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 )بارش و دمای کل کشور(مقدمه:

در محدوده نرمال نسبت به دوره بلند مدت  05/00/9315در کل کشور تا مورخه  بارش سال زراعی جاری 

همزمان با وقوع بارش های سیل آسا، نمایه خشکسالی بارش تبخیر نشان از این در حالیست که ، قرار دارد

تداوم خشکسالی در کشور دارد. با افزایش ارتفاع ژئوپتانسیل در الیه های میانی جو، انتظار می رود بارش 

 . ابدی در دو ماه باقی مانده فصل بهار متمایل به کمتر از نرمال بوده و میانگین دما نسبت به نرمال افزایش

 

 )استان همدان(:بارش

را نشان می  02/00/9315تا  9311سال  جدول ذیل میزان بارش استان به تفکیک ایستگاه از ابتدای مهر ماه

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

 

 

 

 1جدول 

 



بينی فصلی دما و بارش در استان همدانپيش   
 

  

2 
 یش بيني فصلي بارش : 

 

 
 

 
 

اردیبهشت، خرداد وتير (پيش بيني فصلي بارش نشان مي دهد که مجموع بارش در دوره سه ماهه )1مطابق شکل)

 هايميانگين بلند مدت بارش ایستگاه.  . پيش بيني مي شود بلند مدتدرصد  110تا  30بين  بارش( 1931

 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

 ( 9315 اردیبهشت، خرداد و تير( : پيش بيني فصلي بارش در سه ماهه )9شکل ) 

 



بينی فصلی دما و بارش در استان همدانپيش   
 

  

3 
 پيش بيني فصلي دما :

 

 

)اردیبهشت، خرداد وتير ( پيش بيني فصلي دما نشان مي دهد ميانگين دما در دوره سه ماهه 2مطابق شکل)

و فقط در باریکه اي از جنوب  داشتخواهد  افزایش درجه نسبت به ميانگين بلند مدت1/1تا  1/0بين ( 1931

هاي هواشناسي استان در ميانگين بلند مدت دماي ایستگاهخواهد بود. +1/0تا  -1/0استان تغييرات دمایي بين 

 ارائه شده است. 9جدول 
(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

 

(9315)اردیبهشت، خرداد وتير بيني فصلي دما در سه ماهه  ( : پيش2شکل )  ) 
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 جمع بندي:

پيش بيني فصلي بارش نشان مي دهد که مجموع بارش در دوره سه ماهه 

 درصد بلند مدت خواهد بود  559تا  39( بين 5931 و تير خرداد ، اردیبهشت)

 

ماهه اردیبهشت، خرداد و  9پيش بيني فصلي دما نشان مي دهد ميانگين دما در 

درجه نسبت به ميانگين بلند مدت افزایش خواهد 1/5تا  1/9بين  5931سال  تير

+ 1/9تا  -1/9و فقط در باریکه ای از جنوب استان تغييرات دمایي بين  داشت

 .خواهد بود

 

 

 


