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1398ماه  فروردین تا پایان اصفهان حلیل خشکسالی استانته  

  

   :)هیدرولوژیکی(دراز مدت  خشکسالی

 در شهرستان هاي استان اصفهان )1

افزایش مدت دوره بررسی بیانگر خشکسالی  SPEIدر بررسی خشکسالی هواشناسی با استفاده از شاخص 

هاي بلندمدت  اي است که در بستر طبیعت باقی مانده است. به بیان دیگر شاخص اندوخته و تجمیع یافته

  ف در نظر گرفته شود.خشکسالی هواشناسی می توانند به منزله انعکاسی کلی از شرایط ذخیره آبی مناطق مختل

بیانگر آن است ماه،  فروردین تا پایانساله  10در دوره  SPEI(1( تبخیر و تعرق -استاندارد بارش تحلیل شاخص

 94,5را گرفته است به نحوي که استان اصفهان را ف، درازمدت خشکسالی درجات خفیف تا بسیارشدید که

واقع  هاي شهرستانمساحت  تمامی. )1(شکل باشد می درصد استان درگیر خشکسالی هیدرولوژیک (دراز مدت)

از  محدوديبوده و تنها بخش  دراز مدت با درجات مختلف شکسالیدچار خ استانمرکز  و شرق ال،در شم

   به سر می برد. ترسالی نرمال و شرایطدر  استانو جنوب  غرب

 4,3نرمال درگیر خشکسالی درازمدت (، مساحت استان درصد 94,5از لحاظ پراکنش مکانی،  در مجموع

 درصد، 25,4 شدیدخشکسالی درصد،  36,2متوسط خشکسالی درصد،  8,4 خفیفخشکسالی درصد، 

   ).1و جدول  2لشک (  است درصد) 24,4بسیار شدید خشکسالی 

 جمعیت درصد تبخیر و تعرق، -اکنش جمعیت در مناطق مختلف استان و شاخص استاندارد بارشبا توجه به پر 

  .)2جدول ( دباش می رصدد 93,2 استان اصفهاندر تحت تاثیر خشکسالی درازمدت 

مدت مشابه در  به نسبت که است متر میلی 184,1 در استان برابر 1398ماه تا آخر فروردین  بارش وزنی میانگین

الزم به ذکر است  .است داشته افزایشدرصد  234,7و نسبت به مدت مشابه در سال گذشته  درصد 33,4 بلندمدت

                                                           
١
 SPEI (Standard Precipitation and Evapotranspiration Index) 



 
 

درصد از بارش یک سال زراعی کامل در بلندمدت را دریافت  117بازه زمانی مذکور حدود که استان اصفهان در 

رود در بازه زمانی مذکور برابر با  همچنین میزان بارش در ایستگاه کوهرنگ به عنوان سرچشمه زایندهکرده است. 

   .درصد از میانگین بلندمدت خود بیشتر است 67باشد که  متر می میلی 2110,3

 ،گراد بود که در مقایسه با بلندمدت آنرجه سانتید 12برابر  98ماه فروردین میانگین دماي استان اصفهان در 

  .گراد سردتر شده استدرجه سانتی 2,6در همین بازه زمانی، هم  97و نسبت به سال گراد درجه سانتی 0,4

شرایط خشکسالی درازمدت  گذشتههمانند ساله،  10در دوره  طورکلی بر مبناي شاخص مذکور هب 

در بخشهاي مختلف کشاورزي، صنعت،  بایست مدیریت منابع آبی میبوده و (هیدرولوژیک) در استان حکمفرما 

  مورد توجه قرار گیرد.  همچنانخدمات و مصارف کشاورزي 

  

  

   )1شکل (



 
 

  

  )2شکل (



 
 

  

  )1جدول (



 
 

  

  )2جدول (

 در زیرحوضه گاوخونی )2

کلی از شرایط ذخیره  ند بیانگر وضعیتهاي بلندمدت خشکسالی هواشناسی می توان شاخصبا توجه به اینکه 

در بستر طبیعت را نشان دهند در این راستا از پهنه  خشکسالی اندوختهباشند و  حوضه آبی آبی مناطق مختلف

این شاخص  ). تحلیل3استفاده شده است (شکل  1398 ماهفروردین  بندي خشکسالی ده ساله منتهی به پایان

 تدبلندم خشکسالی دچار گاوخونی آبریز ي حوضه مساحتتقریبا تمامی خشکسالی حاکی از آن است که 



 
 

ترسالی به سر می برد.  وچکی از شمال غرب حوضه در شرایطتنها بخش هاي ک. دباش می ارشدیدیبس تا فیخف

درصد  94,6در مجموع از لحاظ پراکنش مکانی، همچنین پهنه هاي محدودي نیز شرایط نرمال را نشان می دهد. 

درصد،   57,3 درصد، خشکسالی متوسط 8,7، درگیر خشکسالی درازمدت (خشکسالی خفیف حوضه مساحت

درصد از مساحت  8و تنها حدود درصد) است  11,5 درصد، خشکسالی بسیار شدید 17,2 خشکسالی شدید

 که نمود برداشت نیچن توان می نبنابرای). 3و جدول  4لشک(  ترسالی می باشد. و حوضه داراي شرایط نرمال

 می آب منابع در بخش ودبکم شاهد کماکان حوضه نقاط اغلب در سال زراعی جاري مناسب بارشهاي رغمیعل

  .است گذشته سال ده انباشته خشکسالی از ناشی که میباش

 

  

  )3شکل (
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  :میان مدت (کشاورزي) خشکسالی

 کشاورزي خشکسالیشرایط تداوم بیانگر ، 98ماه فروردین  پایان منتهی به یک سالهخشکسالی  هاي بررسی نقشه

تا متوسط در نیمه شرقی استان شامل شهرستان خوروبیابانک و نایین و بخشهایی از شهرستان اصفهان و  خفیف

  شمال استان در شرایط نرمال به سر می برد.بخشهایی از  ومرکز  می باشد. اردستان

، دشتنهاي خوانسار، فریدن، بویین میانشامل شهرستا و بسیار شدید در غرب استان شدیدترسالی پهنه هایی از 

، همچنین در شهرستانهاي نطنز، کاشان، شاهین شهر و میمه و شهرستان سمیرم قابل مشاهده می باشد. فریدونشهر

توان اذعان  در مجموع می ).5(شکل رسالی خفیف تا متوسط دیده می شود تیران نیز پهنه هایی با ت و چادگان

  .حکمفرماستشرایط خشکسالی کشاورزي همچنان استان نوب شرق و ج شمال شرقشرق،  در نمود که

  

  

  )5شکل (



 
 

:کوتاه مدت (هواشناسی) خشکسالی  

 يها با توجه به بارش ،98ماهفروردین پایان  منتهی به ماهه  سههاي خشکسالی کوتاه مدت  بر اساس نقشه

شهرستانهاي مشاهده می شود که در  ،دریافت شد هاي استان ر اکثر شهرستاندر این سه ماهه د که مساعدي

شاهین  ،ترسالی بسیار شدید، در شهرستان فریدن، گلپایگان و بخشهایی از فریدونشهربویین میاندشت  خوانسار و

در شهرستانهاي واقع در شمال و جنوب استان  .حاکم استترسالی متوسط تا شدید  و سمیرم تیران، شهر و میمه

و در مرکز و شرق  شود دیده میدر شمال شرق استان ترسالی ضعیفی  .ترسالی ضعیف تا متوسط دیده می شود

  .)6(شکلاستان نیز شرایط نرمال می باشد 

 

  

  )6شکل (

  


