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 .1تحلیل بارش استان درفصل بُار 39ي مقایسٍ آن با فصل بُار 39ي ديرٌ آماري دراز مدت

مجمًع بارش ي میاوگیه مجمًع بارش استان در فصل بُاار  39باٍ رزریاب بزاباز باا  693ي 66
میلیمتز می باضد کاٍ وسابت بٍ مادت مطابٍ ساال گذضتٍ ي ديرٌ آماری بلىد مدت بٍ رزریب  47و 48
درصد کاهص بارش داضتٍ است.
در َمیه مدت پربارانترین ي کم بارانترین ضُز بٍ رزریب مطکین ضهر ي پارس آباد با مجماًع
بارش  83/:ي  4</4میلیمتز کٍ در مقایسٍ با فصل بُار سال گذضتٍ ،پربارانترین ضاُز مطکین ضهر
با مجمًع  9:/5میلیمتز ي کم بارانترین ضُز متعلك بٍ کوثر با مجمًع باارش < 48/میلیمتاز باًدٌ
است(جديل.)1

 .9پراکىص بارودگي در مىاطق سٍ گاوٍ ضمالي ،مرکسي ي جىًبي استان
میاوگیه مجمًع بارش فصل بُار  <6در مىاطك ضمالي استان بزابز با ; 5میلیمتز بًدٌ کٍ وسبت بٍ
فصل بُار سال گذضتٍ يفصل بُار ديرٌ آماری بٍ رزریب  64ي ; درصد کاهص بارش وطان می دَد.
میاوگیه مجمًع بارش فصل بُار  <6در مىاطك مرکزي استان بزابز  67میلیمتز باًدٌ کاٍ وسابت باٍ
فصل بُار  39ي فصل بُار ديرٌ آماری < 4درصد کاهص بارش داضتٍ است.
میاوگیه مجمًع بارش فصل بُار  <6در مىاطك جنوبي استان بزابز با ; 6میلیمتز بًدٌ کٍ در مقایسٍ با
فصل بُار سال گذضتٍ  66میلیمتز افزایص ي وسبت بٍ فصل بُار ديرٌ آماری ; میلیمتزکاهص بارش
داضتٍ اود .وتیجٍ ایىکٍ بیطتزیه کاَص بارش در فصل بُار  <6در مىاطك ضمالي اساتان حااد
است(ضکل.)1
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ضادٌ

جديل .1مجمًع بارش فصل بُار 1939ایستگاَُاي سیىًپتیک ًَاضىاسي استان اردبیل

مقادیر بارش ایستگاههای هواشناسی استان اردبیل در فصل بهار 1393
خلخال

پارس آباد

اردبيم

ماه

50.7

41.7

19.1

23.1

فصل بهار93

25.9

42.8

38.7

فصل بهار92

46.7

30.5

37.0

فصل بهاردوره آماری

سرعين مشكين شهر

نير

نمين

كىثر

گرمي

بيله سىار

فرودگاه

28.8

35.9

33.5

39.2

25.7

26.5

36.3

32.8

34.5

15.9

55.3

28.1

39.6

39.5

67.2

43.1

33.2

36.4

41.5

21.7

32.4

47.2

54.9

ضکل .1مىحىي َمبارش فصل بُار 1939
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.9تحلیل دماي استان درفصل بُار 39ي مقایسٍ آن بافصل بُار  1939ي ديرٌ آماري بلىد مدت

میاوگیه دمای استان در فصل بُار سال  <6بزابز با  48درجاٍ ساوتیگزاد باًدٌ کاٍ در ماقایسٍ با
فصل بُار سااال گذضتٍ ي فصل بُار ديرٌ آماری بلىد مدت  4درجٍ افزایص داضتٍ است.
درَمیه مدت گرمترین ي خنکترین ایستگاٌ ًَاضىاسی در سطح استان بٍ رزریب پاارس آبااد ي
فرودگاه اردبیل با میاوگیه دمای  4</3ي  45/8درجٍ ساوتیگزاد کٍ در مقایسٍ با فصال بُاار ساال
گذضتٍ ،گرمترین ضُز پارس آباد با  4;/6درجٍ ساوتیگزاد ي خنک ترین متعلك بٍ فرودگاه اردبیل
با میاوگیه دمای  44/6درجٍ ساوتیگزاد بًدٌ است(جديل.)9

.4تًزیع دما در مىاطق سٍ گاوٍ ضمالي ،مرکسي ي جىًبي استان
میاوگیه دمای مىاطك ضمالي استان در فصل بُار  39بزابز با ; 4درجٍ ساوتیگزاد بًدٌ کٍ وسبت باٍ
فصل بُار سال گذضتٍ ي ديرٌ آماری بلىد مدت  4درجٍ ساوتیگزاد افزایص دما داضتٍ است.
میاوگیه دمای مىاطك مرکزي استان در َمیه مدت بزابز با  46درجٍ ساوتیگزاد بًدٌ کٍ در مقایسٍ
با فصل بُار سال گذضتٍ ي ديرٌ آماری بلىد مدت ضاَد افزایص یک درجٍ ای دما بًدٌ ایم.
میاوگیه دمای مىاطك جنوبي استان در فصل بُار 39بزابز با  48درجٍ ساوتیگزاد بًدٌ کٍ وسبت بٍ
فصل بُار سال گذضتٍ ي فصل بُار ديرٌ آماری بلىد مدت بٍ رزریب  4ي  5درجاٍ ساوتیگزاد افزایص
دما داضتٍ است(ضکل.)9
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جديل .9میاوگیه دماي فصل بُار 1939ایستگاَُاي سیىًپتیک ًَاضىاسي استان اردبیل

خلخال

پارس آباد

اردبيم

ماه

سرعين مشكين شهر

نير

نمين

كىثر

گرمي

بيله سىار

فرودگاه

14.6

12.6

19.0

13.6

فصل بهار93

13.1

13.3

17.0

17.2

19.0

12.5

13.5

11.4

18.3

12.3

فصل بهار92

11.6

12.0

15.8

16.3

17.8

11.3

12.0

13.3

10.8

17.6

11.9

فصل بهاردوره آم اری

11.9

12.3

15.8

16.2

17.3

11.0

11.8

13.0

ضکل .9مىحىي َمدماي میاوگیه فصل بُار1939

4

تحليل بارودگي استان در فزيردیه ماٌ  93ي مقایسٍ آن با فزيردیه  99ي ديرٌ آماري دراس مدت

میاوگیه مجمًع بارش استان در فزيردیه ماٌ سالجاری بزابز با  59میلی متز بًدٌ کاٍ وساابت باٍ
مادت مطابٍ ساال گذضتٍ  63در صد افزایص ي در مقایسٍ با ديرٌ آماری بلىد مدت  63درصد کاهص

بارش داضتٍ اود .در ایه مدت بیطترین بارش استان در خلخال با  85/9میلای متاز ي کمتارین آن در
فرودگاه اردبیل با  ;/4میلی متز ارفاق افتادٌ است.

تًسیع بارودگي در مىاطق سٍ گاوٍ شمالي ،مزکشي ي جىًبي استان

میاوگیه مجمًع بارش مىاطك ضمالي استان در فزيردیه ماٌ  39بزابز با  58میلی متز بًدٌ کٍ وسبت
بٍ مدت مطابٍ سال گذضتٍ  69درصد افزایص ي در مقایساٍ باا ديرٌ آمااری بلىاد مادت < 5درصاد
کااهاص بارش واطان می دَد.
در فزيردیه ماٌ  ،39میاوگیه مجمًع بارش مىاطك مرکزي استان بزابز با  55میلی متز بًدٌ کٍ وسبت
بٍ مدت مطابٍ سال گذضتٍ ي ديرٌ آماری بلىدمدت بٍ رزریب < ي 73درصد کاهص بارش داضتٍ اود.
میاوگیه مجمًع بارش مىاطك جنوبي استان در فزيردیه ماٌ  39معادل با  74میلای متاز باًدٌ کاٍ
وسبت بٍ مدت مطابٍ سال گذضتٍ  97میلی متز افزایص ي در مقایسٍ با ديرٌ آماری بلىد مدت  45میلی
متز کاهص بارش داضتٍ است.
مىاطك جنوبي استان بیطترین بارش ي مىاطك مزکزی استان کمترین بارش را در فازيردیه مااٌ 39
دریافت داضتٍ اود.
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تحليل دمائي استان در فزيردیه ماٌ  93ي مقایسٍ آن با سال گذشتٍ ي ديرٌ آماري دراس مدت

میاوگیه دمای استان در فزيردیه ماٌ سال جاری جاری بزابز با < درجٍ ساوتیگزاد باًدٌ کاٍ
وسابت بٍ مادت مطابٍ ساال گذضتٍ یک درجه کاهص ي در مقایسٍ با ديرٌ آماری بلىد مدت
تفاوتي وداضتٍ است .در ایه مدت پارس آباد با میاوگیه دمای  45/6درجٍ ساوتیگزادگرمترین ي
خلخال با  9/7درجٍ ساوتیگزاد سردترین ایستگاٌ ًَاضىاسی در سطح استان بًدٌ اود.

تًسیع دمائي در مىاطق سٍ گاوٍ شمالي ،مزکشي ي جىًبي استان

میاوگیه دمای مىاطك ضمالي استان در طی فزيردیه ماٌ سال جاری بزابز 44/3درجٍ ساوتیگزاد بًدٌ
کٍ وسبت بٍ مدت مطابٍ سال گذضتٍ یک درجٍ کاهص داضتٍ يلی وسبت بٍ ديرٌ آماری بلىد مدت
تفاوتي وداضتٍ است.
میاوگیه دمای مىاطك مرکزي استان طی فزيردیه ماٌ سال جاری بزابز ;/3درجٍ ساوتیگزاد بًدٌ کٍ
در مقایسٍ با مدت مطابٍ سال گذضتٍ یک درجٍ کاهص داضتٍ يلی وسبت بٍ ديرٌ آماری بلىد مدت
تفاوتي وداضتٍ است.
میاوگیه دمای مىاطك جنوبي استان طی فزيردیه ماٌ سال جاری بزابز 9/3درجٍ ساوتیگزاد بًدٌ کٍ
وسبت بٍ مدت مطابٍ سال گذضتٍ یک درجٍ کاهص داضتٍ يلی وسبت بٍ ديرٌ آماری بلىد مدت تفاوتي

وداضتٍ است.
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تحليل بارودگي استان در اردیبهشت ماٌ  93ي مقایسٍ آن با سال گذشتٍ ي ديرٌ آماري دراس مدت

میاوگیه مجمًع بارش استان در اردیبُطت ماٌ سالجاری بزابز با  69/3میلی متز بًدٌ کاٍ وساابت
بٍ مادت مطابٍ ساال گذضتٍ ي ديرٌ آماری بلىد مدت بٍ رزریب < ي  65درصد کاهص بارش داضاتٍ
اود .در ایه مدت بیطترین بارش استان در سرعین با  87/6میلی متاز ي کمترین آن در بیله ساوار باا
 43/8میلی متز ثبت ضدٌ است.

تًسیع بارودگي در مىاطق سٍ گاوٍ شمالي ،مزکشي ي جىًبي استان

میاوگیه مجمًع بارش مىاطك ضمالي استان در اردیبُطت ماٌ  <6بزابز با  47/3میلی متز باًدٌ کاٍ
وسبت بٍ مادت مطابٍ ساال گذضتٍ ي ديرٌ آماری بلىد مادت بٍ رزریب  6ي 97درصد کاهص باارش
داضتٍ اود.
میاوگیه مجمًع بارش مىاطك مرکزي استان در َمیه مدت بزابز با  77/3میلی متز بًدٌ کٍ وسابت
بٍ مدت مطابٍ سال گذضتٍ ي ديرٌ آماری بلىدمدت بٍ رزریب  6ي 53درصد کاهص بارش داضتٍ اود.
میاوگیه مجمًع بارش مىاطك جنوبي استان در اردیبُطت ماٌ  <6معادل با  77/3میلی متز بًدٌ کٍ
وسبت بٍ مدت مطابٍ سال گذضتٍ ; 4درصد افزایص ي در مقایسٍ با ديرٌ آماری بلىد مدت  59درصاد
کاهص بارش داضتٍ است.
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تحليل دمائي استان در اردیبهشت ماٌ  93ي مقایسٍ آن با سال گذشتٍ ي ديرٌ آماري دراسمدت

میاوگیه دمای استان در اردیبُطت ماٌ سال جاری بزابز با  4:/3درجٍ ساوتیگزاد باًدٌ کاٍ
وسابت بٍ مادت مطابٍ ساال گذضتٍ ي ديرٌ آماری بلىد مدت بٍ رزریب 7ي  6درجٍ افزایص دما

داضتٍ است .در ایه مدت بیله سوار با میاوگیه دمای  53/:درجٍ ساوتیگزاد گرمترین ي خلخال با
< 46/درجٍ ساوتیگزاد سردترین ایستگاٌ ًَاضىاسی در سطح استان بًدٌ اود.

تًسیع دمائي در مىاطق سٍ گاوٍ شمالي ،مزکشي ي جىًبي استان

میاوگیه دمای مىاطك ضمالي استان در طی اردیبُطت ماٌ سال  46<6بزابز 53/3درجٍ ساوتیگزاد
بًدٌ کٍ وسبت بٍ مدت مطابٍ سال گذضتٍ ي ديرٌ آماری بلىد مادت بٍ رزریب  6ي  5درجٍ افزایص

داضتٍ است.
میاوگیه دمای مىاطك مرکزي استان طی َمیه مدت بزابز 48/3درجٍ ساوتیگزاد بًدٌ کٍ وسبت بٍ
مدت مطابٍ سال گذضتٍ ي ديرٌ آماری بلىد مادت بٍ رزریب  7ي  6درجٍ افزایص داضتٍ است.
میاوگیه دمای مىاطك جنوبي استان طی اردیبُطت ماٌ سال  46<6بزابز 49/3درجٍ ساوتیگزاد بًدٌ
کٍ وسبت بٍ مدت مطابٍ سال گذضتٍ ي ديرٌ آماری بلىد مادت بٍ رزریب  7ي  6درجٍ افزایص داضتٍ
است.
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تحليل بارودگي استان در خزداد ماٌ  93ي مقایسٍ آن با سال گذشتٍ ي ديرٌ آماري دراس مدت

میاوگیه مجمًع بارش استان در خزداد ماٌ سالجاری بزابز با  69/3میلی متز بًدٌ کاٍ وساابت باٍ
مادت مطابٍ ساال گذضتٍ ; 5درصد کاهص ي در مقایسٍ با ديرٌ آماری بلىد مدت  63درصد افزایص
بارش داضاتٍ اود .در ایه مدت بیطترین بارش استان در گرمي با  :</4میلی متز ي کمترین آن در نیر

با ; 46/میلی متز ثبت ضدٌ است.

تًسیع بارودگي در مىاطق سٍ گاوٍ شمالي ،مزکشي ي جىًبي استان

میاوگیه مجمًع بارش مىاطك ضمالي استان در خزداد ماٌ  <6بزابز با  76/3میلی متز بًدٌ کٍ وسبت
بٍ مادت مطابٍ ساال گذضتٍ ; درصد کاهص ي در مقایسٍ با ديرٌ آمااری بلىاد ماادت  63درصاد
افزایص بارش داضتٍ اود.
میاوگیه مجمًع بارش مىاطك مرکزي استان در َمیه مدت بزابز با  68/3میلی متز بًدٌ کٍ وسابت
بٍ مدت مطابٍ سال گذضتٍ < 6درصد کاهص ي در مقایسٍ با ديرٌ آماری بلىدمدت  4:درصاد افزایص

بارش داضتٍ اود.
میاوگیه مجمًع بارش مىاطك جنوبي استان در خزداد ماٌ  <6معادل با  5;/3میلی متاز باًدٌ کاٍ
وسبت بٍ مدت مطابٍ سال گذضتٍ ي ديرٌ آماری بلىد مدت بٍ رزریب < 5و < 4میلی متز افزایص باارش
داضتٍ است.
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تحليل دمائي استان در خزداد ماٌ  93ي مقایسٍ آن با سال گذشتٍ ي ديرٌ آماري دراسمدت

میاوگیه دمای استان در خزداد ماٌ سال جاری بزابز با  53/3درجٍ ساوتیگزاد باًدٌ کاٍ وسابت
بٍ مادت مطابٍ ساال گذضتٍ ي ديرٌ آماری بلىد مدت  4درجٍ افزایص دما داضتٍ است .در ایه
مدت بیله سوار با میاوگیه دمای  57/:درجٍ ساوتیگزاد گرمترین ي فرودگاه اردبیل با  49/9درجٍ
ساوتیگزاد خنک ترین ایستگاٌ ًَاضىاسی در سطح استان بًدٌ اود.

تًسیع دمائي در مىاطق سٍ گاوٍ شمالي ،مزکشي ي جىًبي استان

میاوگیه دمای مىاطك ضمالي استان در طی خزداد ماٌ سال  46<6بزابز 57/3درجٍ ساوتیگزاد بًدٌ
کٍ وسبت بٍ مدت مطابٍ سال گذضتٍ ي ديرٌ آماری بلىد مادت  4درجٍ افزایص داضتٍ است.
میاوگیه دمای مىاطك مرکزي استان طی َمیه مدت بزابز 4;/3درجٍ ساوتیگزاد بًدٌ کٍ وسبت بٍ
مدت مطابٍ سال گذضتٍ ي ديرٌ آماری بلىد مادت  5درجٍ افزایص داضتٍ است.
میاوگیه دمای مىاطك جنوبي استان طی خزداد ماٌ سال  46<6بزابز 53/3درجٍ ساوتیگزاد بًدٌ کٍ
وسبت بٍ مدت مطابٍ سال گذضتٍ ي ديرٌ آماری بلىد مادت  5درجٍ افزایص داضتٍ است.
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پایش خشکسالي استان اردبيل در فصل بهار 3393
وتایج حاصل از برازش مقادیر بارش ایستگاَُای ًَاشىاسی استان اردبيل در فريردیه ماٌ  9313بصًرت جذيل
ي شکل شمارٌ( )3تُيٍ ي ارایٍ گردیذٌ است.
جديل .9يضعیت بارش ایستگاَُاي ًَاضىاسي استان
وضعیت

مقذار

ماه

سال

ایستگاه

Severly dry

-1.77

فروردین

93

فرودگاه اردبیل

Moderately dry

-1.31

فروردین

93

اردبیل

Near normal

-0.69

فروردین

93

بیله سوار

Near normal

-0.11

فروردین

93

فیروز آباد

Near normal

-0.2

فروردین

93

گرمی

Near normal

0.08

فروردین

93

خلخال

Near normal

0

فروردین

93

مشگین شهر

Near normal

-0.58

فروردین

93

نمین

Near normal

-0.5

فروردین

93

نیر

Near normal

-0.1

فروردین

93

پارس آباد

Near normal

-0.47

فروردین

93

سرعین

ضکل .9يضعیت بارش استان در فريردیه (39بر اساس ضاخص )spi
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جذيل ي شکل شمارٌ( )6وتایج حاصل از برازش مقادیر بارش ایستگاَُای ًَاشىاسی استان اردبيل را در
اردیبُشت ماٌ  9313وشان می دَذ.
جديل .4يضعیت بارش ایستگاَُاي ًَاضىاسي استان

ضکل .4يضعیت بارش استان در اردیبُطت ( 39بر اساس ضاخص )spi
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وتایج حاصل از برازش مقادیر بارش ایستگاَُای ًَاشىاسی استان اردبيل در خرداد ماٌ  9313بصًرت جذيل ي
شکل زیر تُيٍ ي ارایٍ گردیذٌ است.
جديل .5يضعیت بارش ایستگاَُاي ًَاضىاسي استان

ضکل .5يضعیت بارش استان در خرداد(39بر اساس ضاخص )spi
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