسال باد غالب اين ايستگاه شرقي بوده  در مهر. باشدآباد جهت وزش بادهاي غالب در پاييز شمال شرقي ميدر شهرستان نجف

  .است

 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 اصفهاناداره كل هواشناسي استان 
 

٨ 
 

  ٩٩-٧شماره بولتن 
 ١٣٩٩ماه مهر 

  استان همديديايستگاه  ٤سمت و سرعت باد در . ٤جدول 

  نام ايستگاه

  حداكثر باد  باد غالب

  سمت

  )جهت(

  درصد وقوع

  ر ماهد
  )درجه( سمت

  سرعت

)m/s(  

  ١٠  ٤٠  ٥/٣٠  شرقي  اصفهان

  ١٥  ٣٣٠  ٧٦  غربي  فرودگاه شهيد بهشتي

  ٩  ٣٣٠  ٤٢  غربي  كبوترآباد

  ١٠  ٣٠٠  ٥/١٩  شرقي   آبادنجف

  ٩  ٣١٠  ٧/٢٦  جنوب غربي   كاشان

  ١٥  ٣٣٠  ٣٩  شمال شرقي  داران

  ٩  ١٠  ٣٤  شمال شرقي  خوروبيابانك

  ١١  ١٧٠  ٣٩  جنوبي  اردستان

  ٨  ١٨٠  ٦١  شمال غربي  نايين

  ٧  ٩٠  ٣٣  شمال شرقي  شهرضا

  ١٢  ٢٩٠  ٤٥  شمال شرقي  گلپايگان

  ٤  ١٢٠  ٤٨  شمال شرقي  نطنز

  ١٠  ٣٠٠  ٢٩  جنوب شرقي  ميمه

  ١٢  ٥٠  ٦١  شمال غربي  مورچه خورت

  ١٨  ٣٢٠  ٢٧  شرقي   چادگان

  ١١  ٩٠  ٢٢  شرقي   چوپانان

  ٩  ٢٢٠  ٣٤  شمال غربي  خوانسار

  ١٢  ٢٩٠  ٧١  شمال غربي  دهق

  ٦  ٢٢٠  ٣٣  شرقي   فريدونشهر

  ١٣  ٣٠  ٣٩  شمال شرقي  ورزنه

  ٧  ٥٠  ٦١ شمال شرقي  مباركه

  ٤  ٢٣٠  ٢٩ جنوب شرقي   زرين شهر

  ٩  ٢٣٠  ٣٥  غربي و جنوبي   سميرم

  

  

  

  

  

  



  ٩٩-٧شماره بولتن 
 ١٣٩٩ماه مهر 

گلباد ايستگاه اصفهان                    

 
  

آباد  گلباد ايستگاه نجف                   

 

   آباد نجف و كبوترآباد

 اصفهان

٩ 

  اصفهاناستان  همديديهاي گلباد ايستگاه
  

)ناهفصا قرش( يتشهب ديهش فرودگاه   

 
  
  

گلباد ايستگاه كبوترآباد اصفهان      

 
  

كبوترآبادسنجي،  هاي فرودگاه شهيد بهشتي، ازن گلباد ايستگاه. ٤شكل 

  

اصفهاناداره كل هواشناسي استان 

 

 

گلباد ايستگاه   - ٢-٣

فرودگاهگلباد ايستگاه                   

گلباد ايستگاه كبوترآباد اصفهان                    



  ٩٩-٧شماره بولتن 
 ١٣٩٩ماه مهر 

  

  

  

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

 چوپانان

 فريدونشهر

 خوانسار

 مباركه

 اصفهان

١٠ 

    

    

    

    
  

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



  ٩٩-٧شماره بولتن 
 ١٣٩٩ماه مهر 

  
  

  
  

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

 نطنز

 ورزنه 

 اصفهان

١١ 

    

    

  
  

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 
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١٢ 
 

  ٩٩-٧شماره بولتن 
 ١٣٩٩ماه مهر 

  ١٣٩٩ماه  مهردر  استان حليلي بر وضعيت خشكساليت    -٤
  

  سه ماهه   SPEI بندي خشكسالي هواشناسي در سطح استان براساس شاخصپهنه   -١-٤
  

سه ماهه بيانگر آن است كه مناطق درگير خشكسالي هواشناسي در سطح استان   SPEIبندي خشكسالي هواشناسي براساس شاخص پهنه
اي از مساحت استان تحت تاثير  بخش عمده ١٣٩٩تا حدود زيادي نسبت به ماه گذشته افزايش يافته است به نحوي كه تا پايان مهر ماه 

هايي  شمال غربي استان در وضعيت نرمال و بخش هاي شمال و خشكسالي خفيف تا بسيار شديد بوده و تنها مساحت محدودي از بخش
وضعيت خشكسالي شديد و بسيار شديد در مركز استان . برند سر مي هبسيار محدود در شهرستان اردستان در وضعيت ترسالي ضعيف ب

، غرب استان )ورجانشهر و ميمه، مباركه، لنجان، فال آباد، شاهين شهر، نجف هاي اصفهان، تيران و كرون، برخوار، خميني شهرستان(
هاي خوروبيابانك و نائين در شرق استان و عمدتاً در بخش  هايي از شهرستان ، بخش)هاي فريدونشهر، فريدن و چادگان شهرستان(

  . قابل مشاهده است) هاي سميرم، شهرضا و دهاقان شهرستان(جنوبي استان 
سه ماهه بيانگر خشكسالي هواشناسي بوده و نشان دهنده وضعيت خشكسالي  SPEIبندي خشكسالي با شاخص  زم به ذكر است كه پهنهال

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

  
  ١٣٩٩تا پايان مهر  ، دوره سه ماههSPEIبراساس شاخص  بندي خشكسالي هواشناسي در استان اصفهان پهنه. ٧شكل 

  
  
 



 اصفهاناداره كل هواشناسي استان 
 

١٣ 
 

  ٩٩-٧شماره بولتن 
 ١٣٩٩ماه مهر 

  ١٣٩٩ماه  مهر دراستان ي همديد تحليل    -٥
 

متر ناشي از مركز پرارتفاع جنب حاره برروي  ژئوپتانسيل ٥٨٨٠ي پاييز، در استان اصفهان، با تداوم استقرار پشته :ماه مهردهه اول 
 ١ از روز پنجم با نفوذ و توسعه تدريجي ناوه.  پايدار آغاز گرديدعربستان، به همراه نفوذ زبانه پرفشار در سطح زمين و در نتيجه با جوي 

در  ٢از روز هفتم تا پايان روز دهم با تشكيل الگوي بندال. شرقي، ارتفاع تراز مياني در سطح استان كاهش يافت ارتفاع شمال كم
 ٥٧٦٠ع جنب حاره، ارتفاع برروي استان تا بندال و تضعيف پرارتفا اين شرقيِ  هاي باالتر از ايران و تقويت جريانات ناوه عرض

پرفشار از شمال شرق به استان، در اكثر مناطق استان، كاهش   اين تغييرات تراز مياني همراه با تقويت زبانه. متر كاهش يافت ژئوپتانسيل
هاي پراكنده  و خاك و بارشدرجه، وزش بادهاي نسبتا شديد تا شديد و در مناطق شرقي و شمالي گاهي همراه با گرد  ١٠تا  ٧دماي 

 ٢بيشترين بارش از ايستگاه كاشان به ميزان  .ها طي روزهاي هشتم، نهم و دهم رخ داد بارش. ويژه در نيمه غربي را به همراه داشت به
  . متر گزارش شد ميلي ٦/١متر و داران به ميزان  ميلي

  

و ديگري برروي شمال  ٥٦٨٠ارتفاع يكي برروي تركمنستان با مركز  كمهاي مياني با دو مركز  الگوي بندالي عرض  :ماه مهردهه دوم 
متر، از ابتداي دهه دوم مهر ماه ضمن حركت به سمت شرق، پشته ارتفاعي برروي استان را  ژئوپتانسيل ٥٥٧٠درياي سياه با مركز  

هاي پراكنده در مناطق شمالي و  شكل بارش هاي خفيفي بهتضعيف نموده و امواج ضعيفي برروي آن ايجاد كرد كه منجر به ناپايداري
ديگري در شرق مديترانه شكل گرفت كه ضمن نزديك شدن به مرزهاي   زمان با حركت و تضعيف اين الگو، ناوه هم. غربي استان شد

تر و شمال  پايينهاي  ارتفاع ديگري كه برروي اوكراين شكل گرفته و به عرض كشور عمق بيشتري پيدا كرد و با ناوه ناشي از مركز كم
اما از آنجا كه شار رطوبت قابل . كشور كشيده شد، تركيب شده و موجب كاهش ارتفاع و  تاوايي مثبت در غرب كشور و استان شد

هاي خفيف  در سطح استان و بارش )٥جدول (ها به شكل وزش بادهاي نسبتا شديد تا شديد  توجهي به استان وجود نداشته، ناپايداري
 ٧٩معادل (متر بر ثانيه  ٢٢بيشترين سرعت وزش باد در روز  پانزدهم مهر از ايستگاه چادگان به مقدار . رخ داد) مناطق غربي ويژه در به(

ام مهر با  ١٧از روز . طي اين مدت الگوي فشاري سطح زمين براي استان اصفهان تغييرات زيادي نداشت. گزارش شد) كيلومتر بر ساعت
ميلي بار افزايش يافت و موجب  ١٠٢٦بار و نفوذ زبانه پرفشار به استان، فشار تا  ميلي ١٠٤٠ال درياي خزر تا تقويت مركز پرفشار در شم

از طرفي الگوي بندال ديگري كه برروي تركيه قرار گرفته بود، به سمت . درجه سلسيوس در سطح استان گرديد ٧تا  ٥كاهش دما بين
تقويت شده سمت راست آن و كاهش   ناوه  روز هجدهم با قرار گرفتن استان در دامنهتر حركت نموده و در  هاي پايين كشور و عرض

غربي استان   ويژه در نيمه هاي مناسبي همراه با رعدوبرق به متر و افزايش قابل توجه تاوايي برروي استان، بارش ژئوپتانسيل ٥٧٦٠ارتفاع تا 
روز نوزدهم اين ناوه از استان خارج گرديد و قرارگيري   ).٦جدول (زارش گرديد متر گ ميلي ٤/٢٤از خوانسار با   رخ داد؛ بيشترين بارش

 .پشته ارتفاعي برروي استان شرايط پايداري را بر استان فراهم آورد

 
  ١٥/٧/١٣٩٩استان اصفهان در تاريخ  هاي ايستگاه متر بر ثانيه، ١٥باد بزرگتر از  يتند. ٥جدول 

  

  اصفهان  مباركه  كبوترآباد  گلپايگان  مورچه خورت  كاشان  خوانسار  چادگان  نام ايستگاه
وزش باد بيش از 

  متر بر ثانيه ١٥
١٦  ١٧  ١٧  ١٧ ١٨  ١٨  ٢٠  ٢٢  

  

                                                 
١ Trough 
٢ Blocking 



 اصفهاناداره كل هواشناسي استان 
 

١٤ 
 

  ٩٩-٧شماره بولتن 
 ١٣٩٩ماه مهر 

  ١٨/٧/١٣٩٩اصفهان در تاريخ  استان هاي گزارش شده در بارش بيشترين. ٦جدول 
  

  ميمه  علويجه  بوئين و مياندشت  داران  دهق  گلپايگان  خوانسار  نام ايستگاه
بارش ميزان 

  ٤/٢  ٤/٤  ٦/٦ ٨  ٨/٨  ٨/١٠  ٤/٢٤  )متر ميلي(

  

 
بار و  ميلي ٥٠٠ارتفاع ژئوپتانسيل و تاوايي تراز )  ج(؛ )هاي واقعي نقشه(فشارميانگين تراز دريا ) ب(بار و  ميلي ٥٠٠و دماي تراز  ارتفاع ژئوپتانسيل) الف(. ٨شكل 

 ١٣٩٩مهر  ١٨براي روز ) GFSخروجي مدل ( ٥٠٠-١٠٠٠  فشار ميانگين تراز دريا و ضخامت اليه) د(
  

تضعيف شده از روي در ترازهاي فوقاني جو، استقرار و گذر بسيار كند الگوي بندالِ  دهه سوم مهر با تضعيف جت :ماه مهردهه سوم 
در . پرفشار، با پايداري جو و هواي صاف در سطح استان سپري شد  در تراز مياني جو و ماندگاري هواي سرد به دليل نفوذ زبانه استان

هاي جوي و  مناطق مركزي استان اين پايداري و هواي سرد در ساعات اوليه روز منجر به غبارصبحگاهي، باال رفتن غلظت آالينده
      .كيفيت هوا گرديد كاهش

 

  )ب(  )الف(

  )د(  )ج(



 اصفهاناداره كل هواشناسي استان 
 

١٥ 
 

  ٩٩-٧شماره بولتن 
 ١٣٩٩ماه مهر 

  ١٣٩٩ماه  مهر طياستان جوي در مخاطراتتحليلي بر     - ٦
  

نفوذ زبانه پرفشار به استان و تقويت  ،باري در منطقه سيبري ميلي ١٠٤٠ي  در روز هيجدهم مهر ماه، تقويت مركز پرفشار با هسته :مهر ١٨
 ٨٥٠ي شرقي الگوي بندال وكشيده شدن آن تا غرب كشور، همگرايي جريانات شرقي و تقويت تراف و گراديان دمايي در سطح  ناوه

هاي  اگرس بارشهاي شرقي ز باري، در اكثر مناطق افزايش ابر و وزش بادهاي نسبتاٌ شديد تا شديد و در نيمه غربي استان و دامنه ميلي
  .است آمده )٦( ل شمارهها در اين تاريخ در جدو بارش  ميزان بيشينه. رگباري و رعد و برق را موجب گرديد

  .بيني استان صورت گرفت سطح زرد از مركز پيش ٤٢با صدور هشدار شماره در اين روز هاي جوي  آگاهي ناپايداري پيش
  

  ١٣٩٩ماه  مهر طياستان گزارشي از فعاليت هاي توسعه هواشناسي كاربردي     - ٧
  

كه ايجاد خدمات ارزنده و  نهايي طرح جامع تهك  با توجه به اهدافو  ١٣٩٩در سال  برنامه عملياتي تهك ١١اجراي بند  در راستاي
خدمات  جهت ارائهعنوان پايلوت  گل محمدي را به محصول اداره كل هواشناسي استان اصفهان، ؛كاربردي به كاربران نهايي است

، احداث ايستگاه هواشناسي در سطح باشد در بخش قمصر كاشان كه قطب گل محمدي كشور ميهواشناسي كشاورزي انتخاب نموده و 
شهرداري شهر قمصر در  همياريايستگاه مورد نظر با  ،اداره هواشناسي كاشان مورد توجه قرار گرفت و با همكاريمزرعه گل محمدي 

صورت روزانه در آن ايستگاه ثبت و پايش  به ها داده. گرديد مركز پژوهشكده اسانس دانشگاه كاشان مستقر در شهر قمصر ايجاد
مورد ) خرد اقليم(در سطح مزرعه هواشناسي كاربردي  هاي ها و طرح ريزي تحقيقات، برنامه مرجعي جهتعنوان  بهتواند   مي وگردد  مي

  . استفاده قرار گيرد
  

 
  رصمق ؛ناشاك هاگشناد سناسا هدكشهوژپ رد هاگتسيا ثادحا. ٩شكل 
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  هاپيوست   -٨
  

  ناستاهواشناسي  هاينقشه پراكنش ايستگاه - ١پيوست 

  

 گلبادمعرفي  - ٢پيوست 
  

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

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

ها، نشانگر سرعت باد و خامت گلض. رعت و جهت باد استها نيز نمايشگر سگل ؛دهدگلباد ميزان باد آرام در يك منطقه را نمايش مي
. شود افزاري تهيه ميبه دو روش دستي و نرم وگردد نه ترسيم مييانه يا ماهياگلباد به صورت سال. 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 ميميزان قطر دايره و طول و ضخامت گل .شودا نسبت به كل گرفته ميهيك از شاخص

افزار نرم ترينعمده. لباد گرددافزار ويژه گتهيه 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 شدهنمودارهاي به دست آمده از دايره. است WR-plotافزار مورد استفاده در ترسيم گلباد نرم

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

 افزوده شود، حاصل صدهاي 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. شده استخواهد داد، و اين به اين معناست كه تعداد كل بادها لحاظ  رصد را نشاند
آمايش توان به ز كاربردهاي گلباد ميا .شونددشوار است زيرا اثرات محلي باعث تغييرات مهمي در جريانات هوا مي) توپوگرافي(

جهت باد غالب منطقه،  هاي ورزشي و غيره، عدم استقرار صنايع آالينده درها، زمينهاي شهري، طراحي باند فرودگاهطراحيسرزمين، 
  .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 ي دمركز تحقيقات هواشناسي كاربر به اين وسيله -١
توليد در مقياس كشوري و هاي مورد استفاده در اين بولتن كه پس از  بحران به سبب تهيه تعدادي از جداول، نمودارها و نقشه

 . ددار مياختيار اين اداره كل قرارگرفته است ابراز  انجام برش استاني در

تمامي و  يناشورف يئاقآ هيسآسركار خانم اكرم پرنده و خانم همچنين از ي دهمكاران مركز تحقيقات هواشناسي كاربر -٢
 .نمايند مي و تقدير آن نقش داشتند سپاسگزاريكه به نحوي در تهيه اطالعات الزم براي تدوين استاني  همكاران

  

  :همكاران اين شماره
 مينا معتمدي -١

 سيمين باقري -٢

 سيد مسعود مصطفوي داراني -٣

 ليال اميني  :يتمسئولبا 

 
  


