
 ٍیصگیْای اللیوي شْرّای اظتاى هرکسی
 

 دقیقِ ، طَل 35 درجِ ٍ 35 دقیقِ تا 30 درجِ ٍ 33استاى هرکسی تیي عرض جغرافیایی 

 درجِ طَل شرقی ًصف الٌْار گریٌَیچ ٍاقع شدُ 51 دقیقِ تا 57 درجِ ٍ 48جغرافیایی 

است کِ از شوال تِ استاى ّای تْراى ٍ قسٍیي ٍ از غرب تِ استاى ّوداى از جٌَب تِ 

کل هساحت . استاى لرستاى ٍ از شرق تِ استاى تْراى ٍ قن ٍ اصفْاى هحدٍد هی گردد

 درصد هساحت کل کشَر را تِ ذَد اذتصاص 2 کیلَهتر هرتع کِ کوتر از 29530استاى 

 هتر ٍ تلٌدتریي ًقطِ 1200پست تریي ًقطِ استاى،دشت ساٍُ تا ارتفاع کوتر از . دادُ است

 هتر از سطح 3388 در جٌَب غرتی تا ارتفاع (از رشتِ کَّْای راسًَد)استاى،قلِ شْثاز

 درصد هساحت استاى کَّستاًی 75  در حدٍدتا تَجِ تِ تَپَگرافی استاى. دریا هی تاشد

.  درصد آى دشت هی تاشد25ٍ 

 

 

 

 

 

 

 

هَلعیت اظتاى هرکسی در کشَر ٍ اظتاًْای ّوجَار  



 

هَلعیت شْرّای اظتاى هرکسی  

 

 

 

 



هَلعیت ایعتگاّْای َّاشٌاظي در اظتاى هرکسی 

 



ًمشِ پٌِْ بٌذی اللین اظتاى هرکسی بِ رٍغ آهبرشُ 



 



 



 



 



شْرظتاى اران 

 49 هتر از سطح دریا ٍ طَل جغرافیای 1708شْر اراک هرکس استاى هرکسی تا ارتفاع 

هتَسط .  دقیقِ شوالی قرارداد 06 درجِ 34 دقیقِ شرقی ٍ عرض جغرافیایی 46درجِ ٍ 

 هیلی هتر در سال زراعی 8/485 هیلی هتر کِ تیشتریي تارًدگی 8/311تارًدگی سال زراعی 

.   رخ دادُ ثثت شدُ است77-78 هیلیوتر در سال زراعی 4/154 ٍ کوتریي تارًدگی 71-70

 تا هیاًگیي تیر درجِ ساًتی گراد هی تاشد کِ هاُ 0/14هتَسط دهای ساالًِ شْر اراک

درجِ ساًتی گراد سرد تریي هاُ سال صفر درجِ ساًتی گراد گرهتریي هاُ ٍ هاُ تْوي 1/27

هرطَتتریي % 68هیثاشد کِ هاُ دی تا هیاًگیي % 46هیاًگیي رطَتت سالیاًِ اراک . هیثاشد

 ٍ جٌَب غرتیتاد غالة شْر اراک غرتی . ذشکتریي هاُ سال هی تاشد % 27 تا هردادٍ هاُ 

  کیلَهتر در ساعت در اسفٌد 123هی تاشد ٍ تیشتریي سرعت تاد ٍزیدُ شدُ تِ هیساى 

.   ثثت ٍ گسارش شدُ است 1385 ٍ اردیثْشت 1362

هارتي ًیوِ ذشک ٍ تر اساس طثقِ تٌدی آهثرشُ ٍاقلین شْر اراک تر اساس طثقِ تٌدی د

 . ذشک ٍ سرد هی تاشد 

 

 

 

 

 



شْرظتاى ظاٍُ  

درجِ 50هتر از سطح دریا ٍ طَل جغرافیای1108شْر ساٍُ هرکسشْرستاى ساٍُ تا ارتفاع، 

 دقیقِ شوالی قرار دارد هتَسط 03 درجِ ٍ 35دقیقِ شرقی ٍ عرض جغرافیائی  20ٍ 

 تا هقدار 73-74 هیلیوتر ٍ تیشتریي تارًدگی در سال 9/198تارًدگی سال زراعی ساٍُ 

.   هیلی هتر هی تاشد 6/76 تا هقدار 75-76 ٍ کوتریي هقدار تارًدگی در سال زراعی 1/271

 5/31 درجِ ساًتی گراد هی تاشد کِ هاُ هراد تا هیاًگیي 0/18هتَسط دهای سالیاًِ ساٍُ 

درجِ ساًتی گراد سردتریي هاُ سال  1/5 تا هیاًگیي دیٍ هاُ گرهتریي درجِ ساًتی گراد 

.  هی تاشد 

هرطَتتریي هاُ ٍ % 58 تا هیاًگیي   دیهی تاشد کِ هاّْای% 39هتَسط رطَتت شْر ساٍُ 

تاد غالة ساٍُ .  ذشکتریي هاُ سال هی تاشد %26تیر ٍ هرداد تا هیاًگیي ذرداد،  ّایهاُ

 کیلَهتر در 104دُ شدُ تِ هیساى یشوالی ٍ شوال غرب هی تاشد ٍ تیشتریي سرعت تاد ٍز

 . گسارش شدُ است1385 ٍ ذرداد 1383، اریثْشت، هْر ٍ آتاى 1380 تْوي ساعت در هاُ

هعتدل هی ذشک ٍهارتي ذشک ٍ طثقِ تٌدی آهثرشُ ٍاقلین ساٍُ تراساس طثقِ تٌدی د

  .تاشد

 

 

 

 

 



شْرظتاى خویي 

 50 هتر از سطح دریا ٍ طَل جغرافیایی 1880شْر ذویي هرکس شْرستاى ذویي تا ارتفاع 

.   دقیقِ شوالی قرار دارد39 درجِ ٍ 33 دقیقِ شرقی ٍ عرض جغرافیایی 5درجِ ٍ 

 تا 80-81 هیلی هتر هی تاشد کِ سال زراعی 6/297هتَسط تارًدگی سال زراعی ذویي 

 هیلی هتر کوتریي 0/138 تا 86-87 هیلی هتر ٍ سال زراعی 2/486تیشتریي هقدار تارًدگی 

. هیساى تارًدگی سالیاًِ را دارًد

درجِ ساًتی گراد هی تاشد کِ هاُ تیر تا هیاًگیي 5/13هتَسط ساالًِ دهای ذویي 

درجِ ساًتی گراد سردتریي  8/0 درجِ ساًتی گراد گرهتریي هاُ ٍ هاُ دی تا هیاًگیي9/25

. هاُ سال هی تاشد

 درصد 62 تا هیاًگیي تْويدر صد هی تاشد کِ هاُ 48هتَسط رطَتت سالیاًِ ذویي 

.  درصد ذشکتریي هاُ سال هی تاشد28 تا هیاًگیي  ٍ هرداد هرطَتتریي هاُ ٍ هاُ شْریَر

کیلَهتر در ساعت 87ٍ تیشتریي سرعت تاد ثثت شدُ   غرتیجٌَب  ٍ غرتیذویيتاد غالة 

اقلین ذویي تر اساس رٍش  . گسارش شدُ است1382 فرٍردیي ٍ 1381در اردیثْشت 

. دٍهارتي ًیوِ ذشک ٍ تر اساس رٍش آهثرشُ ذشک ٍ سرد هی تاشد

 

 

 

 



 شْرظتاى تفرغ

 50 هتر از سطح دریا ٍ طَل جغرافیایی 1990شْر تفرش هرکس شْرستاى تفرش تا ارتفاع 

هتَسط .  دقیقِ شوالی قرار دارد41 درجِ ٍ 34دقیقِ شرقی ٍ عرض جغرافیایی 02درجِ ٍ

 تا تیشتریي 70-71سال زراعی . هیلی هتر هی تاشد  4/314تارًدگی سال زراعی تفرش 

 هیلی هتر 168 تاکوتریي هقدار تارًدگی 86-87 هیلیوتر ٍ سال زراعی 464هقدار تارًدگی 

درجِ ساًتی گراد ٍ هاُ 3/13ثثت ٍ گسارش شدُ است هتَسط سالیاًِ دهای شْر تفرش 

درجِ  9/0درجِ ساًتی گراد گرهتریي هاُ ٍ هاُ تْوي تا هیاًگیي 5/26 هرداد تا هیاًگیي

ساًتی گراد سردتریي هاُ سال هی تاشد  

% 63 درصد هیثاشد کِ دی هاُ تاهیاًگیي 45هیاًگیي ساالًِ رطَتت شْر تفرش 

.  ذشکتریي هاُ سال هی تاشد % 26 هرطَتتریي هاُ ٍ هاُ هرداد تا هیاًگیي

هی تاشد ٍ تیشتریي سرعت تاد ٍزیدُ شدُ تِ هیساى  ٍ جٌَب غرتی تاد غالة تفرش غرتی

 گسارش شدُ است 1385 کیلَهتردر ساعت در هاُ اسفٌد 91

 ٍ ًیوِ ذشک ٍ تر اساس رٍش آهثرشُ ًیوِ ذشک تر اساس رٍش دٍهارتي  تفرشاقلین

 .سرد هی تاشد

 

 

 

 

 



شْرظتاى کویجاى 

 دقیقِ 19 درجِ ٍ 49 هتر از سطح دریا ٍ طَل جغرافیایی 1741شْر کویجاى تا ارتفاع 

هتَسط تارًدگی سال .  دقیقِ شوالی قرار دارد43 درجِ ٍ 34شرقی ٍ عرض جغرافیایی 

 هیلیوتر تیشتریي ٍ 0/434 تا 70-71هیلیوتر هی تاشد کِ سال زراعی  0/278زراعی کویجاى 

.  هیلی هتر کوتریي تارًدگی سالیاًِ را دارًد3/169 تا 86-87سال زراعی 

 درجِ ساًتی گراد هی تاشد کِ هاُ هرداد تا هیاًگیي 7/12هتَسط دهای ساالًِ کویجاى 

درجِ ساًتیگراد سردتریي - 4/1دی تا هیاًگیي   درجِ ساًتی گراد گرهتریي هاُ ٍ ها3/26ُ

 تا دی ٍ تْوي است کِ هاُ درصد 50هتَسط رطَتت ساالًِ کویجاى . هاُ سال هی تاشد

 درصد ذشکتریي هاُ سال هی 28 تا هیاًگیي  تیر ٍ هاُ ّادرصد هرطَتتریي هاُ 71هیاًگیي 

. تاشد

 هی تاشد ٍ تیشتریي سرعت تاد ٍزیدُ شدُ تِ هیساى  ٍ جٌَب غرتیتاد غالة کویجاى غرتی

 .گسارش شدُ است 1386 ٍ اسفٌد 1385اردیثْشت کیلَهتر در ساعت در  90

ذیلی  اقلین شْر کویجاى تر اساس رٍش دٍ هارتي ًیوِ ذشک ٍ رٍش آهثرشُ ذشک ٍ 

. سرد هی تاشد

 

 

 

 

 



شْرظتاى دلیجاى 

 دقیقِ 42 درجِ ٍ 50 هتر از سطح دریا ٍ طَل جغرافیایی 1522شْر دلیجاى تا ارتفاع 

هتَسط تارًدگی سال .  دقیقِ شوالی قرار دارد59 درجِ ٍ 33شرقی ٍ عرض جغرافیایی 

 هیلیوتر تیشتریي ٍ 5/285 تا 74-75 هیلیوتر هی تاشد کِ سال زراعی 4/178زراعی دلیجاى 

.  هیلی هتر کوتریي تارًدگی سالیاًِ را دارًد7/86 تا 89-90سال زراعی 

درجِ ساًتی گراد هی تاشد کِ هاُ تیر تا هیاًگیي  4/16 هتَسط دهای ساالًِ دلیجاى

 درجِ ساًتیگراد سردتریي هاُ 5/2درجِ ساًتی گراد گرهتریي هاُ ٍ هاُ دی تا هیاًگیي 6/29

 58 درصد است کِ هاُ دی هاُ تا هیاًگیي 39 هتَسط رطَتت ساالًِ دلیجاى. سال هی تاشد

.  درصد ذشکتریي هاُ سال هی تاشد21 تا هیاًگیي هرداددرصد هرطَتتریي هاُ ٍ هاُ 

تاد غالة دلیجاى شوال غرتی هی تاشد ٍ تیشتریي سرعت تاد ٍزیدُ شدُ تِ هیساى 

 .گسارش شدُ است1385فرٍردیي کیلَهتر در ساعت در 119

 اقلین شْر دلیجاى تر اساس رٍش دٍ هارتي ذشک ٍ رٍش آهثرشُ ذشک ٍ سرد هی 

 .تاشد

 

 

 

 

 

 



شْرظتاى هحالت 

 دقیقِ 27 درجِ ٍ 50 هتر از سطح دریا ٍ طَل جغرافیایی 1735شْر هحالت تا ارتفاع 

هتَسط تارًدگی سال .  دقیقِ شوالی قرار دارد55 درجِ ٍ 33شرقی ٍ عرض جغرافیایی 

هیلیوتر تیشتریي ٍ  416 تا 71-72هیلیوتر هی تاشد کِ سال زراعی  1/251زراعی هحالت

.  هیلی هتر کوتریي تارًدگی سالیاًِ را دارًد1/105  تا86-87سال زراعی

 ٍ هتَسط 0/29 تا  تیر  کِ هتَسط گرهتریي هاُ سال9/15هتَسط دهای ساالًِ هحالت 

 هحالت  هتَسط رطَتت ساالًِ.هی تاشد درجِ ساًتی گراد 6/2  دی تاسردتریي هاُ سال

 26 تا هیاًگیي هاُ هرداددرصد هرطَتتریي هاُ ٍ  60 تا هیاًگیي تْوي درصد است کِ هاُ 42

 غرتی هی تاشد ٍ تیشتریي جٌَب هحالتتاد غالة . درصد ذشکتریي هاُ سال هی تاشد

 گسارش شدُ است1386 اسفٌد کیلَهتر در ساعت در 68سرعت تاد ٍزیدُ شدُ تِ هیساى 

اقلین شْر هحالت تر اساس رٍش دٍهارتي ذشک ٍ رٍش آهثرشُ ذشک ٍ سرد هی 

. تاشد

 

 

 

 

 

 

 



شْرظتاى خٌذاب 

 49 هتر از سطح دریا ٍ طَل جغرافیای1742شْر ذٌداب هرکسشْرستاى ذٌداب تا ارتفاع، 

 دقیقِ شوالی قرار دارد هتَسط 24 درجِ ٍ 34دقیقِ شرقی ٍ عرض جغرافیائی 12درجِ ٍ 

  تا هقدار70-71هیلیوتر ٍ تیشتریي تارًدگی در سال  4/297 تارًدگی سال زراعی ذٌداب

.   هیلی هتر هی تاشد 5/92تا هقدار  77-78ٍ کوتریي هقدار تارًدگی در سال زراعی 5/467

 1/25 کِ هاُ هراد تا هیاًگیي درجِ ساًتیگراد هیثاشد 8/12هتَسط دهای سالیاًِ ذٌداب 

. درجِ ساًتی گراد سردتریي هاُ سال هی تاشد  8/0 درجِ ساًتیگراد ٍ هاُ تْوي تا هیاًگیي

هرطَتتریي % 68 هی تاشد کِ هاّْای تْوي تا هیاًگیي %49هتَسط رطَتت شْر ذٌداب 

.  درصد ذشکتریي هاُ سال هی تاشد  33هاُ ٍ هاُ تیر تا هیاًگیي 

دُ شدُ است تِ یتاد غالة ذٌداب غرتی ٍ جٌَب غرتی هی تاشد ٍ تیشتریي سرعت تاد ٍز

  . گسارش شدُ است1387فرٍردیي  ٍ 1386اسفٌد  کیلَهتر در ساعت در87هیساى 

 ذشک ٍ طثقِ تٌدی آهثرشُ ذشک ٍ سرد  ًیوِهارتيٍاقلین ذٌداب تراساس طثقِ تٌدی د

  .هی تاشد

 

 

 

 

 

 



شْرظتاى شازًذ 

هتر از سطح دریا ٍ طَل جغرافیایی 1918شْر شازًد هرکس شْرستاى شازًد تا ارتفاع 

.  دقیقِ شوالی قرار دارد56 درجِ ٍ 33دقیقِ شرقی ٍ عرض جغرافیایی 25درجِ ٍ 49

 تا 70-71هیلی هتر هی تاشد کِ سال زراعی  7/475  شازًدهتَسط تارًدگی سال زراعی

 هیلی هتر کوتریي 3/267  تا77-78 هیلی هتر ٍ سال زراعی 5/726تیشتریي هقدار تارًدگی

. هیساى تارًدگی سالیاًِ را دارًد

هرداد تا تیر ٍ  ّای درجِ ساًتیگراد هی تاشد کِ ها1/12ُ هتَسط ساالًِ دهای شازًد

درجِ ساًتی -  1/0ى درجِ ساًتی گراد گرهتریي هاُ ٍ هاُ تْوي تا هیاًگی 9/23هیاًگیي 

. گراد سردتریي هاُ سال هی تاشد

 درصد 64درصد هی تاشد کِ هاُ تْوي تا هیاًگیي  43هتَسط رطَتت سالیاًِ شازًد 

تاد . درصد ذشکتریي هاُ سال هی تاشد 24 هرداد تا هیاًگیي ّای تیر ٍهرطَتتریي هاُ ٍ هاُ

 کیلَهتر در ساعت 83غرتی ٍ تیشتریي سرعت تاد ثثت شدُ حدٍد  ٍ  غرتی جٌَبغالة شازًد

. گسارش شدُ است 1390 هاُ فرٍردیيدر

ٍ تر اساس رٍش آهثرشُ ًیوِ هرطَب ٍ هدیتراًِ ای اقلین شازًد تر اساس رٍش دٍهارتي 

 .سرد هی تاشد

 

 

 



 آشتیاىشْرظتاى 

 50هتر از سطح دریا ٍ طَل جغرافیایی  2097  تا ارتفاع آشتیاى هرکس شْرستاى آشتیاىشْر 

.  دقیقِ شوالی قرار دارد 41 درجِ ٍ 34درجِ شرقی ٍ عرض جغرافیایی 

 تا 73-74هیلی هتر هی تاشد کِ سال زراعی  9/257آشتیاى هتَسط تارًدگی سال زراعی 

 هیلی هتر کوتریي 5/126  تا86-87هیلی هتر ٍ سال زراعی  4/429تیشتریي هقدار تارًدگی

. هیساى تارًدگی سالیاًِ را دارًد

 7/24تا هیاًگیي تیر  درجِ ساًتیگراد هی تاشد کِ هاُ 8/11آشتیاى هتَسط ساالًِ دهای 

درجِ ساًتی گراد سردتریي -  6/0ى درجِ ساًتی گراد گرهتریي هاُ ٍ هاُ تْوي تا هیاًگی

. هاُ سال هی تاشد

درصد  64درصد هی تاشد کِ هاُ تْوي تا هیاًگیي  46 آشتیاىهتَسط رطَتت سالیاًِ 

 آشتیاىتاد غالة . درصد ذشکتریي هاُ سال هی تاشد 27 تا هیاًگیي  تیرهرطَتتریي هاُ ٍ هاُ

 کیلَهتر در ساعت در 60غرتی ٍ تیشتریي سرعت تاد ثثت شدُ حدٍد ٍ  غرتی  جٌَب

آهار تلٌدهدت آشتیاى تا تَجِ تِ تارید تاسیس ).گسارش شدُ است 1390اردیثْشت  هاُ 

 (ایستگاُ کن هی تاشد

 ٍ سرد ذشک ٍ تر اساس رٍش آهثرشُ ًیوِ ذشک تر اساس رٍش دٍهارتي  آشتیاىاقلین

 .هی تاشد

 

 



 غرق آبادشْرظتاى 

هتر از سطح دریا ٍ طَل  1590ارتفاع،   تاغرق آتادهرکسشْرستاى غرقآتاد شْر 

 دقیقِ شوالی قرار 06 درجِ ٍ 35دقیقِ شرقی ٍ عرض جغرافیائی  49درجِ ٍ  49جغرافیای

 هیلیوتر ٍ تیشتریي تارًدگی در سال 6/275 غرقآتاد هتَسط تارًدگی سال زراعی .دارد

 7/181 تا هقدار 86-87 ٍ کوتریي هقدار تارًدگی در سال زراعی 4/362 تا هقدار 86-85

.  هیلی هتر هی تاشد

 7/26 تا هیاًگیي تیر درجِ ساًتی گراد هی تاشد کِ هاُ 6/13 غرقآتادهتَسط دهای سالیاًِ 

درجِ ساًتی گراد سردتریي هاُ سال  1/1 تا هیاًگیي تْويٍ هاُ گرهتریي درجِ ساًتی گراد 

.  هی تاشد 

هرطَتتریي هاُ ٍ % 65 تا هیاًگیي  تْويهی تاشد کِ هاُ% 43 غرقآتادهتَسط رطَتت شْر 

 ٍ غرتی غرقآتادتاد غالة .  ذشکتریي هاُ سال هی تاشد%23 تا هیاًگیي  ٍ هردادتیرّای هاُ

 کیلَهتر در 101دُ شدُ است تِ هیساى ی هی تاشد ٍ تیشتریي سرعت تاد ٍزیشوال غرب

.  گسارش شدُ است1385 تْوي ساعت در هاُ

 ذشک ٍسردذشک ٍ طثقِ تٌدی آهثرشُ ًیوِ هارتي ٍ تراساس طثقِ تٌدی دغرقآتاد اقلین 

  .هی تاشد

 



 درجِ ساًتی گراد هی تاشد کِ هاُ هرداد تا هیاًگیي 9/11هتَسط ساالًِ دهای شازًد

درجِ ساًتی گراد -2/1درجِ ساًتی گراد گرهتریي هاُ ٍ هاُ تْوي تا هیاًگیي 9/23

. سردتریي هاُ سال هی تاشد

 درصد 61در صد هی تاشد کِ هاُ تْوي تا هیاًگیي 40هتَسط رطَتت سالیاًِ شازًد 

تاد غالة شازًد . درصد ذشکتریي هاُ سال هی تاشد21هرطَتتریي هاُ ٍ هاُ هرداد تا هیاًگیي 

 کیلَهتر در ساعت 90غرتی ٍ تیشتریي سرعت تاد ثثت شدُ حدٍد  ( درج270ِ)شوال غرتی 

. در اردیثْشت  ٍ آتاى ٍذرداد هاُ گسارش شدُ است

اقلین شازًد تر اساس رٍش دٍهارتي ًیوِ هرطَب ٍ تر اساس رٍش آهثرشُ ًیوِ هرطَب ٍ 

 .سرد هی تاشد

هشخصِ ّای دهایي ظاالًِ در هٌاطك هختلف اظتاى هرکسی   
ًام 

ایعتگاُ 

هتَظط 

حذالل دها 

هتَظط 

حذاکثر دها 

هتَظط 

ظاالًِ 

حذالل 

هطلك دها 

حذاکثر 

هطلك دها 

شرٍع دٍرُ 

آهاری 

 1339 44- 5/30 9/13 7/20 9/6اراک 

 1340 47- 15 2/18 24 12ساٍُ 

 1379 5/39- 5/23 3/13 4/19 1/6تفرش 

 1379 2/39- 2/24 2/13 21 7ذویي 

 1383 2/42- 18 4/15 3/24 6/9هحالت 

 1382 8/41- 21 2/15 4/23 8/8دلیجاى 

 1381 6/38- 29 7/12 5/20 9/4کویجاى 

 1384 6/37- 25 1/13 2/21 8/6رازقاى 

 1349 2/45- 31 8/12 6/21 6/4ذٌداب 

 1363 42- 30 7/12 8/20 7/4هیالجرد 

شوس 

آتاد 

1/3 8/17 4/10 5/34 -39 1333 

 1344 43- 33 9/11 4/19 9/3شازًد 



 1346 4/39- 25 7/10 7/16 6/4دٍزج 

 

 

 

ًَع اللین شْرّای هختلف اظتاى هرکسی بر اظاض آهبرشُ 

 
ًام 

ایعتگاُ 

دٍزج دلیجاى هحالت خویي تفرغ ظاٍُ اران 

ًَع 

اللین 

ذشک سرد ذشک سرد ذشک سرد ذشک سرد ذشک سرد هعتدل ًین ذشک سرد 

 شازًذ شوط آباد هیالجرد خٌذاب رازلاى کویجاى ًام ایستگاُ 

ًَع 

اللین 

ًیوِ هرطَب ذشک سرد ذشک سرد ذشک سرد ذشک سرد ذشک سرد 

سرد 

 

 

 

 

 


