
 
 

   



 
 

 1398ماه هرم تا پایان اصفهان حلیل خشکسالی استانت

  

   :)هیدرولوژیکی(دراز مدت  خشکسالی

 در شهرستان هاي استان اصفهان )1

بیانگر آن است ماه،  مهر پایانتا ساله  10در دوره  ١)SPEI( تبخیر و تعرق-استاندارد بارش تحلیل شاخص

 95,5را گرفته است به نحوي که استان اصفهان را ف، درازمدت خشکسالی درجات خفیف تا بسیارشدید که

 درصد از مساحت استان شرایط 4,5و تنها  باشددرصد استان درگیر خشکسالی هیدرولوژیک (دراز مدت) می

   .)1جدول( استرا داشته متوسط ترسالی نرمال تا 

به عنوان شاخص مناسب براي تبیین شروع و شدت که  )SPEI( تبخیر و تعرق-استاندارد بارش شاخص در

هاي بارش، تبخیر و تعرق  ، عالوه بر دادهده استتوصیه ش جهانی هواشناسی سازمانتوسط و تداوم خشکسالی 

تري از شدت  نتیجه شاخص واقعی در شود گرفته می سالی دارد نیز درنظرخشک که نقش موثري در تغییر شدت 

 دهد. لی ارایه میخشکسا

و تنها بخش  شوددیده می دراز مدت با درجات مختلف شکسالیخ ،استان هاي شهرستان تمامیدر 

هایی بخش استانجنوب در و  نرمال تا ترسالی خفیف شرایطفریدونشهر  شهرستاندر استان  از غرب محدودي

   ).2شکل( می شودمشاهده  نرمال تا ترسالی متوسط شرایطشهرستان سمیرم از 

 3,6درصد مساحت استان، درگیر خشکسالی درازمدت (نرمال  95,5پراکنش مکانی، در مجموع از لحاظ 

درصد،  17,8درصد، خشکسالی شدید  15,3رصد، خشکسالی متوسط د 4,2درصد، خشکسالی خفیف 

). با توجه به پراکنش جمعیت در مناطق مختلف استان و 1جدول درصد) است ( 58,1خشکسالی بسیار شدید 

 95,5تبخیر و تعرق، درصد جمعیت تحت تاثیر خشکسالی درازمدت در استان اصفهان - دارد بارششاخص استان

 ).2باشد (جدول  درصد می

 که است متر میلی 1,8در استان برابر  )1398-99در یک ماهه اول سال زراعی جدید ( بارش وزنی میانگین

 درصد کاهش 62در سال گذشته  درصد و نسبت به مدت مشابه 37,9 مدت مشابه در بلندمدت به نسبت

                                                           
١
 SPEI (Standard Precipitation and Evapotranspiration Index) 



 
 

رود در بازه زمانی مذکور برابر  همچنین میزان بارش در ایستگاه کوهرنگ به عنوان سرچشمه زاینده .است داشته

  درصد از میانگین بلندمدت خود کمتر است. 44باشد که  متر می میلی 12,7با 

گراد بود که در درجه سانتی 20برابر  98استان اصفهان در مهرماه  هاي سینوپتیک ایستگاه میانگین دماي

گراد درجه سانتی 2در همین بازه زمانی،  97تر و نسبت به سال گراد گرمدرجه سانتی 2مقایسه با بلندمدت آن 

  تر بوده است. گرم

  
  )1شکل (

  

هاي گوناگون نظیر هواشناسی، کشاورزي، آبشناسی،  خشکسالی از جنبههاي مختلفی براي پایش  شاخص

مانند بارش، دما، باد، رطوبت  یمختلف متغیرهاياقتصادي و اجتماعی وجود داشته و همچنین پارامترها و 

گیرند. ولی درحال حاضر شاخص جامعی وجود ندارد که  ها و غیره مورد استفاده قرار می خاك، دبی رودخانه

توان پیآمدهاي خشکسالی را در نواحی  بر این بطور کامل نمیعاد خشکسالی را ارزیابی و مشخص کند بناهمه اب



 
 

افزایش مدت  ،تبخیر و تعرق- در بررسی خشکسالی هواشناسی با استفاده از شاخص بارش. مختلف نشان داد

اي است که در بستر طبیعت باقی مانده است. به بیان بیانگر خشکسالی اندوخته و تجمیع یافته ،دوره بررسی

توانند به منزله انعکاسی کلی از شرایط ذخیره آبی مناطق هاي بلندمدت خشکسالی هواشناسی میدیگر شاخص

د گذشته شرایط ساله، همانن 10در دوره  بر مبناي شاخص مذکور بنابراین مختلف در نظر گرفته شود.

هاي در بخش بایست مدیریت منابع آبی میخشکسالی درازمدت (هیدرولوژیک) در استان حکمفرما بوده و 

  مورد توجه قرار گیرد.  مختلف کشاورزي، صنعت، خدمات و مصارف کشاورزي همچنان

  

  

  )2شکل (

 

 

 



 
 

 )1جدول (

  

  

   



 
 

 )2جدول (

  

 در زیرحوضه گاوخونی )2

توانند بیانگر وضعیت کلی از شرایط هاي بلندمدت خشکسالی هواشناسی میتوجه به اینکه شاخصبا 

نشان دهند در این راستا  ذخیره آبی مناطق مختلف حوضه آبی باشند و خشکسالی اندوخته در بستر طبیعت را

). تحلیل این 3استفاده شده است (شکل  1398 ماهمهر بندي خشکسالی ده ساله منتهی به پایاناز پهنه

 دچار گاوخونی آبریز يحوضه مساحتتقریبا تمامی همانند گذشته شاخص خشکسالی حاکی از آن است که 



 
 

خشکسالی بسیار  ،دست حوضهدر پایین .باشدمی ارشدیدیبس تا فیخفبا درجات مختلف از  تدبلندم خشکسالی

در باالدست حوضه وچکی از هاي کبخشدرصد از مساحت این حوضه شامل  3,4 تنهااست.  حاکم ،شدید

در مجموع از لحاظ  برد.به سر می در شرایط ترسالی خفیف درصد از مساحت این حوضه 0,1و  نرمال شرایط

درصد،  4,4رصد مساحت حوضه، درگیر خشکسالی درازمدت (خشکسالی خفیف د 96,5 پراکنش مکانی،

درصد) است  43 خشکسالی بسیار شدیددرصد،  26,8 درصد، خشکسالی شدید 22,4 خشکسالی متوسط

سال زراعی که در  فراتر از نرمالی هايبارش رغمیعل که گفت ینچن توانمی نبنابرای ).3و جدول  4 (شکل

 که میباش می آب منابع در بخش ودبکم شاهد کماکان حوضه نقاط اغلب در دریافت شد، )1397-98گذشته (

  .است گذشته سال ده انباشته خشکسالی از ناشی

  
  

  

  )3شکل (



 
 

  

  )4شکل (

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 )3جدول (

  

   



 
 

  :میان مدت (کشاورزي) خشکسالی

 خشکسالیشرایط تداوم بیانگر ، 98ماه هرم پایان منتهی به یک سالهخشکسالی  هاي بررسی نقشه

 هاياستان شامل شهرستان شمال و جنوب شرق، شرقهاي واقع در  شهرستاندر  شدیدتا  خفیف کشاورزي

 باشد.می و برخوار شهرضا ،نطنز ،اردستان هایی از شهرستانبخش، خوروبیابانک و اصفهان ران و بیدگل،آ ،نایین

 تا  از مرکز استان شرایط نرمال محدودي ، شمال غرب و جنوب غرب و پهنههاي واقع در غربدر شهرستان

نوب شرق و ج شمال شرقشرق،  در توان اذعان نمود که). در مجموع می5(شکل می باشد  حاکم ترسالی

، 98دوره یکساله منتهی به شهریورماه بوده و نسبت به  حکمفرماشرایط خشکسالی کشاورزي همچنان استان 

  .اضافه شده استهایی با خشکسالی شدید نیز پهنه

  

  )5شکل (



 
 

:کوتاه مدت (هواشناسی) خشکسالی  

 ماهه  سهمدت کوتاه) SPEIتبخیر و تعرق (-با شاخص استاندارد بارش هاي خشکسالی اساس نقشهبر 

استان نسبت به  سه ماهه منتهی به مهر بیشتر بودن دماي میانگینبه با توجه  ،98 همامهرپایان  منتهی به

تقریبا در تمامی مساحت استان درجات مختلف  ،درجه سانتی گراد 1,5به میزان  دوره،این بلندمدت مقدار 

هاي واقع در شرق، شمال، جنوب و تمامی پهنه شهرستان شدیدخشکسالی خشکسالی حاکم است به طوري که 

 هاي اصفهان، شهرضا، سمیرم، نطنز و دهاقانهایی از شهرستانبخشهمچنین  مرکز استان را فراگرفته است.

  ).6(شکل. دنبسر می برخشکسالی بسیار شدید  در شرایطنیز 

 

  )6شکل (

  


