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1397تابستان  فصلدر  اصفهان حلیل خشکسالی استانت  

 بًدٌمیلیمتش  114 دس اػتان  1397ماٌ تا پایان ؿُشیًس 1396يصوی باسؽ اص ابتذای مُشماٌ  میاوگیه

 . کاَؾ داؿتٍ اػت دسصذ 14ي وؼبت بٍ ػال گزؿتٍ دسصذ  28بلىذ مذت باصٌ مـابٍ  کٍ وؼبت بٍ

 136.3َای ػیىًپتیك اػتان ویض  ایؼتگاٌ 96-97َمچىیه میاوگیه حؼابی باسؽ ػال آبی 

 .دسصذ کاَؾ داؿتٍ اػت 25متش اػت کٍ وؼبت بٍ مذت مـابٍ دس بلىذمذت ديسٌ آماسی،  میلی

دسجٍ بًد کٍ وؼبت بٍ میاوگیه بلىذمذت  27.5 دس پایان فصل تابؼتانًَای اػتان ی دمامیاوگیه 

   د،داافضایؾ  وـان  دسجٍ 1.6ي وؼبت بٍ ػال گزؿتٍ  یك دسجٍحذيد 

تحت تاثیش خـکؼالی  دسصذ اص مؼاحت اػتان 99.3دسصذ جمعیت ي  99.8 ،تابؼتانفصل دس پایان 

 50.6دسصذ، ؿذیذ  33.2دسصذ، متًػط  5خفیف ) متفايت دسجاتبا ( َیذسيلًطیك)دساصمذت 

 ي ؿذت واطك دسگیش يػعت  م بُاس،دس مقایؼٍ با فصل  کٍاوذ  بًدٌ( دسصذ  10.6 دسصذ، بؼیاسؿذیذ

َای اػتان دچاس خـکؼالی  کلیٍ ؿُشػتان ی صماوی، ایه باصٌدس  .اػت افضایؾ داؿتٍخـکؼالی 

ؿُش  فشیذين بخؾتشیه  غشبیتىُا دس ي  می باؿىذ خفیف تا بؼیاس ؿذیذ (َیذسيلًطیك )دساصمذت 

( َیذسيلًطیك)الگًی مکاوی خـکؼالی دساصمذت  . دیذٌ می ؿًدتشػالی ضعیف وشمال ي ؿشایط 

   (.3تا  1اؿکال ) .دٌ اػتداتغییش چىذاوی سا وـان ن تابؼتانَای  ماٌطی 

 ،فصل بُاسپایان ي مقایؼٍ آن با  تابؼتانفصل دس پایان ، ػالٍ 10طی ديسٌ  1SPEIؿاخص  مقایؼٍ

وحًی کٍ  دس ػطح اػتان می باؿذ بٍ يیظٌ دسجٍ ؿذیذ ي بؼیاسؿذیذ بٍ بیاوگش گؼتشؽ خـکؼالی

دس . دسصذ افضایؾ داؿتٍ اػت 1.4خـکؼالی دساصمذت دسجات مختلف مؼاحت مىاطك تحت تاثیش 

 ،باؿذ یاس ؿذیذ میدسصذ مؼاحت اػتان دسگیش خـکؼالی ؿذیذ ي بغ 61.2 ایه باصٌ صماوی،

َمچىیه جمعیت تحت تاثیش خـکؼالی . دسصذ بًدٌ اػت 48.2ایه میضان پایان بُاس کٍ دس  دسحالی

 . دسصذ افضایؾ یافتٍ اػت 3 پایان بُاس، وؼبت بٍ 

                                                           
1
 SPEI-Standard Precipitation and Evapotranspiration Index 



 
 

َای مُش ي آبان دس  ماٌ میاوگیه دما طی، بشای فصل پاییض بشاػاع پیؾ بیىی فصلی صادس ؿذٌ     

حذ وشمال بلىذمذت خًاَذ بًد يلی دس باصٌ َای صماوی کًتاٌ مذت دمای کمتش اص وشمال اتفاق خًاَذ 

سيد متمایل  َای آبی صایىذٌ باسؽ پاییض جاسی اػتان دس حذ وشمال ي دس ویمٍ غشبی ي ػشچـمٍ. افتاد

طًسی کٍ طی دٍَ ػًم مُشماٌ ؿشيع  بٍ ،يدبیىی میؾ بٍ باالتش اص وشمال ي با آغاصی صيد َىگام پیؾ

طی دي ماٌ آیىذٌ اص ویمٍ مُش  97َای فصل پاییض  عمذٌ باسؽ. سيد َای مًثش پاییضی اوتظاس می باسؽ

.  دکاػتٍ خًاَذ ؽ َای جًی عالیت ػاماوٍاص ؿذت فاص اياخش آرسماٌ، . تا اياػط آرسماٌ خًاَذ بًد

 



 
 

  97ماٌ  تیشپایان ػالٍ  10ديسٌ  SPEIپُىٍ بىذی خـکؼالی بش اػاع ؿاخص (-1)ؿکل 

 

 97ماٌ مشداد پایانػالٍ  10ديسٌ  SPEIپُىٍ بىذی خـکؼالی بش اػاع ؿاخص  (-2)ؿکل 



 
 

 

 

 97ماٌ ؿُشیًس ػالٍ پایان 10ديسٌ  SPEIپُىٍ بىذی خـکؼالی بش اػاع ؿاخص  (-3)ؿکل 

 

 

 


