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مطالب فهرست مطالبفهرست

تغييرات اقليمي در جهان•
ايران• در اقليمي تغييرات اقليمي در ايرانتغييرات
معرفي اجمالي شاخص هاي خشکسالي•
پايش خشکسالي استان  •
زمستان• و پاييز طي فصلي بيني ٩٠پيش  ٩٠پيش بيني فصلي طي پاييز و زمستان•
گرد و غبار و معرفي منابع توليد داخلي و خارجي آن  •
عوامل موثر در توليد گرد و غبار •



تغيير اقليم-الف 



اقليم تغيير با رابطه در موجود چالش هاي موجود در رابطه با تغيير اقليمچالشهاي

مديريت پايدار سياره در حال تغيير:1چالش
انرژي پايدار: 2چالش
امنيت غذايي                                          :3چالش
جنگل و مرتع پايدار                                          :  4چالش
ال5الش اك آ آب پاك و سالم    :5چالش
صنعت شيالت پايدار                                                  : 6چالش
زيستي:7چالش تنوع از پايدار برداري بهره و حفاظت حفاظت و بهره برداري پايدار از تنوع زيستي:7چالش
سالمتي و بهداشت: 8چالش 



 La Ninaخشکسالي همرا با شرايط افزايش  
نو اثرات آن بر پوشش گياهي و ديگر پديده ها مانند توفان گرد و خاک و شن و و ر ن و ي پ ر ي و ي ي ش پو بر ن ر و

کاهش پوشش گياهيگ

شن خاک د گ فان ت ش افزايش توفان گرد و خاک و شنافزا



يپايش تغييرات اقليمي در دهه  پ
گذشته ي هاي
ايران در ايراندر



روند کاهشي روزها و شب هاي سرد در اغلب  مناطق خاورميانه در 
١٩٧٠-٢٠٠٣و١٩۵٠-٢٠٠٣دوره  وور

کاهش روزهاي  سرد

کاهش شب هاي  
سرد

کاهش 

شب هاي  

سردد



در دما ن انگ م ماافزايش نكشور زم ه ك اخ مايش گ با اق انط در ها تگاه اي اكث در   در اكثر ايستگاه ها در انطباق با گرمايش  اخير كره زمين كشور ماافزايش ميانگين دما در

افزايش معني دار دماي 
انگ اكث حداقل، حداكثر و ميانگين اقل

دما  در اغلب   ايستگاههاي 
سينوپتيك كشورككش

كاهش معني دار دماي شبانه 
ا گا ا اغل روزي اغلب در ايستگاههاي ز

سينوپتيك كشور



افزايش 
حداقل ي بيشينه

افزايش کمينه ي
لحداکثر ي ي   بي ر

افزايش کمينه ي
حداقل

کاهش شب هاي
سرد

کاهش روزهاي  افزايش شب هاي
سردگ گرم



  نوسانات زياد در دماي
بارش زانه رر کش در در کشور روزانه و بارش

 تغيير در الگوهاي بارش
مانند تغيير در نوع، ميزان  
آن ع ق خها و تاريخ هاي وقوع  آنتا

    افزايش بارش هاي
شديد  



بعضي آثار تغيير اقليم در ايران
آاهش اليه اوزن و افزايش اليه 

اوزن سطحي
بيماريهاي پوستي، مشكالت بينايي

فا ط ظ ا ا اا ا اال ظ اگ ا ا امواج هجومي دريا نظير طوفان
گونو

بيماريهاي واگير نظير ماالريا و وبا

شديد سرماي و آنبرف از ناشي ميرهاي و مرگ ي ي  ر نبر و  ز  ي  ي  ير ر و 

از بين رفتن گونه هاي گياهي و –سوء تغذيه ، افت آيفيت خشكسالي
جانوري

بيماريهاي تنفسي ، ريوي و قلبيآلودگي هوا

فقدان آب بهداشتي و شيوع بيماريهاي ميكروبي، انگلي و سيل
يويروسي ويرو

حمله ملخ و طغيان آفات - آاهش نرخ زاد و ولدتنش هاي گرمايي

بيماريهاي تنفسي، مشكالت بينايي ، افزايش حوادث جاده ايطوفان شن و گرد و خاك



سالمتي و تغييرات اقليميسالمتي و تغييرات اقليمي
تأثيرات سالمت شاخصهاي سالمت منطقه آلوده اقليم

بيماريهاي مربوط به دما• چرخه هاي زيست شناسي •
و محيط زيست طبيعي بوم زيست

قليم
قليم

بيماريهاي دامي مشترك با •
انسان

مسموميت هاي غذايي ، آبي و •

كيفيت و در دسترس بودن •
آب

بهداشت شخصي•

زيست بوم
طبيعي هشدار

تغيير اق
يتغيير اق ي

روده اي

بيماريهاي مزمن تنفسي•

ي به
شرايط محيط كار•
پزشكي/ خدمات بهداشتي •

زيست بوم 
ساختاري حوادث غيرمترقبه

سرطان هاي شايع و اشعه  •
ماورا بنفش

بيماريهاي مزمن رواني و•

محيط اجتماعي•
الگوي بيماري در مناطق •

بومي
محيط اجتماعي

تغييرات تدريجي 
چرخه آب و هوا

بهداشت ايمني آمار بهداشت و •
جمعيت 



افزايش ميانگين دماهاي جهاني از زمان سريعتر است

گ لل سال اخير 12سال گرم در11
1995-2006

Period      Rate

100   0.0740.018
50    0.1280.026

Years  /decade



2010- 2039تغييرات الگوي بارش ماهانه استان در دوره 
Station-averaged monthly rainfall over North-East of Iran, during climatology and future
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  درصد افزايش مي يابد،درصد افزايش مي يابد،5555اگر چه بارش هاي تابستانه اين منطقه قابل مالحظه نيست اما در دوره آتي حدود اگر چه بارش هاي تابستانه اين منطقه قابل مالحظه نيست اما در دوره آتي حدود

،بارش هاي فصول سرد كاهش مي يابد،بارش هاي فصول سرد كاهش مي يابد

بارش هاي فصل سرد   به سمت اواخر اين فصل يا اوايل بهار جابجا مي شودبارش هاي فصل سرد   به سمت اواخر اين فصل يا اوايل بهار جابجا مي شود..



2010- 2039تغييرات الگوي بارشهاي سنگين  استان در دوره 
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حد آستانه ي بارش هاي سنگينحد آستانه ي بارش هاي سنگينHR HR و بارش هاي خيلي سنگينو بارش هاي خيلي سنگينXRXRدرصد افزايش مي يابددرصد افزايش مي يابد4343وو6565به ترتيببه ترتيب

  حد اقل در يكي از حد اقل در يكي از ( ( سال است  سال است    1010و خيلي سنگين با دوره ي برگشت و خيلي سنگين با دوره ي برگشت   55بارش سنگين بارش با دوره ي برگشت بارش سنگين بارش با دوره ي برگشت
))ايستگاههاي مورد مطالعهايستگاههاي مورد مطالعه              



ميالدي نسبت به دوره آماري 2039تا  2010تغييرات دماي كشور طي دوره 
MAGIC)دل( SCENGEN MAGIC SCENGEN)مدل (



دماافزايشميانگين دماافزايش ميانگين

افزايش   c 5/0دماي كشورمان بطور ميانگين  2039تا  2010در دوره -1
ا تان ز اي د ش افزا كه د د/c7ا اهد خ خواهد بود،c7/0مي يابد كه افزايش دماي زمستانها

  5/4تا  3ميانگين دماي كشورمان بين ) ميالدي 2100(تا آخر قرن حاضر -2
درجه سانتيگراد افزايش مي يابد،

ا3 ل ط كاهش ا ا ز خ ا ش ا اف افزايش دما، بخصوص در زمستانها، موجب كاهش طول دوره سرما و-3
گياهان نظير   (Cooling degree days)عدم برآورد نياز سرمايي 

مي گردد، لذا عملكرد آنها كاهش مي يابد،...زعفران، پسته و
خاتمه زود هنگام سرماي زمستانه موجب گلدهي زودرس، ضمن كاهش-4

عملكرد محصوالت زراعي و باغي و عمدتاً خطرپذيري سرمازدگي را  
يافزايش مي دهد، ش ز

تغيير يافته و(Agro climate zoning)پهنه هاي اقليم كشاورزي-5
محصوالتي كه ساليان سال براي مناطق خاصي مساعد بوده و كاشت مي  

وشدند، بتدريج در زيستگاه هميشگي خود غير قابل كشت خواهند شد، بل ير و ي ي زي ر ريج ب
بعبارتي كشتها عمدتاً متمايل به سمت كشت محصوالت گرمسيري خواهند  

شد،  



زمين-6 كره مختلف مناطق در اقليمي ديدگاه از آسايشزندگي ضريب ضريب آسايش زندگي از ديدگاه اقليمي در مناطق مختلف كره زمين  6
تغيير مي كند،

برخي بيماريهاي خاص مناطق گرمسيري در انسان، حيوان و گياهان طغيان  -7
افتد خاط ه ا ان ان ت ال كل ط ند ا مي نمايند و بطور كلي سالمتي انسانها به مخاطره مي افتد،ن

تغيير  ...) گرم و خشك، نيمه مرطوب، سرد و خشك (پهنه هاي اقليمي رايج -8
مي يابند،

ا9 ك گ ف ا ش ا ش كا ا ش ا اف افزايش دما موجب كاهش بارش هاي برف مي گردد كه اين موضوع  -9
موجب عدم تغذيه مناسب منابع آبهاي زيرزميني در مناطق كوهستاني كه  

عمدتاً ناشي از ذوب تدريجي برف ها مي باشد، مي گردد،
.افزايش دما موجب اثرات سوء بر رشد و عملكرد گياهان مي گردد-10



افزايش پديده هاي حد اقليمي

مهمترين مشخصه اقليم آينده تغييرات شديد آن است، بطوريكه - 1
پديده هاي حدي اقليمي نظير توفان، تگرگ، سرما و گرماهاي شديد و 
يابند م افزايش آماري دوره به نسبت و خشكسال سيل مترقبه، غير مترقبه، سيل خشكسالي و نسبت به دوره آماري افزايش مي يابندغير

ممكن است در برخي مناطق ميانگين اقليمي دهه هاي آتي با ميانگين - 2
ردوره آماري مساوي باشند اما تغييرات آن نسبت به دوره آماري بيشتر  بي ري ور ب ب ن يير ب وي ري ور

است

شدر حال حاضر مراكز مهم پيش بيني هاي فصلي در حال ارتقاء پيش -3 پ ي ي ش پ هم ز ر ر
بيني هاي ميانگين فصلي به سمت پيش بيني پديده هاي حدي اقليمي در 

بستر فصول هستند،



جابجايي و تغيير رژيم بارش

ببر اساس مطالعات بعمل آمده برروي مناطق شمال شرق كشور، رژيم بارش اين منطقه به-1 ين رش ب رژيم ور رق ل ق برروي ل ب س بر
سمت انتهاي فصل بارش جابجا مي شود، بطوريكه بارش هاي پاييزه با تأخير آغاز شده ، ميزان 

بارش آن كاهش ولي در عوض بارش هاي فصل سرد و اوايل بهار جابجا مي شوند،

در برخي مناطق بارش هاي تابستانه افزايش مي يابند- 2



ي:خشكسالي 
.مرگ تدريجي طبيعت ناميده مي شود-

باشد م عت خاموشط اغ چ و خزنده پديده .پديده خزنده و چراغ خاموش طبيعت مي باشد-
.يك پديده طبيعي غير ساختاري است-
.يك پديده نادر و تصادفي نيست - 

دانش ه ه ت ا ال خشك از ناش اقل ل ا آثا آثارعوامل اقليمي ناشي از خشكسالي با توجه به دانش و -
تكنولوژي موجود هر كشور درحد مقبولي قابل پيش

.بيني است



يابعاد مختلف رخداد پديده خشكسالي پ
) آاهش بارندگي ( آاهش اهميت رخداد طبيعي 

آب / افزايش اهميت مديريت منابع طبيعي 

ال خشك ال خشكسالي خشك
هواشناسي

خشكسالي
آشاورزي

خشكسالي
هيدرولوژيكي

خشكسالي

ياقتصادي و ي
اجتماعي

 دوره زماني رخداد



خشكسالينمايه ارزيابي خشكسالينمايههاي ارزيابي هاي ارزيابي خشكسالينمايههاي ارزيابي خشكسالينمايههاي

بــارندگــي نرمال از )PN(درصد )PN(درصد از نرمال بــارندگــي
)SPI(شده استـانــداردبارش

)CMI( نمايه رطوبت محصــــول                    
)RDI(نمايه خشكسالي احيايـــي
ط آ تا ه ا )SWSI(ن )SWSI(نمايه تاميـن  آب سطحـي

پالمر خشكسال شدت )SDPI(نمايه )SDPI(نمايه شدت خشكسالي پالمر
)KBDI(نمايه كيــچ و بــايرام  م چ



رشاخص هاي متداول پايش خشكسالي در ايران و جهان ي ش پ ص
تحليل اقليمي منطقه(RCA)
(SPI)  شاخص بارش استاندارد شده(SPI)
نرمال (PN)شاخصدرصد  شاخص درصد نرمال(PN)
شاخص دهك هاDeciles
شاخص پالمر(PDSI, PHDI, CMI)
ط آ ذخ (SWSI)شاخ شاخص ذخيره آب سطحي(SWSI)
شاخص هاي گياهي(NDVI, VCI, SVI) ي ي ص
  ... و
ك ال ك ا ك ا شاخص تركيبي پايش خشكسالي ويژه كشور



خشکسال کليدي ها نشانه و عالئم و نشانه ها کليدي خشکساليعالئم

شقل ...)بارش ، دما و(پارامترهاي اقليم•
آبي• ذخاير و منابع و ذخاير آبيمنابع
رطوبت خاک•
آبهاي زير زميني•
گياه• پوشش پوشش گياهي•
يپيش بيني• پ



طبقه بندي خشكسالي  در برخي آشورها
 استراليا ، امريكا نظير پيشرفته هاي آشور در خشكسالي پايش بندي طبقه•

ا اتا SPIنظختلفاشاخاث

ي ي ي

,SPIنظير مختلفيهايشاخصمجموعه اثراتاساسبر...ووچين
CPC،USGSمحاسبه ... و )ها صدك( ترآيبي هاي شاخص .پالمر  و 

دستمسئولين،اختياردرآنجداولونقشههفتگيصورتبهوشودمي  دستمسئولين، اختياردرآنجداولونقشه هفتگيصورتبهوشودمي
.گيرد مي قرار مردم و آاران اندر

.شودميبنديتقسيمدرجه۵بهبنديطبقهايناساسبرخشكسالي• ي بينسبري ييمرجبب .و يب

D0D1D2D3D4 D0D1D2D3D4

ضعيف متوسطخشكسال شديدخشكسال خيلخشكسال استثنايخشكسال خشكسال خشكسالي خيلي خشكسالي شديدخشكسالي متوسطخشكسالي ضعيف
شديد

خشكسالي استثنايي



شاخص 
پوشش شاخص  درصد جريان رطوبت مدل پوشش  شاخص
گياهي  

ماهواره 
اي

بارش
استاندارد 
شده

درصد 
بارش 
نرمال

جريان
سطحي هفتگي 

)درصد(

مدل رطوبت
خاک 

)درصد(

شاخص
خشکسالي  
پالمر

اثرات احتمالي توصيف
ويژگيها نوع

:  ورود به خشکسالي  •
و مدت کوتاه خشکسالي

خشک 
غير

۴۵٣۶ تا  -۵.٠ ٧۵%  <
٣براي ٣٠٢١ ٣٠٢١ تا   -١

خشکسالي کوتاه مدت و
کاهش کشت، رشد محصوالت  

و يا مراتع، ريسک آتش  
سوزي بيشتر

غير
عادي

D0۴۵-٣۶ ٠.٧-   ٣براي 
ماه

٢١-٣٠ ٢١-٣٠ ١.٩- کمبود آب  : پايان خشکسالي  •
در برخي موارد، مراتع و  

محصوالت بطور کامل دوباره 
شوند نم ترميم

D0

.ترميم نمي شوند

برخي خسارات به مراتع و  
آتش باالي احتمال محصوالت،

خشکسالي 
متوسط

٣۵-٢۶ تا  -٠.٨
١.٢-

٧٠%  <
  ٣براي 
ماه ١١-٢٠ ١١-٢٠ تا  -٢.٠

٢.٩-

محصوالت، احتمال باالي آتش
سوزي، کاهش جريان 

رودخانه، کاهش آب سدها و  
چاهها، گسترش کمبود آب،  

و

D1. .
درخواست کاهش مصرف

داوطلبانه آب



شاخص 
پوشش 

شاخص 
بارش درصد 

بارش
جريان   

سطحي
مدل 
رطوبت شاخص 

ال خشك ال ت ا ات اث توصيف ع شن پو
گياهي 
ماهواره اي

ش
استاندارد
شده

بارش 
نرمال

ي
هفتگي

)درصد(

و
خاك

)درصد(
خشكسالي
پالمر

اثرات احتمالي ويژگيها نوع

2516 تا-1.3 65%< 
ماه6براي 106 106 تا -3.0

احتمال از بين رفتن مراتع، 
احتمال بسيار زياد آتش 

سوزي، عمومي شدن
آ

خشكسالي
D225-16 1.5- ماه 6براي  10-6 10-6 3.9- كمبود آب، اجباري شدن

محدوديتهاي مصرف آب
شديد D2

15-6 تا   -1.6
1 9

60%< 
ماه 6براي  5-3 5-3 تا   -4.0

4 9

از بين رفتن عمده
محصوالت و مراتع، خطر 
آتش سوزي بسيار شديد، 

و گسترده آب كمبود
خشكسالي  
شديد بسيار D31.9- 4.9- كمبود آب گسترده و

محدوديتهاي گسترده
بسيار شديد

مراتع به سابقه بي خسارات

5 -1 يا   -2.0
ت ك

65%< 
 12براي 
ماه 2-0 2-0 يا   -5.0

ت ك

خسارات بي سابقه به مراتع
و محصوالت، آتش 

سوزيهاي بي سابقه، كمبود 
آب در سدها، جريانهاي خشكسالي  

تثنا ا D4كمتر ماه كمتر رودخانه ها و چاه ها و
اضطراري بودن وضعيت

استثنايي



طبقه بندي شدت خشكسالي



ساختار كلي  تحليل خشكسالي مبتني  
::

شاخصهاي خشكسالي •
مدل هاي پيش بيني اقليمي•

آ  محصول-مدلهاي آب و هوا  •
رطوبتخاك• و آب بيالن مدلهاي مدلهاي بيالن آب و رطوبت خاك  •
و پهنه بنديو  سنجش از دور  • بوش پ



   
يبراي بيان خشکسالي يک منطقه تنها اطالعات

هواشناسي کافي نيست و عالوه بر خشکسالي  
ژ ل د ه ال خشک اشنا هواشناسي ، خشکسالي هيدرولوژي و ه

شود بررسي است الزم نيز .کشاورزي و ي  زم  برر يز  .ورزي 



اهداف و برنامه هاي هواشناسي در خصوص خشكسالي  

ال خشک آگا ش ا ش ش ا ا طال ل آز ل تشكيل مرآز ملي مطالعات پايش، هشدار و پيش آگاهي خشکساليتشك
پايش و مانيتورينگ وضعيت خشكسالي هواشناسي 

ات اطال ان ا ا گا ا ان ز ان ساماندهي و بروزرساني پايگاه داده هاي ديدباني ، اطالعات وا
محصوالت مرتبط

خال تا نظ ه ان ا تگا ا كه ش تقا ا ز تجهيز و ارتقاي شبكه ايستگاه هاي ديدباني به منظور تامين خالءت
هاي اطالعاتي  

ت نظ ه ط ت الت ات اطال ا ا پردازش داده ها ، اطالعات و محصوالت مرتبط به منظور تعيينازش
شاخص ها 



اهداف و برنامه هاي هواشناسي در خصوص خشكسالي  
  پايش بهنگام و مستمر خشكسالي با استفاده از امكانات و

مخابراتي بسترهاي مخابراتيبسترهاي
 توليد و صدور پيش بيني و پيش آگاهي هاي بموقع

ال خشكساليخشك
خشكسالي تخصصي و عمومي هشدارهاي صدور  ي ي  ي و  و ي  ر ور 
  اطالع رساني و ارائه خدمات عمومي هواشناسي در

ه گ ها انه ق ط از ال خشك ا طه رابطه با خشكسالي از طريق رسانه هاي گروهيا
يمطالعه و بررسي مدلهاي عددي پيش بيني اقليمي و ي پ ي ي ي

انتخاب مدل بهينه براي مناطق مختلف استان  



ناقدام نصب ايستگاه تمام خودكاراندازه گيري رطوبت خاك در استان ر وبت ر يري ز ر و م ي ب م

لمهمترين عامل   ن ر
در پايش
خشكسالي



ز 90پيش بيني بارش طي پاييز پ ي ش ي ش پ

مجموع بارش كل استان نسبت به مقدار بلند مدت در طي فصل -1
پاييز متمايل به كمتر  از نرمال خواهد بود كه با تاخير  زماني آغاز 

عمده بارش ها از نيمه دوم آبان ماه به بعد شروع مي  شده بطوريكه
. شود

با توجه به اينكه سيستم هاي بارشي در فصل پاييز اكثراّ ماهيت شمالي  
ربداشته انتظار مي رود بارش ها در نواحي شمال ، شمال غرب و غرب   رب ل ل ي و ش ي

.نسبت به بقيه نقاط استان موثر تر باشد
فريدون-داران–گلپايگان-خوانسار-نطنز-اردستان-كاشان فريدوندارانگلپايگانخوانسارنطنزاردستانكاشان

بقيه نقاط استان بارش كمتر از نرمال انتظار مي  شهربارش نرمال و 
.رود رو

  



 90عوامل مثبت در ايجاد بارش در نيمه دوم پاييز و زمستان 

عوامل دور پيوندي- 
)تضعيف جريانات النينا(-1•
فشاري-2• مناسب گراديان بعلت مديترانه در زائ AOسيكون AOسيكون زائي در مديترانه بعلت گراديان مناسب فشاري2
دردرياي سرخSSTافزايش نسبي دما-3•
در فاز منفيNAOشاخص نوسان اطلس شمالي-4•
بارشMJOنوسان-5• مناسب هاي فاز در  در فاز هاي مناسب بارش MJOنوسان-5



هوا آلودگي وضعيت بيني پيش ي هوا                و ي آ ي و پيش بي

  تحول و تغيير و  بارشي هاي سامانه بودن فعال به توجه با
بربارشورطوبت،بادوزش،ابرناکيشاملجودر  بربارش و رطوبت،بادوزش، ابرناکيشاملجودر

 باعث و بوديم روبرو پايدار کامًال جو که گذشته سال خالف
ع ندهادت دهاآال د زدگ تانا ز   زمستان و پاييزدرگرديدجوهاي آاليندهوموادتجمع
  رود مي انتظار و بوده کمتر پايدار مستمر شرايط امسال
طآ .نرسدخطرناکمقداربه جوهايهآاليندميزان



درصد نسبت به  37بارندگي نسبت به دوره آماري و % 34/ 7كاهش
ل ق ال دوره مشابه سال قبلشا

كاهش بارش نسبت به بلند مدت و سال گذشته در تمامي ايستگاهها

بارش در منابع آبي استان و نقاط %30-25كاهش وش ن بي بع ر رش ب
باال دست 

هيچ ذخيره برف مناسب در سرچشمه ها آبي
.استان و نقاط باالدست وجود ندارد

درجه سانتي گراد2تا 5/1افزايش نسبي دما بين 
ا تا ا ا ك ق ش ال ش 9اطق 90در مناطق شمال ، شرق و مركز استان در تابستان



مدت بلند نسبت بارش کاهش بارش نسبت بلند مدت کاهش

درصد ٧/٣٢مورچه خورت •آ
درصد ۵/٢۴فريدونشهر•

درصد۶/۵٧نجف آباد•
درصد٨/۵۶خور و بيابانک•

درصد ٣/٢٠خوانسار •
درصد٧/١٨داران•

درصد ٢/۵۶شرق اصفهان•
شهر• درصد ٧/١٨داران•درصد٩/۵٣زرين

درصد ٣/١٠اردستان •
ط

درصد٩/۵٣زرين شهر•
درصد ۶/۴٨کبوتر آباد •

درصد٨/١١نطنز•
درصد ٩/٩کاشان •

درصد٨/۴٨اصفهان•
درصد  ١/٣۵نايين •

درصد  ۶/١سميرم • درصد ٩/٣۴گلپايگان •



كمترين بارش دريافتي مربوط به شرق و مركز استان 



بيشترين كاهش بارندگي نسبت به سال گذشته در مركز  و جنوب غرب استان  



 بيشترين كاهش بارندگي مربوط به شرق و مركز استان



تا ا ال خشک وضعيت خشکسالي استانض
PDSIشاخص پالمر پ
هاي SPIشاخص SPIشاخص هاي
ک ت شاخص ترکيبيشاخ



پايش خشكسالي استان اصفهان 
ا 2از تا)89ش(1 تا) 89شهريور( 2010از سپتامبر   

)90ارديبهشت(2011مي )يبه(ي
با شاخص پالمر













پالمر شاخص از حاصله   نتايج حاصله از شاخص پالمر  نتايج

الپايشهاينقشهبهتوجهبا ازاصفهاناستانخشك  ازاصفهان استانخشكساليپايش هاينقشهبهتوجهبا
  شرايط كه دريافت توان مي 2011 مي تا 2010 سپتامبر
ال تانطدخشك غالا9داطا   غالبماه 9 دورهاينطياستان سطحدرخشكسالي
 قرارخشكساليشرايطتحتاستان عمدهقسمتوبوده
  4 دوره خشكساليوسعتوشدت لحاظبه.استداشته
بر  2011مي- آوريلماهدوو2010 دسامبر– سپتامبرماه يوريلووبرپ

.دهد مي نشان  را گير همه و شديدتر خشكسالي شرايط



ال خشك رس بررسي خشكسالي ب
استان هواشناسي استانهواشناسي

شاخص spiبا spiبا شاخص



.حال حاضر مناطق شرق ، مركز و جنوب استان در درجه آسيب پذيري بااليي از خشكسالي قرار گرفته اند•







ال خشك ت ش تق اظ ل از كل بطور كلي از لحاظ تقسيم بندي شدت خشكسالي بر روي ط
ي :توان گفت  استان از ديد گاه هواشناسي و آب شناسي مي ي ب و ي و ي ز نن و

حاد خشكسالي وضعيت در استان شرق شمال-1
شديدخشكساليدراستان جنوب،مركزوشرق-2
متوسط-3 خشكسال در جنوبغرب و غرب شمال، مناطق مناطق شمال، غرب و جنوب غرب در خشكسالي متوسط -3



بررسي خشكسالي هواشناسي استان
هاي شاخ از تفاده ا با با استفاده از شاخص هاي 

يبيتركيبي ر
خسارات  +هواشناسي (  

ز طكشا آ ش )كا )كاهش آب سطحي+كشاورزي
 



قسمت هايي
ك ق از شرق ، مركز و جنوبش

در آسيب پذيري باالئي قرار  
.دارند



منابع آب تامين كننده  
استان
ذ در آسيب پذيريآ

.باالئي قرار گرفته اند



تلفيقي از شاخص هاي هواشناسي ، 
نشان مي دهد كشاورزي و منابع آب 

استان اصفهان بويژه در مناطق شرق 
، مركز ، جنوب در آسيب پذيري 

آب -باالئي از از لحاظ هواشناسي ي و ز ز ي بب
.شناسي و كشاورزي قرار دارند



سنقشه تلفيقي آسيب پذيري خشكسالي بر اساس جنبه هاي  ر ي ر پ ي
هواشناسي، كشاورزي و آبشناسي طي سال زراعي  

استانهاي از قسمتهايي كه دهد مي نشان باشد مي جاري مي باشد نشان مي دهد كه قسمتهايي از استانهاي جاري
و چهار يزد، اصفهان، فارس، بوشهر، خراسان جنوبي

ار ق ي شديدت ي پذي آس ايط ش در اري بخت محال بختياري در شرايط آسيب پذيري شديدتري قرار محال
.  دارند



خه تا ي ا ا ز ال ش ا ه ي5/9/9قا ا آ دت لند دو د ه شا دت ا با مدت مشابه در دوره بلند مدت آماري5/9/90مقايسه بارش سال زراعي جاري تا مورخه 



زي كشاو خش ه د وا ات ا خ  شدت خسارات وارده به بخش كشاورزيشدت
ششدت وارد به بخش      ب ب ر و

كشاورزي با توجه به  
تسطح زير كشت   زير ح

درقسمت هاي مركز و 
جنوب ، اصفهان شرق اصفهان ، جنوبشرق

غرب و غرب استان كه  
كشاورزي فعاليت داراي فعاليت كشاورزيداراي
بوده ،از شدت آسيب  
برخور بيشتري پذيري بيشتري برخورپذيري

.دار هستند
سازمان:منبع بع

جهادكشاورزي



خشكسال تشديد علل تشديد خشكساليعلل
تغيير نوع بارش ها از حالت جامد به مايع•
 

تغيير فصول بارش و جابجائي زمان بارش هاي مناسب•
درجه سانتي گراد و افزايش ميزان تبخير5/1افزايش نسبي دما بيش از•
عدم ذخيره بارش مناسب در استان و نقاط باال دست•
كاهش شديد منابع آبي و سفر ه هاي زير زميني استان در اثر •

خشكسالهاي متوالي
صنعت  -كشاورزي(استفاده بي رويه از منابع آب در بخش هاي مختلف •

ز) كشا اض ا تخ و تخريب اراضي كشاورزي)
افزايش بي رويه جمعيت  •



ز  90پيش بيني بارش و دما طي پاييز  پ ي ش ي ش پ
بارش استان  در طي فصل پاييز متمايل به كمتر  از نرمال بوده با  - 1

ك ط ن ش آغاز ان ز اتاخ ا آ ن از ا ش ا عمده بارش ها از نيمه دوم آبان ماه تاخير  زماني آغاز شوند بطوريكه
در طي اين مدت كم بارشي در مناطق . به بعد شروع شد مي شود 

ا خ ش ا ا ا ن ا از ش ا ا ك غرب ، جنوب و مركزاستان بيشتر از ساير نواحي استان مشهود خواهد غ
.ولي شرايط بارش نسبت به پاييز گذشته مساعدتر استبود 

از لحاظ دمايي دماي نيمه غربي استان تا اوايل زمستان بيش از -2  
اما در بخش هاي شرقي دما متمايل به نرمال پيش بيني مي شود،

با توجه .نرمال و در برخي مناطق حتي مي تواند كمتر از نرمال باشد
.به اين شرايط بارش هاي پاييز عمدتاً بصورت باران خواهد بود



ش 90عوامل مثبت در ايجاد بارش در زمستان  ل و
عوامل دور پيوندي- 
)تضعيف جريانات النينا(-1•
فشاري-2• مناسب گراديان بعلت مديترانه در زائ AOسيكون AOسيكون زائي در مديترانه بعلت گراديان مناسب فشاري2
دردرياي سرخSSTافزايش نسبي دما-3•
در فاز منفيNAOشاخص نوسان اطلس شمالي-4•
بارشMJOنوسان-5• مناسب هاي فاز در  در فاز هاي مناسب بارش MJOنوسان-5



تان زم بارش بين 90پيش   90پيش بيني بارش زمستان
)اسفند–بهمن –دي(مجموع بارش طي ماههاي      ي ه م ي رش ب )بهمني(مجموع

درسطح استان در حد نرمال خواهد بود و  بارش هاي 
دي اواسط از بارشموثر عمده و شده شروع بعد به ماه به بعد شروع شده و عمده بارش موثر از اواسط ديماه

همچنين انتظار . در بهمن ماه و اسفند ماه خواهد بود 
بارشمي مناطقرود در جاري زمستان طي ها ها طي زمستان جاري در مناطق  رود بارشمي

.صورت برف باشد كوهستاني و سردسير استان به

الزم به ذكر است بارش هاي حاصله در فصل زمستان   
.در سطح استان را جبران نخواهد كردكمبود بارش



خشکسال مهم خاک(اثرات و )گرد )گرد و خاک (اثرات مهم خشکسالي
خشكسالي سال زراعي اخير به ايران محدود نبوده و كشورهاي

همسايه درخاورميانه بويژه كشورهاي واقع در غرب ايران راق
كمبود بارش  سبب . نيز به شدت تحت تاثير قرار داده است 

تاث تحت داً شد ات ژه نطقه اه گ شش كه د د گرديد كه پوشش گياهي منطقه بويژه مراتع شديدا تحت تاثير  گ
.قرار گيرند و رطوبت خاك كاهش يابد 

م ن خاك قدا بتخاك ط و اه گ شش پ كاهش با كاهش پوشش گياهي و رطوبت خاك ، مقدار خاك نرمبا
درمراتع ، زمين هاي زراعتي و     بيابان ها افزايش مي يابد كه 
دهد افزايشمي را باد وزش گردوخاكهنگام ايجاد پتانسيل ايجاد گردوخاك هنگام وزش باد را افزايش مي دهد پتانسيل

و همچنين آستانه سرعت باد موردنياز براي برخاستن 
آستانه برخاستن (دهدگردوخاك به هوا را كاهش مي ي ش ر و ب و ن(ر بر

متر برثانيه7تا6گردوخاك بر روي دشت عراق حدود
).محاسبه شده است



غبار و گرد هاي توفان با ارتباط در اصل سواالت اصلي در ارتباط با توفان هاي گرد و غبارسواالت

؟ ا گ ا ل شک ال ا اصوال نحوه تشکيل اين پديده چگونه است ؟

    پديده گرد و غبار چه تاثيراتي بر زندگي روزمره مردم
؟ باشد داشته تواند مي تواند داشته باشد ؟مي

آثا ا ا گ ا اذ ا ا ا گ چگونه مي توان با اتخاذ تدابير پيشگيرانه از آثار سوء
آن کاست ؟

٦٨



    

دارد• ار ق خشكجهان مه ن و خشك منطقه در ان .ايران در منطقه خشك و نيمه خشك جهان قرار دارد•اي
ت:در عرضهاي جغرافيايي كه ايران واقع شده است• ع و ن ير يي ي ر ج ي ه ر ر

به سبب شرايط جوي و اقليمي،  بيشترين و گسترده ترين    
.بيابانهاي جهان نيز در همان مناطق قرار گرفته است

ايران در منطقه اي است كه رخداد توفانهاي گردو خاك در•
ت ا اوان ف .آن فراوان استآن

٦٩



بر ايجاد پديده گرد و خاك  مؤثرعوامل 

:وضعيت زمين 
خاک رطوبت و جنس و رطوبت خاکجنس

پوشش گياهي 
تان ه ک تاثير کوهستانتاث

ط ا ش
مهار آب هاي 

:سطح

:شرايط جوي 
خشکسالي 

مساعد هاي زمينه وجود :سطحي
ايجاد سد

دخانه اف ان

وجود زمينه هاي مساعد
وزش باد هاي شديد روي بيابان 

حرکت صعودي هوا 
انحراف مسير رودخانه
برداشت بي رويه   

وجود جريان هاي فوقاني  

٧٠



منابعي خارجي كه بيشترين توليد گرد و خاك 
ند .دارنددا



))و برون مرزيو برون مرزيدروندرون((شناخت منابع انتشار
 جنوب  در مناطق وسيعي از جهان از جمله نواحي گرد و خاك پديده

، شمال يكاي ام ب غ جنوب آسيا، ق ش جنوب آسيا، ب غرب آسيا، جنوب شرق آسيا، جنوب غرب امريكاي شمالي،غ
. به فراواني ديده مي شود... و  شمال آفريقا

اردنشرق كويت،سوريه،عراق،روي ميانهخاورتوفانهايبيشتر  
 بخشكه شود ميايجادعربستانجزيره شبهشمالازبخشهاييو

 كهآمده در حركتبهايرانسويبهآنها غباروگردازتوجهيقابل
ك   راغرب جنوبدرواقعاستانهايبويژهكشورغربينيمهازوسيعيمناطق

.گيردميبردر
شدهايجاد افغانستانغربينواحيدراغلب كهشنتوفانهايهمچنين  
.دهند ميقرارتأثيرتحتراكشور شرقيجنوبوشرقينواحيو
٧٢



نقاط منشاء در شكل گيري طوفان گرد و خاك
خا در منابع خارجينا

٧٣٧٣



تقسيم بندي انواع پديده هاي خاكي از نظر اندازه ذرات

ذرات  (ميكرون 500ذرات بزرگتر از - 1
به سبب وزني كه دارند بدون)شن ين

كمترين تماس بر روي سطح غلت
.خورده يا مي لغزند

بين2 محدوده در كه ريزتر ذرات ذرات ريزتر كه در محدوده بين        -2
) سيلت(ميكرون هستند) 70تا 500( 

در مد جهش و جست و خيز انتقال
مي يابندا

ميكرون  70تا20ذرات معلق از - 3 
ريز(كوچكتر بندي دانه با )سيلت )سيلت با دانه بندي ريز(كوچكتر

ميكرون كه  20ذرات كوچكتر از - 4
گرد و غبار معموال در اين اندازه مي

ل ل ا ذ ا باشند اين ذرات معلق به علتاش
جريان ) تربوالنسي(طبيعت متالطم 

.هوا در باال نگه داشته مي شوند و مي ب ر و



ي  اندازه ذرات معلق و نحوه اندازه گيري



از حاصله غبار و گرد و غبار حاصله ازگرد
منابع خارجي در 

ا ان جهت  جريانهايت
غربي بوده و بسته

به نوع آن مي
وتواند تا مسافت
طوالني توسط
هاي جريان هايجريان

فوقاني حمل  
ند .شوندش



منابع داخلي در توليد گرد و خاك در استان 

رگرد و خاك توليد شده در اثر منابع داخلي بيشتر در ر بي ي بع ر ر ي و و ر
.محل هاي  توليد گرد و خاك موثر بوده است



اقدامات هواشناسي در
ا غ د گ د د ت مديريت پديده گرد و غبارد

وغبار-١ گرد وضعيت پايش و باني ديد ديد باني و پايش وضعيت گرد وغبار١

پيشرفته٢ تصاوير گيرنده نصب با غبار و گرد مانيتورينگ مانيتورينگ گرد و غبار با نصب گيرنده  تصاوير پيشرفته-٢
  MSGهواشناسي ماهواره اي 

ساعت قبل از وقوع با استفاده  ۴٨پيش بيني گرد و غبار حداقل  -٣
عددي هاي مدل هاي عدديمدل

٧٨



 سازيباروريدرانگيز برچالشموارد
ويونيزاسيون ابرها

به كار گيري دانش نامناسب

ر

ب ش يري ر ب
برنامه ريزي نادرست
ت ا ت ل ا كان ا خ ق ق ات ل طا د   عدم مطا لعات دقيق در خصوص امكان سنجي اوليه و تعيين سايت مورد

هدف  
گ   عدم استفاده از تجربه ديگر كشورها و عدم توجه به توصيه هاي سازمان

جهاني هواشناسي در اين خصوص
  عدم هماهنگي هاي الزم بين ارگانهاي مرتبط در اين خصوص
ين نبود تعهد ادامه كار توسط مسئولين و و ر ه بو
  تبلغيات غير علمي در اين خصوص
از ا ات ل ا ان از د ژ ا ز ا ا ان نگ گ چگونگي انجام ارزيابي پروژه بعد از انجام عمليات بارور سازي



انتخاب مكان براي اجراي پروژه بارش ، تابعي از موارد زير
) بر اساس دستور العمل سازمان جهاني(

مبايد اطالعات مناسب و كافي در مورد اقليم شناسي ابر، نظام خرد فيزيك ابر و  -١ م
اين اطالعات بايد براساس سامانه هاي جوي و . ديناميك ابر موجود باشد

.ابري منطقه مورد نظر بوده و قابل اجرا باشند

باشد-2 موجود منطقه در سنج باران از اي گسترده شبكه ها.بايد سنج باران اين اين باران سنج ها  . بايد شبكه گسترده اي از باران سنج در منطقه موجود باشد 2
اهميت وجود اين شبكه به اين  . سال باشند 20تا  10بايد داراي آماري حدود 

يدليل است كه ارزيابي آماري بستگي به پايداري رفتارهاي اقليم شناختي  يم ي ر ر ري ي پ ب ي ب ري بي رزي ت يل
.دارد



ادامه انتخاب مكان براي اجراي پروژه بارش،  
:تابعي از موارد زير مي باشد

ابرها بايد با فرضيه ها و روشهاي تعديل آب و هوا سازگاري داشته باشند،  )3
اشند از ا ل قا د ا ا ا گ ت دا ا ائ ا ن چنين ابرهائي بايد در .به عبارت ديگر، ابرها بايد قابل بارورسازي باشند

بسامدهاي كافي پديدار شوند تا بتوان پروژه را به صورت كامل به انجام  
.رساند ر

اين اطمينان بايد ايجاد شود كه آزمايشها براي دوره بلند مدت ادامه۴) ب) ور ي بر ه ي ز و يج ي ب ي ين
خواهند يافت تا نمونه هاي كاملي از ايجاد تعديل در تنوع طبيعي پديده 

مكان مورد مطالعه بايد كامالً در .هاي آب و هوائي منطقه بدست آيند
د گ ا ق ندان دانش ا .اختيار دانشمندان قرار گيرداخت

اشد)5 اش نا ا اخ ز د ا طال طكان ا ش ل از از جمله شرايط.مكان مورد مطالعه بايد زير ساختار مناسبي داشته باشد)5
.محيطي مناسب باشد



ادامه انتخاب مكان براي اجراي پروژه بارش،
:تابعي از موارد زير مي باشد

ا ا آ ا ا ق ك ا طق ا ا ا ا اجراي بارورسازي براي منطقه اي كه مقدار بارش آن زيادتر و ازا
يكنواختي بيش تري برخوردار باشد، نسبت به منطقه اي كه بارش كم  

.تري داشته و تغيير پذيري آن زيادتر است، مناسب تر خواهد بودآ

، ميلي متر دارند250مناطقي كه متوسط بارش ساالنه كم تر از
.براي انجام پروژه هاي بارورسازي مناسب نيستند ي ب زي رور ب ي پروژ م ج ي بر



بارش هاي داده بودن دسترس در دسترس بودن داده هاي بارشدر

د منا ز ت ا ها ن ان ا از كاف و منا كه يك شبكه مناسب و كافي از باران سنج ها با توزيع مناسبي دركش
و با) كيلومتر مربعي50000سايت(تمام منطقه مورد مطالعه

ل ك ك چگالي يكي در هر چند صد كيلومترگال

 سال و در دسترس باشند 20تا  10داده ها با سابقه ي بين .



بندي :جمع :جمع بندي

.در هر زمان و مكاني فرآيند باورسازي امكان پذير نمي باشد - 1
. هر نوع ابري قابليت بارش و بارورسازي ندارد-2
رامكان سنجي اوليه جهت انجام پروژه توسط كارشناسان  -3 و پروژ م ه ي و ي

.هواشناسي ضروري است
از-4 ، خشكسال نمودن برطرف جهت كشوري هيچ در كنون تا تا كنون در هيچ كشوري جهت برطرف نمودن خشكسالي، از   4

فرآيند  يونيزاسيون و بارورسازي ابرها مورد استفاده قرار نگرفته 
ت .استا



کالم آخر آنکه پرهيز و اجتناب از بالياي طبيعي غير ممکنو 
است

باشد مي دسترس در و ممكن طبيعي بالياي اثرات آاهش ي باما رس  ر  ن و  ي  بي ي  ي ر ب ش   



ا تشك با تشكر ازا
ا ش وجتوجه شما 

Thanks for Thanks for 
Your Your 

A iA iAttentionAttention


