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 ایستگاه هواشناسی کشاورزی کبوترآباد
 

 

 

 

کيلومتری شرق  22اداره تحقيقات هواشناسی کشاورزی کبوترآباد در منطقه کرارج و در 

تار واقع شده است. هک 125اصفهان، در اراضی مرکز آموزش کشاورزی استان اصفهان به مساحت 

رفت و شمار میيك ايستگاه کليماتولوژی به 1۳۶5ايستگاه هواشناسی کشاورزی کبوترآباد تا سال 

در مرکز آموزش کشاورزی کبوترآباد واقع شده بود. با احداث ساختمان جديد در اراضی مرکز 

های تتاح و فعاليت( رسماً اف1۳۶5)سال  1۹۸۷تحقيقات کشاورزی کبوترآباد، در اول ژانويه سال 

هواشناسی کشاورزی خود را از اين تاريخ آغاز کرد. با شروع فعاليت اين ايستگاه، مطالعات 

ای انجام و نتايج  هواشناسی کشاورزی روی انواع محصوالت شامل غالت، نباتات صنعتی، نباتات علوفه

 . گرددمیه ارسال های ماهانه و فصلی تهيه و به مراکز مربوط اين تحقيقات در قالب بولتن

 گيرد: های هواشناسی کشاورزی به طور عمده در دو بخش انجام میفعاليت

گرينويچ  0۳با تهيه گزارش جوی استان، از ساعت های جوی که گيری پديده( ديدبانی و اندازه1

به صورت ساعت به ساعت اقدام به تهيه و مخابرة بعدازظهر(  5/۶)گرينويچ  15لغايت صبح(  5/۶)

بصورت سينوپ و متار گزارش  40۳تا  ۳۹0بين تعداد گزارشات ماهيانه از اين اداره  کند.می هوا

 گيرد. است و در حال حاضر مخابره هوا از طريق سيستم سوئيچينگ انجام می

 های فنولوژيکی و اندازه گيری بيومتريك بر روی محصول گندم و جو. ديدبانیالف( 

 خاک. های نظری و عينیديدبانیب( 

گيری پارامترهای مختلف را ها و اندازههای بدست آمده از ديدبانی( تحقيقات: اطالعات و داده2

های هفتگی، ده روزه، ماهانه و فصلی تدوين مورد استفاده قرار داده و نتايج حاصله را در قالب بولتن

 دهند.و در اختيار کاربران قرار می

ای، فشارنگار، بادنمای الکتريکی، بارتند از: فشارسنج جيوهادوات هواشناسی موجود در ايستگاه ع

بادنمای پاندولی، جعبه اسکرين، باران نگار، باران سنج، آفتاب نگار، دمانگار، رطوبت نگار، بادنگار 

مکانيکی دو متری، طشت تبخير و متعلقات آن، دماسنج خشك و تر، دماسنج حداقل و حداکثر، 

سنج حداقل و حداکثر زمين، تشعشع سنج و متعلقات آن، دستگاه آون دماسنج های اعماق خاک، دما

 و ترازوی برقی ديجيتال.
  

 



 

 

 :مشخصات ایستگاه هواشناسی کشاورزی کبوترآباد
  

 :کبوتر آباد نام ايستگاه                                                                     

  :40۸0۳شماره ايستگاه                                                                     

 :دقيقه شرقی 51درجه و  51طول جغرافيايی 

  :دقيقه شمالی ۳1درجه و  ۳2عرض جغرافيايی 

 :متر1545 ارتفاع از سطح دريا 

 نام استان: اصفهان 

 نام شهرستان: اصفهان 

 :1۳۶5 سال تأسيس  

 :۳۸۷۶2۳20 شماره تلفن 

  :۳۸۷۶2۳21نمابر 

 رس سايت:آد www.kabootarabadmet.ir 

 :اداره ، مرکز تحقيقات کشاورزی کبوترآباد، اريجاده ز 22کيلومتر ، اصفهان  آدرس

 تحقيقات هواشناسی کشاورزی کبوترآباد.

 

  :ای از موقعيت و وضعيت ایستگاه کبوترآباد خالصه
  

 :هکتار در  50که باشد میهکتار  125جمعاً  مساحت زمين مرکز تحقيقات کشاورزی

هکتار آن در حوزه عملياتی مرکز آموزش  ۷5اختيار مرکز تحقيقات کشاورزی و 

 باشد.  کشاورزی کبوترآباد می

  :مترمربع 1۹۷زيربنای ساختمان اداری  

 سازمانی است.   های سازمانی: فاقد خانه تعداد خانه 

 باشد. مهمانسرا: فاقد مهمانسرا می 

  تحقيقات کشاورزی استان اصفهان(.مالك زمين: اوقاف )در اداره مرکز 

  :کيلومتر.  22فاصله تا نزديکترين نقطه شهر 

 رود.  حوزه آبريز: رودخانه زاينده 



 

 

  ۸/۷( با %4۸و رس  %40، سيليت %11نوع خاک: رسوبی با بافت رسی لومی )شنPH=. 

 ای.  وضعيت طبيعی منطقه: جلگه 

 ه. و نباتات کشت شد ینوع پوشش گياهی منطقه: گياهان علف 

 بيابانی.  های اقليمی: نيمه ويژگی 

 سبزيجات و  ،زمينی سيب ،ای ذرت علوفه ،جو ،محصوالت کشت شده در منطقه: گندم

 درختان ميوه.  و جات صيفی

 يونجه.  و ای ذرت علوفه ،ذرت شيرين ،جو ،ايستگاه: گندم محصوالت مورد مطالعه در 

 :زنجره.  و اه کنه ،ها شته ،سن گندم  آفات و امراض مهم منطقه 
  
  

 

 هواشناسی کشاورزی کبوترآباد وظایف اداره تحقيقات  
  

های جوی که شامل درجه حرارت هوا، درجه حرارت خاک در های پديدهانجام ديدبانی .1

اعماق مختلف و سطح خاک، رطوبت نسبی، ميزان ساعات آفتابی، تشعشع خورشيدی، 

 . باشدتبخير، سمت و سرعت باد، ميزان بارندگی می

روی محصوالت کشاورزی و  های بيومتری برگيریهای فنولوژيکی و اندازهانجام ديدبانی .2

  …زنی و های هرز، جوانههمچنين تعيين وضعيت علف

 .تعيين ميزان رطوبت در اعماق مختلف خاک .۳

 .تعيين وضعيت سله، پوکی و عمق و شدت يخبندان خاک .4

 .الت تحت مطالعههای ده روزه، ماهانه و فصلی محصوتهيه بولتن .5

 .ترويجی محصوالت تحت مطالعه -های علمیتهيه بولتن .۶

همکاری با مرکـز آموزش کشاورزی کبوترآباد در زمينه ارائه خدمات آموزشـی به  .۷

 دانشجويان رشته کشاورزی. 

بينی در جهت  همکاری با مرکز تحقيقات هواشناسی کاربردی استان اصفهان و مرکز پيش .۸

 هواشناسی کشاورزی. های  بينی صـدور پيش

 



 

 

 کبوترآباداداره تحقیقات هواشناسی کشاورزی محصوالت کشت شده در جدول 

 نوع و رقم محصول سال زراعی

 (M7۰-1۲گندم رقم مهدوی) 1375-1374

 برکت رقم گندم و  (1۲M-7۰گندم رقم مهدوی) 1376-1375

 دم رقم برکتگنو  (1۲M-7۰گندم رقم مهدوی) 1377-1376

 (1۲M-7۰) گندم رقم مهدوی 1378-1377

 رهنانی رقم یونجه کویر در کارون رقم جو (1۲M-7۰) گندم رقم مهدوی 1379-1378

 رقم کارون در کویر ( جو18M-73) گندم رقم سپاهان 138۰-1379

 کویر در کارون رقم جو (1۲M-7۰) گندم رقم مهدوی 1381-138۰

 ون در کویررقم کار ( جو18M-73گندم رقم سپاهان) 138۲-1381

 (18M-73) گندم رقم سپاهان 1383-138۲

 رقم کارون در کویر ( جو18M-73) گندم رقم سپاهان 1384-1383

 (18M-73) گندم رقم سپاهان 1385-1384

 (18M-73) گندم رقم سپاهان 1386-1385

 پیشتاز گندم رقم 1387-1386

 4M-79  جو رقم 1388-1387

 4M-79  جو رقم 1389-1388

 4M-79  جو رقم 139۰-1389

 4M-79  جو رقم 1391-139۰

 4M-79  جو رقم 139۲-1391

 یوسف جو رقم 1393-139۲

 گندم رقم افق و یوسف جو رقم 1394-1393

 

 



 

 

 

 

 

   

 
 ایستگاه سينوپتيک

 سنجیایستگاه باران 

 

  
  

  شرق اصفهان

 ورتون 

 جی و قهاب 

   کوهپایه 

 فشارک 

 1394ماه  بهمن

 پاالیشگاه اصفهان 

 خمينی شهر 

 اصفهان  کبوترآباد  
 ورزنه 

 رودشت 

 اصفهانک 

 براآن شمالی 

 براآن جنوبی

 تودشک 

 یزدآباد 

  هرند

 گيشی 

 کمندان 

 آباد شاتور اسالم 

 کليشاد جلگه 

 حيدرآباد 

 پيکان 

 مالواجرد  خارا 

 رامشه 

 اسفنداران 

 اقليم شناسیایستگاه 

 شهرستان اصفهانهای هواشناسی نقشه موقعیت جغرافیایی ایستگاه



 

 

      در اداره تحقيقات هواشناسی کشاورزی کبوترآباد کیدیدبانی فنولوژی    

 مرحله پنجه زنی                   مرحله سبز شدن                                                              مرحله سه برگی                                     

                                                                                  
 مرحله  گلدهی                           مرحله  خوشه رفتن                                                                         مرحله ساقه رفتن 

 
 مرحله  رسيدن کامل                                          مرحله شيری شدن                                                         مرحله  مومی شدن           

 



 

 

 دیدبانی بيومتری و دیدبانی خاک در اداره تحقيقات هواشناسی کشاورزی کبوترآباد

گيری طول ساقهدیدبانی انداز                    دیدبانی تراکم                                    دیدبانی سله و شکاف                                                     

 

 برداشت محصول و تعيين عملکرد                               دیدبانی یخبندان خاک                    دیدبانی رطوبت خاک توسط دستگاه                               

  

 

 

 

 

 

 



 

 

 کبوترآباد: منطقه يم اقل

کبوترآباد دارای اقليم خشك است. واقع شدن در شرق اصفهان به دليل منطقه کبوترآباد بطور کلی 

بندی اقليمی کوپن دارای مارتن دارای اقليم خشك است و بر اساس طبقهوبندی اقليمی دبر اساس طبقه

 خشكوش سليانينوف دارای اقليم با روش آمبرژه دارای اقليم خشك سرد و با ر، خشكاقليم گرم و 

 است. 

  دمای هوا:

  ۸/1۷ کبوترآباد(؛ ميانگين ساالنه دمای 1۹۹2-2015های آماری بلندمدت )بر اساس بررسی

های سال ميانگين دمای هوا در سردترين ماه ايستگاه کبوترآبادگراد )درجه سلسيوس(، در درجه سانتی

     درجه  5/۳1والی جترين ماههای سال در ماه در گرم گراد و( درجه سانتی۸/۳در ماه ژانويه )

درجه  ۷گراد و ميانگين حداقل دمای آن درجه سانتی 24گراد است. ميانگين حداکثر دمای هوا سانتی

 گراد است. درجه سانتی ۷/2۷ترين و سردترين ماه سال گراد است. اختالف دمای گرمسانتی

درجه سانتی گراد است که در ماه  ۶/42الترين دمای ثبت شده ساله با 2۳در طول اين دوره آماری 

گراد زير صفر بوده که در درجه سانتی 4/1۸ترين دمای ثبت شده اتفاق افتاد. پايين 1۹۹۸ جوالی سال

 اتفاق افتاده است.  1۹۹۶ژانويه 

زمستان و روز آن در  5۶روز در سال است که  ۹2تعداد روزهای يخبندان آن بطور متوسط تقريباً 

ماه بسيار کم است. احتمال وقوع يخبندان در اوايل فروردينافتد. در پاييز اتفاق میهم روز  ۳۶

 ۷4به وقوع پيوست و کمترين آن  2011که در سال است روز  10۷ساالنه بيشترين روزهای يخبندان 

و تاريخ  ر مهراواخترين تاريخ شروع يخبندان به ثبت رسيده است. زودرس  201۳ سال و در روز 

دارای تعداد  ،نسبت به ساير ماههای سال ژانويهماه  منطقهباشد. در اين میاواخر اسفندماه خاتمه آن 

ساعت ۶/11بيشترين ساعات آفتابی ماهانه با ميانگين  کبوترآبادروزهای يخبندان بيشتری است. در 

به ماه دسامبر در روز ساعت  ۶نگين و کمترين ساعات آفتابی ماهانه با ميا ژوئنبه ماه در روز متعلق 

 ساعت است.  5/۳2۳2 کبوترآباد ايستگاهساالنه ساعات آفتابی در  مجموعتعلق دارد. 

  رطوبت و بارش: 

درصد است.  41 کبوترآباد( در 1۹۹2-2015ميانگين ماهانه رطوبت نسبی هوا طبق آمار بلندمدت )

باشد. به طور خالصه درصد می ۶۳داکثر آن درصد و ميانگين ح 5/22 ميانگين حداقل رطوبت نسبی

نسبی کم و بيش باالست و بر عکس، در  توان گفت که در ماههای بارانی و سرد سال ميزان نممی



 

 

 کبوترآبادهوای بسيار کم است. در اين ماهها خشکی  ماههای خرداد، تير و مرداد ميزان رطوبت نسبی

های مرکزی و وزش بادهای گرم مناطق نزديکی به بيابان زياد است و اين امر بيش از هر چيز در نتيجه

  کند.مجاور است که رطوبت هوا را به خود جذب می

بر فصل سرد و  آن ای است لذا فصل بارندگی مديترانهکبوترآباد با توجه به اينکه رژيم بارندگی     

ماه  کبوترآباداوايل بهار و فصل خشك آن بر فصل تابستان منطبق است. پرباران ترين ماه سال در 

متر است. قابل توجه است که باالترين ميلی ۳/10۶ کبوترآبادمارس می باشد. مجموع بارش ساالنه 

ترين ميزان افتاد و پاييناتفاق  2004متر است که در سال ميلی ۸/1۷5ميزان بارش ساالنه اين شهر 

 رخ داده است.  200۸متر است که در سال ميلی 41بارش ساالنه اين شهر هم 

  مارس ماه سط ااواز ايستگاه کبوترآباد ق منحنی آمبروترميك، طول دوره خشکسالی در ببر ط

سال ميزان دما  از حدوداً هفت ماهباشد. يعنی آبان( می اواخر)نوامبر ماه خر اوا( تا فروردينيل اوا)

 شود. بيشتر از مقدار بارش بوده که تحت عنوان دوره خشکی مطرح می

 1روز در بهار،  10روز آن در زمستان،  1۷روز در سال است که  40کبوترآباد تعداد روزهای بارانی 

 روز آن هم در پاييز به ثبت رسيده است.  12روز در تابستان و 

روز از سال هوا برفی است که بيشترين فراوانی وقوع را در ماه  4 به طور متوسط منطقه کبوترآباد در

 باشد. ژانويه دارا می

روز آن در  2روز در طول سال است که  ۳رعدوبرق توفان و  تعداد روزهای همراه بامنطقه در اين 

  .افتدفصل بهار اتفاق می

  باد:  

سی سمت و سرعت وزش آن تا ارتفاع همواره در هواشنا باد از آثار عمده و مهم فشار هواست که

 شود. گيری میمتری از سطح زمين اندازه 10

در طول ايستگاه کبوترآباد متربرثانيه است. در  2کبوترآباد ميانگين ساالنه سرعت بادهای غالب در 

 باد کبوترآاست. در طول فصل زمستان، جهت وزش بادهای غالب غربی سال جهت وزش بادهای غالب 

 باشد.   میغربی در فصل پاييز و  شرقیبهار غربی، در تابستان غربی، در 

(، دارای جهت جنوب 1۹۹2-2015در طول دوره آماری )کبوترآباد شديدترين باد وزيده شده در  

 متربرثانيه وزيده است.  ۳5با سرعت  2001 میماه غربی بوده که در 

با گردوخاک است که بيشتر در فصل بهار روز از سال همراه  11به طور متوسط منطقه کبوترآباد در 

 افتد. اتفاق می



 

 

جوی نظير مه، گردوخاک، رگبار  هایکاهش ديد افقی ممکن است به علت وقوع برخی از پديده

روز در طول سال ديد افقی مساوی يا  22 به طور متوسط منطقه کبوترآباد در . شديد و نظاير آنها باشد

 افتد. های آذر و دی اتفاق میهکيلومتر است که در ما 2کمتر از 

های آتی با با توجه به نمودار ميانگين متحرک پنج ساله دما، روند رو به افزايش است. يعنی در سال

بارش روند بارش رو به  افزايش دما مواجه هستيم. برعکس در نمودار ميانگين متحرک پنج ساله

 باشيم. و ما شاهد خشکسالی می کاهش است



 

 

 (199۲-۲۰15در فصول مختلف سال ) ایستگاه هواشناسی کشاورزی کبوترآبادیمی اطالعات اقل

 زمستان بهار تابستان پاییز
 فصل

 پارامتر

 میزان بارندگی  2/49 1/24 5/1 6/31

 متر()میلی

 درصد بارندگی 46 23 1 30

 تعداد روزهای بارانی 17 10 1 12

 تعداد روزهای برفی 3 0 0 1

میانگین رطوبت نسبی  5/51 3/34 3/27 52

 )درصد(

میانگین حداقل  2/29 4/17 1/13 30

 رطوبت نسبی )درصد(

میانگین حداکثر  6/75 1/56 4/46 1/75

 رطوبت نسبی )درصد(

 میانگین دمای هوا  6/7 23 29 7/11

 گراد()درجه سانتی

باالترین دمای هوا  6/29 41 6/42 4/33

 گراد()درجه سانتی

ترین دمای هوا پایین -4/18 -4/2 8/2 -2/11

 گراد()درجه سانتی

 مجموع ساعات آفتابی 6/659 910 1001 662

تعداد روزهای  56 3/0 0 36

 یخبندان

تعداد روزهای همراه  1 5/5 3 5/1

 با گردوخاک

تعداد روزهای همراه  4/0 2 2/0 3/0

 رعد و برقتوفان و با 

6/11 8/0 2 8/7 
تعداد روزهایی با دید 

مساوی یا کمتر از افقی 

 کیلومتر ۲

 

 

 



 

 

 ( 199۲-۲۰15های مختلف سال )در ماه کبوترآباد ایستگاهاطالعات اقلیمی 

                 
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 

 برفی

ساعات 

 آفتابی

مجموع 

تبخیر 

 متر()میلی

 حداکثر باد
 ماه

 
 حداکثر حداقل میانگین حداکثر حداقل میانگین حداکثر حداقل

 سرعت

 )متربرثانیه(
 جهت

۲7 4/18- ۲/۲1 8/3 4- 7/9 3/61 3/38 83 3/13 ۲/6 ۲ 19۲ - 18 ۲38 Jan 

6/19 6/1۲- ۲/۲4 ۲/7 7/1- 6/13 7/49 5/۲6 5/75 5/13 5 4/۰ ۲۲1 - 3۰ ۲65 Feb 

9 5/9- 6/۲9 8/11 3/۲ 18 43 ۲3 68 4/۲۲ 6 1/۰ ۲47 84 3۲ ۲61 Mar 

3/۰ 4/۲- 4/3۲ 5/17 3/7 5/۲3 ۲/41 3/۲1 ۲/66 1/16 3/5 ۰ ۲54 ۲۰5 3۰ ۲68 Apr 

۰ 3 4/37 9/۲۲ 4/11 ۲9 35 8/17 6/57 4/6 7/3 ۰ 3۰8 ۲77 35 ۲77 May 

۰ 9 41 8/۲8 6/15 35 6/۲6 ۲/13 6/44 6/1 1 ۰ 348 344 ۲6 ۲18 Jun 

۰ 5/11 6/4۲ 5/31 8/18 8/37 4/۲4 5/1۲ 3/41 ۲/1 5/۰ ۰ 344 374 18 77 Jul 

۰ ۲/7 4/4۲ 8/۲9 5/16 4/36 8/۲6 8/1۲ 5/45 1/۰ ۲/۰ ۰ 345 3۲6 ۲۲ 1۰1 Aug 

۰ 8/۲ 37 3/۲5 9/11 3/3۲ 8/3۰ 14 4/5۲ ۲/۰ ۲/۰ ۰ 3۰9 ۲38 15 155 Sep 

۲/۰ 6/1- 4/33 19 9/6 ۲6 5/38 19 4/6۲ 3/۲ ۲ ۰ ۲76 149 ۲8 191 Oct 

3/11 6/8- ۲/۲7 8/1۰ 5/1 17 54 8/۲۰ 7/77 6/15 7/4 1/۰ ۲۰5 55 ۲۰ ۲۰۲ Nov 

6/۲4 ۲/11- ۲3 5/5 ۲/۲- 5/11 8/63 4۰ 85 7/13 5/5 1 181 - 17 189 Dec 

 



 

 

 تی تجمعی مورد نیاز جهت رشد محصوالت کشاورزی در منطقه کبوترآبادنمودار واحدهای حرار

(۲۰15-199۲)  

 
 

 (199۲-۲۰15)کبوترآباد ایستگاه در  ییرژیم دمااقلیمی نمودار 

 
 



 

 

 (199۲-۲۰15)ایستگاه کبوترآباد رژیم فصلی دما در اقلیمی نمودار 

 
 

 

 (199۲-۲۰15) کبوترآبادایستگاه دما در  کمیانگین متحرنمودار اقلیمی 

 
 



 

 

 (199۲-۲۰15)کبوترآباد ایستگاه انه ساعات آفتابی در یمیانگین ماهنمودار اقلیمی 

 
 

 

 (199۲-۲۰15)کبوترآباد ایستگاه انه تعداد روزهای یخبندان در یمیانگین ماهنمودار اقلیمی 

 



 

 

 (199۲-۲۰15نمودار اقلیمی مجموع ماهیانه تبخیر در ایستگاه کبوترآباد )

 
 

 

 

 (199۲-۲۰15)کبوترآباد ایستگاه میزان بارش ماهانه در ودار اقلیمی نم

 



 

 

 (199۲-۲۰15)کبوترآباد ایستگاه های متحرک بارش در میانگیننمودار اقلیمی 

 
 

 

 (199۲-۲۰15)کبوترآباد ایستگاه میانگین تعداد روزهای بارانی در نمودار اقلیمی 

 



 

 

 (199۲-۲۰15)کبوترآباد ایستگاه در روزهای برفی  دمیانگین تعدانمودار اقلیمی 

 
 

 

 (199۲-۲۰15)کبوترآباد ایستگاه  در میانگین ماهانه درصد رطوبت نسبینمودار اقلیمی 

 



 

 

 (199۲-۲۰15) کبوترآبادایستگاه نمودار اقلیمی میانگین ماهیانه تعداد روزهای همراه با توفان رعدوبرق در 

 
 

 

 (199۲-۲۰15) کبوترآبادایستگاه روزهای همراه با گردوخاک در انه تعداد یمیانگین ماهنمودار اقلیمی 

 



 

 

 (199۲-۲۰15)کبوترآباد ایستگاه نمودار آمبروترمیک در 

 
 



 

 

(199۲-۲۰15برحسب متربرثانیه ) ساالنه کبوترآباد گلباد 

 ( 199۲-۲۰15) کبوترآباددر فراوانی پراکندگی باد ساالنه 

 

 درصد 



 

 

 
 ( 199۲-۲۰15برحسب متربرثانیه )کبوترآباد  زمستانگلباد فصل 

 

 

 

 

 

 ( 199۲-۲۰15) کبوترآبادفصل زمستان در فراوانی پراکندگی باد 

 

 درصد 



 

 

 

 (  199۲-۲۰15برحسب متربرثانیه )کبوترآباد در بهار گلباد فصل 

 

 

  ( 199۲-۲۰15) کبوترآبادفصل بهار در فراوانی پراکندگی باد 

 درصد 



 

 

 
  ( 199۲-۲۰15برحسب متربرثانیه )کبوترآباد گلباد فصل تابستان 

 

 

 

 

 

  ( 199۲-۲۰15)کبوترآباد فصل تابستان در فراوانی پراکندگی باد 

 درصد 



 

 

 
 (199۲-۲۰15برحسب متربرثانیه) کبوترآباد گلباد فصل پاییز 

 

 

 

 

 

 

 

  (199۲-۲۰15) کبوترآباد پاییز فصلدر فراوانی پراکندگی باد 

 درصد 



 

 

 (199۲-۲۰15)بوترآباد بر حسب متربرثانیه کدر گلبادهای ماهانه باد 

 بر حسب متر بر ثانيه  بوترآباد کدر فوریه  گلباد ماه بر حسب متر بر ثانيه  کبوترآباددر ژانویه  گلباد ماه

 بر حسب متر بر ثانيه  کبوترآباد در آوریل  گلباد ماه بر حسب متر بر ثانيه  کبوترآباد در مارس  گلباد ماه

 رآباد  بر حسب متر بر ثانيه کبوتدر گلباد ماه می  بر حسب متر بر ثانيه  کبوترآباد  درژوئن  گلباد ماه



 

 

 بر حسب متر بر ثانيه  کبوترآباد در آگوست  گلباد ماه ر حسب متر بر ثانيه ب کبوترآباد در ژوالی  گلباد ماه

 برحسب متر  بر ثانيه  کبوترآباد  باد غالب اکتبر  گلباد ماه برحسب متر  بر ثانيه  کبوترآباد باد غالب سپتامبر  گلباد ماه

 بر حسب متر بر ثانيه  کبوترآباد در سامبر د گلباد ماه بر حسب متر بر ثانيه  کبوترآباد در نوامبر  گلباد ماه
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 ( 199۲-۲۰15کبوترآباد بر حسب متربرثانیه ) ستگاهایجدول اطالعات اقلیمی باد در 

DecNov OctSep Aug Jul JunMay

 

AprMarFebJan

   

13/1۲/۲۰۰۲ 

(۲۲/9/1381) 

14/11/1993 

(۲3/8/137۲) 

31/1۰/۲۰۰1  

(۰9/8/138۰) 

1۰/9/۲۰۰8 

(۲۰/6/1387) 

11/8/۲۰۰1 

(۲۰/5/139۰) 

18/7/۲۰۰1  

(۲7/4/138۰) 

6/6/۲۰۰۲  

(16/3/1383) 

9/5/۲۰۰1 

(19/۲/138۰) 

17/4/۲۰۰3     

(۲8/1/138۲) 

19/3/۲۰۰3 

(۲8/1۲/1381) 

۲7/۲/۲۰۰۲ 

(8/1۲/138۰) 

1۲/1/۲۰1۲   

(۲۲/1۰/139۰) 
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 1394ماه  بهمن


