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پیش بینی

اقلیمی(تاریخ صدور  :شهریور )1398

شْریَر لغایت  15آذر  ،)1398هتَسط بارش استاى ،در حد ًرهال (در بعضی
هٌاطق استاى حدٍد  10تا  20درصد کوتر از ًرهال) ٍ دس استاى ّای حَضِ آتشیض
سٍدخاًِ سفیذ سٍد تاسش دس حذ ًشهال پیص تیٌی هی ضَد  .دس ػیي حال دس تاصُ
کَتاُ تش (یک هاِّ ) هوکي است دس تؼضی ًماط (ًظیش ًَاحی غشتی استاى ) همذاس
تاسش تیص اص ًشهال تاضذ  .الصم تزکش است کِ ًمطِ ّای صیش تصَست هیاًگیي ٍ تشای

دٍسُ سِ هاُ ُ تْیِ ضذُ اًذ (.ضکلّ )1وچٌیي تٌظش هی سسذ هتَسط دهای َّ ا
استاى در حد ًرهال ٍ یا در بعضی هاُ ّا بطَر جسئی بیش از ًرهال ٍ دس حَضِ
آتشیض سفیذ سٍد ًیض  0.5تا  1درجِ باالتر از ًرهال پیص تیٌی هی ضَد (.ضکل)2
همادیش ًشهال تاسش ٍ دها تشای ًَاحی هختلف استاى دس جذٍل  ،1آٍسدُ ضذُ است .

جدٍل .1هیاًگیي بلٌد هدت دها ٍ بارش )ًرهال)
آتاى

ضکل .3پیص تیٌی دها (سوت چپ) ٍ تاسش (سوت ساست) عی هاُ ّای سپتاهثش لغایت
ًَاهثش ( 2019هٌثغ :هَسسِ تحكیلات اللیم ٍ جاهؼِ ایاالت هتحذُ آهشیکا – آگَست )2019

تشسسی خشٍجی هشاکض اللیم ی خاسجی ًیض تا حذی تاییذ کٌٌذُ هَاسد رکش
ضذُ است ٍ اًتظاس هی سٍد باسش دس ًَاحی جٌَتی خضس دس تؼضی اص هاُ
ّا  ،تیص اص ًشهال تاضذ  .اص سَی دیگش تٌظش هی سسذ دها عی سِ هاُ
آیٌذُ دس حذ ًشهال ٍ تا حذی تیص اص ًشهال تاضذ(.ضکل)3
تا تَجِ ًحَُ فؼالیت الگَی ّای کَتاُ ٍ تلٌذ هذت جَی  ،بٌظر هی رسد
طی پاییس شرایط برای فعالیت ساهاًِ ّای جَی کن فشار ،جریاًات جٌَبی ٍ
ٍزش باد گرم هْیا باشد.
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هٌجیل

اص آًجا کِ ػَاهل تاثیشگزاس تش پیص تیٌی ّای اللیوی تسیاس هتٌَع هی تاضٌذ ٍ
فاکتَسّای هتؼذدی(ًظیش دهای سغح آب دسیاّا ٍ الیاًَسْا ،تیالى تاتص خَسضیذی
ٍ هیضاى گشهای دسیافتی تَسظ صهیيٍ ،لَع پذیذُ ّای تضسگ همیاس ًظیش الٌیٌَ ٍ
الًیٌاٍ ،لَع آتطفطاًْا ٍ آتص سَصی ٍسیع جٌگلْا دس ًماط هختلف دًیا ٍ  ) . . .تش
آى هَثش است کِ گاّی دسًظش گشفتي تواهی ػَاهل هوکي ًیست  ،تٌاتش اظْاسًظش
هتخصصیي اهش ،دسصذ ٍلَع پیص تیٌی ّای اللیوی تشای سِ هاِّ آیٌذُ حذٍد 70
دسصذ هی تاضذ .

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

ضکل .1پیص تیٌی تاسش (هٌثغ  :هشکض هلی اللین ضٌاسی -تاسیخ صذٍس 1 :ضْشیَس )1398

ضکل .2پیص تیٌی دها (هٌثغ  :هشکض هلی اللین ضٌاسی -تاسیخ صذٍس 1 :ضْشیَس )1398

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

تش اساس آخشیي خشٍجی هشاکض پیص تیٌی ا للیوی ،طی سِ هاُ آیٌدُ (15

آخشیي گضاسش ساصهاى جْاًی َّاضٌاسی (هِ  )2019تیاًگش آى است کِ تش اساس
خشٍجی هذل ّای پیص تیٌی ٍ ًیض تحلیل کاسضٌاساىٍ ،لَع الٌیٌَ لَی دس سال
 2019غیشهحتول است اها الٌیٌَ ضؼیف تا پایاى سال اداهِ خَاّذ داضت  .دهای
سغح آب دس ًَاحی حاسُ ای الیاًَس آسام دس حذ الٌیٌَ ضؼیف هی تاضذ ایي پذیذُ
کِ دس هٌاعك حاسُ ای الیاًَس آسام اتفاق هی افتذ ،هی تَاًذ دس همیاس تضسگ تش سٍی
دیگش ضاخص ّای دٍس پیًَذی ًظیش  ... ٍ AO ،MJO ،NAOتاثیشگزاس تاضذ ٍ دس
ًْایت آب ٍ َّای کل کشُ صهیي تاثیشگزاس تاضذ ٍ تاثیشات هٌغمِ ای (تش کویت ّای
دها ٍ تاسش ) سا ًیض ضاهل ضَد ّ .وچٌیي تاثیش هاًسَى ٍ ،فاص ضؼیف هثثت دٍ لغثی
الیاًَس ٌّذ ًیض تٌظش هی سسذ سثة ًشهال تَدى تاسش ّا دس سغح کطَس ضَد .

