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 كشوربارش و دمای هوای  فصلی بينیپيش                         
 1399 شهریور 31تاریخ صدور:                                 

 خالصه

 دهد علیرغم اینکه بارششهریور ماه نشان می هایهای آخرین روزداده

کاهش یافته است، اما  6.3بل قنسبت به سال  1398-99زراعی سال 

 در دورهنرمال تجربه کرده است. درصد را نسبت به  28.4افزایش 

قم و های هرمزگان، در استان بیشترین افزایش بارشیادشده، 

در مقابل و درصد  67و  67 ،138بلوچستان به ترتیب با وسیستان

  ،بختیاریومحالچهارهای بیشترین کاهش در استان

 رصدد  -7.9و -8.4، -12.2 بابه ترتیب  مانشاهبویراحمد و کروکهگیلویه

 .است رخ داده

روی ایران شامل ندهای اثرگذار بر روزرسانی دورپیوآخرین به

 ( نشان از تحول در وضعیتIOD( و دوقطبی اقیانوس هند)ENSOانسو)

اییز پرود انسو در فصل آنها در مقایسه با ماههای پیش است. انتظار می

ثی خن ازبه فزمستان  اواخر از زمستان در فاز النینای ضعیف ونیمه  تا

. کندسهیل تایران را بر روی افزایش بارش تواند تغییر یابد که می

ل پاییز در فاز در فصبینی شده است پیشدوقطبی اقیانوس هند که 

قرار  ثیخنفاز  درفصل زمستان آرامی از ابتدای  هب، باشدسرد تا خنثی 

صل ف( در QBOدوساالنه )شود نمایه نوسان شبهبینی میپیش. گیردمی

تا کند کمک می های فوقدورپیوندوضعیت فاز منفی باشد.  پاییز در

به شرایط نرمال در فصل  ،بینی شده برای فصل پاییزبارشی پیشکم

های استاندر بیشترین کاهش بارش فصل پاییز . تغییر یابدزمستان 

های استان ،غربشمالرخ خواهد داد؛ واقع بر زاگرس مرکزی و جنوبی 

ر دو نیمه غربی البرز نیز مناطقی هستند که بارش آن ساحلی خزر 

است ای منطقه کشور شرقجنوب. از نرمال خواهد بودمحدوده کمتر 

ر ق کشودر سایر مناط .داردکه بارش آن در فصل پاییز گرایش به نرمال 

مهم مشخصه  بینی شده است.پیش آنبارش بین نرمال تا کمتر از 

  توزیع ناهمگن زمانی و مکانی آن است.، بارش زمستان

های همجوار زاگرس در استان فصل پاییز تا اوایلمیانگین دمای هوا 

 و در سایر استانها نرمال و نرمال غربی و جنوبی متمایل به بیش از

ه آغاز فصل زمستان بین یک تا دو درجتا  در سطح کشور متعاقب آن

اواسط در و پس از آن  کشور(در مناطق غربی به ویژه ) نرمالبیشتر از 

 گیرد.میقرار  محدوده نرمال کاهش درقدری با دمای هوا زمستان 

 بینی بارشپیش

رمال ناز  در ماههای مهر و آبان بارش کشور به ویژه در نیمه غربی کمتر

ماه دی  دردر ماه آذر هم وجود دارد. وبیش کم؛ چنین شرایطی است

با  وضعیت بارش کشور بهبود یافته و در محدوده نرمال خواهد بود.

رود بارش انتظار میبه فاز منفی،  QBOبه فاز مثبت و  IODش یگرا

مال در محدوده نرغرب شرق،  جنوب و جنوبفصل زمستان در جنوب

فصل زمستان هایی از زاگرس مرکزی تا قدری بیشتر از آن باشد. بخش

لیل تح. سپری خواهند کردکمتر از نرمال در محدوده هم با بارش را 

مختلف در سازمان هواشناسی روش  چهارهای صادره به بینیپیش

، (NMMEو  CFSv.2-RegCM4.7 ،CFSv.2-BC ،EMME) کشور

بینی بارش در فصل زمستان نشان از عدم قطعیت نسبتا زیاد پیش

باشد که موجب توزیع ناهمگون مکانی و زمانی بارش در میجاری سال

بینی پیشتکمیلی های نقشه، 1در پیوست  فصل خواهد شد.این 

 . ه استاحتماالتی آورده شد

  

  
چپ(؛ )آبان)راست( و مهردیف باال: ر .بینی انحراف از نرمال بارشپیش -1شکل

 1399)چپ( دی)راست( و  ذرآردیف پایین: 
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، بارش در محدوده کمتر از نرمال منطقه اکودر کشورهای غرب 

بارش در ق این منطقه ؛ اما در کشورهای واقع بر شرشودبینی میپیش

 بینی شده برای ایران وبارشی پیشکممحدوده نرمال خواهد بود. 

تواند موجب افزایش فراوانی پدیده کشورهای همسایه غربی، می

 .(2)شکل مناطق غربی کشور شود در گردوخاک 

 
 در منطقه اکو 1399پاییز بینی انحراف از نرمال بارش پیش -2شکل

 ی هوابینی دماپیش

متر نیم درجه ک ازدر مرکز و شرق کشور ماه مهر یمیانگین دمای هوا

رمال ر از ننیم تا یک درجه بیشت ازنرمال تا نرمال و در سایر مناطق از 

یابد، بطوریکه دمای هوا افزایش می شود. در آبانبینی میپیش

نیم  ازشرق کشور در محدوده صفر و در سایر مناطق دما در  ناهنجاری

 + تا1 از مناطق بیشتردر آذر  ما در ناهنجاری د+ درجه خواهد بود. 2تا 

های شرقی دی تا بهمن، بخش طی رودانتظار می و ؛درجه است+ 2

 (.3)شکل دننکدرجه را تجربه  -0.5ناهنجاری حدود کشور 

  

  
)راست( و مهرردیف باال: . ای هوبینی انحراف از نرمال دماپیش -3شکل

 1399)چپ( دی)راست( و  ذرآچپ(؛ ردیف پایین: آبان)

 دورپیوندها

هد ت خوااز ابتدای فصل زمستان به فاز خنثی تغییر حالدورپیوند انسو 

اندک  با گرایشفاز خنثی  دردوقطبی اقیانوس هند در همین دوره داد. 

  (.4)شکل . بود خواهدضعیف سوی فاز مثبت  به

 

 
های مختلف توسط مدل)باال( و دوقطبی اقیانوس هند )پایین(  بینی دورپیوند انسوپیش -4 شکل

 (BoM)منبع: دهدها را نشان میبینی. خط توپر میانگین پیش1399 تا بهمن

 آدرس:
  ق لیس راه طرپ، نرسیده به ی، مشهد، بزرگراه شهید کالنتریشناسمیاقل پژوهشکده

          051-33822203تلفن: 

    mashadmcc@gmail.com       :ایمیل           

  www.cri.ac.irشناسی:پژوهشکده اقلیم تیسا وب          
 وب سایت مرکز مدیریت ریسک بالیای طبیعی اکو:          

www.eco-rcrm.ir 
درصد بوده و در  70تا  65بینی فصلی بارش و دمای کشور بین پیش درستی

در سرد سال است.  کمتر از ماههای بینی بارشپیش درستیهای گرم ماه
های حاصل از درج شده از نقشههای وه بر نقشههای متن این گزارش عالتحلیل

ن توضیحات مت شود، لذا در موارد اندک ممکن استمدل دیگر نیز استفاده میسه 
 با نقشه همخوانی کامل نداشته باشد. 

های ها و نقشه، اما گزارششودار تهیه میببینی فصلی ماهی یک خبرنامه پیش
روزرسانی هشنبه هر هفته ببینی هفتگی برای شش هفته آینده، روزهای سهپیش

ل های آبریز، استانی و هفتگی( و برونداد مدهای تکمیلی )حوضه. نقشهشودمی
RegCM4.7  از طریق وب سایت، پیام رسان گپ وftp :زیر در دسترس است 

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

 رسان گپ:بینی فصلی در پیامکانال پیش
https://gap.im/pishbinif 
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 بینی احتمالی()پیش های پیوستنقشه

 

 

 
وقوع بارش  احتمالمقدار همبینی های پیشنقشه پیوست:های نقشه

و  80، 40، 20 یبارشهای نهرای آستاتجمعی ماهانه )بر حسب درصد( ب

ایین: پو  (نوامبر)آبان، وسط: اکتبر()مهرباال: . (میلیمتر)م.م.  120

 . (دسامبر)ذرآ

a :  م.م. 20   احتمال وقوع بارش تجمعی بیش از 

b : م.م. 40  احتمال وقوع بارش تجمعی بیش از 

c : م.م. 80  احتمال وقوع بارش تجمعی بیش از 

d : م.م.120 احتمال وقوع بارش تجمعی بیش از  

 

 

 

 

 

 

 

 


