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چكيده:
بر اساس آمار ثبت شده در شهرستانهای استان از ابتدای سال زراعی جاری (اول مهر )97تا پایان آذرماه ،میانگین
وزنی بارش در سطح استان برابر  48میلیمتر است که نسبت به مقدار بلندمدت طی دوره مشابه حدود  18درصد
(معادل  7/4میلیمتر) افزایش داشته است .همچنین میزان بارش در شهرستان کوهرنگ  329میلیمتر بوده که نسبت به
مقدار بلندمدت خود ،حدود  9درصد (معادل  29میلیمتر) افزایش نشان میدهد .همانگونه که بر اساس پیشبینیهای
فصلی اعالم شده ،انتظار میرفت ،طی پاییز  97بهسبب فعالیت سامانههای جوی ،بارشهایی فراتر از نرمال در اکثر
شهرستان های استان داشته باشیم .الزم به ذکر است این افزایش مربوط به مناطق شمال و جنوبی استان بوده و در
مناطق غربی موثر بر منابع آبی زایندهرود که از اهمیت ویژهای برخوردارند ،تاثیر قابل مالحظهای مشاهده نشد .از
لحاظ وضعیت خشکسالی با شاخص  SPEIدر یک دوره ده ساله تا پایان آذرماه  97اکثر مناطق استان در شرایط
خشکسالی شدید و بسیار شدید بسر میبرند و بارشهای کوتاه مدت پاییز  97تاثیر محسوسی درکاهش تنش
خشکسالی نداشته است .بهبود وضعیت بارش ها از دهه دوم دی ماه تا دهه اول بهمن بویژه در مناطق جنوب غربی و
غرب استان پیش بینی میشودکه عمدتاً به شکل برف و با کاهش محسوس دما همراه خواهد بود .از اواسط بهمن تا
اسفندماه کاهش بارش ماهیانه به زیر نرمال پیش بینی میشود .در مجموع میزان بارش در زمستان  97در حد نرمال و
متمایل به کمتر از نرمال انتظار می رود.

بارش استان اصفهان رد سال زراعی جاری (: )97-98
میانگین حسابی بارش (از ابتدای مهر تا پایان آذرماه  )97در استان برابر  68میلیمتر است که نسبت به مدت مشابه
در بلندمدت  25درصد افزایش داشته است .بیشترین میزان بارش متعلق به فریدونشهر و سمیرم و کمترین بارش متعلق به
خوروبیابانک میباشد .تمامی ایستگاههای استان به غیر از اردستان ،شهرضا ،نجفآباد ،خوروبیابانک و خوانسار؛ دارای
افزایش بارش در سال زراعی جاری نسبت به بلندمدت خود داشتهاند.
ایستگاه اصفهان نیز در این دوره  44میلیمتر بارش دریافت کرده است که  34درصد نسبت به بلندمدت خود ،افزایش
نشان میدهد .میزان بارش در ایستگاه کوهرنگ به عنوان سرچشمه زایندهرود در بازه زمانی مذکور نیز برابر با 411
میلیمتر میباشد که نسبت به میانگین بلندمدت خود فقط  1درصد افزایش داشته است.
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ردصد تغييرات بارش رديافتی و مقايسه با مدت مشاهب رد بلندمدت
همانطور که در نمودار مشاهده میشود اکثر ایستگاههای استان دارای افزایش بارندگی نسبت به مدت مشابه خود در
بلندمدت (از ابتدای مهر تا پایان آذرماه) داشتهاند .بیشترین میزان افزایش بارش متعلق به ایستگاههای سمیرم و میمه بوده
که نزدیک به  75درصد افزایش و کمترین میزان افزایش بارش متعلق به ایستگاه کاشان با  5/6درصد افزایش بوده است.
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بارندگی ایستگاههای اردستان ،شهرضا ،نجفآباد ،خوروبیابانک و خوانسار؛ از ابتدای سال زراعی جاری تا پایان
آذرماه نسبت به بلندمدت دوره مشابه خود کاهش بارش داشتهاند که دامنه این کاهش بین  1/3درصد تا حدود 41
درصد میباشد.

بارش استان اصفهان رد آرذماه  97و مقايسه با مدت مشاهب رد بلندمدت:
مجموع بارش دریافتی ایستگاههای استان اصفهان در آذرماه  97برابر  708میلیمتر بوده که در مقایسه با مدت مشابه
در بلندمدت  12/5درصد افزایش بارندگی را نشان میدهد .در آذرماه  97تمامی ایستگاههای استان دارای بارندگی بوده
اند .در اکثر ایستگاههای استان ،بارش دریافتی در آذرماه  97بیشتر از مدت مشابه بلندمدت خود بوده بغیر از ایستگاههای
اردستان ،خوروبیابانک؛ کاشان ،نطنز ،نایین ،نجف آباد ،مورچه خورت و چادگان که کمتر از بلندمدت خود بودهاند.

اختالف ميانگين دمای آرذ ماه  97رد مقايسه با بلندمدت و سال گذشته:
میانگین دمای استان اصفهان در آذرماه  97برابر  7.3درجه سانتیگراد بود که در مقایسه با بلندمدت آن  2.2درجه
سانتیگراد گرم تر و نسبت به سال  96هم در همین بازه زمانی 2 ،درجه سانتیگراد گرم تر شده است .مقایسه میانگین
دمای آذرماه  97نسبت به بلندمدت آن در همین بازه زمانی نشان میدهد که تمامی ایستگاههای استان دارای افزایش
دمایی بین  1.1در شرق اصفهان تا  3.4درجه سانتیگراد در ایستگاههای اردستان و خوروبیابانک داشتهاند .میانگین دمای
شهر اصفهان در آذرماه امسال  8.4درجه سانتیگراد بود که در مقایسه با میانگین بلندمدت آن  2درجه سانتیگراد گرم
تر بوده است.
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ربرسی مقادری دما ردآرذ ماه :97
دامنه میانگین دمای آذرماه  97استان بین  12.8درجه سانتیگراد (خوروبیابانک) تا  3.7درجه سانتیگراد (فریدونشهر)
در نوسان بوده است .در آذرماه  97پایینترین دمای ثبت شده مربوط به ایستگاه شهرضا با کمینه دمای  8.2درجه
سانتیگراد و باالترین دمای ثبت شده متعلق به خوروبیابانک با بیشینه دمای  24.6درجه سانتیگراد گزارش شده است.
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در آذرماه حداقل دمای تمامی ایستگاههای استان به غیر از کاشان و نطنز به زیر صفر رسیده است .حداکثر دمایی را
که شهر اصفهان در این ماه تجربه کرد  18درجه سانتیگراد و پایینترین دمای آن  2.6درجه سانتیگراد زیر صفر بوده
است .میانگین دمای شهر اصفهان در آذرماه  8.4درجه سانتیگراد بوده است.

سنجش كيفيت هوا رد ايست گاه هواشناسی اصفهان ردآرذ : 97

با توجه به اطالعات ثبت شده در ایستگاه سنجش آالیندههای جوی هواشناسی اصفهان (مجموعه اداری غدیر)
در آذرماه سال جاری ،شاخص کیفیت هوا در این ماه شامل 4 :روز هوای پاک 6 ،روز سالم 9 ،روز ناسالم برای
گروههای حساس و  11روز ناسالم برای عموم بوده است.
با بررسی آالیندههای مختلف در آذرماه  97مشخص شد که نزدیک به  13درصد از روزهای ماه ،آالیندهی
مسوول دی اکسید نیتروژن بوده و بقیه روزها ،ذرات معلق با قطر کمتر از  2.5میکرون ( )PM2.5بعنوان آالیندهی
مسوول بوده است .میانگین غلظت ذرات معلق با قطر کمتر از  2.5میکرون ( )PM2.5در آذرماه  48/2میکروگرم بر
مترمکعب بوده که پایینتر از حد مجاز میباشد.

پاک

سالم

ناسالم برای گروههای حساس
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ناسالم برای عموم

ربرسی وضعيت حفره ازن رد سال :2018
حفره و سوراخ الیه ازن تنها اصطالحی بیش نیست و از آنجا که بیشترین تمرکز و غلظت ازن در ارتفاعی بین
 20تا  30کیلومتر قرار دارد اصطالحاً این محدوده به الیه ازن معروف شده است و منظور از حفره و سوراخ الیه
ازن آن است که غلظت گاز ازن در این محدوده نسبت به قبل با کاهش همراه بوده است .این حفره بر فراز قطب
جنوب و در فصل بهار ظاهر میگردد .حفره اُزُن از زمانی که مقدار غلظت اُزُن به زیر  220دابسون کاهش پیدا
میکند ،پدیدار میگردد .میزان کاهش کلی غلظت ازن در این منطقه بیش از  %40بوده و از سالهای 1970
تاکنون مشاهده گردیده است .عامل مخرب ازن کلرینها هستند که بخش عمده آن منشاء انسانی داشته و
محصول تکنولوژی مدرن بوده و اتمسفر ظریف کره زمین را تحت تاثیر قرار میدهد .ترکیبات مصنوعی کلر و
فلوئوروکربنها ( ) CFCsبطور وسیعی در زندگی روزانه برای مقاصد مختلف از جمله گازهای سرد کننده در
یخچالها و دستگاههای تهویه مطبوع ،مواد موجود در افشانه اسپریها ،حاللهای پاک کننده و ابرهای
پالستیکی در محصوالت متنوع استفاده میشود .موج وسیعی از این مواد از این طریق وارد جو شده و برای
مدت طوالنی در جو باقی میماند .به همین دلیل در گستره جهانی ،در سازمان ملل متحد ،در معاهدهای بنام
معاهده مونترال کشورها متعهد شدند که از تولید و فروش گازهای  cfcخودداری کنند و همچنین به کشورهای
فقیر این امکان را بدهند که بجای استفاده از گازهای  cfcاز گازهای خنک کننده دیگری استفاده کنند .با
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نزدیک شدن به فصل پاییز نیمکره شمالی؛ مقدار ازن رو به کاهش می باشد که این روند کاهشی تا اواسط پاییز
ادامه داشته و پس از آن مجددا روند افزایشی خواهد داشت.
در سال  2018حداقل غلظت ازن در تاریخ  11و  12اکتبر اتفاق افتاد که به  102دابسون رسید که نسبت به
سال ( 2017حداقل غلظت ازن به  131دابسون) متاسفانه روند کاهشی داشته است.

 12اکتبر

 11اکتبر

تصویر ماهوارهای حداقل غلظت اُزُن بر فراز منطقه جنوبگان در  11و  12اکتبر 2018

مقایسه مقادیر حداقل غلظت ازن موجود در حفره ازن در منطقه جنوبگان از سال  1979تا 2018

پایینترین میزان ازن در ماههای اکتبر و نوامبر ( 10مهر تا  10آذر) در قطب جنوب ثبت میشود که در
اصطالح حفره ازن یا سوراخ ازن نامیده میشود .مقدار ازن موجود در این ناحیه بین  73دابسون در سال 1994
میالدی و  195دابسون در سال  1981میالدی در نوسان بوده است.
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مقایسه مقادیر حداقل اُزُن موجود در حفره اُزُن در نیمکره جنوبی در طی سالهای 2011-2018

شکل باال مقدار اُزُن موجود در حفره اُزُن را در نیمکره جنوبی (برای عرض جغرافیایی پایینتر از  30درجه
جنوبی) از سال  2011تا  2018میالدی یعنی از زمان تشکیل و پدیدار شدن حفره اُزُن تا زمان از بین رفتن آن را
نشان میدهد .در سال  2018کمینه مقدار اُزُن موجود در حفره به  102دابسون رسید در صورتیکه در سال 2017
به  131دابسون و در سال  2016به  114دابسون و  ...رسید.

مقایسه کسری مقادیر اُزُن در داخل حفره در نیمکره جنوبی در طی سالهای 2011-2018
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شکل باال نشاندهنده مقدار اُزُن مورد نیاز جهت پر کردن حفره میباشد که بر حسب واحد مگاتن بیان
میشود .همانگونه که در شکل مالحظه میکنید در سال  2018مقدار ازن مورد نیاز ،حدود  32مگاتن می باشد
تا بتوانیم کمبود ازن موجود در حفره را جبران نماییم.

تصویر ماهوارهای بیشینه وسعت حفره اُزُن بر فراز منطقه جنوبگان در  20سپتامبر 2018

حفره عظیم الیه ازن هرسال بر فراز قطب جنوب ظاهر می شود که یک رخداد فصللی بلوده و در فصلل بهلار بله اوج
خود رسیده و موجب میگردد از میزان ضخامت الیه ازن کاسلته شلود .تلاکنون حفلره ایجلاد شلده در الیله ازن در سلال
 2000بزرگترین آن بوده که مساحتی حدود  30میلیون کیلومتر مربع را در برگرفته که کمی بیش از  2برابر مساحت قلاره

قطب جنوب است .این مقایسه گستردگی حفره را بر فراز منطقه جنوبگان و همچنین کشلورهای واقلع در نیمکلره
جنوبی را نشان میدهد .در سال  2018بیشترین وسعت و گستردگی حفره ازن بله  24/8میلیلون کیلومترمربلع رسلید کله
نشاندهنده این است که وضعیت حفره ازن نسبت به سال  2017بد بوده و بزرگتر شده است.

مقایسه وسعت حفره اُزُن در نیمکره جنوبی در طی سالهای 2011-2018

شکل باال وسعت حفره اُزُن را در نیمکره جنوبی (برای عرض جغرافیایی پایینتر از  30درجه جنوبی) از سال
 2011تا  2018میالدی از زمان تشکیل تا پایان فعالیت حفره اُزُن را نشان میدهد .حفره اُزُن امسال از اواخر
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آگوست یعنی یکماه دیرتر از سال قبل ( )2017بر فراز منطقه جنوبگان پدیدار شد و در اوایل دسامبر از بین
رفت .از تولد تا مرگ حفره ازن حدود  3ماه طول کشید که نسبت به سال قبل ( )2017عمر کوتاهتری داشت.
امسال حفره اُزُن گستردگی بیشتری ( 24/8میلیون کیلومترمربع) نسبت به دو سال قبلی داشت .در حالیکه در
سال  2017به  ، 19/6در سال  2016به  ، 23در سال  2015به  28/2و در سالهای  2014و  2013به  24میلیون
کیلومترمربع و در سال  2012به  21/1میلیون کیلومترمربع ،در سال  2011به  26/1و در سال  2010به  22/6میلیون
کیلومترمربع رسید .در مجموع میتوان گفت وضعیت حفره ازن در سال  2018نسبت به سال  2017دارای غلظت
کمتر و وسعت بیشتر ولی طول عمر کوتاهتری داشت.

مقایسه وسعت حفره اُزُن در نیمکره جنوبی در طی سالهای 1979-2018

شاخص آسايش اقلیمی (دما -رطوبتی) استان اصفهان آرذ ماه :1397

یکی از عوامل موثر بر سالمتی و آسایش انسان ،شرایط جوی و اقلیمی میباشد .احساس آسایش و کارایی بدن
انسان به برخی عوامل طبیعی از جمله شرایط جوی و عوامل انسانی مانند آلودگی هوا ،آلودگی صوتی و  ...بستگی
دارد .شاخصهای اقلیمی بسیاری جهت تبیین میزان آسایش انسان و برنامهریزی امورات روزمره زندگی و فعالیت
های گردشگری ارائه شده است .در این بخش برای تبیین وضعیت آسایش فیزیولوژیک انسان از شاخص دما –
رطوبتی ارائه شده توسط کیل در سال  1994استفاده شده است که رابطهی آن به صورت زیر است:

(HI (℃) = T − (0.55 − 0.0055 RH )(T − 14.5) )1

 THIشاخص دما رطوبت بر حسب درجهی سلسیوس T ،دمای هوا بر حسب درجهی سلسیوس و  RHرطوبت
نسبی بر حسب درصد است.
با استفاده از میانگین ماهانه دادههای بیشینه مطلق دما و کمینه رطوبت در آذر ماه که معموال در ساعات میانی روز
(از ساعت  12ظهر تا  4بعد از ظهر) روی میدهد ،شاخص آسایش اقلیمی (دما -رطوبتی) در طول روز برای
11

ایستگاهها محاسبه گردید .سپس با استفاده از میانگین دادههای ماهانه کمینه مطلق دما و بیشینه رطوبت در آذر ماه که
معموال در ساعات ابتدایی روز (از ساعت  12شب تا  4صبح) روی می دهد ،شاخص آسایش اقلیمی (دما -رطوبتی)
در طی شب برای ایستگاه ها محاسبه گردید .نتایج محاسبات در اشکال  1و  2درج شده است.







































شاخص آسایش فیزیولوژیک روزانه در آذر ماه 1397

در شکل باال دیده میشود که در ساعات میانی روزدر آذر ماه فقط داران ،فریدونشهر و سمیرم در شرایط خنک
بودهاند و دیگر شهرهای استان در شرایط آسایش قرار داشتند.












































شاخص آسایش فیزیولوژیک شبانه در آذر ماه 1397

در شکل باال دیده می شود که در ساعات ابتدایی بامداد در آذر ماه میمه ،نجف آباد ،داران ،چادگان ،زرین
شهر ،مبارکه ،ورزنه در شرایط بسیار سرد بودهاند و دیگر شهرهای استان در شرایط سرد قرار داشتند.
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جدول شاخص آسایش (ترکیبی دما – رطوبت) و دمای احساسی برای روز سه شنبه  13آذر 1397

دمای واقعی هوا در ساعات

دمای احساسی هوا در ساعات

میانی روز

میانی روز

فرودگاه

 9درجه سانتی گراد

6

خنک

اصفهان

10

7

سرد

داران

6

3

سرد

خور و بیابانک

15

14

آسایش

کاشان

11

10

آسایش

نایین

13

11

خنک

چادگان

4

2

سرد

مبارکه

7

6

سرد

کبوتر آباد

11

10

خنک

نجف آباد

10

9

سرد

میمه

10

6

سرد

مورچه خورت

12

9

خنک

سمیرم

9

7

سرد

نطنز

9

5

سرد

گلپایگان

7

6

سرد

اردستان

13

11

خنک

شهرضا

12

10

سرد

فریدونشهر

7

5

سرد

زرین شهر

10

9

سرد

خوانسار

7

5

سرد

ورزنه

12

10

خنک

نام ایستگاه

شاخص آسایش

شیپ ینیب فصلی :
بر اساس پیشبینیهای فصلی اعالم شده ،انتظار میرفت ،طی پاییز  97بهسبب فعالیت سامانههای جوی،
بارشهایی فراتر از نرمال در اکثر شهرستان های استان بهوقوع پیوندد .الزم به ذکر است این افزایش مربوط به
مناطق شمال و جنوبی استان بوده و در مناطق غربی موثر بر منابع آبی زایندهرود که از اهمیت ویژهای
برخوردارند ،تاثیر قابل مالحظهای مشاهده نشد .به بیانی دیگر ،علیرغم دریافت بارشهای باالتر از نرمال طی 3

13

ماه گذشته (مهر ،آبان و آذر) به سبب کاهش شدید بارش بهویژه در سال زراعی گذشته (پاییز و زمستان  )96این
بارشها تأثیر قابل مالحظهای بر ذخایر آبی استان نداشته است.
بررسی خروجی مدل های اقلیمی نمایانگر بهبود وضعیت بارش ها از دهه دوم دی ماه تا دهه اول بهمن بویژه در
مناطق جنوب غربی و غرب استان می باشدکه عمدتاً به شکل برف و با کاهش محسوس دما همراه خواهد بود.
از اواسط بهمن تا اسفندماه کاهش بارش ماهیانه به زیر نرمال پیش بینی می شود .در مجموع میزان بارش در
زمستان  97در حد نرمال و متمایل به کمتر از نرمال انتظار می رود .شرایط آبگیری سدها و منابع آبی استان از
اواخر اسفندماه مهیا خواهد بود.
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