
 
 

 

 

 
 اداره کل هواشناسی استان اصفهان

 

 

 

 

 

 

 
 

 اردیبهشت

5139  



1 

 

 : فریدنشهرستان 

منطقه ای که امروزه فریدن  .باشدمی بکر و هوای پاک با طبیعت معروف به شهرستانی شهرستان فریدن

تاکن، پرتیکان، تاکن و پریشود در تاریخ باستان به نامهای پاراتاکن، پارتکان، پاراتاکین، پرکان، پارهنامیده می

و درستی در دست نیست  شده است ولیکن برای این نامها معنای دقیقفریدون، فریذین و فریدن نامیده می

و تنها مناسب آنها، نام فریدون پادشاه ایران باستان است. خاصه این که در دوره هخامنشیان این منطقه از 

ای که ایاالت مهم و آباد ایران بوده و بخشی از تمدن هخامنشیان از این منطقه آغاز گشته است و تنها جاده

کرده است. در زمان کرده از این منطقه عبور مینشیان وصل میپایتخت زمستانی هخام ،آپادانا را به شوش

فریدن ساکن  صفویان شاه عباس ارمنیان را از ارمنستان کوچ داده و در برخی از مناطق ایران از جمله در

منطقه قفقاز، گروهی از گرجیان از گرجستان بدین  همچنین به خاطر شباهت جغرافیایی این منطقه با. نمود

به « داران» زمان قاجار در .انداز این رو فریدن را یک سرزمین و شش قوم نامیده. داده شدند منطقه کوچ

  . ردیدگعنوان مرکزیت فریدن انتخاب 

دارای واقع شده و اصفهان شهر کیلومتری غرب  ۱۴۰فاصله شهرستان فریدن به مرکزیت شهر داران در 

های گلپایگان و شهرستان از طرف شمال به شهرستان این. باشدکیلومتر مربع مساحت می ۲۲۰۰حدود 

از طرف جنوب به شهرستان چادگان و استان چهار محال ، از طرف شرق به شهرستان تیران و کرون، خوانسار

ای در منطقهداران باشد. و بختیاری و از طرف غرب به استان لرستان و شهرستان الیگودرز محدود می

 های حومه به زباناست ولی آبادی فارسیقرار دارد. زبان مردم شهر  زاگرسهای کوهستانی از رشته کوه

قسمت اعظم آن در حوزه  است. ایرانترین و سردترین شهرهای کنند. داران یکی از مرتفعنیز تکلم می ترکی

رود واقع گردیده است و بر اساس بررسی بعمل آمده یز زاینده رود و قسمت دیگر در حوزه آبخیز قمآبخ

دامداری در این منطقه از رونق  .باشدهکتار می ۱۶۰۰۰۰میزان مساحت مراتع شهرستان فریدن حدود 

لبنیات به شهر اصفهان زیادی برخوردار بوده و همه ساله شمار زیادی دام زنده برای ذبح، گوشت، پوست و 

   صادر گردیده و لبنیات آن فراوان و سرشناس است.

ای، حبوبات و... است. زمینی، گندم، جو، یونجه، غالت، نباتات علوفههای کشاورزی سیبترین فرآوردهمهم

 گردد. زمینی، از فریدن به دیگر نقاط صادر میهمه ساله هزاران تن سیب

کند و سطح زیر کشت این محصول زمینی کشور را تامین میم کل سیبشهرستان فریدن حدود یک شش

بر  نفر 797۴۳جمعیت این شهر بالغ بر  .باشدتن در هکتار می ۲۵تا  ۲۳هکتار با عملکرد  ۲۱۰۰۰حدود 

 باشد. می ۱۳9۰اساس سرشماری سال 

 های طبیعی:ویژگی

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A7%DA%AF%D8%B1%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A7%DA%AF%D8%B1%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
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محاصره نموده است از جمله کوه  ای است کوهستانی که اطراف آن را کوههای مرتفعفریدن منطقه

باشد و داالنکوه که در شرق شهرستان فریدن واقع و چون فردون در جنوب منطقه که از انشعابات زاگرس می

چادگان حایل است و گلستان کوه که در شمال و بین  شهرستاندیواری بین داران مرکز شهرستان و 

یان و سنگالخی بوده ولی با وجود این کوههای جنوبی از باشد، اغلب کوههای فریدن عرخوانسار و فریدن می

کوهستانی بودن منطقه و ارتفاع زیاد آن از سطح دریا موجب ریزش . پوشش گیاهی خوبی برخوردار است

مراتع سرسبز  بارندگی، بویژه بصورت برف گشته که خود در سر سبزی و رویش گیاهان مختلف مؤثر است و

شود. پوشش ه همین عوامل باعث جذب دامداران ایل بختیاری به منطقه میآورد کو خرمی را بوجود می

 .دهندتشکیل میو ... و درختان پراکنده بلوط  ، گیاهان داروییگیاهی منطقه را گون، گز، کرفس کوهی

منابع آب  . رود در این شهرستان قرار گرفته استفریدن سرچشمه نعمت اصفهان است زیرا منبع زاینده

های جاری آن شامل آب. گرددهای زیرزمینی تقسیم میآب و سطحی و  فریدن به دو دسته آبهای جاری

رود نیز در فریدن تاسیس و میزان آبگیری آن ریزد. سد زایندهرود میبه سد زاینده کهرود های زایندهرودخانه

 . باشدمترمکعب آب میمیلیون ۱۴۵۰معادل 

 در شهرستان زاگرس کوهستان شرقی شاهانکوه در حاشیه شاهانکوه فریدن: رشته فریدن: های طبیعیاذبهج

 جنوب کیلومتری ۲۰فاصله در ارتفاع متر ۴۰۴۰ با شاهانکوه نام به آنقله  . بلندتریناست شده فریدن واقع

   .است شده واقع شهر فریدون غربی

 شده واقع فریدن شهرستان از داران غربی جنوب کیلومتری ۵۴ در فاصله ونیزان کوه فریدن: ونیزان کوه

 زیر را مربع کیلومتر ۲۰۰ وسعت به ایپهنه جنگلی نیمه کوه این. است متر ۳۲۰۱ کوه این ارتفاع. است

  .است قرار داده پوشش

 . پالژها و تأسیساتاست قرار گرفته آبادچی نیکوهستا سد در ناحیه رود فریدن: اینسد زاینده دریاچه

سد  این نیز در دریاچه و ماهیگیری قایقرانی گیرد و امکاناتقرار می مسافران مورد استفاده نیز آن اطراف

  وجود دارد.

ن ترین گردشگاههای اهالی شهرستارود که یکی از زیباترین رودهای ایران است، از مهمسواحل زاینده

   آید.فریدن به شمار می

اولین یخبندان  فرونشست زمین،خشکسالی، سیل،  :عبارتند ازفریدن شهرستان له بالیای طبیعی از جم

 گردوغبار. و پاییزه زودرس

 

 :منابع

 سازمان هواشناسی کشور۱۳8۰هان،وژه اقلیم و گردشگری در استان اصفگزارش پر ،. 
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  ،گزارش پروژه اطلس بالیای طبیعی اقلیمی استان اصفهان، کمیته فرعی بالیای اداره کل هواشناسی استان اصفهان

 .جوی و اقلیمی استان

  ،چاپ اول، انتشارات دانشگاه اصفهان۱۳8۱شفقی. سیروس، جغرافیای اصفهان ،. 

 .فهان، گزارش یکم، سازمان برنامه و بودجه استان اص۱۳7۶همایون، جغرافیای طبیعی استان اصفهان، دیماه  ناطقی. 

 شرکت چاپ و نشر ایران۱۳۶۶، زمستان ۲دبیران گروههای آموزشی جغرافیای استانها، جغرافیای کامل ایران، جلد ،. 

  اداره کل هواشناسی استان اصفهان، طرح مطالعات گسترش ایستگاههای هواشناسی استان اصفهان، کمیته فرعی

 .بالیای جوی و اقلیمی استان

 

 http://fa.wikipedia.org 

 http://fereydan.gov.ir 

 http://Isfahanportal.ir 

 

 

 در استان اصفهان فریدنجغرافیایی شهرستان نقشه موقعیت 

 
 

  فریدن شهرستاننقشه موقعیت جغرافیایی ایستگاههای هواشناسی در 

http://fa.wikipedia.org/
http://fereydan.gov.ir/
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 :دارانایستگاه هواشناسی 

. هجری شمسی شروع به ثبت اطالعات پارامترهای جوی نمود ۱۳۶7 ایستگاه هواشناسی داران در سال

 ۱8گرینویچ لغایت  ۰۲بار اقدام به گزارش وضعیت جوی کرده که از ساعت  ۱9 روزاین ایستگاه در شبانه

باشد در هر ماه در حدود سه ساعت به سه ساعت  می مابقی به صورتساعت و ه گرینویچ به صورت ساعت ب

 .شودگزارش  انجام می 79۲۰در هر سال در حدود  گزارش و ۶۶۰

یک ایستگاه سینوپتیک به نام دارای  شهرستان فریدن .های مرجع می باشدایستگاه داران جزو ایستگاه

جان بوده که در شبانه روز سه بار یسینگرد و باد ،دامنههای به نام یژسه ایستگاه کلیماتولوایستگاه داران و 

اقدام به ثبت پارامترهای جوی نموده و پس از ثبت در دفاتر مخصوص در پایان هر ماه میالدی در فرمهای 

وری به اداره کل هواشناسی اصفهان ارسال آبه ایستگاه داران ارسال کرده که پس از جمع مخصوص ثبت و

باد گل آدولت  ،کلبعلی ،سواران ،ازناوله ،بوئین میاندشت ،سنجی افوسایستگاه باران 7ی گردد و دارامی

 . ایستگاه هواشناسی داران در قسمت شمال غربی شهر داران واقع شده است. باشدرزوه میو  سفید

جعبه  الکتریکی، بادنمای فشارنگار، ای،جیوه فشارسنج در ایستگاه عبارتند از: ادوات هواشناسی موجود

 طشت تبخیر و بادنگار مکانیکی دومتری، نگار،رطوبت دمانگار، نگار،آفتاب سنج،باران نگار،باران اسکرین،

دماسنج ، های اعماق خاکدماسنج حداکثر، حداقل وهای دماسنج تر، خشک و هایدماسنج متعلقات آن،

 و ایستگاه هواشناسی تمام خودکار. حداقل زمین

 باشد:به شرح ذیل می دارانایستگاه هواشناسی مشخصات 
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 ESEDکد بین المللی :  

 متر از سطح دریا        ۲۲9۰ :ارتفاع ایستگاه                           ۴۰787 شماره ایستگاه: 

 o ۲۳ 9َ۵ عرض جغرافیایی:                         o۰۵ ۴َ۲ طول جغرافیایی: 

 .داراناداره هواشناسی داران، بلوار نواب صفوی، آدرس: 

 ۴۵۴۲۳۲۲۳شماره نمابر:           ۰۳۱-۴۵۴۲۶۲۲۳شماره تلفن: 

 www.Daranmet.ir :سایتآدرس 
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 فریدنشهرستان سنجی بارانشناسی و اقلیم هایمشخصات ایستگاه

یستگاها آدرس یمتصد نام   
 سال

یستاس  

 ارتفاع

 )متر(

 عرض

یاییجغراف  

 

  طول

یاییجغراف   

 

یستگاها کد م ایستگاهنا  یفرد   

شناسیفریدن، روستای دامنه، ایستگاه اقلیم ۱97۱ صدیقه عبداللهی  ۲۳۰۰ ۳۳o  ۰۱َََ ۵۰o  ۲9َََ ۲۰۱۵۰ شناسی دامنهاقلیم  ۱

شناسیایستگاه اقلیمفریدن، روستای سینگرد،  ۱97۵ سید نوراله موسوی  ۲۱۶9 ۳۲o ۴7َََ ۵۰o ۲۶ََ ۲۰۱۲8 شناسی سینگرداقلیم  ۲

شناسیفریدن، روستای بادیجان، ایستگاه اقلیم ۱97۵ محمدقلی افشاری  ۲۳۰۰ ۳۳o ۰۵َََ ۵۰o ۲۰َََ ۲۰۱۵۲ شناسی بادیجاناقلیم  ۳ 

سنجیفریدن، روستای افوس، ایستگاه باران ملکیاکبر    ۲۰۰۱ ۲۵۰۰ ۳۳o ۰۲ََ ۵۰o ۰۶ََ ۳۱۱۱۰7  ۴ افوس

سنجیفریدن، روستای ازناوله، ایستگاه باران ۱9۶8 محمد حبیبی  ۲۴۰۰ ۳۳o ۰۶َ ۵۰o ۰7ََ ۳۱۱۱۰8  ۵ ازناوله

سنجیفریدن، بوئین میاندشت، ایستگاه باران ۲۰۰۱ خلجی  ۲۴۲۵ ۳۳o ۰۴ََ ۵۰o ۱۰ََ ۳۱۱۰88 ۶ بوئین میاندشت

سنجیروستای سواران، ایستگاه بارانفریدن،  ۱97۵ غالمرضا بهارلویی  ۲۲۰7 ۳۲o ۵۲ََ ۵۰o ۲۲ََ ۳۱۱۱۱7 7 سواران

سنجیفریدن، روستای کلبعلی، ایستگاه باران قاییآحسن    ۱97۵ ۲۳۵۰ ۳۲o ۴8ََ ۵۰o ۴۳ََ ۳۱۱۰78 8 کلبعلی
-فریدن، روستای دولت آباد گل سفید، ایستگاه باران

 سنجی
ارپناهیغالمرضا   ۲۰۰۱ ۲۳۲۰ ۳۲o ۲۶َََ ۵۰o ۲۴َََ ۳۱۱۱۲۴ باد گل سفیدآتدول  9 

سنجیفریدن، روستای رزوه، ایستگاه باران ۱97۵ حسن صالحی  ۲۲۳۰ ۳۲o ۵۰ََ ۵۰o ۳۴ََ ۳۱۱۱۲۱ ۱۰ رزوه
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 :نمنطقه فریداقلیم 

سلسله جبال زاگرس در این  های اصلیای کوهستانی و مرتفع است بخشی از کوهمنطقه فریدن 

سرد  و بسیار های طوالنیهای معتدل و زمستاناین شهرستان دارای تابستان. شهرستان قرار دارند

منطقه فریدن اصفهان به علت موقعیت جغرافیایی خود دارای طیفی از تقسیمات اقلیمی است . است

بارات، بندی اقلیمی اساس طبقه برمرطوب ، نیمهبندی دومارتنبر اساس طبقه خشککه شامل: نیمه

با روش مرطوب با تابستان معتدل و زمستان بسیار سرد ، نیمهبا روش آمبرژهخشک خیلی سرد نیمه

 است.استپ جنگلی با روش اقلیمی ایوانف دکتر کریمی و دارای اقلیم 

 دمای هوا:

درجه  ۱۱ دارانساالنه (، میانگین دمای ۱99۲-۲۰۱۵های آماری بلندمدت )بر اساس بررسی

درجه  8باشد به می ژانویهکه  میانگین دمای هوا در سردترین ماهشهر داران در است.  گرادسانتی

 رسد. میگراد درجه سانتی ۳۱است به ماه ژوالی که سال  ماه در گرمترین و زیر صفر گرادسانتی

      درجه  ۴/۴گراد و میانگین حداقل دمای آن درجه سانتی ۵/۱7میانگین حداکثر دمای هوا 

 گراد است.درجه سانتی ۱/۲۳گراد است. اختالف دمای گرمترین و سردترین ماه سال سانتی

 ۲۰۱۳گراد بود که در ژوالی درجه سانتی ۴/۳۶در طول این دوره آماری باالترین دمای ثبت شده 

اتفاق  ۲۰۱۳گراد زیر صفر بوده که در ژانویه درجه سانتی ۶/۲۴ترین دمای ثبت شده اتفاق افتاد. پایین

 افتاده است. 

روز آن  ۳روز آن در زمستان و  7۱روز است که  ۱۱۳تعداد روزهای یخبندان آن به طور متوسط 

بود که در روز  ۱۳۱ ساالنه دهد. بیشترین روزهای یخبندان روز آن در پاییز رخ می ۳9در فصل بهار و 

 وقوعترین تاریخ زودرسرخ داد.  ۱998که در سال  روز بود 8۵و کمترین آن اتفاق افتاد  ۲۰۱۱سال 

ترین تاریخ خاتمه آذرماه است. زودرس ۱۴ترین آن در این شهرستان سوم مهرماه و دیررسیخبندان 

 ه است. ماه ثبت شداردیبهشت ۲۰ترین خاتمه یخبندان اسفندماه و دیررس ۲۱یخبندان 

ساعت در ماه ژوئن و کمترین ساعات  ۳۴۱بیشترین ساعات آفتابی ماهانه با میانگین شهر داران در 

 ۳۱۶۰ساعت به ماه دسامبر تعلق دارد. میانگین جمع ساالنه ساعات آفتابی  ۱97آفتابی با میانگین 

 ساعت است.

 رطوبت و بارش:

درصد است.  ۴۲ داران( در ۱99۲-۲۰۱۵)میانگین ماهانه رطوبت نسبی هوا طبق آمار بلندمدت 

باشد. به طور خالصه درصد می ۶۰درصد و میانگین حداکثر آن  ۲۶میانگین حداقل رطوبت نسبی 
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ای ههتوان گفت در ماههای بارانی و سرد سال میزان نم نسبی کم و بیش باالست و برعکس در مامی

 است. خرداد، مرداد و تا حدی تیرماه مقادیر رطوبت نسبی پایین

متر است. میلی    7/۳۳۶ داراناست. مجموع بارش ساالنه  مارسماه  دارانترین ماه سال در پرباران

اتفاق افتاد و  ۲۰۰۶متر در سال میلی 8/۵۵۶قابل توجه است که باالترین میزان بارش ساالنه این شهر 

 داده است. رخ ۲۰۰8متر در سال میلی۱۵۰ترین میزان بارش ساالنه این شهر هم پایین

تا اول ماه آوریل ماه اواخر  از دارانبر طبق منحنی آمبروترمیک، طول دوره خشکسالی در شهر 

ماه از سال میزان دما بیشتر از مقدار بارش بوده که تحت عنوان دوره خشکی  پنجباشد. یعنی می اکتبر

  شود.مطرح می

روز در بهار،  ۱۵روز آن در زمستان،  ۲۵روز در سال است که  ۶۰داران شهر تعداد روزهای بارانی 

  روز در پاییز به ثبت رسیده است. ۱8روز در تابستان و  ۲

روز از سال برفی است که بیشترین فراوانی وقوع را در ماه ژانویه  ۳۰به طور متوسط شهر داران در 

 باشد.دارا می

 روز در طول سال است. ۱۰تا  9در این شهر تعداد روزهای همراه با رعد و برق بین 

 باد:

باد از آثار عمده و مهم فشار هوا است که همواره در هواشناسی سمت و سرعت وزش آن تا ارتفاع 

وزد که غربی میشمال باد اغلب از سمت شهر داران شود. در گیری میمتری از سطح زمین انداره ۱۰

 باشد. متر بر ثانیه می ۲/۲وزش آن در طول سال سرعت متوسط 

متربرثانیه  ۳۳( ۱99۲-۲۰۱۵های آماری بلندمدت )در بررسی دارانشدیدترین باد وزیده شده در 

 وزیده است. ی با جهت شمال ۲۰۱۵ماه می در 

روز از سال همراه با گردوخاک است که بیشتر در فصل بهار  7تا  ۶به طور متوسط شهر داران در 

 دهد.رخ می

های جوی نظیر مه، گرد و خاک، رگبار علت وقوع برخی از پدیدهکاهش دید افقی ممکن است به 

 ۲روز در طول سال دید افقی مساوی یا کمتر از  ۱7به طور متوسط  دارانشدید و نظایر آنها باشد. در 

 افتد. های آذر و دی اتفاق میدر ماهبیشتر کیلومتر است که 
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 (۱99۲-۲۰۱۵مختلف سال ) در فصولشهر داران اطالعات اقلیمی 

 فصل

 پارامتر
 پائیز تابستان بهار زمستان

 میزان بارندگی

متر()میلی  
۲/۱۵۴  7/7۲  ۶/۴  ۱۰۵

۴۶ درصد بارندگی ۲۲ ۱ ۳۱

۲۵ تعداد روزهای بارندگی ۱۵ ۲ ۱8

۲۰ تعداد روزهای برفی ۲ ۰ 8

 میانگین رطوبت نسبی

 )درصد(
8/۵۶  ۴/۳۶  9/۲۳  ۱/۵۰

رطوبت میانگین حداقل 

 نسبی)درصد(
7/۳8  ۲/۲۰  ۱/۱۳  7/۳۱

حداکثر رطوبت  میانگین

 نسبی)درصد(
7۵ ۶/۵۶  ۳9 ۶9
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 میانگین دمای هوا

گراد()درجه سانتی  
۶/۰  ۵/۱۵  ۴/۲۲  ۱/۶

 باالترین دمای هوا

گراد()درجه سانتی  
۲۱ ۲/۳۳  ۴/۳۶  8/۲۶ 

ترین دمای هواپایین  

گراد()درجه سانتی  
۶/۲۴-  ۶/7-  8/۲  ۶/۱9-

۶/۶۴۴ مجموع ساعات آفتابی  88۰ 7/9۶۲  9/۶7۲

7۱ تعداد روزهای یخبندان ۳ ۰ ۴۰ 

با  تعداد روزهای همراه

 گردوخاک
۱ ۳ ۵/۱  ۱

تعداد روزهای با توفان 

 رعدو برق
۵/۱  ۶/۴  8/۱  ۶/۱

تعداد روزهایی با دید افقی 

 ۲مساوی یا کمتر از

 کیلومتر

9 ۱ ۱ ۶

 



 
 

 

 

 (۱99۲-۲۰۱۵در ماههای مختلف سال )شهر داران اطالعات اقلیمی 

 

 ماه

 غالب  باد
 ساعات 

 آفتابی

تعداد 

روزهای 

 برفی

تعداد 

روزهای 

 بارانی

 جمع بارش

 ماهانه

 )میلی متر(

 میانگین رطوبت نسبی

 )درصد(

 میانگین درجه حرارت

 گراد()درجه سانتی

 درجه حرارت مطلق

 گراد()درجه سانتی

 تعداد

 زرو

 یخبندان

 

 جهت
 سرعت

 حداقل حداکثر میانگین حداقل حداکثر میانگین حداقل حداکثر )متربرثانیه(

Jan 
 ۲7 -۶/۲۴ 8/۱۳ -۶/۲ -۱/8 ۳ ۳/۶۲ ۵/۴۴ 8/7۳ ۳/۴۳ 9 8 ۳/۱98 ۱۶ شمال غربی

Feb 
 ۲۵ -۶/۱9 ۱۵ -۳/۰ -۵/۵ 9/۴ ۲/۵8 7/۴۰ ۶/78 ۴9 8 ۴/7 ۶/۲۰۶ ۱8 شمال غربی

Mar 
 ۱9 -۲/۱7 ۲۱ 7/۴ -۲/۱ ۳/۱۰ ۱/۵۰ 9/۳۰ ۲/7۵ ۶۲ 8 7/۴ 7/۲۳9 ۲۰ شمال غربی

Apr 
 ۳ -۶/7 8/۲۴ ۱/۱۰ ۴ ۱/۱۶ ۵/۴۵ 9/۲۵ ۵9 ۶/۵۰ 8 ۴/۱ ۵/۲۴۴ ۲۰ جنوب غربی

May 
 ۰ ۱ ۲/۳۰ ۴/۱۵ ۳/8 ۶/۲۱ ۵/۳7 ۶/۲۰ ۵/۶۰ ۵/۱9 8/۵ ۱/۰ ۳/۲9۴ ۳۳ شمال غربی

Jun 
 ۰ ۲/۵ ۲/۳۳ ۲/۲۱ 7/۱۲ 9/۲7 ۱/۲۶ ۱۴ 7/۴۰ 7/۲ ۵/۱ ۰ ۲/۳۴۱ ۱7 جنوب غربی

Jul 
 ۰ ۴/9 ۴/۳۶ ۴/۲۴ ۲/۱۶ ۱/۳۱ ۶/۲۴ ۳/۱۴ 8/۴۳ ۶/۱ 8/۰ ۰ ۵/۳۳8 ۲۰ جنوبی

Aug 
 ۰ 9 ۳۵ ۶/۲۳ ۱۵ ۴/۳۰ 7/۲۲ 7/۱۲ ۲/۳۵ ۱ 7/۰ ۰ ۶/۳۲۲ ۱۶ شمال شرقی

Sep 
 ۰ 8/۲ ۴/۳۱ ۱/۱9 7/۱۰ ۶/۲۶ ۲/۲۴ ۴/۱۲ ۳/۵۴ ۲ 8/۰ ۰ ۶/۳۰۱ ۲۰ شمال غربی

Oct 
 ۴/۰ -۲ 8/۲۶ ۱۳ 8/۵ ۱/۲۰ ۴/۳۶ ۲/۲۰ 7/۶۳ ۱/۱۳ 8/۳ ۱/۰ ۴/۲۶9 ۱8 شمال غربی

Nov 
 ۱۴ -۴/۱۱ ۲/۲۱ ۴/۵ ۱/۰ 8/۱۱ ۲/۵۳ ۲/۳۳ ۴/7۳ ۴۴ ۶/۶ ۲ ۵/۲۰۶ ۱۵ شمال غربی

Dec 
 ۲۵ -۶/۱9 ۲/۱9 ۱/۰ -7/۴ ۴/۶ 7/۶۰ 7/۴۱ ۳/8۵ ۱/۴8 7 ۶ ۱/۱97 ۱۶ شمال غربی



 
 

 

 

 (۱99۲-۲۰۱۵) دارانشهر نمودار اقلیمی رژیم دمایی در 

 
 

 

 (۱99۲-۲۰۱۵) دارانشهر نمودار اقلیمی رژیم فصلی دما در 
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 (۱99۲-۲۰۱۵) دارانشهر های متحرک دما در نمودار اقلیمی میانگین

 

 (۱99۲-۲۰۱۵) دارانشهر ماهیانه ساعات آفتابی در  نمودار اقلیمی میانگین

 

 (۱99۲-۲۰۱۵) دارانشهر ماهیانه تعداد روزهای یخبندان در  نمودار اقلیمی میانگین
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 (۱99۲-۲۰۱۵) دارانشهر نمودار اقلیمی میزان بارش ماهیانه در 

 
 (۱99۲-۲۰۱۵) دارانشهر های متحرک بارش در نمودار اقلیمی میانگین
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 (۱99۲-۲۰۱۵) دارانشهر ماهیانه تعداد روزهای بارانی در  نمودار اقلیمی میانگین

 
 (۱99۲-۲۰۱۵) دارانشهر ماهیانه تعداد روزهای برفی در  نمودار اقلیمی میانگین
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 (۱99۲-۲۰۱۵) دارانشهر ماهیانه درصد رطوبت نسبی در  اقلیمی میانگیننمودار 

 

 (۱99۲-۲۰۱۵) دارانشهر در  طوفان رعدوبرقماهیانه تعداد روزهای همراه با  نمودار اقلیمی میانگین
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 (۱99۲-۲۰۱۵) دارانشهر ماهیانه تعداد روزهای همراه با گرد و خاک در  نمودار اقلیمی میانگین

 
 (۱99۲-۲۰۱۵) دارانمنحنی آمبروترمیک شهر 
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 ( ۱99۲-۲۰۱۵بر حسب متربرثانیه )داران شهر غالب گلباد ساالنه باد 

 

 

 

 (۱99۲-۲۰۱۵) دارانشهر ساالنه غالب فراوانی پراکندگی باد درصد 

 درصد 
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 ( ۱99۲-۲۰۱۵بر حسب متربرثانیه ) دارانشهر غالب گلباد فصل زمستان باد 

 

 

 (۱99۲-۲۰۱۵) دارانشهر فصل زمستان غالب  دفراوانی پراکندگی بادرصد 

 درصد 
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 (۱99۲-۲۰۱۵بر حسب متربرثانیه ) دارانشهر غالب گلباد فصل بهار باد 

 

  

 

 (۱99۲-۲۰۱۵) دارانشهر فراوانی پراکندگی باد غالب فصل بهار درصد 

 درصد 
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 (۱99۲-۲۰۱۵بر حسب متربرثانیه ) دارانشهر غالب گلباد فصل تابستان باد 

 

 

 

 

 (۱99۲-۲۰۱۵) دارانشهر فصل تابستان غالب فراوانی پراکندگی باد درصد 

 درصد 
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 (۱99۲-۲۰۱۵بر حسب متربرثانیه ) دارانشهر غالب باد  پاییزگلباد فصل 

 

 

 

 (۱99۲-۲۰۱۵) دارانشهر  پاییزفصل غالب فراوانی پراکندگی باد درصد 

 درصد 
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 (۱99۲-۲۰۱۵بر حسب متربرثانیه ) دارانشهر غالب گلبادهای ماهانه باد 

               
 (۱99۲-۲۰۱۵)داران شهر غالب باد  ریهفوگلباد ماه                                  (   ۱99۲-۲۰۱۵)داران  شهرغالب گلباد ماه ژانویه باد              

                    
 (۱99۲-۲۰۱۵)داران شهر لب غاباد  آوریلگلباد ماه                             (    ۱99۲-۲۰۱۵) دارانشهر غالب گلباد ماه مارس باد          

 
 (۱99۲-۲۰۱۵)داران شهر غالب گلباد ماه ژوئن باد                     (     ۱99۲-۲۰۱۵)داران شهر غالب گلباد ماه می باد 
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 (۱99۲-۲۰۱۵)داران شهر غالب گلباد ماه آگوست باد                   (  ۱99۲-۲۰۱۵)داران شهر غالب گلباد ماه ژوالی باد 

 

        
 (۱99۲-۲۰۱۵)داران شهر  غالبگلباد ماه اکتبر باد                       (     ۱99۲-۲۰۱۵)داران شهر غالب گلباد ماه سپتامبر باد          

                
(۱99۲-۲۰۱۵)داران شهر غالب گلباد ماه دسامبر باد                      (      ۱99۲-۲۰۱۵)داران شهر غالب اد بگلباد ماه نوامبر 



 
 

 

 

 

 

 ( ۱99۲-۲۰۱۵بر حسب متربرثانیه )داران  شهرحداکثر گلباد ساالنه باد 

 

 

 

 (۱99۲-۲۰۱۵) داران شهرحداکثر فراوانی پراکندگی باد درصد 

 

 درصد 


