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  فصلی كشور بينیپيش 
 (1397مهر  1 صدور:تاریخ )

 

 خالصه:

های ثبت شده در شبکه ، دادهشهریور 31در  پایان سال زراعی با

درصدی  28ایستگاههای سازمان هواشناسی حاکی از کاهش حدود 

( 1396-97)در سال زراعی گذشته است. نرمال بارش نسبت به 

 کهگیلویه و ،های سیستان و بلوچستان، هرمزگان، کرمان، فارساستان

اهش درصد، بیشترین ک 53و  56، 66، 67، 75بویراحمد به ترتیب با 

 بایجاناند. در این بین تنها دو استان آذرداشته نرمالبارش را نسبت به 

. اندهرا تجربه کرددرصد بارش بیش از نرمال  20و  24 ،غربی و شرقی

 نقشه خشکسالی نشان از وقوع خشکسالی شدید تا بسیار شدید در

ا باست.  بمنابع آ گویای شرایط بحرانی کشور دارد که هایغالب استان

حوضه رشته کوه هندوکش رمال در بینی بارش بیش از نپیش بهتوجه 

ان سیست اینکه بخش قابل توجهی از منابع آب استانافغانستان و بدلیل 

ن ابرایوابسته به وضعیت بارش خارج از کشور می باشد، بنو بلوچستان 

 هاتالشبه  بستگیجاری به مقدار زیاد در سالاستان منابع آب  ترمیم

 دارد.  دهیرمن از در دریافت حقابه

در های دورپیوندی، و شرایط پدیده یابیپیشهای با توجه به نقشه

در محدوده نرمال  1397مجموع بارش کشور در شش ماهه دوم سال 

الگوی بارش کشور در شش ماهه دوم سال دارای شود. بینی میپیش

به پاییز  در فصل. است شمالی و زاگرسدر نیمه در پاییز  بارش بیشینه

در جنوب  (Blockingدلیل استقرار پرارتفاع و ایجاد سامانه بندالی )

های جنوبی های بارشی به عرضامانهس اروپا و دریای سیاه، مسیر

 به ویژه درآن  تا بیش ازهای نرمال انتظار بارش که بامنتقل شده 

اغلب در  بارش مهر. هماهنگ است رکشوغرب غرب و شمال شمال،

در آبان  ،نرمالبیش از  -غرببه ویژه در غرب و شمال–مناطق کشور 

در  آذر (،غرب متمایل به کمتر از نرمالهایی از جنوببخش) حد نرمال

هایی از غرب کشور متمایل به کمتر از ، در دی ماه بخشنرمالمحدوده 

بارش در محدوده  ،های جنوبیسامانه تر شدنو در بهمن با فعالنرمال 

در و غربی شمالی مناطق میانگین دمای در پاییز  .نرمال خواهد بود

درجه  2تا یک درجه بیش از نرمال و در شرق کشور تا  نیممحدوده 

  بیش از نرمال خواهد بود.

خشکسالی شدید  ق، کشور همچنان باهای فوبینیعلیرغم پیش

مواجه خواهد بود که مدیریت بهینه منابع آب و کاهش  شناسیآب

ا های زیرزمینی برای پایداری منابع آب رسهم استفاده از منابع آب

  .کندایجاب می

 وضعیت جاری:

ریور شهپایان تا  1396مهر یعنی از اول ارتفاع بارش سال زراعی 

ه رسید، این در حالیست که بارش دور م م165.8به در کشور  1397

 بوده است. بر اینیلیمتر م 212.3و سال گذشته  232.4 بلندمدت

درصد  21.9و  28.7به ترتیب  1396-97 اساس بارش سال زراعی

 است.  داشتهنسبت به بلندمدت و سال گذشته کاهش 

 
نسبت به 31/6/1397سال زراعی منتهی به م( )مبارش مجموع انحراف -1شکل

 (مرکز ملی خشکسالی و مدیریت بحران)از: مشابه بلندمدت  دوره

استان بارش کمتر از نرمال را تجربه  22 ،در سال زراعی گذشته

استان دارای بارش نرمال و تنها دو استان آذربایجان غربی و  7اند، کرده

بیشترین کاهش نسبی بارش به اند. هداشتشرقی بارش بیش از نرمال 

فارس و هرمزگان، کرمان، بلوچستان، وهای سیستانترتیب در استان

درصد نسبت  53و  56، 67، 67.3، 75بویراحمد به ترتیب با وکهگیلویه

مقدار  به دوره مشابه بلندمدت رخ داده است؛ این در حالیست که

ال و بختیاری چهارمح ،295 های کهگیلویه و بویراحمداستان کاهش در

، 125بوشهر ، 146.4 مازندران، 168.6 فارس ،254گیالن ، 267

. بیشترین کاهش بارش است میلیمتر 107و خوزستان  120هرمزگان 

 1های آبریز خلیج فارس و دریای خزر رخ داد. شکل در حوضه

http://ndc.irimo.ir/far/
http://ndc.irimo.ir/far/
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های کشور را در سال انحراف بارش دریافتی استانمجموع بندی پهنه

 .دهدبلندمدت نشان می نسبت به 1396-97زراعی 

 

 :بینی بارشپیش

ز اتا بیش در محدوده نرمال فصل پاییز در میانگین بارش کشور 

در  زاگرس هایدامنه و غرب، شمالشمالی هایاستانر د .استنرمال 

 . شودبینی میپیش بیش از نرمال غرب کشور

 
میانگین نسبت به  1397 یزدر فصل پایبینی ناهنجاری بارش کشور یشپ -2شکل

 (CFSv.2پردازش شده های پس)دادهبلندمدت

 

و  ز در دو ماه مهربارش فصل پایی افزایش رود بیشترینانتظار می

اخر از اوشمالی کشور رخ دهد. کاهش بارش  و آبان و در نواحی غربی

ویژه  هبهای بارشی شاهد فعالیت سامانه دوبارهآذر تا دی وجود دارد اما 

ود. در خواهیم بپایانی سال در ماههای  تر کشورجنوبیهای در عرض

اما  است در حد نرمالسال مجموع بارش کشور در شش ماهه دوم 

 . آن همگون نیستماهانه توزیع 

به ترتیب ناهنجاری بارش پاییز و ماههای مهر،  3و  2های شکل

 دهند.را نشان می 1397آبان، آذر و دی 

 

 

  

  
 آبانپ(، چ-)باال رمه دت:نسبت به میانگین بلندمانحراف بارش  بینییشپ-3شکل

 1397است( ر-ین)پای دیچپ( و -)پایین ذرآراست(، -)باال

 :بینی دماپیش

های بارشی و افزایش ابرناکی، بینی فعالیت سامانهبا توجه به پیش

جه در 1تا  0.5 از به استثنای شرق کشورمیانگین دمای فصل پاییز 

 دما در شرق افزایشبیش از نرمال خواهد بود، این درحالیست که 

 شود.بینی میدرجه پیش 2تا  1کشور بین 

های جنوبی های بارشی به عرضبا جابجایی سامانهبهمن، تا  دیاز 

جنوب از ی یمدت در بخش هااین احتمال ناهنجاری منفی دما در 

نه های میانگین ماهاتغییرات شدید دما در نقشه چونکشور وجود دارد. 

دما در  نوسانشود، لذا کاربران بایستی برای آگاهی از تعدیل می

رسان و یا پیامکانال سایت، وبدر های تکمیلی مقیاس هفتگی به نقشه

 د. کننبینی فصلی مراجعه محصوالت پیش ftpآدرس 

 
میانگین نسبت به  1397 در پاییزکشور  هوای دمای بینی ناهنجاریپیش-4شکل

 (-CFSv.2پردازش شده های پس)دادهبلندمدت
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نشان  5و  4های ناهنجاری فصلی و ماهانه دمای کشور در شکل

 داده شده است. 

  

  
پ(، چ-)باال مهر :میانگین نسبت به ی هواانحراف دما بینییشپ -5شکل

 1397است( ر -یین)پا دیچپ( و  -)پایین آذرراست(، -)باالآبان

 :الگوهای همدیدی و دورپیوندی

در  ناهنجاری مثبت ارتفاعبینی فصلی، های پیشدر اغلب مدل 

جاری ناهنو بر روی جنوب اروپا و دریای سیاه  هکتوپاسکال 500تراز 

 اییزپدر فصل در محدوده دریای مدیترانه تا شرق ایران  منفی ارتفاع

 . (6)شکل  شودمشاهده می 1397

 

 
باال: ناهنجاری مثبت ارتفاع بر روی جنوب اروپا و دریای سیاه در پاییز ،  -6شکل

 (ECMWF)از: در زمستانسوی آن پایین: جابجایی جنوب

، NAO ،MJOمانند  هماهنگ بودن سایر دورپیوندها در صورت

AO . ر تواند به افزایش بارش کشور به ویژه د، وقوع النینو می . . و

تا  بینی وقوع النینوی ضعیفپیش 7 د. شکلکن پاییز کمکفصل 

 یکحدود  سطح آب اقیانوس در دمایمثبت با ناهنجاری  متوسط

 .دهدمیاقیانوس آرام استوایی نشان بخش شرقی در را درجه سلسیوس 

بینی سه مدل مورد استفاده در شده میانگین پیش بینی یادپیش

ECMWF ،Metoffice  وMeteofrance  .النینوی مذکور از ابتدای است

 شود.زمستان به تدریج ضعیف می

 (ECMWF)1397پاییز  برایالنینوی ضعیف بینی پیش -7شکل

 

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

های ماهانه و فصلی استفاده شده در درصد است. نقشه 70ماهه اول حدود 
هستند. در موارد  CFSv.2اد مدل پردازش آماری بروندخبرنامه، حاصل پس

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

های میالدی ها برمبنای ماهامی نقشهاست. تم 1981-2010ها 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.

 
 پژوهشکده)مرکزملی( اقلیم شناسی، مشهد، بزرگراه شهید کالنتریآدرس: 

 051-33822203تلفن:

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

 پیام رسان ،وب سایت از طریق (هفتگی وهای آبریز، استانی )حوضه های تکمیلینقشه

 در دسترس است:  زیر ftpو گپ 

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

 

  https://gap.im/pishbinif    

  

https://climate.copernicus.eu/charts/c3s_seasonal/c3s_seasonal_spatial_ecmf_z500_3m?facets=Parameters,geopotential%20height%20500hPa&time=2018090100,720,2018100100&type=ensm&area=area08
https://www.ecmwf.int/en/forecasts/charts/seasonal/seasonal_nino_plumes_public_eurosip?facets=undefined&time=2018080100,0,2018080100&nino_area=3
mailto:mashadmcc@gmail.com
file:///F:/seasonal%20forecast/2016/Jan/www.cri.ac.ir
https://gap.im/pishbinif

