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 (1401 بهمن 2تا  آذر 21) بینی هفتگی بارش و دمای هوای کشورپیش

 خالصه:
بارش قابل و اغلب مناطق کشور است آذر کمتر از نرمال ی ماه میانگین بارش کشور در روزهای پایان

غرب کشور کمتر از نرمال ای از شمالدی در نیمه شرقی و بخش عمدهاول هفته بارش کنند. توجهی دریافت نمی
دمای د. شوبینی میدی ماه در محدوده نرمال پیشهفته سوم تا پایان بارش مناطق بیش از نرمال است.  سایر در و

درجه کمتر از آن،  2شرق و مناطقی از مرکز و جنوب کشور بین نرمال تا در دو هفته آینده در نوار شرقی، جنوبهوا 
درجه  3تا  1درجه بیش از نرمال و سایر مناطق کشور بین  5تا  2هایی از نوار شمالی و غربی غرب و بخششمال
شود. در ادامه در نیمه درجه متعادل می 2تا  1 کشورهفته سوم در مناطق شمالی  دمایاز نرمال خواهد بود. فراتر 

 درجه بیش از نرمال خواهد بود.  2تا  1دوم دی میانگین دما بین 

 بارش:
ر ناحیه دهای واقع های محدودی در مناطق ساحلی دریای خزر و استانبارشآذر(  27تا  21هفته اول ) طی

 نرمال استهای همسایه کوههای زاگرس و البرز کمتر از تانبارش کشور به ویژه در اس .دهدزاگرس میانی رخ می
دی( در مرکز و  4آذر تا  28بارش بوده یا بارش آنها قابل توجه نیست. بارش هفته دوم )و سایر مناطق کشور بی

ا بمقدار بارش انباشته  و غرب بیش از نرمال استهای همسایه زاگرس میانی و جنوبغرب سواحل خزر، استان
های واقع در د. استانرسم.م. می 100تا  50به غرب کشور در سواحل غربی خزر و جنوب درصد 75تا  50احتمال 

های خراسان شمالی، خراسان رضوی و کرمان مناطق محدودی از استانجز ب دامنه جنوبی البرز و نیمه شرقی کشور
محدوده نرمال  سطح کشور در در( بهمن 2تا  دی 5) تا روزهای آغازین بهمن سومهفته  بارشقابل توجه نیست. 

 .شودبینی میپیش

  دما:

درجه  2تا  1شرق کشور هایی از جنوب و جنوبشرق و بخش آذر( در 27تا  21) اولدمای هوای هفته 
سایر در درجه بیش از نرمال و  5تا  3شمالی و دامنه جنوبی کوههای البرز  ، غرب، نوار غربیکمتر از نرمال، شمال

 اولهفته  مشابهدی(  4آذر تا  28وم )دهفته  شود. الگوی دمایبینی میاز نرمال پیش فراتردرجه  3تا  1مناطق 
غرب نوبجبه استثنای نوار ساحلی خلیج فارس و  است با این تفاوت که دمای نوار شرقی و نیمه جنوبی کشور

درجه بیش از  5تا  3از دامنه شرقی زاگرس مرکزی  یطقغرب و منا، شمالآندرجه کمتر از  2بین نرمال تا ، کشور
غرب و در شمالدی(  12تا  5) سومدر هفته از نرمال خواهد بود.  فراتردرجه  3تا  1 ازسایر مناطق   در نرمال و
درجه بیش از نرمال،  3تا  1شرق بین خزر، دامنه جنوبی کوههای البرز و مناطقی از شمال یغربسواحل غرب ، 
میانگین دمای هوای سایر مناطق نرمال خواهد بود. در درجه کمتر از نرمال و  2تا  1مناطقی از مرکز کشور شرق و 

 درجه بیشتر از نرمال خواهد بود.  3تا  1دی(  25تا  12) چهارم تا ششمهای کشور طی هفته
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 هفته آینده  6)م.م.( برای انباشته بارش  نابهنجاری

  
 هفته دوم هفته اول

  

 هفته چهارم هفته سوم
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 هفته ششم مجهفته پن

 هفته آینده ششبینی نابهنجاری دمای هوا برای پیش

  
 هفته دوم هفته اول
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 هفته چهارم هفته سوم

  

 هفته ششم هفته پنجم
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 هفته آینده 6برای انباشته هفتگی )م.م.( بارشبینی پیش
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 )بر حسب درصد( برای شش هفته آینده صفرکمتر از دمای  رخدادنقشه احتمال 
 سمت راست-ششم: پایینهفته   سمت چپ -هفته اول:  باال -

 

 توضیح: 
ها، دیت در دریافت به موقع دادهوشود؛ با این حال به دلیل محدهای هر هفته حدود ظهر تهیه میشنبهبینی هفتگی سهگزارش پیش-1

 شود. بینی )دوشنبه( نیز میبینی هفته اول شامل روز قبل از صدور پیشپیش
 برای مناطق کوهستانی البرز تهیه شده است.  CFSv.2-RegCM4.7تر سامانه  بینی بارش با لحاظ اریبیتحلیل پیش -2
 ها با استفاده از سامانه( و سایر نقشهECMWF)مرکز  GloSea5های آنومالی بارش و دما با استفاده از خروجی مستقیم مدل نقشه-3

 شوند. مشهد( تهیه می ،شناسیپژوهشکده اقلیمبینی اقلیمی مرکز پیش) CFSv.2-RegCM4.7 بینیپیش
( PDIR-now بارش های روزانهداده مبتنی برهای مختلف طرحوارهممبر و با ترکیب وزنی  8بینی احتماالتی بارش با لحاظ پیش-4

 شوند. تهیه می

 051-33822481شناسی، مشهد، بزرگراه کالنتری، تلفن: آدرس: پژوهشکده اقلیم


