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 وزارت راه و شهرسازی

 سازمان هواشناسی کشور

ناداره کل هواشناسی استان همدا  

 

 

 پیش بینی دما و بارش

 استان همدان
1399طی ماه های بهمن، اسفند و فروردین   

 

 

 

 

 

1398سال ماه  بهمن   

 مرکز پیش بینی و هشدار سریع
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 بنام خدا

 

 مقدمه

با توجه به آمار ایستگاه های هواشناسی استان همدان میانگین مجموع بارش ســـال زراعی اسـتان همدان        

میلیمتر کاهش بارش  93سال قبل که نسبت به دوره مشابه  میلیمتر بوده 145ن به میزا 01/11/1398تا تاریخ 

  .میلیمتر افزایش بارش را در استان داریم 7در حدود ت به بلند مدت اما نسب

میلیمتر و کمترین میزان  227 و بمیزانکبودراهنگ بیشترین بارش در استان همدان در ایستگاه هواشناسی 

 (.1)جدول شماره  میلیمتر به ثبت رسیده است 118ستگاه 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 

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

درصد  5.1درصد کاهش بارش و نسبت به بلند مدت  38.8سبت به سال قبل میلیمتر بوده که ن 145.6همدان 

 افزایش بارش را در استان همدان نشان می دهد.

میلیمتر  176.7در بین شهرستانهای استان همدان بیشترین مقدار بارش مربوط به شهرستان نهاوند و بمیزان 

 می باشد.

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

 .میلیمتر به ثبت رسیده 145.6توجه به آمار ایستگاه های هواشناسی و ایستگاه های باران سنجی وزارت نیرو 

 1جدول شماره 
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 2جدول شماره 
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 1شکل شماره 

 

 در مقایسه با بلند مدت  01/11/1398تا  01/07/1398بارش کشور از  انحراف مجموع: پهنه بندی درصد 2شکل شماره 
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 که مجموع بارش شود یداده شده است مالحظه م شیاختالف بارش استانها نسبت به بلند مدت نما 1در شکل شماره     

داشته  شیافزا درصد 5بلند مدت در حدود  نیانگیامسال تا اول بهمن ماه امسال نسبت به م یاستان همدان از اول سال زراع

با  سهیدر مقا 01/11/1398 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

فاز مثبت  ییرکورد دما نیکشور دارد، دوم یجنوب مهین یبارشها شیدر افزا یهند که نقش مهم انوسیاق یدوقطب وندیدورپ     

از ماه بهمن به  ،یجیتدر فیبا تضع وندیدورپ نیا شود یم ینیب شیدرجه ثبت کرد. پ 9.1 یهنجاریبا ب 1398 آبان را در مهر و

بارشها  1398و اسفند  بهمن یاساس، در ماهها نی. بر اابدیدر بارش کشور بهبود  یغرب یها سامانه و اثر رسد یم یفاز خنث

در  بارش .شودیاز شدت آن کاسته م یغرب کشور بوده و در مناطق جنوب جنوب یعمدتا متمرکز بر غرب، شمال و تا حد

 به کمتر از نرمال خواهد بود.  لیماه متما نیفرورد

 (  ، فروردیناسفند : میزان بارش سه ماه آینده )بهمن،4ه شکل شمار
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نیمه جنوبی استان بیشتر از نرمال و در ( در بهمنه میزان بارش در ماه اول آینده)مالحظه میشود ک 4شماره با توجه به شکل 

نیمه شمالی در حد نرمال می باشد. در ماه دوم )اسفند( میزان بارش در نیمه شرقی استان بیشتر از نرمال و در سایر نقاط در 

 .یزان بارش در کل استان کمتر از نرمال خواهد بودحد نرمال می باشد. اما در ما سوم )فروردین ( م

  آینده سه ماهدر  ییرات دماتغپیش بینی 

ریبا نرمال بود و قت )بهمن و اسفند(مالحظه میشود که میانگین دمایی استان در ماه های اول و دوم  5با توجه به شکل شماره 

 .درجه گرمتر از نرمال خواهد بود 1تا  0.5در ماه سوم آینده)فروردین( میانگین دمایی استان 

 (، اسفند، فروردینییرات دما در سه ماه آینده )بهمنتغ: 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:

های بهمن و اسفند بیشتر از نرمال و در  زان بارش در استان همدان در ماهمی ،با توجه به خروجی مدلهای اقلیمی

 .ماه فروردین سال آینده کمتر از نرمال خواهد بود

ریبا در محدوده نرمال قتاز نظر دمایی، میانگین دمای استان همدان در سه ماه آینده در مناطق مختلف استان 

 .خواهد بود


