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پيش گفتار
ثرٍت ّر وطَري بستگي بِ هٌابع طبيعي آى داردّ .ر وطَري وِ داراي هٌابع طبيعي بيطتري باضذ هيتَاًذ جاهعِ بهْهتهري
داضتِ باضذ .استفادُ از ايي هٌابع بذٍى طرح ٍ برًاهِ هيسر ًخَاّذ ضذ .بٌابرايي الزم است وِ در ٍّلِ اٍل عَاهل هْن را يه بِ
يه ضٌاخت ٍ در ٍّلِ دٍم اثر ّر يه را هَرد هطالعِ لرار داد .يىي از هحَريتريي ٍ هْنتريي هَضَعاتي وِ هيتَاى دربارُ آى
هطالعِ ورد ،هَضَع آب ٍ َّا ٍ تغييرات جَي يه هحل هيباضذ .ضٌاخت ٍ در دست داضتي ٍضعيت الليوي هٌاطك هخهتهله
يه وطَر يىي از هْنتريي ابسارّاي تَسعِ در آى وطَر است .ايي هجوَعِ ضاهل گسارش فصلي ٍضهعهيهت بهارًهذگهي ،دهها،
خطىسالي ،گردٍخان ،رطَبت ٍ تبخير-تعرق وطَر با ضاخص ّاي هتٌَع َّاضٌاسي ٍ وطاٍرزي ّهوهراُ بها تهحهلهيهلّهاي
وارضٌاسي ،جْت بْرُبرداري دستاًذرواراى علوي ٍ اجرايي وطَر هيباضذ.
براي دريافت اطالعات تىويلي بِ پَرتال هروس هلي خطىسالي ٍ هذيريت بحراى بِ ًطاًي زير هراجعِ فرهاييذ.

مرکز ملي خشکسالي و مدرييت بحران
وطاوی  :تُزان -خيابان يلی عصز -بعذ اس خيابان ضُيذ فياضی ( فزضتٍ ) -وبص خيابان خيام— پالک 2

تلفه 22668892-96

ومابز 22668892 :

http://ndwmc.irimo.ir
پایگاٌ ایىتزوتی:
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 -6تحليل بارش
 –1-1تشسسي هجوَع تاسش دسيافتي دس تْاس1396
تشاساس اطالػات ثثت ضذُ تاسش دس ايستگاُ ّاي سيٌَپتيه ساصهاى َّاضٌاسي وطَس هيضاى تاسش وطَس دس فصل تْاس
اهسال 5331هيلي هتش تَدُ وِ ًسثت تِ تْاس تلٌذهذت ( )5638حذٍد  7دسصذ ٍ ًسثت تِ تْاس سال گزضتِ ( )6532حذٍد  19دسصذ
واّص تاسش داضتِ استً .وَداس ( )1دسصذ سْن هاُ ّاي هختلف اص تاسش فصل تْاس سا ًطاى هيدّذ .فشٍسديي هاُ تا  67دسصذ ٍ
اسديثْطت تا 31دسصذ تيطتشيي ٍ خشداد تا  2دسصذ ووتشيي سْن سا داضتِاًذً .مطِ ضواسُ ( )2( ٍ )1تِ تشتية هجوَع تاسش تْاس
 ٍ 96دسصذ اًحشاف آى ًسثت تِ تلٌذهذت سا ًطاى هيدٌّذ.
جذٍل ضواسُ ( :)1اطالػات تاسش فصل تْاس1396

ًوَداس ضواسُ ( :)1دسصذ سْن هاّاًِ تاسش دس تْاس1396

5

ًمطِ ضواسُ ( :)1پٌِْ تٌذي هجوَع تاسش دس تْاس1396

ًمطِ ضواسُ ( :)2پٌِْ تٌذي دسصذ اًحشاف هجوَع تاسش ًسثت تِ تلٌذهذت دس تْاس1396

6

 -2-6بزرسی درصذ اوحزاف بارش درمقایسٍ با بلىذ مذت
تشسسي تغييشات تاسش استاى ّا طي تْاس اهسال دسهمايسِ تا تْاس تلٌذهذت طثك ًوَداس(ضواسُ  )2حاوي اص افضايص تاسش دس 16استاى ٍ
واّص تاسش دس  15استاى هي تاضذّ .شهضگاى ،تَضْش ٍ لن تِ تشتية تا  5436ٍ 92، 13931دسصذ داساي تيطتشيي افضايص ٍ استاىّاي
سيستاى ٍ تلَچستاى ،خشاساى ضوالي ٍ اسدتيل تِ تشتية تا  3836ٍ ،4438،65دسصذ تيطتشيي واّص تاسش سا داضتِ ٍ تْاس ون تاسضي
سا پطت سش گزاضتٌذً .مطِ ضواسُ (ً ٍ )2وَداسضواسُ ( )2گَياي ايي تغييشات هي تاضٌذ.تاسش تْاس 1396دس همايسِ تا تْاس سال 1395
دس  12استاى افضايص ٍ دس  19استاى واّص ًطاى هي دّذ .تَضْشّ ،شهضگاى ٍ يضد تيطتشيي افضايص ٍ خشاساىضوالي ،گلستاى ٍ ايالم
تيطتشيي واّص ًسثت تِ سال گزضتِ سا داضتِ اًذً .وَداس ضواسُ()3

ًوَداس ضواسُ ( :)2دسصذ تغييش تاسش تْاس  1396دس همايسِ تا هذت هطاتِ دس تلٌذهذت

ًوَداس ضواسُ ( :)3دسصذ تغييش تاسش تْاس  1396دس همايسِ تا هذت هطاتِ دس سال گزضتِ
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 -9-6رکًردَاي ثبت ضذٌ بارش در بُار 6996
تيطتشيي تاسش  24ساػتِ ثثت ضذُ دس تْاس 1396هشتَط تِ ضْشستاى ليشٍواسصيي استاى فاسس تا  8837هيليوتش دس فوشٍسديويهواُ
هي تاضذ .تشنسٍد ساهسش تا  88هيليهتش تاالتشيي سوَسد تاسش  24ساػتِ اسديثْطت هاُ سا داضتِ است .دس خشدادهاُ تٌذساًضلي تا4136
هيليهتش سوَسدداس تيطتشيي تاسش  24ساػتِ ايي هاُ هي تاضذ.
جذٍل ضواسُ ( :)2حذاوثش تاسش  24ساػتِ دس تْاس 1396

پاساهتش

تيطتشيي تاسش

هحذٍدُ تشسسي

وطَس

 24ساػتِ

فشٍسديي

ليشٍواسصيي (فاسس) 88.7
هيليهتش – 963135

اسديثْطت

تشوشٍد ساهسش
(هاصًذساى) – 88
هيليهتش – 963236

خشداد

تٌذس اًضلي (گيالى) – 41.6
هيليهتش – 9633327

()mm
ٍ تاسيخ ٍلَع

ضْش تْشاى

ضويشاًات –  19.8هيليوتش –

ضويشاًات – 18.9

دس خشدادهاُ دس تْشاى تاسش

963133

هيليهتش – 9632315

ًذاضتِ اين

 -4-6همايسِ تاسش دسيافتي تْاس ٍ 96تْاستلٌذهذت ًسثت تِ تاسش دس ول يه سال صساػي
تشاساس اطالػات تلٌذهذت تاسش وطَس ،سْن تاسشّاي تْاسُ اص تاسش ساالًِ ،حذٍد  24دسصذ است (ستَى سثض هشتَط تِ ول وطوَس
دس ًوَداس ضواسُ  ،)4دسحالي وِ هياًگيي تاسشّا دس تْاس  96حذٍد  2235دسصذ هياًگيي تلٌذهذت تاسش ساالًِ وطَس (حوذٍد 135
دسصذ ووتش اص همذاس اًتظاسي) تَدُ است (ستَى آتي هشتَط تِ ول وطَس دس ًوَداس ضواسُ.)4
ّواًطَس وِ دس ًوَداس ضواسُ ( )4هطَْد است ،سْن تاسش تْاس  96اص هجوَع تاسشّاي سال صساػي جاسي دس اوثش استاىّا تيطتوش اص
هيضاى هَسد اًتظاس تَدُ است ،خصَصا استاىّاي فاسس ،لنّ ،شهضگاى ،هشوضي  ،تَضْش ،الثشص ،تْشاى ،وشهاًطاُ ،لوضٍيويّ ،وووذاى،
لشستاى ،اصفْاى ،يضد ٍوشهاى تاسشّاي خَتي سا دس تْاس اهسال دسيافت وشدًذ .ايي دسحاليست وِ تشخي اص استاىّا تْاس ون تاسضي سا
پطت سش گزاضتٌذ ،وِ اص ايي هياى هي تَاى تِ استاىّاي خشاساىضوالي ،خشاساىجٌَتي ،اسدتيل ،سوٌاى ،صًجاى ،آرستايجاىضشلي ٍ
آرستايجاىغشتي اضاسُ وشد.
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ًوَداس ضواسُ ( :)4دسصذ تاسش دسيافتي تْاس ٍ 96تلٌذهذت ًسثت تِ تاسش دس ول يه سال صساػي
 -5-6بزرسی بارش تجمعی فصل بُار6996
ًوَداس ضواسُ( )5تاسش سٍصاًِ ٍ تجوؼي تِ تفىيه سٍص دس هاُ ّاي فشٍسديي ،اسديثْطت ٍ خشداد استّ .واًطَس وِ دسايوي ًوووَداس
هطخص است ،فصل تْاس دس سال آتي  95-96تا تاسشّاي ًسثتا خَتي آغاص گشديذ؛ دساداهِ تا اٍاخش فشٍسديي هاُ تاسشّا ّن ًسثت تِ
سال آتي گزضتِ ٍ ّن ًسثت تِ تاسش تجوؼي تلٌذهذت تاالتش تَدٍ .لي دس اسديثْطت ٍ خشداد هاُ تاسش تجوؼي اهسوال اص تواسش
تجوؼي دس هذت هطاتِ دس تلٌذهذت ٍ تِ ٍيژُ سال آتي گزضتِ ونتش ضذ.

ًوَداس ضواسُ ( :)5همايسِ تاسش تجوؼي سٍصاًِ تْاس  96تا تلٌذهذت ٍ سال گزضتِ
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 -6-6بزرسی تغييزات تعذاد ريسَاي بارضی

ًمطِ ضواسُ ( :)4تغييشات تؼذاد سٍصّاي تاسضي دس تْاس96

ًمطِ ضواسُ ( :)3تغييشات هجوَع تاسش دس سٍصّاي فصل تْاس96

ايي تشسسي تش سٍي آهاس تاسش فصل تْاس  188ايستگاُ تا دٍسُ آهاسي  31سالِ اص دٍ هشجغ ساصهاى َّاضٌاسي وطَس ٍ ٍصاست ًويوشٍ
اًجام ضذُ است .آصهَى هٌىٌذال تشاي اثثات ٍجَد سًٍذ هؼٌي داسي (دس سطح  ) %5تش سٍي سشي دادُ ّا اًجام گشفتِ است.
تا روش ايي همذهِ دس اداهِ تغييشات تؼذاد سٍصّاي تاسضي دس آستاًِّاي :ول تاسشّا ،تاسشّاي ووتش اص  5هيلي هتش ،تاسشّاي تيي 5
تا  21هيليهتش ٍ تاسشّاي تيص اص  21هيليهتش طي دٍسُ تلٌذهذت آهاسي دس ايستگاُّاي پايص وطَس تشسسي هي ضَد.
ّواىطَس وِ دس ًمطِ ضواسُ  4هالحظِ هيضَد ،تشاساس آهاسّاي تلٌذهذت تاسش وطَس ،اوثش ايستگاُّاي وطَس ضاّذ افضايص تؼذاد
سٍصّاي تاسضي طي سي سال هٌتْي تِ تْاس اهسال تَدًذ؛ ايي افضايص دس ًَاحي ضوالي ٍ داهٌِّاي جٌَتي الثشص هلوَستش ٍ هؼٌاداستش
تَد ٍ دس تشخي ايستگاُّا تِ تيص اص  11سٍص طي سي سال ّن سسيذٍ ،لي دس هشوض ،ضشق ٍ جٌَب وطَس افضايصّا چطوگيش ٍ هؼٌواداس
ًثَد ٍ اوثشا تذٍى تغييش تالي هاًذُ تَد .ايي دسحاليست وِ غشب ٍ جٌَبغشب ،ايستگاُّايي اص استاى فاسس ٍ ّشهضگاى ٍ تَضْش توا
واّص  1تا  5سٍصُي تؼذاد سٍص تاسضي دس تلٌذهذت هَاجِ تَد.
اص طشف ديگشّ ،واًطَس وِ دس ًمطِي ضواسُ ( 3تغييشات هجوَع تاسًذگي دس فصل تْاس طي  31سال اخيش) ًيض هطَْد است ،هوموذاس
تاسشّا دس تشخي ضْشّاي ٍالغ دس سَاحل جٌَتي دسياي خضس ،غشب ٍ ضوالغشتي ٍ هٌاطمي اص ضوالضشلي وطَس افضايص داضوتوِ
است ٍلي ايي ضية سًٍذ ،دس سايش هٌاطك وطَس هٌفي است.

11

ًمطِ ضواسُ ( :)5تغييشات تؼذاد سٍصّاي داساي تاسش ووتش اص 5

ًمطِ ضواسُ ( :)6تغييشات هجوَع تاسش دس سٍصّاي تا تاسش ووتش اص 5

هيليهتش دس تْاس96

هيليهتش دس تْاس96

ًمطِ ضواسُ ( 5تغييشات تؼذاد سٍصّاي ّوشاُ تا تاسش ووتش اص  5هيليهتش) هثيي افضايص تؼذاد سٍصّاي تاسضي ،تا تاسش صيش5هيليهتش،
دس اوثش هٌاطك وطَس استٍ .لي دس حجن تاسشّا (ًمطِ ضواسُ  )6ايي سًٍذ افضايطي ،سضذ ووتشي سا ًسثت تِ هياًگيي تلٌذهذت خَد
ًطاى هيدّذ.

ًمطِ ضواسُ ( :)7تغييشات تؼذاد سٍصّاي داساي تاسش 5-21

ًمطِ ضواسُ ( :)8تغييشات هجوَع تاسش دس سٍصّاي تا تاسش 5-21

هيليهتش دس تْاس96

هيليهتش دس تْاس96

دس تشسسي ًمطِي ضواسُ ( 7تغييشات تؼذاد سٍصّاي ّوشاُ تاسشّاي تيي  5تا  21هيليهتش) هالحظِ هيضَد وِ تؼذاد سٍصّاي تاسضي
فصل تْاس ،دس هحذٍدُ تاسشّاي  5تا  21هيلي هتش ،طي  31سال اخيش دس جٌَبضشق ،هشوض ،هٌاطمي اص جٌَبغشب تمشيثاً تذٍى تغييش
تَدُ ،ضوالغشب ٍ هٌاطمي اص غشب وطَس ٍ جٌَب خشاساىسضَي ٍ ضوال خشاساىجٌَتي واّص  1تا  5سٍصُ داضتِ است؛
ًمطِ ضواسُ ( 8تغييشات هجوَع تاسًذگي دس سٍصّاي تاسضي تا  5تا  21هيليهتش دس فصل تْاس دٍسُ (1366تا  )1396تياًگش وواّوص
حجن تاسشّا دس اوثش هٌاطك وطَس است.

11

ًمطِ ضواسُ ( :)9تغييشات تؼذاد سٍصّاي داساي تاسش تاالتش اص21

ًمطِ ضواسُ ( :)11تغييشات هجوَع تاسش دس سٍصّاي تا تاسش تاالتش اص

هيليهتش دس تْاس96

 21هيليهتش دس تْاس96

ًمطِ ضواسُي ( 9تغييشات تؼذاد سٍصّاي ّوشاُ تا تاسش تيطتش اص  21هيليهتش دس فصل تْاس ،طي  31سال هَسد تشسسي) حاوي اص ػوذم
تغييش دس تؼذاد سٍصّاي تاسضي اص ايي ًَع دس ّوِي هٌاطك وطَس تاستثٌاي تشخي ًَاحي دسضوال ،غشب ٍ جٌَبغشب وطوَس اسوت.
دسصَستيىِ دس ًمطِي ضواسُ ( 11تغييشات هجوَع تاسًذگي دس سٍصّاي تاسضي تاالتش اص  21هيليهتش دس فصل تْاس طي سي سال اخيوش)
هجوَع تاسشّاي حاصل اص سٍصّاي ّوشاُ تا تاسًذگي تاالتش اص  21هيليهتش ،دس تسياسي اص هٌاطك ضوال ،ضوالغشب ،غشب ٍ ضوالضشق
وطَس طي دٍسُ سي سالِي اخيش تا سًٍذ واّطي حتي تا  51سٍص ٍ گاّا تيطتش ّوشاُ تَدُ است .دس ًَاس غشتي ًَاحي تا افضايوص سًٍوذ
تاسضي ًسثت تِ دٍسُي سي سالِ ،خيلي تيطتش هطاّذُ هي ضَد.
ًمطِّاي  3تا ً 11طاى هي دٌّذ وِ ضية سًٍذ تاسشّا دس سي سال اخيش ّوچٌاى دس هحذٍدُي هٌفي لشاس داسد.
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-2بزرسی دماي متًسط
 -6-2دماي متًسط فصل بُار96
تشاساس پٌِْتٌذي دهاي هتَسط وطَس دس فصل تْاس ً( 96مطِ ضواسُ  ،)11وِ تا ووه اليِي سلَهي استفاػي وطَس تْيِ گشديذُ،
لسوتي اص وَيش لَت دس استاى وشهاى ،جٌَب استاى سيستاى ٍ تلَچستاى تا هياًگيي دهاي  35-41دسجِ سلسيَس ،گشهتشيي هٌاطك
وطَس تَدُاًذ .ايي دس حاليست وِ استفاػات الثشص ٍ صاگشس تا هياًگيي دهايي  -21تا  1دسجِ سلسيَس پايييتشيي هياًگيي دهايي سا
داضتِاًذًَ .اس جٌَب ٍ جٌَب غشتي وطَس ٍ ّويٌطَس تخص اػظوي اص ًَاحي هشوضي ايشاى ًيض هياًگيي دهايي 25-31دسجِ سلسيَس
سا داضتٌذٍ ،لي سايش هٌاطك وطَس هماديش دهايي حذٍد  15-25دسجِ سلسيَس سا تجشتِ وشدُاًذ.

ًمطِ ضواسُ ( :)11پٌِْ تٌذي هتَسط دهاي وطَس دس تْاس96
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 -2-2مقایسٍ تغييزات دماي فصل بُار وسبت بٍ ديرٌ آماري بلىذمذت
هياًگيي دهاي َّاي وطَس طي تْاس ً 96سثت تِ هياًگيي تلٌذهذت  135دسجِ ساًتي گشاد افضايص داضتِ استّ .وِ استاىّا ًسثت تِ
تلٌذهذت افضايص دها داضتِاًذ .استاى خشاساىجٌَتي تا  ٍ 232خشاساىسضَي تا 139دسجِ سلسيَس تيطتشيي افضايص دها ًسثت توِ
هياًگيي هطاتِ تلٌذهذت خَد داضتِاًذًَ .احي ضوال،ضوالغشتي ،غشب ٍ جٌَب ٍ تخصّايي اص هشوض تا افضايص دهايي تيي  136تا 135
دسجِ سلسيَس تاالتش اص حذ طثيؼي تلٌذهذت خَد هَاجِ تَدُ است.

ًوَداس ضواسُ ( :)6اختالف هياًگيي دهاي وطَس دس تْاسً 96سثت تِ هذت هطاتِ دس تلٌذهذت

ًمطِ ضواسُ ( :)12اختالف هياًگيي دهاي وطَس دس تْاسً 96سثت تِ هذت هطاتِ دس تلٌذهذت
14

 -9-2مقایسٍ تغييزات دماي فصل بُار وسبت بٍ بُار سال گذضتٍ
هياًگيي دهاي َّاي وطَس طي تْاس ً 96سثت تِ تْاس سال گزضتِ  139دسجِ ساًتيگشاد افضايص داضتِ است .تِ غيش اص دٍ اسوتواى
هاصًذساى ٍ گلستاى وِ هتَسط دهاي آًْا ًسثت تِ تْاس سال گزضتِ تغييشي ًذاضتِ ٍ استاى لن وِ  131دسجِ ساًتيگوشاد وواّوص
داضتِ است تميِ استاىّا افضايص دها داضتِاًذ .استاىّاي وْگيلَيِ ٍ تَيشاحوذ ،تَضْش ٍ خَصستاى ّشوذام تا  135دسجِ تيطتشيوي
افضايص دهاي هتَسط تْاس ً 96سثت تِ تْاس سال گزضتِ سا داضتِاًذً .مطِ ضواسًُ ٍ 13وَداس ضواسُ  7هثيي ايي تغييشات هي تاضٌذ.

ًمطِ ضواسُ ( :)13اختالف هياًگيي دهاي وطَس دس تْاسً 96سثت تِ تْاس سال گزضتِ

ًوَداس ضواسُ ( :)7اختالف هياًگيي دهاي وطَس دس تْاسً 96سثت تِ تْاس سال گزضتِ
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 -4بزرسی يضعيت خطکسالی
-6-4تعداد روزهاي خشک فصل بهار 6931

ًوَداس ضواسُ ( :)8تَصيغ صهاًي تاسش ٍ تاسش هَثش  365سٍصُ

ًوَداس ضواسُ ( :)9تَصيغ صهاًي تاسش ٍ تاسش هَثش  14سٍصُ

تاًِ دٍسُ  12هاِّ تا پاياى خشداد هاُ 96

تاًِ دس تْاس 96

ضاخص  EDIهؼوَالً تا دٍ دٍسُ  365 ٍ 14سٍصُ تِ تشسسي سٍصّاي خطه ٍ هشطَب دس تاصُ صهاًي دلخَاُ هيپشداصد .دسايي سٍش اثوش
تاسشّاي اتفاق افتادُ تِ هشٍس صهاى ون ضذُ ٍ دس ًْايت هماديش تاالتش اص هياًگيي هتحشن  5سٍصُ تِ ػٌَاى سٍص هشطَب ٍ هماديشووتش
اص آى تِ ػٌَاى سٍص خطه هحسَب هيگشدد .تِ طَس ًوًَِ دس ًوَداسّاي ضواسُ  9 ٍ 8هماديش تاسش  24ساػتِ(سًگ سثض) ،همواديوش
تاسش هؤثش جاسي هحاسثِ ضذُ تش اساس تاسشّاي  ٍ( 365يا  )14سٍصُ لثل (سًگ آتي) ٍ هياًگيي هتحشن  5سٍصُ تواسش هوَثوش
تلٌذهذت( سًگ لشهض) ايستگاُ تاًِ استاى وشدستاى ًوايص دادُ ضذُ استّ .واًطَس وِ دس ًوَداس  8ديذُ هيضَد ،تْاس تا تاسشّاي
ًسثتاً خَتي آغاص گشديذ .ايي سًٍذ ،پس اص تمشيثا  11سٍص واّص يافتِ است ،خطىي تا چٌذ سٍص اداهِ داضتٍِ،لي دس اٍايل اسديثْطت
هاُ هياًگيي تاسش ٍضؼيت ًسثتا هٌاسثي داضتِ .سپس دٍتاسُ سًٍذ خطىسالي تا اٍاخش خشداد هاُ اداهِ يافتِ  .دس ًوَداس ضواسُ ()9
تاسش هَثش تٌْا تش اساس تاسشّاي  14سٍص لثل هحاسثِ ضذُ ٍ هٌحٌي تاسش هؤثش ،سشيؼتش اص هٌحٌي تاسش هؤثش  365سٍصُ تِ صيوش
ًشهال سفتِ .ايي فشآيٌذ تشاي توام ايستگاُّاي سيٌَپتيه ساصهاى َّاضٌاسي ٍ تاساى سٌجي هثٌاي ٍصاست ًيشٍ ووِ دٍسُ آهواسي
طَالًي هذت داضتِاًذ ،اًجام ضذُ ٍ ًتايج تِ ػٌَاى ضاخصي اص خطىسالي وطاٍسصي دس دٍ ًمطِ تؼذ آٍسدُ ضذُ است.

http://ndwmc.irimo.ir
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دس ًمطِ ضواسُ  15تؼذاد سٍصّاي خطىسالي تا تاسش هؤثش  14سٍصُ ديذُ هيضَد .اغلة هٌاطك ايشاى دس ايي فصل خطىسالي  61تا  81سٍص سا
داضتِاًذ .ايستگاُّاي صَستي سًگ وِ دس ول وطَس خصَصاً دس ضوال ٍ غشب پشاوٌذُاًذً ،طاى دٌّذُ هٌاطمي ّستٌذ وِ سٍصّاي خطىوسوالوي
تيي  61تا 81سٍص سا طي ايي فصل سپشي وشدُاًذ وِ تا سًگ لَُْ اي ًوايص دادُ ضذُ است .سًگ لشهض ًواياًگش خطىسالي تيص اص  81سٍص است وِ
دس تخص ّايي اص خَصستاى ٍ وْگيلَيِ ٍ تَيشاحوذ ،خشاساىضوالي ٍ جٌَتي ٍ سضَي ،سيستاى ٍ تلَچستاى،آرستايجاىضشلي ٍ توْوشاى ديوذُ
هي ضَدً .مطِ ضواسُ  16تش اساس تاسش  365سٍصُ تْيِ ضذُ ٍ ًگاُ تلٌذهذت تِ تاسش هؤثش داسد .تا تَجِ تِ ايي ًوَداس غشب ايشاى ٍ تخص ّايي اص
ًَاس ضوالي ٍ ضوالضشلي ووتشيي تؼذاد سٍص خطه (ووتش اص  21سٍص) سا داضتِ اًذ .ضوالغشب ،جٌَبغشب ،تخصّايي اص ًَاسضوالي ،ضشق ٍ هشووض
ايشاى تيطتشيي تؼذا سٍص خطه (تيطتش اص  81سٍص ) سا داضتِاًذ.

ًمطِ ضواسُ ( :)15تؼذاد سٍصّاي تا خطىسالي  365سٍصُ  EDIدس تْاس 96

ًمطِ ضواسُ ( :)16تؼذاد سٍصّاي تا خطىسالي  14سٍصُ  EDIدس تْاس 96
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 -2-4يضعيت خطکسالی کطًر با ضاخص ) Standardized Precipitation Index( SPI
پٌِْتٌذي خطىسالي َّاضٌاسي سِ هاِّ هٌتْي توِ
پاياى خشداد ً( 96مطِ  ،) 17تش پايِي ضاخوص SPI
ًطاىدٌّذُي تشسالي ضؼيف تا خيليضذيذ دس جٌَب
وطَس ضاهل استاىّاي فاسس ،تَضْشّ ،وشهوضگواى
،جٌَب خَصستاى ٍ تشخي ًَاحي دس غشب ٍ هشووض ٍ
ضوال ايشاى هي تاضذّ .واًگًَِ وِ ًمطِ ًطاى هوي-
دّذ ،ضوالغشتي وطَس ،تخصّايي اص ضوالضشلي ٍ
نقشه شماره 41

تخصّايي اص ضشق ٍ هشوض ايشاى دسگيش خطىسوالوي
خفيف تا تسياسضذيذ تَدًذ .سايش هٌاطك وطَس دس حذ
ًشهال تَدًذ.

ًمطِ ضواسُ ( :)17پٌِْ تٌذي خطىسالي َّاضٌاسي وطَس تش اساس ضاخص  SPIدس تْاس 96

ًوَداس ضواسُ  11سًٍذ خطىسالي ول وطَس دس فصل تْاس ،طي سي سال اخيش سا تش اساس ضاخص ً SPIطاى هي دّذ .طثك ًوووَداس
تْاس 96طي  11سال اخيش پٌجويي تْاسي تَد وِ دس آى وطَس دس ٍضؼيت ًشهال تسش هي تشدّ .وچٌيي ًوَداس حاوي اص ايي است وِ طي
ايي دٍسُي سي سالِ ،وطَس دٍ تْاس تا خطىسالي ضذيذ ،چْاس تْاس تا خطىسالي هتَسط ،سِ صهستاى تا خطىسالي خفيف سا پطوت
سش گزاضتِ است؛ دس هماتل يه صهستاى تا تشسالي تسياس ضذيذ ،دٍ صهستاى تا تشسالي ضذيذ ،يه صهستاى تا تشسالي هوتوَسوط ٍ
دٍاصدُ صهستاى ًشهال سا گزساًذُ است.

ًوَداس ضواسُ ( :)11سًٍذ خطىسالي تش اساس ضاخص  SPIسِ هاِّ دس فصل تْاس طي سي سال اخيش
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 -9-4يضعيت خطکسالی کطًر با ضاخص ) Standardized Precipitation-Evapotranspiration Index( SPEI

دس ضاخص  SPEIػالٍُ تش تاسش ،تثخيش ًيض تِ ػٌَاى ٍسٍدي لحاظ هي ضَدً .مطِ ضواسُ ()18پٌِْتٌذي خطىسالي سِ هاِّ هٌتْوي
تِ خشداد  96تش اساس ضاخص  SPEIسا ًطاى هي دّذ .تشاساس ايي ضاخص ضشق ،جٌَبضشلي ٍ تخصّايي اص ضوالضشلي ،جٌوَب
غشتي ٍ هشوض ايشاى تا خطىسالي ضذيذ تا تسياسضذيذ هَاجِ تَدُ است.
ًوَداسضواسُ( )11سًٍذ هحاسثات خطىسالي تش اساس ضاخص  SPEIسا ًطاى هي دّذ .تش طثك ايي ًوَداس توْواس  96دس وطوَس
خطىسالي ضذيذ حاون تَدُ است.

ًمطِ ضواسُ ( :)18پٌِْ تٌذي خطىسالي َّاضٌاسي وطَس تش اساس ضاخص SPEI

ًوَداس ضواسُ ( :)11سًٍذ خطىسالي تشاساس ضاخص  SPEIسِ هاِّ دس فصل تْاس طي سي سال اخيش
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 -6بزرسی يضعيت گزد ي خاک در بُار96

ًمطِ ضواسُ ( :)19تؼذاد سٍصّاي ّوشاُ تا گشد ٍ غثاس تا ديذ

ًمطِ ضواسُ ( :)21تؼذاد سٍصّاي ّوشاُ تا گشد ٍ غثاس تا ديذ

صيش 5111هتش

صيش 1111هتش

پٌِْتٌذي ٍضؼيت گشد ٍ خان تشهثٌاي ديذ افمي ووتش اص  5111هتش دس تْاس ً( 96مطِ ضواسُ ) 19حاوي اص آى است ووِ توشخوي اص
استاىّاي ٍالغ دس جٌَب ،جٌَبغشب ،هشوض ٍ ضشق وطَس تيطتشيي سٍص ّوشاُ تا گشد ٍ خان تا ديذ افمي صيش  5111هتش سا توجوشتوِ
وشدُاًذ ،دس ايي تيي تشخي هٌاطك دس استاى سيستاى ٍ تلَچستاىّ ،شهضگاى ٍ خَصستاى  17-21سٍص ٍ حتي تيص اص  21سٍص ّن ضاّذ
گشد ٍ خان تَدُاًذً .مطِ ضواسُ( )21هثيي الگَي هطاتِ گستشش تؼذاد سٍصّاي ّوشاُ تا گشد ٍ خان ٍلي تا ديذ افمي ووتش اص 1111
هتش تشاي فصل تْاس استّ .واًطَس وِ دس ًمطِ هطَْد است ،تيطتشيي سٍصّاي ّوشاُ تا گشد ٍ خان دس اسوتواىّواي خوَصسوتواى
ٍسيستاى ٍ تلَچستاى هطاّذُ ضذُ است
 -7اختالف مياوگيه رطًبت وسبی در بُار 6996با ديرٌ مطابٍ بلىذمذت
ًمطِ ضواسُ ( )21وِ تش اساس گضاسش هاّاًِ ايسوتوگواُّواي
سيٌَپتيه ول وطَس تْيِ ضذًُ ،واياًگش واّص تيوص اص 435
دسصذ سطَتت ًسثي دس همايسِ تا هياًگيي طثيؼي ٍ تلٌوذهوذت
آى ،دس ًيوِي ضشلي ،جٌَبغشتي ،ضوالغشتي ٍ تخصّايوي اص
هشوض ٍ غشب وطَس است .ضذت ايي واّصّا دس تخص ّايوي اص
خشاساىجٌَتي ٍ آرستايجاىغشتي ٍ ضشلي تِ تيص اص  11دسصذ ّن
سسيذُ است .دس حاليىِ دس تخص ّايي اص استاىّاي فواسس ٍ
ّشهضگاى افضايص سطَتت ًسثي تيص اص  435دسصذ سا توجوشتوِ
وشدُاًذ.

ًمطِ ضواسُ ( :)21اختالف هتَسط سطَتت ًسثي تْاسً 96سثت تِ تلٌذهذت
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