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1397ماه تير تا پايان اصفهان حليل خشكسالي استانترم  

   :)هيدرولوژيكي(دراز مدت  خشكسالي

بيانگر آن است كه خشكسالي ماه،  رتي تا پايانساله  10در دوره  SPEI(1( تبخير و تعرق -استاندارد بارش تحليل شاخص
وقوع  .باشد ميحكمفرما  استاناز غرب  جز بخش محدودي به ،استان بر كلشديد بسيار ت خفيف تا درجادرازمدت با 

 مباركه، هر و ميمه، اصفهان،ش هين، دهاقان، شااشانشهرضا، سميرم، ك هاي شهرستان از يمناطق در بسيار شديدخشكسالي 
  بخششهر و فالورجان و  صد در صد شهرستانهاي خوروبيابانك، خميني باشد. قابل مشاهده مي شهر و فريدون دآبانجف
نطنز  و  دشت،  آران و بيدگل و نايين و نيز مناطقي از تيران و كرون، اردستان، بويين و ميان، لنجان هاي اي از شهرستان عمده

و شهرستانهاي چادگان و فريدن خشكسالي  متوسطخشكسالي  ،اند. شهرستان برخوار بوده شديدخشكسالي درگير خوانسار 
درصد، متوسط  5درگير خشكسالي درازمدت (خفيف  ، مساحت استان درصد 99از لحاظ پراكنش مكاني،    .اند داشته خفيف
 0,1و در وضعيت نرمال  استاندرصد مساحت   1و تنها  بوده درصد)  7,6 درصد، بسيار شديد 45,7درصد، شديد   40,7

با توجه به پراكنش جمعيت در مناطق مختلف   ).1و جدول شماره 2، 1اشكال (  باشد ميدرصد در شرايط ترسالي خفيف 
در  مذكوربر مبناي شاخص طوركلي  هب. )2جدول ( باشند درگير خشكسالي دراز مدت ميدرصد از جمعيت استان  99  استان،
  استان بارشوزني ميانگين  ست.استان حكمفرما بران شرايط خشكسالي درازمدت (هيدرولوژيك) كماكساله،  10دوره 

مقايسه  در و استدرصد كاهش داشته  14درصد و نسبت به سال گذشته  27درازمدت  ميانگين  نسبت به بوده كهمتر ميلي114
در و  نسبت به بلند مدتبارشي  كم مدهدوازدر رتبه  همانند ماه قبلاصفهان  ،هاي كشور در بازه زماني مذكور با ساير استان

هاي سينوپتيك استان  ميانگين حسابي بارش سال آبي جاري ايستگاه  قرار گرفته است. هم نسبت به سال گذشتهدچهارجايگاه 
ي  در همين بازه درصد كاهش داشته است. 25متر است كه نسبت به مدت مشابه در بلندمدت دوره آماري،  ميلي 135,9نيز 

درصد  44بوده كه نسبت به ميانگين ميليمتر  763ي زاينده رود   عنوان سرچشمه زماني ميزان  بارش در ايستگاه كوهرنگ به
دوره  گراد، در مقايسه با  درجه سانتي 28,3با ميانگين دماي  ماهتيردر ايي نيز استان اصفهان از نظر دم.كاهش داشته است

با توجه به سهم ناچيز  لذا   .بوده است  تر گرم درجه 1و نسبت به سال گذشته  تر  خنك درجه  0,6مشابه در بلند مدت 
  هاي كنترل و مصرف بهينه آب و انرژي برنامهاتخاذ منابع آب و   مديريت ، اين فصلهوا در  گرمايهاي تابستانه و  بارش

  . نمايد ضروري مي همچنان

  

                                                            
١ SPEI (Standard Precipitation and Evapotranspiration Index) 
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  :ميان مدت (كشاورزي) خشكسالي

مناطق  اكثر را در خفيف تا  بسيار شديد خشكساليشرايط تداوم ، 97ماه  تير در پايان يك ساله خشكسالي  هاي بررسي نقشه
هاي قابل توجهي از  بخش كل شهرستان چادگان،جنوب شهرضا و  ترين بخش استان شامل سميرم، نوبيج دهد. استان نشان مي

خشكسالي بسيار شديد دشت و مباركه  شهر و قسمتهايي از فريدن، بويين و ميان فريدونكرون،  و تيران لنجان،شهر،  فريدون
شرقي استان  نيمه .اند بودهدرگير خشكسالي شديد  آباد و خوانسار ، دهاقان، نجفاصفهان هاي ستاناز شهر مناطقياند.  داشته

شهر و ميمه و  شاهينگلپايگان، هايي از غرب استان شامل  خوروبيابانك، نايين، اردستان  و نيز بخشهاي  انشهرستشامل 
هاي  بخش در اند.  داشته خفيفخشكسالي  برخوار آران و بيدگل، كاشان، هاي  شهرستانخشكسالي متوسط و شهر  خميني

 بخش محدودي از شهرستان نايين ترسالي متوسط و ضعيف و در رايط نرمالش از جمله شهرستان نطنز استان ي باقيمانده
مناطق  اكثر در هاي محدودي از استان  و ترسالي در بخشنرمال  لذا عليرغم وقوع شرايط  ).3(شكل  داشته است وجود

  جود دارد.وشرايط خشكسالي كشاورزي همچنان استان 
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  :كوتاه مدت (هواشناسي) خشكسالي

نيمه غربي استان در شرايط ترسالي قرار  اي از عمده بخش  (هواشناسي)،ماهه  سههاي خشكسالي كوتاه مدت  بر اساس نقشه
شهر و ميمه،  آباد، شاهين دشت، گلپايگان، خوانسار، چادگان، نجف شهر، فريدن، بويين و ميان هاي فريدون گرفتند. شهرستان

هاي آران و بيدگل، برخوار،  اند. بر شهرستان داشته متوسط ترساليكرون، نطنز، كاشان، سميرم و اردستان  تيران و
شهر، اصفهان، لنجان، فالورجان، شهرضا، دهاقان و نايين ترسالي ضعيف حاكم بوده است. نيمه شرقي استان از جمله  خميني

ايين ديده خورو بيابانك شرايط نرمال وجود داشته است.  شرايط خشكسالي خفيف تنها در بخش ناچيزي از شهرستان ن
مشاهده در كل استان  مدت  وتاهخشكسالي ك وضعيت، بهاري هاي  بارش شود و اين بدان معناست كه در اثر وقوع مي
 شود. نمي
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