پیش آگاهی (پیش بینی بلندمدت) شهرستان ،استان اصفهان و کشور
براساس آخرین بررسی ها انتظار می رود بارش های پاییزی سیستماتیک از دهه آخر مهرماه در شهرستان نایین
آغاز شود .در مجموع پیش بینی می شود بارش های پاییز امسال در سطح شهرستان با شروعی زودهنگام در
محدوده نرمال (میانگین بلندمدت) تا بیش از نرمال (به ویژه در نواحی غربی تر و شمالی تر شهرستان) و در
مناطق مستعد در بازه های زمانی کوتاه مدت با شدت زیاد همراه با احتمال وقوع سیالب باشد .اوج بارش ها از
نیمه مهر تا نیمه آذر خواهد بود .از اواخر آذر و طی دی ماه کاهش فعالیت سامانه های جوی در سطح شهرستان
پیش بینی می شود .میانگین دمای شهرستان نیز در فصل پاییز جاری در محدوده نرمال و در بازه های زمانی
کوتاه مدت کمتر از نرمال همراه با کاهش محسوس پیش بینی می شود .همچنین در این مدت در مقاطعی
وزش بادهای شدید و طوفان محلی همراه با گردوخاک در سطح شهرستان انتظار می رود.
در سطح استان اصفهان نیز پیش بینی می شود بارش های پاییز امسال در محدوده نرمال و در نواحی شمالی،
غربی و سرچشمه های آبی زاینده رود تا بیش از نرمال و با آغازی زودهنگام نسبت به سال های قبل باشد .عمده
بارش های پاییزی در استان اصفهان از اواسط مهر تا اواسط آذر خواهد بود و از اواخر آذر و طی دی ماه کاهش
بارش در استان پیش بینی می شود.
همچنین در سطح کشور با توجه به نقشه های پیش یابی و شرایط پدیده های دورپیوندی ،بارش ها در فصل
پاییز جاری در محدوده نرمال تا بیش از نرمال پیش بینی می شود .انتظار می رود بیشترین افزایش بارش در
فصل پاییز از اواسط مهرماه تا اواسط آذرماه و در نواحی غربی ،شمال غربی و شمالی کشور رخ دهد .در ادامه از
اواخر آذر تا دی ماه کاهش بارش در سطح کشور پیش بینی می شود اما مجددا در ماه های پایانی سال با تقویت
سامانه های جنوبی شاهد افزایش بارش به ویژه در عرض های جنوبی تر کشور خواهیم بود .در مجموع بارش
کشور طی فصول پاییز و زمستان در محدوده نرمال پیش بینی می شود اما توزیع ماهانه آن همگون نیست.
پیش آگاهی فوق یک پیش بینی بلندمدت است که صحت آن برای  ۳ماه نخست حدود  ۰۷درصد است و بیان
جزئیات بیشتر و دقیق تر شرایط جوی پیش رو از طریق صدور پیش بینی های کوتاه مدت و در سطوح مختلف
پیش بینی ،اطالعیه ،اخطاریه و هشدار سریع از طریق کانال های مختلف اطالع رسانی اداره هواشناسی
شهرستان نایین (ارسال پیامک و مکاتبه با دستگاه های شهرستان و فضای مجازی ،وبسایت و تلفن گویا (شماره
-۴۳۱کد  )۵برای عموم شهروندان گرامی) همانند گذشته صورت خواهد گرفت.
علیرغم پیش بینی های فوق ،کشور ،استان اصفهان و شهرستان نایین همچنان با خشکسالی شدید
آبشناسی (هیدرولوژیکی) مواجه خواهد بود که این موضوع مدیریت بهینه منابع آب و کاهش سهم
استفاده از منابع آب های زیر زمینی برای پایداری منابع آب را ایجاب می کند.

