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 : لنجانشهرستان 

شهر بعنوان زرینو واقع شده  اصفهانجنوب غربی استان کیلومتری  35در  لنجانشهرستان 

لنجان، رود، سدهشهر، چمگردان، زایندهشهرستان لنجان از شهرهای زرینباشد. آن می مرکز

از لنجان  شهرستانبهادران تشکیل شده است. ورنامخواست، فوالدشهر، باغشاد، چرمهین و باغ

وبختیاری و آباد، از جنوب و غرب به استان چهارمحالنجف وکرون وتیران هایشمال به شهرستان

  شود. می های فالورجان و مبارکه محدودبه شهرستاناز شرق 

های کنارگذر غربی اصفهان و جاده  و در مسیر بزرگراه رودزایندهدر کنار ستان این شهر

شهر از دیدگاه صنعتی به سبب وبختیاری قرار دارد. شهر زریناستراتژیک اصفهان به چهارمحال

، مجتمع فوالد، صنایع دفاع، سیمان سپاهان و آهنذوبهای صنعتی همچون ابرکارخانه همسایگی با

این  رود. شهرهای صنعتی کشور به شمار می مهمترینشهرکهای صنعتی بزرگ و کوچک یکی از 

، به همین زارهای وسیعی استرود واقع شده و دارای بیشهای در حاشیه زایندهشهر به صورت جلگه

  اند. ، گذاشتهزار استزار و سبزهبه معنای بیشه واژه لنج که ازلنجان  دلیل نام آن را

باشد. ولی به دلیل رود از کنار این شهر دارای آب و هوای معتدل میبه دلیل عبور رودخانه زاینده

جمعیت آب و هوایش آلوده شده است.  ،آهن و صنایع دفاعهایی چون ذوبمجاورتش با کارخانه

بوده است که در مقایسه با جمعیت استان اصفهان  نفر( ۲۴۶5۱۰) ۱3۹۰شهرستان لنجان در سال 

 گردد. درصد از جمعیت استان را شامل می 5حدود نفر(  ۴۸۷۹3۱۲) 

کهن لنجان  ٔاز دیدگاه تاریخی این شهر به سبب رنگ و آب لنجانی خود امروزه خاستگاه پیشینه

های اسالمی است قرار  های سدهها و کتب تاریخی از نخستین سال ز سفرنامهکه مورد اشاره بسیاری ا

 ....و  ابن حوقلو  ناصر خسرو، ابن بطوطههایی همچون سفرنامه  گرفته سفرنامه

برگیرنده مسجد صباحی، مسجد  شهر دراماکن تاریخی به جای مانده از گردش زمان در این 

رضاقلی هستند که همگی در فهرست آثار ملی به ثبت خان، برج کبوتری شرقی، گرمابه حاجرحیم

رود در شهرستان لنجان واقع شده است که سواحل کیلومتر از مسیر زاینده ۶5نزدیک به  اند. رسیده

شهرستان رود. شهرستان به شمار میهای گردشگری بهادران از جاذبه آن بویژه در بخش باغ

گردد و سرسبزی خویش را ها و قنوات سیراب میچشمه رود،گانه رودخانه زایندهلنجان از منابع سه

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87_%D8%B1%D9%88%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B0%D9%88%D8%A8_%D8%A2%D9%87%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%A8%D8%B7%D9%88%D8%B7%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1_%D8%AE%D8%B3%D8%B1%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%AD%D9%88%D9%82%D9%84
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های بختیاری سرچشمه گرفته و کیلومتر از کوه 3۶۰رود است که به طول مدیون رودخانه زاینده

 .باشدمقصد باتالق گاوخونی جاری می پس از طی کردن سراسر خاك لنجان به سوی خاك اصفهان و

آید که در زرین شهر  در استان به شمار می برنجترین تولیدکننده  لنجان از لحاظ کشاورزی مهم

اما بسیار خوش بو و خوش طعم  چمپاشود. برنج این منطقه از نوع  و شهرهای اطراف کشت می

توان یافت. به همین خاطر در سطح  ای از جهان نمی است؛ چنانچه عطر برنج لنجان را در هیچ نقطه

ن هواخواه بسیار دارد و کلیه تولیدات آن در همین استان مصرف شده و امکان صادر شدن استا

اخیر بدلیل البته در سالهای  باشد. بهترین برنج در منطقه لنجان می چمگردانیابد. برنج  نمی

 گردد.  خشکسالی های مکرر، کاشت برنج در این منطقه توصیه نمی

 های سردرختی است. سایر محصوالت این منطقه، گندم، چغندرقند، صیفی جات و اقسام میوه

و  گردوغبارسرمازدگی،  سیل، خشکسالی،عبارتند از:  زرین شهرشهرستان از جمله بالیای طبیعی 

 .زلزله

 :منابع

  سازمان هواشناسی کشور.۱3۸۰پروژه اقلیم و گردشگری در استان اصفهان،گزارش ، 

  ،چاپ اول، انتشارات دانشگاه اصفهان۱3۸۱شفقی. سیروس، جغرافیای اصفهان ،. 

 .گزارش یکم، سازمان برنامه و بودجه استان ۱3۷۶همایون، جغرافیای طبیعی استان اصفهان، دیماه  ناطقی ،

 .اصفهان

 http://fa.wikipedia.org 

 http://Lenjan.gov.ir  

 

 

 

 

 

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AC
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%86%D9%85%D9%BE%D8%A7&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%86%D9%85%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/
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:شهرستان لنجانهواشناسی اداره 

شمسی تأسیس و  ۱3۸3در سال  واقع شده، زرین شهرشهرستان لنجان که در اداره هواشناسی 

کیلومتری  35های جوی نموده است. این اداره در آوری اطالعات و پدیدهشروع به ثبت و جمع

گرینویچ  ۰3تهیه گزارش جوی استان، از ساعت با  و اصفهان قرار گرفته استجنوب غربی شهر 

به صورت ساعت به ساعت اقدام به تهیه و مخابرة بعدازظهر(  5/۶)گرینویچ  ۱5لغایت صبح(  5/۶)

گزارش است و در حال حاضر  ۴۰3تا  3۹۰بین ره تعداد گزارشات ماهیانه از این ادا کند.هوا می

باشد. شناسی میاین اداره فاقد ایستگاه اقلیمگیرد. مخابره هوا از طریق سیستم سوئیچینگ انجام می

سنجی های بارانعبارتند از: ایستگاه ؛باشندکه تحت نظارت این ایستگاه میسنجی های بارانایستگاه

 طاد، رارا، کلیشادرخ و فالورجان.  

کلیه پارامترهای اصلی مربوط به استاندارد ایستگاههای هواشناسی سینوپتیک سطح زمین در این 

دمای تر، فشار هوا، سمت و سرعت  دمای خشک، :گردد. این پارامترها عبارتند ازایستگاه ثبت می

باال، نحوه تغییرات فشار  ومتوسط و  ابر سطح پایین باد، میزان دید افقی، میزان ابرناکی آسمان، نوع

 ۱۰۰و  5۰، 3۰، ۲۰، ۱۰، 5در  ساعت گذشته، دمای اعماق خاك ۱۲هوا، حداقل و حداکثر دمای 

نقطه شبنم، رطوبت نسبی، میزان تبخیر روزانه، میزان بارندگی و نوع بارندگی، تعداد ، متریسانتی

 تعیین وضعیت زمین. و ساعات آفتابی

وات هواشناسی موجود در ایستگاه عبارتند از: فشارنگار، بادنمای الکتریکی، جعبه اسکرین، اد

نگار، طشت تبخیر و متعلقات آن، دماسنج خشک نگار، دمانگار، رطوبتسنج، آفتابنگار، بارانباران

 های اعماق خاك و دماسنج حداقل زمین.و تر، دماسنج حداقل و حداکثر، دماسنج

 باشد:به شرح ذیل میشهرستان لنجان )زرین شهر( ایستگاه هواشناسی مشخصات 

 متر از سطح دریا        ۱۷۱3 :ارتفاع ایستگاه                       ۹۹5۰۷ شماره ایستگاه:

 o 3۲ ۲۴َََ عرض جغرافیایی:                     ۲3ََََo 5۱طول جغرافیایی: 

 .جانبازان، جنب پمپ بنزین لنجان، زرین شهر، ابتدای بلوارآدرس: 

 ۰3۱-5۲۲3۹۸۰۰شماره نمابر:                 ۰3۱-5۲۲3۹۸۰۰ شماره تلفن:

 www.Zarinshahrmet.ir: سایتآدرس 
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 در استان اصفهان  لنجانجغرافیایی شهرستان نقشه موقعیت 

 

 لنجان شهرستاننقشه موقعیت جغرافیایی ایستگاههای هواشناسی در 

 

Xایستگاه باران سنجی  

 ایستگاه سینوپتیک 

 زرین شهر

X کلیشادرخ  

X طاد   

X رارا  

X فالورجان   
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 لنجان شهرستان سنجی باران هایمشخصات ایستگاه

یستگاهآدرس ا ینام متصد   
 سال

یستاس  

 ارتفاع

 )متر(

 عرض

یاییجغراف  

 

  طول

یاییجغراف   

 

یستگاهکد ا م ایستگاهنا  یفرد   

فالورجان، خیابان فردوسی، کوچه شهید محبوب شهرستان 

 رحیمی، منزل شخصی 
1644 1968  انییکعباس  32o 33َََََ 51o  31ََََ 20264 1 فالورجان

، خیابان حافظ، کوچه کلیشادرخ لنجان، باغبادران، روستای

 وحدت، منزل شخصی
32o  21َََََ 51o  05ََََ 20250 2050 1965 حمیدرضا فتاحیان 2 کلیشادرخ

رارا، کوچه روستای فالورجان، خیابان اصلی شهرستان 

 ، منزل شخصی5پردیس 
32o  29َََََ 51o 33ََََََ 20289 1650 2000 سجاد جعفری   3 رارا

جنب پمپ ، روستای طاد فالورجان، خیابان اصلیشهرستان 

 منزل شخصی بنزین، کوچه اول،
32o  27ََََ 51o  31ََََ 20253 1649 1968 بتول غلیانی  4 طاد
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 :لنجانشهرستان اقلیم 

شهرستان شهرستان لنجان در همسایگی  استان چهارمحال و بختیاری قرار گرفته است لذا  اقلیم این 

بختیاری و از طرف دیگر وتاثیر اقلیم نیمه مرطوب و سرد مناطق شمالی چهارمحالاز یک طرف تحت

 ۱5۹خشک و بیابانی مناطق مرکزی استان اصفهان قرار دارد. وجود بارندگی کم با میانگین اقلیم نیمه

مرکز این در دهنده اقلیم خشک متر، نشانمیلی ۱۷۰۰متر در مقایسه با تبخیر زیاد بیش از میلی

در  رود خصوصاًاطراف رودخانه زایندهاز باشد. البته قابل ذکر است که در حاشیه باریکی شهرستان می

 تر تر و مرطوببخش باغبهادران به علت وفور درختان و تزریق رطوبت رودخانه تا حدی هوا لطیف

وبختیاری و همچنین ارتفاع بیشتر چهارمحال جواری با ناحیه کوهستانی استانباشد. به علت هممی

یابد. به دلیل وجود حرارت افزایش میمناطق غربی شهرستان، از غرب به شرق بارندگی کاهش و درجه

ادران هشناسی در مناطق غربی شهرستان و در منطقه باغبهمین تفاوتها احداث یک ایستگاه اقلیم

بیابانی اقلیم نیمه ،بندی گوسنطبقهبر اساس لنجان )زرین شهر( اقلیم شهرستان نماید. ضروری می

در روش . دهدشهر را خشک سرد نشان مینمای آمبرژه اقلیم زرین. اقلیمگرددمعرفی میخفیف 

در روش دکتر کریمی نیز اقلیم  .از اقلیم خشک برخوردار است شهرزرین که شوددمارتن هم تاکید می

آید.تابستان گرم و زمستان سرد بدست میشهر نیمه خشک با زرین

 دمای هوا:

ایستگاه (، میانگین ساالنه دمای میالدی ۲۰۰5-۲۰۱5های آماری بلندمدت )بر اساس بررسی

 شهرایستگاه هواشناسی زریندر )درجه سلسیوس( است.  گراددرجه سانتی ۸/۱۷ شهرزرینهواشناسی 

سال  گراد و در گرمترین ماهدرجه سانتی ۴در ماه ژانویه یعنی سال  میانگین دمای هوا در سردترین ماه

 گراد است.درجه سانتی 3/3۱باشد، می ماه ژوالیکه 

      درجه  ۷/۷گراد و میانگین حداقل دمای آن درجه سانتی 3/۲۴میانگین حداکثر دمای هوا 

 گراد است.درجه سانتی ۶/۱۶گراد است. اختالف دمای گرمترین و سردترین ماه سال سانتی
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 الیگراد بود که در ژودرجه سانتی ۴۲دمای ثبت شده باالترین ده ساله، در طول این دوره آماری 

گراد زیر صفر بود که در ژانویه درجه سانتی ۱۶هم ترین دمای ثبت شده پایین و اتفاق افتاد ۲۰۱3

  اتفاق افتاده است. ۲۰۰۸

است که  در طول سال روز ۸۷به طور متوسط  شهرهواشناسی زرینایستگاه تعداد روزهای یخبندان 

احتمال وقوع پدیده یخبندان دهد. رخ میپاییز فصل روز هم در  3۷تا  3۶بین روز آن در زمستان و  5۰

روز  ۹۶ ساالنهروزهای یخبندان تعداد بیشترین باشد. در فصل بهار هم وجود دارد ولی بسیار ضعیف می

ماه و تاریخ خاتمه آن آبانترین تاریخ شروع یخبندان روز بوده است. زودرس ۷۸و کمترین آن 

های سال دارای تعداد روزهای نسبت به سایر ماهو دسامبر ماه ژانویه  ستانفروردین است. در این شهر

 یخبندان بیشتری است.

ساعت در ماه ژوئن  35۰بیشترین ساعات آفتابی ماهانه با میانگین  شهرایستگاه هواشناسی زریندر 

تعلق دارد. میانگین جمع ساالنه ساعات  نوامبرساعت به ماه  ۱۹۸و کمترین ساعات آفتابی با میانگین 

 ساعت است. 3۲۰5آفتابی 

 رطوبت و بارش:

ایستگاه هواشناسی       ( در ۲۰۰5-۲۰۱5) ده سالهمیانگین ماهانه رطوبت نسبی هوا طبق آمار 

درصد  ۶۰درصد و میانگین حداکثر آن  ۲۰درصد است. میانگین حداقل رطوبت نسبی  5/3۴شهر زرین

نسبی کم و بیش رطوبت فت در ماههای بارانی و سرد سال میزان گ توانباشد. به طور خالصه میمی

 پایین است. آنمقادیر فصل تابستان باالست و برعکس در 

، دسامبر و نوامبر، آوریلهای ماهشهر به ترتیب زرینایستگاه هواشناسی ترین ماه سال در پرباران

متر است. قابل توجه است که میلی ۱5۹شهر زرینایستگاه هواشناسی است. مجموع بارش ساالنه  مارس

ترین میزان بارش اتفاق افتاد و پایین ۲۰۰۶در سال  ،مترمیلی ۲۸۸ آنباالترین میزان بارش ساالنه 

 رخ داده است. ۲۰۰۸ در سال که مترمیلی ۴۷نزدیک به آن هم ساالنه 
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اسط آوریل او از شهرزرین ایستگاه هواشناسیبر طبق منحنی آمبروترمیک، طول دوره خشکسالی در 

از سال میزان دما بیشتر از مقدار بارش بوده که تحت عنوان  و نیم ماهپنج باشد. یعنی میاواخر اکتبر تا 

  شود.دوره خشکی مطرح می

روز در بهار،  ۱۱روز آن در زمستان،  ۱۷روز در سال است که  ۴۲زرین شهر تعداد روزهای بارانی 

  روز در پاییز به ثبت رسیده است. ۱۲روز در تابستان و  ۲

روز از سال برفی است که بیشترین فراوانی وقوع  5به طور متوسط شهر زرین ایستگاه هواشناسیدر 

 باشد.دارا می دسامبرو ژانویه های را در ماه

 روز در طول سال است. ۴رعدوبرق طوفان در این شهر تعداد روزهای همراه با 

 باد:

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

ایستگاه هواشناسی      گردد. باد غالب در ، ثبت و گزارش میگیریمتری از سطح زمین انداره ۱۰

 بادهای غربی است.  شهرزرین

غالب ( میانگین سالیانه سرعت وزش بادهای میالدی ۲۰۰5-۲۰۱5دوره آماری بررسی شده )در 

در  شهرزرینایستگاه هواشناسی باشد. شدیدترین باد وزیده شده در ثانیه میمتربر ۲ شهرزرین

 دراست. بوده کیلومتربرساعت  5۴معادل متربرثانیه  ۱5( ۲۰۰5-۲۰۱5های آماری بلندمدت )بررسی

فصل تابستان  در است.غربی  ؛باشد و جهت بادغالبمتربرثانیه می ۶/۲باد  فصل بهار میانگین سرعت

فصل پاییز میانگین سرعت  در .استشرقی  ؛باشد و جهت بادغالبمتربرثانیه می ۲میانگین سرعت باد 

 3/۲فصل زمستان میانگین سرعت باد  . دراست شمالی ؛جهت بادغالبباشد و متربرثانیه می ۶/۱باد 

  .باشدغربی می ؛و جهت باد غالب استمتربرثانیه 

 اغلبروز از سال همراه با گردوخاك است که  ۱۸به طور متوسط شهر زرینایستگاه هواشناسی در 

  دهد.در فصل بهار رخ می
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ای نقل و ترابری است و عامل بسیاری از تصادفات جادهدید افقی از پارامترهای مهم در امور حمل و 

های جوی نظیر مه، گردوخاك، کاهش دید افقی ممکن است به علت وقوع برخی از پدیدهباشد. می

و  تجمع آلودگی ناشی از دود کارخانجات و یا دود ناشی از آتش زدن ضایعات کشاورزی، رگبار شدید

روز در طول سال دید افقی مساوی  ۷به طور متوسط  شهرزرین هواشناسیایستگاه نظایر آنها باشد. در 

  افتد.اتفاق میدسامبر، نوامبر و ژانویه های در ماهبیشتر کیلومتر است که  ۲یا کمتر از 
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 (2005-2015در فصول مختلف سال ))زرین شهر(  لنجان ایستگاه هواشناسیاطالعات اقلیمی 

 فصل

 پارامتر
 پائیز تابستان بهار زمستان

 میزان بارندگی

متر()میلی  
8/63  5/34  2/2  3/58

40 درصد بارندگی 22 1 37

17 تعداد روزهای بارندگی 11 2 12

3 تعداد روزهای برفی 0 0 2

 میانگین رطوبت نسبی

 )درصد(
44 28 21 45

میانگین حداقل رطوبت 

 نسبی)درصد(
2/26  3/15  2/12  4/27

رطوبت حداکثر  میانگین

)درصد(نسبی  
73 52 41 73

 میانگین دمای هوا

گراد()درجه سانتی  
8 23 5/28  7/11

 باالترین دمای هوا

گراد()درجه سانتی  
2/30  41 42 8/32 

 پایین ترین دمای هوا

گراد()درجه سانتی  
16-  4/0-  2/6  2/11-

8/677 مجموع ساعات آفتابی  6/887  974 8/665

2/50 تعداد روزهای یخبندان  2/0  0 4/36

با  تعداد روزهای همراه

 گرد و خاک
7/1  11 5 5/0

تعداد روزهای با توفان 

 رعد و برق
5/0  2 1 6/0

تعداد روزهایی با دید 

افقی مساوی یا کمتر 

کیلومتر 2از  

2 1 1 3
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 (2005-2015ای مختلف سال )هدر ماه)زرین شهر(  لنجان ایستگاه هواشناسیاطالعات اقلیمی 

 

 ماه

 حداکثر باد
 ساعات 

 آفتابی

تعداد 

روزهای 

 برفی

تعداد 

روزهای 

 بارانی

 جمع بارش

 ماهانه

 متر()میلی

 میانگین رطوبت نسبی

 )درصد(

 میانگین درجه حرارت

 گراد()درجه سانتی

 درجه حرارت مطلق

 گراد()درجه سانتی

 تعداد

 زرو

 یخبندان

 

 سرعت

 حداقل حداکثر میانگین حداقل حداکثر میانگین حداقل حداکثر برثانیه( )متر

Jan 
12 212 3 6 6/17 5/80 6/32 53 3/10 2/4- 9/3 4/20 16- 5/25 

Feb 
14 210 5/0 6 21 6/74 27 45 6/13 1- 3/7 8/22 4/11- 17 

Mar 
20 256 1/0 5 1/25 64 19 35 9/18 2/3 5/12 2/30 7- 5/7 

Apr 
17 244 0 6 8/26 4/64 20 35 4/23 7/7 3/17 6/31 4/0- 2/0 

May 
26 294 0 4 1/7 54 15 28 3/29 4/12 2/23 4/35 8/5 0 

Jun 
20 6/349 0 1 6/0 6/38 11 5/19 3/35 2/17 9/28 41 6/12 0 

Jul 
15 6/340 0 3/0 6/0 36 3/11 19 4/37 2/20 3/31 42 8/14 0 

Aug 
10 330 0 1 1/0 40 13 22 7/35 6/17 2/29 41 2/12 0 

Sep 
14 6/303 0 1 6/1 45 12 23 2/32 6/12 25 4/37 2/6 0 

Oct 
22 267 0 2 4/4 3/58 18 32 2/26 6/7 9/18 8/32 8/0- 2/0 

Nov 
12 198 5/0 4/5 5/32 78 30 49 17 7/1 5/10 27 6/6- 6/11 

Dec 
10 201 1 4 4/21 82 34 54 9/11 6/2- 5/5 22 2/11- 5/24 
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 (2005-2015) لنجان ایستگاه هواشناسینمودار اقلیمی رژیم دمایی در 

 

 (2005-2015) لنجان ایستگاه هواشناسینمودار اقلیمی رژیم فصلی دما در 
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 (2005-2015) لنجان ایستگاه هواشناسیهای متحرک دما در نمودار اقلیمی میانگین

 

 

 (2005-2015) لنجان ایستگاه هواشناسیماهیانه ساعات آفتابی در  نمودار اقلیمی میانگین
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 (2005-2015) لنجان ایستگاه هواشناسیماهیانه تعداد روزهای یخبندان در  نمودار اقلیمی میانگین

 

 

 (2005-2015) لنجان ایستگاه هواشناسینمودار اقلیمی میزان بارش ماهیانه در 
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 (2005-2015) لنجان ایستگاه هواشناسیهای متحرک بارش در نمودار اقلیمی میانگین

 

 

 

 (2005-2015) لنجان ایستگاه هواشناسیماهیانه تعداد روزهای بارانی در  نمودار اقلیمی میانگین

 



17 

 

 (2005-2015) لنجان ایستگاه هواشناسیماهیانه تعداد روزهای برفی در  نمودار اقلیمی میانگین

 

 

 

 (2005-2015) لنجان ایستگاه هواشناسینسبی در ماهیانه درصد رطوبت میانگیننمودار اقلیمی 
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 (2005-2015) لنجان ایستگاه هواشناسیماهیانه تعداد روزهای همراه با گردوخاک در  نمودار اقلیمی میانگین

 

 

 

 (2005-2015) لنجانایستگاه در  طوفان رعدوبرقماهیانه تعداد روزهای همراه با  نمودار اقلیمی میانگین
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 (2005-2015) لنجان ایستگاه هواشناسیمنحنی آمبروترمیک 
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(2005-2015بر حسب متربرثانیه ) لنجان ایستگاه هواشناسیدر باد غالب گلباد ساالنه   

 

 

 (2005-2015) لنجان ایستگاه هواشناسیدر ساالنه غالب فراوانی پراکندگی باد درصد 

 درصد 



21 

 

 

 (2005-2015بر حسب متربرثانیه ) لنجان ایستگاه هواشناسیدر باد غالب گلباد فصل زمستان 

 

 
 (2005-2015) لنجان ایستگاه هواشناسیدر فصل زمستان غالب  دفراوانی پراکندگی بادرصد 

 درصد 
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 (2005-2015بر حسب متربرثانیه ) لنجان ایستگاه هواشناسیدر باد غالب گلباد فصل بهار 

 

  

 (2005-2015) لنجان ایستگاه هواشناسیفصل بهار در غالب  فراوانی پراکندگی باددرصد 

 درصد 
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 (2005-2015بر حسب متربرثانیه ) لنجان ایستگاه هواشناسیدر باد غالب گلباد فصل تابستان 
 

 

 (2005-2015) لنجان ایستگاه هواشناسیدر تابستان فصل غالب فراوانی پراکندگی باددرصد 

 

 درصد 
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 (2005-2015بر حسب متربرثانیه ) لنجان ایستگاه هواشناسیباد غالب در  پاییزگلباد فصل 

 

 

 (2005-2015) لنجان ایستگاه هواشناسیدر پاییز فصل غالب فراوانی پراکندگی باددرصد 

 درصد 


