ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻓﺼﻠﯽ ﭘﺎﯾﯿﺰ  96اﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن
ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺎرش و دﻣﺎي اﺳﺘﺎن
ﺳﺎل زراﻋﯽ  96-95ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯿﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎ در اﮐﺜﺮﻧﻘﺎط اﺳﺘﺎن درﺟﺎﺗﯽ از ﺧﺸﮑﺴﺎﻟﯽ را داﺷﺘﯿﻢ .ﺑﺎرﻧﺪﮔﯽ ﻫﺎ در ﻧﻘﺎط
ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺘﺎن اﮔﺮﭼﻪ در اﮐﺜﺮ ﻧﻘﺎط از ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻮد اﻣﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﺮﻣﺎل ﺑﺠﺰ ﻧﻮاﺣﯽ ﻏﺮﺑﯽ اﺳﺘﺎن در ﺳﺎﯾﺮ ﻧﻘﺎط ﺑﺎرش ﮐﻤﺘﺮي را ﺷﺎﻫﺪ
ﺑﻮدﯾﻢ .در ﻧﻮاﺣﯽ ﻏﺮﺑﯽ ﺑﺎرش ﺑﻮﯾﮋه در ﺳﻤﺖ ﺧﻮاﻧﺴﺎر و ﮔﻠﭙﺎﯾﮕﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻮد اﻣﺎ درﻧﻮاﺣﯽ ﻓﺮﯾﺪوﻧﺸﻬﺮ و داران ﮐﻪ از ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﻫﺎي ﻣﺎ ﻣﺤﺴﻮب
ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﺎرش ﺑﺎ ﮐﻤﯽ اﻧﺤﺮاف در ﺣﺪود ﻧﺮﻣﺎل ﺑﻮده اﺳﺖ .اﻣﺴﺎل در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ﺑﺎرش ﻫﺎي رﮔﺒﺎري در ﺑﺮﺧﯽ ﻧﻘﺎط اﺳﺘﺎن ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺳﯿﻞ و ﺗﮕﺮگ
ﺷﺪه ﮐﻪ رﺧﺪاد آن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧﯿﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺑﺎرﻧﺪﮔﯽ ﺳﺎل زراﻋﯽ ﺷﻬﺮ اﺻﻔﻬﺎن ﺣﺪود  90ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﺰدﯾﮏ  27درﺻﺪ از
ﻧﺮﻣﺎل ﮐﻤﺘﺮ ﺑﻮد و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮐﻤﺒﻮد ﺑﺎرش ﺳﺎﻟﻬﺎي ﮔﺬﺷﺘﻪ روﻧﺪ ﮐﺎﻫﺶ ذﺧﺎﯾﺮ آب زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ و ﺧﺸﮑﺴﺎﻟﯽ ﻫﯿﺪروﻟﻮژﯾﮑﯽ ﮐﻤﺎﮐﺎن اداﻣﻪ دارد.
ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن اﻣﺴﺎل ﺑﺎرﻧﺪﮔﯽ اﺳﺘﺎن ﮐﻤﺘﺮ از ﻧﺮﻣﺎل وﻟﯽ دﻣﺎي ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن در ﺣﺪود ﻧﺮﻣﺎل ﺑﻮده ﺣﺘﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ در
ﺑﺮﺧﯽ ﻧﻘﺎط ﺑﻪ ﻃﻮر ﺟﺰﯾﯽ دﻣﺎﮐﻤﺘﺮ از ﻧﺮﻣﺎل ﺑﻮده اﺳﺖ .از ﻧﻈﺮ ﺑﯿﺸﯿﻨﻪ دﻣﺎﯾﯽ در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن اﻣﺴﺎل ﺷﺎﻫﺪ رﮐﻮردي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﯿﺸﯿﻨﻪ ﻣﻄﻠﻖ ﺑﻠﻨﺪ
ﻣﺪت ﻧﺒﻮدﯾﻢ و در ﺷﻬﺮ اﺻﻔﻬﺎن ﻫﻢ دﻣﺎ از  41درﺟﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻧﺮﻓﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ دﻣﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﯿﺮﻣﺎه ﺑﻮد و اﻟﺒﺘﻪ در ﺧﺮداد ﻫﻢ در ﯾﮏ روز ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ
دﻣﺎﯾﯽ رﺳﯿﺪﯾﻢ.
ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻓﺼﻠﯽ دﻣﺎ و ﺑﺎرش در ﭘﺎﯾﯿﺰ 96
ﻣﺪل ﻫﺎي اﻗﻠﯿﻤﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯿﺪﻫﻨﺪ ﮐﻪ اﻣﺴﺎل ﭘﺎﯾﯿﺰ در ﺷﺮاﯾﻂ ﻻﻧﯿﻨﺎي ﺿﻌﯿﻒ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد .ﺳﺎﯾﺮ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي اﻗﻠﯿﻤﯽ ﻧﯿﺰ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﺮاﯾﻂ
ﺑﺎرﺷﯽ ﭘﺎﯾﯿﺰ اﻣﺴﺎل ﻣﺘﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﻧﺮﻣﺎل ﺗﺎ ﮐﻤﯽ ﮐﻤﺘﺮ از ﻧﺮﻣﺎل ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﺎﻫﺸﯽ در ﻧﻮاﺣﯽ ﻏﺮﺑﯽ اﺳﺘﺎن ﻣﺸﻬﻮد ﺗﺮ اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻧﺮﻣﺎل ﺳﻬﻢ ﮐﻤﯽ را ﺑﻪ ﺑﺎرش ﻣﻬﺮ اﺧﺘﺼﺎص ﻣﯽ دﻫﺪ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد در ﻣﻬﺮﻣﺎه  96ﺑﺎرش ﻣﻮﺛﺮي را در ﺳﻄﺢ اﺳﺘﺎن
ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ و ﺑﺎرش در ﺣﺪ  1درﺻﺪ ﮐﻞ ﺑﺎرش ﺳﺎﻻﻧﻪ ﯾﺎ ﮐﻤﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﺑﺎرش در اواﺧﺮ ﻣﻬﺮ و ﻣﺎه آﺑﺎن ﺑﻮﯾﮋه ﻧﯿﻤﻪ دوم آﺑﺎن ﺑﻬﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد
و ﻃﯽ آﺑﺎن و آذر ﺑﺎرش ﺑﻪ ﺣﺪود ﻧﺮﻣﺎل ﻓﺼﻞ ﭘﺎﯾﯿﺰ ﻣﯽ رﺳﺪ ﻫﺮﭼﻨﺪ در ﺑﺨﺶ ﻫﺎي ﻏﺮﺑﯽ ﺑﺎرش ﻓﺼﻞ ﭘﺎﯾﯿﺰ ﻫﻨﻮز ﮐﻤﺘﺮ از ﻧﺮﻣﺎل ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .اﻣﺴﺎل
ﭘﺎﯾﯿﺰ ﮔﺮﻣﯽ را ﺧﻮاﻫﯿﻢ داﺷﺖ .ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ دﻣﺎ در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﯾﯿﺰ ﺑﯿﻦ  1درﺟﻪ در ﻧﻮاﺣﯽ ﺷﺮﻗﯽ و ﺷﻤﺎل ﺷﺮﻗﯽ ﺗﺎ  2درﺟﻪ در ﻧﻮاﺣﯽ ﻣﺮﮐﺰ ،ﺟﻨﻮب و
ﻏﺮب ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﺮﻣﺎل اﻓﺰاﯾﺶ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .اﯾﻦ اﻓﺰاﯾﺶ دﻣﺎ در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﯾﯿﺰ ﻣﯿﺰان ﺑﺎرش ﻫﺎي اﻧﺠﻤﺎدي و ﺑﺮف را در ﻧﻮاﺣﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺘﺎن ﮐﺎﻫﺶ
ﺧﻮاﻫﺪ داد.
ﺧﺪاﺑﺨﺶ
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