پیش بینی فصلی بارش و دمای هوای استان مازندران

( شهریور ) 1396

مقدمه :
متوسط بارش مرداد ماه سال  96استاى هاسًذراى ،حذٍد  6هیلیوتز بَدُ کِ ًسبت بِ هیاًگیي بلٌذهذت حذٍد  78درصذ
کاّص ٍ ًسبت بِ هزداد هاُ سال گذضتِ حذٍد  70درصذ کاّص داضتِ است .متوسط بارش پنج ماه اول سال  96استاى
هاسًذراى ،حذٍد  117هیلیوتز بَدُ کِ ًسبت بِ هیاًگیي بلٌذهذت حذٍد  30درصذ کاّص ٍ ًسبت بِ هذت هطابِ سال
گذضتِ حذٍد  49درصذ کاّص داضت .متوسط بارش یازده ماه اول سال زراعی(سال آبی)  95-96استاى هاسًذراى حذٍد
 523هیلیوتز بَدُ کِ ًسبت بِ دٍرُ بلٌذهذت حذٍد  17درصذ ٍ ًسبت بِ هذت هطابِ سال سراعی گذضتِ حذٍد  27درصذ
کاّص داضت .الزم به ذکر است که بارندگیها بر اساس آمار ایستگاه هواشناسی سینوپتیک استان میباشد.

پیشبینیفصلیبارشودمایهوا:

پیصبیٌی بارش :هقذار بارش در سَاحل جٌَبی خشر در ًیوِ دٍم ضْزیَر ٍ هاُّای هْز در حذ ًزهال ٍ در آباى هتوایل
بِ کوتز اس ًزهال پیصبیٌی هیضَد.در ضکل 2هیاًگیي بارش پاییش  1396با تلفیق بزًٍذاد هذلْای هختلف آٍردُ ضذُ است.
علیزغن تغییزپذیزی بارش هاّاًِ،هیاًگیي بارش در سَاحل جٌَبی دریای خشر در فصل پاییش هتوایل بِ کوتز اس ًزهال
خَاّذ بَد.

ضكل  -1پیص بیىی واَىجاری بارش مُر  ( 96سمت راست ) ي آبان  ( 96سمت چپ )

ضكل  -2پیص بیىی واَىجاری بارش کطًر در پاییس  1396وسبت بٍ میاوگیه بلىدمدت) دادٌ َای پس پردازش ضدٌ( CFsv.2

پیصبیٌی دمای هوا  :دهای َّا در ًیوِ دٍم ضْزیَر ٍ فصل پاییش حذٍد یک درجِ باالتز اس ًزهال پیصبیٌی هیضَد ٍ
در دٍرُ سِ هاِّ ( هزداد  ،ضْزیَر ٍ هْز  ) 96تا یک درجِ باالی ًزهال خَاّذ بَد.

ضكل .3پیص بیىی واَىجاری دمای ًَا  ،مُر  ( 96سمت راست ) ي آبان  ( 96سمت چپ )

ضكل  .4پیص بیىی واَىجاری دمای ًَا در پاییس  1396وسبت بٍ میاوگیه بلىدمدت

پدیدههایدورپیوندی:
شکل:5ًوایِ اًسَ  4-3تا اًتْای پاییش در ٍضعیت ًزهال تا الًیٌای بِ ًسبت ضعیف است کِ بِ سْن خَد کوکی بِ

افشایص بارش کطَر ًوی کٌذ.

شکل5:پیشبینینمایه Nino3.4بااستفادهازپسپردازشبرونداددادههای SSTتوسطپژوهشکدهاقلیمشناسی(سمت
راست)وپیشبینیچندمدلیNMME


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.

