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 الگوهای همدیدی و دورپیوندها 

های شمالی و ی از بخشمحدوده وسیع درهکتوپاسکال،  500الگوی سطح در  1399برای فصل زمستان 

روی بر ارتفاعی کمدر مجاورت آن،  وبینی شده است پیشبه نسبت قوی پرارتفاع استقرار غربی اقیانوس آرام شمال

. شرایط کم و بیش مشابه ولی قرار داردجنب قطبی  جتیادشده الگوی ارتفاعی در بین  .وجود داردکشور کانادا 

شده بر روی منطقه اسکاندیناوی  جتشود که موجب توسعه اطلس دیده میاقیانوس نیمه شمالی ضعیفی بر روی 

جابجا شده است که شمال قدری به مرکز اقیانوس اطلس در ارتفاع پربینی ماه گذشته، پیش در مقایسه با. است

تا اروپا بندال بر روی تقویت  .جاری کنداروپا نیمه غربی  ویسب هوای سرد قطبی را ،بندالبا ایجاد تواند می

به دو شاخه شمالی و جنوبی در سواحل غربی اروپا قطبی  جتشرایط را برای شکست ، محدوده غربی فالت ایران

  (.1دهد )شکل میخاورمیانه را تحت تاثیر قرار مال آفریقا و جنوب ش آن کند که شاخه جنوبیمهیا می

 خالصه:
داشته است درصد افزایش  10.3دوره مشابه نسبت به نرمال  آن بارش که میانگین به پایان رسید در حالیپاییز 

های همسایه . افزایش بارش عمدتا در استاندهدرا نشان می کاهش درصد13.5سال گذشته اما در مقایسه با 
های نوار شمالی و جنوبی کشور رخ داده است. در کاهش آن در استان وزاگرس مرکزی تا جنوبی و مرکز کشور 

درصد  63درصد و بیشترین کاهش در استان هرمزگان با  95های کشور بیشترین افزایش در یزد با بین استان
 است.ثبت شده نسبت به نرمال 

تا فالت ایران گسترش یافته اروپا از مرکز بندال الگوی  ،1399فصل زمستان  هکتوپاسکال 500سطح نقشه  در
 بینی شده است.هنجاری منفی ارتفاع ژئوپتانسیلی پیشبیایران فالت است. همچنین برای غرب اروپا و شرق 

نمایه رتبه سوم رسید که  2.54به مقدار ( 2020نوامبر در ماه گذشته ) نمایه دورپیوند نوسان اطلس شمالی
به نسبت  ی. دمای دو قطبی اقیانوس هند تا انتهای سال با روندسال گذشته داشته است 50را طی یادشده 

 یابد. ضعیف افزایش و پس از آن کاهش می
حدود یک  رود میانگین بارش کشور در فصل زمستان در محدوده کمتر از نرمال تا نرمال و دمای آنانتظار می

 حدی به ویژه در انتهای فصل زمستان بارش  با توجه به الگوی همدیدی بندالی، رخداد درجه بیشتر از نرمال باشد.
 .محتمل است 



 
 (ECMWF)از: 2021ژانویه تا مارس اسکال برای دوره هکتوپ500هنجاری ارتفاع ژئوپتانسیلی سطح بی بینیپیش -1شکل

روند افزایش به نسبت ضعیفی دارد.  پایان زمستانولی تا  استخنثی  حالتتا بهار آینده در دوقطبی اقیانوس هند 

 (. 2تواند قدری به افزایش بارش در مناطق جنوبی کشور در اواخر زمستان کمک کند )شکل این وضعیت می

 
 (BoM)منبع:  1400نمایه دوقطبی اقیانوس هند تا اردیبهشت سال  بینیپیش -2شکل

 

 ادامه 1400تا اردیبهشت سال  رسد که به فاز خنثی می ، از حالت منفیآن یروند افزایشدر اثر دورپیوند انسو 

 (.3د )شکل یابمی



 
 (BoM)منبع:  1400نمایه انسو تا اردیبهشت سال  بینیپیش -3شکل

وم را ه سرتب ،2.54قم ر ماه نوامبر گذشته با رمقدار آن دکه دهد نمایه دورپیوند نوسان اطلس شمالی نشان می

  .وده استافزایش بارش کشور در ماه گذشته ب مهم از دالیل سال گذشته داشت که 50طی 

 
 (NCEPها: )داده2020تا نوامبر  1970شمالی از ژانویه  نمایه نوسان اطلس -4 شکل

 بینی بارشپیش 

یافته مبتنی بر افزار اختصاصی توسعهنرمدو از  RegCM4.7روش دینامیکی شناسی عالوه بر پژوهشکده اقلیم در

روش حاصل از های شود. در این قسمت نقشهکشور استفاده میبارش بینی ماهانه برای پیشرایانش نرم نیز 



در بخش پیوست آورده  (2EMMEو  1NMME)های دو روش دیگر شود. نقشهآورده می 4.7RegCMدینامیکی 

 باشد.های هر سه مدل فوق میبینیبینی بارش کشور با لحاظ پیشتحلیل نهایی پیش شده است.

 
)معادل دی، بهمن و اسفند  2021ژانویه تا آوریل  برای ماههای RegCM4.7هنجاری بارش توسط مدل بینی بیپیش -5 شکل

 (1400و فروردین  1399

طی  را کاهش بارش و بیشترین میانگین بارش کشور در زمستان کمتر از نرمال است ،RegCM4.7مطابق مدل 

ای هاستانغرب، بارش در شمال اما دهدنشان میبویژه در شرق و جنوب کشور  و نیمه بهمن تا نیمه اسفند

رود از نیمه اسفند انتظار میهایی از غرب کشور در محدوده نرمال خواهد بود. همسایه نیمه غربی  البرز و بخش

                                                 
1 North American Multi-Model ensemble (NMME) 
2 European Multi-Model ensemble (EMME) 



با توجه به  افزایش یافته و در محدوده نرمال تا قدری بیشتر از آن قرار گیرد.بارش کشور 1400تا فروردین  1399

 .دور از انتظار نیستحدی بویژه در انتهای فصل زمستان  هایبارش الگوی همدیدی بندالی، رخداد

زاگرس و  دامنهها در استانغرب و غرب سواحل خزر متمایل به بیشتر از نرمال، در دی ماه بارش در شمال

و سایر مناطق در محدوده نرمال است. تا نرمال  در محدوده کمتر از نرمالشرق و شرق کشور جنوبهایی از بخش

 ماه بارش کنند.غرب، سایر مناطق کشور بارش کمتر از نرمال دریافت میهایی از شماله بجز بخشدر بهمن ما

بیشتر از نرمال و شرق کشور هایی از جنوبو احتماال بخش شرق، شمالغرب، غرب، سواحل خزردر شمال اسفند

 خواهد بود. آنسایر مناطق در محدوده نرمال تا کمتر از 

       هوا بینی دمایپیش 

 در شرق کشور به نسبت کمتر آندر زمستان دمای هوای کشور حدود یک درجه بیشتر از نرمال است که میانگین 

 از نیمه غربی کشور خواهد بود.

شود در حالیکه دما در بینی میدمای مناطق شرقی کشور بین نیم تا یک درجه کمتر از نرمال پیش در دی ماه

دمای هوا در نوار شرقی غرب کشور عمدتا نرمال و در برخی مناطق تا نیم درجه بیشتر از نرمال است. در بهمن ماه 

هد بود. در بخش هایی از جنوب کشور د یک درجه بیشتر از نرمال خواودر محدوده نرمال ولی در سایر مناطق حد

 غرب نرمالمناطق ساحلی خزر و شمال دراسفند  دمای هوای افزایش دمای بیش از یک درجه مورد انتظار است.

در سایر مناطق کشور حدود یک درجه بیشتر از نرمال  میانگین آن ولی نرمال بیش ازدر برخی مناطق تا نیم درجه 

 خواهد بود.

 



 
 (1400و فروردین  1399)دی، بهمن و اسفند  2021ماههای ژانویه تا آوریل  در RegCM4.7هنجاری دما بی بینیپیش -6شکل

 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 ام میبینی ماهانه به چهار روش توسط چهار گروه انجشناسی 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

گزارش  شود، لذا در موارد اندک ممکن است توضیحات متن با نقشه همخوانی کامل نداشته باشد. در اینالمللی 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 شده، سازمان هواشناسی کشور)مرکز ملی خشکسالی( است.

 10تا کمتر از  1بینی شمسی و ساالنه )پیشفصلی اول هر ماه  –ته، ماهانه شنبه هر هفسهبینی هفتگی گزارش و محصوالت پیش

                        شود.سال آینده( حدود اردیبهشت هر سال تهیه می

mailto:mashadmcc@gmail.com
http://www.cri.ac.ir/
http://www.cri.ac.ir/
http://www.eco-rcrm.ir/


 ها:پیوست 

 NMMEبینی بارش مدل پیش -الف 

  
 2021ژانویه  2021فوریه 

 
 

 2021مارس  2021آوریل 

)معادل دی، بهمن و 2021برای ماههای ژانویه، فوریه، مارس و آوریل  NMMEهنجاری بارش توسط مدل بی بینیپیش -7شکل

 (ا1400و فروردین  1399اسفند 

 

 

 



 EMMEمدل بینی بارش پیش-ب           

  
 2021ژانویه  2021فوریه 

  
 2021مارس  2021آوریل 

)معادل دی، بهمن و  2021برای ماههای ژانویه، فوریه، مارس و آوریل  EMMEهنجاری بارش توسط مدل بی بینیپیش -8شکل

 (ا1400و فروردین  1399اسفند 

 

 

 

 

 



 منطقه اکوبینی بارش پیش-ج             

 
معادل )معادل دی، بهمن و  2021هنجاری بارش منطقه اکو برای میانگین دوره ژانویه، فوریه و مارس بی بینیپیش -9شکل         

 (1399اسفند 

 

 


