اداره کل هواشناسی استان اصفهان

پیش آگاهی بهمن ماه 1400

باستحضار مي رساند ،براساس آمار ايستگاههاي هواشناسي استان از ابتداي سال آبي جاري (مورخ  1400 / 7 / 1لغايت پايان )1400 / 10 / 30
ميانگين وزني بارش دريافتي در استان در حدود  55ميلي متر مي باشد كه نسبت به مقدار بلند مدت در حدود  12درصد كاهش را نشان مي
دهد .بيشترين افزايش بارش نسبت به مدت مشابه بلند مدت مربوط به نواحي شمال غرب و درحدود ( 20تا  25درصد) و بيشترين كاهش
مربوط به نواحي شرق و مركزي استان بين ( 40تا 60درصد ) مي باشد .ايستگاه كوهرنگ به عنوان اصلي ترين سرچشمه آبي زاينده رود در
حال حاضر در حدود  9درصد نسبت به مقدار بلند مدت كاهش را نشان مي دهد.
بارش هاي دريافتي طي دي ماه عمدتاً مربوط به نواحي غرب  ،جنوب غرب و ارتفاعات غربي و مناطق همجوار با استانهاي غربي و جنوبي
بوده و بصورت برف گزارش گرديده است ولي همچنان ارتفاع برف نسبت به مقادير بلند مدت كمتر مي باشد.
بارش هاي اخير (طي يك ماه گذشته) توانسته تا حدي تنش آبي شديد استان را كم كند و اثر مثبت در كاهش خشكسالي به صورت كوتاه
مدت داشته باشد ولي به علت نوع بارش هاي در سال هاي اخير و بويژه سال آبي گذشته ( )1400-1399و پاييز امسال همچنان شرايط
خشكسالي از نوع بلند مدت (هيدرولوژي) بر روي استان وجود دارد .با توجه به شاخص  SPEIدر يك دوره ده ساله منتهي تا پايان آذرماه
 1400درجات خشكسالي در تمامي مناطق استان افزايش يافته است به نحوي كه  86درصد از مساحت استان درگيري خشكسالي بلند مدت
بوده و اكثر مناطق بويژه مناطق مركزي و شرق استان درگير خشكسالي متوسط تا شديد هستند.
آخرين خروجي مدل هاي هواشناسي و تحليل ها نشان از كاهش نسبي بارش ها در بهمن ماه نسبت به دي ماه بويژه در نيمه اول بهمن دارد
 .طي بهمن ماه  1400با توجه به افزايش ارتفاع دراليه مياني جو شرايط تضعيف فعاليت سامانه هاي جوي وجود دارد و تاثير منفي بر ميزان
بارش ها خواهد داشت  .در مجموع در اين ماه ميانگين بارش استان متمايل به كمتر از مقدار نرمال مي باشد و بيشترين كاهش بارش در
مناطق غربي و سرچشمه ها ي آبي زاينده رود پيش بيني مي گردد  (.بارش هاي دريافتي مورد انتظار عمدتاً در نيمه شمالي استان خواهد بود)
.

