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1397ماه مهر تا پایان اصفهان حلیل خشکسالی استانترم  

   :)هیدرولوژیکی(دراز مدت  خشکسالی

درجات خفیف  بیانگر آن است کهماه،  مهر تا پایانساله  10در دوره  SPEI(1( تبخیر و تعرق - استاندارد بارش تحلیل شاخص
درصد استان درگیر  2/99بخش اعظم استان اصفهان را قرا گرفته است به نحوي که ، درازمدت خشکسالی تا بسیارشدید

دچار خشکسالی مذکور  استان هاي شهرستانمساحت  صد در صد. )2شکل( می باشد)  دراز مدت(خشکسالی هیدرولوژیک 
درصد از این امر مستثنی است که آن هم قابل صرفنظر می باشد زیرا  8/0بوده و تنها بخش جزئی از غرب استان به مساحت 

، وضعیت نرمال و ترسالی ضعیف  در بخشهایی از خود مبه عنوان مثال در منتهی علیه غرب استان، شهرستان فریدونشهر علیرغ
شهر و  ، کاشان، شاهینمبارکه، سمیرم،  دهاقانهاي شهرضا،  شهرستان مساحت زیادي از . را نیز دارد خشکسالی بسیار شدید

بسیار درگیر خشکسالی  شهر، تیران و کرون، آران و بیدگل فریدون، اصفهان، آباد نجفهاي  میمه و نیز قسمتهایی از شهرستان
در کلیه شهرستانهاي ذکر شده عالوه بر شهرستانهاي خور و بیابانک، نائین، اردستان، نطنز، گلپایگان، بوئین و  .اند بوده  شدید

از لحاظ   در مجموع. میاندشت، خوانسار، لنجان، خمینی شهر و فالورجان نیز خشکسالی شدید قابل مشاهده می باشد
 درصد، شدید  1/24درصد، متوسط   7/5 خفیف(درازمدت  درگیر خشکسالی ، مساحت استان درصد 2/99پراکنش مکانی،  

با توجه به پراکنش جمعیت در مناطق مختلف   ).1و جدول شماره 2، 1اشکال (  است )درصد 5/9بسیار شدید درصد،  9/49
 بارشوزنی میانگین . )2جدول ( باشند درگیر خشکسالی دراز مدت میجمعیت استان  )7/99( نزدیک به صد درصد استان،
الزم  . استداشته  افزایشدرصد  87درازمدت  میانگین نسبت به بوده کهمتر میلی9/3  ، 97- 98 جاري در سال زراعی استان

میزان   ،97- 98جاري در سال زراعی. به ذکر است که طی مهر ماه سال گذشته هیچگونه بارشی در مهر ماه دریافت نگردید
درصد  51 بلندمدت بوده که نسبت به میانگینمیلیمتر  2/11رود   ي زاینده عنوان سرچشمه بارش در ایستگاه کوهرنگ به

دوره گراد، در مقایسه با  درجه سانتی4/18با میانگین دماي  ماهمهردر ایی نیز استان اصفهان نظر دم از .کاهش داشته است
در دوره  طور کلی بر مبناي شاخص مذکور هب. بوده است  تر گرم  3/0و نسبت به سال گذشته  درجه 6/0  مشابه در بلند مدت

در  بایست مدیریت منابع آبی میبوده و در استان حکمفرما ) هیدرولوژیک(ساله، همچنان شرایط خشکسالی درازمدت  10
  . مورد توجه قرار گیرد همچنانبخشهاي مختلف کشاورزي، صنعت، خدمات و مصارف کشاورزي 

  

                                                           
1 SPEI (Standard Precipitation and Evapotranspiration Index) 
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  :)کشاورزي(میان مدت  خشکسالی

 اکثر در خفیف تا  بسیار شدید خشکسالیشرایط تداوم بیانگر ، 97ماه  مهردر پایان یک ساله خشکسالی  هاي بررسی نقشه
بخش در تنها  استان دچار خشکسالی شدید و بسیار شدید می باشند و به نحوي که اکثر شهرستانهاي .استان می باشدمناطق 

 اکثردر  می توان اذعان نمود کهلذا   ).3شکل (داشته است وجود نرمالشرایط  و نائین نطنز هايشهرستان از محدوديبسیار 
  .حکمفرماستشرایط خشکسالی کشاورزي همچنان مناطق استان 

  

  )3(شکل 
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  :)هواشناسی(کوتاه مدت  خشکسالی

درگیر  که استان شرقاز مرکز و  بخشهاییبه جز  ،97ماهمهردر پایان  ماهه سههاي خشکسالی کوتاه مدت  بر اساس نقشه
 خشکسالیدر شرایط  استان هاي  کلیه شهرستان اند، بوده )بخشهایی بسیار محدود وضعیت نرمال(متوسط تا خفیف خشکسالی 

  .)4شکل(دارند قرار  بسیار شدیدشدید و 

  
  )4(شکل 
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