ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻓﺼﻠﯽ ﭘﺎﯾﯿﺰ  96اﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن
ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺎرش و دﻣﺎي اﺳﺘﺎن
در اداﻣﻪ ﺳﺎل زراﻋﯽ  96-95ﮐﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در اﮐﺜﺮﻧﻘﺎط اﺳﺘﺎن درﺟﺎﺗﯽ از ﺧﺸﮑﺴﺎﻟﯽ را داﺷﺘﯿﻢ .اﯾﻦ ﺧﺸﮑﺴﺎﻟﯽ اداﻣﻪ داﺷﺘﻪ
و در ﭘﺎﯾﯿﺰ اﻣﺴﺎل ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎي ﺑﺎرشﻫﺎي ﻣﺨﺘﺼﺮي را در ﺑﺮﺧﯽ ﻧﻘﺎط اﺳﺘﺎن ﺑﻮﯾﮋه در ﻧﻘﺎط ﻏﺮﺑﯽ ﺑﺎرﺷﯽ ﻣﻮﺛﺮي را ﻧﺪاﺷﺘﯿﻢ .در ﺷﻬﺮ اﺻﻔﻬﺎن در
ﻃﻮل ﻓﺼﻞ ﭘﺎﯾﯿﺰ ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ ﺑﺎرش داﺷﺘﯿﻢ .در ﻧﻘﺎﻃﯽ از اﺳﺘﺎن ﻣﺜﻞ ﺷﺮق اﺻﻔﻬﺎن ،ﻧﻄﻨﺰ ،ﻧﺎﯾﯿﻦ ،ﺷﻬﺮﺿﺎ و ﻧﺠﻒ آﺑﺎد ﺑﺎرش ﺻﻔﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ.
در ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﻫﺎي زاﯾﻨﺪه رود در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻏﺮب اﺳﺘﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﺎرش ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻤﺘﺮ از ﻧﺮﻣﺎل ﺑﻮده ﻣﺜﻼ در ﻓﺮﯾﺪوﻧﺸﻬﺮ ﺣﺪود ¼ ﺑﺎرش ﻧﺮﻣﺎل ﺑﺎرﻧﺪﮔﯽ ﺷﺪه
اﺳﺖ و در ﺑﻘﯿﻪ ﻧﻘﺎط اﺳﺘﺎن از اﯾﻦ ﻣﻘﺪار ﻫﻢ ﮐﻤﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ .در ﻣﺎه ﻗﺒﻞ ﯾﻌﻨﯽ آذر ﻣﺎه ﻧﯿﺰ ﺑﺎرش در ﺑﺴﯿﺎري ﻧﻘﺎط اﺳﺘﺎن در ﺻﻔﺮ ﯾﺎ در ﺣﺪ ﺻﻔﺮ
ﺑﻮده و ﺑﺎرﺷﯽ ﻧﺪاﺷﺘﯿﻢ ﻣﺜﻞ اردﺳﺘﺎن ،ﺧﻮروﺑﯿﺎﺑﺎﻧﮏ ،ﺷﺮق اﺻﻔﻬﺎن ،ﺷﻬﺮﺿﺎ ،ﻣﯿﻤﻪ ،ﻧﺎﯾﯿﻦ ،ﻧﻄﻨﺰ و ...ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺑﺎرش در اﯾﻦ ﻣﺎه و
ﻧﯿﺰ در ﮐﻞ ﻓﺼﻞ ﭘﺎﯾﯿﺰ در ﺳﻄﺢ اﺳﺘﺎن ﺑﺎ درﺻﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻﯾﯽ زﯾﺮ ﻧﺮﻣﺎل ﺑﻮده اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎرش در اﮐﺜﺮ ﻧﻘﺎط اﺳﺘﺎن در اﯾﻦ ﻣﺎه و در ﮐﻞ ﻓﺼﻞ
ﭘﺎﯾﯿﺰ از ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﯿﺰ ﮐﻤﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺪ ﺑﺎرش در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﯾﯿﺰ ﺑﻮﯾﮋه در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻏﺮﺑﯽ و ﺳﺮﭼﺸﻤﻪﻫﺎي ﻣﺎ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ
ﺑﻪ ﮐﻤﺒﻮد ﺑﺎرش ﺳﺎلﻫﺎي ﮔﺬﺷﺘﻪ روﻧﺪ ﮐﺎﻫﺶ ذﺧﺎﯾﺮ آب زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ و ﺧﺸﮑﺴﺎﻟﯽ ﻫﯿﺪروﻟﻮژﯾﮑﯽ ﮐﻤﺎﮐﺎن اداﻣﻪ دارد .در ﻣﺎه آذر از ﻧﻈﺮ دﻣﺎﯾﯽ در
ﻧﻮاﺣﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺘﺎن ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮده اﺳﺖ .در ﺑﺮﺧﯽ ﻧﻮاﺣﯽ ﮐﻤﯽ ﺑﺎﻻي ﻧﺮﻣﺎل و در ﺑﺮﺧﯽ ﻧﻮاﺣﯽ ﮐﻤﯽ زﯾﺮ ﻧﺮﻣﺎل ﺑﻮده اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺟﺰﯾﯽ
ﺑﻮده اﺳﺖ ﺑﻪ ﻃﻮري ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ دﻣﺎي ﻫﻮا در آذرﻣﺎه در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﻘﺎط اﺳﺘﺎن در ﺣﺪ ﻧﺮﻣﺎل ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻓﺼﻠﯽ دﻣﺎ و ﺑﺎرش در ﭘﺎﯾﯿﺰ 96
ﻣﺪلﻫﺎي اﻗﻠﯿﻤﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯿﺪﻫﻨﺪ ﮐﻪ اﻣﺴﺎل زﻣﺴﺘﺎن در ﺷﺮاﯾﻂ ﻻﻧﯿﻨﺎي ﺿﻌﯿﻒ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﯿﺐ ﻣﻼﯾﻤﯽ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﻨﺜﯽ در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر
ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺳﺎﯾﺮ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎ ﻧﯿﺰ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎرﺷﯽ را ﺑﺮاي اﺳﺘﺎن ﻣﺎ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺮاي دﻫﻪ ﺳﻮم دي ﻣﺎه در ﺳﻄﺢ
اﺳﺘﺎن ﺑﺎرش ﻣﻮﺛﺮي ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد .ﺑﺎرشﻫﺎ در ﻣﺎه ﺑﻬﻤﻦ ﻧﯿﺰ ﺗﺎ ﺣﺪ زﯾﺎدي زﯾﺮ ﻧﺮﻣﺎل ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎرش ﺳﺮﭼﺸﻤﻪﻫﺎي اﺳﺘﺎﻧﯽ
ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺤﺪود اﺳﺖ و وﺿﻌﯿﺖ زﯾﺮ ﻧﺮﻣﺎل ﻧﮕﺎه داﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد .اﻣﺎ ﺑﺎرش دي و ﺑﻬﻤﻦ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﮐﻤﺒﻮد ﻧﯿﺎز آﺑﯽ اﺳﺘﺎن را ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﻧﯿﺎز ﺑﻪ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰي ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺣﺴﺎس ﻣﯽﺷﻮد .از ﻧﻈﺮ دﻣﺎﯾﯽ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ دﻣﺎ در ديﻣﺎه ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ در ﺳﻄﺢ اﺳﺘﺎن در ﺣﺪ ﯾﮏ درﺟﻪ ﺑﺎﻻي ﻧﺮﻣﺎل و در
ﻣﺎه ﺑﻬﻤﻦ در ﻧﻮاﺣﯽ ﻣﺮﮐﺰي و ﺷﺮﻗﯽ ﺗﺎ ﺣﺪود  1درﺟﻪ و در ﻧﻮاﺣﯽ ﻏﺮﺑﯽ 1ﺗﺎ  2درﺟﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﺮﻣﺎل اﻓﺰاﯾﺶ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
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