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 چکیده
 

بیانگر آن است که درجات خفیف تا بسیار  11ماه  اردیبهشتدر دوره ده ساله تا پایان  SPEIتحلیل شاخص 

 7/61در بسیاری از مناطق استان اصفهان وجود دارد به نحوی که  (هیدرولوژیک)شدید خشکسالی دراز مدت

درصد از مساحت استان شرایط نرمال تا ترسالی  9/90درصد از مساحت استان درگیر خشکسالی بوده و تنها 

درصد به مساحت مناطق درگیر خشکسالی در  7با مقایسه با ماه گذشته مشخص می گردد که  .را داشته است

 . شده است استان افزوده

درصد  6/29درصد خشکسالی خفیف،  1/96درصد مساحت استان که درگیر خشکسالی بوده؛  7/61از مجموع 

 . باشد درصد خشکسالی بسیار شدید می 8/99درصد خشکسالی شدید و  4/91خشکسالی متوسط، 

بیانگر آن است که درجات خفیف تا بسیار  11ماه  اردیبهشتدر دوره ده ساله تا پایان  SPEIتحلیل شاخص 

درصد از  7/66ای که  شدید خشکسالی دراز مدت بسیاری از مناطق حوضه گاوخونی را فرا گرفته به گونه

درصد  4/2درصد از مساحت این حوضه شرایط نرمال و  1/90مساحت آن درگیر خشکسالی بوده و تنها 

 .را داشته است و متوسط شرایط ترسالی ضعیف

درصد خشکسالی خفیف،  24درصد مساحت حوضه گاوخونی که درگیر خشکسالی بوده؛  7/66از مجموع 

درصد خشکسالی بسیار شدید بوده  6/9درصد خشکسالی شدید و  8/99درصد خشکسالی متوسط،  9/27

 . است

ار شمالی و یان چشمه مجموع خانه، دامنه، کرون، مهی سامان، چادگان، چهل –های بن  همچنین در زیر حوضه

 .که نسبت به ماه گذشته تغییری ننموده است درصد بوده است 900درصدهای خشکسالی، 

و تاخیر بارشهای پائیزه امسال و پائین تر  9911دمای فراتر از نرمال در تابستان  با عنایت به پیش بینی فصلی

انتظار می رود که با افزایش میزان تبخیر و تعرق، مصرف آب در بخشهای مختلف از جمله از نرمال بودن آن، 

افزایش یابد لذا با عنایت به وجود و  استمرار ، خدمات و مصارف آشامیدنی افزایش یابد کشاورزیصنعت، 

 .  رددمدیریت مصرف و صرفه جویی آب در بخشهای مختلف توصیه می گ( هیدرولوژیک)خشکسالی بلند مدت 
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 مقدمه

 

نمی توان استفاده با عنایت به اینکه خشکسالی تعاریف مختلفی دارد، همان گونه که در شماره قبل بیان گردید، 

در حال حاضر با . خشکسالی را به انواع خشکسالی ها و اقلیم های مختلف تعمیم داد نشانگر یا شاخصاز یک 

جهت پایش ( SPEI) 9امکانات موجود شاخص استاندارد شده بارش و تبخیر و تعرق  شرایط و توجه به

 2و همکاران سرانواین شاخص برای نخستین بار توسط . خشکسالی در سطح کشور مورد استفاده قرار می گیرد

معرفی گردید و شاخصی چند متغیره است که در آن عالوه بر داده های بارش از داده های  2001در سال 

اختالف مابین بارش و تبخیر و تعرق پتانسیل بصورت  و( در شرایط کمبود داده از داده های دما)تبخیر و تعرق 

روش اقلیمی در مقیاسهای زمانی  بدین ترتیب بیالن آبی ساده ای به. استفاده می گردد ماهانه یا هفتگی

 . مختلف حاصل می گردد

. شاخصهای خشکسالی متعددی توسط محققین مختلف ارائه و مورد بررسی و تحقیق قرار گرفته اندتاکنون 

بعلت تعدد شاخصهای مذکور، لزوم وجود منابع معتبر علمی جهت مطالعه و بررسی شاخصهای مختلف احساس 

اقدام به چاپ کتاب راهنمای  2096در سال ( WMO)سازمان جهانی هواشناسی در این راستا . دیمی گرد

این کتاب که با همکاری محققین از کشورهای . نمود( WMO-No.9979)شاخصها و نشانگرهای خشکسالی 

به بررسی شاخصها و نشانگرهای با ذکر منابع معتبر مختلف تهیه و تدوین گردید، بطور موجز و شایسته ای 

در تهیه و . کشاورزی، هیدرولوژی، سنجش از دور و ترکیبی می پردازدهای مختلف هواشناسی، خشکسالی 

نیز کارشناس اداره کل هواشناسی اصفهان دکتر سید مسعود مصطفوی دارانی  ایتدوین این کتاب راهنما، آق

مذکور دسترسی  افراد عالقمند می توانند از طریق آدرس اینترنتی ذیل به کتاب راهنمای. همکاری داشتند

 . داشته باشند
XuDlLtRKjcs.#49491=id&display_notice=lvl?/int.wmo.library://https 

 

نشانگرها، رویکردهای شاخصها و : بخشهای مورد بحث در کتاب راهنمای مذکور شامل قدردانی، مقدمه، تعاریف

پایش خشکسالی و راهنمای پیش آگاهی و ارزیابی، انتخاب شاخصها و نشانگرها، خالصه ای از شاخصها و 

نشانگرها، منابع مورد استفاده جهت شاخصها و نشانگرها، شاخصها و نشانگرهای خشکسالی هواشناسی، رطوبت 

 .می باشدو پیوست ( مدل)ر، ترکیبی خاک، هیدرولوژی، سنجش از دو

 

 

 

 

                                                           
#
 SPEI-Standard Precipitation Evapotranspiration Index 
 
 Vicente Serrano et al.,  

https://library.wmo.int/?lvl=notice_display&id=19498#.XuDlLtRKjcs
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 (هیدرولوژیکی)خشکسالی دراز مدت   -9
 

 های استان اصفهان در شهرستان -9-9

 

 است متر میلی 2/969در استان برابر  9911ماه  اردیبهشتتا آخر  بارش وزنی در سال زراعی جاری میانگین

و نسبت به مدت مشابه  افزایش بارش (متر بارش میلی 1/8)درصد  1/1 مدت مشابه در بلند مدت به نسبت که

ستان اصفهان در بازه زمانی ا .است داشتهبارش  کاهش( متر بارش میلی 7/91)درصد  2/21در سال گذشته 

افزایش بارش فراتر از نرمال در مناطق  .آبی جاری را دریافت کرده استدرصد از بارش سال  2/902 مذکور

هرچند کمبود بارش نسبت به سال گذشته و بلند مدت . شمالی و پس از آن در نیمه غربی استان بوده است

شرایط موجود رش در سرچشمه های آبی زاینده رود، در برخی مناطق استان وجود ندارد اما بدلیل کاهش با

 ایستگاه میزان بارش در . سبب تشدید شرایط خشکسالی هیدرولوژیک بر منابع آبی استان خواهد شد

متر  میلی 7/818 ،  11ماه  اردیبهشتعی جاری تا پایان ادر سال زررود  عنوان سرچشمه زاینده کوهرنگ به

 .کاهش داشته است درصد 1/97مشابه  در زمان مشابهبوده که نسبت به بلند مدت 

مدت  گراد بود که در مقایسه با بلنددرجه سانتی 98برابر  11ماه  اردیبهشتمیانگین دمای استان اصفهان در 

 . بوده استتر  گرمدرجه سانتیگراد حدود یکنیز  18 اردیبهشتو نسبت به  نداشتهتغییر چندانی آن 

 تبخیر و تعرق –استاندارد بارش  پهنه بندی خشکسالی هواشناسی در سطح استان اصفهان براساس شاخص

(SPEI)  تحلیل شاخص . نمایش داده شده است( 9)در شکل  11ماه  اردیبهشتدر دوره ده ساله تا پایان

SPEI  بیانگر آن است که درجات خفیف تا بسیار شدید خشکسالی  11ماه  اردیبهشتدر دوره ده ساله تا پایان

درصد از مساحت استان درگیر  7/61ای که  به گونه رفتهگدراز مدت بسیاری از مناطق استان اصفهان را فرا 

شکل )توسط را داشته است درصد از مساحت استان شرایط نرمال تا ترسالی م 9/90خشکسالی بوده و تنها 

 11ماه  اردیبهشتدر دوره ده ساله تا پایان  SPEIدرصد مساحت تحت تاثیر خشکسالی براساس شاخص (. 2

 . نمایش داده شده است( 9)های استان اصفهان در جدول  در شهرستان
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 11ماه  اردیبهشته تا پایان ده سال، دوره SPEIاستان اصفهان براساس شاخص  در (هیدرولوژیک)درازمدتبندی خشکسالی  پهنه. 9شکل 

 

 
 

 در استان اصفهان 11ماه  اردیبهشته تا پایان ده سال، دوره SPEIراساس شاخص بخشکسالی  درصد مساحت تحت تاثیر. 2شکل 
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های استان، خشکسالی دراز مدت با درجات مختلف مشاهده  شهرستاندر اکثر  (9)جدول شماره مطابق 

شاهین ، سمیرماردستان، اصفهان، چادگان، های  محدودی از شهرستانبسیار های  بخش گردد و تنها در می

 . شود دیده می، کاشان، گلپایگان و نائین ترسالی فریدونشهرشهر و میمه، 

درصد  6/29درصد خشکسالی خفیف،  1/96درصد مساحت استان که درگیر خشکسالی بوده؛  7/61از مجموع 

 . باشد درصد خشکسالی بسیار شدید می 8/99خشکسالی شدید و درصد  4/91خشکسالی متوسط، 

های استان  درصد بوده که نسبت به سایر شهرستان 8/91 نطنزمجموع درصدهای خشکسالی در شهرستان 

 .درصد بوده است 900مجموع درصدهای خشکسالی  شهر و فالورجان های خمینی در شهرستان وکمتر بوده 
   

های استان  در شهرستان 11اردیبهشتدر دوره ده ساله تا پایان  SPEIدرصد مساحت تحت تاثیر خشکسالی براساس شاخص . 9جدول 

 اصفهان
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 در زیر حوضه گاوخونی  -9-2
 

در دوره ده ساله تا پایان  SPEIبراساس شاخص  زیر حوضه گاوخونیپهنه بندی خشکسالی هواشناسی در 

های زیادی از  گردد قسمت مشاهده می ین شکلدر ا. استنمایش داده شده ( 9)در شکل  11ماه  اردیبهشت

در دوره ده ساله تا پایان  SPEIشاخص تحلیل  .در شرایط خشکسالی به سر می برد گاوخونی حوضه

بیانگر آن است که درجات خفیف تا بسیار شدید خشکسالی دراز مدت بسیاری از مناطق  11ماه  اردیبهشت

 1/90درصد از مساحت آن درگیر خشکسالی بوده و تنها  7/66ای که  حوضه گاوخونی را فرا گرفته به گونه

 (. 4شکل )درصد شرایط ترسالی را داشته است  4/2درصد از مساحت این حوضه شرایط نرمال و 
 

 
 

ماه  اردیبهشتتا پایان  ده ساله، دوره SPEIبراساس شاخص  زیر حوضه گاوخونی در (هیدرولوژیک)درازمدت بندی خشکسالی  پهنه. 9شکل 

9911 
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 ، در حوضه گاوخونی11ماه اردیبهشته تا پایان ده سال، دوره SPEIبراساس شاخص درصد مساحت تحت تاثیر خشکسالی . 4شکل 

 

در  11ماه  اردیبهشتره ده ساله تا پایان در دو SPEIدرصد مساحت تحت تاثیر خشکسالی براساس شاخص 

، خشکسالی دراز مناطقمطابق این جدول در اکثر . نمایش داده شده است( 2)در جدول  حوضه گاوخونی

برخوار، -اسفنداران، اصفهان محدودی ازبسیار   گردد و تنها در بخش مدت با درجات مختلف مشاهده می

 .وجود داشته است و متوسط شرایط ترسالی ضعیف  سگزی، گاوخونی و میمه-قلعه شاهرخ، کوهپایه-چلگرد

درصد خشکسالی خفیف،  24که درگیر خشکسالی بوده؛  حوضه گاوخونیدرصد مساحت  7/66از مجموع 

بوده درصد خشکسالی بسیار شدید  6/9درصد خشکسالی شدید و  8/99درصد خشکسالی متوسط،  9/27

 . است

کرون، مهیار شمالی و یان چشمه مجموع دامنه، خانه،  سامان، چادگان، چهل –بن های  زیر حوضهدر 

 .درصد بوده است 900درصدهای خشکسالی، 
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 ، در حوضه گاوخونی11ماه  اردیبهشته تا پایان ده سال، دوره SPEIبراساس شاخص درصد مساحت تحت تاثیر خشکسالی . 2جدول 
 

 

 
 

 ( کشاورزی)خشکسالی میان مدت   -2
 

بیانگر  (1)شکل در  11ماه  اردیبهشت ماهه منتهی به پایان 92در دوره  SPEIنقشه خشکسالی با شاخص 

های خوروبیابانک،  و در برخی مناطق خشکسالی شدید در شهرستانخشکسالی کشاورزی خفیف تا متوسط 

های  از شهرستانیی ها در بخشهمچنین  .استمیمه، دهاقان، شهرضا و سمیرم -شاهین شهرنائین، اصفهان، 

، نطنز، اردستان، نائین، سمیرم، نجف آباد، گلپایگان، خوانسار، چادگان، فریدونشهر میمه  و شهر شاهین،کاشان 

 .باشند سایر مناطق در حد نرمال می. گردد ترسالی ضعیف تا متوسط مشاهده میو بوئین 
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 11ماه  اردیبهشتتا پایان  یک ساله، دوره SPEIاستان اصفهان براساس شاخص  در (کشاورزی)میان مدت بندی خشکسالی  پهنه. 1شکل 

 

 

 ( هواشناسی)خشکسالی کوتاه مدت -3

آن بیانگر (6)شکل در  11ماه  اردیبهشت ماهه منتهی به پایان 9در دوره  SPEIنقشه خشکسالی با شاخص 

شرایط خشکسالی هواشناسی  9911فروردین ماه و  9918ماههای پایانی سال است که بعلت بارشهای مناسب 

در استان تقریباً از میان رفته و شرایط ترسالی در اکثر مناطق استان بویژه مناطق شمال، شمال شرقی و جنوب 

تنها مورد استثناء شهرستانهای خور و بیابانک و نائین می باشند که شرایط نرمال در اکثر . استان وجود دارد

  . باشد مناطق شهرستانهای مذکور حکمفرما می
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 11ماه  اردیبهشتتا پایان  سه ماهه، دوره SPEIاستان اصفهان براساس شاخص  در هواشناسی (کوتاه مدت)بندی خشکسالی پهنه. 6شکل 

 

 نتیجه گیری-4

 
بیانگر آن است که درجات خفیف تا بسیار  11ماه  اردیبهشتدر دوره ده ساله تا پایان  SPEIتحلیل شاخص 

درصد از  7/61شدید خشکسالی دراز مدت در بسیاری از مناطق استان اصفهان وجود دارد به نحوی که 

درصد از مساحت استان شرایط نرمال تا ترسالی متوسط را  9/90مساحت استان درگیر خشکسالی بوده و تنها 

 .داشته است

درصد  6/29درصد خشکسالی خفیف،  1/96مساحت استان که درگیر خشکسالی بوده؛  درصد 7/61از مجموع 

 . باشد درصد خشکسالی بسیار شدید می 8/99درصد خشکسالی شدید و  4/91خشکسالی متوسط، 

بیانگر آن است که درجات خفیف تا بسیار  11ماه  اردیبهشتدر دوره ده ساله تا پایان  SPEIتحلیل شاخص 

درصد از  7/66ای که  شدید خشکسالی دراز مدت بسیاری از مناطق حوضه گاوخونی را فرا گرفته به گونه

درصد  4/2درصد از مساحت این حوضه شرایط نرمال و  1/90مساحت آن درگیر خشکسالی بوده و تنها 

 .است ضعیف را داشتهمتوسط و شرایط ترسالی 

درصد خشکسالی خفیف،  24درصد مساحت حوضه گاوخونی که درگیر خشکسالی بوده؛  7/66از مجموع 

درصد خشکسالی بسیار شدید بوده  6/9درصد خشکسالی شدید و  8/99درصد خشکسالی متوسط،  9/27

 . است
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و یان چشمه مجموع خانه، دامنه، کرون، مهیار شمالی  سامان، چادگان، چهل –های بن  همچنین در زیر حوضه

 .درصد بوده است 900درصدهای خشکسالی، 

 

 پیشنهادات-8
اقیانوسی و همچنین شاخصهای -ماههای آتی بر اساس خروجی مدلهای جویبا عنایت به پیش بینی فصلی 

و تاخیر بارشهای پائیزه  9911تابستان  در دمای فراتر از نرمالدور پیوندی انسو و دوقطبی اقیانوس هند، 

پیش بینی بارش و دما در ماههای لذا بر اساس . مورد انتظار می باشدو پائین تر از نرمال بودن آن،  امسال

با افزایش میزان تبخیر و تعرق، مصرف آب در بخشهای آینده و وضعیت خشکسالی موجود، انتظار می رود 

با عنایت به وجود و   همچنین. افزایش یابد، خدمات و مصارف آشامیدنی کشاورزیصنعت،مختلف از جمله 

مدیریت مصرف و صرفه جویی آب در بخشهای مختلف توصیه ( هیدرولوژیک)استمرار خشکسالی بلند مدت 

 .  می گردد

 


