پيش بينی فصلی كشور
(تاریخ صدور 2 :بهمن )9316

میانیین بلندمدت و سا گذشاتد باد تستیاب  66و  20درصاد کااهش

خالصه:

از دیدگاه اقلیم شناسی همدیدی همزمان باا ورود باد دوره ساسد ساا

یافتد است .بیشتسین کاهش بارش در استان سیساتان و بلوچساتان باا

پسفشار جنب حاره ای کد مسکز آن بد طور معمو در دوره گسم بس روی

 19درصد نسبت بد دوره مشابد بلندمدت بوده اسات .کمتاسین کااهش

شبد جزیسه عسبستان قسار دارد بد سمت جنوب و شسق موقعیت تابستاند

بارش در استانهای نوار دریای خزر میباشد (شک .)9

خود جابجا شده و شسایط را بسای ورود ساماندهای چسخندی دوره سسد
(امواج غسبی و تلفیقی مدیتساندای) آماده میکند .این شسایط باا تااخیس
سد ماهد در سالجاری فساهم شده است .یکی از دالیا چناین الیاویی
پدیده گسمایش جهانی است کد انتظار میرود در دهدهاای آیناده نیاز
تداوم داشتد باشد .عالوه بس آن شک گیسی النینای متوسط نیز موجاب
همافزایی عوام کاهش بارش کشور در فص پاییز و ماه دی شده است.
با توجد بد اینکد جت قطبای در فصا زمساتان باد بیشایند جابجاایی
جنوبسوی خود میرسد پیشبینی میشاود باارشهاا در اداماد فصا
زمستان بد نسما خود نزدیک شده حتی نیمد دوم بهمن و ماه اسافند
بارش در بخشهایی از کشور بد ویژه در استانهای جنوب – جنوب غسب

شک  -9پهندبندی انحساف مجموع بارش (میلیمتس) کشور از او سا زراعی جاری تا
 9316/99/2نسبت بد مدت مشابد بلندمدت (از :مسکزملیخشکسالی)

پیش بینی بارش:

بیش از نسما شود ؛ اما در مجموع بارش سد ماه آینده (بهمن و اسافند

پیشبینی ناهنجاری بارش دوره بهمن –اسفند  16تاا فاسوردین  19در

16تا فسوردین  )19کشور در حدود نسما خواهد بود .انتظار مایرود در

شک  2نشان داده شده است .بارش در شما شسق و شسق اندکی کمتس

دوره یادشده بارش در شسق شما شسق و مسکز کشور کمتاس از نسماا

از نسما و در جنوب-جنوب غسب بیش از نسماا خواهاد باود .در ساایس

در جنوب و جنوب غسب بیش از نسما

در شما غسب و ناحید خازری

نواحی بارش نسما تا اندکی کمتس از نسما مورد انتظار است.

متمای بد کمتس از نسما و در سایس ناواحی در حاو و حاوش نسماا
باشد.ضاامن اینکااد در منطقااد جنااوب-جنااوب غااسب کشااور احتمااا
بارشهای سنیین در ده روز پایانی بهمن ماه وجود دارد.
دادههای مشاهداتی باارش نشااهندهنده کااهش حادود  66درصادی
بارش از آغاز سا زراعی تاا مورخاد  9316/99/2نسابت باد میاانیین
بلندمدت است .استانهای سیستان و بلوچستان قم خساسان جناوبی
کسمان یزد و اصفهان کاهش کمسابقد بین  06تا  16درصد نسبت باد
میانیین بلند مدت را تجسبد کسده اند کد پیامد آن باسوز مشاکالت حااد
تامین آب بسای شسب و کشاورزی در فصو آینده خواهد بود.
وضعیت جاری:
بس اساس داده های ثبت شده سازمان هواشناسی کشور میانیین باارش

شک  -2پیشبینی ناهنجاری بارش کشور در دوره بهمن و اسفند  16و فسوردین  19نسبت بد
بلندمدت (نقشد تلفیقی مد های  MeteoFrance MetOffice ECMWFو )NCEP

بارش در بهمن ماه نسما و در اسفند ماه تا اوسط فاسوردین در بیشاتس
استانها نسما در جنوب و جنوب غسب متمای بد بیش از نسما اما در

کشور از ابتدای ساا زراعای جااری تااکنون( )9316/99/2نسابت باد

1

2
شما شسق و شسق کمتس از نسما خواهد شاد .در ده روز پایاانی بهمان
ماه احتما بارشهای سنیین در جنوب-جنوب غسب کشور وجود دارد.

الگوهای همدیدی:
با ورود بد فص سسد پسارتفاع جنب حاره ای کد مسکز آن حدودا
بس روی شبد جزیسه عسبستان قسار می گیسد بد سمت عسض های
جنوبی تس و شسقی ( بد سمت هند) جابجا شده و شسایط را بسای

حضور ساماندهای فص سسد و شک گیسی چسخندهای امواج
غسبی و تلفیقی مدیتساندای مهیا میکند کد چنین شسایطی در
پاییز سا جاری و ابتدای زمستان مهیا نشد کد می تواند یکی از
دالی کاهش بارش سا زراعی تاکنون باشد.
شک  -3پهندبندی انحساف بارش در بهمن (باال-چپ) اسفند (باال-راست)
 9316فسوردین (پایین-چپ) و اردیبهشت (پایین-راست) 9319

پیش بینی دما:
میانیین دما در مناطق غسبی و جناوب الباسز بایش از  9/5درجاد
فساتس از نسما و در سایس نواحی ناهنجاری آن حدود یاک درجاد اسات.
ناهنجاری ماهاند دما در شک  5نشان داده شده است.
شک  -6ماندگاری و گستسش پسفشار جنب حارهای بس روی مناطق فالت ایسان در
پاییز و ابتدای زمستان ( 16از)ECMWF :

شک  .4ناهنجاری دمای دوره بهمن-اسفند  9316تا فسوردین 19

توضیحات:
پیش بینی فصلی کشور در هفتد او هس ماه صادرمی شود؛ صحت آن بسای
سد ماهد او حدود  96درصد است .نقشدهای فصلی بس اساس تلفیق نتایج
مد های مختلف تهید میشوند ولی نقشدهای ماهاند-بددلی محدودیت در
دستسسی بد دادهها -فقط با استفاده از بسونداد یک مد تهید میشوند لذا
ممکن است نتایج پیشبینی فصلی با پیشبینی حاص از مجموع
پیشبینیهای ماهاند قدری متفاوت باشد .بیشتسین صحت بد تستیب متعلق
بد پیشبینیهای ماه او و سپس فصلی میباشد .تمامی نقشد ها بس مبنای
ماههای میالدی تسسیم شده اند و در خبسنامد از نام معاد شمسی آنها
استفاده شده است (دی=ژانوید و  .). . .با دریافت داده های جدید پیش
بینی ها بد روز شده و ممکن است کمی تغییسیابند.
آدرس :پژوهشکده(مسکزملی) اقلیم شناسی مشهد بزرگساه شهید کالنتسی
تلفن659-33022263:
ایمی mashadmcc@gmail.com :

؛

وب سایتwww.cri.ac.ir:

توضیحات تکمیلی پیشبینی ها را میتوانید در کانا های پیامرسان زیس
پیییسی نمایید.
@fasli_pish
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