پیش بینی فصلی بارش و دمای هوای استان مازندران

( اردیبهشت ) 1396

مقدمه :
متوسط بارش فروردین ماه سال  96استاى هاسًدراى ،حدٍد  44هیلیوتز بَدُ کِ ًسبت بِ هیاًگیي بلٌدهدت حدٍد 10
درصد ٍ ًسبت بِ فزٍردیي هاُ سال گذضتِ حدٍد  54درصد کاّص داضتِ است متوسط بارش هفت ماه اول سال
زراعی(سال آبی)  95-96استاى هاسًدراى حدٍد  447هیلیوتز بَدُ کِ ًسبت بِ دٍرُ بلٌدهدت حدٍد ً ٍ 12سبت بِ هدت
هطابِ سال سراعی گذضتِ حدٍد  24درصد کاّص داضت .متوسط بارندگی سال  95استاى هاسًدراى حدٍد  711هیلیهتز
بَدُ کِ در هقایسِ با دٍرُ بلٌدهدت حدٍد  4درصد افشایص ٍ ًسبت بِ هدت هطابِ سال گذضتِ حدٍد  2درصد کاّص
داضت.
پیشبینیفصلیبارشودمایهوا:

پیصبیٌی بارش :در باسُ سهاًی دِّ دٍم اردیبْطت تا دِّ اٍل خزداد ،هیاًگیي بارش در ًَار ضوالی کطَر هتوایل بِ
کوتز اس ًزهال ( ضکل  ٍ ) 1در هقیاس فصلی ،هیاًگیي بارش در دٍرُ اردیبْطت تا تیز  96در استاًْای حاضیِ دریای خشر
هتوایل بِ کوتز اس ًزهال پیص بیٌی هی ضَد (ضکل .) 2

ضكل  -1پیص بینی ناهنجاری بارش از دهه دوم اردیبهطت تا دهه اول خرداد  )1396داده های پس پردازش ضده ( CFsv.2

ضكل  -2پیص بینی ناهنجاری بارش طی اردیبهطت  ،خرداد و تیر  1396نسبت به هیانگین بلندهدت

پیصبیٌی دمای هوا  :در باسُ سهاًی دِّ دٍم اردیبْطت تا دِّ اٍل خزداد ،هیاًگیي دهای َّا در ضوال کطَر حدٍد ًین
درجِ کوتز اس ًزهال پیص بیٌی هی ضَد ( ضکل  ،) 3اها در اداهِ ٍ در هاّْای خزداد ٍ تیز یک درجِ بیطتز اس ًزهال خَاّد
بَد .در هجوَع هیاًگیي دهای َّا طی سِ هاُ آیٌدُ در حد ًزهال یا یک درجِ بیص اس ًزهال پیص بیٌی هی گزدد (.ضکل ) 4

ضكل .3پیص بینی نا هنجاری دها از دهه دوم اردیبهطت تا دهه اول خرداد  ) 1396داده های پس پردازش ضده ( CFsv.2

ضكل  .4پیص بینی ناهنجاری دهاطی اردیبهطت،خرداد و تیر  1396نسبت به هیانگین بلندهدت


توضیح: پیص بینی فصلی کطور درانتهای هفته اول هر هاه در پژوهطكده(هرکسهلی) اقلین ضناسی سازهان هواضناسی کطور
صادر هیضود و صحت آن برای سه هاهه اول حدود  70درصد است.

