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 )بارش و دمای کل کشور(مقدمه:

تغییری نسبت به دوره بلند مدت را نشان  40/21/2930در کل کشور تا مورخه  بارش سال زراعی جاری 

نمی دهد ،با توجه به انتظار بارش نرمال همراه با افزایش دما در باقیمانده سال زراعی، رعایت و اجرای 

برنامه های کنترل و مصرف بهینه آب و انرژی برای مواجهه با کمبود منابع آبی در فصل تابستان ضروری 

در اغلب مناطق کشور در محدوده میانگین بلند مدت در نوسان  39ردین و فرو 30خواهد بود .بارش اسفند 

درجه افزایش نسبت  9/2خواهد بود . بیشترین افزایش دمای ماهانه در سه ماهه آتی در اسفند ماه با حدود 

 به میانگین بلند مدت رخ خواهد داد. 

 

 )استان همدان(:بارش

را نشتتان می دهد که  24/21/30تا از ابتدای مهر ماه  جدول ذیل میزان بارش استتتان به تفکیا ایستتتگاه

 . نسبت به سال گذشته و بلند مدت به صورت درصد نمایان استو کاهش مقدار افزایش 

 

 1جدول 

 



 پيش بينی فصلی دما و بارش در استان همدان
 

  

2 
 یش بيني فصلي بارش : 

 
 

 
 

 ،1931اسفند (پيش بيني فصلي بارش نشان مي دهد که مجموع بارش در دوره سه ماهه )1مطابق شکل)

منتهي اگر از  پيش بيني مي شود بلند مدتدرصد  119تا  39بين  بارش( 1931 و اردیبهشت فروردین

( را در نظر 1931)فصل بهار  1931اسفند ماه صرف نظر کرده و ماههای فروردین، اردیبهشت و خرداد 

های ميانگين بلند مدت بارش ایستگاه. درصد نرمال خواهد بود.  39تا  09م پيش بيني بارش بين بگيری

 ارائه شده است.  2هواشناسي استان در جدول 

( : ميانگين )نرمال( بارش ایستگاههاي 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

 ( 9311فروردین و اردیبهشت  ، 9314اسفند( : پيش بيني فصلي بارش در سه ماهه )9شکل ) 
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 پيش بيني فصلي دما :

 

 

 

، فروردین 1931)اسفند ( پيش بيني فصلي دما نشان مي دهد ميانگين دما در دوره سه ماهه 2مطابق شکل)

 درجه نسبت به ميانگين بلند مدت1/1تا  1/9بين  1931و به عبارتي فصل بهار سال  ( 1931و اردیبهشت 

 ارائه شده است. 9های هواشناسي استان در جدول . ميانگين بلند مدت دمای ایستگاهداشتخواهد  افزایش
(درجه سانتيگراد( : ميانگين )نرمال( دماي ایستگاههاي 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

( 9311و فروردین 9314، اسفند بهمن)بيني فصلي دما در سه ماهه  ( : پيش2شکل )  
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 جمع بندي:

فند اسپيش بيني فصلي بارش نشان مي دهد که مجموع بارش در دوره سه ماهه )

درصد بلند مدت خواهد  449تا  39( بين 4931 و اردیبهشت ، فروردین4931

منتهي اگر از اسفند ماه صرف نظر کرده و ماههای فروردین، اردیبهشت و بود 

تا  09( را در نظر بگيریم پيش بيني بارش بين 4931)فصل بهار  4931خرداد 

 . درصد نرمال خواهد بود 39

 

بين  4931فصل بهار سال هد ميانگين دما در پيش بيني فصلي دما نشان مي د

 درجه نسبت به ميانگين بلند مدت افزایش خواهد داشت.1/4تا  1/9

 

 

 


