
  خمین ایستگاه

 در که است مرکزی استان شهرهای از یکی خمین

 شهرهای همسایگی در و استان این قسمت ترین جنوبی 

  واقع ازنا و الیگودرز گلپایگان، محالت، اراک، شازند، 

  قرار هموار "نسبتا دشتی در خمین شهرستان. است شده

  .اندگرفته بر در را آن مختلفی کوههای اطراف از که گرفته

  الوند کوه:  از عبارتند شهرستان این ارتفاعات معروفترین

 سلطان بوجه کوه لیس، انگشت کوه متر، 1222 ارتفاع به

  توان می را سواران هفت کوه و ، شنی کوه دز، کوه و 

 خمین شهرستان در سطح در که ای گیاهی پوشش.برد نام

 شکل یک و یکسان تقریبی طور به شود می دیده 

  لحاظ از و بوته "عمدتا منطقه پوشش بیشتر. باشد می 

 .باشد می فقیر مراتع

 معتدل هوای و آب که بطوری است متغیری هوای و آب دارای و پذیرفته تأثیر مختلف اقلیمی ازخصوصیات خمین شهرستان

 زمستان دارای خمین خاطر همین به.  است حاکم آن بر جنوب و مرکز در بیابانی نیمه هوای و آب و غربی شمال در کوهستانی

اقلیم خمین بر اساس روش دومارتن نیمه خشک و بر  .است مختلف نقاط در گرم تا معتدل های تابستان و سرد بسیار تا سرد

 اساس روش آمبرژه خشک و سرد می باشد.
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 خمینخالصه اطالعات اقلیمی ایستگاه هواشناسی  

 میلی متر 6444 میانگین تبخیر ساالنه میلی متر 4/692 زراعی  میانگین بارندگی ساالنه

 میلی متر در مرداد 592 حداکثر تبخیر ماهیانه میلی متر 5/55 ساعته 64حداکثر بارش 

میانگین تعداد روزهای بارندگی 

 میلی متر 41بیش از 
 درجه سانتیگراد -6/64 حداقل دمای مطلق روز 41

میانگین تعداد روزهای همراه با 

 بارندگی
 درجه سانتیگراد 8/41 حداکثر دمای مطلق روز 54

 درجه سانتیگراد 4/64 میانگین دمای حداکثر میلی متر 6/482 حداکثر بارندگی ساالنه

 درجه سانتیگراد 2 حداقلمیانگین دمای  میلی متر 458 حداقل بارندگی ساالنه

 درجه سانتیگراد 2/45 میانگین دمای ساالنه میلی متر 424 حداکثر بارندگی ماهانه

 غرب و جنوب غرب باد غالب
اختالف ماکزیمم مینیم 

 (DTRدما )

 درجه سانتیگراد 4/44

 

 سانتیگراددرجه  5/44 انحراف معیار دما کیلومتر بر ساعت 91 حداکثر سرعت باد به وقوع پیوسته



 درصد 9 سهم باد غالب در سال
میانگین دمای گرمترین 

 ماه

درجه سانتیگراد در  9/65

 تیرماه

 میانگین سردترین ماه درصد 46 سهم باد آرام در طول سال
درجه سانتیگراد در  7/1

 دی ماه

 خشک و سرد نوع اقلیم )آمبرژه( درصد 57 میانگین رطوبت در زمستان

 اوایل خرداد شروع دوره خشکی درصد 62 تابستانمیانگین رطوبت در 

 آبان( -روز )خرداد 451 طول دوره خشکی درصد 46 میانگین رطوبت ساالنه

 اوایل آبان پایان دوره خشکی درصد 59 میانگین ماکزیمم رطوبت

 88ساعت در سال 6945 حداقل ساعت آفتابی ساالنه درصد 62 میانگین مینیمم رطوبت

 مرطوب ترین ماه
 درصد 24

 دی و بهمن

میانگین ساعت آفتابی 

 ماهانه
 ساعت 4/659

 درصد در مرداد 62 خشک ترین ماه
حداکثر مطلق ساعت 

 آفتابی
5/45 

 هکتوپاسکال 5/816 حداقل فشار مطلق
حداکثر ساعت آفتابی 

 ماهانه

ساعت در خرداد  9/547

 ماه

 هکتوپاسکال 4/868 حداکثر فشار مطلق
حداکثر ساعت آفتابی 

 ساالنه
 ساعت 5642

 هکتوپاسکال 8/842 میانگین فشار ساالنه
حداقل ساعت آفتابی 

 ماهانه

ساعت در آذر  5/472

 ماه

 


