
  باسمه تعالی

  وزارت راه و شهرسازي

  سازمان هواشناسی کشور

  اداره کل هواشناسی مازندران

 پیش بینی فصلی بارش و دماي هواي استان مازندران 

  )براساس گزارش مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران خشکسالی سازمان هواشناسی کشور(

  1401 خرداد 3: تاریخ صدور 

  

  : دماي هواي استان مازندرانبررسی وضعیت گذشته بارش و -1

  :استان مازندران 1140ماه سال  اردیبهشتمیانگین بارش 

نسبت به و  افزایشدرصد  4میلی متر بوده،  45حدود بوده که نسبت به مدت مشابه دوره آماري بلندمدت که  میلی متر 47

  .داشته است کاهشدرصد  11حدود   میلی متر بوده، 53که  مدت مشابه سال قبل

  :1401اردیبهشتمنتهی به ماهه سال زراعی جاري استان مازندران  شتهبارش  انگینمی

و نسبت به  کاهشدرصد  6میلی متر بوده  496میلی متر بوده که نسبت به مدت مشابه دوره آماري بلند مدت که حدود  466

  .داشته است افزایشدرصد 14 میلی متر بوده، حدود 410که  مدت مشابه سال زراعی گذشته

  :مازندران استان 1140اردیبهشتدماي هواي میانگین 

-سلسیوس درجه 5/0بوده،  درجه سلسیوس 6/14بوده که نسبت به مدت مشابه دوره آماري بلندمدت که  درجه سلسیوس 1/14 

   .داشته است کاهش درجه سلسیوس 6/2 بوده، درجه سلسیوس 7/16که  نسبت به مدت مشابه سال قبلو  کاهش

   :1140اردیبهشتجاري استان مازندران منتهی به ماهه سال زراعی  تشهماي هواي دمیانگین 

درجه 7/0بوده حدود  درجه سلسیوس 7/8بوده که نسبت به مدت مشابه دوره آماري بلندمدت که  درجه سلسیوس 4/9

داشته  کاهش یوسدرجه سلس 6/0 حدود بوده، درجه سلسیوس 0/10که  نسبت به مدت مشابه سال قبلو  افزایش سلسیوس

  . است

  

  :در استان مازندران سه ماه آیندهبارش و دما طی پیش بینی فصلی  -2

براساس خروجی هاي مدل اقلیمی پژوهشکده اقلیم شناسی سازمان هواشناسی کشور، پیش بینی فصلی بارش و دماي هواي 

  :باشد  به شرح ذیل می 1401ماهشهریورتا نیمه اول  خرداد استان مازندران طی ماه

تا  مردادو از نیمه نرمال کمتر از  1401 مردادنیمه تا  خرداداز ، میانگین بارش 1مطابق شکل :تغییرات بارش استان مازندران

  .شودبینی میپیشدر محدوده نرمال  1401 شهریورنیمه 

ر محدوده نرمال و از نیمه تیرتا نیمه خرداد تا نیمه تیرماه داز  دمامیانگین ، 2مطابق شکل :استان مازندران تغییرات دماي هواي

-یشپدر محدوده نرمال تا یک درجه بیش از نرمال  1401مردادماه تا یک درجه بیش از نرمال و از نیمه مرداد تا نیمه شهریور 

  .شودبینی می
  

 



  پیش بینی انحراف بارش نسبت به نرمال-1شکل

  1401شهریورتا  تیرهاي  براي ماه 

  نحراف دماي هوا نسبت به نرمالپیش بینی ا-2شکل

  1401تیر تا شهریورهاي  براي ماه

 اغلب مناطق که دهدمی نشان 1401 پاییز نیمه حدود تا hPa500سطح ژئوپتانسیلی ارتفاع نابهنجاري میانگین فصلی الگوهاي* 

 جنوبی بجز مناطق( آسیا ،)قزاقستان و روسیه شرق و شمال بجز( اروپا از ايعمده بخش آفریقا، شمال جمله از شمالی نیمکره

 نابهنجاري .قرار دارند ترم 20ا ت 5 بین مثبت نابهنجاري گستره در )شرقیجنوب آسیاي و هند اقیانوس هاي آبیپهنه همجوار

. است متر 40 تا  20میانگین بطور روسیه شرق از هاییبخش و اطلس اقیانوس مرکزي حوضه روي بر ژئوپتانسیلی ارتفاع مثبت

 چنین .است بینی شدهپیش اطلس اقیانوس شمال از هائیبخش براي مترژئوپتانسیل 10 تا 5از منفی نابهنجاري همچنین

 بارشی هايسامانه جابجایی شمالسوي موجب که است )NAO(شمالی اطلس نوسان دورپیوند مثبت فاز توسعه نشانگر شرایطی

 .)3شکل(خواهدبود ایران در بارش کاهش آن یامدپ که است شمالی اروپاي سوي به پاییز فصل شروع در
  

و انرژي با توجه به بارش و منابع آب در دسترس استان کماکان الزم است تمهیداتی براي مدیریت مصرف بهینه منابع آب ** 
  .صورت گیرد

بینی کمتر از هاي گرم صحت پیش درصد بوده و در ماه 65تا  60صحت پیش بینی فصلی بارش و دماي هواي کشور بین ***

  .هاي سرد سال استماه

  

 )2022 اوتتا  ژوئن(1401مردادتا  خرداددوره هکتوپاسکال براي  500سطحهنجاري ارتفاع ژئوپتانسیلیبینی بیپیش- 3شکل



  1401مردادتا  خرداد هايماهطیمازندرانهواشناسیهايایستگاه هوايدماي نرمال- 2جدول

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

پیش بینی فصلی کشور در ابتداي هر ماه در پژوهشکده اقلیم شناسی سازمان هواشناسی کشور صادر 

  www.cra.ac.ir :تارنما. درصد است 70ود و صحت آن تا می ش

  1401مردادتا  خرداد هايطی ماههاي هواشناسی مازندراننرمال بارش ایستگاه- 1جدول

  

  مرداد  تیر  خرداد  ایستگاه  ردیف

 3/26 7/25 1/22  رامسر  1

 2/26 3/25 4/22  نوشهر  2

 5/27 4/26 3/24  آمل   3

 4/27 7/26 9/23  بابلسر  4

 27 1/26 6/23  قراخیل  5

 4/28 2/27 7/24  ساري   6

 0/28 0/27 3/24  دشت ناز  7

 0/28 2/27 4/25  بندرامیرآباد  8

 1/28 5/27 8/24  گلوگاه  9

 1/20 1/19 4/17  سیاه بیشه  10

 4/21 2/21 9/18  کجور  11

 8/19 6/19 7/16  بلده  12

 7/19 8/18 4/17  آالشت  13

 4/24 4/23 1/21  پل سفید  14

 5/22 6/21 8/19  کیاسر  15

  9/24  2/24  8/21  میانگین

  مرداد  تیر  خرداد  ایستگاه  ردیف

  52  60  49  رامسر  1

  49  57  38  نوشهر  2

  21  27  15  آمل   3

  44  39  20  بابلسر  4

  34  39  23  قراخیل  5

  28  29  25  ساري   6

  16  23  19  دشت ناز  7

  19  20  15  بندرامیرآباد  8

  12  23  22  گلوگاه  9

  16  31  19  سیاه بیشه  10

  14  21  20  کجور  11

  13  23  24  بلده  12

  33  41  33  آالشت  13

  30  36  32  پل سفید  14

  15  19  20  کیاسر  15

  26  32  25  میانگین


