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 چکیده

 

بیانگر آن است که درجات خفیف تا  1401ماه  اردیبهشتدر دوره ده ساله تا پایان  SPEIتحلیل شاخص 

در بسیاری از مناطق استان اصفهان وجود دارد به نحوی  هیدرولوژیک(خشکسالی بلند مدت) دیدبسیار ش

درصد از مساحت استان شرایط نرمال تا  8/9ستان درگیر خشکسالی بوده و تنها درصد از مساحت ا 1/90که

مقایسه با ماه گذشته مشخص می گردد که مساحت مناطق درگیر خشکسالی در  درترسالی را داشته است. 

 . است اشته تغییر محسوسی ند استان

درصد 8/18درصد خشکسالی خفیف،  3/16درصد مساحت استان که درگیر خشکسالی بوده؛ 1/90مجموع از 

 باشد.می شدیددرصد خشکسالی بسیار 6/38و  دیددرصد خشکسالی ش4/16خشکسالی متوسط، 

بیانگر آن است که درجات خفیف تا  1401ماه  اردیبهشتدر دوره ده ساله تا پایان  SPEIتحلیل شاخص 

درصد  9/91ای که خشکسالی بلند مدت بسیاری از مناطق حوضه گاوخونی را فرا گرفته به گونه شدیدبسیار 

درصد  2/0درصد از مساحت این حوضه شرایط نرمال و  9/7از مساحت آن درگیر خشکسالی بوده و تنها 

نسبت به ماه  بطور کلی مساحت مناطق درگیر خشکسالی در حوضه گاوخونی شرایط ترسالی را داشته است.

 است. داشتهتغییر محسوسی ن گذشته

درصد خشکسالی خفیف،  7/21درصد مساحت حوضه گاوخونی که درگیر خشکسالی بوده؛  9/91از مجموع 

 بوده است.  شدیددرصد خشکسالی بسیار  3/34و  شدیددرصد خشکسالی 16درصد خشکسالی متوسط،  8/19

، لنجانات، مهیارشمالی، نجف چهل خانه، دامنهداران، چادگان، -سامان، بوئین-بن های همچنین در زیر حوضه

 .درصد بوده است  100مجموع درصدهای خشکسالی،  آباد و یان چشمه

درصد از مساحت  9/91درصد مساحت استان و  1/90،  1400ماه  اردیبهشتبا عنایت به اینکه درپایان 

مصرف و صرفه  مدیریتکماکان ، بلند مدت )هیدرولوژیک( می باشد  حوضه آبخیز گاوخونی درگیر خشکسالی

   جویی آب در بخشهای مختلف توصیه می گردد.  
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 مدت )هیدرولوژیکی( بلندخشکسالی   -1
 

 های استان اصفهاندر شهرستان -1-1

 

مدت مشابه در  به نسبت که است مترمیلی 5/13در استان برابر  1401ماه  اردیبهشت بارش وزنی میانگین

ماه سال جاری در کلیه  اردیبهشتدر  .است داشتهبارش  کاهش بارش(متر میلی 4/14درصد ) 3/6 بلند مدت

نسبت به بلند  بجز شهرستانهای خور، دهاقان، سمیرم، نائین، اردستان و شهرضا های استان اصفهانشهرستان

 مدت، کاهش بارش وجود داشته است. 

گراد بود که در مقایسه با بلند رجه سانتید 20برابر  1401ماه  اردیبهشتمیانگین دمای استان اصفهان در 

 بوده است.  تر گرمدرجه سانتی گراد 8/0 درجه سانتیگراد(2/19) مدت

در  (SPEI) تبخیر و تعرق –استاندارد بارش  خشکسالی در سطح استان اصفهان براساس شاخص دیپهنه بن

در  SPEIتحلیل شاخص . ( نمایش داده شده است1در شکل ) 1401ماه  اردیبهشتدوره ده ساله تا پایان 

 شدیددرجات خفیف تا بسیار کماکان بیانگر آن است که  1401ماه  اردیبهشتدوره ده ساله تا پایان 

درصد از مساحت 1/90ای که به گونه رفتهگمدت بسیاری از مناطق استان اصفهان را فرا  بلندخشکسالی 

مساحت استان شرایط نرمال تا ترسالی را داشته است. درصد از  8/9استان درگیر خشکسالی بوده و تنها 

 1401ماه  اردیبهشت در دوره ده ساله تا پایان SPEIدرصد مساحت تحت تاثیر خشکسالی براساس شاخص 

در مقایسه با ماه گذشته  ( نشان داده شده است و 1در جدول شماره ) های استان اصفهاندر شهرستان

 داشته است .تغییر چندانی نمشخص می گردد که مساحت مناطق درگیر خشکسالی در استان 

برخوار، بوئین و میاندشت، خمینی شهر، خوانسار، دهاقان، ، در شهرستانهای 1401ماه  اردیبهشتپایان  در

درصد بوده است.  100سالی، درصدهای خشکمجموع  فریدن، فالورجان، گلپایگان، لنجان، مبارکه، نجف آباد 

 ترسالی وجود دارد.  بمیزان ناچیز و قابل اغماضی در شهرستانهای چادگان و فریدونشهر

درصد 8/18درصد خشکسالی خفیف،  3/16درصد مساحت استان که درگیر خشکسالی بوده؛ 1/90مجموع از  

 .(2)شکلباشد خشکسالی بسیار شدید میدرصد 6/38درصد خشکسالی شدید و 4/16خشکسالی متوسط، 
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 ، در استان اصفهان1401ماه  اردیبهشته تا پایان ده سال، دوره SPEIبراساس شاخص . درصد مساحت تحت تاثیر خشکسالی 1جدول 
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ماه  اردیبهشته تا پایان ده سال، دوره SPEIاستان اصفهان براساس شاخص  در مدت)هیدرولوژیک(بلندخشکسالی  بندی ب. پهنه1شکل 

1401 

 

   

 زیر حوضه گاوخونی  -1-2
 

ماه  اردیبهشتدر دوره ده ساله تا پایان  SPEIبراساس شاخص  زیر حوضه گاوخونیخشکسالی در  بندیپهنه 

ماه  اردیبهشتدر دوره ده ساله تا پایان  SPEIشاخص تحلیل است. شده  ( نمایش داده3شکل )در  1401

مدت بسیاری از مناطق حوضه  بلندخشکسالی  شدیدبیانگر آن است که درجات خفیف تا بسیار  1401

درصد از  9/7و تنها درصد از مساحت آن درگیر خشکسالی بوده  9/91ای که گاوخونی را فرا گرفته به گونه

 درصد شرایط ترسالی را داشته است. 2/0مساحت این حوضه شرایط نرمال و 
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 استان اصفهان، در 1401ماه اردیبهشت ه تا پایانده سال، دوره SPEIبراساس شاخص . درصد مساحت تحت تاثیر خشکسالی 2شکل 

 
 
 

تا پایان  ده ساله، دوره SPEIبراساس شاخص  زیر حوضه گاوخونی در مدت )هیدرولوژیک(بلندخشکسالی  اردیبهشتدی بن. پهنه3شکل 

 1401ماه  اردیبهشت
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 1401ماه  اردیبهشتره ده ساله تا پایان در دو SPEIدرصد مساحت تحت تاثیر خشکسالی براساس شاخص 

، خشکسالی مناطقمطابق این جدول در اکثر . ( نمایش داده شده است2در جدول ) گاوخونیدر حوضه 

قلعه -چلگردزیرحوضه های  از یمحدوبسیار  گردد و تنها در بخشمدت با درجات مختلف مشاهده میبلند

 وجود داشته است. شرایط ترسالی ضعیفشاهرخ 

درصد خشکسالی خفیف،  7/21درصد مساحت حوضه گاوخونی که درگیر خشکسالی بوده؛  9/91از مجموع 

 درصد خشکسالی بسیار شدید بوده است.  3/34درصد خشکسالی شدید و 16درصد خشکسالی متوسط،  8/19

داران، چادگان، دامنه، چهل خانه، لنجانات، مهیارشمالی، نجف آباد و یان -سامان، بوئین-های بن در زیر حوضه

 .می باشددرصد  100مجموع درصدهای خشکسالی، ، چشمه 
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 در حوضه گاوخونی، 1401ماه  اردیبهشت، دوره ده ساله تا پایان SPEI. درصد مساحت تحت تاثیر خشکسالی براساس شاخص 2جدول 
 

 

 
 

 خشکسالی میان مدت )کشاورزی(   -2
 

بیانگر  (4در شکل ) 1401ماه  اردیبهشت ماهه منتهی به پایان 12در دوره  SPEIنقشه خشکسالی با شاخص 

استان درگیر خشکسالی  درصد از مساحت 95بطور کلی می باشد.  کشاورزی یخشکسالدرجات متفاوتی از 

بطور کلی مساحت مناطق درگیر خشکسالی . بسر می بردوضعیت نرمال در درصد  5 تنها کشاورزی است و

 است. تغییر محسوسی نداشته کشاورزی نسبت به ماه قبل 
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 اردیبهشتتا پایان  یک ساله، دوره SPEIاستان اصفهان براساس شاخص  در میان مدت )کشاورزی(خشکسالی  اردیبهشتبن. پهنه4شکل 

 1401اه م

 

 

 

 خشکسالی کوتاه مدت )هواشناسی( -3

سه ماهه بیانگر آن است که مناطق درگیر   SPEIپهنه بندی خشکسالی هواشناسی بر اساس شاخص 

به میزان  بویژه در مناطق مرکزی، شرقی و شمالی در سطح استانشدید و بسیار شدید خشکسالی هواشناسی 

ناطق درگیر خشکسالی هواشناسی در مناطق ولیکن در میافته است  کاهشچشمگیری نسبت به ماه گذشته 

غرب و جنوب تغییر چندانی دیده نمی شود. این امر بعلت وقوع بارشهای مناسب طی ماه اردیبهشت بوده است. 

تمامی شهرستانهای استان درگیر خشکسالی کوتاه مدت  1401ماه  اردیبهشتدر پایان با این وجود کماکان 

اچیزی از شهرستانهای سمیرم و چادگان و فریدونشهر ترسالی ضعیف وجود و تنها در بخش ن )هواشناسی( است

  دارد.
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سه ماهه بیانگر خشکسالی هواشناسی بوده و نشان  SPEIخشکسالی با شاخص  بندیالزم به ذکر است که پهنه 

دهنده وضعیت خشکسالی کشاورزی )میان مدت( و هیدرولوژیک )بلند مدت( موثر بر بخشهای کشاورزی و 

 منابع آبهای جاری و زیر زمینی نمی باشد.   

 

 
 اردیبهشتتا پایان  سه ماهه، دوره SPEIاستان اصفهان براساس شاخص  در هواشناسی )کوتاه مدت(خشکسالی اردیبهشتبن. پهنه5شکل 

 1401ماه 

 

 نتیجه گیری-4

 
بیانگر آن است که درجات خفیف تا  1401ماه  اردیبهشتدر دوره ده ساله تا پایان  SPEIتحلیل شاخص 

 به نحوی که دارد خشکسالی بلند مدت)هیدرولوژیک( در بسیاری از مناطق استان اصفهان وجود شدیدبسیار 

درصد از مساحت استان شرایط نرمال تا  8/9درصد از مساحت استان درگیر خشکسالی بوده و تنها  1/90
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ترسالی را داشته است. در مقایسه با ماه گذشته مشخص می گردد که مساحت مناطق درگیر خشکسالی در 

 داشته است . تغییر محسوسی ناستان 

درصد 8/18درصد خشکسالی خفیف،  3/16درصد مساحت استان که درگیر خشکسالی بوده؛ 1/90مجموع از 

 باشد.درصد خشکسالی بسیار شدید می6/38درصد خشکسالی شدید و 4/16خشکسالی متوسط، 

بیانگر آن است که درجات خفیف تا  1401ماه  اردیبهشتدر دوره ده ساله تا پایان  SPEIتحلیل شاخص 

درصد  9/91ای که به گونهی بلند مدت بسیاری از مناطق حوضه گاوخونی را فرا گرفته خشکسال شدیدبسیار 

درصد  2/0درصد از مساحت این حوضه شرایط نرمال و  9/7از مساحت آن درگیر خشکسالی بوده و تنها 

 شرایط ترسالی را داشته است.

 

 پیشنهادات-5

درصد از حوضه گاوخونی درگیر خشکسالی  9/91درصد از مساحت استان و 1/90با عنایت به اینکه کماکان 

کمتر از حد   1401ماه  اردیبهشتبلند مدت بوده و وضعیت آب موجود در پشت سد زاینده رود در پایان 

از جمله صنعت، کشاورزی، خدمات و  مصرف و صرفه جویی آب در بخشهای مختلف مدیریتلذا نرمال است، 

   توصیه می گردد.   مصارف خانگی

 


