پيش بينی فصلی كشور
(تاریخ صدور 28 :اسفند )1396

اردبیل ،آذربایجان رر

خالصه:

و اسیتان

به استثنای استانهای اردبیل ،آذربایجانهای غربی و ریر

بی

و غرب بارش به ترتیی  25 ،28و  5درصید

از نرمال برده است و بارش در سایر استانها کمتر از نرمال است.

گلستان ،بارش سال زراع جاری در سایر اسیتانهای کشیرر تیا تیاریخ
بیارش در

 1396/12/27کمتر از نرمال است .هر چند میانگین کیاه

سطح کشرر نسبت به نرمال 45 ،درصد است ،اما استانهای کرمان (با
 80درصد کاه ) ،سیستان و بلرچستان ( 78درصد) ،خراسان جنیرب
و اصفهان ( 69درصد) و یزد با  68درصد ،بیشترین کاه

بیارش را در

بین استانهای کشرر نسبت به میانگین بلندمدت دارتهاند.
در فروردین  ،1397میانگین بارش – به ویژه در غیر و بش هیای از
رمال کشرر -کمتر از نرمال خراهد بیرد و دمیای هیرا افیزای

نسیبتا

ردیدی خراهد دارت ،به نحری اغلی منیا ک کشیرر افیزای

دمیای

حدا ل  1.5درجه را تجربه خراهند کرد .میانگین بارش فصل بهیار نییز
در سطح کشرر کمتر از نرمال بلند مدت پی بین م ررد که کیاه
بارش در بش های رمال و غرب کشرر بی
برد .افزای

از سایر نیراح خراهید

 1.5درجه ای دما در رل فصیل بهیار  1397تیداو دارد.

الگرهای همدیدی ،بیانگر تداو ناهنجاری مثبت پرفشار جن حیارهای
حدود  45درصدی بیارش سیال زراعی  ،پی بینی

تداو کمبارر در فصل بهار  ،1397افیزای

 1396/12/27نسبت به مدت مشابه بلندمدت (از :مرکزمل خشکسال و مدیریت بحران)

پیش بینی بارش:
بارش کشرر در فصیل بهیار کمتیر از مییانگین بلنید میدت پی بینی
م ررد .کاه

بارش در منا ک مرکزی ،رمال و غر کشرر بیی

از

سایر نراح خراهد برد .مطابک رکل ،2در منا ک نشان داده ریده بیه
رنگ زرد احتمال و رع بارش بی

تا اوایل پاییز  1397بر روی فالت ایران است.
با ترجه به کاه

رکل -1پهنهبندی انحراف مجمرع بارش ( ) کشرر از اول سالزراع جاری تا

از نرمال ،نرمال و کمتر از نرمال بیه

ترتی  34 ،11و  55درصد م بارد.

دمیای ماههیای آینیده و

عد وجرد چشمانداز رورین از بیارش پیاییز  ،1397نیراح مشتلی
کشرر در سال  1397با ررایط بحران منابع آب مراجه خراهنید رید،
لذا نیاز به برنامهریزی برای کنترل و مصرف بهینه آ و انرژی م بارد.
وضعیت جاری:
رکل  ، 1پهنه بندی انحراف بارش کشیرر از ابتیدای سیال زراعی
جاری تا  1396/12/27را نشان م دهد .همانطرر که مشاهده م ریرد
بیشترین حجم کاه

بارش (برحس میلیمتر) در استانهای وا یع در

زاگرس مرکزی و جنرب رخ داده اسیت ،امیا بیشیترین کیاه

نسیب

رکل  -2پی بین ناهنجاری بارش کشرر از از فروردین تا خرداد  1397نسبت به
بلندمدت (نقشه تلفیق مدلهای  MeteoFrance ،MetOffice ،ECMWFو )NCEP

بییارش بییه ترتی ی در اسییتانهای کرمییان بییا  80درصیید ،سیسییتان و
بلرچستان ( 78درصد) ،خراسان جنرب و اصفهان ( 69درصد) و یزد بیا
 68درصد رخ داده است .در همیین فاصیله زمیان تنهیا در اسیتانهای

در فروردین  ،1397میانگین بارش کشرر به ویژه در غر  ،جنیر
غر و بش های از رمال کشرر ،کمتر از نرمال خراهد برد (رکل .)3

1

2
الگوهای همدیدی:

رکل -3پهنهبندی انحراف بارش در فروردین (باال-چپ)  ،اردیبهشت (باال-

الگری سطرح میان جر (سطح  500هکترپاسکال) در بهار ،1397
نشاندهنده ب هنجاری مثبت پرفشار جن حارهای بر روی کشرر
است  .چنین ررایط نه تنها مرج پایداری نسب هرا و عد
فعالیت سامانههای بارر بر روی فالت ایران م گردد بلکه
افزای دمای هرا را نیز در منطقه به دنبال خراهد دارت (رکل
 .)6عالوه بر آن ،الگرهای همدیدی فصل تابستان و نیمه اول پاییز
 1397نیر تغییر ابل ترجه در وضعیت پرفشار جن حاره ای
نشان نم دهند ،بنابراین به نظر م رسد در پاییز سال  1397نیز
چشمانداز رورن از و رع بارشهای به مر ع وجرد ندارته بارد.

راست) ،خرداد (پایین-چپ) و تیر (پایین-راست) 1397

پیش بینی دما:
مطابک رکل  ،4میانگین دمای فصل بهیار سیال  ،1397در اغلی
منا ک کشرر حدود  1.5درجه بی

از میانگین بلند مدت خراهد بیرد.

عالوه بر آن در فروردین ،دمیای کشیرر نسیبت بیه مییانگین بلندمیدت
افزای

ردیدی خراهد دارت (رکل .)5
رکل -6تقریت نسب پرفشار جن حارهای بر روی فالت ایران در بهار 1397

رکل  .4ناهنجاری دمای فصل بهار  1397نسبت به میانگین بلندمدت
(نقشه تلفیق مدلهای  MeteoFrance ،MetOffice ،ECMWFو )NCEP

توضیحات:
پی بین فصل کشرر در هفته اول هر ماه صادرم ررد؛ صحت آن
برای سه ماهه اول حدود  70درصد است .نقشههای فصل بر اساس
تلفیک نتایج مدلهای مشتل تهیه م ررند ول نقشههای ماهانه-
بهدلیل محدودیت در دسترس به دادهها -فقط با استفاده از برونداد یک
مدل تهیه م ررند ،لذا ممکن است نتایج پی بین فصل با پی بین
حاصل از مجمرع پی بین های ماهانه دری متفاوت بارد.
بیشترین صحت به ترتی متعلک به پی بین های ماه اول و سپس
فصل م بارد .تمام نقشه ها بر مبنای ماههای میالدی ترسیم رده اند
و در خبرنامه از نا معادل رمس آنها استفاده رده است (دی=ژانریه و .
 .). .با دریافت داده های جدید ،پی بین ها به روز رده و ممکن است
کم تغییریابند.
آدرس :پژوهشکده(مرکزمل ) ا لیم رناس  ،مشهد ،بزرگراه رهید کالنتری
تلفن051-33822203:
؛

ایمیلmashadmcc@gmail.com :

و سایتwww.cri.ac.ir:

ترضیحات تکمیل پی بین ها را م ترانید در کانالهای پیا رسان زیر
پیگیری نمایید.
@fasli_pish
رکل -5پی بین انحراف دما از میانگین بلندمدت در فروردین ( باال-چپ)،
اردیبهشت(باال-راست) ،خرداد(پایین(راست) و تیر 97

و

@pishbini

