
 
 

 
 

  1396 زمستانتحلیل خشکسالی فصلی استان اصفهان 

 

 
  استان اصفهان  اداره کل هواشناسی

  مرکز تحقیقات هواشناسی کاربردي 

  
  



 
 

) 1396 مستانزفصل ( اصفهان حلیل خشکسالی استانت  
ي پایدار بر منطقه  وجود داشت که منجر به  کمابیش تاثیرات پرفشار جنب حاره  امسالزمستان  

.  گردیدماه  روزهاي ناسالم در شهر اصفهان تا بهمن جو طی روزهاي زیادي از فصل و وقوع
فشار در جنوب غرب کشور و همراهی آن  گیري مراکز کم که اغلب در اثر شکل يناپایدار يها سامانه

صورت افزایش  با گذر امواج از تراز میانی جو استان را تحت تاثیر قرار دادند فعالیت خود را بیشتر به
طور  و بههاي محدود بارشی طی فصل زمستان بیشتر مناطق غربی  سامانه. ابر و وزش باد نشان دادند

بارشی  ها نتوانست کم هرچند این بارش، مند ساخت را بهره استان پراکنده نواحی شرقی و مرکزي
پایان  ابتداي مهرماه تا بارش استان از وزنی میانگیندر مجموع . فصل پاییز را جبران نماید

 مدت مشابه در بلندمدت به نسبت که بوده متر میلی 1/34 برابر 96 -97زراعی ماه در سال اسفند
همچنین میانگین  .است داشته کاهش درصد 59گذشته به میزان  آبی سال  به نسبت و درصد 69

هاي سینوپتیک استان  در ایستگاه 96 اسفندپایان  ابتداي مهرماه تا از حسابی بارش سال آبی جاري
درصد کاهش داشته  82متر است که نسبت به مدت مشابه در بلندمدت دوره آماري،  میلی 43نیز 
  .است

 هاي متفاوت با شدت درصد از مساحت استان 98درصد جمعیت و  98 ،زمستانفصل در پایان 
تحت ) درصد 8/13 درصد، بسیار شدید  7/45درصد، شدید  4/32درصد، متوسط  5/6خفیف (

هاي کلیه شهرستان 96 زمستاندر پایان فصل  .می باشد) هیدرولوژیک(الی درازمدت تاثیر خشکس
هاي  و تنها بخش باشند می خفیف تا بسیار شدید )هیدرولوژیک (استان دچار خشکسالی درازمدت 

در وضعیت ) هیدرولوژیکی(بسیار محدود در غرب و جنوب استان از لحاظ خشکسالی درازمدت 
 طورکلی هب). 3تا  1اشکال ( .درصد مساحت استان را تشکیل می دهند 5/1نرمال قراردارند که تنها 

زمستان  فصل ، در پایانهاي بارشی موثر و تداوم شرایط کم بارشی عدم فعالیت سامانه دلیل به
     . است شدهدرگیر خشکسالی  استان مناطق کلیه تقریباً 



 
 

  

 پایان در مناطق تحت تاثیر شدتهاي مختلف خشکسالی جمعیت و مقایسه درصد -جدول     
  سال زراعی جاري و گذشته  زمستان

  نرمال  درصد جمعیت  
درصد 

خشکسالی 
  خفیف

درصد 
خشکسالی 
  متوسط

درصد 
خشکسالی 
  شدید

درصد 
 خشکسالی 
  یسیار شدید

ترسالی 
  ضعیف

سال زمستان 
  6/0  -   1/1  3/74  5/17  5/6  93  95- 96زراعی 

سال  زمستان
  0  4/11  8/28  4/51  3/6  2  98  96-97زراعی 

                                                                                                    

زردکوه رود در  هاي زاینده بر سرچشمههاي جوي موثر  عدم فعالیت سامانه ذکر است الزم به
 61 میزان به کاهش در ایستگاه کوهرنگمیزان بارش و   تاثیر داشته است بختیاري نیز و چهارمحال

درصد از مساحت این استان نیز درگیر  92 همچنین . دهد نشان می را در بازه مذکور درصد
  .استخشکسالی درازمدت شده 

بینی هواشناسی، حاکی از  هاي پیش آخرین خروجی مدلشده بر اساس  صادربینی فصلی  پیش
هاي  صورت بارش ماه به اردیبهشت هاي بارشی در نیمه دوم فروردین و اوایل فعالیت محدود سامانه

نیز کمتر از نرمال خواهد  بهاردر مجموع بارش فصل . باشد ویژه در مناطق غربی استان می رگباري به
صورت  ، به96و زمستان  بارش ناشی از فصل پاییز کمبود بینی شده  هاي پیش رغم بارش علی .بود
است با توجه به ذخایر  ضروريلذا . ادامه خواهد داشت زراعی بارشی انباشته تا پایان سال کم

طور جدي  هب  نابع آب موجود آب و وضعیت خشکسالی هیدرولوژي استان، مدیریت فراگیر در م
  .نظر قرار گیرد مد



 
 

  
   96ماه  ديپایان ساله  7دوره  SPEIپهنه بندي خشکسالی بر اساس شاخص -)1(شکل 



 
 

  
  96ماه  بهمنساله  7دوره  SPEIپهنه بندي خشکسالی بر اساس شاخص  -)2(شکل 



 
 

  
  96ماه اسفند ساله پایان 7دوره  SPEIپهنه بندي خشکسالی بر اساس شاخص  -)3(شکل 

  

  

  


