پيش بينی اقليمی كشور
(تاریخ صدور 1 :آبان )1396

خالصه:

مطابق نمایۀ خشکسالی 12ماهه  SPEIمنتهی به پایان شهریور ،1396
اغلب مناطق و ا ستانهای ک شور شاهد خ شک سالی خفیف و متو سط
بودهاند .اگر چه میانگین بارش کشووور در ماه آغازین سوواز زرا ی راری
تقریبا با مقدار بلندمدت آن برابر اسوووا ،اما برخالف میانگین بلندمدت
در کل ک شور ،ا ستانهای واقع در نوار غربی ک شور ،تاکنون بارش قابل
مالحظهای دریافا نکردهاند.
تا پایان سووواز راری بارش با نوسووواناتی در محدودۀ نرماز پشبینی
می شود؛ اما انتظار میرود در میانۀ ف صل زم ستان بارش ک شور متمایل
به کمتر از نرماز شووود .بیهنجاری دمای کشووور تا اواسووط آ ر متبا و
سپس تا میانۀ فصل زمستان منفی خواهد بود ،بهطوریکه میانگین دمای
سوووه ماه آتی به نرماز و تا اندکی به کمتر از آن گرایش مییابد .با این
شرایط انتظار میرود که در مناطق سردسیر سهم نسبی برف از مجموع
بارش دوره قدری بیش از میانگین چند ساز اخیر باشد.
وضعیت جاری:

شکل -1پهنه بندی خشکسالی هواشناسی در سطح کشور بر اساس نمایۀ SPEI
دورۀ یکساله منتهی به پایان شهریور (1396از :مرکزملیخشکسالی)

پیش بینی بارش:
شووکل  2شوواخپ پیشبینی بارش دورۀ آبان ،آ ر و دی  1396کشووور
ا سا .در این شکل میزان احتماز وقوع سهگانه( )Tercileبا سه حالا
کمتر از نرماز ،نرماز و بیشازنرماز ترسیم شده اسا.

نمایۀ  12ماهۀ خ شک سالی  SPEIمنتهی به پایان شهریور  1396وقوع
دررات مختلف خشوووکسوووالی خفیف تا متوسوووط را در اغلب مناطق و
اسووتانهای کشووور نشووانمیدهد(شووکل .)1وضووتیا خشووکسووالی در
استانهای خوزستان و رنوب ایالم بسیار شدید ،شماز بوشهر ،رنوب
کهگیلویهوبویراحمد ،بخشهایی از ا ستانهای ا صفهان ،خرا سان شمالی،
گل ستان ،زنجان ،آ ربایجان شرقی و غربی ،خرا سانر ضوی ،یزد ،شماز

و شرق کرمان ،خرا سانرنوبی و سی ستان و بلوچ ستان در شرایط
خشکسالی شدید و حتی در مواردی بسیار شدید بودهاند.
میانگین بارش ک شور در ماه آغازین سازراری حدود  7میلیمتر بود

شکل -2پیش بینی ناهنجاری بارش کشور در دورۀ سه ماهه آبان ،آ ر ودی 1396
نسبا به بلندمدت

که تقری با م تادز بل ند مدت آن اسوووا؛ ولی ه مان گو نه که در پیش

توضیح اینکه از نظر اقلیمی ،احتماز وقوع هر یک از سه حالا یادشده

بینی های ماه های ق بل نیز ا الم شوووده بود ،لیرغم انت ظار شوووروع

در بلندمدت با هم مساوی و متادز  %33میباشد .در شکل فوق ،مناطقی

بارشهای پاییزه؛ استانهای غربی کشور طی ماه مهر بارش قابل تورهی

از ایران که با رنگ سفید نشانداده شدهاند ،بارش سه ماه آتی آنها نرماز

دریافا نکردهاند ،اما از اسووتانهای سوواحلی خزر و نوار شوومالی کشووور،

خواهد بود .به بیان دیگر در این مناطق احتماز وقوع هر سه حالا کمتر

بارش بیش از نرماز گزارش شده اسا.

از نرماز ،نرماز و بیش از نرماز با هم مساوی و متادز %33اسا (دایره

1

3
درج شده بر روی استان کرمان) ،اما در مناطق با رنگ زرد (دایره درج

مناطق مانند استانهای ساحلی خزر در مقایسه با میانگین بارش دورۀ

شده بر روی استان اصفهان) احتماز وقوع بارش کمتر از نرماز 45 ،درصد

مشابه ،ناچیز اسا .با دریافا اطال ات ردید از شرایط روی و اقیانوسی

و احتماز وقوع بارشهای نرماز و بیشاز نرماز به ترتیب  33و %22

در ماه ردید ،پیشبینی ماهانۀ مدز  CFSv2نسبا به پیشبینی ماه

اسا .ازاینرو پیشبینی میشود که مجموع بارش سه ماه آینده در اغلب

قبل آن قدری تتدیل شدهاسا.

مناطق کشور-به استتنای مناطق به رنگ زرد -مدتا در محدودۀ نرماز
باشد.

پیش بینی دما:
شکل 5ناهنجاری فصلی دمای کشور را در دورۀ سه ماهۀ آبان-آ ر-
دی نشان میدهد .طیف رنگی زرد تا قرمز مقدار احتماز وقوع دمای
بیش از نرماز دوره را نشان میدهد .رنگ سفید و طیف سبز تا آبی
بهترتیب نشانگر احتماز نرماز و کمتر از نرماز بودن دما اسا .از اینرو،
در سه ماه آتی در مناطق غربی کشور احتماز بیش از نرماز بودن دما
 %65می باشد .در ناحیۀ یادشده احتماز وقوع دمای نرماز و کمتر از
نرماز بهترتیب  %33و  %2اسا .در شکل  5که مربوط به دورۀ آ ر-دی-
بهمن میباشد ،احتماز وقوع دمای بیش از نرماز به  %55کاهش یافته

شکل -3پیش بینی ناهنجاری بارش کشور در دورۀ سه ماهه آ ر ،دی و بهمن 1396
نسبا به بلندمدت

شکلهای  2و  3حاصل تلفیق پیشبینی مهمترین مدزهای
پیشبینی فصلی از رمله  ECMWFاسا؛ اما چون دسترسی به

اسا و در مقابل به احتماز کاهش دما  %10افزوده شده و به  %12رسیده
اسا .از اینرو احتماز ناهنجاری منفی دما از اواسط آ ر افزایش مییابد.
این موضوع کم و بیش توسط نقشههای پیشبینی ماهانۀ دمای مدز
( CFSv2شکل )7تایید میشود.

پیشبینیهای ماهانۀ مدزها محدود میباشد ،نقشههای پیشبینی
ماهانه تنها بر اساس برونداد تصحیح شدۀ مدز  CFSv2تهیه میشوند.
از اینرو ممکن اسا پیشبینی فصلی حاصل از نقشههای ماهانه قدری
از نقشۀ میانگین فصلی متفاوت باشد.

شکل  .5پیش بینی نا هنجاری دمای آبان-آ ر-دی  1396نسبا به بلندمدت

شکل -4پهنه بندی انحراف از میانگین بلندمدت بارش کشور در ماههای
آبان(باال-چپ) ،آ ر(باال-راسا) ،دی(پایین(راسا) و بهمن )Post_CFSv2(1396

شکل  4پیشبینی ناهنجاری ماهانۀ بارش کشور را تا بهمن 1396
نشان میدهد .در مناطق مشخپ شده با رنگ زرد ،بارش بین  5تا 20
میلیمتر کاهش خواهد یافا ،اما باید توره کرد که این مقدار برای برخی

شکل  .6پیش بینی نا هنجاری دمای آ ر-دی-بهمن  1396نسبا به بلندمدت

3
در شکل  7پیشبینی ماهانۀ ناهنجاری دمای ک شور با ا ستفاده از

تاوۀ قطبی که فاز منفی پدیدۀ نوسوووان قطبی()Arctic Oscillation

برونداد ت صحیح شدۀ مدز  CFSv2ن شان داده شدها سا .در ماه آبان

نامیده میشوووود ،مورب رابجایی را قطبی و هوای سووورد قطبی به

دامنۀ تغییرات دمای ک شور ن سبا به میانگین بلندمدت بین منفی نیم

رضهای رنوبیتر در آمریکای شوومالی ،اروپا و آسوویا میشووود .پایش

تا یکونیم درره بیش از نرماز اسوووا اما در ادامه و طی ماههای آ ر و

سطح پو شش برف در منطقۀ اورا سیا یکی از شاخپهای ت ضتیف تاوۀ

دی برای دمای کشوووور روند کاهشوووی نسوووبا به میانگین بلندمدت

قطبی (فاز منفی نوسووان قطبی) و گسووترش هوای سوورد به رضهای

پیشبینی شووده اسووا بهطوریکه در ماه دی میانگین دمای کشووور در

رنوبی اسا .در شکل  9سطح پوشش برف در منطقۀ اوراسیا منتهی به

م حدودۀ نر ماز و در برخی م ناطق (ل که های پراک نده) کمتر از نر ماز

هفته سوم مهر  1396با دورۀ مشابه سازهای گذشته مقایسه شدهاسا.

خواهد بود.

شکل  .9مساحا سطح پوشش برف در منطقۀ اوراسیا (از)AER :

مطابق شووکل ،سووطح پوشووش برف منتهی به هفتۀ سوووم مهرماه
شکل -7پهنه بندی انحراف از میانگین بلندمدت دمای کشور در ماههای آبان
باال-چپ) ،آ ر(باال-راسا) ،دی(پایین(راسا) و بهمن )Post_CFSv2(1396

سووازراری بیش از میانگین دورۀ  2005-2016اسووا که در راسووتای
شکلگیری فاز منفی نو سان قطبی میبا شد .مهمترین پیامد آن کاهش

پدیدههای دورپیوندی:

ن سبی دما در رضهای رنوبیتر و سهم بی شتر برف از مجموع بارش

ان سو :النینای ضتیف سازراری کموبیش تا انتهای ساز تداوم

اسا ،ولی به متنی افزایش کلی بارش نسبا به نرماز نمیباشد.

دارد ،بهطوری که انت ظار میرود د مای بخش اسوووتوایی اق یانوس آرام
( )Nino 3.4در سه ماه آتی تا 0/7درره کمتر از نرماز باشد .با تضتیف
تدریجی النینا ،دمای بخش اسوووتوایی اقیانوس آرام به شووورایط نرماز
میرسد (شکل.)8

شکل  .8پیش بینی نمایه  Nino3.4توسط مدز  ECMWF_S4تا فروردین
(1397از)ECMWF :

تاوۀ قطبی :تاوۀ قطبی ،منطقۀ و سیع احاطه شده تو سط سامانۀ
کمف شار و هوای سرد پیرامون قطبهای شماز و رنوب ا سا .ت ضتیف

توضیحات:
پیش بینی فصلی کشور در هفته اوز هر ماه صادرمی شود؛ صحا آن برای
سه ماهه اوز حدود  70درصد اسا .نقشههای فصلی بر اساس تلفیق نتایج
مدزهای مختلف (از رمله  )ECMWFتهیه میشوند ولی نقشههای ماهانه-
بهدلیل محدودیا در دسترسی به دادهها -فقط با استفاده از برونداد یک مدز
تهیه میشوند ،لذا ممکن اسا نتایج پیشبینی فصلی با پیشبینی حاصل از
مجموع پیشبینیهای ماهانه قدری متفاوت باشد .تمامی نقشه ها بر مبنای
ماههای میالدی ترسیم شده اند و در خبرنامه از نام متادز شمسی آنها
استفاده شده اسا(دی=ژانویه و  .). . .دوره آماری در نقشه های ماهانه-2010
 1982می باشد .با دریافا داده های ردید ،پیش بینی ها به روز شده و
ممکن اسا کمی تغییریابند .نقشههای تکمیلی در وب سایاهای سازمان
هواشناسی کشور ،پژوهشکده های اقلیم شناسی و هواشناسی و مرکز ملی
خشکسالی در دستر س می باشند .در صورت کسب اطال ات ردید در فاصله
بین صدور دو خبرنامه ،توضیحات تکمیلی به صورت پیش آگاهی اقلیمی از
طریق وب سایا های فوق ارائه خواهد شد.
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