
 دلیجان ایستگاه

  مرکز و مرکزی استان شهرهای از یکی دلیجان

 استان شرقی جنوب در که است دلیجان شهرستان

 این مرکز عنوان به دلیجان شهر.است گرفته قرار 

 دریا سطح از متری ۰۳۵۱ ارتفاع در شهرستان 

  قم استان به شمال از شهرستان این دارد قرار 

  شهرستان به شرق از و اصفهان استان به جنوب از و

  بوده همسایه محالت شهرستان به غرب از و کاشان

  در که باشد می مربع کیلومتر ۰۰۱۱ آن مساحت و

 را به خود اختصاص  استان مساحت از ٪ ۱/4 حد

 هوایی و آب قلمرو در دلیجان داده است.شهرستان

 دلیجان شهر یعنی آن مرکز و دارد قرار خشک نیمه 

  گرم نسبتاً تابستانهای و سرد زمستانهای دارای 

 است. دلیجان یکی از کمتر بارش ترین شهرهای 

 .باشد می سرد و خشک آمبرژه روش و خشک مارتن دو روش اساس بر دلیجان شهر اقلیم استان مرکزی به حساب می آید.
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 دلیجانخالصه اطالعات اقلیمی ایستگاه هواشناسی  

 میلی متر 4444 میانگین تبخیر ساالنه میلی متر 4/871 زراعی  میانگین بارندگی ساالنه

 میلی متر در مرداد 478 حداکثر تبخیر ماهیانه میلی متر 5/43 ساعته 44حداکثر بارش 

میانگین تعداد روزهای بارندگی 

 میلی متر 83بیش از 
 درجه سانتیگراد -4/48 حداقل دمای مطلق روز 4

میانگین تعداد روزهای همراه با 

 بارندگی
 درجه سانتیگراد 1/44 حداکثر دمای مطلق روز 55

 درجه سانتیگراد 8/44 میانگین دمای حداکثر 5/415 حداکثر بارندگی ساالنه

 درجه سانتیگراد 9 میانگین دمای حداقل 5/11 حداقل بارندگی ساالنه

 حداکثر بارندگی ماهانه
در فروردین سال  7/847

18 
 درجه سانتیگراد 8/85 میانگین دمای ساالنه

 شمال غربی باد غالب
اختالف ماکزیمم مینیم 

 (DTRدما )
 درجه سانتیگراد 8/84

 درجه سانتیگراد 4/84 انحراف معیار دما کیلومتر بر ساعت 844 حداکثر سرعت باد به وقوع پیوسته

 درصد 85 سهم باد غالب در سال
میانگین دمای گرمترین 

 ماه

درجه سانتیگراد در  4/49

 تیرماه



 میانگین سردترین ماه درصد 81 آرام در طول سالسهم باد 
درجه سانتیگراد در  4/4

 دی ماه

 خشک سرد نوع اقلیم )آمبرژه( درصد 54 میانگین رطوبت در زمستان

 اوایل خرداد شروع دوره خشکی درصد 85 میانگین رطوبت در تابستان

 آبان( -روز )خرداد 853 طول دوره خشکی درصد 49 میانگین رطوبت ساالنه

 اوایل آبان پایان دوره خشکی درصد 55 میانگین ماکزیمم رطوبت

 درصد 44 میانگین مینیمم رطوبت
حداقل ساعت آفتابی 

 ساالنه
 11ساعت در سال 4174

 مرطوب ترین ماه
 درصد 51

 آذر و دی

میانگین ساعت آفتابی 

 ماهانه
 ساعت 4/454

 درصد در مرداد 43 خشک ترین ماه
 حداکثر مطلق ساعت

 آفتابی
9/84 

 هکتوپاسکال 9/144 حداقل فشار مطلق
حداکثر ساعت آفتابی 

 ماهانه
 ساعت در خرداد 5/443

 هکتوپاسکال 5/158 حداکثر فشار مطلق
حداکثر ساعت آفتابی 

 ساالنه
 14ساعت در سال  4451

 هکتوپاسکال 4/141 میانگین فشار ساالنه
حداقل ساعت آفتابی 

 ماهانه
 ساعت در آذر ماه 895

 


