تحلیل خطىسالی استاى اصفْاى دی هاُ 1396

اداسُ ول َّاضٌاسی استاى اصفْاى
هشوض تحمیمات َّاضٌاسی واسبشدی

حلیل خطىسالی استاى اصفْاى تا پایاى دی هاُ 1396
هْشمت
خطىسالی دساص هذت (ّیذسٍلَطیىی):
تحلیل ضاخص استاًذاسد باسش -تبخیش ٍ تعشق ( 1)SPEIدس دٍسُ 7سالِ بیاًگش آى است وِ خطىسالی دساصهذت با ضذت
خفیف تا بسیاس ضذیذ دسولیِ ضْشستاىّای استاى ،بِجض بخص ّایی اص غشب ٍ جٌَب استاى

حىوفشها هیباضذٍ .لَع

خطىسالی بسیاس ضذیذ دس بخصّایی اص ضْشستاىّای ضْشضا ،واضاى ،ضاّیي ضْش ٍ هیوًِ ،جف آباد ،هباسوِ ،سویشم،
فشیذًٍطْش ٍ اصفْاى ٍ ٍلَع خطىسالی ضذیذ تا خفیف دس تواهی ضْشستاى ّای استاى لابل هطاّذُ هی باضذ .صذ دسصذ
هساحت ضْشستاى ّای خَسٍبیاباًه ،فالٍسجاى ٍ خویٌی ضْش( )99.9دسگیش خطىسالی ضذیذ هی باضٌذ .اص لحاظ پشاوٌص
هىاًی 95.9 ،دسصذ هساحت استاى دسگیش خطىسالی دساصهذت (خفیف  8.4دسصذ ،هتَسط 37.2دسصذ ،ضذیذ 46.4
دسصذ ،بسیاس ضذیذ  3.9دسصذ) بَدُ ٍ تٌْا  4.1دسصذ هساحت استاى اص لحاظ خطىسالی دساصهذت دس ٍضعیت ًشهال
هیباضذ ( اضىال ٍ2 ،1جذٍل ضواسُ  .)1با تَجِ بِ پشاوٌص جوعیت دس هٌاطك هختلف استاى 94 ،دسصذ اص جوعیت استاى
بطَس ولی بش هبٌای ضاخص هزوَس دس دٍسُ  7سالِّ ،وچٌاى ضشایط
دسگیش خطىسالی دساص هذت هی باضٌذ (جذٍل ُ .)2
خطىسالی دساصهذت (ّیذسٍلَطیه) دس استاى حىوفشها بَدُ ٍ با تَجِ بِ ایٌىِ هیضاى باسش سال صساعی جاسی استاى ًسبت
بِ دساصهذت  82دسصذ ٍ ًسبت بِ سال گزضتِ  73دسصذ واّص داضتِ است ،دس همایسِ با سایش استاى ّای وطَس دس باصُ
صهاًی هزوَس ًسبت بِ بلٌذ هذت  ،اصفْاى دس ستبِ ضطن ون باسضی وطَس ٍ دس جایگاُ پٌجن ون باسضی ًسبت بِ سال گزضتِ
لشاس گشفتِ است  .هساحت هٌاطك دسگیش خطىسالی ًسبت بِ هاُ لبل

افضایص یافتِ بِ ًحَی وِ هساحت هٌاطك دسگیش

بعلت فشآیٌذّای
خطىسالی ضذیذ ٍ بسیاس ضذیذ  4.2دسصذ ًسبت بِ آرسهاُ  96افضایش یافتِ است  .لزا بایذ تَجِ ًوَد وِ ُ
صهاى بش ،حاون بش چشخِ آب دس بخص صهیي وشُ (لیتَسفش) ،خطىسالی دساصهذت دس سطح استاى وواواى پایذاس هیباضذ ٍ
ایي اهش هی بایست دس هذیشیت هٌابع آبی هَسد تَجِ لشاس گیشد.

)SPEI (Standard Precipitation and Evapotranspiration Index

ضىل ()1

جذٍل ()1

ضىل ()2

جذٍل ()2

خطىسالی هیاى هذت (وطاٍسصی):
بشسسی ًمطِ ّای هشبَطِ بیاًگش آى است وِ دس پایاى دیهاُ ّ ، 96وچٌاى ول استاى تحت تاثیش خطىسالی بَدُ ٍ گستشُی
خطىسالی ضذیذ ًیوِ غشبی استاى سا دس بشگشفتِ است ٍ دس هجوَع ولیِ ضْشستاىّای استاى دسگیش خطىسالی وطاٍسصی با
ضذت خفیف تا بسیاس ضذیذ ضذُاًذ .خطىسالی بسیاس ضذیذ دس ضْشستاى ّای اصفْاى ،ضْشضا ٍ هباسوِ ٍ خطىسالی ضذیذ
وطاٍسصی دس ضْشستاى ّای اصفْاى ،خویٌیضْش ،لٌجاى ،سویشم ،ضْشضا ،هباسوِ  ،تیشاى ٍ وشٍىً ،جف آباد ،خَسٍبیاباًه،
فالٍسجاى ،دّالاى ،چادگاى ،فشیذى ،فشیذٍى ضْش ،خَاًساس ،واضاى ،بَییي ٍ هیاى دضت ،بشخَاس ،ضاّیيضْش ٍ هیوِ لابل
هطاّذُ است .دس بخصّای بالیواًذُی استاى اص جولِ ًاییي ،آساى ٍ بیذگل ٍ ًطٌض

ضشایط خطىسالی هتَسط ٍ تٌْا

بخصّایی اص ضْشستاىّای اسدستاىً ،اییي هشوضیً ،طٌض ٍ اصفْاى خطىسالی خفیف حاون بَدُ ٍ دس ٍالع ّیچ هٌطمِای اص
بطَس ولی هی تَاى ارعاى ًوَد وِ تاوٌَى ٍلَع باسش ّا بِ گًَِ ای
استاى ضشایط ًشهال یا تشسالی ًذاضتِ است (ضىل ُ .)3
ًبَدُ است وِ ٍضعیت سطَبتی خان ٍ ٍضعیت خطىسالی وطاٍسصی دس استاى سا بْبَد ببخطذ.

ضىل ()3

خطىسالی وَتاُ هذت (َّاضٌاسی):
بش اساس ًمطِ ّای خطىسالی وَتاُ هذت (َّاضٌاسی) ،ولیِ هٌاطك ٍ ضْشستاىّای استاى دچاس خطىسالی با ضذت خفیف تا
بسیاس ضذیذ بَدًذ ٍ دس ٍالع هی تَاى گفت بیص اص ًیوی اص استاى دسگیش خطىسالی ضذیذ ٍ بسیاس ضذیذ

ضذُ است ٍ .لَع

خطىسالی َّاضٌاسی بسیاسضذیذ دس بخص ّایی اص ضوال ،غشب ٍ ضشق استاى ضاهل ضْشستاىّای خَس ٍ بیایاًه ،آساى ٍ
بیذگل ،واضاى ،چادگاى ،گلپایگاى ،فشیذى ،فشیذٍىضْش  ،ضاّیي ضْش ٍ هیوًِ ،اییي ،بشخَاس  ،اصفْاى ٍ سویشم خطىسالی
َّاضٌاسی ضذیذ ٍ دس سایش هٌاطك بالیواًذُ ،جض بخطْایی اص اسدستاى ٍ ًاییي ٍ اصفْاى دس سایش بخصّای استاى خطىسالی
ضذیذ بٍِضَح لابل هطاّذُ است (ضىل .)4بِ دلیل عذم فعالیت ساهاًِ ّای باسضی ٍ تذاٍم ضشایط ًسبتاً پایذاس بش استاى ٍ
عذم ٍلَع باسشّای هَثش( جض چٌذ ساهاًِ هحذٍد) ،تواهی ضْشستاىّای استاى دسگیش خطىسالی وَتاُ هذت (َّاضٌاسی)
ضذُاًذ.

ضىل ()4

