پیش بینی فصلی بارش و دمای هوای استان مازندران

( اسفىد ) 1395

مقدمٍ :
متًسط بارش بُمه ماٌ سال  95استاى هاسًدراى ،حدٍد  102هیلیوتز بَدُ کِ ًسبت بِ هیاًگیي بلٌدهدت حدٍد

57

درصد ٍ ًسبت بِ بْوي هاُ سال گذضتِ حدٍد  22درصد افشایص داضتِ است .متًسط بارش دي ماٌ ايل فصل زمستان
سال  95استاى هاسًدراى ،حدٍد  115هیلیوتز بَدُ کِ ًسبت بِ هیاًگیي بلٌدهدت حدٍد  7درصد ٍ ًسبت بِ دٍ هاُ اٍل
فصل سهستاى سال گذضتِ حدٍد  6درصد کاّص داضتِ است  .متًسط بارش پىج ماٌ ايل سال زراعی

 95-96استاى

هاسًدراى حدٍد  391هیلیوتز بَدُ کِ ًسبت بِ دٍرُ آهاری حدٍد ً ٍ 2سبت بِ هدت هطابِ سال سراعی گذضتِ حدٍد 7
درصد کاّص داضت ٍ ًشدیک بِ ًیوی اس ایستگاُ (ًَضْز ،آالضت ،آهل ،سیاُ بیطِ ،راهسز ٍ بلدُ بِ تزتیب حدٍد ، 18 ، 21
 4 ٍ 7 ،10 ،14درصد) ًسبت بِ دٍرُ آهاری افشایص داضتِ است ٍ بیطتزیي کاّص بارش ّن بِ تزتیب اس بٌدراهیزآباد ، 29
گلَکاُ  ، 26دضت ًاس  ، 23کجَر  ، 21کیاسز  ، 18قزاخیل قائوطْز  ٍ 8پل سفید  ، 7ساری  ٍ 4بابلسز  1درصد بَدُ است
بارودگی یازدٌ ماٌ ايل سال  95استاى هاسًدراى حدٍد  690هیلیهتز بَدُ کِ در هقایسِ با دٍرُ بلٌدهدت حدٍد  10درصد
ٍ ًسبت بِ هدت هطابِ سال گذضتِ حدٍد  6درصد افشایص داضت.
پیشبینیفصلیبارشودمایهوا:

پیصبیٌی بارش :هیاًگیي بارش استاى در یک هاُ آتی (ّفتِ دٍم اسفٌد  1395تا ّفتِ اٍل فزٍردیي  )1396هتوایل بِ
کوتز اس ًزهال ٍ در دٍرُ سِ هاِّ اسفٌد  1395تا اردیبْطت  1396علیزغن ٍجَد ًاٌّجارّا حدٍد هیاًگیي بلٌدهدت
پیصبیٌی هی ضَد (ضکل .) 2

ضكل  -1پیص بیٌی ًاٌّجاری بارش یک هاُ آتی (از ّفتِ دٍم اسفٌد  1395تا ّفتِ اٍل فرٍردیي )1396

ضكل  -2پیص بیٌی ًاٌّجاری بارش از اسفٌد  1395تا اردیبْطت ً1396سبت بِ هیاًگیي در دٍرُ هطابِ بلٌدهدت

پیصبیٌی دمای ًَا  :در ضکلّای ً 4 ٍ 3اٌّجاری دهای هاّاًِ ٍ فصلی کطَر ًطاى دادُ ضدُ است .در یک هاُ آتی
(ّفتِ دٍم اسفٌد  1395تا ّفتِ اٍل فزٍردیي  ٍ )1396در دٍرُ سِ هاِّ اسفٌد  1395تا اردیبْطت 1396پیصبیٌی دها در
استاى هاسًدراى درحد ًزهال خَاّد بَد ٍ بتدریج در فزٍردیي هاُ هتوایل بِ بیص اس ًزهال (یک درجِ) هیضَد.

ضكل .3پیص بیٌی ًا ٌّجاری دهای یک هاُ آتی(ّفتِ دٍم اسفٌد  1395تا ّفتِ اٍل فرٍردیي )1396

ضكل  .4پیص بیٌی ًاٌّجاری دهااز بْوي  1395تا فرٍردیي ً 1396سبت بِ هیاًگیي در دٍرُ هطابِ بلٌدهدت


پیشبینیناهنجاریمیانگینبارشدر3هفتهپایانیسال95
ّفتِ دٍم اسفٌد

کوتر از ًرهال

ّفتِ سَم اسفٌد

غرب کطَر بیص از ًرهال ٍ
سایر ًَاحی ًرهال

ّفتِ چْارم اسفٌد

در حد ًرهال




توضیح: پیص بیٌی فصلی کطَر دراًتْای ّفتِ اٍل ّر هاُ در پژٍّطكدُ(هرکسهلی) اقلین ضٌاسی سازهاى َّاضٌاسی کطَر
صادر هیضَد ٍ صحت آى برای سِ هاِّ اٍل حدٍد  70درصد است.

