اقلیم شهرستان کاشان:
اداره کل هواشناسی
اصفهان

بطور کلی شهرستان کاشان به دلیل تاثیرپذیری شدید از کویر مرکزی ایران دارای اقلیم خشک است .کاشان بر اساس طبقهبندی اقلیمی دومارتن دارای اقلیم

استانداری اصفهان
فرمانداری ویژه کاشان

فراخشک معتدل است و بر اساس طبقهبندی اقلیمی کوپن دارای اقلیم گرم و بیابانی و با روش آمبرژه دارای اقلیم خشک سرد و با روش سلیانینوف دارای
اقلیم بیابانی است.
دمای هوا:
بر اساس بررسيهاي آماري بلندمدت ()1967-2014؛ ميانگين ساالنه دماي کاشان 19/7درجه سانتيگراد (درجه سلسيوس) ،در شهرستان کاشان ميانگين
دماي هوا در سردترین ماههاي سال در ماه ژانویه ( )4/8درجه سانتيگراد و در گرمترین ماههاي سال در ماه ژوالي  34درجه سانتيگراد است .ميانگين
حداکثر دماي هوا  26/2درجه سانتيگراد و ميانگين حداقل دماي آن  12/1درجه سانتيگراد است .اختالف دماي گرمترین و سردترین ماه سال 29/2
درجه سانتيگراد است .در طول این دوره آماري  47ساله باالترین دماي ثبت شده  48درجه سانتي گراد است که در ماه جوالي سالهاي  1970و 1976
اتفاق افتاد .پایينترین دماي ثبت شده  17درجه سانتيگراد زیر صفر بوده که در ژانویه  2008اتفاق افتاده است.
تعداد روزهاي یخبندان آن بطور متوسط تقریباً  42روز در سال است که  28روز آن در زمستان و  13روز در پایيز و  1روز آن هم در فصل بهار اتفاق
ميافتد .بيشترین روزهاي یخبندان در سال  71روز و کمترین آن  14روز در سال به ثبت رسيده است .زودرسترین تاریخ شروع یخبندان آبان و تاریخ
خاتمه آن فروردین ميباشد .در این شهر ماه جوالي نسبت به سایر ماههاي سال داراي تعداد روزهاي یخبندان بيشتري است .در کاشان بيشترین ساعات
آفتابي ماهانه با ميانگين  327/5ساعت به ماه آگوست و کمترین ساعات آفتابي ماهانه با ميانگين  166/5ساعت به ماه دسامبر تعلق دارد .ميانگين جمع

نمودار اقلیمی میزان بارش ماهیانه در کاشان ()1967-2014

ساالنه ساعات آفتابي در شهر کاشان  2942ساعت است.

نمودار اقلیمی رژيم دمايی در کاشان ()1967-2014

رطوبت و بارش:
ميانگين ماهانه رطوبت نسبي هوا طبق آمار بلندمدت ( )1967-2014در کاشان  40درصد است .ميانگين حداقل رطوبت نسبي 27درصد و ميانگين حداکثر
آن  56/4درصد مي باشد .به طور خالصه ميتوان گفت که در ماههاي باراني و سرد سال ميزان نم نسبي کم و بيش باالست و بر عکس ،در ماههاي خرداد،
تير و مرداد ميزان رطوبت نسبي بسيار کم است .در این ماهها خشکي هواي کاشان بسيار زیاد است و این امر بيش از هر چيز در نتيجه نزدیکي به بيابانهاي
مرکزي و وزش بادهاي گرم مناطق مجاور است که رطوبت هوا را به خود جذب مي کند .با توجه به اینکه رژیم بارندگي کاشان مدیترانهاي است لذا فصل
بارندگي کاشان بر فصل سرد و اوایل بهار و فصل خشک آن بر فصل تابستان منطبق است .پرباران ترین ماه سال در کاشان ماه مارس مي باشد .بارانهاي
تابستاني کاشان که بسيار ناچيز است گاه در اثر ناپایداري هاي حاصله از تقابل هواي نفوذ کرده از سمت شمالي البرز با هواي کویري جنوب البرز صورت
ميگيرد که معموالً بصورت رگباري و پراکنده ميباشد .مجموع بارش ساالنه کاشان  136/5ميليمتر است .قابل توجه است که باالترین ميزان بارش ساالنه
این شهر  259/5ميليمتر است که در سال  1972اتفاق افتاد و پایينترین ميزان بارش ساالنه این شهر هم  45ميليمتر است که در سال  1973رخ داده
است .بر طيق منحني آمبروترميک ،طول دوره خشکسالي در شهر کاشان از اول ماه مي (یازدهم اردیبهشت) تا آخر ماه اکتبر (دهم آبان) مي باشد .یعني
شش ماه از سال ميزان دما بيشتر از مقدار بارش بوده که تحت عنوان دوره خشکي مطرح مي شود .تعداد روزهاي باراني کاشان  41روز در سال است که 18
روز آن در زمستان 11 ،روز در بهار 1 ،روز در تابستان و  11روز آن هم در پایيز به ثبت رسيده است .در شهرستان کاشان به طور متوسط  5روز از سال هوا
نمودار اقلیمی میانگین ماهیانه درصد رطوبت نسبی در کاشان ()1967-2014

نمودار اقلیمی رژيم فصلی دما در کاشان ()1967-2014

برفي است که بيشترین فراواني وقوع را در ماه ژانویه دارا ميباشد.
در این شهر تعداد روزهاي همراه با رعدو برق  3روز در طول سال است .طوفان رعدو برق از پدیدههاي خسارتزاي هواشناسي است و وقوع آن عالوه بر
آنکه منجر به خسارت و زیان و متوقف کردن بعضي از فعاليت هاي اجتماعي اقتصادي ميشود ،معموالً سبب ایجاد ترس و وحشت هم ميگردد .در شهرستان
کاشان به طور متوسط در  2روز سال طوفان رعد و برق اتفاق ميافتد که آن هم در فصل بهار ميباشد.

60

35

50

30

باد:

25

از عوامل مؤثر در آب و هواي کاشان بادهاي محلي است که عبارتند از :باد شمال ،باد سام ،باد قبله ،باد شهریاري و طوفان سياه که اکثراً در مواقع گرم سال و

دوره مرطوب

40
30

دوره خشک

20
15

20

دما

بارش

دوره مرطوب

اغلب از کویر به سوي کاشان مي وزند .بادهاي شمال و شهریاري از شمال غربي باعث لطافت هوا در کوهپایه هاي قمصر و بيدگل مي شوند.
ميانگين ساالنه سرعت بادهاي غالب در کاشان  1متربرثانيه است .در شهرستان کاشان در طول سال جهت وزش بادهاي غالب شمال شرقي است .در طول
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شدیدترین باد وزیده شده در کاشان در طول دوره آماري ( ،)1967-2014داراي جهت جنوب غربي بوده که در ژوئن  1984با سرعت  30متربرثانيه

دما

منحنی آمبروترمیک شهرکاشان ()1967-2014
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فصل زمستان ،جهت وزش بادهاي غالب کاشان غربي ،در بهار شمال غربي ،در تابستان شمال شرقي و در فصل پایيز شمال شرقي مي باشد.

در شهرستان کاشان به طور متوسط  5روز از سال همراه با گرد و خاک است که بيشتر در فصل بهار اتفاق ميافتد.
کاهش دید افقي ممکن است به علت وقوع برخي از پدیده هایجوي نظير مه ،گردوخاک ،رگبار شدید و نظایر آنها باشد .دید افقي و کاهش آن به کمتر از 2

گلباد ساالنه باد غالب کاشان بر حسب متر برثانیه ()1967-2014

کيلومتر ،در امور فرودگاهي و پرواز هواپيماها بسيار حائز اهميت است .در شهرستان کاشان به طور متوسط  2روز در طول سال دید افقي مساوي یا کمتر از 2
کيلومتر است که در ماههاي آذر و دي اتفاق ميافتد.
تهیه شده در :اداره تحقیقات هواشناسی کاربردی .اداره کل هواشناسی اصفهان

