پیش بینی فصلی بارش و دمای هوای استان مازندران

(دی )1395

مقدمه :
هتَسط بارش در سِ هاُ اٍل سال زراعی ( 95-96فصل پاییس  )95حدٍد  272هیلی هتر بَدُ کِ ًسبت بِ دٍرُ آهاری
حدٍد  1درصد ٍ ًسبت بِ هدت هطابِ سال زراعی قبل حدٍد  8درصد کاّص داضتِ است.طی ایي هدت اکثر هٌاطق استاى
کاّص بارش داضتِاًد اها ًَضْر ٍ آهل ضْرّایی بَدًد کِ ّن ًسبت بِ دٍرُ آهاری بِ ترتیب  19 ٍ 35درصد ٍ ّن ًسبت
بِ هدت هطابِ سال قبل بِ ترتیب  8 ٍ 25درصد افسایص بارش داضتِ اًد .بیطتریي هقدار کاّص بارش ًیس هتعلق بِ گلَگاُ
بَدُ کِ ًسبت بِ دٍرُ آهاری ( 32درصد) ٍ ًسبت بِ هدت هطابِ سال قبل ( 47درصد) بَدُ است.
پیشبینیفصلیبارشودمایهوا:



پیصبیٌی بارش :پیصبیٌی بیٌّجاری بارش دٍ هاُ دی ٍ بْوي  1395در ضکل ً 1طاى دادُ ضدُ است.در دی هاُ بارش در
ًیوِ غربی استاى هتوایل بِ بیص از هیاًگیي بلٌدهدت خَاّد بَد اها احتوال کاّص اًدک بارش در ًیوِ ضرقی استاى ٍجَد
دارد .در بْوي هاُ ًیس بارش در بازُ هیاًگیي تا کوتر از هیاًگیي بلٌدهدت پیصبیٌی هیضَد .در هجوَع اًتظار هیرٍد
پیصبیٌی بارش استاى در طَل فصل زهستاى سال  ٍ 95سِ هاِّ بْوي ٍ اسفٌد  ٍ 95فرٍردیي  96علیرغن بیٌّجاریّای
کِ خَاّد داضت در حد هیاًگیي بلٌدهدت اها تَام با افت ٍ خیسّای هاّاًِ باضد(ضکل .) 2

ضكل  -1پیصبیىی بیَىجاری بارش ماٌَای دی(سمت راست) ي بُمه(سمت چپ) 1395
(اسCFS v.2 :پس پزداسش ضدٌ)

ضكل  -2پیصبیىی بیَىجاری بارش کطًر در سمستان سال  ( 95سمت راست) ي سٍ ماٍَ بُمه ي اسفىد  95ي فزيردیه ( 96سمت چپ)
وسبت بٍ میاوگیه بلىدمدت

پیصبیٌی دمای هوا  :در وًار ضمالی کطًر دمای ًَا در دی ماٌ تا یک درجٍ کمتز اس میاوگیه بلىدمدت خًاَد بًد ،اما
اوتظار میريد در بُمه ماٌ در حديد میاوگیه بلىدمدت در وًسان باضد ضكل  3تغییزات دمای ًَا در سایز مىاطق را وطان
میدَد .بیَىجاری دمای فصل سمستان  95در ضكل  4وطان دادٌ است کٍ در آن دمای ًَا در ویمٍ ضمالی در حد میاوگیه
ي در ویمٍ جىًبی کطًر تا یک درجٍ بیص اس میاوگیه بلىدمدت خًاَد بًدَ .مچىیه میاوگیه دمای ًَا استان ماسودران در
سٍ ماٍَ بُمه ي اسفىد  95ي فزيردیه  96در حد میاوگیه بلىدمدت پیصبیىی میضًد.

ضكل .3پیص بیىی بیُىجاری دمای ماَُای دی (سمت راست) ي بُمه ( سمت چپ) 1395
(اسCFS v.2 :پس پزداسش ضدٌ)

ضكل  .4بیَىجاری دمای ًَا در سمستان ( 1395سمت راست) ي سٍ ماٍَ بُمه ي اسفىد  95ي فزيردیه ( 96سمت چپ)
وسبت بٍ میاوگیه بلىدمدت.

 -0.6در دی ماٌ بٍ تدریج

دادٌَای پس پزداسش ضدٌ ومایٍ اوسً وطان میدَد کٍ در سٍ ماٌ آیىدٌ ومایٍ مذکًر اس

کًچكتز ضدٌ ي در اسفىد ماٌ بٍ  -0.3خًاَد رسید کٍ وطان دَىدٌ استیالی فاس خىثی اوسً در طًل فصل سمستان است.

ضكل  -5پیص بیىی بیُىجاری ومایٍ اوسً 3-4بزای سمستان 1395



(اس :پژيَطكدٌ اقلیم ضىاسی)

توضیح: پیص بیىی فصلی کطًر دراوتُای َفتٍ ايل َز ماٌ در پژيَطكدٌ(مزکشملی) اقلیم ضىاسی ساسمان ًَاضىاسی کطًر
صادر میضًد ي صحت آن بزای سٍ ماٍَ ايل حديد  70درصد است.

