
          

 كشوربارش و دمای هوای  فصلی بينیپيش
 (1401 فروردین 31 :صدور تاریخ)

 

 ندهاوالگوی همدیدی و دورپی 

هایی از نیمکره شمالی از جمله حوضه مرکزی اقیانوس اطلس، شمال تیر( بخش -)اردیبهشت 2022ژوئیه  -طی دوره می

های آبی )با استثنای شمال و شرق روسیه(، آسیا )به استثنای مناطق جنوبی همجوار پهنهای از اروپا بخش عمدهآفریقا، 

متر قرار  40تا  5از  hPa500در گستره نابهنجاری مثبت ارتفاع ژئوپتانسیلی سطح و آسیای جنوب شرقی(  اقیانوس هند

متر است.  40تا  20بطور میانگین  آفریقاشمال  اروپا وغرب  هایی ازبخش رویبر دارند. نابهنجاری مثبت ارتفاع ژئوپتانسیلی 

بینی شده است که متر پیشژئوپتانسیل 10تا  5هایی از شمال دریای عرب نابهنجاری منفی بین در بخش طی این مدت

به  hPa500از نابهنجاری مثبت ارتفاع سطح (، شهریور -تیر) سپتامبر -ژوئیهدر دوره . استتابستانی های بارش پشتیبان

 .(1)شکل  شودمیسته ایژه بر روی ایران و هند کو

 خالصه:
استثنای شمال  های از نیمکره شمالی از جمله حوضه مرکزی اقیانوس اطلس، شمال آفریقا، اروپا )بهای عمدهبخش

 های آبی اقیانوس هند و آسیای جنوب شرقی(و شرق روسیه(، قاره آسیا )به استثنای مناطق جنوبی همجوار پهنه
 برایقرار دارند.  hPa500در گستره نابهنجاری مثبت ارتفاع ژئوپتانسیلی سطح هشت تا شهریور نیمه دوم اردیب طی

بینی شده است که متر پیشژئوپتانسیل 10تا  5ابهنجاری منفی بین هایی از شمال دریای عرب ندر بخش این دوره
 .استهای تابستانی بارش پشتیبان

بارش کشور کمتر از نرمال است. در ماههای تیر و مرداد بارش در سواحل خزر  -نیمه اردیبهشت تا پایان خرداد
 های تابستانهشرق کشور بارشبیشتر از نرمال دارد. همچنین در جنوب نرمال تا کمتر از نرمال و در شهریور گرایش به

تا  1از نیمه اردیبهشت تا نیمه خرداد دمای هوا در نیمه غربی و جنوب کشور بین . استبیشتر از نرمال در محدوده 
ز نیمه خرداد تا مرداد ا دمای هوا  .است درجه بیشتر از آن 1ل تا درجه بیشتر از نرمال  و در سایر مناطق بین نرما 3

در مناطق شمالی دریای  ،درجه بیشتر از نرمال 3تا  1شرق بین هایی از شمالغرب، زاگرس شمالی و بخشدر شمال
شهریور  ماه خواهد بود. در آندرجه بیش از  1درجه کمتر از آن و در سایر مناطق بین نرمال تا  1عمان بین نرمال تا 
درجه بیشتر از نرمال است، سایر مناطق دمای نرمالی را  1نگین دمای آن بین نیم تا غرب که میابه استثنای شمال

 تجربه خواهند کرد. 



 

 
 شهریورتا  تیردوره ، پایین: (یهتا ژوئمی ) تیرتا اردیبهشت دوره  باال: hPa500 سطح یلیبهنجاری ارتفاع ژئوپتانسنابینی پیش -1شکل

 (ECMWFاز: )(. سپتامبرتا  یهژوئ)
 

 ینیبشیپ های اقلیمیدلبیشتر م در فاز خنثی است. و پاییز تابستانطی دورپیوند انسو بینی ماه جاری، بر اساس پیش

های ادامه داشته باشد. بر این اساس انسو نقش کنترلی مهمی در بارش اوایل زمستانتا  انسو حتی یخنث طیکه شرا کنندیم

مقدار  نیاست. آخر یخنثدر فاز درحال حاضر  (IOD)هند  انوسیاق یدوقطب پاییز و زمستان سالجاری نخواهد داشت.

خط استوا  یکینزدای در حارههند  انوسیبخش اعظم اق درجه بود. 04,0 لیآور 10به  یهفته منته یشاخص برااین  یهفتگ

از  بیشدرجه  8,0تا  4,0 در سراسر منطقهدر حال حاضر  ایسطح در یدمابطوریکه  دو هفته گذشته گرم شده است یط

 یدر ماه م یمنف IODاحتمال توسعه  که دهندینشان م یبررساقلیمی مورد پنج مدل . چهار مدل از باشدمی نیانگیم

. سرد شدن  آب در غرب حوضه شمالی اقیانوس هند که با افزایش نسبی فشار سطح یابدادامه می تا ژوئنکه وجود دارد 



شارش هوا  به سمت شمال دریای عرب و افزایش بارش به تقویت تواند می ،شودمتوسط دریا در این منطقه همراهی می

 .(چپ -2 )شکلکمک کندتابستانی در سواحل جنوبی ایران 

 
 (BoM: از) شهریورتا و دوقطبی اقیانوس هند )چپ( ( راست)بینی انسو پیش -2شکل

 

 تا 6های فازدورپیوند یادشده در دو هفته آینده  در دهد که می نشان (MJO) انیجول -مادن دورپیوند یبروزرسان نیآخر

 (.3)شکل  کنددر کشور کمک می بارش به افزایشاغلب که  قرار دارد 8

 
 (2022می  2آوریل تا  18از ) MJO وندیدورپ شاخصبینی پیش -3شکل

 بارش 

شناسی به محصوالت دسترسی پژوهشکده اقلیم .گیردهفتگی قرار می هایبینیماه آینده در گروه پیشیک بینی پیش

تاخیر ولی با حدود دو روز بینی هفتگی پیش مدلای است که آغازگری به گونه ECMWFبینی هفتگی و ماهانه مدل پیش

بینی هفتگی که برد آن تا است. بنابراین پیشامکانپذیر تاخیر روز  10تا یک هفته حدود با دل ماهانه مدسترسی به برونداد 



بینی بینی بارش و دمای ماه اول از سامانه پیشبرای پیشلذا  .ارای دقت بیشتری استد ،دهدشش هفته آینده را پوشش می

 شود.بینی ماهانه استفاده میهفتگی و برای ماههای دوم به بعد از سامانه پیشی

بارش به بینی پیش 6و  5های شکلنسبت به نرمال و در ) به تفکیک هفته( بینی تغییرات بارش ماه اول پیش 4در شکل  

 SEAS5اجرای مدل  51از  دو سری نقشه اخیر در تهیه. ه استشدنشان داده دو صورت انحراف از نرمال و احتماالتی 

های نقشهعالوه بر آن . استفاده شده استهای مبنا بعنوان نقشه (ECMWF) مدت اروپابینی میانمتعلق به مرکز پیش

بارش کشور با لحاظ سه بینی در ادامه پیشاست. آورده شده  گزارشتغییرات بارش بر حسب درصد در بخش پیوست این 

( 10و  6،  5 هایو نابهنجاری بارش بر حسب درصد )به ترتیب شکل جاری بارش بر حسب م.م.، احتماالتینابهن نوع نقشه

 شود.میآورده 

o ،(می)اردیبهشت تا نیمه خرداد  ماه اول: 

میانگین بلندمدت ، های ساحلی خزرغرب و استانبه استثنای شمال دوره گرم در اغلب مناطق کشور با نزدیک شدن به

میانگین بلندمدت بارش به تفکیک هفته آورده شده است. مناطق به رنگ  4شود. در شکل بارش صفر یا نزدیک به صفر می

ای بارش کمتر از نرمال ناطق به رنگ قهوهبینی بارش در محدوده مقدار بلندمدت است و در مسفید نشاندهنده پیش

های البرز رخ غرب و دامنهشمالدر  هابر این اساس در دوره نیمه اردیبهشت تا نیمه خرداد اغلب بارشبینی شده است. پیش

 خواهد بود.  آندهد که مقدار آن در محدوده نرمال تا کمتر از می

  
 اردیبهشت 25تا  19 اردیبهشت 18تا  12



 (می ماه)خرداد  8تا اردیبهشت  12 در بازهنسبت به نرمال به تفکیک هفته آینده ماه اول بارش تغییرات بینی پیش -4شکل

 

o  (:ژوئن) تیرنیمه خرداد تا نیمه 

 5شکل مطابق دهد. غرب رخ میهای ساحلی خزر و شمالبر اساس نرمال بلندمدت در این دوره در استانها اغلب بارش

های احتماالتی و تغییرات بارش به دو منطقه کمتر از نرمال خواهد بود. همچنین بر اساس نقشهاین میانگین بارش در 

یک در هیچ در این دوره بینی شده است. بستان پیشهای تابستانی برای ماههای فصل تادرصد، در جنوب شرق کشور بارش

 .خواهد بوددرصد ن 35وقوع بارش بیش از نرمال فراتر از احتمال کشور، های از استان

o  (:جوالی)مرداد  تا نیمه تیرنیمه 

شرق و جنوب های تابستانی در جنوبوبیش شبیه ماه قبل است با این تفاوت که احتمال وقوع بارشبارش در این دوره کم

 کشور بیشتر از ماه قبل است. 

o اوت(: نیمه مرداد تا نیمه شهریور( 

 های ساحلی خزر نسبت به ماه قبل قدری بهبود یافته است، اما همچنان کمتر از نرمال خواهد بود. در این دوره بارش استان

o :)نیمه شهریور تا نیمه مهر )سپتامبر 

 در محدوده نرمال تا بیشتر از نرمال است.های ساحلی خزر به ویژه غرب آن در این دوره بارش در استان

 

  

 خرداد 8تا  2  خرداد  1 اردیبهشت تا 26



  
 نیمه تیر تا نیمه مرداد )جوالی( خرداد تا نیمه تیر )ژوئن(نیمه 

  
 نیمه شهریور تا نیمه مهر )سپتامبر( نیمه مرداد تا نیمه شهریور )اوت(

 (ECMWF)از مدل  سپتامبرتا ژوئن هر معادل متا نیمه خرداد بر حسب میلیمتر از نیمه  بینی انحراف از نرمال بارشپیش -5 شکل

 

 

 



  
 نیمه تیر تا نیمه مرداد )جوالی( خرداد تا نیمه تیر )ژوئن( نیمه

  
 نیمه شهریور تا نیمه مهر )سپتامبر( نیمه مرداد تا نیمه شهریور )اوت(

 (ECMWF)از مدل  سپتامبرتا  ژوئنهر معادل متا نیمه  خرداداحتمال وقوع بارش بیشتر از نرمال بر حسب درصد از نیمه  -6 شکل

 

 دما 

 بینیپیش 9و  8های نسبت به نرمال و در شکلبه تفکیک هفته  ماه اول آینده دمای هوا برایبینی تغییرات پیش 7در شکل 

کشور با لحاظ دمای هوای بینی در ادامه پیش .به دو صورت انحراف از نرمال و احتماالتی نشان داده شده استدمای هوا 

( آورده 9و  8های بیش از نرمال )به ترتیب شکلدمای احتماالتی وقوع و درجه بر حسب دما نابهنجاری  نقشهاین دو نوع 

 .شودمی



o ، می(:نیمه اردیبهشت تا نیمه خرداد  ماه اول( 

های واقع در شمال دریای عمان و خلیج فارس بین از نیمه اردیبهشت تا پایان آن میانگین دما در نوار غربی کشور و استان

باشد. از انتهای اردیبهشت تا حدود سایر مناطق در محدوده نرمال میشود. در بینی میدرجه بیشتر از نرمال پیش 3تا  1

ای از شرق کشور در محدوده نرمال و در سایر مناطق های عمدهساحلی خزر و بخش هاینیمه خرداد دمای هوا در استان

 درجه بیشتر از نرمال است.  3تا  1بین 

 (می)اردیبهشت  25فروردین تا  29آینده نسبت به نرمال در بازه ماه اول دمای  تغییراتبینی پیش -7شکل 

  
 اردیبهشت 25تا  19 اردیبهشت 18تا  12

  

 خرداد 8تا  2  خرداد  1 اردیبهشت تا 26



 

o  ژوئن تیر تا نیمه خردادنیمه(:) 

درجه بیشتر از  3تا   1های جنوبی البرز و خراسان شمالی بین غرب تا زاگرس شمالی، دامنهشمال میانگین دمای هوا در

دهد. در مناطق شمالی غرب و زاگرس شمالی رخ میهایی از شمالدرجه در بخش 2بیشترین افزایش با بیش از  .نرمال است

درجه  1در سایر مناطق دما بین نرمال تا  شود. بینی میدرجه کمتر از نرمال پیش 1دریای عمان دمای هوا بین نرمال تا 

 .باشدمیدرصد  65از نرمال در شمال دریای عمان بیش از  در این ماه احتمال وقوع دمای کمتر است. آنبیشتر از 

o  (:جوالی) مرداد تا نیمه تیرنیمه 

جه نسبت به ماه قبل کاهش شرایط دمایی این دوره مانند ماه قبل است با این تفاوت که میانگین دمای آن حدود نیم در

 گیرند.درجه کمتر از نرمال قرار می 1نرمال تا های کرمان و هرمزگان در گستره دمای هایی از استانیابد و بخشمی

o :)نیمه مرداد تا نیمه شهریور )اوت 

 درجه بیشتر از نرمال، در  2تا  1شرق بین هایی از شمالغرب، زاگرس شمالی و بخشدر این دوره میانگین دما در شمال

درجه بیشتر از آن خواهد  1ناطق بین نرمال تا درجه کمتر از نرمال و در سایر م 1بین نرمال تا دریای عمان  یشمالمناطق 

 بود. 

o  (:سپتامبرهر )متا نیمه شهریور نیمه 

درجه بیشتر از نرمال است، سایر مناطق دمای نرمالی  1غرب که میانگین دمای آن بین نیم تا در این دوره به استثنای شمال

 .را تجربه خواهند کرد

  
 نیمه تیر تا نیمه مرداد )جوالی( نیمه خرداد تا نیمه تیر )ژوئن(



  
 نیمه شهریور تا نیمه مهر )سپتامبر( نیمه مرداد تا نیمه شهریور )اوت(

 (ECMWF)از مدل  سپتامبرتا  ژوئنهر معادل متا نیمه  خردادبینی انحراف از نرمال دما از نیمه پیش -8 شکل

  
 مرداد )جوالی(نیمه تیر تا نیمه  نیمه خرداد تا نیمه تیر )ژوئن(



  
 (سپتامبرهر )متا نیمه  شهریورنیمه  نیمه مرداد تا نیمه شهریور )اوت(

 (ECMWF)از مدل  سپتامبرتا  ژوئنهر معادل متا نیمه  خرداداحتمال وقوع دمای بیش از نرمال از نیمه  درصد -9 شکل
 

 

 

 

 

 

 

 های سرد بینی بارش کمتر از ماههای گرم درستی پیشدر ماهدرصد بوده و  70تا  65بینی فصلی بارش و دمای کشور بین درستی پیش

بعالوه ها تهیه این گزارش از نتایج تمامی روششود که در روش انجام میسه بینی ماهانه به شناسی پیشسال است. در پژوهشکده اقلیم

مبنای شود، لذا در موارد اندک ممکن است توضیحات متن با نقشه همخوانی کامل نداشته باشد. المللی استفاده میبینی مراکز بینپیش

گزارش  نیر ادشوند. گزارش به عنوان کمکی استفاده میاین های پیوست نقشهاست و  SEAS5های ماهانه برونداد مدل بینیپیش

. منبع اطالعات بارش و دمای دیدبانی، سازمان هواشناسی شوندیم هیته یالدیم میتقو یماهانه بارش و دما برمبنا ینیبشیپ یهانقشه

 کشور)مرکز ملی خشکسالی( است.

 روز تاخیر نسبت به زمان اجرای مدل  3و  15با حدود ترتیب و هفتگی به بینی ماهانه محصوالت پیشها، به دلیل برخی محدودیت

 شود. میاستفاده )چهار هفته آینده( بینی هفتگی بینی ماه اول از محصوالت پیشلذا برای آگاهی از پیش باشند، اقلیمی در دسترس می

 است ولی هر متفاوت هانه های مانقشهبا بینی هفتگی پیشهای نقشهشکل کلی بینی هفتگی و ماهانه، به دلیل تفاوت در سامانه پیش

 باشند.دو محصول یک مدل اقلیمی می

 ی، مشهد، بزرگراه شهید کالنتری، نرسیده به پلیس راه طرقشناسمیاقل پژوهشکده

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

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

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

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


 

 (های پیوستنقشه)

 بینی تغییرات بارش برحسب درصد()پیش ECMWF مدل -الف

  
 نیمه تیر تا نیمه مرداد )جوالی( نیمه خرداد تا نیمه تیر )ژوئن(

  
 (سپتامبرهر )متا نیمه  شهریورنیمه  نیمه مرداد تا نیمه شهریور )اوت(

 (ECMWF)از مدل  سپتامبرتا  ژوئنهر معادل متا نیمه  خردادبینی نابهنجاری بارش بر حسب درصد، از نیمه پیش -10 شکل


