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 كشوربارش و دمای هوای  فصلی بينی پيش                         
 ??99 تیر <8تارید صسٍر@                                 

 خالصه

از  فراتر زرصس ?8 حسٍز??99اٍاذر تیر هاُ تا جاری ل زراػی ساتارش 

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

زر سال زراػی تاوٌَى  تیطتریي افسایص تارش. است تَزُ ًرهال

ٍ  <> ،5;9تلَچستاى تِ ترتیة تا ٍ  سیستاىلن ٍ ّای ّرهسگاى،  استاى

ترتیاری، ٍ  هحال چْارّای  ٍ تیطتریي واّص زر استاىزرصس  <>

 رخ زازُ زرصس <ٍ  ?، 98 تا تِ ترتیة هاًطاُتَیراحوس ٍ ورٍ  وْگیلَیِ

 .است

ّای ساحلی ذسر  تارش زر استاى ،فصل تاتستاىزٍ هاُ تالیواًسُ از زر 

ٍ ًَار ضرق  جٌَب ترای هَسوی تارش .زارز گرایص ووتر از ًرهال تِ

 .ضَز تیٌی هی آى پیصزر هحسٍزُ ًرهال تا تیص از  جٌَتی ایراى

را ای  حارُ هاًسگاری ٍاچرذٌس جٌة ىاٌّوچ فصلی تیٌی ّای پیص هسل

فالت ایراى  ًطاى  رٍی ضرق ارٍپا ٍ زرتر از ًرهال  ّای ضوالی زر ػرض

تارش ووتر از  گَیای ،الًیٌا ٍرٍز تِ فازتا ّوراُ  زٍرًواایي زٌّس.  هی 

تا آغاز زر فصل پاییس  زر استاًْای زٍ سَی زاگرس ٍ جٌَب الثرز ًرهال

 ّوچٌاى هیاًگیي آى ،تارش زر زهستاى  تؼسیل ػلیرغن. است  زهستاى

 ،ٌّجاری هثثت زها زر زهستاى تی تا تَجِ تِ. ذَاّس تَزووتر از ًرهال 

هیاًگیي زهای َّای  .یاتس هیترف ًسثت تِ ًرهال واّص تارش سْن 

پاییس حسٍز یه زرجِ تیص از ًرهال ٍ زر اٍل ًیوِ ٍ تاتستاى  زروطَر 

 تاالتر تَزى ًیوِ زٍم پاییس حسٍز زٍ زرجِ تیص از ًرهال ذَاّس تَز.

 است.از پاییس زر زهستاى تارزتر  ًسثت تِ ًرهال زها

تا پایاى  ٍلَع ذطىسالی َّاضٌاسی ٍ اًتظار واّص تارش، افسایص زها 

 استفازُ از آب ترای هصارفافسایص تثریرتؼرق ٍ  تطسیس، جاری سال

، هَجة ?9گیری ٍیرٍس وٍَیس  زر ضرایط ّوِ تْساضتی وطاٍرزی ٍ

ضَز وِ  هی ??99-9:55زراػی  واّص هٌاتغ آب وطَر زر سال

 .وٌس را طلة هی هٌاتغ آب  هسیریتترای  چٌس هاِّ ریسی ترًاهِ

بینیبارشپیش

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

ووتر از ًرهال، زر هتوایل تِ  ّای ساحلی ذسر استاىتارش زر 

ٍ استاًْای  ضرق جٌَبًرهال ٍ زر  ُضرق زر هحسٍز غرب ٍ ضوال ضوال

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

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

 ٍ ضَز تیٌی هی از ًرهال پیص زر جٌَب الثرز ووتر ٍالغ ّای استاى

رٍز ایي ٍضؼیت ون ٍ تیص تا آغاز زهستاى تساٍم زاضتِ تاضس  اًتظار هی

 احتواالتی تارشتیٌی  پیصتىویلی ّای  ًمطِ، 9زر پیَست (. 9)ضىل 

 . ُ استآٍرزُ ضس زرصس تِّای هرتلف  تا آستاًِهاّاًِ 

تیٌی تارش ٍ زها زر  ّا زر پیص ضایاى تَجِ است وِ تَاًایی هسل

زر ایي  ّای ساحلی ذسر پاییي است ٍ ضرایط هَرز اًتظار استاى

    تاضس. ّا هی ّا هطاتك هتي است وِ هتفاٍت از ًمطِ استاى

  

  
)راست( ٍ ضْریَررزیف تاال@  .تیٌی اًحراف از ًرهال تارش پیص -9ضىل

 ??99)چپ( آشر)راست( ٍ آتاى چپ(؛ رزیف پاییي@ ر)ْه

  

 
ّای تاالتر از ًرهال زر فصل پاییس  ای زر ػرض هاًسگاری پرارتفاع جٌة حارُ-8ضىل

 (C3S)از@ چٌسهسلیٍ چپ@  ECMWF؛ راست@ ??99
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هاًؼی ای تر رٍی ضرق ارٍپا تا فالت ایراى  حارُ هاًسگاری پرارتفاع جٌة

 تر ??99زر پاییس ّای غرتی  ساهاًِتٌْگام فؼالیت تارضی  آغازترای 

فصل پاییس تر ٌّجاری تارش  تیٌی تی پیص(. 8ضىل ) استرٍی ایراى 

ًطاى  9زر ضىل ّوىاری التصازی اوَ رٍی وطَرّای ػضَ سازهاى 

تارش زر ترویِ، ایراى، افغاًستاى، پاوستاى ٍ ست وِ زازُ ضسُ ا

هٌاطك اًتظار ذطىسالی ایي زر  .تاجیىستاى ووتر از ًرهال است

 غرب ٍ جٌَب تارضی زر غرب ونَّاضٌاسی ٍ تٌص آتی ٍجَز زارز. 

  .ضَزپسیسُ گرزٍذان  رذسازتَاًس هَجة افسایص  هیٍ رٍی ػراق ایراى 

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

یهوابینیدماپیش

زٍ هاُ تالیواًسُ از تاتستاى حسٍز یه زر  ی وطَرهیاًگیي زهای َّا

اها زر  ،ازاهِ زارززرجِ تیص از ًرهال است وِ ون ٍ تیص تا ًیوِ پاییس 

یه تا  ِرٍز ت اًتظار هی تطسیس ضسُ ٍ تا اٍایل زهستاى ًیوِ زٍم پاییس

ای زر  حارُ لرار گرفتي ٍاچرذٌس جٌةا ت. ترسساز ًرهال  فراترزٍ زرجِ 

زر  زهای َّا تر تَزى تازّای هَسوی، لَیتر ٍ  ّای ضوالی ػرض

 (.:)ضىلاستهتؼازل  ّای ٍالغ زر ًَار جٌَتی وطَر استاى

 

  

  
)راست( ٍ ضْریَررزیف تاال@ . ی َّاتیٌی اًحراف از ًرهال زها پیص -:ضىل

 ??99)چپ( آشر)راست( ٍ آتاى )چپ(؛ رزیف پاییي@ هْر

دورپیوندها

وِ  گیرز لرار هیضؼیف  یزٍرپیًَس اًسَ زر فصل پاییس زر فاز الًیٌا

زٍلطثی الیاًَس زٍرپیًَس فاز است.  ُػاهلی ترای واّص تارش پاییس

  .تیٌی ضسُ است پیصذٌثی  طی ایي زٍرُ زر حالتٌّس 

 

 
ّای هرتلف  تَسط هسل)تاال( ٍ زٍلطثی الیاًَس ٌّس )پاییي( تیٌی زٍرپیًَس اًسَ  پیص -; ضىل

 (BoM)هٌثغ@ زّس ّا را ًطاى هی تیٌی . ذط تَپر هیاًگیي پیص??99 شرآتا 
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تیٌی احتوالی( )پیصپیوستهاینقشه

 

 

 
نقشه ٍلَع تارش تجوؼی  تیٌی احتوال ّای پیص ًمطِ پیوست:های

م.م.  5<ٍ  5:، 85، 95 یّای تارض ًِرای آستاهاّاًِ )تر حسة زرصس( ت

@ a. ثر(اوت)هْرپاییي@ ( ٍ سپتاهثر) ضْریَر(، ٍسط@ اٍت) هرزازتاال@ 

@ احتوال ٍلَع تارش bم.م.، 95احتوال ٍلَع تارش تجوؼی تیص از 

م.م.، 5:@ احتوال ٍلَع تارش تجوؼی تیص از  cم.م.، 85تجوؼی تیص از  

d  م.م.5<@ احتوال ٍلَع تارش تجوؼی تیص از  

 

 

 

 

 

 

 

 

 آزرس@
 ی، هطْس، تسرگراُ ضْیس والًتریضٌاس نیاللی( پژٍّطىسُ )هروس هل        
 9;5-88859<99تلفي@         

          آزرس الىترًٍیىی@
    mashadmcc@gmail.com:ایویل           

  www.cri.ac.irضٌاسی@ پژٍّطىسُ اللین تیسا  ٍب          
 ٍب سایت هروس هسیریت ریسه تالیای طثیؼی اوَ@          

www.eco-rcrm.ir 
زرصس تَزُ ٍ زر  5=تا  ;>تیٌی فصلی تارش ٍ زهای وطَر تیي  صحت پیص

 ووتر از هاّْای سرز سال است.  تیٌی تارش پیص ّای گرم صحت هاُ
 

ّای  ّا ٍ ًمطِ ، اها گسارشضَز هاّی یه تار تْیِ هیتیٌی فصلی  ذثرًاهِ پیص
ضٌثِ ّر ّفتِ  تیٌی ّفتگی ترای ضص ّفتِ آیٌسُ، رٍزّای سِ پیص

 . ضَز ترٍزرساًی هی
ّای آتریس، استاًی ٍ ّفتگی( ٍ ترًٍساز هسل  ّای تىویلی )حَضِ ًمطِ

RegCM4.5  ٍ از طریك ٍب سایت، پیام رساى گپftp  زیر زر زسترس
 است@

ftp://85.133.249.164/pub/seasonal_forecasts/Iran/monthly/ 

 رساى گپ@ تیٌی فصلی زر پیام واًال پیص
 

https://gap.im/pishbinif 
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