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 : چادگانشهرستان 

کیلومتری غرب  ۱۱۵فاصله تقریبی در که  است استان اصفهانهای  یکی از شهرستانچادگان 

شهرستان تیران  کیلومتر مربع از سمت شمال و شرق با ۱۲۰۰و با مساحت   مرکز استان واقع گردیده

و از سمت  شهر شهرستان فریدون، از سمت غرب با شهرستان فریدنغرب با و کرون، از سمت شمال

  باشد. مرز می هم وبختیاریاستان چهار محالجنوب با 

شکاف و  ای ترکی به معنای شیار،)کلمه چاد چادگان از دو بخش چاد و گان تشکیل شده است.

ای کوچك با معنی قرار گرفتن بافت قدیم چادگان در میان دره باشد.)پسوند نسبت( می گان دره(

بلکه  های تاریخی یا سیاسی بوده،لغوی آن یکسان است. پیدایش شهر چادگان نه بر اساس ضرورت

رود مهمترین وجود رودخانه مهم زاینده بیشتر به علت شرایط مناسب محیط طبیعی بوده است.

شهرستان چادگان بر اساس آخرین سرشماری جمعیت  .آیدشهر چادگان بشمار می عامل پیدایش

 باشد. می نفر 339۴۲برابر  ۱39۱سال 

ترین آن  ای تقسیم گردیده که بزرگ اساس تقسیمات باکر سرزمین ایران به شش حوضه منطقه بر

آبی باتالق  حوضه آبی ایران مرکزی است. حوضه مرکزی خود به هفت زیر حوضه از جمله حوضه

تر  کیلومتر مربع تفکیك شده، که این حوضه، خود جند حوضه کوچك ۱۰۲۴۶۲گاوخونی به مساحت 

شود. حوضه آبی شهرستان  کیلومترمربع را شامل می ۲۷۵۷۰رود به مساحت مانند حوضه آبی زاینده

 رود بعنوان سرچشمه سد زاینده گردد. رود محسوب میهای زاینده چادگان یکی از زیر حوضه

 رود در منطقه چادگان قرار دارد. زاینده

واقع در  کوه کارکناندر پای  یاریزردکوه بخترود به طور طبیعی از جبهه شمال شرقی زاینده

کیلومتری خود تا مصب، شعب کوچك و بزرگ  3۶۰گیرد و در طول مسیر  سرچشمه می چهلگرد

 ریزد.  بیشماری به آن می

دامداری و صنایع دستی است. محصوالت عمده ، اقتصاد این شهرستان بیشتر بر پایه کشاورزی

ب درختی و گالبی و انگور و فراوردههای باغی شامل سی، نههای روغنیگندم و جو و یونجه و دا، آن

های حبوبات و میوههای آن به دیگر شهرستان، و حبوبات و سیبزمینی است. سیبزمینی زردآلو

  استان صادر میشود.

ترک مردم چادگان  است.  در این منطقه از دیرباز رونق داشته های بختیاری قالی و قالیچهبافت 

  باشند. می چهارلنگ های بختیاریو از  قشقایی

امامزاده عبدا... بن زید پدر شاه ، الملك میرپنجچادگان، خانه معظم مهمترین جاذبه تاریخی

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D9%88%D9%86%E2%80%8C%D8%B4%D9%87%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1_%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%84_%D9%88_%D8%A8%D8%AE%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%B1%D8%AF%DA%A9%D9%88%D9%87_%D8%A8%D8%AE%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%A9%D9%88%D9%87_%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D9%86%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%86%D9%87%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%86%D9%87%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D9%84%DB%8C_%D8%A8%D8%AE%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%DA%A9_%D9%82%D8%B4%D9%82%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%DA%A9_%D9%82%D8%B4%D9%82%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%DA%A9_%D9%82%D8%B4%D9%82%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85_%D8%A8%D8%AE%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%84%D9%86%DA%AF
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پل اورگان  دارد.عبدالعظیم واقع در شهر رزوه که هم جاذبه زیارتی و هم جاذبه طبیعی و گردشگری 

و مسجد جامع اورگان، امامزاده خواجه محمد، روستای پرمه و امامزاده اسماعیل روستای 

 توان نام برد.را می ، شیرهای سنگی مشهد کاوه و قبرستان قدیمی آنفراموشجان

 بوده، زادگاه و مدفن مجاهد مشهور تاریخ، کاوه« کوالیّه»و « کودلیّه»مشهد کاوه که نام های آن 

آهنگر است. کاوه که پیشه او آهنگری و از اهالی کوالیّه بوده و برای امرار معاش به مقتضای شغل 

شورد و خود به اصفهان رفته و در آنجا حرفه خود را ادامه می دهد و بر علیه ظلم و ستم ضحاک می

چند ساله  به همراه عامه مردم که از کثرت ظلم و بیداد به ستوه آمده بودند، ضحاک را از تخت

توان مقبره کاوه آهنگر را نام برد که سابقه از اماکن تاریخی این منطقه می کشد.پادشاهی به زیر می

رسد و در کنار آن مزار یکی از سادات علوی به نام امامزاده حیدربن تاریخی آن به قبل از اسالم می

مربوط به پانصد سال قبل است دیگر ابنیه تاریخی مشهد کاوه، برجی است که  دارد.علی )ع( وجود 

 گردیده اشراف بر روستا استفاده می بانی وو از آثار خوانین ادوار پیشین بوده و از آن برای دیده

 است.

 

 :دهكده تفريحی زاينده رود

های استان است که در ساحل دریاچه پشت سد با امکانات تفریحی گاهیکی از زیباترین تفرج

در  باشد.های بارز گردشگری استان مییکی از جاذبهقرار گرفته و طبیعت  ازیی فراوان و مناظر زیبا

این مجموعه امکانات رفاهی از قبیل اسکله قایقرانی، زمین ورزش، مجموعه تجاری، رستوران، 

 اندازی شده است.چایخانه سنتی و استخر به طور کامل راه

، ، خشکسالیسرمازدگییخبندان و عبارتند از:  چادگاناز جمله بالیای طبیعی شهرستان 

 رعدوبرق.

 

 منابع:

  ،چاپ اول، انتشارات دانشگاه اصفهان۱۳۸۱شفقي. سيروس، جغرافياي اصفهان ،. 

 http://www.isfahancht.ir 

 http://fa.wikipedia.org 

 http://chadegan.gov.ir 

 http://chadeganmet.ir 

 

 

http://fa.wikipedia.org/
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 در استان اصفهان  چادگانجغرافیایی شهرستان نقشه موقعیت 

 

 

  چادگاننقشه موقعیت جغرافیایی ایستگاههای هواشناسی در شهرستان 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  چادگان

اقليم شناسي ایستگاه   

X   ایستگاه باران سنجي  

سينوپتيک ایستگاه   

 سد زاينده رود 

ده کلبعلی×  

فراموشجان ×  

  رزوه× 

  دولت آباد گل سقید× 

رزوه×    ده کلبعلی × 

 چادگان 

 سد زاينده رود 

سنجیباران×   

 اقلیم شناسی 

 سینوپتیک 
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 :چادگانهواشناسی  اداره

و تأسیس شناسی در ابتدا به عنوان ایستگاه اقلیمشمسی  ۱3۵3سال  از چادگانداره هواشناسی ا     

به اداره  9۴از سال  یستگاههای جوی نموده است. این ایدهدپ آوری اطالعات وروع به ثبت و جمعش

 ۵/۶)گرینویچ  ۰3از ساعت  شهرستانبا تهیه گزارش جوی هواشناسی سینوپتیك ارتقا یافته است و 

و  جوی را ثبت نموده، وضعیت صورت ساعت به ساعت بهبعد از ظهر(  ۵/۶)گرینویچ  ۱۵لغایت صبح( 

گزارش  ۴۶۰سط بطور متواین اداره های ماهیانه تعداد گزارش. کندمیمخابرة به مرکز سوییچ فرودگاه 

های مربوطه ثبت ساعته در گراف ۲۴ضمن پارامترهای دما، رطوبت و فشار به صورت  در .جوی است

 ۲3آماری با سابقه  رودکنار سد زایندهدر  تابعه ای یك ایستگاه اقلیم شناسیاین اداره دار گردد.می

شامل سنجی ایستگاه باران ۴به همراه  رودسد زایندهسی او تحت عنوان ایستگاه اقلیم شن ساله

 است. دولت آباد گل سفید و فراموشجان، ده کلبعلی، رزوه

     اسکرین،  فشارنگار، بادنمای الکتریکی، جعبهناسی موجود در ایستگاه شامل ادوات هواش

تبخیر و متعلقات آن، دماسنج خشك و تر، سنج، آفتاب نگار، دمانگار، رطوبت نگار، طشتباران

 است. همچنین یك های اعماق خاک و دماسنج حداقل زمیندماسنج حداقل و حداکثر، دماسنج

سنج، سمت ایستگاه هواشناسی تمام خودکار )سنجش دما، رطوبت، فشار، تشعشع خورشیدی، باران

 متری عمق خاک( در این اداره نصب شده است.سانتی ۱۰عت باد و سنجش دمای و سر

 باشد:به شرح ذیل می چادگانایستگاه هواشناسی مشخصات 

 ESEC:   متار کد بین المللی

 99۴۵۲ :سینوپ کد بین المللی 

 متر از سطح دریا        ۲۱۵۰: ایستگاهارتفاع 

 شمالی ۴۵ََََo 3۲ عرض جغرافیایی:شرقی              39َََََََo ۵۰  طول جغرافیایی: 

، روبروی ۲چادگان، انتهای خیابان فصیحی، ابتدای جاده ورودی ویالهای ذوب آهن منطقه آدرس: 

 8۵۷3۱-۴۱۷3۷کد پستی:  سپاه، اداره هواشناسی چادگان.و مجتمع تفریحی کمال 

 ۰3۱-۵۷۷۲۶۷۵9شماره نمابر:   ۰3۱-۵8۷۲3۶۵9و   ۰3۱-۵۷۷۲۶۷۶۰شماره تلفن: 

  www.Chadeganmet.irآدرس سایت:
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 چادگانشهرستان سنجی بارانشناسی و اقلیمهای مشخصات ایستگاه

 کد ایستگاه نام ایستگاه ردیف
طول 

 جغرافیایی

عرض 

 جغرافیایی

ارتفاع 

 )متر(

سال 

 تأسیس

نام 

 متصدی
 آدرس ایستگاه

۱ 
شناسي  ایستگاه اقليم

 سدزاینده رود
۱92۸۱ ۵۰َََََََo ۴3َ 3۲ََََo۴3َ 20۸9 ۱۳72 

سيدمحمد 

 سوراني 

حوضه استحفاضي شهر چادگان و ابتداي شهرستان چادگان، انتهاي 

بختياري، جاده شهرک شيدا، ایستگاه سد  و ورودي استان چهارمحال

 زاینده رود

 ۵۰َََََََo 3۴َ 3۲َََََََo ۵۰َ 22۱9 ۱۳74 ۱۳۱445 رزوهباران سنجي  2
اسداهلل 

 صالحي
 شهرستان چادگان، شهر رزوه

۳ 
فراموشجان باران سنجي  

20270 ۵۰َََََََo ۲۶َ 3۲َََََََo 38َ 2۱۳2 ۱۳74 
سياوش 

 افشاري 
 شهرستان چادگان، جاده چادگان به کوهرنگ، روستاي فراموشجان

4 
ده کلبعلي باران سنجي  

۱۳۱2۱0 ۵۰َََََََo ۴۲َ 3۲َََََََo ۴9َ 2۳76 ۱۳74 
حسن 

 آقایي
کلبعليشهرستان چادگان، جاده چادگان به اصفهان، روستاي ده  

5 
دولت آباد  باران سنجي

 ۵۰َََََََo ۱8َ 3۲َََََََo 3۷َ 2۳۳۱ ۱۳7۸ ۱۳۱470 گل سفيد
غالمرضا 

 آرپناهي

شهرستان چادگان، جاده چادگان به کوهرنگ، روستاي دولت آباد گل 

 سفيد
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 :چادگانشهرستان اقلیم 

های کوتاه و از جمله تپههای متعدد پستی بلندی و دارایای است کوهستانی منطقهچادگان 

 شود. استان اصفهان محسوب می یییالقو جزء یکی از مناطق  های کوچكدشت

در طبقه بندی اقلیمی و چادگان مرطوب وهوای شهرستان آب، طبق طبقه بندی اقلیمی کوپن بر

های و بر اساس طبقه بندی اقلیمی دکتر کریمی معتدل مرطوب با زمستانآمبرژه، نیمه خشك سرد 

  . است محاسبه گردیدهسرد 

 دمای هوا:

 ۱۲چادگان میالدی(، میانگین ساالنه دمای  ۱98۵-۲۰۱۶های آماری بلندمدت )بر اساس بررسی

 میانگین دمای هوا در سردترین ماهچادگان گراد )درجه سلسیوس( است. در شهرستان درجه سانتی

باشد، سال که ماه ژوالی می و در گرمترین ماهزیر صفر گراد درجه سانتی 3سال یعنی در ماه ژانویه 

 گراد است.درجه سانتی ۵/۲۵

 گراد است.درجه سانتی ۵/۲8اختالف دمای گرمترین و سردترین ماه سال 

گراد بود که در درجه سانتی ۵/3۷ساله، باالترین دمای ثبت شده  3۱در طول این دوره آماری 

 ۵/۲۶ترین دمای ثبت شده هم پایینه است. اتفاق افتادو ژوالی سالهای مختلفی  آگوستماههای 

 اتفاق افتاده است.  ۲۰۰۵گراد زیر صفر بود که در ژانویه درجه سانتی

ترین تاریخ شروع یخبندان زودرسروز در طول سال است و  ۱۵۲تعداد روزهای یخبندان آن 

 ماه هم در بعضی از سالها ادامه دارد.  اردیبهشتتا و تاریخ خاتمه آن  شهریوراواخر 

 باشد. متر میمیلی ۱۶۰۶مجموع تبخیر ساالنه چادگان 

 رطوبت و بارش:

درصد است.  ۴۵چادگان ( در ۱98۵-۲۰۱۶میانگین ماهانه رطوبت نسبی هوا طبق آمار بلندمدت )

کم و بیش باالست و نسبی های بارانی و سرد سال میزان رطوبت توان گفت در ماهبه طور خالصه می

 برعکس در فصل تابستان مقادیر آن پایین است.
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متر میلی ۵/3۲۶ چادگاناست. مجموع بارش ساالنه  دسامبرماه چادگان ترین ماه سال در پرباران

اتفاق  ۱993متر در سال میلی ۵33است. قابل توجه است که باالترین میزان بارش ساالنه این شهر 

رخ داده  ۲۰۰8متر در سال میلی ۵/۱۴۵ترین میزان بارش ساالنه این شهرستان هم افتاد و پایین

  است.

تا می  ماهیل ااز او چادگانبر طبق منحنی آمبروترمیك، طول دوره خشکسالی در شهرستان 

میزان دما بیشتر از مقدار بارش بوده که  ،از سالنیم پنج ماه و حدود باشد. یعنی میماه نوامبر  اواسط

 شود. تحت عنوان دوره خشکی مطرح می

 اد:ـب

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

 گردد. گیری، ثبت و گزارش میمتری از سطح زمین انداره ۱۰

-۲۰۱۶در دوره آماری بررسی شده )است.  غربیبادهای چادگان در شهرستان ساالنه باد غالب 

 ۴بادهای آرام  باشد.متربرثانیه می 9چادگان شهرستان  ( میانگین سالیانه سرعت وزش باد۱98۵

دهد. بادهایی که دارای درصد از مجموع بادهای ساالنه شهرستان چادگان را به خود اختصاص می

درصد بادها دارای سرعت  3۶درصد از مجموع بادهای ساالنه و  3۷متر بر ثانیه دارند  ۱۱تا  ۷سرعت 

 متر بر ثانیه وزش دارند.  ۵تا  ۵/3درصد از بادها هم با سرعت  ۲۲متر بر ثانیه وزش دارند.  ۱۱بیش از 

متربرثانیه بوده  3۶ ساله 3۶اری بلندمدت های آمدر بررسیچادگان شدیدترین باد وزیده شده در 

 است. 
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(1985-2016در فصول مختلف سال ) چادگاناطالعات اقلیمی شهرستان   

 فصل

 پارامتر
 پائیز تابستان بهار زمستان

 میزان بارندگی

متر()میلی  
۱۴۲ ۵۷ ۵/۵  ۱۲۲

۴۴ درصد بارندگی ۱۷ ۲ 3۷

بارندگی بیشترین مقدار  ۵/۲۱9  98 3۵ ۵/۱8۴

 میانگین رطوبت نسبی

 )درصد(
۷/۶۲  3۷ 3۰ ۵/۵۰

 میانگین دمای هوا

گراد()درجه سانتی  
۷/۰  ۱۷ ۵/۲3  ۷

 باالترین دمای هوا

گراد()درجه سانتی  
۵/۲۴  ۵/3۵  ۵/3۷  ۵/3۲ 

 پایین ترین دمای هوا

گراد()درجه سانتی  
۵/۲۶-  ۱۱-  ۵/۱-  ۴/۲3-
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(1985-2016های مختلف سال )ماهدر  چادگاناطالعات اقلیمی شهرستان   

 

 ماه

 جمع بارش

 ماهانه

 )ميلي متر(

 ميانگين رطوبت نسبي

 )درصد(

 ميانگين درجه حرارت

 گراد()درجه سانتي

 درجه حرارت مطلق

 گراد()درجه سانتي

 حداقل حداکثر

Jan 39 ۵/۶8  3-  ۱۶ ۵/۲۶- 

Feb ۷/۴3  ۶۴ 3/۰-  ۶/۱8  ۲۴- 

Mar ۵9 ۵۶ ۵/۵  ۵/۲۴  ۱9- 

Apr 39 ۴۵ ۱۱ ۲۷ ۱۱- 

May ۱۶ 3۷ 8/۱۶  3۲ ۵/۲- 

Jun ۲ ۲9 ۶/۲۲  ۵/3۵  ۲

Jul ۲ 3۱ ۵/۲۵  ۵/3۷  ۷

Aug ۵/۲  ۲9 ۶/۲۴  ۵/3۷  ۵/۵ 

Sep ۱ 3۰ ۲۰ ۵/33  ۵/۱- 

Oct ۱3 ۵/39  ۱۴ ۵/3۲  ۵/۵- 

Nov ۷/۴۴  ۵۱ ۷ ۵/۲۵  ۶/۱۲- 

Dec ۴/۶۴  ۶۱ ۱ ۶/۲۰  ۴/۲3- 
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 (1985-2016) چادگانشهرستان نمودار اقلیمی رژیم دمایی در 

 
 

 (1985-2016) چادگانشهرستان نمودار اقلیمی رژیم فصلی دما در 

 



12 
 

 (1985-2016) چادگانشهرستان های متحرک دما در نمودار اقلیمی میانگین

 
 

 (1985-2016) چادگانشهرستان نمودار اقلیمی میزان بارش ماهیانه در 
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 (1985-2016) چادگانشهرستان های متحرک بارش در نمودار اقلیمی میانگین

 

 
 

 (1985-2016)چادگان شهرستان نسبی در ماهیانه درصد رطوبت نمودار اقلیمی میانگین
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 (1985-2016)چادگان  ستانمنحنی آمبروترمیک شهر
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( 1985-2016حسب متربرثانیه ) چادگان بر شهرستانباد  گلباد ساالنه  

 

 

 (1985-2016)چادگان شهرستان در فراوانی پراکندگی باد ساالنه درصد 

 درصد 


