تحلیل پیش بینی فصلی مهر (تاریخ صدور)1400/7/3 :
بررسی نقشه های پژوهشکده اقلیم شناسی مشهد وابسته به سازمان هواشناسی کشور ،مدلهای
جفت شده جو -اقیانوس و پارامترهای دورپیوندی نشان می دهد که :
دما:
 .1طی مهر دمای هوا در محدوده نرمال تا اندکی بیش از نرمال( حدودا  05درجه) خواهد بود.
 .2طی آبان ماه نیز دما از نرمال خود بیشتر برآورد می شود و توسعه هوای گرم بیشتر است(حدودا
 0.5تا  1درجه)
 .3در آذر ماه نیز دمای هوا بیشتر از نرمال( حدودا  1درجه )بر آورد می شود .بطور کلی طی پاییز
پیش رو انتظار می رود که دمای هوا بیشتر از نرمال باشد و هوای به نسبت گرمی نسبت به بلندمدت
پاییز در سطح استان مستقر شود.
 .4در دی ماه پیش رو انتظار می رود دمای هوا نسبت به نرمال خود بیشتر باشد (دستکم  1درجه)
 .5نکته شایان توجه این است که در طی این مدت دوره های سرمای کوتاه مدت محتمل خواهد بود.

بارش:
 .1انتظار می رود طی مهر و آبان بارش در سطح استان از نرمال خود کمتر باشد .با توجه به اینکه در
مهرماه بارش نرمال یا بلند مدت قابل توجه نیست لذا کمبود بارش در آبان بیشتر جلب توجه
خواهد کرد.
 .2طی آذر ماه روند بهبود را در بارش شاهد خواهیم بود اما کماکان احتمال اینکه بارشها اندکی از
نرمال خود کمتر باشند وجود دارد.
 .3در دیماه نیز روند بهبود بارش که از آذر ماه رخ داده است تداوم خواهد داشت و انتظار داریم
بارشها به سمت نرمال میل کنند.
این پیش بینی ها بصورت ماهانه بروز رسانی شده و امکان تغییرات و خطا در آن وجود دارد .میزان
صحت این پیش بینی ها در حدود  70-60درصد برآورد می شود.
این تحلیل بر اساس خروجی پیش بینی فصلی کشور که بصورت ماهانه بروز رسانی می شود نوشته شده است
تهیه و صدور :گروه پیش بینی و صدور پیش آگاهی های جوی هواشناسی استان ایالم

