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نمودار اقلیمی میزان بارش ماهیانه در شهرستان سمیرم ()2002-2015

اقلیم شهرستان سمیـرم:

نمودار اقلیمی رژيم دمايی در شهرستان سمیرم ()2002-2015

شهرستان سميرم منطقه اي است كوهستاني و داراي آبوهواي كوهستاني با زمستانهاي سرد و پر برف و تابستانهاي خشك و معتدل .اين شهر يکي از ييالقات
استان اصفهان محسوب ميشود .به علت آبوهواي سرد به اين منطقه سميران گفتهاند كه بعدها به سميرم تبديل شده و به معناي سردسير است .آبوهواي
شهرستان سميرم از تودههاي هواي زمستاني پرفشار آزور در اقيانوس اطلس شمالي كه تروپيکال بوده متاثر ميگردد .به علت كوهستاني بودن منطقه و وجود
ارتفاعات متعدد و همچنين اختالف ارتفاع در نقاط مختلف شهرستان سميرم دما و رطوبت در سطح منطقه ،نوسانات زيادي را نشان ميدهد .بر طبق طبقه بندي
اقليمي كوپن ،آبوهواي شهرستان سميرم معتدل سرد با تابستان خشك و از ديدگاه دكتر مهدي كريمي نيمه مرطوب معتدل با زمستان سرد محاسبه گرديده
است.

دمـای هـوا:
بر اساس بررسيهاي آماري بلندمدت ( 2002-2015ميالدي) ،ميانگين ساالنه دماي سميرم  13/5درجه سانتيگراد است .در شهرستان سميرم ميانگين دماي
هوا در سردترين ماه سال يعني در ماه ژانويه  0/6درجه سانتيگراد و در گرمترين ماه سال كه ماه ژوالي ميباشد 26 ،درجه سانتيگراد است .ميانگين حداكثر
دماي هوا نزديك به  17/7درجه سانتيگراد و ميانگين حداقل دماي آن  13/5درجه سانتيگراد است .اختالف دماي گرمترين و سردترين ماه سال  25/4درجه
سانتيگراد است .در طول اين دوره آماري سيزده ساله ،باالترين دماي ثبت شده  35/2درجه سانتيگراد بود كه در آگوست  2006اتفاق افتاد و پايينترين دماي
ثبت شده هم  17/4درجه سانتيگراد زير صفر بود كه در ژانويه  2014اتفاق افتاده است .تعداد روزهاي يخبندان شهرستان سميرم به طور متوسط  92روز در
نمودار اقلیمی میانگین ماهیانه درصد رطوبت نسبی در شهرستان سمیرم ()2002-2015

طول سال است كه  59روز آن در زمستان و  32روز آن در پاييز و يك روز هم در فصل بهار اتفاق ميافتد .بيشترين تعداد روزهاي يخبندان ساالنه  111روز و
كمترين آن  66روز بوده است .زودرسترين تاريخ شروع يخبندان اواخر مهر و تاريخ خاتمه آن تا اواخر فروردين ماه هم در بعضي از سالها ادامه دارد .در اين

نمودار اقلیمی رژيم فصلی دما در شهرستان سمیرم ()2002-2015

شهر ماههاي ژانويه و دسامبر نسبت به ساير ماههاي سال داراي تعداد روزهاي يخبندان بيشتري است .در سميرم بيشترين ساعات آفتابي ماهانه با ميانگين 350
ساعت در ماه ژوئن و كمترين ساعات آفتابي با ميانگين  214ساعت به ماه فوريه تعلق دارد .ميانگين جمع ساالنه ساعات آفتابي  3344ساعت است.

رطوبـت و بـارش:
ميانگين ماهانه رطوبت نسبي هوا طبق آمار بلندمدت ( )2002-2015در سميرم  32/5درصد است .ميانگين حداقل رطوبت نسبي  23درصد و ميانگين حداكثر
آن  44/5درصد ميباشد .به طور خالصه ميتوان گفت در ماههاي باراني و سرد سال ميزان رطوبت نسبي كم و بيش باالست و برعکس در فصل تابستان مقادير
آن پايين است .پربارانترين ماه سال در سميرم ماه دسامبر است .مجموع بارش ساالنه سميرم  493ميليمتر است .قابل توجه است كه باالترين ميزان بارش
ساالنه اين شهر  669ميليمتر در سال  2006اتفاق افتاد و پايينترين ميزان بارش ساالنه اين شهرستان هم  173ميليمتر در سال  2008رخ داده است.
بر طبق منحني آمبروترميك ،طول دوره خشکسالي در شهرستان سميرم از اوايل ماه آوريل تا اواسط اكتبر ميباشد .يعني حدود ششونيم ماه از سال ميزان دما
بيشتر از مقدار بارش بوده كه تحت عنوان دوره خشکي مطرح ميشود .تعداد روزهاي باراني سميرم  57روز در سال است كه  27روز آن در زمستان 13 ،روز در
بهار 2 ،روز در تابستان و  16روز در پاييز به ثبت رسيده است .در شهرستان سميرم به طور متوسط  19روز از سال برفي است كه بيشترين فراواني وقوع را در
ماه ژانويه دارا ميباشد .در اين شهر تعداد روزهاي همراه با طوفان رعدوبرق  5روز در طول سال است.
منحنی آمبروترمیک شهرستان سمیرم ()2002-2015

بـاد:

گلباد ساالنه باد غالب در شهرستان سمیرم بر حسب متربرثانیه ()2002-2015

باد از آثار عمده و مهم فشار هوا است كه همواره در هواشناسي سمت و سرعت وزش آن تا ارتفاع  10متري از سطح زمين اندارهگيري ،ثبت و گزارش ميگردد.
بادهاي عمومي در منطقه سميرم از جهت وزش در فصل بهار پرتالطم و در فصل پاييز آرامترند .بادهاي محلي كه تاثير شگرفتي بر روي محصوالت كشاورزي و
زراعي و تا حدودي آبوهواي منطقه ميگذارد شامل ,نسيم كوه و دره ،باد چوم ،باد چپ و باد چوقون ميباشد .باد غالب ساالنه در شهرستان سميرم بادهاي جنوب
غربي است .جهت باد غالب شهرستان سميرم در تمامي فصول سال ،جنوب غربي است .در دوره آماري بررسي شده ( )2002-2015ميانگين ساليانه سرعت
وزش باد غالب شهرستان سميرم  3/5متربرثانيه ميباشد .شديدترين باد وزيده شده در سميرم در بررسيهاي آماري بلندمدت ( 40 )2002-2015متربرثانيه
بوده كه در ماه مي  2005وزيده است .در سميرم به طور متوسط  15روز از سال همراه با گردوخاک است كه اغلب در فصل بهار رخ ميدهد .ديد افقي از
پارامترهاي مهم در امور حملونقل و ترابري است و عامل بسياري از تصادفات جادهاي ميباشد .كاهش ديد افقي ممکن است به علت وقوع برخي از پديدههاي
جوي نظير مه ،گردوخاک ،رگبار شديد ،كوالک برف و نظاير آنها باشد .در شهرستان سميرم به طور متوسط  17روز در طول سال ديد افقي مساوي يا كمتر از 2
كيلومتر است كه بيشتر در ماه دي اتفاق ميافتد.
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