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 : خوانسارشهرستان 

دهنده کثرت سار است که خوان به معنای چشمه و سار پسوند نشان نام خوانسار به معنی چشمه

 های موجود در این منطقه این نامگذاری صورت گرفته است. در گذشته به علت کثرت چشمه است.

ای خوش آب و کیلومترمربع در غرب اصفهان در دره 792شهرستان خوانسار با مساحتی حدود 

آباد هوا واقع شده است. از شمال به شهرستان گلپایگان، از غرب به استان لرستان، از شرق به نجف

کیلومتری مرکز استان  175شود. شهرستان خوانسار در فاصله جنوب به فریدن محدود میو از 

نفر  ۳22۳۴، بیش از 1۳9۰جمعیت ساکن در این شهرستان طبق سرشماری سال اصفهان قرار دارد. 

  بوده است.

تیر و معبدی  آتشکدهگردد. وجود آثاری از تاریخچه شهرستان خوانسار به ایران باستان باز می

 قودجاندر روستای  خط پهلویقبری به  و سنگ تیدجانبنام هیکل در کوه تیر در حوالی روستای 

ای  دارکی که از سابقه تاریخی خوانسار در دست است تاریخ مهاجرت دستهدلیلی بر این مدعاست. م

 رسد.  هخامنشی می کوروشبه خوانسار و سرگذشت آنها در زمان سلطنت  یهوداز اقوام 

متر باالتر از سطح دریا و پوشش گیاهی  2۳۰۰خوانسار شهری است خوش آب و هوا با ارتفاع حدود 

متنوع اعم از گردو و سرو و درختان میوه همچون آلو، سیب و باغات متنوع به همراه مقداری 

 های واژگون که بسیار معروف هستند.های الله سرخ و الله های کشاورزی و پوششی از گل زمین

ورده طبیعی است که در ایران شهرت بسیاری دارد. افراد بسیاری در این آخوانسار یک فر عسل

باشد که های خوانسار پوشیده از گیاه گون می شهر به پرورش زنبور و تولید عسل اشتغال دارند. کوه

می خوانسار است. همچنین وجود شود. از این رو گز، یکی از محصوالت بو گزانگبین از آن گرفته می

مساعد نموده است. همین طور  انگبین عسلو تولید  زنبور عسلنیز برای پرورش  گیاه گون زمینه را 

 های زیرزمینی تامین های جاری و آبهرت زیادی دارد. آب خوانسار از آبخوانسار که ش تنباکوی

شهرستان خوانسار یک شهر توریستی با مناطق گردشگری و دیدنی بسیاری که در همه شود. می

 باشد.فصول بخصوص فصل بهار و تابستان پذیرای گردشگران زیادی می

سرچشمه و منطقه نمونه گردشگری های تفریحی و گردشگری شهرستان پارک ملی از مکان

توان نام برد. همچنین تنها آسیاب آبی منطقه غرب استان آباد را میکوه و روستای حسنگلستان

اصفهان در قسمت شمال پارک ملی سرچشمه قرار گرفته است. این آسیاب معروف به آسیاب 

قرارگیری آن در یکی از  انداز اطراف این آسیاب و همچنین موقعیتشهیدی است. با توجه به چشم

نهرهای اصلی شهر، روزانه گردشگران زیادی را از اقصی نقاط کشور برای دیدن این آسیاب سنتی 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%AA%D8%B4%DA%A9%D8%AF%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%DB%8C%D8%AF%D8%AC%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B7_%D9%BE%D9%87%D9%84%D9%88%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%88%D8%AF%D8%AC%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D9%87%D9%88%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B4_%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B3%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B3%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%86%D8%A8%D9%88%D8%B1_%D8%B9%D8%B3%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B3%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%DA%AF%D8%A8%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%86%D8%A8%D8%A7%DA%A9%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%86%D8%A8%D8%A7%DA%A9%D9%88
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نماید. معروفترین غار خوانسار، غار اشگفت یا اشکافت است. این غار در جنوب روانه خوانسار می

تر است و در اعتقادات مردم شرقی خوانسار قرار دارد و از جنس آهکی است. دهانه آن حدود ده م

جایگاه خاصی دارد و یکی از زیارتگاههای مردم است. از غارهای معروف دیگر خوانسار، غار آهکی 

 منطقه حفاظت شده ،پارک ملی سرچشمههیکل است. از دیگر مناطق دیدنی خوانسار عبارتند از: 

سال، تونل سبز خوانسار، سد مخزنی  های واژگون در اردیبهشت هر محل رویش الله کوه گلستان

، موزه مقبره باباپیروانسار، مرغه دربند، های خ بخش، کوچه باغباغکل، مجتمع تفریحی شهید فیاض

 باشد. قبره دخترون بکر میمو  خانه ابهری، مسجد جامع خوانسارشناسی خوانسار، مردم

 و زلزله.سرمازدگی عبارتند از: سیل، خشکسالی،  خوانساراز جمله بالیای طبیعی شهرستان 

 :منابع

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

  ،چاپ اول، انتشارات دانشگاه اصفهان1381شفقی. سیروس، جغرافیای اصفهان ،. 

 .گزارش يكم، سازمان برنامه و بودجه استان 13۷۶همايون، جغرافیای طبیعی استان اصفهان، ديماه  ناطقی ،

 .اصفهان

 شرکت چاپ و نشر 13۶۶، زمستان ۲دبیران گروههای آموزشی جغرافیای استانها، جغرافیای کامل ايران، جلد ،

 .ايران

 http://fa.wikipedia.org 

 http://khansar.gov.ir 

 http://www.isfp.ir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%DA%86%D8%B4%D9%85%D9%87_%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87_%D8%AD%D9%81%D8%A7%D8%B8%D8%AA_%D8%B4%D8%AF%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D9%84%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%DA%A9%D9%88%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%82%D8%A8%D8%B1%D9%87_%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF_%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9_%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87_%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%B1%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/
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 در استان اصفهان  خوانسارجغرافیایی شهرستان نقشه موقعیت 

 

 

 

 

  خوانسارنقشه موقعیت جغرافیایی ایستگاههای هواشناسی در شهرستان 

 

X ايستگاه باران سنجی  

 ايستگاه سینوپتیک 

 خوانسار 
 رحمت آباد 

 دوشخراط 

 ویست   

 قودجان  
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 :خوانسارهواشناسی  اداره

         شمسی یک ایستگاه  1۳75شمسی تا سال  1۳۴6ابستگاه هواشناسی خوانسار از سال 

ایستگاه هواشناسی خوانسار تبدیل به یک ایستگاه  1۳8۳شناسی بوده است. در سال اقلیم

( 18:۳۰گرینویچ ) 15صبح( تا ساعت  6:۳۰گرینویچ )۰۳تکمیلی گردید که از ساعت سینوپتیک 

های کند. تعداد گزارشهای جوی میبصورت ساعت به ساعت اقدام به تهیه، گزارش و مخابره پدیده

      باشد. این اداره دارای چهار ایستگاه گزارش جوی از این اداره می ۳7۰ماهیانه بطور متوسط 

است که در مناطق مختلف آباد و دوشخراط های؛ قودجان، ویست، رحمتنجی به نامسباران

ایستگاه هواشناسی خوانسار در قسمت جنوبی شهرستان قرار اند. پراکنده شده خوانسارشهرستان 

 . دارد

 جعبه اسکرین، فشارنگار، ای،جیوه فشارسنج در ایستگاه عبارتند از: ادوات هواشناسی موجود

 تر، و خشک هایدماسنج متعلقات آن، شت تبخیر وت نگار،رطوبت دمانگار، نگار،آفتاب سنج،باران

و ایستگاه  دماسنج حداقل زمین، های اعماق خاکدماسنج حداکثر، حداقل وهای دماسنج

، باد، دمای سنجنادما، رطوبت، فشار، تشعشع خورشیدی، بارسنجش ) هواشناسی تمام خودکار

 .سانتی متری عمق خاک( 1۰دمای سطح خاک و سنجش 

 باشد:به شرح ذیل می خوانسارایستگاه هواشناسی مشخصات 

 ESEoکد بین المللی :  

 متر از سطح دریا        2۳۰۰ :ارتفاع ایستگاه                          99۴82 شماره ایستگاه: 

 شمالی o ۳۳ 1۴َََ عرض جغرافیایی:             شرقی  19َََo 5۰ طول جغرافیایی: 

 .خوانسار، اداره هواشناسی شهرستان خوانسار، خیابان پانزده خرداد، روبروی دادگستریآدرس: 

 ۰۳1-577765۳2شماره نمابر:                ۰۳1-5777۴۴۳1شماره تلفن: 

  www.Khonsarmet.ir آدرس سایت:
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 خوانسارشهرستان سنجی باران هایمشخصات ایستگاه

یستگاهآدرس ا ینام متصد   
 سال

یستاس  

 ارتفاع

 )متر(

 عرض

یاییجغراف  

 

  طول

یاییجغراف   

 

یستگاهکد ا م ایستگاهنا  یفرد   

1 قودجان o ۳۳ 19َ  o 5۰ 2۰۳5۴ 17َ 21۴۰ 2۰۰2 حسن حاجعلی قودجان، باالتر از  مرکز بهداشت

2 ویست o ۳۳ ۰7َ  o 5۰ 2۰۳۴8 2۰َ 2177 199۳ جواد عمادی ویست، مرکز تحقیقات کشاورزی ویست

 ۳ آبادرحمت o ۳۳ ۳5َ  o 5۰ 2۰۳۴۳ 11َ 2278 2۰۰2 علی محمد گرجی رحمت آباد، روبروی نیروی انتظامی

۴ دوشخراط o ۳۳ 26َ  o 5۰ 2۰۳۳9 ۰8َ 262۳ 2۰۰2 احمدی دوشخراط، روبروی کوچه مخابرات
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 :خوانسارشهرستان اقلیم 

به . است زمستان نسبتاً سرد در تابستان معتدل و هوا ،سطح دریا از این شهر به علت ارتفاع زیاد

 شرایط بسیار باغات سرسبز های آب فراوان وچشمه وجود. ییالقی استهمین دلیل دارای شرایط 

بهار خوانسار با شکوفه زدن درختان، تابستان  .مساعدی برای جذب توریسم فراهم نموده است

معتدل و خنک و پاییز نیز با هفت رنگ شدن طبیعت، زیبایی خاص خود را دارند. در زمستان سرمای 

  مراه با ریزش انبوه برف است.نسبتاً زیاد آن دلنشین و ه

آمبرژه دارای اقلیم نیمه خشک و سرد و با روش دومارتن دارای اقلیم بندی اقلیمی بر اساس طبقه

 خشک است. سرد و نیمه

 

 دمای هوا:

 ۴/1۳ خوانسار میالدی(، میانگین ساالنه دمای  2۰۰5-2۰15های آماری بلندمدت )بر اساس بررسی

 میانگین دمای هوا در سردترین ماه خوانسارگراد )درجه سلسیوس( است. در شهرستان درجه سانتی

 6/26باشد، سال که ماه ژوالی می گراد و در گرمترین ماهدرجه سانتی 2/۰سال یعنی در ماه ژانویه 

 گراد است.درجه سانتی

درجه        7گراد و میانگین حداقل دمای آن درجه سانتی 6/17میانگین حداکثر دمای هوا نزدیک به 

 گراد است.درجه سانتی ۴/26گراد است. اختالف دمای گرمترین و سردترین ماه سال سانتی

گراد بود که در درجه سانتی 6/۳5در طول این دوره آماری ده ساله، باالترین دمای ثبت شده 

گراد درجه سانتی ۴/2۰ترین دمای ثبت شده هم اتفاق افتاد و پایین 2۰۰6و  2۰1۳الی و آگوست ژو

 اتفاق افتاده است.  2۰۰8زیر صفر بود که در ژانویه 

روز  56روز در طول سال است که  91به طور متوسط خوانسار تعداد روزهای یخبندان شهرستان 

وزهای دهد. بیشترین تعداد رروز آن در پاییز رخ می ۳۳روز آن در فصل بهار و  2آن در زمستان و 

ترین تاریخ شروع یخبندان مهرماه روز بوده است. زودرس ۴6روز و کمترین آن  1۰5یخبندان ساالنه 

در این شهر ماه ژانویه نسبت به تا اردیبهشت ماه هم در بعضی از سالها ادامه دارد. و تاریخ خاتمه آن 

 های سال دارای تعداد روزهای یخبندان بیشتری است.سایر ماه



8 
 

ساعت در ماه ژوئن و کمترین  5/۳27بیشترین ساعات آفتابی ماهانه با میانگین  خوانساردر 

ساعت به ماه فوریه تعلق دارد. میانگین جمع ساالنه ساعات آفتابی  ۴/169ساعات آفتابی با میانگین 

 ساعت است. 2885

 

 رطوبت و بارش:

درصد است.  ۳5 خوانسار( در 2۰۰5-2۰15میانگین ماهانه رطوبت نسبی هوا طبق آمار بلندمدت )

باشد. به طور خالصه درصد می ۴9درصد و میانگین حداکثر آن  6/25میانگین حداقل رطوبت نسبی 

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

 فصل تابستان مقادیر آن پایین است.

 5/۳86 خوانسارماه مارس و آوریل است. مجموع بارش ساالنه  خوانسارترین ماه سال در پرباران

متر در سال میلی ۴/525متر است. قابل توجه است که باالترین میزان بارش ساالنه این شهر میلی

رخ  2۰۰8متر در سال میلی 19۴ترین میزان بارش ساالنه این شهرستان هم اتفاق افتاد و پایین 2۰۰6

 داده است.

ماه می تا اسط از او خوانسارآمبروترمیک، طول دوره خشکسالی در شهرستان  بر طبق منحنی

ماه از سال میزان دما بیشتر از مقدار بارش بوده که تحت حدود پنج باشد. یعنی می اکتبرآخر ماه 

 شود. عنوان دوره خشکی مطرح می

 5روز در بهار،  2۰، روز آن در زمستان 28روز در سال است که  76 خوانسارتعداد روزهای بارانی 

 روز در پاییز به ثبت رسیده است.  2۳روز در تابستان و 

روز از سال برفی است که بیشترین فراوانی وقوع را در  26به طور متوسط خوانسار در شهرستان 

 د.نباشدارا میو دسامبر فوریه  ،های ژانویهماه

 روز در طول سال است. 1۰در این شهر تعداد روزهای همراه با طوفان رعدوبرق 

 

 

 



9 
 

 اد:ـب

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

بادهای  خوانسارگردد. باد غالب در شهرستان گیری، ثبت و گزارش میمتری از سطح زمین انداره 1۰

 است. جنوب شرقی 

 ۳ خوانسار( میانگین سالیانه سرعت وزش بادهای 2۰۰5-2۰15در دوره آماری بررسی شده )

      های آماری بلندمدت در بررسی خوانسارباشد. شدیدترین باد وزیده شده در متربرثانیه می

غربی وزیده با جهت شمال 1۳86سال دوازدهم بهمن ماه روز متربرثانیه بوده که در  ۳1( 2۰15-2۰۰5)

 است. 

    روز از سال همراه با گردوخاک است که اغلب در فصل بهار رخ  1۳به طور متوسط  خوانساردر 

 دهد.می

  دید افقی از پارامترهای مهم در امور حمل و نقل و ترابری است و عامل بسیاری از تصادفات 

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

روز در طول سال  1۳به طور متوسط  خوانسارو نظایر آنها باشد. در شهرستان گردوخاک، رگبار شدید 

 افتد. دی اتفاق می کیلومتر است که بیشتر در ماه 2دید افقی مساوی یا کمتر از 
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(2005-2015در فصول مختلف سال ) خوانساراطالعات اقلیمی شهرستان   

 فصل

 پارامتر
 پائیز تابستان بهار زمستان

بارندگی میزان  

متر()میلی  
۳/1۴7  9۰ ۴/8  7/1۴۰

۳8 درصد بارندگی 2۳ 2 ۳6

28 تعداد روزهای بارندگی 2۰ 5 2۳

16 تعداد روزهای برفی 1 ۰ 9

 میانگین رطوبت نسبی

 )درصد(
۴5 5/۳۰  6/21  ۴۴

میانگین حداقل رطوبت 

 نسبی)درصد(
۳۳ 21 15 ۳۳

حداکثر رطوبت  میانگین

 نسبی)درصد(
61 ۴6 ۳1 58

 میانگین دمای هوا

گراد()درجه سانتی  
2/۳  5/17  ۴/2۴  8

 باالترین دمای هوا

گراد()درجه سانتی  
6/21  ۴/۳۳  6/۳5  2/26 

 پایین ترین دمای هوا

گراد()درجه سانتی  
۴/2۰-  ۴/۳-  7 6/15-

579 مجموع ساعات آفتابی 8۳۰ 891 585

56 تعداد روزهای یخبندان 2 ۰ ۳۳

با  تعداد روزهای همراه

 گرد و خاک
1 8 ۳ 1

تعداد روزهای با توفان 

 رعد و برق
1 5 ۳ 1

تعداد روزهایی با دید 

افقی مساوی یا کمتر 

کیلومتر 2از  

6 1 ۳/۰  6
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(2005-2015در ماههای مختلف سال ) خوانساراطالعات اقلیمی شهرستان   

 

 ماه

 ادـبسرعت و جهت 
 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

 

 جهت
 سرعت

 حداقل حداکثر میانگین حداقل حداکثر میانگین حداقل حداکثر برثانیه( )متر

Jan 26 -4/20 2/16 2/0 -7/4 6/4 2/49 38 2/63 32 5/8 7 3/182 4 شمال غربی 

Feb 5/19 -8/16 6/14 2/2 -6/2 1/6 8/47 6/35 4/63 54 10 6 4/169 4 شمال غربی 

Mar 5/10 -2/10 6/21 2/7 8/1 2/11 38 8/25 2/55 5/61 10 3 227 3 شمال غربی 

Apr 2 -4/3 4/25 12 7/5 8/15 37 5/25 55 4/56 10 1 227 3 جنوب شرقی 

May 0 3 8/28 2/17 2/10 1/21 6/32 4/22 6/48 31 8 0 275 3 جنوب شرقی 

Jun 0 6 4/33 5/23 7/14 2/28 8/21 3/14 2/34 4/2 2 0 5/327 3 شمال غربی 

Jul 0 4/11 6/35 6/26 7/18 2/31 21 8/14 6/30 3 2 0 308 3 شمال غربی 

Aug  0 2/8 6/35 25 7/17 8/29 4/21 2/15 7/30 5/2 1 0 295 5/2 شرقیجنوب 

Sep 0 7 4/31 21 5/13 26 4/22 5/15 6/32 3 5/1 0 6/288 5/2 جنوب شرقی 

Oct 2/0 -1 2/26 15 5/8 2/19 3/34 25 5/47 5/29 6 1/0 235 3 جنوب شرقی 

Nov 11 -4/7 6/20 6/6 7/1 6/10 2/50 4/38 6/65 58 5/9 3 173 4 جنوب شرقی 

Dec 22 -6/15 2/17 3/2 -7/2 7 8/47 4/36 2/61 4/53 5/7 6 5/177 4 شمال غربی 
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 (2005-2015) شهرستان خوانسارنمودار اقلیمی رژیم دمایی در 

 
 

 (2005-2015) شهرستان خوانسارنمودار اقلیمی رژیم فصلی دما در 
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 (2005-2015) شهرستان خوانسارهای متحرک دما در نمودار اقلیمی میانگین

 
 

 (2005-2015) خوانسارشهرستان ماهیانه ساعات آفتابی در  نمودار اقلیمی میانگین
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 (2005-2015)خوانسار  شهرستان ماهیانه تعداد روزهای یخبندان در نمودار اقلیمی میانگین

 

 (2005-2015)خوانسار شهرستان نمودار اقلیمی میزان بارش ماهیانه در 
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 (2005-2015)خوانسار شهرستان های متحرک بارش در نمودار اقلیمی میانگین

 

 

 (2005-2015)خوانسار شهرستان ماهیانه تعداد روزهای بارانی در  نمودار اقلیمی میانگین
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 (2005-2015)خوانسار شهرستان ماهیانه تعداد روزهای برفی در  نمودار اقلیمی میانگین

 

 

 (2005-2015)خوانسار شهرستان نسبی در ماهیانه درصد رطوبت نمودار اقلیمی میانگین
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 (2005-2015)خوانسار شهرستان ماهیانه تعداد روزهای همراه با گردوخاک در  نمودار اقلیمی میانگین

 

 

 (2005-2015)خوانسار شهرستان در  طوفان رعدوبرقماهیانه تعداد روزهای همراه با  نمودار اقلیمی میانگین
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 (2005-2015)خوانسار  ستانمنحنی آمبروترمیک شهر
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( 2005-2015بر حسب متربرثانیه )خوانسار شهرستان  گلباد ساالنه  

 

 

 (2005-2015)خوانسار شهرستان در فراوانی پراکندگی باد ساالنه درصد 

 درصد 
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 (2005-2015برحسب متربرثانیه )خوانسار شهرستان گلباد فصل زمستان 

 

 

 (2005-2015) خوانسارشهرستان در فراوانی پراکندگی باد فصل زمستان درصد 

 درصد 
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 (2005-2015بر حسب متربرثانیه )خوانسار شهرستان گلباد فصل بهار 

 

 

  

 (2005-2015) خوانسارشهرستان در فصل بهار  درفراوانی پراکندگی باد درصد 

 درصد 
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 (2005-2015برحسب متربرثانیه ) خوانسارشهرستان گلباد فصل تابستان 

 

 

(2005-2015)شهرستان خوانسار  در فصل تابستاندر  فراوانی پراکندگی باددرصد   

 درصد 
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 (2005-2015برحسب متربرثانیه )شهرستان خوانسار گلباد فصل پاییز 

 

 

 (2005-2015) شهرستان خوانساردر فصل پاییز در فراوانی پراکندگی باد درصد 

 درصد 
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 (2005-2015برثانیه )رگلباد ماه فروردین شهرستان خوانسار برحسب مت

 

 
 (2005-2015گلباد ماه اردیبهشت شهرستان خوانسار برحسب متربرثانیه )

 

 
 (2005-2015متربرثانیه )گلباد ماه خرداد شهرستان خوانسار برحسب 
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 (2005-2015گلباد ماه تیر شهرستان خوانسار برحسب متربرثانیه )

 

 
 (2005-2015گلباد ماه مرداد شهرستان خوانسار برحسب متربرثانیه )

 

 
 (2005-2015ثانیه )حسب متربرگلباد ماه شهریور شهرستان خوانسار بر
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 (2005-2015متربرثانیه )گلباد ماه مهر شهرستان خوانسار برحسب 

 

 
 (2005-2015گلباد ماه آبان شهرستان خوانسار برحسب متربرثانیه )

 

 
 (2005-2015گلباد ماه آذر شهرستان خوانسار برحسب متربرثانیه )
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 (2005-2015گلباد ماه دی شهرستان خوانسار برحسب متربرثانیه )

 

 

 (2005-2015متربرثانیه )گلباد ماه بهمن شهرستان خوانسار برحسب  

 

 (2005-2015گلباد ماه اسفند شهرستان خوانسار بر حسب متربرثانیه ) 


