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 چکیده

 
کاهش میلی متر  4/17در مدت مشابه  بوده است که نسبت به آمار بلند مدتمیلی متر  9/34برابر 1401ماه  آبانبارش کل استان در میانگین 

 .درصد بارش سال آبی کامل می باشد   8بیش از نیز ماه سال جاری  آبانبارش استان تا پایان درصد تامین .  یافته است

بوده است که در مقایسه با بلند و مربوط به شهرستان هلیالن درجه سلسیوس  0/8 برابر 1401ماه  آباناستان ایالم در  کمینهدمای کمترین 

که باز درجه سلسیوس از ایستگاه دهلران گزارش شده است  5/۲8حداکثر دما در این ماه با درجه سلسیوس گرمتر شده است. 3/1 مدت

درجه سلسیوس 7/19به 1401ماه  آبانمیانگین دمای استان طی . افزایش داشته استدرجه سلسیوس  6/1هم نسبت به بلند مدت مشابه 

 درجه افزایش را نشان می دهد. 8/1درجه سلسیوس بوده است 9/17که  ماه آبانبلند مدت میانگین رسیده است  که نسبت به 

شمال غربی گزارش گردیده است.باد غالب استان و با جهت  متر بر ثانیه ۲0به میزان  سرابله  از ایستگاه 1401سال  آبانباد استان در  بیشینه

 نیز شمالی می باشد .

کل استان ایالم درگیر خشکسالی بیانگر این است    SPEIماه با استفاده از شاخص  آبانمنتهی به  پهنه بندی خشکسالی هواشناسی سه ماه

 دره شهر و آبدانان این کمیت در حد نرمال دیده می شود .تنها در محدوده ی کوچکی از شهرستان های می باشد . 

بااا اسااتقرار جاات و ترااعیا پرارتفااا  جنااب حاااره ای و همچنااین کشاایده شاادن زبانااه هااای  1401در روزهااای ابتاادایی آبااان ماااه 

و تغ یاه کم فشار تاا جناوا اساتان شااهد باارش هاای رگبااری در ساایر نقااط اساتان باودیم. باا گا ر چنادین نااوه از غارا کشاور 

 رطوبتی مناسب در جنوا و شرق استان بارش های موثر کشاورزی گزارش شد.

 باارق  رعاادو و باااران رگبااار آنهااا شااامل هشاادار نااارنای صااادر گردیااد کااه غالااب 3هشاادار زرد و  3 تعااداد 1401در آبااان ماااه 

 معابر و... می باشد . لغزندگی رودها  خشکه و ها مسیل شدن سیالبی احتمال و موقتی شدید تا شدید نسبتا باد وزش

 هواشناسی کمیته جلسه در شرکت)کاربردی هواشناسی توسعه های فعالیت ,تهیه ی بولتن های استانی  خصوص در ها فعالیت عمده

ارسال جداول خسارات بطور فصلی ,ارسال توصیه های هواشناسی کشاورزی به سازمان (  ,آنالین بصورت  محورپدید ه  کشاورزی

تهیه پاورپوینت  , اری در سایت تهیه جدول دما و بارش ماهانه و بارگ , تهیه گزارشات برای مدیریت بحران , ,پژوهشی های طرح اجرای,

 .باشد میو گزارشات مورد نیاز مدیریت و ... جداول  ,ها 
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 1401 ماه آبان در استان بارش وضعیت بر تحلیلی

 

  سال گذشته و بلند مدتجدول اطالعات بارش استان و مقایسه با 

 
 مدت بلند و گذشته سال مشابه مدت با 1401 ماه آبان در استان بارش مقایسه: 1 جدول

 

 : استان بارش تحلیل و توصیف

کاهش نسبت به درصد  33 /3که استمیلی متر برای استان ثبت گردیده  9/34میانگین بارش  1401ماه  آباندر   (1)شماره جدول مطابق

درصد  3/5۲میلی متر ثبت گردیه است که  6/10در مدت مشابه سال آبی گ شته نیز میانگین بارش استان .نشان می دهد بلند مدت را

بیشترین بارش استان .  استگیر بارش مشهود مکاهش نسبت به بلند مدت را نشان می دهد.بنابراین در طول دو سال گ شته کاهش چش

در مرکز میلی متر و مربوط به شهرستان مهران می باشد .  3/1۲میلی متر و کمترین بارش در این ماه  6/77مربوط به شهرستان دره شهر با 

  . داردبلند مدت خود  درصد را نسبت به 50بیش از میلی متری را داشته ایم که کاهشی  ۲/۲9استان بارش 
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  درصد تأمین بارش سال آبی استان 

  

مدت بلند با ومقایسه 1140 ماه آبان ایالم در استان آبی سال بارش تامین درصد: 1 نمودار  

 

بوده است . شهرستان دره شهر با بیشترین  درصد 8بیش از مدت نسبت به بلند استان ایالم ماه سال جاری برای  آباندر درصد تامین بارش 

درصد می باشد. شهرستان مهران کمترین سهم  14و این میزان بیش از بارش بلند مدت را داشته است از  بارشی بیشتر ,سهم بارش دریافتی

 باشد. میدرصد  4کمتر از این میزان بارش را دارد و  تامین دریافتی درصد
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 بندی مجموع بارش استان پهنه 

 

  1401ماه آبان در تجمعی بارش بندی پهنه: 1 شکل

 

در نوار غربی استان و نواحی محدود و پراکنده بارش تامعی استان  ,(1)شکل 1401ماه  آبانبر اساس پهنه بندی بارش تامعی استان در

میلی متر می باشد . در نواری که از شمال تا جنوا استان کشیده شده و نواحی شرقی استان را نیز شامل می شود  ۲0ای از سایر نقاط تا 

مناطقی از شهرستان آبدانان و دره شهر بارش شامل  ,ن از استا محدودی میلی متر می باشد در منطقه ای 70تا  ۲0میزان بارش تامعی بین 

 میلی متر نیز می رسد . 100تا  70به بازه ی بین تامعی آبان در سال جاری 
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1401 ماه آبان در استان دمای وضعیت بر تحلیلی    

  استان و مقایسه با بلند مدت دمایجدول اطالعات 

مدت بلند با مقایسه و 1401 ماه آبان در استان دمای میانگین گانه سه متغیرهای اطالعات:  2 شماره جدول  

 

دمای میانگین شهرستانهای استان ایالم را نشان می دهد و مطابق با آن میانگین دمای میانگین کمینه و بیشینه و همچنین  (۲)جدول شماره

درجه   9/11 که مشابه مدت در استان مدت بلند کمینه مقایسه ی دمای میانگین با .درجه سلسیوس می باشد9/13استان کمینه دمای 

همچنین دمای میانگین بیشینه ثبت گردیده است.  جاری سال ماه آبان در کمینه میانگین دمای افزایش سلسیوس درجه ۲استسلسیوس 

نسبت به بلند مدت را نشان می دهد. دمای میانگین  افزایش درجه سلسیوس5/1می باشد که به میزان  4/۲5ماه سال جاری  آباناستان در 

بطور کلی در تمام کمیت های افزایش را مشاهده می نماییم. 8/1مدت درجه سلسیوس است که نسبت به بلند  7/19استان در این مدت

 درجه نسبت به سال گ شته و بلند مدت را شاهد هستیم  5/1موجود افزایشی بیش از 
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  مقایسه با بلندمدت دماهای حدی استان و 

 ماه آبان مطلق بیشینه دمای

سلسیوس( )درجه  

سلسیوس( )درجه 1401ماه آبان دمای مطلق بیشینه:  3 شماره جدول  

 1401سال  1400سال  بلند مدت

  

2/44 4/37 1/38 

 دهلران دهلران مهران

3/08/1396 ۲1/8/1400 04/8/1401 

 مهران

01/8/1401 

 

با دمای  های مهران و دهلران  استان ایالم مربوط به شهرستان 1401 ماه آبانگزارش شده در مطلق دمای بیشینه (3)مطابق با جدول شماره 

مربوط به  نیز بلند مدت در و درجه سلسیوس 4/37مربوط به شهرستان دهلران با  در سال گ شته پارامترمی باشد که این   1/38حداکثر 

 . رخ داده است 1396 سال آباندر  درجه سلسیوس ۲/44با دمای حداکثر  مهران شهرستان

ماه آبان مطلق کمینه دمای  

سلسیوس( )درجه  

(سلسیوس درجه)1401 ماه آبان دمای مطلق هکمین:  4  شماره جدول  

 بلندمدت 1400سال  1401سال 

3/3 

 ایالم

۲8/08/1401 

0/3 

 یالما

۲۲/08/1400 

8/5- 

 وانای

۲8/08/1380 

 

ای کمینه در مقایسه با سال گ شته و بلند مدت را نشان می دهد . دم 1401 آبانمقایسه دمای کمینه مطلق استان در  (4 )جدول شماره 

با مشابه و در بلند مدت  مربوط به شهرستان ایالم درجه سلسیوس 3 با در سال گ شته ,درجه سلسیوس 3/3 با مطلق استان در سال جاری

 . مربوط به شهرستان ایوان می باشد درجه سلسیوس -8/5
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 های استانبندی میانگین دمای شهرستانپهنه 

 

 1401ماه  آبان در استان دمای میانگین بندی پهنه: 2 شکل

 

در اغلب مناطق  درجه سلسیوس بوده است. 30تا  10ماه سال جاری بین  آباندمای میانگین استان در  (۲)بر اساس نقشه پهنه بندی شکل

درجه ثبت گردیده است.در همین مدت در نوار غربی استان که تا جنوا  ۲0تا  10دمایی بین  ,نواحی جنوبی ن وشمالی و مرکزی استا

 درجه را ثبت داشته ایم . 30تا  ۲0استان کشیده شده است دمایی بین 
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 بلندمدتهای استان نسبت به پهنه بندی اختالف میانگین دمای شهرستان 

 

1401 ماه آبان در مدت بلند به نسبت استان دمای میانگین اختالف بندی پهنه: 3 شکل  

 

میانگین دمای استان . را نشان می دهد  1401 ماه آبان در مدت بلند به نسبت استان دمای میانگین اختالف بندی پهنه (3)مطابق شکل 

این پهنه بندی درجه سلسیوس را داشته است . 5/۲تا  5/1افزایشی بین  استان نقاطبیشتر در  ,ماه سال جاری نسبت به بلند مدت  آباندر

بلند مدت سپری  نسبت به درجه سلسیوس  5/3تا 5/۲ افزایش دمایی و قسمت محدودی از جنوا استاندرناحیه مرکزی نشان می دهد که 

 کرده ایم .
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1401 ماه آبان طی استان در باد وقوع بر تحلیلی  

  های سینوپتیک استان باد در ایستگاهوضعیت سمت و سرعت 

 

1401ماه  آبان : وضعیت سمت و سرعت باد در ایستگاه های سینوپتیک استان در5دول ج  

 نام ایستگاه

 حداکثر باد باد غالب

 سمت 

 )جهت(

 درصد وقوع 

 در ماه

سمت 

 )درجه(

 سرعت

 ) m/s( 

 13 130 28 شرقی ایستگاه ایالم

آبدانانایستگاه   16 0 28 شرقی 

 19 110 17 جنوب شرقی ایستگاه ایوان

 20 310 28 شمال شرقی ایستگاه سرابله

 17 180 19 جنوب شرقی ایستگاه دره شهر

 7 60 18 شمالی ایستگاه دهلران

مهرانایستگاه   12 290 14 غربی 

 9 160 15 شمالی ایستگاه لومار

 11 130 29 شمالی ایستگاه ملکشاهی

 15 220 22 جنوبی ایستگاه بدره

 

 1401( جهت باد غالب در آبان ماه سال  ( در مرکز استان و ایستگاه فرودگاهی )ایستگاه ایالم5بر اساس جدول شماره )

درصد باد آرام بوده است.  1/۲درصد از کل باد وزیده شده در این ماه را شامل می شود . همچنین این ایستگاه دارای ۲8شرقی بوده که 

 متر بر ثانیه و سمت جنوا شرقی ثبت گردیده است . 13حداکثر سرعت باد در این ایستگاه 

درصد را به خود اختصاص داده است . باد آرام این ایستگاه  ۲8باد غالب در جهت شرقی بوده است و  ک آبداناندر ایستگاه سینوپتی

 متر بر ثانیه ثبت گردیده که سمت آن در جهت شمال بوده است . 16درصد می باشد و باد حدکثر آن  5/11

درصد  17شرقی ثبت گردیده است و درصد وقو  آن  جهت باد غالب در آبان ماه سال جاری جنوا در ایستگاه سینوپتیک ایوان

متر بر ثانیه می باشد که سمت آن جنوا شرقی  19درصد بوده است. حداکثرباد در این ایستگاه  1می باشد . باد آرام در این ایستگاه نیز 

 می باشد .
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درصد می باشد .  ۲8 بان ماه سال جاریجهت باد غالب شمال شرقی می باشد که درصد وقو  آن در آدر ایستگاه سینوپتیک سرابله 

 می باشد . غربی متر بر ثانیه بوده که سمت آن شمال ۲0درصد است. باد حداکثر آن  8/۲5همچنین درصد باد آرام در این ایستگاه 

صد در 19در این ایستگاه باد غالب در جهت جنوا شرقی ثبت گردیده است که درصد وقو  آن در ایستگاه سینوپتیک دره شهر 

متر  17درصد از باد وزیده شده در این ایستگاه را تشکیل می دهد. باد حداکثر این ایستگاه در آبان سال جاری  4/11می باشد و باد آرام 

 بر ثانیه بوده است و سمت آن جنوبی می باشد .

 شده وزیده باد کل از درصد 18که  بوده شمالی ,در این ایستگاه  1401آبان ماه   در غالب باد جهت در ایستگاه سینوپتیک دهلران

باد آرام در آبان . است شده ثبت شرقیشمال  و ثانیه بر متر 7ایستگاه  این در شده ثبت باد سرعت حداکثر. شود می شامل را ماه این در

 درصد را شامل می شود . 5/8سال جاری  

در صد از کل باد وزیده  14این ایستگاه  غربی بوده که باد غالب گزارش شده از  1401در آبان ماه در ایستگاه سینوپتیک مهران 

 شمال متر بر ثانیه بوده است که سمت آن 1۲درصد می باشد. حداکثر باد در این مدت  7/9شده را شامل می شود . باد آرام این ایستگاه 

 غربی ثبت گردیده است .

 در شده وزیده باد کل از درصد 15که  بوده شمالی ,در این ایستگاه  1401آبان ماه  در غالب باد جهتدر ایستگاه سینوپتیک لومار 

باد آرام در . است شده سمت جنوبی شرقی ثبت و ثانیه بر متر 9ایستگاه  این در شده ثبت باد سرعت حداکثر. شود می شامل را ماه این

 درصد را شامل می شود . 4/9آبان سال جاری  

درصد می باشد.   ۲9ایستگاه باد غالب در جهت شمالی ثبت گردیده است که درصد وقو  آن در این در ایستگاه خودکار ملکشاهی 

 8/۲1متر بر ثانیه بوده است و سمت آن جنوا شرقی می باشد .باد آرام نیز  11باد حداکثرثبت شده در این ایستگاه در آبان سال جاری 

 درصد از کل باد ها را شامل می شود.

 این در شده وزیده باد کل از درصد ۲۲که  بوده جنوبی ,در این ایستگاه  1401آبان ماه  در غالب باد جهت در ایستگاه خودکار بدره

 7/11است .باد آرام نیز شده سمت جنوا غربی ثبت و ثانیه بر متر 15ایستگاه  این در شده ثبت باد سرعت حداکثر. شود می شامل را ماه

 درصد از کل بادها را شامل می شود.
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 های سینوپتیک استان گلباد ایستگاه 

 

  

 نمهراایستگاه                                               ایستگاه ایالم                                                    

 

 ایستگاه آبدانان                                                  ایستگاه سرابله                                                

 

 

 

 آبدانان–سرابله  -ن امهر -فرودگاهی ایالم   سینوپتیک ایستگاه های  ایستگاههای گلباد:4شکل                              
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 دره شهر   ایستگاه                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دهلرانایستگاه                                  

  

 

 ایوان ایستگاه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 لومار ایستگاه                            

  

 

  ملکشاهی -لومار–دهلران  -ایستگاه های دره شهر سینوپتیک ایستگاههای گلباد:5شکل



1401-8شماره بولتن   
4011ماه آبان   

14 
 

 

 

 ایستگاه ملکشاهی ایستگاه بدره 

 
 
 
 

  

 

 

 
 

 ملکشاهی -ایستگاههای بدره  گلباد :6شکل
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 1401 ماه آبان در استان خشکسالی وضعیت بر تحلیلی

 

 بندی خشکسالی هواشناسی در سطح استان بر اساس شاخصپهنهSPEI   سه ماهه 

 

ماهه سه دوره  

 SPEI  بر اساس شاخص 1401ماه  آبان: پهنه بندی خشکسالی استان در 7شکل  
شاخص تبخیر تعرق بارندگی استاندارد شده می باشد .  ,را نمایش می دهد . این شاخص   SPEIپایش خشکسالی با شاخص  (7 )شکل

 ,ماه آبانمیزان تبخیر و تعرق نیز لحاظ می گردد . بر اساس این شکل پهنه بندی خشکسالی در دوره سه ماه منتهی به  , و عالوه بر بارش

ستان ایال شد م درگیر خشکسالیکل ا ستان خشکسالی .می با سایر نقاط ا ستان ایالم و ایوان و مناطق محدودی از  شهر سمت هایی  در ق

بسیار شدید دیده میشود.در منطقه ای شامل دره شهر و آبدانان این کمیت در حد نرمال بوده ولی در اغلب نقاط استان خشکسالی خفیا 

  تا شدید را مشاهده می کنیم .
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 1401 ماه آبان در استان سینوپتیکی تحلیل

 
 دهه اول آبان ماه

در ابتدای دهه با استقرار جت در غرا کشور و استقرار پر ارتفا  ضعیفی روی کشور عراق یک ناوه کم دامنه از غرا کشور گ ر کرد 

کشور و  که اثرات ضعیفی روی استان گ اشت و سبب بارش هایی در شمال استان و ارتفاعات شد. در این ایام با گ ر جت از غرا

وجود زبانه های کم فشار   به تدریج جریانات جنوا غربی شکل گرفت اما به دلیل عدم تغ یه رطوبتی  بارشی در سطح استان گزارش 

نات از غرا کشور و شکل گیری ناوه و زبانه های کم فشار و باال بودن شاخص های  140نشد. در اواخر دهه با گ ر جت با هسته تقریباً 

 ه تدریج بارش های رگباری در سطح استان رخ داد که میزان بارش در شرق و جنوا استان بیش تر بود.ناپایداری ب

 

 

 
 

 
 

 

 3/8/1401: الگوی فشاری تراز سطح زمین  9ل شک 3/8/1401میلی باری  500:الگوی ارتفاع ژئوپتانسیل تراز 8شکل

 

 

 دهه دوم آبان ماه

سیستم بارشی در سطح استان مستقر بود ابتدای این دهه نیز با بارش هایی همراه بود و تزریق رطوبتی در با توجه به اینکه در پایان دهه قبل 

میلی باری سبب گزارش بارش های مناسبی در سطح استان بویژه در مناطق شمالی استان شد. در ادامه این دهه با وجود گ ر  700تراز 

(  (9و  8)ب رطوبت بارش خاصی گزارش نشد. در روز هادهم آبان ماه ) شکل شمارهچندین ناوه از غرا کشور به دلیل تغ یه نامناس

 .گ ر ناوه ضعیفی از سطح استان و استقرار پرارتفا  و تقویت کم فشار سطح زمین در شمال استان بارش گزارش شد
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 دهه سوم آبان ماه

در ابتدای دهه سوم با توجه به شکل گیری و استقرار ناوه روی مدیترانه و افزایش شاخص های ناپایداری در روزهای بیست و یکم  و 

استان به حدی چشمگیر بود بیست و دوم بارش های رگباری و رعد و برق و تگرگ شکل گرفت که میزان بارش ها در شرق و جنوا 

که به عنوان بارش موثر برای کشاورزی در نظر گرفته شد. پس از آن با خروج ناوه از شرق استان  تا چند روز آسمان استان صاف و بدون 

ی سرخ و پدیده بود با تقویت نسبی کم فشار و تقویت ناوه در روز بیست و ششم و بیست و هفتم آبان و همچنین جریانات رطوبتی دریا

 مدیترانه سبب بارش های مطلوبی شد که باز هم در شرق استان نمود بیشتری داشتند.

  

 27/8/1401تا  26/8/1401 زمین سطح تراز فشاری الگوی: 13 شکل 27/8/1401تا 26/8/1401میلی باری  500:الگوی ارتفاع ژئوپتانسیل تراز 12شکل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 18/8/1401 زمین سطح تراز فشاری الگوی: 11 شکل 18/8/1401میلی باری  500ژئوپتانسیل تراز  :الگوی ارتفاع10شکل
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 1401 ماه آبان طی استان در جوی مخاطرات بر تحلیلی      
در استان 1014ماه  آبان هشدار و مخاطرات جوی در : نوع 6جدول شماره   

 

 شماره نوع هشدار تاریخ صدور زمان اعتبار نوع مخاطره/ اثر مخاطره

 (ساعت کیلومتربر 60 تا 35) شدید تا شدید نسبتا باد وزش

 ولی باشد نمی قوی بارشی پتانسیل نظر از سامانه این) برق رعدو احتمال و باران رگبار

 به آسیب دهد/ احتمال رخ ای نقطه های بارش تواند می ارتفاعات و نقاط برخی در

 است گ شته زیادی زمان مدت بارندگی آخرین از اینکه به توجه با سبک  های سازه

 جاده و معابر سطوح لغزندگی علته ب تردد در اختالل باعث تواند می بارش کم مقادیر

 شود ها

5/08/1401  

6/08/1401  

 

 1 هشدار زرد 4/08/1401

 سامانه بارش پتانسیل نظر از) برق رعدو و باران رگبار شدید  تا شدید نسبتا باد وزش 

ارتفاعات/  در چهارشنبه و شنبه سه طی ویژه به صاعقه احتمال  .(باشد نمی قوی فوق

 معابر لغزندگی احتمال سبک  تاسیسات به آسیب احتمال

8/08/1401 

11/08/1401 

 ۲ هشدار زرد 7/08/1401

تگرگ /  بارش احتمال موقتی  شدید تا شدید نسبتا باد وزش برق  رعدو و رگبار

 معابر  لغزندگی رودها  خشکه و ها مسیل شدن سیالبی احتمال و معابر آبگرفتگی

 صاعقه اصابت خطر

10/08/1401 

1۲/08/1401 

هشدار  10/08/1401

 نارنای

3 

 مستعد نواحی در   موقتی شدید تا شدید نسبتا باد وزش برق  رعدو و باران رگبار

 به تردد در اختالل ها  مسیل شدن سیالبی احتمال و معابر تگرگ / آبگرفتگی احتمال

 تاسیسات به آسیب احتمال صاعقه  اصابت خطر آن  از حاصل لغزندگی و بارش سبب

 موقتی باد وزش سبب به سبک

19/08/1401 

۲۲/08/1401 

 4 هشدار زرد 17/08/1401

 در صاعقه موقتی  شدید باد وزش تگرگ  ای  نقطه شدید گاهی برق رعدو و رگبار

 آبگرفتگی ای نقطه رگبارهای و ناپایداری های شاخص تقویت به توجه ارتفاعات/ با

 و معابر لغزندگی صاعقه  اصابت خطر رودها  خشکه و ها مسیل شدن سیالبی و معابر

 موقتی سبک های سازه به آسیب احتمال تردد  در اختالل

19/08/1401 

۲1/08/1401 

 

 هشدار 18/08/1401

 نارنای

5 

 

 تگرگ / آبگرفتگی مستعد نقاط در موقتی  شدید نسبتاً باد وزش برق  و رعد و رگبار

 های رودخانه طغیان احتمال رودها  خشکه و ها مسیل نشد سیالبی معابر  لغزندگی و

 های سازه به آسیب کوهستانی  های گردنه در کوه ریزش صاعقه  اصابت فصلی 

 سبک

۲5/08/1401 

۲6/08/1401 

 

هشدار  ۲3/08/1401

 نارنای

6 
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4011 ماه آبان طی استان کاربردی هواشناسی توسعه های فعالیت از گزارشی  

 و جلسات بحث توصیه های پدیده محور سازمان کشاورزی و بینی پیش دیسکاشن هفتگی جلسات در شرکت -

 به سازمان  ,های مشخص شده ارسال توصیه های هواشناسی کشاورزی استان به طور پیوسته در تاریخ -

 مربوط به گروه تحقیقاتماازی  آموزش های دوره در شرکت - 

 در موضوعات مورد درخواست اهگدانش لمیع تئهی راعا و ویانادانش به وییخ گپاس -

 شی استانپژوه جلسات در شرکت  -

 اری در سایت اداره کل ( )و بارگفصلنامه و سالنامه  ,ماهانه ,تهیه ی بولتن های استانی  -

 برنامه برای اجرای تهک در مرکز استان پیگیری -

 هواشناسی استاناری در سایت اداره کل  تهیه جدول دمایی و بارشی ماهانه و تحلیل آن و بارگ

 تهیه پاورپوینت ها و گزارشات مدیریت جهت ارائه و استفاده در جلسات  -

 تهیه گزارش و جداول و نمودار ها جهت مدیریت بحران استان -
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 پیوست

 

 قتیحق برابر: افسانه در آب کمبود طیدر شرا یاریآب تیریبهبود مد

 ۲018مه  ۲۲

 یآب کشاورز تیریمدمجله علمی  ری، سردبیپر سیکر دکتر

                                                                   برگردان آزاد: مجتبی اکرم

افسانه " انمایی ی  نادرست دچار کج فهمی یبه طور گسترده ا یاریو در حال توسعه  موضوعات مهم آب افتهیتوسعه  بیشتر کشورهای در

 ای شکل می گیرد؛غلط  یباورهااندازه ای است که بر پایه از  شیب یگ ار هیسرمانیز و این وضعیت  ماادله  اهیشوند. نت یم "یپرداز

 استی  سلیو تحل هیتازبخشیدن به بهبود  ی. براآوردخواهد  دیگری به بار  جیتکرار شود  نتا یکافبه اندازه  شیکه اگر آزمادیام نیا

را نشان  یزیچه چ یاریآا در بخش آب تیریمد بارهدر    و نه باورهای عوام که علمبراستی دید  دیها با یگ ار هیسرمانیز ها و  گزاری

با کمبود آا در بخش  رویارویی یدرباره چگونگ فاهمت وءو به سآبیاری وارد شده بخش  بهمقاله پنج افسانه را که  نیدهد. ا یم

.خواهد کرد یکند  بررس یکمک م یکشاورز

 

 نزدیک است.: بحران آا 1 افسانه

 یداریامروز ما از آستانه پا .است می ترسیدیم گ شته یاریآب در بحران آااینک چند دهه از زمانی که باید از موضو  نزدیک بودن 

اناام شده  می و همکاران  واداتوسط  ی کهجهانای است. مطالعه  ریدپ یتاد مقدار آااز  شیب آا یتقاضاو  ؛میفراتر رفته ا یکیزیف

 18بدان معناست که ما به طور متوسط به  نیا (.3و  ۲وابسته است ) ینیرزمیبه آا ز یاریآا آب مصرفدرصد از  18 گوید که نزدیک

 (.۲)میرا برقرار کن ینیرزمیز یو برداشت از سفره ها تغ یه نیتعادل ب مندیم تا بتوانیم تنهاازین اهانیگ یدرصد کاهش در آا مصرف

 5 نیب یاریآبدر آنها دهد که  یرا نشان م ییکشورها ریمتفاوت است. جدول ز اریبس این کمبود در مناطق مختلادرصد  یعیطب طور به

 دیبحران آا نادرست است. بانزدیکی به  یتمرکز روکه دهد  ینشان م جینتا (. 3)کند یم هیرا تخل ینیرزمیز درصد منابع آا  71تا 

 پیش خود را نشان داده است.مدتها  از که بحران پ یرفت

 

  بلکه کاهش ستین ندهیآا در آ یمحدود کردن مصرف اضاف یاریو چالش آب  مگرفته ایدر بحران آا قرار  پیش از این: ما 1 قتیحق

.است ینیرزمیز یسالمت به رودخانه ها و سفره هابازگرداندن تعادل و  یبرقرار یبرا کنونیمصرف 
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 .درک ییآا صرفه جو یادیتوان مقدار ز ی  م"کارآمد" یاری: با آب۲ افسانه

از سطح مرطوا  ریو تبخ گیاهآا با تعرق  نیاز ا یرسانند. بخش یم قطعات آبیاریها  مزار  و  طرحآا را به  یاریآب یها سامانه

به زهکش اد روانابی که با نفوذ در خاک و یا ایا آا ماندهی . باقاز دسترس خارج می شودبخار آا به صورت شود و  یم "مصرف"

 "آا منابع"اغلب به عنوان در جایی نامیده می شود   "تلفات آا"آنچه دهد که  ینشان م فائو 43نشریه  . گردد یبرم طیبه مح  رسد یم

 .شود یآبخوان ظاهر م ایدر سطح حوضه 

کاهش آا  ؟رندیمورد استفاده مادد قرار گ گریتوانند توسط کاربران د یم سامانهبه  یبرگشت یها انیجر ایاست که آ نیمهم ا پرسش

  ی)خانگ یهر هدف یبرا ینیرزمیز ای یسطح یاست. استفاده از آبها تغ یهاز  شیاز مصرف آا ب یبحث شد  ناش 1که در افسانه  ینیرزمیز

 فزاینده هیمنار به تخلاست که  ستمیدر کل سآا از حد  شیمصرف ب تنهااما  .دارد یقابل توجه یمحل ریتأثبیشتر ( یاریآبیا یعتصن

 شود. یم ستمیاکوس تخریب آبخوان و

 ستمیو به س شود یم "مصرف"آا  تعرق  اهیدر نت .کند یم لیرا به بخار آا تبد عیاست که آا ما گیاهتعرق  شیافزا ی اریاز آب هدف

را باال می برد در هکتار محصول عملکرد یا ( تحویلیبه آا مصرف مفید می رسد به  ی که)نسبت آب یاریآب کاراییگردد. بهبود باز نمی 

به سمت  یخروج مقدار آاو همراهند تعرق  شیبا افزااین دو در بیشتر موارد از  کیهر  می اناامد.  یاریسطح آب گسترشبه  ایو 

 را کاهش می دهند. ستیز طیدست و مح نییمصرف کنندگان پا

 

بیشتر  بطور معمول مصرف آا در منطقه را باال می برد. "راندمان"آبیاری با  :۲ قتیحق

 

 .ابدیبهبود  یتواند به طور قابل توجه یم یاریآا آب ی: بهره ور3افسانه 
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 .است یاتیح یامر فسانهاز اآن  قتیدرست است  اما جدا کردن حق مهیه نفسانا نیا

با  تر قی  مطابقت دقبه در دسترس بودن آا تربیش نانی  اطمآبیاری )زمان بهتر مناسبآبیاری است که این  این موضو  درستبخش 

عملکرد  ولی با ارقام حساس به آا می اناامد و امکان کشت با ارزش باالتر  ی( به کشاورزرهیمختلا انوا  محصوالت و غ یازهاین

 ا را امکان پ یر می کند.ه وهیم ای ااتیبه سبز یاز غالت اساسالگوی کشت  رییتغرا فراهم می کند و یا حتی  باالتر

  یدر دسترس بودن منابع مال  به بازار یدسترس  سکیرمانند کاهش  گریعامل محدود کننده است. موارد د کیتنها  یاریخدمات آب اما

 ی(در واحد آا مصرف دیارزش تولبهره وری آا ) شیکرد که افزا گمان دی. نبانیز اهمیت دارند ییایمیکار و مواد ش یرویب ر مناسب  ن

ی ها تیمحدودخدمات آبیاری بهتر می تواند نقطه شرو  تغییر باشد؛ اما به شرطی که . است یاریآبتنهایی نتیاه ارائه خدمات بهتربه 

  دیگر نیز مورد توجه قرار گیرند.

 غرقابی یاریاز آب گ ر . یکی از آنهااست یاریآب مناسبخدمات به  جیرا اریآا مربوط به دو پاسخ بس یبهره ور شیافزا یافسانه ا جنبه

 ی است.باران ای یمدرن قطره ا یفناورسوی به 

 ریدو تأث این تغییرآورد  می بدست  یآا  محصول نسبتاً کم کمبود لیکند و به دل یاریخود را آب یها نیکشاورز نتواند تمام زم اگر

 یازهایبا ن یبهتر سازگاری ی ویاریآباینک روش   رایز ابدی یم شیدر هکتار افزاعملکرد نخست این که خواهد داشت. بر وی  یفور

را گسترش خود  یاریآب سطحممکن است کشاورز بتواند  این که اینک با این تغییر . دوم می یابد شیتعرق افزا دارد و در نتیاه اهیگ

 .دهد

نشان  قاتی(. تحق۲به افسانه دینگاه کنرا به همراه دارد)  یبرگشت انیکاهش جرهمزمان  مصرف آا و  شی  افزاراتییتغ نیاز ا کی هر

 در مورد دیتول شینکند  افزا اادیمحصول او شیوه داشت در انتخاا  یگرید یاساس راتییکه کشاورز تغ هنگامیتا  (4) دهد یم

 بیشتری می اناامد.به مصرف آا  یبه طور خطتداول  م یزراع حصوالتم

امکان از کشاورزان  ی. بعرباقی می مانددر متر مکعب آا مصرف شده( ثابت  لوگرمی)ک یدر کوتاه مدت  بهره ور دست کم نیبنابرا

 لیتما آنها نیز( اما رهیبهتر به بازارها و غ ی  دسترسشتریب یخواهند داشت )خاک بهتر  مهارت بهتر  منابع مال یشتریب یبهره وردستیابی به 

 این روابط وارد شوند.در  عوامل تاثیرگ ار دیگری که نیمگر ا همچنان حفظ کنند؛را کنونی خود و تعرق  ریعملکرد / تبخ نسبتدارند 

 همزمان باآا عرضه کاهش  -است  اهیاز هر دو نت ینمونه ا (5) "پروژه حفاظت از آا تورپان جیو نتا لیاجرا  تکم" ریاخ گزارش

 یی به تنها ی اریآب یورابهبود فناما شود.  یبهبود درآمد زار  و مصرف آا کمتر ممحصول منار به بهتر  داشتو  یاریآب یورابهبود فن

 ده است.آا ش یبهبود قابل توجه در بهره ور دون( ب۲مصرف)افسانه  شیمنار به افزا

 

 افزایش بهره وری به عوامل زیادی مربوط است و تنها با خدمات بهتر آبیاری دست یافتنی نیست. :3 قتیحق

 

 .ابدی یآا کاهش م یآا  تقاضا یو بهره ور یاریآب یی: با بهبود کارا4 افسانه

 .باشد دهیعق نیتر جیرا دیشا 4 افسانه
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آا  یبهبود بهره ور یالزم برا تنها هنگامی به دست می آید که از تمامی عوامل  مصرف آا کمتری فاریاا با ارزش افزوده کشاورز

اینک : ابدی یم شیافزانیز شود  تقاضا و مصرف آا  یکشاورز م شتریب درآمدها منار به کار نیابطور معمول  از آناا که  .شود استفاده

.رهیو غکشت کرد  نه چندان خوا را می توان یها نیزم می شود   تر همقرون به صرفآا پمپاژ 

 

 تا هنگامی که کمبود آا وجود دارد  با افزایش کارایی و بهره وری آا  تقاضای آا بیشتر می شود. :4 قتیحق

 

 .از حد آا را برطرف کند شیتواند مشکالت مصرف ب یم ییبه تنها یگ ار متی: ق5 افسانه

 .یبند جیره یو نوع یگ ار متیق - کند محدودد و یا آن راتواند مصرف آا را کاهش ده یم عامل  دو یطور کل به

 شتری  بنی. عالوه بر ااست کشاورز یکمتر از ارزش آا برا اریو بس آبرسانی به مزرعه نهیکمتر از هز در بیشتر موارد یاریآب خدماتهزینه 

 بیشتری گرفته نمی شود. نهیهز ی آا مصرف یهر واحد اضاف یشده اند که برا یطراح یآا به گونه ا یگ ار متیق یها سیاست

 .است دهیچیپ موضو حال   نی. با اباور دارند ی آاحام یگ ار متیق به درستی اقتصاددانان

به کارآیی آبیاری خود بیفزایند و بر خالف انتظار مصرف را افزایش   کشاورزان ممکن است یلیآا تحو یبرا نهیهز شیدر صورت افزا

روی آوردن به شیوه های نو آبیاری افزایش یافته مصرف آا به دنبال  ایکه در استرال گونه همان ؛(4و  3  ۲ یافسانه ها نگاه کنید به)دهند

 (.6است )

 خود ازیتواند حام آا مورد نبکه هر کاربر دشوار خواهد بود کنترل تقاضا   یبرا یزمیبه عنوان مکان ییبه تنها یگ ار متیاستفاده از ق

که نیاز آبی را دارند  یریانعطاف پ  نیکنند  ا یکه به کشاورزان کوچک خدمت م ییها ستمیاز س یکم اریرا مشخص کند. تعداد بس

 .در مصرف آا وجود ندارد ییصرفه جو از راهها  نهیکاهش هز یبرا یا زهیانگ یطیشرا نیدر چنقطعه به قطعه زراعی را معین کنند. 

توان  ینم نیبنابرا .کشورها است بیشتردر  ت مداراناسیس  یرشپاز حد قابل  شتریب اریتعادل عرضه و تقاضا بس یبرا ازیآا مورد ن متیق

 .کرد نییتعآا را تنها با در نظر گرفتن عرضه و تقاضا نرخ 

و  یمشکالت فن کاری که از سویی با یداشته باشد: اجرا دور از انتظاری ریتواند تأث یم یگ ار متیق یاستراتژ کی اادی  انیبنابرا

به در این حالت کشاورزان و کرده دشوار است روبرو را نیز با هزینه های زیادی  یکشاورزان ناراض دیگرو از سوی محدود شده  یاسیس

 یگ ار متیق قیهرگز فقط از طر یکیزیف یداریمطالعه نشان داد که پا ۲5از  شیب یدهند. بررس یاز آا ادامه م اندازهاز  شیاستفاده ب

 (.7) هر حال الزم است در - یبند جیره - یکیزیآا حاصل نشده است. کنترل ف

 

. قیمت باعث کاهش تقاضا شودتا اندازه ای  می تواند گ اری آا متیق  باشد ریامکان پ  ییو اجرا یاز نظر فنچنانچه   :5 قتیحق

 لیدل نیبه هم -الزم خواهد بود جیره بندی   به ناچار داریاز محدود شدن تقاضا به سطوح پا نانیاطم یبرا گ اری به تنهایی کافی نیست و

ست.ین یمتکی اریدر بخش آبآا  یگ ار متیبه ق  تنها تعادل عرضه و تقاضا یبرا یکشور چیهاست که 
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 نتیاه

 نیچرا اباید دید   نیکنند. بنابرا بیانرا  یاریمربوط به آب قیتوانند حقا یو آا نم یاریدر مورد آب عوام پسندانه اتیاست که فرض روشن

 باال همچنان پابرجا هستند؟ یبا تکنولوژ یاریبالقوه آب یایافسانه ها در مورد مزا

 یم ییایمیکار و مواد ش یرویدر ن ییدهند و موجب صرفه جو یم شیرا افزا آنهاافسانه ها درآمد  نیا رایکنند ز یم دییکشاورزان تأ .1

 .شوند

 .دوست دارند را آن یپول براصرف مدرن و  یها رساختیآنها ز رایکنند ز یم دییمهندسان تأ . ۲

 .فروشند یاست که آنها م یزیهمان چ نیا رایکنند ز یم دییتأ زاتیکنندگان تاه نیتأم . 3

کنند و  یکمک م ییغ ا تیدهند  به امن یرا ناات م ستیز طیتوانند ادعا کنند که مح یم رایکنند ز یم بیتصو مداران استیس .4

 .کنند یباره خشنود م کیدهندگان خود را  یهمه را

ها  ستمیاکوس میاز جمله ترم گریمصارف د برای یاریآببخش معتقدند که آا از  رایکنند ز یم دییامر را تأ نیا زانیبرنامه ر یبرخ . 5

 .شود یم یرهاساز

 یها یسخنران و رو به باال در کنفرانس ها یبا نمودارها آن را کنند و هیرا توص یزیتوانند چ یآنها م رایکنند ز یم دییتأ "کارشناسان". 6

 .ارائه دهند خویش نانهیخوش ب

؛ ارزان  سخت و کند است ها استیکنند: اصالح سمالی  نیرا تأم یزیتوانند چ یم رایکار را دوست دارند ز نیا مالی کنندگان . کمک7

 .هستند عیمدرن گران  آسان و سر زاتیتاه در حالی که

 .ابدی یآنها بهبود م یداریشود و پا یها آزاد م ستمیاکوس یشود آا برا یبه آنها گفته م رایکنند ز یم دییتأ زیستی ها طیمح بیشتر. 8

 .گروه ها مشکل دارند نیا نیدر ب گاهیکنند  در به دست آوردن جا یها را انکار م فسانهکه ا ی  کساننیبنابرا
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 تقدیر و تشکر

 

 

مراتب تقدیر و تشکر نویسندگان این اثر از همکاران مرکز ملی خشکسالی و مدیریت بحران به سبب تهیه تعدادی از جداول  بدین وسیله 

ه نمودارها و نقشه های مورد استفاده در این بولتن که پس از تولید در مقیاس کشوری و اناام برش استانی دراختیار این اداره کل قرارگرفت

 .گرددمی  است ابراز

 

 

 

کاربردی( هواشناسی و تحقیقات گروه )رییس احمدیان لیلی  

اقلیمی ای منطقه اثرات کارشناس منش) عزیز سمیه  

: ) و ویرایش(تهیه و تدوین  


