
 محالت ایستگاه

 محالت یکی از شهرستان های استان مرکزی از شمال 

 به شهرستان قم، از شمال باختری به شهرستان تفرش، 

 از خاور به  از باختر به شهرستان های اراک و خمین، 

 شهرستان دلیجان، از جنوب به شهرستان گلپایگان و از 

 شود. جنوب خاوری به بخش میمه اصفهان محدود می

 درجه 05مرکز شهرستان محالت از نظر جغرافیایی در  

 دقیقه ی 05درجه و  33دقیقه درازای خاوری و  72و  

 متری از سطح دریا واقع 0205پهنای شمالی و ارتفاع  

 شده است. شهرستان محالت دارای یک بخش مرکزی 

 است. آب و هوای این منطقه معتدل و خشک بوده و  

 قمرود مهم ترین رودخانه آن است. این شهرستان از 

 کیلومتر در جنوب  72طریق جاده آسفالته به درازای 

 50از سمت جنوب باختری از طریق جاده آسفالته به مسافت .قم ( واقع گردیده است –باختری شهر دلیجان )جاده اصفهان 

های طبیعی  این منطقه وجود آب از سرچشمه به وجود آمدن  انگیزه .کیلومتر به گلپایگان مرتبط می شود 20کیلومتر به خمین و 

 های محله وجود دلیل به شده نامیده محالت شهر این که این علت شود می گفته است که مظهر آن در شمال شهر محالت است.

یابد و از این رو از  ها پرورش می در این شهرستان انواع متعدد و زیبایی از گل اند نداشته تجانس دیگر یک با که بوده مختلفی

معدنی متعدد ساالنه پذیرای گرم محالت هم چنین به دلیل وجود چشمه های آب  .های مهم پروش گل در ایران است قطب

عی نیم ور، مجتمع آب درمانی و های سنگی خورهه، آتشکده آتشکوه، سرچشمه، یخچال طبی مهمانان بسیار زیادی است. ستون

اقلیم شهر  ر می آیند.های شهرستان محالت به شما های پرورش گل در این منطقه از جمله دیدنی گرم محالت و انواع باغ آب

 محالت بر اساس روش دومارتن خشک و روش آمبرژه خشک و سرد می باشد.



 :محالتایستگاه  مشخصات جغرافیایی

 1821ارتفاع از سطح دریا:             33   05عرض جغرافیایی:        05  82طول جغرافیایی: 

 ساعته 18ساعت فعالیت ایستگاه:       MAAMکد متار ایستگاه:        55201کد سینوپتیک ایستگاه:

 جنب مسکن مهرنوع ایستگاه: سینوپتیک تکمیلی         موقعیت ایستگاه:         0/8/1321سال تاسیس: 

                      53805555تلفن:  32210-133آدرس: محالت، بلوار شهید چمران نرسیده به میدان امام علی)ع( جنب پمپ گاز  کد پستی: 

 mahalatmet@yahoo.comپست الکترونیک:    53805030فاکس:                               

 محالتخالصه اطالعات اقلیمی ایستگاه هواشناسی  

 میلی متر 6101 میانگین تبخیر ساالنه میلی متر 642 زراعی  میانگین بارندگی ساالنه

 میلی متر در مرداد 833 حداکثر تبخیر ماهیانه میلی متر 20 ساعته 64حداکثر بارش 

میانگین تعداد روزهای بارندگی 

 میلی متر 10بیش از 
 درجه سانتیگراد -2/11 حداقل دمای مطلق روز 10

میانگین تعداد روزهای همراه با 

 بارندگی
 درجه سانتیگراد 4/46 حداکثر دمای مطلق روز 48

 درجه سانتیگراد 2/66 میانگین دمای حداکثر 4/641 حداکثر بارندگی ساالنه

 درجه سانتیگراد 8/9 میانگین دمای حداقل 4/163 حداقل بارندگی ساالنه

 حداکثر بارندگی ماهانه
در فروردین سال  3/31

31 
 درجه سانتیگراد 9/15 میانگین دمای ساالنه

 غربی جنوب باد غالب
اختالف ماکزیمم مینیم 

 (DTRدما )
 درجه سانتیگراد 8/18

 درجه سانتیگراد 5/9 انحراف معیار دما کیلومتر بر ساعت 166 حداکثر سرعت باد به وقوع پیوسته

 درصد 11 غالب در سالسهم باد 
میانگین دمای گرمترین 

 ماه

درجه سانتیگراد در  3/63

 تیرماه

 میانگین سردترین ماه درصد 12 سهم باد آرام در طول سال
درجه سانتیگراد در  6/6

 دی ماه

 خشک سرد نوع اقلیم )آمبرژه( درصد 55 میانگین رطوبت در زمستان



 اوایل خرداد دوره خشکیشروع  درصد 61 میانگین رطوبت در تابستان

 آبان( -روز )خرداد 150 طول دوره خشکی درصد 46 میانگین رطوبت ساالنه

 اوایل آبان پایان دوره خشکی درصد 59 میانگین ماکزیمم رطوبت

 درصد 66 میانگین مینیمم رطوبت
حداقل ساعت آفتابی 

 ساالنه
 33ساعت در سال 6946

 مرطوب ترین ماه
 در درصد 21

 دی

میانگین ساعت آفتابی 

 ماهانه
 ساعت 1/659

 درصد در مرداد 65 خشک ترین ماه
حداکثر مطلق ساعت 

 آفتابی
3/16 

 هکتوپاسکال 365 حداقل فشار مطلق
حداکثر ساعت آفتابی 

 ماهانه
 ساعت در خرداد 1/842

 حداکثر فشار مطلق
343 

 هکتوپاسکال

حداکثر ساعت آفتابی 

 ساالنه
 34ساعت در سال  8861

 میانگین فشار ساالنه
386 

 هکتوپاسکال

حداقل ساعت آفتابی 

 ماهانه

 ساعت در آبان 19532

 ماه

 


