پيش بينی فصلی كشور
(تاریخ صدور 7 :اسفند )1396

خالصه:

مجموع بارش ساا ررایاک وراور تاا 1396/12/ 7حادو  43رصاد

بیرتیین واهش بارش ر سیساتان و بلوچساتان ،ویماان ،یاز و

نسبت به میانگین بلندمدت واهش یافتهاست وه بیراتیین وااهش باا

خیاسان جنوبک ،به تیتی با  71 ، 79 ، 81و  71رصد نسبت به وره

حدو  80رصد ر نواحک شیق و جنوب شیق ورور ثبت شده اسات

مرابه بلندمدت رخ ا ه اسات ار بیال ،آرربایجاان شایقک و غیباک و

انتظار مکرو بارش اسافندماه بایش ار نیماا باشادح حتاک ر بیخاک

وی ستان تننا استانها با بارش بیش ار نیما هستند (شکل)1

نواحک جنوبک ،جنوب غیبک و غیبک احتما وقاوع بارشهاا سانگین

پیش بینی بارش:

منجی به سیل تا هفته سوم اسفند وجو ار ح اما هفته او سا ،1397

به اساتننا اسافند ،96میاانگین باارش وراور ر فایور ین نیماا و

ر سه ماه آینده

ار  ،به ذونها واه باارش ر

هفته ومبارشک –به ویژه ر غیب و جنوب-خواهد بو

ار یبنرت  97ذیایش به ومتی ار نیما

( 10اسفند  96تا  10خی ا  )97بارش ر مناطق شمالک (حوضه خزر)

وره اسفند تا ار یبنرت ر شما شیق ،شیق و ساواحل خازر انادوک

و شیقک ورور اندوک ومتی ار نیما و ر جنوب ،جنوب غیب و غایب

ومتی ار نیما  ،ر جنوب ،جنوبغیب و غیب ر محدو ه نیما تا ومتی

ورور ر محدو ه نیما یا حتک بیش ار آن باشد میانگین ماا ساه

ار نیما و ر سایی مناطق ر حد نیما خواهد بو (شکل  2و )3

ماه آینده بایش ار نیماا شیشبیناک شاده اسات ،اماا احتماا وقاوع
ناهنجار ها خفیف منفک ما هوا ر نیمه وم اسفند وجو ار
با توجه به ومبارشک ابتدا سا ررایک تا نیمه رمستان و یدم جبایان
وامل ومبو بارش ر باقیمانده سا ررایاک و وضاییت بحیاناک منااب
آب ،ریایت و اجیا بینامه ها ونتای و مرایب بنیناه آب و انایی
اهمیت ریا

ار .

وضعیت جاری:
میانگین بارش ورور ار ابتدا سا ررایک جار تاونون()1396/12/7
نسبت به مقدار بلندمدت و ساا ذششاته باه تیتیا حادو  43و 39

شکل  -2شیشبینک ناهنجار بارش ورور ار  10اسفند  96تا 10خی ا  97نسبت به بلندمدت
(نقره تلفیقک مد ها  MeteoFrance ،MetOffice ،ECMWFو )NCEP

رصد واهش یافته است

شکل -3شننهبند انحیاب بارش ر اسفند (1396باال-چپ)  ،فیورین (باال-
شکل -1شننهبند انحیاب مجموع بارش (مم) ورور ار او سا ررایک جار تا

راست) ،ار یبنرت (شایین-چپ) و خی ا (شایین-راست) 1397

 1396/12/7نسبت به مدت مرابه بلندمدت (ار :میوزملکخرکسالک و مدیییت بحیان)

1

2
اغل مد ها رییفرلک  ،)Sub-seasonal to seasonal( S2Sباارش ر

الگوهای همدیدی و دورپیوندی:

نیمه او اسفند را بیش ار نیماا شیشبیناک وی هاناد ،باه طوریکاه ر

الگو سطوح میانک جو نراندهنده بکهنجار منفک شیفرار جن
حارها بی رو ورور است ،اما مناطق واق ر شما البیر
همچنان ر ذستیه ناهنجار منبت واق شدهاند نمایه MJO
نران ار اثی منبت آن ر منطقه طک و هفته آینده مکباشد ،اما به
تدریج با ورو به فار  ،1تاثیی منبت بی افزایش بارش ورور نخواهد
اشت انسو نیز به تدریج ضییف شده ،به نحو وه ر ماه
ار یبنرت نمایه آن به  +0.6رجه سلسیو مک رسد و یمال ر
فار خننک قیار مک ذیی

بیخک ار مناطق (شکل  )4بارشها سیلآسا وجو

ار

شکل -4شننهبند انحیاب وهفتها بارش ورور سمت چپ :وره  30بنمن تا 13
اسفند  96و راست 14 :تا  27اسفند 96

پیش بینی دما:
ر وره اسفند  96تا ار یبنرت  ،97میانگین ما ر مناطق غیبک
 1/5رجه فیاتی ار نیما  ،ر میوز و شیق ر حد نیما و سایی ناواحک
افزایش حدو یک رجه را تجیبه خواهند وای (شاکل  )5ر مقیاا
ماهانه و هفتگک ،احتما واهش ما ر نیمه وم اسفند وجو

ار

شکل -6تضییف نسبک شیفرار جن حارها بی رو فالت اییان ر نیمه وم
رمستان  96تا نیمه او بنار ( 97ار)ECMWF :

شکل  5ناهنجار

ما

وره اسفند  1396تا ار یبنرت 97

توضیحات:
شیش بینک فرلک ورور ر هفته او هی ماه صا رمک شو ح صحت آن بیا
سه ماهه او حدو  70رصد است نقرهها فرلک بی اسا تلفیق نتایج
مد ها مختلف تنیه مکشوند ولک نقرهها ماهانه-به لیل محدو یت ر
ستیسک به ا هها -فقط با استفا ه ار بیوندا یک مد تنیه مکشوند ،لشا
ممکن است نتایج شیشبینک فرلک با شیشبینک حاصل ار مجموع
شیشبینکها ماهانه قدر متفاوت باشد
بیرتیین صحت به تیتی متیلق به شیشبینکها ماه او و سپس فرلک
مکباشد تمامک نقره ها بی مبنا ماهها میال تیسیم شده اند و ر
خبینامه ار نام میا شمسک آننا استفا ه شده است ( =یانویه و ) با
ریافت ا ه ها جدید ،شیش بینک ها به رور شده و ممکن است ومک
تغییییابند
آدرس :شژوهرکده(میوزملک) اقلیم شناسک ،مرند ،بزرذیاه شنید والنتی
تلفن051-33822203:
ایمیل mashadmcc@gmail.com :ح وب سایتwww.cri.ac.ir:

توضیحات تکمیلک شیشبینک ها را مکتوانید ر وانا ها شیامرسان ریی
شیگیی نمایید
@fasli_pish
شکل -6شیشبینک انحیاب ما ار میانگین بلندمدت ر اسفند ( باال-چپ) ،96
فیور ین(باال-راست) ،ار یبنرت(شایین(راست) و خی ا 97

و

@pishbini

