پيش بينی اقليمی كشور
(تاریخ صدور 4 :آذر )1396

خالصه:

پیش بینی بارش:

میانگین بارش دو ماهه آغازین سال زراعی جاری در سطح کشور نسبت

در شک  2تغییرات بارش کشور در دورۀ آبان ،آذر و دی  1396نسابت

به مدت مشابه بلندمدت حدود  30درصد کاهش اماا نسابت باه ساال

به میانگین بلندمدت آورد شد است .مطابق این شک  ،بارش در سطح

گذشته  35درصد افزایش نشان میدهد .علیرغم بارش کمتار از نرماال

کشور در محدود نرمال خواهد بود ،اما احتمال باارش بایش از نرماال

در ماههای مهر و آبان ،انتظار میرود بارش کشور –باه ویا دراساتان

برای نیمه جنوبی کشور وجود دارد .رنگ سفید وضعیت نرمال را نشان

های جنوبی -تا پایان سال با نوساناتی در حول و حاوش نرماال باشاد.

میدهد که احتمال وقوع هر یک از سه حاغت کمتر از نرماال ،نرماال و

تغییرات دما در ادامه سال به گونهای است که در ماههای آذر و دی تاا

بیشازنرمال بارش ،مشابه شرایط بلندمدت آنهاسات .توضایح اینکاه در

یک درجه کمتر از نرمال و در دو ما پایانی سال بوی در شاماغغرب از

شرایط اقلیمی نرمال :احتمال وقوع حاغتهای کمتر از نرماال ،نرماال و

یک تا دو درجه بیش از نرمال باشد.

بیش از نرمال به ترتی  34 ،33و  33درصد است.

وضعیت جاری:
بر اساس آمار ثبت شد در ایساتگاههای هواشناسای کشاور ،میاانگین
بارش کشور از ابتادای ساال زراعای جااری تاا  1396/9/4نسابت باه
دور های مشابه بلندمدت و سال گذشته باه ترتیا حادود  30درصاد
کاهش و  35درصد افزایش یافته اسات .چهاار اساتان بوشاهر ،فاارس،
هرمزگااان و اردبی ا طاای دو مااا آغااازین سااال زراعاای جاااری ،تنهااا
استانهایی بود اند که بارش آنها درمقایسه با بلندمدت بایش از نرماال
بود است ،این در حاغی است که  24استان کشور بارش کمتر از نرمال
را دریافت کرد اند .شک یک ،درصد بارش دریافتی اساتانهای کشاور

شک  -2ناهنجاری بارش کشور در دورۀ آذر ،دی و بهمن  1396نسبت به بلندمدت (نقشه تلفیقی
مدلهای  MeteoFrance ،MetOffice ،ECMWFو )NCEP

از ابتدای سال زراعی تا 1396/9/4را نسبت به نرمال نشان میدهد.

شک  -1تغییرات بارش ( )%استانهای مختلف کشور از ابتدای سال زراعی تا
 1396/9/4نسبت به مدت مشابه بلندمدت (از :مرکزملیخشکساغی)

شک  -3پهنه بندی انحراف کمی بارش از میانگین بلندمدت کشور در آذر (باال-
چپ) ،دی (باال-راست) ،بهمن (پایین-چپ) و اسفند (پایین-راست) 1396
( از) Post_CFSv2 :
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در شک  ،3ناهنجاری کمی بارش پیشبینی شد چهار ما پایانی سال

پدیدههای دورپیوندی:

جاری آورد شد است .به دغی عدم تطابق کاما ماههاای شمسای و

انسو :در شک  ،6ناهنجاری دمای بخش استوایی شرق اقیاانوس

میالدی( شک  ،)3دهه اول ما آذر را که در آن بارش کشور به وی در

آرام ( )Nino 3.4تا بهار سال آتی نشان داد شد است .مطاابق شاک ،

مناطق غربی ،جنوبی و سواح خزر -متمای به بیش از نرماال خواهاد

النینای ضعیف سالجاری تا بهار ساال آتای کموبایش تاداوم خواهاد

بود را پوشش نمی دهد.

داشت ،بهطوریکه انتظار میرود طی سه ما آیند در منطقه یادشد تا

پیش بینی دما:

0/7درجه کمتر از نرمال باشد .تجربیاات نشاان میدهناد کاه شارایط

در شک  4انحراف از نرمال میانگین دمای کشور در دورۀ آذر ،دی

النینای ضعیف تاثیر چندانی بر بارش کشور ندارند.

و بهمن  1396نشان داد شد است .مطابق شک  ،دما در مناطق
مرکزی و شرقی در محدو نرمال تا نیم درجه بیش از نرمال پیشبینی
میشود .در این مناطق احتمال کاهش دما به کمتر از نرمال در مقیاس
هفتگی تا ماهانه وجود دارد .استانها در شمالغرب و غرب کشور افزایش
دما از نیم تا دو درجه نسبت به نرمال را تجربه خواهند کرد.

شک  .6پیش بینی نمایه  Nino3.4توسط مدل MRI-CPS2پس از
پسپردازش آماری تا بهار سال 1397

شک  .4ناهنجاری دما در دورۀ آذر ،دی و بهمن  1396نسبت به بلندمدت
(نقشه تلفیقی مدلهای  MeteoFrance ،MetOffice ،ECMWFو )NCEP

با اینکه دمای کشور تا پایان سال عمدتا متمای

به ناهنجاری

مثبت است ،اما احتمال وقوع ناهنجاری منفی دما بصورت کوتا مدت
در ما های آذر و دی وجود دارد( .شک .)5

توضیحات:
پیش بینی فصلی کشور در هفته اول هر ما صادرمی شود؛ صحت آن برای
سه ماهه اول حدود  70درصد است .نقشههای فصلی بر اساس تلفیق نتایج
مدلهای مختلف (از جمله  )ECMWFتهیه میشوند وغی نقشههای
ماهانه-بهدغی محدودیت در دسترسی به داد ها -فقط با استفاد از برونداد
یک مدل تهیه میشوند ،غذا ممکن است نتایج پیشبینی فصلی با پیشبینی
حاص از مجموع پیشبینیهای ماهانه قدری متفاوت باشد .تمامی نقشه ها
بر مبنای ماههای میالدی ترسیم شد اند و در خبرنامه از نام معادل
شمسی آنها استفاد شد است(دی=ژانویه و  .). . .دور آماری در نقشه های
ماهانه 1982-2010می باشد.
ب ا دریافت داد های جدید ،پیش بینی ها به روز شد و ممکن است کمی
تغییریابند .نقشههای تکمیلی در وب سایتهای سازمان هواشناسی کشور،
پ وهشکد های اقلیم شناسی و هواشناسی و مرکز ملی خشکساغی در دستر
س می باشند .در صورت کس اطالعات جدید در فاصله بین صدور دو
خبرنامه ،توضیحات تکمیلی به صورت پیش آگاهی اقلیمی از طریق وب
سایت های فوق ارائه خواهد شد.
آدرس :پ وهشکد (مرکزملی) اقلیم شناسی ،مشهد ،بزرگرا شهید کالنتری
تلفن051-33822203:

شک  -5پهنه بندی انحراف از میانگین بلندمدت دمای کشور در آذر( باال-چپ)،
دی(باال-راست) ،بهمن (پایین(راست) و اسفند)Post_CFSv2(1396

ایمی mashadmcc@gmail.com :
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