تحلیل پیش بیىی فصلی دیماٌ (تاریخ صذير)0411/01/5 :

بررسی وقطٍ َای پژيَطکذٌ اقلیم ضىاسی مطُذ يابستٍ بٍ سازمان ًَاضىاسی کطًر ،مذلُای جفت ضذٌ جً-
اقیاوًس ي پارامترَای ديرپیًوذی وطان می دَذ کٍ بتذریج ضرایط الویىای ضعیف بٍ فاز خىثی تبذیل خًاَذ ضذ
ي ديرپیًوذ اقیاوًس َىذ ویس در فاز خىثی باضذ ،از سًیی يضعیت ديقطبی مادن جًلیه ویس در فازَای  7ي  8پیص
بیىی می ضًد کٍ با بارضُای سىگیه در جىًب ي جىًبغرب کطًر َمراٌ است ي می تًاوذ در سطح استان ي بٍ يیژٌ
جىًب ضرق آن باعث بُبًد بارش ضًد.
دما:

 .0طی ویمٍ دی تا ویمٍ بُمه دمای ًَا حذيدا ( 1تا  0درجٍ )کمتراز ورمال خًاَذ بًد.
 .2از ویمٍ بُمه تا ویمٍ اسفىذ دما در محذيدٌ ورمال تا اوذکی کمتر از ورمال( حذيدا  1تا 1.5درجٍ) پیص بیىی می
ضًد.
 .3طی ویمٍ اسفىذ تا ویمٍ اردیبُطت دمای ًَا اوذکی بیطتر از ورمال( حذيدا  1تا 1.5درجٍ) بر آيرد می ضًد.
 .4وکتٍ ضایان تًجٍ ایه است کٍ در طی ایه مذت ديرٌ َای سرمای کًتاٌ مذت ي یخبىذان محتمل خًاَذ بًد.
بارش:

 .0طی ویمٍ دی تا ویمٍ بُمه بارش در سطح استان در محذيدٌ کمی بیص از ورمال تا بیص از ورمال برآيرد می ضًد.
 .2از ویمٍ بُمه تا ویمٍ اسفىذ بارش در محذيدٌ ورمال تا اوذکی بیص از ورمال(افسایص چطمگیر وخًاَذ بًد) برآيرد
می ضًد.
 .3طی ویمٍ اسفىذ تا ویمٍ فريردیه بارش اوذکی بیطتر از ورمال (بٍ يبژٌ جىًبطرق) بر آيرد می ضًد.
 .4از ویمٍ فريردیه تا ویمٍ اردیبُطت باروذگی در محذيدٌ ورمال تا اوذکی بیص از ورمال خًاَذ بًد.
بصًرت مختصر میتًان گفت کٍ مجمًع بارشُا در فصل زمستان تقریبا در محذيدٌ ورمال تا کمی بیش از ورمال برآيرد می
شًد ي زمستان وسبتا ورمال خًاَذ بًد.
ایه پیش بیىی َا بصًرت ماَاوٍ بريز رساوی شذٌ ي امکان تغییرات ي خطا در آن يجًد دارد .میسان صحت ایه پیش بیىی َا در
حذيد  61تا  71درصذ برآيرد می شًد.
ایه تحلیل بر اساس آخریه خريجی پیش بیىی فصلی کشًر کٍ بصًرت ماَاوٍ بريز رساوی می شًد وًشتٍ شذٌ است.

تهیه و صدور :گروه پیش بینی و صدور پیش آگاهی های جوی هواشناسی استان ایالم

