وزارت راه و شهرسازی

بارش :

دستجرد و کهک پایین ترین و ایستگاههای جمکران و کوشک نصرت

سازمان هواشناسی کشور

میزان بارش طی فصل پائیز سال  6931در ایستگاههای اصلی استان قم

باالترین میانگین دما را در بین ایستگاهها ی مورد بررسی به خود اختصاص

شامل قم ،سلفچگان و کهک به ترتیب  6.6 ، 3.9و  1میلی متر ثبت

داده اند  .با نگاهی به میانگین دمای فصل پاییز  31در ایستگاههای سینوپتیک

شده است که به ترتیب  43.1 ، 3.4و  63میلی متر نسبت به مدت مشابۀ

اصلی استان قم ( نمودار شماره  ، ) 9مالحظه می گردد که ایستگاه سینوپتیک

سال گذشته و به ترتیب 94.3 ،39.6و  33.4میلی متر نسبت به مدت مشابه

شکوهیه باالترین میانگین (63.9درجه سلسیوس ) و ایستگاه سینوپتیک کهک

بولتن علمی فصلی
اداره کل هواشناسی استان قم
فصل پائیز سال 9316

دوره بلند مدت آماری کاهش را نشان می دهند .میانگین بارش استان
قم در فصل پائیز سال  6931ومدت مشابه سال گذشته و مدت مشابه بلند

فهرست مطالب

مدت ،به ترتیب  99.4 ، 9.9و  11.6میلی مترثبت شده است .بیشترین

رطوبت نسبی

بارش

باد

دما :

باران ثبت شده در فصل پائیز  6931در استان مربوط به ایستگاه کرمجگان
با

 64.3میلی متر وکمترین بارش ثبت شدۀ آن در استان مربوط به

ایستگاه فوجرد با  0میلی متر می باشد ( ..نمودار شماره ) 6
کمترین میانگین دما ( 69.4درجه سلسیوس ) را به خود اختصاص داده اند .
طی این مدت  ،میانگین دمای ایستگاه سینوپتیک قم نسبت به مدت مشابه سال

نشانی  :قم  54 ،متری صدوق ،خیابان یاسمن ،پالک  ،9کد پستی - 6813956173
صندوق پستی 8174-6656 :شمارهی تماس:
شمارهی نمابر- 62955865 :

(کد شهرستان قم:

62967448)524

شماره نمابربگردان62955845 :از کانال تلگرام

هواشناسی  ،توصیه های کاربردی هواشناسی در کشاورزی را دریافت نمائید :
 https://t.me/ghommetیا

دما :
در بررسی ماهانه میانگین دما در فصل پاییز  31ایستگاههای سینوپتیک و

@ghommet

خودکار استان ( نمودار شماره  ،) 4مالحظه می گردد که ایستگاههای

قبل و دوره آماری به ترتیب  0.6و  0.9درجه افزایش داشته است .کمترین
دمای ثبت شده در بین ایستگاههای سینوپتیک استان طی فصل پاییز ، 31متعلق

به ایستگاه شکوهیه قم به میزان  -9.3درجه سلسیوس بوده که در چهاردهم آذر

پاییز در بلند مدت  0.1متر بر ثانیه افزایش داشته است  .سریعترین باد فصل

ا است  .جهت باد غالب ایستگاه سلفچگان طی فصل پاییز غربی بوده است( .

ماه رخ داده است .

پاییز  6931در ایستگاه قم با  66متر بر ثانیه وجهت شمال غربی در

نمودار شماره .) 1میانگین سرعت باد ایستگاه کهک درفصل پاییز  31به مقدار

رطوبت نسبی:

روزچهارم آذرماه بوقوع پیوسته است  .باد غالب در ایستگاه قم طی فصل

9.9متر بر ثانیه بوده است که این مقدار درفصل پاییز سال  9.4 ، 39متر بر ثانیه

میانگین رطوبت نسبی ایستگاه هواشناسی قم ( نمودار شمار  ) 3در فصل پاییز سال

پاییز سال  6931دارای جهت غربی بوده است  ( .نمودار شماره ) 9

 31به میزان  93درصد بوده که نسبت به مدت مشابۀ سال قبل و نسبت به مدت
مشابه دوره بلند مدت آماری به ترتیب  9و  60درصد کاهش یافته است .میانگین
رطوبت نسبی ایستگاه هواشناسی سلفچگان در پاییز  96 ، 31درصد بوده که نسبت
به مدت مشابه سال گذشته و بلند مدت به ترتیب  1و  64درصد کاهش داشته است.

و طی فصل پاییز دورۀ آماری بلند مدت  9.1متر بر ثانیه بوده است  .سریعترین
-میانگین سرعت باد سلفچگان در پاییز  9 ، 31متر بر ثانیه بوده است که

باد در طول این فصل طی فصل جاری در ایستگاه مذکور با  66متر بر ثانیه و

این مقدار در فصل پاییز سال گذشته 9.9وفصل پاییز بلند مدت  9.3متر

جهت غربی در روز  43مهرماه بوقوع پیوسته است  .جهت باد غالب در این
اایستگاه طی فصل مذکور جنوبی بوده است  ( .نمودار شماره ) 7
میزان فراوانی هوای آرام درایستگاه قم به میزان 69درصد  ،در ایستگاه
سلفچگان 6.3درصد و درایستگاه کهک  9.3درصد از کل میزان بادهای

میانگین رطوبت نسبی ایستگاه هواشناسی کهک در پاییز  31به میزان  43درصد

ثبت شده در فصل پاییز  6931را به خود اختصاص داده است .در بررسی

بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل و بلند مدت به ترتیب  9و  69درصد کاهش

حداکثر ( بیشینه ) سرعت باد ایستگاههای فوق الذکر مالحظه می گردد که

داشته است .

باد :
میانگین سرعت باد ایستگاه قم درفصل پاییز سال  31به میزان  4.4متر بر ثانیه بوده
است که نسبت به فصل پاییز سال قبل تغییری نداشته و نسبت به میانگین فصل

حداکثر سرعت باد ثبت شده در فصل پاییز  ،31متعلق به ایستگاه سینوپتیک
بر ثانیه بوده است  .سریعترین باد در طول این فصل در ایستگاه سلفچگان ،
 49متر بر ثانیه با جهت جنوب غربی در روز 43مهر ماه  31بوقوع پیوسته

سلفچگان بوده که با سرعت49متر بر ثانیه وجهت جنوب غربی در روز  43مهر
 31مالحظه شده است .

