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فصلی كشور بينی پيش 
 (1395 هْط 3: تاضید صسٍض)

 

 :خالصه

 2 زض سطح کطَض حسٍز 94-95هیاًگیي اضتفاع تاضش سال ظضاعی 

اًتظاض هی ضٍز هیاًگیي . زضصس ًسثت تِ زٍضُ آهاضی کاّص زاضتِ است

تاضش فصل پاییع سالجاضی  کوتط اظ هیاًگیي تلٌس هست تاضس کِ  

کاّص زض ًیوِ غطتی کطَض اظ ضست تیطتطی تطذَضزاض ذَاّس تَز اها 

زی، اضتفاع تاضش زض سطح کطَض تِ هیاًگیي تلٌسهست -زض هاّْای آشض

ذَز ًعزیک هی ضَز؛ تِ طَضیکِ هَجة هی گطزز تا تاضش فصل 

زض هجوَع اًتظاض هی ضٍز هیاًگیي .ظهستاى زض هحسٍزُ ًطهال تاضس

 هتوایل تِ کوتط اظ هیاًگیي تلٌس 1395تاضش ضص هاِّ زٍم سال 

تٌاتطایي صطفِ جَیی زض هصطف آب ٍ اًطغی ٍ تطًاهِ ضیعی . هست تاضس

 .تطای هَاجِْ تا کوثَز آب کاهال ضطٍضی هی تاضس

 :وضعیت جاری

تط اساؼ آهاض ثثت ضسُ ساظهاى َّاضٌاسی کطَض، علیطغن ایٌکِ  

 زضصس 17 ًسثت تِ تِ سال گصضتِ حسٍز 94-95تاضش سال ظضاعی 

 زضصس کاّص  2افعایص یافتِ است، اها ًسثت تِ زٍضُ تلٌس هست حسٍز 

تیطتطیي افعایص تاضش زض استاى ّای غطتی کطَض . ضا ًطاى هی زّس

 زضصس زض استاى ّای ایالم، کطهاًطاُ 43 ٍ 46، 63تِ تطتیة تِ همساض 

ٍ لطستاى ثثت ضس ٍ ّوچٌیي تیطتطیي کاّص تاضش ساالًِ زض استاى 

ّای یعز، سیستاى ٍ تلَچستاى ٍ ذطاساى جٌَتی تِ تطتیة تِ همساض 

 . زضصس ضخ زاز- 34ٍ - 38، - 44

 
  1394-95 سال SPEIپٌْْثٌسی ًوایِ ذطکسالی َّاضٌاسی - 1ضکل

 (ساظهاى َّاضٌاسی کطَض/ هطکع هلی ذطکسالی: اظ)

، تِ 94-95زض سال ظضاعی  SPEIتط اساؼ ًوایِ ذطکسالی 

استثٌای هٌاطك عوستا غطتی، سایط ترص ّای  کطَض زضگیط زضجات 

 .  زیسُ هی ضَز1هرتلف ذطکسالی تَزُ اًس کِ جعئیات آى زض ضکل

 :پیش بینی بارش

 تیٌْجاضی هثثت فطاض سطح هتَسط زضیا ٍ اضتفاع 2زض ضکل 

آٍضزُ ضسُ است کِ همساض آى تط  ( ّکتَپاسکال500)سطح هیاًی جَ 

 25 تا 20ضٍی فالت ایطاى تِ تطتیة تیي صفط تا یک ّکتَپاسکال ٍ 

غئَپتاًسیل هتط است کِ ًطاًگط کاّص ًسثی فعالیت ساهاًِ ّای 

 . آتاى هی تاضس-تاضضی زض زٍضُ هْط

  
ٍ اضتفاع سطح  (چپ)پیص تیٌی تیٌْجاضی فطاض سطح هتَسط زضیا-2ضکل 

 (CFS v.2: اظ) 1395آتاى -تطای زٍضُ هْط (ضاست)هیاًی جَ

تاضش فصل .  پیص تیٌی تاضش پاییع کطَض آٍضزُ ضس3زض ضکل 

زیطٌّگام ٍ هایل تِ کوتط اظ هیاًگیي تلٌسهست است؛ اها زض تاظُ ظهاًی 

زی، تا افعایص فعالیت ساهاًِ ّای جَی، تاضش تِ هیاًگیي تلٌس -آشض

تطذالف زٍ هاُ آغاظیي فصل پاییع، تاضش آشض هاُ . هست ًعزیک هی ضَز

 .زض هٌاطك غطتی تیص اظ ًطهال ذَاّس تَز

 
 ًسثت تِ هیاًگیي 1395پیص تیٌی تیٌْجاضی تاضش کطَض زض فصل پاییع -3ضکل 

 تلٌسهست
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 پیص تیٌی تاضش زٍ هاُ آغاظیي فصل پاییع ضا ًطاى هی زّس کِ  4ضکل 

  .ًطاًگط تاضش هایل تِ کوتط اظ هیاًگیي زض اغلة هٌاطك کطَض است

  
 1395 (ضاست)ٍ آتاى (چپ)پیص تیٌی ضسُ تطای هْط(م م)تیٌْجاضی تاضش. 4ضکل 

 .(تا حصف اضیثی CFS v.2:اظ)ًسثت تِ هیاًگیي تلٌس هست هسل

 

 پیش بینی دما

تا - 5/0تیي )زهای َّا زض فصل پاییع زض حس هیاًگیي تلٌس هست 

 زضجِ تیص اظ هیاًگیي تلٌس هست زض 5/1ٍ زض تطذی هٌاطك تا  (+5/0

 (. 5ضکل )ًَساى ذَاّس تَز

 
 . ًسثت تِ هیاًگیي تلٌسهست1395تیٌْجاضی زهای فصل پاییع. 5ضکل

 .(تا حصف اضیثی CFS v.2:اظ)

 

تِ .  هالحظِ هی ضَز6تیٌْجاضی زهای هاّْای هْط ٍ آتاى زض ضکل 

استثٌای ترص ّایی اظ هٌاطك ضطق ٍ جٌَب کطَض، هیاًگیي زهای 

 زضجِ سلسیَؼ تیص اظ هیاًگیي تلٌس 5/1 تا 5/0سایط ًَاحی تیي 

 .هست ذَاّس تَز کِ  افعایص آى زض آتاى تیص اظ هْط هاُ است

  
 ًسثت تِ هیاًگیي تلٌس 1395 (ضاست)ٍ آتاى  (چپ)تی ٌّجاضی زهای هْط. 6ضکل 

 .(تا حصف اضیثی CFS v.2:اظ)هست 

 

 

 شاخص دورپیوندی

 ًطاى اظ کاّص تیي ًین تا یک Nino 3-4ًوایِ اًسَ زض هٌطمِ 

زضجِ ای زهای سطح پٌِْ ّای آتی زض هٌطمِ الیاًَؼ آضام استَایی 

 . است کِ حاکی اظ تَسعِ الًیٌای ضعیف زض ازاهِ سال جاضی هی تاضس

 
 

 جمع بندی 
زض فصل پاییع آضایص الگَّای فطاض سطح هتَسط زضیا ٍ اضتفاع -

غئَپتاًسلی سطح هیاًی جَ تِ گًَِ ای ّستٌس کِ هاًعی تطای ًفَش 

 .ساهاًِ ّای تاضضی تط ضٍی فالت ایطاى ذَاّس تَز

زض زٍ هاُ آغاظیي پاییع تاضش ّا زض اغلة هٌاطك کطَض کوتط اظ - 

 ًطهال تَزُ ٍ کاّص تاضش زض هٌاطك غطتی هحسَؼ تط ذَاّس تَز، 

اظ اًتْای آشض تا زی هاُ تا عمة ًطیٌی پطاضتفاع جٌة حاضُ ای، - 

 هیاًگیي اضتفاع تاضش کطَض زض حس ًطهال  تا تیص اظ ًطهال ذَاّس ضس،

زض اتتسای پاییع تیٌْجاضی زهای کطَض زض حسٍز کوتط اظ یک - 

 . زضجِ  افعایص هی یاتس1.5زضجِ اها زض ازاهِ تا 

 

 

 : توضیح
پیص تیٌی فصلی کطَض زضاًتْای ّفتِ اٍل ّط هاُ صازضهی ضَز؛ 

هاّْای هیالزی .  زضصس است70صحت آى تطای سِ هاِّ اٍل حسٍز 
-2010تِ ضوسی تیاى ضسُ اًس ٍ زٍضُ آهاضی زض ًمطِ ّای هاّاًِ

تا زضیافت زازُ ّای جسیس، پیص تیٌی ّا تِ ضٍظ ضسُ .  هی تاضس1982
ًمطْْای تکویلی زض ٍب سایتْای ساظهاى . ٍ هوکي است تغییطیاتٌس

َّاضٌاسی کطَض، پػٍّطکسُ ّای اللین ضٌاسی ٍ َّاضٌاسی ٍ هطکع 
 . هلی ذطکسالی زض زستط ؼ هی تاضٌس
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