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1394ماه  بهمن  

1395ماه آبان  



 : ورزنهشهر 

 110باشد که در فاصله رود میمرکز بخش بن و ورزنه یکی از شهرهای شهرستان اصفهان شهر

 7المللی گاوخونی وتاالب بین کیلومتری 30 اصفهان و درکنار رودخانه زاینده رود و کیلومتری شرق

جنوبی  را به دو قسمت شمالی وورزنه  شهر ،رودرودخانه زاینده .ای قرار داردهای ماسهکیلومتری تپه

 از پیروزی انقالب اسالمی شکل گرفته و بعد و استکه قسمت شمالی جدیداالحدات ، تقسیم نموده

اکثریت مردم به  بوده و اقتصاد شهر بر پایه کشاورزی استوار. شهر است یبافت قدیم ،قسمت جنوبی

ترین محصوالت کشاورزی این شهر عبارتند از: گندم، جو، پنبه، . مهمشغل کشاورزی مشغول هستند

 باشد. ای، آفتابگردان و کلزا میچغندر، یونجه، ذرت علوفه

 و ، زیست محیطی، گردشگریهای طبیعیای پنهان از جاذبهگنجینهبعنوان ورزنه مناطق اطراف 

سنن این شهر بخصوص زنان چادر سفید آن  فرهنگ و رسوم و تاریخی است بطوریکه آداب و

رهگذری را به خود  بیننده و شود که نظر هرمی سمبلی منحصر به فــرد در جهان قلمداد بعنوان

است. هزار نفر  14جمعیت این شهر حدود ،  1390ی سال اربر اساس آخرین سرشم .نمایدجلب می

ورزنه . نقل شده که ورزنه به معنای کشت دانه و کار بر روی زمین است ،وجه تسمیه ورزنه درباره

سال  8000شهری است تاریخی از دوره ساسانیان که نژاد مردم آن آریایی است که قدمت آن بیش از 

وجود آثار تاریخی بسیارزیادی از جمله: اند.  و به همین دلیل آن را نگین شرق اصفهان نامیدهبوده 

منازل   پل قدیمی، رباط شاه عباسی، آب انبارهای قدیمی، ،العابدین امامزاده شاه زینمسجد جامع، 

ها و قلعه  های زیبا،کبوترخانهها و برجمنزل قدیمی سرپوشیده )موزه مردم شناسی(،  قدیمی،

رار دارد های آبی که در مسیر رودخانه زاینده رود قبقایای آسیاب چاههای آب آرتیزین وها، بادگیر

 د. حکایت از قدمت شهر دارن

 :چادر سنتی سفید بانوان

افتد،  اند، چرا که هر رهگذری که گذرش بر این شهر می ورزنه را سفیدترین شهر ایران نامیده

کند، زنان و دختران چادر سفیدی هستند که به جای پوشیدن چادر  میاولین چیزی که جلب توجه 

های گذشته و  کنند. این رسمی است که از زمان سیاه متداول، چادری به رنگ کامالً سفید به سر می

بند هستند. در مورد علت آن نظرات  یشاید به قدمت پیدایش شهر. همگی زنان ورزنه بدان پا

در ر مقابله با گرمای شدید تابستان معتقدند پوشیدن چادر سفید به خاطگوناگونی شایع است، برخی 

: می نویسددر این باره  ؛کتاب جغرافیای اصفهان ٔدکتر سیروس شفق، نویسنده این نقطه کویری است.



گرمای شدید تابستانی است. عقیده کنند که معرف  زنان ورزنه بدون استثنا چادر سفید به سر می»

های گذشته ورزنه محل کشاورزی و کشت محصوالتی همچون  که چون از زمان بعضی بر این است

در اظهار نظر دیگری «. است  است، امکان تهیه چادر سفید از نخ آن به راحتی میسر بوده پنبه بوده

از آن جا که ورزنه در گذشته دیار »است:   پیرامون علت پوشش سفید زنان ورزنه چنین آمده

باشد،  است، این رسم بنا به اظهار نظر برخی نویسندگان از رسوم آنان می  ودهروحانیون زردشتیان ب

پوشیدند و نوار مقدسی در تشریفات مذهبی به گردن چرا که روحانیون زردشتی لباسی از پنبه می

 «.است  آویختند که از جنس پنبه بوده می

 :المللی گاوخونی ورزنه تاالب بین

کیلومتری جنوب شرقی اصفهان، مساحتی بالغ  100تاالب بین المللی گاوخونی در مرکز ایران و در 

این تاالب به عنوان یک پیکره را به خود اختصاص داده است. و عمق تنها یک متر هزار هکتار  47بر 

 ، رل سیالبهای زیرزمینی، کنتهای متعددی از جمله تغذیه آبدارای ارزش ،بزرگ منحصر به فرد آبی

 های شور به نگهداری و ترسیب موادغذایی، زیستگاه مناسب حیات وحش، جلوگیری از نفوذ آب

های سطحی و زیرزمینی، حفظ سیمای منطقه در برابر عوامل فرساینده طبیعی مانند باد و طوفان، آب

های گردشگری و های روان، پاکسازی مواد سمی و آلوده، تولید علوفه، جاذبهجلوگیری از حرکت شن

ها در برابر تغییرات آب ها به خاطر جذب باالی کربن یکی از مهمترین اکوسیستمتاالب ... بوده است.

های ناشی از تغییرات آب و دالر تخریب 33000و هوایی هستند. به طور میانگین هر هکتار تاالب مانع 

یک میلیارد دالری بزرگترین  شود. ارزش زیستی تاالب گاوخونی از سود خالص ساالنههوایی می

میلیون سال  10، کارخانه صنعتی کشور )فوالد مبارکه( بیشتر است. قدمت تاالب بین المللی گاوخونی

متری از سطح دریا قرار گرفته است. حق آبه یا آب مورد  1470در ارتفاع است. این تاالب  برآورد شده

این تاالب دارای اقلیم فراخشک است. ترمکعب میلیون م 141نیاز برای ادامه حیات تاالب، ساالنه 

های حیات وحش فراوانی از جمله گورخر، آهو، گراز و ... را در باشد. منطقه گاوخونی دارای گونهمی

تاالب را به زیستگاهی  ،های پرشمار خزندگانخود داشته و نیز حضور انواع پرندگان مهاجر و گونه

  غنی از حیات وحش مبدل کرده است. 

کاهش دید، طوفان گردوخاک، خشکسالی، عبارتند از:  ورزنهاز جمله بالیای طبیعی شهرستان 

 .آلودگی خاک و هوا

 



 :منابع

 94شناسیم، روزنامه اصفهان امروز، خرداد تاالب گاوخونی ثروتی که نمی. 

  1373توسلی،  شهری، محمود فضایکتاب طراحی 

 چاپ اول، انتشارات دانشگاه اصفهان، 13۸1فقی، کتاب جغرافیای اصفهان، سیروس ش. 

 http://fa.wikipedia.org 

 http:// varzaneh.gov.ir 

 http://www.varzaneh.ir/portal 
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 در استان اصفهان ورزنهجغرافیایی شهر نقشه موقعیت 

 

 های هواشناسی شهر ورزنهنقشه موقعیت جغرافیایی ایستگاه

  

 ورزنه 

 ورزنه 

 تودشک 

 یزدآباد 

  هرند

 کلیشاد جلگه 
 گیشی 

ایستگاه سینوپتیک             

 سنجیایستگاه باران 

 

 

  
 

 



 
 

 

 :ورزنههواشناسی  اداره

آوری اطالعات و شمسی تأسیس و شروع به ثبت و جمع 1384در سال  ورزنهاداره هواشناسی 

صبح(  5/6)گرینویچ  03تهیه گزارش جوی استان، از ساعت با های جوی نموده است. این اداره پدیده

 کند.یمبه صورت ساعت به ساعت اقدام به تهیه و مخابرة هوا بعد از ظهر(  5/6)گرینویچ  15لغایت 

گزارش است و در حال حاضر مخابره هوا از  403تا  390بین تعداد گزارشات ماهیانه از این اداره 

فاقد  لیسنجی است وبارانایستگاه  5دارای این اداره گیرد. طریق سیستم سوئیچینگ انجام می

  ایستگاه اقلیم شناسی است.

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

فشارسنج، تبخیر و متعلقات آن، نگار، طشتنگار، دمانگار، رطوبتسنج، آفتابنگار، بارانباران

 و های اعماق خاک و دماسنج حداقل زمیندماسنج خشک و تر، دماسنج حداقل و حداکثر، دماسنج

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

 متری عمق خاک(.سانتی 10و سرعت باد و سنجش دمای 

 باشد:به شرح ذیل می ورزنهایستگاه هواشناسی مشخصات 

 ESEVکد بین المللی:  

 متر از سطح دریا        1450 :ایستگاهارتفاع                           99505 شماره ایستگاه: 

 شمالی o 32 24َََ عرض جغرافیایی:             شرقی  37ََََo 52طول جغرافیایی: 

 هواشناسی ورزنه اداره بلوار رسالت، اصفهان، ورزنه، شهرک امام جعفر صادق، آدرس: 

 031-46481038شماره نمابر:                       031-46481037شماره تلفن: 

   www. varzanehmet.irرس سایت: آد



 

 
 

 

 
  



 

 شهر ورزنهسنجی های بارانمشخصات ایستگاه

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

1 
 سنجیايستگاه باران

 گیشی
20260 52 o 20َ   30َ  °32  اصفهان، ورزنه، روستای گیشی  ابوالقاسم صابری 2001 1520  

2 
 سنجیايستگاه باران

 کلیشاد جلگه 
20256 52 o  09َ   30َ  °32  عباسعلی قربانی 2001 1530 

روستای اصفهان، ورزنه، 

 کلیشادجلگه

3 
 سنجیايستگاه باران

 هرند
20265 26َ   °52        34َ  °32  اصفهان، ورزنه، روستای هرند ابوالفضل جعفری  19۸9 1564 

4 
 سنجیايستگاه باران

 يزدآباد
2027۸ 44َ  °52  43َ  °32  اصفهان، ورزنه، روستای يزدآباد مصطفی قاسمی 1966 21۸5 

5 
 سنجیايستگاه باران

 تودشک 
20276 41َ  °52   44َ  °32  2070 2001 

محمد خواجه 

 جوشقانی
 اصفهان، ورزنه، روستای تودشک



 
 

 

 :ورزنهشهر اقلیم 

باشد. به دلیل در تابستان و هوای سرد در زمستان میخشک این شهر کویری دارای هوای گرم و 

حرارت در روز و شب بسیار زیاد است و به دلیل کمی کمی رطوبت در این شهر اختالف درجه 

در این شهر بادهای توأم با گردو غبار نیز بسیار باشد. می بارندگی، پوشش گیاهی نیز بسیار ناچیز

محاسبه نیمه خشک  ورزنه؛ وهوای شهرآب، دومارتنبندی اقلیمی طبق طبقه بر. شوددیده می

  . است گردیده

 

 دمای هوا:

درجه  19ورزنه میالدی(، میانگین ساالنه دمای  2006-2015های آماری بلندمدت )بررسیبر اساس 

سال یعنی در  میانگین دمای هوا در سردترین ماه ورزنه گراد )درجه سلسیوس( است. در شهرسانتی

گراد درجه سانتی 33باشد، سال که ماه ژوالی می ترین ماهگراد و در گرمدرجه سانتی 4/4ماه ژانویه 

درجه        9گراد و میانگین حداقل دمای آن درجه سانتی 25میانگین حداکثر دمای هوا نزدیک به  است.

 گراد است.درجه سانتی 8/28گراد است. اختالف دمای گرمترین و سردترین ماه سال سانتی

گراد بود که در درجه سانتی 3/43ساله، باالترین دمای ثبت شده  9در طول این دوره آماری 

گراد زیر صفر بود که در درجه سانتی 6/14ترین دمای ثبت شده هم اتفاق افتاد و پایین 2010ژوالی 

 اتفاق افتاده است.  2008ژانویه 

روز آن در  48روز در طول سال است که  82به طور متوسط  ورزنه تعداد روزهای یخبندان شهر

روز و  95دهد. بیشترین تعداد روزهای یخبندان ساالنه روز آن در پاییز رخ می 34زمستان و 

اوایل تا و تاریخ خاتمه آن آبان ترین تاریخ شروع یخبندان روز بوده است. زودرس 69کمترین آن 

نسبت به سایر و دسامبر ژانویه های در این شهر ماهماه هم در بعضی از سالها ادامه دارد. فروردین

 روزهای یخبندان بیشتری است.های سال دارای تعداد ماه

و کمترین الی ساعت در ماه ژو 356بیشترین ساعات آفتابی ماهانه با میانگین شهر ورزنه در 

تعلق دارد. میانگین جمع ساالنه ساعات آفتابی  نوامبرساعت به ماه  221ساعات آفتابی با میانگین 

 ساعت است. 3401



 

 رطوبت و بارش:

 30نزدیک به  شهر ورزنه( در 2006-2015هوا طبق آمار بلندمدت )میانگین ماهانه رطوبت نسبی 

باشد. به درصد می 48درصد و میانگین حداکثر آن  5/17درصد است. میانگین حداقل رطوبت نسبی 

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

 آن پایین است.برعکس در فصل تابستان مقادیر 

متر میلی 5/93 ورزنهاست. مجموع بارش ساالنه  مارسماه شهر ورزنه ترین ماه سال در پرباران

اتفاق  2009متر در سال میلی 132است. قابل توجه است که باالترین میزان بارش ساالنه این شهر 

 رخ داده است. 2008متر در سال میلی 19هم  آنترین میزان بارش ساالنه افتاد و پایین

 ماه لاوتا  مارساه ل ماز او شهر ورزنهبر طبق منحنی آمبروترمیک، طول دوره خشکسالی در 

ماه از سال میزان دما بیشتر از مقدار بارش بوده که تحت عنوان  هشتحدود باشد. یعنی مینوامبر 

 شود. دوره خشکی مطرح می

روز  2روز در بهار،  11روز آن در زمستان،  15روز در سال است که  39ورزنه تعداد روزهای بارانی 

 روز در پاییز به ثبت رسیده است.  11در تابستان و 

 ژانویه روز از سال برفی است که بیشترین فراوانی وقوع را در ماه 3به طور متوسط ورزنه  در شهر

 باشد.دارا می

 روز در طول سال است. 8حدود در این شهر تعداد روزهای همراه با طوفان رعدوبرق 

 

 اد:ـب

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

بادهای  شهر ورزنهدر ساالنه گردد. باد غالب گیری، ثبت و گزارش میمتری از سطح زمین انداره 10

تابستان غربی و در فصل  ،و پاییز بهاردر فصول زمستان،  ورزنه جهت باد غالب شهراست. غربی 

 باشد. میشرقی 



 

 3شهر  غالب ( میانگین سالیانه سرعت وزش باد2006-2015در دوره آماری بررسی شده )

        های آماری بلندمدت در بررسیشهر ورزنه باشد. شدیدترین باد وزیده شده در متربرثانیه می

 متربرثانیه بوده است.  23( 2015-2006)

      روز از سال همراه با گردوخاک است که اغلب در فصل بهار رخ 48متوسط  به طور ورزنهدر 

 دهد.می

ای قل و ترابری است و عامل بسیاری از تصادفات جادهنودید افقی از پارامترهای مهم در امور حمل

مه، گردوخاک، های جوی نظیر باشد. کاهش دید افقی ممکن است به علت وقوع برخی از پدیدهمی

روز در طول سال دید  15به طور متوسط  شهر ورزنهو نظایر آنها باشد. در ، آلودگی هوا رگبار شدید

 افتد. اتفاق می دی، بهمن و فروردین هایکیلومتر است که بیشتر در ماه 2افقی مساوی یا کمتر از 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

(2006-2015)در فصول مختلف سال ورزنه  اطالعات اقلیمی شهر  

 فصل

 پارامتر
 پائیز تابستان بهار زمستان

 میزان بارندگی

متر()میلی  
41 20 2 31

44 درصد بارندگی 21 2 33

15 تعداد روزهای بارندگی 11 2 11

3 تعداد روزهای برفی 0 0 4/0

 میانگین رطوبت نسبی

 )درصد(
7/42  5/22  14 40

میانگین حداقل رطوبت 

 نسبی)درصد(
25 12 8 25

حداکثر رطوبت  میانگین

 نسبی)درصد(
5/67  41 5/24  5/59

 میانگین دمای هوا

گراد()درجه سانتی  
6/8  7/24  30 12

 باالترین دمای هوا

گراد()درجه سانتی  
31 4/42  3/43  4/33 

ترین دمای هواپایین  

گراد()درجه سانتی  
6/14-  6/0  8 2/12-

713 مجموع ساعات آفتابی 5/923  1029 5/735

48 تعداد روزهای یخبندان 0 0 34

با  تعداد روزهای همراه

 گرد و خاک
11 23 9 5

تعداد روزهای با توفان 

 رعد و برق
4/0  2 1 5

تعداد روزهایی با دید 

افقی مساوی یا کمتر 

کیلومتر 2از  

6 3 1 5

 



 
 

 

(2006-2015در ماههای مختلف سال )ورزنه  اطالعات اقلیمی شهر  

 

 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

 يخبندان

 
 حداقل حداکثر میانگین حداقل حداکثر میانگین حداقل حداکثر

Jan 222 2 5/4 3/9 76 5/33 7/52 6/10 6/3- 4/4 21 6/14- 24 

Feb 4/224 5/0 5 7/10 3/68 3/24 5/42 14 5/0- 8 26 2/13- 16 

Mar 267 3/0 6/5 21 3/58 4/17 33 6/19 6/3 2/13 31 2/7- 5/7 

Apr 5/264 0 6 15 7/56 4/16 3/31 6/24 9 5/18 6/32 6/0 0 

May 311 0 4 6/3 6/42 12 23 7/30 14 8/24 38 6 0 

Jun 348 0 1 3/1 24 5/7 13 5/36 5/19 8/30 4/42 8/10 0 

Jul 5/356 0 5/0 8/0 21 6/7 12 7/38 8/22 2/33 3/43 2/15 0 

Aug 349 0 6/0 5/0 24 8 4/13 37 20 31 2/42 6/13 0 

Sep 3/323 0 1 4/0 6/28 9 16 33 8/14 3/26 4/37 8 0 

Oct 5/292 0 2 2 4/41 15 25 7/26 9 8/19 4/33 2/1- 2/0 

Nov 221 1/0 5 7/18 8/63 27 7/42 5/17 2/2 11 2/27 9/6- 10 

Dec 222 3/0 4 6/10 3/73 33 7/51 12 5/2- 6/5 6/22 2/12- 24 



 

 (2006-2015) ورزنهشهر نمودار اقلیمی رژیم دمایی در 

 
 

 (2006-2015) ورزنهشهر نمودار اقلیمی رژیم فصلی دما در 

 



 

 (2006-2015) ورزنهشهر های متحرک دما در نمودار اقلیمی میانگین

 
 

 (2006-2015)ورزنه  شهرماهیانه ساعات آفتابی در  نمودار اقلیمی میانگین

 



 

 (2006-2015) ورزنه شهر ماهیانه تعداد روزهای یخبندان در نمودار اقلیمی میانگین

 

 (2006-2015) ورزنه شهرنمودار اقلیمی میزان بارش ماهیانه در 

 



 

 (2006-2015) ورزنه شهرهای متحرک بارش در نمودار اقلیمی میانگین

 

 

 (2006-2015) ورزنه شهرماهیانه تعداد روزهای بارانی در  نمودار اقلیمی میانگین

 



 

 (2006-2015) شهر ورزنهماهیانه تعداد روزهای برفی در  نمودار اقلیمی میانگین

 

 

 (2006-2015) شهر ورزنهنسبی در ماهیانه درصد رطوبت نمودار اقلیمی میانگین

 



 

 (2006-2015)ورزنه  شهرماهیانه تعداد روزهای همراه با گردوخاک در  نمودار اقلیمی میانگین

 

 

 (2006-2015) ورزنه شهردر  طوفان رعدوبرقماهیانه تعداد روزهای همراه با  نمودار اقلیمی میانگین

 



 

 (2006-2015) هورزن منحنی آمبروترمیک شهر

 
 

 

 

 

 



 

 
( 2006-2015بر حسب متربرثانیه )ورزنه  شهرباد غالب  گلباد ساالنه  

 

 

 (2006-2015)ورزنه  شهردر ساالنه غالب فراوانی پراکندگی باد درصد 

 درصد 



 

 
 (2006-2015برحسب متربرثانیه ) ورزنه شهرباد غالب در گلباد فصل زمستان 

 

 
 (2006-2015) شهر ورزنهدر فصل زمستان غالب فراوانی پراکندگی باد درصد 

 درصد 



 

 

 (2006-2015بر حسب متربرثانیه )ورزنه  شهرباد غالب در گلباد فصل بهار 

 

 

  
 (2006-2015)ورزنه  شهردر فصل بهار  درغالب فراوانی پراکندگی باد درصد 

 درصد 



 

 

 (2006-2015برحسب متربرثانیه ) شهر ورزنهباد غالب در گلباد فصل تابستان 

 

 

(2006-2015) شهر ورزنه در فصل تابستاندر غالب  فراوانی پراکندگی باددرصد   

 درصد 



 

 
 (2006-2015برحسب متربرثانیه )ورزنه  شهرباد غالب در  گلباد فصل پاییز

 

 
 (2006-2015)ورزنه  شهردر فصل پاییز در غالب فراوانی پراکندگی باد درصد 

 درصد 



 

 
 (2006-2015بر حسب متربرثانیه )ورزنه  باد حداکثر شهر گلباد ساالنه

 

 
 (2006-2015)شهر ورزنه در ساالنه حداکثر فراوانی پراکندگی باد درصد 


