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2پالک  —نبش خیابان خیام -بعد از خیابان شهید فیاضي ) فرشته ( -خیابان ولي عصر -نشاني : تهران  

 

 

 22886692نمابر :        22886692-97تلفن 

http://ndc.irimo.ir               :پایگاه اینترنتي 

 گفتارپيش

متر نسبت به پایيز سال     ميلي  63متر بوده که حدود     ميلي  7114ميزان بارش کشور در فصل پایيز امسال         

 77-78هاي قابل توجه فصل پایيز درسال زراعي دهد و درمجموع با توجه به بارشگذشته افزایش نشان مي

 است. هاي کشور بيشتر از ميانگين بلندمدت خود بودهبارش

درجهه     114حدود     1377هاي دما نيز مشخص گردید که اختالف ميانگين دماي کشور در پایيز در بررسي 

 77ها متوسط دماي پایهيهز  درتمامي استان  تر بود. سلسيوس از ميانگين دوره بلندمدت فصل پایيز خودگرم

 نسبت به مقدار بلندمدت با افزایش مواجه بوده است.

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

 شرق کشور است. غرب و شمالهایي از غرب، جنوببخش

شرق کشور مشهههود و درجهات          غرب و شمالدرجات ترسالي در مناطق غرب تا جنوب SPEIدر نقشه 

 باشد.  غرب حاکم ميشرق، مرکز و شمالخشکسالي در قسمت جنوب

مرکز ملي خشکسالي و مدیریت بحران، وضعيت بارش، دما، خشکسالي، گردوخهاک،   77نامه پایيز در فصل

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

 است.اندرکاران علمي و اجرایي کشور، مورد بررسي قرار گرفتهبرداري دستجهت بهره
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 بررسي بارش فصل پاییز -7

1جدول شماره   

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

متر افزایش بارش نسبت به سال گذشته و بلندمدت         ميلي  3113و    63متر بوده که به ترتيب مقدار       ميلي  7114فصل پایيز امسال    

% نسبت به سال گذشته  افزایش        222% نسبت به بلندمدت و حدود      51، حدود   77باشد، به بيان دیگر بارش در پایيز سال          مي

 داشته است.

% بارش در استان سيستان و بلوچستان         7511ها در مقایسه با بلندمدت، حاکي از کاهش            همچنين تغييرات بارش استان    

 است.جنوبي )کمترین کاهش( بوده% بارش در استان خراسان1113)بيشترین کاهش( و کاهش 

http://ndc.irimo.ir/far/index.php?module=web_directory&wd_id=4641


5 

 

 بندي درصد انحراف بارش درمقایسه با بلندمدتپهنه -2

1نقشه شماره   

شمالي و رضوي و    شرقي، زنجان، خراسان  هاي آذربایجان هایي از نوارشمالي، استان   پایيز امسال در قسمت     1مطابق نقشه شماره    

-درصد نيز مواجه بوده     111جنوبي، شرق هرمزگان، کرمان، فارس، اصفهان، سمنان، یزد و سيستان و بلوچستان با کمبود بارش تا                 

اند، که بارش ثبت شده در مناطق غرب و          ایم؛ این در حاليست که بقيه مناطق کشور افزایش بارش نسبت به بلندمدت داشته               

 است.درصد نيز بوده 511غرب کشور تا حدود جنوب

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

 پارامتر محدوده بررسي1 ماه  مهر  آبان  آذر

ميلي  11717هدیجان )خوزستان( 

771712 –متر    

ميلي متر  125تله زنگ )خوزستان( 

– 7718124   

ميلي  31116رودسر )گيالن( 

7717113 –متر    
 کشور

 بيشترین بارش 

 ساعته 24 

(mm) 

 و تاریخ وقوع
 –ميلي متر  2717شميرانات 

771713  

ميلي متر  2615شميرانات )تهران( 

– 7718121  

 

 1117شميرانات )تهران( در ش

  7717121 –ميلي متر 

 

 شهر تهران

 ها بررسي وضعیت بارش کشور و استان -4

   
ره

ما
 ش

ل
دو

ج
2

 

1نمودار  شماره   

درصد است )ستون سبز مربوط به کل    18هاي پایيزه از بارش ساالنه، حدود براساس اطالعات بلندمدت بارش کشور، سهم بارش 

درصد ميانگهيهن     41، بيشتر از ميزان مورد انتظار و درحدود 77ها در پایيز که ميانگين بارش(، درحالي 1کشور در نمودار شماره 

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

، بيشتر از ميانگين بلندمهدت  77کشور در پایيز  است که ميزان سهم بارش بيست و هفت استانهمچنين نمودار فوق مبين آن 

-هاي سيستان و بلوچستان، یزد، خهراسهان  سهم بارش نسبت به ميزان مورد انتظار در استان خود بوده است؛ بيشترین کاهش

 است.جنوبي و اردبيل 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 31مقایسه بارش تجمعي پاییز  -5

2نمودار شماره   

طور کهه  هاي مهر، آبان و آذر است. همان تلفيقي از بارش روزانه تجمعي و جمع بارش ماهانه به تفکيک روز در ماه 2نمودار شماره

ميزان بهارش   77(، در مهرماه  1)جدول شماره  77در این نمودار مشخص است، با توجه به افزایش بارش در تمامي کشور در پایيز 

امسال با سال گذشته در بيشتر روزهاي این ماه برابر بوده و از نيمه مهر به بعد ميزان بارش امسال و سال گذشته از بلنهدمهدت   

-ميزان بارندگي امسال بيشتر از سال گذشته و بلندمدت ثبت گردیهده  77بيشتر بوده است. بعد از آن از اواخر مهر تا پایان آذر  

 است. 

طور که در نمودار ذیل مشهود است، مجموع ميانگين بارش امسال از سهال گهذشهتهه و         در مقایسه بارش پایيز امسال، همان

 باشد.     بلندمدت بيشتر مي
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 بررسي تغییرات تعداد روزهاي بارشي در فصل پاییز    -8

2نقشه  شماره   

ساله از دو مرجع سازمان هواشناسي کشور و وزارت نهيهرو      31ایستگاه با دوره آماري  211بررسي بر روي آمار بارش فصل پایيز 

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

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

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

، در فصل پایيز حاکي از آن است که در بيشتر مناطهق شهمهال،      77تا  68تغييرات تعداد روزهاي بارشي از سال  2نقشه شماره 

است. تغييرات تهعهداد      روز بوده 11تا بيش از  1غرب تا قسمتي از غرب افزایش تعداد روزهاي بارشي از شرق، شرق، شمالشمال

شهرق  و      غرب تا جنوباست. مناطق جنوب روزهاي بارشي کمتر از یک روز یا بدون تغيير در بيشتر مناطق کشور ثبت گردیده

رضوي و جنوبي، سمنان، تهران، مرکزي، قهزویهن،     هاي مازندران،خراسانقسمتي ازمرکز کشور همچنين بخش کوچکي از استان

 ایم.  روز بوده11تا بيش از  1کردستان و کرمانشاه شاهد کاهش تغييرات تعداد روزهاي بارشي از 
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 تغییرات مجموع بارش در فصل پاییز    -1

3نقشه  شماره   

شرق، شرق همچنهيهن   غرب تا جنوبهاي واقع در جنوبروند تغييرات مجموع بارش در فصل پایيز در ایستگاه 3در نقشه شماره 

 است.  متر بودهميلي -51تا بيشتر از 1هاي مازندران، قزوین، همدان و کردستان داراي کمبود بارشي بين هایي از استانقسمت

هاي گيالن، شمال مازندران، گلستان، سمنان، تهران، البرز، قم، مرکزي، اصفهان با افزایش غرب، غرب، استانمناطق واقع در شمال

 است.   متر مواجه بودهميلي 51تا بيش از  1تغيير مجموع بارش، از 
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 متر در فصل پاییز  میلي 5بررسي تغییرات مجموع بارش کمتر از   -6

4نقشه شماره   

باشهد کهه در       مي 77تا 68متر در فصل پایيز طي بازه زماني ميلي 5مبين تغييرات مجموع بارش روزهاي کمتر از  4نقشه شماره 

هاي گلستان، خراسهان  غرب تا قسمتي از غرب، استاناست. در مناطق شمال متر بودهميلي -1تا  1بيشتر مناطق کشور این روند از 

-متر ثبت گهردیهده    ميلي 51تا حدود  1شمالي و رضوي،سمنان، تهران، البرز، قزوین، زنجان، شمال اصفهان و قم افزایش بارش از 

 ایم.متر مواجه بودهميلي 51خزر و مابقي مناطق کشور با کمبود بارشي تا حدود هاي حاشيه دریاياست. در بيشتر استان
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 متر در فصل پاییز  میلي22تا  5بررسي تغییرات مجموع بارش بین  -3

5نقشه شماره   

متر ميلي -51تا بيشتر از  1دهنده کاهش بارش بين متر است که نشانميلي 21تا  5روند تغييرات مجموع بارش بين  5نقشه شماره 

-غرب، قسمتي از غرب و شمالخزر و شرق کشور است. در شمال، شمال جنوبي، برخي مناطق حاشيه دریايدر بيشتر مناطق نيمه

 است.  متر در نوسان بودهميلي 51تا حدود  1شرق افزایش تغييرات مجموع بارش از 
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 متر در فصل پاییز  میلي 22بررسي تغییرات 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 

خزر و زاگرس شمالي تا جنوبي مهقهدار   هایي از حاشيه دریايمتر مواجه بوده است. تنها در  بخش ميلي -51متر تا بيش از ميلي 1

 متر ثبت گردیده است.ميلي 51متر تا  حدود ميلي 1بارش از  
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 بندي میانگین دماي کشور در فصل پاییز پهنه -77

  7نقشه  شماره 

ي ارتفاعي رقومي کشور تهيه      (، که با کمک الیه     7)نقشه شماره     77بندي دماي ميانگين کشور در فصل پایيز          براساس پهنه  

 درجه سلسيوس بوده است. 31تا  111گردیده، بيشتر مناطق کشور داراي دماي بين 

جنوبي، سمنان، اصفهان و    هاي کرمان و خراسان   هایي از استان  شرق به طور یکپارچه همچنين قسمت     قسمتي از غرب تا جنوب    

 اند.  درجه سلسيوس، گرمترین مناطق کشور بوده 31تا 2111بخش کوچکي در شمال مازندران با ميانگين دماي 

رضوي داراي  غربي و شرقي، شمال خراسان    هایي از جنوب استان مازندران، گلستان، شرق گيالن، غرب اردبيل، آذربایجان           بخش

 درجه سلسيوس بوده است.  -2111ميانگين دمایي از صفر تا حدود 

http://ndc.irimo.ir/far/wd/4636-%D8%AF%D9%85%D8%A7.html


04 

 

 اختالف میانگین دماي کل کشور درفصل پاییز  -72

3نمودار  شماره   

اند. بيشترین افزایش دما    تر از ميانگين بلندمدت خود بوده     هاي کشور گرم  ،تمامي استان 77، طي پایيز  3مطابق نمودار شماره    

درجه   114باشد. کل کشور نيز در مجموع با         درجه سلسيوس درجه مي     113غربي با   هاي اردبيل و آذربایجان   مربوط به استان  

 سلسيوس افزایش نسبت به بلندمدت شرایط دمایي 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 مقایسه  با  دوره مشابه در بلندمدت  31بندي اختالف میانگین دماي متوسط روزانه فصل پاییز پهنه -79

بندي اختالف دماي مناطق مختلف کشور طي فصل پایيز را درمقایسه با ميانگين بلندمدت دوره مشابه نشان                 پهنه  8نقشه شماره    

-هایي از مرکز کشور همچنين استان     غرب تا جنوب، قسمت   بندي مشهود است، مناطق شمال    که در این پهنه   گونهدهد. همان مي

مدت درجه سلسيوس باالتر از حد طبيعي بلند        215تا    116شمالي و جنوبي با افزایش دمایي بين        هاي گيالن و مازندران، خراسان    

است.              رضوي سردتر از حالت طبيعي بلندمدت خود بوده          اند. تنها بخش کوچکي در شمال استان خراسان          خود مواجه بوده  

 که افزایش دما در مناطق سردسير کشور بيشتر از مناطق دیگر بوده است. نکته قابل توجه این

8نقشه شماره   

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

3جدول   شماره   

 پارامتر

محدوده 

مورد 

 بررسي 1 ماه

 آذر آبان مهر

بيشينه 

مطلق دما 

 ) oC) 

 کشور
خوزستان -اهواز و آبادان  گلستان -مزرعه نمونه   سيستان و بلوچستان –راسک    

مهر 1 4518 آبان 4 3718   3315 
آذر 4  

 

 شهر تهران

 مهرآباد )شميران(تهران  مهرآباد مهرآباد

مهر 11 3216 آبان 3 2612   1714 
آذر 11و  21  1714 11 

 آذر

کمينه 

مطلق دما 

 ) oC) 

 کشور
اردبيل -فرودگاه اردبيل   چهارمحال و بختياري –کوهرنگ  آذربایجان شرقي –ورزقان  

417- مهر 27   813- آبان 8   1114- آذر 7   

 شهر تهران
 )شميران(تهران  )شميران(تهران  )شميران(تهران 

مهر 26 815 آبان 26 317   213- آذر 21   
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 تعرق پتانسیل  -بررسي  وضعیت تبخیر -75

-با زیر الیه استاني نمایش داده شهده  77تعرق پتانسيل به روش هارگریوز براي فصل پایيز سال -مقدار تبخير 7در نقشه شماره  

هاي سينوپتيک براي تعميم به کل ایران از الیه رقومي ارتهفهاعهي    تعرق در ایستگاه-است. در این نقشه نيز بعد از محاسبه تبخير 

متر در ارتهفهاعهات    ميلي 11113تعرق فصل پایيز از حدود -گردد، مجموع تبخيرطور که مشاهده مياست. همان کمک گرفته شده

هاي واقع در غهرب،  متر در مناطقي از استانميلي 415هایي در مرکز و جنوب کشور تا حدود شرق و بخشغرب، شمالالبرز، شمال

 است. غرب، جنوب و  کویرلوت تغيير داشته جنوب

9نقشه شماره   
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 7931تعداد روزهاي خشکسالي فصل پاییز  -78

4نمودار شماره   

5نمودار شماره   

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

روزه بهه عهنهوان روز            5هاي اتفاق افتاده به مرور زمان کم شده و در نهایت مقادیر باالتر از ميانگين متحرک روش اثر بارش

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

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

جنوبي نمایش داده شهده اسهت.       روزه قبل، براي نمونه ایستگاه بيرجند استان خراسان 14و یا  365هاي شده براساس بارش

است، و در ادامه از هفته اول آبان تا اواسط آذر، ميزان بهارش  شود، پایيز با ترسالي آغاز شدهدیده مي 4طور که در نمودار همان

است که در این بازه زماني ترسهالهي   موثر پایيز امسال به صورت نوساني بوده و در بيشتر مواقع بارشي بيش از بلندمدت داشته

بارش موثر  5است. در نمودار  ثبت گردیده بعد از آن روند نزولي بارش پایيز امسال نسبت به بلندمدت تا پایان فصل ادامه داشته

بوده و روزهاي روزه365تر از منحني بارش مؤثر روز قبل محاسبه شده و منحني بارش مؤثر، پایين 365هاي تنها براساس بارش

خشکسالي بيشتري نيز ایجاد کرده است اما از هفته اول آبان تا پایان آذر بارش موثر سال جاري بيشتر از بلندمهدت بهوده و       

سنجي مبناي وزارت   هاي سينوپتيک سازمان هواشناسي و بارانایم. درنهایت این فرآیند براي تمام ایستگاه ترسالي نيز داشته

بهعهد   اند، انجام شده و نتایج به عنوان شاخصي از خشکسالي کشاورزي در دو نقشهه    نيرو که دوره آماري طوالني مدت داشته

 است.    آورده شده
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11نقشه شماره   

ایهم،  روز بهوده  81روز تا  41روزه، در بيشتر مناطق کشور از  14، شاهد تعداد روزهاي خشکسالي با بارش مؤثر 11در نقشه شماره 

 هاي نارنجي( بيشتر از مناطق دیگر بوده است.خزر )گلولهکه این تراکم در حاشيه دریاي

 41تا  21روزه بين  14هاي تهران و البرز تعداد روزهاي خشکسالي هایي از زاگرس مرکزي و جنوبي همچنين استاندرمقابل بخش

 است.روز )گلوله آبي پررنگ( نيز ثبت گردیده 21روز )گلوله آبي کم رنگ( و در استان خوزستان حتي روزهاي خشک بيشتر از 

 

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

شهرق و    شرق، جهنهوب  روزه تهيه شده و نگاه بلندمدت به بارش مؤثر، در نوارشمالي، شمال 365براساس بارش  11نقشه شماره 

خزر و استان هرمزگان بيشتهر  است که تراکم آن در حاشيه دریايروز ثبت گردیده 81جنوب کشور تعداد روزهاي خشک بيشتر از 

هاي غرب، دامنهغرب تا جنوبدر کل کشور، در مناطق شمال 77هاي فصل پایيز است. با توجه به افزایش بارش از نواحي دیگر بوده

ایم که این تراکم در مناطق شهمهال و     روز بوده 21هایي از مرکز  و شرق کشور شاهد تعداد روزهاي خشک کمتر از البرز و قسمت

 غرب بيشتر از مناطق دیگر است.

 

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

12 شماره نقشه  

دهنده درجات ( نشان 12)نقشه شماره  1377سه ماهه منتهي به پایان آذر  SPIبندي خشکسالي هواشناسي مطابق با شاخصپهنه 

شهرق،  خزر، شمالهایي از حاشيه دریايغرب تا قسمتي از جنوب به طور یکپارچه، قسمتترسالي خفيف تا بسيارشدید از شمال

 است.جنوبي بودههاي سمنان، تهران، البرز، قزوین، قم، اصفهان و خراسانهایي از استانو بخش

رضوي و جنوبهي، شهرق     هاي سيستان و بلوچستان، یزد، اردبيل، خراسانهایي از استانخشکسالي خفيف تا شدید، در قسمت

 است.       اصفهان و کرمان ثبت گردیده

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

6نمودار شماره   

است. طبق این نمودار سي سالهه،    محاسبه و ارائه گردیده 1377تا  1368فصل پایيز از سال  SPIبراساس شاخص  6نمودار شماره 

ها ترسالي خفيهف  و در مابقي سال  88و 76هاي ، ترسالي متوسط در سال 73بيست پایيز ترسال بوده که ترسالي شدید در سال 

 است.  ثبت گردیده

پایيز بها   2پایيز با خشکسالي شدید و  2پایيز با خشکسالي متوسط، 1پایيز با خشکسالي خفيف،  4همچنين در این نمودار، شاهد 

که عالوه بر شدت، وسعت خشکسالي بسيارشدیهد   بوده 77و  87ایم. بيشترین خشکسالي در سال  خشکسالي بسيارشدید بوده

 است.   هاي دیگر بودهبيشتر از سال 77در سال 
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13نقشه شماره   

 SPEI   (Standardized Precipitation-Evapotranspiration Index  )وضعیت خشکسالي کشور با شاخص  -27

تعرق -نماید. با درنظرگرفتن شرایط تبخير     تعرق را نيز به عنوان ورودي خود لحاظ مي            -این شاخص عالوه بر بارش، تبخير      

شرایط خشکسالي را نسبت به     انعکاسي متفاوت از    ،SPEIبندي خشکسالي هواشناسي براساس شاخص      پتانسيل منطقه، پهنه  

است. با توجه به      12و    7هاي  دهد. این نقشه در واقع ترکيبي از نقشه       نشان مي     SPIبندي خشکسالي براساس شاخص     نقشه پهنه 

هاي تهران، البرز،   هایي از استان  شرق، قسمت غرب تا قسمتي از جنوب به طور یکپارچه، شمال         نقشه ذیل، بيشتر مناطق شمال    

 اند.جنوبي، شمال هرمزگان و جنوب کرمان داراي ترسالي خفيف تا بسيار شدید بودهسمنان، خراسان

هاي یزد، سيستان و بلوچستان، هرمزگان، اردبيل، کرمان، فارس، اصفهان، قم و حاشيه دریاي               درجات خشکسالي تنها دراستان   

 خزر بوده است.

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

7نمودار شماره   

سال درجات خشکسالي ترسالي      18باشد که با توجه به نمودار ذیل         فصل پایيز مي    SPEIمبين مقادیر شاخص      7نمودار شماره     
 ایم.هاي قبل داشتهبيشترین وسعت و شدت ترسالي را نسبت به سال 77است. همچنين در سال ثبت گردیده

دوازده پایيز داراي خشکسالي بوده که سه پایيز خشکسالي خفيف، سه پایيز خشکسالي متوسط و سه پایيز نيز خشکسالي                        
 است.بسيارشدید داشته

 است.  ، داراي بيشترین وسعت و شدت خشکسالي بوده77نکته قابل توجه این که در سي سال گذشته، سال 
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 متر  5222بررسي وضعیت گرد و خاک با دیدافقي زیر  -29

  14نقشه شماره 

، روزهاي همراه 77هاي موجود در دوره بلندمدت آماري براي پایيزگردد براساس دادهمالحظه مي 14همانطوري که در نقشه شماره 

شمالي، سمنان و قزوین در بقيه مناطهق  هاي حاشيه دریاي خزر، خراسانمتر، به جز استان 5111با گرد و خاک و دید افقي کمتر از 

غرب، جنوب و قسمتي از مرکز کشور بيشتر از مناطق است. شدت و وسعت این پدیده در مناطق غرب، جنوب کشور مشاهده شده

 روز نيز ثبت گردیده است.   18سيستان و بلوچستان تا  دیگر بوده است. بيشترین تعداد روزهاي 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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 متر نسبت به مدت مشابه در بلندمدت  5222بررسي وضعیت گرد و خاک با دیدافقي زیر  -24

  15نقشه شماره 

، روزهاي همراه 77هاي موجود در دوره بلندمدت آماري براي پایيزگردد براساس دادهمالحظه مي 15همانطوري که در نقشه شماره 

شهمهالهي،    هاي نوارشمالي، خهراسهان  متر نسبت به مدت مشابه در بلندمدت، به جز استان 5111با گرد و خاک و دید افقي کمتر از 

باشد )آبي و نارنجهي( و      است. در نقشه ذیل دو طيف رنگ گلوله موجود مي سمنان و تهران، در بيشتر مناطق کشور مشاهده شده

روز، روزهاي همراه با گرد و خاک کهمهتهر      3تا  1آبي( نماینگر تعداد   این بدان معني است که براي نمونه، در استان اصفهان )گلوله

روز ، روزهاي همراه با گرد و خاک بيشتر از مدت مشابه در  3باشد؛ همچنين در استان قم )گلوله نارنجي( تا   نسبت به بلندمدت مي

اي( و    روز )گلوهلهه قهههوه        7سيستان و بلوچستان تا  باشد. بيشترین تعداد روزهاي همراه با گرد و خاک در استان بلندمدت مي

روز )گلولهه آبهي( ثهبهت            7هاي سيستان و بلوچستان و خوزستان نيز تا کمترین تعداد روزهاي همراه با گرد و خاک در استان

 است. گردیده

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 وضعیت گرد و خاک  با دید افقي زیر  -25

  16نقشه شماره  

متر براي فصل پایيز مي باشد که ایهن پهدیهده در         1111روزهاي همراه با گرد و خاک و با دیدافقي کمتر از مبين  16نقشه شماره 

غربي، اردبيل، قم، زنجان، کردستان، کرمانشاه، ایالم، خوزستان، بوشهر، هرمزگان، سيستان و بلوچسهتهان،   هاي آذربایجاناستان

روز نيز ثهبهت    7سيستان و بلوچستان تا  است. بيشترین تعداد روزهاي همراه با گرد و خاک در استان جنوبي، کرمان بودهخراسان

 گردیده است.

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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  17نقشه شماره 

 متر نسبت به مدت مشابه در بلندمدت  7222بررسي وضعیت گرد و خاک با دیدافقي زیر  -28

متر براي فصل پایيز  نسبت به مهدت مشهابهه در         1111روزهاي همراه با گرد و خاک و با دیدافقي کمتر از مبين  17نقشه شماره 

هاي اردبيل، قم، زنجان، کردستان، کرمانشاه، ایالم، خوزستان، هرمزگان، سيسهتهان و     باشد که این پدیده در استانبلندمدت مي

 ههاي است. بيشترین تعداد روزهاي همراه با گرد و خاک بيشتر از بلندمدت در اسهتهان      جنوبي بودهبلوچستان، کرمان و خراسان

روز؛ و کمترین تعداد روزهاي همراه با گرد و خاک کمتر از بلندمدت در اسهتهان     3سيستان و بلوچستان، کردستان و کرمانشاه تا 

 است. روز ثبت گردیده 3سيستان و بلوچستان تا 

http://ndc.irimo.ir/far/wd/4643-%DA%AF%D8%B1%D8%AF-%D9%88%D8%AE%D8%A7%DA%A9.html


29 

 

 اختالف میانگین رطوبت نسبي نسبت به بلندمدت در فصل پاییز  -25

  18نقشه شماره 

% 2نسبي از   هاي سينوپتيک کل کشور تهيه شده، نمایانگر افزایش رطوبت که براساس گزارش ماهانه ایستگاه 18نقشه شماره  

غرب تا قسمتي از جنوب، مرکز و قسمتي از شرق کشور در مقایسه با ميانگين طبيعهي و    % در مناطق شمال، شمال 11تا بيش از 

 بلندمدت خود است.   

جنوبي، سيستان و بلوچستان، کرمان، هرمزگان، بوشهههر و     هاي نوارشمالي، خراسانهایي از استاناین در حاليست که قسمت

 است.  بوده  -% 11تا  -%211شرق فارس با کاهش رطوبت نسبي از 

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

