
  :نطنز شهرستان اقلیم

   .است سرد خشک اقلیم دارای آمبرژه، روش به اقلیمی بندیطبقه در و ای مدیترانه اقلیمی دارای نطنز دومارتن اقلیمی بندیطبقه در

 :هوا دمای 

 میانگین نطنز شهرستان در ،(سلسیوس درجه) گرادسانتی درجه16/7 نطنز دمای ساالنه میانگین ؛(1992-2014) بلندمدت آماری هایبررسی اساس رب

  .است گرادسانتی درجه 29/9 جوالی ماه در سال ماههای گرمترین در و گرادسانتی درجه (2/7) ژانویه ماه در سال ماههای سردترین در هوا دمای

 سال ماه سردترین و ترینگرم دمای اختالف .است گرادسانتی درجه 10/9 آن دمای حداقل میانگین و گرادسانتی درجه 20/4 هوا دمای حداکثر میانگین

  2013 هایسال جوالی ماه در که است گراد سانتی درجه 40/6 شده ثبت دمای باالترین ساله 22 آماری دوره این طول در .است گرادسانتی درجه 27/2

  .است افتاده اتفاق 2008 ژانویه در که بوده صفر زیر گرادسانتی درجه 16/6 شده ثبت دمای ترینپایین .افتاد اتفاق

      اتفاق بهار فصل در هم آن روز 1 و پاییز در روز 17 و زمستان در آن روز 39 که است سال در روز 58 تقریباً متوسط بطور آن یخبندان روزهای تعداد

 ترینزودرس .است رسیده ثبت به 2010 سال در که بود روز 22 آن کمترین .بود روز 95 که افتاد اتفاق 1992 سال در یخبندان روزهای بیشترین .افتدمی

  بیشتری یخبندان روزهای تعداد دارای سال ماههای سایر به نسبت ژانویه ماه شهر این در .باشدمی فروردین آن خاتمه تاریخ و آبان یخبندان شروع تاریخ

  دسامبر ماه به ساعت 185 میانگین با ماهانه آفتابی ساعات کمترین و جوالی ماه به ساعت 347 میانگین با ماهانه آفتابی ساعات بیشترین نطنز در .است

   .است ساعت 3100 نطنز شهر در آفتابی ساعات ساالنه جمع میانگین .دارد تعلق

:رطوبت و بارش  

  حداکثر میانگین و درصد 28 نسبی رطوبت حداقل میانگین .است درصد 35 نطنز در (1992-2014) بلندمدت آمار طبق هوا نسبی رطوبت ماهانه میانگین

  و تیر خرداد، ماههای در عکس، بر و باالست بیش و کم نسبی نم میزان سال سرد و بارانی ماههای در که گفت توانمی خالصه طور به .باشد می درصد 46 آن

 مرکزی هایبیابان به نزدیکی نتیجه در چیز هر از بیش امر این و است زیاد بسیار نطنز هوای خشکی ماهها این در .است کم بسیار نسبی رطوبت میزان مرداد

 نطنز بارندگی فصل لذا است ایمدیترانه نطنز بارندگی رژیم اینکه به توجه با .کندمی جذب خود به را هوا رطوبت که است مجاور مناطق گرم بادهای وزش و

  که نطنز تابستانی هایباران .باشد می مارس ماه نطنز در سال ماه ترین پرباران .است منطبق تابستان فصل بر آن خشک فصل و بهار اوایل و سرد فصل بر

  معموالً که گیردمی صورت البرز جنوب کویری هوای با البرز شمالی سمت از کرده نفوذ هوای تقابل از حاصله های ناپایداری اثر در گاه است ناچیز بسیار

  296/5 شهر این ساالنه بارش میزان باالترین که است توجه قابل .است مترمیلی 193/4 نطنز ساالنه بارش مجموع .باشدمی پراکنده و رگباری بصورت

   .است داده رخ 2001 سال در که است مترمیلی 114/2 هم شهر این ساالنه بارش میزان ترینپایین و افتاد اتفاق 2012 سال در که است مترمیلی

 مقدار از بیشتر دما میزان سال از ماه شش یعنی .باشدمی نوامبر ماه آخر تا آوریل ماه اول از نطنز شهر در خشکسالی دوره طول آمبروترمیک، منحنی طبق بر

  روز 1 بهار، در روز 15 زمستان، در آن روز 20 که است سال در روز 51 نطنز بارانی روزهای تعداد .شودمی مطرح خشکی دوره عنوان تحت که بوده بارش

  در را وقوع فراوانی بیشترین که است برفی هوا سال از روز 9 متوسط طور به نطنز شهرستان در .است رسیده ثبت به پاییز در هم آن روز 15 و تابستان در

   .باشدمی دارا دسامبر و آوریل مارس، ژانویه، ماههای

  اجتماعی های فعالیت از بعضی کردن متوقف و زیان و خسارت به منجر آنکه بر عالوه آن وقوع و است هواشناسی زایخسارت هایپدیده از رعدوبرق طوفان

 آن که افتدمی اتفاق برق و رعد طوفان سال روز 6 در متوسط طور به نطنز شهرستان در .گرددمی هم وحشت و ترس ایجاد سبب معموالً شود،می اقتصادی

 .باشدمی بهار فصل در هم

 :باد

    .شودمی گیریاندازه زمین سطح از متری 10 ارتفاع تا آن وزش سرعت و سمت هواشناسی در همواره که هواست فشار مهم و عمده آثار از باد

  در .است جنوبی و شرقی شمال غالب بادهای وزش جهت سال طول در نطنز شهرستان در .است متربرثانیه 2 نطنز در غالب بادهای سرعت ساالنه میانگین

    .باشدمی شمالی پاییز فصل در و غربی جنوب تابستان در جنوبی، بهار در شمالی، نطنز غالب بادهای وزش جهت زمستان، فصل طول

  متربرثانیه 35 سرعت با 2012 مارس در که بوده غربی جنوب جهت دارای ،(1992-2014)  آماری دوره طول در نطنز در شده وزیده باد شدیدترین

   .افتدمی اتفاق بهار فصل در بیشتر که  است گردوخاک با همراه سال از روز 12 متوسط طور به نطنز شهرستان در .است وزیده

  2 از کمتر به آن کاهش و افقی دید .باشد آنها نظایر و شدید رگبار گردوخاک، مه، نظیر جوی های پدیده از برخی وقوع علت به است ممکن افقی دید کاهش

  2 از کمتر یا مساوی افقی دید سال طول در روز 10 متوسط طور به نطنز شهرستان در .است اهمیت حائز بسیار هواپیماها پرواز و فرودگاهی امور در کیلومتر،

   .افتدمی اتفاق دی و آذر ماههای در که است کیلومتر

 (  1992-2014)گلباد ساالنه باد غالب نطنز بر حسب متربرثانیه 

 اداره کل هواشناسی استان اصفهان  : تهیه شده در

 استانداری اصفهان  
 فرمانداری نطنز

اداره کل هواشناسی   
 اصفهان  

 (1992-2014)نمودار اقلیمی میزان بارش ماهیانه در نطنز 

 (  1992-2014)نمودار اقلیمی میانگین ماهیانه درصد رطوبت نسبی در نطنز 

 (1992-2014)منحنی آمبروترمیک شهرنطنز  
 

 (1992-2014)نمودار اقلیمی رژيم دمايی در نطنز 

 (1992-2014)نمودار اقلیمی رژيم فصلی دما در نطنز 
 


