پتانسیل رواناب حوضههای آبریز کشور در آبان ماه  98و دوره بلندمدت:

شکل  -1پتانسیل رواناب حوضههای آبریز کشور در آبان ماه  98و دوره بلندمدت با استفاده از روش SCS-CN

شکل  -2نمودار پتانسیل رواناب آبان ماه  98و مقایسه با بلندمدت به تفکیک حوضههای آبریز درجه  2کشور

همانطور که در شکلهای  1و  2نشان دادهشده است ،بیشترین پتانسیل رواناب حاصله از بارش در حوضههای شمال و بخشهایی از جنوب
کشور است .حوضه آبریز رودخانه کارون بزرگ با  1709میلیون مترمکعب و حوضه ابرقو-سیرجان با  8/9میلیون متر مکعب بیشترین و
کمترین پتانسیل رواناب را داشتهاند .مجموع رواناب کشور ایران در آبان ماه  98حدود  9963میلیون مترمکعب بوده است که نسبت به سال
گذشته  42درصد کاهش و نسبت به مدت مشابه بلندمدت  16/6درصد افزایش داشته است .زیر حوضه دریاچه ارومیه نیز نسبت به بلندمدت
و سال گذشته به ترتیب 89و  90درصد کاهش بارش نشان میدهد که نشان دهندهی وضعیت مطلوبی برای این حوضه نیست.
پتانسیل سال آبی منتهی به آبان ماه  98حوضههای آبریز کشور و دوره مشابه بلندمدت:

شکل -3پتانسیل رواناب حوضههای آبریز کشور در سال آبی منتهی به آبان ماه و دوره بلندمدت با استفاده از روش SCS-CN

شکل  -4نمودار پتانسیل رواناب سال آبی منتهی به آبان ماه  98و مقایسه با بلندمدت به تفکیک حوضههای آبریز درجه  2کشور

همانطور که در شکلهای  3و  4نشان دادهشده است ،بیشترین پتانسیل رواناب حاصله از بارش در سال آبی (98-97منتهی به آبان ) مربوط
به حوضههای شمال و جنوبغرب کشور است .کمترین مقدار آن نیز مربوط به حوضههای کویر لوت و ابرقو-سیرجان است .کارون بزرگ با
پتانسیل رواناب  1/74و هراز و قره سو با  1/55میلیارد مترمکعب در سال آبی جاری (منتهی به آبان ) بیشترین حجم پتانسیل رواناب را به
خود اختصاص دادهاند .حوضههای ابرقو-سیرجان و کویر درانجیر به ترتیب با  0.09و  0.04میلیارد مترمکعب کمترین پتانسیل رواناب را
داشتهاند .مجموع رواناب کشور ایران در سال آبی جاری  12/7میلیارد مترمکعب بوده است که نسبت به بلندمدت  13درصد افزایش و نسبت
به سال گذشته  37درصد کاهش داشته است .زیر حوضههای حوضه دریاچه ارومیه نسبت به بلندمدت و سال گذشته وضعیت مناسبی ندارند و
به ترتیب  64تا  66درصد کمبود را نشان میدهند.

شکل - 5پتانسیل رواناب آبان ماه کشور در دوره آماری بلندمدت

با توجه به شکل  ،5پتانسیل رواناب آبان ماه  98به میزان  1/3میلیارد مترمکعب بیشتر از نرمال بودهاست .درنتیجه حجم رواناب آبان ماه
امسال حدود  13درصد بیشتر از بلندمدت است .این در حالی است که در آبان ماه سال گذشته  8/5میلیارد مترمکعب (حدود  99درصد
بیشتر از نرمال) رواناب وجود داشته است .کمترین و بیشترین رواناب در سطح کشور به ترتیب مربوط به سالهای  53و  73به ترتیب با 1/0
 27/2میلیارد مترمکعب

است.

شکل - 6پتانسیل رواناب سال آبی کشور در دوره آماری بلندمدت

شکل  6روند پتانسیل رواناب کشور طی  50سال گذشته را نشان میدهد .همانطور که در شکل دیده میشود ،پتانسیل رواناب کشور در سال
آبی  98-99میزان  13میلیارد مترمکعب است ،که نسبت به میانگین  10سال گذشته  2میلیارد مترمکعب کاهش داشته است.

