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  1393 ماه آبان
 

  

   هچکید
هاي مناسبی در نواحی غرب  بارش ،93- 94ع اولین ماه از سال زراعی با شرو

در اکثر  گردد بینی می پیش. رود دریافت گردید زاینده آبی هاي و سرچشمه
 5/0دما نیز در حدود . نرمال باشد در حد ی پاییز امسالگبارند مناطق استان،

هاي  بارش ست کهالزم به ذکر ا .گراد باالتر از نرمال خواهد بود سانتی  درجه
. جبران کنداستان را آبی پاییزي به حدي نیست که بتواند کاهش منابع 

بارش  ،اطالع رسانی شد 3 خبرنامه شماره و در ه بودبینی شد طور که پیش همان
  .آغاز شد بدون تاخیر و نسبت به پاییز گذشته زودتر جاريسال  پاییز

  

  سال زارعی جاري وضعیت بارش 
مدت نسبت به سال گذشته و بلند 93ماه ش در مهربررسی وضعیت بار
 است در نواحی غرب و شمال غرب استان هاي مناسب حاکی از وقوع بارش

. بود بر روي استان ثبت نگردیده مهرماه سال گذشته بارشی که حالی در
 50از افزایش بیش از  نشان ،بلندمدت جاري باسال مقایسه بارش در مهرماه 
  . داردغرب و شمال استان درصد بارش در نواحی 

  
  استان اصفهان و چهارمحال بختیاري 1393 بارش مهرماه.  1شکل 

 هاي در سرچشمه ،خوشبختانه افزایش بارش عالوه بر غرب استان 
در سایر نقاط استان بویژه مناطق مرکز و . شود می مشاهدهنیز  رود زاینده

دیده هر شرق و جنوب شرق استان کاهش بارش نسبت به بلندمدت م

مناطق غرب و شمال غرب در اي عمدتاً  هاي جوي مدیترانه سامانه .شود می
مناطق استان فعالیت سامانه به  سایر در ایجاد بارش مناسبی نموده واستان 

  .است بوده هاي پراکنده و ناچیز و بارشصورت وزش بادهاي نسبتاً شدید 
  

  

  ت به بلندمدتسبن استان اصفهان 93مقایسه بارش مهرماه . 2شکل 

  پایش خشکسالی

  

  1393ماه دوره یک ماهه منتهی به مهر SPIنمایه خشکسالی . 3 شکل

شاخص یک  هاي مناسبی که در مهرماه جاري اتفاق افتاد بواسطه بارش
خشکسالی از دیدگاه وضعیت  که بیانگر )SPI1( خشکسالی ي هماه

شرایط ن و نرمال در اکثر مناطق استاوضعیت  حاکی از ،هواشناسی است
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 48خشکسالی نمایه . باشد می در مناطق غرب و شمال غرب استان ترسالی
در نواحی غرب و  نشان از تداوم خشکسالی هیدرولوژي) 48SPI(ماهه 

آب هاي  منجر به آسیب به سفره این امر، که رود دارد زاینده هاي سرچشمه
چنین  کماکان رود که انتظار می استبی استان گردیده زمینی و منابع آ زیر

  .داشته باشد ادامه وضعیتی

  
  1393رماه ماهه منتهی به مه 48دوره  SPIنمایه خشکسالی . 4شکل

  93 مهرماه يوضعیت میانگین دما
 نسـبت  93مهرماه دما طی  میانگینبررسی ، رفت که انتظار می طور  همان

اطق اکثـر منـ  گراد در  درجه سانتی 1تا 5/0حاکی از افزایش دما بین  نرمالبه 
   .استان بود

  
   با نرمال 93مهرماه مقایسه میانگین دماي . 5شکل

بـوده  در حـد مقـدار بلندمـدت     دمـا  استاندر مناطق غرب  93طی مهرماه 
  . تبخیر سطحی نیز در حد نرمال باشد گردیده میزاناست که سبب 

   هاي آینده  پیش بینی انسو طی ماه
هاي دورپیوندي  ی اقیانوسی و بررسی جدیدترین دادهوهوای شواهد آب

و ادامه فاز ضعیف یا شرایط خنثی ) النینو(نشان دهنده تضعیف فاز گرم انسو  
ضعیت بینی انسو و هاي پیش بیشتر مدلکه  هاي آینده است بطوري طی ماه

کنند که به کندي به  بینی می تا آذر پیش النینوي ضعیفی را براي دوره آبان
 94اوایل بهار  نه خود در زمستان سال جاري خواهد رسید و کم بیش تابیشی

در اغلب مطالعات انجام شده  ،با وجود این شرایط .تداوم خواهد داشت
بارشی دیده  شرایط کم ،ینو حتی از نوع ضعیفکشور در شرایط وقوع الن

  .باشد هاي بارشی در زمستان تحت تاثیر النینو نمیولی الگو شود نمی

  
  هاي آینده طی ماه تغییرات انسو بینی پیش .6لشک

  

  بینی بارش و دما پیش
در اکثر مناطق استان در حد آذر  و آبان هاي مجموع بارش طی ماه

وضعیت . رود ایط کمی باالتر از نرمال انتظار میشرمناطق غرب و در نرمال 
خواهد  نیز، کم و بیش در حد نرمال 93ماه ي دي تا اسفند بارش در دوره

، کاهش 93 طی پاییز و زمستان مجموع بارشبودن  وجود متعارفبا . بود
خشکسالی هیدرولوژي   مرحله و گذر از نخواهد شد جبران منابع آبی استان

آبان طی هاي آینده استان  ماه نماي میانگین دما برايدور .بر خواهد بود زمان
در حدود نخست پاییز با کمی افزایش نسبت به بلندمدت  ي تا نیمه و آذر

از زمستان در حد نرمال و طی نیمه دوم پاییز تا آغگراد  سانتیدرجه 5/0
 و آستانه زیر صفر به صورتسرمازدگی پاییزه  شروع .شود میبینی  پیش

امسال نزدیک به دوره نرمال یا کمی  ،شدهشروع  ز هفته دوم آباننرمال ا
   .رود دیرتر انتظار می

                                                                                 http://www.esfahanmet.ir              >باشد درصد می 65 حدود فصلی در هاي بینی صحت پیشالزم به ذکر است که   <               بهمن، مجتمع اداري امیرکبیر 22اصفهان، خیابان    
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com  )031( 32676221: نمابر   )031( 32676228-9:  تلفن   

http://www.pdffactory.com

