
  غرق آباد ایستگاه

 نوبران بخش در و ساوه شهرستان در آباد غَرق شهر

  کیلومتری ۵۵ فاصله در.  دارد قرار شهرستان این 

  وهوایی آب دارای و شده واقع همدان به ساوه جاده

   ای گونه به شهرستان این. است مطبوع و معتدل

 شاهد اوقات تمام تقریبا که گرفته قرار کوهها میان در

 توپوگرافی لحاظ به آباد غرق. باشد می باد وزش 

 طرفی از و دارد قرار آن اطراف در که ناهمواریهایی و 

  و ساوه پست منطقه حدواسط در گیری قرار 

  باشد می باد وزش دارای همواره همدان ارتفاعات

 از استفاده سنجی پتانسیل درخصوص که طلبد می و

 همچون تا گیرد انجام مطالعاتی منطقه این در باد انرژی 

  نعمت این بادیاز های توربین نسب با بینالود و منجیل 

 .باشد می سرد و خشک آمبرژه بندی طبقه و خشک دمارتن بندی طبقه براساس آباد غرق اقلیم.شود استفاده خدادادی 
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 غرق آبادخالصه اطالعات اقلیمی ایستگاه هواشناسی  

 میلی متر 1112 تبخیر ساالنهمیانگین  میلی متر 8/172 زراعی  میانگین بارندگی ساالنه

 حداکثر تبخیر ماهیانه میلی متر 6/77 ساعته 12حداکثر بارش 
میلی متر در  2/272

 مرداد

میانگین تعداد روزهای بارندگی 

 میلی متر 22بیش از 
 درجه سانتیگراد -2/11 حداقل دمای مطلق روز 8

میانگین تعداد روزهای همراه با 

 بارندگی
 درجه سانتیگراد 22 دمای مطلقحداکثر  روز 88

 درجه سانتیگراد 8/21 میانگین دمای حداکثر میلی متر 2/761 حداکثر بارندگی ساالنه

 درجه سانتیگراد 6/6 میانگین دمای حداقل میلی متر 7/282 حداقل بارندگی ساالنه

 سانتیگراددرجه  1/27 میانگین دمای ساالنه میلی متر 6/227 حداکثر بارندگی ماهانه

 غربی باد غالب
اختالف ماکزیمم مینیم 

 (DTRدما )

 درجه سانتیگراد 7/27

 

 درجه سانتیگراد 7/22 انحراف معیار دما کیلومتر بر ساعت 222 حداکثر سرعت باد به وقوع پیوسته

 درصد 12 سهم باد غالب در سال
میانگین دمای گرمترین 

 ماه

درجه سانتیگراد در  2/16

 تیرماه



 میانگین سردترین ماه درصد 2 باد آرام در طول سالسهم 
درجه سانتیگراد در  -1/2

 دی ماه

 خشک  و سرد نوع اقلیم )آمبرژه( درصد 81 میانگین رطوبت در زمستان

 اوایل خرداد شروع دوره خشکی درصد 18 میانگین رطوبت در تابستان

 آبان( -)خردادروز  282 طول دوره خشکی درصد 21 میانگین رطوبت ساالنه

 اوایل آبان پایان دوره خشکی درصد 81 میانگین ماکزیمم رطوبت

 درصد 18 میانگین مینیمم رطوبت

حداقل ساعت آفتابی 

 ساالنه

 

ساعت در  2/1762

 88سال

 مرطوب ترین ماه
 درصد 67

 دی و بهمن

میانگین ساعت آفتابی 

 ماهانه
 ساعت 2/121

 درصد در مرداد 17 خشک ترین ماه
حداکثر مطلق ساعت 

 آفتابی
1/27 

 هکتوپاسکال 6/812 حداقل فشار مطلق
حداکثر ساعت آفتابی 

 ماهانه

ساعت در مرداد  6/778

 ماه

 هکتوپاسکال 1/887 حداکثر فشار مطلق
حداکثر ساعت آفتابی 

 ساالنه
 ساعت 7281

 هکتوپاسکال 1/821 میانگین فشار ساالنه
حداقل ساعت آفتابی 

 ماهانه
 در دی ماهساعت  287

 


