پيش بينی فصلی كشور
(تاریخ صدور 31 :فروردین )1397

خالصه:

در شرایط نرمال  86درصد بارش سال زراعی کشور در فاصله زمانی مهر
تا فرودین رخ میدهد؛ در حالیکه این مقدار هم اکنون  49در صد ا ست.
به عبارت دیگر تاکنون حتی  50درصد بارش یک سال زراعی در سطح
کشور محقق ن شدهاست .از ابتدای سال زراعی تا  ،1397/1/31بیشترین
کاهش به ترتیب در استانهای سیستان و بلوچستان ،کرمان و هرمزگان
با  71 ،75و  68در صد ن سبت به میانگین بلندمدت رخ دادها ست .طی
این مدت بارش استتتتان باربای ان شتتتر ی  12درصتتتد بیش از نرمال

شک  -1پهنهبندی انحراف م وع بارش (رر) سالزراعی منتهی به  1397/1/31نسبت

بودها ست .پراکنش زمانی و مکانی حتی در مناطق محدودی که تاکنون

به مدت مشابه بلندمدت (از :مرکزملیرشکسالی و مدیریت بحران)

بارش نرمال تا بیش از نرمال داشتهاند نامناسب است.

پیش بینی بارش:

در شتتترایط نر مال ،بارش دوره گرر در بعش ع دهای از کشتتتور ،به

در سه ماه اردیبهشت تا تیر  ،1397بارش در نوار ش الی کشور ک تر

استتتانای استتتانهای ستتاحلی دریای رزر و ونوش شتترو کشتتور ،اب

از نرمال و در ستتایر مناطق نرمال تا بیش از بن رواهد بود (شتتک

مالحظه نیست .در دوره اردیبهشت تا تیر ،میانگین بارش در استانهای

 .)2در شرایط نرمال ،بارش از ماه ررداد تا مهر در سطح ک شور ،به

وا ع در ش ال ک شور ک تر از نرمال و در سایر ا ستانها در حد نرمال

استتتانای مناطق ستتاحلی دریای رزر و ونوش شتترو کشتتور ،اب

پیشبینی می شود .در ه ین دوره میانگین دمای کشور در حد نرمال تا

مالحظه نیست و بیشتر بارشها در اردیبهشت رخ میدهد.

یک دروه بیش از نرمال است که ک تر از میانگین بن در سال گذشته
رواهد بود.
وضعیت جاری:
دادههای ایستتتگاههای هواشتتناستتی کشتتور نشتتان میدهند که از
ابتدای ستتتال زراعی تاکنون بیشتتتترین مقدار کاهش بارش ع دتا در
استتت تان های وا ع در م حدوده زاگرس ونوبی و مرکزی (کهکیلو یه و
بویراح د ،چهارمحال و بعتیاری ،فارس ،لرستتتان ،روزستتتان و  ). . .و
بعشهایی از ا ستانهای گیالن و مازندران رخ دادها ست ( شک  ،)1اما

بیشتترین کاهش نستبی بارش در استتانهای ستیستتان و بلوچستتان،
کرمان و هرمزگان به ترتیب با  71 ،75و  68درصتتد نستتبت به میانگین

شک  -2پیشبینی ناهن اری بارش کشور از اردیبهشت تا تیر  1397نسبت به
بلندمدت (دادههای پسپردازش شده )CFSv.2

بلندمدت ثبت شده است .استانهای باربای ان شر ی و باربای انغربی

پیشبینی توزیع بارش ماهانه در شک  3ن شان داده شده ا ست.

با دریافت 112در صد بارش ،در محدوده نرمال تا اندکی بیش از بن رار

بارش اردیبه شت در سواح ش الی ک شور ک تر از نرمال ا ست .در صد

دارند .میانگین بارش کشور تا کنون  42درصد ک تر از نرمال است.

ن سبی بارش ف ص بهار در ا ستانهای وا ع در ش الغرش ،اب تووه و
سازگار با کشت بهاره در منطقه است.

1

2
در شک  ،5ناهن اری دمای کشور در چهار ماه بینده دیده میشود.
میانگین دمای اردیبهشت ماه در بعشهای شر ی کشور مت ای به ک تر
از نرمال است ،اما در سایر بعشها ناهن اری مابت بین نیم تا یک
پیشبینی شده است.

الگوهای همدیدی:
الگوی الیه میانی وو(سطح 500هکتوپاسکال) در بهار ،1397نشانگر
اندکی ناهن اری مابت در نی ه ش الی است که مانعی برای حرکت
شک  -3پهنهبندی انحراف بارش در اردیبهشت (باال-چپ)  ،ررداد (باال-راست)،

شروسوی سامانههای بارشی روی فالت ایران نیست(شک .)6

تیر (پایین-چپ) و مرداد (پایین-راست) 1397

پیش بینی دما:
مطابق شک  ،4میانگین دما طی اردیبه شت تا تیر  1397در حد
نرمال و در مناطق محدودی تا یک دروه بیش از نرمال است که نشانگر
دمای ک تری نسبت به دوره مشابه در سال گذشته است.

شک  -6ناهن اری سطح  500hPaروی ایران و منطقه در بهار 1397

شک  -4پیشبینی ناهن اری دمای کشور از اردیبهشت تا تیر  1397نسبت به
بلندمدت (دادههای پسپردازش شده )CFSv.2

توضیحات:
پیش بینی فصلی کشور در هفته اول هر ماه صادرمی شود؛ صحت بن
برای سه ماهه اول حدود  70درصد است .نقشههای فصلی بر اساس تلفیق
نتایج مدلهای معتلف تهیه میشوند ولی نقشههای ماهانه-بهدلی
محدودیت در دسترسی به دادهها -فقط با استفاده از برونداد یک مدل
تهیه میشوند ،لذا م کن است نتایج پیشبینی فصلی با پیشبینی حاص
از م وع پیشبینیهای ماهانه دری متفاوت باشد .دوره نرمال
پیشبینیها 1981-2010 ،میباشد.
بیشترین صحت به ترتیب متعلق به پیشبینیهای ماه اول و سپس فصلی
میباشد .ت امی نقشه ها بر مبنای ماههای میالدی ترسیم شده اند و در
ربرنامه از نار معادل ش سی بنها استفاده شده است (دی=ژانویه و .). . .
با دریافت داده های ودید ،پیش بینی ها به روز شده و م کن است ک ی
تغییریابند.
آدرس :پژوهشکده(مرکزملی) ا لیم شناسی ،مشهد ،بزرگراه شهید کالنتری
تلفن051-33822203:
؛

ای ی mashadmcc@gmail.com :

وش سایتwww.cri.ac.ir:

توضیحات تک یلی پیشبینی ها را میتوانید در کانالهای پیاررسان زیر
پیگیری ن ایید.
شک  -5پیشبینی انحراف دما از میانگین بلندمدت در اردیبهشت( باال-چپ)،
ررداد (باال-راست) ،تیر (پایین(راست) و مرداد 97
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