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 مقدمه

میلیادر بوده که نسااابه به  6/361ح ود  13/6/3131میانگین بارش ساااار عر اس  سااادان تا  ن یا یار   

 31درص  کاتش ر  نشان مس دت . در   ن م ت شهرسدان بهار با ح ود  31دوره مشابه بلن  م ت  ح ود 

درص  کادر ن کاتش ر  نسبه به بلن  م ت بارش  33درص  بیشدر ن کاتش  و شهرسدان مال ر با ح ود 

ر  در میز ن کاتش بارش نسبه  31ریبه  3 ما  سدان تا  ن با یوجه به ناود ر شااره (. 3)ج ور  د شده  ن 

  ت در سطح کشور د ر  مس باش . به بلن  م

 توضيح: 

در تهيه ميانگين بارش شهرستانی فقط يک ايستگاه مالک قرار نگرفته بلکه از ايستگاههای همجوار 

نيز استفاده شده است و با بارندگی نقطه ای متفاوت خواهد بود چرا که بصورت پهنه بندی شده 

 بر روی نقشه های استانی و کشوری تهيه شده است .

 

 

 1جدول 
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 پيش بيني فصلي بارش : 

 
 

 

و  آذر،  آبان(پيش بيني فصلي بارش نشان مي دهد که مجموع بارش در دوره سه ماهه )2مطابق شکل)

 هایدرصد نرمال خواهد بود. ميانگين بلند مدت بارش ايستگاه 119تا  09( در تمام نواحي استان بين دی

 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 )2شکل ) 

 



 پيش بينی فصلی دما و بارش در استان همدان
 

  

4 
 پيش بيني فصلي دما :

 

 

( دیو  آذر،  آبان( پيش بيني فصلي دما نشان مي دهد ميانگين دما در دوره سه ماهه )3مطابق شکل)

 5/9و در جنوب استان  + درجه نسبت به ميانگين بلند مدت5/9تا  -5/9بين  تغييراتبا در شمال استان 

 3های هواشناسي استان در جدول . ميانگين بلند مدت دمای ايستگاهداشتخواهد  درجه افزايش 5/1تا 

 ارائه شده است.

(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( : 3شکل )  ) 
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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 

 ميانگين به نسبت درجه+ 5/9 تا -5/9 بين تغييرات با استان شمال در( دی و

 .داشت خواهد افزايش درجه 5/1 تا 5/9 استان جنوب در و مدت بلند

 

 نکته مهم :

 سال تانو زمس برای پاييز را ای سابقه کم احتماال و قوی بسيار النينوی آماری و یکديناميهای  مدل اغلب 

 کشور رقش جنوب بخش هايی از استثنای به پاييز بارش فصل رود می انتظار. اند نموده بينی پيش جاری

 اييزهپ های وقوع بارش در تاخيری و بوده بلندمدت ميانگين از بيش مناطق برخی در ميانگين و حد در

النينوی قوی همچنين می تواند  .و به افزايش بارش کشور در فصل پاييز آتی کمک نمايد. ندهد رخ

  .اقليمی گردد –موجب افزايش برخی رخدادهای حدی جوی 

  

 


