پيش بينی اقليمی كشور
(تاریخ صدور1 :مرداد )1316

خالصه:

بارش سال زراعی جاری کشور تا پایان تیرماه  16نسبت به دوره مشابه

وضعیت جاری:

بلندمدت و سال گذ شته به ترتیب  5.7و  1در صد کاهش یافته ا ست.

مجپوع بارش سااال زراعی جاری تا پایان تیر ماه نساابت به دوره

بی شترین کاهش بارش ن سبت به میانگین بلندمدت به مقدار  11در صد

م شابه بلندمدت و سال گذ شته  212و  233میلیپتر بوده ا ست که به

در استان خوزستان ثبت شده است .از ابتدای سال آبی تا پایان تیر ماه

ترتیب  5.7و  1درصااد کاهش را نشااان می دهد .بیشااترین کاهش در

سااال جاری اسااتان های خوزسااتان یمد کرمان خراسااان جنوبی و

ا ستان های خوزستان(11درصد) و کهگیلویه و بویراحپد( 31درصد)رخ

سی ستان و بلوچ ستان با خ شک سالی ب سیار شدید مواجه بوده اند .در

داده ا ست .بی شترین افمایش را ا ستان های هرممگان و من با حدود 31

صاااورت ل اث اثرات تشااادیدکننده افمایش دما بیش از  19درصاااد

درصد تجربه نپوده اند .نپایه خشکسالی مبتنی بر شاخص  SPEIکوتاه

م ساحت ک شور با درجات مختلف خ شک سالی خفیف تا ب سیار شدید

مدت حاکی از وموع درجات مختلف خ شک سالی خفیف تا ب سیار شدید

مواجهاند .این در حالی اسااات که مدل های پیش نگری املیپی(پیش

در بسیاری از مناطق کشور می باشد( .شکل .)1

بینی های بیش از یک دهه) چشااان انداز امیدوارکننده ای از خاتپه
خشاکساالی حتی در چند دهه آتی را ارائه نپی دهند .چنین وضاییتی
برنامه ریمی بلند مدت ملی برای کاهش آساایب پذیری املیپی در برابر
تغییر املین را می طلبد.
بارش تجپیی ک شور در سه ماه آتی (مرداد -شهریور-مهر) – به ویژه در
استان های ساحلی خمر و شپال غرب کشور -متپایل به کپتر از نرمال
است .انتظار می رود اولین سامانه های بارشی موثرمنطقه شپالغرب در
مهر و غرب کشور در آبان نازل شود .بنظر نپی رسد سامانه های بارشی
آبان ماه تاثیر مابل توجهی در نیپه جنوبی کشااور داشااته باشااد و این
مناطق هپچنان درگیر کن بارشی خواهند بود.
و ضییت دمای ک شور به گونه ای خواهد بود که در مرداد افمایش تا

شکل -1پهنه بندی خشکسالی هواشناسی در سطح کشور بر اساس شاخص
 SPEIدوره ده ماهه منتهی تا پایان تیر ماه

( 1316از :مرکم ملی خشکسالی و مدیریت ب ران)

یک (در مناطق م دودی بیش از  )1درجه ن سبت به میانگین بلندمدت

پیش بینی بارش:

در نیپه غربی و بخش های جنوبی کشور متپرکمخواهد شد .در شهریور

در مرداد و شاااهریور  1316تپرکم کاهش بارش بر روی حاشااایه

تقریبا ت پامی نواحی کشاااور کپتر از یک در جه افمایش د ما را تجر به

دریای خمر و شااپال غرب کشااور اساات .هپچنین بارش تابسااتانه در

خواهند کرد .در مهرماه گرمای هوا در نیپه شاااپالی تیدیل شاااده اما

جنوب شاارک کشااور کپتر از نرمال اساات .در شااکل  2پیش بینی

بخش های جنوبی تا  1درجه با افمایش دما مواجهاند .دمای آبان بهویژه

ناهنجاری بارش ماههای مرداد شهریور و مهر ن شان داده شده ا ست.

در نیپه جنوبی و بخش های شاارمی-در مقایسااه با نرمال تا  1.7درجه

انتظار میرود که بارش در ماههای آبان و آذر در سطح کشور نرمال و یا

بیش از نرمال خواهد بود .استان های ساحلی خمر و شپال غرب کشور

حتی بیش از آن باشد.

در آذر دمای متیادلی را تجربه میکنند در ساااایر نواحی کشاااور دما
متپایل به بیش از نرمال خواهد بود.

شایان توجه است که پیش بینی پذیری بارش فصل گرم ک شور از
سایر فصول کپتر است.
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شکل -2پیش بینی ناهنجاری
بارش
کشور.مرداد(باال-چپ) شهریور (باال
-راست) و مهر(پایین) .از

شکل .1پیش بینی ناهنجاری دمای هوا از دهه دوم مرداد تا دهه اول
شهریور(1316داده های پس پردازش شده )CFSv.2

CFSv.2

در شاااکل  3میانگین بارش ساااه ماهه آتی منتهی به مهر 1316
آورده شده است .هپانطور که مشاهده می شود در دوره یاد شده سامانه
های بار شی هنوز فیال ن شده اند و لذا بارش در نواحی شپالی و غربی
کشور متپایل به کپتر از نرمال می باشد.

شکل  .7پیش بینی نا هنجاری دما دردوره مرداد-شهریور-مهر 1316نسبت به
بلندمدت

شکل -3پیش بینی ناهنجاری بارش دوره مرداد-شهریور-مهر  1316نسبت به بلندمدت
(داده های پس پرداز شده ()CFSv2

پیش بینی دما:
افمایش دمای رخ داده در دو ماهه اخیر در ماه مرداد مدری تیدیل
شاااده اما هپچنان میانگین دما – به ویژه در مناطق غربی و جنوبی-
بیش از نرمال خواهد بود(شااکل .)1میانگین سااه ماهه دما مرداد لغایت
مهر  1316در شکل  7نشان داده شده است .مطابق شکل یاد شده دما
در اغلب نواحی تا  1.7درجه بیش از نرمال می باشااادم اما در برخی
نواحی م دود احتپال افمایش دما تا بیش از  2درجه سااالسااایوس نیم
وجود دارد.

توضیحات:
پیش بینی فصلی کشور درانتهای هفته اول هر ماه صادرمی شودم ص ت آن
برای سه ماهه اول حدود  59درصد است .تپامی نقشه ها بر مبنای ماههای
میالدی ترسین شده اند و در خبرنامه از نام میادل شپسی آنها استفاده شده
است(دی=ژانویه و  .). . .دوره آماری در نقشه های ماهانه 1192-2919می باشد.
با دریافت داده های جدید پیش بینی ها به روز شده و مپکن است کپی
تغییریابند .نقشههای تکپیلی در وب سایتهای سازمان هواشناسی کشور
پژوهشکده های املین شناسی و هواشناسی و مرکم ملی خشکسالی در دستر س
می باشند .در ص ورت کسب اطالعات جدید در فاصله بین صدور دو خبرنامه
توضی ات تکپیلی به صورت پیش آگاهی املیپی از طریق وب سایت های فوک
ارائه خواهد شد.
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