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 گفتارپيش
درصد نسبت به بهار سال گذشته       78ميلي متر بوده که حدود        8/07ميزان بارش کشور در فصل بهار امسال     

هاي اندک پایيز و زمستان در      دهد، این درحاليست که با توجه به بارش        ميليمتر( افزایش نشان مي     2/07)

 درصد کمتر از ميانگين بلند مدت خود بوده است.  809/هاي کشور همچنان بارش 68-69سال زراعي 

درجه سلسيييوا از      07/حدود   2968هاي دما نيز مشخص گردید که مجموعه کشور در  بهار در بررسي 

نسبت به مقيدار   68ها متوسط دماي بهار در همه استان  تر بود. ميانگين دوره بلند مدت فصل بهار خودگرم

 دهد.بلندمدت افزایش را نشان مي

نشان دهنده ترسالي ضعيف تا بسيار  SPEIو  EDI ،SPIدر تحليل وضعيت خشکسالي کشور با شاخص هاي 

هایي از جنوب و شيميال کشيور      هاي مرکزي کشور است. در بخش غربي و قسمتي از بخششدید در نيمه

 شود.خشکسالي خفيف تا متوسط دیده مي

مرکز ملي خشکسالي و مدیریت بحران، وضعيت بارش، دما، خشکسالي، گيردوخياک،    68در فصلنامه بهار 

هاي کارشناسيي،  هاي متنوع هواشناسي و کشاورزي همراه با تحليلتعرق کشور با شاخص-رطوبت و تبخير

 اندرکاران علمي و اجرایي کشور، مورد بررسي قرار گرفته است.برداري دستجهت بهره

 براي دریافت اطالعات تکميلي به پورتال مرکز ملي خشکسالي و مدیریت بحران مراجعه فرمایيد.  
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 بررسي بارش فصل بهار -7

1جدول شماره     

هاي براساس اطالعات ثبت شده بارش در ايستگاه               

( 1شماره   سينوپتيک سازمان هواشناسي کشور )جدول       

متر ميلي  1108ميزان بارش کشور در فصل بهار امسال            

 1502درصد نسبت به بهار سال گذشته)       21بوده که حدود    

 دهد.متر( افزايش نشان ميميلي

از طرف ديگر نگاهي به ميانگين بلندمدت مجموع بارش            

سازد که کشور   متر( مشخص مي  ميلي  5506بهاره کشور )  

هاي طبيعي و   درصد بيشتر از بارش     3503در بهار امسال،    

 مورد انتظار خود را دريافت نموده است. 

ها طي بهار امسال در مقايسه      بررسي تغييرات بارش استان   

استان و    3با بلندمدت، حاکي از کاهش بارندگي در              

 است. استان 22افزايش بارش در

 بندي درصد انحراف بارش درمقايسه با بلندمدتپهنه -2

1نقشه  شماره     

هايي بهار امسال به جز در بخش        1مطابق نقشه شماره    

شرق وضعيت  شرق، شمال و شمال     از جنوب، جنوب   

ها در  بارشي مطلوبي در کشور وجود داشت. اين بارش         

برخي مناطق گاها تا بيش از دو برابر ميانگين بلندمدت           

است. درمقابل در مناطق جنوبي          نيز گزارش شده    

 است.ها بسيارشديد تا صددرصد مشاهده شدهکاهش

http://ndc.irimo.ir/far/index.php?module=web_directory&wd_id=4641
http://ndc.irimo.ir/far/index.php?module=web_directory&wd_id=4637
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باالترين  بارش ثبت  شده -9  

 پارامتر محدوده بررسي0 ماه   فروردین  اردیبهشت  خرداد

 8727هشتپر تالش )گيالن( 

680/90/9 –ميلي متر    

چلگرد )چهارمحال و بختياري( 

68 –ميلي متر  86  /02/03 

 

–ميلي متر  8927ایوان )ایالم( 

22/00068   

 کشور
 بيشترین بارش 

 ساعته 77 

(mm) 

 و تاریخ وقوع
 –ميلي متر  927شميرانات 

680/9027  

 –ميلي متر  2927شميرانات 

680/70/9  

 

–ميلي متر  /982شميرانات   

 68  /01/26 

 شهر تهران

 ها بررسي وضعيت بارش کشور و استان -4

ه   
مار

 ش
ول

جد
2

 

1نمودار  شماره   

درصد است )ستون سبز مربوط به کل کشوور در       2303هاي بهاره از بارش ساالنه، حدود براساس اطالعات بلندمدت بارش کشور، سهم بارش 

درصد ميانگين بلندمدت بارش ساالنوه    3105، بيشتر از ميزان مورد انتظار و درحدود 31ها در بهار که ميانگين بارش(، درحالي 1نمودار شماره 

 (. 1کشور بوده است )ستون آبي مربوط به کل کشور در نمودار شماره

هاي هرمزگان، بوشهر، سيستان و بلووسسوتوان، گويوالن،        طور که در نمودار فوق نيز مشهود است، از نگاه استاني اين سهم به جز استانهمان

هاي کشور بيشتر از ميزان مورد انتظار بوده است. در اين ميوان بويوشوتوريون          رضوي و شمالي و اردبيل در ساير استانفارس، کرمان، خراسان

درصود بووده       603و  102، 103هاي هرمزگان، سيستان و بلوسستان و گيالن به ترتيب با حدود ها نسبت به ميزان انتظاري از آنِ استانکاهش

 است.

http://ndc.irimo.ir/far/index.php?module=web_directory&wd_id=4814
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 مقايسه تغييرات بارش فصل بهار کل کشور  -5
ره 

ما
 ش

ار 
ود

نم
2

 

هاي فروردين، ارديبهشت و خورداد    تلفيقي از بارش روزانه تجمعي و جمع بارش ماهانه به تفکيک روز در ماه 2دار شمارهنمو

؛ خصوصا در نيمه دوم ايون فصول،     31هاي فصل بهار در سال طور که در اين نمودار مشخص است، اگرسه بارشاست. همان 

مقودار کوموتوري        36هاي فصل بهار سال اي داشتند، ولي نسبت به بارشنسبت به ميانگين بلندمدت افزايش قابل مالحظه

 داشتند، اين اختالف در ماه خرداد به تدريج کمتر شده و در پايان فصل حتي با افزايش هم مواجه بوديم.

 بررسي تغييرات تعداد روزهاي بارشي -8

 

ساله از دو مرجع سازمان هواشناسوي کشوور و        31ايستگاه با دوره آماري  211اين بررسي بر روي آمار بارش فصل بهار  

ها انجام % ( بر روي سري داده  5داري در سطح کندال براي اثبات وجود روند )معني وزارت نيرو انجام شده است. آزمون من 

 گرفت.

موتور،   مويولوي    5هاي کمتر از ها، بارشهاي: کل بارش با ذکر مقدمه فوق در ادامه تغييرات تعداد روزهاي بارشي در آستانه 

هاي پايش کشوور    متر طي دوره بلندمدت آماري در ايستگاهميلي 21هاي بيش از متر و بارشميلي 21تا  5هاي بين بارش

 شود.بررسي مي
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شود، براساس آمارهاي بلندمدت بارش کشور، به استثنائ سند ايستگاه پراکنوده در کشوور در          مالحظه مي 2همان طور که در نقشه شماره 

هاي کشور خصوصا در نواحي غربي و شمالي شاهد افزايش تعداد روزهاي بارشي طي سي سال منتهي به بهار امسال بودند؛ البتوه  اکثر ايستگاه

روز طي سي سال هم رسيد. از طرف ديگر،   11ها به بيش از تر و معنادارتر بود و در برخي ايستگاهاين اختالفات در نيمه شمالي کشور ملموس

هوا  سال اخير( نيز مشهود است، در بسياري از ايسوتوگواه         31)تغييرات مجموع بارندگي در فصل بهار طي   3ي شماره طور که در نقشههمان

هوا  غرب حجم بارشهاي واقع در شمال، غرب و شمالها کاسته شده، فقط در برخي ايستگاهعليرغم افزايش تعداد روزهاي بارش از حجم بارش

 است. با افزايش نسبي مواجه بوده

2نقشه  شماره  3نقشه  شماره    

4نقشه  شماره  5نقشه  شماره    

 2متر( مبين تطبيق باالي محتواي اين نقشه با محتواي نقشه شومواره        ميلي 5)تغييرات تعداد روزهاي همراه بارش کمتر از   4نقشه شماره 

هواي  هايي که با افزايش يا کاهش تعداد روزهاي بارشي مواجه بوديم، تعداد روزهاي همراه با بارشکه تقريبا در اکثر ايستگاهطوريباشد. به مي

 5)تغييرات مجموع بارندگي در روزهاي بارشي کوموتور از          5متر نيز با افزايش يا کاهش همراه بوده است. براساس نقشه شماره  ميلي 5زير 

بندي، به صورت تقريبا يکسان در نواحي مخوتولوو رونود       ( مجموع بارش حاصل از اين نوع طبقه 1331تا 1368متر در فصل بهار دوره ميلي

 دهد.کاهشي و افزايشي را نشان مي
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7نقشه  شماره  6نقشه  شماره    

شود که تعداد روزهواي بوارشوي      متر( مالحظه مي ميلي 21تا  5هاي بين )تغييرات تعداد روزهاي همراه با بارش  6ي شماره در بررسي نقشه

سال اخير، در مناطق مرکزي، جنوبي و شرقي کشور تقريبا بدون تغييور بواقوي       31متر، طي ميلي 21تا  5هاي فصل بهار، در محدوده بارش

 5توا     1ها افزايش ي غربي کشور تقريبا در بيشتر ايستگاهها را داشت. در نيمه ي بارشروزه 5تا  1مانده است. در سواحل درياي خزر کاهش 

 شود.روزه تعداد روزهاي بارشي مالحظه مي 5تا  1ها نيز کاهش اي از ايستگاهشود، البته در تعداد قابل مالحظهها ديده ميي بارشروزه

( بيانگر کواهوش حوجوم          1331تا 1368متر در فصل بهار دورهميلي 21تا  5)تغييرات مجموع بارندگي در روزهاي بارشي از  1نقشه شماره 

 ها در سواحل دياي خزر، شرق کشور و نوار غربي کشور است. بارش
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سال مورد بررسي حاکي از عدم تغيير در تعداد روزهواي     31متر درفصل بهار، طي ميلي 21تغييرات تعداد روزهاي همراه با بارش بيشتر از  

 3ي شومواره       که در نوقوشوه   بارشي از اين نوع در اکثر مناطق کشور باستثناي برخي نواحي پراکنده در غرب و شمال کشور است. درصورتي 

هاي حاصول از روزهواي       متر در فصل بهار طي سي سال اخير( مجموع بارش ميلي 21)تغييرات مجموع بارندگي در روزهاي بارشي باالتر از  

ي اخير با روند کاهشي حتوي توا     متر، در بسياري از مناطق نيمه شمالي و غربي کشور طي دوره سي سالهميلي 21همراه با بارندگي باالتر از 

خوورد.      متر نيز به سشوم موي      ميلي 21ها، حتي تا بيش از متر، همراه بوده است. البته در اين بين مناطقي با افزايش مجموع بارش ميلي 51

ها در سي سال دهند اگرسه تعداد روزهاي بارشي روند رو به رشدي داشتند، ولي حجم بارشنشان مي 3تا  2هاي بندي، نقشهبه عنوان جمع

 هاي پربارش بيشتري احتياج دارد تا اين شيب روند مثبت شود.اخير شيب منفي دارد. کشور هنوز به بهار

8نقشه  شماره  9نقشه  شماره    
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 31بندي ميانگين دماي متوسط در فصل  بهار پهنه -1

  11نقشه  شماره 

)نقشه   31در فصل بهار     دماي ميانگين کشور     بندي  براساس پهنه  

ي ارتفاعي رقومي کشور تهيه گرديده،       (، که با کمک اليه    11شماره  

قسمتي از کويرلوت در استان کرمان، مناطق جنوبي استان سيستان          

درجه سلسيوس، گرمترين    35-41و بلوسستان با ميانگين دماي         

هاي ايالم،   هايي از استان   اند. همچنين بخش   مناطق کشور بوده   

درجه   31تا    35خوزستان، بوشهر و هرمزگان با ميانگين دمايي           

 -5سلسيوس بهار را سپري نمودند. ارتفاعات البرز با ميانگين دمايي          

اند. با  ترين ميانگين دمايي را داشته     درجه سلسيوس پايين    -11تا  

هاي مرکزي، شرقي و جنوبي کشور بهاري با          توجه به نقشه بخش    

درجه سلسيوس را سپري کردند. ساير          21ميانگين دماي بيش از      

درجه سلسيوس را تجربه      21-1مناطق کشور ميانگين دمايي حدود      

 اند.  کرده

 مقايسه تغييرات دماي فصل بهار کل کشور -6

ره 
ما

 ش
ار 

ود
نم

5
 

درجه سلسيوس افزايش را نشان مي دهد.         108کشور نسبت به ميانگين بلندمدت خود         31، ميانگين دماي هوا طي بهار       5مطابق نمودار شماره    

هاي و  استان    103دهد. استان سيستان و بلوسستان با        نسبت به مقدار بلندمدت افزايش را نشان مي          31ها متوسط دماي بهار     در همه استان  

 اند. درجه سلسيوس بيشترين افزايش دمايي را نسبت به ميانگين مشابه بلندمدت خود داشته 102بوشهر، کرمان و خوزستان با 

http://ndc.irimo.ir/far/index.php?module=web_directory&wd_id=4636
http://ndc.irimo.ir/far/index.php?module=web_directory&wd_id=4813


11 

 

 در مقايسه  با  دوره مشابه در بلندمدت  31بندي اختالف ميانگين دماي متوسط روزانه فصل بهار پهنه -3

بندي اختالف دماي مناطق مختلو        پهنه  11نقشه شماره     

کشور طي فصل بهار را درمقايسه با ميانگين بلندمدت دوره              

بندي مشهود  که در اين پهنه    گونهدهد. همان مشابه نشان مي   

تا   106هاي وسيعي از کشور با افزايش دمايي بين          است، بخش 

مدت خود مواجه   درجه سلسيوس باالتر از حد طبيعي بلند        105

هاي هاي کوسکي از استان    بوده است، اين افزايش در بخش        

درجه سلسيوس رسيده     205خوزستان، کرمان و هرمزگان به       

 است. 

11نقشه   شماره   

   7931رکوردهاي دما در فصل  بهار -72

ره 
ما

 ش
ل  

دو
ج

3
 

 تعرق پتانسيل  -بررسي  وضعيت تبخير -77

تعرق پتانسيل بوه روش    -مقدار تبخير 12در نقشه شماره  

با زير اليه استاني نمايش  31هارگريوز براي فصل بهار سال 

-است. در اين نقشه نيز بعد از محاسبه توبوخويور      داده شده

هاي سينوپتيک براي تعميم به کل ايران از تعرق در ايستگاه

طوور کوه     است. همان اليه رقومي ارتفاعي کمک گرفته شده

تعرق فصل بهار از کمتر از -گردد، مجموع تبخيرمشاهده مي

 151متر در ارتفاعات البرز و زاگرس تا حودود      ميلي 365

جونووبوي    هاي واقع در نيوموه  متر در مناطقي از استانميلي

 است. کشور تغيير داشته
12نقشه   شماره   

 اردیبهشت  فروردین 

oC  

 هرمزگان -رودان 
 -فرودگاه عسلویه 

اردیبهشتفروردین 

اردیبهشتفروردین 

oC 

فيروزکوه
فرودگاه اردبيل 

اردبيل

اردیبهشتفروردین 

 شميرانات  شميرانات  چيتگر 

اردیبهشت فروردین 

http://ndc.irimo.ir/far/index.php?module=web_directory&wd_id=4636
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 7931تعداد روز خشکسالي فصل بهار  -72

7نمودار شماره   

8نمودار شماره   

روزه به بررسي روزهاي خشک و  مرطووب در     365و  14معموالً با دو دوره  EDIشاخص 

هاي اتفاق افتاده به مرور زمان کم شده پردازد. در اين روش اثر بارش بازه زماني دلخواه مي

روزه به عنوان روز  مرطوب و مقادير کمتور   5و در نهايت مقادير باالتر از ميانگين متحرک 

 8و      1گردد. به طور نمونه در نمودارهاي شماره    از آن به عنوان روز خشک محسوب مي

ساعته)رنگ سبز(، مقادير بارش مؤثر جاري، محاسبوه شوده بوراسواس            24مقادير بارش 

روزه  بارش مووثور      5( روزه  قبل )رنگ آبي( و ميانگين متحرک    14)و يا   365هاي بارش

طور کوه  بلندمدت) رنگ قرمز( ايستگاه اردبيل استان اردبيل نمايش داده شده است. همان   

شود، بهار با خشکسالي شديد آغاز شده است. اين رونود، توا اوايول         ديده مي 1در نمودار 

ارديبهشت نيز ادامه داشته ولي در نيمه اول ارديبهشت ماه ميانگيون بوارش وضوعويوت           

بارش مووثور      1است. در نمودار  است و منجر به تغيير روند به ترسالي شدهمناسبي داشته

تور از    روز قبل محاسبه شده و منحني بارش موؤثور، سوريوع       14هاي تنها براساس بارش

روزه به باالي نرمال رفته و روزهاي ترسالي بيشتري نسوبوت بوه       365منحني بارش مؤثر 

 36ها در سال ايجاد کرده است. اين در حاليست که با وجود کمبود بارش  8نمودار شماره 

دهد. درنهايت اين فرآيونود بوراي       هاي بيشتري را نشان ميروزه خشکسالي 365ي نقشه

سنجي مبناي وزارت نيرو که دوره هاي سينوپتيک سازمان هواشناسي و بارانتمام ايستگاه

اند، انجام شده و نتايج به عنوان شواخصوي از خشوکوسوالوي             آماري طوالني مدت داشته

 است.   کشاورزي در دو نقشه بعد آورده شده

هاي ي غربي و دامنهشود. رنگ آبي که  بيشترين تراکم را در نيمه روزه ديده مي 14تعداد روزهاي خشکسالي با بارش مؤثر  13در نقشه شماره 

خوزر،  هاي صورتي رنگ که در سواحول دريواي    باشند. ايستگاه روز مي 21دهنده مناطقي با تعداد روز خشکسالي کمتر از جنوبي البرز دارد، نشان

روز را طوي ايون      81تا  61دهنده مناطقي هستند که روزهاي خشکسالي بين اند، نشانهايي از جنوب و مرکز کشور پراکندهشرقي و بخششمال

 365براساس بوارش       14روز است. نقشه شماره   81شوند نمايانگر خشکسالي بيش از اند. رنگ قرمز که بسيار محدود ديده ميفصل سپري کرده

تر از نرمال هاي بهاري باالهاي جنوبي البرز بارشغرب و دامنهروزه تهيه شده و نگاه بلندمدت به بارش مؤثر دارد. با توجه به اينکه در غرب، شمال 

جنوبي کشور رنگ قرمز شرقي و نيمههاي شمالخزر، بخشروز است، ولي در سواحل درياي 21بود، تعداد روزهاي خشک در اين مناطق کمتر از 

 باشد تراکم بيشتري دارد.روز مي 81که نشانگر تعداد روزهاي خشک بيشتر از 

13نقشه شماره  14شماره نقشه    

http://ndc.irimo.ir/far/index.php?module=web_directory&wd_id=4479
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 SPI   (Standardized Precipitation Index  )وضعيت خشکسالي کشور با شاخص  -79

سه ماهه  SPIبندي خشکسالي هواشناسي مطابق با شاخصپهنه 

دهونوده   ( نشوان    15)نقشه شماره   1331منتهي به پايان خرداد 

-غربي و قسمتي از بوخوش  ترسالي ضعيو تا بسيارشديد در نيمه

هايي از جنوب و شمال کشور هاي مرکزي کشور است. در بخش 

شود. ساير مناطق در بهوار   خشکسالي خفيو تا متوسط ديده مي

 امسال شرايط نرمالي را سپري کردند.

15شماره نقشه   

 فصل بهار کل کشور  SPIمقايسه شاخص  -74

ره 
ما

 ش
دار

مو
ن

9
 

کشوور در       31است. طبق اين نمودار در بهوار     محاسبه و ارائه گرديده 1331تا   1366فصل بهار از سال  SPIبراساس شاخص  3نمودار شماره 

بوهوار بوا         6بهار با خشکسالي موتووسوط،         5ي سي ساله، کشور است. همچنين نمودار حاکي از اين است که طي اين دوره وضعيت نرمال بوده

بهار  13بهار با ترسالي متوسط و  4است؛ درمقابل يک بهار با ترسالي بسيارشديد، يک بهار با ترسالي شديد،خشکسالي خفيو را پشت سر گذاشته

 نرمال را گذرانده است.

http://ndc.irimo.ir/far/index.php?module=web_directory&wd_id=4623
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تعرق را نيز به عنوان ورودي خود         -اين شاخص عالوه بر بارش، تبخير     

تعرق پتانسيل منطقه،   -نمايد. با درنظر گرفتن شرايط تبخير     لحاظ مي 

انعکاسي     SPEIپهنه بندي خشکسالي هواشناسي بر اساس شاخص        

متفاوت از شرايط خشکسالي را نسبت به نقشه پهنه بندي خشکسالي        

دهد. اين نقشه در واقع ترکيبي از        نشان مي     SPIبر اساس شاخص    

است. به عنوان مثال، مناطقي که با توجه به              15و    12هاي  نقشه

خشکسالي متوسط داشته اند ولي از تبخير تعرق               SPIشاخص  

خشکسالي   SPEIپتانسيل بااليي نيز برخوردارند، بر اساس شاخص         

 شديد تا بسيار شديد را تجربه کرده اند.

با توجه به نقشه روبرو نيمه جنوبي کشور تحت تاثير خشکسالي                

هايي از   خفيو تا بسيار شديد بوده است. شمال غرب ايران و بخش             

غرب کشور با توجه به اين شاخص وضعيت نرمال تا ترسالي ضعيو و             

 متوسط داشته اند.

16شماره نقشه   

 SPEI   (Standardized Precipitation-Evapotranspiration Index  )وضعيت خشکسالي کشور با شاخص  -75
ره 

ما
 ش

دار
مو

ن
11

 

طور که در نمودار باال مشخص است، کشور در بهار امسال در              به نمايش در آمده است. همان      بهار،    SPEIمقادير شاخص     11در نمودار شماره     
بهار با خشکسالي     2بهار با خشکسالي شديد،       4سال اخير، يک بهار با خشکسالي بسيارشديد،        31است. مطابق اين نمودار طي      وضعيت نرمال بوده  

 است. بهار با وضعيت نرمال سپري شده 12بهار با ترسالي خفيو و  6بهار با ترسالي بسيار شديد،  1بهار با خشکسالي خفيو،  4متوسط، 

 تاثير خشکسالي قرار داشت.ي کشور در بهار امسال تحتدر مجموع نکته حائز اهميت اين است که در هر دو شاخص اکثر پهنه

 فصل بهار کل کشور  SPEIمقايسه شاخص  -78
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 بررسي وضعيت گرد و خاک  -71

هواي  که براساس گزارش مواهوانوه ايسوتوگواه         13نقشه شماره  

 405سينوپتيک کل کشور تهيه شده، نمايانگر کاهش بيوش از      

نسبي در مقايسه با ميانگين طبيعي و بلونودمودت    درصد رطوبت

غورب و    شرق، جونووب    شرق، جنوب، جنوبآن، در شرق، شمال

ها در شرق کشوور بوه     شمالي کشور است. شدت اين کاهش نوار

درصد هم رسيده است. اين در حالي است که  در مونواطوق      11

درصود هوم        11نسبي تا   غربي و مرکزي کشور افزايش رطوبت

 شود.مشاهده مي

  13نقشه شماره 

  18نقشه شماره    11نقشه شماره 

هواي  ( حاکي از آن است که اين پديوده در بوخوش        11)نقشه شماره   31متر در بهار  5111بندي وضعيت گرد و خاک برمبناي ديدافقي پهنه

است. ولي در غرب استان خوزستان، شرق استان سيستان و بلوسستان و برخي مناطق پوراکونوده     روز  مشاهده شده 4تا  1زيادي از کشور بين 

 است. روز هم ثبت شده 31در جنوب و مرکز کشور تا 

-متر براي فصل بهار است. همان  1111گسترش تعداد روزهاي همراه با گرد و خاک و با ديدافقي کمتر از مبين الگوي مشابه  18نقشه شماره 

اسوت. در سوايور         طور که در نقشه مشهود است، بيشترين روزهاي همراه با گرد و خاک در شمال استان سيستان و بلوسستان مشاهده شوده   

 است.روز اين پديده ثبت شده 3تا  1مناطق کشور نيز به صورت پراکنده بين 

 با دوره مشابه بلندمدت 7931اختالف ميانگين رطوبت نسبي در فصل بهار  -76
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