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٧١٣٩ماه  اسفند تا پايان اصفهان حليل خشكسالي استانته  

  

   :)هيدرولوژيكي(دراز مدت  خشكسالي

 در شهرستان هاي استان اصفهان )١

افزايش مدت دوره بررسي بيانگر خشكسالي اندوخته  SPEIدر بررسي خشكسالي هواشناسي با استفاده از شاخص 

هاي بلندمدت خشكسالي  اي است كه در بستر طبيعت باقي مانده است. به بيان ديگر شاخص و تجميع يافته

  ف در نظر گرفته شود.هواشناسي مي توانند به منزله انعكاسي كلي از شرايط ذخيره آبي مناطق مختل

 بيانگر آن است كهماه، اسفند تا پايانساله  ١٠در دوره  ١)SPEI( تبخير و تعرق -استاندارد بارش تحليل شاخص

درصد  ٩٧,١ه را گرفته است به نحوي كاستان اصفهان را ف، درازمدت خشكسالي درجات خفيف تا بسيارشديد

دچار  استان هايشهرستانمساحت  تمامي. )١(شكل باشد استان درگير خشكسالي هيدرولوژيك (دراز مدت) مي

 نرمال و شرايطدر  استانو جنوب  از غربكوچكي بوده و تنها بخش  دراز مدت با درجات مختلف شكساليخ

   به سر مي برد. ترسالي

 ٢,٢نرمال درگير خشكسالي درازمدت (، مساحت استان درصد ٩٧,١از لحاظ پراكنش مكاني،   در مجموع

خشكسالي  درصد،  ٥٠ شديدخشكسالي درصد،  ٣٢,٩متوسط خشكسالي درصد،   ٤,٥ خفيفخشكسالي درصد، 

   ).١و جدول  ٢لشك (  است درصد) ٩,٧د بسيار شدي

 جمعيت درصد تبخير و تعرق، -اكنش جمعيت در مناطق مختلف استان و شاخص استاندارد بارشبا توجه به پر 

  .)٢جدول ( دباشمي درصد٩٤,٥ استان اصفهاندر تحت تاثير خشكسالي درازمدت 

مدت مشابه در  به نسبت كه است مترميلي ١١٨,٧ در استان برابر ١٣٩٧ماه تا آخر اسفند بارش وزني ميانگين 

است الزم به ذكر  .است داشته افزايشرصد د ٢٤٢,٩و نسبت به مدت مشابه در سال گذشته  درصد ٥,٧ بلندمدت

                                                           
1 SPEI (Standard Precipitation and Evapotranspiration Index) 



 
 

درصد از بارش يك سال زراعي كامل در بلندمدت را دريافت  ٧٥كه استان اصفهان در بازه زماني مذكور حدود 

رود در بازه زماني مذكور برابر با همچنين ميزان بارش در ايستگاه كوهرنگ به عنوان سرچشمه زايندهكرده است. 

   خود بيشتر است.درصد از ميانگين بلندمدت  ٣٧باشد كه متر ميميلي ١٤٧٨,١

درجه  ١,٦گراد بود كه در مقايسه با بلندمدت آن رجه سانتيد ٥,٩برابر  ٩٧ ماهيانگين دماي استان اصفهان در اسفندم 

  .استتر شده گراد سردرجه سانتيد ٤,٧ نيز  ٩٦اسفندنسبت به  گراد وسانتي

شرايط خشكسالي درازمدت  همانند گذشتهساله،  ١٠در دوره  طوركلي بر مبناي شاخص مذكورهب 

در بخشهاي مختلف كشاورزي، صنعت،  بايست مديريت منابع آبيميبوده و (هيدرولوژيك) در استان حكمفرما 

  مورد توجه قرار گيرد.  همچنانخدمات و مصارف كشاورزي 
  

  

   )١شكل (



 
 

  

  )٢شكل (



 
 

  

  )١جدول (



 
 

  

  )٢جدول (

 در زيرحوضه گاوخوني )٢

كلي از شرايط ذخيره  ند بيانگر وضعيتهاي بلندمدت خشكسالي هواشناسي مي توان شاخصبا توجه به اينكه 

در بستر طبيعت را نشان دهند در اين راستا از پهنه بندي  خشكسالي اندوختهباشند و  حوضه آبي آبي مناطق مختلف

). تحليل اين شاخص خشكسالي ٣(شكل استفاده شده است  ١٣٩٧ ماهاسفندخشكسالي ده ساله منتهي به پايان 

 تا فيخف تدبلندم خشكسالي دچار گاوخوني آبريز ي حوضه مساحتتقريبا تمامي حاكي از آن است كه 



 
 

تنها بخش هاي بسيار كوچكي از شمال غرب حوضه در شرايط نرمال و ترسالي به سر مي . دباش مي ارشديديبس

خشكسالي ، درگير خشكسالي درازمدت (حوضه درصد مساحت ٩٧,١در مجموع از لحاظ پراكنش مكاني، برد. 

 ٢٤,٥ درصد، خشكسالي بسيار شديد ٣٥,١ درصد، خشكسالي شديد  ٣١,٩ درصد، خشكسالي متوسط ٥,٦خفيف 

و جدول  ٤لشك(  شرايط نرمال يا ترسالي مي باشد. ارايدرصد از مساحت حوضه د ٣و تنها حدود درصد) است 

 كماكان حوضه نقاط اغلب درو زمستان پاييز  مناسب بارشهاي رغميعل كه نمود برداشت نيچن توان مي  نبنابراي). ٣

 .است گذشته سال ده انباشته خشكسالي از ناشي كه ميباش مي  آب منابع در بخش ودبكم شاهد

  

  

  )٣شكل (

  



 
 

  

  )٤شكل (

  

  



 
 

  

    )٣جدول (



 
 

  :ميان مدت (كشاورزي) خشكسالي

خفيف و  خشكساليشرايط تداوم بيانگر ، ٩٧ماه  اسفند پايان منتهي به يك سالهخشكسالي  هايبررسي نقشه

شديد پهنه هايي از خشكسالي  .استان مي باشد ، شمال شرق، جنوب شرق و مركزشمالاز  مناطق وسيعي در متوسط

هاي واقع در غرب و شمال غرب  شهرستان در ه مي شود.ديد ، اصفهان و شهرضا ردستاننيز در شهرستانهاي نايين ، ا

ارد. ترسالي خفيف در مناطق با شرايط خشكسالي د وجود نرمالشرايط استان و بخشهاي جنوبي شهرستان سميرم 

استان نوب شرق مركز و ج ،شمال شرقشرق،  در توان اذعان نمود كه در مجموع مي ).٥(شكل نرمال ديده مي شود 

  .حكمفرماستشرايط خشكسالي كشاورزي همچنان 
  

  

  )٥شكل (



 
 

:كوتاه مدت (هواشناسي) خشكسالي  

ل كه در ساي يها با توجه به بارش ،٩٧همااسفنددر پايان  ماهه هاي خشكسالي كوتاه مدت ششبر اساس نقشه

شهرستانهاي  مشاهده مي شود كه در ،رخ دادش از نرمال بيهاي استان در حد نرمال و  در اكثر شهرستان زراعي جاري

شرايط شان و سميرم همچنين نطنز و كا، چادگان ونشهريدفر ايگان ، خوانسار، بويين مياندشت و بخشهايي ازگلپ

خشكسالي با درجات  همچنان ، اصفهان و اردستاننايينشهرستانهاي بخشهاي وسيعي از در  .حاكم است ترسالي

شكسالي خفيف قابل مشاهده مي رستان هاي نجف آباد و لنجان نيز خشهبخشهايي از در  شود. يه ممختلف ديد

  .)٦(شكلباشد

 

  

  )٦شكل (



 
 

  


