گضاسش تحلیل خطىسالی استاى اصفْاى فشٍسدیيهاُ 1397

اداسُ ول َّاضٌاسی استاى اصفْاى
اداسُ تحمیمات َّاضٌاسی واسبشدی

حلیل خطىسالی استاى اصفْاى تا پایاى فشٍسدیيهاُ 1397
هْشمت
خطىسالی دساص هذت (ّیذسٍلَطیىی):
تحلیل ضاخص استاًذاسد باسش-تبخیش ٍ تؼشق ( 1)SPEIدس دٍسُ  10سالِ تا پایاى فشٍسدیيهاُ ،بیاًگش آى است وِ خطىسالی
دساصهذت با دسجات خفیف تا بسیاس ضذیذ دسولیِ ضْشستاىّای استاى ،بِجض بخص هحذٍدی اص غشب استاى حىوفشها
هیباضذٍ .لَع خطىسالی بسیاس ضذیذ دس

هٌاطكی اص ضْشستاىّای اصفْاى ،هباسوِ ،ضْشضا ،دّالاى ،سویشم ،واضاى،

ضاّیيضْش ٍ هیوِ ،گلپایگاى ،خویٌی ضْشً ،جف آباد ،فالٍسجاى ،تیشاى ٍ وشٍى ،آساى ٍ بیذگل ٍ فشیذٍىضْش لابل هطاّذُ
هیباضذ .صذ دسصذ هساحت ضْشستاى خَسٍبیاباًه ٍ بخصّای ػوذُ ای اص ضْشستاى ّای ًطٌضً ،اییي ،بشخَاس  ،لٌجاى ٍ
ًیض هٌاطمی اص خَاًساس  ،اسدستاى ٍ بَییي ٍ هیاًذضت دسگیش خطىسالی ضذیذ ٍ بخص ّای لابل تَجْی اص چادگاى ٍ فشیذى
دسگیش خطىسالی هتَسط هی باضٌذ .اص لحاظ پشاوٌص هىاًی،

 99.6دسصذ هساحت استاى  ،دسگیش خطىسالی دساصهذت

(خفیف 2.6دسصذ ،هتَسط  25.7دسصذ ،ضذیذ  55.9دسصذ ،بسیاس ضذیذ  15.4دسصذ) بَدُ ٍ تٌْا  0.4دسصذ هساحت استاى
اص لحاظ خطىسالی دساصهذت دس ٍضؼیت ًشهال هی باضذ ( اضىال ٍ2 ،1جذٍل ضواسُ  .)1با تَجِ بِ پشاوٌص جوؼیت دس
بطَسولی بش هبٌای
هٌاطك هختلف استاى 99.8 ،دسصذ اص جوؼیت استاى دسگیش خطىسالی دساص هذت هی باضٌذ (جذٍل ُ .)2
ضاخص هزوَس دس دٍسُ  10سالِ ،وواناى ضشایط خطىسالی دساصهذت (ّیذسٍلَطیه) دس استاى حىوفشها بَدُ ٍ با هیاًگیي
ٍصًی باسش  54.3هیلیهتش ،هیضاى باسش سال صساػی جاسی استاى ًسبت بِ دساصهذت  60دسصذ ٍ ًسبت بِ سال گزضتِ 47
دسصذ واّص داضتِ است وِ دس همایسِ با سایش استاىّای وطَس دس باصُ صهاًی هزوَس ،اصفْاى دس ستبِ ّفتن ونباسضی ًسبت
بِ بلٌذ هذت ٍ دس جایگاُ ًْن ًسبت بِ سال گزضتِ

لشاس گشفتِ است ّ .وچٌیي هیاًگیي حسابی باسش سال آبی جاسی

ایستگاُّای سیٌَپتیه استاى ًیض  65.6هیلیهتش است وِ ًسبت بِ هذت هصابِ دس بلٌذهذت دٍسُ آهاسی 59 ،دسصذ واّص
داضتِ است .اص ًظش دمایی ًیض استاى اصفْاى طی هاُ فشٍسدیي با هیاًگیي دهای  14.7دسجِ ساًتیگشاد ،دس همایسِ با دٍسُ
هطابِ دس بلٌذ هذت افضایص دهای  2.2دسجِ ٍ ًسبت بِ سال گزضتِ  1دسجِ سا تجشبِ وشد  .لزا ػلیسغن ٍلَع باسشّای
بْاسی دس سطح استاى ،بِ دلیل ػذم جبشاى ون باسضی پاییض ٍ صهستاى گزضتِ  ،وواواى هذیشیت هٌابغ آب ٍ اتخار بشًاهِّای
وٌتشل ٍ هصشف بْیٌِ آب ٍ اًشطی بایستی هَسد تَجِ لشاس گیشد.

)SPEI (Standard Precipitation and Evapotranspiration Index
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خطىسالی هیاى هذت (وطاٍسصی):
بشسسی ًمطِ ّای هشبَطِ بیاًگش آى است وِ دس پایاى فشٍسدیيهاُ ّ ،96وچٌاى ول استاى

تحت تاثیش خطىسالی بَدُ

بِطَسیوِ خطىسالی بسیاس ضذیذ بخص ػوذُای اص جٌَب ٍ بخصّای جضئی اص ضوال ٍ غشب استاى ٍ خطىسالی ضذیذً ،یوِ
غشبیًَ ،اس ضوالی ٍ ضشلی تشیي بخص استاى سا دس بشگشفتِ است ٍ دس هجوَع ولیِ ضْشستاىّای استاى دسگیش خطىسالی
وطاٍسصی با ضذت خفیف تا بسیاس ضذیذ ضذُاًذ .خطىسالی بسیاس ضذیذ ول ضْشستاى سویشم ،بخصّای ػوذُای اص ضْشضا،
دّالاى ،هباسوِ ٍ ًیض بخص ّایی اص ضْشستاى اصفْاى سا فشاگشفتِ است .خطىسالی ضذیذ وطاٍسصی دس ضْشستاى ّای لٌجاى،
فالٍسجاى ،تیشاى ٍ وشٍىً ،جفآباد ،خویٌی ضْش ،فشیذى ،بَییي ٍ هیاى دضت ،گلپایگاى ،خَاًساس ،فشیذٍى ضْش ،آساى ٍ
بیذگل ،خَسٍبیاباًه ،ضاّیيضْش ٍ هیوِ ٍ بشخَاس لابل هطاّذُ است .دس بخصّایی اص ًاییي ،اسدستاى ٍ ًطٌض ضشایط
خطىسالی هتَسط حاون بَدُ ٍ دس ٍالغ ّیچ هٌطمِ ای اص استاى ضشایط ًشهال یا تشسالی ًذاضتِ است (ضىل  .)3بٌابشایي
ػلیسغن ٍلَع باسش ّای بْاسی ،هیضاى باسش ّا بِگًَِای ًبَدُ است وِ ٍضؼیت سطَبتی خان ٍ
وطاٍسصی دس استاى سا بْبَد ببخطذ.

ضشایط خطىسالی

ضىل ()3

خطىسالی وَتاُ هذت (َّاضٌاسی):
بش اساس ًمطِ ّای خطىسالی وَتاُ هذت (َّاضٌاسی) ،ولیِ هٌاطك ٍ ضْشستاى ّای استاى دچاس خطىسالی با ضذت خفیف تا
ی
بسیاس ضذیذ هیباضٌذٍ .لَع خطىسالی َّاضٌاسی بسیاس ضذیذ دس بخصی اص ضْشستاى سویشم ،خطىسالی ضذیذ دس ًیوِ غشب
استاى اص جولِ خَاًساس،

فشیذى ،بَییي ٍ هیاى دضت ،چادگاى ،تیشاى ٍ وشٍى  ،گلپایگاى  ،فشیذٍى ضْش ٍ ضْشستاى ّای

خَسٍبیاباًه ،ضْشضا ،هباسوِ ،لٌجاى ،سویشم ،دّالاىً ،جفآباد  ،خویٌی ضْش ،فالٍسجاى ،اصفْاى ٍ ًاییي بٍِضَح لابل
هطاّذُ است .دس سایش هٌاطك اص جولِ اسدستاىً ،طٌض ،آساى ٍ بیذگل ،واضاى ،بشخَاس  ،ضاّیيضْش ٍ هیوِ ،خطىسالی هتَسط
ٍ خفیف ٍ تٌْا بخص هحذٍدی اص ضْشستاى ًطٌض ٍضؼیت ًشهال ٍجَد داضتِ است (ضىلٍ .)4لَع باسش ّای بْاسی دس
فشٍسدیيهاُ ًتَاًست خطىسالی وَتاُ هذت (َّاضٌاسی) سا وِ تواهی ضْشستاى ّای استاى سا دسگیش ًوَدُ است جبشاى
ًوایذ.

ضىل ()4

