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 : گلپایگانشهرستان 

و  اصفهانکیلومتری شمال غربی  ۱8۶است که در فاصله  استان اصفهانهای شهریکی از گلپایگان 

        را در ایران باستان سرزمین گل سرخ گلپایگان در دامنه شرقی کوه زاگرس واقع شده است. 

گلپایگان از شهرهای کهن و بخشی از شهرهای مرکزی ایران است که پیوسته گاهواره نامیدند. می

عده نام داشت.  "گردپادگان"اواخر سلسله ساسانیان فرهنگ و دانش بوده است. شهر گلپایگان در 

ای از جغرافی دانان اسالمی از جمله حمداله مستوفی نام آن را گلبادگان ضبط کرده اند که به معنی 

های پوشیده از  این شهر که به شهر چهار اقلیم معروف است از شمال و غرب به کوهگل آبادگان است. 

های پر رنگ و با پوشش  ها و از شمال شرقی به دشت ها و باغ ب به دشتاز شرق به بیابان از جنو ،برف

ترین مناظر طبیعی استان  گیاهی گسترده منتهی شده است. طبیعت این شهر یکی از بکرترین و بدیع

رود و دز سرچشمه های زاینده که از ارتفاعات زاگرس در مجاورت سرشاخه رودخانه گلپایگان است.

 دهد. ین شبکه زهکش منطقه را تشکیل میتر اصلی ،گیرد می

شهرستان خمین، از جنوب به شهرستان خوانسار، از سمت شرق به گلپایگان از طرف شمال به 

 شود. شهرستان برخوار و میمه و از سمت غرب به شهرستان الیگودرز محدود می

لغ بر با ۱390جمعیت شهرستان گلپایگان بر اسـاس سرشماری عمومی نفوس و مسکن سـال 

 باشد.نفر می 87479

مسجد ، بقعۀ هفده تن، مناره سلجوقی، ارگ گوگد: شهرستان گلپایگان عباتند از آثار تاریخی

ابوالفتح، بقعۀ  بازار چهارسوق، آرامگاه امامزاده، ناصر بن علی بن ابیطالب )ع( آرامگاه، جامع گلپایگان

 ... سیدالسادات، بقعۀ امامزاده عمران بن علی و

باشد. این قلعه بین روستای تاریخی گردشگری این شهرستان ارگ گوگد می مهمترین جاذبه

 ای نظامی موردبرج مدور به صورت قلعه 4گلپایگان قرار دارد و با مصالح خشت و گل با  سرآور و شهر

و عالوه گرفته  استفاده بوده است. این قلعۀ زیبا با نظارت سازمان میراث فرهنگی مورد بازسازی قرار

گیرد و استفاده قرار می بر دارا بودن هتل و رستوران، بصورت یک مجموعۀ تفریحی، فرهنگی مورد

 .در جلب و جذب گردشگران داخلی و خارجی تأثیر بسزایی دارد

و چشمه و  قناتگلپایگان از مناطق کوهستانی است. دشت گلپایگان وسیع و آب آن از رودخانه و 

های منطقه  های پوشیده از مراتع و رودخانه گردد. کوهستان های زیرزمینی تأمین می منابع آب

و پیرامون آن عمده فعالیتهای اقتصادی مردم گلپایگان آورند.  انداز طبیعی زیبایی به وجود می چشم

های کشاورزی آن: باشد که فراوردههای صنعتی میو فعالیت کشاورزی، دامپروری، صنایع دستی

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%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%AF%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87_%DA%AF%D9%84%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%AA
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های لبنی، های مختلف میوه بوده و کارخانجاتی چون فراوردهزمینی و گونه گندم، جو، حبوبات، سیب

. ستان فعال هستندتولید پولیکا، موزاییک سازی، سنگ بری و تولید گچ در این شهر سازی،ماشین

کاری است و بهترین سوغات شهرستان فرش بافی، گلیم بافی، گیوه دوزی و منبتصنایع دستی آن 

 باشد. همچنین الزم به تذکر است که کباب شهرستان گلپایگان نیز درگیوه و جاجیم می گلپایگان،

  د. افران و گردشگران شهرت بسیار داربین مس

، سیل، سرمازدگیفرونشست زمین، عبارتند از:  گلپایگاناز جمله بالیای طبیعی شهرستان 

 .خشکسالی

 

 :منابع

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

  ،چاپ اول، انتشارات دانشگاه اصفهان1381شفقی. سیروس، جغرافیای اصفهان ،. 

 http://fa.wikipedia.org 

 http://golpayegan.gov.ir 

 www.isfahancht.ir 

 http://www.golpayegancity.ir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://fa.wikipedia.org/
http://www.isfahancht.ir/
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 در استان اصفهان گلپایگان جغرافیایی شهرستان نقشه موقعیت 

 

 

 گلپایگان نقشه موقعیت جغرافیایی ایستگاههای هواشناسی در شهرستان 

 
 

X ایستگاه باران سنجی  

 ایستگاه سینوپتیک 

تیکن 

  

 گلپایگان 

 

 

 

 مرق   گلشهر 
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 :گلپایگانهواشناسی  اداره

شمسی تأسیس و شروع به ثبت و جمع  ۱37۱سینوپتیک گلپایگان در سال هواشناسی یستگاه ا

کیلومتری غرب شهر اصفهان قرار  ۱80این اداره در . های جوی نموده استآوری اطالعات و پدیده

 ۱5لغایت صبح(  5/۶)گرینویچ  03های گرفته است. این اداره با تهیه گزارش جوی استان، در ساعت

 ت به ساعت اقدام به تهیه و مخابرة هوا عو سا متار وسینوپ به صورت بعد از ظهر(  5/۶)گرینویچ 

گزارش است و در حال حاضر مخابره هوا  390تا  403بین تعداد گزارشات ماهیانه از این اداره  کند.می

 باشد. گیرد. این اداره فاقد ایستگاه اقلیم شناسی میاز طریق سیستم سوئیچینگ انجام می

 قمر و )گلشهر( که عبارتند از: تیکن، کنجدجانسنجی است ایستگاه باران 3این اداره دارای 

 گلپایگان.

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

نگار، دمانگار، رطوبت نگار، طشت تبخیر سنج، آفتابنگار، بارانبادنمای پاندولی، جعبه اسکرین، باران

های اعماق خاک و دماسنج دماسنج خشک و تر، دماسنج حداقل و حداکثر، دماسنجو متعلقات آن، 

و ایستگاه هواشناسی تمام خودکار )سنجش دما، رطوبت، فشار، تشعشع خورشیدی، و  حداقل زمین

 خاک(. اعماقسنج، سمت و سرعت باد و سنجش دمای باران

 باشد:به شرح ذیل میگلپایگان ایستگاه هواشناسی مشخصات 

 ESEGکد بین المللی :  

 متر از سطح دریا        ۱87۱ :ارتفاع ایستگاه                          994۱7 شماره ایستگاه: 

 شمالی 2۶َََo 33 عرض جغرافیایی:             شرقی  ۱8َََo 50 طول جغرافیایی: 

 گلپایگان.اداره هواشناسی ، منطقه چهارصد دستگاه، گلپایگانآدرس: 

                       03۱-57240400: کستلفشماره 

 www.Golpayeganmet.irآدرس سایت: 
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 گلپایگانشهرستان سنجی بارانهای مشخصات ایستگاه

 آدرس ایستگاه نام متصدی سال تأسیس ارتفاع )متر( عرض جغرافیایی طول جغرافیایی کد ایستگاه نام ایستگاه ردیف

50o  20347 تیکن 1
   33َ   

 33o
 سنجی ایستگاه باران ،تیکن ،گلپایگان محمود سامی 1380 2043 20ََ 

50o 20361 گلشهر )کنجدجان( 2
 27َ  33o

 سنجی ایستگاه بارانگلشهر،  ،گلپایگان روح اله نیکبخت 1380 1850 30ََ 

50o 20367 مرق گلپایگان 3
  14َ 33o

 سنجی ایستگاه باران ،مرغ ،گلپایگان اشرف سرلک 1380 2093 35َ 
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 :گلپایگانشهرستان اقلیم 

این در اطراف آن، و وجود مناطق کوهستانی گلپایگان موقعیت جغرافیایی شهرستان دلیل ب

گلپایگان بر اساس  ستانشهرباشد. میخشک  های گرم و های سرد و تابستان منطقه دارای زمستان

 . دومارتن دارای اقلیم نیمه خشک سرد است یاقلیمبندی طبقه

 

 دمای هوا:

 گلپایگانمیالدی(، میانگین ساالنه دمای  ۱992-20۱5های آماری بلندمدت )بر اساس بررسی

میانگین دمای هوا در  گلپایگانگراد )درجه سلسیوس( است. در شهرستان درجه سانتی ۶/۱5

سال که ماه ژوالی  گراد و در گرمترین ماهدرجه سانتی 4/۱سال یعنی در ماه ژانویه  سردترین ماه

 گراد است.درجه سانتی 3/29باشد، می

درجه  8گراد و میانگین حداقل دمای آن درجه سانتی ۶/20کثر دمای هوا نزدیک به میانگین حدا

 گراد است.درجه سانتی 28گراد است. اختالف دمای گرمترین و سردترین ماه سال سانتی

ژوالی گراد بود که در درجه سانتی 40ساله، باالترین دمای ثبت شده  23در طول این دوره آماری 

گراد زیر صفر بود که در ژانویه درجه سانتی 22ترین دمای ثبت شده هم و پایین اتفاق افتاد 20۱3

 اتفاق افتاده است.  ۱992

روز  53روز در طول سال است که  8۱به طور متوسط  گلپایگانتعداد روزهای یخبندان شهرستان 

روز  ۱0۶بیشترین تعداد روزهای یخبندان ساالنه افتد. اتفاق می روز آن در پاییز 27آن در زمستان و 

و تاریخ خاتمه آن  ماهمهراواسط ترین تاریخ شروع یخبندان . زودرسروز بوده است 54و کمترین آن 

های سال نسبت به سایر ماهو دسامبر ژانویه های شهر ماه در اینباشد. میماه اواسط اردیبهشت 

 است.دارای تعداد روزهای یخبندان بیشتری 

و کمترین  ئنساعت در ماه ژو 5/333بیشترین ساعات آفتابی ماهانه با میانگین  گلپایگاندر 

تعلق دارد. میانگین جمع ساالنه ساعات آفتابی  دسامبرساعت به ماه  ۱93ساعات آفتابی با میانگین 

 ساعت است. 3۱73
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 رطوبت و بارش:

درصد  7/3۶ گلپایگان( در ۱992-20۱5)میانگین ماهانه رطوبت نسبی هوا طبق آمار بلندمدت 

باشد. به طور درصد می 7/54درصد و میانگین حداکثر آن  25است. میانگین 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 میلی 255 گلپایگاناست. مجموع بارش ساالنه  مارسماه  گلپایگانترین ماه سال در پرباران

اتفاق  2002متر در سال میلی 5/378است. قابل توجه است که باالترین میزان بارش ساالنه این شهر 

 است.رخ داده  2008متر در سال میلی ۱۱2ترین میزان بارش ساالنه این شهرستان هم افتاد و پایین

تا آوریل ماه  یلااز او گلپایگانبر طبق منحنی آمبروترمیک، طول دوره خشکسالی در شهرستان 

ماه از سال میزان دما بیشتر از مقدار بارش بوده که تحت ونیم ششحدود باشد. یعنی می اکتبراواسط 

 شود. عنوان دوره خشکی مطرح می

 3روز در بهار،  ۱۶روز آن در زمستان،  22روز در سال است که  58 گلپایگانتعداد روزهای بارانی 

 روز در پاییز به ثبت رسیده است.  ۱7روز در تابستان و 

روز از سال برفی است که بیشترین فراوانی وقوع را در  ۱0به طور متوسط  گلپایگاندر شهرستان 

 باشد.دارا می ژانویه ماه

 روز در طول سال است. 4در 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 

 گردد. گیری، ثبت و گزارش میمتری از سطح زمین انداره ۱0

است.  غربیجنوبشرقی و بعد شمالبادهای در درجه اول  گلپایگاندر شهرستان ساالنه باد غالب 

و در تابستان و پاییز،  غربیجنوبزمستان و بهار، در فصول  گلپایگانجهت باد غالب شهرستان 

 است. شرقی شمال
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شهرستان  غالب ( میانگین سالیانه سرعت وزش باد۱992-20۱5در دوره آماری بررسی شده )

های آماری در بررسی گلپایگانشدیدترین باد وزیده شده در  باشد.متربرثانیه می 3 گلپایگان

 وزیده است.  2009آوریل در ماه  کهمتربرثانیه بوده  2۶ ،(۱992-20۱5بلندمدت )

    روز از سال همراه با گردوخاک است که اغلب در فصل بهار رخ  ۶به طور متوسط  گلپایگاندر 

  دهد.می

ای قل و ترابری است و عامل بسیاری از تصادفات جادهنودر امور حملدید افقی از پارامترهای مهم 

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

روز در طول  ۱3به طور متوسط  گلپایگانو نظایر آنها باشد. در شهرستان  ، کوالک برفرگبار شدید

 افتد. اتفاق می دیآذر و  هایکیلومتر است که بیشتر در ماه 2سال دید افقی مساوی یا کمتر از 
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(1992-2015در فصول مختلف سال ) گلپایگاناطالعات اقلیمی شهرستان   

 فصل

 پارامتر
 پائیز تابستان بهار زمستان

 میزان بارندگی

متر()میلی  
۱0۶ ۶4 5 5/79

42 درصد بارندگی 25 2 3۱

22 تعداد روزهای بارندگی ۱۶ 3 ۱7

7 تعداد روزهای برفی 2/0  0 5/2

 میانگین رطوبت نسبی

 )درصد(
49 4/3۱  7/۱9  47

میانگین حداقل رطوبت 

 نسبی)درصد(
34 20 ۱3 32

حداکثر رطوبت  میانگین

 نسبی)درصد(
70 5/50  33 ۶۶

 میانگین دمای هوا

گراد()درجه سانتی  
5 2/20  27 ۱0

 باالترین دمای هوا

گراد()درجه سانتی  
2/25  ۶/37  40 ۶/29 

 پایین ترین دمای هوا

گراد()درجه سانتی  
22-  5-  5/۶  2/۱4-

۶5۱ مجموع ساعات آفتابی 879 973 ۶70

53 تعداد روزهای یخبندان 3/0  0 27

با  تعداد روزهای همراه

 گرد و خاک
۱ 4 ۱ ۱/0

با توفان  تعداد روزهای

 رعد و برق
3/0  2 ۱ 4/0

تعداد روزهایی با دید 

افقی مساوی یا کمتر 

کیلومتر 2از  

۶ ۱ 3/0  ۶
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(1992-2015در ماههای مختلف سال ) گلپایگاناطالعات اقلیمی شهرستان   

 

 ماه

مجموع 

 ساعات 

 آفتابی

تعداد 

روزهای 

 برفی

تعداد 

روزهای 

 بارانی

 جمع بارش

 ماهانه

 متر()میلی 

 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 201 4 7 30 76 3/42 5/58 6 2/4- 4/1 17 22- 26 

Feb 7/211 2 7 32 70 33 49 9 5/1- 4/4 2/19 16- 5/18 

Mar 238 1 8 44 4/63 27 39 14 5/2 9 2/25 5/9- 9 

Apr 240 2/0 8 40 62 3/25 5/40 19 4/7 5/14 28 5- 3/0 

May 5/305 0 6 3/21 53 21 6/32 6/24 7/11 20 34 4 0 

Jun 5/333 0 2 6/2 36 6/13 21 5/31 7/16 2/26 6/37 9 0 

Jul 6/329 0 1 2 32 13 7/18 6/34 2/20 3/29 40 14 0 

Aug 330 0 1 4/1 31 5/12 19 7/33 19 3/28 39 6/11 0 

Sep 314 0 1 5/1 36 6/13 5/21 5/29 2/14 7/23 35 5/6 0 

Oct 7/274 0 4 10 51 21 31 5/22 8/8 17 6/29 5/0 0 

Nov 4/202 3/0 6 35 71 4/34 3/52 14 7/2 9 4/22 6/7- 5/6 

Dec 193 2 7 5/34 6/76 41 6/57 9 3/1- 2/4 4/21 2/14- 21 
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 (1992-2015)گلپایگان شهرستان نمودار اقلیمی رژیم دمایی در 

 
 

 (1992-2015) گلپایگانشهرستان نمودار اقلیمی رژیم فصلی دما در 
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 (1992-2015)گلپایگان شهرستان های متحرک دما در نمودار اقلیمی میانگین

 
 

 (1992-2015)گلپایگان شهرستان ماهیانه ساعات آفتابی در  نمودار اقلیمی میانگین
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 (1992-2015) گلپایگان شهرستان ماهیانه تعداد روزهای یخبندان در نمودار اقلیمی میانگین

 

 (1992-2015)گلپایگان شهرستان نمودار اقلیمی میزان بارش ماهیانه در 
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 (1992-2015)گلپایگان شهرستان های متحرک بارش در اقلیمی میانگیننمودار 

 

 

 (1992-2015)گلپایگان شهرستان ماهیانه تعداد روزهای بارانی در  نمودار اقلیمی میانگین
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 (1992-2015)گلپایگان شهرستان ماهیانه تعداد روزهای برفی در  نمودار اقلیمی میانگین

 

 

 (1992-2015)گلپایگان شهرستان نسبی در ماهیانه درصد رطوبت نمودار اقلیمی میانگین
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 (1992-2015)گلپایگان شهرستان ماهیانه تعداد روزهای همراه با گردوخاک در  نمودار اقلیمی میانگین

 

 

 (1992-2015)گلپایگان شهرستان در  طوفان رعدوبرقماهیانه تعداد روزهای همراه با  نمودار اقلیمی میانگین
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 (1992-2015) گلپایگان ستانمنحنی آمبروترمیک شهر
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( 1992-2015بر حسب متربرثانیه ) گلپایگانشهرستان باد غالب  گلباد ساالنه  

 

 

 (1992-2015)گلپایگان شهرستان در ساالنه غالب فراوانی پراکندگی باد درصد 

 درصد 
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 (1992-2015برحسب متربرثانیه )گلپایگان شهرستان باد غالب در گلباد فصل زمستان 

 

 
 (1992-2015)گلپایگان شهرستان در فصل زمستان غالب فراوانی پراکندگی باد درصد 

 درصد 
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 (1992-2015بر حسب متربرثانیه )گلپایگان شهرستان باد غالب در گلباد فصل بهار 

 

 

  
 (1992-2015)گلپایگان شهرستان در فصل بهار  درغالب فراوانی پراکندگی باد درصد 

 درصد 
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 (1992-2015برحسب متربرثانیه ) گلپایگانشهرستان باد غالب در گلباد فصل تابستان 

 

 
(1992-2015)ن گلپایگان شهرستا در فصل تابستاندر غالب  فراوانی پراکندگی باددرصد   

 درصد 
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 (1992-2015متربرثانیه )برحسب گلپایگان شهرستان باد غالب در  گلباد فصل پاییز

 
 (1992-2015)گلپایگان شهرستان در فصل پاییز در غالب فراوانی پراکندگی باد درصد 

 درصد 
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(1992-2015بر حسب متربرثانیه )گلپایگان باد حداکثر شهرستان  گلباد ساالنه




 (1992-2015) گلپایگاندر شهرستان ساالنه حداکثر فراوانی پراکندگی باد درصد 

 درصد 


