پیش بینی فصلی بارش و دمای هوای استان مازندران

( تیر ) 1396

مقدمه :
متوسط بارش خرداد ماه سال  96استان ماسوذران ،حذيد  3میلیمتز بًدٌ کٍ وسبت بٍ میاوگیه بلىذمذت

حذيد 88

درصذ ي وسبت بٍ فزيردیه ماٌ سال گذضتٍ حذيد  91درصذ کاَص داضتٍ است .متوسط بارش فصل بهار سال  96استان
ماسوذران ،حذيد  92میلیمتز بًدٌ کٍ وسبت بٍ میاوگیه بلىذمذت حذيد  16درصذ کاَص ي وسبت بٍ مذت مطابٍ سال
گذضتٍ حذيد  43درصذ کاَص داضت متوسط بارش نه ماه اول سال زراعی(سال آبی)  95-96استان ماسوذران حذيد
 498میلیمتز بًدٌ کٍ وسبت بٍ ديرٌ بلىذمذت حذيد  13درصذ ي وسبت بٍ مذت مطابٍ سال سراعی گذضتٍ حذيد  24درصذ
کاَص داضت
پیشبینیفصلیبارشودمایهوا:

پیصبیىی بارش :بطًر معمًل بارشَای تابستان خشری اس ویمٍ ديم مزداد تا ضُزیًر رخ میدَذ .پیصبیىی بارش در
ديَفتٍ آیىذٌ (ویمٍ ديم تیزماٌ) در حذ وزمال ي بزای دي ماٌ مزداد ي ضُزیًر کمتز اس وزمال پیصبیىی میگزدد .در ضکل ( )1
پیصبیىی بارش ویمٍ ديم تابستان در کطًر با تاکیذ بز وًاحی خشری وطان دادٌ ضذٌ است .ضایان تًجٍ است کٍ پیصبیىی
پذیزی بارش در فصل گزم اس سایز فصًل کمتز است  .در ضکل ( )2ویش پیصبیىی واَىجاری بارش تابستان  96وسبت بٍ
بلىذمذت ومایص دادٌ ضذٌ است .

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

ضكل  -2پیص بینی ناهنجاری بارش از تیر تا ضهریور  1396نسبت به هیانگین بلندهدت

پیصبیىی دمای هوا  :در تابستان سال جاری میاوگیه دما در ویمٍ ضمالی کطًر اوتظار میريد در حذ وزمال تا یک درجٍ
بیطتز اس آن باضذ ( ضکل 3ي.) 4

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

ضكل  .4پیصبینی ناهنجاری دهای هوای فصل تابستان  1396نسبت به هیانگین بلندهدت

نمایههایدورپیوندی:

در بخص استًایی اقیاوًس آرام ،دمای آب گزایص ضعیفی بٍ بیص اس وزمال دارد کٍ بز اساس آن احتمال يقًع الىیىً در پاییش
 1396کمتز اس  % 50است (ضکل .)5

ضكل  .5پیص بینی نینو  3-4تا انتهای سال 1396



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.

