تحلیل خشکسالی استان اصفهان شهریورماه 1397

اداره كل هواشناسی استان اصفهان
اداره تحقیقات هواشناسی كاربردی

مه
رمتحلیل خشکسالی استان اصفهان تا پایان شهریورماه 1397
خشکسالی دراز مدت (هیدرولوژیکی):
تحلیل شاخص استاندارد بارش-تبخیر و تعرق ( 1)SPEIدر دوره  10ساله تا پایان شهریورماه ،بیانگر آن است كه درجات
خفیف تا بسیارشدید خشکسالی درازمدت ،صد در صد مساحت شهرستانهای استان جز فریدن(،)96.6

بوئین و

میاندشت( )89.5و فریدونشهر ( )73.8را دربرگرفته است .بخش زیادی از مساحت شهرستانهای شهرضا ،مباركه ،سمیرم،
دهاقان ،كاشان ،شاهینشهر و میمه و نیز قسمتهایی از شهرستانهای نجفآباد ،اصفهان ،گلپایگان،فریدونشهر ،تیران و كرون،
آران و بیدگل و خمینیشهر درگیر خشکسالی بسیار شدید بودهاند .صد در صد مساحت فالورجان و خوروبیابانک و عمده
مساحت لنجان و نایین و نواحی محدودی از اردستان ،نطنز  ،بویین و میاندشت و خوانسار خشکسالی شدید داشتهاند .در
بخش وسیعی از شهرستان برخوار و بخشهای كمتری از چادگان و فریدن خشکسالی متوسط قابل مشاهده میباشد.كمتر از
یک درصد استان ( شامل مناطقی از فریدونشهر ،بویین و میاندشت و فریدن) در شرایط نرمال قرارداشتنهاند .در مجموع از
لحاظ پراكنش مکانی 99.4 ،درصد مساحت استان ،درگیر خشکسالی درازمدت (خفیف  5درصد ،متوسط  33.2درصد،
شدید  50.6درصد ،بسیار شدید  10.6درصد) بوده و تنها  0.6درصد مساحت استان در وضعیت نرمال میباشد ( اشکال2 ،1و
جدول شماره  .)1با توجه به پراكنش جمعیت در مناطق مختلف استان ،نزدیک به صد درصد ( )99.8جمعیت استان درگیر
خشکسالی دراز مدت میباشند (جدول  .)2میانگین وزنی بارش استان 114میلیمتربوده كه نسبت به میانگین درازمدت 28
درصد و نسبت به سال گذشته  14درصد كاهش داشته است .میانگین حسابی بارش سال آبی  96-97ایستگاههای سینوپتیک
استان نیز  136.3میلیمتر است كه نسبت به مدت مشابه در بلندمدت دوره آماری 25 ،درصد كاهش داشته است .در پایان
سال زراعی ،96-97میزان بارش در ایستگاه كوهرنگ بهعنوان سرچشمهی زایندهرود  764میلیمتر بوده كه نسبت به
میانگین بلندمدت  44درصد كاهش داشته است .از نظر دمایی نیز استان اصفهان در شهریورماه با میانگین دمای  25.5درجه
سانتیگراد ،در مقایسه با دوره مشابه در بلند مدت  2درجه و نسبت به سال گذشته  2.3گرمتر بوده است .بهطور كلی بر
مبنای شاخص مذكور در دوره  10ساله ،همچنان شرایط خشکسالی درازمدت (هیدرولوژیک) در استان حکمفرما بوده و
میبایست مدیریت منابع آبی همچنان مورد توجه قرار گیرد.

)SPEI (Standard Precipitation and Evapotranspiration Index
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خشکسالی میان مدت (كشاورزی):
بررسی نقشههای خشکسالی یک ساله در پایان شهریورماه  ،97تداوم شرایط خشکسالی خفیف تا بسیار شدید را در اكثر
مناطق استان نشان میدهد .بخش جنوبی ،غربی و شرق استان شامل كل شهرستانهای سمیرم ،دهاقان ،لنجان ،چادگان و
بخش عمدهای از شهرستانهای اصفهان ،مباركه ،تیرانوكرون ،فریدونشهر ،فریدن ،بویین و میاندشت ،خورو بیابانک و
قسمتهایی از شهرستان نایین ،اردستان ،نجفآباد و فالورجان خشکسالی بسیار شدید داشتهاند .مناطقی از شهرستانهای
خوانسار ،گلپایگان ،آرانوبیدگل ،كاشان ،نجفآباد ،فالورجان ،خمینیشهر و شاهینشهر و میمه درگیر خشکسالی شدید
بودهاند .شهرستانهای برخوار و نطنز نیز خشکسالی متوسط داشتهاند .تنها در بخش محدودی از شهرستان نطنز شرایط
نرمال وجود داشته است(شکل  .)3لذا به روشنی میتوان دید كه در اكثر مناطق استان شرایط خشکسالی كشاورزی همچنان
حکمفرماست.

شکل ()3

خشکسالی كوتاه مدت (هواشناسی):
بر اساس نقشههای خشکسالی كوتاه مدت سهماهه در پایان شهریورماه ،مناطق تحت تاثیر خشکسالی بسیارشدید هواشناسی
نسبت به ماه گذشته گسترش یافته است .به جز بخشی از مركز و شرق استان كه درگیر خشکسالی شدید بودهاند ،كلیه
شهرستانهای سمیرم ،دهاقان ،مباركه ،لنجان ،تیران و كرون ،چادگان ،فریدونشهر ،فریدن ،بویین و میاندشت ،گلپایگان،
خوانسار ،نجفآباد ،شاهینشهر و میمه ،كاشان ،آران و بیدگل ،اردستان ،اصفهان ،شهرضا ،برخوار ،نطنز ،خوروبیابانک،
خمینیشهر و فالورجان در شرایط خشکسالی بسیار شدید قرار گرفتند .بر بخش عمدهی شهرستان نایین خشکسالی شدید
حاكم بودهاست.

شکل ()4

