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 به نام خدا

   

 مقدمه  

به  07/97/ 01بارش ســـال زراعی اسـتان همدان تا تاریخ  میانگین مجموع  

 3/218شابه بلندمدت سبت به دوره ممیلیمتر بوده که ن 4/561میزان 

نشان میدهد، همچنین استان همدان با توجه به جدول  میلیمترافزایش را

استان به خود اختصاص   31را در میزان بارش امسال در میان    همن( رتبه  1شماره) 

( 2شماره ) ، جدول داده است ، در جدول آمار بارشی ایستگاه هاي استان 

با  نهاوند شهرستانمیانگین بارش از اول سال زراعی مشاهده می گردد که 

 کبودراهنگشهرستان در کمترین مقدار میلیمتر بیشترین بارش و 6/783

استان میلیمتر بارش ثبت شده ا ست ، همچنین در صد تغییرات بارش  6/464

بوده و درصد تغییرات   افزایشیو درصد  7/53 همدان نسبت به سال گذشته

دهنده   است که نشان داشتهافزایش درصد  6/63 نسبت به آمار بلند مدت

   .باشد  می سال زراعی جارياول  هماه  دهافزایش درخور توجه بارش ها در 

مقدار بارش ایستگاه هاي هواشناسی استان همدان درج سه  شمارهدر جدول 

 . شده است

 

 

 

 



 

 
 

 ( 1جدول شماره )



 

 
 

 

 

 ( 2جدول شماره )

 

 

 ( 3جدول شماره )



 

 
 

 
 ( 1نمودار شماره ) 

 ( 1شماره ) نقشه



 

 
 

 

 پیش بینی فصلی بارش :   

 

 
 ( 2شماره ) نقشه

که در این نقشه در مناطق آبی ،    باشد مشاهده می  قابل  پیش بینی بارش  (  2نقشه شماره )در

قرمز رنگ کاهش بارش در سه ماه آتی پیش بینی می زرد و  هرنگ افزایش بارش و در منطق

بارش   98ماه  آذرو  آبان،  مهر استان همدان در ماه هايشمال گردد که بر اساس آن  براي 

 .    تا ده میلی متر بیش از نرمال پیش بینی می گردد  5ولی براي جنوب  استان  نرمال    در حدها  

 ( 5شده است.)جدول شماره جدول بارش نرمال استان در پیوست ارائه 

 

 

 



 

 
 

 پیش بینی فصلی دما :  

 
 ( 3شماره ) نقشه

    

در این نقشه براي نقاط آبی رنگ   پیش بینی فصلی  دما را نشان میدهد  ،  (3نقشه شماره )  

قرمز رنگ افزایش دما نسبت به نرمال پیش بینی می شود  زرد و  کاهش دما و براي نقاط

در استان  98 ماه آذرو  آبان،  مهرماه هاي انتظار براین است که میانگین دماي  بنابراین  

   . باشد نرمال  نیم تا یک درجه سانتی گراد بیش از همدان  

 (6جدول دماي نرمال استان در پیوست ارائه شده است.)جدول شماره 

 جمع بندي:   

استان در حد نرمال شمال  براي  بارش ها    98  آذرو    آبان  ،  مهربراي استان همدان در ماه هاي  

نیز بین و دما تا ده میلی متر بیش از نرمال پیش بینی می گردد  5ولی براي جنوب  استان 

 .   پیش بینی می گرددنیم تا یک درجه سانتی گراد بیش از نرمال 

 



 

 
 

 )میلیمتر( همدان( : میانگین )نرمال( بارش ایستگاههاي سینوپتیک استان 5جدول ) 

  میانگین  اسدآباد  قهاوند  فامنین   رزن  کبودراهنگ  نهاوند  تویسرکان  مالیر  همدان   ماه

 59/5 54/5 56/7 56/1 54/4 49/5 69/0 84/5 61/2 49/3   فروردین

 47/7 65/2 29/2 38/4 70/3 40/4 47/3 53/9 46/0 38/4 اردیبهشت

 4/6 0/7 0/3 0/9 5/1 9/5 6/1 5/8 6/8 6/6  خرداد

 3/1 5/0 4/8 3/2 2/6 4/6 0/4 1/8 1/6 3/9  تیر

 1/0 0/0 0/0 1/0 0/8 3/1 0/4 1/5 1/6 0/9  مرداد

 2/1 0/0 0/6 0/4 6/6 1/4 1/5 2/8 3/5 2/3   شهریور

 5/0 1/3 0/3 2/8 0/9 9/3 8/9 4/1 7/5 9/8  مهر

 78/3 126/1 108/1 98/2 87/7 41/8 58/6 92/1 48/4 43/6  آبان

 35/5 29/1 22/8 20/4 31/8 40/8 51/3 44/7 36/5 42/4   آذر

 33/2 41/5 20/4 21/3 23/9 35/6 50/5 45/2 28/6 32/0  دي

 43/1 51/0 23/8 23/0 34/9 43/9 58/8 70/6 38/9 43/3  بهمن

 34/3 33/0 19/1 19/9 19/8 44/3 48/5 38/1 41/5 44/3   اسفند

 347/5 407/2 286/0 285/4 338/8 324/5 401/3 445/2 321/9 317/0   سالیانه

 

 (سانتی گراد)  همدان ایستگاههاي سینوپتیک استانمیانگین )نرمال( دماي (: 6جدول ) 

  میانگین  اسدآباد  قهاوند  فامنین   رزن  کبودراهنگ  نهاوند  تویسرکان  مالیر  همدان   ماه

 9/5 8/3 10/3 9/2 8/4 8/8 10/8 10/2 10/1 9/4   فروردین

 14/3 13/2 15/2 14/3 13/3 13/7 15/2 14/9 15/0 14/1 اردیبهشت

 20/1 19/0 21/0 20/6 19/8 19/1 20/8 21/0 20/4 19/0  خرداد

 24/8 23/1 25/7 25/3 25/2 24/1 25/5 25/6 24/9 23/6  تیر

 25/4 24/0 26/0 25/9 25/3 24/4 26/4 26/5 25/7 24/2  مرداد

 21/6 20/2 21/9 22/0 21/3 20/5 22/7 22/9 22/1 20/4   شهریور

 15/7 14/1 16/0 15/7 15/4 14/3 17/3 17/5 16/6 14/6  مهر

 8/8 7/1 8/5 8/3 8/0 7/9 10/4 9/9 10/1 8/6  آبان

 3/2 2/6 3/2 2/7 2/2 1/5 4/9 4/5 4/5 2/5  آذر

 0/0 0/3- 0/0 0/7- 0/6 2/6- 1/8 0/9 1/6 1/5-  دي

 0/7- 1/6- 2/1- 2/2- 0/1- 3/0- 1/9 1/3 1/3 1/8-  بهمن

 4/1 2/2 3/4 2/7 4/2 2/7 6/4 6/3 5/7 3/5  اسفند

 12/2 11/0 12/4 12/0 12/0 11/0 13/7 13/5 13/2 11/4  سالیانه
 

تاسیس ایستگاه تاکنون می باشد.* منظور از میانگین بلند مدت میانگین از زمان   

.** دما بر حسب درجه سانتی گراد و بارش ها بر حسب میلیمتر می باشد  


