مرکز پيشبيني و پيشآگاهي هواشناسي استان اصفهان
پيش بيني فصلي بهار1400
براساس آمار ایستگاههای هواشناسي استان از ابتدای سال زراعي جاری  99/7/1لغایت 1400/1/20
ميانگين وزني بارش در استان  92ميلي متر بوده که نسبت به مقدار بلند مدت  30درصد کاهش
همچنين نسبت به سال گذشته  24درصد کاهش نشان مي دهد  .اکثر شهرستان های استان کاهش
بارش نسبت به مقدار بلند مدت قابل مشاهده بوده بطوریکه در سرچشمه های آبي زاینده رود این
کاهش بارش نسبت به مقدار بلند مدت محسوس تر و به مقدار  35درصد رسيده است.
شرایط کم بارشي  ،باال بودن ميانگين دما نسبت به مقادیر نرمال و افزایش ميزان تبخير سطحي ،کاهش
پوشش برف نسبت به مقدار بلند مدت و کاهش رطوبت خاک سبب تشدید شرایط خشکسالي طي سال
زراعي  1400- 99گردیده است.
بررسي وضعيت خشکسالي استان با توجه به شاخص  SPEIدر یک دوره ده ساله منتهي تا پایان
اسفندماه  99بيانگر آن است که درجات خشکسالي در تمامي مناطق استان افزایش یافته است به
نحوی که  80درصد از مساحت استان درگيری خشکسالي بلند مدت بوده و اکثر مناطق درگير
خشکسالي متوسط تا شدید هستند.
طي فصول پایيز  ،زمستان  99و فروردین ماه 1400به سبب شکل گيری نامناسب الگوهای جوی و
افزایش ارتفاع در الیه های مياني جو نسبت به حالت نرمال و همچنين عدم تغذیه رطوبت کافي به
سامانه های جوی شاهدکاهش چشمگير فعاليت سامانه جوی بر روی استان بودیم.
خروجي مدل های هواشناسي و تحليل ها نشان مي دهد طي اردیبهشت ماه  1400با توجه به کاهش
ارتفاع درالیه مياني جو شرایط برای گذر امواج ناپایدار مهيا شده و انتظار افزایش ناپایداریهای جوی
به صورت بارش های رگباری و بهبود شرایط نسبي بارش را خواهيم داشت .بطوریکه ميزان بارش در
اردیبهشت ماه در اکثر مناطق استان در شرایط نرمال و متمایل به باالی نرمال مورد انتظار است .الزم

بذکر است با توجه به ویژگيهای فصل بهار شرایط تشدید بارش های رگباری و وقوع سيالب ناگهاني به
صورت محلي در مناطق مستعدد استان بویژه در مناطق شمال و شرق و جنوب استان وجود دارد.
در مجموع تحليل های هواشناسي و آب شناسي طي سه ماه آینده و پيش بيني ميزان بارش تا پایان
بهار 1400و ميزان ذخایر آبي استان شرایط مطلوب به نظر نمي رسد و حتي نگراني در مورد تامين آب
شرب در فصل تابستان دور از انتظار نيست  .لذا مدیریت مناسب جهت مصرف بهينه توصيه مي گردد
همچنين الزم است هر گونه توسعه ای در زمينه های کشاورزی و صنعتي با توجه به کمبود بارش و
واقعيت اقليم هر منطقه و شرایط خشکسالي طراحي و اجرا گردد.

