ایستگاه خنداب
شهرستان خنداب با مساحت حدود  1365کيلومتر مربع
از شمال به شهرستان هاي کميجان ،از شرق به شهرستان
هاي اراک ،از جنوب به شهرستان شازند و از غرب به
شهرستان استان همدان محدود مي شود .اين شهرستان
داراي دو شهر به نام هاي خنداب و جاورسيان و دو بخش
به نام هاي قره چاي و مرکزي 5 ،دهستان به نام هاي اناج،
سنگ سفيد ،جاورسيان ،خنداب و دهچال است.
اين شهرستان تا سال  1368بخشي از شهرستان اراک به
شمار مي رفت .پس از اين زمان به عنوان شهرستان جديد
وارد نقشه جغرافياي استان شد .محدوده اي که امروزه به
نام خنداب معروف است از اتصال مجموعه اي از
سکونت گاه ها به نام هاي حصار و خنداب و قلعه تشکيل شده است .که اکثراً به زبان ترکي تکلم ميکنند امالهجه محلي بسيار
نزديک به لري دارند منطقه شراء که وجه تسميه آن به معني شاه راه وچراء به معني چراگاه وچهار راه مي باشد که در گذشته
جادهاي از شرق به غرب اين بخش وجود داشته که جاده خرم آباد ،بروجرد بودهاست.
مهمترين محصول اين منطقه انگور مي باشد که به صورت کشمش فراوري شده و به کشور هاي ديگر صادر مي شود ،باغات
سيب وگوجه وهلو از ديگر محصوالت اين منطقه است .همچنين لوبيا ،گندم و يونجه کشت مي شود .دراين منطقه اکثر باغداران
انگور محصوالت خود را به صورت تيزاب کشمش مي کنند و به کارخانه هاي غربال گري و توليد کشمش جهت صادرات به
کشورهاي ديگر مي فرستند .کارخانه توليد آب سنگين خنداب در  5کيلومتري اين شهرستان واقع شدهاست .اقليم خنداب
براساس طبقه بندي دومارتن نيمه خشک و طبقه بندي آمبرژه خشک و سرد مي باشد.

مشخصات جغرافیایی ایستگاه خنداب:
طول جغرافیایی49 11 :
کد سینوپتیک ایستگاه99439:
سال تاسیس1385 :

ارتفاع از سطح دریا1739 :

عرض جغرافیایی34 24 :
کد متار ایستگاهMAAH :

ساعت فعالیت ایستگاه 12 :ساعته

نوع ایستگاه :سینوپتیک تکمیلی

موقعیت ایستگاه :ابتدای جاده دهنو

آدرس :خنداب ،ابتدای جاده دهنو پائین تر از پمپ بنزین نرسیده مدرسه راهنمایی شبانه روزی حضرت ابولفضل(ع) کد پستی:
پست الکترونیکkhondabmet@yahoo.com :
فاکس35623923:
 38418-96655تلفن35623923 :

خالصه اطالعات اقلیمی ایستگاه هواشناسی خنداب
میانگین بارندگی ساالنه زراعی

 295/4میلی متر

میانگین تبخیر ساالنه

 2101میلی متر

حداکثر بارش  24ساعته

 60میلی متر

حداکثر تبخیر ماهیانه

 388میلی متر در مرداد

 10روز

حداقل دمای مطلق

 -27/4درجه سانتیگراد

 63روز

حداکثر دمای مطلق

 42/4درجه سانتیگراد

467/5

میانگین دمای حداکثر

 22/6درجه سانتیگراد

میانگین تعداد روزهای بارندگی
بیش از  10میلی متر
میانگین تعداد روزهای همراه با
بارندگی
حداکثر بارندگی ساالنه(از سال
زراعی )70-71

حداقل بارندگی ساالنه

128/4

حداکثر بارندگی ماهانه(از سال

 141در اردیبهشت سال

زراعی )70-71

71

باد غالب

جنوب جنوب شرقی

حداکثر سرعت باد به وقوع پیوسته

 122کیلومتر بر ساعت

سهم باد غالب در سال

 10درصد

سهم باد آرام در طول سال

 23درصد

میانگین سردترین ماه

میانگین رطوبت در زمستان

 55درصد

نوع اقلیم (آمبرژه)

خشک سرد

میانگین رطوبت در تابستان

 27درصد

شروع دوره خشکی

اوایل خرداد

میانگین رطوبت ساالنه

 42درصد

طول دوره خشکی

 150روز (خرداد -آبان)

میانگین ماکزیمم رطوبت

 59درصد

پایان دوره خشکی

اوایل آبان

میانگین مینیمم رطوبت

 22درصد

مرطوب ترین ماه

اختالف ماکزیمم مینیم
دما ()DTR
انحراف معیار دما
میانگین دمای گرمترین

 28/8درجه سانتیگراد در

ماه

تیرماه

حداقل ساعت آفتابی
ساالنه

دی

ماهانه

حداقل فشار مطلق

 825هکتوپاسکال

 13/3درجه سانتیگراد
 9/5درجه سانتیگراد

 61درصد در

خشک ترین ماه

میانگین فشار ساالنه

میانگین دمای ساالنه

 15/9درجه سانتیگراد

میانگین ساعت آفتابی

 25درصد در مرداد

حداکثر فشار مطلق

میانگین دمای حداقل

 9/3درجه سانتیگراد

حداکثر مطلق ساعت
آفتابی
حداکثر ساعت آفتابی
ماهانه

 2/2درجه سانتیگراد در
دی ماه

 2942ساعت در سال88
 259/7ساعت
12/8
 346/1ساعت در خرداد

848

حداکثر ساعت آفتابی

هکتوپاسکال

ساالنه

832

حداقل ساعت آفتابی

 195ساعت در آبان ماه

هکتوپاسکال

ماهانه

86

 3321ساعت در سال 84

