
 

 

 

 اداره کل هواشناسی استان اصفهان
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 : آبادنجفشهرستان 

كيلومتری غرب اصفهان واقع  27در فاصله كيلومترمربع  4163آباد با مساحت شهرستان نجف

شهر خمينيو  دهق و از شرق به فالورجانو  از شمال به زیرحوضه علویجهشده است. این شهرستان 

        زیر حوضه لنجانات محدود به داران و از جنوب  زیر حوضه فریدن وه بو اصفهان و از غرب 

برابر  13۹۰آباد در سال سرشماری مركز آمار ایران، جمعيت شهرستان نجف اساس بر. گرددمي

اند. این  نفر زن بوده 14۸۰42نفر مرد و  152246است كه از این ميان   نفر بوده 3۰۰2۸۸با 

 .دارد خانوار ۸74۸1شهرستان 

 طراح و .است ریزی شده سال قبل پایه 4۰۰در عهد صفویان یعني حدود  آبادشهرستان نجف

  . الرحمه بوده استزمانه مرحوم شيخ بهایي عليه دانشمند، این شهر معمار
و ورترین همش كه داردوجود آباد در مورد انگيزه ایجاد شهر نجفي اظهار نظرات مختلف

ورات و عایدات موقوفات منطقه به وسيله كارواني از اصفهان ذن ست كه مستندترین آن بدین شرح ا

كيلومتر از حركت باز ایستاد و دیگر پيش  25پيمودن  اشرف مي رفت كه پس ازبه سوی نجف

بهایي چاره را در این دید كه با اذن شاه عباس محموالت شتران را هزینه بنای شهری نرفت شيخ

اما نظریات و قول دیگر این است كه گردید. ين شد كه این شهر متولد چن و ؛آبادكنند به نام نجف

نيازمند موفقيت  ،گسترش صنایع نظامي كه توسط برادران شرلي به ایران آمده بود توليد و

گران اطراف آن كشور در این نجف آباد احداث شد تا صنعت و جغرافيایي خارج از شهر اصفهان بود

عي صفویان توسعه طلب را از طریق ساخت انواع سالح های آتشين شهر گرد آیند و آمادگي دفا

نجف آباد در حال حاضر موید  آن در شهرسابقه صنایع دستي ریخته گری و فزوني . افزایش دهند

 این قول است. 

های بهایي با ایجاد شبكهنویسد: شاه عباس و طراح اصلي شيخمي كتاب خود سيوری در راجر

كيلومتری غرب  25آباد در پررونق نجف بنيان نهادن شهر بازرگاني و طي وارتبا كامل آبياری و

. زیر بنای زراعي استواری برای پایتخت جدید فراهم آورداصفهان  اصفهان برای تهيه آذوقه شهر

 آباد كه اكنون نيز كم ولبنيات از نجف ميوه و ها مانند:گوشت وسابقه تهيه مایحتاج خوراكي اصفهاني

پندار  ،هر سه نظر فوق صحيح است اگر قبول كنيم كه .است شود موید این نظریاتميبيش دیده 

   اشرف احداث شده و اجناس باز مانده از سفر نجف آباد با پولها واشتباهي نيست یعني نجف

 یك قطب كشاورزی در ایجاد بهایي باو شيخ اندآمده آن گرد در وایای كشورزگران از صنعت

ا این وصف كه بزرگترین قنات ب .كرده است خودكفا شهر را قابل سكونت و، سكونياطراف مناطق م

بوده كه جوی بزرگ  11و شامل فرسخ  ۹ به طول ایران در زمان شاه عباس به نام قنات زرین كمر

های باغكشيده شده بود كه  غرب تا شرق شهراز چند صد متر از یكدیگر و بصورت موازی به فاصله 



 

 

نویسنده كتاب شيخ بهایي در كتاب آینده عشق ذكر كرده كه  .نمودبياری ميآ را محاط به شهر

ن آبهایي صورت گرفت نه تنها درباد كه بوسيله شيخآطراحي و معماری و شيوه شهرسازی نجف

معماری  طراحي و قرن همچنان مطلوب است. 4زمان بي نظير بوده بلكه پس از گذشت قریب به 

 است. معماری نظير شيخ در زمينه شهرسازی ودرت و دانش بيبيانگر ق بادآنجف شهر

 حاج كاروانسرای ،كبوترخانههای برج ،خانهپنگ ،بهایيشيخ ارگشامل:  آبادبناهای تاریخي نجف

 مریم ساره امامزاده ،دماب احمدعلي قلعه ریاضي مدرسه ،اخوت حمامها، عصارخانه ،حيدرجاني

 خانه و جوزدان جامع مسجد ،گوده حمام ،جوزدان خانهكبوتر برج ،جلوگير كاروانسرای ،جوزدان

  باشد.مي آبادو حسينيه ارشاد نجف باباخان خانه ،رفيعي سيدمحمد

 است و عبارتند از:زراعي  شامل محصوالت باغي وكه  :آبادمحصوالت كشاورزی نجف

 شليل، هلو، فندق، بادام،گردو، انگور، به، گالبي، سيب درختي، :این شهرستانمحصوالت باغي 

 .انار زیتون و، آلو قيسي،گيالس،، زردآلو شفتالو،

 پياز، زميني،سيب ای،گلخانه و خيارآزاد خربزه، هندوانه بهاره، جو، گندم، :آنمحصوالت زراعي 

قارچ ، گل محمدی، زعفران ای وذرت علوفه اسپرس، شبدر، یونجه، ،جاتسبزی سایرگوجه فرنگي و 

 . ایمحصوالت گلخانه و

 خشكسالي و سرمازدگي.  زلزله، سيل،  عبارتند از: آبادجفاز جمله بالیای طبيعي ن

 

 منابع:
 ( 357ص)نامهنشر سازمان لغت ،لغت نامه دهخدا .1

 سازمان نقشه برداری كشور، 13۹1،كارتوگرافي گيتاشناسي موسسه جغرافيایي و .2

 ، اداره كل هواشناسي استان اصفهان 1377طرح اطلس بالیای طبيعي اقليمي استان اصفهان،  .3

 ، سازمان هواشناسي كشور13۸۰گردشگری در استان اصفهان، گزارش پروژه اقليم و  .4
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 کشاورزی ایستگاه سینوپتیک

 شناسیایستگاه اقلیم 

 ایستگاه خودکار 

 سنجی ایستگاه باران 

  

 

  
 

 

 حسین آبادمهردشت   

  
 



 

 

 :آبادنجفی ايستگاه هواشناس

شناسييي تاسيييس و بييه عنييوان یييك ایسييتگاه اقليييم  134۹آبيياد در سييال اداره هواشناسييي نجييف

شمسييي  137۹سييال بييه فعاليييت خييود ادامييه داد تييا اینكييه در سييال  2۹انييدازی شييد و بييه مييدت راه

و تبييدیل بييه اداره تحقيقييات هواشناسييي كشيياورزی گردیييد. ایيين   ایيين ایسييتگاه تغيييير مكييان داده

 آباد قرار گرفته است. كيلومتری شهر نجف 6ر اداره د

بيه عميل    هيای پيگييری  بيه خصيوص بيادام بيا     نظر به اهميت منطقه از لحاظ كشت درختيان مييوه      

     كشياورزی   هواشناسيي  تحقيقيات  اداره ،اصيفهان  اسيتان  هواشناسيي  وقيت  لكي ميدیر   توسط آمده

 .تاسيس گردید 137۹سال كشاورزی در  هواشناسي تحقيقات آباد با هدف انجامنجف

ایسيتگاه خودكيار    بيه  علویجيه كيه مجهيز    و دهيق به نيام  شناسي ایستگاه اقليم دودارای این اداره 

        دراسيت كيه    سينجي ایسيتگاه بياران  ایين شهرسيتان دارای یيك     باشيد. ميي  نييز هسيتند،  هواشناسي 

  مهردشت واقع شده است. حسين آباد

مختصات . قراردارد آبادنجف شهر شرقيجنوبقسمت  در آبادنجفایستگاه سينوپتيك      

 جغرافيایي این ایستگاه عبارت است از:

 طول شرقي 51 22'

 عرض شمالي  32  3۸'

 متر از سطح دریا 1641ارتفاع: 
 كشاورزی هواشناسي  تحقيقات اداره ،آیت اله طالقاني، بلوار فلكه آزادگان، آبادنجفآدرس: 

 ۰31 -4272642۰: شماره تلفن

 42726421شماره نمابر: 

najafabad@esfahanmet.irپست الكترونيكي: 

 

mailto:najafabad@esfahanmet.ir


 

 

 آبادنجفشهرستان سنجی بارانشناسی و اقلیمهای مشخصات ایستگاه

 کد ایستگاه نام ایستگاه ردیف
طول 

 جغرافیایی

عرض 

 جغرافیایی

ارتفاع 

 )متر(

سال 

 أسیست
 آدرس ایستگاه نام متصدی

 شناسياقليمایستگاه آباد، شهرستان علویجه، نجف كریمي عليرضا 13۸3 16۸۰ 33 °1۰َ 5۰°1۰َ 2۰15۹ علویجه 1

 شناسيایستگاه اقليم دهق، نجف آباد، بایسته غالمرضا 13۸3 1۹6۰ 33 °5۰َ 5۰°5۸َ 2۰151 دهق 2

 شناسياقليمایستگاه  تيران، شفيعي عليرضا 13۸5 1۸6۰ 32 °42َ 51° 1۰َ 2۰153 تيران 3

 سنجيایستگاه باران آباد، مهردشت،نجف علي رضایي 13۸۰ 1۹4۸ 32° 5۹َ 51° 3۰َ 2۰3۰4 آباد مهردشتحسين 4

 سنجيایستگاه باران، پونهآب ،تيران الميغمحمدحسين  13۸۰ 2277 32 °4۰َ 5۰° 26َ 2۰263 پونهآب 5

 سنجيایستگاه باران تپه،قره ،تيران خدیجه مهدوی 13۸۰ 1۸24 32° 3۹َ 51 °۰۹َ 2۰26۸ قره تپه 6

 سنجيایستگاه باران كردعليا، تيران، سيدكاظم موسوی 1347 235۰ 32 °55َ 5۰°42َ 2۰2۹۹ كردعليا 7

 

 



 

 

 : آبادنجفاقلیم شهرستان 

ي شدید قرار گرفته كه هير  بيابانبندی نيمهآباد در اقليمبندی گوسن منطقه نجفبر اساس تقسيم     

   ،بنيدی اقليميي  تقسييم . ایين  یابيد بياباني ضعيف تغييير ميي  چه بطرف غرب پيش برویم به اقليم نيمه

منطقه خشك بسيار گرم با تابستانهای خشك قرار داده است كه بتدریج و با حركيت   آباد را درنجف

دو رشيته كيوهي كيه     .شيود ل ميي تبدیهای خشك خشك گرم با تابستانبه سمت غرب به اقليم نيمه

و اكثير ارتفاعيات    باشيد كوههای داخلي زاگرس ميي پيش ءحوضه مورد نظر را در برگرفته است جز

بطيور نسيبي قابلييت    ایين بافيت    .پوشيانيده اسيت   مترعمق دارد، حوضه را تشكيالت آهكي كه تا سه

آن بيدليل شيدت   غربيي حوضيه تشيكيالت آهكيي     اميا در منطقيه شيمال    .داردمتوسيطي   رییذنفوذپ

آبياد  تری نسبت به تشيكيالت آهكيي اطيراف نجيف    یری مناسبذتكنونيزاسيون دارای قابليت نفوذپ

  ترین این منطقه ارتفاعيمتر و پست 345۰ ترین نقطه ارتفاعي این حوضه داالن كوه بامرتفع .دارد

  .باشدآباد مينجف شهرمتر در  161۰با

 دمای هوا :

  2/1۸ آبياد نجيف (؛ ميانگين ساالنه دميای  2۰۰3-2۰14بلندمدت )ی های آماربررسياساس بر 

مييانگين دميای هيوا در سيردترین      ،شهرسيتان این در باشد. گراد )درجه سلسيوس( ميدرجه سانتي

گيراد و در گرمتيرین ماههيای سيال در مياه ژوالی      ( درجيه سيانتي  -4/2ماههای سال در ماه ژانویه )

گراد درجه سانتي 6/23ترین و سردترین ماه سال ف دمای گرماختال گراد است.درجه سانتي 2/21

 درجيه   3/۹گيراد و مييانگين حيداقل دميای آن     درجه سانتي ۸/23 هواميانگين حداكثر دمای است. 

 گيراد درجيه سيانتي   6/41باالترین دمای ثبت شده  ،ساله 11گراد است. در طول دوره آماری سانتي

گراد زیر درجه سانتي 12ترین دمای ثبت شده پایيناتفاق افتاد.  2۰۰۹ سالماه جوالی در كه است 

 است. اتفاق افتاده  2۰۰۸كه در ژانویه صفر بوده 

 فصيل روز آن در 41روز در سيال اسيت كيه     6۸تقریبيا    تعداد روزهای یخبندان آن بطور متوسط

روز و كمتيرین   ۸2 ساالنهبيشترین روزهای یخبندان افتد. پایيزاتفاق ميفصل روز در  27زمستان و 

و  مهير ثبيت شيده    2۹ترین تاریخ شروع یخبندان روز در سال به ثبت رسيده است. زودرس 51آن 

نسبت به سایر ماههای سال دارای تعيداد   ژانویهباشد. در این شهر ماه تاریخ خاتمه آن فروردین مي

 روزهای یخبندان بيشتری است.   

سياعت بيه مياه آگوسيت و كمتيرین       344ي ماهانه با ميانگينبيشترین ساعات آفتاب آبادنجفدر 

تعلق دارد. ميانگين جميع سياالنه سياعات     نوامبرساعت به ماه  215ساعات آفتابي ماهانه با ميانگين 

 ساعت است.  3327 آبادنجفآفتابي در شهر 



 

 

 :شرطوبت و بار

درصيد   34 آبياد جيف ندر  (2۰۰3-2۰14ميانگين ماهانه رطوبت نسبي هوا طبق آمار بلندميدت ) 

بيه طيور   باشيد.  درصيد ميي   52درصد و ميانگين حيداكثر آن   22ميانگين حداقل رطوبت نسبياست. 

توان گفت كه در ماههای باراني و سرد سال ميزان نم نسبي كم و بيش باالست و بر عكس، خالصه مي

 بسيار كم است. نسبي طوبترتير و مرداد ميزان ، در ماههای خرداد

بير فصيل    آبياد نجفلذا فصل بارندگي  ،ای استمدیترانه آبادنجفاینكه رژیم بارندگي با توجه به 

       تيرین مياه سيال در    پربياران  سرد و اوایل بهار و فصيل خشيك آن بير فصيل تابسيتان منطبيق اسيت.       

   كيه بسييار ناچيزاسيت گياه در اثير       آبياد نجيف هيای تابسيتاني   بياران  باشيد. ميي  نيوامبر ماه  آبادنجف

 باشد. كه معموال  بصورت رگباری و پراكنده ميپدیده مانسون است ایداری های حاصله از ناپ

. قابل توجه كه باالترین ميزان بارش ساالنه این متر استميلي 15۹ آبادنجفمجموع بارش ساالنه 

هر ترین ميزان بارش ساالنه این شاتفاق افتاد و پایين 2۰۰6متر است كه در سال ميلي ۸/273شهر 

 رخ داده است.  2۰۰۸متر است كه در سال ميلي 1/43هم 

از اول مياه ميي )یيازدهم     آبياد نجيف ق منحني آمبروترميك، طول دوره خشكسالي در شيهر  ببر ط

باشد. یعني شش ماه از سال ميزان دميا بيشيتر از مقيدار    اردیبهشت( تا آخر ماه اكتبر )دهم آبان( مي

 شود. مطرح مي بارش بوده كه تحت عنوان دوره خشكي

روز در بهار،  12روز آن در زمستان،  15در سال است كه روز  41آبادنجفتعداد روزهای باراني 

 روز آن هم در پایيز به ثبت رسيده است.  13روز در تابستان و  1

است كه بيشترین فراواني وقوع را برفي از سال هوا  روز 3به طور متوسط  آبادنجفدر شهرستان 

 باشد. نویه دارا ميدر ماه ژا

زای هواشناسي است و وقوع آن عالوه بر آنكيه منجير بيه    های خسارتطوفان رعدوبرق از پدیده

شود، معموال  سبب ایجاد اقتصادی مي خسارت و زیان و متوقف كردن بعضي از فعاليت های اجتماعي

ل طوفيان رعيد و   سيا  ازروز 2به طور متوسيط در  آبادنجف .در شهرستانگرددترس و وحشت هم مي

    باشد. افتد كه آن هم در فصل بهار ميبرق اتفاق مي

 باد:

همواره در هواشناسيي سيمت و سيرعت وزش     فشار هواست كهتغييرات باد از آثار عمده و مهم  

 شود. گيری ميمتری از سطح زمين اندازه 1۰آن تا ارتفاع 

در  آبياد نجيف در شهرستان  ثانيه است.متربر 4 آبادنجف بادهای غالب درميانگين ساالنه سرعت 

طول فصل زمسيتان، جهيت وزش    در است. جنوب غرب غرب وطول سال جهت وزش بادهای غالب 



 

 

در تابستان شمال شرقي و در فصيل پيایيز شيمال     غربي، در بهار شمال غربي، آبادنجفبادهای غالب 

 باشد.   شرقي مي

، دارای جهيت  (2۰۰3-2۰14)وره آمياری در طيول د  آبياد نجيف شدیدترین باد وزیيده شيده در   

 متربرثانيه وزیده است.  24با سرعت  2۰۰4 ميغربي بوده كه در جنوب

كيه بيشيتر در    اسيت   همراه با گردوخيا  روز از سال  17به طور متوسط  آبادنجفدر شهرستان 

 افتد. فصل بهار اتفاق مي

ی نظير مه، گردوخيا ، رگبيار   جو هایكاهش دید افقي ممكن است به علت وقوع برخي از پدیده

در اميور فرودگياهي و پيرواز     كيليومتر،  2دید افقي و كاهش آن به كمتر از  شدید و نظایر آنها باشد.

روز در طيول سيال دیيد     6به طور متوسط  آبادنجفدر شهرستان  هواپيماها بسيار حائز اهميت است.

  افتد. اتفاق مي آذر آبان وكيلومتر است كه در ماههای  2مساوی یا كمتر از افقي



 

 

 (2003-2014در فصول مختلف سال ) آبادنجف اطالعات اقلیمی شهر

 زمستان بهار تابستان پاییز
 فصل

 پارامتر

9/54 8/0 9/39 3/63 
 میزان بارندگی 

 متر()میلی

 درصد بارندگی 8/39 1/25 5/0 6/34

 تعداد روزهای بارانی 15 12 1 13

 تعداد روزهای برفی 2 0 0 1

میانگین رطوبت نسبی  42 29 21 44

 )درصد(

 میانگین حداقل 27 18 14 29

 رطوبت نسبی )درصد(

 میانگین حداکثر 63 48 33 63

 رطوبت نسبی )درصد(

 میانگین دمای هوا  3/8 2/23 1/29 1/12

 گراد()درجه سانتی

االترین دمای هوا ب 2/28 8/39 6/41 4/32

 گراد()درجه سانتی

ترین دمای هوا پایین -0/12 -6/0 4/7 -10

 گراد()درجه سانتی

 مجموع ساعات آفتابی 722 891 1002 712

تعداد روزهای  41 0 0 27

 یخبندان

تعداد روزهای همراه  2 11 1 3

 با گرد و خاک

تعداد روزهای همراه  0 2 0 0

 با توفان رعد و برق

4 0 0 2 
تعداد روزهایی با دید 

افقی مساوی یا کمتر از 

 کیلومتر 2

 

 

 



 

 

 ( 2003-2014در ماههای مختلف سال ) آبادنجفاطالعات اقلیمی شهر 

تعداد روز 

 یخبندان

درجه حرارت مطلق 

 گراد(سانتی)درجه

 حرارتمیانگین درجه

 گراد()درجه سانتی
جمع بارش  میانگین رطوبت نسبی )درصد(

ماهانه 

 متر()میلی

تعداد 

روزهای 

 بارانی

تعداد 

روزهای 

 یبرف

ساعات 

 آفتابی

مجموع 

تبخیر 

 متر()میلی

 حداکثر باد
 ماه

 
 حداکثر حداقل میانگین حداکثر حداقل میانگین حداکثر حداقل

 سرعت

 )متربرثانیه(
 جهت

23 12- 2/20 4/4 4/2- 8/9 50 33 69 3/23 6 2 6/228 - 15 290 Jan 

13 4/11- 4/23 7/7 3/0 2/13 42 27 64 18 5 0 6/231 - 20 300 Feb 

4 8/6- 2/28 9/12 7/4 4/18 35 22 56 22 4 0 7/261 1/28 20 340 Mar 

0 6/0- 4/31 4/17 9 7/22 36 23 60 2/28 7 0 2/248 6/204 19 270 Apr 

0 6/6 0/36 1/23 6/13 6/28 29 18 49 9/10 4 0 4/297 4/243 24 330 May 

0 12 8/39 1/29 6/18 7/34 21 13 34 8/0 1 0 1/345 2/337 15 320 Jun 

0 6/15 6/41 7/31 2/21 4/37 20 13 31 0 0 0 342 4/312 15 310 Jul 

0 6/12 6/40 8/29 2/19 7/35 21 14 33 4/0 0 0 344 3/317 14 330 Aug 

0 4/7 4/36 7/25 1/15 9/31 22 15 35 5/0 1 0 316 2/224 16 290 Sep 

0 6/2 4/32 6/19 1/10 6/25 31 20 46 7/2 2 0 1/278 1/159 15 290 Oct 

6 2/4- 4/27 9/10 4/3 5/16 48 33 69 7/30 6 0 2/215 8/47 15 310 Nov 

20 10- 21 7/5 0/1- 2/11 52 35 72 5/21 5 1 5/218 _ 16 290 Dec 

 



 

 

 (2003-2014) آبادنجفنمودار اقلیمی رژیم دمایی در 

 
 

 

 

 
    (2003-2014) آبادنجفنمودار اقلیمی رژیم فصلی دما در 

 
 



 

 

 ( 2003-2014) آبادنجفدما در  کهای متحرنمودار اقلیمی میانگین

 
 

 

 
 (2003-2014) آبادنجفنمودار اقلیمی میانگین ماهیانه ساعات آفتابی در 

         



 

 

 (2003-2014) آبادنجفنمودار اقلیمی مجموع ماهیانه تبخیر در 

 

 

 

 (  2003-2014) آبادنجفروزهای یخبندان در نمودار اقلیمی میانگین ماهیانه تعداد 

 



 

 

 (2003-2014) آبادنجفنمودار اقلیمی میزان بارش ماهیانه در 

 

 

 

 (2003-2014) آبادنجفهای متحرک بارش در نمودار اقلیمی میانگین

 



 

 

 (2003-2014) آبادنجفنمودار اقلیمی میانگین تعداد روزهای بارانی در 

 

 (2003-2014) آبادنجفگین ماهیانه تعداد روزهای برفی در نمودار اقلیمی میان



 

 

 ( 2003-2014) آبادنجفنمودار اقلیمی میانگین ماهیانه درصد رطوبت نسبی در 

 

  آبادنجف نمودار اقلیمی میانگین ماهیانه تعداد روزهای همراه با گردوخاک در

(2014-2003  ) 



 

 

  آبادنجف منحنی آمبروترمیک شهر



 

 

 ( 2003-2014بر حسب متر برثانیه ) آبادنجفگلباد ساالنه باد غالب 

 ( 2003-2014) آبادنجففراوانی پراکندگی باد غالب ساالنه 

 درصد 



 

 

 

 ( 2003-2014بر حسب متر برثانیه ) آبادنجفباد غالب  تابستانگلباد فصل 

 

 (2003-2014) آبادنجف تابستانفراوانی پراکندگی باد غالب فصل 

 درصد 



 

 

 

 ( 2003-2014بر حسب متربرثانیه ) آبادنجفباد غالب  پاییزگلباد فصل 

 

 

 

 

 ( 2003-2014) آبادنجف پاییز فراوانی پراکندگی باد غالب فصل

 درصد 



 

 

 
 ( 2003-2014بر حسب متر برثانیه ) آبادنجفباد غالب  زمستانگلباد فصل 

 

 

 

 

 

 ( 2003-2014) آبادنجف زمستانصل فراوانی پراکندگی باد غالب ف

 درصد 



 

 

 

 ( 2003-2014بر حسب متر برثانیه ) آبادنجفباد غالب  بهارگلباد فصل 

 

 

 

 

 ( 2003-2014) آبادنجف بهارفراوانی پراکندگی باد غالب فصل 

 

 

 درصد 



 

 

 

 ( 2003-2014بر حسب متر برثانیه ) آبادنجف گلباد ساالنه باد حداکثر

 

 

 

 ( 2003-2014) آبادنجفحداکثر  فراوانی پراکندگی باد

 صد در



 

 

 ( 2003-2014بر حسب متربرثانیه ) آبادنجف گلبادهای ماهانه باد غالب

 (2003-2014بر حسب متربر ثانیه ) آبادنجفباد غالب فوريه  گلباد ماه (2003-2014بر حسب متر بر ثانیه ) آبادنجفباد غالب ژانويه  گلباد ماه

 (2003-2014یه )بر ثان بر حسب متر آبادنجفباد غالب آوريل  گلباد ماه (2003-2014بر ثانیه ) بر حسب متر آبادنجفباد غالب مارس  گلباد ماه

 (2003-2014بر حسب متر بر ثانیه ) آبادنجفباد غالب ژوئن  گلباد ماه (2003-2014بر حسب متر بر ثانیه ) آبادنجفباد غالب می  گلباد ماه



 

 

 (2003-2014بر ثانیه )برحسب متر  آبادنجفباد غالب آگوست  گلباد ماه (2003-2014برحسب متر بر ثانیه ) آبادنجفباد غالب ژوالی  گلباد ماه

 (2003-2014برحسب متر بر ثانیه ) آبادنجفباد غالب اکتبر  گلباد ماه (2003-2014برحسب متر بر ثانیه ) آبادنجفباد غالب سپتامبر  گلباد ماه

 (2003-2014بر ثانیه ) برحسب متر آبادنجفباد غالب دسامبر  گلباد ماه (2003-2014بر ثانیه ) برحسب متر دآبانجفباد غالب نوامبر  گلباد ماه



 

 

 

DecNov OctSep Aug Jul JunMay AprMarFebJan

   

23/12/2011 

(2/10/1390) 

3/11/2014 

(12/8/1393) 

11/10/2006  

(19/7/1382) 

20/9/2009 

(29/6/1388) 

 9/8/2011 

(18/5/1390) 

29/7/2007  

(7/5/1383) 

8/6/2014  

(18/3/1393) 

13/5/2013  

(23/2/1392) 

14/4/2004     

(25/1/1382) 

30/3/2012  

(11/1/1391) 

9/2/2006  

(30/11/1384) 

25/1/2005   

(6/11/1383) 


