
1 

 

 

 
 گزارش نهایی خشکسالی کشاورزی

 4951-59سال زراعی  

 مرکز ملی خشکسالی و مدیریت بحران



 

 

  ASISشاخص 

 

Agriculture Stress Index System 

 

(  و دمای سطح زمین که از تصاویر ماهوااهه   NDVIبا استفاده از شرایط سبزینگی منطقه) شاخص  ASISشاخص  

ای حاصل می گردد به همراه مدل سازی چرخه های دوهه ی هشد اهاضی  کشاوهزی  تعریف می شاد. همگام بوا                

 .آغاز فصل زهاعی اهاضی کشاوهزی این شاخص به پایش تنش ده اهاضی می پردازد

که  کامال  مبتنی بر فون            ASIS  سازمان خااه و باه جهانی با اهائه ی سیستم پایش خشکسالی کشاوهزی           

آوهی و علم سنجش از دوه می باشد برنده ی بهترین سیوسوتوم                

گردید.  وضعیت تنش و خشکسالی ده           6102زمین مکانی  ده سال      

اهاضی کشاوهزی کشاه  تاسط این شاخص ده مورکوز مولوی                 

 خشکسالی و مدیریت بحران  پایش می گردد.

ده گزاهشات قبلی پایش خشکسالی کشواوهزی وضوعویوت            

تجمعی شرایط خشکسالی تا ماه ماهد نظر  نمایش داده می شد باتاجه به تفاوت های مواجواد ده                     

زمان شروع و پایان فصل کشت و به تبع آن تقدم و تاخر مراحل مختلف فنالاژیک گیاهان زهاعی ده             

مناطق مختلف کشاه، قضاوت دهماهد وضعیت نهایی استرس و فشاه واهده به اهاضی، مناط به اتموام                 

دهصد های نوهوایوی        0951-59سال زهاعی می باشد. ده  این گزاهش  با  اتمام هسیدن فصل زهاعی                 

 .کلیه ی اهاضی زیر کشت کشاه   که تحت تنش و خشکسالی قراه داشتند  اهایه می شاد

 

1 

 فهرست مطالب: 

 ASIS....................................................................................0شاخص  

 

 9...................0951-59خشکسالی کشاوهزی کشاه  ده سال زهاعی 

 

 1-91برش های استانی خشکسالی کشاوهزی ....................................

 

 

 

 گزاهش نهایی  پایش خشکسالی کشاوهزی

  0951-59سال زهاعی 

  ASISبر مبنای 

هه 
ما

ش
7 

 سازمان هااشناسی کشاه

 مرکز ملی خشکسالی و مدیریت بحران
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 4951-59سال زراعی   -نقشه و جداول  طبقات مختلف خشکسالی کشاورزی در اراضی زیر کشت کشور  

نقشه ی مقابل طبقات مختلف خشکسکلکا ک             

را نمایک  مک      4951-59کشاورزی سال زراع   

درصد اراض  کشور  تنش  مشاهکد    14دهد.  در   

نگردید.  توزیع طبقات خشسلا ک  خکفک کف             

 04متوسط  شدید, بل ار شدید و استثنای  در           

درصد باق ماند   اراض  کشاورزی  بکر اسکا             

درصکد     8و    8   49   41   41نمودار زیر  به ترت ب      

 م  باشد.
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درصد اراضی تحت 

کشت متاثر از 

 خشکسالی

 4951-59سال زراعی

 1 خشکسالی  استثنایی

 4 خشکسالی بسیار شدید

 14 خشکسالی شدید

 21 خشکسالی متوسط

 16 خشکسالی خفیف

 44 بدون خشکسالی

 پایش خشکسالی کشاورزی استان آذربایجان شرقی 



5 

 

 پایش خشکسالی کشاورزی استان آذربایجان غربی

درصد اراضی تحت 

کشت متاثر از 

 خشکسالی

 4951-59سال زراعی

 1 خشکسالی  استثنایی

خشکسالی بسیار 

 شدید
4 

 14 خشکسالی شدید

 24 خشکسالی متوسط

 19 خشکسالی خفیف

 38 بدون خشکسالی
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 پایش خشکسالی کشاورزی استان اردبیل 

درصد اراضی تحت 

کشت متاثر از 

 خشکسالی

 4951-59سال زراعی

 1 خشکسالی  استثنایی

خشکسالی بسیار 

 شدید
4 

 12 خشکسالی شدید

 20 خشکسالی متوسط

 20 خشکسالی خفیف

 42 بدون خشکسالی
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درصد اراضی تحت 

کشت متاثر از 

 خشکسالی

 4951-59سال زراعی

 21 خشکسالی  استثنایی

خشکسالی بسیار 

 شدید
12 

 12 خشکسالی شدید

 9 خشکسالی متوسط

 6 خشکسالی خفیف

 39 بدون خشکسالی

 پایش خشکسالی کشاورزی استان اصفهان 
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درصد اراضی تحت 

کشت متاثر از 

 خشکسالی

 4951-59سال زراعی

 4 خشکسالی  استثنایی

خشکسالی بسیار 

 شدید
2 

 9 خشکسالی شدید

 15 خشکسالی متوسط

 15 خشکسالی خفیف

 54 بدون خشکسالی

 پایش خشکسالی کشاورزی استان البرز
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 پایش خشکسالی کشاورزی استان ایالم

درصد اراضی تحت 

کشت متاثر از 

 خشکسالی

 4951-59سال زراعی

 3 خشکسالی  استثنایی

خشکسالی بسیار 

 شدید
4 

 10 خشکسالی شدید

 12 خشکسالی متوسط

 14 خشکسالی خفیف

 57 بدون خشکسالی



10 

 

 پایش خشکسالی کشاورزی استان بوشهر

درصد اراضی تحت 

کشت متاثر از 

 خشکسالی

 4951-59سال زراعی

 11 خشکسالی  استثنایی

خشکسالی بسیار 

 شدید
14 

 20 خشکسالی شدید

 16 خشکسالی متوسط

 8 خشکسالی خفیف

 31 بدون خشکسالی
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 پایش خشکسالی کشاورزی استان  تهران

درصد اراضی 

تحت کشت متاثر 

 از خشکسالی

 4951-59سال زراعی

خشکسالی  

 استثنایی
5 

خشکسالی بسیار 

 شدید
8 

 12 خشکسالی شدید

 14 خشکسالی متوسط

 17 خشکسالی خفیف

 43 بدون خشکسالی
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 پایش خشکسالی کشاورزی استان چهار محال و بختیاری 

درصد اراضی تحت 

کشت متاثر از 

 خشکسالی

 4951-59سال زراعی

 10 خشکسالی  استثنایی

 11 خشکسالی بسیار شدید

 12 خشکسالی شدید

 12 خشکسالی متوسط

 9 خشکسالی خفیف

 46 بدون خشکسالی
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 پایش خشکسالی کشاورزی استان خراسان جنوبی

درصد اراضی تحت 

کشت متاثر از 

 خشکسالی

 4951-59سال زراعی

 33 خشکسالی  استثنایی

 11 خشکسالی بسیار شدید

 10 خشکسالی شدید

 7 خشکسالی متوسط

 3 خشکسالی خفیف

 35 بدون خشکسالی
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 پایش خشکسالی کشاورزی استان  خراسان رضوی

درصد اراضی تحت 

کشت متاثر از 

 خشکسالی

 4951-59سال زراعی

 14 خشکسالی  استثنایی

 12 خشکسالی بسیار شدید

 15 خشکسالی شدید

 16 خشکسالی متوسط

 10 خشکسالی خفیف

 33 بدون خشکسالی
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 پایش خشکسالی کشاورزی استان  خراسان شمالی

درصد اراضی تحت 

کشت متاثر از 

 خشکسالی

 4951-59سال زراعی

 1 خشکسالی  استثنایی

خشکسالی بسیار 

 شدید
5 

 13 خشکسالی شدید

 22 خشکسالی متوسط

 17 خشکسالی خفیف

 42 بدون خشکسالی
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 پایش خشکسالی کشاورزی استان  خوزستان

درصد اراضی تحت 

کشت متاثر از 

 خشکسالی

 4951-59سال زراعی

 6 خشکسالی  استثنایی

 8 خشکسالی بسیار شدید

 13 خشکسالی شدید

 16 خشکسالی متوسط

 16 خشکسالی خفیف

 41 بدون خشکسالی
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 پایش خشکسالی کشاورزی استان  زنجان

درصد اراضی تحت 

کشت متاثر از 

 خشکسالی

 4951-59سال زراعی

 1 خشکسالی  استثنایی

خشکسالی بسیار 

 شدید
3 

 7 خشکسالی شدید

 18 خشکسالی متوسط

 20 خشکسالی خفیف

 52 بدون خشکسالی
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 پایش خشکسالی کشاورزی استان سمنان

درصد اراضی تحت 

کشت متاثر از 

 خشکسالی

 4951-59سال زراعی

 6 خشکسالی  استثنایی

خشکسالی بسیار 

 شدید
10 

 15 خشکسالی شدید

 16 خشکسالی متوسط

 12 خشکسالی خفیف

 42 بدون خشکسالی
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 پایش خشکسالی کشاورزی استان  سیستان و بلوچستان

درصد اراضی تحت 

کشت متاثر از 

 خشکسالی

 4951-59سال زراعی

 44 خشکسالی  استثنایی

خشکسالی بسیار 

 شدید
3 

 7 خشکسالی شدید

 7 خشکسالی متوسط

 7 خشکسالی خفیف

 31 بدون خشکسالی
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 پایش خشکسالی کشاورزی استان  فارس

درصد اراضی تحت 

کشت متاثر از 

 خشکسالی

 4951-59سال زراعی

 15 خشکسالی  استثنایی

خشکسالی بسیار 

 شدید
13 

 15 خشکسالی شدید

 12 خشکسالی متوسط

 8 خشکسالی خفیف

 38 بدون خشکسالی
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درصد اراضی 

تحت کشت متاثر 

 از خشکسالی

 4951-59سال زراعی

 1 خشکسالی  استثنایی

خشکسالی بسیار 

 شدید
4 

 13 خشکسالی شدید

 21 خشکسالی متوسط

 21 خشکسالی خفیف

 41 بدون خشکسالی

 پایش خشکسالی کشاورزی استان  قزوین
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 پایش خشکسالی کشاورزی استان  قم

درصد اراضی تحت 

کشت متاثر از 

 خشکسالی

 4951-59سال زراعی

 5 خشکسالی  استثنایی

 10 خشکسالی بسیار شدید

 19 خشکسالی شدید

 15 خشکسالی متوسط

 11 خشکسالی خفیف

 41 بدون خشکسالی
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 پایش خشکسالی کشاورزی استان  کرمان

درصد اراضی تحت 

کشت متاثر از 

 خشکسالی

 4951-59سال زراعی

 19 خشکسالی  استثنایی

خشکسالی بسیار 

 شدید
12 

 11 خشکسالی شدید

 12 خشکسالی متوسط

 9 خشکسالی خفیف

 37 بدون خشکسالی
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درصد اراضی تحت 

کشت متاثر از 

 خشکسالی

 4951-59سال زراعی

 3 خشکسالی  استثنایی

 8 خشکسالی بسیار شدید

 16 خشکسالی شدید

 19 خشکسالی متوسط

 13 خشکسالی خفیف

 43 بدون خشکسالی

 پایش خشکسالی کشاورزی استان کردستان
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 پایش خشکسالی کشاورزی استان  کرمانشاه

درصد اراضی تحت 

کشت متاثر از 

 خشکسالی

 4951-59سال زراعی

 3 خشکسالی  استثنایی

 7 خشکسالی بسیار شدید

 16 خشکسالی شدید

 24 خشکسالی متوسط

 12 خشکسالی خفیف

 38 بدون خشکسالی



26 

 

 پایش خشکسالی کشاورزی استان کهگیلویه و بویر احمد

درصد اراضی 

تحت کشت متاثر 

 از خشکسالی

 4951-59سال زراعی

 5 خشکسالی  استثنایی

خشکسالی بسیار 

 شدید
6 

 7 خشکسالی شدید

 12 خشکسالی متوسط

 11 خشکسالی خفیف

 60 بدون خشکسالی
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 پایش خشکسالی کشاورزی استان   گلستان

درصد اراضی تحت 

کشت متاثر از 

 خشکسالی

 4951-59سال زراعی

 1 خشکسالی  استثنایی

خشکسالی بسیار 

 شدید
4 

 10 خشکسالی شدید

 21 خشکسالی متوسط

 31 خشکسالی خفیف

 32 بدون خشکسالی
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 پایش خشکسالی کشاورزی استان  گیالن

درصد اراضی تحت 

کشت متاثر از 

 خشکسالی

 4951-59سال زراعی

 4 خشکسالی  استثنایی

خشکسالی بسیار 

 شدید
8 

 14 خشکسالی شدید

 20 خشکسالی متوسط

 13 خشکسالی خفیف

 40 بدون خشکسالی
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 پایش خشکسالی کشاورزی استان لرستان

درصد اراضی تحت 

کشت متاثر از 

 خشکسالی

 4951-59سال زراعی

 1 خشکسالی  استثنایی

 4 خشکسالی بسیار شدید

 9 خشکسالی شدید

 17 خشکسالی متوسط

 14 خشکسالی خفیف

 55 بدون خشکسالی
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 پایش خشکسالی کشاورزی استان مازندران

درصد اراضی 

تحت کشت متاثر 

 از خشکسالی

 4951-59سال زراعی

 6 خشکسالی  استثنایی

خشکسالی بسیار 

 شدید
11 

 20 خشکسالی شدید

 20 خشکسالی متوسط

 12 خشکسالی خفیف

 30 بدون خشکسالی
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درصد اراضی 

تحت کشت متاثر 

 از خشکسالی

 4951-59سال زراعی

خشکسالی  

 استثنایی
2 

خشکسالی بسیار 

 شدید
4 

 7 خشکسالی شدید

 13 خشکسالی متوسط

 15 خشکسالی خفیف

 60 بدون خشکسالی

 پایش خشکسالی کشاورزی استان مرکزی
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 پایش خشکسالی کشاورزی استان  هرمزگان 

درصد اراضی تحت 

کشت متاثر از 

 خشکسالی

 4951-59سال زراعی

 15 خشکسالی  استثنایی

خشکسالی بسیار 

 شدید
10 

 13 خشکسالی شدید

 15 خشکسالی متوسط

 12 خشکسالی خفیف

 35 بدون خشکسالی
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 پایش خشکسالی کشاورزی استان  همدان 

درصد اراضی تحت 

کشت متاثر از 

 خشکسالی

 4951-59سال زراعی

 4 خشکسالی  استثنایی

خشکسالی بسیار 

 شدید
8 

 13 خشکسالی شدید

 16 خشکسالی متوسط

 12 خشکسالی خفیف

 47 بدون خشکسالی
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 پایش خشکسالی کشاورزی استان یزد

درصد اراضی تحت 

کشت متاثر از 

 خشکسالی

 4951-59سال زراعی

 37 خشکسالی  استثنایی

 9 خشکسالی بسیار شدید

 7 خشکسالی شدید

 8 خشکسالی متوسط

 3 خشکسالی خفیف

 35 بدون خشکسالی
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