
 
 

 

 اداره کل هواشناسی استان اصفهان

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

1395 اردیبهشت  



 شهرستان میمه: 

    های ونداده و زرکان دهستان به نام دو میمه و وزوان وای ههر به نامش بخش میمه دارای دو

 ،خسروآباد ،اذان، وندادهشامل روستاهای  ی وندادهبه مرکزیت روستاونداده  باشد. دهستانمی

چغاده و مراوند و دهستان زرکان به مرکزیت روستای  ل،رباط آغاکما ،سعیدآباد ،آبادقاسم، زیادآباد

 باشد.بید و موته میالی ،لوشاب ،رباطسنرباط شامل روستاهای ححسن

از غرب به گلپایگان و  ،از شرق به کاشان ،از شمال به استان مرکزی و دلیجان میمه بخش

 .شودآباد منتهی میاز جنوب به بخش مرکزی برخوار و میمه و شهرستان نجف ،خوانسار

برابر با  1390در سال نفوس و مسکن  عمومی سرشماری نتایج پایهجمعیت کل بخش میمه بر 

رشد  .جمعیت روستایی هستند %52و جمعیت شهری % 48که از این تعداد  بوده نفر 20698

         رویه ناشی از عدم اشتغال و محدودیت های بیهای اخیر به علت مهاجرتجمعیت در سال

در حال حاضر با  ،سترداری از امکانات بالقوه و طبیعی و معدنی کاهش داشته و الزم به ذکر اببهره

ها و اقداماتی که مورد توجه قرار گرفته مشکالت یاد شده در حال برطرف شدن است. ریزیبرنامه

مجاورت روستای ونداده عبور از  وزوان و، شهرهای میمه اصفهان که از -المللی تهرانبزرگراه بین

توان با طراحی ایجاد نموده که میای را برای بخش میمه شرایط اجتماعی و اقتصادی ویژه، نمایدمی

 وری مطلوبی راهاقتصادی نیز بهر زیر ساختی و اصولی ضمن ارائه خدمات مناسب بین راهی از نظر

 .حاشیه آن فراهم نمود گزاران دربرای اهالی محترم و سرمایه

کرد. غیره اشاره  جات وتوان به گندم، انگور، سیب، صیفی از محصوالت کشاورزی این شهر می

باشد که حتی انگور شیراز و تاکستان )که  ترین انگورها در کشور میانگور میمه یکی از خوش طعم

  اند( به لحاظ طعم بعد از انگور میمه قرار دارند. تنها به لحاظ شهرت شهر مشهور شده

این معدن جهانی است. شهرت دارای نیز  غربی شهر میمهالی موته واقع در شمالوجود معدن ط

کیلومترمربع در آن  25با برآورد مساحتی بالغ بر  باشد کهتنها معدن استحصال طال در خاورمیانه می

 یانهسال، خوابیده است و لذا در صورت استخراج علمی و تکنولوژیکیتن سنگ طال میلیون 2حدود 

و منگنز ر معادن دیگری از جمله معادن سنگهای مرمدر میمه  خواهد داد. کیلوگرم طال  500تا 400

بافی هنر قالی به خود جلب کرده است.بیش از پیش گزاران را و آهن وجود دارد که توجه سرمایه



خانگی به بافت قالی  هایگاهشود و بیشتر اهالی در کارترین صنعت دستی محسوب میدر میمه مهم

جنبه به همین علت،  از قدمت و اصالت خاصی برخوردار است بافت میمهمشغول هستند. قالی 

بخش میمه دارای مناطق تاریخی و گردشگری  شوند.صادراتی دارند و بیشتر به تهران ارسال می

      ... مزدآباد و تاریخی وزوان و هایقنات ،بادآتاریخی زیاد قلعه ،مسجد جامع میمهزیادی از جمله 

اردستان قرار دارد و دارای آب و به صورت دشت مسطحی در مجاورت کویر میمه منطقه  باشد.می

وجود طبقات  باشد.گرم و خشک در تابستان و سرد و خشک در زمستان می صحراییهوایی نیمه

مشرق بیم پیشروی کویر  سمتها شده و از موجب شوری آب در این منطقه نمکی و شدت تبخیر

شک آبی و خبه علت کم اردستان به قسمت اعظم این بخش وجود دارد. بعضی از روستاهای اطراف

آباد و از جمله روستای رحمت ییهاآبادی حاشیهدر  ای متحرکهای ماسهتپه همچنین وشدن قنوات 

توجهی از  چنانچه . بدین ترتیب،سبب مهاجرت روستاییان آن مناطق به شهرها شده است ،سفیدآباد

ضای سبز برای مبارزه با توسعه مرتع و درختکاری و ایجاد ف ،نظر تامین آب زراعی و آشامیدنی

 د شد.نبایر خواه های زراعی فعلی نیزمختصر زمین ،گسترش کویر به عمل نیاید

 خشکسالی، زلزله، سیل و گرد و غبار. :له بالیای طبیعی میمه عبارتند ازاز جم

 

 :منابع

 نشر کیاراد.1392 .ایمیمه محمدتقی معینیان ،درحاشیه کویرناشناخته  یمیمه شهر ، 

  سازمان هواشناسی کشور1380هان،وژه اقلیم و گردشگری در استان اصفپرگزارش ،. 

 1383های ایران، تهران:  اطلس گیتاشناسی استان . 

 http://fa.wikipedia.org 
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 نقشه موقعیت بخش میمه در استان اصفهان

 
 

 

 

 نقشه موقعیت جغرافیایی ایستگاههای هواشناسی در بخش میمه 

 

 کامو 

× 
  

 جوشقان قالی 
× 
  



 :ایستگاه هواشناسی میمه

شمسی  1377 متر مربع درسال 7000ایستگاه سینوپیتک تکمیلی میمه در زمینی به مساحت 

 100این اداره در  نموده است.های جوی پدیده آوری اطالعات وتاسیس و شروع به ثبت و جمع

 با تهیه گزارش جوی استان، هواشناسی میمه اداره یلومتری شمال اصفهان قرار گرفته است.ک

 به صورت سینوپ و از ظهر( بعد 5/6( گرینویچ 15 لغایت  صبح(5/6) گرینویچ 03 هایدرساعت

تعداد گزارشات  کند.میساعت به ساعت اقدام به تهیه و مخابره هوا به صورت  متار در گزارشات

مخابره هوا ازطریق سیستم ، در حال حاضر باشد.گزارش می 403الی 390این اداره بین ماهیانه از

  ایستگاه  6 باشد ولی دارایشناسی میاین اداره فاقد ایستگاه اقلیم گیرد.نگ انجام مییسوئیچ

  قالی و کامو.، جوشقانرباطحسن  ،ونداده، مراوند قرقچی، :سنجی است که عبارتند ازباران

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

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

 حداقل وهای دماسنج تر، خشک و هایدماسنج متعلقات آن، طشت تبخیر و مکانیکی دومتری،

 و ایستگاه هواشناسی تمام خودکار. دماسنج حداقل زمین، های اعماق خاکدماسنج حداکثر،

 باشد:به شرح ذیل می ایستگاه هواشناسی میمهمشخصات 

   ESEMکد بین المللی : 

 متر از سطح دریا        1980 :ارتفاع ایستگاه                           99447 شماره ایستگاه: 

 o 33 26 عرض جغرافیایی:                         o 55 10 طول جغرافیایی: 

 آدرس: میمه، خیابان کمربندی جنب سپاه پاسداران، اداره هواشناسی میمه

 45423223شماره نمابر:           031-45426223شماره تلفن: 

 www.meymehmet.ir :سایتآدرس 

      

 

 

 



 
 

 سنجی بخش میمهمشخصات ایستگاه باران

یستگاها آدرس یمتصد نام   
 سال

یستاس  

 ارتفاع

 )متر(

 عرض

یاییجغراف  

 

  طول

یاییجغراف   

 

یستگاها کد م ایستگاهنا  یفرد   

ونداده یروستا 1380  محمود صادقین  1992 33o 23َ 51o 12َ 20352 1 ونداده

رباط حسن یروستا 1380 احمد رضا رجبی  2313 33o 24َ 50o 48َ 20360 رباط حسن   2

قالی جوشقان یروستا عباسپور یمصطف     1380 2147 33o 34َ 51o 12َ 20369 یقال جوشقان   3

کامو یروستا الدینزین  یرضاعل     1380 2479 33o 37َ 51o 16َ 20370 4 کامو

کیلومتری پمپ  15بین 

قرقچیبنزین میمه و   

کاظمی محمد    1380 2190 33o 36َ 51o 00َ 20368 یقرقچ  5

مراوند یروستا بانی حسن    1380 2508 33o 32َ 51o 06َ 20363 6 مراوند

 

 



 
 

 میمه: منطقهاقلیم 

بندی مجاورت با کویر اردستان دارای اقلیم خشک است. میمه بر اساس طبقهبدلیل  میمهمنطقه 

با ، بندی اقلیمی کوپن دارای اقلیم گرم و بیابانیبر اساس طبقه و  فراخشک معتدلدومارتن دارای اقلیم 

 ینوف دارای اقلیم بیابانی است.ندارای اقلیم خشک سرد و با روش سلیاروش آمبرژه 

 دمای هوا:

درجه  3/14 (، میانگین ساالنه دمای میمه1999-2015های آماری بلند مدت )بر اساس بررسی

( درجه 1/0های سال در ماه ژانویه )گراد، در بخش میمه میانگین دمای هوا در سردترین ماهسانتی

 گراد است.درجه سانتی 7/27های سال در ماه ژوالی گراد و در گرمترین ماهسانتی

      درجه  4/4گراد و میانگین حداقل دمای آن درجه سانتی 2/20میانگین حداکثر دمای هوا 

 گراد است.درجه سانتی 6/27گراد است. اختالف دمای گرمترین و سردترین ماه سال سانتی

و  2013گراد بود که در ژوالی درجه سانتی 8/37دمای ثبت شده در طول این دوره آماری باالترین 

 گراددرجه سانتی 5/24ترین دمای ثبت شده اتفاق افتاد. پایین 2013و همچنین در آگوست  1999

  اتفاق افتاده است. 2008ژانویه  10زیر صفر بوده که در 

روز آن در  4روز آن در زمستان و  74روز است که 125تعداد روزهای یخبندان آن به طور متوسط 

روز و کمترین  138دهد. بیشترین روزهای یخبندان در سال روز آن در پاییز رخ می 47فصل بهار و 

ترین تاریخ شروع یخبندان مهرماه و تاریخ خاتمه آن فروردین است. روز بوده است. زودرس112آن 

 های سال دارای تعداد روزهای یخبندان بیشتری است.نسبت به سایر ماهدر این شهر ماه ژانویه 

ساعت در ماه ژوئن و کمترین ساعات  2/348در میمه بیشترین ساعات آفتابی ماهانه با میانگین 

 5/3232عت به ماه دسامبر تعلق دارد. میانگین جمع ساالنه ساعات آفتابی سا 181آفتابی با میانگین 

 ساعت است.



 رطوبت و بارش:

درصد است.  37( در میمه 1999-2015میانگین ماهانه رطوبت نسبی هوا طبق آمار بلندمدت )

باشد. به طور خالصه درصد می 59درصد و میانگین حداکثر آن  6/23میانگین حداقل رطوبت نسبی 

ای ههفت در ماههای بارانی و سرد سال میزان نم نسبی کم و بیش باالست و برعکس در ماگ توانمی

 تیرماه مقادیر رطوبت نسبی پایین است.خرداد، مرداد و تا حدی 

متر میلی 7/157است. مجموع بارش ساالنه میمه  و نوامبر آوریلماه ترین ماه سال در میمه پر باران

اتفاق  2002متر در سال میلی 3/242است. قابل توجه است که باالترین میزان بارش ساالنه این شهر 

 رخ داده است. 2008متر در سال میلی 6/83ترین میزان بارش ساالنه این شهر هم افتاد و پایین

 ماه نوامبر  ماه می تا اول اول  بر طبق منحنی آمبروترمیک، طول دوره خشکسالی در شهر میمه از

باشد. یعنی شش ماه از سال میزان دما بیشتر از مقدار بارش بوده که تحت عنوان دوره خشکی مطرح می

  شود.می

روز  2روز در بهار،  12روز آن در زمستان،  18روز در سال است که  48تعداد روزهای بارانی میمه 

  روز در پاییز به ثبت رسیده است. 16در تابستان و 

روز از سال برفی است که بیشترین فراوانی وقوع را در ماه ژانویه  10میمه به طور متوسط  در بخش

 باشد.دارا می

 روز در طول سال است. 3تا  2بین در این شهر تعداد روزهای همراه با رعد و برق 

 باد:

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

     شود. در بخش میمه باد اغلب از سمت قرقچی یعنی از گیری میمتری از سطح زمین انداره 10

 متر بر ثانیه می باشد.  7/3وزد که متوسط وزش آن در طول سال غربی میشمال

متر بر ثانیه  20( 1999-2015های آماری بلندمدت )شدیدترین باد وزیده شده در میمه در بررسی

 غربی وزیده است. با جهت شمال 1999ژوئن در 



روز از سال همراه با گردوخاک است که بیشتر در فصل بهار رخ  10در بخش میمه به طور متوسط 

 دهد.می

های جوی نظیر مه، گرد و خاک، رگبار کاهش دید افقی ممکن است به علت وقوع برخی از پدیده

روز در طول سال دید افقی مساوی یا کمتر  11متوسط  شدید و نظایر آنها باشد. در بخش میمه به طور

  افتد.های آذر و دی اتفاق میکیلومتر است که در ماه 2از 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 (1999-2015در فصول مختلف سال ) میمهاطالعات اقلیمی شهر 

 فصل

 پارامتر
 پائیز تابستان بهار زمستان

 میزان بارندگی

متر()میلی  
54 5/45  4/4  8/53

2/34 درصد بارندگی 9/28  8/2  1/34

18 تعداد روزهای بارندگی 12 2 16

7 تعداد روزهای برفی 0 0 3

 میانگین رطوبت نسبی

 )درصد(
51 30 3/20  7/47

میانگین حداقل رطوبت 

 نسبی)درصد(
8/32  7/17  5/12  3/31

حداکثر رطوبت  میانگین

)درصد(نسبی  
8/75  9/53  2/36  5/70

هوامیانگین دمای   

گراد()درجه سانتی  
4 3/19  4/25  5/8

 باالترین دمای هوا

گراد()درجه سانتی  
29 37 8/37  8/28 

 پایین ترین دمای هوا

گراد()درجه سانتی  
5/24-  8/4-  2 5/18-

6/659 مجموع ساعات آفتابی  6/909  3/1001  662

8/73 تعداد روزهای یخبندان  1/4  0 1/47

با  تعداد روزهای همراه

و خاک گرد  
1 5/5  5/2  1

تعداد روزهای با توفان 

 رعد و برق
5/0  6/1  4/0  1/0

تعداد روزهایی با دید 

افقی مساوی یا کمتر 

کیلومتر 2از  

2/5  1 4/0  4

 



 
 

 (1999-2015در ماههای مختلف سال ) میمهاطالعات اقلیمی شهر 

 

 ماه

 حداکثر باد
 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

 

 جهت
 سرعت

 حداقل حداکثر میانگین حداقل حداکثر میانگین حداقل حداکثر برثانیه( )متر

Jan 
 4/29 -5/24 17 1/0 -5/7 7/5 60 6/41 4/80 18 4/6 5/3 192 17 غربیشمال

Feb 
غربیشمال  15 6/220 5/2 2/6 7/13 2/79 2/33 8/52 9 4/4- 4/3 18 6/16- 25 

Mar 
غربیشمال  18 247 1 4/5 3/22 8/67 5/23 4/40 2/14 9/0- 4/8 29 6/11- 6/19 

Apr 
غربیشمال  18 8/253 1/0 3/6 7/28 4/68 5/23 2/39 1/19 2/4 5/13 30 8/4- 4 

May 
غربیشمال  18 6/307 0 4/4 7/13 1/56 6/17 3/30 9/24 2/8 2/19 33 8/1 0 

Jun 
 0 8/5 37 2/25 2/13 2/31 1/20 9/11 1/37 1/3 2/1 0 2/348 20 جنوبی

Jul 
 0 2/8 8/37 7/27 4/16 7/33 4/20 1/13 5/35 3/2 4/1 0 1/344 15 شرقیجنوب

Aug 
 0 4/6 8/37 3/26 3/14 7/32 5/19 2/12 8/34 2/1 6/0 0 348 17 شرقیجنوب

Sep 
 0 2 8/33 3/22 10 8/28 21 2/12 4/38 1 5/0 0 2/309 16 غربیشمال

Oct 
غربیشمال  18 7/275 0 3 1/5 1/54 3/19 1/32 2/22 9/4 8/15 8/28 4/4- 6/1 

Nov 
غربیشمال  14 3/205 5/0 6/6 4/26 6/76 9/33 52 8/12 8/0- 2/7 2/22 2/12- 18 

Dec 
 5/27 -5/18 4/18 5/2 -7/4 9/7 59 7/40 8/80 3/22 6 4/2 181 17 جنوبی



 
 

 (1999-2015نمودار اقلیمی رژیم دمایی در میمه )

 
 

 (1999-2015نمودار اقلیمی رژیم فصلی دما در میمه )

 



 (1999-2015های متحرک دما در میمه )اقلیمی میانگیننمودار 

 

 

 (1999-2015ماهیانه ساعات آفتابی در میمه ) نمودار اقلیمی میانگین

 



 (1999-2015ماهیانه تعداد روزهای یخبندان در میمه ) نمودار اقلیمی میانگین

 

 

 (1999-2015نمودار اقلیمی میزان بارش ماهیانه در میمه )

 



 (1999-2015های متحرک بارش در میمه )اقلیمی میانگیننمودار 

 

 

 (1999-2015ماهیانه تعداد روزهای بارانی در میمه ) نمودار اقلیمی میانگین

 



 (1999-2015ماهیانه تعداد روزهای برفی در میمه ) نمودار اقلیمی میانگین

 

 

 (1999-2015ماهیانه درصد رطوبت نسبی در میمه ) نمودار اقلیمی میانگین

 



 (1999-2015ماهیانه تعداد روزهای همراه با گرد و خاک در میمه ) نمودار اقلیمی میانگین

 

 

 (1999-2015منحنی آمبروترمیک شهر میمه )

 



 

 ( 1999-2015گلباد ساالنه باد میمه بر حسب متربرثانیه )

 

 

 

 (1999-2015پراکندگی باد ساالنه میمه )فراوانی 

 درصد 



 

 ( 1999-2015گلباد فصل زمستان باد میمه بر حسب متربرثانیه )

 

 

 (1999-2015فصل زمستان میمه ) دفراوانی پراکندگی با

 درصد 



 

 (1999-2015گلباد فصل بهار باد میمه بر حسب متربرثانیه )

  

 

 (1999-2015بهار میمه )فراوانی پراکندگی باد غالب فصل 

 درصد 



 

 (1999-2015گلباد فصل تابستان باد میمه بر حسب متربرثانیه )

 

 

 (1999-2015فراوانی پراکندگی باد فصل تابستان میمه )



 

 (1999-2015باد میمه بر حسب متربرثانیه ) پاییزگلباد فصل 

 

 

 (1999-2015میمه ) پاییزفراوانی پراکندگی باد فصل 

 درصد 



 (1999-2015گلبادهای ماهانه باد میمه بر حسب متربرثانیه )

               

 (1999-2015باد میمه بر حسب متربرثانیه ) فوریهگلباد ماه                  (   1999-2015گلباد ماه ژانویه باد میمه بر حسب متربرثانیه )

 

 

                    

 (1999-2015باد میمه بر حسب متربرثانیه ) آوریلگلباد ماه             (    1999-2015میمه بر حسب متربرثانیه )گلباد ماه مارس باد          

 



            

 (1999-2015گلباد ماه ژوئن باد میمه بر حسب متربرثانیه )         (     1999-2015گلباد ماه می باد میمه بر حسب متربرثانیه )  

 

 

 

 

        

 (1999-2015گلباد ماه آگوست باد میمه بر حسب متربرثانیه )             (  1999-2015گلباد ماه ژوالی باد میمه بر حسب متربرثانیه )    

 



        

 (1999-2015گلباد ماه اکتبر باد میمه بر حسب متربرثانیه )      (       1999-2015گلباد ماه سپتامبر باد میمه بر حسب متربرثانیه )     

 

 

 

                

(1999-2015گلباد ماه دسامبر باد میمه بر حسب متربرثانیه )        (         1999-2015اد میمه بر حسب متربرثانیه )بگلباد ماه نوامبر 



 
  


