
 

 اداره کل هواشناسی استان اصفهان

 

 

  1394بهمن 



 اداره هواشناسی شرق اصفهان )فرودگاه شهید بهشتی(

کيلومتری شرق  22اداره هواشناسی شرق اصفهان در قسمت شرقی شهر در منطقه برخوار و در 

دقيقه شمالی  ۴۴و جه در ۳2با مشخصات جغرافيايی المللی شهيد بهشتی اصفهان واقع در فرودگاه بين

باشد. گزارشات اين واقع میسطح دريا  متر از 9/۱۵۵۱دقيقه شرقی و با ارتفاع  ۵۱ درجه و ۵۱و

المللی شهيد بهشتی از اهميت خاصی در مقاصد هوانوردی ايستگاه به دليل استقرار آن در فرودگاه بين

از ساعت صفر گرينويچ  استانبا تهيه گزارش جوی داخلی و خارجی برخوردار است. اين ايستگاه 

به مرکز مخابرات اقدام به تهيه و مخابرة هوا به صورت نيم ساعت به نيم ساعت گرينويچ  2۴لغايت 

کنند. تعداد گزارشات میکشور هواشناسی سازمان فرودگاه اصفهان )برج فرودگاه( و مرکز سوئيچينگ 

های سينــوپتيـك اصلی با  جزء ايستـگاه اين ادارهگزارش است.  ۱02۳تا  990ماهيانه اين ايستگاه 

     نفر پرسنل کارشناس هواشناسی همديدی  ۸ يك نفر سرپرست و با  OIFMو شناسه ۴0۸02کد 

 ورتونو  کوهپايه، فشارك، جی و قهاب های : سنجی به نامايستگاه باران ۴اين اداره دارای . باشدمی

د از: فشارسنج جيوه ای، فشارنگار، بادنمای الکتريکی، ادوات هواشناسی موجود در ايستگاه عبارتن است.

سنج، آفتاب نگار، دمانگار، رطوبت نگار، بادنگار بادنمای پاندولی، جعبه اسکرين، باران نگار، باران

مکانيکی دو متری، طشت تبخير و متعلقات آن، دماسنج خشك و تر، دماسنج حداقل و حداکثر، دماسنج 

، ايستگاه خودکار هواشناسی و تشعشع نگار، سنجداقل زمين، تشعشعهای اعماق خاك، دماسنج ح

 (.  RVRدستگاه سنجش ديد افقی در امتداد باند )

 

       ۳۵2۷۵0۵0و   ۳۵2۷۵0۸9: شماره تلفن و نمابر

 http://www.isfahanaeromet.ir: آدرس سايت

  
 

 

 

 

 

 1394ماه  بهمن
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 در شهرستان اصفهانشهید بهشتی ت جغرافیایی فرودگاه نقشه موقعی

 
 
 

 

 

 

 

 

 

  



 شرق اصفهاننقشه موقعیت جغرافیایی ایستگاههای هواشناسی 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 ایستگاه سینوپتیک

 سنجیایستگاه باران 

 

  
  

  شرق اصفهان

 ورتون 

 جی و قهاب 

   کوهپایه 

 فشارک 



 شرق اصفهان سنجی های بارانمشخصات ایستگاه

 کد ایستگاه سال تاسیس نام ایستگاه ردیف
طول 

 جغرافیایی

عرض 

 جغرافیایی
 آدرس ایستگاه م متصدینا ارتفاع )متر(

 1500 32° 5 ′ 52°  31′ - 1390 جی و قهاب 1
مرکز خدمات 

 کشاورزی جی و قهاب

 مرکز خدمات کشاورزی جی و قهاب

 1380 فشارک 2
20275 َ21 º52 َ50 º32 

2155 
 سنجیایستگاه باران ،فشارک ،کوهپایه سید اسداله هاشمی

 1347 کوهپایه 3
20277 َ26 º52 َ43 º32 

 منزل متصدی ،کوهپایه علی اکبر غالمی 1808

  ورتون 4
ºº

 سنجیورتون، ایستگاه باران علی اکبر محمدی 1665



 :منطقه شرق اصفهاناقلیم 

بندی اقليمی دومارتن، اقليم منطقه شرق اصفهان از نوع فراخشك سرد و بر طبق بر اساس طبقه

 ك سرد و بر اساس تقسيم بندی گوسن نيمه بيابانی است. تقسيم بندی آمبرژه از نوع خش

 

 :دمای هوا

ايستگاه شرق اصفهان ( ميانگين ساالنه دمای ۱9۷۷-20۱۵) بر اساس بررسی های بلندمدت آماری

درجه  ۵/۱ميانگين دما در سردترين ماه سال ژانويه  است. (سلسيوسگراد )درجه سانتیدرجه ۳/۱۵

 است. گرادسانتیدرجه  29 يعنی ژوالی اه سالدر گرمترين م و گرادسانتی

 است. گرادسانتیدرجه  6 ميانگين کمينه آن و گرادسانتیدرجه  2۴ ميانگين بيشينه دمای هوا،

در طول اين دوره آماری  باشد.می گرادسانتیدرجه  ۵/2۷ سردترين ماه سال ترين واختالف دمای گرم

 اتفاق افتاده است. ۱99۸ که در ماه ژوالی گرادسانتیرجه د ۴/۴۳باالترين دمای ثبت شده  ساله، ۳۸

 رخ داده است. ۱996زير صفر بوده که در ژانويه  گرادسانتیدرجه  2۱ترين دما ی ثبت شده هم پايين

روز در سال است که بيشترين آن  ۱0۳بطور متوسط  ايستگاه شرق اصفهانتعداد روزهای يخبندان 

افتد.  میيك روز هم در بهار اتفاق  پاييز و در روز ۴0 روز است. 62به ميزان  در فصل زمستان و

 ۸۳کمترين آن اتفاق افتاد و  ۱9۸۳بود که در سال روز  ۱۳2ساالنه، روزهای يخبندان تعداد بيشترين 

تاريخ اتمام آن  و آبانترين تاريخ شروع  يخبندان زودرس ثبت شده است. ۱9۸0در سال بود که روز 

ماه ژانويه نسبت به ساير ماههای سال تعداد روزهای يخبندان ايستگاه د. در اين باشفروردين می

 بيشتری دارد.

 وژوالی ساعت به ماه  ۳۴9يانگين بيشترين ساعات آفتابی ماهانه با مايستگاه شرق اصفهان در 

 ع ساالنهمجموميانگين  دسامبر تعلق دارد.ماه ساعت به  ۱92کمترين ساعات آفتابی ماهانه با ميانگين 

 ساعت است.  ۳۱۵0اين ايستگاه ساعات آفتابی 

 

 رطوبت و بارش:

ايستگاه شرق اصفهان ( در ۱9۷۷-20۱۵) ميانگين ماهانه رطوبت نسبی هوا طبق آمار بلندمدت

باشد. درصد می ۵۸ميانگين حد اکثر آن  و درصد 22درصد است. ميانگين حداقل رطوبت نسبی  6/۳۸



برعکس در ماههای گرم  وبيش باال  نسبی کم و سرد سال ميزان نم ارانی وطبيعی است که در ماههای ب

 بسيار کم است. ميزان آن،خشك  و

متر است. شايان توجه است که ميلی ۴/۱0۵ايستگاه شرق اصفهان نه مجموع ميانگين بارش ساال

ترين پايين ده ورخ دا ۱99۳متر است که در سال ميلی ۱9۱ايستگاه باالترين ميزان بارش ساالنه اين 

اين ترين ماه پرباران روی داده است. 200۸ متر است که در سالميلی 2/۳۸ميزان بارش ساالنه آن 

 باشد.می مارس ايستگاه ماه

اواخر )مارس ماه اسط از اوايستگاه شرق اصفهان بر طبق منحنی آمبروترميك، طول دوره خشکی 

ماه از سال ميزان دما بيشتر از  ۷تا  6بين  ت. يعنی تقريباً( اساوايل آبان) اوايل ماه نوامبر( تا اسفند

 شود.مقدار بارش بوده که تحت عنوان دوره خشکی مطرح می

روز در ۱0روز آن در زمستان،  ۱۷روز در سال است که  ۴0شرق اصفهان تعداد روزهای بارانی 

روز از  6به طور متوسط شرق اصفهان در  دهد.می روز آن هم در پاييز رخ ۱2 روز در تابستان و ۱بهار، 

 باشد.سال هوا برفی است که بيشترين فراوانی وقوع را در ماه ژانويه دارا می

زای هواشناسی است و وقوع آن عالوه بر آنکه منجر به های خسارتطوفان رعدوبرق از پديده

معموالً سبب ايجاد شود، اقتصادی می های اجتماعیخسارت و زيان و متوقف کردن بعضی از فعاليت

روز در سال است که  6راه با رعدوبرق در اين شهر تعداد روزهای هم .گرددترس و وحشت هم می

 افتد. بيشتر در فصل بهار اتفاق می

 باد:

ايستگاه شرق در متربرثانيه است.  2/۳تقريباً  رق اصفهانبادهای غالب در شميانگين ساالنه سرعت 

در جهت وزش بادهای غالب همچنين است. غربی در طول سال،  جهت وزش بادهای غالباصفهان 

  باشد. هم غربی میسال تمامی فصول 

روز در  2۵روز از سال همراه با گردوخاك است که  ۵9به طور متوسط  ايستگاه شرق اصفهاندر 

 د. افتروز هم در فصل زمستان اتفاق می ۱0روز در پاييز و  ۸روز در فصل تابستان،  ۱6فصل بهار، 

های جـوی نیيـر مـه، گردوخـاك، رگبـار      کاهش ديد افقی ممکن است به علت وقوع برخی از پديده

کيلـومتر، در امـور فرودگـاهی و پـرواز      2شديد و نیاير آنها باشد. ديد افقـی و کـاهش آن بـه کمتـر از     



سـال ديـد   روز در طول  ۴۱به طور متوسط ايستگاه شرق اصفهان هواپيماها بسيار حائز اهميت است. در 

  افتد. ژانويه اتفاق میدسامبر و کيلومتر است که بيشتر در ماههای  2مساوی يا کمتر از افقی

 

 (1977-2015در فصول مختلف سال ) ایستگاه شرق اصفهان )فرودگاه شهید بهشتی(اطالعات اقلیمی 

 زمستان بهار تابستان پاييز
 فصل

 پارامتر

 ميزان بارندگی 6/۴۸ 2/22 2/2 ۳/۳2

 درصد بارندگی ۴6 2۱ 2 ۳۱

 تعداد روزهای بارانی ۱۷ ۱0 ۱ ۱2

 تعداد روزهای برفی ۵/۴ ۱/0 0 ۳/۱

 ميانگين رطوبت نسبی ۵۱ ۳۱ 2۳ ۵/۴9

 ميانگين حداقل رطوبت نسبی 6/2۸ ۱6 ۳/۱۳ 2/29

 ميانگين حداکثر رطوبت نسبی ۵/۷۴ ۵۱ ۳۸ ۷0

 ميانگين دمای هوا ۱/۵ 2۱ ۳/26 9

 ترين دمای هواباال ۳0 ۴۱ ۴/۴۳ ۳۳

 پايين ترين دمای هوا -2۱ -۸/۳ 2 -6/۱۳

 مجموع ساعات آفتابی 2/6۴9 ۴/۸۸۴ ۸/۱006 ۷/6۷0

 تعداد روزهای يخبندان 62 ۱ 0 ۴0

 تعداد روزهای همراه با گردوخاك 6/9 ۳/2۵ ۳/۱6 ۸

 تعداد روزهای  همراه با توفان و رعد و برق ۷/0 ۵/۳ ۷/0 ۱

 کيلومتر 2زهايی با ديد افقی يا کمتر از تعداد رو ۱۳ ۵/۷ ۵/۳ ۱۷



 ( 1977-2015در ماههای مختلف سال )ایستگاه شرق اصفهان )فرودگاه شهید بهشتی( اطالعات اقلیمی 

تعداد روز 

 يخبندان

درجه حرارت مطلق 

 گراد(سانتی)درجه

 حرارتميانگين درجه

 گراد()درجه سانتی

ميانگين رطوبت نسبی 

 )درصد(

جمع بارش 

انه ماه

 متر()ميلی

تعداد 

روزهای 

 بارانی

تعداد 

روزهای 

 برفی

ساعات 

 آفتابی

 ماه

 
 حداکثر حداقل میانگین حداکثر حداقل میانگین حداکثر حداقل

27 21- 8/21 5/1 6/5- 3/9 4/60 3/63 82 5/15 8/5 3 4/195 Jan 

22 4/14- 25 5/4 5/3- 8/12 5/49 27 1/74 9/11 9/4 1 2/209 Feb 

13 13- 30 4/9 2/1 5/17 2/43 23 6/67 2/21 2/6 5/0 6/244 Mar 

1 8/3- 4/32 3/15 6/6 5/23 38 4/19 2/62 7/14 7/5 1 7/242 Apr 

0 2 8/36 7/20 11 2/29 8/31 5/16 6/52 6/6 3/3 0 8/294 May 

0 6 41 5/26 5/15 3/35 6/22 3/12 7/37 1 9/0 0 9/346 Jun 

0 10 4/43 29 1/18 6/37 8/21 13 2/35 4/1 6/0 0 1/349 Jul 

0 7 42 3/27 1/16 5/36 5/22 13 6/36 5/0 5/0 0 347 Aug 

0 2 40 5/22 3/11 6/32 7/25 14 42 3/0 3/0 0 7/310 Sep 

1 6/6- 33 8/15 2/6 6/25 3/36 20 7/55 9/2 3/2 0 272 Oct 

14 11- 27 4/8 4/0 3/17 2/51 3/30 73 6/12 4/4 2/0 7/206 Nov 

25 6/13- 4/22 3/3 7/3- 3/11 5/60 37 3/81 9/16 9/4 1/1 1/192 Dec 

 

 



 

 

 

 

 (1977-2015)ایستگاه شرق اصفهان رژیم فصلی دما در اقلیمی نمودار 

 

 (1977-2015)ایستگاه شرق اصفهان در  ییرژیم دمااقلیمی نمودار 



 (1977-2015)ایستگاه شرق اصفهان دما در  کمیانگین متحرنمودار اقلیمی 

 

 

 

 (1977-2015)ایستگاه شرق اصفهان  درانه ساعات آفتابی یمیانگین ماهنمودار اقلیمی 

 



 (1977-2015)ایستگاه شرق اصفهان انه تعداد روزهای یخبندان در یمیانگین ماهنمودار اقلیمی 

 
 

 

 (1977-2015)ایستگاه شرق اصفهان میزان بارش ماهانه در نمودار اقلیمی 

 



 (1977-2015)ایستگاه شرق اصفهان در های متحرک بارش میانگیننمودار اقلیمی 

 
 

 (1977-2015)ایستگاه شرق اصفهان میانگین تعداد روزهای بارانی در نمودار اقلیمی 

 



 (1977-2015)ایستگاه شرق اصفهان روزهای برفی در  دمیانگین تعدانمودار اقلیمی 

 
 

 (1977-2015)ایستگاه شرق اصفهان  در میانگین ماهانه درصد رطوبت نسبینمودار اقلیمی 

 



 (1977-2015)ایستگاه شرق اصفهان می میانگین ماهیانه تعداد روزهای همراه با توفان رعدوبرق در نمودار اقلی

 
 

 (1977-2015)ایستگاه شرق اصفهان انه تعداد روزهای همراه با گردوخاک در یمیانگین ماهنمودار اقلیمی 

 



 (1977-2015)ایستگاه شرق اصفهان نمودار آمبروترمیک در 

 

 

 (1977-2015)ایستگاه شرق اصفهان باد برحسب متربرثانیه در  گلباد ساالنه



 
 (1977-2015)ایستگاه شرق اصفهان بر حسب متربرثانیه در  بهارگلباد فصل 

 

 

 

 
 (1977-2015)ایستگاه شرق اصفهان بر حسب متربرثانیه در  تابستانگلباد فصل 



 
 (1977-2015)ن ایستگاه شرق اصفهابر حسب متربرثانیه در  پاییزگلباد فصل 

 

 

 

 
 (1977-2015)ایستگاه شرق اصفهان بر حسب متربرثانیه در  زمستانگلباد فصل 



 
 (1977-2015)ایستگاه شرق اصفهان گلباد ساالنه باد حداکثر بر حسب متربرثانیه در 

 

 

 
 (1977-2015) ایستگاه شرق اصفهانفراوانی پراکندگی باد حداکثر ساالنه در 


