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نمودار اقلیمی میزان بارش ماهیانه در شهرستان خوانسار ()2005-2015

اقلیم شهرستان خوانسـار:

نمودار اقلیمی رژيم دمايی در شهرستان خوانسار ()2005-2015

به علت ارتفاع زياد اين شهر از سطح دريا ،هوا در تابستان معتدل و زمستان نسبتاً سرد است .به همين دليل داراي شرايط ييالقي است .وجود چشمههاي آب
فراوان و باغات سرسبز شرايط بسيار مساعدي براي جذب توريسم فراهم نموده است .بهار خوانسار با شکوفه زدن درختان ،تابستان معتدل و خنک و پاييز نيز با
هفت رنگ شدن طبيعت ،زيبايي خاص خود را دارند .در زمستان سرماي نسبتاً زياد آن دلنشين و همراه با ريزش انبوه برف است .بر اساس طبقهبندي اقليمي
آمبرژه داراي اقليم نيمه خشک و سرد و با روش دومارتن داراي اقليم سرد و نيمه خشک است.

دمای هـوا:
بر اساس بررسيهاي آماري بلندمدت ( 2005-2015ميالدي) ،ميانگين ساالنه دماي خوانسار  13/4درجه سانتيگراد است .در شهرستان خوانسار ميانگين دماي
هوا در سردترين ماه سال يعني در ماه ژانويه  0/2درجه سانتيگراد و در گرمترين ماه سال که ماه ژوالي ميباشد 26/6 ،درجه سانتيگراد است .ميانگين حداکثر
دماي هوا نزديک به  17/6درجه سانتيگراد و ميانگين حداقل دماي آن  7درجه سانتيگراد است .اختالف دماي گرمترين و سردترين ماه سال  26/4درجه
سانتيگراد است .در طول اين دوره آماري ده ساله ،باالترين دماي ثبت شده  35/6درجه سانتيگراد بود که در ژوالي و آگوست  2013و  2006اتفاق افتاد و
پايينترين دماي ثبت شده هم  20/4درجه سانتيگراد زير صفر بود که در ژانويه  2008اتفاق افتاده است .تعداد روزهاي يخبندان شهرستان خوانسار به طور
متوسط  91روز در طول سال است که  56روز آن در زمستان و  2روز آن در فصل بهار و  33روز آن در پاييز رخ ميدهد.
نمودار اقلیمی میانگین ماهیانه درصد رطوبت نسبی در شهرستان خوانسار ()2005-2015

بيشترين تعداد روزهاي يخبندان ساالنه  105روز و کمترين آن  46روز بوده است .زودرسترين تاريخ شروع يخبندان مهرماه و تاريخ خاتمه آن تا ارديبهشت
ماه هم در بعضي از سالها ادامه دارد .در اين شهر ماه ژانويه نسبت به ساير ماههاي سال داراي تعداد روزهاي يخبندان بيشتري است .در خوانسار بيشترين ساعات

نمودار اقلیمی رژيم فصلی دما در خوانسار ()2005-2015

آفتابي ماهانه با ميانگين  327/5ساعت در ماه ژوئن و کمترين ساعات آفتابي با ميانگين  169/4ساعت به ماه فوريه تعلق دارد .ميانگين جمع ساالنه ساعات
آفتابي  2885ساعت است.

رطوبت و بـارش:
ميانگين ماهانه رطوبت نسبي هوا طبق آمار بلندمدت ( )2005-2015در خوانسار  35درصد است .ميانگين حداقل رطوبت نسبي  25/6درصد و ميانگين حداکثر
آن  49درصد ميباشد .به طور خالصه ميتوان گفت در ماه هاي باراني و سرد سال ميزان رطوبت نسبي کم و بيش باالست و برعکس در فصل تابستان مقادير آن
پايين است .پربارانترين ماه سال در خوانسار ماه مارس و آوريل است .مجموع بارش ساالنه خوانسار  386/5ميليمتر است .قابل توجه است که باالترين ميزان
بارش ساالنه اين شهر  525/4ميليمتر در سال  2006اتفاق افتاد و پايينترين ميزان بارش ساالنه اين شهرستان هم 194ميليمتر در سال  2008رخ داده است.
بر طبق منحني آمبروترميک ،طول دوره خشکسالي در شهرستان خوانسار از اواسط ماه مي تا آخر ماه اکتبر ميباشد .يعني حدود پنج ماه از سال ميزان دما بيشتر
از مقدار بارش بوده که تحت عنوان دوره خشکي مطرح ميشود .تعداد روزهاي باراني خوانسار  76روز در سال است که  28روز آن در زمستان 20 ،روز در بهار،
 5روز در تابستان و  23روز در پاييز به ثبت رسيده است .در شهرستان خوانسار به طور متوسط  26روز از سال برفي است که بيشترين فراواني وقوع را در
ماههاي ژانويه ،فوريه و دسامبر دارا ميباشند .در اين شهر تعداد روزهاي همراه با طوفان رعدوبرق  10روز در طول سال است.
منحنی آمبروترمیک شهرستان خوانسار ()2005-2015

بـاد:

گلباد ساالنه باد در شهرستان خوانسار بر حسب متربرثانیه ()2005-2015

باد از آثار عمده و مهم فشار هوا است که همواره در هواشناسي سمت و سرعت وزش آن تا ارتفاع  10متري از سطح زمين اندارهگيري ،ثبت و گزارش ميگردد.
باد غالب در شهرستان خوانسار بادهاي جنوب شرقي است.
در دوره آماري بررسي شده ( )2005-2015ميانگين ساليانه سرعت وزش بادهاي خوانسار  3متربرثانيه ميباشد .شديدترين باد وزيده شده در خوانسار در
بررسيهاي آماري بلندمدت ( 31 )2005-2015متربرثانيه بوده که در روز دوازدهم بهمن ماه سال  1386با جهت شمالغربي وزيده است.
در خوانسار به طور متوسط  13روز از سال همراه با گردوخاک است که اغلب در فصل بهار رخ ميدهد.
ديد افقي از پارامترهاي مهم در امور حمل و نقل و ترابري است و عامل بسياري از تصادفات جادهاي ميباشد .کاهش ديد افقي ممکن است به علت وقوع برخي از
پديدههاي جوي نظير مه ،گردوخاک ،رگبار شديد و نظاير آنها باشد .در شهرستان خوانسار به طور متوسط  13روز در طول سال ديد افقي مساوي يا کمتر از 2
کيلومتر است که بيشتر در ماه دي اتفاق ميافتد.
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