
          

 کشور بارش و دمای هوای   فصلی بينیپيش
 ( 1401  آبان 27)تاریخ صدور: 

 

 ندهاوالگوی همدیدی و دورپی  •

  در   hPa  500  سطح  ژئوپتانسیلی   ارتفاع  مثبت   یهنجاربی ( بیشینه  2023فوریه    - 2022)دسامبر  بهمن   تا  آذر   هایدر ماه 

ی منفی بر روی شمال هنجاربی شمال و شرق اقیانوس آرام شمالی، جنوب آمریکای شمالی، شرق آسیا و اسکاندیناوی و  

  منفی در سطوح میانی جو بر   یهنجاربی   گیری الگوی . شکلردداقرار  آفریقا )جنوب دریای مدیترانه(  کانادا، گرینلند و شمال

 خالصه: 
  بر و فشار سطح متوسط دریا  سطوح میانی جو  ارتفاع ژئوپتانسیلی    منفی   هایی هنجاربی طی سه ماهه آذر تا بهمن  

و    جزیره شبه  ،آفریقا  محدوده شمال  روی  ژئوپتانسیلی  ی مثبت  هنجاربی عربستان  اروپاارتفاع  روی شمال  رخ    بر 
  جنوبی   مناطق   از  زای جو بارش   هایعبور سامانه   امکانا شده و  اروپبر روی    ایجاد الگوی بالکینگ   سببدهد که  می 

الگوی ژئوپتانسیلی سطح میانی جو بر   1402اردیبهشت   -1401 رود طی اسفند انتظار می  کند.می  را تسهیل ایران
ی مثبت  هنجاربی نداشته باشد اما  تغییر چندانی  روی حوضه شمالی اقیانوس آرام و شرق آسیا نسبت به دوره قبل  

  محدوده مدیترانه،   در   یلیژئوپتانس  ارتفاع. عالوه بر این  هش یابد بر روی اروپا کا  hPa  500  سطحارتفاع ژئوپتانسیلی  
در    یبارش   یهاسامانه با شرایط نرمال فعالیت  این الگو    داشت که  خواهد نرمال    تیوضع  عمدتاو فالت ایران    قا یآفر

کمتر از نرمال بوده اما در  دوم و سوم آذر  در نیمه شرقی و جنوب کشور در هفته  بارش    همراه خواهد بود.  رکشو
دی ماه در محدوده نرمال است. در سایر مناطق کشور به ویژه مرکز و غرب سواحل خزر  اول  هفته پایانی آذر و هفته  

غرب  در جنوب  میانگین بارش   1402تا اردیبهشت    1401دی    نیمه  از .  غرب کشور بیشتر از نرمال خواهد بودو شمال 
غربی سواحل خزر گرایش به بیشتر از نرمال و در سایر مناطق در محدوده نرمال    و مناطقی از غرب کشور و نیمه

درصد و    65تا    35؛ در عین حال احتمال وقوع بارش بیشتر از نرمال در اغلب مناطق کشور بین  شودبینی می پیش
دی بیشتر از  اول  ه هفت آذر تا  هفته دوممیانگین دمای هوا از درصد است.   35شرق کمتر از در نوار جنوبی و جنوب 

دهد. سایر  در نیمه شمالی کشور رخ می و    دوم آذردرجه در هفته    5تا    2نرمال است. بیشترین افزایش دما بین  
از نیمه دی تا نیمه بهمن در محدوده نرمال و از نیمه    درجه بیشتر از نرمال خواهند بود.  2تا    1مناطق کشور از  

اسفند در شما نیمه  تا  از  غرب، بخش لبهمن  مناطق محدودی  زاگرس مرکزی،  واقع در کوههای  مناطق  از  هایی 
شرق تا یک درجه بیش از نرمال و سایر مناطق کشور نرمال خواهد بود. میانگین دمای هوا از  شرق و جنوب شمال

دمای بیشتر    در عین حال احتمال وقوع   شود.بینی می در محدوده نرمال پیش  1402نیمه اسفند تا نیمه اردیبهشت  
 بینی شده است.  درصد پیش  65تا   35از نرمال در اغلب مناطق کشور بین 



  بر روی الگوی بالکینگ    همراه بار روی شمال اروپا  بی مثبت  هنجاربی عربستان و    جزیره شبه  -آفریقا  محدوده شمال  روی 

  منفی   یهنجاربی براین، شرایط نرمال تا    عالوه .  کند می   را تسهیل  ایران   جنوبی   مناطق   از  زابارش   هایعبور سامانه   امکان  پا،ارو

  ای جبهه  هایگیری سامانه شکل  فراوانی  تواند سببای می حاره  اطلس  اقیانوس   شرق  در  hPa  500سطح    ژئوپتانسیلی  ارتفاع

ارتفاع کالهک قطبی  کم (  2023می    -مارس )  1402اردیبهشت  تا    1401  اسفند   یطباال(.    -1د )شکل  شو  منطقه  این  در

د.  وش میبر روی کانادا و گرینلند به شرایط نرمال تعدیل    hPa  500ح  سط  یلیژئوپتانس  ارتفاعمنفی    یهنجاربی و    شدهتقویت  

ندارد    چندانی تغییر  الگوی ژئوپتانسیلی سطح میانی جو بر روی حوضه شمالی اقیانوس آرام و شرق آسیا نسبت به دوره قبل  

محدوده    در   ی لینسژئوپتا  ارتفاعبر روی اروپا کاسته شده است.    hPa  500  سطحلی  یی مثبت ارتفاع ژئوپتانسهنجاربی اما از  

  کشور سطح  در    یبارش   یهاسامانه غالبا با شرایط نرمال فعالیت  الگویی    ن یچن.  دبو  خواهد نرمال  و فالت ایران    قا ی آفر  مدیترانه، 

الگوهای فشار سطح متوسط دریا و    (.نییپا  - 1  )شکلاستهمراه   انتظار می ارتفاع  مطابق  رود دورپیوند  سطح میانی جو، 

  ، ی منفی فشار سطح متوسط دریا و ارتفاع ژئوپتانسیلی در منطقه گرینلند هنجاربی با وجود    (NAO)نوسان اطلس شمالی  

 (. 2و   1های بهار در فاز خنثی خواهد بود )شکل تافاز مثبت قرار گیرد اما از اواخر زمستان  در

 

 



 
نقشه  ، (2023 فوریه -بردسام) 1401 بهمنتا   ذرآطی  hPa500 سطح یلیی ارتفاع ژئوپتانسهنجاربیبینی  پیشنقشه باال:  -1شکل

 (ECMWFاز: )(. 2023 می -مارس) 1402 اردیبهشتتا  اسفندپایین: 

 



 
(، پایین: اسفند تا اردیبهشت 2023 فوریه -)دسامبر 1401 باال: آذر تا بهمنفشار سطح متوسط دریا ی هنجاربیبینی پیش -2شکل

 ( ECMWF(. )از: 2023می  -)مارس 1402

 

دهد که با توجه به  نشان می   2023ی منفی دمای سطح آب اقیانوس آرام را تا فوریه  هنجاربی بینی تداوم  پیش   3شکل  

  2022ی به نسبت ضعیف تا پایان دسامبر  رود النیناگذشته و ادامه آن در سال جاری، انتظار می رخداد النینا در دو سال  

بینی شرایط دورپیوندهای انسو و دوقطبی اقیانوس هند تا فروردین  پیش   4ادامه داشته باشد. در شکل    (1401)اوایل دی  

  آرام   انوس یر اقد  (La Niña)  ی ضعیفاد النیناشود که روید نشان داده شده است. مطابق این شکل مشاهده می   1402ماه  

بینی اغلب  پیش   .دهد نشان میاوایل زمستان    تا  های اقلیمی ادامه آن رامدل  ریاخ  یاندازهاچشمجریان است و  در    ایحاره

یا نزدیک به آن    نایآستانه الن  دسامبر در در ماه    ی آرام مرکز  انوس یاقآب در  سطح    ی دمااقلیمی حاکی از ادامه    هایمدل

  2023طی ژانویه یا فوریه  ا  ی رخنث انسوی    ط یها بازگشت به شرامدلدرحالی که تمام    است؛(  یا کمتر  گرادیدرجه سانت  - 0.8)

  - 0.33نوامبر   6به  ی هفته منته یبرا (IOD)هند  انوس یاق ی دوقطب  راست(. آخرین مقدار شاخص  -4)شکل دهند ی نشان م

  خنثی آستانه  در  از اواسط ژوئن توانسته    IODاست که شاخص    یبار  ن یاول  نیاباشد.  نثی می های خکه در محدوده   درجه بود

سطح   ی دماهستند.    ی منف  IODاز    یانمونه معرف  باد  و    ناکیابر  یالگوهادرحال حاضر  حال،  ن یا  باقرار گیرد.  درجه(    -0.4)

طی  قایدر اطراف شاخ آفر منفی یهای هنجاربی و است نیانگ یبه م کیزدنهند  انوس یغرب حوضه اقدر شمال (SST) ایدر

گذر  .  د کننی م   ینیبش یدسامبر پرا برای ماه    IODشاخص    یخنث  ری ها مقادمدل تمام  رفته است.    نیدو هفته گذشته از ب

IOD چپ(.  -4)شکل   همراه استایران  شار رطوبت بسوی افزایش   ابه فاز مثبت ب 



 
 ( سو)از: کوپرنیک 1401بهمن تداوم النینا تا   چندمدلی بینی پیش -3شکل

 

 
 (BoM)از:  1402 فروردینبینی انسو )راست( و دوقطبی اقیانوس هند )چپ( تا  پیش -4شکل

پیش  مادنهمچنین  دورپیوند  تا  است  شده  بارش   (MJO)جولیان    - بینی  در  مهمی  نسبت  به  نقش  مقیاس  که  در  های 

رسد تاثیر قابل  اما به دلیل خروج از مرکز کم آن به نظر نمی تغییر یابد    8تا    7ینده به فازهای  زیرفصلی دارد، در دو هفته آ

 (. 5)شکل  داشته باشد ایران   بارش توجهی بر روی 



 
 ( NOAA)از:  1401آذر  12آبان تا  28دسامبر، معادل  3نوامبر تا   19برای دو هفته آینده  MJOبینی پیش -5شکل

 

 بارش  •

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

نشان داده شده      گزارش در پیوست این    درصد   برحسب  بینی انحراف از نرمال بارش آورده شده است. همچنین پیش   7و    6

بینی ماه  گیرد، لذا پیش قرار می هفته(    6های زیرفصلی )کمتر از  بینی بینی ماه اول در برد پیش با توجه به اینکه پیش   .است

  ماه   اردیبهشتبراین اساس بارش مناطق مختلف کشور تا نیمه  .  (6)شکل    شودمی   ارایه های هفتگی  بینی پیش  مبنای   براول  

 .استزیر  شرح به  1402

 (: 2022 )دسامبر1401 نیمه آذر تا نیمه دی

در  در نیمه شرقی و جنوب کشور   بینی بارش کشور از هفته دوم آذر تا هفته اول دی نشان داده شده است.پیش  6شکل  در 

.  استدو هفته ابتدایی این دوره بارش کمتر از نرمال بوده اما در هفته پایانی آذر و هفته آغازین دی ماه در محدوده نرمال  

 غرب کشور بیشتر از نرمال خواهد بود.  خزر و شمال سواحل  غربمرکز و در سایر مناطق کشور به ویژه 

 

 



  

  

 به تفکیک هفته  (2022مبردسامعادل ماه ( 1401دی تا نیمه  ذرنیمه آاز نرمال بارش  بینی انحرافپیش -6شکل

 (: 2023 )ژانویه  بهمنتا نیمه  دینیمه 

  ر های واقع د استاندر    رود انتظار می   و  شودبینی می پیش تا بیش از آن  در محدوده نرمال    بارش کشورمیانگین  در این ماه  

در  سایر مناطق  در    و   از نرمالبیش    اردبیل   و   البرز واقع در مرکز و غرب    ناطقمدو سوی    و   ، شمال خلیج فارس غربجنوب

در  ،   %65بیش از    خزر سواحل  مناطقی از  در  احتمال وقوع بارش انباشته بیشتر از نرمال  عین حال  در    باشد.مال  نر محدوده  

درصد    65تا    35در سایر مناطق بین    و  %35  کمتر از کرمان    نوار جنوبی  و سیستان و بلوچستان    ی جنوب  ، نیمه استان هرمزگان

  است.

 

 



 (: 2023)فوریه  نیمه بهمن تا نیمه اسفند

همسایه زاگرس  های  بارش در استان   .در این ماه در محدوده نرمال تا بیشتر از آن باشد   رود میانگین بارش کشورانتظار می 

احتمال وقوع بارش    .شودبینی می شبیشتر از نرمال و در سایر مناطق در محدوده نرمال پی مرکزی و شمال خلیج فارس  

و بخش محدودی از  نوار جنوبی کرمان    ،انباشته بیشتر از نرمال در در استان هرمزگان، نیمه جنوبی سیستان و بلوچستان

  درصد است.  65تا  35در سایر مناطق کشور بین   و  % 35کمتر از استان خراسان جنوبی  

 (: 2023)مارس   1402نیمه اسفند تا نیمه فروردین 

، زاگرس مرکزی و مناطقی از غرب  غربو در جنوب   است  محدوده نرمال  کشور در در اغلب مناطق    در این ماه وضعیت بارش 

های واقع در نوار جنوبی و جنوب شرق و مناطق محدودی از مرکز کشور  استاندر    نرمال دارد.از    بیشه  گرایش ب کشور  

 درصد خواهد بود.   65تا   35و در سایر مناطق بین  % 35احتمال وقوع بارش انباشته بیشتر از نرمال، کمتر از 

 (:2023 آوریل)  1402تا نیمه اردیبهشت  نیمه فروردین

البرز و بخشی از  در محدوده نرمال و در    کشوردر این ماه وضعیت بارش در اغلب مناطق   شرق  شمالدو سوی کوههای 

و در سایر مناطق    درصد   35در نیمه جنوبی کشور کمتر از    احتمال وقوع بارش بیش از نرمال  گرایش به بیشتر از نرمال دارد.

   است. درصد   65تا   35بین 

  
 (2023نیمه دی تا نیمه بهمن )ژانویه 



 
 

 (2023بهمن تا نیمه اسفند )فوریه نیمه 

  
 ( 2023)مارس  1402نیمه اسفند تا نیمه فروردین 



  
 (2023)آوریل  1402نیمه فروردین تا نیمه اردیبهشت 

از نیمه احتمال وقوع بارش بیش از نرمال)بر حسب درصد( و چپ:  بر حسب م.م.(کشور )بینی انحراف از نرمال بارش پیشراست:  -7شکل

 (ECMWF)از مدل  2023 آوریلتا ژانویه معادل  1402 اردیبهشتتا نیمه  1401 دی

 دما •

ه  نشان داده شد  9و  8 هایدر شکل( درصد  برحسبدرجه( و احتمال وقوع دمای بیشتر از نرمال )  برحسبی دما )هنجاربی

  هایبینیمبنای پیش   ماه اول برشرایط  ، لذا  استهفته(    6زیرفصلی )کمتر از    های  بینیبینی ماه اول در برد پیش پیشاست.  

 های آینده به تفکیک آورده شده است.بینی دمای کشور طی ماه در ادامه پیش (. 8شود )شکل  هفتگی ارایه می 

 )دسامبر(: آذر تا نیمه دینیمه 

درجه سلسیوس برای هفته    5تا    2بیشترین افزایش دما بین  ی کشور بیشتر از نرمال است.  میانگین دمای هوادر این ماه  

بینی شده است. در هفته دوم دمای نیمه شرقی کشور نرمال و نیمه غربی بعالوه  دوم آذرماه برای نیمه شمالی کشور پیش 

درجه    3تا    1دمای هفته سوم آذر و هفته اول دی بین  درجه بیشتر از نرمال خواهد بود.    2تا    1نوار ساحلی جنوبی بین  

 بیشتر از نرمال خواهد بود. 



  

  

 ( به تفکیک هفته 2022معادل ماه دسامبر( 1401بینی انحراف از نرمال دما نیمه آذر تا نیمه دی پیش -8شکل

 (: 2023)ژانویه   نیمه دی تا نیمه بهمن

غرب کشور احتمال وقوع دمای  هایی از جنوبدر بخش   شود.بینی می نرمال پیش در محدوده در این ماه  دمای هوا  میانگین  

 درصد است.  65تا  35و در سایر مناطق کشور بین    %65بیشتر از نرمال بیش از  

 (: 2023ه فوری)  اسفندا نیمه بهمن تنیمه 

هایی از  غرب، بخش شود. در شمالبینی میمیانگین دمای هوا در این ماه در محدوده نرمال با گرایش به بیش از نرمال پیش 

شرق تا یک درجه بیشتر از نرمال و سایر  شرق و جنوب مناطق واقع در کوههای زاگرس مرکزی، مناطق محدودی از شمال

و در    %65وقوع دمای بیشتر از نرمال بیش از  نوار ساحلی جنوب احتمال  های از  در بخش مناطق کشور نرمال خواهد بود.  

 درصد است. 65تا   35سایر مناطق بین 



 (: 2023ارس )م  1402نیمه اسفند تا نیمه فروردین 

در این دوره احتمال وقوع دمای بیشتر از نرمال در  شود.  بینی می میانگین دمای هوا در این ماه در محدوده نرمال پیش 

 درصد است.  65تا  35و در سایر مناطق بین  %35غرب کشور کمتر از  جنوب

 (:2023 آوریل)  1402نیمه فروردین تا نیمه اردیبهشت 

  35در این دوره احتمال وقوع دمای بیشتر از نرمال بین  شود.  بینی می میانگین دمای هوا در این ماه در محدوده نرمال پیش 

 درصد است.  65تا 

  
 (2023نیمه دی تا نیمه بهمن )ژانویه 

  
 (2023نیمه بهمن تا نیمه اسفند )فوریه 



  
 ( 2023)مارس  1402تا نیمه فرودین  1401نیمه اسفند 

  
 (2023)مارس  1402 تا نیمه اردیبهشت نیمه فرودین

 بر حسب درجه سلسیوس و چپ: احتمال وقوع دمای بیش از نرمال  بینی انحراف از نرمال دما پیشراست:  -10شکل

   (ECMWF)از مدل  2023 آوریل تا ژانویه معادل  1402 اردیبهشتتا نیمه  1401 دیاز نیمه 

های سرد سال است.  بینی بارش کمتر از ماه های گرم درستی پیشدرصد بوده و در ماه   70تا    65بینی فصلی بارش و دمای کشور بین  پیشدرستی  

ماهانه بارش و دما    ینیبش ی پ  یهاگزارش نقشه  نیر اد.  استهای میانمدت اروپا  بینیمرکز پیش   SEAS5های ماهانه برونداد مدل  بینیمبنای پیش 

 گیرند.  ماه شمسی قرار می که حدودا بین دو نیمه    شوند یم  هیته  یالدیم  میتقو  برمبنای

 ی، مشهد، بزرگراه شهید کالنتری، نرسیده به پلیس راه طرق شناسمیاقل  پژوهشکدهآدرس:  

     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.eco-rcrm.ir/


 ( های پیوستنقشه)

 درصد( برحسببینی تغییرات بارش )پیش ECMWF مدل -الف

  
 (2023نیمه بهمن تا نیمه اسفند )فوریه  (2023نیمه دی تا نیمه بهمن )ژانویه 

  
 (2023 آوریل) 1402 تا نیمه اردیبهشت نیمه نیمه فروردین ( 2023)مارس  1402نیمه اسفند تا نیمه فروردین 

 (ECMWF :)از 2023 تا آوریلژانویه معادل  1402اردیبهشت تا نیمه دی ی بارش به درصد، از نیمه هنجاربیبینی  پیش -12شکل

 

 

 

 

 


