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چکیده
تحلیل شاخص  SPEIدر دوره ده ساله تا پایان فروردین ماه  1401بیانگر آن است که درجات خفیف تا بسیار
شدید خشکسالی بلند مدت(هیدرولوژیک) در بسیاری از مناطق استان اصفهان وجود دارد به نحوی که90/6
درصد از مساحت ا ستان درگیر خشکسالی بوده و تنها  9/3درصد از مساحت استان شرایط نرمال تا ترسالی را
داشته است .در مقایسه با ماه گذشته مشخص می گردد که مساحت مناطق درگیر خشکسالی در استان 4
درصدافزایش داشته است .
از مجموع 90/6درصد مساحت استان که درگیر خشکسالی بوده؛  15/3درصد خشکسالی خفیف 18 / 2 ،درصد
خشکسالی متوسط15/5 ،درصد خشکسالی شدید و 41/6درصد خشکسالی بسیار شدید میباشد.
تحلیل شاخص  SPEIدر دوره ده ساله تا پایان فروردین ماه  1401بیانگر آن است که درجات خفیف تا بسیار
شدید خشکسالی بلند مدت بسیاری از مناطق حوضه گاوخونی را فرا گرفته به گونهای که  91/7درصد از
مساحت آن درگیر خشکسالی بوده و تنها  8/1درصد از مساحت این حوضه شرایط نرمال و  0/2درصد شرایط
ترسالی را داشته است .بطور کلی مساحت مناطق درگیر خشکسالی در حوضه گاوخونی نسبت به ماه گذشته
 4درصد افزایش داشته است.
از مجموع  91/7درصد مساحت حوضه گاوخونی که درگیر خشکسالی بوده؛  20/1درصد خشکسالی خفیف،
 19/9درصد خشکسالی متوسط 14/9 ،درصد خشکسالی شدید و  36/8درصد خشکسالی بسیار شدید بوده
است.
همچنین در زیر حوضه های بن -سامان ،بوئین -داران ،چادگان ،دامنه ،چهل خانه ،لنجانات ،مهیارشمالی ،نجف
آباد و یان چشمه مجموع درصدهای خشکسالی 100 ،درصد بوده است .
با عنایت به اینکه درپایان فروردین ماه  90/6 ،1400درصد مساحت استان و  91/7درصد از مساحت حوضه
آبخیز گاوخونی درگیر خشکسالی بلند مدت (هیدرولوژیک) می باشد و وسعت مناطق درگیر خشکسالی 4
درصد افزایش داشته است ، ،کماکان مدیریت مصرف و صرفه جویی آب در بخشهای مختلف توصیه می گردد.
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 -1خشکسالی بلند مدت (هیدرولوژیکی)
 - 1- 1در شهرستانهای استان اصفهان

میانگین وزنی بارش فروردین ماه  1401در استان برابر  2/7میلیمتر است که نسبت به مدت مشابه در بلند
مدت  90/7درصد ( 28/7میلیمتر بارش) کاهش بارش داشته است .در فروردین ماه سال جاری در کلیه
شهرستانهای استان اصفهان نسبت به بلند مدت ،کاهش بارش وجود داشته است.
میانگین دمای استان اصفهان در فروردین ماه  1401برابر  16/4درجه سانتیگراد بود که در مقایسه با بلند
مدت (13/8درجه سانتیگراد) 2/5درجه سانتی گراد خنک تر بوده است.
پهنه بندی خشکسالی در سطح استان اصفهان براساس شاخص استاندارد بارش – تبخیر و تعرق ( )SPEIدر
دوره ده ساله تا پایان فروردین ماه  1401در شکل ( )1نمایش داده شده است .تحلیل شاخص  SPEIدر دوره
ده ساله تا پایان فروردین ماه  1401بیانگر آن است که کماکان درجات خفیف تا بسیار شدید خشکسالی بلند
مدت بسیاری از مناطق استان اصفهان را فرا گرفته به گونهای که 90/6درصد از مساحت استان درگیر
خشکسالی بوده و تنها  9/3درصد از مساحت استان شرایط نرمال تا ترسالی را داشته است .درصد مساحت
تحت تاثیر خشکسالی براساس شاخص  SPEIدر دوره ده ساله تا پایان فروردین ماه  1401در شهرستانهای
استان اصفهان در جدول شماره ( )1نشان داده شده است و در مقایسه با ماه گذشته مشخص می گردد که
مساحت مناطق درگیر خشکسالی در استان  4درصدافزایش داشته است .
در پایان فروردین ماه  ،1401در شهرستانهای برخوار ،بوئین و میاندشت ،خمینی شهر ،خوانسار ،دهاقان،
فریدن ،فالورجان ،گلپایگان ،لنجان ،مبارکه ،نجف آباد مجموع درصدهای خشکسالی 100 ،درصد بوده است.
در شهرستانهای چادگان و فریدونشهر بمیزان ناچیزی ترسالی وجود دارد.
از مجموع 90/6درصد مساحت استان که درگیر خشکسالی بوده؛  15/3درصد خشکسالی خفیف 18 / 2 ،درصد
خشکسالی متوسط15/5 ،درصد خشکسالی شدید و 41/6درصد خشکسالی بسیار شدید میباشد (شکل.)2
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جدول  .1درصد مساحت تحت تاثیر خشکسالی براساس شاخص  ،SPEIدوره ده ساله تا پایان فروردین ماه  ،1401در استان اصفهان
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شکل  .1پهنهب بندی خشکسالی بلندمدت(هیدرولوژیک) در استان اصفهان براساس شاخص  ،SPEIدوره ده ساله تا پایان فروردین ماه
1401

 - 2- 1زیر حوضه گاوخونی

پهنه بندی خشکسالی در زیر حوضه گاوخونی براساس شاخص  SPEIدر دوره ده ساله تا پایان فروردین ماه
 1401در شکل ( )3نمایش داده شده است .تحلیل شاخص  SPEIدر دوره ده ساله تا پایان فروردین ماه
 1401بیانگر آن است که درجات خفیف تا بسیار شدید خشکسالی بلند مدت بسیاری از مناطق حوضه
گاوخونی را فرا گرفته به گونهای که  91/7درصد از مساحت آن درگیر خشکسالی بوده و تنها  8/1درصد از
مساحت این حوضه شرایط نرمال و  0/2درصد شرایط ترسالی را داشته است.
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شکل  .2درصد مساحت تحت تاثیر خشکسالی براساس شاخص  ،SPEIدوره ده ساله تا پایان فروردین ماه ،1401در استان اصفهان

شکل  .3پهنهبندی فروردین خشکسالی بلندمدت (هیدرولوژیک) در زیر حوضه گاوخونی براساس شاخص  ،SPEIدوره ده ساله تا پایان
فروردین ماه 1401
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درصد مساحت تحت تاثیر خشکسالی براساس شاخص  SPEIدر دوره ده ساله تا پایان فروردین ماه  1401در
حوضه گاوخونی در جدول ( )2نمایش داده شده است .مطابق این جدول در اکثر مناطق ،خشکسالی بلند مدت
با درجات مختلف مشاهده میگردد و تنها در بخش بسیار محدوی از زیرحوضه های چلگرد -قلعه شاهرخ
شرایط ترسالی ضعیف وجود داشته است.
از مجموع  91/7درصد مساحت حوضه گاوخونی که درگیر خشکسالی بوده؛  20/1درصد خشکسالی خفیف،
 19/9درصد خشکسالی متوسط 14/9 ،درصد خشکسالی شدید و  36/8درصد خشکسالی بسیار شدید بوده
است.
در زیر حوضه های بن -سامان ،بوئین -داران ،چادگان ،دامنه ،چهل خانه ،لنجانات ،مهیارشمالی ،نجف آباد و یان
چشمه  ،مجموع درصدهای خشکسالی 100 ،درصد می باشد.
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جدول  .2درصد مساحت تحت تاثیر خشکسالی براساس شاخص  ،SPEIدوره ده ساله تا پایان فروردین ماه  ،1401در حوضه گاوخونی

 - 2خشکسالی میان مدت (کشاورزی)
نقشه خشکسالی با شاخص  SPEIدر دوره  12ماهه منتهی به پایان فروردین ماه  1401در شکل ( )4بیانگر
درجات متفاوتی از خشکسالی کشاورزی می باشد .بطور کلی  95/7درصد از مساحت استان درگیر خشکسالی
کشاورزی است و تنها4/3درصد در وضعیت نرمال بسر می برد .بطور کلی مساحت مناطق درگیر خشکسالی
کشاورزی نسبت به ماه قبل  0/4درصد افزایش یافته است.
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شکل  .4پهنهبنفروردین خشکسالی میان مدت (کشاورزی) در استان اصفهان براساس شاخص  ،SPEIدوره یک ساله تا پایان فروردین م اه
1401

- 3خشکسالی کوتاه مدت (هواشناسی)
پهنه بندی خشکسالی هواشناسی بر اساس شاخص  SPEIسه ماهه بیانگر آن است که مناطق درگیر
خشکسالی هواشناسی در سطح استان بویژه در مناطق غربی و جنوبی به میزان چشمگیری نسبت به ماه گذشته
افزایش یافته است به نحوی که بخشهای عمده ای از مناطق استان درگیر خشکسالی هواشناسی خفیف تا
بسیارشدید بوده و در پایان فروردین ماه  1401تمامی شهرستانهای استان درگیر خشکسالی کوتاه مدت
(هواشناسی) است و تنها در بخش ناچیزی از شهرستانهای سمیرم و چادگان و فریدونشهر ترسالی ضعیف وجود
دارد .وضعیت خشکسالی موجود بعلت بارش کمتر از حد نرمال طی زمستان  1400و فروردین  1401می باشد.
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الزم به ذکر است که پهنه بندی خشکسالی با شاخص  SPEIسه ماهه بیانگر خشکسالی هواشناسی بوده و نشان
دهنده وضعیت خشکسالی کشاورزی (میان مدت) و هیدرولوژیک (بلند مدت) موثر بر بخشهای کشاورزی و
منابع آبهای جاری و زیر زمینی نمی باشد.

شکل  .5پهنهبنفروردین خشکسالی(کوتاه مدت) هواشناسی در استان اصفهان براساس شاخص  ،SPEIدوره سه ماهه تا پایان فروردین ماه
1401

- 4نتیجه گیری
تحلیل شاخص  SPEIدر دوره ده ساله تا پایان فروردین ماه  1401بیانگر آن است که درجات خفیف تا بسیار
شدید خشکسالی بلند مدت(هیدرولوژیک) در بسیاری از مناطق استان اصفهان وجود دارد به نحوی که 90 / 6
درصد از مساحت استان درگیر خشکسالی بوده و تنها  9/3درصد از مساحت استان شرایط نرمال تا ترسالی را
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داشته است .در مقایسه با ماه گذشته مشخص می گردد که مساحت مناطق درگیر خشکسالی در استان 4
درصدافزایش داشته است .
از مجموع 90/6درصد مساحت استان که درگیر خشکسالی بوده؛  15/3درصد خشکسالی خفیف 18 / 2 ،درصد
خشکسالی متوسط15/5 ،درصد خشکسالی شدید و 41/6درصد خشکسالی بسیار شدید میباشد.
تحلیل شاخص  SPEIدر دوره ده ساله تا پایان فروردین ماه  1401بیانگر آن است که درجات خفیف تا بسیار
شدید خشکسالی بلند مدت بسیاری از مناطق حوضه گاوخونی را فرا گرفته به گونهای که  91/7درصد از
مساحت آن درگیر خشکسالی بوده و تنها  8/1درصد از مساحت این حوضه شرایط نرمال و  0/2درصد شرایط
ترسالی را داشته است.
- 5پیشنهادات
با عنایت به اینکه کماکان 90/6درصد از مساحت استان و  91/7درصد از حوضه گاوخونی درگیر خشکسالی
بلند مدت بوده و وضعیت آب موجود در پشت سد زاینده رود در پایان فروردین ماه  1401کمتر از حد نرمال
است ،لذا مدیریت مصرف و صرفه جویی آب در بخشهای مختلف از جمله صنعت ،کشاورزی ،خدمات و مصارف
خانگی توصیه می گردد.

