
 باشد، مؤثر مسافرت و گردشگري در تواند مي كه است متغيرهايي از يكي فقط هوا و آب كه اگرچه
سعي و دهند مي قرار نظر خودمد مسافرت براي را هوايي و آب شرايط بيشترگردشگران ولي
 هوايي و آب شرايط بهترين موردنظرشان مكان كه كنند انتخاب خود سفر براي را هايي زمان كنند مي
 ريزي برنامه امر در تواند مي مختلف مناطق هواي و آب وضعيت از آگاهي لذا.باشد داشته را

..باشد داشته مؤثري نقش گردشگري

.

بهترين زمان  ويژگي آب و هوايينام شهرستان
آسايش

زمستان سرد و پربارش، تابستان معتدل و  فريدونشهر، فريدن، چادگان، سميرم
تابستانخشك

شهرضا، دهاقان، مباركه، لنجان، تيران، فالورجان،  
نجف آباد، خوانسار، گلپايگان، نطنز، شاهين شهر،  

ميمه
زمستان سرد  و خشك، تابستان گرم خشك،  

بهار و پاييزسرعت باد كم در تمام طول سال

زمستان سرد و خشك، تابستان گرم و  نايين، اردستان، اصفهان، برخوار
پاييز و بهارخشك، بهار با باد شديد

زمستان معتدل و خشك، تابستان بسيار گرم  خوروبيابانك، كاشان، آران، بيدگل
زمستانو خشك

خالصه وضعيت آب و هوايي استان اصفهان از جنبه آسايش گردشگر

خالصه وضعيت آب و هوايي استان اصفهان از جنبه آسايش گردشگر

توصيه هاي وِيژه به گردشگران شرايط آب 
و هوايي

. بازديد از بناهاي باستاني توصيه مي شود كه همراه داشتن كفش و لباس گرم و چتر الزامي است
حتي االمكان از اسكان در كمپ و فضاي بازخودداري شود، در غير اين صورت از چادر ضد آب استفاده 

.  شده و وسايل گرمايشي و پتو به حد كافي موجود باشد
. سالم بودن برف پاك كن ماشين كنترل شود
.بازديد از جاذبه هاي طبيعي توصيه نمي شود

نيمه ابري ، 
تمام ابري ، 
بارش باران

.بازديد از بناهاي باستاني توصيه مي شود كه همراه داشتن كفش و لباس گرم و چتر الزامي است
حتي االمكان از اسكان در كمپ و فضاي بازخودداري شود، در غير اين صورت از چادر ضد آب استفاده  

.شده و وسايل گرمايشي و پتو به حد كافي موجود باشد
سالم بودن برف پاكن . زنجير چرخ و الستيك يخ شكن ضروري است. اتومبيل از نظر ضد يخ كنترل شود 

.بازديد از جاذبه هاي طبيعي توصيه نمي شود. ماشين كنترل شود

نيمه ابري ، 
تمام ابري ، 
بارش برف

. بازديد از بناهاي باستاني توصيه مي شود كه همراه داشتن لباس گرم و بادگير الزامي است
حتي االمكان از اسكان در كمپ و فضاي بازخودداري شود، در غير اين صورت چادر در پناه ديوار يا  

.  ساختمان هاي محكم بنا شود
. از حضور در جنگل و زير درخت و فضاي باز خودداري شود

.   از روشن كردن آتش در فضاي باز خودداري شود
.بازديد از جاذبه هاي طبيعي توصيه نمي شود

وزش باد

. بازديد از بناهاي باستاني خارج از محدوده شهري توصيه مي شود كه همراه داشتن ماسك الزامي است
. حتي االمكان از حضور در مراكز شهر و اماكن پرتردد خودداري شود

.پياده روي در فضاي باز توصيه نمي شود. آب ميوه و شير به مقدار زياد مصرف شود
.بازديد از جاذبه هاي طبيعي، شكارگاه و پارك هاي طبيعي توصيه مي شود 

كيفيت 
نامطلوب هوا و 
گرد و خاك

. بازديد از بناهاي باستاني توصيه مي شود كه همراه داشتن لباس گرم و بادگير الزامي است
حتي االمكان از اسكان در كمپ و فضاي بازخودداري شود، در غير اين صورت چادر در پناه ديوار يا  

.  ساختمان هاي محكم بنا شود
.  از حضور در جنگل و زير درخت و فضاي باز و زير دكل هاي برق خودداري شود

. از روشن كردن آتش در فضاي باز خودداري شود
.در صورت ضرورت حضور در فضاي باز از كاله ايمني استفاده شود

رعد و برق، 
رگبار تگرگ

بازديد از جاذبه هاي كوير در صبح و عصر توصيه مي شود كه همراه داشتن عينك، كاله لبه دار، 
.  دستكش به رنگ سفيد، كرم ضد آفتاب و آسپرين، آب و ّآب ميوه خنك الزامي است

. پوشيدن لباس نخي به رنگ سفيد كه تمام بدن  را بپوشاند مناسب تر است
حتي االمكان از اسكان در كمپ و فضاي بازخودداري شود، در غير اين صورت چادر در پناه ديوار يا  

. درخت بنا شود
. از حضور در فضاي باز به مدت طوالني خودداري شود

.به دليل وجود خزندگان از جمله مار و عقرب از ورود به نواحي متروكه پرهيز شود

روز آفتابي و 
گرم با اسمان 

مناطق ( صاف 
كويري شرق 

)استان

نقشه مسيرهاي گردشگري استان اصفهان

مناطق ويژه گردشگري شهرستان منطقه

(  كوه صفه، مادي فرشادي، پارك ملي كاله قاضي
كمربندي  ( ، چشمه و آبشار الدر) مسير شهرضا

، اماكن تاريخي و باستاني)خميني شهر

اصفهان، خميني شهر، فالورجان،  
نجف آباد، تيران ، مباركه، زرين 

شهر
مركز

غار و آبشار نياسر، جنگل هاي طبيعي قمصر برزوك  
جوشقان، اماكن تاريخي و باستاني كاشان، آران، بيدگل شمال

روستاهاي ونك، حنا، آبشار تفرجه، آبشار آب ملخ، 
آبشار خفر، آبشار پونك، پونه زار، چشمه ناز، 

چالقفا
سميرم جنوب

منطقه حفاظت شده و منطقه شكار ممنوع كركس، اردستان و نطنز شمال شرق

گلستان كوه، آبشار پشندگان، قلعه گوگد، آبشار  
سياه دره، دهكده تفريحي زاينده رود، سرچشمه  

افوس، طبيعت سرسبز و بكر منطقه

داران، فريدونشهر، چادگان،  
خوانسار، ميمه، گلپايگان، بويين  

مياندشت، دهق، علويجه
غرب

پارك ملي كاله قاضي، طبيعت بكر روستاي دهاقان  
، مسجد و امامزاده شهرضا، دهاقان جنوب  

غرب
تپه شن روان، كوير خارا ، كوير ورزنه، فرخي،  

روستاي عروسان نايين، ورزنه جنوب  
شرق

گود دو  (منطقه شكار ممنوع عباس آباد، چاله سياه 
)باغ خوروبيابانك، چوپانان شرق

مناطق ويژه گردشگري در استان اصفهان 


