ایستگاه شازند
شهرستان شازند از شهرستان های استان مركزی
است كه ازشمال به شهرستان اراك ،از جنوب به
بخش مومن آباد (استان لرستان) ،از شرق به
شهرستان محالت و از غرب به شهرستان بروجرد
(استان لرستان) محدود است.شازند در انتهای
دشت شازند قرار دارد كه به واسطه موقعيت
خاص طبيعی خود چشمه ها و رودهای فراوانی
در آن روان است .آب و هوای نيمه مرطوب
و سرد است.شهرستان شازند در منطقه ای
كوهستانی وسيعی با رودها و جويبارها قرار گرفته
و در بعضی مواقع دره های نسبتا" وسيع و
حاصلخيز ميان كوهی آن را بارور می كنند.
كوههای اين منطقه نسبتا" مرتفع و قلل معروف آن عبارتند از  :كوه دو توره با ارتفاع  2333متر ،كوه لوزدر با ارتفاع  3492متری
و قلعه شهباز و با ارتفاع  2323متر می باشند .رودهای مهم منطقه عبارتند از  :رود دائمی و پر آب قره چای ( شراء) ورودهای
تيره ،كله رود مهاجران.اقليم شازند بر اساس روش دومارتن نيمه مرطوب و بر اساس روش آمبرژه نيمه مرطوب و سرد می باشد

مشخصات جغرافیایی ایستگاه شازند:
طول جغرافیایی94 52 :
کد سینوپتیک ایستگاه44999:

عرض جغرافیایی33 25 :
کد متار ایستگاهMAAS :

ارتفاع از سطح دریا9493 :
ساعت فعالیت ایستگاه 95 :ساعته

سال تاسیس9331 :

نوع ایستگاه :سینوپتیک تکمیلی

موقعیت ایستگاه :ابتدای جاده اراک

آدرس :شازند،پائین تر از پمپ بنزین جنب باربری فرهاد کد پستی :تلفن 33551559 :فاکس33551553 :
پست الکترونیکshazandmet@yahoo.com :

خالصه اطالعات اقلیمی ایستگاه هواشناسی شازند
میانگین بارندگی ساالنه زراعی

 174/7میلی متر

میانگین تبخیر ساالنه

 4611میلی متر

حداکثر بارش  41ساعته

 77میلی متر

حداکثر تبخیر ماهیانه

 411میلی متر در مرداد

 41روز

حداقل دمای مطلق

 -44درجه سانتیگراد

 41روز

حداکثر دمای مطلق

 43درجه سانتیگراد

حداکثر بارندگی ساالنه

 741/4میلی متر

میانگین دمای حداکثر

 43/1درجه سانتیگراد

حداقل بارندگی ساالنه

 417/4میلی متر

میانگین دمای حداقل

 1/6درجه سانتیگراد

حداکثر بارندگی ماهانه

 416میلی متر

میانگین دمای ساالنه

 44/4درجه سانتیگراد

باد غالب

جنوب غرب

اختالف ماکزیمم مینیم

 44/4درجه سانتیگراد

حداکثر سرعت باد به وقوع پیوسته

 31کیلومتر بر ساعت

میانگین تعداد روزهای بارندگی
بیش از  41میلی متر
میانگین تعداد روزهای همراه با
بارندگی

دما ()DTR
انحراف معیار دما

 3/1درجه سانتیگراد

میانگین دمای گرمترین

 44/3درجه سانتیگراد در

ماه

تیرماه

سهم باد غالب در سال

 44درصد

سهم باد آرام در طول سال

 44درصد

میانگین سردترین ماه

میانگین رطوبت در زمستان

 14درصد

نوع اقلیم (آمبرژه)

نیمه مرطوب و سرد

میانگین رطوبت در تابستان

 44درصد

شروع دوره خشکی

اوایل خرداد

میانگین رطوبت ساالنه

 14درصد

طول دوره خشکی

 441روز (خرداد -آبان)

میانگین ماکزیمم رطوبت

 47درصد

پایان دوره خشکی

اوایل آبان

میانگین مینیمم رطوبت

 43درصد

ساالنه

 14درصد

میانگین ساعت آفتابی

دی و بهمن

ماهانه

 1/4درجه سانتیگراد در
دی ماه

حداقل ساعت آفتابی

مرطوب ترین ماه
خشک ترین ماه

 41درصد در مرداد

حداقل فشار مطلق

 737/4هکتوپاسکال

حداکثر فشار مطلق

 644/1هکتوپاسکال

میانگین فشار ساالنه

 641/6هکتوپاسکال

حداکثر مطلق ساعت
آفتابی
حداکثر ساعت آفتابی
ماهانه
حداکثر ساعت آفتابی
ساالنه

 4747ساعت در سال66

 443ساعت
44/6
 443ساعت در تیر ماه
 4144ساعت

حداقل ساعت آفتابی

 471/4ساعت در آذر

ماهانه

ماه

