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نمودار اقلیمی رژيم دمايی در نجف آباد ()2003-2014

اقلیم شهرستان نجف آباد:
بر اساس تقسيمبندي گوسن منطقه نجفآباد در اقليمبندي نيمهبياباني شديد قرار گرفته كه هر چه بطرف غرب پيش برويم به اقليم نيمهبياباني ضعيف تغيير
مييابد .اين تقسيمبندي اقليمي ،نجفآباد را در منطقه خشك بسيار گرم با تابستانهاي خشك قرار داده است كه بتدريج و با حركت به سمت غرب به اقليم
نيمهخشك گرم با تابستانهاي خشك تبديل ميشود.
دمای هوا:
بر اساس بررسيهاي آماري بلندمدت ()2003-2014؛ ميانگين ساالنه دماي نجفآباد 18/2درجه سانتيگراد (درجه سلسيوس) ميباشد .در اين شهرستان،
ميانگين دماي هوا در سردترين ماههاي سال در ماه ژانويه  )4درجه سانتيگراد و در گرمترين ماههاي سال در ماه ژوالي  21/2درجه سانتيگراد است.
اختالف دماي گرمترين و سردترين ماه سال  23/6درجه سانتيگراد است .ميانگين حداكثر دماي هوا  23/8درجه سانتيگراد و ميانگين حداقل دماي آن
 9/3درجه سانتيگراد است .در طول دوره آماري  11ساله ،باالترين دماي ثبت شده  41/6درجه سانتيگراد است كه در ماه جوالي سال  2009اتفاق افتاد.
پايينترين دماي ثبت شده 12درجه سانتيگراد زير صفر بوده كه در ژانويه  2008اتفاق افتاده است .تعداد روزهاي يخبندان آن بطور متوسط تقريباً  68روز
در سال است كه  41روز آن درفصل زمستان و  27روز در فصل پاييزاتفاق ميافتد .بيشترين روزهاي يخبندان ساالنه  82روز و كمترين آن  51روز در سال
به ثبت رسيده است .زودرسترين تاريخ شروع يخبندان  29مهر ثبت شده و تاريخ خاتمه آن فروردين ميباشد .در اين شهر ماه ژانويه نسبت به ساير
ماههاي سال داراي تعداد روزهاي يخبندان بيشتري است .در نجفآباد بيشترين ساعات آفتابي ماهانه با ميانگين 344ساعت به ماه آگوست و كمترين

نمودار اقلیمی میانگین ماهیانه درصد رطوبت نسبی در نجف آباد ()2003-2014

ساعات آفتابي ماهانه با ميانگين  215ساعت به ماه نوامبر تعلق دارد .ميانگين جمع ساالنه ساعات آفتابي در شهر نجفآباد  3327ساعت است.

نمودار اقلیمی رژيم فصلی دما در نجف آباد ()2003-2014

رطوبت و بارش:
ميانگين ماهانه رطوبت نسبي هوا طبق آمار بلندمدت ( )2003-2014در نجفآباد  34درصد است .ميانگين حداقل رطوبت نسبي 22درصد و ميانگين
حداكثر آن  52درصد ميباشد .به طور خالصه ميتوان گفت كه در ماههاي باراني و سرد سال ميزان نم نسبي كم و بيش باالست و بر عکس ،در ماههاي
خرداد ،تير و مرداد ميزان رطوبت نسبي بسيار كم است .با توجه به اينکه رژيم بارندگي نجفآباد مديترانهاي است ،لذا فصل بارندگي نجفآباد بر فصل سرد
و اوايل بهار و فصل خشك آن بر فصل تابستان منطبق است .پربارانترين ماه سال در نجفآباد ماه نوامبر ميباشد .بارانهاي تابستاني نجفآباد كه بسيار
ناچيزاست گاه در اثر ناپايداري هاي حاصله از پديده مانسون است كه معموالً بصورت رگباري و پراكنده ميباشد .مجموع بارش ساالنه نجفآباد  159ميلي
متر است .قابل توجه كه باالترين ميزان بارش ساالنه اين شهر  273/8ميليمتر است كه در سال  2006اتفاق افتاد و پايينترين ميزان بارش ساالنه اين شهر
هم  43/1ميليمتر است كه در سال  2008رخ داده است .بر طبق منحني آمبروترميك ،طول دوره خشکسالي در شهر نجفآباد از اول ماه مي (يازدهم
ارديبهشت) تا آخر ماه اكتبر (دهم آبان) ميباشد .يعني شش ماه از سال ميزان دما بيشتر از مقدار بارش بوده كه تحت عنوان دوره خشکي مطرح ميشود.
تعداد روزهاي باراني نجفآباد 41روز در سال است كه  15روز آن در زمستان 12 ،روز در بهار 1 ،روز در تابستان و  13روز آن هم در پاييز به ثبت رسيده
است .در شهرستان نجفآباد به طور متوسط  3روز از سال هوا برفي است كه بيشترين فراواني وقوع را در ماه ژانويه دارا ميباشد.
منحنی آمبروترمیک شهر نجف آباد ()2003-2014

در اين شهر تعداد روزهاي همراه با رعدو برق  2روز در طول سال است .طوفان رعدوبرق از پديدههاي خسارتزاي هواشناسي است و وقوع آن عالوه بر
آنکه منجر به خسارت و زيان و متوقف كردن بعضي از فعاليت هاي اجتماعي اقتصادي ميشود ،معموالً سبب ايجاد ترس و وحشت هم ميگردد.در شهرستان
نجفآباد به طور متوسط در 2روزاز سال طوفان رعد و برق اتفاق ميافتد كه آن هم در فصل بهار ميباشد.
باد:
باد از آثار عمده و مهم فشار هواست كه همواره در هواشناسي سمت و سرعت وزش آن تا ارتفاع 10متري از سطح زمين اندازهگيري ميشود .ميانگين ساالنه
سرعت بادهاي غالب در نجفآباد  4متربرثانيه است .در شهرستان نجفآباد در طول سال جهت وزش بادهاي غالب غرب و جنوب غرب است .در طول فصل
زمستان ،جهت وزش بادهاي غالب نجفآباد غربي ،در بهار شمال غربي ،در تابستان شمال شرقي و در فصل پاييز شمال شرقي ميباشد.
شديدترين باد وزيده شده در نجفآباد در طول دوره آماري( ،)2003-2014داراي جهت جنوبغربي بوده كه در مي  2004با سرعت  24متربرثانيه وزيده
است .در شهرستان نجفآباد به طور متوسط  17روز از سال همراه با گردوخاک است كه بيشتر در فصل بهار اتفاق ميافتد .كاهش ديد افقي ممکن است به
علت وقوع برخي از پديدههاي جوي نظير مه ،گردوخاک ،رگبار شديد و نظاير آنها باشد .ديد افقي و كاهش آن به كمتر از  2كيلومتر ،در امور فرودگاهي و
پرواز هواپيماها بسيار حائز اهميت است .در شهرستان نجفآباد به طور متوسط  6روز در طول سال ديد افقي مساوي يا كمتر از 2كيلومتر است كه در ماههاي
آبان و آذر اتفاق ميافتد.
تهیه شده در :اداره کل هواشناسی استان اصفهان

گلباد ساالنه باد غالب نجف آباد بر حسب متربرثانیه ()2003-2014

