وزارت راه و شهرسازی

سازمان هواشناسی کشور

بولتن علمی فصلی
اداره کل هواشناسی استان قم
زمستان 1396

بارش :

دما ( 7.9درجه سلسیوس ) را به خود اختصاص داده اند  .طی این مدت ،

میانگین بارش فصل زمستان سال  1396استان قم و مدت مشابه زمستان

میانگین دمای ایستگاه سینوپتیک قم نسبت به مدت مشابه سال قبل

 95و دوره بلند مدت ،به ترتیب  122.9 ، 59.4و  71.3میلی

2.6درجه و نسبت به دوره آماری 2.5درجه افزایش داشته است  .دمای

مترمالحظه شده است ( .نمودار شماره ) 1

هوای ایستگاههای سینوپتیک استان طی فصل زمستان  96نسبت به مدت
مشابه سال گذشته و مدت مشابه دوره آماری با افزایش دمای حدود 2

فهرست مطالب

بارش

رطوبت نسبی

دما :

باد

تا  3درجه مواجه شده اند .کمینه مطلق دمای ثبت شده در بین ایستگاههای
سینوپتیک استان طی فصل زمستان ، 96متعلق به ایستگاه کهک قم به
میزان  -8.5درجه سلسیوس بوده که در نهم بهمن ماه  96رخ داده است .

دما :
در بررسی ماهانه میانگین دما در فصل زمستان  96ایستگاههای
سینوپتیک و خودکار استان ( نمودار شماره  ،) 2مالحظه می گردد
آدرس  :قم  45 ،متری صدوق ،خیابان یاسمن ،پالک  ،9کد پستی
-3716943186صندوق پستی3343-7185 :
تلفن32938557:
شمارهی نمابر025- 32904730 :
شماره نمابربرگردان3290475 :
وب سایت اداره کل هواشناسی استان قم http://www.ghommet.ir :
پیام رسان سروش سامانه تهک هواشناسی استان قم:
http://sapp.ir/tahakqom

که ایستگاههای دستجرد و کهک پایین ترین و ایستگاههای جمکران
،فدک و کوشک نصرت باالترین میانگین دما را در بین ایستگاههای
مورد بررسی به خود اختصاص داده اند  .با نگاهی به میانگین دمای
فصل زمستان  96در ایستگاههای سینوپتیک استان ( نمودار شماره ) 3
 ،مالحظه می گردد که ایستگاه سینوپتیک شکوهیه باالترین میانگین
(9.5درجه سلسیوس ) و ایستگاه سینوپتیک کهک کمترین میانگین

رطوبت نسبی:

قبل با  19.2متر بر ثانیه و جهت شمال غربی (300درجه ) در روز 14

میانگین رطوبت نسبی ایستگاه هواشناسی قم ( نمودار شمار  ) 4در زمستان 96به میزان

اسفند  1395اتفاق افتاده است .الزم به ذکر است که حداکثر سرعت

 %55بوده ودر مقایسه با زمستان  95و بلند مدت به ترتیب  10و  3درصد کاهش یافته

باد ایستگاه قم طی دورۀ آماری بلند مدت فصل زمستان به میزان 24

است .میانگین رطوبت نسبی ایستگاه سلفچگان در زمستان ، 96به مقدار  %49بوده
که نسبت به مدت مشابه سال قبل و بلند مدت به ترتیب  12و  1درصد کاهش داشته

متر بر ثانیه و جهت غربی در اسفند ماه  1386بوقوع پیوسته است .
جهت باد غالب در ایستگاه قم طی فصل زمستان  1396غربی بوده است

است  .میانگین رطوبت نسبی ایستگاه کهک در زمستان  96به میزان  %45بوده که

بوده است  .سریعترین باد در طول این فصل در ایستگاه مذکور با 14.5
متر بر ثانیه و جهت غربی در روز  18اسفندماه بوقوع پیوسته است  .جهت

نسبت به سال قبل و بلند مدت به ترتیب  14و 6درصد کاهش داشته است .

باد غالب در این ایستگاه طی فصل مذکور جنوبی بوده است .

میانگین سرعت باد سلفچگان در زمستان  4.4 ، 96متر بر ثانیه بودهاست که این مقدار در فصل زمستان سال گذشته 3.3وفصل زمستان
باد :
میانگین سرعت باد ایستگاه قم درفصل زمستان  96به میزان  2.3متر بر ثانیه
بوده است که نسبت به فصل زمستان سال قبل  0.1کاهش و نسبت به فصل
زمستان بلند مدت  0.2افزایش داشته است  .سریعترین باد فصل زمستان 1396
در ایستگاه قم با  20متر بر ثانیه وجهت جنوبی (190درجه) در روز بیستم
اسفند ماه بوقوع پیوسته است همچنین بیشینه سرعت باد در فصل زمستان سال

بلند مدت  3.9متر بر ثانیه بوده است  .سریعترین باد در طول این فصل
در ایستگاه سلفچگان  26.9 ،متر برثانیه با جهت غربی در روز 25بهمن
ماه  96بوقوع پیوسته است .جهت باد غالب ایستگاه سلفچگان طی
فصل زمستان جنوب غربی بوده است ( .نمودار شماره ) 6
میانگین سرعت باد ایستگاه کهک درفصل زمستان  96به مقدار
3.4متر و طی فصل زمستان با دوره آماری بلند مدت  3.8متر بر ثانیه

میزان هوای آرام درایستگاه قم به میزان 21درصد  ،درایستگاه سلفچگان
2.6درصد و درایستگاه کهک  2.2درصد از کل میزان بادهای ثبت شده
در فصل زمستان  1396را به خود اختصاص داده است .در بررسی حداکثر
( بیشینه ) سرعت باد ایستگاههای فوق الذکر مالحظه می گردد که
حداکثر سرعت باد ثبت شده فصل زمستان  ،96متعلق به ایستگاه
سینوپتیک سلفچگان بوده که با سرعت26.9متر بر ثانیه وجهت غربی در
روز  25بهمن  96مالحظه شده است .

