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بسمه تعالی
پیش بینی فصلی
تاریخ تهیه 4 :اسفند 1931
در برخی مناطق کشور ،نابهنجاری بارش حدود یک ماه گذشته ،موجب شد تا استان های واقع در جنوب و
جنوب شرق کشور از جمله سیستان و بلوچستان ،فارس ،خراسان جنوبی ،یزد و هرمزگان در فاصله کمتر از یک ماه
حدود یک سوم بارش سال زراعی را دریافت کنند .این وضعیت مشخصه غالب اقلیم حال و آینده کشور است که نه
تنها موجب عدم تامین منابع آبهای زیرزمینی می شود بلکه می تواند با ایجاد سیالب ،باعث تلفات جانی و خسارت به
تاسیسات زیربنایی کشور شود.
از ابتدای مهر تا پایان بهمن ماه  ،7931در استان البرز  9.103میلیمتر بارش دریافت شده است که نسبت به
بلندمدت 7.509 ،میلیمتر معادل  5.07درصد افزایش نشان می دهد .این شرایط در حالی ست که در کل کشور در
همین دوره زمانی (اول مهر تا پایان بهمن ماه)  9.03درصد افزایش بارش نسبت به بلندمدت به ثبت رسید .میزان
بارش دریافتی به تفکیک شهرستان ،مقایسه با بلندمدت و در کل کشور در نمودارهای زیر دیده می شود.
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مطابق نمودارهای فوق ،از ابتدای سال زراعی جاری تا کنون میانگین بارش کشور  9.03درصد نسبت به بازه
زمانی مشابه بلندمدت افزایش یافته است .این شرایط در استان البرز نیز با افزایش بارش نسبت به بلندمدت دیده می
شود .علیرغم افزایش بارش کشور تاکنون ،اغلب استان های واقع در جنوب و جنوب شرق کشور تا پایان دی ماه با
کاهش بارش بین  ..تا  55درصدی مواجه بوده اند .چنین شرایطی نشان از افزایش روند آشفتگی های اقلیمی کشور
به ویژه در خصوص متغیر بارش می باشد که انتظار می رود در شرایط گرمایش جهانی موجود ،کم و بیش تداوم
داشته باشد .این شرایط نیازمند برنامه ریزی برای کاهش پیامدهای سوء تغییر اقلیم و سازگاری با آن در کشور است.

تحلیل پیش بینی فصلی کل کشور
در نقشه های پیش بینی سطح میانی جو (تراز  5..هکتو پاسکال) در دوره سه ماهه اسفند  7931تا اردیبهشت
 ،7935کاهش ارتفاع تا  ..ژئوپتانسیل متر نسبت به میانگین بلندمدت مشاهده می شود که نشان دهنده شرایط به
نسبت مناسب برای وقوع بارش در محدوده نرمال تا بیش از نرمال به ویژه در نیمه شمالی کشور ،در بازه زمانی
یادشده خواهد شد .دمای هوای کشور به طور متوسط ،در دوره اسفند  7931تا اردیبهشت  7935در محدود نرمال
خواهد بود.

پیش بینی بارش در استان البرز
در شکل شماره  ،7پیشبینی انحراف بارش نسبت به میانگین بلندمدت به ترتیب در ماه های اسفند  7931و
فروردین و اردیبهشت  7935دیده می شود .در پایان نیز پیش بینی متوسط تغییرات بارش سه ماهه با واحد میلیمتر
دیده می شود.
براساس این شکل ،بارش اسفند ماه در استان البرز بیش از نرمال بوده که در نیمه جنوبی استان  5تا  7.میلیمتر
بیشتز از بلندمدت و در نیمه شمالی آن 7. ،تا  ..میلیمتر بیشتر خواهد بود .در فروردین  ،7935بارش در کل استان
نرمال پیش بینی شده و در اردیبهشت ماه مجددا شرایط پر براشی نسبت به نرمال حاکم می شود .در اردیبهشت ماه نیز
در بخش های جنوبی  5تا  7.میلیمتر افزایش و در نیمه شمالی  7.تا  ..میلیتر افزایش بارش نسبت به نرمال مورد
انتظار است.
در مجموع سه ماهه پیش رو (ابتدای اسفند  7931تا پایان اردیبهشت  )7935که در شکل شماره  7در قسمت
پایین و سمت راست مالحظه می شود ،پیش بینی می شود شرایط بارشی نرمال و بیش از نرمال بر منطقه حاکم بوده
که شرایط پر بارشی تا میزان حداکثر  ..میلیمتر در استان به همراه خواهد داشت.
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شکل  :1پیشبینی انحراف بارش نسبت به میانگین بلندمدت (میلیمتر)
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پیش بینی دما در استان البرز
در شکل شماره  .پیشبینی انحراف تغییرات دمای هوا نسبت به میانگین بلندمدت در ماه های اسفند  7931و
فروردین و اردیبهشت  7935دیده می شود .در اسفند  ،7931میانگین دمای نرمال در کل استان ،در فروردین ماه
افزایش دمای  .05تا  7درجه ای در بخش های غربی و در سایر مناطق ،شرایط نرمال پیش بینی می شود .در
اردیبهشت ماه نیز شرایط نرمال در پیش است .براین اساس ،متوسط دمای سه ماهه پیش روی استان در حد نرمال
خواهد بود.

شکل  :2پیشبینی انحراف دمای هوا نسبت به میانگین بلندمدت
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سازمان هواشناسی کشور
سال حمایت از کاالی اریانی
الگوهای همدیدی:

نابهنجاری الگوی ارتفاع ژئوپتانسیلی سطح میانی جو در شکل  9نشان داده شده است .الگوی سطح  5..میلی
باری جو در دوره سه ماهه اسفند  31تا اردیبهشت  7935نشان از کاهش ارتفاع تا  ..ژئوپتانسیل متر نسبت به میانگین
بلندمدت است که چنین شرایطی می تواند با فعالیت نزدیک به نرمال سامانه های بارشی بر روی فالت ایران همراه
باشد و دمای هوا نیز قدری تعدیل شود.

شکل -9الگوی ارتفاع ژئوپتانسیلی سطح میانی جو برای دوره اسفند  31تا اردیبهشت 1931
(محدوده کشور ایران با خط چین آبی دیده می شود)
مقادیر بلندمدت دما و بارش ایستگاه هواشناسی همدیدی کرج
ماه
دمای بلندمدت
(درجه سلسیوس)
بارش بلندمدت
(میلیمتر)
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پیش بینی فصلی کشور که در هفته اول هر ماه صادرمی شود ،صحت آن برای سه ماهه اول حدود  12درصد
است .نقشه های ماهانه و فصلی استفاده شده در خبرنامه ،حاصل پس پردازش آماری برونداد مدل

CFSv.2

هستند و دوره نرمال پیش بینی ها ،دوره  1311-2212می باشد .با دریافت داده های جدید ،پیش بینی ها به
روز شده و ممکن است کمی تغییریابند.
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