ایستگاه تفرش
تفرش در شمال وشمال غربی به شهرستانهای
فراهان و آشتیان و جنوب غربی ساوه واقع شده
و مرکز آن شهر تفرش است .از شمال به ساوه،
از جنوب و مغرب به اراک ،از شرق به قم محدود
و مساحت آن حدود  ۲۹۷۲کیلومتر مربع است.
شهر تفرش در منطقه ای محصور بین کوهها میباشد
که از طریق گردنه گیان و نقره کمر به سایر راههای
ایران متصل است .تفرش قدیم از دو منطقه فم و
طرخوران تشکیل شده و حول همین دو منطقه بسط
و گسترش یافته وهرمنطقه نیز شامل چند محله میباشد که برخی ازآنها هنوز بافت قدیمی خود را حفظ کرده اند تفرش به لحاظ
دارا بودن آب وهوای کوهستانی در فصل گرما آب و هوای بسیار مطبوع و خنکی دارد که بهمراه جاذبه های طبیعی و تاریخی و
امامزاده های متعدد همه ساله پذیرای انبوه مسافران از اقصی نقاط ایران میباشد .اقلیم تفرش بر اساس روش دومارتن نیمه خشک
و بر اساس روش آمبرژه نیمه خشک و سرد می باشد.

مشخصات جغرافیایی ایستگاه تفرش:
طول جغرافیایی01 10 :
کد سینوپتیک ایستگاه88118:

عرض جغرافیایی41 10 :
کد متار ایستگاهMAAT :

ارتفاع از سطح دریا0891 :
ساعت فعالیت ایستگاه 01 :ساعته

سال تاسیس0439 :

نوع ایستگاه :سینوپتیک تکمیلی

موقعیت ایستگاه :ابتدای جاده تهران

آدرس :تفرش میدان شیخ طبرسی جنب پارک قوری ،کد پستی 48009-99800 :تلفکس48113999 :
الکترونیکtafreshmet@yahoo.com :

خالصه اطالعات اقلیمی ایستگاه هواشناسی تفرش
میانگین بارندگی ساالنه زراعی

 414/4میلی متر

میانگین تبخیر ساالنه

حداکثر بارش  24ساعته

 121/4میلی متر

حداکثر تبخیر ماهیانه

 8روز

حداقل دمای مطلق

 -20/5درجه سانتیگراد

 14روز

حداکثر دمای مطلق

 48درجه سانتیگراد

حداکثر بارندگی ساالنه

 414میلی متر

میانگین دمای حداکثر

 18/2درجه سانتیگراد

حداقل بارندگی ساالنه

 118میلی متر

میانگین دمای حداقل

 7/4درجه سانتیگراد

حداکثر بارندگی ماهانه

 117/5میلی متر

میانگین دمای ساالنه

 14/4درجه سانتیگراد

باد غالب

جنوب شرقی

اختالف ماکزیمم مینیم

 10/7درجه سانتیگراد

میانگین تعداد روزهای بارندگی
بیش از  10میلی متر
میانگین تعداد روزهای همراه با
بارندگی

دما ()DTR

 1892/2میلی متر
 408/2میلی متر در
مرداد

پست

انحراف معیار دما

 10/7درجه سانتیگراد

حداکثر سرعت باد به وقوع پیوسته

 81کیلومتر بر ساعت

میانگین دمای گرمترین

 21/5درجه سانتیگراد در

ماه

مردادماه

سهم باد غالب در سال

 8درصد

سهم باد آرام در طول سال

 42درصد

میانگین سردترین ماه

میانگین رطوبت در زمستان

 58درصد

نوع اقلیم (آمبرژه)

نیمه خشک و سرد

میانگین رطوبت در تابستان

 27درصد

شروع دوره خشکی

اوایل خرداد

میانگین رطوبت ساالنه

 44درصد

طول دوره خشکی

 150روز (خرداد -آبان)

میانگین ماکزیمم رطوبت

 57درصد

پایان دوره خشکی

اوایل آبان

میانگین مینیمم رطوبت

 41درصد

ساالنه

 12درصد

میانگین ساعت آفتابی

دی

ماهانه

حداقل ساعت آفتابی

مرطوب ترین ماه
خشک ترین ماه

 21درصد در مرداد

حداقل فشار مطلق

 914/8هکتوپاسکال

حداکثر فشار مطلق

 791/1هکتوپاسکال

میانگین فشار ساالنه

 902/1هکتوپاسکال

حداکثر مطلق ساعت
آفتابی

 1درجه سانتیگراد در
دی ماه

 2704/5ساعت در
سال99
 247/1ساعت
12/9

حداکثر ساعت آفتابی

 440/1ساعت در مرداد

ماهانه

ماه

حداکثر ساعت آفتابی
ساالنه

 4147/1ساعت

حداقل ساعت آفتابی

 149/7ساعت در آذر

ماهانه

ماه

