ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻓﺼﻠﯽ ﭘﺎﯾﯿﺰ  96اﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن
ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺎرش و دﻣﺎي اﺳﺘﺎن
در ﺳﺎل زراﻋﯽ  96-95ﺑﺮاﺳﺎس ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎ در اﮐﺜﺮﻧﻘﺎط اﺳﺘﺎن درﺟﺎﺗﯽ از ﺧﺸﮑﺴﺎﻟﯽ را داﺷﺘﯿﻢ .ﺑﺎرﻧﺪﮔﯽ ﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﺮﻣﺎل ﺑﺠﺰ ﻧﻮاﺣﯽ ﻏﺮﺑﯽ
اﺳﺘﺎن در ﺳﺎﯾﺮ ﻧﻘﺎط ﺑﺎرش ﮐﻤﺘﺮي را ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻮدﯾﻢ .اﻣﺎ در ﻃﻠﯿﻌﻪ ﺳﺎل زراﻋﯽ  97-96اﮔﺮﭼﻪ ﺑﺎرش ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ در ﺳﻄﺢ ﮐﺸﻮر ﺣﺪود  7ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ و در
ﺣﺪود ﻧﺮﻣﺎل ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎرش ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﺳﺎﺣﻠﯽ در ﺷﻤﺎل ﮐﺸﻮر ﺑﻮده اﺳﺖ اﻣﺎ ﺑﺎرش در ﻣﻬﺮﻣﺎه اﻣﺴﺎل در ﻫﯿﭻ ﻧﻘﻄﻪ اي از
اﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن ﮔﺰارش ﻧﺸﺪ و ﻣﺎه ﺑﺪون ﺑﺎرش را ﺳﭙﺮي ﮐﺮدﯾﻢ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در اﯾﻦ ﻣﺎه ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻏﺮﺑﯽ و ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﻫﺎي ﻣﺎ در ﻏﺮب اﺳﺘﺎن ﺑﺎرﺷﯽ را
درﯾﺎﻓﺖ ﻧﮑﺮدﻧﺪ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮐﻤﺒﻮد ﺑﺎرش ﺳﺎﻟﻬﺎي ﮔﺬﺷﺘﻪ روﻧﺪ ﮐﺎﻫﺶ ذﺧﺎﯾﺮ آب زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ و ﺧﺸﮑﺴﺎﻟﯽ ﻫﯿﺪروﻟﻮژﯾﮑﯽ ﮐﻤﺎﮐﺎن اداﻣﻪ دارد .از
ﻧﻈﺮ دﻣﺎﯾﯽ در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﻮاﺣﯽ اﺳﺘﺎن اﻓﺰاﯾﺶ ﺟﺰﯾﯽ دﻣﺎ را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﺮﻣﺎل داﺷﺘﯿﻢ .ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﺠﻒ آﺑﺎد ،اﺻﻔﻬﺎن ،ورزﻧﻪ و
ﻓﺮﯾﺪوﻧﺸﻬﺮ ﺑﻮد اﻣﺎ در ﺑﺮﺧﯽ ﻧﻮاﺣﯽ ﻫﻢ دﻣﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﺮﻣﺎل ﮐﺎﻫﺶ ﺟﺰﯾﯽ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﻣﺜﻞ ﺷﺮق اﺻﻔﻬﺎن و ﮐﺎﺷﺎن .دﻣﺎي ﻣﻬﺮ اﻣﺴﺎل ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﻮاﺣﯽ اﺳﺘﺎن ﮐﺎﻫﺶ ﺟﺰﯾﯽ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻓﺼﻠﯽ دﻣﺎ و ﺑﺎرش در ﭘﺎﯾﯿﺰ 96
ﻣﺪلﻫﺎي اﻗﻠﯿﻤﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯿﺪﻫﻨﺪ ﮐﻪ اﻣﺴﺎل ﭘﺎﯾﯿﺰ در ﺷﺮاﯾﻂ ﻻﻧﯿﻨﺎي ﺿﻌﯿﻒ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد .ﻣﺮﮐﺰ ﭘﺮارﺗﻔﺎع ﮐﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن اﺟﺎزه ﻋﺒﻮر ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﺑﺎرشزا
را در ﺳﻄﺢ اﺳﺘﺎن ﻧﺪاده اﺳﺖ در اواﯾﻞ ﻧﯿﻤﻪ دوم ﮐﻤﯽ ﺿﻌﯿﻒ ﺷﺪه و اﻣﮑﺎن ﺑﺎرش را ﺑﺘﺪرﯾﺞ ﺑﺮ روي اﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﺤﺪودي ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ آورد.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﻧﺘﻈﺎر دارﯾﻢ ﺑﺎرش ﻣﺨﺘﺼﺮي در آﺑﺎن اﻣﺴﺎل در دﻫﻪ ﺳﻮم در ﺑﺮﺧﯽ ﻧﻘﺎط اﺳﺘﺎن اﻧﺠﺎم ﺷﻮد اﻣﺎ ﺑﺎرش ﺑﺨﺼﻮص ﺑﺮاي ﻧﻮاﺣﯽ ﻣﺮﮐﺰي و
ﺷﺮﻗﯽ از رﻃﻮﺑﺖ زﯾﺎدي ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﺒﻮده و ﻣﺸﮑﻼت ﮐﻤﺒﻮد ﺑﺎرش را ﺟﺒﺮان ﻧﻤﯿﮑﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎرش ﺳﺮﭼﺸﻤﻪﻫﺎي اﺳﺘﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺣﺪي ﮐﻪ ﻻزم اﺳﺖ
ﻧﻤﯽرﺳﺪ .ﺳﺎﯾﺮ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي اﻗﻠﯿﻤﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺎرﺷﯽ ﭘﺎﯾﯿﺰ اﻣﺴﺎل ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﮐﻤﺘﺮ از ﻧﺮﻣﺎل دارد .در ﻣﺠﻤﻮع ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ
ﺧﺮوﺟﯽ ﻣﺪﻟﻬﺎ ﺑﺎرش ﭘﺎﯾﯿﺰ اﻣﺴﺎل ﮐﻤﺘﺮ از ﻧﺮﻣﺎل ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﮐﻤﺘﺮ از ﻧﺮﻣﺎل ﺑﻮدن ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ در ﻧﻮاﺣﯽ ﻏﺮﺑﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ .ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ دﻣﺎ در
ﻓﺼﻞ ﭘﺎﯾﯿﺰ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ در ﺳﻄﺢ اﺳﺘﺎن در ﺣﺪ ﻧﺮﻣﺎل و در ﺑﺮﺧﯽ ﻧﻮاﺣﯽ ﺗﺎ ﺣﺪود  1درﺟﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﺮﻣﺎل اﻓﺰاﯾﺶ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
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