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 1398 دادرمماهنامه 

  استان اصفهاناداره کل هواشناسی 
  اداره تحقیقات هواشناسی کاربردي
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  :چ�یده

مدت مشابه در  به نسبت که است متر میلی 195,4در استان برابر  1398ماه دتا آخر مردا بارش وزنی میانگین

الزم به ذکر  .است داشته افزایشدرصد  81,2و نسبت به مدت مشابه در سال گذشته  درصد 24,6 بلندمدت

درصد از بارش یک سال زراعی کامل در بلندمدت را  124است که استان اصفهان در بازه زمانی مذکور 

افزایش دماي  98شهریور ماه  طیبررسی خروجی مدل هاي اقلیمی نشان می دهد که  دریافت کرده است.

رچند که ه بر روي استان انتظار می رود درجه سانتی گراد بویژه در حداکثر دما 1تا  0,5 نرمال بین  از  باالتر

 طی هفته دوم و چهارم کم ارتفاع از شمال روسیه به سمت عرض هاي جنوبی تر مرکزشکل گیري 

شهریورماه، سبب تضعیف توده هواي گرم تابستانه گردیده که می تواند سبب کاهش دما در نیمه شرقی 

طی هفته چهارم شهریورماه به سبب تضعیف نشان می دهد که  بینی پیش مدلهايخروجی  .ان گردداست

الگوهاي تابستانه و گذر امواج شمالی بر روي کشور شرایط رگبارهاي همرفتی در نواحی غرب و شمال 

و هند سمی شبه قاره با توجه به تضعیف گردش مواستان و در دامنه هاي زاگرس در اوایل شب وجود دارد. 

و مطابق نرمال  عقب نشینی به هنگام آن از منطقه مونسون، به نظر می رسد بارندگی ها در سال آبی جدید

ولی بارشهاي موثر پاییزي از اواسط آبان و طی آذر  آغاز گردد در منطقهنرمال  حتی قدري زودتر از موعد

هاي هواشناسی مقدار آن در حد نرمال بلند مدت که بر اساس آخرین خروجی مدل  شود ماه پیش بینی می

انتظار می رود. لذا تا زمان شروع بارش هاي موثر پاییزي مدیریت بر منابع اّبی استان در جهت شرب، صنعت 

 و کشاورزي همچنان از اهمیت خاصی برخوردار است. 
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  :١٣٩٧- ٩٨سال زرا�ی   ا�تان ا��ھان �  بارش

مدت مشابه در  به نسبت که است متر میلی 195,4در استان برابر  1398ماه مردا تا آخر بارش وزنی میانگین

الزم به ذکر است  .است داشته افزایشدرصد  81,2و نسبت به مدت مشابه در سال گذشته  درصد24,6 بلندمدت

درصد از بارش یک سال زراعی کامل در بلندمدت را دریافت  124که استان اصفهان در بازه زمانی مذکور 

هاي  در ایستگاه) 98 دادرمپایان  ابتداي مهرماه تا از(همچنین میانگین حسابی بارش سال آبی جاري کرده است. 

درصد   32,7متر است که نسبت به مدت مشابه در بلندمدت دوره آماري،  میلی 271,1سینوپتیک استان نیز 

  افزایش داشته است.

گ   ا��ھان: �ی ���و��یک  ا�تان  اهبارش � ا���
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میلیمتر بارش ثبت گردیده است.  182,6سنجی شهر اصفهان  در ایستگاه ازندر دوره زمانی مذکور 

بارش  بیشترینمیلیمتر بارش)  674ایستگاه سمیرم (با پس از آن و ) بارش میلیمتر 783,9(با  فریدونشهرایستگاه 

 مدت در استان نیز مربوط به ایستگاهن درصد دریافت بارش نسبت به بلندبیشتری. دریافتی استان را داشته اند

 نایینشرق اصفهان و ایستگاه مربوط به ایستگاه  بارش درصد دریافت و کمتریندرصد  68,8مقدار به گلپایگان 

همچنین میزان بارش در ایستگاه کوهرنگ به عنوان سرچشمه می باشد.  درصد 2و  درصد 1,1به مقدار 

ر بیشتدرصد از میانگین بلندمدت خود  58باشد که  متر می میلی 2144برابر با در بازه زمانی مذکور رود  زاینده

   است.

  :�صد ����رات بارش �یا��ی � �قا��ه با �دت �شا� � ب�ند�دت

هایی فراتر از نرمال  هاي استان، بارش ایستگاه تمامیدر پایان مردادماه  از ابتداي سال زراعی جاري تا

صد افزایش رد 50بیش از  سمیرمنطنز، خوانسار،  ،گلپایگانبه طوري که ایستگاه هاي  ه استدریافت گردید

به  نایینفرودگاه اصفهان (شرق اصفهان) و ایستگاه  ایستگاهکمترین درصد افزایش بارش از بارش داشته اند. 

   گزارش شده است.  نسبت به مقدار بلندمدت درصد 2 و 1 به میزانترتیب 

  

  



5 

  �صد  ����رات بارش �یا��ی � �قا��ه با �دت �شا� � سال  �ذ��ه

تمامی دهد که  مقایسه بارش دریافتی استان در سال زراعی جاري با سال زراعی گذشته نشان می  

درصد  17بین افزایش اند که دامنه این  بارش داشته افزایش مشابه گذشتههاي استان نسبت به دوره  ایستگاه

سبت به دوره مشابه درصد ن 121اصفهان نیز چادگان) می باشد. ایستگاه   درصد (ایستگاه 242) تا ورزنه(ایستگاه 

  است. گذشته افزایش بارش داشته

  

 � �قا��ه  با  ب�ند�دت  و سال �ذ��ه:   ٩٨ماه ا�تالف   �یان��ن   دمای  ��داد

 1,2گراد بود که در مقایسه با بلندمدت آن درجه سانتی 28برابر  98میانگین دماي استان اصفهان در مردادماه 

. تر بوده استگراد خنکدرجه سانتی 0,3هم در همین بازه زمانی،  97تر و نسبت به سال گراد گرمدرجه سانتی

هاي ایستگاهتمامی دهد که  نسبت به بلندمدت آن در همین بازه زمانی نشان می 98ماه مرداددماي مقایسه میانگین 

  طنزن گراد در ایستگاهدرجه سانتی 2,7تا شرق اصفهان در ایستگاه درجه  0,4دمایی بین افزایش استان داراي 
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گراد بود که در مقایسه با میانگین سانتی  درجه 29,8 برابر  ماه. میانگین دماي شهر اصفهان در مرداداندداشته

   تر شده است.گرمدرجه  0,1تر و در مقایسه با مردادماه سال گذشته هم گراد گرمدرجه سانتی 1,5بلندمدت آن 

  

  :٩٨ماه ��داد � �ر�ی �قاد� دما 

 درجه 23) تا و کاشان (خوروبیابانکگراد سانتی درجه 33,7استان بین  98ماه مرداددامنه میانگین دماي 

با بیشینه دماي خوروبیابانک باالترین دماي ثبت شده متعلق به  98ماه مرداد(فریدونشهر) در نوسان بوده است. در 

درجه  9,4با کمینه دماي میمه ترین دماي ثبت شده در استان مربوط به ایستگاه پایینو گراد درجه سانتی 47

گراد و درجه سانتی 42ش شده است. حداکثر دمایی را که شهر اصفهان در این ماه تجربه کرد گراد گزارسانتی

  گراد بوده است. درجه سانتی 15,8 هم ترین دماي آنپایین
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کارسازی ����رات اق���ی ��� ا��ھان:   آش

هاي داراي اقلیم فراخشک است. بر اساس بررسی Irimo Climateبندي اقلیمی شهر اصفهان بر اساس طبقه

اقلیمی این سه دهه، شهر اصفهان در فصل زمستان داراي اقلیم نیمه خشک تا نیمه خشک مالیم و در فصل بهار و 

تابستان داراي اقلیم فراخشک و در فصل پاییز داراي اقلیم خشک می باشد. تغییرات اقلیمی که در شهر اصفهان 

  ه اقلیم این شهر از خشک به اقلیم فراخشک تغییر پیدا کند.  رخ داده باعث شد

  

  
  تصویر ماهواره اي شهر اصفهان
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9 

  
  

  :دمای �وا 

درجه 5/16) میانگین ساالنه دماي ایستگاه اصفهان 1951-2018هاي بلندمدت آماري (بر اساس بررسی

گراد و در گرمترین درجه سانتی 1/3سال ژانویه گراد (درجه سلسیوس) است. میانگین دما در سردترین ماه سانتی

با میانگین  1957ساله؛ سال  67در طول این دوره آماري  گراد است.درجه سانتی 5/29ماه سال یعنی ژوالي 

درجه سانتی  7/18با میانگین دماي ساالنه  1994ترین سال و سال خنکگراد، درجه سانتی 3/14دماي ساالنه 

  گراد، گرمترین سال بوده است.     

گراد در هر دهه درجه سانتی 3/0) میانگین دماي شهر اصفهان با شیب حدود 1951-2018سال اخیر ( 67در 

افزایش دما داشته است. گراد درجه سانتی 2/2ساله  67افزایش یافته است. شهر اصفهان در طی یک دوره 

گراد است. درجه   سانتی 4/9گراد و میانگین ساالنه کمینه آن درجه سانتی 6/23میانگین ساالنه بیشینه دماي هوا، 

ساله،  67باشد. در طول این دوره آماري گراد میدرجه سانتی 4/26ترین و سردترین ماه سال اختالف دماي گرم

ترین دماي ثبت اتفاق افتاده است. پایین 1380تیرماه  20گراد که در ه سانتیدرج 43باالترین دماي ثبت شده 

  رخ داده است. 1374ماه دي 26گراد زیر صفر بوده که در درجه سانتی 4/19شده هم 
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11 

  

  بارش:

متر است. شایان توجه میلی 125) در ایستگاه اصفهان 1951-2018مجموع بارش ساالنه طبق آمار بلندمدت (

شمسی رخ داده و  1333متر است که در سال میلی 8/338است که باالترین میزان بارش ساالنه این ایستگاه 

ترین ماه این روي داده است. پرباران 1339متر است که در سال میلی 3/40ترین میزان بارش ساالنه آن پایین

نشان از اندکی افزایش با شیب حدود  1951-2018بررسی بارش در دوره آماري  باشد.ایستگاه ماه مارس می

  متر افزایش بارش داشته است. میلی 8/11ساله  67متر بر دهه دارد. شهر اصفهان در طی یک دوره میلی 7/1
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  � � �ص�ی:

مرکز حت تاثیر استان کماکان ت 98شهریور ماه  بررسی نقشه هاي هواشناسی نشان می دهد که طی

مختلف هکتوپاسکال بر روي بخش هاي  500مثبت ارتفاع تراز آنومالی اي می باشد که با  پرارتفاع جنب حاره

شرایط افزایش دماي باالتر نرمال طی این ماه بر روي ست در نتیجه انسبت به حد نرمال بلندمدت همراه  استان

کم ارتفاع از شمال  مرکزشکل گیري  درجه سانتی گراد بویژه در حداکثر دما انتظار می رود. 1تا  0,5استان بین 
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شهریورماه، سبب تضعیف توده هواي گرم تابستانه  طی هفته دوم و چهارم روسیه به سمت عرض هاي جنوبی تر

  گردیده که می تواند سبب کاهش دما در نیمه شرقی استان گردد.

ر شرایط طی هفته چهارم شهریورماه به سبب تضعیف الگوهاي تابستانه و گذر امواج شمالی بر روي کشو

با توجه به رگبارهاي همرفتی در نواحی غرب و شمال استان و در دامنه هاي زاگرس در اوایل شب وجود دارد. 

و عقب نشینی به هنگام آن از منطقه مونسون، به نظر می رسد بارندگی ها هند تضعیف گردش موسمی شبه قاره 

ولی بارشهاي موثر  آغاز گردد در منطقهمال نرو حتی قدري زودتر از موعد مطابق نرمال  در سال آبی جدید

خرین خروجی مدل هاي هواشناسی آبان و طی آذر ماه پیش بینی می گردد که بر اساس پاییزي از اواسط آ

مقدار آن در حد نرمال بلند مدت انتظار می رود. لذا تا زمان شروع بارش هاي موثر پاییزي مدیریت بر منابع اّبی 

 استان در جهت شرب، صنعت و کشاورزي همچنان از اهمیت خاصی برخوردار است. 

 

 

 

 

   

  

  


