وزارت راه و شهرسازی
سازمان هواشناسی کشور
اداره کل هواشناسی گیالن

پیش بینی

اقلیمی(تاریخ صدور  :اردیبهشت )1398

تیش  ،1398متًسط تارش سٍ ماٍَ استان ،در حد ورمال ي یا تا حدی تاالتر از
ورمال ٍ دس بؼضی هٌاعك حَضِ آبشیض سٍدخاًِ سفیذ سٍد بیص اص ًشهال پیص بیٌی
هی ضَد با ایي تَضیح کِ بٌظش هی سسذ ،ایي افضایص باسش بیطتش هشبَط بِ
اسدیبْطت هاُ باضذ  .الصم بزکش است کِ ًمطِ ّای صیش بصَست هیاًگیي ٍ بشای دٍسُ
سِ هاُ ُ تْیِ ضذُ اًذ (.ضكلّ )1وچٌیي بٌظش هی سسذ متًسط دمای ًَ ا دس
استاى ٍ ًیض بخص ّایی اص حَضِ آبشیض سفیذ سٍد (ًظیش صًجاى ٍ لضٍ یي) ًیض در حد
ورمال ي یا  0.5تا  1درجٍ تاالتر از ورمال پیص بیٌی هی ضَد( .ضكل )2همادیش
ًشهال باسش ٍ دها بشای ًَاحی هختلف استاى دس جذٍل  ،1آٍسدُ ضذُ است.

بشسسی خشٍجی هشاکض اللیم ی خاسجی ًیض تا حذی تاییذ کٌٌذُ هَاسد رکش
ضذُ است ٍ اًتظاس هی سٍد باسش بیص اص ًشهال ٍ دها دس حذ ًشهال ٍ یا
بغَس جضئی بیص اص ًشهال باضذ(.ضكل )3با تَجِ بِ بشسسی الگَی ّای
کَتاُ ٍ بلٌذ هذت جَی ٍ ًیض پیص بیٌی باسش ٍ دها ًشهال ٍ یا باالتش  ،تىظر
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کماکان طی اردیثُشت َم الگًی غالة تاشد اما تا اوتقال تٍ ماٌ َای
خرداد ي تیر  ،تارودگی کمتر شدٌ ي دمای ًَا تتدریج ي تا حدی (0.5
تا  1درجٍ) تاالتر از ورمال تاشد  .ایه مًضًع می تًاود از مىظر آب ي
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کشايرزی اَمیت يیژٌ ای داشتٍ تاشد.

ضكل .3پیص بیٌی دها (سوت چپ) ٍ باسش (سوت ساست) عی هاُ ّای هِ لغایت جَالی 2019
(هٌبغ  :هَسسِ تحكیلات اللیم ٍ جاهؼِ ایاالت هتحذُ آهشیکا – آٍسیل )2019

جديل .1میاوگیه تلىد مدت دما ي تارش )ورمال)
تیش

اسدیبْطت

خشداد

اص آًجا کِ ػَاهل تاثیشگزاس بش پیص بیٌی ّای اللیوی بسیاس هتٌَع هی باضٌذ ٍ
فاکتَسّای هتؼذدی(ًظیش دهای سغح آب دسیاّا ٍ الیاًَسْا ،بیالى تابص خَسضیذی
ٍ هیضاى گشهای دسیافتی تَسظ صهیيٍ ،لَع پذیذُ ّای بضسگ همیاس ًظیش الٌیٌَ ٍ
الًیٌاٍ ،لَع آتطفطاًْا ٍ آتص سَصی ٍسیع جٌگلْا دس ًماط هختلف دًیا ٍ  ) . . .بش
آى هَثش است کِ گاّی دسًظش گشفتي تواهی ػَاهل هوكي ًیست  ،بٌابش اظْاسًظش
هتخصصیي اهش ،دسصذ ٍلَع پیص بیٌی ّای اللیوی بشای سِ هاِّ آیٌذُ حذٍد 70
دسصذ هی باضذ .

آدسس تاسًوای اداسُ کل َّاضٌاسی گیالى www.gilmet.ir :

ضكل .1پیص بیٌی باسش (هٌبغ  :هشکض هلی اللین ضٌاسی -تاسیخ صذٍس 2 :اسدیبْطت )1398

ضكل .2پیص بیٌی دها (هٌبغ  :هشکض هلی اللین ضٌاسی -تاسیخ صذٍس 2 :اسدیبْطت )1398

آدسس  :خیاباى هؼلن – خیاباى َّاضٌاسی– اداسُ کل َّاضٌاسی گیالى .تلفي گَیا َّاضٌاسی134 :

بش اساس آخشیي خشٍجی هشاکض پیص بیٌی ا للیوی ،عی هاُ ّای اسدیبْطت لغایت

کواکاى بش اساس آخشیي گضاسش ساصهاى جْاًی َّاضٌاسی (فَسیِ  ،)2019ضاخص
ّای الیاًَسی (بَیژُ دهای سغح آب ) ًطاى دٌّذُ ضشایظ ٍلَع پذیذُ الٌیٌَ ضؼیف
دس دس هٌغمِ حاسُ ای الیاًَس آسام هی باضذ  .بیطتش هذل ّا ی اللیوی ًیض پیص بیٌی
هی کٌٌذ کِ عی سِ هاُ آیٌذُ  ،دهای سغح آب الیاًَس دس سغح الٌیٌَ ضؼیف
(کوتش اص همادیش آستاًِ ) بالی هی هاًذ ٍ ضایذ بِ سوت ضشایظ خٌثی گشایص داضتِ
باضذ .ایي پذیذُ کِ دس هٌاعك حاسُ ای الیاًَس آسام اتفاق هی افتذ ،هی تَاًذ دس
همیاس بضسگ بش سٍی دیگش ضاخص ّای دٍس پیًَذی ًظیش ... ٍ AO ،MJO ،NAO
تاثیشگزاس باضذ ٍ دس ًْایت آب ٍ َّای کل کشُ صهیي تاثیشگزاس باضذ ٍ تاثیشات هٌغمِ
ای (بش کویت ّای دها ٍ باسش ) سا ًیض ضاهل ضَد  .آًچِ کِ بٌظش هی سسذ ،فؼال
ًَساًات ضذیذ دس ضاخص  ENSOدیذُ ًوی ضَد .

