تحليل خشكسالي استان اصفهان
اسفندماه ١٣٩٧

اداره كل هواشناسي استان اصفهان
اداره تحقيقات هواشناسي كاربردي

هتحليل خشكسالي استان اصفهان تا پايان اسفند ماه ١٣٩٧

خشكسالي دراز مدت )هيدرولوژيكي(:
(١

در شهرستان هاي استان اصفهان

در بررسي خشكسالي هواشناسي با استفاده از شاخص  SPEIافزايش مدت دوره بررسي بيانگر خشكسالي اندوخته
و تجميع يافته اي است كه در بستر طبيعت باقي مانده است .به بيان ديگر شاخص هاي بلندمدت خشكسالي
هواشناسي مي توانند به منزله انعكاسي كلي از شرايط ذخيره آبي مناطق مختلف در نظر گرفته شود.
تحليل شاخص استاندارد بارش-تبخير و تعرق ) ١(SPEIدر دوره  ١٠ساله تا پايان اسفندماه ،بيانگر آن است كه
درجات خفيف تا بسيارشديد خشكسالي درازمدت ،استان اصفهان را فرا گرفته است به نحوي كه  ٩٧,١درصد
استان درگير خشكسالي هيدرولوژيك )دراز مدت( مي باشد )شكل .(١تمامي مساﺣت شهرستانهاي استان دچار
خشكسالي دراز مدت با درجات مختلف بوده و تنها بخش كوچكي از غرب و جنوب استان در شرايط نرمال و
ترسالي به سر مي برد.
در مجموع از لحاظ پراكنش مكاني ٩٧,١ ،درصد مساﺣت استان ،درگير خشكسالي درازمدت )نرمال ٢,٢
درصد ،خشكسالي خفيف  ٤,٥درصد ،خشكسالي متوسط  ٣٢,٩درصد ،خشكسالي شديد  ٥٠درصد ،خشكسالي
بسيار شديد  ٩,٧درصد( است ) شكل ٢و جدول .(١
با توجه به پراكنش جمعيت در مناطق مختلف استان و شاخص استاندارد بارش -تبخير و تعرق ،درصد جمعيت
تحت تاثير خشكسالي درازمدت در استان اصفهان ٩٤,٥درصد ميباشد )جدول .(٢
ميانگين وزني بارش تا آخر اسفندماه  ١٣٩٧در استان برابر  ١١٨,٧ميليمتر است كه نسبت به مدت مشابه در
بلندمدت  ٥,٧درصد و نسبت به مدت مشابه در سال گذشته  ٢٤٢,٩درصد افزايش داشته است .ﻻزم به ذكر است
)SPEI (Standard Precipitation and Evapotranspiration Index
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كه استان اصفهان در بازه زماني مذكور ﺣدود  ٧٥درصد از بارش يك سال زراعي كامل در بلندمدت را دريافت
كرده است .همچنين ميزان بارش در ايستگاه كوهرنگ به عنوان سرچشمه زايندهرود در بازه زماني مذكور برابر با
 ١٤٧٨,١ميليمتر ميباشد كه  ٣٧درصد از ميانگين بلندمدت خود بيشتر است.
ميانگين دماي استان اصفهان در اسفندماه  ٩٧برابر  ٥,٩درجه سانتيگراد بود كه در مقايسه با بلندمدت آن  ١,٦درجه
سانتيگراد و نسبت به اسفند ٩٦نيز  ٤,٧درجه سانتيگراد سردتر شده است.

بهطوركلي بر مبناي شاخص مذكور در دوره  ١٠ساله ،همانند گذشته شرايط خشكسالي درازمدت
)هيدرولوژيك( در استان ﺣكمفرما بوده و ميبايست مديريت منابع آبي در بخشهاي مختلف كشاورزي ،صنعت،
خدمات و مصارف كشاورزي همچنان مورد توجه قرار گيرد.

شكل )(١

شكل )(٢

جدول )(١

جدول )(٢

(٢

در زيرحوضه گاوخوني

با توجه به اينكه شاخص هاي بلندمدت خشكسالي هواشناسي مي توانند بيانگر وضعيت كلي از شرايط ذخيره
آبي مناطق مختلف ﺣوضه آبي باشند و خشكسالي اندوخته در بستر طبيعت را نشان دهند در اين راستا از پهنه بندي
خشكسالي ده ساله منتهي به پايان اسفندماه  ١٣٩٧استفاده شده است )شكل  .(٣تحليل اين شاخص خشكسالي
ﺣاكي از آن است كه تقريبا تمامي مساﺣت ﺣوضه ي آبريز گاوخوني دچار خشكسالي بلندمدت خفيف تا

بسيارشديد مي باشد .تنها بخش هاي بسيار كوچكي از شمال غرب ﺣوضه در شرايط نرمال و ترسالي به سر مي
برد .در مجموع از لحاظ پراكنش مكاني ٩٧,١ ،درصد مساﺣت ﺣوضه ،درگير خشكسالي درازمدت )خشكسالي
خفيف  ٥,٦درصد ،خشكسالي متوسط  ٣١,٩درصد ،خشكسالي شديد  ٣٥,١درصد ،خشكسالي بسيار شديد ٢٤,٥
درصد( است و تنها ﺣدود  ٣درصد از مساﺣت ﺣوضه داراي شرايط نرمال يا ترسالي مي باشد ) .شكل ٤و جدول
 .(٣بنابراين مي توان چنين برداشت نمود كه عليرغﻢ بارشهاي مناسﺐ پاييز و زمستان در اغلﺐ نقاط ﺣوضه كماكان
شاهد كمبود در بخش منابع آب مي باشيﻢ كه ناشي از خشكسالي انباشته ده سال گذشته است.

شكل )(٣

شكل )(٤

جدول )(٣

خشكسالي ميان مدت )كشاورزي(:
بررسي نقشههاي خشكسالي يك ساله منتهي به پايان اسفند ماه  ،٩٧بيانگر تداوم شرايط خشكسالي خفيف و
متوسط در مناطق وسيعي از شمال ،شمال شرق ،جنوب شرق و مركز استان مي باشد .پهنه هايي از خشكسالي شديد
نيز در شهرستانهاي نايين  ،اردستان  ،اصفهان و شهرضا ديده مي شود .در شهرستان هاي واقع در غرب و شمال غرب
استان و بخشهاي جنوبي شهرستان سميرم شرايط نرمال وجود دارد .ترسالي خفيف در مناطق با شرايط خشكسالي
نرمال ديده مي شود )شكل  .(٥در مجموع مي توان اذعان نمود كه در شرق ،شمال شرق ،مركز و جنوب شرق استان
شرايط خشكسالي كشاورزي همچنان ﺣكمفرماست.

شكل )(٥

خشكسالي كوتاه مدت )هواشناسي(:
بر اساس نقشههاي خشكسالي كوتاه مدت شش ماهه در پايان اسفندماه ،٩٧با توجه به بارش هايي كه در سال
زراعي جاري در اكثر شهرستان هاي استان در ﺣد نرمال و بيش از نرمال رخ داد ،مشاهده مي شود كه در شهرستانهاي
گلﭙايگان  ،خوانسار ،بويين مياندشت و بخشهايي از فريدونشهر ،چادگان و سميرم همچنين نطنز و كاشان شرايط
ترسالي ﺣاكﻢ است .در بخشهاي وسيعي از شهرستانهاي نايين ،اصفهان و اردستان همچنان خشكسالي با درجات
مختلف ديده مي شود .در بخشهايي از شهرستان هاي نجف آباد و لنجان نيز خشكسالي خفيف قابل مشاهده مي
باشد)شكل.(٦

شكل )(٦

