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1397ماه  خرداد تا پایان اصفهان حلیل خشکسالی استانترم  

  :)هیدرولوژیکی(دراز مدت  خشکسالی

بیانگر آن است که خشکسالی ماه،  خرداد تا پایانساله  10در دوره  SPEI(1( تبخیر و تعرق -استاندارد بارش تحلیل شاخص
وقوع  .باشد میحکمفرما  از غرب استان جز بخشی به ،استانهاي  شهرستانشدید درکلیه بسیار ت خفیف تا درجادرازمدت با 

تیران و  و اشانکد، نایین، آبانجف ان،لپایگن، گورجافال مبارکه، لنجان، هاي شهرستان از یمناطق در بسیار شدیدخشکسالی 
هر و میمه، ش هینشهرضا، خوروبیابانک، شا، شهر هاي اصفهان، خمینی اي از شهرستان عمده  بخش .باشد قابل مشاهده می کرون

 مناطقیو  شدیددرگیر خشکسالی دشت  بویین و میان شهر و  ریدون، فآران و بیدگل، اردستان، دهاقان و مناطقی از خوانسار
درگیر  ، مساحت استان درصد 98از لحاظ پراکنش مکانی،    .باشند می  خفیفدرگیر خشکسالی  و چادگان فریدن از وسیعی

 2.1و تنها  بوده )درصد  2.3 درصد، بسیار شدید 45.9درصد، شدید  45.1درصد، متوسط  4.6خفیف (خشکسالی درازمدت 
با   ).1و جدول شماره 2، 1اشکال (  باشد میدرصد در شرایط ترسالی خفیف  0.1و در وضعیت نرمال  درصد مساحت استان

که  باشند درگیر خشکسالی دراز مدت میدرصد از جمعیت استان  98  توجه به پراکنش جمعیت در مناطق مختلف استان،
ان کماکساله،  10در دوره  مذکوربر مبناي شاخص طورکلی  هب. )2جدول ( درصد بهبود یافته است 1.6نسبت به ماه گذشته 

میزان بارش  ، متر میلی 113.9بارش  وزنی میانگین  و بابوده در استان حکمفرما ) هیدرولوژیک(شرایط خشکسالی درازمدت 
مقایسه با  که در استدرصد کاهش داشته  13درصد و نسبت به سال گذشته  27سال زراعی جاري استان نسبت به درازمدت 

هم دچهاردر جایگاه و  نسبت به بلند مدتبارشی  کم مدهدوازاصفهان در رتبه  ، هاي کشور در بازه زمانی مذکور سایر استان
هاي سینوپتیک استان نیز  میانگین حسابی بارش سال آبی جاري ایستگاه همچنین .قرار گرفته است نسبت به سال گذشته

ي  در همین بازه .درصد کاهش داشته است 24متر است که نسبت به مدت مشابه در بلندمدت دوره آماري،  میلی 135.9
درصد  44بوده که نسبت به میانگین میلیمتر  763ي زاینده رود   عنوان سرچشمه زمانی میزان  بارش در ایستگاه کوهرنگ به

دوره  گراد، در مقایسه با  درجه سانتی 24با میانگین دماي  ردادماهدر خایی نیز استان اصفهان از نظر دم.کاهش داشته است
هاي بهاري که   وقوع بارش با وجود  .تر بوده است خنک درجه 1و نسبت به سال گذشته تر  گرم درجه  0.7مشابه در بلند مدت 

با توجه به سهم  لذا باشد و پاییز و زمستان گذشته بارشی  ي کم ساخت نتوانست جبران کنندهمند  اکثر مناطق استان را بهره
هاي کنترل و مصرف بهینه آب و  برنامهاتخاذ منابع آب و   مدیریت ، این فصلهاي تابستانه و افزایش دماي هوا در  ناچیز بارش

  . نماید ضروري می بیش از هر زمان دیگر  انرژي

  

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

شرایط خشکسالی را تقلیل  هاي از  استان ، در بخش97ماه  خرداددر پایان  )کشاورزي(یک ساله خشکسالی  هاي بررسی نقشه
 .در مناطقی از جنوب و غرب استان وضعیت خشکسالی تشدید شده استدهد، هرچند  نسبت به ماه گذشته نشان می

شهر، فریدن و  هاي قابل توجهی از چادگان، فریدون ترین بخش استان شامل سمیرم و جنوب شهرضا و نیز بخش جنوبی
دشت، لنجان، مبارکه،  یانهاي  بویین و م نوار غربی مشتمل بر شهرستان. اند خشکسالی بسیار شدید داشتهکرون،  و تیران

هاي گلپایگان، خوانسار،  ر شهرستانب .اند بودهدرگیر خشکسالی شدید  و خوروبیابانک اصفهان ستانقسمتی از شهر دهاقان، 
نیز و  نایینهاي خوروبیابانک و  شرقی استان شامل شهرستاننیمه  شهر و فالورجان خشکسالی متوسط و بر  آباد، خمینی نجف

هاي  بخش در .است حاکم بوده  خفیفخشکسالی  و برخوارشهر و میمه  آران و بیدگل، شاهین، کاشان، اردستانهایی از  بخش
تا اوایل  ها بنابراین با ادامه بارش  ).3شکل ( داشته است وجود رایط نرمالش از جمله شهرستان نطنز استان ي باقیمانده
بر  خاكوضعیت رطوبتی  به وضعیت نرمال خود رسیدند، اما در سایر مناطق استان با وجود بهبود استان هایی از بخشخرداد،  
  .شرایط خشکسالی کشاورزي همچنان در استان وجود دارد هاي بهاري، اثر بارش
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  :)هواشناسی(کوتاه مدت  خشکسالی

شهر و  قسمتهایی از شاهین  اي از کاشان و نطنز و عمده بخش  ،)هواشناسی(ماهه  سههاي خشکسالی کوتاه مدت  بر اساس نقشه
و  بخشی از نیمه شمالی استان مشتمل بر آران و بیدگل، اردستان، برخوار،  قرار گرفتند متوسطمیمه در شرایط ترسالی 

سمیرم  شرایط شهر و  هاي جزئی از نایین، فریدون عالوه بخش آباد ، به گلپایگان، خوانسار،  فریدن،  بویین و میاندشت و نجف
هان نیز تا پایان خردادماه وضعیت نرمال داشتند و هیچ سایر مناطق استان از جمله شهر اصف. ترسالی خفیف را تجربه کردند

و ماه اردیبهشت  در هاي رخ داده  روشن است که بارش. اي از استان در شرایط خشکسالی هواشناسی قرار نگرفت منطقه
 .استهاي گذشته بهبود بخشیده  تغییر داده و نسبت به ماهدر کل استان  مدت را  خشکسالی کوتاه وضعیتاوایل خرداد، 

  
  )4(شکل 


