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در ماههاي پيش بيني دما و بارش      
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 بارش:

 را نشتتان مد د د  ت مادار اازای از ابندای مهر ما  ذیل میزان بارش استتنان بت کیکیا ایگتتن ا  جدول 

 .  نگبت بت سال گذشنت و بلند مدت بت صورت درصد نمایان است

 

 1جدول 
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 پيش بيني فصلي بارش : 

 
 

مطابق 

( در دیو  آذر،  آبان(پيش بيني فصلي بارش نشان مي دهد که مجموع بارش در دوره سه ماهه )1شکل)

های درصد نرمال خواهد بود. ميانگين بلند مدت بارش ايستگاه 119تا  09تمام نواحي استان بين 

 ارائه شده است.  2هواشناسي استان در جدول 

( : ميانگين )نرمال( بارش ايستگاههاي سينوپتيک استان )ميليمتر(2جدول )     

 ميانگين اسدآباد قهاوند فامنين رزن کبودراهنگ نهاوند تويسرکان مالير همدان ماه

 .646 63.. 3.65 3365 .336 3564 .5.6 6.65 66.. 3.64 فروردين

 3.65 .3.6 .446 .4.6 .6.6 3.64 .336 .4.6 .336 .4.6 ارديبهشت

 .56 .36 66. 63. 66. 66. 564 366 .56 .6. خرداد

 63. 63. 466 .36 .6. 463 63. .6. 63. 463 تير

 .6. 65. .6. .6. 66. 65. 66. .6. .6. .6. مرداد

 .6. .6. 64. 63. 363 .6. .6. 65. .46 64. شهريور

 .6. .46 365 666 65. 65. 66. 66.. 563 63. مهر

 .6.6 .36. .4.6 3464 .6.. .4.6 6.64 .6.6 .3.6 .336 آبان

 3.65 .3.6 4564 4664 3.66 .4.6 .6.6 .3.6 .4.6 3466 آذر

 .4.6 .366 563. .56. .6.. 4463 3.66 .4.6 .6.. 4.64 دی

 .346 64.. .4.6 664. 3.63 .366 .6.6 .356 .4.6 .3.6 بهمن

 .3.6 4.64 .436 4.63 566. 3364 .3.6 .636 .3.6 3364 اسفند

 .6..4 .6..4 .6... 6.63. 43.66 .4.56 .6..4 .46.6 .6..4 4.366 ساليانه

 ( ديو  آذر،  آبان( : پيش بيني فصلي بارش در سه ماهه )9شکل ) 
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 پيش بيني فصلي دما :

 

 

در ( دیو  آذر،  آبان( پيش بيني فصلي دما نشان مي دهد ميانگين دما در دوره سه ماهه )2مطابق شکل)

. ميانگين بلند خواهد بود + درجه نسبت به ميانگين بلند مدت5/9تا  -5/9بين  تغييراتبا شمال استان 

 ارائه شده است. 3های هواشناسي استان در جدول مدت دمای ايستگاه

(درجه سانتيگراد( : ميانگين )نرمال( دماي ايستگاههاي سينوپتيک استان ) 3جدول )   

 ميانگين اسدآباد قهاوند فامنين رزن کبودراهنگ نهاوند تويسرکان مالير همدان ماه

 66. .6. .6. .6. 65. 65. .6.. 64.. .6.. 63. فروردين

 364. .46. .66. .36. 463. .46. 666. .36. .66. .36. ارديبهشت

 .6.. .6.. 64.. 63.. .6.. .6.. .6.. .6.. 63.. .6.. خرداد

 .66. .46. .6.. .66. 666. .36. .66. 665. .66. 465. تير

 666. .46. 64.. .66. .66. 366. 63.. 66.. .66. .36. مرداد

 65.. .6.. 63.. .6.. .6.. 66.. 65.. .46. .6.. 63.. شهريور

 .66. 364. .6.. .66. 664. 364. 563. 563. 65.. .36. مهر

 .6. .56 65. .6. .6. .56 66.. .6.. .6.. 63. آبان

 .46 66. .46 .6. .6. 66. .66 .36 366 .6. آذر

 64.- 66.- .6.- 65.- .6.- .46- .6. .6. .6. 65.- دی

 .6. .6. .6. .6.- .6.- .6.- .6. 65. 66. .6.- بهمن

 .66 365 .6. .66 .36 .46 .6. .6. .66 465 اسفند

 63.. 66.. .6.. 63.. .6.. .6.. .46. 466. .46. 63.. ساليانه

(دي و آذر آبان،)بيني فصلي دما در سه ماهه  پيش( : 2شکل )   
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 جمع بندي:

نشان می دهد که مجموع بارش در دوره سه ماهه پيش بينی فصلی بارش 

 درصد نرمال خواهد بود.  119تا  09( در تمام نواحی استان بين دیو  آذر،  آبان)

 رآذ ، آبان) ماهه سه دوره در دما ميانگينپيش بينی فصلی دما نشان می دهد 

خواهد  مدت بلند ميانگين به نسبت درجه+ 5/9 تا -5/9 بين تغييرات با( دی و

 .بود

 

 نکته مهم :

در آذر به بیشینه توسعه خود می رسد و از بهمن ضعیف  های پیش بینی نشان می دهند که النینودل م 

. النینوی قوی می تواند به افزایش بارش کشور کمک شده و در اواخر بهار به فاز خنثی خواهد رسید 

وی، شاهد ق کند، اما این پدیده تنها مولفه کنترل کننده بارش کشور نیست، حتی ممکن است در النینوی

  النینو بر دما به اندازه تاثیر آن بر بارش شناخته شده نیست.خشکسالی بر کشور باشیم. تاثیر 

  

 


