پيشبينی فصلی بارش و دمای هوای كشور
تارید صسٍر@ > 8تیر ??99

خالصه

جٌَتی وطَر زر هحسٍزُ ًرهال تا تیص از آى ذَاّس تَز .تارش زر

تارش سال زراػی جاری تا اٍاذر تیر هاُ ??99حسٍز ? 8زرصس فراتر از

اغلة هٌاطك وطَر زر فصل پاییس تِ ٍیژُ زر غرب ،ضوالغرب ٍ

ًرهال است زر حالیىِ زر ذرزاز ٍ تیر تارش زر سطح وطَر ووتر

استاىّای ٍالغ زر جٌَب الثرز ووتر از ًرهال پیصتیٌی هیضَز ٍ

ًرهال تَزُ است .تیطتریي افسایص تارش سال زراػی تاوٌَى زر

اًتظار هیرٍز ایي ٍضؼیت ون ٍ تیص تا آغاز زهستاى تساٍم زاضتِ تاضس

استاىّای ّرهسگاى ،لن ٍ سیستاىٍتلَچستاى تِ ترتیة تا ٍ <> ،9;5

(ضىل  .)9زر پیَست ً ،9مطِّای تىویلی پیصتیٌی احتواالتی تارش

>< زرصس ٍ تیطتریي واّص زر استاىّای چْارهحالٍترتیاری،

هاّاًِ تا آستاًِّای هرتلف تِ زرصس آٍرزُ ضسُ است.

وْگیلَیٍِتَیراحوس ٍ ورهاًطاُ تِ ترتیة تا  > ٍ ? ،98زرصس رخ زازُ

ضایاى تَجِ است وِ تَاًایی هسلّا زر پیصتیٌی تارش ٍ زها زر

است.

استاىّای ساحلی ذسر پاییي است ٍ ضرایط هَرز اًتظار زر ایي

زر زٍ هاُ تالیواًسُ از فصل تاتستاى ،تارش زر استاىّای ساحلی ذسر

استاىّا هطاتك هتي است وِ هتفاٍت از ًمطِّا هیتاضس.

تِ ووتر از ًرهال گرایص زارز .تارش هَسوی ترای جٌَبضرق ٍ ًَار
جٌَتی ایراى زر هحسٍزُ ًرهال تا تیص از آى پیصتیٌی هیضَز.
هسلّای پیصتیٌی فصلی ّوچٌاى هاًسگاری ٍاچرذٌس جٌةحارُای را
زر ػرضّای ضوالیتر از ًرهال زر ضرق ارٍپا ٍ رٍی فالت ایراى ًطاى
هیزٌّس .ایي زٍرًوا ّوراُ تا ٍرٍز تِ فاز الًیٌا ،گَیای تارش ووتر از
ًرهال زر استاًْای زٍ سَی زاگرس ٍ جٌَب الثرز زر فصل پاییس تا آغاز
زهستاى است .ػلیرغن تؼسیل تارش زر زهستاى  ،هیاًگیي آى ّوچٌاى
ووتر از ًرهال ذَاّس تَز .تا تَجِ تِ تیٌّجاری هثثت زها زر زهستاى،
سْن تارش ترف ًسثت تِ ًرهال واّص هییاتس .هیاًگیي زهای َّای
وطَر زر تاتستاى ٍ ًیوِ اٍل پاییس حسٍز یه زرجِ تیص از ًرهال ٍ زر
ًیوِ زٍم پاییس حسٍز زٍ زرجِ تیص از ًرهال ذَاّس تَز .تاالتر تَزى
زها ًسثت تِ ًرهال زر زهستاى تارزتر از پاییس است.
واّص تارش ،افسایص زها ٍ اًتظار ٍلَع ذطىسالی َّاضٌاسی تا پایاى

ضىل -9پیصتیٌی اًحراف از ًرهال تارش .رزیف تاال@ ضْریَر(راست) ٍ
هْر(چپ)؛ رزیف پاییي@ آتاى (راست) ٍ آشر(چپ) ??99

سالجاری ،تطسیس تثریرتؼرق ٍ افسایص استفازُ از آب ترای هصارف
وطاٍرزی ٍ تْساضتی زر ضرایط ّوِگیری ٍیرٍس وٍَیس ? ،9هَجة
واّص هٌاتغ آب وطَر زر سالزراػی  99??-9:55هیضَز وِ
ترًاهِریسی چٌس هاِّ ترای هسیریت هٌاتغ آب را طلة هیوٌس.
پیشبینیبارش 

اغلة هٌاطك وطَر زر تاتستاى فالس تارش تَزُ یا تارش آًْا ًاچیس است.

ضىل-8هاًسگاری پرارتفاع جٌة حارُای زر ػرضّای تاالتر از ًرهال زر فصل پاییس
??99؛ راست@  ٍ ECMWFچپ@ چٌسهسلی (از@)C3S

تارش زر استاىّای ساحلی ذسر هتوایل تِ ووتر از ًرهال ،زر
ضوالغرب ٍ ضوالضرق زر هحسٍزُ ًرهال ٍ زر جٌَبضرق ٍ استاًْای
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3
هاًسگاری پرارتفاع جٌةحارُای تر رٍی ضرق ارٍپا تا فالت ایراى هاًؼی
ترای آغاز تٌْگام فؼالیت تارضی ساهاًِّای غرتی زر پاییس ?? 99تر
رٍی ایراى است(ضىل  .)8پیصتیٌی تیٌّجاری تارش فصل پاییس تر
رٍی وطَرّای ػضَ سازهاى ّوىاری التصازی اوَ زر ضىل ً 9طاى
زازُ ضسُ است وِ تارش زر ترویِ ،ایراى ،افغاًستاى ،پاوستاى ٍ
تاجیىستاى ووتر از ًرهال است .زر ایي هٌاطك اًتظار ذطىسالی
َّاضٌاسی ٍ تٌص آتی ٍجَز زارز .ونتارضی زر غرب ٍ جٌَبغرب
ایراى ٍ رٍی ػراق هیتَاًس هَجة افسایص رذساز پسیسُ گرزٍذان ضَز.

ضىل -:پیصتیٌی اًحراف از ًرهال زهای َّا .رزیف تاال@ ضْریَر(راست) ٍ
هْر(چپ)؛ رزیف پاییي@ آتاى (راست) ٍ آشر(چپ) ??99

دورپیوندها 
زٍرپیًَس اًسَ زر فصل پاییس زر فاز الًیٌای ضؼیف لرار هیگیرز وِ
ػاهلی ترای واّص تارش پاییسُ است .فاز زٍرپیًَس زٍلطثی الیاًَس
ٌّس طی ایي زٍرُ زر حالت ذٌثی پیصتیٌی ضسُ است.

ضىل -9پیصتیٌی اًحراف از ًرهال تارش پاییس ?? 99زر هٌطمِ اوَ

پیشبینیدمایهوا 

هیاًگیي زهای َّای وطَر زر زٍ هاُ تالیواًسُ از تاتستاى حسٍز یه
زرجِ تیص از ًرهال است وِ ون ٍ تیص تا ًیوِ پاییس ازاهِ زارز ،اها زر
ًیوِ زٍم پاییس تا اٍایل زهستاى تطسیس ضسُ ٍ اًتظار هیرٍز تِ یه تا
زٍ زرجِ فراتر از ًرهال ترسس .تا لرار گرفتي ٍاچرذٌس جٌةحارُای زر
ػرضّای ضوالیتر ٍ لَیتر تَزى تازّای هَسوی ،زهای َّا زر
استاىّای ٍالغ زر ًَار جٌَتی وطَر هتؼازل است(ضىل.):

ضىل ; -پیصتیٌی زٍرپیًَس اًسَ (تاال) ٍ زٍلطثی الیاًَس ٌّس (پاییي) تَسط هسلّای هرتلف
تا آشر ?? .99ذط تَپر هیاًگیي پیصتیٌیّا را ًطاى هیزّس (هٌثغ@)BoM
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نقشههایپیوست(پیصتیٌی احتوالی) 


آزرس@
پژٍّطىسُ (هروس هلی) اللینضٌاسی ،هطْس ،تسرگراُ ضْیس والًتری
تلفي@ 5;9-99>88859
آزرس الىترًٍیىی@
ایویلmashadmcc@gmail.com:
ٍب سایت پژٍّطىسُ اللینضٌاسی@www.cri.ac.ir
ٍب سایت هروس هسیریت ریسه تالیای طثیؼی اوَ@
www.eco-rcrm.ir

صحت پیصتیٌی فصلی تارش ٍ زهای وطَر تیي ;< تا  =5زرصس تَزُ ٍ زر
هاُّای گرم صحت پیصتیٌی تارش ووتر از هاّْای سرز سال است.
ذثرًاهِ پیصتیٌی فصلی هاّی یه تار تْیِ هیضَز ،اها گسارشّا ٍ ًمطِّای
پیصتیٌی ّفتگی ترای ضص ّفتِ آیٌسُ ،رٍزّای سِضٌثِ ّر ّفتِ
ترٍزرساًی هیضَز.
ًمطِّای تىویلی (حَضِّای آتریس ،استاًی ٍ ّفتگی) ٍ ترًٍساز هسل
 RegCM4.5از طریك ٍب سایت ،پیام رساى گپ ٍ  ftpزیر زر زسترس
است@
ftp://85.133.249.164/pub/seasonal_forecasts/Iran/monthly/

واًال پیصتیٌی فصلی زر پیامرساى گپ@

https://gap.im/pishbinif

نقشههای پیوستً :مطِّای پیصتیٌی احتوال ٍلَع تارش تجوؼی

هاّاًِ (تر حسة زرصس) ترای آستاًِّای تارضی  >5 ٍ :5 ،85 ،95م.م.
تاال@ هرزاز (اٍت)ٍ ،سط@ ضْریَر (سپتاهثر) ٍ پاییي@ هْر(اوتثر)@a .
احتوال ٍلَع تارش تجوؼی تیص از 95م.م @b ،.احتوال ٍلَع تارش
تجوؼی تیص از 85م.م @c ،.احتوال ٍلَع تارش تجوؼی تیص از :5م.م،.
 @dاحتوال ٍلَع تارش تجوؼی تیص از >5م.م.

