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 :شهرستان نطنز
کیلومترمربع واقع شده است و از شمال  3210اصفهان با مساحتی حدود  شمال در نطنز شهرستان

به شهرستان کاشان، از جنوب به اصفهان، از مشرق به اردستان و کویر و از مغرب به میمه محدود 

 کیلومتر 2۴۸ تهران تا آن هوایی فاصلة و متر ۶۵0 و هزار یك دریا سطح از شهر است. ارتفاع این

 .کیلومتر است 13۸ اصفهان تا ،۷1 اردستان تا ،۷۴ کاشان تا ،32۶ تهران تا آن زمینی فاصلة. است

هجری شمسی از کاشان جدا و شهرستان مستقلی اعالم شد. بنابر سرشماری  133۶نطنز در سال 

 است.  نفر بوده  ۴2،23۹برابر با  13۹0، جمعیت شهرستان نطنز در سال مرکز آمار ایران

-در خصوص وجه تسمیه نطنز گویند نطنز در ادوار دور به نطین و نطن )به معنای جای خوش آب

 طنز تغییر یافته است.وهوا به زبان پهلوی( مشهور بوده که به مرور زمان به ن

قرار در غرب نطنز که است  متر 3۸۹۵به ارتفاع  کرکسترین کوه شهرستان نطنز کوه مهم

 آید. ارتفاعات مرکزی ایران بشمار میبلندترین گرفته و 

شود که در سابق ها فراهم میها و قناتهای فصلی و بیشتر از چشمهاز رودخانهنطنز نطقه مآب 

  قنات دایر بوده است.رشته  ۴00دارای 

 بارندگی که هایی سال در. دارد آن مقدار و بارندگی چگونگی به تمام و تام بستگی نطنز کشاورزی

. بود خواهد برخوردار بیشتری رونق از کشاورزی باشد باریده وَشَن محلی گویش به و است زیاد

مورد  کشت جهت نیز را اطراف های بیابان زراعتی های زمین بر عالوه امكان صورت در که چنانی آن

 شیرین جو یا بهاره جو گندم و از اند عبارت بیشتر نطنز کشاورزی محصوالت .دهند می قرار استفاده

 به ارزن از نوعی و ارزن لوبیا، انواع. شود می گفته نیز ترش جو یا حامض جو آن به که پاییزه جو و

 و کنجد و کرچك چون روغنی های دانه و پنبهزعفران، زمینی، خربزه، هندوانه،  پیاز، سیب گارس، نام

گالبی این  .گیرند می قرار مورد استفاده رنگرزی در که اسپرك و شاهدانه، تنباکو، توتون، روناس

 المثل ضرب بعنوان یك  از شهرت زیادی برخوردار است. بطوریكه "تحفه نطنز"شهرستان به عنوان 

 از پس مدیدی مدت تا است آبدار نوع از با اینكه مطبوع بوی و طعم بر عالوه ملی درآمده است، زیرا

 و برزرود منطقه و طامه دهكده بویژه نطنز کوهستانی دهات گالبی کشت مرکز .ماند می سالم چیدن

زردآلو، آلو، آلبالو، هلو، انار، انجیر، توت، به، سیب،  چون دیگر هایمیوه انواع .باشد می رودچیمه

 آن صادرات از مهمی رقم خشكبار رو آید. از این می عمل به نطنز گوناگون نقاط در نیز گوجه و انگور

 .آید می دست به نطنز دهات بیشتر در نیز بادام و گردو که ویژه به دهد می تشكیل را

مشخص کرده که این  کیلومتری شمال شرقی نطنز( 20های صورت گرفته در اریسمان )حفاری

       سال قبل یكی از نخستین مراکز استخرج و ذوب فلزات و یكی از  ۶000منطقه در حدود 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2_%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2_%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
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 است قدیمی شهرهای از جمله نطنز ترین شهرهای صنعتی شناخته شده در جهان بوده است.قدیمی

 جهانی شهرت نطنز سازی سرامیك هنر و بوده نام به آن سازی چینی و سازی سرامیك صنعت که

 کشور شمال از بعد گفت بتوان شاید و داشته خاصی رونق دیرباز از نطنز داری نوغان دارد. صنایع

 تولید نوغان پیله ای مالحظه قابل مقدار ساالنه که است کشور سطح در نوغانداری مرکز ترین فعال

ساختمانی،  مصالح و تزیینی های در زمینه سنگ معدن ۵۶ دارای نطنز شهرستان .گردد می

 در سازی غنی مرکز تنها حاضر حال باشد. در می تراورتن و گرانیت نسوز خاك و آهن، باریت سنگ

 باشد که در حال فعالیت است.   می نطنز سازی غنی تأسیسات کشور

 :از اند است که عبارت تاریخی آثار 300 از بیش دارای تاریخی قدمت لحاظ به شهرستان این

میراث فرهنگی رسیده و در شرف ثبت  ایران ملی آثار ثبت به تماماً که ابیانه تاریخی روستای

قرار  کوه کرکسغرب باشد. این روستای تاریخی در دامنه شمالمی 201۸هم تا سال یونسكو 

کیلومتر فاصله دارد. این روستا به لحاظ قرار گرفتن  20نطنز حدود  -گرفته و تا جاده قدیم کاشان

در یك منطقه کوهستانی و دور بودن از مرکز شهر نطنز، از تاخت و تازهای ادوار گذشته مصون 

را به  اند تا بافت قدیمی این روستا مانده و مردم آن نیز با حفظ آداب و رسوم گذشتگان کوشیده

در حال حاضر یكی از مراکز گردشگری  روستای ابیانهاست، نگهداری کنند.  شكلی که بوده 

سجد جامع نطنز یكی از اماکن مقدسه و تاریخی آن است که گویند آید. م شهرستان نطنز به شمار می

در زمان الجایتو خدابنده و پسرش ابوسعید بهادر بنا نهاده شده و همچنین بقعه شیخ عبدالصمد 

نطنزی و سردر خانقاه که به شكل هرم هشت ضلعی ساخته شده و به مسجد جامع متصل است. 

کیلومتری نطنز واقع شده است. چشمه و باغ عباسی در شمال  3۵عباس در زاده آقاعلیآستانه امام

آباد، حمام افوشته، کاروانسرای چهارباغ )میرابوالمعالی(، نطنز، آب انبار حسینیه، باغ و عمارت تاج

زاده پامیر کاروانسرای دمبی، آتشكده ساسانی، مسجد کوچه میرنطنز، گنبدباز، مقبره سیدواقف، امام

شوند. امروزه شهرستان نطنز از مناطق دیدنی و ه از آثار تاریخی نطنز محسوب میزاده عبدالو امام

آباد آید. این شهرستان دارای کمپ گردشگری و کویری متینبشمار میگردشگاهی استان اصفهان 

در ایران بحساب می  Eco Campبادرود )شترسواری و موتورسواری( است که بعنوان اولین کمپ 

 کشه که مجهز به دریاچه مصنوعی و تاسیسات ورزشی است. ع توریستی رایان آید. همچنین مجتم

 خشكسالی و سرمازدگی.  زلزله، از جمله بالیای طبیعی نطنز عبارتند از: سیل، 

 منابع:

 ، اداره کل هواشناسی استان اصفهان 13۷۷طرح اطلس بالیای طبیعی اقلیمی استان اصفهان،  .1

 ، سازمان هواشناسی کشور13۸0در استان اصفهان، گزارش پروژه اقلیم و گردشگری  .2

3. https://fa.wikipedia.org 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%88%D9%87_%DA%A9%D8%B1%DA%A9%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87
https://fa.wikipedia.org/
https://fa.wikipedia.org/
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  :ایستگاه هواشناسی نطنز

آوری اطالعات و شمسی تأسیس و شروع به ثبت و جمع 13۷0نطنز در سال داره هواشناسی ا

غربی شهر اصفهان قرار گرفته کیلومتری شمال 120این اداره در های جوی نموده است. پدیده

 1۵لغایت صبح(  ۵/۶)گرینویچ  03با تهیه گزارش جوی استان، از ساعت است. این ایستگاه 

 کند.و مخابرة هوا می تهیهرت ساعت به ساعت اقدام به به صوبعد از ظهر(  ۵/۶)گرینویچ 

 ۴03روزه  31و در ماههای  3۹0روزه  30در ماههای یانه از این اداره هتعداد گزارشات ما

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

 .د که عبارتند از: ابیانه، یارند و بادرودباشایستگاه اقلیم شناسی می 3اداره دارای 

 باشد. می جردیالمبه نام سنجی ایستگاه باران یكهمچنین دارای 

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

نگار، طشت دمانگار، رطوبتنگار، سنج، آفتابنگار، باراناسكرین، باران بادنمای پاندولی، جعبه

های اعماق خاك و تبخیر و متعلقات آن، دماسنج خشك و تر، دماسنج حداقل و حداکثر، دماسنج

 دماسنج حداقل زمین.

 مختصات جغرافیایی این ایستگاه عبارت است از:

۵۴َ  ᴼ۵1 طول شرقی 

32َ  ᴼ 33  عرض شمالی 

 متر از سطح دریا 1۶۸۵ارتفاع: 
 اصفهان، جنب دانشگاه آزاد اسالمی واحد نطنز -جاده نطنز نطنز، ابتدایآدرس: 

 031 -۵۴2220۹0: شماره تلفن

 ۵۴22۶۷۴2شماره نمابر: 

@esfahanmet.irNatanzپست الكترونیكی:

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:Natanz@esfahanmet.ir
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 شهرستان نطنزسنجی بارانشناسی و اقلیمهاي مشخصات ايستگاه

 کد ايستگاه نام ايستگاه رديف
طول 

 جغرافیايی

عرض 

 جغرافیايی

ارتفاع 

 )متر(

سال 

 تأسیس
 آدرس ايستگاه نام متصدي

 نطنز، ابیانه حسن عسگری 13۵۷ 223۴ 33°  3۴َ ۵1°  3۵َ 201۵۶ ابیانه اقلیم شناسی  1

 201۵۷ یارند اقلیم شناسی  2
َ۴1  °۵1 َ3۶  °33 1۸۶۴ 13۷۶ 

 منزل متصدی، یارند جعفر ملك یارندی

اقلیم شناسی  3

 بادرود 
 بادرود نطنز، متین آباد مریم خیری  13۷3 10۵۶ °33  ۴2َ °۵2  00َ 201۵۸

سنجی باران 4

 جردمیال
20333 َ00 º۵2 َ30 º33 1۶۵0 13۸0 سنجی ایستگاه باران ،میالجرد ،نطنز مهین ذوالفقاربیك 
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 اقلیم شهرستان نطنز: 

این شهرستان اگرچه در مجاورت کویر مرکزی ایران است ولی به دلیل ارتفاع زیاد و دارا بودن 

نواحی ء مناطق کوهستانی سرسبز و خرم با هوایی بس لطیف وجه تشابه چندانی با کویر نداشته و جز

 باشد.وهوایی معتدل میبقیه مناطق دارای آب ،)منطقه بادرود( آن شمال شرقی

ترین امتیازات این شهرستان آب و هوای پاك و لطیف آن است که نطنز را به یكی از برجسته

زای کویر درآورده است. این لطافت در اکثر صورت مروارید و پناهگاهی در برابر پهناب وحشت

ها احاطه سارها و بیشهکوهستانی که با پوششی از سبزه زاران و چشمهنقاط آن باالخص در مناطق 

 خورد.بیشتر به چشم می، شده

 باشد:وهوای متمایز از یكدیگر میاین شهرستان دارای سه نوع آب

اند متر قرار گرفته 3۸۹۵های کوه کرکس با ارتفاع روستاهای غربی و جنوبی که در دره( 1

العاده سرد توام با برف و یخ و تابستان معتدل و با با زمستانهای فوقوهوای سردسیری دارای آب

هایی نواحی بین کوهستان و کویر با جلگه (2آب و هوای لطیف و فرح بخش و بهار و پاییز معتدل 

دارای  .گیرند. این نواحی از بارندگی سالیانه کمتری برخوردارندان مییه به دامنه کوهها پاک

آب و هوای بری و سخت کویر با  (3باشند خشك و تابستانهای نسبتاً معتدل می های سرد وزمستان

 است. های گرم و طوالنی که ویژه نواحی بادرود های خشك و بدون برف و باران و تابستانزمستان

بر و  است ایمدیترانهبندی اقلیمی دومارتن دارای اقلیم بر اساس طبقهبطور کلی شهرستان نطنز 

 اساس روش آمبرژه دارای اقلیم خشك سرد است.  

 دمای هوا :

درجه   ۷/1۶ نطنز(؛ میانگین ساالنه دمای 1۹۹2-201۴بلندمدت )های آماری بررسیاساس بر 

میانگین دمای هوا در سرردترین ماههرای سرال در    نطنز در شهرستان گراد )درجه سلسیوس(، سانتی

     درجرره  ۹/2۹والی جررو در گرمترررین ماههررای سررال در مرراه گررراد ( درجرره سررانتی۷/2مرراه ژانویرره )

 گراد است. سانتی

درجره   ۹/10گرراد و میرانگین حرداقل دمرای آن     درجره سرانتی   ۴/20 هوامیانگین حداکثر دمای 

 گراد است. درجه سانتی 2/2۷ترین و سردترین ماه سال گراد است. اختالف دمای گرمسانتی

است کره در   درجه سانتی گراد ۶/۴0ساله باالترین دمای ثبت شده  22در طول این دوره آماری 

گراد زیر صفر درجه سانتی ۶/1۶ترین دمای ثبت شده پاییناتفاق افتاد.  2013های ماه جوالی سال

 است. اتفاق افتاده  200۸که در ژانویه بوده 
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روز آن در زمسرتان   3۹روز در سال است که  ۵۸تقریباً  تعداد روزهای یخبندان آن بطور متوسط

بیشترین روزهرای یخبنردان در سرال    افتد. اتفاق میروز آن هم در فصل بهار  1و روز در پاییز  1۷و 

به ثبت رسیده اسرت.   2010در سال بود که روز  22کمترین آن روز بود.  ۹۵اتفاق افتاد که  1۹۹2

باشرد. در ایرن شرهر مراه     ترین تاریخ شروع یخبندان آبان و تاریخ خاتمره آن فرروردین مری   زودرس

 نسبت به سایر ماههای سال دارای تعداد روزهای یخبندان بیشتری است.   ژانویه 

و کمتررین سراعات    جروالی ساعت به ماه  3۴۷بیشترین ساعات آفتابی ماهانه با میانگین  نطنزدر 

سراعات آفترابی   ساعت به ماه دسامبر تعلق دارد. میانگین جمع سراالنه   1۸۵آفتابی ماهانه با میانگین 

 ساعت است.  3100 نطنزدر شهر 

 

 :شرطوبت و بار

درصد اسرت.   3۵ نطنزدر  (1۹۹2-201۴میانگین ماهانه رطوبت نسبی هوا طبق آمار بلندمدت )

بره طرور خالصره    درصد می باشد.  ۴۶درصد و میانگین حداکثر آن  2۸ میانگین حداقل رطوبت نسبی

سال میزان نم نسبی کم و بریش باالسرت و برر عكرس، در      توان گفت که در ماههای بارانی و سردمی

نطنرز  بسیار کم است. در این ماههرا خشركی هروای     نسبی رطوبتتیر و مرداد میزان ، ماههای خرداد

هرای مرکرزی و وزش بادهرای    نتیجه نزدیكی به بیاباندر بسیار زیاد است و این امر بیش از هر چیز 

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

برر فصرل سررد و     نطنرز ای است لذا فصرل بارنردگی   مدیترانه نطنزبا توجه به اینكه رژیم بارندگی 

ماه مارس  نطنزاوایل بهار و فصل خشك آن بر فصل تابستان منطبق است. پرباران ترین ماه سال در 

که بسیار ناچیز است گاه در اثر ناپایرداری هرای حاصرله از تقابرل      نطنزهای تابستانی می باشد. باران

گیررد کره معمروالً    هوای نفوذ کرده از سمت شمالی البرز با هوای کرویری جنروب البررز صرورت مری     

 باشد. بصورت رگباری و پراکنده می

ساالنه . قابل توجه است که باالترین میزان بارش متر استمیلی ۴/1۹3 نطنزمجموع بارش ساالنه 

ترین میزان بارش سراالنه ایرن   اتفاق افتاد و پایین 2012متر است که در سال میلی ۵/2۹۶این شهر 

 رخ داده است.  2001متر است که در سال میلی 2/11۴شهر هم 

ترا آخرر مراه    آوریرل  از اول ماه  نطنزق منحنی آمبروترمیك، طول دوره خشكسالی در شهر ببر ط

ماه از سال میزان دما بیشتر از مقدار بارش بروده کره تحرت عنروان دوره      باشد. یعنی ششمینوامبر 

 شود. خشكی مطرح می
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 1روز در بهرار،   1۵روز آن در زمسرتان،   20در سال است که روز  ۵1 نطنزتعداد روزهای بارانی 

 روز آن هم در پاییز به ثبت رسیده است.  1۵روز در تابستان و 

است که بیشترین فراوانری وقروع را در   برفی از سال هوا  روز ۹به طور متوسط  نطنزدر شهرستان 

 باشد. دارا می ، مارس، آوریل و دسامبرژانویه هایماه

زای هواشناسی است و وقوع آن عالوه بر آنكره منجرر بره    های خسارتطوفان رعدوبرق از پدیده

شود، معموالً سبب ایجاد اقتصادی می خسارت و زیان و متوقف کردن بعضی از فعالیت های اجتماعی

روز سرال طوفران رعرد و بررق      ۶به طور متوسط در  نطنز . در شهرستانگرددترس و وحشت هم می

    باشد. افتد که آن هم در فصل بهار میاتفاق می

 

 باد :

همرواره در هواشناسری سرمت و سررعت وزش آن ترا       باد از آثار عمده و مهم فشار هواسرت کره   

 شود. گیری میسطح زمین اندازهمتری از  10ارتفاع 

در طول سال  نطنزمتربرثانیه است. در شهرستان  2 نطنزبادهای غالب در میانگین ساالنه سرعت 

است. در طول فصرل زمسرتان، جهرت وزش بادهرای      و جنوبی جهت وزش بادهای غالب شمال شرقی

 باشد.   می یییز شمالو در فصل پا جنوب غربی، در تابستان جنوبی، در بهار نطنز شمالیغالب 

، دارای جهرت جنروب   (1۹۹2-201۴) در طول دوره آمراری   نطنزشدیدترین باد وزیده شده در 

 متربرثانیه وزیده است.  3۵با سرعت  2012مارس غربی بوده که در 

کره بیشرتر در فصرل     است  همراه با گردوخاكروز از سال  12به طور متوسط  نطنزدر شهرستان 

 افتد. بهار اتفاق می

کاهش دید افقی ممكن است به علت وقوع برخی از پدیده های جوی نظیر مه، گردوخاك، رگبرار  

کیلرومتر، در امرور فرودگراهی و پررواز      2شدید و نظایر آنها باشد. دید افقی و کاهش آن به کمتر از 

 دید افقی روز در طول سال 10به طور متوسط  نطنزهواپیماها بسیار حائز اهمیت است. در شهرستان 

  افتد. اتفاق میآذر و دی کیلومتر است که در ماههای  2مساوی یا کمتر از 
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 (1992-2014در فصول مختلف سال ) نطنز اطالعات اقلیمی شهر

 زمستان بهار تابستان پايیز
 فصل

 پارامتر

 میزان بارندگی  8/94 4/48 5/1 8/48

 متر()میلی

 درصد بارندگی 49% 25% 1% 25%

 تعداد روزهاي بارانی 20 15 1 15

 تعداد روزهاي برفی 7 0 0 2

میانگین رطوبت نسبی  48 29 20 44

 )درصد(

 میانگین حداقل 38 21 15 36

 رطوبت نسبی )درصد(

 میانگین حداکثر 61 40 20 44

 رطوبت نسبی )درصد(

 میانگین دماي هوا  1/6 8/21 9/27 1/11

 گراد()درجه سانتی

االترين دماي هوا ب 4/27 39 6/40 4/30

 گراد()درجه سانتی

ترين دماي هوا پايین -6/16 -4/2 4/8 -6/11

 گراد()درجه سانتی

 مجموع ساعات آفتابی 603 853 1001 645

تعداد روزهاي  39 1 0 17

 يخبندان

تعداد روزهاي همراه  2 6 3 1

 با گرد و خاک

تعداد روزهاي همراه  1 4 5/0 5/0

 و برقبا توفان رعد 

5 5/0 2 7 
تعداد روزهايی با ديد 

افقی مساوي يا کمتر از 

 کیلومتر 2
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 ( 1992-2014در ماههاي مختلف سال )نطنز اطالعات اقلیمی شهر 

                 
تعداد روز 

 يخبندان

درجه حرارت مطلق 

 (گرادسانتی)درجه

 حرارتمیانگین درجه

 گراد(سانتی)درجه 
 میانگین رطوبت نسبی )درصد(

جمع بارش 

ماهانه 

 متر()میلی

تعداد 

روزهاي 

 بارانی

تعداد 

روزهاي 

 برفی

ساعات 

 آفتابی

 ماه

 
 حداکثر حداقل میانگین حداکثر حداقل میانگین حداکثر حداقل

21 6/16- 2/18 7/2 9/1- 6 56 45 68 4/33 7 4 190 Jan 

14 14- 2/21 4/5 2/0 9 48 37 62 8/22 6 2 195 Feb 

4 5/8- 4/27 3/10 6/4 14 40 30 54 6/38 7 1 218 Mar 

2/0 4/2- 30 4/16 3/10 1/20 36 27 50 8/28 7 0 238 Apr 

0 5/2 2/34 7/21 15 5/25 29 22 41 17 6 0 284 May 

0 10 39 4/27 3/20 2/31 20 15 28 6/2 2 0 331 Jun 

0 15 6/40 9/29 3/23 8/33 20 15 28 5/0 0 0 347 Jul 

0 12 40 1/29 4/22 9/32 18 14 26 6/0 0 0 346 Aug 

0 4/8 6/34 8/24 4/18 6/28 21 16 27 4/0 1 0 308 Sep 

0 6/3 4/30 3/18 5/12 8/21 31 25 40 9/4 2 0 264 Oct 

3 6- 8/24 1/10 3/5 3/13 47 39 59 4/22 6 0 196 Nov 

14 6/11- 8/20 9/4 6/0 8 55 45 67 5/21 7 2 185 Dec 
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 (1992-2014) نطنزنمودار اقلیمی رژيم دمايی در 

 (1992-2014) نطنزنمودار اقلیمی رژيم فصلی دما در 
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 (1992-2014) نطنزنمودار اقلیمی میانگین هاي متحرک دما در 

 

 (1992-2014) نطنزنمودار اقلیمی میانگین ماهیانه ساعات آفتابی در 
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 ( 1992-2014) نطنزنمودار اقلیمی میانگین ماهیانه تعداد روزهاي يخبندان در 

  

 (1992-2014) نطنزنمودار اقلیمی میزان بارش ماهیانه در 
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 (1992-2014) نطنزنمودار اقلیمی میانگین هاي متحرک بارش در 

 

 

 (1992-2014) نطنزنمودار اقلیمی میانگین تعداد روزهاي بارانی در 
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 (1992-2014) نطنزنمودار اقلیمی میانگین ماهیانه تعداد روزهاي برفی در 

 

 ( 1992-2014) نطنزنمودار اقلیمی میانگین ماهیانه درصد رطوبت نسبی در 
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 نطنز با گردوخاک درنمودار اقلیمی میانگین ماهیانه تعداد روزهاي همراه 

(2014-1992  ) 

  نطنزمنحنی آمبروترمیک شهر
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 ( 1992-2014بر حسب متربرثانیه ) نطنزگلباد ساالنه باد غالب 

 (1992-2014) نطنزفراوانی پراکندگی باد غالب ساالنه 
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 ( 1992-2014بر حسب متربرثانیه ) گلباد فصل زمستان باد غالب نطنز

 (1992-2014)نطنز فراوانی پراکندگی باد غالب فصل زمستان 
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 ( 1992-2014برحسب متربرثانیه ) نطنزگلباد فصل بهار باد غالب 

 ( 1992-2014) نطنزفراوانی پراکندگی باد غالب فصل بهار 
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 ( 1992-2014برحسب متربرثانیه ) نطنزگلباد فصل تابستان باد غالب 

 ( 1992-2014) نطنزفراوانی پراکندگی باد غالب فصل تابستان 
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 ( 1992-2014برحسب متربرثانیه ) نطنزگلباد فصل پايیز باد غالب 

 ( 1992-2014)نطنز فراوانی پراکندگی باد غالب فصل پايیز 
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 ( 1992-2014برحسب متربرثانیه ) نطنز گلباد ساالنه باد حداکثر

 

 ( 1992-2014) نطنزفراوانی پراکندگی باد حداکثر 
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DecNov OctSep Aug Jul JunMay AprMarFebJan

1/3 3 3/3 7/3 2/4 3/4 1/4 4 5 9/5 4/4 2/3 

 شرقیشمال
 _شرقیشمال

 غربی
 شمالی شرقیشمال شرقیشمال شرقیشمال شرقیشمال شرقیشمال

 -شمال

 شرقیشمال
 شرقیشمال شرقیشمال شرقیشمال

210 270 270 270 10 120 210 260 220 240 210 240 

25 23 17 16 23 15 16 30 23 35 27 25 




