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چکیده:
میانگین وزنی بارش تا آخر دی ماه  1397در استان برابر  79.9میلیمتر است که نسبت به مدت مشابه در
بلندمدت  26درصد و نسبت به مدت مشابه در سال گذشته  634.2درصد افزايش داشته است .الزم به ذکر است که
استان اصفهان در بازه زمانی مذکور حدود  51درصد از بارش يک سال زراعی کامل در بلندمدت را دريافت کرده
است .همچنین میانگین حسابی بارش سال آبی جاری (از ابتدای مهرماه تا پايان دی  )97در ايستگاههای سینوپتیک
استان نیز  121.5میلیمتر است که نسبت به مدت مشابه در بلندمدت دوره آماری 45.7 ،درصد افزايش داشته است.
از اواسط دی ماه سال جاری ،مساعد بودن عوامل دورپیوندی باعث افزايش بارش در استان اصفهان گرديد.
آخرين خروجی مدل های پیش بینی فصلی بیانگر وقوع بارش های نرمال طی بهمن ماه می باشد .در اسفندماه به
سبب افزايش ارتفاع در اليه های میانی جو کاهش نسبی فعالیت سامانه های جوی پیش بینی می شود  ،بطوريکه
میانگین بارش ماهیانه اسفندماه متمايل به کمتر از نرمال خواهد بود .همچنین انتظار می رود میانگین دما طی دی ماه
در حد نرمال و حدود  1درجه سانتی گراد فراتر از نرمال گردد.گرچه در بازه های زمانی کوتاه مدت شرايط دمای
کمتر از نرمال وجود دارد .همچنین در اسفندماه میانگین دما  1تا  2درجه سانتیگراد افزايش پیدا کند.
با توجه به خشکسالی های مکرر طی سال های اخیر و براساس میانگین وزنی بارش در سال زراعی گذشته (-97
 )1396نسبت به بلندمدت که کاهش  28درصدی داشته است ،لذا با وجود افزايش بارش طی سال زراعی جاری
کماکان شرايط خشکسالی در استان محسوس بوده که اثر منفی بر منابع آبی استان و ورود روان آب به منابع آبی
گذارده که براين اساس مديريت الزم دراستفاده بهینه از آب را می طلبد.
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بارش استان اصفهان رد سال زراعی :1397-98
میانگین وزنی بارش تا آخر دی ماه  1397در استان برابر  79.9میلیمتر است که نسبت به مدت مشابه در
بلندمدت  26درصد و نسبت به مدت مشابه در سال گذشته  634.2درصد افزايش داشته است .الزم به ذکر است که
استان اصفهان در بازه زمانی مذکور حدود  51درصد از بارش يک سال زراعی کامل در بلندمدت را دريافت کرده
است .همچنین میانگین حسابی بارش سال آبی جاری (از ابتدای مهرماه تا پايان دی  )97در ايستگاههای سینوپتیک
استان نیز  121.5میلیمتر است که نسبت به مدت مشابه در بلندمدت دوره آماری 45.7 ،درصد افزايش داشته است.

بارش رد ايست گاهاهی سينوپتیك استان اصفهان:
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در دوره زمانی مذکور در ايستگاه ازنسنجی شهر اصفهان  92میلیمتر بارش ثبت گرديده است .ايستگاه فريدونشهر (با
 350میلیمتر بارش) و ايستگاه سمیرم (با  323میلیمتر بارش) بیشترين بارش دريافتی استان را داشته است .بیشترين درصد
دريافت بارش نسبت به بلندمدت در استان نیز مربوط به ايستگاه های اصفهان و گلپايگان به مقدار  91درصد می باشد.
همچنین میزان بارش در ايستگاه کوهرنگ به عنوان سرچشمه زايندهرود در بازه زمانی مذکور برابر با  974.7میلیمتر
میباشد که 60درصد از میانگین بلندمدت خود بیشتر است.

ردصد تغييرات بارش رديافتی رد مقايسه با مدت مشاهب رد بلندمدت:
در سال زراعی جديد در اکثر ايستگاههای استان ،بارشهايی فراتر از نرمال دريافت گرديد به طوری که ايستگاه های
گلپايگان ،اصفهان ،چادگان ،مبارکه ،کبوترآباد ،میمه ،زرين شهر ،سمیرم و مورچه خورت بیش از  50درصد افزايش
بارش داشته اند .تنها ايستگاههای اردستان ،خوروبیابانک و کاشان کمتر از نرمال خود بارش دريافت کردهاند.
الزم به ذکر است که میانگین بلندمدت بارش دريافتی پايیز و دی ماه (  4ماه اول سال زراعی) در استان اصفهان
حدود  40درصد از کل بارش ساالنه استان میباشد.
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اختالف میانگين دمای دی ماه  97رد مقايسه با بلندمدت و سال گذشته:
میانگین دمای استان اصفهان در دیماه  97برابر  4.2درجه سانتیگراد بود که در مقايسه با بلندمدت آن  1.8درجه
سانتیگراد گرم تر ولی نسبت به سال  96در همین بازه زمانی 1.4 ،درجه سانتیگراد سردتر شده است .مقايسه میانگین
دمای دیماه  97نسبت به بلندمدت آن در همین بازه زمانی نشان میدهد که تمامی ايستگاههای استان به غیر از چادگان،
دارای افزايش دمايی بین  0.7در شرق اصفهان تا  2.8درجه سانتیگراد در ايستگاه ورزنه داشتهاند .ايستگاه چادگان تنها
ايستگاهی است در استان اصفهان که دارای کاهش دمايی به میزان  0.7درجه سانتی گراد داشته است .میانگین دمای شهر
اصفهان در دیماه امسال  5.6درجه سانتیگراد بود که در مقايسه با میانگین بلندمدت آن  2درجه سانتیگراد گرم تر و
در مقايسه با سال گذشته (ديماه  0.7 )96درجه سردتر شده است.

ربرسی مقادری دما رد دی ماه :97
دامنه میانگین دمای دیماه  97استان بین  8.9درجه سانتیگراد (خوروبیابانک) تا  0.3درجه سانتیگراد (چادگان) در
نوسان بوده است .در دیماه  97پايینترين دمای ثبت شده در استان مربوط به ايستگاه چادگان با کمینه دمای 15.4
درجه سانتیگراد زير صفر و باالترين دمای ثبت شده متعلق به خوروبیابانک با بیشینه دمای  24درجه سانتیگراد گزارش
شده است.

5

در دی ماه حداقل دمای تمامی ايستگاههای استان به زير صفر رسیده است .حداکثر دمايی را که شهر اصفهان در
اين ماه تجربه کرد  17.4درجه سانتیگراد و پايینترين دمای آن  5.6درجه سانتیگراد زير صفر بوده است.

سنجش كيفيت هوا رد ايست گاه هواشناسی اصفهان رد دیماه : 97
با توجه به اطالعات ثبت شده در ايستگاه سنجش آاليندههای جوی هواشناسی اصفهان (مجموعه اداری غدير)
در دیماه سال جاری ،شاخص کیفیت هوا در اين ماه شامل 5 :روز هوای پاک 12 ،روز سالم 6 ،روز ناسالم برای
گروههای حساس و  7روز ناسالم برای عموم بوده است.
با بررسی آاليندههای مختلف در دیماه  97مشخص شد که  3درصد از روزهای ماه ،آاليندهی مسوول دی
اکسید نیتروژن بوده و بقیه روزها ،ذرات معلق با قطر کمتر از  2.5میکرون ( )PM2.5بعنوان آاليندهی مسوول بوده
است .میانگین غلظت ذرات معلق با قطر کمتر از  2.5میکرون ( )PM2.5در دیماه  39/2میکروگرم بر مترمکعب
بوده که باالتر از حد مجاز میباشد.
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پاک

سالم

ناسالم برای گروههای حساس

7

ناسالم برای عموم

اینورژن

نمودار پروفايل قائم جو در تاريخ  16ديماه  97ساعت  6 :30صبح
نمودار باال پروفايل قائم جو را در تاريخ  16ديماه  97نشان می دهد .در اين روز بدلیل حاکمیت جوی پايدار بر
روی استان و تشکیل اينورژن بر روی شهر اصفهان ،شاخص کیفیت هوا به  162رسید يعنی آلوده برای عموم که به
رنگ قرمز نشان داده میشود .همانگونه که در پروفايل نشان داده شده اينورژن در ساعت  6 : 30صبح از سطح زمین
تا ارتفاع  1کیلومتری کشیده شده و با افزايش ارتفاع؛ افزايش دما بوده است .پس از آن نیز تا چند صد متر کاهش
محسوس دما با ارتفاع وجود نداشته و از ارتفاع تقريبا  1500متری به روال طبیعی خود يعنی با افزايش ارتفاع کاهش
دما اتفاق افتاده است.
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-1بادام رقم شاهرودی12
محصول بادام فصل پايیز را در مرحله فنولوژی رويشی رشد شاخه آغاز نمود .واحدهای حرارتی جذب شده تا
اول پايیز  4898/6درجه-روز-رشد باالتر از آستانه صفر و  3813/6درجه-روز-رشد باالتر از آستانه  5و 2735/5
درجه-روز-رشد باالتر از آستانه  10درجه محاسبه شد .مرحله رشد شاخه ها تا  11آبان ماه تکمیل گرديد .متوسط
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دما درطول فصل پايیز  0/5درجه باالتر از نرمال بود و مراحل رويشی پايانی درختان بادام هم بعلت تنش رطوبتی
تابستان امسال و تاخیر در آبیاری درختان بصورت غیرعادی در حال تکمیل بود .با توجه به بارشهای خوب پايیزه
درختان حداکثر استفاده را از اين شرايط کرده و به حفظ سبزينگی خود و مقاومت دربرابر خشک شدن و يا
زردشدن برگها تا اواخر فصل ادامه دادند .از روز  12ام آبانماه محصول بادام با دريافت  5638/2درجه -روز -رشد
واحدحرارتی باالتر از آستانه صفر و  4348/2درجه -روز -رشد باالتر از آستانه  5درجه و  3067/6درجه – روز-
رشد باالتر از آستانه  10درجه مرحله جديد رسیدن چوب را آغاز نمود .از روز  5آبان ماه با نزول متوسط دمای
منطقه به کمتراز  17درجه سانتیگراد بهاره سازی (ورنالیزاسیون) جوانه های بادام آغاز و تا پايان فصل پايیز 346
درجه – روز از اين نیاز يعنی حدود 50درصد آن تامین شد.هنگامی که طبق شاخص ريچارد به عدد  650درجه-روز
برسیم نیازسرمايشی درختان کامال ترفیع و به محض گرم شدن درختان شکوفا میشوند .زرد شدن برگها هم از روز
 27آبان ماه شروع گرديد .در روز 30ام آبان ماه نیز مرحله رسیدن چوب تکمیل شد .مرحله ريزش برگها از روز 24
ام آذرماه با تاخیر آغاز شد و دلیل آن بارشهای خوب در فصل پايیز و ضرورت حفظ و دوام درختان ايجاب نمود
حداکثر استفاده را اين بارشها و رطوبت خاک بکنند تا نخشکند .چون که تابستان دچار تنش خشکی و عدم آبیاری
بودند .رطوبت خاک تا عمق 20سانتیمتری خاک در فصل پايیز تا  10درصد حجمی هم افزايش يافت.
با پايان پايیز مراحل فنولوژی درختان بادام خاتمه نیافت و تا فصل زمستان ادامه يافت.کل واحدهای حرارتی
دريافت شده توسط محصول تا پايان پايیز  6079/9درجه-روز-رشد باالتر از آستانه صفر و  4549/9درجه -روز-
رشد باالتر از آستانه  5درجه -روز -رشد و  3086/7درجه-روز-رشد باالتر از آستانه ده درجه محاسبه گرديد.
 - 2انگوررقم عسگری
فصل پايیز برای محصول انگور در مرحله فنولوژی رويشی رسیدن چوب آغازشد.اين فصل با جذب 4646/9
واحد حرارتی باالتر از صفر و  3666/9درجه –روز رشد باالتر از آستانه  5درجه و  2688/0درجه -روز -رشد باالتر
از آستانه  10درجه و1746/4درجه -روز -رشد باالتر از آستانه  15درجه شروع گرديد .با توجه به بارشهای خوب
اين فصل درختان انگور در مراحل پايانی رويش خود دچار هیچگونه تنش رطوبتی خاک نگرديدند .درکل متوسط
دمای اين فصل زراعی 13/4درجه سانتیگراد ،با پايیز سال قبل برابر و نرمال مدت مشابه 12/9درجه سانتیگراد بوده
است که حدود 0/5درجه افزايش دما نشان می دهد.پايیز امسال حدود  38میلیمتر بارش رخ داد .درصورتیکه سال
قبل هیچگونه بارشی طی اين مدت نداشتیم ونرمال دوره مشابه  43میلیمترمی باشد .از روز  14ام مهرماه مرحله
رويشی زردشدن و ريزش برگها آغازشد و تا دهم آذر ماه تکمیل و درختان وارد سیک خواب زمستانی گرديدند.
واحدهای حرارتی دريافت شده محصول تا اين روز  5665/1واحد حرارتی باالتر از صفر و  4340/1واحد حرارتی
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باالتر از آستانه  5درجه و  3034/6واحد حرارتی باالتر از آستانه  10درجه  1898.2درجه-روز-رشد باالتر از آستانه
 15درجه محاسبه شد.

پیشس ینیب فصلی :
میانگین وزنی بارش در سال زراعی گذشته ( )1396-97نسبت به بلندمدت  28درصد کاهش داشته است لذا با
وجود افزايش بارش طی سال زراعی جاری کما کان شرايط خشکسالی در استان محسوس بوده که اثر منفی بر منابع
آبی استان و ورود روان آب به منابع آبی گذارده است.
از اواسط دی ماه سال جاری به علت مساعد بودن عوامل دور پیوندی از جمله نوسان شمالگان (اجازه ريزش
هوای سرد از عرض شمالی به عرض های پايین تر) و نوسان جنوبی (امکان تزريق جريانات مرطوب از جنوب به
داخل سیستم ها) و در نتیجه نفوذ توده هوای سرد قطبی به عرض های میانه و گسترش آن تا دريای مديترانه عوامل
چرخند زايی بر روی مديترانه و گسترش آن تا مرزهای غرب و جنوب کشور سبب افزايش بارش در استان اصفهان
شد .آخرين خروجی مدل های پیش بینی فصلی بیانگر وقوع بارش های نرمال طی بهمن ماه می باشد .در اسفندماه
به سبب افزايش ارتفاع در اليه های میانی جو با کاهش نسبی فعالیت سامانه های جوی مواجه خواهیم شد بطوريکه
میانگین بارش ماهیانه اسفندماه متمايل به کمتر از نرمال خواهد بود .همچنین انتظار می رود میانگین دمای طی ماه دی
در حد نرمال و حدود  1درجه سانتی گراد فراتر از نرمال گردد گرچه در بازه های زمانی کوتاه مدت شرايط دمای
کمتر از نرمال وجود دارد .همچنین پیش بینی می شود طی اسفندماه میانگین دما  1تا  2درجه سانتیگراد افزايش پیدا
کند.
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