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 بنام خدا

 

 مقدمه

ار ایستگاه های هواشناسی استان همدان با توجه به آممیانگین مجموع بارش ســـال زراعی اسـتان همدان        

میلیمتر کاهش  65سال قبل که نسبت به دوره مشابه  میلیمتر بوده  128ن به میزا 01/10/1398تا تاریخ 

  .میلیمتر افزایش بارش را در استان داریم 20در حدود ت به بلند مدت اما نسببارش 

از اول سال زراعی ثبت شده که نسبت به سال قبل  میلیمتر بارش 109در ایستگاه هواشناسی همدان)فرودگاه( 

 دهد.درصد افزایش بارش را نسان می 11درصد کاهش بارش و نسبت به بلند مدت  39

میلیمتر و کمترین میزان  176کبودراهنگ و در حدود بیشترین بارش در استان همدان در ایستگاه هواشناسی  

 (.1)جدول شماره  میلیمتر به ثبت رسیده است 87ستگاه هواشناسی قهاوند و بمیزان بارش در ای

وضعیت بارش استان با توجه به داده های ایستگاه های هواشناسی و ایستگاه های باران  2در جدول شماره 

ه می شود کمالحظه  .باشدشکسالی میخسنجی وزارت نیرو نمایش داده شده، که یکی از محصوالت مرکز ملی 

درصد کاهش بارش و نسبت  33.4 میلیمتر بوده که نسبت به سال قبل 125.5میانگین بارش در استان همدان 

 درصد افزایش بارش را در استان همدان نشان می دهد. 19.5به بلند مدت 

که میانگین بارش استان همدان با  شدهنمایش داده میانگین بارش در استان های کشور  3در جدول شماره  

 میلیمتر به ثبت رسیده  125توجه به آمار ایستگاه های هواشناسی و ایستگاه های باران سنجی وزارت نیرو 

  (.2)جدول شماره 
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ده های ایستگاه های )منبع داو مقایسه آن با بلند مدت 01/10/1398تا تاریخ سال زراعی جاری از اول : بارش 1جدول شماره 

 هواشناسی استان همدان(

 

 
 2جدول شماره 
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 3جدول شماره 

 مركز ملي خشكسالي و مديريت بحران  _سازمان هواشناسي كشور 

 1398/10/01تا   1398/07/01استان ها در بازه زماني  اطالعات بارش 

درصد تامين 

بارش سال 

 آبي

تفاوت بارش 

 سال گذشته

نسبت به 

ت ) بلند مد

 درصد (

 تفاوت بارش

امسال نسبت 

به سال 

 گذشته

 ) درصد (

تفاوت 

بارش امسال 

نسبت به بلند 

 مدت

 ) درصد (

تفاوت امسال 

با بلند 

 مدت

 ) ميليمتر (

بارش يك 

سال كامل 

آبي ) 

 ميليمتر (

 بلند مدت

 (

ميليمتر 

) 

سال آبي 

 گذشته

 ) ميليمتر (

سال آبي 

 جاري

 )  ميليمتر (

 رديف نام استان

 1 آذربايجان شرقي 48/9 93/7 75/7 284/8 26/8- 35/4- 47/8- 23/9 17/2

 2 آذربايجان غربي 66/2 156/7 91/8 340/5 25/5- 27/8- 57/7- 70/8 19/4

 3 اردبيل 60/5 70/7 85/8 307/0 25/3- 29/4- 14/5- 17/5- 19/7

 4 اصفهان 44/5 43/9 40/7 157/6 3/9 9/5 1/3 8/0 28/3

 5 البرز 124/1 156/3 112/4 395/1 11/7 10/4 20/6- 39/0 31/4

 6 ايالم 169/4 363/5 134/7 438/7 34/8 25/8 53/4- 169/9 38/6

 7 بوشهر 219/6 190/7 89/9 268/1 129/7 144/3 15/2 112/1 81/9

 8 تهران 92/8 106/7 70/2 263/4 22/7 32/3 13/0- 52/1 35/2

 9 چهارمحال وبختياري 221/0 161/3 171/9 579/8 49/1 28/6 37/0 6/1- 38/1

 10 خراسان جنوبي 24/5 10/3 19/5 109/7 4/9 25/2 138/2 47/4- 22/3

 11 خراسان رضوي 39/5 47/1 37/2 204/9 2/3 6/2 16/1- 26/6 19/3

 12 خراسان شمالي 40/7 87/7 57/0 262/5 16/3- 28/5- 53/6- 54/0 15/5

 13 خوزستان 160/1 238/2 106/2 320/0 53/9 50/8 32/8- 124/3 50/0

 14 زنجان 104/1 103/8 86/4 306/7 17/8 20/6 0/4 20/1 34/0

 15 سمنان 36/1 33/6 23/1 110/2 12/9 56/0 7/3 45/3 32/7

 16 سيستان وبلوچستان 45/7 4/3 21/3 113/9 24/4 114/7 957/7 79/7- 40/1

 17 فارس 150/6 87/7 74/8 302/1 75/8 101/4 71/8 17/2 49/9

 18 قزوين 130/7 131/3 90/1 317/9 40/6 45/1 0/5- 45/8 41/1

 19 قم 56/8 61/7 39/7 148/8 17/1 43/1 7/9- 55/4 38/2

 20 كرمان 45/0 22/0 22/9 133/6 22/2 96/9 105/1 4/0- 33/7

 21 كردستان 112/2 220/8 129/0 441/2 16/8- 13/0- 49/2- 71/2 25/4

 22 كرمانشاه 131/6 287/9 145/8 480/0 14/2- 9/7- 54/3- 97/5 27/4

 23 كهگيلويه وبويراحمد 190/9 290/4 166/2 559/4 24/7 14/9 34/2- 74/7 34/1

 24 گلستان 117/6 137/3 123/0 432/6 5/4- 4/4- 14/3- 11/6 27/2

 25 گيالن 355/2 397/9 362/8 969/7 7/6- 2/1- 10/7- 9/7 36/6

 26 لرستان 169/8 302/7 161/2 520/2 8/6 5/3 43/9- 87/7 32/6

 27 مازندران 292/2 266/8 228/5 651/3 63/8 27/9 9/5 16/8 44/9

 28 مركزي 93/4 137/1 78/0 275/6 15/4 19/7 31/9- 75/7 33/9

 29 هرمزگان 142/5 33/4 34/3 179/2 108/2 315/5 326/7 2/6- 79/5

 30 همدان 125/5 186/4 104/0 343/1 21/5 20/7 32/7- 79/2 36/6

 31 يزد 19/8 16/2 22/4 95/0 2/6- 11/8- 22/6 28/0- 20/8

 كل كشور 81/7 83/8 60/4 232/3 21/3 35/3 2/5- 38/7 35/2
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 نسبت به بلند مدت 01/10/1398تا  01/07/1398ش استان ها از : اختالف بار1شکل شماره 

 

 در مقایسه با بلند مدت  01/10/1398تا  01/07/1398بارش کشور از  درصد انحراف مجموع : پهنه بندی2شکل شماره 
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 مجموعشود که اختالف بارش استانها نسبت به بلند مدت نمایش داده شده است مالحظه می 1در شکل شماره 

 20در حدود د مدت بلنمیانگین نسبت به ماه امسال دی از اول سال زراعی امسال تا اول بارش استان همدان 

 .میلیمتر افزایش داشته است

در  01/10/1398ر از اول سال زراعی تا تاریخ پهنه بندی در صد انحراف مجموع بارش کشو 2در شکل شماره 

مرکز استان کاهش بارش و در شمال شرق شود که مقایسه با بلند مدت نمایش داده شده است مالحظه می

 .ناطق استان نیز بارش در حد نرمال بوده استاستان افزایش بارش و در برخی م

 در سه ماه آيندهميزان بارش  بيني پيش

 ار نرمال محدوده در بارش اقلیمی مدلهای آینده، ماههای در هند اقیانوس دوقطبی و انسو دورپیوندهای تضعیف با همزمان     

 این بر. کنندمی بینیپیش 99 فروردین و 98 اسفند ایماهه برای را نرمال محدوده و بهمن برای نرمال از کمتر دی، ماه برای

 سه در کشور ایدم میانگین. باشد نداشته بلندمدت میانگین به نسبت داریمعنی تغییر زمستان فصل بارش میرود انتظار اساس

 .شودمی بینیپیش فنداس و بهمن ماههای در نرمال از بیشتر درجه دو تا یک و ماه دی برای نرمال حدود در ترتیب به آینده ماه

 (  : میزان بارش سه ماه آینده )دی،بهمن،اسفند4ه شکل شمار
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( در استان همدان در حد نرمال بود و در ماه ه میزان بارش در ماه اول آینده)دیمالحظه میشود ک 4با توجه به شکل شماره 

نده آی هزیر نرمال خواهد رسید و بطور کلی در سه ما بهدر اکثر نقاط بویژه در نیمه غربی استان بارشها  ،ماه بهمندوم یعنی 

 نرمال خواهد بود.در حدود نرمال و اندکی کمتر از مجموع بارش در استان همدان 

  آينده سه ماهدر  پيش بيني تغييرات دما

ر از نرمال خواهد درجه گرمت 2تا  1مالحظه میشود که میانگین دمایی استان در ماه های اول و دوم  5با توجه به شکل شماره 

 درجه گرمتر از نرمال خواهد بود. 2بود و در بصورت کلی میانگین دمایی سه ماه آینده در استان همدان در حدود 

 : تغییرات دما در سه ماه آینده )آذر،دی،بهمن(5شکل شماره 
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نمایش داده شده  ن در ماه های سالایستگاه های هواشناسی استاو بارش برای دما  های نرمال 5و  4ول شماره ادر جد       

 است.

 : نرمال بارش ایستگاه های هواشناسی استان در ماه های سال4جدول شماره 

 

 در ماه های سال: نرمال دمای ایستگاه های هواشناسی استان 5جدول شماره 

 نتيجه گيري:

  محدوده نرمال بوده و در ماه بهمن زان بارش در استان همدان در ماه دي درمي ،با توجه به خروجي مدلهاي اقليمي

 .بارشها در اكثر نقاط بويژه در نيمه غربي استان به زير نرمال خواهد رسيدميزان بارش 

درجه گرمتر از نرمال  2تا  1از نظر دمايي، ميانگين دماي استان همدان در سه ماه آينده در مناطق مختلف استان 

 خواهد بود.


