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 1399 - 1400سالنامه 

 

 چکیده

تهران از شرق به  ن،یاز شمال به استان مازندران از غرب به قزو ییایجغراف تیکرج از نظر موقع تیاستان البرز به مرکز

 اشتهارد ،سیکرج، ساوجبالغ، طالقان، نظرآباد، فرد یمحدود بوده و شامل شهرستان ها یو از جنوب به استان مرکز

و مقایسه با بلندمدت  1399-1400در سال زراعی در مطالعه پیش رو، شرایط آب و هوایی استان  باشد. یم و چهارباغ

 دیده می شود.

، در ماه های مهر، آبان و آذر، رخداد آلودگی و وارونگی دمایی، پایداری جو و افزایش آالینده ها و 1399طی پاییز 

توصدددیه های کاربردی به منظور پیردددگیری از بروز  همچنین بارش باران و برف که منجر به صددددور هرددددار و ارا ه

، رخداد 1399ثبت و رصد شد. در زمستان  در فصل پاییزخسارت در استان شد؛ به عنوان مهمترین پدیده های جوی 

 دهیپد نیبارش باران و برف به عنوان مهمتر نیها و همچن ندهیآال شیجو و افزا یداریاپ ،ییدما یو وارونگ یآلودگ

شد. یجو یها صد  ستان ثبت و ر صل زم شد1400در بهار  در ف و لحظه  دی، رگبار پراکنده و رعد و برق،  وزش باد 

 شیافزا 1400ه و در تابسددتان شددددر فصددل بهار ثبت  یجو یها دهیپد نیگرد و خاک به عنوان مهمتر زشیو خ یا

گرد و خاک به عنوان  زشیو خ یه او لحظ دیها، رگبار پراکنده و رعد و برق، وزش باد شدددد ندهیغلظت غبار و آال

 ند.در فصل تابستان ثبت شد یجو یها دهیپد نیمهمتر

درجه، خنکترین  1/12درجه گرمترین، و طالقان با میانگین  6/17شهرستان فردیس با میانگین دمای از لحاظ دمایی، 

درجه، متوسط دمای بیرینه  8بود. متوسط دمای کمینه )حداقل( در استان  1399-1400 یسال زارعشهرستان در 

 درجه بود. 6/14در استان  1399-1400 یسال زارعدرجه و به طور کلی، متوسط دمای  3/21)حداکثر( 

میلیمتر بیرترین مقدار بارش و شهرستان  6/382شهرستان کرج با ، 1399-1400در طول سال زراعی  از لحاظ بارش

، 1399-1400 یسال زارعبه طور متوسط در  .ندمیلیمتر، کمترین بارش را به خود اختصاص داد  6/200هارد با اشت

میلیمتر بارش در استان البرز به ثبت رسید. این شرایط در حالی است که مقدار بارش سال زراعی گذشته، برابر با  310

 1399-1400 یسال زارعمیلیمتر بود. بارش  9/384ی، برابر میلیمتر و مقدار بارش بلندمدت در همین بازه زمان 6/496

 میلیمتر کاهش را نران می دهد. 75نسبت به بلندمدت 

در استان از شرایط نرمال تا خرکسالی بسیار شدید در منطقه  1400 ماهه منتهی به پایان شهریور 12شرایط خرکسالی 

بخش های شمال غربی و جنوب غربی استان با شدت بیرتر خرکسالی، به شرایط خرکسالی های  .گسترده شده است

 بسیار شدید رسیده و در مناطق مرکزی و شمال شرقی استان، خرکسالی های متوسط دیده می شود.
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 1399 - 1400سالنامه 

 1399-1400سال آبی   -تحلیلی بر وضعیت همدیدی استان 

 

 1399پاییز   -استان  یجو تیوضع  یدیهمد لیتحل

طی ماه های مهر، آبان و آذر، رخداد آلودگی و وارونگی دمایی، پایداری جو و افزایش آالینده ها و همچنین بارش 

ستان  سارت در ا رگیری از بروز خ صیه های کاربردی به منظور پی ردار و ارا ه تو صدور ه باران و برف که منجر به 

 ثبت و رصد شد. پاییزدر فصل شد؛ به عنوان مهمترین پدیده های جوی 

سطح زم 1399مهر  19 خیدر تار رار  سب یداریپا و همچنین ییدما یو رخداد وارونگ نیبا نفوذ پرف سکون ن جو،  یو 

از مرکز  یاساس، سه هردار زرد و نارنج نیقالب بوده که بر ا دهیدوم مهر ماه در منطقه، پد مهیها از ن ندهیآال شیافزا

س ینیب شیپ شنا شد. یاداره کل هوا صادر  ستان البرز  س 1399آبان  21 خیدر تار ا  یبا گذر از رو یفیضع اریموج ب

خوب پرفرددار در منطقه سددبب رگبار باران و رعد و برق و در ارتفاعات موجب  اریخزر و به واسددطه نفوذ بسدد یایدر

شد. سطح زم باآن  یو همراه یانیسطوح م داریگذر امواج ناپا، 1399آذر  7تا  6 خیاز تار رگبار برف  رار  در  نیپرف

 .وستیبرف و باران، تگرگ و رعد و برق به وقوع پ دیمنطقه، رگبار شد

  

 

 1399زمستان  -استان  یجو تیوضع  یدیهمد لیتحل

سفند، رخداد آلودگی و وارونگی دمایی، پایداری جو و افزایش آالینده ها و همچنین  طی ماه های دی، بهمن و ا

در  یسددامانه بارشددیک  ثبت و رصددد شددد. در فصددل زمسددتانبارش باران و برف به عنوان مهمترین پدیده های جوی 

ستان نفوذ کرده و ط 3/10/1399 خیتار شد سبب بارش تیسه روز فعال یبه ا . در برف و باران و وزش باد و تگرگ 

سامانه،  شد.  یط جیشکل گرفته و به تدر اهیس یایدر یرو یقیکم ارتفاع عمزمان فعالیت این  رور  چند روز وارد ک

را  یخوب اریمثبت بسدد یها ییبندال امگا در منطقه قرار گرفته و تاوا یسددامانه در اسددتان، ناوه غرب تیدر روز اول فعال

شد. به تدر ستان د زشیناوه از منطقه بارش برف و باران و ر نیدوم با گذر ا روز یبرا جیسبب  . شد دهیتگرگ در ا

را  یخوب یقرار گرفت که بارش ها یقو یدو سددامانه بارشدد ریتحت تاث یمنطقه البرز مرکز 1399در بهمن ماه سددال 

شت و برا یبرا ستان به همراه دا ستان،  یمناطق جنوب یا شکل بارش باران و در ارتفاعات بارش برف دا  شد. دهیبه 

و  ،یو لحظه ا دیبهمن ماه موجب وزش باد شددد یدر ابتدا یسددرد در منطقه البرز مرکز اریبسدد داریسددامانه ناپا تیفعال

شد نیهمچن س 10تا  6 زانیدما به م دیکاهش  سل ساعت خبندانیو  وسیدرجه  شد. بارش  ستان  برف، وزش  یدر کل ا

از  خبندانی(، در ارتفاعات کوالک برف و وسیدرجه سددلسدد 10تا  6کاهش محسددوس دما ) ،یو لحظه ا دیباد شددد

 سامانه در استان بود. نیا تیفعال یمرخصه ها
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 1399 - 1400سالنامه 

   1400 بهار –استان  یجو تیوضع  یدیهمد لیتحل

گرد  زشیو خ یو لحظه ا دیوزش باد شد ، رگبار پراکنده و رعد و برق، خردادو  اردیبهرت، فروردینطی ماه های 

 کی 1400 بهرتیسوم ارد خیدر تار ثبت و رصد شد. بهاردر فصل به عنوان مهمترین پدیده های جوی  و خاک

که به شکل نقطه  ییها یداریقرار داد. با توجه به ناپا ریتحت تاث زیبه کرور نفوذ کرده و منطقه البرز را ن یسامانه بارش

 ،یهواشناس یمدل ها یشکل گرفت، و باتوجه به خروج در منطقه (اسیمقکوچک )خرد  اسیدر مق یو محل یا

و  دیوزش باد شد ،یهمرفت یابرها یریشکل گ طیشرا نیرگبار پراکنده و رعد و برق در منطقه مورد انتظار بود. در ا

  شده بود. ینیب شیپ زیگرد و خاک ن زشیو خ یلحظه ا

 یبرا ژهیبه و یخوب یبود که بارش ها یدو موج بارش یماه به منطقه نفوذ کرده و دارا بهرتیدر ارد زین یگریسامانه د

 18موج اول و  یبرا یمتریلیم 19نسا بارش  یباران سنج ستگاهیدر ا کهیارتفاعات استان به همراه داشت. به طور

 ییمثبت و اعداد تاوا ییوابا تا یسلول بسته بزرگ یری، شکل گدر این شرایط موج دوم گزارش شد. یبرا یمتریلیم

در منطقه  Cutoff-Lowبندال  کی لی، موجب ترکنیآن با کم فرار سطح زم یو همراه یانیدر سطوح م 10باالتر 

و  داریامواج ناپا نیا یپربندها کرور شد. یکیرودباد در نزد اناتیجهت جر رییو تغ چشیشده و باعث پ اهیس یایدر

وزش باد  نیسطح زم یکم فرار ها یبا همراه که یطوره کرد؛ ب داریرا کامال ناپا یآن، منطقه البرز مرکز یناوه ها

  .دیرخداد تگرگ در منطقه به ثبت رس زیگردوخاک، رگبار، رعدوبرق و ن ،یو لحظه ا دیشد

ابر و وزش  شیموجب افزا یبار یلیم 500در تراز  اهیس یایدر یبر رو یناوه ا یخردادماه حرکت شرق سو یر ابتداد

شد.  دهیدر منطقه د دیسامانه رگبار، رعدوبرق و وزش باد شد نیا یباد در منطقه شد. در ادامه با حرکت شرق سو

و همراه  یسامانه به صورت تندر تیهوا، فعال یو کاهش دما یبار یلیم 700سطح  رباتوجه به وجود رطوبت مناسب د

با استقرار پرفرار جنب حاره در  ،یسامانه بارش نیا تیفعال انیپس از پا کرد. دایبا رگبار و رعدوبرق در منطقه ادامه پ

 .داددر منطقه رخ ن یقابل مالحظه ا دهیبر منطقه حاکم شده و پد داریپا یمنطقه، جو
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 1399 - 1400سالنامه 

   1400تابستان  –استان  یجو تیوضع  یدیهمد لیتحل

و  دیوزش باد شد ،رگبار پراکنده و رعد و برقافزایش غلظت غبار و آالینده ها، طی ماه های تیر، مرداد و شهریور، 

اول  خیدر تاربه عنوان مهمترین پدیده های جوی در فصل تابستان ثبت و رصد شد.  گرد و خاک زشیو خ یلحظه ا

روز  5هوا به مدت  تیفیامر سبب کاهش ک نیکه ا میو ساکن به همراه غبار در منطقه داشت داریپا ی، جو1400ماه  ریت

کرور  یشمال غرب یماه قسمت ها ریت 7 خیکرور، ابتدا در تار یبا گذر پرته بندال امگا از رو جیبه تدر. در استان شد

ماه  ریبندال قرار گرفته و رگبار و رعد و برق و و زش باد را به همراه داشته و در روز دهم ت نیا یناوه غرب ریتحت تاث

شد که هردار  دهیرگبار پراکنده و رعد و برق در منطقه د د،یدوزش باد ش ،یقرار دادن منطقه البرز مرکز ریبا تحت تاث

 ،در منطقه فیضع اریبا استقرار ناوه بس یبار یلیم 500در سطح  وزش باد در استان صادر شد. ینیب شیپ یزرد برا

پراکنده و رعد و برق  یارتفاعات رگبار ها موجب رشد ابر و در و شکل گرفت یمثبت به صورت ساعت یها ییتاوا

که با توجه به نفوذ پرفرار و عقب راندن  میبود هدرا شا ینفوذ پرفرار نه چندان قو نیسطح زم یالگوها یشد. با بررس

 شد. دهیدر منطقه د دیمرکز کرور، وزش باد شد یکم فرار

. استقرار پرارتفاع میها در استان داشت ندهیآال شیدما و افزا شیو ساکن به همراه افزا داریمرداد جو پا 7تا  1 خیاز تار

 ییاوات یاز البرز مرکز ییتا قسمت ها یشود که از  البرز غرب یم دهیکرور د یدر شمال غرب یبار یلیم 594با هسته 

که  مینفوذ پرفرار را از شمال کرور داشت جیبه تدر زین نیسطح زم در به همراه داشت. داریبه همراه جو پا یمنف یها

دما  یروند کاهر جیبود به تدر دهیرس وسیدرجه سلس 41شهر کرج به  یدما در استان که دما شیبعد از چند روز افزا

 هوا را به همراه داشت. تیفیدر منطقه، وزش باد و گرد و خاک و کاهش ک یفرار نشیشده و باتوجه چ دهید

از  یبود که با توجه به گذر سامانه بارش 1400 وریشهر 14  خیماه، در تار وریدر استان البرز در شهر داریتنها سامانه ناپا

وزش باد  موجببه همراه داشت، در استان البرز  یخوب یکه در آن مناطق بارش ها لیروز قبل از سواحل خزر و اردب

 نشیبه سبب چ و در استان یجو پایداری استقرار پرارتفاع در غرب کرور و این شرایطدر شد. و گرد و خاک  دیشد

 هوا صادر شد. تیفیکاهش ک و دی، هردار وزش باد شددر سطح زمین مناسب یفرار
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 1399 - 1400سالنامه 

 1399-1400 یسال آب  -استان  یمخاطرات جو تیوضع

 

 1399 پاییزمخاطرات جوی استان طی  

 تاریخ رخداد نوع مخاطره

 1399مهر  2 دما و وزش باد شدیدکاهش 

 1399مهر  5 خسارت به محصوالت کراورزی –درجه ای دمای هوا  10تا  6کاهش 

 1399مهر  15 بارش برف در ارتفاعات –وزش باد شدید  –رعدوبرق  –رگبار 

 1399مهر  29 شرایط ناسالم برای همه گروه ها –افزایش غلظت آالینده ها 

 1399آبان  17 وزش باد شدید –رعدوبرق  –بارش رگباری باران 

 1399آبان  20 وزش باد شدید –کاهش دمای هوا 

 آبگرفتگی معابر عمومی –بارش رگباری باران 

 ریزش کوه و رانش سنگ در ارتفاعات
 1399آبان  22

 1399آبان  26 وارونگی دما و افزایش آالینده ها در سطح شهرها –یخبندان در ارتفاعات 

 1399آذر  1 آبگرفتگی معابر عمومی –بارش باران و برف 

 1399آذر  6 افزایش غلظت غبار و آالینده ها

 1399آذر  8 بارش برف –یخبندان  –کاهش دمای هوا 

 1399آذر  13 مه آلودگی –تردید آلودگی ها 
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 1399 - 1400سالنامه 

 1399مخاطرات جوی استان طی  زمستان 

 

 تاریخ رخداد نوع مخاطره

 1399دی  08 ها ندهیغبار و غلظت آال شیانباشت و افزا

 1399دی  14 ها ندهیغبار و غلظت آال شیانباشت و افزا

 1399دی  18 ها ندهیغبار و غلظت آال شیانباشت و افزا

 10تا  6 زانیدما به م دیکاهش شد،یو لحظه ا دیکوالک برف، وزش باد شد

و اختالل در تردد جاده  ی، لغزندگدید دانیکاهش  م - خبندانیدرجه سلسیوس و 

 ،یها و معابر شهر

 یکوهستان یسقوط بهمن در ارتفاعات و جاده ها

 1399بهمن  01

 1399بهمن  16 ها ندهیآال شیو روند افزا ییدما یوارونگ

حوضه )ها  لیشدن رودخانه ها و مس یالبیو س یمعابر شهر یآب گرفتگ رگبار و

 یسنگ و سقوط بهمن در جاده ها زشیر (،رودخانه کردان و کرج زیآبر

 یکوهستان

 1399بهمن  18

 1399بهمن  20 سنگ در جاده ها زشیخداد بهمن و ر، در ارتفاعات نهیریب یدما شیروند افزا

رگبار و رعد و برق، کاهش محسوس دما، ارتفاعات کوالک  د،یوزش باد شد

 د،ید دانیم ،کاهشیموقت معابر شهر یو آب گرفتگ یغزندگل متناوب برف

رودخانه کرج و  زیدر حوضه آبر یفصل یها لیشدن رودخانه ها و مس یالبیس

 سامانه تیو پس از فعال نیسنگ و سقوط بهمن ح زشیکردان، در ارتفاعات ر

 1399بهمن  25

، یو لحظه ا دیزده ، وزش باد شد خیرگبار برف و باران، رعد و برق، باران 

و اختالل در تردد جاده  دید دانیمکاهش  - درجه 10تا  6کاهش محسوس دما 

 یها لیشدن رودخانه ها و مس یالبیو س یمعابر شهر ی، آبگرفتگیو شهر یا

 سنگ و سقوط بهمن زشیسطح جاده و ر یو لغزندگ خبندانی ،یفصل

 1399اسفند  29

 ی،و لحظه ا دیدرجه دما، وزش باد شد 10تا  8و کاهش  خبندانی

 شکوفه ها یزدگ خیو  یسرمازدگ
 1399اسفند  02
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 1399 - 1400سالنامه 

 1400مخاطرات جوی استان طی  بهار 

 

 تاریخ رخداد نوع مخاطره

 1400فروردین  3 کوالک برف در ارتفاعات –رگبار و رعدوبرق  –وزش باد شدید  –کاهش دمای هوا 

 1400فروردین  6 افزایش غلظت غبار و آالینده ها -کاهش محسوس دمای هوا 

 1400فروردین  11 وزش باد شدید در دامنه و ارتفاعات البرز –رگبار باران 

 1400فروردین  13 وزش باد شدید و گردوخاک

 1400فروردین  21 گردوخاک -وزش باد  –بارش تندری 

 1400اردیبهرت  2 شرایط ناسالم برای گروه های حساس –کاهش کیفیت هوا 

 1400اردیبهرت  5 وزش باد شدید  -رعدوبرق  -بارش رگباری باران 

 1400اردیبهرت  27 وزش باد شدید و گردوخاک

 1400خرداد  6 )تندباد( وزش باد شدید

 1400خرداد  12 افزایش غلظت غبارو آالینده ها
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 1399 - 1400سالنامه 

 1400 تابستانمخاطرات جوی استان طی  

 

 تاریخ رخداد نوع مخاطره

ساعات  یحساس و در بعض یگروه ها یهوا تا سطح ناسالم برا تیفیکاهش ک

 تمام گروه ها یناسالم برا
 1400تیر  1

 هوا، تیفیگرد و خاک، کاهش ک، دیوزش باد شد

 فینقاط رعد و برق و رگبار خف یپاره ا
 1400تیر  10

 در ارتفاعات سنگ زشیر، دیرگبار و رعد و برق ، وزش باد نسبتا شد

 استان البرز یکوهستان یدر ارتفاعات و جاده ها یفصل یها لیشدن مس یالبیسو 
 1400تیر  22

 1400تیر  28 ، رعد و برق ی، رگبار ساعت دیوزش باد نسبتا شد

 1400مرداد  01 افزایش دمای هوا

 1400مرداد  12 و گرد و خاک دیرعد و برق، وزش باد نسبتا شد ی ورگبار محل

 1400مرداد  16 دما و گرد و خاک شیفزا
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 1399 - 1400سالنامه 

 1399-1400 یسال آب  -استان  یدما تیبر وضع یلیتحل

 

 استان و مقایسه با بلند مدت دمایاطالعات 

 

  با مقادیر بلندمدت 1399-1400سال زارعی : مقایسه دمای 1جدول شماره 

 

 

با  طالقاندرجه گرمترین، و  6/17 با میانگین دمای فردیسشهرستان  )ستون دمای میانگین( 1براساس جدول شماره 

 8در استان  (حداقلکمینه )دمای بود. متوسط  1399-1400 یسال زارعرین شهرستان در خنکت درجه، 1/12میانگین 

استان در  1399-1400 یسال زارعدرجه و به طور کلی، متوسط دمای  3/21 (حداکثربیرینه ) دمای درجه، متوسط

  در ادامه دیده می شود. استانمقادیر بیرینه و کمینه دمای هوای  رجه بود.د 6/14
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 1399 - 1400سالنامه 

 دماهای حدی استان و مقایسه با بلندمدت

 

در استان البرز دیده می شود. بیرترین دما در  1399-1400 یسال زارع، بیرینه و کمینه دمای 3و  2در جداول شماره 

 اشتهاردماه در ایستگاه های هواشناسی استان به ثبت رسید. بیرترین دمای استان در  فروردینو کمترین دما در ماه  تیر

 مقادیر گزارش شد. 08/01/1400در تاریخ  -8و کمترین دما از دیزین به میزان  1400تیر  14درجه در  6/44به میزان 

 و بلندمدت نیز در جداول قابل مراهده است. 1399-1400 یسال زارعدما در  حدی

 

 
 1399-1400 یسال زارع: دمای بیشینه مطلق 2جدول شماره 

 )درجه سلسیوس(
 

 بلندمدت 1399سال  1400سال 

6/44 

 اشتهارد

14/04/1400 

5/44 

 اشتهارد

07/05/1399 

3/42 

 اشتهارد

31/04/1394 

 

 
 1399-1400 یسال زارع: دمای کمینه مطلق 3جدول شماره 

 )درجه سلسیوس(
 

 بلندمدت 1399سال  1400سال 

0/8- 

 نیزید

08/01/1400 

4/20- 

 دیزین

03/11/1399 

0/21- 

 طالقان

25/10/1386 
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 1399 - 1400سالنامه 

 های استانبندی میانگین دمای شهرستانپهنه

 

 
 1399-1400 یسال زارع: میانگین دمای 1شکل شماره 

 

 

ارتفاعات استان، بین  درمتوسط دمای هوا در نیمه شمالی و  1399-1400 یسال زارعدر طول ، 1براساس شکل شماره 

 درجه بود. 25تا  15 درجه و در نیمه جنوبی )دشت البرز( بین 15تا  5
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 1399 - 1400سالنامه 

 نسبت به بلند مدت های استانین دمای شهرستانمیانگالف اختبندی پهنه

 

 

 
 در مقایسه با مقادیر بلندمدت 1399-1400 یسال زارع: اختالف دمای 2شکل شماره 

 

 

 5/4 افزایش دما تا حدوداستان، در بخش های شمالی  1399-1400 یسال زارعدر طول ، 2براساس شکل شماره 

به بلندمدت  تافزایش نسب درجه 5/2تا مرکزی و جنوبی استان،  . در مناطقت دیده می شودمدنسبت به بلنددرجه 

 .قابل مراهده است
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 1399 - 1400سالنامه 

 1399-1400 یسال زارع  -تحلیلی بر وضعیت بارش استان 

 

 
و مقایسه با بلندمدت 1399-1400 یسال زارعبارش شهرستان ها در میزان : 4جدول شماره 

 
 

 

دیده می شود. براین اساس،  4در جدول شماره  1399-1400 یسال زارعمقادیر بارش شهرستان های استان طی 

یمتر، کمترین بارش را لمی  6/200با  اشتهاردمیلیمتر بارش، بیرترین مقدار بارش و شهرستان  6/382شهرستان کرج با 

 به خود اختصاص داده است.

در حالی است  شرایط این .میلیمتر بارش در استان البرز به ثبت رسید 310، 1399-1400 یسال زارعبه طور متوسط در 

 9/384میلیمتر و مقدار بارش بلندمدت در همین بازه زمانی، برابر  6/496برابر با  ،سال زراعی گذشتهکه مقدار بارش 

 را نران می دهد. کاهشمیلیمتر  75 نسبت به بلندمدت 1399-1400 یسال زارعمیلیمتر بود. بارش 
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 1399 - 1400سالنامه 

 مین بارش سال آبی استانرصد تأد

 

 
 1399-1400 یسال زارعدرصد تامین بارش در شهرستان ها طی  :1نمودار شماره 

 

 

درصد از کل بارش سال  83 ، در حدود1399-1400 یزارعسال ، در طی 1براساس آمار بلندمدت در نمودار شماره 

. ستون های سبز جدول فوق، در هر شهرستان، مقادیر بلندمدت از درصد تامین بارش را در هر شدزارعی استان تامین 

  شهرستان نران می دهند.
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 1399 - 1400سالنامه 

 بندی مجموع بارش استان پهنه

 

 
 1399-1400 یسال زارع: مجموع بارش دریافتی در 3شکل شماره 

 

 

 استان دیده می شود. بیرترین پهنه بارشی در 1399-1400 یسال زارع، مجموع بارش دریافتی در 3در شکل شماره 

میلیمتر  700تا  120در سایر مناطق پهنه های بارشی میلیمتر به ثبت رسیده است.  700دود ارتفاعات استان به میزان ح

 قابل مراهده است.
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 1399 - 1400سالنامه 

 1399-1400 یسال آب  -استان  یخشکسال تیبر وضع یلیتحل

 
 

 
 : شرایط خشکسالی استان4شکل شماره 

 

 

ماه در استان  شهریور پایان ماهه منتهی به 12شرایط خرکسالی   1399-1400 یسال زارعطی  ،4براساس شکل شماره 

بخش های شمال غربی و جنوب غربی استان  .قابل مراهده استشدید در منطقه  بسیار از شرایط نرمال تا خرکسالی

با شدت بیرتر خرکسالی، به شرایط خرکسالی های بسیار شدید رسیده و در مناطق مرکزی و شمال شرقی استان، 

 های متوسط دیده می شود. خرکسالی
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 1399 - 1400سالنامه 

 

 

 تقدیر و تشکر
 

 

به این وسیله مراتب تقدیر و ترکر نویسندگان این اثر از همکاران مرکز ملی خرکسالی و  -1

مدیریت بحران به سبب تهیه جداول، نمودارها و نقره های مورد استفاده در این بولتن که پس 

از تولید در مقیاس کروری و انجام برش استانی دراختیار این اداره کل قرارگرفته است ابراز 

 . می گردد

از نویسندگان این بولتن به شرح ذیل، که به نحوی در تهیه اطالعات الزم برای تدوین آن نقش  -2

 داشتند سپاسگزاری و تقدیر می شود.

 

 رکلیمد   ؛یوند احمدبهار یآقا

 ینیب شیاداره پ سیباالالن فرد، ر  یآقا •

 نیب شیخانم مقدم؛ کارشناس پ •

 شیکارشناس مسئول شبکه پا ؛یدیخانم خورش •

 قاتی: کارشناس تحقیخانم داور •
 

 

همچنین از کلیه همکاران شبکه پایش، ادارات دیدبانی، فناوری اطالعات و سایر بخش های  -3

مرتبط که در امر تهیه و تولید و ارسال گزارشات هواشناسی زحمات بسیاری کریده اند نیز 

 کمال ترکر و قدردانی را داریم.

 

 

 

 

 


