پيش بينی فصلی كشور
(تاریخ صدور 4 :دی )1396

خالصه:

بارش در حدود نیمی از استتتا های کشتتور بیش از  60درصتتد استتت.

به ا ستثنای مناطق ب سیار محدودی واقع در نوار شمالغربی و جنوبی،

خراستتا جنوبی ،قم ،یزد و اصتتفها با بیش از90درصتتد کاهش بارش،

بارش ک شور از ابتدای سال زراعی جاری تا مورخه  1396/10/4بیش از

شرایا بسیار نامساعدی نسبت به سایر استا های کشور دارند .در این

 50درصد نسبت به میانگین دوره مشابه بلندمدت کاهش یافتهاست که

بازه زمانی ،کاهش بارش در استا تهرا  81درصد است (شکل.)1

بیشتتترین کاهش به ترتید در استتتا های خراستتا جنوبی ،قم ،یزد،
ا صفها  ،مرکزی ،کرما  ،سی ستا و بلوچ ستا  ،تهرا و چهارمحال و
بختیاری بین  80تا  95درصتتد رخ دادهاستتت .کاهش بارش نستتبت به
دوره مشابه سال قبل  25درصد است .بارش فصل زمستا –با استثنای
بخشهایی از سواحل خزر -کمتر از نرمال بوده و کمبود بارش نا شی از
فصتتل یاییز ،به صتتورت کمبارشتتی انباشتتته تا یایا ستتال ادامه خواهد
داشتتت .عالوه بر آ  ،توزیع بارش دارای ناهمگنی زمانی و مکانی خواهد
بود .میانگین بارش کشتتتور در هفته دوم دی بصتتتورت :کمتر از نرمال،
هفته سوم دی :نوار شمالی ک شور بیش از نرمال سایر مناطق نرمال تا
کمتر از نرمال ،هفته چهارم دی :کمتر از نرمال میبا شد .میانگین دمای
دی ماه  1تا  2درجه بیش از نرمال ییشبینی میشتتود .میانگین دما در
هفتههای دوم و ستتوم دی بین  2تا  3درجه بیش از نرمال بوده اما در
هفته چهارم با قدری تعدیل بین  1تا  2درجه بیش از نرمال خواهد بود.
انتظار میرود ماه بهمن با ناهنجاری منفی دما مواجه باشتتتد .میانگین
دمای زمستتتتا در حد نرمال تا یر درجه بیش از نرمال ییشبینی
میشتتود .فعالیت نستتبتا یتتعیم ستتامانههای بارشتی و ناهنجاری منفی
دمایی ،به شتتتکل بال وه میتوا ند موجد افزایش فراوانی تعداد روزهای
آلوده در کال شتتهرها و شتتهرهای صتتنعتی و یرجمعیت در دو ماه آتی

شکل -1یهنهبندی انحراف مجموع بارش (میلیمتر) کشور از اول سالزراعی جاری تا
 1396/10/4نسبت به مدت مشابه بلندمدت (از :مرکزملیخشکسالی)

پیش بینی بارش:
شکل  2ییشبینی ناهنجاری بارش زمستا  1396را نشا میدهد؛ در
مناطق به رنگ زرد به ترتید احتمال وقوع بارش بیش از نرمال ،نرمال
و کمتر از نرمال  34 ،21و  45درصتتد استتت .بارش فصتتل یادشتتده در
محدوده نرمال تا کمتر از نرمال ییشبینی میشود که کاهش در مناطق
غرب و شمال شرق نسبت به سایر نواحی بیشتر است .بارش در سواحل
خزر در حد نرمال خواهد بود .بارش فصتتتل زمستتتتا نمیتواند کمبود
بارش سال زراعی را جبرا کند.

شود .بخ شی از کمبار شیهای یاییز نا شی از النینای متو سطی ا ست که
حداکثر فعالیت آ دی ماه خواهد بود .در مجموع ،شتتترایا یادشتتتده
مدیریت واقع بینانه منابع آب در حویههای آبریز کشور -بخصوص برای
تامین آب کشتتاورزی و شتترب فصتتل بهار و تابستتتا ستتال آتی -را می
طلبد.
وضعیت جاری:
از ابتدای سال زراعی جاری تاکنو ( ،)1396/10/4میانگین بارش کشور
 56درصتتد کمتر از میانگین بلندمدت استتت .در دوره یادشتتده کمبود

شکل  -2ییشبینی ناهنجاری بارش کشور در زمستا  1396نسبت به بلندمدت (ن شه تلفی ی
مدلهای  MeteoFrance ،MetOffice ،ECMWFو )NCEP

1

2
بارش در ماه دی کمتر از نرمال (به ا ستثنای بخشهایی از سواحل خزر

دمای دی تا  1درجه بیش از نرمال است و این افزایش در استانهای

که بیش از نرمال خواهد بود) ،در بهمن و استتتفند کمتر از نرمال و در

واقع در نوار غربی ک شور به بیش از  2درجه میر سد .در بهمن میانگین

فروردین  1397در حد نرمال مورد انتظار است.

دما در حد نرمال تا یر درجه کمتر از آ ا ست .در اسفند دمای هوا در
بیشتر مناطق در حدود نرمال خواهد بود (شکل .)5

پدیدههای دورپیوندی:
بی شینه ناهنجاری منفی دمای سطح آب اقیانوس آرام (در منط ه
 )Nino 3.4در ماه دی رخ میدهد و یس از آ النینا به تدریج یتتتعیم
شتتده و در ماه استتفند وارد فاز خنثی میشتتود .بخشتتی از کاهش بارش
کشور در ماههای اخیر میتواند ناشی از النینای متوسا یادشده باشد.
شکل -3یهنه بندی انحراف بارش در دی (باال-چپ) ،بهمن (باال-راست) ،اسفند
( 1396یایین-چپ) و فروردین (یایین-راست)  ( 1397از) Post_CFSv2 :

پیش بینی دما:
انتظار بر این است که میانگین دمای زمستا درغرب وجنوب غرب
بیش از نرمال و در سایر مناطق در حدود نرمال باشد (شکل .)4

شکل  .6ییش بینی نمایه  Nino3.4توسا مدل MRI-CPS2یس از
یسیردازش آماری تا بهار سال 1397

شکل  .4ناهنجاری دمای زمستا  1396نسبت به بلندمدت (ن شه تلفی ی
مدلهای  MeteoFrance ،MetOffice ،ECMWFو )NCEP

توضیحات ضروری:
ییش بینی فصلی کشور در هفته اول هر ماه صادرمی شود؛ صحت آ برای
سه ماهه اول حدود  70درصد است .ن شههای فصلی بر اساس تلفیق نتایج
مدلهای مختلم (از جمله  )ECMWFتهیه میشوند ولی ن شههای ماهانه-
بهدلیل محدودیت در دسترسی به دادهها -ف ا با استفاده از برونداد یر مدل
تهیه میشوند ،لذا ممکن است نتایج ییشبینی فصلی با ییشبینی حاصل از
مجموع ییشبینیهای ماهانه قدری متفاوت باشد .بیشترین صحت به ترتید
متعلق به ییشبینیهای هفتهای ،ماه اول و سپس فصلی میباشد .تمامی
ن شه ها بر مبنای ماههای میالدی ترسیم شده اند و در خبرنامه از نام معادل
شمسی آنها استفاده شده است(دی=ژانویه و  .). . .دوره آماری در ن شه های
ماهانه 1982-2010می باشد.
ب ا دریافت داده های جدید ،ییش بینی ها به روز شده و ممکن است کمی
تغییریابند .ن شههای تکمیلی در وب سایتهای سازما هواشناسی کشور،
یژوهشکده های اقلیم شناسی و هواشناسی و مرکز ملی خشکسالی در دستر
س می باشند .در صورت کسد اطالعات جدید در فاصله بین صدور دو
خبرنامه ،توییحات تکمیلی به صورت ییش آگاهی اقلیمی از طریق وب سایت
های فوق ارائه خواهد شد.
آدرس :یژوهشکده(مرکزملی) اقلیم شناسی ،مشهد ،بزرگراه شهید کالنتری
تلفن051-33822203:
ایمیل mashadmcc@gmail.com :؛ وب سایتwww.cri.ac.ir:

شکل -5ییشبینی انحراف دما از میانگین بلندمدت در دی( باال-چپ)،
بهمن(باال-راست) ،اسفند (1396یایین(راست) و فروردین)Post_CFSv2(1397

