
 كشوربارش و دمای هوای  فصلی بينیپيش
 (1399 اسفند 30 :صدور تاریخ)

 الگوهای همدیدی و دورپیوندها 

 500تراز هنجاری مثبت و حتی تقویت ارتفاع ژئوپتانسیلی در های اقلیمی تداوم بیهمانند ماههای گذشته، اغلب مدل

معادل  -1400فروردین تا خرداد سه ماه آینده )قاره هند( در برای بخش اعظمی از اروپا و آسیا )بجز شبه راهکتوپاسکال 

 خالصه:
درصد نسبت به  40 درصد نسبت به دوره مشابه بلندمدت و 35 حدودماه  اسفندپایان  بارش سال زراعی جاری تا

؛ اندنداشتهبیش از نرمال های کشور بارش در دوره یادشده هیچ یک از استانه است. داشتسال گذشته کاهش 
رخ درصد  -65 و -91، -93با  کرمان هرمزگان وسیستان و بلوچستان،  هایاستانبه ترتیب در کاهش بیشترین 
 داده است.

ی میانه آسیا شرق اروپا و نیز بر روی 1400برای بهار   در تراز میانی جو ارتفاع ژئوپتانسیلی مثبت هنجاریبی
 1400های اقلیمی بارش بهار اغلب مدل است. ایران سویههای بارشی بنفوذ سامانهبرای  یمانعکه  تداوم دارد

در محدوده را کمتر از نرمال و بارش نواحی شمالی کشور  را غربیجنوبدر نواحی مرکزی، جنوبی و  کشورمان

بارش ماههای آینده کشور به  EMMEروش مطابق خروجی اند. بینی کردهنرمال پیش با گرایش به بیش ازنرمال 

 بود:صورت زیر خواهد 
خزر در محدوده نرمال تا قدری  های ساحلیاستانغرب و شمال، فروردین: میانگین بارش کشور کمتر از نرمال

 . استبیش از نرمال 

 . ودشبینی میپیش نرمال خزر ساحلی هایو استان غربدر شمال ،اردیبهشت: میانگین بارش کشور کمتر از نرمال

های مشاهداتی بلندمدت، در این دوره اغلب مناطق کشور به استثنای سواحل خزر و خرداد و تیر: مطابق داده
بطور میانگین در ماههای خرداد، تیر و  همچنین  در این مناطق بارش رودبارش هستند. انتظار میغرب بیشمال

 نرمال باشد. در حدودتابستان  تا پایان
هایی از در سه ماه آینده بیشتر از نرمال است که از نرمال )در سواحل جنوبی و بخش میانگین دمای هوای کشور

و  کشور( متغیر است. در جنوب شرق یدرجه بیشتر از نرمال )در نواحی مرکزی و شرق 4کشور( تا  شمالی سواحل
 به انگین دمای هوا، میتر بودن مونسونبه علت فعال افزایش ابرناکی در فصل تابستان توجه به اکشور ب نوار جنوبی

 خواهد بود.  تر از نرمالبویژه از اواخر بهار کم
تا پایان تابستان، گویای تداوم خشکسالی آبشناسی بر بهار و  مورد انتظار در بارش و تاکنون دریافتیبارشی  مقدار

 تا اواسط پاییز که نیازمند مدیریت بهینه منابع آب و انرژی در کشور برای ماههای آینده روی اغلب مناطق است
، اندکی امیدوار یثخن منفی به فاز خروج دورپیوند انسو از بینیبا توجه به پیش 1400انداز بارش پاییز چشم است.

 کننده است. 



شمالی  نیمهها عمدتا محدود به رود بارشانتظار می مطابق فصل (.1)شکل اندبینی کردهپیش (2021 ژوئنتا آوریل 

دورپیوند انسو با  1400 در پاییزای است که های آبی اقیانوس آرام در بخش استوایی آن به گونهدمای پهنه. دباش

مثبت در افزایش بارش ایران در فصل پاییز نسبت به  ی به نسبتکه نقش رسدمیی خنث فاز از النینا به زیاداحتمال 

مثبت وضعیت قاره هند در ماههای تابستان در مونسون شبهفعالیت بینی شده است که نمایه پیش (.2)شکل داردنرمال 

  .همراه است شرق و جنوب ایران، پاکستان، جنوبقارهشبهرا برای تا بیش از آن  نرمال بارشبا باشد که 

 
از: ) (2021 ژوئنتا آوریل ) 1400فروردین تا خرداد هکتوپاسکال برای دوره  500هنجاری ارتفاع ژئوپتانسیلی سطح بی بینیپیش -1شکل

ECMWF) 

 
 (BoM: از) 1400 ردادمتا )چپ(  )راست( و انسونمایه دوقطبی اقیانوس هند  بینیپیش -2شکل

 

 



 بینی بارشپیش 

های مورد استفاده المللی، تاکید عمده بر مدلبینی مراکز بینبینی بارش کشور ضمن لحاظ پیشتحلیل نهایی پیشدر 

( NMMEو روش چندمدلی  EMME، روش چندمدلی CFSv.2-RegCM4.7در سازمان هواشناسی کشور )سامانه 

 (. 3است )شکل با توجه به توانمندی آنها در ماههای مختلف 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 (2021)آوریل 1400فروردین  (2021 می)1400 اردیبهشت

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 (2021ژوئن )1400خرداد  (2021 جوالی)1400 تیر

از: )(EMME)روش چندمدلی اروپایی توسط  (2021 یهژوئتا آوریل ) 1400 فروردین تا تیرهای هنجاری بارش ماهبینی بیپیش -3شکل

 (شناسیپژوهشکده اقلیم

 



نواحی در کمتر از نرمال و  را غربیجنوبدر نواحی مرکزی، جنوبی و  کشورمان 1400های اقلیمی بارش بهار اغلب مدل

بر این اساس بارش ماههای آینده اند. بینی کردهنرمال پیش با گرایش به بیش ازدر محدوده نرمال را شمالی کشور 

 :استصورت زیر کشور به 

 خزر در محدوده نرمال تا قدری  های ساحلیاستانغرب و شمال، فروردین: میانگین بارش کشور کمتر از نرمال

 . استبیش از نرمال 

 ودشبینی میپیش نرمال خزر ساحلی هایو استان غربدر شمال ،اردیبهشت: میانگین بارش کشور کمتر از نرمال . 

 های مشاهداتی بلندمدت، در این دوره اغلب مناطق کشور به استثنای سواحل خزر و خرداد و تیر: مطابق داده

بطور میانگین در ماههای خرداد، تیر و  همچنین  در این مناطق بارش رودبارش هستند. انتظار میغرب بیشمال

 .نرمال باشد در حدودتابستان  تا پایان

 

 مای هوابینی دپیش 

هایی از سواحل از نرمال )در سواحل جنوبی و بخش واست یشتر از نرمال بسه ماه آینده  در دمای هوای کشورمیانگین 

در سواحل جنوب  (.4)شکل استدرجه بیشتر از نرمال )در نواحی مرکزی و شرق کشور( متغیر  4کشور( تا شمالی 

بینی افزایش ابرناکی در فصل تابستان، میانگین دمای هوای این منطقه در مقایسه با سایر شرقی کشور به دلیل پیش

صورت به تفکیک ماهبهتغییرات دمای مناطق مختلف کشور در سه ماه آینده مناطق کشور قدری متعادل خواهد بود.  

 :زیر است

 هنجاری مثبت دما در و این بی درجه بیشتر از نرمال استدو تا سه کشور بین  ی هوایفروردین: میانگین دما

های ساحلی خزر قدری متعادل بوده و وبی به چهار درجه نیز خواهد رسید. دمای هوا در استاننواحی شرقی و جن

 + است.1هنجاری آن بین صفر تا بی

 :و در  آندرجه بیشتر از  یکرمال تا ن کشور وبهای ساحلی خزر و جندر استان ی هوامیانگین دما اردیبهشت

 است.  درجه بیشتر از نرمال از یک تا دوسایر مناطق 

 و کشور جنوب در این دو ماه نسبت به نرمال قدری متعادل خواهد شد. : میانگین دمای هوا در و تیر خرداد

  درجه بیشتر از نرمال خواهد بود. هایی از مناطق شرقی در محدوده نرمال و در سایر مناطق از یک تا دوبخش



 
 RegCM4.7توسط مدل  (2021 یهتا ژوئ)آوریل  1400 فروردین تا تیرهای ماه هنجاری دمای هوایبینی بیپیش -4شکل

 

 مشهد، بزرگراه شهید کالنتری، نرسیده به پلیس راه طرقی، شناسمیاقل پژوهشکده

    mashadmcc@gmail.com                   :   ایمیل       ،    051-33822203تلفن:   

 www.irimo.irسازمان هواشناسی کشور:          www.cri.ac.ir   شناسی:پژوهشکده اقلیم تیسا وب          

 www.eco-rcrm.ir      وب سایت مرکز مدیریت ریسک بالیای طبیعی اکو:          

بینی بارش کمتر از ماههای های گرم درستی پیشدرصد بوده و در ماه 70تا  65بینی فصلی بارش و دمای کشور بین درستی پیش

شود که در این گزارش سعی بینی ماهانه به چهار روش توسط چهار گروه انجام میشناسی پیشسرد سال است. در پژوهشکده اقلیم

بینی مراکز های سه مدل دیگر و بعالوه پیشبینیها آورده می شود، در عین حال در تحلیل نهایی پیششده است نتایج تمامی روش

توضیحات متن با نقشه همخوانی کامل نداشته باشد. در این گزارش شود، لذا در موارد اندک ممکن است المللی نیز استفاده میبین

اند. منبع اطالعات بارش و سازی شدهمبنا بر تقویم میالدی است و ماههای شمسی با حدود ده روز اختالف متناسب با آن معادل

 دمای دیدبانی، سازمان هواشناسی کشور)مرکز ملی خشکسالی( است.

 -سال آینده 5تا سال  1بینی ته، ماهانه اول هر ماه شمسی و ساالنه )پیششنبه هر هفسهنی هفتگی بیو محصوالت پیش هاگزارش

 شود.هر سال تهیه می سال آینده( حدود تابستان 10قابل تعمیم تا 
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