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1397بهارفصل در  اصفهان حلیل خشکسالی استانت  

باشد  میلیمتر می 113.9معادل  1397تا پایان خرداد ماه  1396وزنی بارش از ابتداي مهرماه  میانگین
 . کاهش داشته است درصد 13و نسبت به سال گذشته درصد  27بلند مدت بازه مشابه  نسبت بهکه 

متر  میلی 135.9هاي سینوپتیک استان نیز  همچنین میانگین حسابی بارش سال آبی جاري ایستگاه
میانگین  .درصد کاهش داشته است 24است که نسبت به مدت مشابه در بلندمدت دوره آماري، 

 د، هدمی نشان  نسبت به مدت مشابه بلندمدت  افزایش جزئی  فصل بهار درهواي استان ي دما
  .)در حد نرمال بودهرچند در برخی مناطق (

تحت تاثیر خشکسالی درازمدت  درصد از مساحت استان 98درصد جمعیت و  76 ،بهارفصل  در
درصد،  45.9درصد، شدید  45.1درصد، متوسط  4.6خفیف ( متفاوت درجاتبا ) هیدرولوژیک(

، مساحت مناطق درگیر با 1396 زمستاندر مقایسه با فصل و اند  بوده) درصد  2.3 بسیار شدید
هاي استان دچار  کلیه شهرستان ي زمانی، این بازهدر  .نداشته است چندانی تغییرخشکسالی 

 بخشترین  غربیتنها در و  می باشند خفیف تا بسیار شدید )هیدرولوژیک (خشکسالی درازمدت 
استان شامل  یغربهاي  شهرستانبرخی  ازهایی  شهر شرایط ترسالی ضعیف و قسمت فریدون

 . دیده می شودمحدودي از خوانسار وضعیت نرمال  منطقهو فریدن، فریدونشهر، بوئین و میاندشت، 
تغییر چندانی  هاي فروردین و اردیبهشت ماهطی ) هیدرولوژیک(الگوي مکانی خشکسالی درازمدت 

دهد   لیکن در پایان خردادماه تا حدي تغییر کرده و قدري تضعیف را نشان می ،داشترا نشان ن
  ).       3تا  1اشکال (

 سالپایان بهار و مقایسه آن با فصل بهار در پایان ، ساله 10طی دوره  1SPEIشاخص  مقایسه
گذشته بیانگر گسترش خشکسالی در سطح استان می باشد به نحوي که مساحت مناطق  زراعی

درصد  2/48 این بازه زمانی،در . درصد افزایش داشته است 3تحت تاثیر خشکسالی درازمدت 
                                                             
١ SPEI-Standard Precipitation and Evapotranspiration Index 



 
 

سال  یار شدید می باشد در حالی که در بازه مشابه درمساحت استان درگیر خشکسالی شدید و بس
همچنین جمعیت تحت تاثیر خشکسالی نسبت به . درصد بوده است 2/36میزان این زراعی  گذشته 

  .)1جدول (. درصد افزایش یافته است 4مدت مشابه 

پایان فصل  در هاي مختلف خشکسالی مناطق تحت تاثیر شدت جمعیت و مقایسه درصد -1جدول   
                                    سال زراعی جاري و گذشته بهار 

درصد   
  جمعیت

  درصد
  نرمال  مساحت

درصد 
خشکسالی 

  خفیف

درصد 
خشکسالی 

  متوسط

درصد 
خشکسالی 

  شدید

درصد 
خشکسالی  
  یسیار شدید

ترسالی 
  ضعیف

بهارسال زراعی 
96-97  98  98  1/2  6/4  1/45  9/45  3/2  1/0  

بهار سال زراعی 
96-95  94  95  6/4  7/10  48  2/30  6  5/0  

                                                                   

 بیشتردر  97میانگین دماي هوا در تابستان سال براساس پیش بینی فصلی صادر شده،   
و تنها براي  خواهد داشتتفاوت چندانی با میانگین بلند مدت ن ي استان،ها شهرستان
. داز نرمال خواهد بو  استان حدود یک درجه بیششرق و شرق   ي واقع در جنوبها شهرستان

در سطح  ،تاخیر آغاز شده و مقدار آن در حد نرمال و تا بیش از آن بی 97بارش پاییزي عالوه،  به
رود که فصل پاییز با خشکسالی  با این شرایط انتظار می. استان به ویژه در مناطق غربی  باشد

ین بودن سهم بارش نیمه اول پاییز نسبت به مجموع بارش دلیل پای هواشناسی مواجه نباشیم ولی به
ساالنه، این افزایش تاثیر چندانی بر منابع آب در آغاز سال آبی نخواهد داشت و خشکسالی شدید 

تر را براي مدیریت تامین و  این واقعیت لزوم برنامه ریزي دقیق. یابد آبشناسی همچنان ادامه می
مطابق معمول در تابستان میانگین بارش . کند تر می رنگ رمصرف آب و انرژي در سطح کشور پ

نرمال فصل بسیار کم است و تاثیر محسوسی بر افزایش منابع آب استان ندارد و تبخیر زیاد مطابق 
هاي  طی این مدت احتمال وقوع بارش. دهد هاي در دسترس را کاهش می با فصل به سرعت آب

  . ی وجود داردویژه در مناطق مستعد و کوهستان حدي به



 
 

  
   97ماه  فروردینپایان ساله  10دوره  SPEIپهنه بندي خشکسالی بر اساس شاخص -)1(شکل 



 
 

  
SPپهنه بندي خشکسالی بر اساس شاخص  -)2(شکل  EI  97ماه  اردیبهشتپایان ساله  10دوره  



 
 

  
  

  97ماه خرداد ساله پایان 10دوره  SPEIپهنه بندي خشکسالی بر اساس شاخص  -)3(شکل 

  

  

  


