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 چكيده 
كشور بيش از ميانگين بلندمدت خود بـارش دريـافـت       هفده استان 98ماه  دهد كه درمهرهاي توزيع بارش نشان ميبررسي 

 دهد.درصد افزايش نسبت به بلندمدت نشان مي 46اند و بارش دريافتي كل كشور حدود نموده

درجـه     0/5كشـور،    كـل    تر و در مجموعكشور از دماي نرمال مربوطه گرم ماه سال جاري دماي هفده استانهمچنين درمهر
 مشابه بلندمدت بود. سلسيوس گرمتر از دوره

هاي خشكسالي در اين ماه حكايت از كاهش وسعت و شدت پهنه  SPEIمدت با استفاده از شاخص هاي كوتاهبررسي خشكسالي
مؤيد كاهش وسعـت و     1398دربازه زماني بلندمدت منتهي به پايان مهر SPEIشمالي كشور دارد. شاخص  در برخي مناطق نيمه

-هاي شمال، شمالهايي از حوضهآبريز جنوبي كشور بوده و درجات ترسالي در قسمتها در برخي حوضه هايشدت خشكسالي
 شود.شرق مشاهده ميغرب و شمالغرب، غرب، جنوب

حاكي از كاهش گستره و شدت اين پديده در بيشتر مناطق كشور در مقايسه با مـدت   98ماه پديده گرد و خاك در مهربررسي  
 است. مشابه در سال گذشته

طور خالصه وضعيت جوي، اقليمي، شرايط خشكسالي و همچنين آخرين وضعيت پديده گرد وخاك در كشـور    در اين نشريه به
بررسي شده و مقادير پارامترهاي مختلف با مقادير متناظر بلندمدت و در برخي با سال گذشته مـقـايسـه و        1398ماه در مهر
 شده است. تحليل

  1398ماه پراكنش بارش كشور در مهر
بارش دريـافـتـي      دهد. بر اساس اين نمودار درصد تغيير  ماه سال جاري نمايش مينمودار زير وضعيت بارش كشور را طي مهر

 46ها وكشور در مهر امسال مبين آن است كه  هفده استان افزايش بارش نسبت به بلندمدت داشته و كل كشور حـدود    استان
 مواجه بوده است.  درصد با افزايش بارش نسبت به مقادير ميانگين بلند مدت
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  1398ماه ها در مهرمقايسه اطالعات بارش كشور واستان 
تا پـايـان    96ماهه از ابتداي مهر  25و  98تا پايان مهر  97ماهه از ابتداي مهر  13، 98در جدول زير  بارش تجمعي يكماهه مهر 

ها و كل كشور مقايسه شده است. از ابـتـداي سـال       با مقادير بارش تجمعي بلند مدت دوره مشابه در هر يك از استان 98مهر 
 1/3متر است كه درمقايسه با بلندمدت به ميزان ميلي 8/3ماه،مجموع بارش دريافتي كشور ) تا پايان مهر 98-99زراعي جاري ( 

ماه امسال، مجموع بارش دريـافـتـي      درصد افزايش دارد. همچنين ازابتداي سال زراعي گذشته تا پايان مهر  18/4متر يا ميلي
درصد افزايش بارش در ايـن   36/8متر افزايش بارش دارد و بيانگر ميلي 87/8متر است كه در مقايسه با بلندمدت ميلي 326/6

 دهد. ها نشان مياي دوسال گذشته را براي همه استانباشد. همچنين مقادير جدول بارش مقايسهزماني ميبازه
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  1398نمودار درصد تامين بارش سال آبي كشور در مهر ماه 

درصد از بارش كل سال آبي است (ستون سبز مربـوط     3در مهر ماه حدود  بلندمدت بارش كشور، سهم بارشبراساس اطالعات  
نرمال بلندمـدت   مقدار بارشباشد كه بيش از درصد مي 4، بيشتر از 98در مهر  كه ميانگين بارشبه كل كشور)، اين درحاليست  

 است (ستون آبي مربوط به كل كشور).بوده

، بيش از ميانگين بلندمدت خود بوده و نسبـت  98در مهر  است كه ميزان سهم بارش هفده استانهمچنين نمودار زير مبين آن 
 شود.شمالي مشاهده ميخراسانسيستان و بلوچستان و بيشترين كاهش در استان به مقادير نرمال بيشترين افزايش در استان
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 بلندمدت    1397سال    1398سال 

1/9- 
 خلخال

 اردبيل

)1398/7/22( 

 

5- 
 شمس آباد  

 مركزي

)25/7/1397(  

 

12/1- 
 شمس آباد 

 مركزي

)1390/7/30( 

  

 ماهدماي بيشينه مطلق مهر
 ( درجه سلسيوس)

 ماهدماي كمينه مطلق مهر
 ( درجه سلسيوس)

در كل كشور و مقايسـه   98ماه ترين مقادير  ثبت شده دما در مهرجداول زير مبين رخداد دماهاي حدي شامل باالترين و پائين
ترين مقدار ثبت شده دما در كشـور از ايسـتـگـاه         گرم 1398ماه و  بلندمدت است. طي مهر  97آن با موارد مشابه در سال 

ترين دماي ثبت شده از ايستگاه خلخال در اسـتـان   درجه سلسيوس گزارش شده و پائين 47با در استان خوزستان آغاجاري 
 باشد.درجه سلسيوس مي - 1/9  اردبيل با

 

 و مقايسه با شرايط بلندمدت 1398ماه هاي حدي در مهربررسي دما-الف

 بلندمدت    1397سال    1398سال 

47 
 آغاجاري

 خوزستان

)1398/7/2( 

45/8 
 اهواز-آبادان

 خوزستان

)1397/7/1( 

49/5 
 بمپور

 سيستان و بلوچستان

)1389/7/8( 

 1398ماه بررسي دماهاي كشور در مهر
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 نسبت به مدت مشابه در بلندمدت 1398ماه بررسي اختالف ميانگين دماي مهر-ب 
بندي مقابل كه برگرفته از مقاديردمـاي  مطابق نقشه پهنه

كشـور   هاي هواشناسي سينوپتيكمتوسط روزانه ايستگاه
و محاسبه  98ماهدماي مهرباشد، پس از بررسي متوسطمي

اختالف آن با شرايط مشابه در دوره بلندمدت، مالحـظـه   
خـزر و    هاي كوچكي از حاشيه دريـاي شود در قسمتمي

شمالي، سمنان، تهران، البرز، قزويـن،  هاي خراساناستان
كردستان، لرستان، كرمان و سيستان و بـلـوچسـتـان          
ميانگين دما سردتر از نرمال و در بقيه مناطق كشور گرمتر 

-هايي از استـان است. در قسمت  از مقدار نرمال خود بوده
هاي گلستان، مازندران، اردبيل، آذربايجان شرقي و غربي، 
كردستان، ايالم، لرستان، چهارمحال و بختياري، كهگيلويه 
وبويراحمد، خوزستان، اصفهان، يزد، فارس، سـمـنـان،      

درجـه   4/5شمالي، رضوي و جنوبي تا بيش از هايخراسان
 سلسيوس گرمتر از مقادير نرمال خود ثبت شده است.  

 نسبت به ميانگين بلندمدت  1398ماه ها و كشور طي مهرنمودار اختالف ميانگين دماي استان-ج

انـد.   ماه خـود بـوده      تر از ميانگين بلندمدت مهركشور گرم هايماه امسال تمامي استاننمودار باال حاكي از آنست كه طي مهر
درجه سلسيوس در استان گلسـتـان    0/3درجه سلسيوس در استان ايالم تا  3/2ماه از انحراف از ميانگين بلندمدت دما در مهر

درجه سلسيوس افزايش نسبت به بلندمدت شرايط دمايي گرمتري از وضعيت متوسـط و     1/7است. كل كشور نيز  با متغير بوده
 ماه خود تجربه نمود.بلندمدت مهر
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 هاي هواشناسي عبور از ركوردهاي ثبت شده دمايي در تعدادي از ايستگاه-د 

 1398ماه طي مهر

يستگاه  در      15اند كه نسبت به بلندمدت داشته 98بيست و هفت ايستگاه ركوردهاي جديدي براي باالترين كمينه دما در مهرماه  
 است.جدول باال آورده شده

ايستگاه در جدول باال آورده  15اند كه داشته 98پنجاه و چهار ايستگاه ركوردهاي جديدي براي باالترين بيشينه دما در مهرماه 
 است.شده
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 بررسي خشكسالي هواشناسي 
SPEI (Standardized Precipitaبررسي خشكسالي با استفاده از شاخص on-Evapotranspira on Index)  

 

شود. تعرق نيز در نظر گرفته مي-) عالوه بر بارش ميزان تبخير SPEIتبخير و تعرق استاندارد ( -براي پايش خشكسالي با نمايه بارش 
مدت برآورد بهتري اين نمايه كه امروزه مورد استفاده و استناد بسياري از كشورها در مطالعات خشكسالي قرار دارد، خصوصاً در كوتاه

 دهد.هاي صرفاً مبتني بر بارش، از شرايط خشكسالي هر منطقه به دست مينسبت به شاخص

 98ماه  يك ماهه مهر  SPEIشاخص
يك مـاهـه      SPEIمطابق نقشه مقابل، براساس شاخص

، درجات خشكسالي در بيشتر مناطـق كشـور     98مهر
است؛ اما  خشكسالي شديد تا بسيارشديـد  ديده شده

غرب، قسمتي غرب، غرب تا جنوبدر قسمتي از شمال
اسـت.  جنوبي بـوده هاي البرز و خراساناز مركز، دامنه

شرقي هاي اردبيل، آذربايجاندرجات ترسالي در استان
و غربي،گيالن، مازندران، كردستان، زنجان، قـزويـن،     

 است.لرستان، سيستان و بلوچستان و هرمزگان ديده

 98ماه ماهه تا پايان مهر SPEI  12شاخص 

دوازده  SPEIمطابق نقشه مقابل، براساس شاخص 
وسـعـت   ، بر شدت و 98ماهه منتهي به پايان مهر

خشكسالي در برخي از مناطق مركزي و جـنـوب   
ترسالي است و در مقابل درجات كشور افزوده شده

شمالي، مركزي، جنوبي و هايي از زاگرسدر قسمت
-شرق مشاهده ميهايي از شمالهمچنين قسمت

 شود. 
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 شاخصبررسي خشكسالي هواشناسي با استفاده از 
SPEI (Standardized Precipita on-Evapotranspira on Index)  

  98ماه ماهه منتهي به پايان مهر 120دوره 

مـاهـه)    120و  84-72-60-48-36، افزايش مدت دوره بررسي (SPEIدر بررسي خشكسالي هواشناسي  با استفاده از شاخص 
بلندمـدت  هاي اي است كه در بستر طبيعت باقي مانده است. به بيان ديگر شاخص هاي اندوخته و تجميع يافتهبيانگر خشكسالي

 تواند به منزله انعكاسي كلي از شرايط ذخيره آبي مناطق مختلف كشور درنظر گرفته شود.خشكسالي هواشناسي مي

هاي آبي كشور بررسي و شرايط بلندمدت حوضه آبريز را بر اساس آن توان براي حوضهها را ميبرهمين اساس، اين نوع شاخص 
رساني هاي زماني مختلف در پايگاه اطالعهاي گوناگون و به تفكيك بازههاي پايش خشكسالي براساس شاخصرصد كرد ( نقشه 

 باشد).اين مركز قابل دريافت مي

هاي آبريز كشور (شكل باال) حاكي از آن است كه    حوضه 98ماه ماهه منتهي به پايان مهر 120بندي خشكسالي در اين راستا پهنه
هاي آبريز كشور دچار خشكسالي خفيف تا بسيارشديد   بلندمدت  اي از مساحت حوضههاي بسيارگستردههمانند گذشته، بخش

) ، شدت و وسـعـت        4و نمودار صفحه 3(مراجعه به جدول اطالعات بارش كشور صفحه  هاي مهرماه باشند. با توجه به بارش مي
هاي آبريـز اتـرك،     هاي كوچكي از حوضهاست. درجات ترسالي در بخش هاي جنوب كاسته شدهخشكسالي در برخي از حوضه

 است.غرب، كرخه، درياچه نمك، كارون بزرگ و جراحي و زهره بودهسو، ارس، درياچه اروميه، مرزيسو و گرگان، هراز و قرهقره
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 SPEIبررسي درصد مساحت تحت تأثير خشكسالي هواشناسي با استفاده از شاخص 
  98ماهماهه منتهي به پايان مهر 120دوره 

هاي آبريز اصلي كشور دچار طبقات مختلف خشكسالي بلندمدت          درصد از مساحت حوضه     87/9مطابق جدول و نمودار باال،       
دهد. برمبناي جدول مربوط به      درصد آن را خشكسالي شديد و بسيارشديد تشكيل مي            59/8است كه از اين ميان حدود        
هاي خشكسالي  ترين پهنه هاي آبريزاصلي كشور، عمده   تاثير طبقات مختلف خشكسالي درحوضه    بررسي درصد مساحت تحت   

 شود. مركزي و سرخس ديده ميشرق، فالتهاي آبريز مرزيدرحوضه 1398ماهه منتهي به مهر 120شديد و بسيارشديد
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 SPEIبررسي درصد مساحت تحت تأثير خشكسالي هواشناسي با استفاده از شاخص 
  98ماهماهه منتهي به پايان مهر 12دوره 

درصد آن را خشكسالي       12/7درصد مساحت كشور دچارخشكسالي است كه           36/1مطابق جدول ذيل     
هاي خشكسالي متوسط، شديد و بسيارشديد      ترين پهنه دهد. عمده متوسط، شديد و بسيارشديد تشكيل مي     

 شود. هاي اصفهان، كرمان و يزد ديده ميماهه در استان 12
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 SPEIبررسي درصد مساحت تحت تأثير خشكسالي هواشناسي با استفاده از شاخص  
  98ماهماهه منتهي به پايان مهر 120دوره 

درصد آن را خشكسالي شديد       59/8درصد مساحت كشور دچارخشكسالي است كه         87/9مطابق جدول ذيل    
هاي ماهه در استان    120هاي خشكسالي شديد و بسيارشديد      ترين پهنه دهد. عمده و بسيارشديد تشكيل مي   

جنوبي و رضوي و شمالي، خوزستان، سمنان، سيستان و بلوچستان،          اردبيل، اصفهان، بوشهر، تهران، خراسان    
 شود. فارس، قم، كرمان، كهگيلويه و بويراحمد، گيالن، هرمزگان و يزد ديده مي
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 بررسي پديده گرد و خاك برمبناي ديد افقي

      1397ماه مهر

متر، به جز  5000محدوديت ديد افقي كمتر از  97ماه سال در مهر 
شرقي و غـربـي،     جنوبي، اردبيل، آذربايجاننوارشمالي، خراسان

البرز، قزوين، زنجان، سمنان، لرستان و كهگيلويه و بويراحمد  در 
-در استـان است؛ اين پديده هاي كشورمشاهده شدهبقيه استان

روز ثبت  10سيستان و بلوچستان بيشترين تعداد را داشته كه تا 
 )97ماه سال ( نقشه مهرگرديده است. 

  1398ماه مهر

گيري از امكانـات و    مركز ملي خشكسالي و مديريت بحران با بهره
هاي در دسترس، پديده  گرد و خاك را در كشـور پـايـش          داده
تواند بـررسـي تـعـداد       نمايد. در اين مسير يكي از ابزارها مي  مي

هاي آن در     روزهاي همراه با محدوديت در ديد افقي باشد كه داده
شود و بانك داده بلندمـدت  هاي پايش هواشناسي ثبت ميايستگاه

ها در اين مركز براساس دو گـروه    آن نيز موجود است. اين بررسي 
متر انجـام   1000متر و كمتر از  5000مجزاي ديد افقي يعني كمتر از 

هاي كشور از ديدگاه تعداد روز گردد. در اين بخش تعدادايستگاه مي
ماه در سـه زمـان         متر براي مهر 5000همراه با ديد افقي كمتر از 

 ارائه گرديده است.  1398و  1397مختلف دوره بلندمدت آماري، 

ارائـه     1398ماه بندي مشابه كه براي مهردر بررسي نقشه پهنه
است، روزهاي همراه با گرد و خاك با ديد افقي كمتـر از    گرديده

هاي مركزي، قم، اصفهان، چهـارمـحـال و      متر، در استان 5000
بختياري، خوزستان، بوشهر، فارس، هرمزگان، كرمان، سيستان و 

است؛ كه رضوي و جنوبي و يزد مشاهده شدهبلوچستان، خراسان
ماه سال گذشته، از وسعت و شدت اين پـديـده   درمقايسه با مهر
است. بيشينه تعداد روز    هاي كشور كاسته شدهدر بيشتر استان

روز    7همراه با گرد و خاك در استان سيستان و بلوچستان تا   
 است.گرديده ثبت

گـردد  همانطوري كه در نقشه باال (نقشه بلندمدت) مالحظه مـي   
مـاه،  هاي موجود در دوره بلندمدت آماري براي مهربراساس داده

متر، به جز  5000روزهاي همراه با گرد و خاك و ديد افقي كمتر از 
شمالي، اردبيل، قـزويـن،     خزر، خراساندريايهاي حاشيهاستان

زنجان و سمنان در بقيه مناطق كشور وجودداشته؛ تجمـع ايـن     
اسـت.  پديده از غرب تا جنوب بيشتر از مناطق ديـگـر بـوده       

بيشترين تعداد روزهاي همراه با گرد و خاك در استان سيستان و 
 است.روز ثبت گرديده 10بلوچستان تا 

 ماهميانگين بلندمدت مهر


