تحلیل خطىسالی استاى اصفْاى ضْزیَرهاُ 1397

ادارُ ول َّاضٌاسی استاى اصفْاى
ادارُ تحمیمات َّاضٌاسی واربزدی

هِ
حلیل خطىسالی استاى اصفْاى تا پایاى ضْزیَرهاُ 1397
رمت
خطىسالی دراس هذت (ّیذرٍلَصیىی):
تحلیل ضاخص استاًذارد بارش -تبخیز ٍ تؼزق ( )SPEIدر دٍرُ  10سالِ تا پایاى ضْزیَرهاُ ،بیاًگز آى است وِ درجات
خفیف تا بسیارضذیذ

هساحت ضْزستاىّای استاى جش فزیذى(،)96.6

خطىسالی دراسهذت ،صذ در صذ

بَئیي ٍ

هیاًذضت( ٍ )89.5فزیذٍىضْز ( )73.8را دربزگزفتِ است .بخص سیادی اس هساحت ضْزستاىّای ضْزضا ،هباروِ ،سویزم،
دّالاى ،واضاى ،ضاّیيضْز ٍ هیوِ ٍ ًیش لسوتْایی اس ضْزستاىّای ًجفآباد ،اصفْاى ،گلپایگاى،فزیذٍىضْز ،تیزاى ٍ وزٍى،
آراى ٍ بیذگل ٍ خویٌی ضْز درگیز خطىسالی بسیار ضذیذ بَدُاًذ .صذ در صذ هساحت فالٍرجاى ٍ خَرٍبیاباًه ٍ ػوذُ
هساحت لٌجاى ٍ ًاییي ٍ ًَاحی هحذٍدی اس اردستاىً ،طٌش  ،بَییي ٍ هیاًذضت ٍ خَاًسار خطىسالی ضذیذ داضتِ اًذ .در
بخص ٍسیؼی اس ضْزستاى بزخَار ٍ بخص ّای ووتزی اس چادگاى ٍ فزیذى خطىسالی هتَسط لابل هطاّذُ هیباضذ.نمتز اس
یه درصذ استاى ( ضاهل هٌاطمی اس فزیذٍىضْز ،بَییي ٍ هیاًذضت ٍ فزیذى) در ضزایط ًزهال لزارداضتٌِاًذ .در هجوَع اس
لحاظ پزاوٌص هىاًی 99.4 ،درصذ هساحت استاى  ،درگیز خطىسالی دراسهذت (خفیف  5درصذ ،هتَسط  33.2درصذ،
ضذیذ  50.6درصذ ،بسیار ضذیذ  10.6درصذ) بَدُ ٍ تٌْا  0.6درصذ هساحت استاى در ٍضؼیت ًزهال هیباضذ ( اضىالٍ2 ،1
جذٍل ضوارُ  .)1با تَجِ بِ پزاوٌص جوؼیت در هٌاطك هختلف استاىً ،شدیه بِ صذ درصذ ( )99.8جوؼیت استاى درگیز
خطىسالی دراس هذت هی باضٌذ (جذٍل  .)2هیاًگیي ٍسًی بارش استاى 114هیلیهتزبَدُ وِ ًسبت بِ هیاًگیي دراسهذت 28
درصذ ٍ ًسبت بِ سال گذضتِ  14درصذ واّص داضتِ است .میاًگیى حسابی بارش سال آبی  96-97ایستگاُّای سیٌَپتیه
استاى ًیش  136.3میلی هتز است وِ ًسبت بِ هذت هطابِ در بلٌذهذت دٍرُ آهاری 25 ،درصذ واّص داضتِ است .در پایاى
سال سراػی  ،96-97هیشاى بارش در ایستگاُ وَّزًگ بِ ػٌَاى سزچطوِ ی سایٌذُ رٍد  764هیلیوتز بَدُ وِ ًسبت بِ
هیاًگیي بلٌذهذت  44درصذ واّص داضتِ است  .اس ًظز دمایی ًیش استاى اصفْاى در ضْزیَرهاُ با هیاًگیي دهای  25.5درجِ
بطَر ولی بز
ساًتیگزاد ،در همایسِ با دٍرُ هطابِ در بلٌذ هذت  2درجِ ٍ ًسبت بِ سال گذضتِ  2.3گزمتز بَدُ است ُ .
هبٌای ضاخص هذوَر در دٍرُ  10سالِّ ،وچٌاى ضزایط خطىسالی دراسهذت (ّیذرٍلَصیه) در استاى حىوفزها بَدُ ٍ
هیبایست هذیزیت هٌابغ آبی ّوچٌاى هَرد تَجِ لزار گیزد.

)SPEI (Standard Precipitation and Evapotranspiration Index
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خطىسالی هیاى هذت (وطاٍرسی):
بزرسی ًمطِ ّای خطىسالی یه سالِ در پایاى ضْزیَرهاُ  ،97تذاٍم ضزایط خطىسالی خفیف تا بسیار ضذیذ را در اوثز
هٌاطك استاى ًطاى هی دّذ .بخص جًَبی  ،غزبی ٍ ضزق استاى ضاهل ول ضْزستاى ّای سویزم ،دّالاى ،لٌجاى ،چادگاى ٍ
بخص ػوذُ ای اس ضْزستاىّای اصفْاى ،هباروِ ،تیزاى ٍوزٍى ،فزیذٍىضْز ،فزیذى  ،بَییي ٍ هیاى دضت ،خَرٍ بیاباًه ٍ
لسوتْایی اس ضْزستاى ًاییي  ،اردستاى ً ،جف آباد ٍ فالٍرجاى خطىسالی بسیار ضذیذ داضتِ اًذ .هٌاطمی اس ضْز ستاىّای
خَاًسار ،گلپایگاى ،آراىٍبیذگل ،واضاىً ،جف آباد ،فالٍرجاى ،خویٌیضْز ٍ ضاّیي ضْز ٍ هیوِ درگیز خطىسالی ضذیذ
بَدُاًذ .ضْزستاىّای بزخَار ٍ ًطٌش ًیش خطىسالی هتَسط داضتِاًذ .تٌْا در بخص هحذٍدی اس ضْزستاى ًطٌش ضزایط
ًزهال ٍجَد داضتِ است(ضىل  .)3لذا بِ رٍضٌی هیتَاى دیذ وِ در اوثز هٌاطك استاى ضزایط خطىسالی وطاٍرسی ّوچٌاى
حىوفزهاست.

ضىل ()3

خطىسالی وَتاُ هذت (َّاضٌاسی):
بز اساس ًمطِ ّای خطىسالی وَتاُ هذت سِهاِّ در پایاى ضْزیَرهاُ  ،هٌاطك تحت تاثیز خطىسالی بسیارضذیذ َّاضٌاسی
ًسبت بِ هاُ گذضتِ گستزش یافتِ است  .بِ جش بخطی اس هزوش ٍ ضزق استاى وِ درگیز خطىسالی ضذیذ بَدُ اًذ ،ولیِ
ضْزستاىّای سویزم ،دّالاى ،هباروِ ،لٌجاى ،تیزاى ٍ وزٍى ،چادگاى ،فزیذٍى ضْز ،فزیذى ،بَییي ٍ هیاى دضت ،گلپایگاى،
خَاًسارً ،جف آباد ،ضاّیي ضْز ٍ هیوِ ،واضاى ،آراى ٍ بیذگل ،اردستاى،

اصفْاى ،ضْزضا ،بزخَارً ،طٌش ،خَرٍبیاباًه،

خویٌیضْز ٍ فالٍرجاى در ضزایط خطىسالی بسیار ضذیذ لزار گزفتٌذ .بز بخص ػوذُ ی ضْزستاى ًاییي خطىسالی ضذیذ
حاون بَدُاست.

ضىل ()4

