پیش بینی فصلی بارش و دمای هوای استان مازندران

( مرداد ) 1396

مقدمه :
متوسط بارش تیر ماه سال  96استان ماشودزان ،حديد  18میلیمتس بًدٌ کٍ وسبت بٍ میاوگیه بلىدمدت حديد  42دزصد
کاَص ي وسبت بٍ تیس ماٌ سال گرضتٍ حديد  64دزصد کاَص داضتٍ است متوسط بارش چهار ماه اول سال

 96استان

ماشودزان ،حديد  111میلیمتس بًدٌ کٍ وسبت بٍ میاوگیه بلىدمدت حديد  22دزصد کاَص ي وسبت بٍ مدت مطابٍ سال
گرضتٍ حديد  48دزصد کاَص داضت .متوسط بارش ده ماه اول سال زراعی(سال آبی)  95-96استان ماشودزان حديد
 517میلیمتس بًدٌ کٍ وسبت بٍ ديزٌ بلىدمدت حديد  14دزصد ي وسبت بٍ مدت مطابٍ سال شزاعی گرضتٍ حديد  26دزصد
کاَص داضت .
پیشبینیفصلیبارشودمایهوا:

پیصبیىی بارش :مقداز بازش دز سًاحل جىًبی خصز دز ماٌَای مسداد ي ضُسیًز کمتس اش وسمال ي بسای ماٌ مُس دز حد
وسمال پیصبیىی میضًدَ .مچىیه مجمًع بازش ماٌَای مسداد  ،ضُسیًز ي مُس  96کمتس اش وسمال پیصبیىی میضًد .ضایان
تًجٍ است کٍ پیصبیىی پریسی بازش دز فصل گسم اش سایس فصًل کمتس است  .اوتظاز میزيد بازش دز ماٌَای آبان ي آذز
دز سطح کطًز وسمال ي یا حتی بیص اش آن باضد.

ضكل  -1پیص بیٌی ًاٌّجاری بارش ضْریَر  ( 96سوت راست ) ٍ هْر  ( 96سوت چپ )

ضكل  -2پیص بیٌی ًاٌّجاری بارش از هرداد تا هْر ً 1396سبت بِ هیاًگیي بلٌدهدت) دادُ ّای پس پردازش ضدُ( CFsv.2

پیصبیىی دمای هوا  :دمای ًَا دز مسداد ماٌ  1396باالتس اش وسمال (تا  1/5دزجٍ باالتس )  ،ضُسیًز  96کمی باالتس اش
وسمال ( حديد  0/5دزجٍ ) ي مُسماٌ دز حد وسمال پیصبیىی میضًد ي دز ديزٌ سٍ ماٍَ ( مسداد  ،ضُسیًز ي مُس  ) 96تا یک
دزجٍ باالی وسمال خًاَد بًد.

ضكل .3پیص بیٌی ًا ٌّجاری دهای َّا از دِّ دٍم هرداد تا دِّ اٍل ضْریَر  ) 1396دادُ ّای پس پردازش ضدُ ( CFsv.2

ضكل  .4پیص بیٌی ًاٌّجاری دهای َّا در دٍرُ هرداد  ،ضْریَر ٍ هْر ً 1396سبت بِ هیاًگیي بلٌدهدت


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.

