
 اراک ایستگاه

 ،فراهان و آشتیانشهرستان اراک از شمال به 

 ، از مشرق به شهرستانخنداباز مغرب به  

 محالت و از جنوب به شهرستان خمین و 

 شازند محدود شده و ارتفاع متوسط شهرستان 

 متر از سطح دریاست و از لحاظ ۰۰۱۱حدود  

 وسعت دومین شهرستان استان بعد از شهرستان 

 شهرستان اراک به لحاظ  .باشد ساوه می 

 برخورداری ازعامل آب وهوایی)مانندمجاورت 

 با کویر میقان،وجود ارتفاعات و...(دارای نوسانات

 های نسبتاً مالیم  اقلیمی است،بطور کلی تابستان 

 نیمه دمارتن بندی طبقه ساسا بر اراک شهر . اقلیماز خصوصیات اقلیمی شهرستان اراک است وزمستانهای سردتا نسبتا ًسرد

 .باشد می سرد و خشک آمبروژه بندی طبقه اساس بر و خشک
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 خالصه اطالعات اقلیمی ایستگاه هواشناسی اراک 

 میلی متر ۰/5۱72 میانگین تبخیر ساالنه میلی متر 6/7۱۰ زراعی  میانگین بارندگی ساالنه

 حداکثر تبخیر ماهیانه میلی متر 0۱ ساعته 42حداکثر بارش 
میلی متر در  6/7۰0

 مرداد

بارندگی میانگین تعداد روزهای 

 میلی متر 01بیش از 
 درجه سانتیگراد -2/7۱ حداقل دمای مطلق روز 9

میانگین تعداد روزهای همراه با 

 بارندگی
 درجه سانتیگراد 44 حداکثر دمای مطلق روز ۰۱

 درجه سانتیگراد 6/5۱ میانگین دمای حداکثر میلی متر 6۰2 حداکثر بارندگی ساالنه

 درجه سانتیگراد 9/6 میانگین دمای حداقل میلی متر 0/۰9۱ حداقل بارندگی ساالنه

 درجه سانتیگراد ۰4 میانگین دمای ساالنه میلی متر ۰90 حداکثر بارندگی ماهانه

 غربی باد غالب
اختالف ماکزیمم مینیم 

 (DTRدما )

 درجه سانتیگراد 0/۰7

 

حداکثر سرعت باد به وقوع 

 پیوسته
 درجه سانتیگراد 4/۰۰ انحراف معیار دما کیلومتر بر ساعت۰57
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 درصد 9 سهم باد غالب در سال
گرمترین  میانگین دمای

 ماه

درجه سانتیگراد  ۰/5۰

 در مردادماه

 میانگین سردترین ماه درصد 62 سهم باد آرام در طول سال
درجه سانتیگراد در  4/۱

 دی ماه

 خشک  و سرد نوع اقلیم )آمبرژه( درصد 67 میانگین رطوبت در زمستان

 اوایل خرداد شروع دوره خشکی درصد 50 میانگین رطوبت در تابستان

 آبان( -روز )خرداد ۰2۱ طول دوره خشکی درصد 46 میانگین رطوبت ساالنه

 اوایل آبان پایان دوره خشکی درصد 67 میانگین ماکزیمم رطوبت

 درصد 59 میانگین مینیمم رطوبت
حداقل ساعت آفتابی 

 ساالنه

ساعت در  56۰9

 00سال

 درصد دی 69 مرطوب ترین ماه
میانگین ساعت آفتابی 

 ماهانه
 ساعت 4/549

 درصد در مرداد 5۰ خشک ترین ماه
حداکثر مطلق ساعت 

 آفتابی
4/۰7 

 هکتوپاسکال 5/0۰۱ حداقل فشار مطلق
حداکثر ساعت آفتابی 

 ماهانه

ساعت در مرداد  6/745

 ماه

 هکتوپاسکال 6/045 حداکثر فشار مطلق
ساعت آفتابی  حداکثر

 ساالنه
 ساعت 7/7550

 هکتوپاسکال 0/050 میانگین فشار ساالنه
حداقل ساعت آفتابی 

 ماهانه

ساعت در آذر  ۰/۰25

 ماه

 


