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، وزش باد نسبتاً افزایش ابرنقاط استان همه درساعت آینده، 24با توجه به پیش بینی وضعیت جوي در :ساعت اول24در 
در صورت ضرورت به دلیل برودت دما، . محتمل می باشد مناطق غرب و جنوب استان ریزش برف در ارتفاعاتو  بارش ،شدید
همراه داشته باشید و از سالم بودن و زنجیر چرخ ، لباس گرم و وسایل گرمایشی به ویژه به مناطق غربی و جنوبی استان سفر

پیاده لذا  ،خواهد بود سالم در طول روز  ي شهر اصفهانکیفیت هوا. مطمئن شویدو برف پاك کن ها وسایل گرمایشی خودرو 
  . توصیه می گردد گردشگري شهريو  صبحگاهی  ورزش ،روي

ریزش برف در و  بارش ،، وزش باد نسبتاً شدیدافزایش ابردیگر نقاط  دربه جز مناطق شرقی استان، : ساعت دوم24در 
  . توصیه هاي باال رعایت گردد .محتمل می باشد مناطق غرب و جنوب استان ارتفاعات

 شرایط درو مبارکه استان  یقشر وارندر امروز  )ظهر( ساعات میانی در) رطوبت –ترکیبی دما ( شاخص احساسی گرما
براي  شرق استانو  جنوب شرق. داشتهقرار  خنک و سردشرایط دیگر نقاط استان در در   و آسایش

  .مساعد است گردشگري زمستانیجنوب و غرب استان براي . مساعد می باشد گردشگري کویر و بیابان
  

آسایش

سردسرد

سرد

آسایش

خنک

خنک

خنک

سرد

خنک
سرد

سرد
سرد

خنک

آسایش

خنک

خنک
آسایش

خنکخنک

خنک

سرد
خنک

  
   1396 اسفند  2شنبه چهار روزظهر استان اصفهان در ساعات میانی ) رطوبتی –دما ( شاخص آسایش اقلیمی



 *سوزباد سرد

سرد

سرد

                          *سوزباد 
 سرد

 
سرد

سرد

 سرد
سرد *سوزباد 

 

سرد

 سرد

سرد
 *سوزباد 

*سوزباد سرد

سرد

سرد

سرد
 
 

 

 *سوزباد سرد
 
  

                          

سرد

 
 *سوزباد سرد

سرد
سرد

سرد
*سوزباد 

سرد

سرد

 سرد

سرد

سرد
سرد

  
   1396 اسفند  2  شنبهچهار ابتدایی صبحاستان اصفهان در ساعات  مایی سرمحدوده تنش 

را سبب می  ش باديافت دما و وزش باد، سرمای. هداشتقرار  سردشرایط  در شهرهاي استان همه ،صبح10ساعت  تاامروز 
 ،خوروبیابانک در )متوسط سوزباد( باديتنش  شرایطامروز . در این شرایط دماي احساسی کمتر از دماي واقعی استشوند که 

   .است گزارش شده سمیرم ،زرین شهر ،فریدونشهر ،مورچه خورت ،نطنز ،شهرضا

  .پس از یک ساعت حضور در فضاي باز پوست خشک می شود*. سوزباد 
  . دقیقه خطر یخ زدگی اندام در معرض سرما وجود دارد چندپس از **. سوزباد 
  . پس از چند ثانیه خطر یخ زدگی اندام در معرض سرما وجود دارد***. سوزباد 

  
   در ساعات ظهر  مسیرهاي گردشگري اصفهان )رطوبت -ترکیبی دما(احساسیاخص ش

 احساسیاخص ش  مسیر

 آسایشتا  خنک )زرین شهر مبارکه، ، نجف آباد، تیران، خمینی شهر، فالورجان ،مورچه خورت ،اصفهان( مرکز

 خنک )آران، بیدگل کاشان،(شمال 

  سرد )سمیرم( جنوب
 سرد تا  خنک )نطنز و اردستان( شمال شرق

 خنکتا  سرد )دهق، علویجه بویین میاندشت، گلپایگان، میمه،، خوانسار چادگان، فریدونشهر، داران،( غرب

 خنک )دهاقان ،شهرضا( جنوب غرب

 خنک )ورزنه نایین،( جنوب شرق

 آسایش )، چوپانانخوروبیابانک(شرق 



   :به شرح زیر می باشد  در ساعات ظهرشهرهاي استان  آسایش فیزیولوژیک گزارش کامل شاخص

   شرایط آسایش اقلیمی استان اصفهان  در ساعات میانی روز  
در ساعات رطوبت  -ترکیبی دما شاخص نام شهر

  )ظهر(میانی 
در ساعات  رماییسحد تنش 

   )صبح(ابتدایی
 سرد آسایش کاشان

 سرد سرد داران

 *سوزباد. سرد آسایش خوروبیابانک

 سرد خنک اردستان

 سرد خنک اصفهان

 سرد خنک نایین

 سرد خنک فرودگاه

 سرد آسایش کبوترآباد

 *سوزباد.سرد خنک شهرضا

 سرد سرد گلپایگان

 *سوزباد.سرد سرد نطنز

 سرد سرد میمه

 *سوزباد.سرد خنک مورچه خورت

  سرد سرد چادگان

  سرد آسایش  چوپانان 
 سرد سرد خوانسار

 سرد خنک دهق

 *سوزباد.سرد سرد فریدونشهر

 سرد خنک نجف اباد

 سرد خنک ورزنه

 سرد آسایش مبارکه

 *سوزباد.سرد خنک زرین شهر

 *سوزباد.سرد سرد سمیرم

  

  

  

  

  

  

  



  اصفهان  در استان   حدوده شاخص تابش فرا بنفش خورشیدم

  مدت زمان آفتاب سوختگی  مدت زمان قرمزي پوست  میزان تابش فرابنفش  محدوده شاخص

>2 دقیقه  18یک ساعت و   یک ساعت و هفت دقیقه   پایین    

5 -3 دقیقه  40  متوسط  دقیقه 47   

7 -6 دقیقه  29  زیاد  دقیقه 33   

10 -8 دقیقه  25  بسیار زیاد  دقیقه 30   

+11 21دقیقه    18دقیقه   شدید   

شاخص تابش فرابنفش خورشید، شدت تابش فرابنفش : استاندر  متوسط تابش فرابنفشبا شاخص توصیه براي مناطق  *
 نقاط بیشتردر  بعد از ظهر 4ظهر تا  12شاخص تابش فرابنفش از  ،اسفند دوم  انتشار یافته از خورشید را  نشان می دهد که در روز

  . می باشد در حد بسیار زیاد استان شاخص جنوب شرقدر . می باشد  متوسطدر حد  استان
  1396 اسفند    2 شنبهچهار شاخص تابش فرابنفش روي ایران

  

 اصفهان


