حدٍد 2.6تا  2.1دزجِ سلسیَس هَاجِ ضدُ اًد.

بارش :
هیاًگیي تازش فصل تاتستاى سال  6931استاى لن ٍ هدت هطاتِ سال

بولتن علمی فصلی

گرضتِ ٍ هدت هطاتِ تلٌد هدت ،تِ تستیة 0.2 ٍ 2.0 ، 6.1هیلی
هتسهالحظِ ضدُ است .

9316
فهرست مطالب

بارش

دما :
رطوبت نسبی

هیاًگیي دها دز فصل تاتستاى  31ایستگاّْای سیٌَپتیک ٍ خَدکاز

باد

استاى ( ًوَداز ضوازُ ً ،) 6طاى هی دّد کِ ایستگاّْای دستجسد ٍ

دما :

کْک پاییي تسیي ٍ ایستگاّْای جوکساى ٍ کَضک ًصست تاالتسیي
دها زا تِ خَد اختصاظ دادُ اًد  .هتَسط دها ی ایستگاّْای اصلی
استاى طی فصل تاتستاى ً ( 6931وَداز ضوازُ  ، ) 0تیاًگس ایي است
کِ ایستگاُ سیٌَپتیک لن تاالتسیي هیاًگیي ( 03.3دزجِ سلسیَس ) ٍ
ایستگاُ سیٌَپتیک کْک کوتسیي هیاًگیي دها ( 0..2دزجِ سلسیَس
) زا تِ خَد اختصاظ دادُ اًد  .تا تسزسی هیاًگیي دها طی دٍهیي
فصل سال ایستگاُ سیٌَپتیک لن ًسثت تِ هدت هطاتِ سال لثل آى ٍ
ًسثت تِ هدت هطاتِ دٍزُ آهازی ًطاى هی دّد کِ تِ تستیة 2.6 ٍ 6
وشاوی  :قم  45 ،متری صديق ،خیابان یاسمه ،پ شاوی  :قم  45 ،متری صديق ،خیابان یاسمه،
پالک 9
کد پستی

3716943186

صىديق پستی 7185-3343 :

شمارهی تماس( :کد شهرستان قم32938557)025 :شمارهی ومابر  - 32904730:شماره
ومابربرگردان 32904750:
از کانال تلگرام هواشناسی  ،توصیه های کاربردی هواشناسی در کشاورزی را دریافت
نمائید :

دزجِ سلسیَس کاّص داضتِ است .

هتَسط دهای َّای

- https://t.me/ghommet

https://t.me/ghommet

ایستگاّْای سلفچگاى ٍ کْک ،طی فصل تاتستاى ً 31سثت تِ
هدت هطاتِ سال گرضتِ ٍ هدت هطاتِ دٍزُ آهازی تا کاّص دهای

رطوبت نسبی:
هیاًگیي زطَتت ًسثی فصل تاتستاى 31ایستگاُ َّاضٌاسی لن ( ًوَداز
ضواز  ) 9دز همایسِ تا فصل تاتستاى  ٍ 39هدت هطاتِ دٍزُ آهازی تا 6
دزصد کاّص تِ  09دزصد زسیدُ است  .هتَسط زطَتت ًسثی
ایستگاُ َّاضٌاسی سلفچگاى دز تاتستاى  61 ، 31دزصد تَدُ کِ ًسثت
تِ هدت هطاتِ سال لثل ٍ هدت هطاتِ دٍزُ آهازی آى  0 ،دزصد کاّص
داضتِ است  .هیاًگیي زطَتت ًسثی ایستگاُ َّاضٌاسی کْک دز تاتستاى

 69، 31دزصد تَدُ کِ ًسثت تِ سال لثل ٍهدت هطاتِ دٍزُ آهازی تیي 9

هیاًگیي سسعت تاد ایستگاُ کْک دزفصل تاتستاى  31تِ همداز  2.6هتس تس ثاًیِ

تا  1دزصد کاّص داضتِ است .

تَدُ است کِ ایي همداز دزفصل تاتستاى سال  2.3 ، 39هتس تس ثاًیِ ٍ طی هدت
هطاتِ دٍزُ آهازی  9.9هتس تس ثاًیِ تَدُ است  .سسیعتسیي تاد دزتاتستاى سال سال
جازی دز ایستگاُ هرکَز تا  63هتس تس ثاًیِ ٍ جْت جٌَب ضسلی دز زٍش 62
تیسهاُ  6931تَلَع پیَستِ است  .جْت تاد غالة دز ایي ایستگاُ طی فصل
هَزد هطالعِ ضسلی تَدُ است ً ( .وَداز ضوازُ ) 1
هیاًگیي سسعت تاد سلفچگاى دززفصل تاتستاى  2.6 ، 31هتس تس ثاًیِ تَدُ
است کِ ایي همداز دز فصل تاتستاى سال گرضتِ ٍ 9.1هدت هطاتِ دٍزُ

باد :

آهازی ت  2.9هتس تس ثاًیِ تَدُ است  .سسیعتسیي تاد دز طَل ایي فصل دز

هیاًگیي سسعت تاد ایستگاُ لن دزفصل تاتستاى  31تِ هیصاى  0.1هتس تس ثاًیِ تَدُ

ایستگاُ سلفچگاى  69.6 ،هتس تس ثاًیِ تا جْت ضسلی دز زٍش  66تیس هاُ 31

است کِ ًسثت تِ فصل تاتستاى سال لثل  2.2کاّص ٍ ًسثت تِ هدت هطاتِ دٍزُ

تَلَع پیَستِ است  .جْت تاد غالة ایستگاُ سلفچگاى طی فصل تاتستاى

آهازی تغییسی ًداضتِ است  .سسیعتسیي تاد فصل تاتستاى  6931دز ایستگاُ لن تا

ضوال ضسلی تَدُ استً ( .وَداز ضوازُ ) 9

 09.9هتس تس ثاًیِ ٍجْت ضسلی ( 12دزجِ) دز زٍشپٌجن ضْسیَزهاُ تَلَع پیَستِ

هیصاى َّای آزام دزایستگاُ لن تِ هیصاى  2.1دزصد  ،دزایستگاُ سلفچگاى 2.1

است ّوچٌیي تیطیٌِ سسعت تاد دز فصل تاتستاى سال لثل تا  63.6هتس تس ثاًیِ ٍ

دزصد ٍ دزایستگاُ کْک  2.1دزصد اش کل هیصاى تادّای ثثت ضدُ دز

جْت ضسلی (.2دزجِ ) دز زٍش  1هسداد  6939اتفاق افتادُ است .الشم تِ ذکس

فصل تاتستاى  6931زا تِ خَد اختصاظ دادُ است .دز تسزسی حداکثس ( تیطیٌِ

است کِ حداکثس سسعت تاد ایستگاُ لن دز هدت هطاتِ دٍزُ آهازی تِ هیصاى

) سسعت تاد ایستگاّْای فَق الرکس هالحظِ هی گسدد کِ حداکثس سسعت تاد

 09.9هتس تس ثاًیِ ٍ جْت ضسلی هتعلك تِ تاتستاى سال جازی است ٍ ّواًطَزی کِ

ثثت ضدُ فصل تاتستاى  ،31هتعلك تِ ایستگاُ سیٌَپتیک ضکَّیِ لن تَدُ کِ تا

ذکس ضد دز پٌجن ضْسیَز  6931تَلَع پیَستِ است  .جْت تاد غالة دز ایستگاُ

سسعت 09.9هتس تس ثاًیِ ٍجْت ضسلی دز زٍش پٌجن ضْسیَز  31هالحظِ ضدُ

لن طی فصل تاتستاى  6931ضسلی تَدُ است ً ( .وَداز ضوازُ ) 2

ااست .

