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  چكيده
  

در دوره ده ساله تا پايان پائيز، بيانگر آن است كه درجات خفيف تا بسيار شديد  SPEIتحليل شاخص 

درصد از مساحت استان درگير  ٩/٨٢خشكسالي دراز مدت، استان اصفهان را فرا گرفته است به نحوي كه 

ي درصد از مساحت استان شرايط نرمالي تا ترسال ١/١٧باشد و تنها  مي) دراز مدت(خشكسالي هيدرولوژيك 

  .متوسط را داشته است

درصد  ٤/١٧درصد خشكسالي خفيف،  ٣/١١درصد مساحت استان كه درگير خشكسالي بوده؛  ٩/٨٢از مجموع 

  . باشد درصد خشكسالي بسيار شديد مي ٩/٣٤درصد خشكسالي شديد و  ٣/١٩خشكسالي متوسط، 

كه نسبت  از مساحت اين شهرستان بوده درصد ٣/٣٩مجموع درصدهاي خشكسالي در شهرستان فريدونشهر 

در . ، در اين شهرستان مساحت كمتري درگير خشكسالي بوده استهاي استان به ساير شهرستان

 .درصد بوده است ١٠٠مجموع درصدهاي خشكسالي  و فالورجان شهر، فريدن هاي خميني شهرستان

  . است درصد مساحت آن درگير خشكسالي شديد بوده ١٠٠شهر  شهرستان خميني

درصد خشكسالي خفيف،  ١/١٦درصد مساحت حوضه گاوخوني كه درگير خشكسالي بوده؛  ٠/٨١از مجموع 

درصد خشكسالي بسيار شديد بوده  ٥/١٢درصد خشكسالي شديد و  ٠/٢٧درصد خشكسالي متوسط،  ٤/٢٥

  .است



 ٣     ١٣٩٨ پائيز/ تحليل خشكسالي استان اصفهان
 

 

  )هيدرولوژيكي(خشكسالي دراز مدت   -١
  

 هاي استان اصفهان در شهرستان -١- ١
 

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

دوره ده ساله تا پايان پائيز، بيانگر آن است كه درجات خفيف تا بسيار شديد خشكسالي دراز مدت، استان 
دراز (يك ژدرصد از مساحت استان درگير خشكسالي هيدرولو ٩/٨٢اصفهان را فرا گرفته است به نحوي كه 

شكل (رايط نرمالي تا ترسالي متوسط را داشته است شدرصد از مساحت استان  ١/١٧و تنها  باشد مي) مدت
٢.(  

در  ٩٨ماه  آذردر دوره ده ساله تا پايان  SPEIدرصد مساحت تحت تاثير خشكسالي براساس شاخص 
در تمامي مطابق اين جدول . نمايش داده شده است) ١(هاي استان اصفهان در جدول  شهرستان
شهرستان سميرم  شود اما در بخش محدودي از هاي استان، خشكسالي با درجات مختلف ديده مي شهرستان

هاي اردستان،  هاي ناچيزي از شهرستان سط و در بخشوترسالي مت) درصد از مساحت اين شهرستان ٦/٣(
    .گردد مي مشاهده ضعيفاصفهان، سميرم، فريدونشهر و نائين ترسالي 

 

 
  

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



 ٤     ١٣٩٨ پائيز/ تحليل خشكسالي استان اصفهان
 

 
  

  در استان اصفهان ٩٨ پايان پائيزتا ه ده سال، دوره SPEIراساس شاخص بخشكسالي  درصد مساحت تحت تاثير. ٢شكل 
  

درصد  ٤/١٧درصد خشكسالي خفيف،  ٣/١١درصد مساحت استان كه درگير خشكسالي بوده؛  ٩/٨٢از مجموع 
  . باشد درصد خشكسالي بسيار شديد مي ٩/٣٤درصد خشكسالي شديد و  ٣/١٩خشكسالي متوسط، 

كه نسبت  از مساحت اين شهرستان بوده درصد ٣/٣٩مجموع درصدهاي خشكسالي در شهرستان فريدونشهر 
در . ، در اين شهرستان مساحت كمتري درگير خشكسالي بوده استهاي استان به ساير شهرستان

 .درصد بوده است ١٠٠مجموع درصدهاي خشكسالي  و فالورجان شهر، فريدن هاي خميني شهرستان
  ). ١جدول (درصد مساحت آن درگير خشكسالي شديد بوده است  ١٠٠شهر  شهرستان خميني
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  هاي استان اصفهان در شهرستان ٩٨ پائيزدر 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  گردد قسمت مشاهده مي ين شكلدر ا. استنمايش داده شده ) ٣(در شكل  ٩٨ماه  آذربهمن

 ٩٨ پائيزدر دوره ده ساله تا پايان  SPEIشاخص تحليل  .در شرايط خشكسالي به سر مي برد گاوخوني حوضه
بيانگر آن است كه درجات خفيف تا بسيار شديد خشكسالي دراز مدت بسياري از مناطق حوضه گاوخوني را 

درصد از مساحت اين  ٣/١٨درصد از مساحت آن درگير خشكسالي بوده و تنها  ٠/٨١اي كه  فرا گرفته به گونه
  . )٤شكل (درصد شرايط ترسالي ضعيف را داشته است  ٧/٠حوضه شرايط نرمال و 

 



 ٦     ١٣٩٨ پائيز/ تحليل خشكسالي استان اصفهان
 

 
  

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

  
  

  ، در سطح حوضه گاوخوني٩٨ماه  آذره تا پايان ده سال، دوره SPEIبراساس شاخص درصد مساحت تحت تاثير خشكسالي . ٤شكل 

  
در حوضه  ٩٨ماه  آذرره ده ساله تا پايان در دو SPEIدرصد مساحت تحت تاثير خشكسالي براساس شاخص 

، خشكسالي دراز مدت با مناطق اكثرمطابق اين جدول در . نمايش داده شده است) ٢(در جدول  گاوخوني



 ٧     ١٣٩٨ پائيز/ تحليل خشكسالي استان اصفهان
 

ترسالي ضعيف وجود شرايط سگزي  - كوهپايه ناچيزي از   گردد و تنها در بخش درجات مختلف مشاهده مي
  .داشته است
درصد خشكسالي خفيف،  ١/١٦كه درگير خشكسالي بوده؛  حوضه گاوخونيدرصد مساحت  ٠/٨١از مجموع 

بوده درصد خشكسالي بسيار شديد  ٥/١٢درصد خشكسالي شديد و  ٠/٢٧درصد خشكسالي متوسط،  ٤/٢٥
  . است
دامنه، كرون، مهيار خانه،  سامان، چادگان، چهل – بن  ايزدخواست، هاي زير حوضهمساحت درصد  ١٠٠در 

درصد از  ٨/١١در زير حوضه دامنه  .درصد بوده است ١٠٠مجموع درصدهاي خشكسالي،  آباد شمالي و نجف
  .گردد درصد از مساحت، خشكسالي بسيار شديد مشاهده مي ٢/٨٨مساحت آن خشكسالي شديد و 

  
  ، در حوضه گاوخوني٩٨ماه  بهمنه تا پايان ده سال، دوره SPEIاس شاخص براسدرصد مساحت تحت تاثير خشكسالي . ٢جدول 

  

  

  

  



 ٨     ١٣٩٨ پائيز/ تحليل خشكسالي استان اصفهان
 

نسبت به بلند مدت  ٩٨گردد كه بخش وسيعي از حوضه آبريز گاوخوني در پائيز  مشاهده مي) ٥(مطابق شكل 
  . دچار كاهش بارش بوده است

  

  

  با بلند مدت ٩٨كشور در پائيز هاي آبريز  پهنه بندي مقدار انحراف مجموع بارش دريافتي حوضه. ٥شكل 

  

   )كشاورزي(خشكسالي ميان مدت   -٢
  

 ٩٨مهر ماه در  - ١- ٢
  

بيانگر تداوم شرايط خشكسالي  ٩٨ماه  مهرماهه منتهي به پايان  ١٢در دوره خشكسالي  هاي نقشهبررسي 
هاي  هاي واقع در شرق، شمال و جنوب شرقي استان شامل شهرستان كشاورزي خفيف تا شديد در شهرستان

هاي  هايي از شهرستان شهر، فالورجان، برخوار و بخش خوروبيابانك، نائين، آران وبيدگل، اصفهان، خميني
هاي غربي و  هاي عمده شهرستان در بخش. باشد آباد، تيران و خوانسار مي اردستان، نطنز، مباركه، شهرضا، نجف

نرمال تا ترسالي ضعيف يا متوسط حاكم بوده شمال غربي استان و شهرستان سميرم در جنوب استان، شرايط 
  ).٦شكل (است 

در مجموع در نواحي شرقي، شمال شرقي و جنوب شرقي استان نسبت به دوره يك ساله منتهي به شهريور 
  .هايي با خشكسالي شديد اضافه گرديده است پهنه ٩٨
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  ٩٨ماه  مهرماهه تا پايان  ١٢، دوره SPEIاستان اصفهان براساس شاخص  در بندي خشكسالي هواشناسي پهنه. ٦شكل 
  

 ٩٨آبان ماه در  - ٢- ٢
  

بيانگر تداوم شرايط خشكسالي  ٩٨ آبانماهه منتهي به پايان  ١٢خشكسالي در دوره  هاي نقشهبررسي 
هاي  هاي واقع در شرق، شمال و جنوب شرقي استان شامل شهرستان كشاورزي خفيف تا شديد در شهرستان

در . باشد هاي اردستان و برخوار مي هايي از شهرستان نائين، آران وبيدگل، اصفهان و بخشخوروبيابانك، 
هاي غربي و شمال غربي استان و شهرستان سميرم در جنوب استان، شرايط  شهرستان اي از هاي عمده بخش

 ).٧شكل (نرمال تا ترسالي ضعيف يا متوسط حاكم بوده است 

 

  
  

  ٩٨ماه  آبانماهه تا پايان  ١٢، دوره SPEIاستان اصفهان براساس شاخص  در هواشناسيبندي خشكسالي  پهنه. ٧شكل 



 ١٠     ١٣٩٨ پائيز/ تحليل خشكسالي استان اصفهان
 

  

 ٩٨آذر ماه در  -٣- ٢
  

بيانگر تداوم شرايط خشكسالي  ٩٨ ذرآماهه منتهي به پايان  ١٢خشكسالي در دوره  هاي نقشهبررسي 
استان شامل هاي واقع در شرق، شمال و جنوب شرقي  در شهرستان متوسطكشاورزي خفيف تا 

و  برخوار ،هاي اردستان هايي از شهرستان هاي خوروبيابانك، نائين، آران وبيدگل، اصفهان و بخش شهرستان
. گردد هايي با خشكسالي شديد نيز مشاهده مي هاي خوروبيابانك و نائين بخش در شهرستان .باشد مي شهرضا

ان و شهرستان سميرم در جنوب استان، هاي غربي و شمال غربي است اي از شهرستان هاي عمده در بخش
 ).٨شكل (شرايط نرمال تا ترسالي حاكم بوده است 

  

  
  

  ٩٨ماه  آذرماهه تا پايان  ١٢، دوره SPEIاستان اصفهان براساس شاخص  در بندي خشكسالي هواشناسي پهنه. ٨شكل 

  

   )هواشناسي(خشكسالي كوتاه مدت   - ٣
  

   ٩٨مهر ماه در  -١-٣
  

، )٩(شكل در  ٩٨ماه  مهركوتاه مدت سه ماهه منتهي به پايان  SPEIاساس نقشه خشكسالي با شاخص رب
طوري كه خشكسالي شديد تمامي  تقريبا در اكثر مناطق استان خشكسالي با درجات مختلف حاكم است به

هايي از  در بخش .هاي واقع در شرق، شمال، جنوب و مركز استان را فرگرفته است پهنه شهرستان
  .گردد هاي اصفهان، شهرضا، دهاقان، سميرم و نطنز شرايط خشكسالي بسيار شديد مشاهده مي شهرستان

  
  



 ١١     ١٣٩٨ پائيز/ تحليل خشكسالي استان اصفهان
 

  
  

  ٩٨ مهرماهه تا پايان  ، دوره سهSPEIاستان اصفهان براساس شاخص  در بندي خشكسالي هواشناسي پهنه. ٩شكل 
  

   ٩٨آبان ماه در  -٢-٣
  

هايي از  در بخشتنها ، )١٠(شكل در  ٩٨ آبانكوتاه مدت سه ماهه منتهي به پايان راساس نقشه خشكسالي ب
شود و در ساير  شرايط ترسالي خفيف تا متوسط ديده مي شهر و ميمه هاي كاشان و شاهين شهرستان
هايي از  در قسمت. هاي استان شرايط نرمال تا خشكسالي خفيف و متوسط حاكم است شهرستان
  .گردد اصفهان و نائين نيز، خشكسالي شديد مالحظه ميهاي  شهرستان

   

  
  

  ٩٨ آبانماهه تا پايان  ، دوره سهSPEIاستان اصفهان براساس شاخص  در بندي خشكسالي هواشناسي پهنه. ١٠شكل 



 ١٢     ١٣٩٨ پائيز/ تحليل خشكسالي استان اصفهان
 

  

   ٩٨آذر ماه در  -٣-٣
  

هايي از  در بخش، )١١(شكل در  ٩٨ آذركوتاه مدت سه ماهه منتهي به پايان راساس نقشه خشكسالي ب
در ساير . شود شهر و ميمه شرايط ترسالي خفيف تا متوسط ديده مي هاي كاشان و شاهين شهرستان
بيشترين پهنه خشكسالي در . هاي استان نيز، شرايط نرمال تا خشكسالي خفيف حاكم است شهرستان
  .گردد هاي خوروبيابانك و نائين مشاهده مي شهرستان

  

  
  

  ٩٨ آذرماهه تا پايان  ، دوره سهSPEIاستان اصفهان براساس شاخص  در هواشناسيبندي خشكسالي  پهنه. ١١شكل 
  


