
 (  1986-2015)بر حسب متربرثانیه حداکثر در شهرستان خوروبیابانک گلباد ساالنه باد 

   :بیابانک و خور شهرستان اقلیم

 نمکی گچی بیابانک و خور منطقه هایزمین .باشدمی زياد تبخیر با بیابانی هوای و آب دارای .دارد قرار شمالی نیمکره بیابانی کمربند در بیابانک و خور شهرستان

 مـقدار حـرارت،درجـه بارندگی، میـزان ارتفاع، جغرافیايی، عرض نمک، کوير جنوبی حاشیه در خور گرفتن قرار و جغرافیايی موقعیت به نگـرش با .است آهکی و

  خشک و گرم «کوپن» بندی تقسیم اساس بر خوروبیابانک هوای  و آب .کرد مشخص را منطقه اقلیم توانمی خوبی به گیاهی پوشش و نسبی رطـوبت تبخـیر،

  باالی درجـه 6 از کمتر سال ماه سردترين درجه میانگین و گرادسانتی درجه 18 از بیش حرارت درجه ســالیانه میانــگین که مناطقی وی نظر از .است بیابانی

 برابر 60 از بیش به تبخیر میزان که درحالی است؛ سال در مترمیلی 100 از کمتر منطقه در باران ريزش میانگین .باشــدمی بیابانی  اقلیــم  دارای است، صفر

 .رسـدمی بارندگی

 :واـای هـدم

 خوروبیابانک شهرستان در .است گرادسانتی درجه 21 خوروبیابانک دمای ساالنه میانگین ،(میالدی 1986-2015) بلندمدت آماری هایبررسی اساس بر

 .است گرادسانتی درجه 34 باشد،می ژوالی ماه که سال ماه گرمترين در و گرادسانتی درجه 6/6 ژانويه ماه در يعنی سال ماه سردترين در هوا دمای میانگین

 درجه 27/4 سال ماه سردترين و گرمترين دمای اختالف .است گرادسانتی درجه 14 آن دمای حداقل میانگین و گرادسانتی درجه 27  هوا دمای حداکثر میانگین

 دمای ترينپايین و افتاد اتفاق 2013 آگوست در که بود گرادسانتی درجه 47/6 شده ثبت دمای باالترين ساله، 29 آماری دوره اين طول در .است گرادسانتی

 روز 26 متوسط طور به خوروبیابانک شهرستان يخبندان روزهای تعداد .است افتاده اتفاق 2008 ژانويه در که بود صفر زير گرادسانتی درجه 14/4 هم شده ثبت

 .است بوده روز 9 آن کمترين و روز 53 ساالنه يخبندان روزهای تعداد بیشترين .افتدمی اتفاق پايیز در آن روز 8 و زمستان در آن روز 18 که است سال طول در

 سال هایماه ساير به نسبت دسامبر و ژانويه هایماه شهر اين در .باشدمی اسفندماه اواسط آن خاتمه تاريخ و ماهآبان اواخر يخبندان شروع تاريخ ترينزودرس

  با آفتابی ساعات کمترين و ژوالی ماه در ساعت 364 میانگین با ماهانه آفتابی ساعات بیشترين خوروبیابانک در .است بیشتری يخبندان روزهای تعداد دارای

 .است ساعت 3354 آفتابی ساعات ساالنه جمع میانگین .دارد تعلق ژانويه ماه به ساعت 201 میانگین

 :ارشـب و تـطوبر

 میانگین و درصد 21 نسبی رطوبت حداقل میانگین .است درصد 32 خوروبیابانک در (1986-2015) بلندمدت آمار طبق هوا نسبی رطوبت ماهانه میانگین

 تابستان فصل در برعکس و باالست بیش و کم نسبی رطوبت میزان سال سرد و بارانی ماههای در گفت توانمی خالصه طور به .باشدمی درصد 47 آن حداکثر

 که است توجه قابل .است مترمیلی 81/5 خوروبیابانک ساالنه بارش مجموع .است مارس ماه خوروبیابانک در سال ماه ترينپرباران .است پايین آن مقادير

  رخ 2005 سال در مترمیلی 35 هم شهرستان اين ساالنه بارش میزان ترينپايین و افتاد اتفاق 1996 سال در مترمیلی 138 شهر اين ساالنه بارش میزان باالترين

 سال از ماه هفت حدود يعنی .باشدمی نوامبر اوايل تا آوريل ماه اوايل از خوروبیابانک شهرستان در خشکسالی دوره طول آمبروترمیک، منحنی طبق بر .است داده

 در آن روز 17 که است سال در روز 36 خوروبیابانک بارانی روزهای تعداد .شودمی مطرح خشکی دوره عنوان تحت که بوده بارش مقدار از بیشتر دما میزان

 که است برفی سال از روز 3 تا 2 متوسط طور به  خوروبیابانک شهرستان در .است رسیده ثبت به پايیز در هم روز 9 و تابستان در روز 1 بهار، در روز 9 زمستان،

 .است سال طول در روز 9 رعدوبرق طوفان با همراه روزهای تعداد شهر اين در .باشدمی دارا ژانويه ماه در را وقوع فراوانی بیشترين

 :ادـب

 فصل در .است غربی تابستان، از غیر به فصول تمامی در خوروبیابانک شهرستان غالب باد جهت .است غربی بادهای خوروبیابانک، شهرستان در ساالنه غالب باد

  2 خوروبیابانک شهرستان غالب باد وزش سرعت سالیانه میانگین (1986-2015) شده بررسی آماری دوره در .باشدمی شرقی شمال غالب، باد جهت تابستان

 که بوده (برساعت کیلومتر 97) متربرثانیه 27 ،(1986-2015) بلندمدت آماری هایبررسی در  خوروبیابانک در شده وزيده باد شديدترين .باشدمی متربرثانیه

  شدن کنريشه باعث که شودمی محسوب شديد بسیار تندباد جزو ساعت بر کیلومتر 97 باد بوفورت، باد مقیاس اساس بر .است وزيده 1380 ماهدی پانزدهم در

 در اغلب که است گردوخاک با همراه سال از روز 30 متوسط طور به  خوروبیابانک در .باشدمی مالحظه قابل باد اين وزيدن اثر بر وارده خسارات و شده درختان

  به است ممکن افقی ديد کاهش .باشدمی ایجاده تصادفات از بسیاری عامل و است ترابری و ونقلحمل امور در مهم پارامترهای از افقی ديد .دهدمی رخ بهار فصل

 طول در روز 5 متوسط طور به خوروبیابانک شهرستان در .باشد آنها نظاير و شن طوفان شديد، رگبار گردوخاک، مه، نظیر جوی هایپديده از برخی وقوع علت

   .افتدمی اتفاق زمستان در بیشتر که است کیلومتر 2 از کمتر يا مساوی افقی ديد سال

 اداره کل هواشناسی استان اصفهان  : تهیه شده در

 استانداری اصفهان  
 فرمانداری شهرستان خور و بیابانک  

اداره کل هواشناسی   
 اصفهان  

 (1986-2015)نمودار اقلیمی میزان بارش ماهیانه در شهرستان خوروبیابانک 

 (  1986-2015)  خوروبیابانکنمودار اقلیمی میانگین ماهیانه درصد رطوبت نسبی در شهرستان 

 (1986-2015)منحنی آمبروترمیک شهرستان خوروبیابانک  
 

 (1986-2015)نمودار اقلیمی رژيم دمايی در شهرستان خوروبیابانک  

 (1986-2015)نمودار اقلیمی رژيم فصلی دما در شهرستان خوروبیابانک 
 


