رﺻــﺪ ﺧﺸﮑﺴــﺎﻟﯽ در ﮐﺸــﻮر ﺑــﺎ
ﻣﺎﻫﻮاره
ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﻓﮑﺮ اﻗﺘﺼﺎدی -ﻣﻌﺎون ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﻀﺎﯾﯽ اﯾﺮان ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ
ﭘﺎﯾﺶ وﺿﻌﯿﺖ ﺧﺸﮑﺴﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻣﺎﻫﻮاره ای ﮔﻔﺖ :ﻃﯽ ۱۷
ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻧﺴﺒﺘﺎً ﻧﺮﻣﺎﻟﯽ از ﻧﻈﺮ ﺧﺸﮑﺴﺎﻟﯽ در ﮐﺸﻮر وﺟﻮد
داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻋﻠﯽ ﺻﺎدﻗﯽ ﻧﺎﺋﯿﻨﯽ در ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ ﻣﻬﺮ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﭘﺎﯾﺶ
ﺧﺸﮑﺴﺎﻟﯽ ﯾﮏ روﻧﺪ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻗﺎﺑﻞ درﯾﺎﻓﺘﯽ از ﻣﺎﻫﻮاره
در ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ را ﻣﻤﮑﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﮔﻔﺖ :ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﻫﻮا
اﺑﺮی ﺑﺎﺷﺪ و ﯾﺎ ﻣﺸﮑﻼت ﺟﻮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﻫﻢ اﻣﮑﺎن ﭘﺎﯾﺶ ﺧﺸﮑﺴﺎﻟﯽ از
ﻃﺮﯾﻖ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻣﺎﻫﻮاره ای ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ.
وی اﻓﺰود :ﺧﺸﮑﺴﺎﻟﯽ از ﻧﻈﺮ ﭘﻮﺷﺶ ﮔﯿﺎﻫﯽ و ﯾﺎ وﺟﻮد آب در ﻣﻨﻄﻘﻪ در
ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد .ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ﻫﻢ اﮐﻨﻮن اﻃﻼﻋﺎت
ﻣﺎﻫﻮاره ای از وﺿﻌﯿﺖ ﺧﺸﮑﺴﺎﻟﯽ در ﮐﺸﻮر را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﯿﻢ اﻋﻼم ﮐﻨﯿﻢ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ داده ﻫﺎی ﻣﺎﻫﻮاره ای ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﯽ
ﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ اﺳﺘﺎن ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﭼﻪ وﺿﻌﯿﺘﯽ از ﻧﻈﺮ ﺧﺸﮑﺴﺎﻟﯽ دارد.
ﻣﻌﺎون ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﻀﺎﯾﯽ اﯾﺮان ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ آﺧﺮﯾﻦ ﮔﺰارش درﯾﺎﻓﺘﯽ از
اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺎﻫﻮاره ای ﮐﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﺧﺮداد اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ :ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی
اﯾﻦ داده ﻫﺎ ،وﺿﻌﯿﺖ ﺧﺸﮑﺴﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر را در  ۱۷ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ
ﻗﺮار داده اﯾﻢ .ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﻫﺮ اﺳﺘﺎن در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺧﺮداد
ﺳﺎﻟﻬﺎی  ۱۳۸۰ﺗﺎ  ۱۳۹۶ﭼﻪ وﺿﻌﯿﺘﯽ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺻﺎدﻗﯽ ﻧﺎﺋﯿﻨﯽ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی اﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺎﻫﻮاره ای ،اﺳﺘﺎن
ﻓﺎرس وﺿﻌﯿﺖ ﺧﻮﺑﯽ ﻧﺪارد و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﯽ ) ۱۷ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ(
ﺧﺸﮑﺴﺎﻟﯽ ﺷﺪﯾﺪﺗﺮی را ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ.
وی ﯾﺎدآور ﺷﺪ :اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺎﻫﻮاره ای ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ در ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪه ای
از اﺳﺘﺎن ﻓﺎرس ،اﻣﺴﺎل ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ  ۱۷ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ،وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺪﺗﺮی را در
زﻣﯿﻨﻪ ﺧﺸﮑﺴﺎﻟﯽ ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻮدﯾﻢ .ﺑﻪ ﻋﻼوه آن ﺑﺨﺶ ﻫﺎﯾﯽ از اﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن
ﻧﯿﺰ وﺿﻌﯿﺖ ﺧﻮﺑﯽ ﻧﺪارﻧﺪ.
ﻣﻌﺎون ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﻀﺎﯾﯽ اﯾﺮان ﮔﻔﺖ :اﻣﺎ در ﮐﻞ ﮐﺸﻮر ،اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺎﻫﻮاره
ای ﺣﺎﮐﯽ از آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ  ۱۷ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻧﺮﻣﺎل اﺳﺖ و

ﺑﺮای ﻣﺜﺎل در اﺳﺘﺎن ﻫﺎی ﺷﻤﺎل ﻏﺮﺑﯽ ﮐﺸﻮر ،ﻣﯿﺰان ﺧﺸﮑﺴﺎﻟﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ
ﻧﮑﺮده اﺳﺖ.
ﺻﺎدﻗﯽ ﻧﺎﺋﯿﻨﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺗﺼﺎوﯾﺮی ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺎﻫﻮاره
ای ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽ آورﯾﻢ ﺑﺎ داده ﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ،
ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﯽ ،اﯾﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﺑﻪ ﺻﻮرت دﻗﯿﻖ
ﭘﺎﯾﺶ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ اﻣﺎ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺎﻫﻮاره ای ،اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ اﺳﺖ و ﺑﻪ
ﺻﻮرت ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﮔﺰارش ﻣﯽ ﺷﻮد.
وی ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮد :ﺑﺮای ﮐﻞ ﮐﺸﻮر ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻧﻘﺸﻪ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ از اﻃﻼﻋﺎت
ﻣﺎﻫﻮاره ای ﻫﺴﺘﯿﻢ اﻟﺒﺘﻪ دﻗﺖ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﻫﻢ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﺣﯿﺚ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽ
آﯾﺪ ،از اﯾﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎی زﻣﯿﻨﯽ ﮐﻤﺘﺮ ،اﻣﺎ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ اﺳﺖ.

