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هتحلیل خشکسالی استان اصفهان تا پایان پاییس 7931

خشکسالی دراز مدت (هیدرولوشیکی):
تحلیل ضاخص استاًذاسد تاسش-تثخیش ٍ تؼشق ( 1)SPEIدس دٍسُ  01سالِ تا پایاى پاییض ،تیاًگش آى است کِ
دسجات خفیف تا تسیاسضذیذ خطکسالی دساصهذت ،استاى اصفْاى سا فشا گشفتِ است تِ ًحَی کِ  99.0دسصذ
استاى دسگیش خطکسالی ّیذسٍلَطیک (دساص هذت) هی تاضذ (ضکل .)0تواهی هساحت ضْشستاىّای استاى دچاس
خطکسالی هزکَس تَدُ ٍ تٌْا تخص جضیی اص غشب استاى ضشایط ًشهال ٍ تخص جضیی تش ،تشسالی خفیف داسد
کِ تش اثش ضشایط تاسش دس خاسج اص هشص غشتی استاى هی تاضذ کِ دس پٌِْ تٌذی خطکسالی کِ تطَس کطَسی تْیِ
هی گشدد لحاظ هی ضَد .هساحت صیادی اص ضْشستاىّای ضْشضا ،هثاسکِ ،سویشم ،دّالاى ،کاضاى ٍ تخطْایی اص
ضْشستاى ّای ضاّیيضْش ٍ هیوًِ ،جفآتاد ،اصفْاى ،آساى ٍ تیذگل ،تیشاى ٍ کشٍى ،فشیذًٍطْش ٍ گلپایگاى
دسگیش خطکسالی تسیاس ضذیذ تَدُاًذ .دس تواهی هساحت ضْشستاى ّای خَسٍتیاتاًک ،فالٍسجاى ،خویٌی ضْش
خطکسالی ضذیذ لاتل هطاّذُ هی تاضذ .تجض ضْشستاى فشیذى ٍ چادگاى دس سایش ضْشستاى ّای استاى خطکسالی
ضذیذ هطَْد است.دس هجوَع اص لحاظ پشاکٌص هکاًی 99.0 ،دسصذ هساحت استاى ،دسگیش خطکسالی
دساصهذت (خطکسالی خفیف  5.0دسصذ ،خطکسالی هتَسط  10.4دسصذ ،خطکسالی ضذیذ  55.8دسصذ،
خطکسالی تسیاس ضذیذ  9.8دسصذ) است ( ضکل.) 5
تا تَجِ تِ پشاکٌص جوؼیت دس هٌاطك هختلف استاى ٍ ضاخص استاًذاسد تاسش -تثخیش ٍ تؼشق ،دسصذ جوؼیت
تحت تاثیش خطکسالی دساصهذت دس استاى اصفْاى  99.6دسصذ هیتاضذ .
هیاًگیي ٍصًی تاسش استاى دس سال صساػی جاسی  97-98تا پایاى پاییض تشاتش  51.4هیلیهتش است کِ ًسثت تِ
هذت هطاتِ دس تلٌذهذت  22دسصذ افضایص داضتِ است .هیاًگیي ٍصًی تاسش پاییض گزضتِ دس ایستگاُّای
سیٌَپتیک استاى تِ هیضاى  3.0هیلیوتش تَدُ است .الصم تِ رکش است کِ هیاًگیي تلٌذهذت تاسش دسیافتی پاییض استاى
اصفْاى  55.5دسصذ اص کل تاسش ساالًِ استاى هیتاضذ .هیضاى تاسش دس ایستگاُ کَّشًگ تِ ػٌَاى سشچطوِ

)SPEI (Standard Precipitation and Evapotranspiration Index
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صایٌذُسٍد دس تاصُ صهاًی هزکَس تشاتش تا  411.3هیلیهتش هیتاضذ کِ  0دسصذ اص هیاًگیي تلٌذهذت خَد تیطتش
است.
هیاًگیي دهای استاى اصفْاى دس آرس هاُ  97تشاتش  7.1دسجِ ساًتیگشاد تَد کِ دس همایسِ تا تلٌذهذت آى 5.5
دسجِ ساًتیگشاد ٍ ًسثت تِ سال ّ 96ن دس ّویي تاصُ صهاًی 5 ،دسجِ ساًتیگشاد گشم تش ضذُ است.
تِطَسکلی تش هثٌای ضاخص هزکَس دس دٍسُ  01سالِّ ،واًٌذ گزضتِ ضشایط خطکسالی دساصهذت
(ّیذسٍلَطیک) دس استاى حکوفشها تَدُ ٍ هیتایست هذیشیت هٌاتغ آتی دس تخطْای هختلف کطاٍسصی ،صٌؼت،
خذهات ٍ هصاسف کطاٍسصی ّوچٌاى هَسد تَجِ لشاس گیشد.

شکل ()0

شکل ()5

در زیرحوضه گاوخونی تا پایان پاییس 31
دس تشسسی خطکسالی َّاضٌاسی تا استفادُ اص ضاخص  SPEIافضایص هذت دٍسُ تشسسی تیاًگش خطکسالی
اًذٍختِ ٍ تجویغ یافتِ ای است کِ دس تستش طثیؼت تالی هاًذُ است .تِ تیاى دیگش ضاخص ّای تلٌذهذت
خطکسالی َّاضٌاسی هی تَاًٌذ تِ هٌضلِ اًؼکاسی کلی اص ضشایط رخیشُ آتی هٌاطك هختلف دس ًظش گشفتِ ضَد.
دس ایي ساستا اص پٌِْ تٌذی خطکسالی دُ سالِ هٌتْی تِ پایاى پاییض  0197استفادُ ضذُ است (ضکل  .)1تحلیل ایي
ضاخص خطکسالی حاکی اص آى است کِ تمشیثا تواهی هساحت حَضِ ی آتشیض گاٍخًَی دچاس خطکسالی
خفیف تا تسیاسضذیذ تلٌذهذت هی تاضذ .دس هجوَع اص لحاظ پشاکٌص هکاًی 98.9 ،دسصذ هساحت حَضِ،
دسگیش خطکسالی دساصهذت (خطکسالی خفیف  05دسصذ ،خطکسالی هتَسط  15.0دسصذ ،خطکسالی ضذیذ
 18.8دسصذ ،خطکسالی تسیاس ضذیذ  06دسصذ) است ( ضکل ٍ 4جذٍل .)0

تٌاتشایي هی تَاى چٌیي تشداضت ًوَد کِ ػلیشغن تاسضْای هٌاسة پاییض دس اغلة ًماط حَضِ کواکاى ضاّذ
کوثَد هٌاتغ آب هی تاضین کِ ًاضی اص خطکسالی اًثاضتِ دُ سال گزضتِ است.

شکل ()1

شکل ()4

جدول ()0

خشکسالی میان مدت (كشاورزی) تا پایان مهرماه:
تشسسی ًمطِّای خطکسالی یک سالِ دس پایاى هْشهاُ  ،97تیاًگش تذاٍم ضشایط خطکسالی خفیف تا تسیاس ضذیذ
دس اکثش هٌاطك استاى هی تاضذ .تِ ًحَی کِ اکثش ضْشستاًْای استاى دچاس خطکسالی ضذیذ ٍ تسیاس ضذیذ هی
تاضٌذ ٍ تٌْا دس تخص تسیاس هحذٍدی اص ضْشستاًْای ًطٌض ٍ ًائیي ضشایط ًشهال ٍجَد داضتِ است(ضکل  .)5لزا
هی تَاى ارػاى ًوَد کِ دس اکثش هٌاطك استاى ضشایط خطکسالی کطاٍسصی ّوچٌاى حکوفشهاست.

شکل ()5

خشکسالی كوتاه مدت (هواشناسی) تا پایان مهر ماه:
تش اساس ًمطِّای خطکسالی کَتاُ هذت سِهاِّ دس پایاى هْشهاُ ،97تِ جض تخطْایی اص هشکض ٍ ضشق استاى کِ
دسگیش خطکسالی هتَسط تا خفیف (تخطْایی تسیاس هحذٍد ٍضؼیت ًشهال) تَدُاًذ ،کلیِ ضْشستاىّای استاى
دس ضشایط خطکسالی ضذیذ ٍ تسیاس ضذیذ لشاس داسًذ (ضکل.)6

شکل ()6

خشکسالی میان مدت (كشاورزی) تا پایان آبان:31
تشسسی ًمطِّای خطکسالی یک سالِ دس پایاى آتاى هاُ  ،97تیاًگش تذاٍم ضشایط خطکسالی خفیف تا تسیاس ضذیذ
دس اکثش هٌاطك استاى هی تاضذ تِ ًحَی کِ اکثش ضْشستاًْای استاى دچاس دسجات هختلف هی تاضٌذ ٍ تٌْا دس
تخص ٍسیؼی اص ضْشستاى ًطٌض ٍ ًیوی اص هساحت کاضاى ٍ تخص هحذٍدی اص ضْشستاًْای اسدستاى ،ضاّیي ضْش
ٍ هیوًِ ،اییي ٍ ضشایط ًشهال ٍجَد داضتِ است (ضکل  .)7لزا هی تَاى ارػاى ًوَد کِ دس اکثش هٌاطك استاى
ضشایط خطکسالی کطاٍسصی ّوچٌاى حکوفشهاست.

شکل ()7

خشکسالی كوتاه مدت (هواشناسی) پایان آبان:31
تش اساس ًمطِّای خطکسالی کَتاُ هذت سِهاِّ دس پایاى آتاى هاُ ،97تِ جض تخص ٍسیؼی اص ضْشستاى اصفْاى
کِ دسگیش خطکسالی تسیاس ضذیذ ٍ ضذیذ تَدُاست ،ضْشستاىّای ٍالغ دس غشب ٍ ضوال ٍ جٌَب غشب استاى
دس ضشایط ًشهال لشاس داسًذ دس حالی کِ تِ ٍاسطِ تاسش ّای آتاى هاُ دس تخطْایی اص ضْشستاى سویشم ًیض تشسالی
ضؼیف دیذُ هی ضَد .هشکض استاى ٍ ًَاحی ضوال ضشق ًیض دسگیش خطکسالی هتَسط تا خفیف هی
تاضذ(.ضکل.)8

شکل ()8

خشکسالی میان مدت (كشاورزی) تا پایان پاییس :31
تشسسی ًمطِّای خطکسالی یک سالِ دس پاییض ،97تیاًگش تذاٍم ضشایط خطکسالی خفیف تا تسیاس ضذیذ دس اکثش
هٌاطك استاى هی تاضذ تِ ًحَی کِ اکثش ضْشستاى ّای استاى دچاس دسجات هختلف هی تاضٌذ ٍ تٌْا دس ضْشستاى
ًطٌض ٍ تخص ّایی اص هساحت ضْشستاى ّای کاضاى ،ضاّیي ضْش ٍ هیوِ ،گلپایگاى ،اسدستاى ،فشیذًٍطْش ٍ ًاییي
ضشایط ًشهال ٍجَد داضتِ است (ضکل  .)9لزا هی تَاى ارػاى ًوَد کِ دس اکثش هٌاطك استاى ضشایط خطکسالی
کطاٍسصی ّوچٌاى حکوفشهاست.

شکل ()9

خشکسالی كوتاه مدت (هواشناسی) تا پایان پاییس :31
تش اساس ًمطِّای خطکسالی کَتاُ هذت سِهاِّ دس پایاى پاییض ،97تا تَجِ تِ تاسش ّای پاییض  97کِ دس اکثش
ضْشستاى ّای استاى دس حذ ًشهال ٍ تیص اص ًشهال تَدُ است ،تِ جض تخص ّایی اص ضْشستاى ًاییي ٍ اصفْاى کِ
دسگیش خطکسالی خفیف است ،سایش ضْشستاىّای استاى دس ضشایط ًشهال لشاس داسًذ .تِ ٍاسطِ تاسش ّای
پاییض 97دس تخص ّایی اص ضْشستاى سویشم ،گلپایگاى ،فشیذًٍطْش ٍ ًطٌض تشسالی ضؼیف دیذُ هی ضَد(ضکل.)01

شکل ()01

