
 کمیجان ایستگاه

 و با تفکیک از  1831شهرستان کمیجان در مصوبه سال 

 شهرستان اراک رسماً موجودیت پیدا کرد. این شهرستان 

   86981و عرض شمالی  6:983تا  6:94مابین طول شرقی 

 غربی استان مرکزی واقع شده است. و در شمال 86943تا 

 از ٪4/4کیلومتر مربع مساحت دارد که برابر  1464 

 مساحت استان مرکزی است. از شمال با شهرستان  

 از جنوب با -از شرق با شهرستان تفرش -ساوه 

 مرز است.  شهرستان اراک و از غرب با استان همدان هم 

 از  . ترکی و فارسی زبانهای اصلی مردم منطقه است

 وان به روستاهای تاریخیاین شهرستان می ت روستاهای

 اشاره کرد که در بیست کیلومتری شهر کمیجان "وفس" 

و منطقه سیاحتی  چهرقاندر روستای  غار قلعه جوقدر شمال کمیجان،  غار وردتوان به  قرار دارد. از آثار دیدنی در منطقه می 

اشاره کرد. از دیگر مراکز تفریحی و گردشگری این شهرستان  میالجرددر شهر  قلعه تپه میال جردو تپه معروف و باستانی  وفس

و مناطق  توان به روستای فردغان از بخش بزرگ خنجین اشاره کرد. شرایط آب و هوایی این روستا در استان مرکزی کم نظیر می

های باصفای بسیاری  دیدنی بسیار دارد. امامزاده عبداهلل نیز در این روستا واقع است. این شهرستان دارای مناطق روستایی و دشت

یجان و بسیاری دیگر از مناطق روستایی اشاره نمود. زبان اکثریت مردم شهرستان کم فامرین، آمرهتوان از  است که از آن جمله می

اقلیم شهر کمیجان بر اساس روش دو مارتن نیمه خشک .رایج است زبان تاتی فرک، چهرقان، وفسترکی است اما در روستاهای 

 سرد می باشد.خیلی آمبرژه خشک و  و روش
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 کمیجانخالصه اطالعات اقلیمی ایستگاه هواشناسی 

 میلی متر 2112 میانگین تبخیر ساالنه میلی متر 2/272 زراعی  میانگین بارندگی ساالنه

 حداکثر تبخیر ماهیانه میلی متر 27 ساعته 22حداکثر بارش 
میلی متر در  8/284

 مرداد

میانگین تعداد روزهای بارندگی 

 مترمیلی  14بیش از 
 درجه سانتیگراد -22 حداقل دمای مطلق روز 6

میانگین تعداد روزهای همراه با 

 بارندگی
 درجه سانتیگراد 2/24 حداکثر دمای مطلق روز 5/65

 درجه سانتیگراد 2/24 میانگین دمای حداکثر میلی متر 6/626 حداکثر بارندگی ساالنه



 درجه سانتیگراد 1/5 دمای حداقلمیانگین  میلی متر 2/167 حداقل بارندگی ساالنه

 درجه سانتیگراد 6/12 میانگین دمای ساالنه میلی متر 6/141 حداکثر بارندگی ماهانه

 جنوب شرقی باد غالب
اختالف ماکزیمم مینیم 

 (DTRدما )
 درجه سانتیگراد 1/15

 سانتیگراددرجه  7/2 انحراف معیار دما کیلومتر بر ساعت 27 حداکثر سرعت باد به وقوع پیوسته

 درصد 12 سهم باد غالب در سال
میانگین دمای گرمترین 

 ماه

درجه سانتیگراد در  6/26

 تیرماه

 میانگین سردترین ماه درصد 25 سهم باد آرام در طول سال
درجه سانتیگراد در  -6/1

 دی ماه

 خشک سرد نوع اقلیم )آمبرژه( درصد 67 میانگین رطوبت در زمستان

 اوایل خرداد شروع دوره خشکی درصد 26 تابستانمیانگین رطوبت در 

 آبان( -روز )خرداد 154 طول دوره خشکی درصد 22 میانگین رطوبت ساالنه

 اوایل آبان پایان دوره خشکی درصد 68 میانگین ماکزیمم رطوبت

 درصد 22 میانگین مینیمم رطوبت
حداقل ساعت آفتابی 

 ساالنه
 ساعت 2865

 مرطوب ترین ماه
 دردرصد  71

 دی و بهمن

میانگین ساعت آفتابی 

 ماهانه
 ساعت 6/227

 درصد در مرداد 21 خشک ترین ماه
حداکثر مطلق ساعت 

 آفتابی
1/16 

 هکتوپاسکال 812 حداقل فشار مطلق
حداکثر ساعت آفتابی 

 ماهانه
 ساعت در خرداد 7/662

 حداکثر فشار مطلق
862 

 هکتوپاسکال

حداکثر ساعت آفتابی 

 ساالنه
 ساعت 6122

 میانگین فشار ساالنه
825 

 هکتوپاسکال

حداقل ساعت آفتابی 

 ماهانه
 ساعت 6/26

 


