پیش بینی فصلی بارش و دمای هوای استان مازندران

(آذر )1395

مقدمه :
متًسط تارش َطت ماٌ ايل سال  95استان ماسودران در مقایسٍ تا ديرٌ تلىدمدت حديد  17درصد ي وسثت تٍ مدت
مطاتٍ سال گذضتٍ حديد  4درصد افشایص داضت .در اکثز ایستگاٌ ًَاضىاسی سیىًپتیک استان ،میشان تارش وسثت تٍ وزمال
افشایص ي تیطتزیه افشایص اس ایستگاٌ آمل حديد  ، 41وًضُز  ، 37ساری  ، 36گلًگاٌ  ، 35دضت واس  31ي رامسز  21درصد
تًدٌ اما در ایستگاٌَای تىدرامیزآتاد حديد  ، 17تلدٌ  ، 23سیاٌ تیطٍ  15ي کجًر حديد  12درصد کاَص تارش اتفاق افتاد.
متًسط مقدار تارش دي ماٍَ ايل سال سراعی جاری(  )95-96حديد  4درصد وسثت تٍ ديرٌ آماری کاَص ي تىُا در مىاطك
ساحلی ي جلگٍای مزکش ي غزب استان افشایص تارش رخ داد ي تیطتزیه درصد افشایص اس وًضُز ،آمل ي رامسز تٍ تزتیة حديد
 15 ، 20ي  9درصد ي تیطتزیه کاَص در ارتفاعات غزتی ي َمچىیه مىاطك ساحلی ي جلگٍای ضزق استان ،تٍ تزتیة اس تلدٌ ،59
سیاٌ تیطٍ  ، 52کجًر  ، 33تىدرامیزآتاد  ،32گلًگاٌ  30ي دضت واس  14درصد تًدٌ است ضمىاً متًسط تارودگی دي ماٌ ايل پاییش
حديد  183میلیمتز تًدٌ کٍ در مقایسٍ تا مدت مطاتٍ سال گذضتٍ حديد  23درصد کاَص را وطان میدَدَ .مچىیه متًسط
تارودگی در ماٌ آتان  95حديد  25درصد وسثت تٍ ديرٌ آماری ي حديد  40درصد وسثت تٍ آتان سال گذضتٍ کاَص داضتٍ است.
تا تًجٍ تٍ ضزایط فًق تُتز است مصزف تُیىٍ آب ي اوزصی کماکان در تزوامٍ ریشی لحاظ گزدد.

پیشبینیفصلیبارشودمایهوا:
 .


پیصتیىی بارش :دس ضکل  1تیٌْجاسی تاسش دٍ هاُ آرس ٍ دی ً 1395طاى دادُ ضذُ است .تاسش دس آرس هاُ(ضکل سوت
ساست) دس حذ ًشهال ٍلی دس دی هاُ ضکل سوت چپ) گشایص تِ کوتش اص ًشهال داسد .ضکل ضواسُ

 2پیصتیٌی تیٌْجاسی

تاسش سا دس سِ هاِّ آرس ،دی ٍ تْوي(ضکل سوت ساست) ٍ سِ هاِّ دی ،تْوي ٍ اسفٌذ(ضکل سوت چپ) ًطاى هیدّذ.
ّواًطَس کِ هالحظِ هیضَد هیاًگیي تاسش سِ هاِّ فَق دس غالة ًقاط استاى دس حذ هیاًگیي تلٌذهذت است ،اها افت ٍ
خیضّای هاّیاًِ داضتِ ٍ تَصیغ یکٌَاختی ًخَاّذ

داضت.

ضکل  -1پیصتیٌی تیٌْجاسی تاسش هاّْای آرس(سوت ساست) ٍ دی(سوت چپ) 1395
(اصCFS v.2 :پس پشداصش ضذُ)

ضکل  -2پیصتیٌی تیٌْجاسی تاسش کطَس دس دٍسُ سِ هاِّ آرس ،دی ٍ تْوي(سوت ساست) ٍ سِ هاِّ فصل صهستاى(سوت چپ)
سال ً 95سثت تِ هیاًگیي تلٌذهذت

پیصتیىی دمای هوا  :هیاًگیي دهای َّا دس هاُ آرس کوتش اص هیاًگیي خَاّذ تَد ،اها دس دی هاُ گشایص تِ تیص اص ًشهال
خَاّذ داضت .دس ضکل  ، 3تی ٌّجاسی دهای َّا دس دی هاُ تا استفادُ اص تشًٍذاد تصحیح ضذُ هذل ً CFSv.2طاى دادُ
ضذُ

است.

تیٌْجاسی دهای َّا دس ضکل  4دس دٍسُ سِ هاِّ آرس ،دی ٍ تْوي(سوت ساست) ٍ سِ هاِّ فصل صهستاى(سوت چپ)
آٍسدُ ضذُ است .تشای دٍسُ یادضذُ دهای َّا گشایص تِ تیص اص هیاًگیي تلٌذهذت پیصتیٌی ضذُ است.

ضکل .3پیصتیٌی تیٌْجاسی دهای هاُ دی ( 1395اصCFS v.2 :پس پشداصش ضذُ)

ضکل  .4تیٌْجاسی دهای دس دٍسُ سِ هاِّ آرس ،دی ٍ تْوي(سوت ساست) ٍ سِ هاِّ فصل صهستاى(سوت چپ)
سال ً 95سثت تِ هیاًگیي تلٌذهذت

دادُّای پس پشداصش ضذُ ًوایِ الًیٌا (ضکل ً )5طاى هیدّذ کِ کوتشیي آى تا هٌفی یک دسجِ دس هاُ آرس سخ دادُ ٍ
پس اص آى تِ تذسیج تضؼیف ضذُ ٍ دس تْوي هاُ تِ هٌفی ًین دسجِ کاّص هییاتذ.






ضکل  -6پیص تیٌی تیٌْجاسی ًوایِ اًسَ  3-4تشای هاُّای آرس تا اسفٌذ 1395


جمعبندی
دس سال صساػی گزضتِ هقذاس تاسش کطَس تا دٍم آرسهاُ حذٍد  2/5تشاتش دٍسُ تلٌذهذت تَد ،اها دس سال جاسی تِ ًصف آىکاّص یافتِ است،
پیص تیٌی هجوَع تاسش دس سِ هاُ آیٌذُ کطَس دس حذٍد هیاًگیي تلٌذهذت است ٍلی تَصیغ هاّیاًِ آى ّوگَى ًیست، تاسش هاُ آرس دس اغلة ًَاحی تیص اص ًشهال(تَیژُ ًیوِ غشتی) ٍلی تاسش هاُ دی گشایص تِ کوتش اص ًشهال داسد، هیاًگیي دهای هاُ آرس کوتش اص ًشهال تَدُ اها دس فصل صهستاى هیاًگیي دها تِ تیطتش اص ًشهال گشایص خَاّذ داضت.تَضیح:
پیص تیٌی فصلی کطَس دساًتْای ّفتِ اٍل ّش هاُ صادسهی ضَد؛ صحت آى تشای سِ هاِّ اٍل حذٍد  70دسصذ است.
هاّْای هیالدی تِ ضوسی تیاى ضذُ اًذ ٍدٍسُ آهاسی دس ًقطِ ّای هاّاًِ 1982-2010هی تاضذ .تا دسیافت دادُ ّای
جذیذ ،پیص تیٌی ّا تِ سٍص ضذُ ٍ هوکي است تغییشیاتٌذً .قطْْای تکویلی دس ٍب سایتْای ساصهاى َّاضٌاسی
کطَس ،پژٍّطکذُ ّای اقلین ضٌاسی ٍ َّاضٌاسی ٍ هشکض هلی خطکسالی دس دستش س هی تاضٌذ.
آدسس :پژٍّطکذُ(هشکضهلی) اقلین ضٌاسی ،هطْذ ،تضسگشاُ ضْیذ کالًتشی
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