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 :شهرستان اصفهان

استان این شهر مرکز  قرار گرفته است. ایرانر مرکز دبیابانی است که و نیمهتاریخی اصفهان شهری 

 389/15774شهرستان اصفهان با مساحتی حدود  است. شهرستان اصفهانو نیز مرکز  اصفهان

 40سومین شهر بزرگ ایران است. این شهر دارای طول جغرافیایی ً ،کیلومترمربع بعد از تهران و مشهد

هان از سطح عمومی شمالی است. ارتفاع شهر اصف 32° 38َ 30شرقی و عرض جغرافیایی ً °51 39َ

متر و در  1550رود دریاها در نقاط مختلف آن متفاوت است، بطوری که در سواحل رودخانه زاینده

نفر )بر طبق  2174172رسد. شهرستان اصفهان با جمعیت میهم متر  1650مناطق مرتفع شهر تا 

، جرقویه علیا، بخش )مرکزی، کوهپایه، جلگه 6( دارای 1390مرکز آمار ایران در سالسرشماری 

شهر )رهنان، خوراسگان، اصفهان، کوهپایه، سگزی، تودشك، هرند، اژیه،  13جرقویه سفلی و بن رود(، 

دهستان )محمودآباد، کرارج، قهاب شمالی،  19آباد، نصرآباد، محمدآباد و ورزنه( و آباد، نیكحسن

تودشك، رودشت، امامزاده قهاب جنوبی، جی، براآن شمالی، براآن جنوبی، سیستان، زفره، جبل، 

عبدالعزیز، رامشه، جرقویه علیا، جرقویه وسطی، جرقویه سفلی، گاوخونی و رودشت شرقی( دارای 

باشد. علت پیدایش این شهر را باید مدیون آبهایی دانست که از کوههای زاگرس مرتفع به نام سكنه می

و در نتیجه شهر زیبای اصفهان در دو رود را بوجود آورده زردکوه بختیاری سرچشمه گرفته و زاینده

از مراکز گردشگری، فرهنگی و اقتصادی ایران  شهر اصفهانرود قرار گرفته است. طرف زاینده

ز باشد. ا رود می از مناطق خوش آب و هوای حاشیه زاینده ناژوانشود. همچنین جنگل  محسوب می

اشاره نمود. منطقه  کوه صفهو  قاضیکوه کالهتوان به  مناطق طبیعی قابل گشت و گذار اصفهان می دیگر

، کلکه محل زیست جانوران زیادی مانند  قاضیپارک ملی کالهاست با نام  پارک ملیقاضی، یك کاله

متر واقع در جنوب شهر اصفهان است و از  2240کوه صفه با ارتفاع  است. عقابو  آهو، بز، پازن

ای با شیب نزدیك های ژوراسیك در زیر تشكیل شده و به صورت تودههای کرتاسه در باال و شیلآهك

ترین کوه به شهر از دوران ن نزدیكبه قائم بر روی الیه نازکی از ماسه سنگ قرمز قرار دارد و به عنوا

قدیم مورد توجه ساکنین شهر بوده و هم اکنون با اجرای طرح کوهستان صفه به صورت یكی از 

های شهر درآمده است. اطالق کلمه صفه به این کوه را به دلیل حضور میرعلی صفه که از زیباترین پارک

به  گاهیدانند. گی و عبادت خود ساخته بود، میعرفای عصر شاه سلیمان صفوی بوده و آنجا را محل زند

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%D8%A7%DA%98%D9%88%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%3A%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2F%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%3A%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2F%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%DB%8C%DA%A9%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2B%D9%86%D9%88%2B%D8%A7%D8%B2%2B%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82%2B%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA%2B%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2B%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%88%D9%87_%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%87_%D9%82%D8%A7%D8%B6%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%88%D9%87_%D8%B5%D9%81%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DA%A9_%D9%85%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DA%A9_%D9%85%D9%84%DB%8C_%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%87_%D9%82%D8%A7%D8%B6%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%D8%B2%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%D8%B2%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%87%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%A8
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ك چشمه یدر نزد 1357ش از انقالب یاست که پ ارمنیك یك نام یخاجشود. گفته میز ین كیخاجآن 

 .فروخته است ره به کوهنوردان مییو غ است و مواد خوراکی  در دامنه کوه دکه داشته

درصد و به طرف شمال شرقی بنا گردیده  3شهر اصفهان بر روی دشتی نسبتاً صاف با شیبی حدود 

تر و ی بوده، زیرا در این منطقه آب فراواناست. توسعه شهر در طی قرون متمادی به سمت جنوب غرب

پس از احداث مجتمع فوالد و ذوب آهن و سایر مراکز صنعتی و معدنی در  آلودگی نیز کمتر است.

اصفهان، هوای این شهر به تدریج رو به آلودگی گذاشت و دود و گردوغبار و سایر ذرات معلق در هوا 

د که معموالً هم هوای شهر اصفهان در اغلب اوقات به ویژه افزایش یافت. در مواقعی که هوا پایدار باش

ها در هوای شهر رو شود و غلظت آالیندهدر ماههای سرد سال پایدار است، هوای این شهر غبارآلود می

گذارد. زیرا در ماههای سرد سال پدیده وارونگی هوا که با هوای ساکن همراه است به به فزونی می

 اندازد.و شرایط زیست اقلیمی را به خطر می کندآلودگی هوا کمك می

 یونسكوها به عنوان میراث تاریخی در  بناهای تاریخی متعددی در شهر وجود دارد که تعدادی از آن

به  1388و در سال  جهان اسالم پایتخت فرهنگیبه عنوان  2006اند. اصفهان در سال  به ثبت رسیده

عنوان پایتخت فرهنگ و تمدن ایران اسالمی انتخاب شد. این شهر به داشتن معماری زیبای اسالمی و 

بفرد معروف است. این امر باعث  های منحصر جد و منارهاها، مس ها، کاخ از بلوارهای زیبا، پلبسیاری 

یكی از بزرگترین  میدان نقش جهان اصفهان، نصف جهان لقب بگیرد. ؛که در فرهنگ ایرانی شده

است که توسط یونسكو به عنوان میراث  معماری اسالمیای از  های دنیاست و نمونه برجسته میدان

 است.  گردیدهجهانی ثبت 

 

   :هاي هواي تاثير گذار بر استان اصفهانبررسی توده

ای است که تقریباً در تمام ه گونهنحوه استقرار استان اصفهان در گستره جغرافیایی کشور ایران ب

 گیرد.شوند، قرار میهای هوا که به فالت ایران وارد میتاثیر انواعی از توده های سال تحتفصل

گذارند به دو دسته های هواشناسی که بر اقلیم استان اصفهان تاثیر میهای هوا و سیستمتوده

یانات زمستانه خود به دو بخش پرفشارها و کم شوند که جرجریانات زمستانه و تابستانه تقسیم می

 گردند.فشارهای زمستانه منشعب می

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%A7%DA%86%DB%8C%DA%A9
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D9%85%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%B3%DA%A9%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%AE%D8%AA_%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86_%D9%86%D9%82%D8%B4_%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86_%D9%86%D9%82%D8%B4_%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C
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 هاي هوا و سيستم هاي پرفشار زمستانه:توده

گذارند به چند دسته جریانات جوی پرفشار زمستانه که بر جغرافیای کشور و استان اصفهان تاثیر می

شوند:تقسیم می

 هاي هواي مرکز پرفشار سيبري( توده1

گیرد با های پوشیده از برف و یخ سیبری شكل میمرکز پرفشار سیبری که ابتدا بر روی سرزمین

تر و کشور های پایینهای هوای سرد به طرف عرضشروع ماههای سرد سال مبادرت به صدور توده

نگین های یك توده هوای سرد و سهای برآمده از مرکز پرفشار سیبری با ویژگینماید. تودهایران می

های سرد سال از جنوب روسیه به طرف پایین کشیده شده و از نواحی شمال شرقی ایران از در فصل

های وسیعی از کشور و منطقه اصفهان را تحت تاثیر خود شوند و بخشاستان خراسان وارد ایران می

 دهند.قرار می

گردد و دوره را موجب میاین سیستم در اکثر ارتفاعات تحت نفوذ خود در ایران، ریزش های برف 

های سرد و گرم ایران به میزان فعالیت آن از اوایل فصل پاییز تا اوایل فصل بهار است. معیار زمستان

 وسیعی به نحوه فعالیت مرکز پرفشار سیبری بستگی دارد.

های هوای برآمده از مرکز های سنگین برف از ویژگی های تودهصدور امواج سرمایی و ریزش

های کشور از ترین استانها تا جنوبیسیبری است و دامنه تاثیرات آن در برخی از زمستانپرفشار 

 آورد. یابد و سرماهای استثنایی این مناطق را بوجود میخوزستان تا سیستان و بلوچستان گسترش می

ر های خزهای هوای سیبریایی در مسیر عبور خود از روی دریای خزر به علت گرمی نسبی آبتوده

های وسیع پاییزه غرب های هوای سرد سیبری از این منبع رطوبتی تغذیه شده و بارندگینسبت به توده

آورند. هر چه مقدار فشار مرکز پرفشار سیبری بیشتر باشد، شیب مازندران و استان گیالن را بوجود می

ی سرد از مرکز پرفشار های هواشود. تقارن ورود تودهفشار نیز افزایش داشته و شدت سرما بیشتر می

های هوای گرم و مرطوب از مرکز کم فشار مدیترانه به جغرافیای ایران و استان اصفهان، سیبری با توده

 گردد.موجب بارندگی وسیع با شكل غالب ریزش برف به ویژه در ارتفاعات کشور می

 هاي هواي قطبی( توده2

های قطب شمال برخاسته و در ماههای سرد  ترین بخشهای هوای کالهك قطبی از روی شمالیتوده

های نادری سال در طی مسیر خود از روی اروپا وارد کشور شده و در آذربایجان و منطقه خلخال برودت
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آورند. ریزش های جوی حاصل از تهاجم و فعالیت این جریان جوی از مرکز پرفشار قطب، را پدید می

 باشد.های سرد و سوز سرما میعمدتاً به صورت برف خشك همراه با وزش باد

ها که فعالیت این مرکز پرفشار دارای شدت است، سرمای حاصل از امواج در برخی از زمستان

هایی از کشور و از جمله در استان اصفهان در قالب بروز سرماهای شدید و وزش منتشره آن در بخش

 گردد.بادهای بسیار سرد نمایان می

 هاي هواي آزور( توده3

های هوای پرفشار آزور بر روی جزایر آزور شكل گرفته و در مسیر حرکت خود پس از ورود دهتو

های شمالی البرز در امتداد دره به کشور و عبور از دریای خزر و کسب رطوبت از آن و صعود بر دامنه

 نماید. فیروز کوه مبادرت به ریزش می

های هواشناسی برآمده از مرکز پرفشار آزور از های هوای سیستمدر برخی از مواقع که فعالیت توده

هایی را در این گسترش قابل توجهی برخوردار باشد بر استان اصفهان نیز موثر واقع شده و بارندگی

 آورد.استان به وجود می

 هاي هواي کانادايی( توده4

ادا به اروپا و های سرد سال گاهی سیستم های پرفشار کانادایی در مسیر حرکت خود از کاندر فصل

های هوای نمایند که از طریق شمال دریای خزر با تودهای بر روی جنوب روسیه ایجاد میشرق، زبانه

شوند که در این حالت شرایط بسیار مناسبی برآمده از مرکز پرفشار سیبری برخورد نموده و ترکیب می

گیرد و منشاء اصفهان را نیز در برمیآید که استان برای بارندگی در بسیاری از مناطق کشور فراهم می

 گردد.های جوی مفیدی میریزش

 

 فشار زمستانه: کمهاي هاي هوا و سيستمتوده

گذارند به چند دسته های کم فشار زمستانه که بر جغرافیای کشور و استان اصفهان تاثیر میسیستم

 شوند:تقسیم می

 ايهاي کم فشار مديترانه( سيستم1

فشار است خود نیز دارای یك موقعیت های کمنه عالوه برآنكه محل عبور سیستمدریای مدیترا

فشارهای متعددی از آنجا به سوی شرق به حرکت های سرد سال، کمساز است که در فصلسیكلون
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فشار ایجاد کرده و ای کمای در مسیر حرکت خود بر روی قبرس زبانهفشارهای مدیترانهکم آیند.درمی

شود و نواحی غرب و شمال غرب را تحت فشار از روی کشور ترکیه وارد کشور ایران میکم این زبانه

فشار پس از عبور از روی کشور ترکیه وارد های کمدهد. گاهی اوقات نیز این سیستمتاثیر قرار می

 دهد.شود و نواحی غرب و شمال غرب را تحت تاثیر قرار میکشور ایران می

های کم فشار پس از عبور از روی کشور ترکیه و برخورد با ارتفاعات ین سیستمگاهی از اوقات نیز ا

شود شود که یك شاخه آن از طرف غرب و شمال غرب وارد ایران میآن منطقه به دو شاخه تقسیم می

شود و شاخه و پس از ایجاد بارندگی بر روی این مناطق، از طریق خراسان از مرزهای کشور خارج می

 شود.ز عبور از روی کشور عراق از طریق خراسان وارد افغانستان میدیگر پس ا

نماید. در ها بسیار فعال عمل میدر صورتی که زمین به اندازه کافی سرد باشد، جبهه گرم این سیستم

فشار را همراهی های کمسطوح فوقانی با گرادیان مناسب دما و کنتور، این سیستم "تراف"مواقعی که 

 نماید. های موثری در مناطق تحت نفوذ آنها ریزش میگیکنند، بارند

ترین جریانات جوی ترین و مهمزای برآمده از دریای مدیترانه یكی از قویهای هوای بارانتوده

    های گرم و پوششی زا بر روی جغرافیای کشور است که در ماههای سرد سال با ایجاد جبههباران

های کشور و از جمله در های پیوسته و بسیار مفیدی را در اکثر استانرندگیباران زا )نیمبواستراتوس( با

 آورند.استان اصفهان به وجود می

 هاي کم فشار سودانی( سيستم2

فشار منطقه سودان در قاره آفریقا به علت مجاورت با منطقه حاره، به طور نسبی دارای موقعیت کم

پرفشار به نواحی شمالی سودان و ریزش هوای سرد در آن های سرد سال با نفوذ زبانه است. در فصل

نماید. در واقع این فشار مستقر در سودان تقویت شده و از دریای سرخ رطوبت جذب میمنطقه، کم

شود با باشد و فاقد جبهه است اما به تدریج که بر روی دریای سرخ کشیده میسیستم در ابتدا فعال نمی

گیری یا از طریق شود که عموماً پس از شكلخورد کرده و فعال میهای هوای آن منطقه برتوده

شود و یا پس از عبور از روی عربستان و کویت و توقف کوتاه بر روی خلیج خوزستان وارد کشور می

فارس و کسب رطوبت کافی، استان های جنوبی کشور و گاهی تا نواحی مرکزی ایران و استان اصفهان 

بارندگی از  شود.دهد و پس از آن به طرف شرق و جنوب شرق کشیده میمی تاثیر خود قراررا تحت

های فشار سودانی معموالً از ابرهای جوششی بوده و به این علت اغلب پس از بارندگیهای کمسیستم



6 

 

یابد. های جنوبی کشور جریان میهای مخربی در استانفشار سودانی، سیالبهای کمرگباری از سیستم

باشد که طبعاً در برخورد با ارتفاعات فشار سودانی به صورت آبگین میهای کمز سیستمبارندگی ا

 ممكن است در فصل سرد نوع ریزش آن به صورت برف باشد.

 

 جريانات جوي تابستانه موثر بر استان: 

گیرد که های گرم سال استان اصفهان به طور عمده تحت نفوذ سه جریان هوای گرم قرار میدر فصل

 بارتند از:       ع

 ( کم فشار حرارتی کوير مرکزي1

شود که فشار حرارتی بر روی کویر مرکزی ایران تشكیل میدر ماههای گرم سال یك مرکز کم

های شود. در حقیقت کویر مرکزی ایران در فصل گرم مولد تودهنامیده می Thermal Lowاصطالحاً 

تواند های ساعت آن مییانات خالف چرخش عقربهای است که جروخشك مناطق جنب حارههوای گرم

مناطق وسیعی را تحت سیطره خود قرار دهد. استان اصفهان که در بخش هایی از خود با این کویر 

گیرد.وخشك آن نیز قرار میباشد، طبعاً در فصل های گرم تحت تاثیر هوای گرممجاور می

 ( کم فشارهاي حرارتی صحراهاي عربستان و آفريقا2

های گرم سال به عنوان مراکز کم فشار حرارتی فعال صحراهای عربستان و آفریقا نیز در فصل

دارند که از درجه ناپایداری زیادی وخشكی را به سایر مناطق ارسال میهای هوای گرمگردیده و توده

 گیرند.برخوردارند و در مسیر حرکت خود نواحی جنوبی، مرکزی و استان اصفهان را در برمی

 ( جريان کم فشار هند3

گویند که معموالً جنوب شرق کشور را تحت نفوذ خود قرار می "مونسون"با این جریان هوا اصطالحاً 

دهد و دوره فعالیت آن در حدود سه ماه تابستان است که بادهای موسمی تابستانه اقیانوس هند را می

رسد و بر سواحل به کرانه های مكران می وزد وآورد که از طرف جنوب غربی اقیانوس هند میپدید می

شرقی فشار در حالی که در مناطق هندوستان و آسیای جنوبگذارد. این جریان کمآن تاثیر می

 ای به آورد، متاسفانه در ایران از این نعمت سهم قابل مالحظههای وسیعی را بوجود میبارندگی

های جوی اندکی را در و فقط گاهی ریزشرسد جنوب شرق و مرکز ایران نمی خشكهای سرزمین

آورد و بطور کلی در ایران سواحل دریای عمان و رگبارهایی را در ارتفاعات جنوب شرق کشور پدید می
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این  نماید.بجز این موارد، پدیده غالب مونسون، وجود بادهای شدیدی است که گردوغبار ایجاد می

ق مرکزی ایران پیشروی نموده و استان اصفهان را نیز مرکز کم فشار حرارتی گاهی قادر است تا مناط

تحت نفوذ خود قرار دهد.

 :وهواي استان اصفهانآب

بخش وسیعی از استان اصفهان را اقلیم خشك دربرگرفته است و این امر بیش از همه معلول کم 

های وسیعی از گسترهبودن باران سالیانه در بسیاری از مناطق استان و باال بودن نرمال سالیانه دما در 

های غربی و جنوب غربی های استان که در بخشباشد. با توجه به وجود ناهمواریاستان اصفهان می

توزیع شده است، مسلماً این نواحی دارای دمای کمتر بوده در حالی که نواحی پست شرقی و شمال 

های استان اصفهان گیری اقلیمباشد. عوامل اصلی در شكلشرقی استان دارای درجه حرارت باالتری می

توان مانند بسیاری از مناطق دیگر در تغییرات ارتفاع، منابع رطوبتی، عرض جغرافیایی و تاثیر را می

های هواشناسی جستجو نمود که عوامل فرعی نظیر پوشش گیاهی، کشاورزی و های هوا و سیستمتوده

 باشند. قلیم استان میصنعت در کنار آنها به نوبه خود دارای تاثیراتی بر ا

یابد. بطوری که در مناطق در این استان مقدار بارش از غرب به شرق و جنوب به شمال کاهش می

متر میلی 1300متر و حتی میلی 1000مرتفعی مثل ارتفاعات کوهرنگ )در مجاورت استان( به بیش از 

   ست، زیرا بادهای غربی و رسد. بارندگی این مناطق کوهستانی اغلب زمستانی و بهاره اهم می

 ای که عامل اساسی بارش هستند در این فصول حاکمیت دارند. با استفاده از های مدیترانهسیكلون

 شود: ناحیه عمده تقسیم می 3های متداول جهانی تعیین اقلیم استان اصفهان به روش

غربی( شامل در غرب و جنوبهای سرد )نواحی کوهستانی ای با زمستانوهوای مدیترانه. ناحیه آب1

الی  300های گلپایگان، خوانسار، فریدن، فریدونشهر و سمیرم با میانگین بارندگی ساالنه بین شهرستان

 گراد.درجه سانتی 10تا  8میلی متر و میانگین درجه حرارت ساالنه  600

رکز و کویری در ای در مهای نسبتاً سرد )نواحی جلگهخشك با زمستانوهوای نیمه. ناحیه آب2

شهر، لنجان، مبارکه، فالورجان و شهرضا با آباد، خمینیهای اصفهان، نجفشمال( شامل شهرستان

 16الی  10متر و میانگین درجه حرارت ساالنه بین میلی 160الی  110میانگین بارندگی ساالنه بین 

 .گراددرجه سانتی
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نواحی کویری در شمال شرقی و شرق( شامل های گرم )وهوای نیمه خشك با تابستان. ناحیه آب3

وبیدگل، کاشان، نایین، اردستان، قسمتی از شهرستان برخوارومیمه با میانگین های آرانشهرستان

 درجه  20الی  16متر و میانگین درجه حرارت سالیانه بین میلی 110الی  75بارندگی ساالنه بین 

 گراد.سانتی

 

 رود:زاينده

آبادی است و شهر ریز باشد که دارای حوضه آبرود میم استان اصفهان زایندههای مهاز رودخانه

رود است سخن کند؛ اگر بگوییم اصفهان زائیده زایندهاصفهان را به دو بخش شمالی و جنوبی تقسیم می

 ایم.به گزاف نگفته

مرغاب و گلپایگان را های توان رودخانهمی ؛رود قرار دارندهای دیگری که در کنار زایندهاز رودخانه

جان و دیزج آباد، حنا، آبخورسنگ، هونههای کاسگان، ماربر، ونك، شمسنام برد. عالوه بر این رودخانه

توان گفت مناطق مرکزی و ریزند. در مجموع میرود میدر استان جریان دارند که اغلب آنها به زاینده

 4/2224حجم آب رودخانه های استان بالغ بر  های دائمی و پر آب هستند. متوسطشرقی فاقد رودخانه

 رود تعلق دارد.درصد آن به زاینده 50میلیون مترمكعب در سال گزارش گردیده است که بیش از 

های فالت مرکزی ایران است که از ارتفاعات زردکوه رود یكی از بزرگترین رودخانهرودخانه زاینده

بخش شورآب تنگ گزی استان چهارمحال و بختیاری غربی اصفهان و از بختیاری واقع در جنوب

ها و زمین های زراعی کیلومتر از مغرب به مشرق دشت 360گیرد و پس از طی بیش از سرچشمه می

کیلومتری جنوب شرقی شهر اصفهان واقع  140اصفهان را آبیاری و در نهایت به باتالق گاوخونی که در 

درصد کل وسعت ایران(  7/1) 27570ده رود حدود رود. وسعت حوضه آبگیر زاینشده، فرو می

تا  31°15طول شرقی و َ 53° 20تا َ 50°2رود از َکیلومترمربع  برآورد شده است. حوضه آبریز زاینده

عرض شمالی گسترش دارد. مرتفع ترین نقطه آبگیر زاینده رود در کوه کرپوش به ارتفاع  45°33َ

سطح عمومی دریاها ارتفاع  از متر 1450گاوخونی است که  ترین نقطه آن باتالقمتر و پایین 4300

شرقی و آب اولیه و اصلی آن از مجموع دو آب کوهرنگ و زاینده رود  -دارد. جهت آن تقریباًًً غربی

رود دارای چندین حوضه کوچكتر شامل: آباده، ابرقو، اسفنداران، تشكیل شده است. حوضه آبگیرزاینده
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شیر، سیرجان، شهربابك، شهرضا، مهیار، عربستان، دهق و ق گاوخونی، دهایزدخواست، اصفهان، باتال

باشد که بعضی از این علویجه، فریدن، قطرویه، کوهپایه، سگزی، لنجان، میمه، مروست و هرات می

واحدها در استان فارس و کرمان قرار دارند. با مطالعاتی که در مورد میزان بارندگی اصفهان بعمل 

میلی متر )ورزنه( و  4/65اند حداقل ها که در استان اصفهان واقعبعضی از این حوضه آمده، بارندگی

توان سرچشمه واحدی را رود نمیرسد. برای زایندهمیلی متر )امام قیس( می 43/574حداکثر آن به 

 ترینگردد که معروفهای متعدد تشكیل میقائل شد؛ زیرا این رودخانه در سرچشمه از پیوستن چشمه

ها اغلب در پای کوهستان زردکوه چشمه و چشمه دیمه است. این چشمهجانان، چهل آنها چشمه

بختیاری که از آهك های زرد رنگ قابل نفوذ تشكیل گردیده است، قرار دارد. ارتفاعات مزبور جزو 

رار های شرقی زاگرس می باشند و از نظر تقسیمات سیاسی در استان چهارمحال و بختیاری قکوهستان

های غیرقابل رود در مرز طبقات آهكی )تریاس( و شیستهای تشكیل دهنده زایندهدارند. اغلب چشمه

نفوذ لیاس قرار دارند. طبقات مزبور نقش مهمی در تقویت آب زاینده رود داشته، زیرا بعد از بارندگی و 

رودخانه است در پیش  ترین نقاطی را که همان بسترآبیاری مزارع آبها در زمین نفوذ کرده، عمیق

گرفته و بدین وسیله آب زاینده رود در پایین دست و قسمت وسطی بدون این که شاخه ای به آن 

رود که تصادفاً به این اسم معروف گردیده است؛ نام یابد. پس می توان گفت زایندهبپیوندد، افزایش می

ندرود، زرن رود، زرین رود، زرینه رود، رود، زبا مسمایی است. در گذر زمان اسامی دیگری مانند: زنده

 زرندرود، زندک رود و رودخانه اصفهان به این رودخانه داده شده است.

 نییبشینده با اتمام تونل سوم پید که در آینما  ن مییز تأمیزد را نیشهر  دنیین رودخانه آب آشامیا

 د.یراب نمایس را نیزشود استان کرمان  می

 :تاالب گاوخونی

شرقی اصفهان قرار گرفته و به معنی چاه بزرگ است. وسعت تاالب ق گاوخونی در جنوبباتال

کیلومتری جنوب شرقی اصفهان قرار  167کیلومترمربع است که در فاصله  476گاوخونی در حدود 

متری از سطح دریا قرار گرفته  1470متر است و در ارتفاع سانتی 150تا  80دارد. حداکثر عمق آن 

باتالق به وسیله نیزارهایی احاطه شده که در حقیقت یك دریاچه از آب شور دائمی است که  است. این

های با ارزش و نادری است که در فالت باشد. مرداب گاوخونی از تاالبوجود آن مرهون زاینده رود می
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رد و مرکزی ایران و در آستانه ورودی کویر قرار دارد. تاالب گاوخونی فضاهای تفریحی مناسب دا

دارای تولیدات و ذخایر بسیار باالی بیولوژیك است و زیستگاه بسیار مناسبی برای آبزیان، حیات وحش 

 گردد.  و پرندگان مهاجر و بومی محسوب می

 

 

 

 در استاناصفهان نقشه موقعیت شهرستان 
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 اصفهان سينوپتيک و جو باالي اداره هواشناسی 

شمسی در پایگاه بدر اصفهان  1330اصفهان در سال باالی  سینوپتیك و جواداره هواشناسی 

های جوی نموده است و آوری اطالعات و پدیده)فرودگاه قدیم اصفهان( تأسیس و شروع به ثبت و جمع

کیلومتری  12این ایستگاه تغییر مكان داده و به منطقه مرغ منتقل گردید. این اداره در  1373در سال 

دقیقه  40 درجه و 51دقیقه شمالی و 37و درجه  32ا مشخصات جغرافیایی باصفهان غربی شهر جنوب

های سینــوپتیـك  جزء ایستـگاه این ادارهباشد. واقع میسطح دریا  متر از 1550شرقی و با ارتفاع 

نفر پرسنل کارشناس  4 و مسئولیك نفر  باباشد که می  ESEQو شناسه 40800اصلی با کد 

این ایستگاه با تهیه گزارش جوی استان از ساعت صفرصفر گردد. میاداره هواشناسی همدیدی 

کند. این مرکز گرینویچ به صورت ساعت به ساعت اقدام به تهیه و مخابرة هوا می 24گرینویچ لغایت 

 باشد. مجهز به ایستگاه خودکار هواشناسی نیز می

گزارش  744روزه  31در ماههای و   720روزه  30تعداد گزارشات ماهیانه از این اداره در ماههای 

عالوه بر آن گیرد. روزانه است و در حال حاضر مخابره هوا از طریق سیستم سوئیچینگ انجام می

گزارش پارامترهای جو باال که شامل دما، نقطه شبنم، سمت و سرعت باد و فشار هوا از سطح زمین تا 

 د. گیرکیلومتری راس ساعت صفر گرینویچ انجام می 35ارتفاع 

سطوح ( بخش سنجش 2( بخش دیدبانی سطح زمین 1باشد: بخش مجزا می 3این مرکز دارای 

  و تابش فرابنفش. ( بخش سنجش ازن2فوقانی جو 

ای، فشارنگار، بادنمای الكتریكی، ادوات هواشناسی موجود در ایستگاه عبارتند از: فشارسنج جیوه

نگار، بادنگار سنج، آفتاب نگار، دمانگار، رطوبتراننگار، بااسكرین، بارانبادنمای پاندولی، جعبه

مكانیكی دو متری، طشت تبخیر و متعلقات آن، دماسنج خشك و تر، دماسنج حداقل و حداکثر، دماسنج 

های اعماق خاک، دماسنج حداقل زمین، تشعشع سنج و متعلقات آن، تشعشع نگار، ایستگاه خودکار 

دستگاه و متعلقات آن، ازن سوند، رادیوسوند، بالن هواشناسی،  باران هواشناسی، دستگاه آنالیز آب

 کورا و دستگاه اسپكتروفتومتر بروئر.دستگاه کاوشگر دیجیالكتروالیزر، 

 1394ماه  بهمن
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ایستگاه سینوپتیك و جو باالی اصفهان، های ایستگاه سینوپتیك به نام 4شهرستان اصفهان دارای 

و  (بهشتی فرودگاه شهیدایستگاه شرق اصفهان )، تحقیقات هواشناسی کشاورزی کبوترآبادایستگاه 

 باشد. میایستگاه ورزنه 

و ایستگاه  پاالیشگاه اصفهانایستگاه ه عبارتند از: شناسی است کایستگاه اقلیم 2همچنین دارای 

 تحقیقات جهاد کشاورزی رودشت.

اصفهانك، براآن  ایستگاه است که عبارتند از: 21 اصفهان سنجی شهرستانهای بارانتعداد ایستگاه

یزدآباد، گیشی، کوهپایه، هرند، کلیشاد جلگه، ور، تشااسالم آباد شمالی، براآن جنوبی، خمینی شهر، 

 .خاراو  کمندان، حیدرآباد، پیكان، مالواجرد، رامشه، اسفنداران جی و قهاب،فشارک، ورتون، تودشك، 

 

 باالی اصفهان سنجی و جومرکز ازن بعد ار پل راه آهن، ،شیراز -جاده اصفهان 12آدرس: کیلومتر 

  81465-366صندوق پستی: 

  03136540340-5تلفن: 

 http://www.Isfahanmetairpollution.irپرتال: آدرس 

 

 

http://www.isfahanaeromet.ir/
http://www.isfahanaeromet.ir/
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 اصفهانشهرستان های هواشناسی هنقشه موقعیت جغرافیایی ایستگا

 

 
 ايستگاه سينوپتيک

 سنجیايستگاه باران 

 

  
  

  شرق اصفهان

 ورتون 

 جی و قهاب 

   کوهپايه 

 فشارک 

 شگاه اصفهان پاالي

 خمينی شهر 

 اصفهان   کبوترآباد 

 ورزنه 

 رودشت 
 اصفهانک 

 براآن شمالی 

 براآن جنوبی

 تودشک 

 يزدآباد 

  هرند

 گيشی 

 کمندان 

 اسالم آباد شاتور 

 کليشاد جلگه 

 حيدرآباد 

 پيکان 

 مالواجرد  خارا 

 رامشه 

 داران اسفن

 اقليم شناسیايستگاه 
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 اصفهانشهرستان هواشناسی های مشخصات ایستگاه

 کد ایستگاه سال تاسیس نام ایستگاه ردیف
طول 

 جغرافیایی

عرض 

 جغرافیایی

ارتفاع 

 )متر(
 آدرس ایستگاه نام متصدی

1 
شرق اصفهان سینوپتیک 

 (فرودگاه شهید بهشتی)
 مسعود فرساد 5/1543 °32  45َ °51  51َ 40802 1364

اصفهان، فرودگاه شهید بهشتی، ایستگاه 

 هواشناسی هوانوردی اصفهان

2 
هواشناسی کشاورزی 

 کبوترآباد
1365 40803 51َ  °51 َ31  °32 1545 

عبدالحسین 

 محمودزاده

جاده زیار، مرکز  22اصفهان، کیلومتر 

 تحقیقات کشاورزی کبوترآباد

  عبدالصمد جمالی  1450 32°  24َ 52°  37َ 99505 1384 نوپتیک ورزنه سی 3

 اصفهان، شاهین شهر، پاالیشگاه اصفهان کارمند پاالیشگاه 1673 32°  43َ 51°  33َ 20126 1362 پاالیشگاه اصفهانشناسی اقلیم 4

5 
تحقیقات شناسی اقلیم

 جهادکشاورزی رودشت
 سیروس کرمی 1510 °32  30 °52  20َ 20121 1379

جاده ورزنه، ایستگاه  60اصفهان، کیلومتر 

 تحقیقات جهاد کشاورزیشناسی اقلیم

 ، دفترپست بانکحیدرآباد، اصفهان علیرضا بهمنی º52 َ16 º32 1550 18َ 20246 1380 حیدرآبادسنجی باران 6

 شهرخمینی سنجیباران ایستگاه ،ناصفها حسین فخاری º51 َ41 º32 1600 32َ 20271 1351 شهرخمینی سنجیباران 7

 سنجی خاراایستگاه باران، اصفهان حسین صادقی º52 َ07 º32 1450 08َ 20243 1380 خارا سنجیباران 8

 º52 َ04 º32 1460 30َ 20242 1380 جردالوام سنجیباران 9
محمدحسن 

 احمدی

جاده جرقویه سفلی، دفتر مخابرات  ،اصفهان

 مالواجرد

 º52 َ13 º32 1300 10َ 20248 1345 پیکان یسنجباران 10
علیرضا کیانی 

 پیکانی

سنجی ، ایستگاه بارانپیکانروستای ، اصفهان

 پیکان

 علیرضا حاتمی º52 َ50 º31 1550 30َ 20217 1380 رامشه سنجیباران 11
روستای رامشه، اداره جهاد ، اصفهان

 رامشه کشاورزی

 محمدحسین امینی º52 31.52 1520 32َ 20218 1357 اسفنداران سنجیباران 12
روستای اسفنداران، دفتر مخابرات  ،اصفهان

 اسفنداران

 مرکز خدمات کشاورزی ،اصفهانک ،اشکاوند  کارمند مرکز º51 َ34 º32 1570 45َ 20262 1372 سنجی اصفهانکباران 13

  کزکارمند مر º51 َ31 º32 1550 57َ 20258 1372 سنجی براآن شمالیباران 14
مرکز خدمات  ،روستای دستجاء ،جرقویه

 کشاورزی
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 مرکز خدمات کشاورزی ،اندالن ،جرقویه متصدی آمار º51 َ30 º32 1548 56َ 20257 1372 سنجی براآن جنوبیباران 15

 جلگه ورزنه، روستای کلیشادزیار، بسمت  عباسعلی قربانی º52 َ30 º32 1530 09َ 20256 1380 جلگهکلیشاد  سنجیباران 16

 عسگری پور º52 َ30 º33 1535 17َ 20255 1993 آباد شاتورسنجی اسالمباران 17
جاده زیار، بسمت ورزنه، بعد از مرکز 

 تحقیقات رودشت، روستای اسالم آباد شاتور

 هرند، روستای گیشی، مخابرات گیشی ابوالقاسم صابری  º52 َ30 º32 1520 20َ 20260 1380 سنجی گیشیباران 18

 صمد قاسمی  º52 َ43 º32 2185 44َ 20278 1345 سنجی یزدآبادباران 19
منزل  ،روستای یزدآباد ،تودشک ،کوهپایه

 متصدی

 منزل متصدی ،هرند جعفری ابوالفضل  º52 َ34 º32 1564 26َ 20265 1368 سنجی هرندباران 20

 منزل متصدی ،کوهپایه غالمی علی اکبر º52 َ43 º32 1808 26َ 20277 1347 سنجی کوهپایهباران 21

 سنجیایستگاه باران ،فشارک ،کوهپایه سید اسداله هاشمی º52 َ50 º32 2155 21َ 20275 1380 سنجی فشارکباران 22

 علی اکبر محمدی º52 َ50 º32 1665 07َ 20274 1380 سنجی ورتونباران 23
ورتون، بعد از فرودگاه اصفهان، روستای 

 سنجیایستگاه باران

 صادقی لهرحمت ا º52 َ29 º32 1528 12َ 20259 1380 سنجی کمندانباران 24
 ،کمندان ،اسالم آباد ،هرند

 سنجی ایستگاه باران

 º52 َ44 º32 2070 41َ 20276 1380 سنجی تودشکباران 25
محمد خواجه 

 جشوقانی
 سنجی کوهپایه، تودشک، ایستگاه باران

 1500 32° 05 ′ 52°  31′ - 1390 سنجی جی و قهابباران 26

مرکز خدمات 

کشاورزی جی و 

 قهاب

مرکز خدمات کشاورزی جی جاده فرودگاه، 

 و قهاب
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 :اصفهان شهراقليم 

 دومارتن دارای اقلیم فراخشك سرد است.ی اقلیمبندی طبقهشهر اصفهان بر اساس 

 

 :دماي هوا

ایستگاه اصفهان مای ( میانگین ساالنه د1951-2015) های بلندمدت آماریبر اساس بررسی

درجه  3میانگین دما در سردترین ماه سال ژانویه  است. (سلسیوسگراد )درجه سانتیدرجه 4/16

 است. گرادسانتیدرجه  5/29 والیژیعنی  در گرمترین ماه سال و گرادسانتی

رجه د 2/9 کمینه آنساالنه میانگین  و گرادسانتیدرجه  5/23 بیشینه دمای هوا،ساالنه میانگین 

در  باشد.می گرادسانتیدرجه  5/26 سردترین ماه سال ترین واختالف دمای گرم است. گرادسانتی

 2001 که در ماه ژوالی گرادسانتیدرجه  43باالترین دمای ثبت شده  ساله، 64طول این دوره آماری 

بوده که در ژانویه زیر صفر  گرادسانتیدرجه  4/19ترین دمای ثبت شده هم پایین اتفاق افتاده است.

 رخ داده است. 1996

روز در سال است که بیشترین آن در فصل  72بطور متوسط  ایستگاه اصفهانتعداد روزهای یخبندان 

افتد. احتمال بروز یخبندان در فصل بهار هم میاتفاق پاییز  درهم  روز 27و  روز 45به میزان ، زمستان

 1959بود که در سال روز  97ساالنه، روزهای یخبندان تعداد بیشترین در شهر اصفهان وجود دارد. 

ترین تاریخ شروع  زودرس ثبت شده است. 1994در سال بود که روز  39کمترین آن اتفاق افتاد و 

و دسامبر ماه ژانویه ایستگاه باشد. در این فروردین میاواسط تاریخ اتمام آن  و اوایل آبانیخبندان 

 اد روزهای یخبندان بیشتری دارد.نسبت به سایر ماههای سال تعد

کمترین  وژوالی ساعت به ماه  350یانگین بیشترین ساعات آفتابی ماهانه با مایستگاه اصفهان در 

ساعات  مجموع ساالنهمیانگین  دسامبر تعلق دارد.ماه ساعت به  199ساعات آفتابی ماهانه با میانگین 

 ساعت است.  3274این ایستگاه آفتابی 

 

 ارش:رطوبت و ب

 7/38ایستگاه اصفهان ( در 1951-2015) میانگین ماهانه رطوبت نسبی هوا طبق آمار بلندمدت

      درصد  6/57میانگین حداکثر آن  و درصد 23تقریباَ  درصد است. میانگین حداقل رطوبت نسبی
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عكس در بر وبیش باال  نسبی کم و سرد سال میزان نم باشد. طبیعی است که در ماههای بارانی ومی

 بسیار کم است. میزان آن،خشك  ماههای گرم و

متر است. شایان توجه است که باالترین میلی 127ایستگاه اصفهان نه مجموع میانگین بارش ساال

ترین میزان پایین رخ داده و 1954متر است که در سال میلی 8/338ایستگاه میزان بارش ساالنه این 

این ایستگاه ترین ماه پرباران روی داده است. 1960 ت که در سالمتر اسمیلی 3/40بارش ساالنه آن 

 باشد.می مارس ماه

( اواخر اسفند)مارس ماه اسط از اوایستگاه اصفهان بر طبق منحنی آمبروترمیك، طول دوره خشكی 

مقدار بارش ماه از سال میزان دما بیشتر از  7تا  6بین  ( است. یعنی تقریباًاوایل آبان) اوایل ماه نوامبرتا 

 شود.بوده که تحت عنوان دوره خشكی مطرح می

 2روز در بهار،  12روز آن در زمستان،  18روز در سال است که  44اصفهان تعداد روزهای بارانی 

روز از سال  7 تقریباً به طور متوسطاصفهان در  دهد.می روز آن هم در پاییز رخ 12 روز در تابستان و

 باشد.فراوانی وقوع را در ماه ژانویه دارا می هوا برفی است که بیشترین

زای هواشناسی است و وقوع آن عالوه بر آنكه منجر به های خسارتطوفان رعدوبرق از پدیده

شود، معموالً سبب ایجاد اقتصادی می های اجتماعیخسارت و زیان و متوقف کردن بعضی از فعالیت

روز در سال است که  5راه با رعدوبرق زهای همدر این شهر تعداد رو .گرددترس و وحشت هم می

 افتد. بیشتر در فصل بهار اتفاق می

 باد:

ایستگاه اصفهان در متربرثانیه است.  5/2تقریباً  اصفهانبادهای غالب در میانگین ساالنه سرعت 

فصول تمامی در جهت وزش بادهای غالب همچنین است. غربی در طول سال؛  جهت وزش بادهای غالب

   باشد. تابستان جهت وزش باد غالب، شرقی میفصل در . استغربی به غیر از تابستان؛ سال 

روز در فصل بهار،  9روز از سال همراه با گردوخاک است که  23به طور متوسط  ایستگاه اصفهاندر 

 افتد. روز هم در فصل زمستان اتفاق می 3روز در پاییز و  4روز در فصل تابستان،  7

های جـوی نظیـر مـه، گردوخـاک، رگبـار      قی ممكن است به علت وقوع برخی از پدیدهکاهش دید اف

کیلـومتر، در امـور فرودگـاهی و پـرواز      2شدید و نظایر آنها باشد. دید افقـی و کـاهش آن بـه کمتـر از     
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 روز در طول سـال دیـد افقـی    16به طور متوسط ایستگاه اصفهان هواپیماها بسیار حائز اهمیت است. در 

  افتد. ژانویه اتفاق میدسامبر و کیلومتر است که بیشتر در ماههای  2یا کمتر ازمساوی 

 

 (1951-2015در فصول مختلف سال )ایستگاه اصفهان اطالعات اقلیمی 

 زمستان بهار تابستان پاییز
 فصل

 پارامتر

 میزان بارندگی 3/56 4/30 1/2 1/38

 درصد بارندگی 44 24 2 30

 ای بارانیتعداد روزه 18 12 2 12

 تعداد روزهای برفی 8/4 1/0 0 7/1

 میانگین رطوبت نسبی 7/49 7/31 25 5/48

 میانگین حداقل رطوبت نسبی 30 18 4/14 29

 میانگین حداکثر رطوبت نسبی 7/71 50 40 69

 میانگین دمای هوا 6/6 6/21 27 4/10

 باالترین دمای هوا 29 41 43 2/33

 دمای هوا پایین ترین -4/19 -4 5 -13

 مجموع ساعات آفتابی 664 906 1006 698

 تعداد روزهای یخبندان 45 2/0 0 27

 تعداد روزهای همراه با گردوخاک 3 9 7 4

 تعداد روزهای  همراه با توفان و رعدوبرق 1 3 5/0 6/0

 کیلومتر 2تعداد روزهایی با دید افقی یا کمتر از  6/6 7/1 3/1 4/6
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 ( 1951-2015در ماههای مختلف سال )تگاه اصفهان ایساطالعات اقلیمی 

تعداد روز 

 یخبندان

درجه حرارت مطلق 

 گراد(سانتی)درجه

 حرارتمیانگین درجه

 گراد()درجه سانتی

میانگین رطوبت نسبی 

 )درصد(

جمع بارش 

ماهانه 

 متر()میلی

تعداد 

روزهای 

 بارانی

تعداد 

روزهای 

 برفی

ساعات 

 آفتابی

 ماه

 
 حداکثر حداقل میانگین حداکثر حداقل میانگین رحداکث حداقل

4/24 4/19- 8/20 3 5/2- 4/9 59 5/37 2/79 7/18 1/6 3 206 Jan 

8/15 2/12- 4/23 6 1/0- 7/12 5/48 4/28 4/71 3/15 1/5 3/1 215 Feb 

6/4 8- 29 7/10 3/4 3/17 7/41 4/23 4/64 3/22 7/6 4/0 243 Mar 

2/0 4- 32 1/16 4/9 8/22 3/38 6/21 2/60 3/20 7/6 1/0 249 Apr 

0 5/4 6/37 4/21 14 4/28 33 7/18 6/51 8/8 4/4 0 308 May 

0 10 41 1/27 7/18 5/34 8/23 6/13 4/38 3/1 9/0 0 349 Jun 

0 13 43 5/29 2/21 9/36 7/23 2/14 4/37 7/1 8/0 0 350 Jul 

0 11 42 9/27 2/19 7/35 4/24 1/14 39 4/0 6/0 0 7/342 Aug 

0 5 39 7/23 8/14 9/31 6/26 8/14 43 1/0 4/0 0 3/313 Sep 

0 0 2/33 1/17 1/9 1/25 5/36 5/20 8/55 4 1/2 0 5/281 Oct 

4/6 8- 8/26 7/9 2/3 9/16 7/49 6/29 4/71 15 6/4 2/0 4/217 Nov 

5/20 13- 4/23 4/4 1- 11 4/59 5/37 4/79 3/19 7/5 5/1 199 Dec 
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 (1951-2015)ایستگاه اصفهان رژیم فصلی دما در اقلیمی نمودار 

 

 (1951-2015)ایستگاه اصفهان در  ییرژیم دمااقلیمی نمودار 
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 (1951-2015)ایستگاه اصفهان دما در  کمیانگین متحرنمودار اقلیمی 

 
 

 

 (1951-2015)ایستگاه اصفهان در انه ساعات آفتابی یمیانگین ماهنمودار اقلیمی 
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 (1951-2015)یستگاه اصفهان اانه تعداد روزهای یخبندان در یمیانگین ماهنمودار اقلیمی 

 
 

 

 (1951-2015)ایستگاه اصفهان میزان بارش ماهانه در نمودار اقلیمی 
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 (1951-2015)ایستگاه اصفهان در های متحرک بارش میانگیننمودار اقلیمی 

 
 

 (1951-2015)ایستگاه اصفهان میانگین تعداد روزهای بارانی در نمودار اقلیمی 
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 (1951-2015)ایستگاه اصفهان روزهای برفی در  دگین تعدامیاننمودار اقلیمی 

 
 

 (1951-2015)ایستگاه اصفهان  در میانگین ماهانه درصد رطوبت نسبینمودار اقلیمی 
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 (1951-2015)ایستگاه اصفهان نمودار اقلیمی میانگین ماهیانه تعداد روزهای همراه با توفان رعدوبرق در 

 
 

 (1951-2015)ایستگاه اصفهان انه تعداد روزهای همراه با گردوخاک در یمیانگین ماهنمودار اقلیمی 
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 (1951-2015)ایستگاه اصفهان نمودار آمبروترمیک در 
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 (1951-2015برحسب متربرثانیه )غالب اصفهان گلباد ساالنه باد 

 

 

 

 (1951-2015) اصفهانساالنه در  غالبفراوانی پراکندگی باد 
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 (1951-2015برحسب متربرثانیه )اصفهان باد غالب  بهارباد فصل گل

 

 

 

 (1951-2015) اصفهاندر  فصل بهار غالبفراوانی پراکندگی باد 
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 (1951-2015)برحسب متربرثانیه باد غالب اصفهان  تابستانگلباد فصل 

 

 

 

 ( 1951-2015)در اصفهان فراوانی پراکندگی باد غالب فصل تابستان 
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 (1951-2015برحسب متربرثانیه )باد غالب اصفهان  پاییزفصل  گلباد

 

 

 

 ( 1951-2015)پاییز در اصفهان فراوانی پراکندگی باد غالب فصل 
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 (1951-2015)برحسب متربرثانیه باد غالب اصفهان  زمستانگلباد فصل 

 

 

 

 (1951-2015)زمستان در اصفهان فراوانی پراکندگی باد غالب فصل 
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 (1951-2015برحسب متربرثانیه )اصفهان گلباد ساالنه باد حداکثر 

 

 

 

 (1951-2015) اصفهانفراوانی پراکندگی باد حداکثر ساالنه در 


