پيش بينی فصلی كشور
(تاریخ صدور 1 :دی )1315

خالصه:

ارتفاع بارش ثبت شده در ای ستگاههای هوا شنا سی ک شور ن شان از

در دوره یادشده ،بارش در استان های هرم نان( ،)%52ی د(،)%54

کاهش حدود  04درصددددی بارش پدددز داید دارد کی با ددش بدنی

خراسدددان جنوبی( ،)%67کرمانشددداه( ،)%65اکبرز( ،)%63کرمان( )%62و

دژوهشکده اقلدم شناسی کی از اردیبهشت سال جاری اطالع رسانی شده

خراسان رضوی( )%62نسبت بی مدانگدن بلندمدت کاهش داشت و قط

بود ،هماهنگ است.

در اسددتان های اردبدز( )%22و ندالن( )%17بدش از مدانگدن بلندمدت

بارش در ادامی سال جاری و پز زم ستان دارای چند م شخ پی

بود.

مهم خواهد بود-1 :مدانگدن بارش پز زمستان در محدوده بلندمدت

پیش بینی بارش:

اما تو ام با ا ت و خد های ماهانی خواهد بود ،در عدن حال بارش پدددز

ددش بدنی بی هنجاری بارش دو ماه دی و بهمن  1315در شددکز

زمسدددتان موج ا ایش مجموع بارش سدددال زراعی منتهی بی انتهای

 2ن شان داده شده ا ست .در دی ماه بارش متمایز بی بدش از مدانگدن

زم ستان بی بدش از نرمال نخواهد شد؛ -2بارش پز زم ستان در غرب

بلندمدت خواهد بود؛ اما احتمال کاهش اندک بارش در بخش هایی از

ک شور بدش از مدانگدن و در سواحز خ ر و جنوب شرق ک شور متمایز

استان های سدستان و بلوچستان و استان های واقع در حاشدی دریای

بی کمتر از نرمال خواهد بود؛ -3دما ر تارهای بی هنجار داشددتی بی نونی

خ ر وجود دارد .در بهمن ماه بارش در بازه مدانگدن تا کمتر از مدانگدن

ای کی مدانگدن دمای ندمی شدددماکی کشدددور در دی ماه بدن  4.5تا

بلندمدت ددش بدنی می شود.

1.5درجی کمتر از مدانگدن می باشدددد ،اما در دو ماه بهمن و اسدددفند
بتدریج مدانگدن دما تا یک درجی بدش از مدانگدن خواهد بود.
وضعیت جاری:
مدانگدن بارش ای ستگاههای هوا شنا سی ک شور از آغاز سال زراعی
جاری تا  1315/14/1حاکی از کاهش بی ترت د

حدود  04و 55

درصدی نسبت بی دوره مشابی بلند مدت و سال نذشتی است.

شکز -1انحراف مجموع بارش سال زراعی جاری منتهی بی  15/14/1نسبت بی
مدت مشابی در بلندمدت

شکز -2ددش بدنی بدهنجاری بارش ماههای دی(باال) و بهمن(دایدن) 1315
(از CFS v.2 :دس دردازش شده)

(از :مرک ملی خشکساکی و مدیریت بحران)

1

2
در مجموع انتظار می رود بارش کشور در طول پز زمستان-علدرغم بی
هنجاری هایی کی خواهد داشت-در حدود مدانگدن تا اندکی بدش از
مدانگدن بلندمدت باشد(شکز )3؛ در عدن حال در انتهای پز زمستان،
بارش سال زراعی همچنان کمتر از مدانگدن بلندمدت خواهد بود.

شکز  .5بدهنجاری دمای زمستان  1315نسبت بی مدانگدن بلند مدت.

بی هنجاری دمای پز زم ستان در شکز  5ن شان داده ا ست کی
در آن دما تا یک درجی بدش از مدانگدن بلندمدت خواهد بود.

شکز -3ددش بدنی بدهنجاری بارش کشور در زمستان  1315نسبت بی مدانگدن

پیش بینی دما
در نوار شددماکی کشددور دمای هوا در دی ماه تا یک درجی کمتر از
مدانگدن بلندمدت خواهد بود ،اما انتظار می رود در بهمن ماه در حدود
مدانگدن بلندمدت در نوسان باشد .شکز  0تغددرات دما در سایر مناطق
را نشان می دهد.

شکز -7ددش بدنی بی هنجاری نمایی انسو 3-0برای زمستان 1315
(از :دژوهشکده اقلدم شناسی)

داده های دس دردازش شده نمایی ان سو ن شان می دهد کی در سی
ماه آینده نمایی مذکور از  -4.7در دی ماه بی تدریج کوچکتر شددده و در
ا سفند ماه بی  -4.3خواهد ر سدد کی ن شان دهنده ا ستدالی از خنثی
انسو در طول پز زمستان است.
توضیح:
ددش بدنی پلی کشور درانتهای هفتی اول هر ماه صادرمی شود؛ صحت
آن برای سی ماهی اول حدود  64درصد است .ماههای مدالدی بی شمسی
بدان شده اند و دوره آماری در نقشی های ماهانی 1152-2414می باشد.
با دریا ت داده های جدید ،ددش بدنی ها بی روز شده و ممکن است کمی
تغددریابند .نقشیهای تکمدلی در وب سایتهای سازمان هواشناسی
کشور ،دژوهشکده های اقلدم شناسی و هواشناسی و مرک ملی
خشکساکی در دستر س می باشند.
آدرس :دژوهشکده(مرک ملی) اقلدم شناسی ،مشهد ،ب رنراه شهدد کالنتری
تلفن451-33522243:
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خبرنامی ددش بدنی پلی شماره )5(1-115
شکز .0ددش بدنی بدهنجاری دمای دی(باال) و بهمن(دایدن) 1315
(از CFS v.2 :دس دردازش شده)

