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2پالك  —نبش خيابان خيام -بعد از خيابان شهيد فياضي ( فرشته ) -خيابان ولي عصر -نشاني : تهران  
 

 

 22668832نمابر :        22668830-31تلفن 

http://ndc.irimo.ir               :پايگاه اينترنتي 

 گفتارپيش
متر نسبت به بهار سال گذشته      ميلي  68متر بوده كه حدود     ميلي  104/6ميزان بارش كشور در فصل بهار امسال        

هاي بارش  97-98توجه فصل بهار درسال زراعي      هاي قابل دهد و درمجموع با توجه به بارش       افزايش نشان مي  
 است. كشور بيشتر از ميانگين بلندمدت خود بوده

درجـه     0/2حـدود      1398هاي دما نيز مشخص گرديد كه اختالف ميانگين دماي كشور در بـهـار                در بررسي  

 98در يك استان متوسط دمـاي بـهـار           تنها  تر بود.  سلسيوس از ميانگين دوره بلندمدت فصل بهار خود خنك        

 است.نسبت به مقدار بلندمدت با افزايش مواجه بوده

-دهنده درجات ترسالي در بـخـش      نشان  SPEIو    EDI  ،SPIدر تحليل وضعيت خشكسالي كشور با شاخص هاي         

 باشد.  هايي وسيعي از كشور مي

مركز ملي خشكسالي و مديريت بحران، وضعيت بارش، دما، خشكسـالـي، گـردوخـاك،                  98نامه بهار   در فصل 

هاي كـارشـنـاسـي،      هاي متنوع هواشناسي و كشاورزي همراه با تحليل       تعرق كشور با شاخص   -رطوبت و تبخير  

 است.اندركاران علمي و اجرايي كشور، مورد بررسي قرار گرفتهبرداري دستجهت بهره

 براي دريافت اطالعات تكميلي به پورتال مركز ملي خشكسالي و مديريت بحران مراجعه فرماييد.   
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 بررسي بارش فصل بهار -1

1جدول شماره   

) ميزان بارش كشور در     1شماره  هاي سينوپتيك سازمان هواشناسي كشور (جدول     اطالعات ثبت شده بارش در ايستگاه     براساس  
متر افزايش بارش نسبت به سال گذشته و          ميلي  55/6و    67/9متر بوده كه به ترتيب مقدار         ميلي  104/6فصل بهار امسال     

% نسبت به سال گذشته      54% نسبت به بلندمدت و حدود     88/1، حدود   98باشد، به بيان ديگر بارش در بهار سال          بلندمدت مي 
 افزايش داشته است.

% بارش در استان اردبيل (بيشترين كاهش) و افزايش         6ها در مقايسه با بلندمدت، حاكي از كاهش         همچنين تغييرات بارش استان   
 است.% بارش در استان هرمزگان (بيشترين افزايش) بوده308/7
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 بندي درصد انحراف بارش درمقايسه با بلندمدتپهنه -2

1نقشه شماره   

هاي ها در استان  ايم. بيشترين بارندگي  بهار امسال با افزايش بارش در بيشتر مناطق كشور مواجه بوده              1مطابق نقشه شماره    
هرمزگان، بوشهر، فارس، كرمان، سيستان و بلوچستان، يزد، چهارمحال و بختياري، كهگيلويه و بويراحمد، لرستان، ايالم،                      

غرب، شرق و جنوب    است. اين در حاليست كه دربرخي مناطق شمال        رضوي و جنوبي و سمنان بوده     خوزستان، سمنان، خراسان  
   است.كشور كمبود بارش نسبت به بلندمدت ثبت گرديده
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باالترين بارش ثبت شده -3  

 ها  بررسي وضعيت بارش كشور و استان -4

2جدول شماره     

1نمودار  شماره   

درصد است (ستون سبز مربوط به كـل          25حدود  هاي بهاره از بارش ساالنه،      بلندمدت بارش كشور، سهم بارش    براساس اطالعات    
درصد مـيـانـگـيـن          50، بيشتر از ميزان مورد انتظار و حدود 98ها در بهار كه ميانگين بارش)، درحالي 1كشور در نمودار شماره  

 ).1بلندمدت بارش ساالنه كشور بوده است (ستون آبي مربوط به كل كشور در نمودار شماره

، بيشتر از ميانگين بلندمدت خـود بـوده          98كشور در بهار      است كه ميزان سهم بارش سي استان      همچنين نمودار فوق مبين آن     
 است.هرمزگان و اردبيل بوده هاياست؛ بيشترين افزايش و كاهش سهم بارش نسبت به ميزان مورد انتظار به ترتيب در استان

محدوده  پارامتر
 1398خرداد  1398ارديبهشت  1398فروردين  بررسي

 بيشترين بارش
 ساعته 24

(mm) 

 و تاريخ وقوع

كوهرنگ(چهارمحال و بختياري)  كشور
 98/1/5 –ميلي متر  187,8

اسفهالن (آذربايجان شرقي) 
 98/2/14 –ميلي متر  86

نوق (خراسان رضوي)  
 98/3/1–متر ميلي50

شهر 
 تهران

شميرانات (تهران)       
 98/1/11 -ميلي متر 36,7

شميرانات (تهران)  
 98/2/31 –ميلي متر 11,6

شميرانات (تهران) 
98/3/1 –ميلي متر 5,3  
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 با مدت مشابه در سال گذشته و بلندمدت 98مقايسه بارش تجمعي بهار  -5

2نمودار شماره   

هاي فروردين، ارديبهشـت و خـرداد         تلفيقي از بارش روزانه تجمعي و جمع بارش ماهانه به تفكيك روز در ماه               2نمودار شماره 
)، در فصل    1(جدول شماره      98طور كه در اين نمودار مشخص است، با توجه به افزايش بارش در تمامي كشور در بهار                  است. همان  

 است.متر بودهميلي 57متر و بلندمدت ميلي 71به ميزان  96متر، سال ميلي 107ميزان بارش تجمعي  98بهار 
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 بررسي تغييرات تعداد روزهاي بارشي در فصل بهار    -6

2نقشه  شماره   

از دو مرجع سازمان هواشناسي كشور و وزارت نيرو انجام ساله  30ايستگاه با دوره آماري  211بارش فصل بهار بررسي بر روي آمار  
 ها انجام گرفت.% ) بر روي سري داده5داري در سطح كندال براي اثبات وجود روند (معنياست. آزمون منشده

هـاي  متر، بـارش ميلي 5هاي كمتر از ها، بارشهاي: كل بارش با ذكر مقدمه فوق در ادامه تغييرات تعداد روزهاي بارشي در آستانه  
 شود.هاي پايش كشور بررسي ميمتر طي دوره بلندمدت آماري در ايستگاهميلي 20هاي بيش از متر و بارشميلي 20تا  5بين 

، در فصل بهار حاكي از آن است كه در بيشتر مناطق كشـور بـا                  98تا    69تغييرات تعداد روزهاي بارشي از سال         2نقشه شماره   
غرب، زاگـرس  روز در شمال، شمال 10است؛ كه اين افزايش بيش از     روز بوده   10تا بيش از      1افزايش تعداد روزهاي بارشي بيشتر از       

هاي مازندران، گلستان، قزوين، همدان، لرسـتـان، خـوزسـتـان،             هايي از استان  كه در قسمت  باشد. در حالي   مركزي مشهود مي  
تا بيـش از       1رضوي و جنوبي، سمنان، كاهش بارش در تغييرات تعداد روزهاي بارشي از             كهگيلويه و بويراحمد، اصفهان، خراسان    

 ايم. روز داشته10
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 تغييرات مجموع بارش در فصل بهار    -7

3نقشه  شماره   

 1هاي واقع در بيشتر مناطق كشور داراي كمبود بارشي بين            بارش در فصل بهار، ايستگاه    روند تغييرات مجموع      3در نقشه شماره    
 است. متر بودهميلي -50تا بيشتر از

 50تا بيش از       1شرق كشور با افزايش تغيير مجموع بارش، از         غرب، غرب تا جنوب، مركز و شمال      در برخي از مناطق واقع در شمال      
 ايم.  متر مواجه بودهميلي
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 متر در فصل بهار  ميلي 5بررسي تغييرات مجموع بارش كمتر از   -8

4نقشه شماره   

باشد در بيشـتـر   مي 98تا 69طي بازه زماني متر در فصل بهار  ميلي  5مجموع بارش روزهاي كمتر از      مبين تغييرات     4نقشه شماره   
توجه است. جنوبي اين كمبود قابلشمالي و زاگرساست كه در بيشتر مناطق نيمهمتر بودهميلي -50تا  -1مناطق كشور اين روند از  

شمالي و جنوبي، سـمـنـان، قـم،          شرقي و غربي، مازندران، گلستان، خراسان     هاي آذربايجان هايي از استان  كه در قسمت  در حالي 
 است. متر ثبت گرديدهميلي 50تا حدود 1قزوين، اصفهان، لرستان، كردستان، كرمانشاه و فارس افزايش بارش از 
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 متر در فصل بهار  ميلي20تا  5بررسي تغييرات مجموع بارش بين  -9

5نقشه شماره   

-ميلي  -50تا بيشتر از      -1دهنده كاهش بارش بين     است كه نشان  متر  ميلي  20تا    5مجموع بارش بين    روند تغييرات     5نقشه شماره   
هـاي،  هـايـي از اسـتـان        شمالي، مناطق غرب تا جنوب و قسمتي از شرق كشور است. تنها در بخـش            متر در بيشتر مناطق نيمه    

شمالي و رضوي و جنوبي، تهران، البرز، قزوين، مركزي، زنجـان، هـمـدان،               غربي و شرقي، مازندران، گلستان، خراسان     آذربايجان
كردستان، لرستان، اصفهان، چهارمحال و بختياري، خوزستان، كهگيلويه وبويراحمد، فارس، بوشهر و كرمان، افزايش تـغـيـيـرات                   

 است.  متر در نوسان بودهميلي 50تا حدود  1مجموع بارش از 
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 متر در فصل بهار  ميلي 20بررسي تغييرات مجموع بارش باالتر از   -10

6نقشه شماره   

شـمـالـي،     متر، در بيشتر مناطق حاشيه درياي خزر، زاگـرس        ميلي  20تغييرات مجموع بارش روزهاي باالتر از         6در نقشه شماره    
شمالي و رضوي و جنـوبـي،      هاي اصفهان، خوزستان، كهگيلويه و بويراحد، كرمان، سيستان و بلوچستان، خراسان          همچنين استان 

هـاي  شرق و اسـتـان    كه درشمال است. درحالي  متر مواجه بوده  ميلي  -50متر تا بيش از     ميلي  1تغييرات مجموع بارش با كاهش از       
متر تا  بيش از     ميلي  1تهران، البرز، قم، قزوين، همدان، كرمانشاه، لرستان، چهارمحال و بختياري، فارس، هرمزگان مقدار بارش از                  

 است.متر ثبت گرديدهميلي 50
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 بندي ميانگين دماي كشور در فصل بهار پهنه -11

  7نقشه  شماره 

ي ارتفاعي رقومي كشور تهيه      )، كه با كمك اليه     7(نقشه شماره     98ميانگين كشور در فصل بهار       بندي دماي   براساس پهنه  

 است.درجه سلسيوس بوده 35تا حدود  0/1گرديده، بيشتر مناطق كشور داراي دماي بين 

درجه   35تا حدود     5/1جنوبي، مركز و شرق كشور داراي ميانگين دمايي از           هاي نيمه با توجه به نقشه ذيل بيشتر مناطق استان       

 است.سلسيوس بوده

درجه سلسيوس،    35تا حدود     10/1همچنين قسمتي از سيستان و بلوچستان، هرمزگان، كرمان و خوزستان با ميانگين دماي                

 اند. گرمترين مناطق كشور بوده
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 اختالف ميانگين دماي كل كشور درفصل بهار  -12

3نمودار  شماره   

تر و هشت استان نيز سردتر از ميانگين بلندمدت خود ثبت           غربي گرم تنها استان آذربايجان    98، طي بهار  3مطابق نمودار شماره    

 0/6هاي كشور از    اند. اختالف ميانگين دماي استان    اند. دراين ميان بيست و دو استان داراي اختالف ميانگين طبيعي بوده           گرديده

است. كل كشور نيز در مجموع      درجه سلسيوس در استان قزوين متغيير بوده        -0/8غربي تا   درجه سلسيوس در استان آذربايجان    

 درجه سلسيوس كاهش نسبت به بلندمدت شرايط دمايي سردتري را از وضعيت متوسط و بلندمدت خود تجربه نمود.  0/2با 
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 در مقايسه  با دوره مشابه در بلندمدت   98بندي اختالف ميانگين دماي متوسط روزانه فصل بهار پهنه -13

دوره مشابه نشان   كشور طي فصل بهار را درمقايسه با ميانگين بلندمدت          بندي اختالف دماي مناطق مختلف      پهنه  8نقشه شماره    
هاي سمنان، اصفهان،   غرب و استان  خزر، شمال بندي مشهود است، بخش هايي از حاشيه درياي  كه در اين پهنهگونه دهد. همان مي

 4/5تا    0/6هرمزگان با افزايش دمايي بين      سيستان و بلوچستان و شرق    ايالم ، كرمانشاه كردستان، كهگيلويه و بويراحمد، جنوب       
هاي زنجان، قزوين، البرز، تهران، مركزي،       اند. در مقابل استان   مدت خود مواجه بوده   درجه سلسيوس باالتر از حد طبيعي بلند       

شمالي، فارس، كرمان، جنوب كهگيلويه و        همدان، شرق كردستان، شرق كرمانشاه، اصفهان، شمال سمنان، غرب خراسان             
است. نكته قابل   تر از حالت طبيعي بلندمدت خود بوده      جنوبي و سيستان و بلوچستان و شمال هرمزگان خنك        بويراحمد، خراسان 

 شمالي كشور بيشتر از مناطق ديگر بوده است. كه افزايش دما در نيمهتوجه اين

8نقشه شماره   



16 

 

   1398ركوردهاي دما در فصل  بهار -14

3جدول   شماره   

محدوده مورد  پارامتر
 1398خرداد  1398ارديبهشت  1398فروردين  بررسي / ماه

بيشينه 
مطلق دما  

C)o( 

 كشور
 ميناب (هرمزگان) دژگاه دهرم (فارس) دژگاه دهرم (فارس)

 خرداد 20 50,6 ارديبهشت 1 46,3 فروردين 29 46,4

 شهرتهران
 ) مهر آباد (تهران ) مهر آباد (تهران ) مهر آباد (تهران

 ٣١ فروردين 28 25,6
 29و  23

 ارديبهشت
38,6 

 خرداد 31

كمينه 
مطلق دما  

C)o( 

 كشور
 ديزين پايين (البرز) ديزين پايين (البرز)

چهارمحال و  –شهركرد 
 بختياري

12,6-  خرداد 1 0,3 ارديبهشت 4 -10,8 فروردين 2 

 شهرتهران
 ) تهران (شميرانات  )تهران(چيتگر  ) تهران (شميرانات 

 خرداد 2و  1 11 ارديبهشت 4 -0,3 فروردين 2 -0,4
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 تعرق پتانسيل   -بررسي  وضعيت تبخير -15

-با زير اليه استاني نمايش داده شـده    98تعرق پتانسيل به روش هارگريوز براي فصل بهار سال  -مقدار تبخير   9در نقشه شماره     
هاي سينوپتيك براي تعميم به كل ايران از اليه رقومي ارتفـاعـي             تعرق در ايستگاه  -است. در اين نقشه نيز بعد از محاسبه تبخير         

متر در ارتـفـاعـات      ميلي  239/6تعرق فصل بهار از حدود      -گردد، مجموع تبخير  طور كه مشاهده مي   است. همان  كمك گرفته شده  
مـتـر   ميلي 712هاي اصفهان، يزد و كرمان تا حدود     هايي از زاگرس مركزي و جنوبي و استان       شرق و بخش  غرب، شمال البرز، شمال 

هاي كرمانشاه، ايالم، خوزستان، بوشهر، كهگيلويه و بويراحمد، فارس، هرمزگان، كرمـان، سـيـسـتـان و                    در مناطقي از استان   
 است. جنوبي تغيير داشتهبلوچستان و خراسان

9نقشه شماره   
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 1398تعداد روزهاي خشكسالي فصل بهار  -16

4نمودار شماره   

5نمودار شماره   

پـردازد. در ايـن        روزه به بررسي روزهاي خشك و  مرطوب در بازه زماني دلخواه مي 365و  14معموالً با دو دوره  EDIشاخص  
روزه بـه عـنـوان روز            5هاي اتفاق افتاده به مرور زمان كم شده و در نهايت مقادير باالتر از ميانگين متحرك  روش اثر بارش  

 24مقادير بارش     5و    4گردد. به طور نمونه در نمودارهاي شماره         مرطوب و مقادير كمتر از آن به عنوان روز خشك محسوب مي           
روزه  بارش موثر بلندمدت (رنگ قرمز)، محاسبـه            5ساعته(رنگ سبز)، مقادير بارش مؤثر جاري(رنگ آبي)، و ميانگين متحرك               

طور كـه در     است. همان  روزه قبل، براي نمونه ايستگاه ايالم استان ايالم نمايش داده شده            14و يا     365هاي  شده براساس بارش  
است، و در ادامه اين روند تا اواخر فروردين، ميزان بارش موثر بـهـار امسـال                  شود، بهار با ترسالي آغاز شده     ديده مي   4نمودار

بيشتر بوده كه در اين بازه زماني ترسالي ثبت گرديده و پس از آن ميزان بارش موثر در كل ماه ارديبهشت كمتر از بارش موثـر                          
است تنها در اول ماه خرداد مقدار بارش موثر سال جاري با افزايش همراه بوده و تا پايان فصل شاهـد رونـد                        در بلندمدت بوده  
روز قبل محاسبه شده و منحني بارش مؤثرسال جاري  365هاي بارش موثر تنها براساس بارش 5ايم. در نمودار نزولي بارش بوده

بوده و روزهاي ترسالي بيشتري نـيـز         با روندي تغييراتي كه در نمودار مشاهده مي شود بيشتر از ميزان بارش مؤثر بلندمدت                
سنجي مبناي وزارت نيـرو     هاي سينوپتيك سازمان هواشناسي و باران     ايجاد كرده است. درنهايت اين فرآيند براي تمام ايستگاه         

بـعـد آورده     اند، انجام شده و نتايج به عنوان شاخصي از خشكسالي كشاورزي در دو نقشه             كه دوره آماري طوالني مدت داشته     
 است.  شده



19 

 

10نقشه شماره   

روز    80روز تا حـدود      41روزه، در بيشتر مناطق كشور از         14، شاهد تعداد روزهاي خشكسالي با بارش مؤثر         10در نقشه شماره    
هاي آذربايجان شرقي و غربي، همدان، لرستان، زنجان، اصفـهـان،تـهـران، الـبـرز، قـزويـن،                     ايم، كه اين تراكم در استان     بوده

هاي نارنجي) بيشتر از مـنـاطـق         مازندران،گلستان،اردبيل، خراسان رضوي جنوبي، كردستان، كرمانشاه، خوزستان، كرمان (گلوله         
 است.ديگر بوده

روز    40تا    21روزه بين     14شرق، شرق، زاگرس شمالي و مركزي و جنوبي تعداد روزهاي خشكسالي            هايي از شمال  درمقابل بخش 
 است.(گلوله آبي كم رنگ) نيز ثبت گرديده

 روزه فصل بهار  14تعداد روزهاي با خشكسالي  -17
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11 شماره نقشه  

هاي فصل  روزه تهيه شده و نگاه بلندمدت به بارش مؤثر  و همچنين با توجه به افزايش بارش                  365براساس بارش     11نقشه شماره   
روز حاكم بوده خصوصاً در نواحي حاشيه درياي خـزر،            20ها، تعداد روزهاي خشك كمتر از       در كل كشور، در بيشتر استان       98بهار  
دهنده درجات ترسالي براي اين مناطق      است؛ كه اين نشان   ، بيشتر از مناطق ديگر بوده     غرب تا قسمتي از جنوب    شرق، شمال شمال
 باشد.مي

جنوبي تعداد روزهاي خشك از      هاي اردبيل، مازندران، اصفهان، يزد، كرمان،خوزستان و خراسان       تنها در بخش كوچكي از استان     
 است . جنوبي و خوزستان) ثبت گرديدههاي خراسانروز (استان 80تا بيش از   41

 روزه فصل بهار  365تعداد روزهاي با خشكسالي  -18
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 )  SPI   )Standardized Precipitation Indexوضعيت خشكسالي كشور با شاخص  -19

12 شماره نقشه  

دهـنـده   ) نشـان    12(نقشه شمـاره   1398خرداد سه ماهه منتهي به پايان      SPIبندي خشكسالي هواشناسي مطابق با شاخص     پهنه 
بيشتـر  ترين ترسالي شديد و بسيارشديد در       باشد؛ عمده درجات ترسالي خفيف تا بسيارشديد در بيشتر مناطق كشور مشهود مي          

 شود.شرق كشور ديده ميمناطق زاگرس مركزي، جنوبي و شمال

هاي اردبيل، آذربايجان شرقي و غربي، كردستان، كهگيلويه و بـويـراحـد،          هايي از استانخشكسالي خفيف تا شديد، در قسمت  
 است.    خوزستان، خراسان شمالي، رضوي و جنوبي، سيستان وبلوچستان و كرمان ثبت گرديده
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 كل كشور در فصل بهار   SPIمقايسه شاخص  -20

6نمودار شماره   

است. طبق اين نمودار سي ساله، نه  محاسبه و ارائه گرديده 1398تا  1369فصل بهار از سال  SPIبراساس شاخص  6نمودار شماره   
هـاي  ، تـرسـالـي خـفـيـف در سـال               86و  71هاي، ترسالي متوسط در سال      98بهار ترسال بوده كه ترسالي شديد در سال         

 است. ها درحد نرمال ثبت گرديدهبوده و در مابقي سال 88و82و81و76و75و74

بهار با خشكسالي متوسط، يك بهار با خشكسالي شديد و دو بهار با   2همچنين در اين نمودار، شاهد دو بهار با خشكسالي خفيف،   
كه عالوه بر شدت، وسعت خشكسالي بسيارشديد دراين          بوده    87ايم. بيشترين خشكسالي در سال       خشكسالي بسيارشديد بوده  

 است.  هاي ديگر بودهسال نيز بيشتر از سال
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13نقشه شماره   

 )  SPEI   )Standardized Precipitation-Evapotranspiration Indexوضعيت خشكسالي كشور با شاخص  -21

تعرق -نمايد. با درنظرگرفتن شرايط تبخير     تعرق را نيز به عنوان ورودي خود لحاظ مي            -اين شاخص عالوه بر بارش، تبخير      
شرايط خشكسالي را نسبت به     انعكاسي متفاوت از    ،SPEIبندي خشكسالي هواشناسي براساس شاخص      پتانسيل منطقه، پهنه  

است. با توجه به      12و    9هاي  دهد. اين نقشه در واقع تركيبي از نقشه       نشان مي     SPIبندي خشكسالي براساس شاخص     نقشه پهنه 
-هاي تهران، البرز، خراسان   هايي از استان  شرق به طور يكپارچه همچنين قسمت     غرب تا جنوب  نقشه ذيل، بيشتر مناطق شمال    

 اند.داراي ترسالي خفيف تا بسيار شديد بودهشمالي، رضوي و جنوبي، سمنان، 

شرقي و غربي، اردبيل، گيالن، جنوب كردستان، خوزستان، كهگيلويه و            هاي آذربايجان درجات خشكسالي در شمال استان      
 است.بويراحمد و گلستان بوده
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 كل كشور در فصل بهار  SPEIمقايسه شاخص  -22

7نمودار شماره   

باشد كه با توجه به نمودار ذيل هشت سال درجات خشكسالي ترسالي            فصل بهار مي    SPEIمبين مقادير شاخص      7نمودار شماره     
است كه دراين   ترسالي شديد ثبت گرديده     71ترسالي خفيف، در سال       98و88و82و77و76و75و72هاياست. در سال  ثبت گرديده 

 ايم.سال بيشترين وسعت و شدت ترسالي را در طول سي سال اخير داشته

يازده بهار داراي خشكسالي بوده كه چهار بهار خشكسالي خفيف، دو بهار خشكسالي متوسط، چهار بهار خشكسالي شديد و يك                      
 است.بهار خشكسالي بسيارشديد داشته

 است.، داراي بيشترين وسعت و شدت خشكسالي بوده87توجه اين كه در سي سال گذشته، سال نكته قابل
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 متر  5000بررسي وضعيت گرد و خاك با ديدافقي زير  -23

  14نقشه شماره 

، روزهاي همـراه  98هاي موجود در دوره بلندمدت آماري براي بهارگردد براساس دادهمالحظه مي 14همانطوري كه در نقشه شماره  
غربي، زنجان و شمالي، اردبيل، آذربايجانهاي مازندران، گلستان، خراسانمتر، به جز استان 5000با گرد و خاك و ديد افقي كمتر از  

روز نـيـز    30هرمزگان تا  است. بيشترين تعداد روزهاي همراه با گرد و خاك در استان هاي كشور مشاهده شدهالبرز در بقيه استان  
 ثبت گرديده است. 
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 متر نسبت به مدت مشابه در بلندمدت   5000بررسي وضعيت گرد و خاك با ديدافقي زير  -24

  15نقشه شماره 

، روزهاي همراه   98هاي موجود در دوره بلندمدت آماري براي بهار       گردد براساس داده  مالحظه مي   15همانطوري كه در نقشه شماره      
مازندران در بقيه مـنـاطـق كشـور            متر نسبت به مدت مشابه در بلندمدت، به جز استان           5000با گرد و خاك و ديد افقي كمتر از          

است. بيشتريـن تـعـداد        غرب بيشتر از مناطق ديگر بوده     است. وسعت و شدت اين پديده در مناطق غرب و جنوب           مشاهده شده 
 است. روز ثبت گرديده 30هرمزگان تا  هايروزهاي همراه با گرد و خاك در استان
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 متر1000بررسي وضعيت گرد و خاك  با ديد افقي زير  -25

  16نقشه شماره  

متر براي فصل بهار مي باشد كه ايـن پـديـده در                 1000روزهاي همراه با گرد و خاك و با ديدافقي كمتر از            مبين    16نقشه شماره   
رضوي، سمنان، قم، ايالم، اصفهان، يزد، خوزستان، بوشهر، هرمزگان، فارس، كرمان و سيستان و بلوچسـتـان                 هاي خراسان استان

 روز نيز ثبت گرديده است.  5سيستان و بلوچستان تا  است. بيشترين تعداد روزهاي همراه با گرد و خاك در استانمشاهده شده
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  17نقشه شماره 

 متر نسبت به مدت مشابه در بلندمدت   1000بررسي وضعيت گرد و خاك با ديدافقي زير  -26

متر براي فصل بهار  نسبت به مـدت مشـابـه در           1000روزهاي همراه با گرد و خاك و با ديدافقي كمتر از     مبين    17نقشه شماره   
شمالي، سمنان، تهران، البرز، قزوين،     هاي مازندران، گلستان، گيالن، اردبيل، خراسان     باشد كه اين پديده به جز استان      بلندمدت مي 

است. وسعت و شدت اين پديـده در          زنجان، مركزي، اصفهان، فارس، چهارمحال و بختياري در بيشتر مناطق كشور مشاهده شده            
سيستان و    هاياست. بيشترين تعداد روزهاي همراه با گرد و خاك در استان           غرب بيشتر از مناطق ديگر بوده     مناطق غرب و جنوب   

 است. روز ثبت گرديده 7بلوچستان و خوزستان تا 
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 اختالف ميانگين رطوبت نسبي نسبت به بلندمدت در فصل بهار  -25

  18نقشه شماره 

% 2/1نسبي از   هاي سينوپتيك كل كشور تهيه شده، نمايانگر افزايش رطوبت        كه براساس گزارش ماهانه ايستگاه      18نقشه شماره    
 است.  هاي كشور در مقايسه با ميانگين طبيعي و بلندمدت خود بوده% در بيشتر استان11تا بيش از 

شرقي و غربـي،    % در استان اردبيل و قسمتي از استان آذربايجان           -7/5% تا    -2/1اين در حاليست كه با كاهش رطوبت نسبي از          
 ايم. جنوبي، اصفهان و مركزي مواجه بودهگيالن، مازندران، بوشهر، سيستان و بلوچستان، كرمان، خراسان

 


