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 : مورچه خورت

 استان اصفهاندر شاهین شهر و میمه، شهرستان  بخش مرکزیخورت، روستایی از توابع مورچه

در  سرشماری مرکز آمار ایراناساس  قرار دارد و بر دهستان مورچه خورتاست. این روستا در 

ترین مورچه خورت یکی از قدیمی است.  خانوار( بوده ۳۸۳نفر ) ۱۳۵۵، جمعیت آن ۱۳۹۰سال 

و قدمت  جهانی دارد زمینه میراث فرهنگی شهرت باشد که درابنیه تاریخی شمال استان اصفهان می

کیلومتری شمال غرب  ۵4 دهستان مورچه خورت در. گرددآن به قبل از قرن چهارم میالدی برمی

شهرستان شاهین  دهستان مورچه خورت جزء. دارد تهران قرار -راه اصلی اصفهان کنار اصفهان در

 . باشدمیمه به مرکزیت شاهین شهر می و شهر

قرن از رباط تاریخی مورچه خورت که قدمت آن به قبل ( ۱عبارتند از: خورت آثار تاریخی مورچه

             قبرستان گبرها( 2باشد خورت میترین نقطه مورچهقدیمی و گرددم میالدی برمیهچهارد

بنای تاریخی کاروانسرای عباسی مورچه خورت معروف ( 4مجموعه ارگ تاریخی مورچه خورت ( ۳

کیلومتری شمال غرب اصفهان و در کنار محور اصلی اصفهان  ۵4ه واقع در به کاروانسرای مادر شا

ای از یک کاروانسرای برون شهری عصر تهران قرار گرفته است. این کاروانسرا نمونه برجسته

در فهرست آثار کاروانسرای مادرشاه عباسی . شودصفوی و جزو کاروانسراهای سلطنتی محسوب می

کتب  در بیشترین معروفیت مورچه خورت( 6آتشکده زردشتیان ( ۵ملی ایران به ثبت رسیده است. 

محله اعیانی حیدرآباد که ( 7 باشداین منطقه می اشرف افغان در تاریخی مربوط به جنگ نادرشاه با

گردد که ویه برمیبه دوره صف کاروانسرای چاپارخانه که قدمت آن( ۸گویای معماری منطقه است 

      راههای باستانی ( ۹شهرت دارد  ،باشددوره قاجار می آن که مربوط به بخاطر کتیبه سر در

 امامزاده علی واقع در( ۱۱ است حضرت امام رضا )ع( امامزاده قاسم که برادر( ۱۰خورت مورچه

  .ارگ تاریخی مورچه خورت

 عبارتند از: خشکسالی، زلزله، سیل و گردوغبار. مورچه خورتاز جمله بالیای طبیعی 

 :منابع

 ،سازمان هواشناسی کشور.۱۳۸۰گزارش پروژه اقلیم و گردشگری در استان اصفهان ، 

 ۱۳۸۳های ایران، تهران:  اطلس گیتاشناسی استان . 

  ،چاپ اول، انتشارات دانشگاه اصفهان۱۳۸۱شفقی. سیروس، جغرافیای اصفهان ،. 

 http://fa.wikipedia.org 

 http://morchekhort.blogfa.com 

 http://isfahanportal.ir 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AE%D8%B4_%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C_%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B1_%D9%88_%D9%85%DB%8C%D9%85%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B1_%D9%88_%D9%85%DB%8C%D9%85%D9%87
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%AF%D9%87%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D9%85%D9%88%D8%B1%DA%86%D9%87_%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C_%D9%86%D9%81%D9%88%D8%B3_%D9%88_%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C_%D9%86%D9%81%D9%88%D8%B3_%D9%88_%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86_(%DB%B1%DB%B3%DB%B9%DB%B0)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C_%D9%86%D9%81%D9%88%D8%B3_%D9%88_%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86_(%DB%B1%DB%B3%DB%B9%DB%B0)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C_%D9%86%D9%81%D9%88%D8%B3_%D9%88_%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86_(%DB%B1%DB%B3%DB%B9%DB%B0)
http://fa.wikipedia.org/
http://morchekhort.blogfa.com/


 

 

 در استان اصفهان مورچه خورتمنطقه جغرافیایی نقشه موقعیت 

 
 

 

 

 مورچه خورتمنطقه های هواشناسی در نقشه موقعیت جغرافیایی ایستگاه

 

×کلهرودکلهرود  

  پاالیشگاهپاالیشگاه

  

شناسی  شناسی  اقلیماقلیم  ایستگاهایستگاه   



 

 

  :مورچه خورتایستگاه هواشناسی 

شمسی تأسیس و شروع به ثبت و  ۱۳77ایستگاه هواشناسی سینوپتیک مورچه خورت در سال 

کیلومتری شمال غربی شهر  4۵های جوی نموده است. این اداره در آوری اطالعات و پدیدهجمع

 ۵/6)گرینویچ  ۰۳های اصفهان قرار گرفته است. این اداره با تهیه گزارش جوی استان، در ساعت

ساعت به ساعت اقدام به تهیه متار  و سینوپبه صورت ظهر( بعد از ۵/6)گرینویچ  ۱۵لغایت صبح( 

 کند.و مخابرة هوا می

گزارش است و در حال حاضر مخابره  4۰۳الی  ۳۹۰بین تعداد گزارشات ماهیانه از این اداره 

 میمه شاهین شهر وگیرد. این اداره در محدوده شهرستان هوا از طریق سیستم سوئیچینگ انجام می

این اداره تنها دارای یک باشد. می شاهین شهر شهرستان هایقرار دارد و جزء یکی از دهستان

شناسی پاالیشگاه زیر نظر ایستگاه ی است. ایستگاه اقلیمسنجایستگاه باران 7شناسی و اقلیمایستگاه 

سنجی اداره هواشناسی مورچه خورت شود. ایستگاههای بارانخورت اداره میهواشناسی مورچه

 باشد. می ، کمشچه، مرغ کوهستان، جهادآباد، دنبی، پروانه و خورزوقکلهرودعبارتند از: 

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

 بادنگار مکانیکی دومتری، نگار،رطوبت دمانگار، نگار،آفتاب سنج،باران نگار،باران اسکرین،جعبه

های دماسنج حداکثر، حداقل وهای دماسنج تر، خشک و هایدماسنج متعلقات آن، طشت تبخیر و

 .دماسنج حداقل زمین و اعماق خاك

 باشد:به شرح ذیل می مورچه خورتایستگاه هواشناسی مشخصات 

 ESERکد بین المللی :  

 متر از سطح دریا        ۱67۳ :ارتفاع ایستگاه                           ۹۹44۹ شماره ایستگاه: 

 o ۳۳ ۰6َ عرض جغرافیایی:                         2۹ََo ۵۱ طول جغرافیایی: 

  .کیلووات 6۳تهران، جنب پست اداره برق  –مورچه خورت، ابتدای جاده اصفهان آدرس: 

           ۰۳۱-4۵642۹۰۹: کسشماره تلف

 www.Moorchkhortmet.ir :سایتآدرس 



 

 

 

 

 



 
 

 

 

 اداره هواشناسی مورچه خورتسنجی بارانشناسی و اقلیم هایمشخصات ایستگاه

یستگاها آدرس یمتصد نام   
 سال

یستاس  

 ارتفاع

 )متر(

 عرض

یاییجغراف  

 

  طول

یاییجغراف   

 

یستگاها کد م ایستگاهنا  یفرد   

اصفهان، حدفاصل جاده قدیم اصفهان به شاهین 

 شهر، پاالیشگاه اصفهان، جنب آزمایشگاه
1362 مهندس محمدی 1673 32o  43ََََ 51o 33ََََ 19267

شناسی اقلیم

 پاالیشگاه
1

سنجیاصفهان، روستای کمشچه، ایستگاه باران 2001 اعظم صفری  1593 32o 54ََََ 51o  48َََ  131170 2 کمشچه

اصفهان، روستای مرغ کوهستان، ایستگاه     

سنجیباران  
2001 وجیهه طوطی 1846 33o 54ََََ 51o 50َََ 131130 کوهستانمرغ   3 

سنجیاصفهان، روستای جهادآباد، ایستگاه باران 2001 زهرا خسروی  1759 32o 52ََ 51o 23َََ 131555  4 جهادآباد

سنجیاصفهان، روستای دنبی، ایستگاه باران 2001 حسن کلهرودی  1736 33o 03ََ 51o 48َََ 131125  5 دنبی

سنجیاصفهان، روستای پروانه، ایستگاه باران نوروزی رقیه   2001 1558 32o 50َََ 51o 56َََ 131575 6 پروانه

سنجیاصفهان، روستای کلهرود، ایستگاه باران فر حسن سعادتی   2001 2300 33o 22ََ 51o 34َََ 131325 7 کلهرود

سنجیاصفهان، روستای خورزوق، ایستگاه باران 1972 سهراب قدیری   1581 32o 47َََ 51o 39َََ 131495 8 خورزوق



 

 

 اقلیم منطقه مورچه خورت:

تر رود دارد؛ دارای آب و هوائی خشکای که از رودخانه زایندهاین منطقه با توجه به فاصله

سال متغیر بوده  چهاردهمتر طی میلی ۱۹۸الی  72از اصفهان بوده و میزان بارندگی آن حدود 

متر گزارش شده و مقدار آب نفوذی کمتر میلی 2۸۰۰است. میزان تبخیر سالیانه نیز حدود 

باشد. این و جزء بادهای خشک می غربسمت خواهد بود. جهت باد بویژه بادهای غالب از 

بادها پس از برخورد با اراضی بدون پوشش گیاهی یا با پوشش کافی با خود گردوغبار و گاهی 

تاثیر نخواهد بود. یکی از های کشاورزی بیذرات ماسه همراه آورده و در فرسایش زمین

شمال غرب آن  هکتار در 24۳آباد با وسعت ای حبیباهداف عمده ایجاد گردشگاه منطقه

  .های روان بوده استشهر جلوگیری از حرکت شن

بر دارای اقلیم خشک و اصفهان  مورچه خورتمنطقه بندی اقلیمی دومارتن بر اساس طبقه

 دارای اقلیم استپ بیابانی است. ، سلیانینوفبندی اقلیمی اساس طبقه

 دمای هوا:

مورچه ساالنه (، میانگین دمای 2۰۰2-2۰۱6های آماری بلندمدت )بر اساس بررسی

میانگین دمای هوا در  منطقه مورچه خورتدر است.  گراددرجه سانتی 6/۱7خورت 

ماه که سال  ماه در گرمترین و گراددرجه سانتی 4/۳باشد به می ژانویهکه  سردترین ماه

 رسد. میگراد درجه سانتی 7/۳۱است به ژوالی 

      درجه  ۸/۸گراد و میانگین حداقل دمای آن درجه سانتی ۳/2۳میانگین حداکثر دمای هوا 

 گراد است.درجه سانتی ۳/2۸گراد است. اختالف دمای گرمترین و سردترین ماه سال سانتی

گراد بود که در درجه سانتی 4/42در طول این دوره آماری باالترین دمای ثبت شده 

گراد زیر صفر بوده درجه سانتی 4/۱۵ترین دمای ثبت شده اتفاق افتاد. پایین 2۰۰4 آگوست

 اتفاق افتاده است.  2۰۰۸که در ژانویه 

 ۳۱روز آن در زمستان و  ۵۱روز است که  ۸2تعداد روزهای یخبندان آن به طور متوسط 

 2۰۱۱بود که در سال روز  ۹۹ساالنه دهد. بیشترین روزهای یخبندان روز آن در پاییز رخ می

 وقوعترین تاریخ زودرسرخ داد.  2۰۰۵که در سال  روز بود 6۰و کمترین آن اتفاق افتاد 

 است. اواخر آبان ترین آن و دیررسماه اوایل آبانمنطقه مورچه خورت در یخبندان 



 

 

اواخر خاتمه یخبندان تاریخ ترین ترین تاریخ خاتمه یخبندان اسفندماه و دیررسزودرس

 ماه ثبت شده است. فروردین

ساعت در ماه  ۳۳۹بیشترین ساعات آفتابی ماهانه با میانگین منطقه مورچه خورت در 

)آذرماه( ساعت به ماه دسامبر  2۰۸و کمترین ساعات آفتابی با میانگین )مرداد(  آگوست

 ساعت است. ۳222تعلق دارد. میانگین جمع ساالنه ساعات آفتابی 

 رطوبت و بارش:

 مورچه خورت( در 2۰۰2-2۰۱6میانگین ماهانه رطوبت نسبی هوا طبق آمار بلندمدت )

 ۵/۵4درصد و میانگین حداکثر آن  2۳درصد است. میانگین حداقل رطوبت نسبی  6/۳۵

توان گفت در ماههای بارانی و سرد سال میزان نم نسبی کم باشد. به طور خالصه میدرصد می

 ای خرداد، مرداد و تیرماه مقادیر رطوبت نسبی پایین است.ههو بیش باالست و برعکس در ما

مورچه است. مجموع بارش ساالنه آوریل ماه مورچه خورت ترین ماه سال در پرباران

 ۱۹۸ین میزان بارش ساالنه این شهر متر است. قابل توجه است که باالترمیلی ۱2۹ خورت

متر میلی 72ترین میزان بارش ساالنه این شهر هم اتفاق افتاد و پایین 2۰۱2متر در سال میلی

 رخ داده است. 2۰۰۸در سال 

ماه اواخر  از منطقه مورچه خورتبر طبق منحنی آمبروترمیک، طول دوره خشکسالی در 

ماه از سال میزان دما بیشتر از مقدار بارش بوده که  هفتباشد. یعنی می اکتبرتا اول ماه مارس 

  شود.تحت عنوان دوره خشکی مطرح می

روز آن در  ۱4روز در سال است که  ۳6 منطقه مورچه خورتتعداد روزهای بارانی 

  روز در پاییز به ثبت رسیده است. ۱۱روز در تابستان و  ۱روز در بهار،  ۱۰زمستان، 

روز از سال برفی است که بیشترین فراوانی وقوع  4به طور متوسط منطقه مورچه خورت در 

 باشد.را در ماه ژانویه دارا می

 روز در طول سال است. 2تعداد روزهای همراه با رعد و برق مورچه خورت در 



 

 

 باد:

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

باد اغلب از  منطقه مورچه خورتشود. در گیری میمتری از سطح زمین انداره ۱۰تا ارتفاع 

 باشد. متر بر ثانیه می ۳وزش آن در طول سال سرعت وزد که متوسط سمت غرب می

های آماری بلندمدت در بررسیخورت  منطقه مورچهشدیدترین باد وزیده شده در 

 وزیده است.  جنوب غربیبا جهت  2۰۰۹ژانویه ماه متربرثانیه در  24( 2۰۱6-2۰۰2)

روز از سال همراه با گردوخاك است که بیشتر  ۹به طور متوسط  منطقه مورچه خورتدر 

 دهد.در فصل بهار رخ می

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

در طول روز  4تا  ۳بین به طور متوسط  منطقه مورچه خورترگبار شدید و نظایر آنها باشد. در 

 افتد. های آذر و دی اتفاق میدر ماهبیشتر کیلومتر است که  2سال دید افقی مساوی یا کمتر از 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 (2002-2016در فصول مختلف سال ) منطقه مورچه خورتاطالعات اقلیمی 

 فصل

 پارامتر
 پائیز تابستان بهار زمستان

 میزان بارندگی

متر()میلی  
3/47  6/33  4 44

7/36 درصد بارندگی 26 3 3/34

14 تعداد روزهای بارندگی 10 1 11

3 تعداد روزهای برفی 0 0 1

 میانگین رطوبت نسبی

 )درصد(
5/48  2/29  19 6/45

میانگین حداقل رطوبت 

 نسبی)درصد(
31 18 5/12  31

حداکثر رطوبت  میانگین

 نسبی)درصد(
72 5/48  31 66

دمای هوامیانگین   

گراد()درجه سانتی  
7 23 29 3/11

 باالترین دمای هوا

گراد()درجه سانتی  
4/28  6/40  4/42  4/32 

ترین دمای هواپایین  

گراد()درجه سانتی  
4/15-  0 8/8  14-

4/696 مجموع ساعات آفتابی  3/862  968 5/695

51 تعداد روزهای یخبندان 0 0 31 

با  تعداد روزهای همراه

 گردوخاک
6/0  5 3 6/0

تعداد روزهای با توفان 

 رعدو برق
3/0  1 3/0  1/0

تعداد روزهایی با دید 

افقی مساوی یا کمتر 

کیلومتر 2از  

2 3/0  2/0  5

 



 
 

 

 

 (2002-2016در ماههای مختلف سال ) منطقه مورچه خورتاطالعات اقلیمی 

 

 ماه

مجموع  غالب  باد

 ساعت 

 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 )متربرثانیه(

Jan 
270 2 221 2 5 17 79 40 58 9 2/3- 4/3 4/18 4/15- 5/26 

Feb 
270 2 223 1 4 10 74 5/30 49 6/12 1- 6/6 23 11- 5/18 

Mar 
270 3 6/252 1/0 5 7/20 63 23 39 8/17 2/3 7/11 4/28 7- 6 

Apr 
270 3 242 1/0 5 24 63 5/23 38 22 4/8 5/16 33 0 1/0 

May 
270 3 286 0 5/3 4/8 5/50 18 6/29 3/28 3/13 8/22 37 6 0 

Jun 
135 3 334 0 4/0 1 32 13 4/19 4/34 6/18 29 6/40 2/10 0 

Jul 
135 5/3 4/314 0 5/0 3 30 12 18 37 7/21 7/31 5/41 2/14 0 

Aug 
315 3 340 0 2/0 2/0 5/30 12 6/18 7/35 2/19 7/29 4/42 13 0 

Sep 
135 2 5/314 0 5/0 1 34 13 4/20 32 15 6/25 8/36 8/8 0 

Oct 
315 2 277 0 2 4 47 20 30 3/25 5/9 19 4/32 6/1 0 

Nov 
315 2 4/210 1/0 5 7/20 5/71 34 49 6/15 7/2 10 8/25 2/10- 8 

Dec 
315 2 208 1 5 4/19 79 40 58 2/10 5/1- 5 2/20 14- 23 



 
 

 

 

 (2002-2016) ایستگاه مورچه خورتنمودار اقلیمی رژیم دمایی در 

 
 

 

 (2002-2016) ایستگاه مورچه خورتنمودار اقلیمی رژیم فصلی دما در 

 



 

 

 (2002-2016) ایستگاه مورچه خورتهای متحرک دما در نمودار اقلیمی میانگین

 

 (2002-2016) مورچه خورتایستگاه ماهیانه ساعات آفتابی در  نمودار اقلیمی میانگین

 

 



 

 

 (2002-2016) ایستگاه مورچه خورتماهیانه تعداد روزهای یخبندان در  نمودار اقلیمی میانگین

 

 

 

 (2002-2016) ایستگاه مورچه خورتنمودار اقلیمی میزان بارش ماهیانه در 

 

 



 

 

 (2002-2016) ایستگاه مورچه خورتهای متحرک بارش در نمودار اقلیمی میانگین

 

 

 

 

 

 (2002-2016) ایستگاه مورچه خورتماهیانه تعداد روزهای بارانی در  نمودار اقلیمی میانگین

 



 

 

 (2002-2016) ایستگاه مورچه خورتماهیانه تعداد روزهای برفی در  نمودار اقلیمی میانگین

 

 

 

 

 (2002-2016) ایستگاه مورچه خورتماهیانه درصد رطوبت نسبی در  نمودار اقلیمی میانگین

 



 

 

 (2002-2016) ایستگاه مورچه خورتدر  طوفان رعدوبرقماهیانه تعداد روزهای همراه با  نمودار اقلیمی میانگین

 

 

 

 (2002-2016) ایستگاه مورچه خورتماهیانه تعداد روزهای همراه با گردوخاک در  نمودار اقلیمی میانگین

 



 

 

 (2002-2016) ایستگاه مورچه خورتمنحنی آمبروترمیک 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 ( 2002-2016بر حسب متربرثانیه ) مورچه خورتمنطقه غالب گلباد ساالنه باد 

 

 

 

 (2002-2016) مورچه خورتمنطقه ساالنه غالب فراوانی پراکندگی باد درصد 

 درصد 



 

 

 

 ( 2002-2016بر حسب متربرثانیه )در منطقه مورچه خورت غالب باد فصل زمستان گلباد 

 

 

 

 (2002-2016) منطقه مورچه خورتفصل زمستان غالب  دفراوانی پراکندگی بادرصد 

 درصد 



 

 

 

 (2002-2016بر حسب متربرثانیه ) منطقه مورچه خورتغالب گلباد فصل بهار باد 

 

 

  

 (2002-2016) منطقه مورچه خورتفراوانی پراکندگی باد غالب فصل بهار درصد 

 درصد 



 

 

 

 (2002-2016بر حسب متربرثانیه ) منطقه مورچه خورتغالب گلباد فصل تابستان باد 

 

 

 

 

 (2002-2016) منطقه مورچه خورتفصل تابستان غالب فراوانی پراکندگی باد درصد 

 درصد 



 

 

 

 (2002-2016بر حسب متربرثانیه ) منطقه مورچه خورتغالب باد  پاییزگلباد فصل 

 

 

 (2002-2016) منطقه مورچه خورت پاییزفصل غالب فراوانی پراکندگی باد درصد 

 درصد 



 
 

 

 

 

 

 ( 2002-2016بر حسب متربرثانیه ) منطقه مورچه خورتحداکثر گلباد ساالنه باد 

 

 

 

 (2002-2016) منطقه مورچه خورتحداکثر فراوانی پراکندگی باد درصد 

 درصد 


