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 شهرستان کاشان: 
به  استان اصفهانکه بخشی از  است های محمدی و گالب، معروف به شهر گلکاشانشهر تاریخی 

کیلزممتری   ۲۰۰و  پایتخزت کیلزممتری نوزمب    ۲۲۰در و  ایزران این شهر در مرکز    .آید حساب می

 است.گردیده واقع  مرک  استان

 های کرکس و کمیر مرک ی ایران واقزع شزده   شهر کاشان در شمال استان اصفهان و در میان کمه

این شهرستان از شمال به کمیر مرک ی و شهرستان قم، از شرق به دشت کمیر، از نوزمب بزه   . است 

 گردد. به شهرستان محالت محدود میهای برخمار و میمه و نطو  و از غرب شهرستان

ارتفاعات اصلی شهرستان کاشان که در دو رشته کمههای مرکز ی و غربزی بزه مزمازات یرزدی ر      

متزر و کزمه    ۲515متر، قله کروس بزا ارتفزاع    36۰۰قرار دارند عبارتود از قله شرق نیاسر با ارتفاع 

شهرسزتان کاشزان بزا وسزعت     متزر و همنوزین ارتفاعزات کزرکس اسزت.       3۰۰۰هفت کل با ارتفزاع  

، نیاسر و برزک( بزمده و دارای شزش شزهر    قمصرکیلممترمربع دارای چهار بخش )مرک ی،  ۲۰۰۰۰

 باشد. ( میبرزکو  کامم و چمگان،نمشقان قالی، نیاسر، قمصر، کاشان)

 ۲۹3،۸۰6برابر با  13۹۰نمعیت کاشان بر پایه نتایج سرشماری عمممی نفمس و مسرن در سال 

 . است  نفر بمده

اقتصاد کاشان از دیر باز بر روی صوعت کشاورزی و تملیزد محصزمیتی چزمن پوبزه، پیزاز، غزالت،       

نات سوتی و صوایع دستی مانود الب یری و تهیزه عرقیها و گیاهان دارویی، گات و انماع میمهنصیفی

بافززی  بزافی و قزالی  باقی، زیلمبافی، زریبافی، شعربافی، گلیمبافی، مخملمس ری، کاشی ری، ابریشم

های ایزن موطقزه زیزر کشزت پوبززه و غلززه اسززت. همنویززن     تریزه داشتزه است. قسمت عمده زمین

سب ی کزاری و صزیفی کزاری، چروزدر، هزمیج و شزلرم از دی زر         گمنه درختی، سیب درختی، ان مر،

محصمیت کاشان است. اف ون بر آن پرورش گل در قمصززر، هودوانزه و لزالبی در آران و بیزدگل و     

زمیوی در حممه رونق خمبزی دارد و انزار فیزن و راونزد و عطزر و گزالب قمصززر شهززرت   کشت سیب

ود مس، آهن، سملفات بزاریم، زا  سزب ، نمزع لعزان، سزو های      ای دارد. در کاشان معادنی مانویزژه

مانزده اسززت. صزوعت فزرش      مرمر و تراورتن ونمد دارد که هومز بعضی از آنها دست نخمرده بزاقی 

های ماشیوی ایزن  است. افسمس که با روی کار آمدن فواوری داشتهدستباف کاشان روزگاری لمینی 

در حزال رکزمد و فزرامزمشزی است. کاشان در  نهای نانبی آصوعت و حرفه با ارزش به همراه حرفه

ای را در خمد نای داده است. امزروزه کاشزان بزا    صوایع کارخانه کهزمره اولین شهرهای ایران است 

سزازی،  سزازی، کاشزی  رخانزه فزرش ماشزیوی و صزوایعی همنزمن چیوزی و مالمزین       اهزا ک دارا بمدن ده

 به یری از قطبهای صوعتی کشمر شده است.ریسودگی و اب ارآیت صوعتزی تبدیل 
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 گذرد. شهر کاشان دارای یع فرودگاه داخلی غیر فعال است که دو دهه از افتتاح آن می

سزازی محزیم ممنزمد در فرودگزاه بزرای       در حزال آمزاده   سزازمان هماپیمزایی کشزمری   هم اکومن 

این موطقه پرواز  در ای نطو ل مجاورت با سایت هستهالبته بدلی برقراری پرواز از این فرودگاه است.

 باشد. ممومع می

پستی و بلودی ر حسب های مرک ی کشمر ب تان کاشان همانود دی ر شهرستانآب و همای شهرس

های معتزدل و نل زه بزه خصزمش حاشزیه کزمیر        داموه و سردسیرهای مرتفع آن  متریر است. قسمت

های نل ه آن از قوات اسزت   های کمهستانی از چشمه و قوات و آب قریه باشد. آب قریه می گرمسیر

 باشد. و آب الراف کمیر کمی شمر می

ها، چاههزای عمیزق، نیمزه عمیزق و چشزمه سارهاسزت. مهمتزرین        آب کاشان شامل رودخانه موابع

باشود که هم ی فصلی اسزت و  رود میهای هوجن، قهرود، لتحر و چمهای این شهر رودخانهرودخانه

رشته آن هززم اکوزمن مزمرد     5۰الی  ۴۰رشته قوات در الراف شهر ونمد دارد که بین  13۰بیش از 

سار ونمد دارد که بزین آنهزا چشزمه    چشمه ۸ها بیش از قوات گیرد. عززالوه برقرار می بهره برداری

 .است ای برخمردارسلیمانیه فین از آبدهی و اهمیت ویژه

شهرستان کاشان دارای موالق تمریستی و تاریخی می باشد که در کلیه فصمل پزذیرای تمریسزت   

هزای  مجممعزه خانزه  ، تپزه تزاریخی سزیلع    ،اغ فزین ممزه ب ،ف و تاریخی فینوباشد. باغ معرهایی می

ها خانه عامریو  خانه عباسیان ،هاخانه برونردی، هاتاریخی کاشان مشتمل بر خانه تاریخی لبالبائی

شمیان کزه هزر سزاله در کوزار     مراسم معروف قالیباشد. همنوین از نمله موالق دیدنی این شهر می

هزای  گردد هزر سزاله پزذیرای مسزافرین و تمریسزت     پا می روستای مشهد اردهال از تمابع کاشان بر

 کوود. زیادی است که برای دیدن این مراسم به این شهرستان سفر می

  : سیل، خشرسالی و گردوغبار. از نمله بالیای لبیعی کاشان عبارتود از

 

 موابع:

 ، اداره کزل هماشواسزی اسزتان   1377لرح اللس بالیای لبیعی اقلیمزی اسزتان اصزفهان،     .1

 اصفهان 

 ، سازمان هماشواسی کشمر13۸۰، گ ارش پروژه اقلیم و گردش ری در استان اصفهان .۲
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 نقشه موقعیت شهرستان کاشان در استان اصفهان

 
 

 نقشه موقعیت جغرافیایی ایستگاههای هواشناسی در شهرستان کاشان

   

 کاشان

 آران و بیدگل

 برزک 

 مشهد اردهال 

 ایثارفجر

 آباد آران تقی

 علی آباد فخره 

 آبادکویر حسین

 ده زیره 

 

 ایستگاه سینوپتیک

 شناسیایستگاه اقلیم 

 ایستگاه خودکار 

 سنجی ایستگاه باران



 :ایستگاه هواشناسی کاشان

شمسی تاسیس و شروع به ثبت و نمزع آوری الالعزات و    1361اداره هماشواسی کاشان در سال 

ساختمان ایست اه به دلیل قدیمی بمدن و قزرار گزرفتن    13۸1در سال های نمی نممده است. پدیده

این شرقی شهر موتقل شد. شمال های عمرانی شهرداری کاشان ترییر مران داده و به قسمتدر لرح

اصفهان قرار گرفته است. این اداره با تهیه گ ارش نزمی  شهر کیلممتری شمال غربی  ۲3۰اداره در 

ریوزمی  بزه   گبعزد از ههزر(    5/۹) 18لرایزت  صزب((   5/3)های صفرصزفر گریوزمی    استان در ساعت

سه سزاعت بزه سزه سزاعت اقزدان بزه تهیزه و         ،گریومی  به بعد 18 ساعت و از ساعتبهصمرت ساعت

گز ارش اسزت و در حزال     7۴۴تا  7۲۰بین کود. تعداد گ ارشات ماهیانه از این اداره مخابره هما می

هماشواسزی کاشزان نز      ایسزت اه   گیزرد. حاضر مخابره هما از لریق سیستم سزمئینیو  انجزان مزی   

 .استایست اههای مرنع در سط( کشمر 

و یع ایست اه خمدکار هماشواسی به وبیدگل به نان آرانشواسی ایست اه اقلیم دارای یعاین اداره 

باشزد کزه عبارتوزد از: مشزهد     ایسزت اه مزی   6سوجی آن  تعداد ایست اههای بارانباشد. نان برزک می

 آباد کمیر. حسین فخره، شرکت ایثار فجر کاشان وآباد ، علیآران آباداردهال، ده زیره، تقی

مختصات نررافیایی این  .قرار داردکاشان شرقی شهر در قسمت شمالکاشان ایست اه سیومپتیع 

 ایست اه عبارت است از:

۲7َ  ᴼ51 لمل شرقی 

5۹َ  ᴼ 33  عرض شمالی 

 متر از سط( دریا ۹71ارتفاع: 
 کاشان، میدان بسیج مستضعفین، بلمار شهدا، مقابل پمپ بو ینآدرس: 

 ۰31 -55۲3۴۰۰۰: شماره تلفن

 55۲3۴۰۰۲شماره نمابر: 

kashan@esfahanmet.irپست الرترونیری:

mailto:kashan@esfahanmet.ir


 کد ایستگاه نام ایستگاه ردیف
طول 

 جغرافیایی

عرض 

 جغرافیایی

ارتفاع 

 )متر(

سال 

 تأسیس
 آدرس ایستگاه نام متصدی

 سنجی ایستگاه باران ،آران ،کاشان سید مهدی سیدی ᴼ51 َ45 ᴼ33 1180 1380 45َ 20373 ده زیره 1

 جواد قاسمی ᴼ51 َ51 ᴼ33 987 1380 52َ 20377 حسین آباد کویر 2
 ایستگاه باران ،آبادکویرحسین ،آران ،کاشان

 سنجی

 سنجی ایستگاه باران، مشهد اردهال ،کاشان اسماعیل پورحسینی ᴼ51 َ02 ᴼ34 1800 1380 03َ 20400 مشهد اردهال 3

4 
ار فجر یثشرکت ا

 کاشان
20405 َ13 ᴼ51 َ23 ᴼ34 900 1380 ار فجرکاشانیثشرکت ا ،کاشان محمدباقر اسالمی تبار 

 سنجی ایستگاه باران، آباد فخرهعلی ،کاشان مهدی فخره ᴼ51 َ54 ᴼ33 950 1380 41َ 20378 علی آباد فخره 5

 منزل متصدی، آبادتقی ،آران ،کاشان حسین رزاقی زاده ᴼ51 َ12 ᴼ34 815 1381 25َ 20404 تقی آباد 6

 خودکار هواشناسیایستگاه  ،برزک ،کاشان صافیانمحمد ر ᴼ51 َ48 ᴼ33 2200 1380 13َ 20375 کبرز 7

 

  



 : اقلیم شهرستان کاشان

دارای اقلیم خشع ایران پذیری شدید از کمیر مرک ی بطمر کلی شهرستان کاشان به دلیل تاثیر

بر اساس و  استبودی اقلیمی دومارتن دارای اقلیم فراخشع معتدل کاشان بر اساس لبقهاست. 

با و با روش آمبرژه دارای اقلیم خشع سرد و بیابانی  و ی اقلیمی کمپن دارای اقلیم گرنبودلبقه

  روش سلیانیومف دارای اقلیم بیابانی است. 

 دمای هوا :

  7/1۹(؛ میزان ین سزاینه دمزای کاشزان     1۹67-۲۰1۴بلودمزدت ) های آمزاری  بررسیاساس بر 

در شهرستان کاشان میان ین دمای هزما در سزردترین ماههزای    گراد )درنه سلسیمس(، درنه سانتی

درنزه   3۴و در گرمتزرین ماههزای سزال در مزاه ژویی     گزراد  ( درنه سانتی۸/۴سال در ماه ژانمیه )

 گراد است. سانتی

درنزه   1/1۲گزراد و میزان ین حزداقل دمزای آن     درنزه سزانتی   ۲/۲6 همامیان ین حداکثر دمای 

 گراد است. درنه سانتی ۲/۲۹ترین و سردترین ماه سال گراد است. اختالف دمای گرنسانتی

ماه در که است  درنه سانتی گراد ۴۸ساله بایترین دمای ثبت شده  ۴7در لمل این دوره آماری 

گزراد زیزر   درنه سزانتی  17ترین دمای ثبت شده پاییناتفاق افتاد.  1۹76و  1۹7۰های سالنمیی 

 است. اتفاق افتاده  ۲۰۰۸که در ژانمیه صفر بمده 

روز آن در زمسزتان   ۲۸ روز در سال است که ۴۲تقریباً  تعداد روزهای یخبودان آن بطمر متمسم

بیشترین روزهزای یخبوزدان در سزال    افتد. اتفاق میروز آن هم در فصل بهار  1و روز در پایی   13و 

تزرین تزاریش شزروع یخبوزدان     روز در سال به ثبت رسیده اسزت. زودرس  1۴روز و کمترین آن  71

نسبت به سایر ماههای سال دارای  ژانمیهباشد. در این شهر ماه آبان و تاریش خاتمه آن فروردین می

 تعداد روزهای یخبودان بیشتری است.   

ساعت بزه مزاه آگمسزت و کمتزرین      5/3۲7در کاشان بیشترین ساعات آفتابی ماهانه با میان ین 

سزاعت بزه مزاه دسزامبر تعلزق دارد. میزان ین نمزع سزاینه          5/166ساعات آفتابی ماهانه با میان ین 

 ساعت است.  ۲۹۴۲شان ساعات آفتابی در شهر کا

 

 :شرطوبت و بار

درصد است.  ۴۰در کاشان  (1۹67-۲۰1۴میان ین ماهانه رلمبت نسبی هما لبق آمار بلودمدت )

به لمر خالصه درصد می باشد.  ۴/56درصد و میان ین حداکثر آن  ۲7میان ین حداقل رلمبت نسبی



کم و بزیش بایسزت و بزر عرزس، در     تمان گفت که در ماههای بارانی و سرد سال می ان نم نسبی می

بسیار کم است. در این ماهها خشری همای کاشزان   نسبی رلمبتتیر و مرداد می ان ، ماههای خرداد

هزای مرکز ی و وزش بادهزای    نتیجه ن دیری به بیاباندر بسیار زیاد است و این امر بیش از هر چی  

 مجاور است که رلمبت هما را به خمد نذب می کود. موالقگرن 

ای است لذا فصل بارندگی کاشان بر فصل سزرد و  با تمنه به ایوره رژیم بارندگی کاشان مدیترانه

اوایل بهار و فصل خشع آن بر فصل تابستان موطبق است. پربزاران تزرین مزاه سزال در کاشزان مزاه       

که بسیار ناچی  است گاه در اثر ناپایداری های حاصزله از  های تابستانی کاشان مارس می باشد. باران

گیرد که معمزمیً  تقابل همای نفمذ کرده از سمت شمالی البرز با همای کمیری نومب البرز صمرت می

 باشد. بصمرت رگباری و پراکوده می

. قابل تمنه اسزت کزه بزایترین میز ان بزارش      متر استمیلی 5/136مجممع بارش ساینه کاشان 

تزرین میز ان بزارش    اتفزاق افتزاد و پزایین    1۹7۲متر است که در سزال  میلی 5/۲5۹ساینه این شهر 

 رخ داده است.  1۹73متر است که در سال میلی ۴5ساینه این شهر هم 

بر لیق موحوزی آمبروترمیزع، لزمل دوره خشرسزالی در شزهر کاشزان از اول مزاه مزی )یزازدهم          

آبان( می باشد. یعوی شش ماه از سال می ان دما بیشزتر از مقزدار    اردیبهشت( تا آخر ماه اکتبر )دهم

 بارش بمده که تحت عومان دوره خشری مطرح می شمد. 

 1روز در بهار،  11روز آن در زمستان،  1۸در سال است که روز  ۴1تعداد روزهای بارانی کاشان 

 روز آن هم در پایی  به ثبت رسیده است.  11روز در تابستان و 

است که بیشترین فراوانی وقمع را در برفی از سال هما  روز 5شهرستان کاشان به لمر متمسم در 

 باشد. ماه ژانمیه دارا می

زای هماشواسی است و وقمع آن عالوه بر آنرزه موجزر بزه    های خسارتلمفان رعدو برق از پدیده

شمد، معممیً سبب ایجاد خسارت و زیان و متمقف کردن بعضی از فعالیت های انتماعی اقتصادی می

روز سال لمفان رعزد و بزرق    ۲گردد. در شهرستان کاشان به لمر متمسم در ترس و وحشت هم می

  باشد.   افتد که آن هم در فصل بهار میاتفاق می

 

 باد :

همزماره در هماشواسزی سزمت و سزرعت وزش آن تزا       باد از آثار عمده و مهم فشار هماسزت کزه   

 شمد. گیری میسط( زمین اندازهمتری از  1۰ارتفاع 



از عمامل مؤثر در آب و همای کاشان بادهای محلی است که عبارتود از: باد شزمال، بزاد سزان، بزاد     

        و اغلزب از کزمیر بزه سزمی کاشزان      قبله، باد شهریاری و لمفان سیاه که اکثزراً در مماقزع گزرن سزال     

باعث لطافت هما در کمهپایه های قمصر و بیزدگل  وزند. بادهای شمال و شهریاری از شمال غربی می

  شمند.می

متربرثانیه است. در شهرستان کاشزان در لزمل    1بادهای غالب در کاشان میان ین ساینه سرعت 

سال نهت وزش بادهای غالب شمال شرقی است. در لمل فصل زمستان، نهت وزش بادهای غالزب   

 باشد.   شمال شرقی و در فصل پایی  شمال شرقی می کاشان غربی، در بهار شمال غربی، در تابستان

، دارای نهت نومب (1۹67-۲۰1۴) شدیدترین باد وزیده شده در کاشان در لمل دوره آماری 

 متربرثانیه وزیده است.  3۰با سرعت  1۹۸۴ژوئن غربی بمده که در 

بیشتر در فصزل   روز از سال همراه با گرد و خاک است  که 6در شهرستان کاشان به لمر متمسم 

 افتد. بهار اتفاق می

نمی نظیر مه، گردوخاک، رگبزار   کاهش دید افقی ممرن است به علت وقمع برخی از پدیده های

کیلزممتر، در امزمر فرودگزاهی و پزرواز      ۲شدید و نظایر آنها باشد. دید افقی و کاهش آن به کمتر از 

روز در لمل سال دید افقی  ۴هماپیماها بسیار حائ  اهمیت است. در شهرستان کاشان به لمر متمسم 

 افتد.  دی اتفاق میکیلممتر است که در ماههای آذر و  ۲مساوی یا کمتر از 



 (1967-2014اطالعات اقلیمی شهرکاشان در فصول مختلف سال )

 زمستان بهار تابستان پاییز
 فصل

 پارامتر

 میزان بارندگی  5/69 31 1 35

 متر()میلی

 درصد بارندگی 51 23 1 26

 تعداد روزهای بارانی 6 3 0 4

 تعداد روزهای برفی 2 0 0 1

میانگین رطوبت نسبی  6/53 3/32 3/24 5/49

 )درصد(

 میانگین حداقل 9/36 6/20 9/15 4/34

 رطوبت نسبی )درصد(

 میانگین حداکثر 5/72 8/49 8/36 3/66

 رطوبت نسبی )درصد(

 میانگین دمای هوا  6/8 6/25 4/31 3/13

 گراد()درجه سانتی

االترین دمای هوا ب 35 48 48 39

 گراد()درجه سانتی

ترین دمای هوا پایین -17 -1 10 -12

 گراد()درجه سانتی

 مجموع ساعات آفتابی 575 820 945 602

تعداد روزهای  28 1 0 13

 یخبندان

تعداد روزهای همراه  1 3 1 1

 با گرد و خاک

تعداد روزهای همراه  0 2 0 0

 با توفان رعد و برق

1 0 1 2 
تعداد روزهایی با دید 

افقی مساوی یا کمتر از 

 کیلومتر 2

 

 

 



 ( 1967-2014در ماههای مختلف سال )اطالعات اقلیمی شهر کاشان 

                 
تعداد 

روز 

 یخبندان

درجه حرارت مطلق 

 (گرادسانتی)درجه

 حرارتمیانگین درجه

 گراد()درجه سانتی

میانگین رطوبت نسبی 

 )درصد(
جمع بارش 

ماهانه 

 متر()میلی

 تعداد

روزهای 

 بارانی

تعداد 

روزهای 

 برفی

ساعات 

 آفتابی

مجموع 

تبخیر 

 متر()میلی

 حداکثر باد
 ماه

 
 حداکثر حداقل میانگین حداکثر حداقل

میانگی

 ن
 حداکثر حداقل

 سرعت

 )متربرثانیه(
 جهت

4/17 17- 22 8/4 7/0- 2/10 62 21 95 1/25 6 3 8/173 - 15 280 Jan 

4/9 10- 27 8/7 4/1 6/13 54 16 93 3/18 5 1 2/187 - 26 360 Feb 

7/1 5- 35 3/13 4/6 4/19 45 12 92 8/25 7 0 9/213 6/68 23 150 Mar 

0 1- 37 9/19 1/12 4/26 39 10 88 4/17 6 0 6/224 4/187 23 360 Apr 

0 4/5 42 5/25 17 32 34 10 82 4/12 4 0 2/277 9/281 27 240 May 

0 12 48 3/31 22 1/38 24 7 62 5/1 1 0 318 4/346 30 240 Jun 

0 17 48 34 9/24 8/40 23 7 54 4/0 0 0 2/326 1/384 23 50 Jul 

0 6/14 47 5/32 3/23 8/39 24 8 56 5/0 0 0 5/327 356 15 
الی  120

340 
Aug 

0 10 43 7/27 5/18 3/35 27 8 60 2/0 0 0 1/291 260 15 270 Sep 

0 2 39 5/20 6/12 6/27 37 12 79 4 2 0 2/250 6/164 23 220 Oct 

8/1 3- 31 6/12 1/6 7/18 51 16 91 1/14 4 0 5/185 8/86 22 250 Nov 

9/10 12- 5/24 7/6 1/1 1/12 61 22 94 8/16 5 1 5/166 3/37 18 360 Dec 

 



 (1967-2014نمودار اقلیمی رژیم دمایی در کاشان )

 
 

 

 
 (1967-2014نمودار اقلیمی رژیم فصلی دما در کاشان )

 



 ( 1967-2014نمودار اقلیمی میانگین های متحرک دما در کاشان )

 
 

 

 
 (1967-2014)نمودار اقلیمی میانگین ماهیانه ساعات آفتابی در کاشان 

 
         



 (1967-2014نمودار اقليمی مجموع ماهيانه تبخير در کاشان )

 

 

 

 (  1967-2014نمودار اقلیمی میانگین ماهیانه تعداد روزهای یخبندان در کاشان )

 



 (1967-2014نمودار اقلیمی میزان بارش ماهیانه در کاشان )

 

 

 

 (1967-2014کاشان ) نمودار اقلیمی میانگین های متحرک بارش در



 (1967-2014نمودار اقلیمی میانگین تعداد روزهای بارانی در کاشان )

 

 (1967-2014نمودار اقلیمی میانگین ماهیانه تعداد روزهای برفی در کاشان )



 ( 1967-2014نمودار اقلیمی میانگین ماهیانه درصد رطوبت نسبی در کاشان )

 

 نمودار اقلیمی میانگین ماهیانه تعداد روزهای همراه با گردوخاک درکاشان 

(2014-1967  ) 



 منحنی آمبروترمیک شهرکاشان 

 ( 1967-2014گلباد ساالنه باد غالب کاشان بر حسب متر برثانیه )
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مرطوبدوره   



 ( 1967-2014)فراوانی پراکندگی باد غالب ساالنه کاشان 

 
 ( 1967-2014گلباد فصل زمستان باد غالب کاشان بر حسب متر برثانیه )

 درصد 



 (1967-2014) فراوانی پراکندگی باد غالب فصل زمستان کاشان

 

 

 

 ( 1967-2014گلباد فصل بهار باد غالب کاشان بر حسب متر برثانیه )

 درصد 



 

 ( 1967-2014فراوانی پراکندگی باد غالب فصل بهار کاشان )

 

 

 ( 1967-2014گلباد فصل تابستان باد غالب کاشان بر حسب متر برثانیه )

 درصد 



 

 ( 1967-2014فراوانی پراکندگی باد غالب فصل تابستان کاشان )

 

 

 

 ( 1967-2014گلباد فصل پاییز باد غالب کاشان بر حسب متر برثانیه )

 درصد 



 

 ( 1967-2014فراوانی پراکندگی باد غالب فصل پاییز کاشان )

 

 

 

 ( 1967-2014گلباد ساالنه باد حداکثرکاشان بر حسب متر برثانیه )

 درصد 



 

 ( 1967-2014فراوانی پراکندگی باد حداکثر کاشان )

 

 

 

 

 

 

 

 

 درصد 



 ( 1967-2014کاشان بر حسب متر برثانیه ) گلبادهای ماهانه باد غالب

 (1967-2014باد غالب کاشان بر حسب متر  بر ثانیه )فوریه  گلباد ماه (1967-2014باد غالب کاشان بر حسب متر  بر ثانیه )ژانویه  گلباد ماه

 (1967-2014باد غالب کاشان بر حسب متر  بر ثانیه )آوریل  گلباد ماه (1967-2014ثانیه )باد غالب کاشان بر حسب متر  بر مارس  گلباد ماه

 (1967-2014باد غالب کاشان بر حسب متر  بر ثانیه )ژوئن  گلباد ماه (1967-2014باد غالب کاشان بر حسب متر  بر ثانیه )می  گلباد ماه



 (1967-2014باد غالب کاشان بر حسب متر  بر ثانیه )آگوست  گلباد ماه (1967-2014کاشان بر حسب متر  بر ثانیه )باد غالب ژوالی  گلباد ماه

 (1967-2014باد غالب کاشان بر حسب متر  بر ثانیه )اکتبر  گلباد ماه (1967-2014باد غالب کاشان بر حسب متر  بر ثانیه )سپتامبر  گلباد ماه

 (1967-2014باد غالب کاشان بر حسب متر  بر ثانیه )دسامبر  گلباد ماه (1967-2014باد غالب کاشان بر حسب متر  بر ثانیه )نوامبر  گلباد ماه



 

DecNov OctSep Aug Jul JunMay AprMarFebJan

 
 

 

23/12/1967 

(2/10/1346) 

3/11/2014 

(12/8/1393) 

11/10/1967  

(19/7/1346) 

20/9/2009 

(29/6/1388) 

1/8/1969 

(10/5/1348) 

6/8/1987 

(15/5/1366) 

7/8/2000 

(17/5/1379) 

9/8/2011 

(18/5/1390) 

29/7/1969  

(7/5/1348) 

8/6/1984  

(18/3/1363) 

13/5/2013  

(23/2/1392) 

14/4/1969     

(25/1/1348) 

30/3/2012  

(11/1/1391) 

9/2/1969  

(30/11/1347) 

25/1/2005   

(6/11/1383) 




