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  جامعہ مليہ کے محققين سميت ديگر مقتدر اداروں کے ذريعہ ملک ميں بارش کی تبديليوں پر مطالعہ
  
جامعہ مليہ اسالميہ، آئی آئی ٹی اندور اور يونيورسٹی آف گور بنگا کے محققين پر مشتمل ايک مشترکہ  

غير پيراميٹريکل اور مشين لرننگ اپروچ کا استعمال کرتے ہوئے ہندوستان ميں بارش کی تبديليوں ’ٹيم نے 
روپ کے جريدے ، معروف مقالہ شائع کيا ہے، جو نيچر گ پر ايک تحقيقی ‘ کی پيش گوئی اور تجزيہ

  سائنسی رپورٹس ميں آن الئن شائع ہوا ہے۔
  
کے استعمال سے پورے ملک ميں ) 2015سے  1901(سالوں کے اعداد و شمار  115اس تحقيق ميں  

پيش گوئی کی گئی ہے۔ اس نے  کے عالوه  بارش ميں طويل المدتی نيز عارضی تبديليوں کا تجزيہ 
پورے ہندوستان ميں بارش کے   مقالہ ميں  ی کی بهی پيش گوئی کی ہے۔تبديل ميں  ء تک بارش  2035

  بهی شامل ہے ۔ انداز ميں بدالؤ کی وجوہات کی تحقيقات 
  
موسم سرما ، موسم (اس ٹيم نے ملک کے چونتيس محکمہ موسميات سب ڈويژنوں ميں موسمی بارش  

کے لئے جديد طريقہ استعمال  کے رجحان کا حساب لگانے) گرما ، مون سون اور مون سون کے بعد
کو پورے ہندوستان ميں ) ايم ايل پی- اے اين اين(ملٹی ليئر پرسيپٹرن - کياہے۔ مصنوعی اعصابی نيٹ ورک

  بارش کی پيش گوئی کے لئے جانا جاتا ہے۔
  

اور  1901اور معاون پروفيسر عتيق الرحمن نے کہا کہ موجوده مطالعے ميں  محقق   شعبہ جغرافيہ کے 
کے بعد  1951  ، ان کے مطابق  ے دوران بارش کے بڑهتے ہوئے رجحان کو ظاہر کيا گيا ہے ک 1950

ہے ۔ بارش ميں ايک نماياں کمی مون سون کے موسم کے دوران  بارش کی نماياں کمی ديکهنے ميں آئی 
می ہندوستان کی بيشتر موسمياتی محکموں ميں کيا جاتا ہے۔ بارش کی مجموعی طور پر ساالنہ اور موس

تغير مغربی ہندوستان کی سب ڈويژنوں ميں سب سے زياده تها ، جبکہ سب سے کم تغير مشرقی اور 
  شمالی ہندوستان ميں پايا گيا۔

  
کے بعد تقريبا سبهی سب ڈويژنوں ميں منفی رجحان اور اعلی تغيرات کا پتہ چال ہے۔ شمال مشرق  1970 

جموعی طور پر ساالنہ اور موسمی بارش نے نماياں ، جنوب اور مشرقی ہندوستان کی سب ڈويژنوں ميں م
منفی رجحان ديکها ہے ، جبکہ ہماليہ بنگال ، گنگاٹک بنگال ، جموں و کشمير ، کونکن اور گوا ، مدهيہ 

کے لئے بارش کی پيش  2030پرديش ، مہاراشٹر اور مراٹهواڑه ميں مثبت رجحان رہا۔ اس کے عالوه ، 
  فيصد کی متوقع کمی کو ظاہر کيا۔ 15ارش ميں تقريبا گوئی نے ہندوستان کی مجموعی ب

  
موجوده مطالعہ آب و ہوا کی تبديلی کے اس دور ميں کافی حد تک اہم ہے جہاں ہندوستان سميت پوری  

دنيا بارش کی تبديلی کا سامنا کر رہی ہے۔ ہندوستان کی معيشت کا دارومدار زراعت پر ہے جس کا 
ا ، پانی کی دستيابی اور مستقبل ميں پانی کی طلب ميں اضافہ کی وجہ سے انحصار بارش پر ہوتا ہے۔ لہذ

  يہ مطالعہ بہت اہم ہے۔
  
  ڈاؤن لوڈ کيا جاسکتا ہے۔www.nature.com/articles/67228-020-s41598  مکمل مقالہ 
  
  احمد عظيم 
  پی ار او ميڈيا کوآرڈينيٹر 

 


