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تحلیل بارش استان درفصل بهار 29و مقایسه آن با سال گذضته و دوره آماري دراس مدت

مجمًع ي میاوگیه مجمًع بارش استان در فصل بُار سال جاار باٍ رزریاب بزاباز باا  2121ي 222
میلیمتز می باضدکاٍ وسابت بٍ مادت مطابٍ ساال گذضتٍ ي ديرٌ آمار بلىد مادت باٍ رزریاب  12ي 22
درصد کاَش بارش داضتٍ است.
در فصل بُار  1332پرباراوتریه ي کم باراوتریه ضُز بٍ رزریاب مشکیه شُر ي کوًرر باا مجماًع
بارش  121ي  84میلیمتز کٍ در مقایسٍ با فصل بُار سال گذضتٍ ،پرباراوتریه ضُز مشوکیه شوُر باا
مجمًع  111میلیمتز ي کم باراوتریه ضُز متعلق بٍ بیلٍ سًار با مجمًع بارش  48میلیمتز بًدٌ است.

پزاکنص بارندگي در مناطق سه گانه ضمالي ،مزکشي و جنوبي استان
مىاطق شمالي استان وسبت بٍ سال گذضتٍ ي ديرٌ آمار بلىد مدت بٍ رزریب  2ي  1درصد افواایش
بارش وطان می دَد.
مىاطق مرکای استان وسبت بٍ سال گذضتٍ  21در صد کاَش بارش ي در مقایسٍ باا ديرٌ آماار
بلىد مدت تغییری وداضتٍ است.
مىاطق جىًبي استان وسبت بٍ سال گذضتٍ ي ديرٌ آمار بلىد مدت بٍ رزریاب  18ي  12درصاد
کاَش بارش داضتٍ اود.
وتیجٍ ایىکٍ مىاطق جىًبی استان بیطتزیه کاَص بارش را وسبت بٍ َزدي ديرٌ داضتٍ است.
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تحلیل دماي استان درفصل بهار 29و دوره آماري سال گذضته و دوره آماري بلند مدت
میاوگیه دما استان در فصل بُار سال جار بزابز با  28درجاٍ ساوتیگزاد باًدٌ کاٍ در ماقایسٍ با
مادت مطابٍ سااال گذضتٍ  2درجٍ خىکتزي وسبت بٍ ديرٌ آمار بلىد مدت تغییری وذاشتٍ است.
در فصل بُار  1332گرمتریه ي خىکتریه ضُزدر سطح استان بٍ رزریب پارس آبواد ي خلخوا باا
میاوگیه دما  24/9ي  22/8درجٍ ساوتیگزاد کٍ در مقایسٍ با فصل بُار سال گذضاتٍ ،گرمتریه ضاُز
پارس آباد با  20/0درجٍ ساوتیگزاد ي خىک تریه ضُز متعلق بٍ خلخا

با میاوگیه دما  22/1درجاٍ

ساوتیگزاد بًدٌ است.

توسیع دما در مناطق سه گانه ضمالي ،مزکشي و جنوبي استان
مىاطق شمالي استان وسبت بٍ فصل بُار سال گذضتٍ  1درجٍ ساوتیگزاد کااَص ي در مقایساٍ باا
ديرٌ آمار بلىد مدت تغییری وداضتٍ است.
مىاطق مرکای استان وسبت بٍ سال گذضتٍ  2درجٍ ساوتیگزاد خىکتز ي وسبت بٍ ديرٌ آمار بلىد مدت
تغییری وکزدٌ است.
جالب ایىکٍ مىاطق جىًبي استان وسبت بٍ فصل بُار سال گذضتٍ ي ديرٌ آمار
وطان ودادٌ اود.
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بلىد مدت رغییز

