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 : اییننشهرستان 

و یکی از  استان اصفهانترین شهرستان وسیعهای آن شهرت جهانی دارد، شهری که قالیچه نایین

شمسی نائین رسماً شهرستان اعالم شد و  ۱۳۲۷در سال  های ایران است.بزرگترین شهرستان

  بخشداری آن به فرمانداری تبدیل گشت.

است،  گویند که کلمه نائین از نی که یك گیاه باتالقی در مورد نام نائین و وجه تسمیه آن می

به نام نائن نوح  ای وجه تسمیه آن را در ارتباط با نام یکی از پسران دهگرفته شده است. هم چنین ع

گردد تاریخ بنای این شهر به دوران قبل از اسالم باز میدانند که گویا بانی شهر بوده است.  می

ای خوش آب سال پیش در سفرنامه خود نایین را قصبه ۱000قبادیانی قریب به  چنانکه ناصر خسرو

خراسان ذکر نموده که بر سر چهار راه ارتباطی قرار  -برکت و نعمت در مسیر اصفهان و هوا و پر از

قلعه که با  یننار های مورخین،گویش محلی خاص نایین،صحت این مدعا ضمن نوشته گرفته است.

های خام بزرگ معروف به گبری ساخته شده و قناتهای متروکه و دایره برون و درون شهر خشت

 هر دارد.نشان از قدمت ش

شهرستان نائین از شمال به استان سمنان، از شرق به استان خراسان، از جنوب به استان یزد و از 

شود. این شهرستان با مساحتی برابر  های اردستان و اصفهان محدود می مغرب به شهرستان

ترین شهرستان استان اصفهان است که در حال حاضر شامل سه  کیلومترمربع وسیع ۸/۳۵۹۲۷

ش مرکزی، انارک و خوروبیابانك و چهار نقطه شهری به نام نائین، خور، جندق و انارک و هشت بخ

دهستان شامل کوهستان به مرکزیت روستای بالن، بهارستان به مرکزیت روستای کجان، بافران به 

سیاه به مرکزیت روستای هماباد، چوپانان به مرکزیت روستای مرکزیت روستای بافران، الی

ن، نخلستان به مرکزیت روستای مهرجان، بیابانك به مرکزیت روستای فرخی و جندق به چوپانا

 مرکزیت شهر جندق است. خور و انارک دو بخش از شهرستان نائین هستند.

های طبیعی این  بخش عمده شهرستان نائین سرزمینی کویری است که یکی از زیباترین دیدنی

معروف های بزرگی از ریگ پدید آمده که  مناطقی با تپه کویرشود. در این  شهرستان محسوب می

 ین مناطق کویر است.یکی از زیباتر ریگ جنها منطقه  آن ترین

باشد که  ای می های متعدد کوهستانی و جلگه شهرستان نایین به علت گستردگی دارای بخش

آباد چوپانان، شامل ارتفاعات کوه کالغ، ارتفاعات دره انجیر انارک و سیاه کوه، ارتفاعات عباس

های آذرین،  نگها عموماً س کوه و دق معراجی است که این کوههای دق سرخ، کویر سیاهجلگه

ها بر  در امتداد مسیل یهای دگرگونی است و به دلیل نبود رودخانه دائمی، رسوبات رسوبی و سنگ

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/%DA%A9%D9%88%DB%8C%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%DB%8C%DA%AF_%D8%AC%D9%86
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ها به  های بوجود آمده ناشی از سیالب جای گذاشته شده است و به جهت خشك بودن منطقه، آبرفت

 گذاری شده است.رسوب ،صورت طبقاتی

 ۳۸0۷۷برابر با  ۱۳۹0در سال  نایینت شهرستان سرشماری مرکز آمار ایران، جمعی اساس بر

 است.  نفر بوده

جا که است. اما از آن  متکی بوده صنایع دستیاقتصاد نائین از دورترین روزگار بر کشاورزی و 

العاده شور است،  وخشك است، با کمبود آب روبروست و همان مقدار آب هم فوقنائین شهری گرم

اند که به آب کمتری نیاز داشته باشد.  رو کشاورزان ناچار به مبادرت به کاشت درختانی کرده از این

و کار نیز محدود دهد و کشت  های نائین را درختان انار و پسته تشکیل می به همین خاطر بیشتر باغ

 دامپروری در حد تأمین احتیاجات روزمره مردم رایج است.به گندم و جو است. 

  بافی است که با نام آن پیوند خورده است.و قالیاز صنایع رایج و معتبر نائین عبابافی 

باغ خانه تاریخی فاطمی، ، خانه تاریخی پیرنیاشامل:  اییننهای دیدنی و مکانبناهای تاریخی 

مسجد تاریخی مسجد جامع نایین، نارین قلعه، قلعه محمدیه )عاشوراگاه(، قلعه تاریخی بیاضه، صلی، م

 آب انبارهای نایین، آسیاب ریگاره، کارگاههای های نایین، حسینیهبازار تاریخی نایین، ، باباعبداهلل

معادن تاریخی کنان، روستای بادافشان، روستای مشقلعه رستم بافران، های تاریخی، عبابافی، یخچال

 انبار ، ریگ جن، آباد، غار اژدها، کوه میلمنطقه شکار عباسآتشکده سپرو، انارک و نخلك، 

  باشد.میو ...  های منطقه، منطقه گردشگری پاکوه، نخلستانخانیمعصوم

   خشکسالی و سرمازدگی است.زلزله، عبارتند از: سیل، ایین از جمله بالیای طبیعی ن

 

 منابع:
 ، اداره کل هواشناسی استان اصفهان ۱۳۷۷رح اطلس بالیای طبیعی اقلیمی استان اصفهان، ط .۱

 ، سازمان هواشناسی کشور۱۳۸0گزارش پروژه اقلیم و گردشگری در استان اصفهان، .۲

https://fa.wikipedia.org3.  

4. http://www.isfahancht.ir 

5. http://naein.gov.ir 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9_%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/
https://fa.wikipedia.org/
http://www.isfahancht.ir/
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 در استان اصفهان ایینننقشه موقعیت شهرستان 

 

ایین ننقشه موقعیت جغرافیایی ایستگاههای هواشناسی در شهرستان 

 
 

 چوپانان 

 

 

 
 

 

 نایین

 ن یینا

 اله آباد

 انارک 

 سپرو 

 بالن 

 خاروان

 هماآباد

 کدونوئیه  هندوچویه 

 ورپشت 

 باران سنجی   مظفرآباد

 سینوپتیک 

 اقلیم شناسی 
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 :اییننایستگاه هواشناسی 

وع به ثبت و جمع آوری اطالعات و شمسی تأسیس و شر ۱۳6۹اداره هواشناسی نائین در سال 

کیلومتری شرق اصفهان و در غرب و جنوب غربی  ۱۵0های جوی نموده است. این اداره در پدیده

 ۵/6)گرینویچ  0۳شهر نائین قرار گرفته است. این اداره با تهیه گزارش جوی استان، در ساعتهای 

ساعت به ساعت اقدام به متار و  وسینوپ به صورت بعد از ظهر(  ۵/6)گرینویچ  ۱۵لغایت صبح( 

گزارش است و در  40۳تا  ۳۹0بین تعداد گزارشات ماهیانه از این اداره  کند.تهیه و مخابرة هوا می

گیرد. این اداره دارای یك ایستگاه حال حاضر مخابره هوا از طریق سیستم سوئیچینگ انجام می

اسی سینوپتیك چوپانان هم در منطقه نایین د و ایستگاههای هواشنباششناسی به نام بالن میاقلیم

سنجی است که عبارتند از: انارک، خاروان، کدونوئیه، ایستگاه باران ۹همچنین دارای اند. قرار گرفته

 هماآباد. و آباد، سپرو، هندچویههمظفرآباد، ورپشت، ال

بادنمای الکتریکی، ادوات هواشناسی موجود در ایستگاه عبارتند از: فشارنگار، فشارسنج جیوه ای، 

نگار، بادنگار نگار، دمانگار، رطوبتسنج، آفتابنگار، باراناسکرین، بارانبادنمای پاندولی، جعبه

تبخیر و متعلقات آن، دماسنج خشك و تر، دماسنج حداقل و حداکثر، متری، طشت مکانیکی دو

 سی.و ایستگاه خودکار هواشنا دماسنج حداقل زمین، های اعماق خاکدماسنج

 مختصات جغرافیایی این ایستگاه عبارت است از:

 طول شرقی ۵۳ 0۵'

 عرض شمالی  ۳۲  ۵۱'

 متر از سطح دریا ۱۵4۹ارتفاع: 
 ۸۳۹۱۸-۹44۱۱، کدپستی دانشگاه پیام نوریزد، جنب  –نایین، جاده کمربندی نایین آدرس: 

 0۳۱-46۲۵440۸: شماره تلفن

   0۳۱-46۲۵۸۱06شماره نمابر: 

iraein@esfahanmetn.ترونیکی:پست الک 

mailto:najafabad@esfahanmet.ir
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 ایین نشهرستان سنجی بارانشناسی و اقلیمهای مشخصات ایستگاه

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

 شناسی نایین، روستای بالن، ایستگاه اقلیم علی بالنیان   º۵۲ َ۵۱ º۳۲ ۲۱۱0 ۱۳6۲ 44َ ۲0۱۲۹ نشناسی بالاقلیم ۱

 سنجیایستگاه باران، انارک ،نایین پرویز بلوچی  º۵۳ َ۱۹ º۳۳ ۱4۷4 ۱۳4۹ 4۲َ ۲0۳4۵ انارک ۲

 سنجیباران ایستگاه ،مظفرآباد ،نایین عباس عباسی º۵۲ َ4۲ º۳۲ ۲۳00 ۱۳۸0 ۵۱َ ۲0۲۷۲ مظفرآباد ۳

 سنجیایستگاه باران ،خاروان ،نایین محمدعلی باقری º۵۲ َ۵۳ º۳۲ ۲۲۹0 ۱۳۸0 40َ ۲0۲۹۵ خاروان 4

 سنجیایستگاه باران ،کدنوئیه ،نایین دهقانی فاطمه º۵۳ َ44 º۳۲ ۱۸۵0 ۱۳۸0 0۲َ ۲0۲۸۱ کدنوئیه ۵

 سنجیایستگاه باران ،هلل آبادا ،نایین علی احمدی º۵۲ َ4۲ º۳۲ ۲0۱0 ۱۳۸0 ۵۹َ ۲0۲6۷ اهلل آباد 6

 سنجیایستگاه باران ،ورپشت ،نایین ینخا عباس مهربان º۵۲ َ44 º۳۲ ۲0۵۷ ۱۳۸0 ۵6َ ۲0۲۸0 ورپشت ۷

 سنجیایستگاه باران ،سپرو ،نایین عبدالعظیم قاسمی º۵۳ َ06 º۳۳ ۱6۷0 ۱۳۸0 0۱َ ۲0۳۳۸ سپرو ۸

 سنجیایستگاه باران ،یهئچووهند ،نایین انعلی دهقانیقرب º۵۳ َ4۳ º۳۲ ۱6۱4 ۱۳۸0 0۸َ ۲0۲۷۹ یهئچووهند ۹

 سنجیایستگاه باران ،آباد هما ،نایین حسن دهقانی º۵۲ َ4۸ º۳۲ ۱۸6۹ ۱۳۸0 ۵۸َ ۲0۲۸۵ آباد هما ۱0
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 : ایینناقلیم شهرستان 

سیمای شهر نائین تحت شرایط اقلیمی منطقه از خشت و گل و به سبك گنبدی استت. آب و هتوای     

  بندی دومارتن دارای اقلیم فراخشك سرد است.ر اساس اقلیمبنایین 

است و اختالف درجه حرارت شب و روز در فصول سال  کویریوهوایی شهرستان نائین دارای آب

های  از بخش انارکها طوالنی و بدون باران است.  کم و تابستانبارش آن بسیار . کامالً محسوس است

  .وخشك استوهوای گرمشهرستان نائین، دارای آب

 دمای هوا :

درجه   ۷/۱۸ اییننساالنه دمای (؛ میانگین ۱۹۹۲-۲0۱4بلندمدت )های آماری بررسیاساس بر 

میانگین دمای هتوا در ستردترین ماههتای     ،شهرستاناین در باشد. گراد )درجه سلسیوس( میسانتی

درجته   6/۳۱گراد و در گرمترین ماههای ستال در متاه ژوالی   ( درجه سانتی۹/4سال در ماه ژانویه )

گتراد استت.   درجته ستانتی   ۷/۲6تترین و ستردترین متاه ستال     اختالف دمای گرم گراد است.سانتی

گراد سانتی درجه  ۱0گراد و میانگین حداقل دمای آن درجه سانتی ۵/۲۳ هوامیانگین حداکثر دمای 

در کته  استت   گراددرجه سانتی ۵/4۱باالترین دمای ثبت شده  ،ساله ۲۲است. در طول دوره آماری 

گتراد زیتر صتفر    درجته ستانتی   ۲/۱۹ ترین دمای ثبت شدهپاییناتفاق افتاد.  ۱۹۹۸ سالماه جوالی 

 است. اتفاق افتاده  ۱۹۹6که در ژانویه بوده 

هتای زیتادی بته    شرایط یخبندان در این ناحیه گاهی بسیار سخت بتوده کته بته ستبب آن آستیب     

تعتداد  باشد. های کشاورزی حائز اهمیت میآید و در نظر گرفتن آن در پروژهدرختان میوه وارد می

زمستتان و   فصلروز آن در 40روز در سال است که  6۱تقریباً  بطور متوسط یینناروزهای یخبندان 

 ۳۳روز و کمتترین آن   ۸۱ ستاالنه بیشترین روزهتای یخبنتدان   افتد. اتفاق می پاییزفصل روز در  ۲۱

و تاریخ خاتمته   ثبت شده آبانترین تاریخ شروع یخبندان روز در سال به ثبت رسیده است. زودرس

نسبت بته ستایر ماههتای ستال دارای تعتداد روزهتای        ژانویهباشد. در این شهر ماه آن فروردین می

 یخبندان بیشتری است.   

ستاعت بته متاه آگوستت و کمتترین       ۳/۳۵0بیشترین ساعات آفتابی ماهانه بتا میتانگین   ناییندر 

نه ساعات تعلق دارد. میانگین جمع ساال ژانویهساعت به ماه  ۵/۲04ساعات آفتابی ماهانه با میانگین 

 ساعت است.  ۳۲4۵ نایینآفتابی در شهر 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%88%DB%8C%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%B1%DA%A9
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 :شرطوبت و بار

درصد استت.   ۲۹ایین ندر  (۱۹۹۲-۲0۱4میانگین ماهانه رطوبت نسبی هوا طبق آمار بلندمدت )

بته طتور   باشتد.  درصتد متی   ۷/4۲درصد و میانگین حتداکثر آن   ۵/۲0میانگین حداقل رطوبت نسبی

ست و بر از سایر ماههانسبی بیش  رطوبتو سرد سال میزان توان گفت که ماههای بارانی خالصه می

 بسیار کم است. نسبی طوبترتیر و مرداد میزان ، عکس، در ماههای خرداد

 بر فصل سرد و اوایل بهار و فصل خشك آن بر فصل تابستان منطبق است.در نایین فصل بارندگی 

است گاه  که بسیار ناچیزایین نای تابستانی هباران باشد.می مارسماه نایین ترین ماه سال در پرباران

 باشد. که معموالً بصورت رگباری و پراکنده میپدیده مانسون است های حاصله از در اثر ناپایداری

. قابل توجه که باالترین میزان بارش ساالنه این متر استمیلی ۸/۱00ایین نمجموع بارش ساالنه 

ترین میتزان بتارش ستاالنه    و پایین ه استاتفاق افتاد ۱۹۹۹متر است که در سال میلی ۲/۱۸۱شهر 

 رخ داده است.  ۲00۸متر است که در سال میلی 4/۵0این شهر هم 

 اواختر ) ارسمتاه مت   دهه دوماز ایین نق منحنی آمبروترمیك، طول دوره خشکسالی در شهر ببر ط

ل میتزان دمتا بیشتتر از مقتدار     ماه از ستا  هشتباشد. یعنی ( میذرآ اوایل)نوامبر ماه اواخر ( تا سفندا

 شود. بارش بوده که تحت عنوان دوره خشکی مطرح می

 ۱روز در بهتار،   ۱0روز آن در زمستان،  ۱6در سال است که روز  ۳۷ایین نتعداد روزهای بارانی 

 روز آن هم در پاییز به ثبت رسیده است.  ۱0روز در تابستان و 

است که بیشترین فراوانی وقتوع را در  برفی سال هوا  از روز ۵به طور متوسط ایین ندر شهرستان 

 باشد. ماه ژانویه دارا می

زای هواشناسی است و وقوع آن عالوه بر آنکته منجتر بته    های خسارتطوفان رعدوبرق از پدیده

شود، معموالً سبب ایجتاد  اقتصادی می های اجتماعیخسارت و زیان و متوقف کردن بعضی از فعالیت

سال طوفتان رعتدوبرق    از روز ۵ به طور متوسط درایین ن در شهرستان .گرددمی ترس و وحشت هم

    باشد. افتد که آن هم در فصل بهار میاتفاق می

 باد:

همواره در هواشناستی ستمت و سترعت وزش     فشار هواست کهتغییرات باد از آثار عمده و مهم  

 شود. گیری میمتری از سطح زمین اندازه ۱0آن تا ارتفاع 

در ایین نت در شهرستتان   متربرثانیه استت.  4نایین تقریباً  بادهای غالب درمیانگین ساالنه سرعت 

طول فصل زمستتان، جهتت وزش بادهتای غالتب      در است. یغربطول سال جهت وزش بادهای غالب 
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در فصتل پتاییز    بعتد شترقی و   شتمال شترقی و  در درجته اول  در تابستان  غربی، در بهار غربی، نایین

 باشد.   میبعد غربی  وشرقی 

    ، دارای جهتتت (۱۹۹۲-۲0۱4) در طتتول دوره آمتتاریایین نتتشتتدیدترین بتتاد وزیتتده شتتده در  

 متربرثانیه وزیده است.  ۲۵با سرعت  ۱۳۸6دهم اردیبهشت غربی بوده که در جنوب

که بیشتتر در فصتل    است  همراه با گردوخاکروز از سال  4۵به طور متوسط ایین ندر شهرستان 

 افتد. ار اتفاق میبه

جوی نظیر مه، گردوختاک، رگبتار    هایکاهش دید افقی ممکن است به علت وقوع برخی از پدیده

در امتور فرودگتاهی و پترواز     کیلتومتر،  ۲دید افقی و کاهش آن به کمتر از  شدید و نظایر آنها باشد.

 ز در طول سال دید افقتی رو ۷به طور متوسط ایین ندر شهرستان  هواپیماها بسیار حائز اهمیت است.

  افتد. اتفاق می ژانویه و مارسدر ماههای بیشتر کیلومتر است که  ۲مساوی یا کمتر از
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 (1992-2014در فصول مختلف سال ) ایینن اطالعات اقلیمی شهر

 زمستان بهار تابستان پاییز
 فصل

 پارامتر

 میزان بارندگی  1/51 9/23 6/0 2/25

 متر()میلی

 صد بارندگیدر 51 24 1 25

 تعداد روزهای بارانی 16 10 1 10

 تعداد روزهای برفی 4 0 0 1

میانگین رطوبت نسبی  40 8/22 3/17 7/35

 )درصد(

 میانگین حداقل 1/28 4/15 9/12 8/25

 رطوبت نسبی )درصد(

 میانگین حداکثر 9/57 4/36 7/25 9/50

 رطوبت نسبی )درصد(

  میانگین دمای هوا 5/8 9/23 4/29 13

 گراد()درجه سانتی

االترین دمای هوا ب 6/29 5/40 5/41 4/32

 گراد()درجه سانتی

ترین دمای هوا پایین -2/19 -4/2 5/7 -13

 گراد()درجه سانتی

 مجموع ساعات آفتابی 8/650 5/869 1014 8/710

تعداد روزهای  40 2/0 0 21

 یخبندان

تعداد روزهای همراه  9 16 12 8

 با گرد و خاک

تعداد روزهای همراه  1 4 0 0

 وفان رعد و برقطبا 

2 0 1 4 
تعداد روزهایی با دید 

افقی مساوی یا کمتر از 

 کیلومتر 2
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 ( 1992-2014در ماههای مختلف سال )ایین ناطالعات 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

مجموع 

تبخیر 

 متر()میلی

 ماه

 
 حداکثر حداقل میانگین حداکثر حداقل میانگین حداکثر حداقل

21 2/19- 2/21 9/4 8/1- 6/9 7/48 9/35 4/65 8/18 6 3/2 5/204 0 Jan 

14 2/12- 2/25 8 5/0 8/12 9/38 3/26 4/58 5/11 5 1/1 4/216 0 Feb 

5 8- 6/29 6/12 7/4 3/17 5/32 1/22 50 8/20 5 4/0 9/229 97 Mar 

2/0 4/2- 33 7/18 2/10 4/23 9/27 3/18 5/45 8/12 5 0 8/247 248 Apr 

0 4/5 2/37 8/23 7/14 7/28 2/23 5/15 6/37 2/10 4 0 6/278 333 May 

0 5/10 5/40 3/29 2/19 1/34 2/17 3/12 1/26 9/0 1 0 1/343 417 Jun 

0 14 5/41 6/31 9/21 4/36 3/17 9/12 6/25 4/0 4/0 0 8/349 457 Jul 

0 2/12 41 2/30 20 1/35 7/16 5/12 5/24 1/0 3/0 0 3/350 437 Aug 

0 5/7 37 3/26 16 4/31 9/17 3/13 9/26 1/0 4/0 0 9/313 356 Sep 

0 5/1 4/32 20 7/10 9/24 25 9/17 5/37 8/1 1 0 281 244 Oct 

4 8- 4/26 12 3/4 7/16 3/37 27 54 9/11 4 2/0 218 116 Nov 

17 13- 24 9/6 1/0- 6/11 8/44 6/32 3/61 6/11 5 8/0 8/211 25 Dec 
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 (1992-2014)ایین ننمودار اقلیمی رژیم دمایی در 

 
 

 

 

    (1992-2014)ایین نمی رژیم فصلی دما در نمودار اقلی
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 ( 1992-2014)ایین ندما در  کهای متحرنمودار اقلیمی میانگین

 
 

 
 (1992-2014)ایین ننمودار اقلیمی میانگین ماهیانه ساعات آفتابی در 

         



13 
 

 (1992-2014)ایین ننمودار اقلیمی مجموع ماهیانه تبخیر در 

 

 

 

 (  1992-2014)ایین ننگین ماهیانه تعداد روزهای یخبندان در نمودار اقلیمی میا
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 (1992-2014)ایین ننمودار اقلیمی میزان بارش ماهیانه در 

 

 

 

 (1992-2014)ایین نهای متحرک بارش در نمودار اقلیمی میانگین
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 (1992-2014)ایین ننمودار اقلیمی میانگین تعداد روزهای بارانی در 

 

 

 

 (1992-2014)ایین نیمی میانگین ماهیانه تعداد روزهای برفی در نمودار اقل
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 ( 1992-2014)ایین ننمودار اقلیمی میانگین ماهیانه درصد رطوبت نسبی در 

 

 

 (1992-2014)ایین ن نمودار اقلیمی میانگین ماهیانه تعداد روزهای همراه با گردوخاک در
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 (1992-2014ای همراه با توفان رعد و برق در نایین )نمودار اقلیمی میانگین ماهیانه تعداد روزه

 

 

 

 ایین ن منحنی آمبروترمیک شهر
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 ( 1992-2014بر حسب متر برثانیه )ایین نگلباد ساالنه باد غالب 

 ( 1992-2014)ایین نفراوانی پراکندگی باد غالب ساالنه 

 درصد 
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 ( 1992-2014ب متر برثانیه )بر حس اییننباد غالب  تابستانگلباد فصل 

 

 (1992-2014)ایین ن تابستانفراوانی پراکندگی باد غالب فصل 

 درصد 
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 ( 1992-2014بر حسب متربرثانیه )ایین نباد غالب  پاییزگلباد فصل 

 

 

 

 

 ( 1992-2014)ایین ن پاییز فراوانی پراکندگی باد غالب فصل

 درصد 
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 ( 1992-2014ر برثانیه )بر حسب متایین نباد غالب  زمستانگلباد فصل 

 

 

 

 ( 1992-2014)ایین ن زمستانفراوانی پراکندگی باد غالب فصل 

 درصد 
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 ( 1992-2014بر حسب متر برثانیه ) نایینباد غالب  بهارگلباد فصل 

 

 

 

 

 ( 1992-2014)ایین ن بهارفراوانی پراکندگی باد غالب فصل 

 درصد 
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 ( 1992-2014یه )بر حسب متر برثانایین ن گلباد ساالنه باد حداکثر

 

 

 

 ( 1992-2014)ایین نفراوانی پراکندگی باد حداکثر 

 درصد 
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 ( 1992-2014بر حسب متربرثانیه ) ایینن گلبادهای ماهانه باد غالب

 (1992-2014بر حسب متربر ثانیه )ایین نباد غالب فوریه  گلباد ماه (1992-2014بر حسب متر بر ثانیه )ایین نباد غالب ژانویه  گلباد ماه

 (1992-2014بر ثانیه ) بر حسب مترایین نباد غالب آوریل  گلباد ماه (1992-2014بر ثانیه ) بر حسب مترایین نباد غالب مارس  گلباد ماه

 (1992-2014بر حسب متر بر ثانیه )ایین نباد غالب ژوئن  گلباد ماه (1992-2014بر حسب متر بر ثانیه )ایین نباد غالب می  گلباد ماه
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 (1992-2014برحسب متر بر ثانیه )ایین نباد غالب آگوست  گلباد ماه (1992-2014برحسب متر بر ثانیه )ایین نباد غالب ژوالی  گلباد ماه

 (1992-2014برحسب متر بر ثانیه )ایین نباد غالب اکتبر  گلباد ماه (1992-2014برحسب متر بر ثانیه )ایین نباد غالب سپتامبر  گلباد ماه

 (1992-2014بر ثانیه ) برحسب مترایین نباد غالب دسامبر  گلباد ماه (1992-2014بر ثانیه ) برحسب مترایین نباد غالب نوامبر  گلباد ماه
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 ( 1992-2014برحسب متربرثانیه ) اییننجدول اطالعات اقلیمی باد در شهرستان 

DecNov OctSep Aug Jul JunMay AprMarFebJan

1/3 3/3 4/3 8/3 9/3 2/4 2/4 2/4 4/4 3/4 4 1/3 

 شرقیشمال شرقی غربی شرقی شرقی 
 شرقیشمال

 و شرقی

 شرقیشمال

 غربیو 
 غربی غربی غربی غربی غربی

1/13 13 1/11 5/10 7/10 8/10 7/11 7/14 8/15 2/16 15 7/13 

 غربی  غربیجنوب ی جنوب

در تمامی 

 جهات

 غربی جنوب غربیجنوب غربیجنوب غربیجنوب غربی  غربیشمال غربیجنوب غربیشمال

20 20 16 12 15 14 16 23 25 23 21 21 

آذر  11

1373  
 در طول ماه  1393مهر  29 1373آذر  9

مرداد  20

1380 
 1386تیر  6 1377تیر  26

اردیبهشت  19

1390 

اردیبهشت  10

1386 

اسفند  25

1390 

بهمن  20

1384 

بهمن  11

1385 


