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مقدمه
بر اساس اطالعات ثبت شده در ایستگاههای هواشناسی استان ،مجموع بارش استان در فصل پائیز ،1400
 37میلیمتر بوده است که نسبت به بلند مدت و سال گذشته به ترتیب  3و  20درصد کاهش داشته است.
بررسی و مقایسه نقشه های خشکسالی بلند مدت  10ساله طی پائیز  1400بیانگر آن است که مساحت
مناطق درگیر خشکسالی طی فصل پائیز (از مهر ماه لغایت آذر ماه  )1400حدوداً  5درصد افزایش یافته
است .تحلیل شاخص  SPEIدر دوره ده ساله تا پایان فصل پائیز ( 1400آذر ماه  )1400بیانگر آن است که
درجات خفیف تا بسیار شدید خشکسالی دراز مدت بسیاری از مناطق استان اصفهان را فرا گرفته به گونهای
که  86/8درصد از مساحت استان درگیر خشکسالی بوده و تنها  13/1درصد از مساحت استان شرایط نرمال
تا ترسالی را داشته است .از مجموع  86/8درصد مساحت استان که درگیر خشکسالی بوده؛  18/8درصد
خشکسالی خفیف 21 ،درصد خشکسالی متوسط 18/4 ،درصد خشکسالی شدید و  28/7درصد خشکسالی
بسیار شدید میباشد.
مساحت مناطق درگیر خشکسالی در مقایسه با پایان فصل تابستان ،1400تقریباً  3درصد افزایش داشته
است  .بررسی وضعیت خشکسالی بلند مدت (هیدرولوژیک) حوضه آبریز گاوخونی نیز بیانگر آن است که در
انتهای فصل پائیز 88/1 ،1400درصد از مساحت حوضه آبریز مذکور دچار درجات مختلفی از خشکسالی
می باشد که در مقایسه با پایان فصل تابستان11/7 ،درصد مساحت مناطق درگیر خشکسالی در حوضه
آبریز افزایش یافته است.
بر اساس پیش بینی فصلی پاییز  1400که با توجه به خروجی مدلهای گردش عمومی جو و اقیانوس صادر
می گردد ،انتظار می رود که در مجموع بارشهای زمستان  1400امسال درحد نرمال باشد .با عنایت به
وضعیت ذخیره آبی سد زاینده رود در پایان فصل پائیز که پایین تر از حد نرمال می باشد و با توجه به
وجود و استمرار خشکسالی بلند مدت (هیدرولوژیک) ،علیرغم پیش بینی وقوع بارشهای نرمال طی فصل
زمستان ،1400کماکان مدیریت مصرف و صرفه جویی آب در بخشهای مختلف از جمله کشاورزی ،صنعت،
خدمات ،مصارف شهری و غیره طی زمستان  1400توصیه می گردد.
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 -1خشکسالی بلند مدت (هیدرولوژیکی) در پایان پائیز 1400
درصد مساحت مناطق تحت تاثیر خشکسالی بلند مدت ( هیدرولوژیک) در سطح استان اصفهان براساس
شاخص استاندارد بارش – تبخیر و تعرق (  )SPEI1در دوره ده ساله طی سه ماهه پائیز در نمودارهای (،)1
( )2و ( )3نمایش داده شده است .مقایسه تطبیقی نمودار های مذکور بیانگر آن است که خشکسالی بلند
مدت استان طی پائیز 1400نسبت به پایان تابستان  1400حدوداً  5درصد افزایش داشته و کماکان
شرایط خشکسالی بلند مدت بر استان حکمفرماست به این ترتیب تحلیل شاخص  SPEIدر دوره ده ساله تا
پایان پائیز ( 1400آذر ماه  )1400بیانگر آن است که درجات خفیف تا بسیار شدید خشکسالی دراز مدت
بسیاری از مناطق استان اصفهان را فرا گرفته به گونهای که  86/8درصد از مساحت استان درگیر
خشکسالی بوده و تنها  13/1درصد از مساحت استان شرایط نرمال تا ترسالی را داشته است.
از مجموع  86/8درصد مساحت استان که درگیر خشکسالی بوده؛  18/8درصد خشکسالی خفیف21 ،
درصد خشکسالی متوسط 18/4 ،درصد خشکسالی شدید و  28/7درصد خشکسالی بسیار شدید میباشد.

نمودار  . 1درصد مساحت تحت تاثیر خشکسالی براساس شاخص  ،SPEIدوره ده ساله تا پایان مهر  1400در استان اصفهان

Precipitation Evapotranspiration Index

1Standardized
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نمودار  . 3درصد مساحت تحت تاثیر خشکسالی براساس شاخص  ،SPEIدوره ده ساله تا پایان آبان  1400در استان اصفهان
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بر اساس پیش بینی فصلی پاییز  1400که با توجه به خروجی مدلهای گردش عمومی جو و اقیانوس صادر
می گردد ،انتظار می رود که در مجموع بارشهای زمستان  1400امسال درحد نرمال باشد .با عنایت به
بارش فصل پاییز استان و وضعیت ذخیره آبی سد زاینده رود در پایان فصل پائیز که پایین تر از حد نرمال
می باشند و با توجه به وجود و استمرار خشکسالی بلند مدت (هیدرولوژیک)  ،علیرغم پیش بینی وقوع
بارشهای نرمال طی فصل زمستان ،1400کماکان مدیریت مصرف و صرفه جویی آب در بخشهای مختلف از
جمله کشاورزی ،صنعت ،خدمات ،مصارف شهری و غیره طی زمستان  1400توصیه می گردد.
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