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

 

 

 22886692نمابر :        22886692-97تلفن 

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

 گفتارپيش
درصد نسبت به تابستان سال       45متر بوده که حدود     ميلي  3ميزان بارش کشور در فصل تابستان امسال         

هاي اندک فصل تابستان در سال      دهد و درمجموع با توجه به بارش      متر( کاهش نشان مي   ميلي  2/4گذشته)

 است. هاي کشور کمتر از ميانگين بلندمدت خود بودهبارش 77-76زراعي 

درجه سلسيوو  از     1حدود   1377هاي دما نيز مشخص گرديد که مجموعه کشور در  تابستان در بررسي 

نسبت به  77ها متوسط دماي تابستان در همه استان  تر بود. ميانگين دوره بلند مدت فصل تابستان خودگرم

 دهد.مقدار بلندمدت افزايش را نشان مي

دهنده درجات تورسوالوي در      نشان SPEIو  EDI ،SPIدر تحليل وضعيت خشکسالي کشور با شاخص هاي 

 شرق و مرکز کشور است. غرب، شمالهايي از غرب، جنوببخش

شمالوي  درجات خشکسالي در تمام کشور مشهود و خصوصاً خشکسالي بسيارشديد در نيمه SPEIدر نقشه 

 باشد.  غرب کشور حاکم ميو جنوب

مرکز ملي خشکسالي و مديريت بحران، وضعيت بارش، دموا، خشوکوسوالوي،           77نامه تابستان در فصل

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

 است.اندرکاران علمي و اجرايي کشور، مورد بررسي قرار گرفتهبرداري دستکارشناسي، جهت بهره
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 بررسي بارش فصل تابستان -7

1جدول شماره   

( ميزان بارش کشور در     1شماره  هاي سينوپتيک سازمان هواشناسي کشور )جدول     براسا  اطالعات ثبت شده بارش در ايستگاه  

متر کاهش بارش نسبت به سال گذشته و بلندمدت          ميلي  8و    2/4متر بوده که به ترتيب مقدار        ميلي  3فصل تابستان امسال    

% نسبت به بلندمدت کاهش داشته      73% نسبت به سال گذشته و       45، حدود   77باشد، به بيان ديگر بارش در تابستان سال         مي

 است.

http://ndc.irimo.ir/far/index.php?module=web_directory&wd_id=4641
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 بندي درصد انحراف بارش درمقايسه با بلندمدتپهنه -2

1نقشه شماره   

رضوي و شمالي، اصفهان، يزد،     هاي مرکزي، سمنان، خراسان   هايي از استان  تابستان امسال تنها در بخش      1مطابق نقشه شماره    

است و در بقيه مناطق کشور با کمبود بارش         لرستان، چهارمحال و بختياري، خوزستان، فار ، کرمان  و هرمزگان بارندگي بوده           

 ايم.تا صددرصد نيز مواجه بوده

  

http://ndc.irimo.ir/far/wd/4637-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B4.html
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باالترين بارش ثبت شده -9  

 پارامتر محدوده بررسي/ ماه  تير  مرداد  شهريور

ميلي  148هرات بر )مازندران( 

77/6/27 –متر     

ميلي  16467بندر انزلي )گيالن( 

77/5/17 –متر    

ميلي متر  5165الهيجان )گيالن( 

– 77/4/26    
 کشور

 بيشترين بارش 

 ساعته 24 

(mm) 

 و تاريخ وقوع
 –ميلي متر 263شميرانات 

77/6/6 

در شهر تهران شاهد بارش 

 نبوده ايم

 

در شهر تهران شاهد بارش نبوده 

 ايم

 

 شهر تهران

 ها بررسي وضعيت بارش کشور و استان -4

   
ره

ما
 ش

ل
دو

ج
2

 

1نمودار شماره   

درصد است )ستون سبز مربوط بوه       5هاي تابستانه از بارش ساالنه، حدود براسا  اطالعات بلندمدت بارش کشور، سهم بارش 

درصود    1/5، کمتر از ميزان مورد انتظار و درحودود    77ها در تابستان که ميانگين بارش(، درحالي 1کل کشور در نمودار شماره 

 (.1ميانگين بلندمدت بارش ساالنه کشور بوده است )ستون آبي مربوط به کل کشور در نمودار شماره

، کمتر از ميانگين بلنودمودت   77هاي کشور در تابستان است که ميزان سهم بارش تمامي استانهمچنين نمودار فوق مبين آن 

جنوبي، ايالم، بوشهر، کردستان، هاي خراسانسهم بارش نسبت به ميزان مورد انتظار در استان خود بوده است؛ بيشترين کاهش

 است.خوزستان، کرمانشاه، يزد، کهگيلويه و بويراحمد، همدان و لرستان بوده

http://ndc.irimo.ir/far/wd/4814-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B4.html
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 با مدت مشابه در سال گذشته و بلندمدت 31مقايسه بارش تجمعي تابستان  -5

2نمودار شماره   

هاي تير، مرداد و شوهوريوور اسوت.           تلفيقي از بارش روزانه تجمعي و جمع بارش ماهانه به تفکيک روز در ماه 2نمودار شماره

، از ابتداي فصل تا نويوموه      77طور که در اين نمودار مشخص است، با توجه به کاهش بارش در تمامي کشور در تابستان همان

ميزان بارندگي امسال کمتر از سوال       77ميزان بارش امسال با سال گذشته برابر بوده و بعد از آن تا پايان شهريور  77تيرماه 

 است. هگذشته بود

در مقايسه بارش تابستان امسال، سال گذشته و بلندمدت، مجموع ميانگين بارش بلندمدت از امسال و سال گذشته بيوشوتور    

 باشد.     مي
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 بررسي تغييرات تعداد روزهاي بارشي در فصل تابستان    -8

2نقشه  شماره   

ساله از دو مرجع سازمان هواشناسي کشور و وزارت نيورو   31ايستگاه با دوره آماري  211بررسي بر روي آمار بارش فصل تابستان 

 ها انجام گرفت.% ( بر روي سري داده5داري در سطح کندال براي اثبات وجود روند )معنياست. آزمون منانجام شده

هواي  متر، بوارش ميلي 5هاي کمتر از ها، بارشهاي: کل بارش با ذکر مقدمه فوق در ادامه تغييرات تعداد روزهاي بارشي در آستانه 

 شود.هاي پايش کشور بررسي ميمتر طي دوره بلندمدت آماري در ايستگاهميلي 21هاي بيش از متر و بارشميلي 21تا  5بين 

، در فصل تابستان حاکي از آن است که در بيشتر مناطق شوموال،   77تا  68تغييرات تعداد روزهاي بارشي از سال  2نقشه شماره 

روز و در برخي مناطق شمال کشور اين افزايوش توا      5تا  1غرب افزايش تعداد روزهاي بارشي از غرب تا جنوبشرق، شمالشمال

-است. تغييرات تعداد روزهاي بارشي کمتر از يک روز يا بدون تغيير در بيشتر مناطق کشور ثبت گرديوده  روز نيز بوده 11بيشتراز 

هاي مازندران، گلستان، جنوب فار ، اصفهان و مرکزي شاهد کاهش تغييرات تعداد روزهواي  است. همچنين در قسمتي از استان 

 ايم.  روز بوده11تا بيش از  1بارشي از 
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 تغييرات مجموع بارش در فصل تابستان    -1

3نقشه  شماره   

غرب بين غرب تا جنوبشرق، شمالهاي واقع در شمالروند تغييرات مجموع بارش در فصل تابستان در ايستگاه 3در نقشه شماره 

اسوت.   متر نيز بووده ميلي 51هاي تهران، البرزو جنوب مازندران تغيير مجموع بارش، بيش از متر بوده است. در استان ميلي 21تا  1

هايي از است، همچنين در قسمتمتر ثبت گرديدهميلي -1تا  1اما در بيشتر مناطق کشور مقدار بارش بسيار اندک و اين مقدار بين 

 -1رضوي با کاهش بارش از غربي و شرقي، همدان، فار ، هرمزگان، سيستان و بلوچستان و خراسانخزر، آذربايجانحاشيه درياي

 ايم.   متر نيز مواجه بودهميلي -51تا بيش از 
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 متر در فصل تابستان  ميلي 5بررسي تغييرات مجموع بارش کمتر از   -6

4نقشه شماره   

 -1تا    1باشد که در بيشتر مناطق کشور اين روند از متر ميميلي 5مبين تغييرات مجموع بارش روزهاي کمتر از  4نقشه شماره 

هاي تهران، البرز، خراسان شمالي، رضووي و    غرب، غرب، زاگر  جنوبي و استاناست. در برخي از مناطق شمال متر بودهميلي

هاي کورموان،     خزر، برخي از مناطق غرب و استاناست. در حاشيه درياي متر ثبت گرديدهميلي 21تا حدود  1جنوبي بارشي از 

 ايم.متر مواجه بودهميلي 51فار ، هرمزگان و سيستان و بلوچستان با کمبود بارشي تا حدود 

 



00 

 

 متر در فصل تابستان  ميلي22تا  5بررسي تغييرات مجموع بارش بين  -3

5نقشه شماره   

موتور در     ميلوي  -1تا  1دهنده کاهش بارش بين متر است که نشانميلي 21تا  5روند تغييرات مجموع بارش بين  5نقشه شماره 

هاي همدان، قم، اصفهوان،  شرق، استانغرب، شمالخزر، شمالهاي کوچکي از حاشيه دريايبيشتر مناطق کشور است. در بخش 

درجوه     -51توا     -1کهگيلويه و بويراحمد، خوزستان، فار ، هرمزگان، سيستان و بلوچستان کاهش تغييرات مجموع بارش از 

 21توا حودود        1غرب تا قسمتي از جنوب بين است. همچنين به طور پراکنده در مناطق شمال، شمال سلسيو  در نوسان بوده

 متر افزايش بارش داشته است. ميلي
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 متر در فصل تابستان  ميلي 22بررسي تغييرات مجموع بارش باالتر از   -72

6نقشه شماره   

متر، در بيشتر مناطق کشور تغييرات مجموع بارش با کاهش از ميلي 21تغييرات مجموع بارش روزهاي باالتر از  6در نقشه شماره 

-هاي تهران، البزر، خراسانخزر، استانهايي از حاشيه دريايمتر مواجه بوده است. تنها در  بخش ميلي -51متر تا بيش از ميلي 1

 متر ثبت گرديده است.ميلي 51متر تا  حدود ميلي 1غربي و شرقي مقدار بارش از  شمالي و آذربايجان
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 بندي ميانگين دماي کشور در فصل تابستان پهنه -77

  7نقشه  شماره 

ي ارتفاعي رقومي کشور تهيه     (، که با کمک اليه    7)نقشه شماره     77بندي دماي ميانگين کشور در فصل تابستان         براسا  پهنه  

است. درجه سلسيو ، گرمترين منطقه کشور بوده        45تا  41گرديده، قسمتي از کويرلوت در استان کرمان با ميانگين دماي              

مرکزي، اصفهان، خراسان رضوي و جنوبي، يزد،        مازندران، سمنان، قم، شرق   هاي گلستان، شمال  هايي از استان  همچنين بخش 

سيستان و بلوچستان، هرمزگان، فار ، بوشهر، خوزستان، کهگيلويه و بويراحمد، جنوب لرستان، ايالم و غرب کرمانشاه با                      

هاي گيالن،  غرب، زاگر  مرکزي و جنوبي، استان      درجه سلسيو  تابستان را سپري نمودند. شمال         41تا    31ميانگين دمايي   

 اند.  درجه سلسيو   دمايي را داشته 31تا  5هايي از شرق و مرکز کشور با ميانگين دماييمازندران، بخش

http://ndc.irimo.ir/far/wd/4636-%D8%AF%D9%85%D8%A7.html
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 اختالف ميانگين دماي کل کشور درفصل تابستان  -72

3نمودار  شماره   

اند. بيشترين افزايش دما    تر از ميانگين بلندمدت خود بوده     هاي کشور گرم  ،تمامي استان 77، طي تابستان  3مطابق نمودار شماره    

درجه سلسيو  افزايش     1باشد. کل کشور نيز در مجموع با        درجه سلسيو  درجه مي     2/1هاي البرز و زنجان با      مربوط به استان  

 نسبت به بلندمدت شرايط دمايي گرمتري را از وضعيت متوسط و بلندمدت خود تجربه نمود.  

http://ndc.irimo.ir/far/wd/4813-%D8%AF%D9%85%D8%A7.html
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 در مقايسه  با  دوره مشابه در بلندمدت   31بندي اختالف ميانگين دماي متوسط روزانه فصل تابستان پهنه -79

بندي اختالف دماي مناطق مختلف کشور طي فصل تابستان را درمقايسه با ميانگين بلندمدت دوره                  پهنه  8نقشه شماره    

تا   1/6هاي وسيعي از کشور با افزايش دمايي بين          بندي مشهود است، بخش   که در اين پهنه   گونهدهد. همان مشابه نشان مي  

شرق، خزر، شمال هايي از حاشيه درياي   مدت خود مواجه بوده است، بخش      درجه سلسيو  باالتر از حد طبيعي بلند         1/5

که افزايش دما در    اند. نکته قابل توجه اين     درجه سلسيو  داشته    2/6هايي از مرکز افزايش دماي تا        غرب، قسمت شمال

 جنوبي کشور بوده است. شمالي بيشتر از نيمهنيمه

8نقشه شماره   

http://ndc.irimo.ir/far/wd/4636-%D8%AF%D9%85%D8%A7.html
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   7931رکوردهاي دما در فصل  تابستان -74

 شهريور مرداد تير 

oC  

 -هنديجان  خوزستان -اهواز)کشاورزي( 

شهريورمردادتير  

 چيتگرچيتگر

شهريورتير  

oC 

اردبيلنير بيلفرودگاه اردبيل

شهريورتير

 شميرانات  چيتگر چيتگر 

شهريور تير  1

3جدول   شماره   
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 تعرق پتانسيل  -بررسي  وضعيت تبخير -75

با زير اليه استاني نوموايوش     77تعرق پتانسيل به روش هارگريوز براي فصل تابستان سال -مقدار تبخير 7در نقشه شماره  

هاي سينوپتيک براي تعميم به کل ايران از اليوه      تعرق در ايستگاه-است. در اين نقشه نيز بعد از محاسبه تبخير داده شده

 346تعرق فصل تابستان از حودود    -گردد، مجموع تبخيرطور که مشاهده مياست. همان رقومي ارتفاعي کمک گرفته شده

متر در مناطقوي  ميلي 851هايي در مرکز و جنوب کشور تا حدود شرق و بخشغرب، شمالمتر در ارتفاعات البرز، شمالميلي

 است. غرب، جنوب و  کويرلوت تغيير داشتههاي واقع در غرب، جنوباز استان

9نقشه   شماره   
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 7931تعداد روزهاي خشکسالي فصل تابستان  -78

4نمودار شماره   

5نمودار شماره   

پوردازد. در ايون        روزه به بررسي روزهاي خشک و  مرطوب در بازه زماني دلخواه مي 365و  14معموالً با دو دوره  EDIشاخص 

روزه بوه عونووان روز            5هاي اتفاق افتاده به مرور زمان کم شده و در نهايت مقادير باالتر از ميانگين متحرک روش اثر بارش

 24مقادير بارش    5و  4گردد. به طور نمونه در نمودارهاي شماره  مرطوب و مقادير کمتر از آن به عنوان روز خشک محسوب مي

روزه  بارش موثر بلندمدت )رنگ قرمز(، محاسبوه     5ساعته)رنگ سبز(، مقادير بارش مؤثر جاري)رنگ آبي(، و ميانگين متحرک     

طور کوه  روزه قبل، براي نمونه ايستگاه سمنان استان سمنان نمايش داده شده است. همان  14و يا  365هاي شده براسا  بارش

است، اين روند، تا آخرين روزهاي شهريور اداموه داشوتوه        شود، تابستان با خشکسالي شديد آغاز شدهديده مي 4در نمودار 

روز قوبول      365هاي بارش موثر تنها براسا  بارش 5ايم. در نمودار  بارندگي در آخرين روزهاي شهريورماه شاهد ترسالي بوده

روزه بوده و روزهاي خشکسالي بيشتري نيز ايجاد کورده   365تر از منحني بارش مؤثر محاسبه شده و منحني بارش مؤثر، پايين

سنجي مبناي وزارت نيرو کوه دوره      هاي سينوپتيک سازمان هواشناسي و باراناست. درنهايت اين فرآيند براي تمام ايستگاه 

 است.   اند، انجام شده و نتايج به عنوان شاخصي از خشکسالي کشاورزي در دو نقشه بعد آورده شدهآماري طوالني مدت داشته

http://ndc.irimo.ir/far/wd/4479-%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D9%81%D8%B5%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%87.html
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11نقشه شماره   

 41غرب تا جنوب از   شرق، شمالروزه، در نوارشمالي، شمال 14، شاهد تعداد روزهاي خشکسالي با بارش مؤثر 11در نقشه شماره 

هاي قورموز( وجوود       روز )گلوله  81روزه بيش از  14شمالي تراکم بيشتر روزهاي خشکسالي ايم. در نيمهروز بوده 81روز تا بيش از 

 است. داشته

-جنوبي، جنوب خوراسوان  هاي خوزستان، جنوب لرستان، شمال سيستان و بلوچستان، خراسانتنها در بخش کوچکي از استان

روز  21روز )گلوله آبي کم رنگ( و در مناطقي اين روزها حتي کمتر از    41تا  21روزه بين  14رضوي و يزد تعداد روزهاي خشکسالي 

 است.)گلوله آبي پررنگ( نيز بوده

 روزه فصل تابستان  74تعداد روزهاي با خشکسالي  -71
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11 شماره نقشه  

هواي فصول     روزه تهيه شده و نگاه بلندمدت به بارش مؤثر دارد. با توجه به کاهوش بوارش      365براسا  بارش  11نقشه شماره 

روز ثبت  81غرب و جنوب کشور تعداد روزهاي خشک بيشتر از شرق، شرق، جنوبدر کل کشور، در نوارشمالي، شمال 77تابستان 

-غرب، غرب، دامنهاست. در مناطق شمال غرب بيشتر از نواحي ديگر بودهخزر و جنوباست که تراکم آن در حاشيه دريايگرديده

ايم که اين تراکم در مناطق شمال و   روز بوده 21هايي از مرکز  و شرق کشور شاهد تعداد روزهاي خشک کتر از هاي البرز و قسمت

 غرب بيشتر از مناطق ديگر است.

 

روزه فصل    985تعداد روزهاي با خشکسالي        -76
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 SPI   (Standardized Precipitation Index  )وضعيت خشکسالي کشور با شاخص  -73

12 شماره نقشه  

دهونوده   ( نشوان  12)نقشه شماره   1377سه ماهه منتهي به پايان خرداد  SPIبندي خشکسالي هواشناسي مطابق با شاخصپهنه 

هواي سومونوان،       هايي از استانغرب و بخششرق، شمالخزر، شمالدرجات خشکسالي خفيف تا بسيارشديد در حاشيه درياي

 است.تهران، البرز، قزوين، قم، همدان، کردستان، اصفهان، يزد، سيستان و بلوچستان، کرمان، هرمزگان و فار  بوده

-هاي لرستان، کرمانشاه، کهگيلويه و بويراحمد، خوزستان، اصفهان، يزد، فار  و خوراسوان    ترسالي خفيف تا شديد، در استان

 است.      رضوي ثبت گرديده

http://ndc.irimo.ir/far/wd/4623-spi.html
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 کل کشور در فصل تابستان  SPIمقايسه شاخص  -22

6نمودار شماره   

است. طبق اين نوموودار سوي       محاسبه و ارائه گرديده 377تا  1368فصل تابستان از سال  SPIبراسا  شاخص  6نمودار شماره 

 88و      81،76،74هواي    و در سال 86، ترسالي شديد در سال 71ساله، نه تابستان ترسال بوده که ترسالي بسيارشديد در سال 

 است.  ترسالي خفيف ثبت گرديده

ايم. بيشترين خشکسالي در    تابستان با خشکسالي متوسط بوده 5تابستان با خشکسالي خفيف،  6همچنين در اين نمودار شاهد 

 است.   بوده 87سال 
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13نقشه شماره   

 SPEI   (Standardized Precipitation-Evapotranspirationوضعيت خشکسالي کشور با شاخص  -27

تعرق -نمايد. با درنظرگرفتن شرايط تبخير     تعرق را نيز به عنوان ورودي خود لحاظ مي            -اين شاخص عالوه بر بارش، تبخير      

شرايط خشکسالي را نسبت به     انعکاسي متفاوت از    ،SPEIبندي خشکسالي هواشناسي براسا  شاخص      پتانسيل منطقه، پهنه  

است. به عنوان     12و    7هاي  دهد. اين نقشه در واقع ترکيبي از نقشه       نشان مي     SPIبندي خشکسالي براسا  شاخص     نقشه پهنه 

اند ولي از تبخير تعرق پتانسيل بااليي نيز برخوردارند،           خشکسالي متوسط داشته   SPIمثال، مناطقي که با توجه به شاخص          

 اند.خشکسالي شديد تا بسيار شديد را تجربه کرده  SPEIبراسا  شاخص 

اند، که شدت و وسعت خشکسالي در نيمه        با توجه به نقشه فوق، بيشتر مناطق کشور دچارخشکسالي خفيف تا بسيار شديد بوده      

 است. اي مشاهده نشدهاست. ترسالي در هيچ منطقهشمالي بيشتر از نيمه جنوبي بوده

http://ndc.irimo.ir/far/wd/4625-SPEI.html
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 کل کشور در فصل تابستان  SPEIمقايسه شاخص  -22

7نمودار شماره   

ترسالي   72و    71باشد که با توجه به نمودار فوق تنها در دو سال             فصل تابستان مي    SPEIمبين مقادير شاخص      7نمودار شماره     
 است. متوسط و خفيف ثبت گرديده

همچنين شانزده تابستان داراي خشکسالي بوده که يازده تابستان خشکسالي خفيف، سه تابستان خشکسالي متوسط، يک                     
 است.تابستان خشکسالي شديد و يک تابستان نيز خشکسالي بسيارشديد داشته

-خشکسالي  77تا    72نکته قابل توجه اين که در سي سال گذشته، شانزده سال درجات خشکسالي بر کشور حاکم بوده که از سال                     
 است. به بيشترين مقدار خود رسيده 77هاي پي در پي وجود داشته و شدت و وسعت آن در سال 

 دوازده تابستان نرمال بوده است.  

 



25 

 

 متر  5222بررسي وضعيت گرد و خاک با ديدافقي زير  -29

  14نقشه شماره 

، روزهواي    77هاي موجود در دوره بلندمدت آماري براي تابستانگردد براسا  دادهمالحظه مي 14همانطوري که در نقشه شماره 

است. شدت و وسعت اين پديده در مناطق  متر، در بيشتر مناطق کشور مشاهده شده 5111همراه با گرد و خاک و ديد افقي کمتر از 

-غرب، جنوب و شرق کشور بيشتر از مناطق ديگر بوده است. بيشترين تعداد روزهاي همراه با گرد و خاک در استوان  غرب، جنوب

 روز نيز ثبت گرديده است.  31هاي سيستان و بلوچستان و خراسان جنوبي تا بيشتر از 

http://ndc.irimo.ir/far/wd/4643-%DA%AF%D8%B1%D8%AF-%D9%88%D8%AE%D8%A7%DA%A9.html
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 متر7222بررسي وضعيت گرد و خاک  با ديد افقي زير  -24

  15نقشه شماره  

متر براي فصل تابستان مي باشد که اين پديوده در     1111روزهاي همراه با گرد و خاک و با ديدافقي کمتر از مبين  15نقشه شماره 

است. بيشترين تعوداد   جنوبي، کرمان و فار  بودههاي کرمانشاه، ايالم، خوزستان، هرمزگان، سيستان و بلوچستان، خراساناستان

 روز نيز ثبت گرديده است. 7جنوبي تا بيشتر از هاي سيستان و بلوچستان و خراسانروزهاي همراه با گرد و خاک در استان

http://ndc.irimo.ir/far/wd/4643-%DA%AF%D8%B1%D8%AF-%D9%88%D8%AE%D8%A7%DA%A9.html
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 اختالف ميانگين رطوبت نسبي نسبت به بلندمدت در فصل تابستان  -25

  16نقشه شماره 

% 2نسبي از هاي سينوپتيک کل کشور تهيه شده، نمايانگر کاهش رطوبتکه براسا  گزارش ماهانه ايستگاه 16نقشه شماره  

هاي کرمان، هايي از استان% در بيشتر مناطق کشور در مقايسه با ميانگين طبيعي و بلندمدت خود است.  البته در بخش  11تا  

 است. % نيز رسيده11جنوبي کاهش رطوبت نسبي تا بيش از مرکزي، همدان، اردبيل و خراسان

جنوبي، غربي، خراسانهاي قزوين، البرز، مازندران، گيالن، ايالم، کرمانشاه، کردستان، آذربايجانهايي از استانتنها در قسمت

 است. % بوده 11% تا 2/1هرمزگان، فار  و بوشهر افزايش رطوبت نسبي از 

 11ها در شرق کشور به   شمالي کشور است. شدت اين کاهش غرب و نوارشرق، جنوبشرق، جنوب، جنوبآن، در شرق، شمال

درصد هم مشاهده  11نسبي تا درصد هم رسيده است. اين در حالي است که  در مناطق غربي و مرکزي کشور افزايش رطوبت 

 شود.مي

http://ndc.irimo.ir/far/wd/4638-%D8%B1%D8%B7%D9%88%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%B3%D8%A8%DB%8C.html

