
. تاس آن اقتصادی و فرهنگی مرکز و ترکیه کشور شهر ترینبزرگ قسطنطنیه یا (İstanbul :استانبولی ترکی به) استانبول

 استانبول و کندمی جدا ازیکدیگر را اروپا و آسیا قاره   دو بسفر تنگه  . دارد قرار مرمره دریای و بسفر تنگه کنار در شهر این

 .است واقع شهر این در خلیج یا طالیی شاخ طبیعی بندر. دارد قرار قاره دو در که است جهان بزرگ شهر تنها

 خارجی گردشگران تعداد لحاظ از همچنین. استشده انتخاب ۰۲۰۲ سال در اروپا فرهنگ پایتخت عنوان به شهر کالن این

 .رودمی شمار به جهان توریستی شهر سومین

 سالیانه بارش میزان. است استانبول هوای و آب ویژگی برفی و بارانی سرد، هایزمستان و مرطوب و گرم هایتابستان

 .است زیاد اغلب نیز رطوبت میزان. است مترمیلی ۰۷۲ میانگین طور به استانبول

 ۹ و( فارنهایت درجه ۶۴) سلسیوس درجه ۷ بین زمستان مختلف هایماه طول در حرارت درجه بیشترین متوسط طور به

 ؛است عادی زمستان فصل طول در هفته دو یا یک برای استانبول در برف بارش. است( فارنهایت درجه ۰۲) سلسیوس درجه

 .دهدمی رخ مارس و دسامبر هایماه بین در بارش این غالبا  . باشد سنگین تواندمی هابارش این از یکی اما

( فارنهایت درجه ۰۰) سلسیوس ۰۰ از روزها حرارت درجه میانگین طور به سپتامبر انتهای تا ژوئن از تابستان هایماه در

 درجه متوسط با ژانویه ماه، سردترین و سلسیوس درجه ۰۲٫۰ حرارت درجه متوسط با ژوئیه ماه، گرمترین. شودمی شروع

( فارنهایت درجه ۰۲۰) سلسیوس درجه ۶۲٫۰ استانبول در شده ثبت حرارت درجه باالترین. است سلسیوس درجه ۰٫۶ حرارت

 .استبوده ۰۹۰۷ سال فوریه در( فارنهایت درجه ۲) سلسیوس درجه ۰۴٫۰- حرارت درجه ترینپائین و ۰۲۲۲ سال آگوست در

 تابستان. دارد ساعت در کیلومتر ۰۷ حدود بادی سرعت( میانگین) متوسط طور به و است بادخیز حدودی تا شهر این

 .دارد وجود باران بارش هم تابستانها چند هر است، فصل ترینخشک

 تمام از درصد ۴۰. استشده برابر ۲ از بیشتر ۰۲۲۰ و ۰۹۰۲ هایسال بین سال ۰۰ طول در بزرگی شهرهای جمعیت

 .کنندمی زندگی آسیایی بخش در درصد ۲۰ به نزدیک و اروپایی بخش در هااستانبولی

 از زیادی تعداد. استشده برآورده مطالعات به توجه با درصدی ۰۲ از بیش لرزش و تکان با جمعیت افزایش ۰۹۰۶ سال در

 محاسبات براساس ۰۲۲۴ و ۰۲۲۰ سال از زیادی تعداد. اندگرفته قرار آمار و سرشماری مورد ۰۲۲۲ سال تا ۰۹۰۷ سال

 .رسید برابر ۰ به ۰۹۰۰ و ۰۹۰۲ هایسال بین استانبول جمعیت. اندشده بینی پیش

. 


