
 (  1992-2015)حسب متربرثانیه بر شهر داران در گلباد ساالنه باد 

   :فریدن منطقه اقلیم

  معتدل هایتابستان دارای شهرستان این .دارند قرار شهرستان این در زاگرس جبال سلسله اصلی هایکوه از بخشی است مرتفع و کوهستانی ایمنطقه فریدن

  خشکنیمه :شامل که است اقلیمی تقسیمات از طیفی دارای خود جغرافیایی موقعیت علت به اصفهان فریدن منطقه .است سرد بسیار و طوالنی هایزمستان و

  زمستان و معتدل تابستان با مرطوبنیمه آمبرژه، روش با سرد خیلی خشکنیمه بارات، اقلیمی بندیطبقه اساس بر مرطوبنیمه دومارتن، بندیطبقه اساس بر

 .است ایوانف اقلیمی روش با جنگلی استپ اقلیم دارای و کریمی دکتر روش با سرد بسیار

 

 :هوا دمای

  در هوا دمای میانگین داران شهر در .است گرادسانتی درجه 11 داران ساالنه دمای میانگین ،(1992-2015) بلندمدت آماری هایبررسی اساس بر

  میانگین .رسدمی گرادسانتی درجه 31 به است ژوالی ماه که سال ماه گرمترین در و صفر زیر گرادسانتی درجه 8  به باشدمی ژانویه که ماه سردترین

 درجه 23 سال ماه سردترین و گرمترین دمای اختالف .است گرادسانتی درجه 4/4 آن دمای حداقل میانگین و گرادسانتی درجه 17/5 هوا دمای حداکثر

  شده ثبت دمای ترینپایین .افتاد اتفاق 2013 ژوالی در که بود گرادسانتی درجه 36/4 شده ثبت دمای باالترین آماری دوره این طول در .است گرادسانتی

  در آن روز 71 که است روز 113 متوسط طور به آن یخبندان روزهای تعداد .است افتاده اتفاق 2013 ژانویه در که بوده صفر زیر گرادسانتی درجه 24/6

 کمترین و افتاد اتفاق 2011 سال در که بود روز 131  ساالنه یخبندان روزهای بیشترین .دهدمی رخ پاییز در آن روز 39 و بهار فصل در آن روز 3 و زمستان

       .است آذرماه 14 آن تریندیررس و مهرماه سوم شهرستان این در یخبندان وقوع تاریخ ترینزودرس .داد رخ1998 سال در که بود روز 85 آن

  آفتابی ساعات بیشترین داران شهر در .است شده ثبت ماهاردیبهشت 20 یخبندان خاتمه تریندیررس و اسفندماه 21 یخبندان خاتمه تاریخ ترینزودرس

  آفتابی ساعات ساالنه جمع میانگین .دارد تعلق دسامبر ماه به ساعت 197 میانگین با آفتابی ساعات کمترین و ژوئن ماه در ساعت 341 میانگین با ماهانه

 .است ساعت 3160

 
 :بارش و رطوبت

  حداکثر میانگین و درصد 26 نسبی رطوبت حداقل میانگین .است درصد 42 داران در (1992-2015) بلندمدت آمار طبق هوا نسبی رطوبت ماهانه میانگین

  تا و مرداد خرداد، ماههای در برعکس و باالست بیش و کم نسبی نم میزان سال سرد و بارانی ماههای در گفت توانمی خالصه طور به .باشدمی درصد 60 آن

  توجه قابل .است مترمیلی  336/7 داران ساالنه بارش مجموع .است مارس ماه داران در سال ماه ترینپرباران .است پایین نسبی رطوبت مقادیر تیرماه حدی

  در مترمیلی150 هم شهر این ساالنه بارش میزان ترینپایین و افتاد اتفاق 2006 سال در مترمیلی 556/8 شهر این ساالنه بارش میزان باالترین که است

   .است داده رخ 2008 سال

  مقدار از بیشتر دما میزان سال از ماه پنج یعنی .باشدمی اکتبر ماه اول تا آوریل ماه اواخر از داران شهر در خشکسالی دوره طول آمبروترمیک، منحنی طبق بر

  بهار، در روز 15 زمستان، در آن روز 25 که است سال در روز 60 داران شهر بارانی روزهای تعداد .شودمی مطرح خشکی دوره عنوان تحت که بوده بارش

  ماه در را وقوع فراوانی بیشترین که است برفی سال از روز 30 متوسط طور به داران شهر در .است رسیده ثبت به پاییز در روز 18 و تابستان در روز 2

 .است سال طول در روز 10 تا 9 بین برق و رعد با همراه روزهای تعداد شهر این در .باشدمی دارا ژانویه
 

 :باد

  شهر در .شودمی گیریانداره زمین سطح از متری 10 ارتفاع تا آن وزش سرعت و سمت هواشناسی در همواره که است هوا فشار مهم و عمده آثار از باد

  در داران در شده وزیده باد شدیدترین .باشدمی ثانیه بر متر 2/2 سال طول در آن وزش سرعت متوسط که وزدمی غربیشمال  سمت از اغلب باد داران

  سال از روز 7 تا 6 متوسط طور به داران شهر در .است وزیده شمالی جهت با 2015 می ماه در متربرثانیه 33 (1992-2015) بلندمدت آماری هایبررسی

 خاک، و گرد مه، نظیر جوی هایپدیده از برخی وقوع علت به است ممکن افقی دید کاهش .دهدمی رخ بهار فصل در بیشتر که است گردوخاک با همراه

  دی و آذر هایماه در بیشتر که است کیلومتر 2 از کمتر یا مساوی افقی دید سال طول در روز 17 متوسط طور به داران در .باشد آنها نظایر و شدید رگبار

   .افتدمی اتفاق

 اداره کل هواشناسی استان اصفهان  : تهیه شده در

 استانداری اصفهان  
 فرمانداری شهرستان فریدن

اداره کل هواشناسی   
 اصفهان  

 (1992-2015)شهر داران نمودار اقلیمی میزان بارش ماهیانه در 

 (  1992-2015)شهر داران نمودار اقلیمی میانگین ماهیانه درصد رطوبت نسبی در 

 (1992-2015)داران منحنی آمبروترمیک 
 

 (1992-2015)شهر داران نمودار اقلیمی رژیم دمایی در 

 (1992-2015)شهر داران نمودار اقلیمی رژیم فصلی دما در 
 


