پيش بينی اقليمی كشور
(تاریخ صدور 2 :تیر )9316

خلاصه:

از آغاز سال زراعی جاری تا پایان خرداد  ،9316مجموع اوارک وروعر
 201میلیمتر اعده است وه نسبت اه دوره مرااه الندمدت  %7و نسبت
اه سال گذشته  %1واهش یافته اسوت در دوره یادشوده اسوتان هوای
خعزستان و وهگیلعیه و اعیراحمد اا ایش از  %30واهش و استان هوای
هرمزگان و قم اا  %30افزایش اارک نسبت اه الندمدت معاجه اعده اند
در سه ماهه منتهی اه پایان اردیبهروت مواه  ،16نوعار شوما ی وروعر،
شمال شرق و شرق ورعر درگیر درجات مختلف خرو ی از شودید توا
خیلی شدید اعده اند
انتظار می رود اارک تااستانه در استان های ساحلی دریوای خوزر
در مقایسه اا نرمال اا واهش محسعس معاجه شعد وه اتخاذ تداایر ازم

ش ل -9انحراف مجمع اارک سال زراعی جاری منتهی اه  16/3/39نسبت اه
مدت مرااه در الندمدت

(از :مروز ملی خر سا ی و مدیریت احران)

ارای معاجهه اا پیامدهای آن در سه ماه آینده تعصیه می شعد؛ علاوه ار

پیش بینی بارش:

آن اارک های معسمی در شرق ورعر ومتر از نرموال خعاهنود اوعد در

در یچ ماه آتی ،مدل های پیش اینوی اقلیموی در موعرد وواهش

این دوره میانگین دمای ورعر تا  9.1درجه ایش از نرمال خعاهود اوعد

اارک در استان های ساحلی خزر و توا حودودی جنوع شورق وروعر

وه افزایش دما در نیمه جنعای ایش از نعار شوما ی وروعر موی ااشود

(متاثر از اارک های معسمی ) همآوا شده اند اه طوعر ممموعل اوارک

مطااق پیش اینی اغلب مدل هوای اقلیموی ،انتظوار موی رود میوانگین

های تااستان خزری از نیمه دوم مورداد توا شوهریعر ری موی دهود در

اارک پاییز  9316ورعر متمایل اه نرمال و یا حتی ایش از آن ااشد
وضعیت جاری:
پهنه اندی انحراف مجمع اارک ورعر از ااتدای سال زراعی -16

ش ل  2پیش اینی اوارک نیموه دوم تااسوتان –اوا تاویود اور نوعاحی
خزری -نران داده شده است؛ شایان تعجه است وه پیش اینی پذیری
اارک فصل گرم ورعر از سایر فصعل ومتر است

 11تا انتهوای خورداد مواه  9316در شو ل  9نروان داده شوده اسوت
مجمع اارک سال زراعی جاری تاونعن(201م م) نسوبت اوه میوانگین
الندموودت( )226و سووال گذشووته(230م م) ،اووه ترتیووب  7و  1درصوود
واهش یافته است استان های خعزسوتان و وهگیلعیوه و اعیراحمود اوه
ترتیب اا  19و  31درصد واهش نسبت اه الندمدت معاجوه اوعده انود،
این در حا یست وه در استان هوای هرمزگوان ،قوم و ورموان میوانگین
اارک اه ترتیب  33 ،31و  21درصد افزایش یافته است مطوااق نمایوه
خر سا ی  SPIو ارخی نمایوه هوای پوایش خرو ی ،اوه جوز نوعاحی
جنعای ،اغلب مناطق ورعر اه ویوهه یوچ اهوارم شومال شورق و نوعار
شما ی ورعر درگیر درجات مختلف خر ی از متعسط توا شودید اوعده
اند

ش ل -2پیش اینی ناهنجاری اارک از دهه دوم مرداد تا دهه اول شهریعر
(9316داده های پس پردازک شده )CFSv.2

در ش ل دیده می شعد وه اارک های معسمی ار روی همسایگان
شرقی از جمله پاوستان و شمال غر هند ومتر از نرمال خعهود اوعد

1

2
میانگین اارک تااستان در ش ل  3آورده شده است اا تعجه اوه اوارک

نمایه های دورپیوندی:

اندک در دوره مرااه الندمدت ،این وواهش ( اوه جوز سوعاحل خوزر و

در اخش استعایی اقیانعس آرام ،دمای آ گرایش ضمیفی اه ایش

جنعاررق ورعر) مهم نیست

از نرمال دارد وه ار اساس آن احتمال وقع ا نینع در پاییز  9316ومتر
از  %10است

ش ل -3پیش اینی ناهنجاری اارک تااستان  9316نسبت اه الندمدت

پیش بینی دما:
ارم انداز دمای فصل تااستان حاوی از افزایش حدود  9.1درجه

ش ل -6پیش اینی نینع  3-1تا انتهای سال 9316

ای نسبت اه میانگین الندمدت می ااشد از نظر تعزیع م انی ،افوزایش
دما در غر و جنع ورعر ایش از سایر نعاحی است

ناهنجاری هفته ای بارش و دما
اارک در اهار هفته آینده (تیرماه) در استان هوای سواحلی خوزر
ومتر از نرمال پیش اینی می شعد ایرترین افزایش دما در هفته های
دوم و سعم (حدود  +2تا  +3درجه) پیش رو و اه ویهه در نعاحی غراوی
ورعر و اخش هایی از استان های ساحلی خزر ری می دهد

ش ل 1پیش اینی ناهنجاری دمای هعا از دهه دوم تیر تا دهه اول
مرداد(9316داده های پس پردازک شده )CFSv.2

ش ل  1پیش اینی نا هنجاری دمای هعای فصل تااستان  9316نسبت اه الندمدت

در نیمه شما ی دمای هعا در حد نرمال تا یچ درجه ایرتر از آن
خعاهد اعد(ش ل های  1و )1

توضیحات:
پیش اینی فصلی ورعر درانتهای هفته اول هر ماه صادرمی شعد؛ صحت آن
ارای سه ماهه اول حدود  70درصد است تمامی نقره ها ار مبنای ماههای
میلادی ترسیم شده اند و در خبرنامه از نام ممادل شمسی آنها استفاده شده
) دوره آماری در نقره های ماهانه 9192-2090می
است(دی=ژانعیه و
ااشد اا دریافت داده های جدید ،پیش اینی ها اه روز شده و مم ن است ومی
تغییریااند نقرههای ت میلی در و سایتهای سازمان هعاشناسی ورعر،
پهوهر ده های اقلیم شناسی و هعاشناسی و مروز ملی خر سا ی در دستر س
می ااشند در ص عرت وسب اطلاعات جدید در فاصله این صدور دو خبرنامه،
تعضیحات ت میلی اه صعرت پیش آگاهی اقلیمی از طریق و سایت های فعق
ارائه خعاهد شد
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