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 فصلی كشور بينیپيش  
 (9316 اردیبهشت 2صدور: تاریخ )

 

 خالصه:

بارش  دو منطقه  وجود   -غرب هرمزگان  -مرکز و غرب کرمان )پر 

 ستتتار زرا   در (خوزستتت ان -)کهکیلویه بویراحمدکم بارش و فارس( 

بارش   ایران در جنوب و جنوب غرب جاری  ناهم ن   ، دارد ، نشتتتان از 

 و بوده و خواهد بود کشور    بیش ر مناطق  موضو   که مشخصه  اقلیم   

 . واقعی   گریز ناپذیر در وصف منابع آب بسیار محدود ایران است

شور    مطابق پیش بین  ماهانه مدر های اقلیم ،  شمال  ک در نوار 

بوده در  از دهه دوم اردیبهشتتت تا دهه اور خرداد، بارش کم ر از نرمار

شتتتده    نواح  غرب  بیش از نرمار خواهد بود. در دوره یاد   در حالیکه   

سن ین در غرب  شمار غرب  امکان وقوع بارش  شور   و  با . وجود داردک

توجه به افزایش رطوبت، امکان طغیان برخ  آفات و امراض گیاه  در         

در ستته ماه آت  بارش در ستتواح  مناطق پرباران دور از ان ظار نیستتت. 

شور  کم ر از نرمار، در غرب گرایش به (آن شرق )به ویژه مرکز و خزر  ک

کم ر از نرمار م مای  به م مای  به بیش از نرمار و در شتتترق کشتتتور 

هد بود.   مه           خوا ما در ادا مار، ا ماه آت  کم ر از نر یک  مای  یان ین د م

 بیش از نرمار خواهد شد.حدود نیم درجه 

 وضعیت جاری:

 9316ان های فروردین ماه تا کشتتتور ستتتار زرا   میان ین بارش 

 . (9بوده است )شک درصد کم ر از نرمار  4حدود 

 
نسبت به  9/2/16انحراف مجموع بارش سار زرا   جاری من ه  به  -9شک 

 )از: مرکز مل  خشکسال  و مدیریت بحران( مدت مشابه در بلندمدت 

بیشتت رین افزایش بارش در استت ان های هرمزگان، کرمان، فارس،  

 درصد افزایش نسبت به نرمار بوده  22قم، مرکزی و همدان با بیش از 

 

و در مقاب  استتت ان های یزد، خوزستتت ان، که یلویه و بویراحمد،         

شمال  با بیش از        سان  سان جنوب ، البرز و خرا صفهان، خرا صد   22ا در

 اند.   کاهش بارش مواجه بوده

 :پیش بینی بارش

بازه زمان  دهه دوم اردیبهشتتتت تا دهه اور خرداد       میان ین   ،در 

و مرکز نرمار تا    کم ر از نرمار، غرب  م مای  به    بارش در نوار شتتتمال    

مار پیش بین  م        حدود نر مار و در ستتتتایر نواح  در  بیش از نر

ور کش در مقیاس هف   ، ان ظار م  رود میان ین بارش . (2)شک   شود 

پایان  اردیبهشتتتت     بیش از  -به ویژه نواح  غرب و مرکز -در دو هف ه 

ای ستتتن ین در نواح  ه نرمار باشتتتد، به طوریکه اح مار وقوع بارش

 یادشده وجود دارد. 

 
 خردادتا دهه اور اردیبهشت دوم  دههپیش بین  ناهنجاری بارش از -2شک  

 (CFSv.2)داده های پس پردازش شده 9316

 
نسبت به تیر -اددخر-اردیبهشت ط بارش  هنجارینا پیش بین -3شک                

 میان ین بلندمدت
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در مقیاس فصل ، میان ین بارش کشور در دوره اردیبهشت تا تیر 

اس انهای در حدود نرمار خواهد بود؛ در دوره یاد شده بارش در  9316

 (.3شود. )شک خزر م مای  به کم ر از نرمار پیش بین  م  حاشیه 

 :پیش بینی دما

بازه زمان  دهه دوم اردیبهشتتتت تا دهه اور خرداد       میان ین   ،در 

شور  هوایدمای  شمال     به ک شرق  و  حدود نیم درجه ، ویژه در نواح  

شود  شک   کم ر از نرمار پیش بین  م    ماههایادامه و در ، اما در (4)

هد         مار خوا جه بیش از نر یک در حدود  . در مجموع دبوخرداد و تیر 

در حد نرمار تا یک درجه بیش از  یندهآسه ماه   ط  هوامیان ین دمای 

 (. 5د)شک  وم  شپیش بین   آن

 
اردیبهشت تا دهه اور خرداد دوم از دهه  هوای دماپیش بین  ناهنجاری . 4شک 

 (CFSv.2)داده های پس پردازش شده 9316

 
نسبت  9316تیر -خرداد-اردیبهشت ط هوا  یدماهنجاری  ناپیش بین  . 5ک  ش      

 به میان ین بلندمدت

 نمایه های دورپیوندی:

  پایانرا تا ده انستتتو پدی حالتفصتتتل  اغلب مدر های پیش بین  

ضعیف  تا  خنث فاز سار جاری بین   پاییز کنند  پیش بین  م النینوی 

شت   مهم صورت تاثیر  اینکه در  شور نخواهد دا ه هف در دو  .بر بارش ک

شت    وهف ه دوم )آینده  قرار  8و  7های فازدر  MJOنمایه  (،سوم اردیبه

 ،در بخش های غرب به ویژه افزایش بارش  می واند ستتتببکه داشتتت ه 

 (.6)شک   شودکشور غرب  جنوب  و جنوب

 
( ط  هف ه دوم و سوم OLRتابش طور موج بلند )ناهنجاری . پیش بین  6شک 

 (GEFS)از مدر 9316اردیبهشت 

  در یک ماه آتیکشور هفته ای بارش  ناهنجاری

 غربشمار، به ویژه در از نرمار کم ر (اردیبهشت 4-92)اورهف ه 

 و غرب

  و مرکزدر غرب بیش ازنرمار  (اردیبهشت99-97)ومدهف ه 

 در غرب بیش ازنرمار  (اردیبهشت98-24)هف ه سوم

 در غرب و مرکز بیش ازنرمار  اردیبهشت(25-39)هف ه چهارم

 

 

 :اتتوضیح 
پیش بین  فصل  کشور دران های هف ه اور هر ماه صادرم  شود؛ صحت آن  

تمام  نقشه ها بر مبنای ماههای درصد است.  72برای سه ماهه اور حدود 
شده آنها اس فاده شمس  میالدی ترسیم شده اند و در خبرنامه از نام معادر 

م  باشد.  9182-2292دوره آماری در نقشه های ماهانه .)دی=ژانویه و . . .(ستا
کم  با دریافت داده های جدید، پیش بین  ها به روز شده و ممکن است 

های سازمان هواشناس  کشور، های تکمیل  در وب سایتتغییریابند. نقشه
پژوهشکده های اقلیم شناس  و هواشناس  و مرکز مل  خشکسال  در دس ر س 

ورت کسب اطال ات جدید در فاصله بین صدور دو  خبرنامه، در صم  باشند. 
توضیحات تکمیل  به صورت پیش آگاه  اقلیم  از طریق وب سایت های فوق 

 ارائه خواهد شد. 

 پژوهشکده)مرکزمل ( اقلیم شناس ، مشهد، بزرگراه شهید کالن ریآدرس: 

    259-33822223تلفن:
 www.cri.ac.irوب سایت:؛           mashadmcc@gmail.comایمی : 

 (8)4-929 خبرنامه پیش بین  فصل  شماره
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