با نگاهی به میانگین دمای سال 1396ایستگاههای سینوپتیک استان ،

وزارت راه و شهرسازی

سازمان هواشناسی کشور

بولتن علمی سالیانه

میانگین وزنی بارش در سطح استان قم طی سال های  1395، 1396و

مالحظه می گردد که ایستگاه سینوپتیک قم باالترین میانگین (19.2درجه

میانگین دورۀ یلند مدت به ترتیب  166 ،128و 159میلمتر اندازه گیری

سلسیوس ) و ایستگاه سینوپتیک کهک کمترین میانگین دما ( 17.6درجه

شده است .لذا میانگین بارش سال 96در استان قم نسبت به سال قبل23 %

سلسیوس ) را به خود اختصاص داده اند .

و نسبت به بلتد مدت 19%کاهش یافته است ( .نمودار شماره ) 1

در سال  1396میانگین دمای ایستگاه سینوپتیک قم با 19.2درجه سلسیوس

اداره کل هواشناسی استان قم

نسبت به سال 1395و بلند مدت به ترتیب  0.6و  1.0درجه افزایش داشته

سال 1396

است  .میانگین دمای ایستگاه سینوپتیک سلفچگان با 18.2درجه سلسیوس
در سال  1396نسبت به سال 1.3 1395و نسبت به بلند مدت  1.1افزایش
داشته است 0میانگین دمای ایستگاه سینوپتیک کهک با 17.6درجه

فهرست مطالب

بارش
دما

روزهای یخبندان

رطوبت نسبی
باد

سلسیوس در سال  1396نسبت به سال 1395به مقدار  0.4درجه سلسیوس
و نسبت به بلند مدت  0.7درجه افزایش داشته است .

در بررسی میانگین دمای ماههای سال 1396ایستگاه سینوپتیک شکوهیه قم

نشانی  :قم  45 ،متری صدوق ،خیابان یاسمن ،پالک  ،9کدپسنی  3716943186صندوق
پستی3343-7185 :
شمارهی تماس( :کد شهرستان قم32938557 )025 :

شمارهی نمابر - 32904730 :شماره نمابربگردان32904750 :
کانال های تهک کشاورزی استان قم:
http://sapp.ir/tahakqom
سروش
https://eitaa.com/ tahakqom
ایتا

مطابق نمودار :1.1طی سال  ، 1396میزان بارندگی در ایستگاههای اصلی

 ،مالحظه می گردد که ماه تیر باالترین میانگین دما و ماه آذر ،پایین ترین

استان بنام های قم  ،سلفچگان و کهک به ترتیب  105.2 ،93.0و 122.6

میانگین دما را در این سال به خود اختصاص داده اند .

میلیمتر ثبت شده است  .بارش این سه ایستگاه نسبت به سال  1395به ترتیب

کمینه مطلق دمای ثبت شده در بین ایستگاههای سینوپتیک استان قم در

 48 ،33و  25و نسبت به بلند مدت  40، 34و  28درصد کاهش را نشان می

سال 1396متعلق به ایستگاه کهک به میزان  -8.5درجه سلسیوس بوده که

دهند .

در بهمن ماه  1396رخ داده است .

تعداد روزهای یخبندان طی سال 1396در ایستگاههای سینوپتیک قم ،

 ،به ترتیب  33و  30درصد بوده که در مقایسه با سال قبل  5درصد ودر

سلفچگان و کهک به ترتیب  63و  31و  50روز ثبت گردیده است.

مقایسه با دوره آماری به ترتیب  3و  7درصد کاهش داشته اند .
میانگین سرعت باد ایستگاه قم در سال 2.6 ، 1396متر بر ثانیه بوده است
که این مقدار در سال  2.7 ، 1395متر و در دوره آماری  2.3متر بر ثانیه
بوده است  .بر اساس آمار ایستگاه قم  ،حداکثر سرعت باد در سال  96با
 28متر بر ثانیه و جهت غربی (290درجه) در اردیبهشت ماه  1396بوقوع
پیوسته و حداکثر سرعت باد در سال  1395ودوره آماری تا سال  1396با
 27متر بر ثانیه و جهت شمال غربی در اردیبهشت ماه ثبت شده است .
.جهت باد غالب در ایستگاه قم طی سال ،1396غربی بوده است .
میانگین سرعت باد ایستگاه کهک در سال 3.7 ، 1396متر بر ثانیه بوده

میانگین رطوبت نسبی ایستگاه هواشناسی قم در سال 40 ، 1396درصد

است که این مقدار در سال  4.5 ، 1395متر بر ثانیه و دوره آماری 3.8

بوده که در مقایسه با سال 2 ،1395درصد و نسبت به دوره آماری  3درصد

متر بر ثانیه بوده است  .سریعترین باد در طول  1396در ایستگاه کهک با

کاهش داشته است .

 26متر بر ثانیه وجهت غربی در اردیبهشت ماه  1396بوقوع پیوسته است .
جهت باد غالب در این ایستگاه طی سال ، 1396جنوبی بوده است .

میانگین سرعت باد سلفچگان در سال 4.6، 1396متر بر ثانیه بوده است که
این مقدار در سال  4.5 ، 1395متر و دوره آماری  4.5متر بر ثانیه بوده است
سریعترین باد در طول سال  1396در ایستگاه سلفچگان 27متر بر ثانیه با
جهت غربی در ماه بهمن بوقوع پیوسته است .جهت باد غالب در این
میانگین رطوبت نسبی ایستگاه هواشناسی سلفچگان وکهک در سال 1396

ایستگاه طی سال  ، 1396غربی یوده است .

