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  چكيده
  

كمتر از مدت مشابه بلندمدت بوده است. درصد 37 ، حدود1399دهد كه بارش دي ماه هاي توزيع بارش استان مازندران نشان ميبررسي

  .استافزايش داشته درصد  9 حدودسيمرغ  تنها در شهرستانو  بوده درصد 55 با حدودتنكابن بارش مربوط به شهرستان  كاهشبيشترين 

  .است بوده درصد) 2/8( از مقدار بارش بلندمدتكمتر كه  بوده درصـد بارش سال آبي 2/5، 99 ديميانگين بارش 

درجه سلسيوس افزايش داشته است.  5/1درجه سلسيوس بوده كه نسبت به مدت مشابه بلندمدت  9/4ميانگين دماي هواي دي ماه استان، 

  به بلندمدت داشته است. درجه سلسيوس افزايش نسبت 8/3متوسط دماي هوا در شهرستان كالردشت 

ايـن پـارامتر در  ) تعلق داشـته اسـتكوهستانيشاهد  هايايستگاه (بلده و سياه بيشهكه به متر بر ثانيه بوده  20، 1399بيشينه سرعت باد در دي

اي بـه قراخيـل بـا و جلگـه بيشترين فراواني باد غالب، در مناطق ساحلي .متر بر ثانيه متعلق بوده است 25با  ساريبه مدت مشابه دوره آماري 

  . تعلق داشتدرصد  78درصد و در مناطق كوهستاني استان نيز به كجور با  66

هاي شهرستان، برخي از مناطق شهرستان جويبار و بابلسر، مناطق شرقي استان، 1399ماه دي ماهه منتهي به  SPEI ،3بر اساس شاخص 

تحت تأثيرخشكسالي  اي ساري، فريدونكنار، نور و نوشهرق ساحلي و جلگهاز مناط يهايسوادكوه، سوادكوه شمالي و آمل، بخش

 ،جويبار، سيمرغ، بابل، فريدونكنار آمل، هاي سوادكوه، ساري،قسمتي از ارتفاعات شهرستانبسيار شديد بوده است.  متوسط تا

هاي از شهرستان كوچكيقسمتي  و دردرجه خشكسالي خفيف تا متوسط  نور، نوشهر، چالوس و ارتفاعات غربي استان ،محمودآباد

 و در ساير مناطق استان در ضعيف تا شديددرجه ترسالي نور  قسمت كوچكي از شهرستانساري، قائمشهر، جنوب شهرستان سوادكوه و 

  نرمال ديده مي شود. محدوده

كه هر دو را تحت تأثير خود قرارداداستان مازندران گيري جريانات گرم جنوبي و ديگري شكل بارشي سرد سامانه، يك 99در دي ماه 

- دي 5و  4روزهاي  سرد بارشي طي سامانهكه دهد هاي سينوپتيكي نشان ميبررسي ،منجر به صدور هشدار سطح نارنجي (آمادگي) شد

 يدبارش شددي ماه ضمن تقويت، تداوم داشت كه پيامد آن  5گيري جريانات سرد و مرطوب شمالي و تا پايان وقت شاهد شكلماه 

و در برخي مناطق تگرگ  ها و ارتفاعاتاي، دامنهباران همراه با كاهش محسوس دما، بارش و نشست برف در مناطق ساحلي و جلگه

جريانات گرم جنوبي بوديم كه پيامد آن افزايش قابل مالحظه دما بين شاهد شكل گيري دي ماه  24اما از اواخر روز  گزارش شده است.

غربي با بيشينه سرعت دي ماه بود، همچنين وزش بادگرم شديد با جهت جنوب تا جنوب 26و  25روزهاي  طيدرجه سلسيوس  15تا  8

  كيلومتر بر ساعت از مناطق مختلف مازندران گزارش شد. 72تا  55لحظه اي بين 
، ر تهك درياييو د توصيه آن از خسارت به محصوالت كشاورزي جلوگيري كرده است 2توصيه كشاورزي صادر شد كه  7 تعداد

 صدا در و دريايي كشاورزي هواشناسي هايتوصيه ،بينيپيش ارائه .نارنجي بوده استتمامي اين هشدارها هشدار صادر شده كه  4تعداد

  .گرفته استدر اختيار كاربران قرار  mciها و ، خبرگزاري134هاي مجازي، تلفن، شبكه، تارنماي هواشناسي استان134، سامانه سيما و

از شروع سال زراعي  دما ماهه، پهنه بندي بارش، تحليل بارشتحليل پيش بيني فصلي ماهانه و سه، استان يمياقل تيوضعماهه چهار ليلتح

  انجام شد. هاي هواشناسي استانبر اساس ايستگاه يكشاورز يدر ارتباط با هواشناسهاي كاربردي تا كنون و ساير تحليل

بررسي سينوپتيكي و اقدامات انجام شده در خصوص ضعيت جوي، اقليمي، شرايط خشكسالي و همچنين وخالصه طور  در اين نشريه به

ل گذشته ابا مقادير متناظر در بلندمدت و س ، بادهاي دما، بارشبررسي شده و مقادير كميت 1399ماه  در دي توسعه هواشناسي كاربردي

 .مقايسه شده است
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  1399 ماه ديبارش استان در  تحليلي بر وضعيت
  

  30/10/1399تا  01/10/1399ها در بازه زماني شهرستانو اطالعات بارش استان مازندران  - 1جدول

  
 

متر) و ميلي 0/36سال گذشته (مقايسه با  است كه دربوده متر ميلي 7/32،)1(جدول مازندران ماه استاندي مجموع بارش دريافتي

هاي استان ماه سال جاري شهرستانديمقايسه بارش  مچنينشت. هدا كاهش درصد 37 و 9 حدود متر) به ترتيبميلي 6/51(بلندمدت

است كه  داشته قابل مالحظه كاهش ،هاي استان مازندرانشهرستان در بقيه سيمرغشهرستان به جز  دهدنسبت به مشابه بلندمدت نشان مي

افزايش درصد  9 حدود سيمرغشهرستان  تنها در شهرستانو بوده درصد  55 با حدود تنكابنبارش مربوط به شهرستان  كاهشبيشترين 

  .است داشته
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  درصد تأمين بارش سال آبي استان 

 

  
  

  ي استان مازندرانهاشهرستان – 30/10/1399تا  01/10/1399در بازه زماني درصد تأمين سال آبي  - 1نمودار

  

ماه دي معرفاست (ستون آبي  از مقدار بارش بلندمدت بوده مترككه  بوده درصـد بارش سال آبي 2/5، )1نمودار( 99ديميانگين بارش 

- شهرستانسهم بارش ماه بلندمدت). ديميانگين  معرف است(ستون سبز درصد  2/8 بلندمدت استان، مشابهبارش ميانگين  سال جاري)،

 اي داشته وكاهش قابل مالحظه،لاز ميانگين بلندمدت خود بوده و نسبت به مقادير نرما كمترسال جاري  ماه ديدر  هاي استان،

  .شود مشاهده مي آبادتنكابن و عباس هايشهرستاندر  كاهشبيشتـريـن 
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 بندي مجموع بارش استان پهنه  

  

 
  

  استان مازندران 1399ماه  ديبارش تجمعي  پهنه بندي - 1شكل

  

 ،فريدونكنار هايشهرستان در استانبارش تجمعي بيشترين ميزان ) كه 1(شكل دهدنشان مي ماه استان مازندران دي تجمعي بارش

 50بين  و سواحل نوشهر و چالوس ، بابل و بابلسر درودميان، ساري هايشهرستاناز  وسيعيهاي بخش و سيمرغ ،  قائمشهر ،محمودآباد

نواحي  وس، كالردشت، تنكابن و، چالنور ،هاي بهشهر، نكا، آملشهرستان ارتفاعاتدر كمترين ميزان بارش تجمعي  ومتر ميلي 100تا 

  .متر ثبت شده استميلي 20تا  5بين  شهرستان سوادكوه و سوادكوه شمالي از
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  1399ماه  دياستان در  دمايتحليلي بر وضعيت 
  

  و مقايسه با مقدار بلندمدت (برحسب درجه سلسيوس) 1399ماه ديمتغيرهاي سه گانه دما در اطالعات  - 2جدول

 
  

 و محاسبه اختالف آن با شرايط مشابه در دوره بلندمدت، مالحظه مـي شـود 99 ماهديدماي  پس از بررسي متوسط ،2لجدومطابق 
درجه سلسيوس افزايش داشته است. طي اين  5/1درجه سلسيوس بوده كه نسبت به مدت مشابه بلندمدت  9/4ي استان هوادماي ميانگين 

ميانگين از  كمترهاي استان مازندران شهرستان همهدر ي آمل، سوادكوه،كالردشت و نور هامدت ميانگين دماي هوا به جز شهرستان
درجه سلسيوس افزايش نسبت به  8/3الزم به ذكر است كه در اين ماه متوسط دماي هوا در شهرستان كالردشت بوده اند. خود  بلندمدت

 5/2و  4/0درجه سلسيوس بوده كه نسبت به بلندمدت  2/10و  - 4/0ب بلندمدت داشته است. دماي كمينه و بيشينه هواي مازندران به ترتي
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درجه سلسيوس زيرصفر كه نسبت به دوره  9/4درجه سلسيوس افزايش داشته است. كمترين مقدار دماي كمينه مربوط به شهرستان نور با 
درجه سلسيوس كه  9/13تان محمودآباد درجه سلسيوس كاهش داشته، همچنين بيشترين مقدار بيشينه دما مربوط به شهرس 9/0آماري 

  درجه سلسيوس افزايش داشته است. 6/0نسبت به دوره آماري 
 
 
  

 دماهاي حدي استان و مقايسه با بلندمدت 

  

  (درجه سلسيوس) ماه ديدماي بيشينه مطلق  - 3جدول
  

  

  بلندمدت  1398سال   1399سال 

0/28  

   رامسر

26/10/1399  

7/25  

  رامسر

05/10/1398  

0/28  

  طالع

04/10/1387  

  كناربابل

24/10/1394  

  

  
  ماه(درجه سلسيوس) ديمطلق  كمينهدماي  - 4جدول

  
  

  بلندمدت  1398سال   1399سال 

4/14 -  

  بلده

17/10/1399  

2/13 -  

  بلده

16/10/1398  

6/23 -  

  بلده

25/10/1386  

  

درجه  0/28سبت به مشابه بلندمدت با تعلق داشته كه ن درجه سلسيوس 0/28با  رامسر، به )3(جدول 99ماه  دي بيشينه دماي مطلق

درجه  - 4/14 به بلده با  )4(جدول مطلق دماي كمينه . طي اين مدتاست ، بدون تغيير بودهثبت شدكنار طالع و بابلسلسيوس در 

  است. داشته افزايشدرجه سلسيوس  2/9درجه سلسيوس در بلده ثبت شد،  - 6/23تعلق داشته كه نسبت به مشابه بلندمدت با سلسيوس 
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 مازندران استانهاي شهرستانميانگين دماي  بنديپهنه 

  

  
  

  استان مازندران برحسب درجه سلسيوس  1399پهنه بندي دماي ميانگين دي ماه  - 2شكل

  

 5 ودهدر محداستان  غربشرق تا  هايو دامنه كوهپايه ،ايجلگهو اطق ساحلي مندر ميانگين دماي هوا  شـود، مالحظه مـي2شكلمطابق 

 - 5تا  صفر  بينمركز استان كوهستاني و در ارتفاعات  درجه سلسيوس 5تا  0شرق استان بين تا ارتفاعات غرب درجه سلسيوس،  10تا 

  .بوده است درجه سلسيوس - 10تا   - 5بين  و در  محدوده قله دماوند درجه سلسيوس
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  بت به بلندمدتاستان نسهاي شهرستاناختالف ميانگين دماي پهنه بندي 

  

  
  

  استان مازندران با بلندمدت برحسب درجه سلسيوس  1399پهنه بندي اختالف دماي ميانگين دي ماه  - 3شكل

، نور هايشهرستانارتفاعات قسمتي از در نسبت به بلندمدت  99ماه  ديدر  اختالف ميانگين دما شـود، مالحظه مـي 3شكلمطابق 

 5/4تا   5/0ها بين در ارتفاعات ديگر شهرستان درجه سلسيوس 5/4بيشتر از  و رامسر در محدودهنوشهر، چالوس، كالردشت، تنكابن 

تا  - 5/0بين درود، نكا و بهشهر نور، محمودآباد، فريدونكنار، بابلسر، مياناي مناطق ساحلي و جلگهاز ي يهادر بخشو درجه سلسيوس 

 .  است بودهسلسيوس درجه   - 5/0تا  5/0بين  استان ديگر مناطق در - 5/1
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  1399ماه  دي طياستان وقوع باد در تحليلي بر 

  

  هاي سينوپتيك استان مازندرانايستگاه 99ماه ديوضعيت سمت و سرعت باد در  - 5جدول
 

  نام ايستگاه

  باد بيشينه   باد غالب

  سمت

  )جهت(

  وقوع  درصد

  در ماه
 سمت

  (درجه)

  سرعت

 )m/s(  

 18 220 18  شمالي رامسر

 15 310 25  شمالي نوشهر

 24 300 18  جنوبي ايزدشهر

 18 300 57  شمالي آمل 

 11 240 62  شمالي بابلسر

 10 300 66  شمالي قراخيل

 10 230 65  شمالي ساري

 09 220 17  جنوبي دشت ناز

 16 240 57  شمالي بندر اميرآباد

 15 270 57  شمالي گلوگاه

 20 130 18  شمالي سياه بيشه 

 16 260 78  شمالي كجور

 20 220 57  شمالي بلده

 16 210 28  شمالي آالشت

 13 140 27  شمالي پل سفيد

 17 050 24  شرقيشمال كياسر

  

ه ثمتر بر  20، 1399ديايستگاه هواشناسي همديدي استان، بيشينه سرعت باد در  16هاي ثبت شده براساس داده بلـده و سـياه انيه بـوده كـه ـب

متـر بـر ثانيـه و در دوره آمـاري  24بـا  رامسر، به 1398) تعلق داشته است اين پارامتر در مدت مشابه سال كوهستانيشاهد  هاي(ايستگاهبيشه

-بـه جـز سـياه هاي اسـتاننسبت به بلندمدت، در همه ايستگاه 1399 دياست. نوسان بيشينه سرعت باد  تعلق داشتهمتر بر ثانيه  25با  ساريبه 

  كاهش داشت.  بيشه
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 مازندراناستان  سينوپتيكهاي گلباد ايستگاه 

  

  
  

  هاي ساري ، آمل ، فرودگاهي دشت ناز و رامسرگلباد ايستگاه  – 4شكل
  

 و كياسـر اي)هـاي سـاحلي و جلگـه(ايسـتگاهدشـت ناز، هـاي سـينوپتيك اسـتان مازنـدران بـه جـز ايزدشـهر، در ايسـتگاه1399ماه ديطي 

ا شمالي بوده است. بيشترين فراواني باد غالب، در مناطق سـاحلي و جلگـهباد غالب،  )كوهستاني (ايستگاه درصـد و در  66اي بـه قراخيـل ـب

   .تعلق داشتدرصد  78مناطق كوهستاني استان نيز به كجور با 
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 1399ماه دي

  هاي سينوپتيك استان مازندرانادامه گلباد ايستگاه
 

  
  

  

  

  بيشه،آالشت، سياه، بندراميرآباد،گلوگاهبلده كياسر، بابلسر، قراخيل،كجور،ايزدشهر، نوشهر، سفيد،پلهاي ستگاهيا گلباد – 5شكل
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  99- 10شماره بولتن 

 1399ماه دي

  1399ماه  دي در استان خشكساليتحليلي بر وضعيت 
  

  
  

  99ديدوره سه ماهه تا پايان   SPEIبندي خشكسالي هواشناسي در سطح استان بر اساس شاخصپهنه – 6شكل

  

برخي از مناطق ، شهرستان جويبار و بابلسرشرقي استان، مناطق  ،1399ماه  ديي به ماهه منته SPEI ،3بر اساس شاخص ، 6شكلمطابق 

تحت  اي ساري، فريدونكنار، نور و نوشهراز مناطق ساحلي و جلگه يهايهاي سوادكوه، سوادكوه شمالي و آمل، بخششهرستان

جويبار، سيمرغ، بابل،  آمل، ساري، سوادكوه، هايشهرستانارتفاعات قسمتي از  .بسيار شديد بوده است متوسط تاتأثيرخشكسالي 

از  كوچكيقسمتي  و دردرجه خشكسالي خفيف تا متوسط  نور، نوشهر، چالوس و ارتفاعات غربي استان ،محمودآباد ،فريدونكنار

و در ساير  ضعيف تا شديددرجه ترسالي نور  قسمت كوچكي از شهرستانو  سوادكوهقائمشهر، جنوب شهرستان  ،هاي ساريشهرستان

  نرمال ديده مي شود. محدوده مناطق استان در
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  99- 10شماره بولتن 

 1399ماه دي

 1399ماه  دي دراستان سينوپتيكي  تحليل

  

  99ماه  ديتحليل همديدي وضعيت جوي استان مازندران در  - 1
  

لحاظ دمايي  نسبت به دوره آماري بوده و به )درصدي 37متري (ميلي 19نگاهي به آمار بارش در دي ماه امسال حاكي از كاهش بارش 

  .درجه سلسيوس افزايش دما داشتيم 5/1نيز نسبت به دوره آماري حدود 

تحت تأثير دو سامانه برجسته قرار داشت اولي سامانه پرفشار سرد در  مازندران استان، به لحاظ همديدي و الگوهاي فشاري در دي ماه

كه جزئيات آن به شرح ذيل شدنجر به صدور دو مورد هشدار نارنجي اوائل ماه و دومي سامانه كم فشار قوي در روزهاي پاياني ماه كه م

  مي باشد.

  هشدار سطح نارنجي  هشدار اول:

  نفوذ سامانه سرد بارشي  عنوان هشدار:

  99دي  5دي تا پايان وقت  4اواخر وقت پنجشنبه  زمان فعاليت سامانه:

بار و سامانه كم فشار با فشار ميلي 1028مال درياي خزر با فشار مركزي در نقشه سطح زمين ابتدا استقرار سامانه پرفشار در ش نوع الگو:

گيري جريانات سرد و ابتدا شاهد شكل ،بار و در ادامه با جابجايي مركز كم فشار به سمت شرق و نفوذ زبانه پرفشارميلي 1012مركزي 

  دي ماه ضمن تقويت،تداوم داشت. پنجما پايان وقت تمرطوب شمالي 

درجه در غرب  - 30دماي هكتو ژئوپتانسيل متر و خط هم 544ميلي بار، استقرار سامانه كم ارتفاع قوي با خطوط هم ارتفاع  500در تراز 

  باري نيز فرارفت دمايي شديد داشتيم.ميلي 850درياي خزر و حركت آن با گذشت زمان از غرب به شرق كشور و در تراز 

و  متر به باال) 100ارتفاع  (ها و ارتفاعات ه با كاهش محسوس دما، بارش و نشست برف در دامنهپيامدهاي سامانه: بارش شديد باران همرا

  اي مخلوط باران و برف و در برخي مناطق تگرگ گزارش شده است.در انتهاي فعاليت سامانه در شهرهاي ساحلي و جلگه

  مقادير گزارش شده ناشي از اين سامانه: 
  متر كه بيشترين مقدار مربوط به قراخيل قائمشهر بوده است.ميلي 67تا  15)مقدار بارش بين 1

  متر).سانتي 87متر، در ارتفاعات (تيلم سوادكوه سانتي 90متر (در مناطق كم مرتفع) تا حدود سانتي 10)مقدار ارتفاع برف از 2

  هشدار سطح نارنجي  :دومهشدار

  شديد گرم .گيري جريانات گرم جنوبي و وزش باد شكل عنوان هشدار:

  دي ماه. 26تا  24 زمان فعاليت سامانه:

 دي 26و  25بار بر روي خزر و در ادامه روزهاي ميلي 1016دي ماه نفوذ زبانه كم فشار با خطوط هم فشار  24از اواخر روز  نوع الگو:

زر و در نتيجه تقويت جريانات گرم بار بر روي درياي خميلي 1004فشار سطح زمين با فشار مركزي ماه استقرار و تقويت سامانه كم

باري استقرار سامانه كم ارتفاع قوي در شرق كشور تركيه و به تدريج با گذشت زمان عبور ناوه ميلي 500جنوبي را شاهد بوديم. در تراز 

  مربوط به سامانه كم ارتفاع را از روي نيمه شمالي كشور داشتيم.

درجه  25سفيد به ام در پل 25طوريكه بيشينه دماي روز درجه سلسيوس به 15تا  8بين افزايش قابل مالحظه دما  پيامدهاي سامانه:

درجه سلسيوس رسيد. همچنين وزش بادگرم شديد با جهت جنوب تا  26سفيد به و پل 28دي در رامسر به  26 سلسيوس و در روز

  ق مختلف مازندران گزارش شد. كيلومتر بر ساعت از مناط 72تا  55غربي با بيشينه سرعت لحظه اي بين جنوب



 مازندراناداره كل هواشناسي استان 

 

١٤ 

 

  99- 10شماره بولتن 

 1399ماه دي

  
  

  99 دي 4روز 12UTCساعت 500mbسطح  پيش يابينقشه  - 7شكل 

  
  

  99دي 5روز12UTCساعت500mbسطح  پيش يابينقشه -8شكل   

  
  

  99 دي 4روز  UTC 12ساعت زمين سطح  پيش يابينقشه -9شكل  

  
  

  99دي 5روز12UTCسطح زمين ساعت پيش يابينقشه - 10شكل      
  

  
  

  99 دي 25روز 12UTCساعت 500mbسطح  پيش يابينقشه -11شكل 

  
  

  99دي26روز12UTCساعت500mbسطح  پيش يابينقشه-12شكل   

  
  

  99 دي 25روز 12UTCسطح زمين ساعت  پيش يابينقشه -13شكل   

  
  

  99دي 26 روز12UTCسطح زمين ساعت پيش يابينقشه -14شكل   
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  99- 10شماره بولتن 

 1399ماه دي

  1399ماه  دي طياستان  جوي در مخاطراتتحليلي بر 
  

هر دو كه استان مازندران را تحت تأثير خود قراردادگيري جريانات گرم جنوبي و ديگري شكل بارشي سرد سامانه ، يك99در دي ماه 

  :كهدهد هاي سينوپتيكي نشان ميبررسي ،شد) آمادگي(سطح نارنجي منجر به صدور هشدار 

بار و سامانه ميلي 1028قرار سامانه پرفشار در شمال درياي خزر با فشار مركزي استبا ماه دي 5و  4روزهاي  طي سرد بارشي سامانه -1

- بار و در ادامه با جابجايي مركز كم فشار به سمت شرق و نفوذ زبانه پرفشار ابتدا شاهد شكلميلي 1012كم فشار با فشار مركزي 

باران همراه با  بارش شديدتداوم داشت كه پيامد آن  دي ماه ضمن تقويت، 5گيري جريانات سرد و مرطوب شمالي و تا پايان وقت 

مناطق ساحلي و ، بارش و نشست برف در )متر كه بيشترين مقدار مربوط به قراخيل قائمشهرميلي 67تا  15بين (كاهش محسوس دما

، در ارتفاعات بيشترين مقدار مترسانتي 90متر در مناطق كم مرتفع تا حدود سانتي 10ارتفاع برف از (ها و ارتفاعاتدامنهاي، جلگه

   و در برخي مناطق تگرگ گزارش شده است. متر)سانتي 87مربوط به تيلم سوادكوه 

ماه دي 26و  25بار بر روي خزر و در ادامه روزهاي ميلي 1016دي ماه نفوذ زبانه كم فشار با خطوط هم فشار  24از اواخر روز  - 2

بار بر روي درياي خزر و در نتيجه تقويت جريانات گرم ميلي 1004با فشار مركزي  فشار سطح زميناستقرار و تقويت سامانه كم

دي ماه بود، همچنين  26و  25درجه سلسيوس در روزهاي  15تا  8جنوبي را شاهد بوديم كه پيامد آن افزايش قابل مالحظه دما بين 

كيلومتر بر ساعت از مناطق مختلف  72تا  55ين غربي با بيشينه سرعت لحظه اي بوزش بادگرم شديد با جهت جنوب تا جنوب

  مازندران گزارش شد.
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  99- 10شماره بولتن 

 1399ماه دي

 1399ماه  دي طياستان گزارشي از فعاليت هاي توسعه هواشناسي كاربردي 

  

  تهك كشاورزي - الف

هاي هـواشنـاسـي هكشاورزي (روزهاي يكشنبه و چهارشنبه هر هفته) و صدور بولتن توصيبرگزاري جلسات ديسكاشن هواشناسي - 1

هاي كشاورزي و ارسال به موقع آن براي كاربران نهايي بخش كشاورزي در سطوح مختلف از طريق( اينترنت، اينترانت، ايميل، شبكه

  مجازي)

  توصيه 2طي هاي بازدارنده ترين توصيهمهم كه صادر شدتوصيه كشاورزي طي روزهاي يكشنبه و چهارشنبه  7تعداد ، 99 ديدر  - 2

  .ه استدارت به محصوالت زراعي و باغي شموجب كاهش خس و بوده

شامل جداول تبخير، ساعت آفتابي، بارندگي، دما و ساير پارامترهاي هواشناسي، تحليل  استان يمياقل تيماهه از وضع چهار ليتحل - 3

هه، پهنه بندي بارش، تحليل بارش از شروع گلباد ايستگاه ها، تحليل خشكسالي كشاورزي استان، تحليل پيش بيني فصلي ماهانه و سه ما

  بر اساس ايستگاه هاي هواشناسي استان. يكشاورز يدر ارتباط با هواشناسسال زراعي تا كنون و ساير تحليل هاي كاربردي 

 مانهساتارنماي  هواشناسي، كل اداره تارنماي( مجازي فضاي در كشاورزي هواشناسي هشدارهاي و توصيه بيني،پيش بارگزاري - 4

  )تلگرام هواشناسي، واتساپ، سازمان تهك

  روز آينده ويژه باغداران) 10(پيش بيني مخاطره براي  134، سامانه  استان سيماي و صدا در كشاورزي هواشناسي هايتوصيه ارائه - 5

  .بصورت هفتگي برگزاري جلسات مرتبط با تهك - 6

  

  تهك دريايي - ب

د كيفيت و كميت ارائه خدمات به كاربران در چارچوب برنامه تهك با توجه به نيازهاي احصاء اداره هواشناسي دريايي در راستاي بهبو

- ديدر  نمايد.ها ميشده از كاربران شناسايي شده در بخش صيادي، حمل و نقل دريايي و ... اقدام به صدور خدمات پيش بيني و توصيه

صادر شد كه به (نارنجي)  30/10/99،(نارنجي) 20/10/99)، نارنجي( 14/10/99)، نارنجي( 4/10/99هايهشدار در تاريخ 4تعداد  99ماه 

هاي الزم انجام شد. اين بولتن ها روزانه از طريق تارنماي هواشناسي استان، دورنگار به هاي مختلف توصيهتناسب براي كاربران بخش

  اختيار كاربران قرار مي گيرد. در mciها و ، صدا و سيما، خبرگزاري134مقصد، شبكه هاي مجازي، تلفن  15
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  99- 10شماره بولتن 

 1399ماه دي

  هاپيوست
  

  ناستاهواشناسي  هاينقشه پراكنش ايستگاه -1پيوست شماره  
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  99- 10شماره بولتن 

 1399ماه دي

  گلبادمعرفي  -2پيوست شماره 

خص باد را سه مشخصه اصلي شا و باشدهاي باد در يك منطقه ميلباد، نمودار و شكلي اقليم شناختي براي نمايش مشخصات و ويژگيگ

هايي كه براي شاخص باد انجام شده ني وقوع باد، تعداد ديدبانياجهت باد. منظور از فراوو  دهد: فراواني وقوع باد، سرعت بادنمايش مي

ن جهت باد، جرياو شود باشد كه با نات يا متر بر ثانيه سنجيده ميو باد به وقوع پيوسته است. سرعت باد نشانگر ميزان جريان هوا مي

باشد. دايره وسط اين ساختار كلي گلباد به شكل گل باز شده مي. باشددهد كه يكي از جهات اصلي و فرعي ميغالب باد را نشان مي

ها، نشانگر سرعت باد و خامت گلضها نيز نمايشگر سرعت و جهت باد است. دهد گلگلباد ميزان باد آرام در يك منطقه را نمايش مي

- افزاري تهيه ميبه دو روش دستي و نرم وگردند نه ترسيم مييانه يا ماهياگلباد به صورت سال. عداد وقوع باد استها نشانگر تطول گل

هاي باد منطقه آمار و اطالعات هواشناسي گرفته شده و تعداد فراواني باد، باد آرام، سرعت و جهت . در روش دستي ابتدا شاخصشود

ها بر حسب اين شود.ميزان قطر دايره و طول و ضخامت گلا نسبت به كل گرفته ميهز شاخصباد محاسبه شده و سپس درصد هر يك ا

افزار ويژه تهيه شده و وارد نرم Excelافزاري بايد آمار و اطالعات در يك فايلبراي ترسيم گلباد به روش نرمدد. گردرصد ترسيم مي

هاي هم است. نمودارهاي به دست آمده از دايره WR-plotافزار گلباد نرم افزار مورد استفاده در ترسيمنرم ترين. عمدهگلباد گردد

هاي باد بر شود. سمتمتر بر ثانيه نوشته مي 5/0اند كه در دايره مركزي آن درصد فراواني وزش بادهاي كمتر از مركزي تشكيل شده

غربي نمايش داده و شمال يغربي، غرب، جنوبوبشرقي، جنشرقي، شرقي، جنوبها غالباً در هشت سمت شمال، شمالروي دايره

شوند. آنگاه فراواني هر گستره سرعت باد بندي ميگروه دسته 8هاي باد نيز بر اساس روش سازمان هواشناسي جهاني به شود. سرعتمي

يگر جمع شوند و فراواني هاي مختلف با يكدشود. اگر فراواني هر گستره در سمتها مشخص ميبا توجه به سمت باد بر روي دايره

فسير يك آرامه نيز به آن افزوده شود، حاصل صدرصد را نشان خواهد داد، و اين به اين معناست كه تعداد كل بادها لحاظ شده است. ت

اي ز كاربردها .شوندگلباد بدون نقشه برجستگي (توپوگرافي) دشوار است زيرا اثرات محلي باعث تغييرات مهمي در جريانات هوا مي

هاي ورزشي و غيره، عدم استقرار صنايع آالينده در ها، زمينهاي شهري، طراحي باند فرودگاهطراحيآمايش سرزمين، توان به گلباد مي

  .سنجي براي استفاده از انرژي باد اشاره كرديابي جهت گسترش فضاي سبز، و امكانجهت باد غالب منطقه، مكان
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  99- 10شماره بولتن 

 1399ماه دي

  

  تقدير و تشكر
  

مراتب تقدير و تشكر نويسندگان اين اثر از همكاران مركز ملي خشكسالي و مديريت بحران به سبب تهيه  ين وسيلهبه ا -1

توليد در مقياس كشوري و انجام برش استاني تعدادي از جداول، نمودارها و نقشه هاي مورد استفاده در اين بولتن كه پس از 

 گردد. اختيار اين اداره كل قرارگرفته است ابراز  در

كه  استاني (همكاران پرتالش ديدباني، فني، فناوري اطالعات و پيش بيني)  نويسندگان اين بولتن همچنين از تمامي همكاران -2

 مي نمايند.  و تقدير آن نقش داشتند سپاسگزاريبه نحوي در تهيه اطالعات الزم براي تدوين 

 

  نويسنده: محمد علي ملكي

  اميتحليل سينوپتيكي جوي: اصغر بسط

 ويراستار: احمد اسدي تلوكي

 

 

 

 


