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 فصلی كشور بينیپيش 
 (1397 تیر 4صدور: تاریخ )

 

 

 خالصه:

های واقع در استثنای استان ه، ب3/4/1397 سال زراعی تابتدای ااز 

آن دریافت  های غربی که بارش نرمال تا بیش ازغرب و برخی استانشمال

 کشور، بارش غرب و جنوبجنوب در ها به ویژهاند، در سایر استانکرده

نسبت به سال گذشته و  یاینکه بارش بهار با. بوده استکمتر از نرمال 

بارش سال است، اما  داشتهدرصد افزایش  27و  36ترتیب  بلندمدت به

مدت مشابه سال گذشته کمتر از  درصد 26و  21به ترتیب کنون  تازراعی 

 .استو بلندمدت 

مقدار آن و  هتاخیر آغاز شدیب یبارش پاییز شود کهبینی میپیش     

  به ویژه در مناطق غربی ورتا بیش از آن در سطح کشر حد نرمال و د

 خشکسالی هواشناسی با فصل پاییز که انتظار داریم ا این شرایط. بباشد

نسبت پاییز  نیمه اول به دلیل پایین بودن سهم بارش نباشیم ولیمواجه 

منابع آب در آغاز  چندانی برافزایش تاثیر  این مجموع بارش ساالنه، به

 ادامههمچنان  آبشناسی شدید خشکسالی و خواهد داشتنسال آبی 

برای مدیریت تامین  تر رادقیق لزوم برنامه ریزی این واقعیت تلخ  یابد.می

ر دمطابق معمول . کندمی تررنگپرمصرف آب و انرژی در سطح کشور  و

 ،شرقجنوب-دریای خزر و جنوب های ساحلیاستانبه استثنای  تابستان 

و  خزرهای ساحلی دریای در استان بارش .سطح کشور نداریم  در یبارش

      در حد نرمال  خواهد بود.شرق جنوب-جنوبدر  موسمی آن نوع

با  ها تفاوت چندانیغالب استان در امسال تابستان هوا در میانگین دمای

 و شرقجنوب برای استانهای واقع درمیانگین بلند مدت ندارد و تنها 

 . خواهد بوداز نرمال  یشحدود یک درجه ب کشورشرق 

 

 وضعیت جاری:

های سیستان استان، تیر چهارم تا جاری از ابتدای سال زراعی

 ه بلوچستان، هرمزگان، کرمان، فارس و کهکیلویه و بویراحمد بو

 

 

 

 

کاهش بارش را  یندرصد، بیشتر 53و  56، 65، 65، 72ترتیب با 

مدت این در (. 1)شکلمتحمل شدنددر مقایسه با دوره مشابه بلندمدت 

کردستان به ترتیب با  ی و، آذربایجان شرقغربی آذربایجانهای استان

 اند.را داشتهبیشترین افزایش بارش  ،درصد 11و  25، 28

 
نسبت به مدت 3/4/97سال زراعی منتهی به م( )مبارش مجموع انحراف -1شکل

 )از: مرکز ملی خشکسالی و مدیریت بحران(مشابه بلندمدت 

 :بینی بارشپیش

های واقع استانبارش نرمال در  گرنشان بینی فصلیهای پیشمدل

 (.2)شکل  است کشور شرقجنوب-جنوبو سواحل خزر در 

 
نسبت به  1397در تابستان بینی ناهنجاری بارش کشور پیش -2شکل

 (CFSv.2پردازش شده های پس)دادهبلندمدت
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هار ماه تیر، مرداد، شهریور چبرای  انهبینی بارش به تفکیک ماهپیش

آغاز با  ،شودآورده شده است. همانطور که مشاهده می 3و مهر در شکل 

زاگرس  حاشیهدر  واقع هایدر استان و بویژهبارش در سطح کشور  پاییز

 .است نرمالمتمایل به بیش از 

 

  

  
 شهریورت(، راس-)باال مردادپ(، چ-)باالتیرانحراف بارش در  بندیهنهپ-3شکل

 1397راست( -)پایینمهرچپ( و -)پایین

 

 :بینی دماپیش

نشان تابستان فصل میانگین دمای کشور در ناهنجاری  4در شکل 

شرق در شرق و جنوب لیومحدوده نرمال داده شده است که عمدتا در 

  .خواهد بوددرجه بیش از نرمال  یکتا 

 
کشور نسبت به  1397تابستان  هوای بینی ناهنجاری دمایپیش-4شکل

 (CFSv.2پردازش شده های پس)دادهبلندمدت

 

 

یور و ناهنجاری دما در مقیاس ماهانه برای ماههای تیر، مرداد، شهر

 . شوددیده می 5در شکل  1397مهر 

 

  

  
رداد مچپ(، -)باالتیردت در از میانگین بلندم ی هواانحراف دما بندیهنهپ -5شکل

 1397راست(  -ایین)پ مهرچپ( و  -)پایین شهریورراست(، -)باال

 

 

 :توضیحات
شود، صحت آن برای بینی فصلی کشور در هفته اول هر ماه صادرمیپیش

های فصلی براساس تلفیق نتایج درصد است. نقشه 70سه ماهه اول حدود 
دلیل محدودیت به-های ماهانهشوند ولی نقشههای مختلف تهیه میمدل

د. نگردقط با استفاده از برونداد یک مدل تهیه میف -هادر دسترسی به داده
بینی حاصل از مجموع بینی فصلی با پیشلذا ممکن است نتایج پیش

-2010ها بینیهای ماهانه قدری متفاوت باشد. دوره نرمال پیشبینیپیش
 .است 1981

و سپس فصلی های ماه اول بینیبیشترین صحت به ترتیب متعلق به پیش
های میالدی ترسیم شده و در خبرنامه ها برمبنای ماهاست. تمامی نقشه

ریافت داز نام معادل شمسی آنها استفاده شده است)دی=ژانویه و ...(. با 
 ها به روز شده و ممکن است کمی تغییریابند.بینیداده های جدید، پیش

 

 راه شهید کالنتریپژوهشکده)مرکزملی( اقلیم شناسی، مشهد، بزرگآدرس: 

 051-33822203تلفن:

 www.cri.ac.irوب سایت:،       mashadmcc@gmail.comایمیل:

 

  https://gap.im/pishbinif رسان: پیام
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