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 وزارت راه و شهرسازی

 سازمان هواشناسی کشور

ناداره کل هواشناسی استان همدا  

 

 

 پیش بینی دما و بارش

 استان همدان
1399 ،اردیبهشتفروردینو  1398 طی ماه های اسفند  

 

 

 

 

 

1398سال ماه  اسفند   

 مرکز پیش بینی و هشدار سریع

 

http://www.sinamet.ir 

Email:Info@sinamet.ir 
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 بنام خدا

 

 مقدمه

وضعیت بارش استان با توجه به داده های ایستگاه های هواشناسی و ایستگاه های  1ر جدول شماره د       

حظه می شود که میانگین بارش در استان همدان است. مال نمایش داده شدهدر پهنه شهرستان باران سنجی 

بارش  د کاهشدرص 5به بلند مدت درصد کاهش بارش و نسبت  41میلیمتر بوده که نسبت به سال قبل  171.6

 را در استان همدان نشان می دهد.

میلیمتر می  216در بین شهرستانهای استان همدان بیشترین مقدار بارش مربوط به شهرستان نهاوند و بمیزان 

 باشد.

که میانگین بارش استان همدان با  نمایش داده شدهمیانگین بارش در استان های کشور  2در جدول شماره  

، میانگین بارش لیمتر به ثبت رسیدهمی  172 توجه به آمار ایستگاه های هواشناسی و ایستگاه های باران سنجی

  .میلیمتر بوده است 148ل کشور در ک

 1جدول شماره 
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 2جدول شماره 
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 1شکل شماره 

 

  2شکل شماره 

 



5 
 

 که مجموع بارش شود یداده شده است مالحظه م شیاختالف بارش استانها نسبت به بلند مدت نما 1در شکل شماره     

داشته  کاهش درصد 9حدود بلند مدت در  نیانگیامسال تا اول بهمن ماه امسال نسبت به م یاستان همدان از اول سال زراع

با  سهیدر مقا 01/12/1398 خیتا تار یدر صد انحراف مجموع بارش کشور از اول سال زراع یپهنه بند 2شکل شماره  در است.

که در مرکز، غرب و جنوب استان کاهش بارش و در شمال شرق استان  شود یداده شده است مالحظه م شیبلند مدت نما

 .بوده است مالبارش در حد نر زیمناطق استان ن یبارش و در برخ شیافزا

 :در سه ماه آیندهمیزان بارش  بینی پیش

 یبارشها یدر چند ماه گذشته نقش مثبت بر رو که IODدر منطقه عمل  یانوسیسطح آب پهنه اق یمثبت دما ینجاره یب    

 یغرب مهیآن بر بارش ن یمنف ریتاث ،یطیشرا نیکه در چن شود یم فیتضع ندهیچهار ماه آ یط شیوب کم داشت، جنوب کشور

ربی کشور و استان تانسیل افزایش بارش در مناطق غدی در یک ماه آینده پبا توجه به الگوهای دورپیونلذا  .شودیکشور رفع م

 همدان وجود دارد.

 (  1399و اردیبهشت  فروردین ،1398اسفند : میزان بارش سه ماه آینده )4ه شکل شمار
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اکثر نقاط استان بیشتر از نرمال خواهد ( در سفنداه میزان بارش در ماه اول آینده)مالحظه میشود ک 4شماره با توجه به شکل 

 1399اردیبهشت ) متر از نرمال بوده و مقدار بارش در ماه سوم ککل استان ( میزان بارش در 1399فروردین . در ماه دوم )بود

 .نرمال خواهد بود در حددر کل استان ( 

  آینده سه ماهدر  پیش بینی تغییرات دما

 (1399و فروردین  1398 اسفند)مالحظه میشود که میانگین دمایی استان در ماه های اول و دوم  5با توجه به شکل شماره 

درجه گرمتر از نرمال   1تا  0.5( میانگین دمایی استان 1399اردیبهشت و خرداد )و چهارم سوم های  ریبا نرمال بود و در ماهقت

 .خواهد بود

 (1399و اردیبهشت  فروردین ،1398اسفند ): تغییرات دما در سه ماه آینده 5شکل شماره 
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 نمایش داده شده است. ایستگاه های هواشناسی استان در ماه های سالو بارش برای دما  های نرمال 5و  4ول شماره ادر جد    

 هواشناسی استان در ماه های سال: نرمال بارش ایستگاه های 4جدول شماره 

 

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

 نتیجه گیری:

سفند بیشتر از نرمال و در ماه فروردین ا  زان بارش در استان همدان در ماهمی ،با توجه به خروجی مدلهای اقلیمی

 .بارشها در حد نرمال خواهد بود میزان 1399، و در ماه اردیبهشت سال آینده کمتر از نرمال

بوده ریبا در محدوده نرمال قتماه آینده در مناطق مختلف استان  دواز نظر دمایی، میانگین دمای استان همدان در 

 . .گرمتر از نرمال خواهد بودمیانگین دمایی استان و در ماه اردیبهشت سال آینده 


