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 : بیابانک و خورشهرستان 

اصفهان در کیلومتری  420است که در فاصله  استان اصفهانهای شهریکی از بیابانک  و خور

باشد. این  می خورمرکز این شهرستان شهر واقع شده است.  ترین نقطه استان اصفهانشرقی

از شرق شهرستان خور و بیابانک ارتقاء یافت. خورشیدی به شهرستان  ۱۳۸۸شهرستان در مرداد ماه 

ه استان یزد، از شمال به استان سمنان و از غرب به بخش انارک به استان خراسان جنوبی، از جنوب ب

جمعیت شهرستان خوروبیابانک بر اسـاس سرشماری عمومی . شودشهرستان نایین محدود می

ی شهرهاشهرستان خور و بیابانک شامل  باشد.می نفر ۱779۳بالغ بر  ۱۳90نفوس و مسکن سـال 

 باشد. می فرخیو  جندق، خور

پوشش گیاهی این شهرستان کویری مانند تاغ و گز است و در کوهپایه های جنوبی کویر درختان 

از قدیم مردم منطقه میوه می روید و در بعضی از قسمت های آن نخلستان های خرما وجود دارد. 

های طبیعی چون کمبود ها و دشواریمحدودیت اند.به دامپروری و کشاورزی اشتغال داشتهخور 

ترین رکن مهماست.  دامپروری را چندان گسترش نداده ،خاک کشاورزی عدم حاصلخیزیباران، 

بین رفته  نخیالت از ۱۳۸۶پرورش نخل بوده است که متأسفانه در سرمای شدید سال  ،کشاورزی

های اخیر کشت پسته و زعفران است و هم اکنون دولت مشغول بازسازی نخلستان است. در سال

در گذشته چون کرباس بافی،  این منطقه صنایع دستی اقتصادی شده است. های غیرجایگزین کشت

آن شده  قالیبافی جایگزین ۱۳42پیموده و از سال را راه زوال بوده ولی اکنون جاجیم، گلیم و ... 

تواند استخراج معدن باشد. این منطقه از نظر معادن ترین رکن اقتصادی منطقه میاست. مهم

گوناگون بسیار غنی است. خاک نسوز، طلق، سرب، روی و ... برخی از معادن این منطقه است. 

ترین معادن گذاری در بخش پتاس است که معادن آن در شرق خور یکی از مهممهمترین سرمایه

 . کشور است

 تاریخچه خور: 

است و فرشته نگهبان آفتاب و نماینده کارهایی که در روز خور )روز یازدهم از هر  "آفتاب" خور

در دوره قاجاریه  تاریخ خور حداقل تا زمان صفویه روشن است. شود.انجام می ماه شمسی(

در مرآت البلدان این قراء عبارت گفتند و بنا به نوشته اعتمادالسلطنه خوروبیابانک را قرای سبعه می

 گرمه. و  مهرجان، اردیب، بیاضه، خور، فرخی، جندق بودند از:

ها در مظهر قنات چشمه و یا در راستای جوی آب اند و خانهروستاهای بخش خور از نوع متراکم

واد و در شهر خور بافت قدیمی بر روی کانال قنات دهزیر بنا گشته است. مد، بطوریکه انپیش رفته

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/%D8%AE%D9%88%D8%B1_(%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%88%D8%B1_(%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%88%D8%B1_(%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%D8%AF%D9%82
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%AE%DB%8C_(%D8%AE%D9%88%D8%B1_%D9%88_%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9)
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در . ها گنبدی و یا تخت با اندود کاهگل استهای روستایی از گِل و خشت و سقف خانهمصالح خانه

در خور از دوران گذشته آثار  .شودسیاق شهرهای بزرگ ساخته می ها به سبک ودوران معاصر خانه

، گنبد سید داوود، قلعه گبرهاترین آثار تاریخی خور عبارتند از: مهم. زیادی بر جای نمانده است

 . تارومسجد و  مسجدجامع، ها مسجد عرب، قلعه حاج عبدالغفور، حوض شاه

 : خور دریاچه نمک

باشد. این دریاچه در قسمت نمک جهان )پالیا( می  دریاچه نمک خور بزرگترین دریاچه فصلی

گسترش دارد. ارتفاع این دریاچه از سطح آبهای آزاد به طور  مرکزی تا جنوبی کویر مرکزی ایران

شود. عمق نمک در این ترین نقاط در فالت ایران محسوب میو جزو کم ارتفاع استمتر  707متوسط 

  5بسیار نازک بوده که از  های نمک مشابه در فالت مرکزی ایراندریاچه برخالف سایر دریاچه

های آبهای شور زیرزمینی و سفره است. علت این تفاوت حرکت دائمیمتر متغیر  ۱0متر تا سانتی

کند. های نمکی جلوگیری میو تراکم پلتفرم گیریباشد که از شکلهای زیرین میهای سیاه الیهلجن

شرقی و شمالی بشدت باتالقی با درصد چسبندگی ، دریاچه در مناطق غربی های اطراف اینزمین

آب و هوای منطقه بسیار گرم و  باشد.های پف کرده میبه صورت زمینجنوبی  زیاد و در مناطق

هوا در  باشد. دمایمتر در سال میمیلی 20و میزان ریزش باران در دریاچه به صورت میانگین  خشک

مخلوطی از گل رس و  رسد. این دریاچه در فصول بارش به صورتدرجه می 55گرمترین زمان به 

های اخیر شود. در سالمی خشک به صورت دریایی سفید از نمک تبدیل آید و در فصولنمک در می

دریاچه صورت گرفته است که در صورت عملی شدن, این  مطالعاتی جهت استخراج پتاس از این

های اخیر و با رونق در سال در جهان تبدیل خواهد کرد. دریاچه را به بزرگترین معدن پتاس

 . گیردگردان قرار میای جنوبی دریاچه مورد بازدید طبیعتهاکوتوریسم در ایران, قسمت صنعت

، سرمازدگیگردوخاک، طوفان شن، عبارتند از: خوروبیابانک از جمله بالیای طبیعی شهرستان 

 .سیل، خشکسالی

  :منابع

 نشر تهران. 1370، یغمایی، عبدالکریم حکمت کتاب برساحل کویر نمک ، 

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

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

 http://fa.wikipedia.org 

 http://khoorbiabanak.gov.ir 

 http://www.irandeserts.com 
 http://shahremankhoor1390.blogfa.com 

 

http://fa.wikipedia.org/
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 در استان اصفهان  خوروبیابانکجغرافیایی شهرستان نقشه موقعیت 

 

 

 

  خوروبیابانک نقشه موقعیت جغرافیایی ایستگاههای هواشناسی در شهرستان 

  

X ایستگاه باران سنجی  

 ایستگاه سینوپتیک 

 خوروبیابانک 

 بیاضه 

 

 عروسان کوره گز
 مصر 

 جندق

 فرخی 

 چاه ملک 

 میان آبادگود

 هفتومان 

 بازیاب 

 ایراج 

 خنج 

 مهرجان 

 گرمه 

 اردیب 

  شناسی  اقلیمایستگاه 
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 :بیابانک و خورهواشناسی  اداره

گردیده و یکی از کم ارتفاع ترین بیابانک واقع  و خورشهرستان اداره هواشناسی خور در مرکز 

شمسی  ۱۳۶4باشد. این ایستگاه از سال های استان میمتر ارتفاع از سطح دریا( ایستگاه ۸45)

 420های جوی نموده است. این اداره در تأسیس و شروع به ثبت و جمع آوری اطالعات و پدیده

ست. این اداره با تهیه گزارش جوی کیلومتری شرق اصفهان و در شمال شرقی شهر نائین قرار گرفته ا

گرینویچ به صورت ساعت به ساعت  24لغایت صبح(  5/۳)صفرصفر گرینویچ  های استان، در ساعت

تا  ۸۱0بین تعداد گزارشات ماهیانه از این اداره  کند.اقدام به تهیه و مخابرة هوا به مرکز منطقه می

گیرد. این اداره گزارش است و در حال حاضر مخابره هوا از طریق سیستم سوئیچینگ انجام می ۸۳7

سنجی است ایستگاه باران ۱۳همچنین دارای  باشد.شناسی به نام بیاضه میدارای یک ایستگاه اقلیم

هفتومان، ، میان آبادگود، مصر، خنچ، مهرجان، که عبارتند از: بازیاب، جندق، چاه ملک، فرخی، گرمه

 ،  ایراج و اردیب. گزعروسان کوره

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

الکتریکی، جعبه اسکرین، باران نگار، باران سنج، آفتاب نگار، دمانگار، رطوبت نگار، بادنگار مکانیکی 

آن، دماسنج خشک و تر، دماسنج حداقل و حداکثر،  نگار، طشت تبخیر و متعلقاتمتری، تشعشع دو

و ایستگاه هواشناسی تمام خودکار )سنجش دما،  دماسنج های اعماق خاک و دماسنج حداقل زمین

 سنج، سمت و سرعت باد و سنجش دمای اعماق خاک(.رطوبت، فشار، تشعشع خورشیدی، باران

 باشد:به شرح ذیل می خوروبیابانک ایستگاه هواشناسی مشخصات 

 ESEKکد بین المللی :  

 متر از سطح دریا        ۸45 :ارتفاع ایستگاه                          407۸9 شماره ایستگاه: 

 شمالی 47ََََo ۳۳ عرض جغرافیایی:             شرقی  05ََََo 55 طول جغرافیایی: 

 بیابانک و خوراداره هواشناسی میدان ایثارگران، ، خوروبیابانک آدرس: 

          0۳۱-4۶۳2۳۶00نمابر:              0۳۱-4۶۳22۱00 ن:شماره تلف

   http://www.khoormet.ir آدرس سایت:

  

 

http://www.khoormet.ir/
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 بیابانک  و خورشهرستان سنجی های بارانمشخصات ایستگاه

 نام ایستگاه ردیف
کد 

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

O  55َ 20155 اقلیم شناسی بیاضه 1  20َ  َ33  O  20َ  خوروبيابانک، بياضه، روبروی نيروی انتظامی عباسعلی طاهری 1347 920 

O 54َ 20355 ایراج 2  51َ  َ33 O26ََ 1320 1380 سنجی ، بارانايراجروستای  ،خوروبيابانک غالمرضا نجفی 

O 54َ 20357 بازیاب 3   41ََ  َ33 O  27ََ  سنجیباران، بازيابروستای ، خوروبيابانک امامقلی مسعود 1371 1285 

O24َََ َ34 O 54َ 20380 جندق 4  02ََ طباطبايی مرتضیسيد 1344 1002   سنجیباران، منزل متصدی، جندق، خوروبيابانک 

O 55َ 20359 مهرجان 5  09ََ  َ33 O  28ََ  سنجیباران، روستای مهرجان ،خوروبيابانک حميدرضا شمسايی 1380 740 

O 54َ 20353 خنچ 6  59َ  َ33 O23ََ 1200 1380 سنجیباران، خنچروستای  ،خوروبيابانک جالل سقفی 

O45ََ َ33 O 54َ 20362 هفتومان 7  31ََ اله مسعودولی 1380 1230  سنجیباران، هفتومان روستای ،خوروبيابانک   

گزکوره عروسان 8  20403 َ55 O07ََ َ34 O  08ََ  سنجیباران، عروسانروستای  ،خوروبيابانک محمد وهاب 1380 1050 

آباد گودمیان 9  20371 َ54 O  54َ  َ33 O  38ََ  سنجیباران، ميان آبادگود روستای ،خوروبيابانک سيدجواد آل داود 1380 930 

O40ََ َ33 O 54َ 20374 چاه ملک 10  46ََ  سنجیباران ،روستای چاه ملک ،خوروبيابانک حامد افالکی 1346 900 

O 48َ 20402 مصر 11  54َ  َ34 O  04ََ  سنجیباران، مصرروستای  ،خوروبيابانک محمود حيدری 1380 850 

 سنجیباران ،رمه، گخوروبيابانک الهيار سعيدی O59ََ َ33 O32ََ 950 1347 54َ 20364 گرمه 12

55  - اردیب 13  O  05َ  َ33 O29َََ 1073 1393 سنجیباران، ارديبروستای  ،خوروبيابانک حسين رفيع 

O 54َ 20376 فرخی 14  55ََ  َ33 O  51ََ  سنجیباران ،فرخی ،خوروبيابانک هژير عسکری 1362 830 
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 :بیابانک و خورشهرستان اقلیم 
با تبخیر زیاد آب و هوای بیابانی دارای بیابانک در کمربند بیابانی نیمکره شمالی قرار دارد.  و خور

گچی نمکی و آهکی است. کوههای آن جزو کوههای مرکزی  خور و بیابانک های منطقهزمین باشد.می

با نگـرش به موقعیت جغرافیایی و قرار گرفتن خور در دارد. های آلپی تعلق ایران و به چین خوردگی

حـرارت، مـقدار ارتفاع، میـزان بارندگی، درجـه جغرافیایی، حاشیه جنوبی کویر نمک، عرض

 . توان اقلیم منطقه را مشخص کردو پوشش گیاهی به خوبی می تبخـیر، رطـوبت نسبی

  وی از نظر گرم و خشک بیابانی است.« کوپن»تقسیم بندی   اساس هوای خوروبیابانک بر  آب و

گراد و میانگین درجه درجه سانتی ۱۸درجه حرارت بیش از  مناطقی که میانــگین ســالیانه

میانگین  باشــد.بیابانی می اقلیــم   دارای ،ی صفر استدرجـه باال ۶سردترین ماه سال کمتر از 

 ۶0به بیش از  میزان تبخیر که سال است؛ درحالی متر درمیلی ۱00ریزش باران در منطقه کمتر از 

 رسـد.برابر بارندگی می

 دمای هوا:

 خوروبیابانک میالدی(، میانگین ساالنه دمای  ۱9۸۶-20۱5های آماری بلندمدت )بر اساس بررسی

میانگین دمای هوا در خوروبیابانک گراد )درجه سلسیوس( است. در شهرستان درجه سانتی 2۱

سال که ماه ژوالی  گراد و در گرمترین ماهدرجه سانتی ۶/۶سال یعنی در ماه ژانویه  سردترین ماه

 گراد است.درجه سانتی ۳4باشد، می

درجه  ۱4گراد و میانگین حداقل دمای آن درجه سانتی 2/27میانگین حداکثر دمای هوا نزدیک به 

 گراد است.درجه سانتی 4/27گراد است. اختالف دمای گرمترین و سردترین ماه سال سانتی

گراد بود که در درجه سانتی ۶/47ساله، باالترین دمای ثبت شده  29در طول این دوره آماری 

گراد زیر صفر بود که درجه سانتی 4/۱4ت شده هم ترین دمای ثباتفاق افتاد و پایین 20۱۳ آگوست

 اتفاق افتاده است.  200۸در ژانویه 

 ۱۸روز در طول سال است که  2۶به طور متوسط خوروبیابانک تعداد روزهای یخبندان شهرستان 

 5۳بیشترین تعداد روزهای یخبندان ساالنه افتد. اتفاق می روز آن در پاییز ۸روز آن در زمستان و 

و تاریخ خاتمه  ماهخر آباناواترین تاریخ شروع یخبندان . زودرسروز بوده است 9روز و کمترین آن 
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های سال دارای نسبت به سایر ماهو دسامبر ژانویه های شهر ماه در اینباشد. میماه سط اسفنداواآن 

 تعداد روزهای یخبندان بیشتری است.

و کمترین الی ساعت در ماه ژو ۳۶4بیشترین ساعات آفتابی ماهانه با میانگین خوروبیابانک در 

تعلق دارد. میانگین جمع ساالنه ساعات آفتابی ژانویه ساعت به ماه  20۱ساعات آفتابی با میانگین 

 ساعت است. ۳۳54

 

 رطوبت و بارش:

درصد  ۳2خوروبیابانک ( در ۱9۸۶-20۱5میانگین ماهانه رطوبت نسبی هوا طبق آمار بلندمدت )

باشد. به طور درصد می 47درصد و میانگین حداکثر آن  2۱است. میانگین حداقل رطوبت نسبی 

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

 در فصل تابستان مقادیر آن پایین است.

 5/۸۱خوروبیابانک است. مجموع بارش ساالنه  مارسماه بانک خوروبیاترین ماه سال در پرباران

 ۱99۶متر در سال میلی ۱۳۸متر است. قابل توجه است که باالترین میزان بارش ساالنه این شهر میلی

رخ داده  2005متر در سال میلی ۳5ترین میزان بارش ساالنه این شهرستان هم اتفاق افتاد و پایین

 است.

آوریل ماه  یلااز اوخوروبیابانک بر طبق منحنی آمبروترمیک، طول دوره خشکسالی در شهرستان 

ماه از سال میزان دما بیشتر از مقدار بارش بوده که تحت  هفتحدود باشد. یعنی مییل نوامبر اواتا 

 شود. عنوان دوره خشکی مطرح می

روز در بهار،  9روز آن در زمستان،  ۱7روز در سال است که  ۳۶خوروبیابانک تعداد روزهای بارانی 

 در پاییز به ثبت رسیده است. هم روز  9روز در تابستان و  ۱

روز از سال برفی است که بیشترین فراوانی  ۳تا  2به طور متوسط  خوروبیابانک در شهرستان 

 باشد.دارا می ژانویه وقوع را در ماه

 روز در طول سال است. 9در 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 

 گردد. گیری، ثبت و گزارش میمتری از سطح زمین انداره ۱0

 جهت باد غالب شهرستاناست. های غربی بادخوروبیابانک، در شهرستان ساالنه باد غالب 

شمال  ،در فصل تابستان جهت باد غالب است. غربی به غیر از تابستان، فصولتمامی در خوروبیابانک 

 باشد. شرقی می

شهرستان  غالب ( میانگین سالیانه سرعت وزش باد۱9۸۶-20۱5در دوره آماری بررسی شده )

های آماری در بررسی خوروبیابانک باشد. شدیدترین باد وزیده شده در متربرثانیه می 2خوروبیابانک 

 ۱۳۸0ماه پانزدهم دیدر  بوده کهکیلومتر برساعت(  97)متربرثانیه  27 ،(۱9۸۶-20۱5بلندمدت )

کیلومتر بر ساعت جزو تندباد بسیار  97وزیده است. بر اساس مقیاس باد بوفورت در خشکی، باد 

کن شدن درختان شده و خسارات وارده بر اثر وزیدن این باد شود که باعث ریشهمحسوب میشدید 

 باشد.   قابل مالحظه می

    روز از سال همراه با گردوخاک است که اغلب در فصل بهار رخ  ۳0به طور متوسط  خوروبیابانک در 

  دهد.می

ای است و عامل بسیاری از تصادفات جاده قل و ترابرینودید افقی از پارامترهای مهم در امور حمل

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

روز در طول  5به طور متوسط  خوروبیابانک و نظایر آنها باشد. در شهرستان  طوفان شن، رگبار شدید

 افتد. اتفاق می زمستانکیلومتر است که بیشتر در  2سال دید افقی مساوی یا کمتر از 
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(1986-2015در فصول مختلف سال ) خوروبیابانک اقلیمی شهرستان  اطالعات  

 فصل

 پارامتر
 پائیز تابستان بهار زمستان

 میزان بارندگی

متر()میلی  
7/4۶  ۱۸ ۳/0  ۳/۱۶

57 درصد بارندگی 22 ۳/0  20

۱7 تعداد روزهای بارندگی 9 ۱ 9

2/2 تعداد روزهای برفی  0 0 5/0

 میانگین رطوبت نسبی

 )درصد(
4/44  24 2۱ 5/۳9

میانگین حداقل رطوبت 

 نسبی)درصد(
۶/2۸  5/۱4  ۱۳ ۳/2۶

حداکثر رطوبت  میانگین

 نسبی)درصد(
۶5 5/4۱  ۳2 49

 میانگین دمای هوا

گراد()درجه سانتی  
۳/۱0  27 ۳/۳۱  7/۱4

 باالترین دمای هوا

گراد()درجه سانتی  
4/۳5  ۶/45  ۶/47  4/۳۸ 

 پایین ترین دمای هوا

گراد()درجه سانتی  
4/۱4  ۸/2  ۸/9  7/۸

۳/۶5۸ مجموع ساعات آفتابی  92۳ ۱04۶ 727

۱۸ تعداد روزهای یخبندان 0 0 ۸

با  تعداد روزهای همراه

 گرد و خاک
7 ۱4 ۶ ۳

توفان تعداد روزهای با 

 رعد و برق
2 5 ۱ ۱

تعداد روزهایی با دید 

افقی مساوی یا کمتر 

کیلومتر 2از  

2 5/۱  ۳/0  ۶/0
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(1986-2015در ماههای مختلف سال )خوروبیابانک اطالعات اقلیمی شهرستان   

 

 ماه

مجموع 

 ساعات 

 آفتابی

تعداد 

روزهای 

 برفی

تعداد 

روزهای 

 بارانی

 جمع بارش

 ماهانه

 متر()میلی 

 میانگین رطوبت نسبی

 )درصد(

 میانگین درجه حرارت

 گراد()درجه سانتی

 درجه حرارت مطلق

 گراد()درجه سانتی

 تعداد

 زرو

 یخبندان

 
 حداقل حداکثر میانگین حداقل حداکثر میانگین حداقل حداکثر

Jan 201 3/1 6 14 3/70 2/36 53 3/12 2/1 6/6 2/24 4/14- 4/12 

Feb 6/215 7/0 4/5 3/14 5/66 8/27 3/44 4/15 8/3 5/9 6/28 4/7- 5 

Mar 7/241 2/0 6 4/18 4/58 8/21 36 21 6/8 15 4/35 2/3- 1 

Apr 257 0 5 11 50 5/17 4/29 28 15 8/21 8/36 8/2 0 

May 318 0 3 6 2/41 5/14 5/23 6/33 3/20 4/27 2/42 2/7 0 

Jun 7/347 0 6/0 1 5/33 5/11 19 6/38 3/24 2/32 6/45 14 0 

Jul 3/364 0 5/0 1/0 31 13 3/20 2/40 6/26 34 6/46 8/18 0 

Aug 360 0 3/0 0 6/31 3/12 20 8/38 7/24 2/32 6/47 16 0 

Sep 3/321 0 3/0 2/0 33 5/13 22 35 20 28 4/42 8/9 0 

Oct 5/293 0 1 4/1 38 4/18 3/28 7/28 6/14 7/21 4/38 8/3 0 

Nov 224 0 3 6 48 26 39 5/20 8/7 14 8/31 6/2- 1 

Dec 7/209 4/0 5 9 61 35 3/51 14 6/2 2/8 7/27 7/8- 7 
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 (1986-2015)خوروبیابانک شهرستان نمودار اقلیمی رژیم دمایی در 

 

 

 (1986-2015)خوروبیابانک شهرستان نمودار اقلیمی رژیم فصلی دما در 
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 (1986-2015)خوروبیابانک شهرستان های متحرک دما در اقلیمی میانگیننمودار 

 
 

 (1986-2015)خوروبیابانک شهرستان ماهیانه ساعات آفتابی در  نمودار اقلیمی میانگین
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 (1986-2015)خوروبیابانک  شهرستان ماهیانه تعداد روزهای یخبندان در نمودار اقلیمی میانگین

 

 

 

 (1986-2015)خوروبیابانک شهرستان نمودار اقلیمی میزان بارش ماهیانه در 
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 (1986-2015) خوروبیابانکشهرستان های متحرک بارش در نمودار اقلیمی میانگین

 

 

 

 (1986-2015)خوروبیابانک شهرستان ماهیانه تعداد روزهای بارانی در  نمودار اقلیمی میانگین
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 (1986-2015)خوروبیابانک شهرستان ماهیانه تعداد روزهای برفی در  نمودار اقلیمی میانگین

 

 

 

 

 (1986-2015)خوروبیابانک شهرستان نسبی در ماهیانه درصد رطوبت نمودار اقلیمی میانگین
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 (1986-2015)خوروبیابانک شهرستان ماهیانه تعداد روزهای همراه با گردوخاک در  نمودار اقلیمی میانگین

 

 

 

 

 (1986-2015)خوروبیابانک شهرستان در  طوفان رعدوبرقماهیانه تعداد روزهای همراه با  نمودار اقلیمی میانگین
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 (1986-2015)خوروبیابانک  ستانمنحنی آمبروترمیک شهر
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(1986-2015بر حسب متربرثانیه )خوروبیابانک شهرستان باد غالب  گلباد ساالنه  

  

 

 (1986-2015)خوروبیابانک شهرستان در ساالنه غالب فراوانی پراکندگی باد درصد 

 درصد 
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 (1986-2015برحسب متربرثانیه )خوروبیابانک شهرستان باد غالب در گلباد فصل زمستان 

 

 
 (1986-2015)خوروبیابانک شهرستان در فصل زمستان غالب فراوانی پراکندگی باد درصد 

 درصد 
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 (1986-2015بر حسب متربرثانیه )خوروبیابانک شهرستان باد غالب در گلباد فصل بهار 

 

 

 
(1986-2015)خوروبیابانک شهرستان در فصل بهار  درغالب فراوانی پراکندگی باد درصد    

 درصد 
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 (1986-2015برحسب متربرثانیه )خوروبیابانک شهرستان باد غالب در گلباد فصل تابستان 

 

 

 
(1986-2015) خوروبیابانک ن شهرستا در فصل تابستاندر غالب  فراوانی پراکندگی باددرصد   

 درصد 
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 (1986-2015برحسب متربرثانیه )خوروبیابانک شهرستان باد غالب در  گلباد فصل پاییز

 

 
 (1986-2015) خوروبیابانکشهرستان در فصل پاییز در غالب فراوانی پراکندگی باد درصد 

 درصد 
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 (1986-2015بر حسب متربرثانیه )خوروبیابانک باد حداکثر شهرستان  گلباد ساالنه

 

 
 (1986-2015)خوروبیابانک در شهرستان ساالنه حداکثر فراوانی پراکندگی باد درصد 

 درصد 


