اداره کل هواشناسی استان اصفهان
اداره تحقیقات هواشناسی کاربردی

پاییز 1398
تهیه کننده :سیمین باقری "کارشناس مطالعات اقلیم منطقهای"

مدل آشکارسازی تغییرات اقلیمی:
برای تعیین نابهنجاری آبوهوایی یک منطقه طی دوره آماری و مقایسه با سالهای اخیر ،مدل آشکارساز
تغییرات اقلیمی توسط سازمان هواشناسی کشور ارائه میگردد .این مدل که به اختصار Irimo Climate

نامیده میشود ،بسط روش اقلیمی دمارتن سالیانه به بازه فصلی و ماهیانه میباشد.
در این مدل ،اقلیم ایران به  10نوع آب و هوا به شرح زیر طبقه بندی شدهاند:
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در این مدل ،اقلیم بر پایه آماری  20 ، 10و  30ساله بصورت ماهیانه و فصلی نمایش و تغییرات اقلیمی
بصورت آشکار نمایان میگردد.

آشکارسازی تغییرات اقلیمی شهر اصفهان:
شهر اصفهان بر اساس طبقهبندی اقلیمی  Irimo Climateدارای اقلیم فراخشک است .بر اساس
بررسی های اقلیمی این سه دهه ،شهر اصفهان در فصل زمستان دارای اقلیم نیمه خشک تا نیمه خشک مالیم
و در فصل بهار و تابستان دارای اقلیم فراخشک و در فصل پاییز دارای اقلیم خشک میباشد.

تصویر ماهواره ای شهر اصفهان

تغییرات اقلیمی که در شهر اصفهان رخ داده باعث شده اقلیم ساالنه این شهر از اقلیم خشک به فراخشک
تغییر پیدا کند .زمستان این شهر در یک دهه اخیر تغییر پیدا کرده و از اقلیم نیمه خشک مالیم به اقلیم
نیمه خشک تغییر یافته است.

دمای هوا:
بر اساس بررسیهای بلندمدت آماری ( )1951-2018میانگین ساالنه دمای ایستگاه اصفهان
16/5درجه سانتیگراد است .میانگین دما در سردترین ماه سال ژانویه  3/1درجه سانتیگراد و در
گرمترین ماه سال یعنی ژوالی  29/5درجه سانتیگراد است.
در طول این دوره آماری  67ساله؛ سال  1957با میانگین دمای ساالنه  14/3درجه سانتیگراد،
خنکترین سال و سال  1994با میانگین دمای ساالنه  18/7درجه سانتی گراد ،گرمترین سال بوده است.
در  67سال اخیر ( )1951-2018میانگین دمای شهر اصفهان با شیب حدود  0/3درجه سانتیگراد در
هر دهه افزایش یافته است .شهر اصفهان در طی یک دوره  67ساله  2/2درجه سانتیگراد افزایش دما
داشته است.
میانگین ساالنه بیشینه دمای هوا 23/6 ،درجه سانتیگراد و میانگین ساالنه کمینه آن  9/4درجه
سانتیگراد است .اختالف دمای گرمترین و سردترین ماه سال  26/4درجه سانتیگراد میباشد .در طول
این دوره آماری  67ساله ،باالترین دمای ثبت شده  43درجه سانتیگراد که در  20تیرماه  1380اتفاق
افتاده است .پایینترین دمای ثبت شده هم  19/4درجه سانتیگراد زیر صفر بوده که در  26دیماه
 1374رخ داده است.

بررسی روند دما در سه دهه اخیر ( )1989-2018نشان میدهد که روند میانگین دمای شهر اصفهان با
شیب حدود  0/7درجه سانتیگراد در دهه اخیر ( )2009-2018افزایشی بوده است .در صورتی که در
هر یک از دو دهه قبل روند دما کاهشی بوده است.

بررسی روند دمای فصلی ( )1951-2018نشان میدهد که در تمامی فصول سال روند میانگین دمای
شهر اصفهان افزایشی بوده ،اما در فصل بهار کمی افزایش بیشتری نسبت به سایر فصل ها داشته است.

بارش:
مجموع بارش ساالنه طبق آمار بلندمدت ( )1951-2018در ایستگاه اصفهان  125میلیمتر است.
شایان توجه است که باالترین میزان بارش ساالنه این ایستگاه  338/8میلیمتر است که در سال 1333
شمسی رخ داده و پایینترین میزان بارش ساالنه آن  40/3میلیمتر است که در سال  1339روی داده
است .پربارانترین ماه این ایستگاه ماه مارس میباشد.
بررسی بارش در دوره آماری  1951-2018نشان از اندکی افزایش با شیب حدود  1/7میلیمتر بر
دهه دارد .شهر اصفهان در طی یک دوره  67ساله  11/8میلیمتر افزایش بارش داشته است.

بررسی روند بارش در سه دهه اخیر ( )1989-2018نشان میدهد که روند بارش شهر اصفهان با شیب
حدود  92میلیمتر در دهه اخیر ( )2009-2018کاهشی بوده است .در صورتی که در هر یک از دو دهه
قبل روند بارش افزایشی بوده است.

بررسی روند بارش فصلی ( )1951-2018نشان میدهد که در تمامی فصول سال به غیر از تابستان
روند بارش شهر اصفهان اندکی افزایشی بوده است .در تابستان به ازای هر دهه  0/2میلیمتر کاهش
بارش داشتهایم.

