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 : سمیرمشهرستان 

و از  گردبدهواقع اصفهان كيلومترمربع در جنوب غربي استان  5224شهرستان سميرم با مساحت 

متر از سطح دریا تحت  2460با ارتفاع سميرم سنتي  زیبا وباشد. شهر  های توریستي استان مي قطب

های  قي رشته كوههای شر و در كوهپایه اصفهان كيلومتری جنوب شهر ۱65در  عنوان بام ایران

 از شمال به شهرضا،شهرستان سميرم  های متعددی احاطه شده است. توسط كوهو واقع شده  زاگرس

های دنا با استان كوهغرب با مرز طبيعي رشته  از جنوب غربي و اقليد فارس، از شرق به آباده و

 .شودمحدود مي وبختياریچهار محالا استان از غرب بو  بویراحمد و كهگيلویه

 سابقه تاریخي شهرنشيني سميرم بهگردد،  بر مي مسيحسال قبل از ميالد  ۷00قدمت سميرم به 

هایي  ای به نام كوره وجود دارد كه اكنون خرابه در جنوب سميرم مزرعه .گردد بر مي هخامنشياندورة 

باشد،  مانده و این دليل بر شهر بودن سميرم در آن زمان مي یها و حتي حمام در آن به جا از خانه

های شناخت شهر، حمام بوده است و دليل دیگر اطالق نام  یکي از شاخص اسالمزیرا در دوران قبل از 

های قدیمي گفتند. همچنين نام به شهر، كوره مي هخامنشياناشد، چرا كه ب كوره بر این منطقه مي

به معنای هاله روی  های قدیم فارسي دری است مانند كوه بهرزهموجود در منطقه كه بيشتر آنها از واژ

 تاریخ شهر است.ه شمال شهر سميرم نشان دهند شعله آتش كه كوهي است در

های  ای از خان پاره رضاشاهمهمترین واقعة تاریخ سميرم، سال غارتي است. با سقوط حکومت 

بردند برای كسب قدرت از دست رفته و گسترش  یا خارج از ایران به سر مي تهرانایالت كه در 

 جنگ ۱۳22تيرماه  ۸مناطق خود، بر ضد حکومت مركزی وارد عمل شدند. در تاریخ چهارشنبه 

قوای دولتي  شایر بویر احمدی و قشقایي آغاز شد.سختي بين قوای دولتي و اكثریت مردم در مقابل ع

عام شدند. از جمله سرهنگ شقاقي از  به محاصره عشایر درآمدند و به علت نرسيدن قوای كمکي قتل

 . در سميرم به خاک سپرده شدو  افسران شجاع دولتي در این جنگ جان باخت

خشونت و چپاول هنوز در حافظه تاریخي مردان و زنان سالخورده به عنوان سال خاطره این 

اموال مردم سميرم در این جنگ توسط عشایر و ایالت به غارت رفت و مردم  .غارتي به جامانده است

 . مورد آزار و اذیت قرار گرفتند

شهرستان سميرم جمعيت  .گردید استان اصفهانو تابع  جدا استان فارس سميرم از ۱۳25سال  در

ه منطقه يعده ای براین عقيده هستند كه وجه تسمباشد. نفر مي 6۳000بر اساس آخرین سرشماری 

سرمای بسيار سخت كه زمستانهای سميرم بدان  ر ویاز كلمه زميران است كه اشاره دارد به زمهر

به حساب آورد. مستندترین عامل نام گذاری این خطه  توان آن را مهمترین ومي باشد ومتصف مي

ترین  ای باستاني از جمله جالب های صخره كندی كه در داخل شهر است شامل خانههای دست معماری

 نوع معماری ایران باستان است.

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%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%85%D8%B3%DB%8C%D8%AD
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%AE%D8%A7%D9%85%D9%86%D8%B4%DB%8C%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%AE%D8%A7%D9%85%D9%86%D8%B4%DB%8C%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B6%D8%A7%D8%B4%D8%A7%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3
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
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و  ها كاسيتوان به دوران اقوام  ، این قلعه را ميقلعهای در شهر سميرم وجود دارد به نام  ناحيه

نسبت داد، در دامنه محله قلعه در شمال شهر سميرم  ،رسد مي مادهااوراتورها كه به قبل از دوران 

است و  توان گفت در دنيا بي نظير ای گمنام و ناشناخته وجود دارد كه مي حدود هزارخانه صخره

 اند.  ها در دامنه قلعه سميرم بر روی دیگری و چند طبقه ساخته شده بعضي از این دست كنده

شود.  محسوب مي استان اصفهانبي و طبيعي بهترین شهرستان آاز نظر منابع  شهرستان سميرم

 باشد.  سميرم رتبه اول توليد سيب مرغوب در كشور را دارا مي

 . باشدسياهدانه مي نخود و، عدس، جو، زمينيسيبچغندرقند،  :محصوالت زراعي منطقه شامل

 در صد( 95هزار هکتار است كه اغلب آن محصول سيب ) 5/۱6سطح كل باغات منطقه حدود  باغباني

وجود درختان وحشي سيب در كوه . باشدمي زردآلو هلو و، آلبالو، بادام، های بعدی گردودر ردیف و

استعداد بالقوه این منطقه در  آلمالو در شمال روستای ورق از توابع دهستان وردشت نشان از قدمت و

صنایع موجود . در شهرستان سميرم احداث گردید ۱۳۳۸باغ سيب در سال پرورش سيب دارد. اولين 

  .شودمالي مينمد بافي وجاجيم گليم و، در منطقه بيشتر شامل صنایع دستي همچون قالي

سد  ،خشكآبشار تنگ ،آبشار زیبای آب ملخ )تخت سليمان(: عبارتند از مناطق دیدني سميرم

 های زیبای فقره و شهيدان و آتشدان سنگي. ، درهبابا زرنگچشمه ، چشمه نول، آبشار خفر، حنا

 .، سيل، خشکساليسرمازدگيیخبندان و عبارتند از:  سميرماز جمله بالیای طبيعي شهرستان 

 

 :منابع

 ،سازمان هواشناسی کشور.1380گزارش پروژه اقلیم و گردشگری در استان اصفهان ، 

  ،اول، انتشارات دانشگاه اصفهان، چاپ 1381شفقی. سیروس، جغرافیای اصفهان. 

 http://fa.wikipedia.org 

 http://Semirom.gov.ir 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%84%D8%B9%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D8%B3%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%B3%D9%85%DB%8C%D8%B1%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%B3%D9%85%DB%8C%D8%B1%D9%85
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
http://fa.wikipedia.org/
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 در استان اصفهان  سمیرمجغرافیایی شهرستان نقشه موقعیت 

 

 

  سمیرمنقشه موقعیت جغرافیایی ایستگاههای هواشناسی در شهرستان 

 

X ایستگاه باران سنجی  

 ایستگاه سینوپتیک 

حمزوی حناء 

 مبارکه 

 سمیرم 

 

 

 

 ضرغام آباد

 گرموک 

 کمه 

 گیفته گیوسینی 

 پادنا علیا 

قل ون  

 قلعه قدم 

 ونک  

 فتح آباد 

 مهرگرد 

 ورق 

اقلیم شناسی ایستگاه   
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 :سمیرمهواشناسی  اداره

 روع به ثبت و جمع آوری اطالعات وو ششمسي تأسيس  ۱۳۷۷داره هواشناسي سميرم در سال ا

يلومتری جنوب اصفهان قرار گرفته است. این اداره ك ۱65یده های جوی نموده است. این اداره در دپ

بعد از ظهر(  5/6)گرینویچ  ۱5لغایت صبح(  5/6)گرینویچ  0۳با تهيه گزارش جوی استان، از ساعت 

های ماهيانه بطور متوسط تعداد گزارش كند.به صورت ساعت به ساعت اقدام به تهيه و مخابرة هوا مي

این اداره دارای یك ایستگاه اقليم شناسي به نام شهيد  باشد.گزارش جوی از این اداره مي 460

عبارتند از: قلعه قدم، كمه،  سنجي است كهایستگاه باران ۱۱همچنين دارای  باشد.حمزوی حناء مي

 ، پادناعليا و نوقل. ونك، گرموک، ضرغام آباد، ورق، فتح آباد، مهرگرد، كيفته گيوسيني

ادوات هواشناسي موجود در ایستگاه عبارتند از: فشارنگار، بادنمای الکتریکي، جعبه اسکرین، 

ت آن، دماسنج خشك و تر، تبخير و متعلقاسنج، آفتاب نگار، دمانگار، رطوبت نگار، طشتباران

و ایستگاه هواشناسي ی اعماق خاک و دماسنج حداقل زمين هادماسنج حداقل و حداكثر، دماسنج

سنج، سمت و سرعت باد و تمام خودكار )سنجش دما، رطوبت، فشار، تشعشع خورشيدی، باران

 متری عمق خاک(.سانتي ۱0سنجش دمای 

 باشد:به شرح ذیل مي سميرمایستگاه هواشناسي مشخصات 

 ESEIكد بين المللي :  

 متر از سطح دریا        22۷4 :ارتفاع ایستگاه                          995۱5 شماره ایستگاه: 

 شمالي o ۳۱ 09ََ عرض جغرافيایي:             شرقي  42َََo 5۱ طول جغرافيایي: 

 سميرماداره هواشناسي ،خيابان ابن سيناسميرم، كمربندی یاسوج به سميرم، انتهای آدرس: 

 0۳۱-5۳666499شماره نمابر:                       0۳۱-5۳660۳50شماره تلفن: 

  www.Semirommet.ir آدرس سایت:
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  سمیرمشهرستان سنجی بارانشناسی و اقلیمهای مشخصات ایستگاه

 آدرس ایستگاه نام متصدی سال تأسیس ارتفاع )متر( عرض جغرافیایی طول جغرافیایی کد ایستگاه نام ایستگاه ردیف

شناسیایستگاه اقلیمروستای حناء،  حسن نوروزی  5۱َََo 42َ  ۳۱o 09َ 2274 1369 20100 شهید حمزوی حناء 1  

 20206 قلعه قدم 2
5۱َََo 26َ  ۳۱ََo 2۸ َ2407 1380 

خداداد سیدالی 

 جوانمردی
سنجیایستگاه بارانروستای قلعه قدم،   

سنجیایستگاه بارانروستای کمه،  سهراب طاهری 5۱َََo ۳6ََ ۳۱ََo 04َ 2000 1380 20201 کمه 3  

سنجیایستگاه بارانروستای ونک،  حسن محمودی 5۱َََo  20ََ ۳۱o ۳2َ 2090 1380 20207 ونک 4  

سنجیایستگاه بارانروستای گرموک،  ضرغام قرقانی پور 5۱َََo 4۳ََ ۳۱o 2۳َ 2528 1380 20205 گرموک 5  

سنجیباران ضرغام آباد،روستای  فرهاد طائی 5۱َََo ۳6ََ ۳۱ o ۱6َ 2100 1380 20204 ضرغام آباد 6  

سنجیایستگاه بارانروستای ورق،  علی اصغر رویین تن 5۱َََo ۳۱ََ ۳۱o 42َ 2332 1380 20213 ورق 7  

سنجیایستگاه بارانآباد، روستای فتح رضا یونسی زاده  5۱َََo ۳۳ََ ۳۱o ۳6َ 2397 1380 20210 آبادفتح 8  

سنجیایستگاه بارانروستای مهرگرد،  فیض اله قرمزی 5۱َََo ۳۱ََ ۳۱ََo ۳4َ 2400 1380 20208 مهرگرد 9  

سنجیایستگاه بارانروستای بیده،  مرادعلی صفری بیده 5۱َََo ۳0َََ ۳0ََo56ََ 2268 1388 - پادنا علیا 10  

سنجیایستگاه بارانروستای نوقل،  فرزاد موسوی  5۱َََo ۳9ََ ۳0o 52َ 2300 1390 - نوقل 11  

گیوسینیکیفته  12  20202 5۱َََo 40ََ ۳0o 56َ 2200 1380  سنجیباران روستای کیفته گیوسینی، ابوالحسن حیدری  



 
 

7 
 

 :سمیرمشهرستان اقلیم 

وهوای كوهستاني با زمستانهای سرد و دارای آبو شهرستان سميرم منطقه ای است كوهستاني 

شود. به این شهر یکي از یيالقات استان اصفهان محسوب ميهای خشك و معتدل. پر برف و تابستان

اند كه بعدها به سميرم تبدیل شده و به معنای وهوای سرد به این منطقه سميران گفتهعلت آب

 سردسير است و دارای مناظر زیبا و دیدني است. 

آزور در اقيانوس اطلس شمالي های هوای زمستاني پرفشار شهرستان سميرم از تودهوهوای آب

 وجود ارتفاعات متعدد و گردد. به علت كوهستاني بودن منطقه وكه تروپيکال بوده متاثر مي

نوسانات  ،رطوبت در سطح منطقه دما و سميرم همچنين اختالف ارتفاع در نقاط مختلف شهرستان

  .دهدنشان مي زیادی را

وهوای شهرستان سميرم معتدل سرد با تابستان خشك و از آب، طبق طبقه بندی اقليمي كوپن بر

  . است محاسبه گردیدهدیدگاه دكتر مهدی كریمي نيمه مرطوب معتدل با زمستان سرد 

 

 دمای هوا:

 5/۱۳ سميرمميالدی(، ميانگين ساالنه دمای  2002-20۱5های آماری بلندمدت )بر اساس بررسي

 ميانگين دمای هوا در سردترین ماه سميرمگراد )درجه سلسيوس( است. در شهرستان درجه سانتي

 26باشد، سال كه ماه ژوالی مي گراد و در گرمترین ماهدرجه سانتي 6/0سال یعني در ماه ژانویه 

 گراد است.درجه سانتي

 5/۱۳مای آن گراد و ميانگين حداقل ددرجه سانتي ۷/۱۷ميانگين حداكثر دمای هوا نزدیك به 

 گراد است.درجه سانتي 4/25گراد است. اختالف دمای گرمترین و سردترین ماه سال درجه سانتي

گراد بود كه در درجه سانتي 2/۳5ساله، باالترین دمای ثبت شده  سيزدهدر طول این دوره آماری 

زیر صفر بود كه در  گراددرجه سانتي 4/۱۷ترین دمای ثبت شده هم اتفاق افتاد و پایين 2006آگوست 

 اتفاق افتاده است.  20۱4ژانویه 

روز  59روز در طول سال است كه  92به طور متوسط  سميرمتعداد روزهای یخبندان شهرستان 

بيشترین تعداد افتد. و یك روز هم در فصل بهار اتفاق مي روز آن در پایيز ۳2آن در زمستان و 
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ترین تاریخ شروع یخبندان . زودرسروز بوده است 66آن روز و كمترین  ۱۱۱روزهای یخبندان ساالنه 

  شهر  در اینماه هم در بعضي از سالها ادامه دارد.  فروردیناواخر تا و تاریخ خاتمه آن  اواخر مهر

 های سال دارای تعداد روزهای یخبندان بيشتری است.نسبت به سایر ماهو دسامبر ژانویه های ماه

و كمترین ساعات  ئنساعت در ماه ژو ۳50بيشترین ساعات آفتابي ماهانه با ميانگين  سميرمدر 

 ۳۳44تعلق دارد. ميانگين جمع ساالنه ساعات آفتابي  فوریهساعت به ماه  2۱4آفتابي با ميانگين 

 ساعت است.

 

 رطوبت و بارش:

درصد است.  5/۳2 سميرم( در 2002-20۱5ميانگين ماهانه رطوبت نسبي هوا طبق آمار بلندمدت )

باشد. به طور خالصه درصد مي 5/44درصد و ميانگين حداكثر آن  2۳ميانگين حداقل رطوبت نسبي 

نسبي كم و بيش باالست و برعکس در توان گفت در ماههای باراني و سرد سال ميزان رطوبت مي

 فصل تابستان مقادیر آن پایين است.

متر ميلي 49۳ سميرماست. مجموع بارش ساالنه  دسامبرماه  سميرمترین ماه سال در پرباران

اتفاق  2006متر در سال ميلي 669است. قابل توجه است كه باالترین ميزان بارش ساالنه این شهر 

 رخ داده است. 200۸متر در سال ميلي ۱۷۳ترین ميزان بارش ساالنه این شهرستان هم افتاد و پایين

تا آوریل ماه  یلااز اوسميرم بر طبق منحني آمبروترميك، طول دوره خشکسالي در شهرستان 

ماه از سال ميزان دما بيشتر از مقدار بارش بوده كه تحت ونيم ششحدود باشد. یعني مي اكتبراواسط 

 شود. عنوان دوره خشکي مطرح مي

 2روز در بهار،  ۱۳روز آن در زمستان،  2۷روز در سال است كه  5۷سميرم تعداد روزهای باراني 

 روز در پایيز به ثبت رسيده است.  ۱6روز در تابستان و 

 روز از سال برفي است كه بيشترین فراواني وقوع را در ماه ۱9به طور متوسط سميرم در شهرستان 

 باشد.دارا مي ژانویه

 روز در طول سال است. 5در این شهر تعداد روزهای همراه با طوفان رعدوبرق 
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 اد:ـب

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

 گردد. گيری، ثبت و گزارش ميمتری از سطح زمين انداره ۱0

 .ترنددر فصل پایيز آرام الطم وتپر بادهای عمومي در منطقه سميرم از جهت وزش در فصل بهار

وهوای منطقه تا حدودی آب زراعي و بادهای محلي كه تاثير شگرفتي بر روی محصوالت كشاورزی و

 باشد.باد چوقون مي چپ و باد ،باد چوم، دره نسيم كوه و ,گذارد شاملمي

 سميرمجهت باد غالب شهرستان است.  جنوب غربيبادهای  سميرمدر شهرستان ساالنه باد غالب 

 است. جنوب غربي  ،سالفصول تمامي در 

شهرستان  غالب ( ميانگين ساليانه سرعت وزش باد2002-20۱5در دوره آماری بررسي شده )

        های آماری بلندمدت در بررسي سميرمشدیدترین باد وزیده شده در  باشد.متربرثانيه مي 5/۳سميرم 

 وزیده است.  2005در ماه مي  كهمتربرثانيه بوده  40( 20۱5-2002)

    روز از سال همراه با گردوخاک است كه اغلب در فصل بهار رخ  ۱5به طور متوسط  سميرمدر 

  دهد.مي

ای قل و ترابری است و عامل بسياری از تصادفات جادهنودید افقي از پارامترهای مهم در امور حمل

گردوخاک، های جوی نظير مه، باشد. كاهش دید افقي ممکن است به علت وقوع برخي از پدیدهمي

روز در طول سال  ۱۷به طور متوسط  سميرمو نظایر آنها باشد. در شهرستان  ، كوالک برفرگبار شدید

 افتد. اتفاق مي دی كيلومتر است كه بيشتر در ماه 2دید افقي مساوی یا كمتر از 
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(2002-2015در فصول مختلف سال ) سمیرماطالعات اقلیمی شهرستان   

 فصل

 پارامتر
 پائيز تابستان بهار زمستان

 ميزان بارندگي

متر()ميلي  
252 4/6۳  ۱/۳  ۱۷4

5۱ درصد بارندگي ۱۳ ۱ ۳5

2۷ تعداد روزهای بارندگي ۱۳ 2 ۱6

۱۳ تعداد روزهای برفي 2/0  0 6

 ميانگين رطوبت نسبي

 )درصد(
۷/46  2۸ ۳/۱6  ۳9

ميانگين حداقل رطوبت 

 نسبي)درصد(
۳5 ۱9 ۱0 2۸

حداكثر رطوبت  ميانگين

 نسبي)درصد(
2/60  40 2/25  5۳

 ميانگين دمای هوا

گراد()درجه سانتي  
5/۳  ۷/۱۷  2/24  ۷/۸

 باالترین دمای هوا

گراد()درجه سانتي  
6/2۱  ۳۳ 2/۳5  6/25 

 پایين ترین دمای هوا

گراد()درجه سانتي  
4/۱۷-  4-  4/۷  4/۱۳-

4/۷0۱ مجموع ساعات آفتابي  2/922  5/9۷۷  5/۷42

59 تعداد روزهای یخبندان ۱ 0 ۳2

با  تعداد روزهای همراه

 گرد و خاک
۳ ۸ ۳ ۱

تعداد روزهای با توفان 

 رعد و برق
۱ 2 ۱ ۱

تعداد روزهایي با دید 

افقي مساوی یا كمتر 

كيلومتر 2از  

۱0 ۱ ۱ 5
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(2002-2015در ماههای مختلف سال ) سمیرماطالعات اقلیمی شهرستان   

 

 ماه

مجموع 

 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

 
 حداقل حداکثر میانگین حداقل حداکثر میانگین حداقل حداکثر

Jan 226 6 10 3/88 64 40 5/51 6/4 3/4- 6/0 14 4/17- 27 

Feb 214 5 10 4/90 4/63 5/38 2/50 2/6 3/2- 5/2 8/15 8/13- 21 

Mar 5/261 2 7 3/73 3/53 5/26 4/38 7/11 6/1 4/7 6/21 6/10- 11 

Apr 252 2/0 8 4/54 54 3/27 39 8/15 8/5 12 6/24 4- 1 

May 2/320 0 3 6/8 4/39 4/18 3/27 7/21 8/10 7/17 28 6/2 0 

Jun 350 0 1 4/0 4/26 11 3/17 8/27 8/15 6/23 33 2/9 0 

Jul 7/334 0 1 6/1 3/25 11 5/16 5/30 6/18 26 8/34 6/11 0 

Aug 8/327 0 3/0 1 24 10 6/15 5/29 6/17 25 2/35 9 0 

Sep 315 0 1 5/0 26 10 7/16 26 14 3/21 4/31 4/7 0 

Oct 291 1/0 2 4/7 37 5/15 6/24 2/20 1/9 7/15 6/25 4/1 0 

Nov 2/225 3/1 7 2/74 4/59 5/30 44 7/11 3/2 5/7 4/20 4/8- 8 

Dec 4/226 3/4 7 92 62 37 7/48 9/6 3/2- 8/2 6/17 4/13- 24 
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 (2002-2015) سمیرمشهرستان نمودار اقلیمی رژیم دمایی در 

 
 

 (2002-2015) سمیرمشهرستان نمودار اقلیمی رژیم فصلی دما در 
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 (2002-2015) سمیرمشهرستان های متحرک دما در نمودار اقلیمی میانگین

 
 

 (2002-2015) سمیرمشهرستان ماهیانه ساعات آفتابی در  نمودار اقلیمی میانگین
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 (2002-2015)سمیرم  شهرستان ماهیانه تعداد روزهای یخبندان در نمودار اقلیمی میانگین

 

 (2002-2015)سمیرم شهرستان نمودار اقلیمی میزان بارش ماهیانه در 
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 (2002-2015)سمیرم شهرستان های متحرک بارش در نمودار اقلیمی میانگین

 

 

 (2002-2015) سمیرمشهرستان ماهیانه تعداد روزهای بارانی در  نمودار اقلیمی میانگین
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 (2002-2015)سمیرم شهرستان ماهیانه تعداد روزهای برفی در  نمودار اقلیمی میانگین

 

 

 (2002-2015) سمیرمشهرستان نسبی در ماهیانه درصد رطوبت نمودار اقلیمی میانگین
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 (2002-2015) سمیرمشهرستان ماهیانه تعداد روزهای همراه با گردوخاک در  نمودار اقلیمی میانگین

 

 

 (2002-2015) سمیرمشهرستان در  طوفان رعدوبرقماهیانه تعداد روزهای همراه با  نمودار اقلیمی میانگین
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 (2002-2015) سمیرم ستانمنحنی آمبروترمیک شهر
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( 2002-2015بر حسب متربرثانیه )سمیرم شهرستان باد غالب  گلباد ساالنه  

 

 

 (2002-2015) سمیرمشهرستان در ساالنه غالب فراوانی پراکندگی باد درصد 

 درصد 
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 (2002-2015برحسب متربرثانیه )سمیرم شهرستان باد غالب در گلباد فصل زمستان 

 

 
 (2002-2015) سمیرمشهرستان در فصل زمستان غالب فراوانی پراکندگی باد درصد 

 درصد 



21 
 

 

 (2002-2015بر حسب متربرثانیه )سمیرم شهرستان باد غالب در گلباد فصل بهار 

 

 

  
 (2002-2015)سمیرم شهرستان در فصل بهار  درغالب فراوانی پراکندگی باد درصد 

 درصد 
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 (2002-2015برحسب متربرثانیه ) سمیرمشهرستان باد غالب در گلباد فصل تابستان 

 

 
(2002-2015) سمیرمشهرستان  در فصل تابستاندر غالب  فراوانی پراکندگی باددرصد   

 درصد 
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 (2002-2015برحسب متربرثانیه ) سمیرمشهرستان باد غالب در  گلباد فصل پاییز

 

 
 (2002-2015) سمیرمشهرستان در فصل پاییز در غالب فراوانی پراکندگی باد درصد 

 درصد 
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 (2002-2015)بر حسب متربرثانیه  سمیرمباد حداکثر شهرستان  گلباد ساالنه

 

 
 (2002-2015) سمیرمدر شهرستان ساالنه حداکثر فراوانی پراکندگی باد درصد 

 درصد 


