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1395ماه  شهریورتا پایان  اصفهان حلیل خشکسالی استانته هرم  

بز ريی استان اصفُان در طی دراسمذت بیاوگز آن  حاکم در فصل تابستان َمذیذیضزایط الگًَای 

می باضذ لذا اوتظار  درصذ 2/1است کٍ سُم بارش فصل تابستان وسبت بٍ کل بارش سالیاوٍ تىُا 

در طی . خطکسالی طی فصل تابستان ایجاد وگزدد الگًَایمی ريد کٍ تغییزات قابل مالحظٍ ای در 

درجٍ ساوتیگزاد بیطتز اس میاوگیه دراس  7/0تیز ماٌ دمای میاوگیه ًَای استان در  1395تابستان 

درجٍ ساوتیگزاد بیطتز اس میاوگیه دراسمذت  1مذت، در مزداد ماٌ در حذ میاوگیه ي در ضُزیًرماٌ 

                    .                                                                                                     گشارش گزدیذٌ است

تاییذکىىذٌ فزضیٍ فًق  1395سالٍ طی تابستان  7( َیذريلًصیک)پُىٍ بىذی خطکسالی دراسمذت 

الگًَای  95طی تابستان  وطان دَىذٌ آن است کٍماٍَ  SPEI 48 بزرسی ضاخصبًدٌ ي 

 (.                                                                                                                3تا  1اضکال )خطکسالی درسطح استان اس تغییزات چىذاوی بزخًردار وبًدٌ اوذ 

ی َای خفیف تا ضذیذ بجش ضُزستاوُای ياقع در غزب استان سایز وقاط استان دچار خطکسال  

درصذ اس مساحت استان تحت تاثیز  80درصذ اس جمعیت استان ي بطًر متًسط  90تا  80بًدٌ ي 

در سزضاخٍ َای ( دراسمذت)يجًد خطکسالی َیذريلًصیک . خطکسالی دراسمذت قزار داضتٍ است

يد ي با تًجٍ بٍ سایىذٌ ريد ياقع در سردکًٌ بختیاری ي کًَزوگ ویش طی فصل تابستان قابل مالحظٍ ب

.        ضزایط مذکًر ایه امز می بایست در مذیزیت مىابع آبی بًیضٌ در فصل پائیش مذ وظز قزار گیزد  

مقایسٍ با مقادیز  درماٍَ  SPEI 12  ي ضاخص( NDVI)بزرسی تغییزات وسبی ضاخص سبشیىگی 

مذکًر ي بٍ عبارتی بیاوگز  َای، وطان دَىذٌ کاَص ضاخصویش در طی فصل تابستان  بلىذ مذت

يجًد خطکسالی کطايرسی متًسط بٍ يیضٌ در دضت اصفُان ي ضُزستاوُای اصفُان، مبارکٍ، 

ي میمٍ،  ضُزضا، لىجان، دَاقان، وائیه، فاليرجان، خمیىی ضُز، بزخًار، خًر ي بیاباوک، ضاَیه ضُز

 .(4ضکل )وجف آباد، تیزان ي کزين می باضذ



 
 

 

 95سالٍ ايل تیزماٌ  7ديرٌ  SPEIپُىٍ بىذی خطکسالی بز اساط ضاخص (-1)ضکل 

 

 95سالٍ پایان مزداد ماٌ  7ديرٌ  SPEIپُىٍ بىذی خطکسالی بز اساط ضاخص  (-2)ضکل 



 
 

 

 95سالٍ پایان ضُزیًرماٌ   7ديرٌ  SPEIپُىٍ بىذی خطکسالی بز اساط ضاخص  (-3)ضکل 

 

 

 



 
 

 

 95طی فصل تابستان  مقایسٍ با مقادیز بلىذ مذت در( NDVI)سبشیىگی تغییزات وسبی ضاخص  (-4)ضکل 


