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 : شهرستان شهرضا

مظفر و صفویه رونق فراوانی داشته  قمشه در دوران اسالمی شهری آباد بوده و در زمان حکومت آل

چون این سرزمین شکارگاه پادشاهان  ؛است. در مورد وجه تسمیه قمشه در فرهنگ نوبهار آمده است

شه و در زمان حکومت اعراب به قمشه تبدیل رفته به کومرفته ،مه شاه نیز در آن قرار داشتهکوو  بود

بقعه این امامزاده در دوران صفویه و در . زاده شهرضاستشده است. اما نام فعلی شهر برگرفته از امام

بر  بنا. باشدیزمان حکومت شاه اسماعیل صفوی بنا گردیده و ساالنه پذیرای هزاران زائر و گردشگر م

 . است جهانی شهرت  قول مشهور این امامزاده یکی از سه فرزند امام موسی بن جعفر است که دارای

نفر  149555جمعیت این شهر بالغ بر 1390بر اساس سرشماری سراسری نفوس و مسکن در سال

 یه، دشت وهای اسفرجان، منظرباشد. این شهرستان شامل یک بخش مرکزی و چهار دهستان بناممی

 باشد. و دو شهر منظریه و شهرضا می روستا  27 کهرویه و

به  شمالشرقی به استان فارس، از ه، از جنوبکغربی به شهرستان مبارشهرستان شهرضا از شمال

وبختیاری  غربی به شهرستان سمیرم و از غرب به استان چهارمحالشهرستان اصفهان، از غرب و جنوب

 . کیلومتر مربع مساحت دارد 749/29۸3رستان حدود این شه. شود محدود می

های شرقی سلسله جبال زاگرس مرکزی واقع شده و بخشی از فالت شهرستان شهرضا در کوهپایه

است. بیش از یک  واقع شده  اصفهان غربیکیلومتری جنوب 70در  شهردهد. این ایران را تشکیل می

سوم سطح این شهرستان را کوههای بلند در تسخیر خود دارند که معروفترین آنها کوه دمال با ارتفاع 

 باشد.متر می 2100وکوه شتر میران با ارتفاع  متر 2200متر، کوه سفید با ارتفاع  3014

 های موجود در منطقه جز در مواقع باران و سیالب در بقیه سال خشک است.رودخانه

های مهم تولیدی در سطح شهرستان شهرضا از نظر تولید انواع محصوالت کشاورزی یکی از قطب

های روغنی، ، دانهدم، جو، علوفهباشد. عمده محصوالت زراعی شهرستان عبارتند از: گناستان می

 جات، محصوالت گلخانه ای، قارچ خوراکی است.حبوبات، صیفی

 است. آلبالوانار، انگور، سیب درختی، گردو، بادام و  :عمده محصوالت باغی شهرستان عبارتند از

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86


 

 

شهرک و منطقه  10های صنعتی است و حدود شهرضا دومین شهر در کشور از نظر وسعت شهرک

هکتاری 1500توان به شهرک بزرگ های صنعتی این شهرستان میدارد. از مهمترین شهرک صنعتی

 و شهرک صنعتی سپهرآباد اشاره کرد. رازی، منطقه صنعتی خرم، پاتله، اسفرجان

بوشهر واقع شده و  -شیراز -تهران ؛های اصلی کشورترین راهشهرضا بر سر راه یکی از طوالنی

های قشقایی سمیرم و چون نزدیک منطقه ییالقی عشایر ایل است؛ ایهژیدارای اهمیت اقتصادی و

  .باشدصنایع دستی این شهرستان سرامیک و سفال است که در کشور ما معروف می بویراحمد است.

 مناطق روستایی شهرستان شهرضا دارای آب و هوایی خوش و باغ های مصفا هستند که هر کدام

شهرضا  می شوند. با این همه مهمترین مناطق تفریحی اطراف تفرجگاهی زیبا و دلنشین محسوب

های آباد. باغپرک ماهی، بودجان، سورمنده، موروک، دره شاه،سر، چشمه حیدر، حوضعبارتند از: سیاه

  ... اسفرجان، هونجان، زرچشمه، دزج ، قمبوان و

   ست.خشکسالی و سرمازدگی اعبارتند از: سیل، شهرضا از جمله بالیای طبیعی 

 

 منابع:

 ، اداره کل هواشناسی استان اصفهان 1377طرح اطلس بالیای طبیعی اقلیمی استان اصفهان،  .1

 ، سازمان هواشناسی کشور13۸0گزارش پروژه اقلیم و گردشگری در استان اصفهان، .2

ghttps://fa.wikipedia.or3.  

http://www.isfahancht.ir4.  

5. http://shahreza.gov.ir 
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 موقعیت شهرستان شهرضا در استان اصفهان

 

 قشه موقعیت جغرافیایی ایستگاههای هواشناسی در شهرستان شهرضان

 

  
 

 
 ایستگاه سینوپتیک

 ایستگاه اقلیم شناسی  

 ایستگاه بارانسنجی 

 شهرضا 

همگین 

 دهاقان  ضا 

 شاهزاده
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 مهیار 

 قمیشلو 
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 اسفرجان 

 کهرویه 

  هونجان



 

 

 : ایستگاه هواشناسی شهرضا

گردد چرا بر می 1355-1354در شهرستان شهرضا به سالهای  های هواشناسیسابقه اولین سنجش

ها باشد. این سنجش های سال زراعی،از سالهای مذکور میکه اسناد موجود نشان دهنده آمار بارش

گرفته است. شایان ذکر است )ع( صورت  زاده شاهرضاسنجی در حوالی امامتوسط یک ایستگاه باران

های موجود در هواشناسی بوده که شامل یک ترین ایستگاهسنجی از سادههای باران که امروزه ایستگاه

یک ایستگاه سینوپتیک، یک ایستگاه           حال حاضر تعداد کننده آب باران است. درظرف جمع

 باشند. در شهرستان شهرضا مشغول به فعالیت می سنجیایستگاه باران 10و  شناسیاقلیم

 های جوی، سازمان هواشناسی کشور و احساس نیاز به آمار و داده اما با گسترش دامنه فعالیت 

و در شهرستان شهرضا بیش  ضرورت ایجاد یک ایستگاه سینوپتیک هواشناسی در جنوب استان اصفهان

-جاده شهرضا 5ایستگاه سینوپتیک شهرضا در کیلومتر  1371شد تا اینکه در سال پیش احساس می از

 ار گرفت.بروجن مورد بهره برداری قر

طور کامل موجود نبوده و  امکانات و دستگاههای مورد نیاز به ،بدیهی است در سالهای اولیه تاسیس

نیاز در راستای انجام وظایف کاری و تخصصی تجهیز  به دستگاههای مورد با گذشت زمان به تدریج و

از شهرستان  ای کهها با توجه به فاصلهدر خصوص جذب امکانات به خصوص زیرساخت شده است.

نیز مدیران اداره کل هواشناسی  هایی مواجه بوده که با مساعدت مسوولین شهرستان ودارد با دشواری

  به تدریج مشکالت مرتفع شده است. استان،

گرینویچ  1۸صبح( لغایت  30/3های صفر صفر گرینویچ )این اداره با تهیه گزارش جوی در ساعت

گرینویچ به بعد، سه ساعت به سه ساعت اقدام به تهیه  1۸و از  شب( به صورت ساعت به ساعت 30/9)

گزارش است و  744تا  720های ماهانه از این اداره بین کند. تعداد گزارشو مخابره گزارش هوا می

گیرد. یکی از مهمترین وظایف ادارات در حال حاضر مخابره هوا از طریق سامانه سوئیچینگ انجام می

های روزانه و بینیبینی به متقاضیان است. بدین منظور این اداره با دریافت پیشهواشناسی ارائه پیش

های جوی را در اختیار نهادها و بینیبینی استان سعی دارد با سرعت و دقت پیشفصلی از مرکز پیش

های سازمانهای دولتی، کشاورزان و سایر کاربران قرار دهد. همچنین با آموزش و پرورش و دانشگاه

 های آموزشی همکاری دارد.هرضا و دهاقان در برگزاری کالسش



 

 

غرب شهرضا قرار دارد. اطالعات تکمیلی این ایستگاه به قرار ایستگاه سینوپتیک شهرضا در جنوب

 زیر است:

 51°  4۸′طول جغرافیایی: 

 31°  59′عرض جغرافیایی: 

 متر از سطح دریا 1۸5۸ارتفاع: 

 هاقان، اداره هواشناسی شهرضا.د -جاده شهرضا 5آدرس: کیلومتر 

 031-535103۸1شماره تلفن: 

 031-53510993شماره نمابر: 

 Shahreza@esfahanmet.irپست الکترونیکی: 

 http://www.shahrezamet.ir آدرس سایت:
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 شناسیمسنجی و اقلیهای بارانمشخصات ایستگاه

 کد ایستگاه سال تاسیس نام ایستگاه ردیف
طول 

 جغرافیایی

عرض 

 جغرافیایی
 آدرس ایستگاه نام متصدی ارتفاع )متر(

 شیراز -جاده شهرضا 40کیلومتر  میرعلی 2100 31° 40′ 52°  4′ 20283 1356 آبادامینسنجی باران 1

 شیراز -جاده شهرضا 30کیلومتر  ناظم 2242 31°  40′ 51°  55′ 20211 1372 اسفرجان سنجیباران 2

 دهاقان، اداره جهاد کشاورزی غالمی 2084 31°  56′ 51°  38′ 20219 1372 دهاقان سنجیباران 2

4 
شاهزاده  سنجیباران

 اکبرعلی
 اصفهان -جاده شهرضا 5کیلومتر  پورصدری 1720 °32  ′08 °51  ′55 20244 1380

 مبارکه -جاده شهرضا 10کیلومتر  محمدیان 1780 32°  09′ 51°  39′ 20245 1372 قمبوان سنجیباران 5

 مبارکه -جاده شهرضا 12کیلومتر  احسانی 2150 32°  03′ 51°  26′ 20240 1380 قمیشلو سنجیباران 6

 جاده شهرضا اصفهان 20کیلومتر  انصاری 1683 32°  16′ 51°  49′ 20249 1347 مهیار سنجیباران 7

 سمیرم-جاده شهرضا 15کیلومتر  سهرابی 2380 31°  42′ 51°  49′ 20212 1381 کهرویه نجیسباران 8

 جاده شهرضا مبارکه 8کیلومتر  قربان نجا 1930 32°  03′ 51°  40′ 20241 1381 الریچه سنجیباران 9

 شیراز -اجاده شهرض 30کیلومتر  واسعی 2400 31°  37′ 51° 52′ 20209 1381 هونجان سنجیباران 10

 بروجن -جاده شهرضا 40کیلومتر  ممتاز 2151 31°  54′ 51°  28′ 20201 1343 همگیناقلیم شناسی  11

 



 

 

 اقلیم شهرستان شهرضا:

و  شهرستان شهرضا را یک رشته کوه در میان گرفته است. از آنجا که این منطقه از طرف مغرب

نواحی  ی پست کویری محدود است جزءجنوب به نواحی کوهستانی و از سمت شمال شرقی به نواح

جنوب  شود که در نواحی شرقی دارای آب و هوایی گرم و خشک و در جنوب وخشک محسوب می

 .غربی دارای آب و هوای کوهستانی و در بخش مرکزی دارای آب و هوای معتدل است

روش دمارتن ر اساس ب واست شهرضا دارای اقلیم خشک سرد  بندی اقلیمی آمبرژه، بر اساس طبقه

شهرضا دارای  براساس روش طبقه بندی اقلیمی دکتر کریمی، خشک بیابانی است. دارای اقلیم سرد و

 زمستان سرد است.  تابستان گرم و اقلیم نیمه خشک با

 

 :دمای هوا

درجه 7/15 ( میانگین ساالنه دمای شهرضا1993-2015) بر اساس بررسی های بلند مدت آماری

 و گرادسانتیدرجه  ۸/2میانگین دما در سردترین ماه سال ژانویه  است. (لسیوسسگراد )درجه سانتی

 است. گرادسانتیدرجه  6/2۸ یعنی ژوالی در گرمترین ماه سال

 است. گرادسانتیدرجه  7 میانگین کمینه آن و گرادسانتیدرجه  3/22 میانگین بیشینه دمای هوا،

در طول این دوره آماری  باشد.می گرادسانتیدرجه  ۸/25 سردترین ماه سال ترین واختالف دمای گرم

 اتفاق افتاده است. 199۸ که در ماه ژوالی گرادسانتیدرجه  2/40باالترین دمای ثبت شده  ساله، 21

 رخ داده است. 1996زیر صفر بوده که در ژانویه  گرادسانتیدرجه  20ترین دما ی ثبت شده هم پایین

روز در سال است که بیشترین آن در  ۸5رستان شهرضا بطور متوسط تعداد روزهای یخبندان شه

بیشترین  افتد. مییک روز هم در بهار اتفاق  پاییز و در روز 34 روز است. 50به میزان  فصل زمستان و

بود روز  69کمترین آن اتفاق افتاد و  2011بود که در سال روز  101ساالنه، روزهای یخبندان تعداد 

تاریخ اتمام آن فروردین  و مهرترین تاریخ شروع  یخبندان زودرس ثبت شده است. 2004در سال که 

 می باشد. در این شهر ماه ژانویه نسبت به سایر ماههای سال تعداد روزهای یخبندان بیشتری دارد.

کمترین  وساعت به ماه آگوست  3/349یانگین در شهرضا بیشترین ساعات آفتابی ماهانه با م

 مجموع ساالنهمیانگین  دسامبر تعلق دارد.ماه ساعت به  4/217ی ماهانه با میانگین ساعات آفتاب

 ساعت است.  5/3357ساعات آفتابی شهرضا 



 

 

 رطوبت و بارش:

درصد است.  37( در شهرضا 1993-2015) میانگین ماهانه رطوبت نسبی هوا طبق آمار بلندمدت

باشد. طبیعی است که در درصد می 56کثر آن میانگین حد ا و درصد 23میانگین حداقل رطوبت نسبی 

میزان خشک  برعکس در ماههای گرم و بیش باال، و نسبی کم و سرد سال میزان نم ماههای بارانی و

 بسیار کم است. آن،

متر است. شایان توجه است که باالترین میزان میلی 4/145نه شهرضا مجموع میانگین بارش ساال

ترین میزان بارش پایین رخ داده و 2004متر است که در سال میلی 5/236 بارش ساالنه این شهر

ژانویه   شهرضا ترین ماه پرباران روی داده است. 200۸ متر است که در سالمیلی ۸/52ساالنه آن 

 باشد.می

اواخر ( تا اواخر اسفند)مارس ماه اسط بر طبق منحنی آمبروترمیک، طول دوره خشکی شهرضا از او

ماه از سال میزان دما بیشتر از مقدار بارش بوده که  7تا  ۸بین ( است. یعنی تقریبا مهرماهماه اکتبر )

 شود.تحت عنوان دوره خشکی مطرح می

 2روز در بهار، 10روز آن در زمستان،  19روز در سال است که  43تعداد روزهای بارانی شهرضا 

روز از سال هوا  7شهرضا به طور متوسط در  دهد.می روز آن هم در پاییز رخ 12 روز در تابستان و

 باشد.برفی است که بیشترین فراوانی وقوع را در ماه ژانویه دارا می

زای هواشناسی است و وقوع آن عالوه بر آنکه منجر به های خسارتطوفان رعدوبرق از پدیده

 سبب ایجاد شود، معموالًاقتصادی می های اجتماعیخسارت و زیان و متوقف کردن بعضی از فعالیت

روز در سال است که  6راه با رعدوبرق در این شهر تعداد روزهای هم .گرددترس و وحشت هم می

 افتد. بیشتر در فصل بهار اتفاق می

 

 باد:

 بیابانی است و بقیه اطراف آن را ای است که قسمت شمال شرقی آن سرزمین هموار وشهرضا منطقه

جنوب  علت محدود بودن شهرضا به نواحی کوهستانی در غرب وحصاری کوهستانی فرا گرفته است. به 

های بیشتر اوقات جهت وزش بادها از سرزمین از طرف دیگر به نواحی پست بیابانی در شمال شرقی، و

 شمال شرقی است. جنوب غرب به سمت شمال و مرتفع غرب و



 

 

 در شهرستان شهرضااست. متربرثانیه  3/3بادهای غالب در شهرضا تقریباً میانگین ساالنه سرعت 

شرقی است. در فصل زمستان، جهت وزش بادهای غالب جهت وزش بادهای غالب در طول سال، شمال

  در فصل پاییز هم شمال شرقی می باشد. شرقی و، در تابستان شمالغربیدر بهار  جنوب غربی،

 پاییز وزیده است. متربرثانیه بوده که در فصول بهار و 35شدیدترین باد وزیده شده در شهرضا 

روز از سال همراه با گرد وخاک است که بیشتر در فصل  14در شهرستان شهرضا  به طور متوسط 

 افتد.بهار اتفاق می

های جووی نظیور موه، گردوخواک، رگبوار      کاهش دید افقی ممکن است به علت وقوع برخی از پدیده

کیلوومتر، در اموور فرودگواهی و پورواز      2شدید و نظایر آنها باشد. دید افقوی و کواهش آن بوه کمتور از     

 روز در طول سال دیود افقوی   7هواپیماها بسیار حائز اهمیت است. در شهرستان شهرضا به طور متوسط 

  افتد. اتفاق میدسامبر کیلومتر است که بیشتر در ماههای ژانویه و  2مساوی یا کمتر از

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 (1993-2015در فصول مختلف سال )ستان شهرضا اطالعات اقلیمی شهر

 زمستان بهار تابستان پاییز
 فصل

 پارامتر

3/48 7/1 1/27 2/68 
 میزان بارندگی 

 متر()میلی

 درصد بارندگی 47 19 1 33

 تعداد روزهای بارانی 19 10 2 12

 تعداد روزهای برفی 5 0 0 2

46 23 31 49 
میانگین رطوبت نسبی 

 )درصد(

29 5/14 19 30 
 نگین حداقلمیا

 رطوبت نسبی )درصد(

66 36 50 5/71 
 میانگین حداکثر

 رطوبت نسبی )درصد(

10 26 7/20 6 
 میانگین دمای هوا 

 گراد()درجه سانتی

2/31 2/40 2/38 4/27 
االترین دمای هوا ب

 گراد()درجه سانتی

8/13- 8/2 4/2- 20- 
ترین دمای هوا پایین

 گراد()درجه سانتی

 مجموع ساعات آفتابی 716 913 1004 725

34 0 1 50 
تعداد روزهای 

 یخبندان

1 2 8 3 
تعداد روزهای همراه 

 با گرد و خاک

1 1 4 0 
تعداد روزهای همراه 

 وفان رعدو برقطبا 

2 1 1 3 
تعداد روزهایی با دید 

افقی مساوی یا کمتر از 

 کیلومتر 2

 

 

 



 

 

 ( 1993-2015سال )در ماههای مختلف ستان شهرضا اطالعات اقلیمی شهر

تعداد روز 

 یخبندان

درجه حرارت مطلق 

 گراد(سانتی)درجه

 حرارتمیانگین درجه

 گراد()درجه سانتی
 میانگین رطوبت نسبی )درصد(

جمع بارش 

ماهانه 

 متر()میلی

تعداد 

روزهای 

 بارانی

تعداد 

روزهای 

 برفی

ساعات 

 آفتابی

 ماه

 
 حداکثر حداقل ینمیانگ حداکثر حداقل میانگین حداکثر حداقل

24 20- 8/18 8/2 6/3- 8/8 7/56 9/35 2/78 4/23 5/6 3/3 224 Jan 

17 2/13- 6/21 6/5 1/1- 8/11 1/48 9/28 7/71 7/18 5/5 4/1 230 Feb 

9 6/9- 4/27 9/9 5/2 1/16 5/41 2/25 6/64 1/26 6/6 5/0 262 Mar 

5/0 4/2- 29 3/15 5/7 4/21 6/37 8/22 6/60 2/18 7/5 0 5/257 Apr 

0 4 35 6/20 5/11 27 5/31 3/19 7/50 1/7 7/3 0 314 May 

0 4/8 2/38 26 4/15 8/32 5/23 15 7/37 8/1 1 0 341 Jun 

0 11 2/40 6/28 5/18 1/35 4/22 8/14 3/35 6/0 1 0 337 Jul 

0 4/9 39 9/26 1/16 9/33 8/21 14 7/34 3/0 4/0 0 349 Aug 

0 8/2 35 5/22 6/11 2/30 2/24 15 6/38 9/0 3/0 0 5/317 Sep 

5/0 6/2- 2/31 3/16 5/6 8/23 1/33 4/20 2/51 9/3 2/2 0 5/286 Oct 

12 6/10- 6/24 9 5/1 7/15 2/48 2/30 4/69 4/21 5/4 3/0 5/221 Nov 

22 8/13- 2/22 3/4 3/2- 8/10 7/56 5/35 8/77 23 8/5 7/1 5/217 Dec 

 

 

 



 

 

 (1993-2015در شهرضا )نمودار رژیم دمایی 

 
 

 

 

 (1993-2015نمودار رژیم فصلی دما در شهرضا )

 



 

 

 (1993-2015میانگین متحرک دما در شهرضا )

 
 

 

 

 (1993-2015انه ساعات آفتابی در شهرضا )یمیانگین ماه

 



 

 

 (1993-2015انه تبخیر در شهرضا )ینمودار اقلیمی مجموع ماه

 
 

 

 

 

 (1993-2015یخبندان در شهرضا )انه تعداد روزهای یمیانگین ماه

 



 

 

 (1993-2015میزان بارش ماهانه در ایستگاه شهرضا )

 
 

 

 

 (1993-2015های متحرک بارش در شهرضا )میانگین

 



 

 

 (1993-2015میانگین تعداد روزهای بارانی در شهرضا )

 
 

 

 

 

 (1993-2015روزهای برفی در شهرضا ) دمیانگین تعدا

 



 

 

 (1993-2015بت نسبی در شهرضا )میانگین ماهانه درصد رطو

 
 

 

 

 (  1993-2015نمودار اقلیمی میانگین ماهیانه تعداد روزهای همراه با توفان رعدوبرق در شهرضا )

 



 

 

 (1993-2015انه تعداد روزهای همراه با گرد و خاک در شهرضا )یمیانگین ماه

 
 

 

 

 (1993-2015نمودار آمبروترمیک در شهرضا )

 



 

 

 
 (1993-2015اد غالب برحسب متر بر ثانیه در شهرضا )گلباد ساالنه ب

 

 
 (1993-2015فراوانی پراکندگی باد غالب ساالنه در شهرضا )



 

 

 
 (1993-2015گلباد فصل زمستان باد غالب بر حسب متربرثانیه در شهرضا )

 

 
 (1993-2015فراوانی پراکندگی باد غالب فصل زمستان در شهرضا )



 

 

 
 (1993-2015لب بر حسب متربرثانیه در شهرضا )گلباد فصل بهار باد غا

 

 
 (1993-2015فراوانی پراکندگی باد غالب فصل بهار در شهرضا )



 

 

 
 (1993-2015گلباد فصل تابستان باد غالب بر حسب متربرثانیه در شهرضا )

 

 
 (1993-2015فراوانی پراکندگی باد غالب فصل تابستان در شهرضا )



 

 

 
 (1993-2015ب بر حسب متربرثانیه در شهرضا )گلباد فصل پاییز باد غال

 

 
 (1993-2015فراوانی پراکندگی باد غالب فصل پاییز در شهرضا )



 

 

 
 (1993-2015گلباد ساالنه باد حداکثر بر حسب متربر ثانیه در شهرضا )

 

 
 (1993-2015فراوانی پراکندگی باد حداکثر ساالنه در شهرضا )



 

 

 ( 1993-2015برحسب متربرثانیه )شهرضا رستان جدول اطالعات اقلیمی باد در شه

Decآذر/ Novآبان/ Octمهر/ Sepشهریور/  Augمرداد /  Jul تیر / Jun خرداد / May اردیبهشت /  Aprفروردین / Mar اسفند / Feb بهمن / Jan دی / 

 ماه

 پارامتر

متوسط  3/2 3/3 7/3 8/3 5/3 3 9/2 5/2 3/2 2/2 2/2 9/1

 سرعت باد

 ربیغجنوب

شرقی و شمال

 غربی جنوب

 شرقیشمال
 شمال

 شرقی
 غربی جنوب غربیجنوب غربیجنوب غربیجنوب غربیجنوب غربی شرقی شمال شرقیشمال

جهت باد 

 غالب

8/14 6/15 1/15 14 13 14 7/15 19 19 3/20 4/18 2/16 
متوسط 

سرعت باد 

 حداکثر

 غربی جنوب غربی جنوب جنوبی غربیجنوب غربی جنوب شرقی  غربی شمال غربیجنوب غربی شمال غربیجنوب غربیجنوب غربیجنوب

جهت 

شدیدترین 

 باد

23 35 21 22 20 28 22 35 25 30 28 25 
سرعت 

شدیدترین 

 باد

 

 



 

 

 


