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  چكيده
  

بيانگر آن است كه درجات خفيف تا بسيار شديد  ٩٨ماه  بهمندر دوره ده ساله تا پايان  SPEIتحليل شاخص 

درصد از مساحت  ١/٨٢اي كه  خشكسالي دراز مدت بسياري از مناطق استان اصفهان را فرا گرفته به گونه

درصد از مساحت استان شرايط نرمال تا ترسالي متوسط را داشته  ٩/١٧استان درگير خشكسالي بوده و تنها 

  .است

درصد  ٥/١٧درصد خشكسالي خفيف،  ٩/١٢درصد مساحت استان كه درگير خشكسالي بوده؛  ١/٨٢از مجموع 

  . باشد درصد خشكسالي بسيار شديد مي ٦/٢٨درصد خشكسالي شديد و  ٢/٢٢خشكسالي متوسط، 

بيانگر آن است كه درجات خفيف تا بسيار شديد  ٩٨ماه  بهمندر دوره ده ساله تا پايان  SPEIشاخص تحليل 

درصد از مساحت آن  ٦/٨٠اي كه  خشكسالي دراز مدت بسياري از مناطق حوضه گاوخوني را فرا گرفته به گونه

درصد شرايط ترسالي  ٧/٠درصد از مساحت اين حوضه شرايط نرمال و  ٦/١٨درگير خشكسالي بوده و تنها 

  .ضعيف را داشته است

درصد خشكسالي خفيف،  ٨/٢٠كه درگير خشكسالي بوده؛  حوضه گاوخونيدرصد مساحت  ٦/٨٠از مجموع 
بوده درصد خشكسالي بسيار شديد  ٤/١٠درصد خشكسالي شديد و  ٠/٢٩درصد خشكسالي متوسط،  ٥/٢٠

  . است
هاي  زير حوضهدر زير حوضه دامنه، خشكسالي بسيار شديد وجود داشته؛ همچنين  تحاسم زادرصد  ١٠٠در 
درصد  ١٠٠خانه، كرون، مهيار شمالي و يان چشمه مجموع درصدهاي خشكسالي،  سامان، چادگان، چهل –بن 

  .بوده است
  

 



 ٣     ١٣٩٨ بهمن/ تحليل خشكسالي استان اصفهان
 

 

  

  مقدمه
  

گردد، تعريف  معمول كه منجر به تغيير الگوي آب وهوايي مي خشكسالي را بارش كمتر از حد هواشناسان
بارندگي اطالق  خشكي ناشي از كمبود از هواشناسي اساساً به حالتي نظر بنابراين خشكسالي از .كرده اند

   .دشو مي
و طول دوره خشكي تعريف ) در مقايسه با مقادير نرمال يا ميانگين(اساس درجه خشكي  بر معموالخشكسالي 

به صورت موردي براي هر منطقه خاص درنظر گرفته شود چرا كه  دتعاريف خشكسالي هواشناسي باي. شود مي
تعريف . كند يير ميتغ ادياي به منطقه ديگر ش ، از منطقهشود شرايط جوي كه موجب كمبود بارش مي

   .باشد هاي مختلف متفاوت مي ودر زمان خشكسالي از ديدگاه هواشناسي در كشورهاي مختلف 
  .دباش هاي هواشناسي اولين نشانه بروز خشكسالي مي گيري اهميت ديدگاه هواشناسي در اين است كه اندازه

بر تعداد  مبتني تعريفي ،تهايي طوالني بدون بارندگي امري عادي اس مناطقي كه وجود دوره در ،يلاسكشخ
بين ميزان انحراف اي  ساير تعاريف رابطه در .روزهايي با بارش كمتر از يك حد آستانه خاص، غير واقعي است

  .شود ، فصلي يا ساالنه برقرار ميماهانه واقعي بارش به مقادير متوسط
وهوايي ناشي از  اي آبالگوه ييراتاقليم شناسان خشكسالي يك پديده طبيعي است كه در اثر تغ ديدگاه از

آيد و ادامه آن موجب عدم تعادل اكولوژيكي  به وجود مي كاهش نزوالت جوي كمتر از حد معمول خود به خود
 ،باشد مند مي از ديدگاه جغرافيايي تعريف خشكسالي مفهومي مكان از طرفي چون .شود و هيدرولوژيكي مي

اقليم  است بنابراين از نظر پذيري بارش در همان محل غييردر هر محل تابعي از ضريب ت شدت خشكسالي
 .گردد ترسالي تعيين مي و اين روش درجه خشكسالي شناسي خشكسالي قابل تعيين است به طوري كه در
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  )هيدرولوژيكي(خشكسالي دراز مدت   - ١
  

 هاي استان اصفهان در شهرستان -١- ١
 

 كه است متر ميلي ٣/٦١در استان برابر  ١٣٩٨ماه  بهمنتا آخر  بارش وزني ميانگيندر سال زراعي جاري 
و نسبت به مدت مشابه در سال ) متر بارش ميلي ٤/٢٥(درصد  ٣/٢٩ مدت مشابه در بلند مدت به نسبت

 ٩/٣٨ ستان اصفهان در بازه زماني مذكورا .است داشته كاهش) متر بارش ميلي ٧/٣٦(درصد  ٤/٣٧گذشته 
عنوان سرچشمه  ميزان بارش در شهرستان كوهرنگ به .را دريافت كرده استآبي جاري درصد از بارش سال 

متر بوده كه نسبت به بلند مدت بازه زماني  ميلي ٦/٣٨٥سال جاري  اسفندرود از ابتداي مهر تا اول  زاينده
 .درصد از سال آبي آن تا اين زمان تامين گشته است ٦/٣٦طوركلي  درصد كاهش داشته و به ٢/٤٠مشابه 

مدت آن  گراد بود كه در مقايسه با بلنددرجه سانتي ٥/٣برابر  ٩٨ماه ميانگين دماي استان اصفهان در بهمن
تر گراد سرددرجه سانتي ٥/١در همين بازه زماني نزديك به  ٩٧تر و نسبت به سال گراد گرمدرجه سانتي ١/٠

 . بوده است

 تبخير و تعرق –استاندارد بارش  پهنه بندي خشكسالي هواشناسي در سطح استان اصفهان براساس شاخص
)SPEI(  در شكل  ٩٨ماه  بهمندر دوره ده ساله تا پايان)تحليل شاخص . نمايش داده شده است) ١SPEI  در

بيانگر آن است كه درجات خفيف تا بسيار شديد خشكسالي دراز مدت  ٩٨ماه  بهمندوره ده ساله تا پايان 
درصد از مساحت استان درگير خشكسالي  ١/٨٢اي كه  به گونه رفتهگبسياري از مناطق استان اصفهان را فرا 

درصد ). ٢شكل (درصد از مساحت استان شرايط نرمال تا ترسالي متوسط را داشته است  ٩/١٧بوده و تنها 
در  ٩٨ماه  بهمندر دوره ده ساله تا پايان  SPEIمساحت تحت تاثير خشكسالي براساس شاخص 

  . مايش داده شده استن) ١(هاي استان اصفهان در جدول  شهرستان
 



 ٥     ١٣٩٨ بهمن/ تحليل خشكسالي استان اصفهان
 

 
  

  ٩٨ماه  بهمنه تا پايان ده سال، دوره SPEIاستان اصفهان براساس شاخص  در بندي خشكسالي هواشناسي پهنه. ١شكل 
 

 
  

  در استان اصفهان ٩٨ماه  بهمنه تا پايان ده سال، دوره SPEIراساس شاخص بخشكسالي  درصد مساحت تحت تاثير. ٢شكل 
 

در  ٩٨ماه  بهمندر دوره ده ساله تا پايان  SPEIدرصد مساحت تحت تاثير خشكسالي براساس شاخص 
هاي  شهرستانمطابق اين جدول در اكثر . نمايش داده شده است) ١(هاي استان اصفهان در جدول  شهرستان

از  هاي محدودي گردد و تنها در بخش استان، خشكسالي دراز مدت با درجات مختلف مشاهده مي
  . شود هاي سميرم و نائين ترسالي متوسط ديده مي شهرستان



 ٦     ١٣٩٨ بهمن/ تحليل خشكسالي استان اصفهان
 

درصد  ٥/١٧درصد خشكسالي خفيف،  ٩/١٢درصد مساحت استان كه درگير خشكسالي بوده؛  ١/٨٢از مجموع 
  . باشد درصد خشكسالي بسيار شديد مي ٦/٢٨درصد خشكسالي شديد و  ٢/٢٢خشكسالي متوسط، 

هاي  درصد بوده كه نسبت به ساير شهرستان ٢/٥١فريدونشهر  مجموع درصدهاي خشكسالي در شهرستان
درصد  ١٠٠شهر، خوانسار و فريدن مجموع درصدهاي خشكسالي  هاي خميني در شهرستان واستان كمتر بوده 

  .بوده است
    

  هاي استان اصفهان در شهرستان ٩٨ بهمندر دوره ده ساله تا پايان  SPEIدرصد مساحت تحت تاثير خشكسالي براساس شاخص . ١جدول 

 
  

  در زير حوضه گاوخوني  - ٢- ١
  

در دوره ده ساله تا پايان  SPEIبراساس شاخص  زير حوضه گاوخونيپهنه بندي خشكسالي هواشناسي در 
 هاي زيادي از حوضه گردد قسمت مشاهده مي ين شكلدر ا. استنمايش داده شده ) ٣(در شكل  ٩٨ماه  بهمن

 ٩٨ماه  بهمندر دوره ده ساله تا پايان  SPEIشاخص تحليل  .در شرايط خشكسالي به سر مي برد گاوخوني



 ٧     ١٣٩٨ بهمن/ تحليل خشكسالي استان اصفهان
 

بيانگر آن است كه درجات خفيف تا بسيار شديد خشكسالي دراز مدت بسياري از مناطق حوضه گاوخوني را 
درصد از مساحت اين  ٦/١٨درصد از مساحت آن درگير خشكسالي بوده و تنها  ٦/٨٠اي كه  فرا گرفته به گونه

  ). ٤شكل (درصد شرايط ترسالي ضعيف را داشته است  ٧/٠حوضه شرايط نرمال و 
 

 
  

  ٩٨ماه  بهمنتا پايان  ده ساله، دوره SPEIبراساس شاخص  زير حوضه گاوخوني در بندي خشكسالي هواشناسي پهنه. ٣شكل 
  

  
  

  حوضه گاوخوني، در ٩٨ماه  بهمنه تا پايان ده سال، دوره SPEIبراساس شاخص درصد مساحت تحت تاثير خشكسالي . ٤شكل 



 ٨     ١٣٩٨ بهمن/ تحليل خشكسالي استان اصفهان
 

در حوضه  ٩٨ماه  نمهبره ده ساله تا پايان در دو SPEIدرصد مساحت تحت تاثير خشكسالي براساس شاخص 
، خشكسالي دراز مدت با مناطقمطابق اين جدول در اكثر . نمايش داده شده است) ٢(در جدول  گاوخوني

شرايط ترسالي ضعيف وجود سگزي  -كوهپايه  زا يدودحم  گردد و تنها در بخش ميدرجات مختلف مشاهده 
  .داشته است
درصد خشكسالي خفيف،  ٨/٢٠كه درگير خشكسالي بوده؛  حوضه گاوخونيدرصد مساحت  ٦/٨٠از مجموع 

بوده درصد خشكسالي بسيار شديد  ٤/١٠درصد خشكسالي شديد و  ٠/٢٩درصد خشكسالي متوسط،  ٥/٢٠
  . است
هاي  زير حوضهدر زير حوضه دامنه، خشكسالي بسيار شديد وجود داشته؛ همچنين  تحاسم زادرصد  ١٠٠در 
درصد  ١٠٠خانه، كرون، مهيار شمالي و يان چشمه مجموع درصدهاي خشكسالي،  سامان، چادگان، چهل – بن 

  .بوده است
  

  ، در حوضه گاوخوني٩٨ماه  بهمنه تا پايان ده سال، دوره SPEIبراساس شاخص درصد مساحت تحت تاثير خشكسالي . ٢جدول 
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  ) كشاورزي(خشكسالي ميان مدت   -٢
  

بيانگر  )٥(شكل در  ٩٨ماه  نمهبماهه منتهي به پايان  ١٢در دوره  SPEIنقشه خشكسالي با شاخص 
هاي خوروبيابانك،  و در برخي مناطق خشكسالي شديد در شهرستانخشكسالي كشاورزي خفيف تا متوسط 

د، تيران و كرون، فريدن، نجفآبا ،هكرابم، فالورجان، شهر خميني ،وبيدگل، اصفهان، برخوار اردستان، آراننائين، 
هاي سميرم، فريدونشهر،  هاي محدودي از شهرستان در بخشهمچنين  .است اضرهش و خوانسار

ساير  .گردد ميمه، كاشان و گلپايگان ترسالي ضعيف تا متوسط مشاهده مي و شهر ومياندشت، شاهين بوئين
  .باشند مناطق در حد نرمال مي

  
 

  
  

  ٩٨ماه  بهمنتا پايان  هلاس كي، دوره SPEIاستان اصفهان براساس شاخص  در بندي خشكسالي هواشناسي پهنه. ٥شكل 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  



 ١٠     ١٣٩٨ بهمن/ تحليل خشكسالي استان اصفهان
 

  ) هواشناسي(خشكسالي كوتاه مدت   - ٣
  

، در )٦(شكل در  ٩٨ماه  نمهبكوتاه مدت سه ماهه منتهي به پايان  SPEIاساس نقشه خشكسالي با شاخص رب
 ،رهش نوديرف ،ناريت ،ناگداچ ،مريمس ،هميم و رهش نيهاش ،ناشاك ،زنطن ،ناتسدرا ياه هايي از شهرستان بخش

 طيارش زين اه ناتسرهش رياس رد .گردد شرايط در حد نرمال مشاهده مي دابآ فجن و تشدنايم و نيئوب
  .ددرگ يم هدهاشم فلتخم تاجرد اب يلاسكشخ
  

 

  
 

  ٩٨ماه  بهمن، دوره سه ماهه تا پايان SPEIبراساس شاخص  استان اصفهاندر بندي خشكسالي هواشناسي  پهنه. ٦شكل 
  


