پیش بینی فصلی بارش و دمای هوای استان مازندران

( بهمن ) 1395

مقدمه :
متوسط بارش دی

ماه سال  95استاى هاسًدراى ،حدٍد  13هیلیوتز بَدُ کِ ًسبت بِ هیاًگیي بلٌدهدت حدٍد  77درصد ٍ

ًسبت بِ سال گذضتِ حدٍد  66درصد کاّص را ًطاى هیدّد .بطَریکِ اس پاًشدُ ایستگاُ َّاضٌاسی سیٌَپتیک استاى ،تٌْا
در دٍ ایستگاُ بلدُ ٍ سیاُ بیطِ بِ تزتیب با  48 ٍ 173درصد ًسبت بِ دٍرُ بلٌدهدت افشایص بارش رخ داد ٍ در بمیِ
ایستگاّْا ّن بیي  75تا  95درصد کاّص بارش اتفاق افتاد ٍ بیطتزیي کاّص اس لزاخیل لائنضْز حدٍد  95درصد بَدُ
است .بارندگی ده ماه اول سال  95استاى هاسًدراى حدٍد  589هیلیهتز بَدُ کِ در همایسِ با دٍرُ بلٌدهدت حدٍد  5درصد ٍ
ًسبت بِ هدت هطابِ سال گذضتِ حدٍد  4درصد افشایص داضت.متوسط بارش چهار ماه اول سال زراعی  )95-96استاى هاسًدراى
حدٍد  289هیلیوتز بَدُ کِ ًسبت بِ دٍرُ آهاری ٍ ّوچٌیي هدت هطابِ سال سراعی گذضتِ حدٍد  14درصد کاّص داضت.
پیشبینیفصلیبارشودمایهوا:



پیصبیٌی بارش :علیزغن ایٌکِ بز رٍی ضکل ضوارُ  ،1همدار بارش بز رٍی استاى ّای حاضیِ خشر کوتز اس ًزهال ًطاى
دادُ ضدُ است اها با تَجِ بِ عدم دلت هدل ٍ بعلت ضزایط اللیوی ایي هٌاطك اًتظار هی رٍد در بْوي هاُ  95بارش در
استاى ّای حاضیِ خشر ًزهال یا اًدکی کوتز اس ًزهال ٍ طی دٍرُ سِ هاِّ آیٌدُ ( اس بْوي  95تا فزٍردیي ً ) 96یش همدار
بارش تفاٍت چٌداًی با هیاًگیي بلٌد هدت ًداضتِ باضد ( .ضکل .) 2

ضكل  -1پیصبیىی بیَىجاری بارش ماٌَای بُمه(سمت راست) ي اسفىد(سمت چپ) 1395
(ازCFS v.2 :پس پردازش ضدٌ)

ضكل  -2پیص بیىی بیُىجاری بارش از بُمه  1395تا فريردیه 1396وسبت بٍ میاوگیه در ديرٌ مطابٍ بلىدمدت

پیصبیٌی دمای هوا  :در ضکل ّای  4 ٍ 3بی ٌّجاری دهای هاّاًِ ٍ فصلی کطَر ًطاى دادُ ضدُ است .در دٍ هاُ
بْوي ٍ اسفٌد  ، 95هیاًگیي دها در ًَار ضوالی کطَر تا یک درجِ کوتز اس ًزهال ٍ در فزٍردیي ً 96یش ًزهال پیص بیٌی ضدُ
است.

ضكل .3پیص بیىی بیُىجاری دمای ماَُای بُمه (سمت راست) ي اسفىد ( سمت چپ) 1395
(ازCFS v.2 :پس پردازش ضدٌ)

ضكل  .4پیص بیىی بیُىجاری دما از بُمه  1395تا فريردیه  1396وسبت بٍ میاوگیه در ديرٌ مطابٍ بلىدمدت

دادُ ّای پس پزداسش ضدُ ًوایِ اًسَ ًطاى هی دّد کِ تا اٍایل بْار سالی آتی فاس خٌثی اًسَ تداٍم خَاّد داضت.

ضكل  -5پیص بیىی بیُىجاری ومایٍ اوسً 3-4تا فريردیه 1396



(از :پژيَطكدٌ اقلیم ضىاسی)

توضیح: پیص بیىی فصلی کطًر دراوتُای َفتٍ ايل َر ماٌ در پژيَطكدٌ(مرکسملی) اقلیم ضىاسی سازمان ًَاضىاسی کطًر
صادر میضًد ي صحت آن برای سٍ ماٍَ ايل حديد  70درصد است.

