
  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 مهر 4: تاریخ صدور 

  

 : اي هواي استان مازندرانبررسی وضعیت گذشته بارش و دم-1

  :1401 استان مازندران منتهی به شهریور )1400- 1401( جاريسال زراعی میانگین بارش 

نسبت   ودرصد کاهش  18حدود   میلی متر بوده 649میلی متر بوده که نسبت به مدت مشابه دوره آماري بلند مدت که  534 

  .داشته است درصد کاهش 2حدود  میلی متر بوده 543که  به مدت مشابه سال زراعی گذشته

  :1401 استان مازندران منتهی به شهریور  )1400-1401( جاري سال زراعیدماي هواي میانگین 

درجه  6/0بوده حدود  درجه سلسیوس 1/13بوده که نسبت به مدت مشابه دوره آماري بلندمدت که  درجه سلسیوس 7/13

  .داشته است کاهش درجه سلسیوس 8/0 بوده، درجه سلسیوس 5/14که  نسبت به مدت مشابه سال قبل و افزایش سلسیوس

  :استان مازندران 1401میانگین بارش فصل تابستان سال 

نسبت به  ودرصد کاهش  50 حدود میلی متر بوده، 121بوده که نسبت به مدت مشابه دوره آماري بلندمدت که  مترمیلی 61 

  .داشته است کاهشدرصد  49حدود   میلی متر بوده، 117که  ل قبلمدت مشابه سا

   :استان مازندران 1401فصل تابستاندماي میانگین 

- درجه سلسیوس 1/0بوده،  درجه سلسیوس 5/22بوده که نسبت به مدت مشابه دوره آماري بلند مدت که  درجه سلسیوس 4/22

   .داشته است کاهش درجه سلسیوس 4/1 بوده، لسیوسدرجه س 8/23که  نسبت به مدت مشابه سال قبلو  کاهش

  : استان مازندران 1401میانگین بارش شهریورماه سال 

و نسبت به درصد کاهش  55 حدود میلی متر بوده، 57بوده که نسبت به مدت مشابه دوره آماري بلندمدت که  میلی متر 26

  .داشته است هشکادرصد  33حدود   میلی متر بوده، 38مدت مشابه سال قبل که 

  :استان مازندران 1401شهریور دماي هوايمیانگین 

- درجه سلسیوس1/0بوده،  درجه سلسیوس 4/21بوده که نسبت به مدت مشابه دوره آماري بلند مدت که  درجه سلسیوس 5/21 

   .داشته است کاهش درجه سلسیوس 3/1 بوده، درجه سلسیوس 8/22و نسبت به مدت مشابه سال قبل که  افزایش

  

  

  

  

  

  

  

 



  :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 

  :به شرح ذیل می باشد  1401ماه دي تا نیمه مهر هاي استان مازندران طی ماه

نرمال تا  مهر تا نیمه آبان نیمهاز ، نرمالدر محدوده مهر  تا نیمه شمیانگین بار، 1مطابق شکل :ش استان مازندرانتغییرات بار

 مناطق شرقی کمتر ازر دو نرمال  در محدوده دي نیمه تا ذرآ نیمهاز و  نرمالکمتر از  آذر نیمه تا آبان نیمهاز  ،کمتر از نرمال

  .شودبینی میپیش نرمال
 

 دي نیمه تا آبان نیمهدر محدوده نرمال،  آبان نیمه تا مهر از دمامیانگین ، 2مطابق شکل :تغییرات دماي هواي استان مازندران

  .شودبینی مییشپ بیش از نرمال گرایش به در محدوده نرمال 

    
  پیش بینی انحراف بارش نسبت به نرمال- 1شکل

  1401ديتا نیمه  مهراز نیمه  

  پیش بینی انحراف دماي هوا نسبت به نرمال- 2شکل

  1401از نیمه مهر تا نیمه دي

 نابهنجاري ربندکم شمالی، نیمکره در )دسامبر –اکتبر( آذر -مهر ماهه سه براي hp 500 سطح ژئوپتانسیلی ارتفاع بینیپیش* 

 مثبت نابهنجاري میدهد نشان آسیا شرقجنوب تا ایران فالت گستره در ارتفاعی بیشینه با حاره جنب منطقه روي بر را مثبت
 پاییز اواخر تا وضعیتی رود چنینمی انتظار ).3شکل( شودمی دیده نیز اطلس اقیانوس شمالی حوضه در ژئوپتانسیلی ارتفاع

 کاهش آن دنبال به و منطقه غربی از هايسامانه ر عبو و توسعه گیري،شکل فراوانی کاهش آن پیامد که باشد داشته ادامه
  .بود خواهد پاییز اواخر تا ن ایرا فالت روي بر بارش

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

  .گیردصورت 

هاي گرم صحت پیش بینی کمتر درصد بوده و در ماه 70میانگین صحت پیش بینی فصلی بارش و دماي هواي کشور تا  ***

  .ستا برخوردارکمتري  دقت از خزر ساحلی مناطق براي هامدل شود خروجی توجه یدبا .هاي سرد سال استاز ماه

  

 )2022 دسامبرتا  اکتبر(1401ذرآتا  مهردوره هکتوپاسکال براي  500سطحهنجاري ارتفاع ژئوپتانسیلیبینی بیپیش-3شکل



  1401مهر تا آذرهاي ماه 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 70می شود و صحت آن تا 

  1401مهر تا آذر هايماه طیدرانهاي هواشناسی مازننرمال بارش ایستگاه- 1جدول

  

  آذر  آبان  مهر  ایستگاه  ردیف

 0/11 5/15 6/20  رامسر  1

 7/10 1/15 1/20  نوشهر  2

 7/10 5/15 1/21  آمل  3

 5/11 9/15 1/21  بابلسر  4

 3/10 2/15 5/20  قراخیل  5

 1/11 0/16 7/21  ساري  6

 3/10 5/15 2/21  دشت ناز  7

 6/10 6/15 4/21  بندرامیرآباد  8

 3/10 1/15 9/20  گلوگاه  9

 7/3 1/8 4/14  سیاه بیشه  10

 9/3 1/9 6/14  کجور  11

 3/1 5/6 5/12  بلده  12

 5/4 0/9 3/14  آالشت  13

 9/8 9/12 1/18  پل سفید  14

 1/6 1/11 6/16  کیاسر  15

  3/8  1/13  6/18  میانگین

  آذر  آبان  مهر  ایستگاه  ردیف

  121  206  251  رامسر  1

  174  214  241  نوشهر  2

  91  111  102  آمل   3

  140  145  132  بابلسر  4

  85  94  95  قراخیل  5

  89  108  105  ساري   6

  85  95  87  دشت ناز  7

  91  86  92  بندرامیرآباد  8

  60  80  103  گلوگاه  9

  55  71  27  هسیاه بیش  10

  30  49  33  کجور  11

  27  36  18  بلده  12

  54  57  41  آالشت  13

  62  68  55  پل سفید  14

  58  64  52  کیاسر  15

  81  99  96  میانگین


