
 (  1951-2015)بر حسب متربرثانیه حداکثر در اصفهان گلباد ساالنه باد 

   :اصفهان اقلیم

  بودن باال و استان مناطق از بسياري در ساليانه باران بودن کم معلول همه از بيش امر اين و است دربرگرفته خشک اقليم را اصفهان استان از وسيعي بخش

  بنديطبقه اساس بر .است گرفته قرار ايران مرکز در که است بيابانينيمه شهري اصفهان .باشدمي اصفهان استان از وسيعي هايگستره در دما ساليانه نرمال

 .است سرد فراخشک اقليم داراي اصفهان شهر دومارتن، اقليمي

 :هوا دمای

  دما ميانگين .است (سلسيوس درجه) گرادسانتي درجه16/4 اصفهان ايستگاه دماي ساالنه ميانگين (1951-2015) آماري بلندمدت هايبررسي اساس بر

 .است گرادسانتي درجه 29/5 ژوالي يعني سال ماه گرمترين در و گرادسانتي درجه 3 ژانويه سال ماه سردترين در

 ماه سردترين و ترينگرم دماي اختالف .است گرادسانتي درجه 9/2 آن کمينه ساالنه ميانگين و گرادسانتي درجه 23/5 هوا، دماي بيشينه ساالنه ميانگين

  افتاده اتفاق 2001 ژوالي ماه در که گرادسانتي درجه 43 شده ثبت دماي باالترين ساله، 64 آماري دوره اين طول در .باشدمي گرادسانتي درجه 26/5 سال

 .است داده رخ 1996 ژانويه در که بوده صفر زير گرادسانتي درجه 19/4 هم شده ثبت دماي ترينپايين .است

  اتفاق پاييز در هم روز 27 و روز 45 ميزان به زمستان، فصل در آن بيشترين که است سال در روز 72 متوسط بطور اصفهان ايستگاه يخبندان روزهاي تعداد

  اتفاق 1959 سال در که بود روز 97 ساالنه، يخبندان روزهاي تعداد بيشترين .دارد وجود اصفهان شهر در هم بهار فصل در يخبندان بروز احتمال .افتدمي

  .باشدمي فروردين اواسط آن اتمام تاريخ و آبان اوايل يخبندان  شروع تاريخ ترينزودرس .است شده ثبت 1994 سال در که بود روز 39 آن کمترين و افتاد

 .دارد بيشتري يخبندان روزهاي تعداد سال ماههاي ساير به نسبت دسامبر و ژانويه ماه ايستگاه اين در

  دسامبر ماه به ساعت 199 ميانگين با ماهانه آفتابي ساعات کمترين و ژوالي ماه به ساعت 350 ميانگين با ماهانه آفتابي ساعات بيشترين اصفهان ايستگاه در

 .است ساعت 3274 ايستگاه اين آفتابي ساعات ساالنه مجموع ميانگين .دارد تعلق

 :بارش و رطوبت

  درصد 23 تقريباَ نسبي رطوبت حداقل ميانگين .است درصد 38/7 اصفهان ايستگاه در (1951-2015) بلندمدت آمار طبق هوا نسبي رطوبت ماهانه ميانگين

  خشک و گرم ماههاي در برعکس و باال بيش و کم نسبي نم ميزان سال سرد و باراني ماههاي در که است طبيعي .باشدمي درصد 57/6 آن حداکثر ميانگين و

 ايستگاه اين ساالنه بارش ميزان باالترين که است توجه شايان .است مترميلي 127 اصفهان ايستگاه ساالنه بارش ميانگين مجموع .است کم بسيار آن، ميزان

 ترينپرباران .است داده روي 1960 سال در که است مترميلي 40/3 آن ساالنه بارش ميزان ترينپايين و داده رخ 1954 سال در که است مترميلي 338/8

  نوامبر ماه اوايل تا (اسفند اواخر) مارس ماه اواسط از اصفهان ايستگاه خشکي دوره طول آمبروترميک، منحني طبق بر .باشدمي مارس ماه ايستگاه اين ماه

 .شودمي مطرح خشکي دوره عنوان تحت که بوده بارش مقدار از بيشتر دما ميزان سال از ماه 7 تا 6 بين تقريباً يعني .است (آبان اوايل)

 در .دهدمي رخ پاييز در هم آن روز 12 و تابستان در روز 2 بهار، در روز 12 زمستان، در آن روز 18 که است سال در روز 44 اصفهان باراني روزهاي تعداد

        هايپديده از رعدوبرق طوفان .باشدمي دارا ژانويه ماه در را وقوع فراواني بيشترين که است برفي هوا سال از روز 7 تقريباً متوسط طور به اصفهان

  سبب معموالً شود،مي اقتصادي اجتماعي هايفعاليت از بعضي کردن متوقف و زيان و خسارت به منجر آنکه بر عالوه آن وقوع و است هواشناسي زايخسارت

   .افتدمي اتفاق بهار فصل در بيشتر که است سال در روز 5 رعدوبرق با همراه روزهاي تعداد شهر اين در .گرددمي هم وحشت و ترس ايجاد

 :باد

  همچنين .است غربي سال؛ طول در غالب بادهاي وزش جهت اصفهان ايستگاه در .است متربرثانيه 2/5 تقريباً اصفهان در غالب بادهاي سرعت ساالنه ميانگين

    .باشدمي شرقي غالب، باد وزش جهت تابستان فصل در .است غربي تابستان؛ از غير به سال فصول تمامي در غالب بادهاي وزش جهت

 در هم روز 3 و پاييز در روز 4 تابستان، فصل در روز 7 بهار، فصل در روز 9 که است گردوخاک با همراه سال از روز 23 متوسط طور به اصفهان ايستگاه در

 ديد .باشد آنها نظاير و شديد رگبار گردوخاک، مه، نظير جوي هايپديده از برخي وقوع علت به است ممکن افقي ديد کاهش .افتدمي اتفاق زمستان فصل

  طول در روز 16 متوسط طور به اصفهان ايستگاه در .است اهميت حائز بسيار هواپيماها پرواز و فرودگاهي امور در کيلومتر، 2 از کمتر به آن کاهش و افقي

   .افتدمي اتفاق ژانويه و دسامبر ماههاي در بيشتر که است کيلومتر 2از کمتر يا مساوي افقي ديد سال

 اداره کل هواشناسی استان اصفهان  : تهیه شده در

 استانداری اصفهان  
 فرمانداری اصفهان   

اداره کل هواشناسی   
 اصفهان  

 (1951-2015)نمودار اقلیمی میزان بارش ماهیانه در اصفهان 

 (  1951-2015)نمودار اقلیمی میانگین ماهیانه درصد رطوبت نسبی در  اصفهان 

 (1951-2015)منحنی آمبروترمیک اصفهان 
 

 (1951-2015)نمودار اقلیمی رژيم دمايی در اصفهان 

 (1951-2015)نمودار اقلیمی رژيم فصلی دما در اصفهان 
 


