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پیش بینی بلند مدت (فصلی)

(تاریخ صدور  :دی )8931

لغایت اسفىد) ،متًسط بارش استان ،کمتر از ورمال (در بعضی مىاطق استان
حديد  20درصد کمتر از ورمال) ٍ دس تؼضی اص استاى ّای حَضِ آتشیض سٍدخاًِ
سفیذسٍد ّن کوتش اص ًشهال پیص تیٌی هی ضَد .تٌظش هی سسذ کاّص تاسش دس ًیوِ
اٍل صهستاى هحسَع تَدُ ٍ دس تؼضی استاى ّای غشتی کطَس ًیض پیص تیٌی هی
ضَد .الصم تزکش است کِ ًقطِ ّای صیش تصَست هیاًگیي ٍ تشای دٍسُ سِ هاِّ تْیِ
ضذُ اًذ(ضکلّ .)0وچٌیي تٌظش هی سسذ متًسط دمای ًَا در استاى عی سِ هاُ
آیٌذُ(تَیظُ عی هاُ ّای دی ٍ تْوي) حديد  0/5تا  1/5درجٍ باالتر از ورمال
تاضذ کِ ایي ضشایظ تشای حًضٍ آبریس سفیدريد ًیض پیص تیٌی هی ضَد(ضکل.)9

آخشیي گضاسش ساصهاى جْاًی َّاضٌاسی (ًَاهثش  )9102تیاًگش آى است کِ عی هاُ
ّای دساهثش ( ٍ )9102سِ هاِّ اٍل  ،9191ضاخص  ENSOدس حالت ًشهال پیص
تیٌی ضذُ ٍ احتوال ٍقَع آى سا حذٍد  56دسصذ تخویي صدُ اًذ .دس حالیکِ ٍقَع
پذیذُ الٌیٌَ ٍ الًیٌا تا احتوال ٍقَع تتشتیة  6 ٍ 01دسصذ ،تسیاس غیشهحتول پیص
تیٌی ضذُ اًذ .تٌاتشایي تٌظش ًوی سسذ کِ ضاخص الٌیٌَ تاثیشات ضذیذ آب ٍ َّایی
ایجاد ًوایذ ّ .وچٌیي تٌظش هی سسذ تا تَجِ تِ الگَّای جَی حاکن ،عی سِ هاُ
آیٌذُ دهای سغح آب دس حَضِ دسیای خضس ًیض دس حذ ًشهال ٍ یا دس تخص ّایی اص
آى (ًَاحی جٌَتی ٍ هیاًی) تیص اص ًشهال تاضذ.

هقادیش ًشهال تاسش ٍ دها تشای ًَاحی هختلف استاى دس جذٍل ( )0آٍسدُ ضذُ است.
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تشسسی خشٍجی هشاکض اقلیوی خاسجی ًیض تاییذ کٌٌذُ هَاسد رکش ضذُ است ٍ اًتظاس
هی سٍد تاسش دس ًَاحی جٌَتی دسیای خضس (اختصاصا استاى گیالى) عی سِ هاُ
آیٌذًُ ،شهال یا کوتش اص ًشهال تاضذ .اص سَی دیگش دهای َّا دس عی ایي هذت تیص
اص ًشهال پیص تیٌی ضذُ است(.ضکل)0

تا تَجِ ًحَُ فؼالیت الگَی ّای کَتاُ ٍ تلٌذ هذت جَی  ،بىظر می رسد
طی دي تا سٍ ماٌ آیىدٌ ضرایط برای افسایص فراياوی باد گرم مُیا ضًد ي
ساماوٍ َای جًی خیلی سرد ي بارضی وفًذ ي فعالیت چىداوی در مىطقٍ
وداضتٍ باضىد ي دامىٍ فعالیت آوُا کاستٍ ضًد .بعبارت دیگر ،بىظر می رسد
ویمٍ ايل زمستان با ضرایط جًی غالبا پایدار َمراٌ باضد.

اص آًجا کِ ػَاهل تاثیشگزاس تش پیص تیٌی ّای اقلیوی تسیاس هتٌَع هی تاضٌذ ٍ
فاکتَسّای هتؼذدی(ًظیش دهای سغح آب دسیاّا ٍ اقیاًَسْا ،تیالى تاتص خَسضیذی
ٍ هیضاى گشهای دسیافتی تَسظ صهیيٍ ،قَع پذیذُ ّای تضسگ هقیاع ًظیش الٌیٌَ ٍ
الًیٌاٍ ،قَع آتطفطاًْا ٍ آتص سَصی ٍسیغ جٌگلْا دس ًقاط هختلف دًیا ٍ  ) . . .تش
آى هَثش است کِ گاّی دسًظش گشفتي تواهی ػَاهل هوکي ًیست  ،تٌاتش اظْاسًظش
هتخصصیي اهش ،دسصذ ٍقَع پیص تیٌی ّای اقلیوی تشای سِ هاِّ آیٌذُ حذٍد 91
دسصذ هی تاضذ.
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ضکل .0پیص تیٌی دها (سوت چپ) ٍ تاسش (سوت ساست) عی هاُ ّای طاًَیِ  9191لغایت
هاسع ( 9191هٌثغ 3هَسسِ تحقیقات اقلین ٍ جاهؼِ ایاالت هتحذُ آهشیکا– دساهثش )9102
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تش اساع آخشیي خشٍجی هشاکض پیص تیٌی اقلیوی طی سٍ ماٌ آیىدٌ (دی

