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 : مبارکهشهرستان 

این شهرستان از شمال . کیلومتری جنوب غربی اصفهان واقع شده است ۵۰شهرستان مبارکه در 

های اصفهان و شهرضا، از جنوب به شهرستان شهرضا و فالورجان، از شرق به شهرستانبا شهرستان 

 گردد.لنجان محدود میبا شهرستان غرب از طرف استان چهارمحال و بختیاری و 

های مبارکه، دیزیچه، شهر به نام ۵است. این شهرستان دارای  مبارکهمرکز این شهرستان شهر 

کیلومتر مربع از مساحت  ۱۰۲۴/۵باشد. این شهرستان در مجموع  طالخونچه، کرکوند، زیباشهر می

شهرستان مبارکه بر اساس آخرین سرشماری عمومی بالغ بر شود.  شامل می استان اصفهان را

 نفر جمعیت دارد.  ۱۴3۴7۴

چون مأمور آبادی بانوی خود گردید )عمه شاه عباس صفوی( بود. مبارک نام غالم مریم بیگم 

نام این  از این رو .آمد" من شاطی الواد االیمن فی البقعه المبارکه"آیه  و استخاره از قرآن نمود

مبارکه در اصل سرزمینی سبز و خرم است که از قدیم االیام مورد توجه د. ش گذاریمبارکه نام  شهر،

باعث ایجاد تشکیالت جمعیتی شده  ،بوده و به لحاظ موقعیت آب و هوایی مناسب تجمع بشر در آن

رت یافت. نام امین آباد شهدر ابتدا به امین است. بنای مبارکه در عهد شاه عباس صفوی آغاز شد و

این نام حداقل تا اواخر  السلطان وزیرشاه صفوی انجام داده بود وآباد به واسطه خدمتی بود که امین

شده است. به پاس صداقت و حسن او قناتی نیز بنام وی احداث  یقمری به این محل اطالق م ۱3قرن 

شوند و سپس در اطراف آن،  گردید که همین قنات موجب شد تا اولین طایفه در این محل مستقر

محالت مبارکه به  نام یکی از. هایی نیز به منظور رفت و آمد در شهر تعبیه شد حصار کشیده و دروازه

 آن نیز قدمت مبارکه به صدها سال قبل ازتواند گویای این باشد که میکه است نام نهچیرچاکی 

 .گرددمیبر

مبارکه، سیمان سپاهان، پلی اکریل، کارخانه وجود کارخانجات و صنایع بزرگی همچون: فوالد 

ها کارخانه کوچک و بزرگ دیگر، منجر گشته های نسوز، فوالد آلیاژی و دهتی، فرآوردهامتولید دی

 جمعیت زیادی از مردم این شهرستان در بخش صنعت و تولید به فعالیت بپردازند. 

های صنعتی کشور ی از مهمترین قطبالزم به ذکر است این صنایع، شهرستان مبارکه را به یک 

 است.  تبدیل کرده

که رتبه شده جاذبه در این شهرستان شناسایی  ۱6های طبیعی شهرستان مبارکه جاذبه نظراز 

عبارتند از: چشمه تنگ های طبیعی . این جاذبهاول را در استان اصفهان به خود اختصاص داده است

ره پیر حاجات، قلعه بزی، غارهای تاریخی قله بزی، دوزان، چشمه حوض ماهی، سد نکوآباد، مقب

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D9%87
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چشمه لیال و قنات ، چشمه سنجدی، های حوض ماهیزارهای پارک ساحلی فرارود، چشمهبیشه

 و آبادآسیاب آبی دولت، چشمه کرکوند، چشمه تنک بیدکان، آبادقنات امین، آباد بیدگانحسن

 ساله در شهر دیزیچه.  ۵۰۰درخت 

باشد. این رود میجاذبۀ طبیعی این شهرستان، حاشیۀ زیبا و فرحبخش زایندهشک، مهمترین بی

ای را مسحور ساخته و رنج ساحل با مزارع آباد و درختان فراوان و مناظر اعجاب انگیز آن، هر بیننده

زاینده رود از کنار این شهر و از نزدیکی محالت  زداید.ی زندگی شهرنشینی را از دل وی میتگو خس

 .گذرد آباد میو سرارود و بداغ درچه

های مردم شهرستان مبارکه به کشاورزی، باغداری و صنایع دستی مشغولند. مهمترین فرآورده

باشند. می انگور، هلو، گیالس و زردآلوو  گندم، جو، برنج و علوفهکشاورزی این شهرستان شامل 

  . شودشهرستان قلمداد میبافی و کرباس بافی بعنوان مهمترین صنایع دستی این شفر

 .آلودگی هوا و سرمازدگیعبارتند از: سیل، خشکسالی،  مبارکهاز جمله بالیای طبیعی شهرستان 

 

 :منابع

 ،سازمان هواشناسی کشور.1380گزارش پروژه اقلیم و گردشگری در استان اصفهان ، 

  ،اصفهان، چاپ اول، انتشارات دانشگاه 1381شفقی. سیروس، جغرافیای اصفهان. 

  ،انتشارات زاگرس.1377، مبارکه در گذرگاه تاریخکریمی، اسماعیل ،  

 http://fa.wikipedia.org 

 http://Mobarakeh.gov.ir 
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 در استان اصفهان  مبارکهجغرافیایی شهرستان نقشه موقعیت 

 

 

 

 

 

 

 مبارکه نقشه موقعیت جغرافیایی ایستگاههای هواشناسی در شهرستان 

 

X ایستگاه باران سنجی  

 ایستگاه سینوپتیک 

 مبارکه 

 طالخونچه 
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 :مبارکههواشناسی  اداره

کیلومتری از مرکز  6۰ اداره هواشناسی در ورودی شهرک صفاییۀ شهرستان مبارکه در فاصله

زیربنای  مترمربع و ساختمانی با ۱۰۰۰۰این پروژه در زمینی به مساحت . احداث گردیده استاصفهان 

باشد. عملیات عمرانی  مامورسرا می متر دیوارکشی که شامل دو بخش اداری و ۴۲۰مترمربع و  ۲۹۰

  .به بهره برداری رسیده است ۱۵/۱۰/۱3۸6شروع و در تاریخ  ۱3۸۴آن در سال 

( ۱۸:3۰گرینویچ ) ۱۵صبح( تا ساعت  6:3۰گرینویچ ) ۰3از ساعت مبارکه ابستگاه هواشناسی 

های کند. تعداد گزارشهای جوی میبصورت ساعت به ساعت اقدام به تهیه، گزارش و مخابره پدیده

 باشد.گزارش جوی از این اداره می ۴6۰ماهیانه بطور متوسط 

ایستگاه مشخصات باشد. الخونچه میط سنجی به نامایستگاه باران یکدارای فقط این اداره 

  باشد:به شرح ذیل میسنجی طالخونچه باران

 متر از سطح دریا        ۱7۴۵ :ارتفاع ایستگاه                          ۲۰۲۴7 شماره ایستگاه:

 شمالی o 33 ۱6ََ عرض جغرافیایی:            شرقی  33َََo ۵۱ طول جغرافیایی:

 طالخونچه، اداره جهاد کشاورزی طالخونچه.  ۱۲کیلومتر ، مبارکهآدرس: 

 جعبه اسکرین، فشارنگار، ،دیجیتالی فشارسنج در ایستگاه عبارتند از: ادوات هواشناسی موجود

 تر، و خشک هایدماسنج متعلقات آن، شت تبخیر وت نگار،رطوبت دمانگار، نگار،آفتاب سنج،باران

و ایستگاه  دماسنج حداقل زمین، های اعماق خاکدماسنج حداکثر، حداقل وهای دماسنج

سمت و ، سنجنادما، رطوبت، فشار، تشعشع خورشیدی، بارسنجش ) هواشناسی تمام خودکار

 .متری عمق خاک(سانتی ۱۰و سنجش دمای سرعت باد 

 باشد:به شرح ذیل می مبارکهایستگاه هواشناسی مشخصات 

 ESEEکد بین المللی :  

 متر از سطح دریا        ۱6۹۰ :ارتفاع ایستگاه                          ۹۹۵۰6 شماره ایستگاه: 

 شمالی o 3۲ ۲۱ََ عرض جغرافیایی:             شرقی  ۲7َََo ۵۱ طول جغرافیایی: 

 ابتدای شهرک صفاییه، اداره هواشناسی مبارکه، مبارکهشهرستان آدرس: 

 ۰3۱-۵۲673۸37شماره نمابر:                ۰3۱-۵۲673۸37شماره تلفن: 

  www.Mobarakehmet.ir آدرس سایت:
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 :مبارکهشهرستان اقلیم 

دکتر دارای اقلیم خشک سرد و با روش بندی اقلیمی آمبرژه، شهرستان مبارکه بر اساس طبقه

 است.کریمی دارای اقلیم نیمه خشک با تابستان گرم و زمستان سرد 

 

 دمای هوا:

 6/۱7 مبارکهمیالدی(، میانگین ساالنه دمای  ۲۰۰۸-۲۰۱۵های آماری بلندمدت )بر اساس بررسی

 میانگین دمای هوا در سردترین ماهمبارکه گراد )درجه سلسیوس( است. در شهرستان درجه سانتی

 3۱باشد، سال که ماه ژوالی می گراد و در گرمترین ماهدرجه سانتی 3/۴سال یعنی در ماه ژانویه 

 گراد است.درجه سانتی

درجه        7گراد و میانگین حداقل دمای آن درجه سانتی ۲۴ای هوا نزدیک به میانگین حداکثر دم

 گراد است.درجه سانتی 7/۲6گراد است. اختالف دمای گرمترین و سردترین ماه سال سانتی

گراد بود که در درجه سانتی 6/۴۱ساله، باالترین دمای ثبت شده  هفتدر طول این دوره آماری 

گراد زیر صفر بود که در درجه سانتی 6/۱6ترین دمای ثبت شده هم اتفاق افتاد و پایین ۲۰۱3آگوست 

 اتفاق افتاده است.  ۲۰۱۴ژانویه 

روز  ۵۲روز در طول سال است که  ۹۰به طور متوسط مبارکه تعداد روزهای یخبندان شهرستان 

روز و  ۱۰۲روزهای یخبندان ساالنه دهد. بیشترین تعداد روز آن در پاییز رخ می 3۸آن در زمستان و 

تا ترین تاریخ شروع یخبندان مهرماه و تاریخ خاتمه آن روز بوده است. زودرس ۸۰کمترین آن 

نسبت به سایر و دسامبر ژانویه های در این شهر ماهاردیبهشت ماه هم در بعضی از سالها ادامه دارد. 

 ست.های سال دارای تعداد روزهای یخبندان بیشتری اماه

و کمترین ساعات الی ساعت در ماه ژو 3۴۵بیشترین ساعات آفتابی ماهانه با میانگین مبارکه در 

 33۰۴تعلق دارد. میانگین جمع ساالنه ساعات آفتابی  انویهژساعت به ماه  ۲۰۴آفتابی با میانگین 

 ساعت است.
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 رطوبت و بارش:

درصد است.  ۵/33 مبارکه( در ۲۰۰۸-۲۰۱۵)میانگین ماهانه رطوبت نسبی هوا طبق آمار بلندمدت 

باشد. به طور درصد می ۵/۵7درصد و میانگین حداکثر آن  ۵/۱۹میانگین حداقل رطوبت نسبی 

نسبی کم و بیش باالست و برعکس توان گفت در ماههای بارانی و سرد سال میزان رطوبت خالصه می

 در فصل تابستان مقادیر آن پایین است.

متر است. میلی ۱33مبارکه است. مجموع بارش ساالنه نوامبر ماه  مبارکهترین ماه سال در پرباران

اتفاق افتاد و  ۲۰۰۹متر در سال میلی ۵/۲۰3قابل توجه است که باالترین میزان بارش ساالنه این شهر 

 رخ داده است. ۲۰۰۸متر در سال میلی ۴۵ترین میزان بارش ساالنه این شهرستان هم پایین

تا  مارسماه اسط از او مبارکهبر طبق منحنی آمبروترمیک، طول دوره خشکسالی در شهرستان 

ماه از سال میزان دما بیشتر از مقدار بارش بوده که تحت  هشتحدود باشد. یعنی میاواسط نوامبر 

 شود. عنوان دوره خشکی مطرح می

روز  ۲روز در بهار،  ۱۱روز آن در زمستان،  ۱۵روز در سال است که  ۴۱ مبارکهتعداد روزهای بارانی 

 روز در پاییز به ثبت رسیده است.  ۱3در تابستان و 

 روز از سال برفی است که بیشترین فراوانی وقوع را در ماه ۴به طور متوسط  مبارکهدر شهرستان 

 باشد.دارا می ژانویه

 ل سال است.روز در طو 3در این شهر تعداد روزهای همراه با طوفان رعدوبرق 

 

 اد:ـب

باد از آثار عمده و مهم فشار هوا است که همواره در هواشناسی سمت و سرعت وزش آن تا ارتفاع 

مبارکه در شهرستان ساالنه گردد. باد غالب گیری، ثبت و گزارش میمتری از سطح زمین انداره ۱۰

جهت باد غالب شهرستان مبارکه در فصول زمستان، تابستان و پاییز  است. شرقی  شمالبادهای 

 باشد. جنوب غربی می تاجنوب غربی و در فصل بهار جنوب 

شهرستان  غالب ( میانگین سالیانه سرعت وزش باد۲۰۰۸-۲۰۱۵در دوره آماری بررسی شده )

        های آماری بلندمدت بررسیدر مبارکه باشد. شدیدترین باد وزیده شده در متربرثانیه می ۲مبارکه 
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وزیده های مختلف با جهت های مختلف وبه دفعات در سالمتربرثانیه بوده که  ۱۸( ۲۰۱۵-۲۰۰۸)

 است. 

    روز از سال همراه با گردوخاک است که اغلب در فصل بهار رخ  3۹به طور متوسط مبارکه در 

 دهد.می

ای قل و ترابری است و عامل بسیاری از تصادفات جادهنودید افقی از پارامترهای مهم در امور حمل

های جوی نظیر مه، گردوخاک، باشد. کاهش دید افقی ممکن است به علت وقوع برخی از پدیدهمی

روز در طول سال دید افقی  6به طور متوسط مبارکه رگبار شدید و نظایر آنها باشد. در شهرستان 

 افتد. اتفاق می آذر یشتر در ماهکیلومتر است که ب ۲مساوی یا کمتر از 
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(2008-2015در فصول مختلف سال )مبارکه اطالعات اقلیمی شهرستان   

 فصل

 پارامتر
 پائیز تابستان بهار زمستان

 میزان بارندگی

متر()میلی  
۵۱ 3/۲6  6/۴  ۲/۵۱

۴/3۸ درصد بارندگی 7/۱۹  ۵/3  3/3۸

۱۵ تعداد روزهای بارندگی ۱۱ ۲ ۱3

روزهای برفیتعداد   3 ۰ ۰ ۵/۰

 میانگین رطوبت نسبی

 )درصد(
۵/۴۱  ۲7 ۲۱ ۴۴

میانگین حداقل رطوبت 

 نسبی)درصد(
۲۴ ۱۵ ۱۲ ۲7

حداکثر رطوبت  میانگین

 نسبی)درصد(
6/6۸  7/۵۰  6/۴۰  7۰

 میانگین دمای هوا

گراد()درجه سانتی  
۸ ۸/۲۲  ۲۸ ۵/۱۱

 باالترین دمای هوا

گراد()درجه سانتی  
۲۹ ۴۰ 6/۴۱  ۲/3۲ 

 پایین ترین دمای هوا

گراد()درجه سانتی  
6/۱6-  ۴/۰-  ۸/6  ۸/۱۱-

7۰۵ مجموع ساعات آفتابی ۸۹۵ ۹۹6 7۰۸

۵۲ تعداد روزهای یخبندان 3/۰  ۰ 3۸

با  تعداد روزهای همراه

 گرد و خاک
6 6/۲۰  ۱۰ 6/۲

تعداد روزهای با توفان 

 رعد و برق
۱/۰  ۴/۱  ۱ ۴/۰

تعداد روزهایی با دید 

مساوی یا کمتر  افقی

کیلومتر ۲از  

۱ 6/۰  6/۰  6/3
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(2008-2015در ماههای مختلف سال )مبارکه اطالعات اقلیمی شهرستان   

 

 ماه

 ساعات 

 آفتابی

تعداد 

روزهای 

 برفی

تعداد 

روزهای 

 بارانی

 جمع بارش

 ماهانه

 )میلی متر(

 میانگین رطوبت نسبی

 )درصد(

 میانگین درجه حرارت

 گراد()درجه سانتی

 درجه حرارت مطلق

 گراد()درجه سانتی

 تعداد

 زرو

 یخبندان

 
 حداقل حداکثر میانگین حداقل حداکثر میانگین حداقل حداکثر

Jan 7/203 2 3/5 11 3/74 7/29 5/48 6/10 2/4- 3/4 7/19 6/16- 5/25 

Feb 230 6/0 8/4 19 5/70 7/24 4/42 2/13 3/1- 2/7 4/22 8/10- 19 

Mar 3/271 1/0 5 5/21 61 18 5/33 6/18 8/2 5/12 29 8- 8 

Apr 8/254 0 5/6 7/18 63 8/18 8/33 23 1/7 2/17 8/30 4/0- 3/0 

May 299 0 5/3 3/7 5/52 6/15 7/27 7/28 6/11 23 6/35 8/4 0 

Jun 8/340 0 1 3/0 8/36 7/10 19 6/34 16 4/28 40 6/10 0 

Jul 2/345 0 3/0 7/1 4/35 5/10 3/18 37 7/18 31 6/40 2/14 0 

Aug 339 0 1 3/0 4/40 13 6/21 2/35 5/16 8/28 6/41 9 0 

Sep 8/311 0 1 6/2 46 6/12 4/23 6/31 12 6/24 4/35 8/6 0 

Oct 5/281 0 5/2 6 4/54 4/17 7/30 6/25 7 7/18 2/32 6/1- 5/0 

Nov 206 1/0 4/6 4/26 77 31 2/49 2/16 6/1 2/10 6/23 4/6- 12 

Dec 6/220 4/0 4 7/18 79 32 5/52 12 8/2- 5/5 22 8/11- 4/25 
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 (2008-2015)مبارکه شهرستان نمودار اقلیمی رژیم دمایی در 

 
 

 (2008-2015)مبارکه شهرستان نمودار اقلیمی رژیم فصلی دما در 
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 (2008-2015) مبارکهشهرستان های متحرک دما در نمودار اقلیمی میانگین

 
 

 (2008-2015)مبارکه شهرستان ماهیانه ساعات آفتابی در  نمودار اقلیمی میانگین
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 (2008-2015) مبارکه شهرستان ماهیانه تعداد روزهای یخبندان در نمودار اقلیمی میانگین

 

 (2008-2015)مبارکه شهرستان نمودار اقلیمی میزان بارش ماهیانه در 
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 (2008-2015) مبارکهشهرستان های متحرک بارش در نمودار اقلیمی میانگین

 

 

 (2008-2015)مبارکه شهرستان ماهیانه تعداد روزهای بارانی در  نمودار اقلیمی میانگین
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 (2008-2015) مبارکهشهرستان ماهیانه تعداد روزهای برفی در  نمودار اقلیمی میانگین

 

 

 (2008-2015) مبارکهشهرستان نسبی در ماهیانه درصد رطوبت نمودار اقلیمی میانگین
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 (2008-2015) مبارکهشهرستان ماهیانه تعداد روزهای همراه با گردوخاک در  نمودار اقلیمی میانگین

 

 

 (2008-2015)مبارکه شهرستان در  طوفان رعدوبرقماهیانه تعداد روزهای همراه با  نمودار اقلیمی میانگین
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 (2008-2015) مبارکه ستانآمبروترمیک شهر منحنی
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( 2008-2015بر حسب متربرثانیه ) مبارکهشهرستان باد غالب  گلباد ساالنه  

 

 

 (2008-2015)مبارکه شهرستان در ساالنه غالب فراوانی پراکندگی باد درصد 

 درصد 
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 (2008-2015متربرثانیه )برحسب مبارکه شهرستان باد غالب در گلباد فصل زمستان 

 

 
 (2008-2015) مبارکهشهرستان در فصل زمستان غالب فراوانی پراکندگی باد درصد 

 درصد 
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 (2008-2015بر حسب متربرثانیه ) مبارکهشهرستان باد غالب در گلباد فصل بهار 

 

 

  
 (2008-2015) مبارکهشهرستان در فصل بهار  درغالب فراوانی پراکندگی باد درصد 

 درصد 
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 (2008-2015برحسب متربرثانیه ) مبارکهشهرستان باد غالب در گلباد فصل تابستان 

 

 

(2008-2015) مبارکهشهرستان  در فصل تابستاندر غالب  فراوانی پراکندگی باددرصد   

 درصد 
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 (2008-2015برحسب متربرثانیه ) مبارکهشهرستان باد غالب در  گلباد فصل پاییز

 

 
 (2008-2015) مبارکهشهرستان در فصل پاییز در غالب فراوانی پراکندگی باد درصد 

 درصد 
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 (2008-2015بر حسب متربرثانیه )باد حداکثر شهرستان مبارکه  گلباد ساالنه

 

 
 (2008-2015)در شهرستان مبارکه ساالنه حداکثر فراوانی پراکندگی باد درصد 


