ایستگاه ساوه
این شهرستان به مساحت  5588كیلومتر مربع
(معادل  03درصد مساحت كل استان مركزی) در
شمال استان مركزی قرار گرفته است كه بدین
ترتیب وسیع ترین شهرستان استان مركزی به شمار
می آید  .این شهرستان از شمال وشمال غرب به
كرج و قزوین ،شمال شرقی به شهریار ،جنوب شرق
به قم از جنوب به تفرش و از غرب به همدان
محدود می گردد  .مركز آن شهر ساوه ،در ارتفاع
 998متری از سطح دریا قرار گرفته است و با
مركز استان (اراك)  281كیلومتر فاصله دارد.
اقلیم ساوه براساس طبقه بندی دمارتن خشک و طبقه بندی آمبرژه خشک معتدل می باشد.

مشخصات جغرافیایی ایستگاه ساوه:
طول جغرافیایی31 01 :

عرض جغرافیایی53 15 :

ارتفاع از سطح دریا0011 :

ساعت فعالیت ایستگاه 00 :ساعته کد متار ایستگاه OIIV:کد سینوپتیک77590:
سال تاسیس0591 :

نوع ایستگاه :سینوپتیک تکمیلی

موقعیت ایستگاه:ابتدای جاده قدیم تهران

آدرس :ساوه ،کیلومتر  3جاده قدیم تهران کد پستی 57037-05000 :تلفکس70700971 :

پست الکترونیکsavehmet@yahoo.com :

خالصه اطالعات اقلیمی ایستگاه هواشناسی ساوه
میانگین بارندگی ساالنه زراعی

 191/1میلی متر

میانگین تبخیر ساالنه

حداکثر بارش  71ساعته

 21/1میلی متر

حداکثر تبخیر ماهیانه

 2روز

حداقل دمای مطلق

 -12درجه سانتیگراد

 19روز

حداکثر دمای مطلق

 14/8درجه سانتیگراد

حداکثر بارندگی ساالنه

 721/1میلی متر

میانگین دمای حداکثر

 71/1درجه سانتیگراد

حداقل بارندگی ساالنه

 26/6میلی متر

میانگین دمای حداقل

 17/1درجه سانتیگراد

حداکثر بارندگی ماهانه

 114/2میلی متر

میانگین دمای ساالنه

 18/1درجه سانتیگراد

میانگین تعداد روزهای بارندگی
بیش از  11میلی متر
میانگین تعداد روزهای همراه با
بارندگی

 7272میلی متر
 128/8میلی متر در
مرداد

اختالف ماکزیمم مینیم

 11/8درجه سانتیگراد

باد غالب

شمال غربی

حداکثر سرعت باد به وقوع پیوسته

111کیلومتر بر ساعت

سهم باد غالب در سال

 8درصد

سهم باد آرام در طول سال

 46درصد

میانگین سردترین ماه

میانگین رطوبت در زمستان

 24درصد

نوع اقلیم (آمبرژه)

خشک و معتدل

میانگین رطوبت در تابستان

 76درصد

شروع دوره خشکی

اوایل خرداد

میانگین رطوبت ساالنه

 49درصد

طول دوره خشکی

 121روز (خرداد -آبان)

میانگین ماکزیمم رطوبت

 27درصد

پایان دوره خشکی

اوایل آبان

میانگین مینیمم رطوبت

 76درصد

مرطوب ترین ماه

 28درصد آذر و دی

خشک ترین ماه

دما ()DTR
انحراف معیار دما

 11/1درجه سانتیگراد

میانگین دمای گرمترین

 41/2درجه سانتیگراد در

ماه

مردادماه

حداقل ساعت آفتابی
ساالنه
میانگین ساعت آفتابی
ماهانه

 72درصد در خرداد و

حداکثر مطلق ساعت

تیر

آفتابی

حداقل فشار مطلق

 826هکتوپاسکال

حداکثر فشار مطلق

 916/9هکتوپاسکال

میانگین فشار ساالنه

 889/7هکتوپاسکال

حداکثر ساعت آفتابی
ماهانه
حداکثر ساعت آفتابی
ساالنه
حداقل ساعت آفتابی
ماهانه

1/9درجه سانتیگراد در
دی ماه

 7862ساعت در سال88
 729/8ساعت
 17/9ساعت
 421/2ساعت در تیر ماه
 4767ساعت
 124ساعت در آذر ماه

