پيش بينی اقليمی كشور
(تاریخ صدور 5 :مهر )9316

خالصه:

مجموع بارش کشور در انتهای سال زراعی  9315-16نسبت به میانگین

خراسانجنوبی ،آذربایجانغربی ،ایالم ،زنجان ،خراسانهمالی ،اردبیل و

بلندمدت و سااال شتهااته به ترتیو دود  6و  7درصااد کا ی یاهته

یزد با کمبود بارهی هراتر از  02درصد مواجه بوده اند

اساات انتظار می رود در نیمه اول مهر ماه بارش ایی در د نرمال در

پیش بینی بارش:

استان ای سا لی خزر(به ویژه نیمه غربی آن) و مناطق همالی همال

بارش پاییزه در نوار همالی کشور بدون تاخیر آغاز شردید انتظار

غرب کشور رخ د د؛ اما مجموع بارش هصل پاییز در سطح کشور(بویژه

می رود در یک ماه آتی هرایط بارهی در مناطق متکور-به ویژه نیمه

در جنوبغرب) به کمتر از میانگین بلندمدت شرایی دارد هرایط یادهده

غربی سوا ل دریای خزر -در د نرمال و تی قدری بیی از آن باهد؛

مدیریت واقع بینانه منابع آب در وضه ای آبریز کشور -بخصوص برای

چنین وضعیتی کم و بیی تا پایان هصل پاییز در نوا ی یادهده پایدار

تامین آب کشاورزی و هرب هصل بهار و تابستان سال آتی را می طلبد

خوا د بود بارش چندان مناسبی برای سال زراعی  9316-17در استان

مجموع باارش پااییزه در اساااتان ای ساااا لی دریای خزر در دود

ای واقع در جنوب غرب کشور پیی بینی نمی هود؛ به طوریکه استان

میانگین بلندمدت پیی بینی می هاود میانگین ما انه دمای کشور در

ای بوههر ،هارس ،خوزستان ،کهگیلویه و بویر ا مد ،چهارمرال و

ما های آغازین پاییز –به اساتننای مناطق هرقی کشور-بین نیم تا یک

بختیاری و ایالم با خشکسالی مواجه خوا ند بود بارش در سایر استان

و نیم درجه بیی از میانگین بلندمدت خوا د بود که در ابتدای هصااال

ای کشور متمایل به کمتر از میانگین بلندمدت خوا د بود در هکل 0

زمستان با قدری تعدیل ،نرمال هده و تی در برخی مناطق به کمتر از

وضعیت بارش کشور برای ما های مهر ،آبان ،آذر و دی  9316نشان داده

نرمال متمایل خوا د هد

هده است نقشه ای یاد هده انتهای فته اول ر ماه به روزرسانی می
هوند

وضعیت جاری:
پهنه بندی درصاد انررا بارش کشااور نسبت به بلند مدت طی
سال زراعی  9315-16در هکل  9آورده هده است

هکل -0پهنه بندی انررا از میانگین بلندمدت بارش کشور در ما های
مهر(باال-چپ) ،آبان(باال-راست) ،آذر(پایین(راست) و دی )Post_CFSv2(9316
هکل -9پهنه بندی درصد انررا بارش کشور نسبت به بلند مدت طی سال
زراعی 9315-16

در هکل یادهده ،مانشونه که مال ظه میهود بسیاری از مناطق
کشور به ویژه استان ای خوزستان ،کهگیلویه و بویرا مد،

میاانگین باارش پااییز  9316کشاااور با تلفیق برونداد مدل ای
مختلف تهیه هاده اسات هکل  3نشانگر میانگینی از پیی بینی مدل
ای مختلف اسااات ،از اینرو در برخی مناطق ،کم بارهااای مورد انتظار

1

2
هصال پاییز سال جاری در مقیاس ما انه به خوبی آهکار نیست انتظار
می رود با آغاز زمستان قدری از کمبود بارش جبران هود

میانگین دمای کشااور در ما های مهر و آبان –به اسااتننای بخی
ایی از نیمه هرقی کشور-بین نیم تا یک و نیم درجه بیی از میانگین
بلندمدت خوا د بود که در ابتدای زمسااتان تعدیل هااده و به وضااعیت
نرمال و در برخی مناطق متمایل به کمتر از نرمال می هود

پدیده های دورپیوندی:
نمایه انسااو 4-3تا اوایل زمسااتان در وضااعیت نرمال تا النینای به
نسبت ضعیف است که به سهم خود اثر مهمی بر بارش ندارد(هکل)6

هکل -3پیی بینی نا نجاری بارش کشور در پاییز  9316نسبت به بلندمدت

پیش بینی دما:
هااکل ای  3و  4نا نجاری دمای کشااور را در مقیاس ما انه و
هصلی نشان می د ند

هکل  6پیی بینی نمایه  Nino3.4با استفاده از پس پردازش برونداد داده ای
 SSTتوسط پژو شکده اقلیم هناسی(باال) و پیی بینی چندمدلی
هکل -4پهنه بندی انررا از میانگین بلندمدت دمای کشور در ما های مهر
باال-چپ) ،آبان(باال-راست) ،آذر(پایین(راست) و دی )Post_CFSv2(9316

هکل  5پیی بینی نا نجاری دمای پاییز  9316نسبت به بلندمدت

NMME

توضیحات:
پیی بینی هصلی کشور درانتهای فته اول ر ماه صادرمی هود؛ صرت آن
برای سه ما ه اول دود  72درصد است تمامی نقشه ا بر مبنای ما های
میالدی ترسیم هده اند و در خبرنامه از نام معادل همسی آنها استفاده هده
است(دی=ژانویه و ) دوره آماری در نقشه ای ما انه 9190-0292می
باهد با دریاهت داده ای جدید ،پیی بینی ا به روز هده و ممکن است
کمی تغییریابند نقشه ای تکمیلی در وب سایت ای سازمان واهناسی
کشور ،پژو شکده ای اقلیم هناسی و واهناسی و مرکز ملی خشکسالی در
دستر س می باهند در صورت کسو اطالعات جدید در هاصله بین صدور دو
خبرنامه ،توضیرات تکمیلی به صورت پیی آشا ی اقلیمی از طریق وب سایت
ای هوق ارائه خوا د هد
آدرس :پژو شکده(مرکزملی) اقلیم هناسی ،مشهد ،بزرشراه ههید کالنتری
تلفن259-33900023:
ایمیلmashadmcc@gmail.com :
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