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 فصلی كشور بينیپيش
 (7921 آبان 92 صدور:تاریخ )

 

 خالصه:

های بارشی از زراعی، به دلیل عبور سامانه آغازین سالطی دو ماه 

 راهای واقع در این ناحیه بارش بیش از نرمال غرب کشور، استانجنوب

توان به ایالم، کهگیلویه و بویراحمد، اند که از جمله میدهکر دریافت

ه ب نسبت هااستان در این بارش .خوزستان، بوشهر و لرستان اشاره کرد

های میلیمتر افزایش یافته است؛ در دوره مشابه استان 58 زانرمال بیش 

وع . در مجمداشتند آذربایجان شرقی بیشترین کاهش بارش را و اردبیل

صد( در 17 میلیمتر )معادل 72اول پاییز حدود  بارش کشور در دو ماه

 .دهدرا نشان مینسبت به نرمال افزایش 

رود بارش ماه آذر اندکی بیش از نرمال باشد، اما در حالیکه انتظار می

صل های بارشی در فتضعیف نسبی سامانهبینی حاکی از های پیشنقشه

آذر بین نرمال تا  ماه دمایمیانگین  ویژه ماه اسفند است.زمستان و به

 وایهرود انتظار می . همچنینشودبینی میاز نرمال پیش بیش یک درجه

با اینکه بارش برف  درجه گرمتر از نرمال باشد. 9فصل زمستان حدود 

مده به دلیل جنوبی بودن ع نسبت به سال گذشته بیشتر خواهد بود ولی

ر د باران، سهم بارش بینی شدهو افزایش دمای پیش های بارشیسامانه

 . خواهد بوداز نرمال  بیشادامه سال 

 وضعیت جاری:

 کشور دریافتی مجموع بارش ،کنوناز آغاز سال زراعی جاری تا

ثبت شده است که در مقایسه با دوره نرمال و سال گذشته  میلیمتر 3859

افزایش  -درصد 92653و  1.52معادل –میلیمتر  9952و  7555به ترتیب 

ارش ببیشترین افزایش در دو ماه آغازین سال زراعی، . ده استکررا تجربه 

 هایبیشترین کاهش در استان و غرب و غربهای واقع در جنوباستاندر 

در  ایالم، کهگیلویه و بارش  واقع در شمال غرب کشور رخ داده است.

میلیمتر از 29و  22 ،795، 793به ترتیب  و بوشهر خوزستان ،بویراحمد

 آذربایجان شرقی به و های اردبیلنرمال فزونی یافته، در حالیکه استان

انحراف مجموع  7شکل . اندداشتهبارش کاهش میلیمتر 72 و 99ب ترتی

 .ددهمینشان نسبت به نرمال را ها و استان کشورکل بارش دریافتی 

 

 

 

 
تا سال زراعی از ابتدای های کشور استانم( )مبارش مجموع انحراف -7شکل

 (مرکز ملی خشکسالی و مدیریت بحران)از: نرمال نسبت به 92/5/7921

 :بینی بارشپیش

سیل آسا در دو ماه ابتدایی  رخیهای بیش از نرمال و ببرخالف بارش

تر از کمدر محدوده نرمال تا بارش در فصل زمستان وضعیت فصل پاییز، 

ذر، بینی شده برای ماه آهای پیششود. با لحاظ بارشبینی مینرمال پیش

پاییز بیش از نرمال خواهد بود، اما بارش در استان فصل میانگین بارش 

های واقع در جنوب شرق و شمال غرب ) از جمله سیستان و بلوچستان 

ست. کاهش و اردبیل( در محدوده کمتر از نرمال تا نرمال مورد انتظار ا

هایی از سواحل خزر، جنوب شرق بارش در فصل زمستان عمدتا بر بخش

 و غرب کشور متمرکز خواهد بود. 

بینی بارش کشور با استفاده از برونداد پس پردازش ، پیش9در شکل 

( RegCM4.5روش آماری و دینامیکی )مدل دو به  CFSv.2مدل شده 

ای اولین برروش  اینبینی فصلی با استفاده از نشان داده شده است. پیش

 شود.بار در کشور انجام می

  
 

-CFSv.2. راست: توسط 7921تا بهمن  دوره آذربینی بارش پیش -9کلش

RegCM4.5  :هنجاری توسط ناو چپCFSv.2 

http://ndc.irimo.ir/far/
http://ndc.irimo.ir/far/
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 سال پایانیتغییرات بارش کشور در مقیاس ماهانه برای چهار ماه 

در ماه آذر بارش ، شکلاین آورده شده است. مطابق  9در شکل  7921

اسفند  بیش از نرمال و در ماههای دی و بهمن در محدوده نرمال و در

ر زمستان دفصل کاهش بارش مقدار شود. بینی میکمتر از نرمال پیش

زیاد  آن   سهم درصدی هر چند که   است ترسواحل خزر محسوس

 .نیست

  

  
 دی(، چپ-)باالذرآ نسبت به میانگین بلندمدت:انحراف بارش  بینییشپ-9شکل

 7921راست( -)پاییناسفندچپ( و -)پایین بهمنراست(، -)باال

 :بینی دماپیش

کشور در سه ماه آینده یعنی از آذر تا میانگین دمای رود می رانتظا

بینی دمای ، پیش3در شکل . باشدبهمن حدود یک درجه بیش از نرمال 

به روش  CFSv.2کشور با استفاده از برونداد پس پردازش شده مدل 

 شده است.آورده  ( RegCM4.5آماری و دینامیکی )مدل 

  
-CFSv.2. راست: توسط 7921دوره آذر تا بهمن  دمایبینی پیش -3شکل

RegCM4.5  :توسط  انحراف از نرمالو چپCFSv.2 

 مامیانگین دای است که به گونهماهانه دمای کشور در مقیاس تغییرات 

در دی و افزایش آن اما  هنیم درجه بیش از نرمال بودحدود آذر ماه در 

 د.شدرجه خواهد  9تا  9بهمن بین 

 

  

 
 

-اال)ب دیچپ(، -)باال: آذرمیانگین نسبت به ی هواانحراف دما بینییشپ -8شکل

 7921راست( -)پاییناسفندچپ( و -)پایین بهمنراست(، 

 

 :توضیحات
شود، صحت آن برای سه بینی فصلی کشور در هفته اول هر ماه صادرمیپیش

های ماهانه و فصلی استفاده شده در صد است. نقشهدر .1حدود ماهه اول 
هستند. در موارد  CFSv.2پردازش آماری برونداد مدل خبرنامه، حاصل پس

ت بینی فصلی، ممکن اساندکی، به دلیل لحاظ نظرات کارشناسان گروه پیش
 ها داشته باشد. دوره نرمالبینی فصلی تفاوت اندکی با نقشهتحلیل پیش

های میالدی ها برمبنای ماهاست. تمامی نقشه 7257-.9.7ها بینیپیش
ا استفاده شده ترسیم شده و در خبرنامه از نام معادل شمسی آنه

ها به روز شده و بینیهای جدید، پیشاست)دی=ژانویه و ...(. با دریافت داده
 ممکن است کمی تغییریابند.

با استفاده از داده های شرایط  RegCM4.5های تهیه شده توسط مدل نقشه
 اند.بینی تهیه شدهمرزی حدود یک ماه قبل از صدور  پیش

 
 یم شناسی، مشهد، بزرگراه شهید کالنتریپژوهشکده)مرکزملی( اقلآدرس: 

 87.-995999.9 تلفن:

 www.cri.ac.irوب سایت:،       mashadmcc@gmail.comایمیل:
 

از   RegCM4.5و برونداد مدل  (و هفتگیهای آبریز، استانی )حوضه های تکمیلینقشه
 در دسترس است:  زیر ftpو گپ  پیام رسان ،وب سایت طریق

ftp://85.133.175.137/pub/seasonal_forecasts/Iran/ 
 گپ: رسانپیامبینی فصلی در کانال پیش

 

https://gap.im/pishbinif 
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