
          

 کشور بارش و دمای هوای   فصلی بينیپيش
 ( 1401  مرداد 31 :صدور  تاریخ)

 

 ندهاوالگوی همدیدی و دورپی  •

کمربند نابهنجاری    ،در نیمکره شمالینوامبر(  -)سپتامبر  آبان   - شهریوردوره  برای    hPa500سطح    ارتفاع ژئوپتانسیلی  یابیپیش

)شکل   قرار داردآسیا شرق شمال آفریقا تا جنوبدهد که بیشینه آن در گستره حاره را نشان می بر روی منطقه جنب مثبت 

از    ی غربیهاسامانه فراوانی گذر  که پیامد آن کاهش    باشد ماندگار  رود چنین وضعیتی حداقل تا نیمه آذر  انتظار می .  باال(  -1

نابهنجاری ارتفاع  الگوی همدیدی  دو ماهه اول پاییز خواهد بود. اما    درحداقل    بر روی فالت ایران   منطقه و کاهش بارش 

به شرح زیر به ویژه  را   زیادی غییرات  تفوریه( -)دسامبر بهمن  -ذرآ در دوره  در نیمکره شمالی    hPa  500ژئوپتانسیلی سطح

 :د دهنشان می شرق آسیا را جنوب ای تا حارهاطلس حوضه اقیانوس در 

شمال    تاای  اطلس حاره   ر اقیانوس دهمزمان  غرب آسیا شکسته شده و  کمربند نابهنجاری مثبت ارتفاع ژئوپتانسیلی   -

شرایط مناسب برای  حوضه مدیترانه  -و در جنوب اروپا  سیلی توسعه یافته استنآفریقا نابهنجاری منفی ارتفاع ژئوپتا

 خالصه: 
در گستره نابهنجاری  اواخر پاییز  شهریور تا  ا طی  شرق آسیبه ویژه محدوده شمال آفریقا تا جنوب   نیمکره شمالی

حوضه  در    hPa500  ارتفاع ژئوپتانسیلی سطح  پاییزاواخر    از  .قرار دارد  hPa500    مثبت ارتفاع ژئوپتانسیلی سطح
ده  وغرب ایران در محد جنوب  جنوب   -کمتر از نرمال و در محدوده عربستان    شمال آفریقا-جنوبی اقیانوس اطلس

  گذر   تواند می  باشد وگیری شاخه جنوبی جت قطبی در جنوب دریای مدیترانه می شاخص شکل  نرمال است که
خاتمه دیرهنگام  و    قاره هند در شبه   تر از نرمالقوی   مونسون.  تسهیل کند     را  غرب کشوراز جنوببارشی    هایسامانه

شرایط فوق موجب  .  شودمدیترانه میسوی  به    از روی اروپا   جت قطبی   النهاری نصفجابجایی  تاخیر در    سبب آن  
  اواخر پاییز تا   ازرود  انتظار می   .کمتر از نرمال خواهد بودبارش فصل پاییز    وکشور شده  پاییزه  آغاز بارش  تاخیر در  

نیمه آبان تا    طی بیشترین کاهش بارش کشور    شود. به میانگین بلندمدت نزدیک  زمستان شرایط بارشی کشور  اوایل  
آذر رخ   میانگین دمای هوا    در د.  هدمی نیمه  آینده،  ماه  )اکتبر(-مهر  نیمه   طی شش  آبان  نیمه  -نیمه دیو    نیمه 

بیشترین افزایش    .درجه بیشتر از نرمال خواهد بود  2تا    0.5  بهمن)ژانویه( در محدوده نرمال و در سایر ماهها بین
 دهد. دسامبر( در نیمه غربی کشور رخ می  نیمه دی )نوامبر و -نیمه آبان هوا طی دمای 



اواخر آذر تا نیمه    ازقطبی  جت    دوشاخه شدن رسد چنین شرایطی با  به نظر می   شود. می بندال مشاهده    توسعه الگوی  

 کند.  تسهیل می را   زاگرس بسوی  شمال آفریقا های بارشی از زمستان همراه باشد که شاخه جنوبی آن عبور سامانه 

هیمالیا - حوضه  می - در  مشاهده  بندال  الگوی  توسعه  برای  مناسب  شرایط  حالیک  شودتبت  جنوب در  در  آسیا ه  شرق 

 شود. مشاهده می  hPa500در سطح ژئوپتانسیلی   ارتفاع  نابهنجاری منفی

 واچرخند   سویتاخیر در حرکت جنوب آن نسبت به نرمال موجب    ر بودن و قویتخاتمه دیرهنگام سامانه موسمی هند   -

 شود. تر می های جنوبی روی فالت ایران و گسترش دیرهنگام جت قطبی به عرض  ازحاره جنب

  ، و در جنوب این حوضهکانادا  فشار  کم در شمال این حوضه  همزمان  ای است که  الگوهای همدیدی حوضه اقیانوس اطلس به گونه 

است. در چنین شرایطی    NAOبرای توسعه فاز مثبت دورپیوند  مناسبی    که شرایط   یت شده استونسبت به نرمال تقپرفشار آزور  

استقرار    نشانگرالگوهای همدیدی و دورپیوندی  این  خواهد بود.  قطبی در این منطقه بیشتر از نرمال  جنبهای  سیکلون گیری  شکل

الگوی    ایجاد  نمایشی ازکه    استو اقیانوس اطلس  آمریکای شمالی   ،هندوچین  ، بر روی فالت آناتولی  واچرخند مثبت    هایهسته

 پایین(. -1)شکل باشد میاواخر پاییز تا اوایل زمستان  از  مناطقاین بندال بر روی 

 

 



 
 hPa500 سطح یلیبهنجاری ارتفاع ژئوپتانسنا بینی پیش -1شکل

 (ECMWFاز: )(. فوریه -بردسام) بهمنتا   ذرآدوره ، پایین: (برنوام - سپتامبر) آبانتا  شهریور باال: 

 

توجه  با  که  دهد  را نشان می   جاری  سالپاییز  نیمه  اقیانوس آرام تا    آبسطح  تداوم نابهنجاری منفی دمای  بینی  پیش   2ل  شک

  3شکل  شود.  می بینی  پیش   ، النینای کم سابقه سه ساله ادامه آن در سال جاری  و  در دو سال گذشته   ی ضعیف النینابه  

درحال حاضر ،  شکلمطابق این  دهد.  سال جاری نشان می دی ماه  تا را    دوقطبی اقیانوس هند انسو و   دو شاخص  بینیپیش

های مدل  ریاخ  یاندازهاحال، چشم  ن ی. با اتا النینای ضعیف قرار داردفاز خنثی  محدوده  در    )انسو(   جنوبینوسان  -النینو

مدل از هفت مدل   چهار درصد است.  ۷0حدود   2022در اواخر سال  La Niña لیاحتمال تشکد که ندهاقلیمی نشان می 

که تا سپتامبر    کنند ی م   ینیبش یپای  حاره آرام    انوس یمرکز اقبرای  را  میانگین  تر از  کم اما    ،یخنث  یدما   ، یمورد بررس اقلیمی  

. چهار مدل از  ند دهمی نشان  تر از آن را  پایینو یا    درجه(  -  8,0)  نایمقدار آستانه الن  از  ترکم  دمای سه مدل  .  ابد یی ادامه م 

  - 3)شکل  کنند  بینی می پیش  نایآستانه الندمای    را بیش از   کتبرتا ا   ایحاره آرام    انوس یاقمرکز  در  SST  ، مقدارهفت مدل

  -   1.15 ، اوت  14به   ی هفته منته  یشاخص برا این    ر امقد  نیاست. آخردر فاز منفی    (IOD)هند    انوس یاق  ی دوقطبراست(.  

  کمتر از آن بوده است.   ای(  گرادیدرجه سانت  -  0.4آستانه ) مقدار  از اواسط ژوئن به طور مداوم    IODمقدار شاخص    درجه بود.

  SST  فی ضع  مثبت  یهای که ناهنجار  ی وجود دارد، درحال  قا یبه شاخ آفر  ک یهند نزد  انوس یغرب اقدر شمال  منفی   یهنجارنا

اق شرق  سراسر  آب   انوس یدر  جمله  از  اندونز  کینزد  یهاهند،  استرال  یبه  ا  ایو  دارد.  در  آشکار    انیگراد  کی   جادیادامه 



  اقلیمی مورد پنج مدل    هر.  هند سازگار است  انوس یاق  یدوقطب  یمنف   دادیهند با رو  انوس یدما در سراسر اق  یهایناهنجار

  ع یها کاهش سرتا دسامبر، همه مدل و  احتماال تا ماه نوامبر ادامه خواهد داشت    IOD  ی منف  دادی که رو  دهند ی نشان می  بررس 

 چپ(.  -3)شکل  دهند ی را نشان م IODشاخص  ر یمقاد

 
 (سو )از: کوپرنیک 1401پاییز سال نیمه تداوم النینا تا بینی پیش-2شکل

 

 
 (BoM: از) 1401 دیتا و دوقطبی اقیانوس هند )چپ( ( راست)بینی انسو پیش -3شکل

 

 بارش  •

های شکلدر  درصد(  به  بیش از نرمال )بارش  متر( و احتمال وقوع  میلی به  بارش کشور به صورت انحراف از نرمال )بینی  پیش

نشان داده  (  9)شکل  درصد    هب  در پیوست این گزارش   بینی انحراف از نرمال بارش آورده شده است. همچنین پیش  5و    4

 به صورت زیر خواهد بود.   1401بینی بارش مناطق مختلف کشور تا نیمه دی سال بر این اساس پیش شده است.

 )سپتامبر(: نیمه شهریور تا نیمه مهر



ها رود بارش این دوره انتظار می در  های ساحلی خزر است.  استان   در سطح کشور محدود بهبارش  بر اساس میانگین بلندمدت،  

های مرکزی و شرقی این منطقه  کمتر از نرمال باشد. در بخش  متمایل بهدر نیمه شرقی آن    نرمال وحوضه جنوبی خزر  

با توجه به شرایط موسمی قویتر از نرمال در  بینی شده است.  پیش  35%کمتر از    ، احتمال وقوع بارش انباشته بیشتر از نرمال

شرق کشور در محدوده نرمال تا ده درصد بیشتر از آن  بارش در جنوب   ،یرود با خاتمه دوره موسمانتظار می جاری،  سال

 .  موثری ندارند بارش یا بارش باشد. سایر مناطق کشور بی 

 )اکتبر(: نیمه مهر تا نیمه آبان

شود. مطابق با میانگین بلندمدت، نیمه جنوبی و شرقی کشور  بینی می میانگین بارش کشور در این دوره کمتر از نرمال پیش 

های همسایه کوههای زاگرس و  در استانکمتر از نرمال    50%تا    20%با  بارش قابل توجهی ندارند. بیشترین کاهش بارش  

به جز غرب سواحل خزر،  بارش در سایر مناطق کشور نیز کمتر از نرمال خواهد بود.  دهد.  رخ می غرب  و شمالسپس البرز  

نیمه جنوبی و شرقی کشور  درصد است.    35%سایر مناطق کشور احتمال وقوع بارش انباشته بیشتر از نرمال کمتر از  در  

  و   در زاگرس   بارش   بیشترین کاهش   است و دو سوی البرز و زاگرس کمتر از نرمال  ر  د  استانها  بارش   . د بودنهخوابارش  بی

 شود.بینی می پیش  20% های ساحلی خزر تا کاهش بارش در استان . باشد می  50%حدود 

 )نوامبر(: نیمه آبان تا نیمه آذر 

بیشترین کاهش بارش   .است  نرمال  کمتر از   50%به طور میانگین    به ویژه در نیمه شمالی و غربی بارش کشور  این ماه  در  

بوده  مشهود  کامال  و دامنه جنوبی البرز  های واقع در دو سوی زاگرس  در استانبارش  کاهش  دهد.  در این ماه رخ می   هپاییز

 است. 35% در تمام مناطق کشور احتمال وقوع بارش انباشته بیشتر از نرمال کمتر از  .شودبینی می پیش  50% بیش ازو 

 )دسامبر(: نیمه آذر تا نیمه دی

استثنای مناطق    ه غرب ) بجنوب رود بارش در  . انتظار می شودقدری متعادل میکشور    در سطح   بارش این ماه شرایط    طی

هایی از غرب کشور، مناطق ساحلی در بخشباشد.    آنبیش از    20% ای خوزستان( و جنوب کشور در محدوده نرمال تا  جلگه

های همسایه استانکمتر از نرمال است. احتمال وقوع بارش انباشته بیشتر از نرمال در    شرق کشورو شمال  شرق دریای خزر

 بینی شده است.  پیش  50%و در سایر مناطق کمتر از   50%کشور حداکثر غرب کوههای البرز و زاگرس و شمال

 (: 2023 )ژانویه  بهمنتا نیمه  دینیمه 

نرمال تا کمتر  هایی از جنوب کشور  زاگرس و دامنه غربی آن و بخش  حاشیه های  استان رود در این ماه بارش در  انتظار می 

 نرمال باشد.مناطق در محدوده و در سایر  آن از 



  
 نیمه مهر تا نیمه آبان )اکتبر( نیمه شهریور تا نیمه مهر )سپتامبر(

  
 ر(دسامب)دی نیمه آذر تا نیمه  نیمه آبان تا نیمه آذر )نوامبر(



 

 

 

 

 

 

 

 (2023 ژانویه)بهمن تا نیمه  دینیمه 

 

  
 نیمه مهر تا نیمه آبان )اکتبر( نیمه شهریور تا نیمه مهر )سپتامبر(

کشور  بینی انحراف از نرمال بارش  پیش  -4شکل

(mm)    نیمه نیمه    شهریوراز  معادل    بهمنتا 

 ( ECMWF)از مدل   2023 ژانویهتا  سپتامبر



  
 نیمه آذر تا نیمه دی )دسامبر( نیمه آبان تا نیمه آذر )نوامبر(

 

 

 

 

 

 (2023 نیمه دی تا نیمه بهمن )ژانویه

 

 دما •

درصد( نشان داده شده است. در    هدرجه( و احتمال وقوع دمای بیشتر از نرمال )ب   ه نابهنجاری دما )ب  ۷و    6  هایدر شکل 

 های آینده به تفکیک آورده شده است.بینی دمای کشور طی ماه ادامه پیش

 

 

نرمال   -5شکل از  بیشتر  بارش  وقوع  احتمال 

نیمه    (برحسب درصد) نیمه    شهریور از   بهمنتا 

مدل   2023ژانویه  تا    سپتامبرمعادل   )از 

ECMWF ) 



 )سپتامبر(: مه شهریور تا نیمه مهرنی

، در  (+0.5تا    -0.5محدوده نرمال )شرق کشور در  ریای خزر و شمال د  ،جنوب  یساحلمناطق  در  دما  نابهنجاری  میانگین  

 درجه خواهد بود.    +1تا  0.5و در سایر مناطق کشور بین    درجه بیشتر از نرمال  2تا  1  ازغربی های محدودی از شمال بخش

 )اکتبر(: نیمه مهر تا نیمه آبان  

درجه بیشتر از نرمال و در سایر مناطق   یکتا  غرب بین نیم  مرکزی و شمال  زاگرس مناطق همسایه  رخی  بمیانگین دما در  

 درصد است.  35کمتر از شرقی کشور برخی مناطق  فزونی دما از نرمال در در این ماه احتمال  . استدر محدوده نرمال 

 )نوامبر(: یمه آبان تا نیمه آذر ن

  و درجه بیشتر از نرمال است    2تا    0.5شرق بین  های دوسوی البرز و شمال نیمه غربی کشور، استان در  میانگین دمای هوا  

احتمال وقوع  د بود.  نسایر مناطق در محدوده نرمال خواه  و  دهد درجه( در نیمه غربی کشور رخ می  2بیشترین افزایش )تا  

 است.درصد  65بیش از   نیمه غربی کشوردر  بیشتر از نرمال  دمای 

 )دسامبر(: نیمه آذر تا نیمه دی

بین نیم  در سطح کشور  میانگین دمای هوا  .  دهد رخ می   دسامبر ماه  نابهنجاری مثبت دما در    بیشترین  ، طی شش ماه آینده

تا    1زاگرس بین    دو سویی  هادامنه جنوبی البرز و استانشرق،  شرق، شمالبه طوریکه در    درجه بیشتر از نرمال است  2تا  

تا    2 از نرمال و در سایر مناطق  بود.    1درجه بیش  از نرمال خواهد  به استثنای  دمای  درجه بیش  ز  هایی ابخشاین ماه 

 . شودبینی می پیش درصد فراتر از نرمال  65غرب، در سایر مناطق با احتمال بیش از شمال

 (: 2023)ژانویه   نیمه دی تا نیمه بهمن

غرب غرب، غرب و جنوبهایی از شمالدمای هوا در بخش رود میانگین  انتظار می شود و  در این ماه قدری متعادل می دمای هوا  

 د.باش و در سایر مناطق در محدوده نرمال از نرمال  تردرجه بیش  یکتا 



  
 نیمه مهر تا نیمه آبان )اکتبر( نیمه شهریور تا نیمه مهر )سپتامبر(

  
 بر(دسامنیمه آذر تا نیمه دی ) نیمه آبان تا نیمه آذر )نوامبر(



 

 

 

 

 

 (2023ژانویه )بهمن تا نیمه  دینیمه 

 

 

  
 نیمه مهر تا نیمه آبان )اکتبر( )سپتامبر(نیمه شهریور تا نیمه مهر 

نیمه پیش  -۷شکل از  نرمال دما  از  بینی انحراف 

معادل   بهمن  نیمه  تا  ژانویه شهریور  تا  سپتامبر 

 (ECMWF)از مدل  2023



  
 نیمه آذر تا نیمه دی )دسامبر( نیمه آبان تا نیمه آذر )نوامبر(

 

 

 

 

 

 (2023ژانویه ) بهمننیمه دی تا نیمه 

 

 

های سرد سال است.  بینی بارش کمتر از ماه های گرم درستی پیشدرصد بوده و در ماه   ۷0تا    65بینی فصلی بارش و دمای کشور بین  درستی پیش

ماهانه بارش و دما    ینیبش ی پ  یهاگزارش نقشه  نیر اد.  استهای میانمدت اروپا  بینیمرکز پیش   SEAS5های ماهانه برونداد مدل  بینیمبنای پیش 
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درصد احتمال وقوع دمای بیش از نرمال    -8شکل

دما از نیمه شهریور تا نیمه بهمن معادل سپتامبر  

 (ECMWF)از مدل  2023تا ژانویه 



 ( های پیوستنقشه)

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

  
 نیمه مهر تا نیمه آبان )اکتبر( )سپتامبر(نیمه شهریور تا نیمه مهر 

  
 نیمه آذر تا نیمه دی )دسامبر( نیمه آبان تا نیمه آذر )نوامبر(



 

 

 

 

 

 (2023ژانویه نیمه دی تا نیمه بهمن )

 

درصد، از    هبینی نابهنجاری بارش بپیش  -9شکل

تا   سپتامبر  معادل  بهمن  نیمه  تا  شهریور  نیمه 

 ( ECMWF)از مدل  2023ژانویه 


