پیش بینی فصلی بارش و دمای هوای استان مازندران

( آبان ) 1396

مقدمه :
متوسط بارش مهر ماه سال ( 96اولین ماه سال زراعی  )96-97استاى هاصًذساى ،حذٍد  164ه٘ل٘وتش بَدُ کِ ًسبت بِ
ه٘اًگ٘ي بلٌذهذت حذٍد  80دسصذ ٍ ًسبت بِ هْش هاُ سال گزضتِ حذٍد  53دسصذ افضاٗص داضتِ است .متوسط بارش
هفت ماه اول سال  96استاى هاصًذساى ،حذٍد  310ه٘ل٘وتش بَدُ کِ ًسبت بِ ه٘اًگ٘ي بلٌذهذت حذٍد  3دسصذ کاّص ٍ
ًسبت بِ هذت هطابِ سال گزضتِ حذٍد  24دسصذ کاّص داضت .الزم به ذکر است که محاسبه بارندگیها بر اساس آمار ایستگاه
هواشناسی سینوپتیک استان میباشد.

پیصبینیفصلیبارشودمایهوا:

پ٘صبٌٖ٘ بارش :ضکل  1پ٘صبٌٖ٘ ًاٌّجاسٕ هاّأً باسش کطَس سا تا بْوي

ً 1396طاى هٖدّذ .دس هٌاطق

هطخص ضذُ با سًگ صسد ،باسش ب٘ي  5تا  20ه٘ل٘وتش کاّص خَاّذ ٗافت ،اها باٗذ تَجِ کشد کِ اٗي هقذاس بشإ
بشخٖ هٌاطق هاًٌذ استاىّإ ساحلٖ خضس دس هقاٗسِ با ه٘اًگ٘ي باسش دٍسٓ هطابًِ ،اچ٘ض استّ .واًطَسٗکِ اص
ضکل پ٘ذاست .اگشچِ پ٘صبٌٖ٘ هقذاس بصَست هاّاًِ هتغ٘ش بَدُ اها دس هجوَع باسش سِ هاُ آٌٗذُ ( آباى  ،آرس ٍ
دٕ  ) 96دس ضوال کطَس دس حذ ًشهال پ٘صبٌٖ٘ ضذُ است

شکل  -1پُىٍ بىدی اوحراف از میاوگیه بلىدمدت بارش کشًر در ماٌَای آبان(باال-چپ) ،آذر(باال-راست) ،دی(پاییه  -چپ) ي
بُمه(پاییه  -راست) سال )Post_CFSv2(1396

پ٘صبٌٖ٘ دمای هوا  :دس ضکل  2پ٘صبٌٖ٘ هاّأً ًاٌّجاسٕ دهإ کطَس با استفادُ اص بشًٍذاد تصح٘ح ضذٓ هذل
ً CFSv2طاى دادُ ضذُاست .دس هاُ آباى داهٌٔ تغ٘٘شات دهإ کطَس ًسبت بِ ه٘اًگ٘ي بلٌذهذت ب٘ي هٌفٖ ً٘ن تا ٗکًٍ٘ن
دسجِ ب٘ص اص ًشهال است اها دس اداهِ ٍ طٖ هاُّإ آرس ٍ دٕ بشإ دهإ کطَس سًٍذ کاّطٖ ًسبت بِ ه٘اًگ٘ي بلٌذهذت
پ٘صبٌٖ٘ ضذُ است بِطَسٕکِ دس هاُ دٕ ه٘اًگ٘ي دهإ کطَس دس هحذٍدٓ ًشهال ٍ دس بشخٖ هٌاطق (لکِّإ پشاکٌذُ) کوتش
اص ًشهال خَاّذ بَد .الصم بزکش دس هجوَع ه٘اًگ٘ي دهإ سِ هاُ آٌٗذُ( آباى  ،آرس ٍ دٕ  ) 96دس ضوال کطَس دس حذ ًشهال
تا  1دسجِ هتواٗل بِ گشهتش اص ًشهال پ٘صبٌٖ٘ ضذُ است .

شکل  -2پُىٍ بىدی اوحراف از میاوگیه بلىدمدت دمای کشًر در ماٌَای آبان (باال-چپ) ،آذر(باال-راست) ،دی(پاییه-راست) ي بُمه (پاییه-
راست) سال )Post_CFSv2(1396
پدیدههایدورپیوندی:

انسو:الًٌ٘إ ضع٘ف سالجاسٕ کنٍب٘ص تا اًتْإ سال تذاٍم داسد ،بِطَسٕکِ اًتظاس هٖسٍد دهإ بخص استَاٖٗ اق٘اًَس
آسام ( )Nino 3.4دس سِ هاُ آتٖ تا 0/7دسجِ کوتش اص ًشهال باضذ .با تضع٘ف تذسٗجٖ الًٌ٘ا ،دهإ بخص استَاٖٗ اق٘اًَس
آسام بِ ضشاٗط ًشهال هٖسسذ(ضکل.)3

شکل  .3پیش بیىی ومایٍ Nino3.4تًسط مدل  ECMWF_S4تا فريردیه (1397از)ECMWF :


توضیح:پیش بیىی فصلی کشًر دراوتُای َفتٍ ايل َر ماٌ در پژيَشکدٌ(مرکسملی) اقلیم شىاسی سازمان ًَاشىاسی
کشًر صادر میشًد ي صحت آن برای سٍ ماٍَ ايل حديد  70درصد است.

