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  مازندران استاناداره کل هواشناسی  1400- 1شماره 

  چکیده
  

فروردین  (اولین ماه فصل بهارکه در  طوري از نرمال بوده به یمتفاوتشرایط از لحاظ بارش و دما  1400سال  فصل بهار

درجه سلسیوس  6/2حدود هم و متوسط دماي هوا  اتفاق افتاددرصد کمتر از نرمال  66، متوسط بارش حدود )ماه

ن درصد نسبت به نرمال افزایش داشت اما میانگی 19استان حدود ردیبهشت ماه هر چند میزان بارش در ا. افزایش داشت

 خرداد ماهیعنی  آخرین ماه فصل بهارمیزان بارش . تر از نرمال بوده استدرجه سلسیوس گرم 9/1دماي هوا حدود 

، فصل 1400در مجموع بهار. درجه سلسیوس افزایش داشت 7/1درصد کاهش و دماي هوا هم حدود  17حدود 

و در نتیجه کاهش شد بارش و گرم بوده است که سبب تسریع در ذوب برف در ارتفاعات و افزایش مصرف آب  کم

  .به دنبال داشت را ذخیره منابع آبی

 درصد 42درصد و نسبت به سال گذشته حدود  24استان مازندران نسبت به بلندمدت حدود  1400بهارمتوسط بارش 

- مشابه بلندمدت نشان می مازندران، نسبت به مدت هاي استانشهرستان 1400فصل بهارمقایسه بارش . کاهش داشت

هاي استان مازندران کاهش بارش اتفاق افتادکه بیشترین سوادکوه و سوادکوه شمالی در بقیه شهرستانبه جز  دهد،

میانگین بارش همچنین  .درصد بوده است 59و  63هاي گلوگاه و بهشهر به ترتیب حدود کاهش مربوط به شهرستان

  .است بوده )درصد 19حدود( از مقدار بارش بلندمدتکمتر که  بوده درصـد بارش سال آبی 15 حدود1400فصل بهار

 1/2درجه سلسیوس بوده که نسبت به مدت مشابه بلندمدت  8/16 استان مازندران،1400میانگین دماي هواي فصل بهار

درجه سلسیوس افزایش نسبت به  8/3در شهرستان سوادکوه  متوسط دماي هوا. درجه سلسیوس افزایش داشته است

  .بلندمدت داشته است

تعلق داشته است این ) ایستگاه شاهد کوهستانی(متر بر ثانیه بوده که به بلده   30، 1400 بیشینه سرعت باد در فصل بهار

-بیشترین فراوانی باد غالب در ایستگاه .استمتر بر ثانیه متعلق بوده   30پارامتر در مدت مشابه دوره آماري نیز به بلده با 

درصد و در مناطق کوهستانی استان نیز به  22اي به ایزدشهر با هاي سینوپتیک استان مازندران، در مناطق ساحلی و جلگه

  .درصد بوده است 29پل سفید با 

-نشان می 1400خرداده ماهه منتهی ب 6دوره ، SPEIبندي خشکسالی هواشناسی در سطح استان بر اساس شاخصپهنه

هاي گلوگاه، بهشهر، نکا، میان درود، جویبار، سیمرغ، بابلسر، محمودآباد، فریدونکنار و نوار ساحلی و  شهرستان، دهد

تحت هاي ساري، سوادکوه شمالی و بابل ها و کوهپایه شهرستاننوشهر و قسمتی از دامنهو اي آمل، نور  جلگه

هاي سوادکوه، سوادکوه شمالی، بابل، دامنه و قسمتی از دامنه شهرستان. تا بسیار شدید بوده است شدیدتأثیرخشکسالی 

بابل، نور، نوشهر، چالوس و ارتفاعات غربی استان درجه ، اي ساريارتفاعات ساري، آمل، تنکابن، رامسر، مناطق جلگه

درجه  جنوب شهرستان سوادکوه قسمتی از و شهرستان نور از دامنه کوچکیقسمت خشکسالی خفیف تا متوسط و در 

  .ترسالی ضعیف تا متوسط و در سایر مناطق استان در محدوده نرمال دیده می شود
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  مازندران استاناداره کل هواشناسی  1400- 1شماره 

 1400بهار - تحلیلی بر وضعیت همدیدي استان 
  

  1400ماهفروردین–تحلیل همدیدي  وضعیت جوي استان 

  1400ماه  فروردینوضعیت جوي استان مازندران در سینوپیکی تحلیل ) الف
  

استان مازندران بیانگر آن است که میانگین دماي هوا نسبت به مدت مشابه  1400نگاهی به آمار دما و بارش در فروردین 

دهد همچنین میانگین بارش در این ماه نسبت به فروردین سال قبل درجه سلسیوس افزایش را نشان می 6/2بلندمدت 

  .درصد کاهش داشته است 66ود درصد و نسبت به دوره آماري حد 83حدود 

  .باشدکه جزئیات آن به شرح زیر می. صادر شد 1400در مجموع سه هشدار جوي در فروردین ماه  
  

  گیري جریانات گرم جنوبیشکل): هشدار سطح نارنجی(هشدار اول )1

  1400فروردین  4و  3: زمان فعالیت سامانه

میلی باري بر روي دریاي سیاه و گسترش زبانه  996زمین با مرکز فشاري از روز سوم فروردین با استقرار کم فشار سطح 

و همراهی آن با پشته ) 1شکل(بار میلی 1008به  1016آن تا سواحل شمالی کشور و افت فشاري هشت میلی باري از 

، )ژئوپتانسیل متري 5680به  5640از (ژئوپتانسیل متري نسبت به روز قبل  40ارتفاعی تراز میانی جو و افزایش ارتفاع 

درجه سلسیوس  28به  سفید که بیشینه دما در پلطوريسبب افزایش محسوس دما و در ارتفاعات وزش باد گرم شد به

  .رسید

میلی باري و استقرار خط هم  12کاهش فشار (روز چهارم فروردین با تفویت کم فشار سطح زمین و جریانات جنوبی 

متري و ژئوپتانسیل 40افزایش ارتفاع (ژئوپتانسیل متري  5720که با پشته ارتفاعی) خزرمیلی باري روي دریاي  996فشار 

، شاهد افزایش قابل مالحظه دما در استان بودیم و )4و 3هاي شکل(همراهی داشت ) باريمیلی 500افزیش دما در تراز 

شهرهاي نوشهر، ساري و پل سفید (درجه گزارش شد  30اي بیش از بیشینه دماي هواي اغلب شهرهاي ساحلی و جلگه

  ).درجه سلسیوس 5/34و  6/34،  36ترتیب به
  

  سامانه سرد بارشی): هشدار سطح نارنجی(هشدار دوم) 2

   1400فروردین  8و  7: زمان فعالیت سامانه

باري روي میلی 1028فروردین وارد استان شد که مرکز پرفشار  7از عصر سه شنبه  1400اولین سامانه بارشی در سال 

ناوه ). 6شکل(میلی باري روي سواحل جنوبی دریاي خزر مستقر شد  1010شمال دریاي سیاه و زبانه آن با ایزوبار 

 5640ارتفاع (شرقی دریاي سیاه بوده و با قرار گرفتن در منطقه شرق ناوه ژئوپتانسیل متري در جنوب 5480ارتفاعی

دمایی مناسب ابتدا ابرناکی، کاهش دما و بارندگی را در مناطق ساحلی و با شار رطوبتی و فرار رفت ) متريژئوپتانسیل

شنبه با تقویت زبانه از اواخر وقت سه). 5شکل(اي و در ارتفاعات عالوه بر مه، بارندگی و وزش باد را داشتیم جلگه

صورت برف و باران رؤیت شد، صبح چهارشنبه با افزایش فشار ها در ارتفاعات بهپرفشار بارندگی گسترده شد و بارش
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  مازندران استاناداره کل هواشناسی  1400- 1شماره 

 40افت ارتفاع  (متري ژئوپتانسیل 5600و همراهی آن با ناوه عمیق با مرکز ) باريمیلی 1028به  1016از  (باريمیلی 12

ایی مناسب درجه سلسیوس باعث فرارفت دمایی سرد و تزریق تاو -20دماي و قرارگرفتن خطوط هم) ژئوپتانسیل متري

، افزایش بارندگی در مناطق ساحلی و )درجه سلسیوس15در ارتفاعات تا (درجه سلسیوس  10تا  5منجر به کاهش دماي 

،  5/25که بیشترین بارندگی مربوط به نیمه غربی استان از نوشهر طوريبه. اي و بارش برف در ارتفاعات استان شدجلگه

و  4، کیاسر 6متر بوده و بیشترین بارش برف از آن سیاه بیشه و آالشت میلی 3/17، رامسر و ایزدشهر  8/18تنکابن 

فشاري مناسب،  شیومتر بوده است ضمن اینکه از شب هفتم فروردین تا بامداد هشتم فروردین با توجه به سانتی 2کجور 

رغم عبور ناوه از م فروردین علیهشت. کیلومتر بر ساعت رسید 72باد نسبتاً شدید شد در برخی نقاط مثل رینه الریجان به 

خاطر جریانات شمالی همچنان بارش پراکنده را در مناطق شرقی منطقه از میزان ناپایداري و بارش کاسته شد ولی به

  ).8و7هاي شکل(استان داشتیم 
 

  ): هشدار سطح زرد(هشدار سوم) 3

  گیري و تقویت جریانات گرم جنوبیشکل) 3-1

  1400فروردین  13و  12: زمان فعالیت سامانه

فشاري مناسب، باد  شیوپنجشنبه شب دوازدهم فروردین با تضعیف پرفشار سطح زمین و تقویت پشته ارتفاعی و ایجاد 

و پشته  1018فشار سطح زمین ( نسبتاً شدید را در ارتفاعات استان داشتیم که در بامداد سیزدهم با ایجاد پرفشار دینامیکی

تدریج تا بعدازظهر به). 10و 9هاي شکل(اي داشتیم مه را در مناطق ساحلی و جلگه) متريژئوپتانسیل 5760ارتفاعی

و با عبور متناوب ریز موج ) باريمیلی 1004(باري و استقرار کم فشار سطح زمینمیلی 14سیزدهم فروردین با افت فشار

ارتفاعی، وزش باد گرم شدید و افزایش دما را در شدید شیو  و با ایجاد) متري ژئوپتانسیل 5720ارتفاع( از تراز میانی جو

و رینه  72که بیشینه سرعت باد در کجور و آالشت به طوريبه) 12و 11هايشکل(هاي استان داشتیمارتفاعات و دامنه

  .گراد رسیددرجه سانتی 31کیلومتر بر ساعت و بیشینه دما در شهر پل سفید به  68الریجان 
  

  خنک شمالیگیري جریانات شکل) 3-2

  1400فروردین  15و  14: زمان فعالیت سامانه

بار روي سواحل دریاي میلی 1012باري، مرکز فشاري سطح زمین به میلی 6روز چهاردهم فروردین با افزایش فشار 

راه نسبت به روز قبل هم) متريژئوپتانسیل 5580به 5720از ( متري 140خزر رسید که در تراز میانی جو با کاهش ارتفاع 

ارتفاعی مناسب و عبور ناوه از تراز میانی جو و تغییر سوي جریانات سطح شیو  و با توجه به) 14و 13هاي شکل(بود

و   61، بلده 94که بیشینه سرعت باد در رینه الریجان طوريبه. زمین، وزش باد شدید غربی را در ارتفاعات استان داشتیم

عصر چهاردهم تا بامداد پانزدهم فروردین در ادامه تقویت پرفشار سطح از . کیلومتر برساعت بوده است 54کجور 

و با شارش ) 16و 15هايشکل(کردبار رسید که با ناوه تراز میانی جو همراهی میمیلی 1016به  1012زمین، فشار از 
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مراه داشت که مناسب رطوبت و فرارفت دمایی سرد عالوه برکاهش دما، بارندگی و وزش باد را در سطح استان به ه

  .روز پانزدهم فروردین با عبور این سامانه بارشی جو پایداري را همراه با افزایش نسبی دما داشتیم
  

  1400دریایی مازندران در فروردین سینوپتیک تحلیل ) ب

  .شدهشدار نارنجی صادر  2هشدار زرد و  3که از این تعداد،  1400هشدار در فروردین  5در مجموع تعداد 
  

  )فروردین 6تا  4براي بازه زمانی (فروردین  4تاریخ صدور هشدار  -سطح زرد -1شماره  هشدار

اي و همچنین وجود ریز موج در تراز میانی  گیري جریانات شمالی منطقهدلیل شکل، به4و 3هاي شماره  مطابق با شکل

شاهد بودیم که ارتفاع موج و سرعت فروردین  4افزایش ابر، وزش باد و افزایش موج را از اواخر وقت چهارشنبه جو، 

  :بینی شده برابر با  وزش باد پیش

متر معادل 0/2پا و بیشینه ارتفاع موج تا  0/5متر معادل  5/1ارتفاع موج قابل مالحظه نزدیک ساحل و دور از ساحل تا 

  . پا 6/6

  .)نات  30معادل  کیلومتر بر ساعت54(متر بر ثانیه  15سرعت وزش باد نزدیک ساحل و دور از ساحل تا 
  

  )فروردین 9تا  7براي بازه زمانی (فروردین  6تاریخ صدور هشدار  - سطح نارنج -2هشدار شماره 

، از بعدازظهر هفتم فروردین با کشیده شدن زبانه پرفشار بر روي دریاي خزر و عبور  8تا  5هاي شماره  مطابق با شکل

باد نسبتاً شدید شمالی، بارندگی و مواج شدن دریا بودیم که ارتفاع از روي منطقه، شاهد وزش ) ناوه(موج کم ارتفاع 

  :بینی شده برابر با  موج و سرعت وزش باد پیش

متر معادل  7/2پا و بیشینه ارتفاع موج تا  6/6متر معادل 0/2ارتفاع موج قابل مالحظه نزدیک ساحل و دور از ساحل تا 

  . پا 9/8

  .)نات 30کیلومتر بر ساعت معادل  54تا (متر بر ثانیه 15ساحل تا  سرعت وزش باد نزدیک ساحل و دور از
  

 )فروردین 15تا  13براي بازه زمانی (فروردین  13تاریخ صدور هشدار  -سطح زرد  -3هشدار شماره 

با شمالی شدن جریانات و همچنین عبور  1400فروردین 13، از اواخر وقت جمعه 14تا  11هاي شماره  مطابق با شکل

از نیمه شمالی دریاي خزر، شاهد افزایش ابر، وزش باد، بارندگی و افزایش موج بودیم که ارتفاع موج و ) ناوه(موج 

  :بینی شده برابر با  سرعت وزش باد پیش

مترمعادل  4/1پا و بیشینه ارتفاع موج تا  3/3متر معادل  0/1ارتفاع موج قابل مالحظه نزدیک ساحل و دور از ساحل تا 

  .پا 6/4

  .)نات 26کیلومتر بر ساعت معادل  47(متر بر ثانیه  13عت وزش باد نزدیک ساحل و دور از ساحل تا سر
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  )فروردین 18تا  17براي بازه زمانی (فروردین  16تاریخ صدور هشدار  -سطح زرد -4هشدار شماره 

-میلی 1020(استقرار سامانه پرفشاربا  1400فروردین  17، از اواخر وقت سه شنبه 20تا  17هاي شماره  مطابق با شکل

افزایش ابر، وزش باد، بارندگی و افزایش ریز موج در تراز میانی جو، شاهد بر روي دریاي خزر و همچنین عبور ) باري

  :بینی شده برابر با  موج بودیم که ارتفاع موج و سرعت وزش باد پیش

 0/5مترمعادل 5/1پا و بیشینه ارتفاع موج تا  3/3مترمعادل  0/1ارتفاع موج قابل مالحظه نزدیک ساحل و دور از ساحل تا 

  .پا

  .)نات 26تا  16کیلومتر بر ساعت معادل  47تا  29(متر بر ثانیه  13تا  8 سرعت وزش باد نزدیک ساحل و دور از ساحل
  

  )فروردین 23تا  21براي بازه زمانی (فروردین  19تاریخ صدور هشدار  - سطح نارنج -5هشدار شماره 

بر روي دریاي خزر ) میلی باري 1020(فروردین با استقرار سامانه پرفشار 21، از صبح 24تا  21هاي شماره  مطابق با شکل

افزایش ابر، وزش باد، بارندگی و مواج شدن دریا بودیم که ارتفاع ریز موج در تراز میانی جو شاهد و همچنین عبور 

  :بینی شده برابر با موج و سرعت وزش باد پیش

متر معادل  2/2پا و بیشینه ارتفاع موج تا  3/5متر معادل 6/1ارتفاع موج قابل مالحظه نزدیک ساحل و دور از ساحل تا 

  . پا 3/7

  .)نات  30کیلومتر بر ساعت معادل  54تا (متر بر ثانیه  15سرعت وزش باد نزدیک ساحل و دور از ساحل تا 
  

  
  

  1400فروردین 3روز UTC 12نقشه پیش یابی سطح زمین ساعت -1شکل 

  
  

  1400فروردین 3روزUTC12ساعت mb500 یابی سطحنقشه پیش-2شکل   

  
  1400فروردین 4روزUTC12یابی سطح زمین ساعتنقشه پیش-3شکل  

  
  1400فروردین 4روزUTC12ساعت mb500یابی سطحنقشه پیش-4شکل     

  



  1400بهارفصلنامه 
  

 1400- 1شماره 

  

 mb500 ساعتUTC121400فروردین 7روز  

  

  1400فروردین 8روزUTC 12نقشه پیش یابی سطح زمین ساعت 

  
  

  1400فروردین 12روزUTC12ساعت mb500سطح 

  
  

  1400فروردین 13روزUTC12ساعت mb500سطح
  

٦ 

  
 سطح یابیپیشنقشه-6شکل  1400فروردین  7روزUTC12ساعت 

  

نقشه پیش یابی سطح زمین ساعت  -8شکل       1400فروردین 8روز UTC 12نقشه پیش یابی سطح زمین ساعت 

  
  

سطح یابیپیشنقشه-10شکل  1400فروردین  12روزUTC12اعتزمین س

  
  

سطحیابیپیشنقشه -12شکل   1400فروردین 13روزUTC 12نقشه پیش یابی سطح زمین ساعت 

  

 

 

 

  مازندران استاناداره کل هواشناسی 

ساعت  زمین یابی سطحنقشه پیش-5شکل 

نقشه پیش یابی سطح زمین ساعت  -7شکل   

زمین سیابی سطح نقشه پیش-9شکل

نقشه پیش یابی سطح زمین ساعت -11شکل  



  1400بهارفصلنامه 
  

 1400- 1شماره 

  
  
  

  1400روردین 14روزUTC12 ساعت mb500سطح 
  

  
  

  1400روردین 15روزUTC12 ساعت mb500سطح 

  
  

 1400فروردین 17روزUTC18 ساعت mb500سطح 

  
  

 1400فروردین 18روزUTC 18ساعت mb500سطح 

٧ 

  
  

  

سطح یابیپیشنقشه-14شکل  1400فروردین 14روزUTC 12نقشه پیش یابی سطح زمین ساعت 

  
سطح یابیپیشنقشه-16شکل   1400فروردین 15روزUTC12 یابی سطح زمین ساعت

  
  

سطح یابیپیشنقشه-18شکل 1400فروردین  17روزUTC18 ساعت یابی سطح زمین

  
  

  1400فروردین18روز UTC 18نقشه پیش یابی سطح زمین ساعت 
 

سطح یابیپیشنقشه -20شکل

  

 

 

 

  مازندران استاناداره کل هواشناسی 

نقشه پیش یابی سطح زمین ساعت -13شکل  

یابی سطح زمین ساعتنقشه پیش-15شکل

یابی سطح زمیننقشه پیش -17شکل

نقشه پیش یابی سطح زمین ساعت -19شکل



  1400بهارفصلنامه 
  

 1400- 1شماره 

  
  

  1400فروردین  22روز UTC00ساعت mb500یابی سطح 
 

  
 1400فروردین 23روز  UTC 18ساعت  mb500 نقشه پیش یابی سطح

استان مازندران بیانگر آن است که میانگین دماي هوا نسبت به مدت 

ماه نسبت به اردیبهشت سال قبل دهد اما میانگین بارش در این 

  

جزئیات . استان را تحت تأثیر قرارداده که منجر به صدور هفت هشدار شد

  ، وزش باد نسبتاً شدید، رگبار  و رعدوبرق

بار روي سواحل جنوبی دریاي خزر و تقویت 

 گیري جریانات خنک و مرطوب شمالی

متر و ژئوپتانسیل 5760ارتفاع هم(همراه با عبور ناوه در تراز میانی جو

د نسبتاً ، بارش متناوب و وزش با)درجه 

٨ 

  
  

  1400فروردین 22روز  UTC 18نقشه پیش یابی سطح زمین ساعت 

  
 1400فروردین 23روز  UTC 18نقشه پیش یابی سطح زمین ساعت 

یابی سطح نقشه پیش-22شکل

نقشه پیش یابی سطح -24شکل

  1400ماهاردیبهشت–تحلیل همدیدي  وضعیت جوي استان 

  1400ماه اردیبهشتوضعیت جوي استان مازندران در 

استان مازندران بیانگر آن است که میانگین دماي هوا نسبت به مدت  1400نگاهی به آمار دما و بارش در اردیبهشت 

دهد اما میانگین بارش در این درجه سلسیوس افزایش را نشان می

  .درصد افزایش داشته است 19درصد کاهش و نسبت به دوره آماري حدود 

استان را تحت تأثیر قرارداده که منجر به صدور هفت هشدار شد 1400در مجموع شش سامانه در اردیبهشت 

  ): هشدار سطح زرد

  1400اردیبهشت 

، وزش باد نسبتاً شدید، رگبار  و رعدوبرق) درجه 10تا 5بین 

بار روي سواحل جنوبی دریاي خزر و تقویت میلی 1016فشار  از هفتم اردیبهشت با استقرار زبانه سامانه پرفشار با هم

گیري جریانات خنک و مرطوب شمالیو در نتیجه شکل) لی بارمی 1024فشارخط هم(تدریجی آن در روزهاي بعد

همراه با عبور ناوه در تراز میانی جو) 11شکل( )فرارفت هواي خنک و شار رطوبتی

 10تا (، شاهد ابرناکی همراه با کاهش دما )12شکل) (

  

 

 

 

  مازندران استاناداره کل هواشناسی 

نقشه پیش یابی سطح زمین ساعت -21شکل

نقشه پیش یابی سطح زمین ساعت  -23شکل

  

تحلیل همدیدي  وضعیت جوي استان 

وضعیت جوي استان مازندران در سینوپیکی تحلیل ) الف
  

نگاهی به آمار دما و بارش در اردیبهشت 

درجه سلسیوس افزایش را نشان می 7/1مشابه بلندمدت 

درصد کاهش و نسبت به دوره آماري حدود  10

در مجموع شش سامانه در اردیبهشت 

  .باشدآن به شرح زیر می

هشدار سطح زرد(سامانه اول 

اردیبهشت  9تا  7 :فعالیتزمان 

بین (کاهش دما :نوع مخاطره 

از هفتم اردیبهشت با استقرار زبانه سامانه پرفشار با هم

تدریجی آن در روزهاي بعد

فرارفت هواي خنک و شار رطوبتی(

) (درجه -15دماي خط هم



  

٩ 
 

 

  1400بهارفصلنامه  
  

  مازندران استاناداره کل هواشناسی  1400- 1شماره 

بیشترین بارندگی مربوط به  .شدید بودیم که البته جنس بارش در ارتفاعات عمدتاً به شکل رگبار و رعدوبرق بوده است

  .کیلومتر بر ساعت گزارش شد 43و بندرامیرآباد  61، رینه 72متر و بیشینه سرعت وزش باد در نوشهر میلی 15بلده با 

  

  ) : اردیبهشت هشدار نارنجی صادر شد 11و سپس با تقویت سامانه ) اردیبهشت 9(ابتدا هشدار زرد  (سامانه دوم و سوم
  

   1400اردیبهشت  14تا  11 :زمان فعالیت

  .رگبار ورعدوبرق،کاهش نسبی دما وزش باد گاهی نسبتاً شدید :نوع مخاطره 

باري روي میلی 1012زبانه آن با فشار (بار میلی 1032با فشار مرکزي شرق دریاي خزر استقرار سامانه پرفشار در شمال

گیري و در نتیجه شکل) باري افزایش یافتمیلی1016تدریج این مقدار فشاري به سواحل جنوبی دریاي خزر که به

( ر غرب به شرقو همراهی آن با عبور و جابجایی ناوه تراز میانی جو با مسی) 25و  23هاي شکل(شرقی جریانات شمال

، ابرناکی، کاهش دما  و بارندگی را در پی )26و24هاي شکل) (درجه -15دماي متر و همژئوپتانسیل 5720هم ارتفاع 

بیشترین بارندگی مربوط به ارتفاعات استان از . سپس با تقویت سامانه بارشی شاهد افزایش بارندگی بودیم. داشت

ویژه در فشاري مناسب در برخی مناطق به شیومتر بوده و با توجه به میلی 18، ساري 19، نوشهر45، بلده 38کیاسر 

کیلومتر بر ساعت  90عنوان مثال در بلده سرعت وزش باد به به( ارتفاعات نیمه غربی استان وزش باد شدید گزارش شد 

  ).رسید
  

   ):هشدار سطح زرد(سامانه چهارم

  1400اردیبهشت  18لغایت  15 :زمان فعالیت

   .بارندگی متناوب و پراکنده،کاهش نسبی دما و وزش باد:  مخاطرهنوع 

و نفوذ زبانه ) باريمیلی 1020با فشار مرکزي (غرب دریاي خزر و شرق دریاي سیاه استقرار سامانه پرفشار در شمال

تراز میانی جو با  در) متريژئوپتانسل 5680ارتفاع (پرفشار بر روي سواحل جنوبی دریاي خزر و همراهی آن با عبور ناوه

شار رطوبتی و فراررفت دمایی نسبتاً مناسب، ضمن ابرناکی و کاهش دما، گاهی شاهد بارندگی، وزش باد و رعدوبرق 

هاي شکل(متر گزارش شده است میلی 10،  نوشهر و قائمشهر  30پراکنده در استان بودیم، بیشترین بارندگی از رامسر

  ).30تا  27
  

  ):ر سطح زردهشدا(سامانه پنجم) 4

  1400اردیبهشت  22تا  20 :زمان فعالیت 

   .شدید رگبار و رعدوبرق، کاهش نسبی دما و وزش باد نسبتاً : نوع مخاطره

میلی باري  500در تراز . اردیبهشت وارد استان شد 20از اواسط وقت دوشنبه  1400چهارمین سامانه بارشی در سال 

قرار گرفته است و امواج فرعی ناشی از این سامانه کم ارتفاع به تناوب منطقه مرکز کم ارتفاع عمیقی روي دریاي سیاه 

باري در شمال غرب دریاي خزر میلی 1028همچنین استقرار مرکز پرفشار ). 22شکل(داد  ما را تحت تأثیر قرار می



  

١٠ 
 

 

  1400بهارفصلنامه  
  

  مازندران استاناداره کل هواشناسی  1400- 1شماره 

، منجر به ناپایدارهاي )باريمیلی 1020فشاربا خطوط هم(هاي آن تا سواحل جنوبی دریاي خزر و نفوذ زبانه) 31شکل(

 27متر در رامسر، نوشهر میلی 32همرفتی به شکل رگبار و رعدوبرق و وزش باد نسبتاً شدید شد که پیامدهاي آن بارش 

  .کیلومتر برساعت گزارش شد 50متر بوده است و بیشترین وزش باد از ایزدشهر و گلوگاه حدود میلی 14وآمل 
  

  ): هشدار سطح زرد(سامانه ششم) 5

  1400اردیبهشت  28تا  27 :زمان فعالیت

    .افزایش قابل مالحظه دماي هوا و وزش باد گرم جنوبی: نوع مخاطره 

گیري هاي خنک و بارانی قبلی مربوط به استقرار سامانه کم فشار و شکلبرخالف سامانه 1400پنجمین سامانه در سال 

اردیبهشت پشته بسیار بزرگی تمام خاور میانه را در برگرفت و در سطح  27در روز دوشنبه . دجریانات گرم جنوبی بو

 )سیاه دریاي بر روي آن مرکز(باري میلی  1004فشاري زمین نیز منطقه ما تحت تاثیر زبانه سامانه کم فشار با خط هم

که طوريبه) 34و  33هاي شکل(شدقرار داشت و این شرایط سبب فرارفت هواي گرم و خشک جنوبی روي منطقه 

درجه سلسیوس رسید که این دما براي این  35و ساري به  36، پل سفید  37، دشت ناز 40بیشینه دما در گلوگاه به حدود

کیلومتر بر ساعت را در برخی  36همچنین روز سه شنبه وزش بادهاي گرم جنوبی بیش از . موقع از سال کم سابقه بود

  .شد ها گزارشایستگاه
  

   ):هشدار سطح زرد(سامانه هفتم) 6

  1400اردیبهشت  29تا  28 :زمان فعالیت

   .کاهش دماي هوا  و وزش باد: نوع مخاطره 

اردیبهشت  29اردیبهشت تا صبح چهارشنبه  28شنبه مربوط به بعدازظهر سه 1400آخرین سامانه بارشی در اردیبهشت 

 براي بوده چرخش حال در سیاه دریاي روي متريژئوپتانسیل 5520 مرکز با مثبت تاوایی با ايبسته ارتفاعکم سلول. بود

اما به علت خروج ) 36شکل(را تحت تأثیر قرار داده  غرب شمال و شمال ناشی از آن مناطق شنبه امواجبعدازظهر سه

بارش قابل ) 35شکل( وسیع و همچنین همراه نبودن با جریانات مرطوب شمالی پشته سریع این ناوه و جایگزین شدن

توجهی نداشتیم اما از شدت گرماي هوا بیش از ده درجه کاسته شد و وزش بادهاي نسبتاً شدید شمالی را در کل استان 

 36ها وزش بادهاي خنک شمالی بیش از اواخر روز سه شنبه به غیر از ایستگاه سیاه بیشه تمامی ایستگاه. داشتیم

کیلومتر  60کیلومتر بر ساعت و در آمل به  65یشینه سرعت وزش باد در گلوگاه به کیلومتربرساعت را ثبت کردند و ب

  .بر ساعت رسید

  1400 اردیبهشتدر استان مازندران  سینوپتیکی دریاییتحلیل ) ب

  .هشدار نارنجی بود 2هشدار زرد و  3صادر شد که از این تعداد،  1400هشدار در اردیبهشت 5در مجموع تعداد 

  1400اردیبهشت  4تا  2 اردیبهشت براي بازه زمانی 1تاریخ صدور  - دهشدار سطح زر



  

١١ 
 

 

  1400بهارفصلنامه  
  

  مازندران استاناداره کل هواشناسی  1400- 1شماره 

افزایش و همچنین وجود موج در تراز میانی جو،  گیري جریانات شمالی دلیل شکله، ب18و17هاي شماره  مطابق با شکل

ارتفاع موج و  ابر، وزش باد و افزایش موج را از صبح دوم اردیبهشت تا اواخر وقت چهارم اردیبهشت شاهد بودیم که

  ). پا 5معادل (متر5/1بیشینه ارتفاع موج نزدیک ساحل و دور از ساحل تا  :بینی شده برابر با سرعت وزش باد پیش

  .)نات 0/24کیلومتربرساعت یا 0/43معادل(متربرثانیه  0/12سرعت وزش باد نزدیک ساحل و دور از ساحل تا 

 1400اردیبهشت  8تا  7اردیبهشت براي بازه زمانی  6تاریخ صدور  - هشدار سطح زرد

میلی بار و شمالی شدن  1017با استقرار پرفشار  1400، از ظهر هفتم اردیبهشت22تا  19هاي شماره  مطابق با شکل

دگی و افزایش موج بودیم که از روي دریاي خزر، شاهد افزایش ابر، وزش باد، بارن) ناوه(جریانات، همچنین عبور موج 

  :بینی شده برابر با ارتفاع موج و سرعت وزش باد پیش

معادل (متر6/1و بیشینه ارتفاع موج تا ) پا 3/4معادل(متر3/1ارتفاع موج قابل مالحظه نزدیک ساحل و دور از ساحل تا 

  ). پا 3/5

  .)نات 0/24کیلومتربرساعت یا 0/43معادل (متربرثانیه  0/12سرعت وزش باد نزدیک ساحل و دور از ساحل تا 

  1400اردیبهشت  17تا 15اردیبهشت براي بازه زمانی 13تاریخ صدور  -هشدار سطح نارنجی

با کشیده شدن زبانه پرفشار بر روي دریاي  17تا صبح  1400اردیبهشت  15، از ظهر 20تا  17هاي شماره  مطابق با شکل

افزایش ابر، وزش باد، بارندگی و افزایش موج بودیم که ارتفاع ریز موج در تراز میانی جو شاهد خزر و همچنین عبور 

  :بینی شده برابر با موج و سرعت وزش باد پیش

معادل (متر 3/3و بیشینه ارتفاع موج تا ) پا 3/7معادل (متر 2/2ارتفاع موج قابل مالحظه نزدیک ساحل و دور از ساحل تا 

  ). پا 0/11

 0/20کیلومتر برساعت یا 0/54تا 0/36معادل (متربرثانیه  0/15تا  0/10وزش باد نزدیک ساحل و دور از ساحلسرعت 

  .)نات 0/30تا

  1400 اردیبهشت 21تا  20اردیبهشت براي بازه زمانی 19تاریخ صدور  -هشدار سطح نارنجی

شدن زبانه پرفشار بر روي دریاي خزر و عبور اردیبهشت با کشیده  20، از اوایل وقت 32و  31هاي شماره  مطابق با شکل

اردیبهشت، شاهد وزش باد نسبتاً شدید شمالی، بارندگی و مواج شدن  21از روي منطقه تا عصر ) ناوه(موج کم ارتفاع

  :بینی شده برابر با دریا بودیم که ارتفاع موج و سرعت وزش باد پیش

 2/3و بیشینه ارتفاع موج تا ) پا 2/9معادل ( متر 8/2تا  ارتفاع موج قابل مالحظه نزدیک ساحل و دور از ساحل

  ). پا6/10معادل(متر

  .)نات 0/32کیلومتربرساعت یا 58معادل تا (متربرثانیه  0/16سرعت وزش باد نزدیک ساحل و دور از ساحل تا 

  1400اردیبهشت  29تا  28اردیبهشت براي  بازه زمانی  27تاریخ صدور  - هشدار سطح زرد
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بر روي دریاي ) میلی باري 1020(اردیبهشت با استقرار سامانه پرفشار 28، از ظهر 36تا  35هاي شماره  مطابق با شکل

افزایش ابر، وزش باد نسبتاً شدید بودیم، ریز موج در تراز میانی جو شاهد اردیبهشت و همچنین عبور  29خزر تا ظهر 

  :بینی شده برابر با که سرعت وزش باد پیش

  .)نات 0/30کیلومتر بر ساعت یا  0/54معادل تا(متربرثانیه 0/15وزش باد نزدیک ساحل و دور از ساحل تا سرعت 

  

  
  

  1400اردیبهشت 3روز UTC 00نقشه پیش یابی سطح زمین ساعت ساعت -25شکل  
  

  

  1400اردیبهشت  3 روز UTC 00ساعتmb500یابی سطحپیشنقشه-26شکل
  

  
  

  1400اردیبهشت 7روز UTC 12نقشه پیش یابی سطح زمین ساعت  - 27شکل 

  
  

  1400اردیبهشت 7روزUTC12ساعتmb500یابی سطح نقشه پیش-28شکل 

  

  
  

  1400اردیبهشت 9روز UTC 12نقشه پیش یابی سطح زمین ساعت  -29شکل 

  
  

  1400اردیبهشت 9روزUTC12ساعتmb500یابی سطح نقشه پیش-30شکل 
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  1400اردیبهشت 12روز UTC 00نقشه پیش یابی سطح زمین ساعت  -31شکل  

  
  

  1400اردیبهشت 12روز UTC 00ساعتmb500یابی سطحپیشنقشه-32شکل
  

  
  1400اردیبهشت 13روز  UTC 12نقشه پیش یابی سطح زمین ساعت  -33شکل

  

  1400اردیبهشت13روزUTC12ساعتmb500یابی سطحپیشنقشه -34شکل
  

  
  

  1400اردیبهشت 15روز  UTC 12نقشه پیش یابی سطح زمین ساعت -35شکل 
  

  

  1400اردیبهشت15روزUTC12ساعتmb500سطحیابیپیشنقشه -36شکل

  
  

  1400اردیبهشت 18روزUTC12ساعت نقشه پیش یابی سطح زمین -37شکل
  

  

  1400اردیبهشت18روزUTC12ساعت mb500سطحیابیپیشنقشه-38شکل
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  1400اردیبهشت 20روز UTC 12یابی سطح زمین ساعت نقشه پیش-39شکل 
  

  

  1400 اردیبهشت20روزUTC12ساعتmb500سطح یابیپیشنقشه-40شکل
  

  
  

  1400اردیبهشت 27روز UTC 12نقشه پیش یابی سطح زمین ساعت  -41شکل
  

  

  1400اردیبهشت27روزUTC 12ساعتmb500سطح یابیپیشنقشه-42شکل

  
  

  1400اردیبهشت 28روز UTC 12یابی سطح زمین ساعت نقشه پیش-43شکل
  

  

  1400اردیبهشت28روزUTC 12ساعتmb500سطح یابیپیشنقشه-44شکل
  

  1400ماهخرداد–تحلیل همدیدي  وضعیت جوي استان 
  

بیانگر آن است که علیرغم اینکه میانگین دماي هوا نسبت به مدت مشابه بلند  1400خردادنگاهی به آمار دما و بارش در 

و  افزایش درصد 464دهد اما میانگین بارش در این ماه نسبت به سال قبل حدود را نشان می افزایشدرجه  7/1مدت 

  .درصد کاهش داشته است 17نسبت به دوره آماري حدود 

  .باشدتحت تأثیر قرارداده که جزئیات آن به شرح زیر میدر مجموع سه سامانه بارشی استان را 

هاي تراز میانی جو تحلیل همدیدي در مقیاس هفتگی با توجه به نحوه آرایش الگوهاي فشاري سطح زمین و سامانه

  . بررسی شده است
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مقیاس هفتگی هاي تراز میانی جو تحلیل همدیدي در با توجه به نحوه آرایش الگوهاي فشاري سطح زمین و سامانه

  . بررسی شده است

  :هفته اول 

عمق در تراز میانی جو همراه بوده است لذا در نقشه سطح زمین عمدتاً با نفوذ زبانه پرفشار و عبور امواج ضعیف وکم

  .هاي پراکنده و در ارتفاعات رگبار و رعد و برق را شاهد بودیمغالباً ابرناکی همراه با بارش

میلی بار، تقویت جریانات شمالی همراه  1008فشار پنجم با توجه به نفوذ زبانه پرفشار با خط همشب روز چهارم و روز 

متر ابتدا هشدار زرد و سپس هشدار نارنجی ویژه ژئوپتانسیل 5760با خط هم ارتفاع) ناوه(با عبور سامانه کم ارتفاع

نسبتاً شدید و به ویژه در محور هراز ریزش  رگبار باران، رعد و برق، تگرگ، وزش باد. ارتفاعات استان صادر شد

  )50تا  45هايشکل.(سنگ و رانش زمین گزارش شد که منجر به بسته شدن موقتی جاده شد

  :هفته دوم ماه

  .در هفته دوم دو مورد افزایش قابل مالحظه دما را در سطح استان داشتیم

  :مورد اول 

یانات گرم جنوبی شاهد افزایش قابل مالحظه در سطح استان بودیم گیري جردنبال شکلروزهاي هشتم و نهم بوده که به

درجه سلسیوس  34، ساري و آمل به 35، دشت ناز 36، کیاسر  37سفید به هاي پلکه بیشینه دما در ایستگاهطوريبه

  . رسید

  : دوممورد 

-ر چشمگیري افزایش پیدا کرد بهگیري جریانات گرم جنوبی، دماي هوا به طوخردادماه بودکه باز هم به دلیل شکل 12

درجه  38سفید درجه سلسیوس، قراخیل و پل 40که بیشینه دما در مناطق شرقی و مرکزي استان، گلوگاه طوري

  .درجه سلسیوس گزارش شد 35درجه سلسیسوس و بابلسر  37سلسیوس، ساري، آمل و کیاسر 

میلی بار بر روي نوار  1004فشار سطح کشور و خط هم نوع الگوي هر دو مورد استقرار سامانه کم فشار سطح زمین در

-ژئوپتانسیل 5880اي در تراز میانی جو بر روي کل کشور و گسترش آن با کنتور شمالی و استقرار پرارتفاع جنب حاره

  )60تا 51هايشکل.(متر سواحل جنوبی دریاي خزر بوده است

  :ماه سومهفته 

تحت تأثیر زبانه پرفشار سطح زمین و عبور امواج ضعیف در تراز میانی جو قرار این هفته نیز غالباً نوار شمالی کشور 

- شکل.(هاي پراکنده همراه بوده استاي عمدتاً ابرناکی با بارشداشت که پیامد آن به ویژه در مناطق ساحلی و جلگه

  )64تا  61هاي
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  :ماه چهارم تا پایانهفته 

که در سطوح میانی جو با تقویت ییدهد اما از آنجاپرفشار را نشان می نقشه سطح زمین در غالب روزها نفوذ زبانه

اي استان ویژه در مناطق ساحلی و جلگهاي همراه بود لذا عمدتاً هواي گرم و شرجی را بهوگسترش پرارتفاع جنب حاره

  .به همراه داشت

 35تا حدود  31اطق مرکزي و شرقی بین درجه سلسیوس و در من 31تا  28طی این مدت بیشینه دما در مناطق غربی بین 

  .درجه سلسیوس گزارش شد
  

  1400 خرداددر استان مازندران  سینوپتیکی دریاییتحلیل ) ب

  .هشدار نارنجی بود 2هشدار زرد و   4که از این تعداد،  شدصادر  1400هشدار در خرداد   6در مجموع تعداد 
 

  1400 خرداد 4تا  3 براي بازه زمانی 1400خرداد  2تاریخ صدور  - هشدار سطح زرد

و همچنین وجود موج در تراز میانی جو،  گیري جریانات شمالی دلیل شکل، به 48تا 45هاي شماره  مطابق با شکل

افزایش ابر، وزش باد و افزایش موج را از صبح دوم خرداد تا اواخر وقت چهارم خرداد شاهد بودیم که ارتفاع موج و 

  :بینی شده برابر با پیشسرعت وزش باد 

  ). پا 5معادل (متر5/1بیشینه ارتفاع موج نزدیک ساحل و دور از ساحل تا 

  .)نات 0/24کیلومتربرساعت یا  0/43معادل(متربرثانیه  0/12سرعت وزش باد نزدیک ساحل و دور از ساحل تا 

همچنین سرعت وزش باد ثبت شده توسط  )قابل مالحظه و بیشینه(دهنده مقدار واقعی ارتفاع موج نشان 1نمودار شماره

متر و بیشترین سرعت  33/1هاي بویه، مقدار ارتفاع موج بیشینه بر اساس اطالعات داده. باشدي هواشناسی نوشهر می بویه

  .متر بر ثانیه ثبت شد 0/11وزش باد 

  

 1400 خرداد 6تا  4براي بازه زمانی  خرداد 3تاریخ صدور  -نارنجیهشدار سطح 

 1013خرداد با استقرار پرفشار  6شنبه  خرداد تا ظهر پنج 4شنبه ، از اواخر وقت سه56تا  53هاي شماره  مطابق با شکل

از روي دریاي خزر و بر اساس تحلیل خروجی ) ناوه(میلی بار و شمالی شدن جریانات، همچنین عبور موج 

ارتفاع موج و سرعت . ، بارندگی و افزایش موج بودیمشاهد افزایش ابر، وزش باد)نقشه باد و ارتفاع موج( SWANمدل

  :بینی شده برابر با وزش باد پیش

معادل (متر  5/2و بیشینه ارتفاع موج تا ) پا 0/5معادل(متر 5/1ارتفاع موج قابل مالحظه نزدیک ساحل و دور از ساحل تا 

  ) پا 3/8

  .)نات 0/32کیلومتربرساعت یا0/58دلمعا(متربرثانیه 16سرعت وزش باد نزدیک ساحل و دور از ساحل تا 

  .متربرثانیه ثبت شد 0/13متر و بیشترین سرعت وزش باد  5/2هاي بویه، مقدار ارتفاع موج بیشینه بر اساس اطالعات داده
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  1400 خرداد 11تا  10براي بازه زمانی خرداد 9تاریخ صدور  - زردهشدار سطح 

میلی بار و  1012خرداد با استقرار پرفشار  11شنبه  خرداد تا ظهر سه 10شنبه  از صبح 58تا 55هاي شماره  مطابق با شکل

 SWANاز روي دریاي خزر و بر اساس تحلیل خروجی مدل ) ناوه(شمالی شدن جریانات، همچنین عبور ریزموج 

ع موج و سرعت وزش باد ارتفا. شاهد افزایش ابر، وزش باد، بارندگی و افزایش موج بودیم) نقشه باد و ارتفاع موج(

  :بینی شده برابر با پیش

معادل (متر 5/2و بیشینه ارتفاع موج تا ) پا 0/5معادل (متر5/1ارتفاع موج قابل مالحظه نزدیک ساحل و دور از ساحل تا 

  )پا 3/8

  .)نات 30کیلومتربرساعت یا0/54معادل (متربرثانیه 0/15سرعت وزش باد نزدیک ساحل و دور از ساحل تا 

  .متر برثانیه ثبت شد 0/7متر و بیشترین سرعت وزش باد  0/2هاي بویه، مقدار ارتفاع موج بیشینهاساس اطالعات داده بر

  

  1400 خرداد 15تا  12براي بازه زمانی  خرداد 12تاریخ صدور  - زردهشدار سطح 

خرداد با استقرار پرفشار  15شنبه  خرداد تا بعدازظهر پنج 12، از اواخر وقت چهارشنبه60و 59هاي شماره  مطابق با شکل

از روي دریاي خزر و بر اساس تحلیل خروجی ) ناوه(میلی بار و شمالی شدن جریانات، همچنین عبور ریزموج  1013

ارتفاع موج و . موج بودیمشاهد افزایش ابر، وزش باد، بارندگی و افزایش ) نقشه باد و ارتفاع موج( SWANمدل 

  :بینی شده برابر با سرعت وزش باد پیش

معادل (متر 7/1و بیشینه ارتفاع موج تا ) پا3/4معادل(متر 3/1ارتفاع موج قابل مالحظه نزدیک ساحل و دور از ساحل تا 

  ). پا 6/5

  .)نات 0/30معادلکیلومتربرساعت 0/54(متربرثانیه 0/15سرعت وزش بادنزدیک ساحل و دور از ساحل تا

  .متر برثانیه ثبت شد 0/13متر و بیشترین سرعت وزش باد  7/2هاي بویه، مقدار ارتفاع موج بیشینه بر اساس اطالعات داده
  

  1400 خرداد17تا  16براي بازه زمانی  خرداد 16تاریخ صدور  - هشدار سطح زرد

خرداد با استقرار پرفشار  15شنبه  داد تا بعدازظهر پنجخر12، از اواخر وقت چهارشنبه64تا  61هاي شماره  مطابق با شکل

از روي دریاي خزر و بر اساس تحلیل خروجی ) ناوه(شدن جریانات، همچنین عبور موج  میلی بار و شمالی 1013

ارتفاع موج و . شاهد افزایش ابر، وزش باد، بارندگی و افزایش موج بودیم) نقشه باد و ارتفاع موج( SWANمدل

  :بینی شده برابر با وزش باد پیشسرعت 

معادل (متر 7/1و بیشینه ارتفاع موج تا ) پا3/4معادل(متر 3/1ارتفاع موج قابل مالحظه نزدیک ساحل و دور از ساحل تا 

  ).پا 6/5

  .)نات 0/30کیلومتربرساعت یا0/54معادل(متربرثانیه 0/15سرعت وزش بادنزدیک ساحل و دور از ساحل تا 

  .متربرثانیه ثبت شد 4/7متر و بیشترین سرعت وزش باد 8/1هاي بویه، مقدار ارتفاع موج بیشینه دادهبر اساس اطالعات 
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  1400 خرداد 30تا  28براي بازه زمانی  خرداد 26تاریخ صدور  -نارنجیهشدار سطح 

خرداد با استقرار پرفشار  30خرداد تا اوائل وقت یکشنبه 28وقت جمعه  لیاوا، از  68تا 65هاي شماره  مطابق با شکل

شاهد ) نقشه باد و ارتفاع موج( SWANبار و شمالی شدن جریانات، همچنین بر اساس تحلیل خروجی مدلمیلی 1012

  :ر بابینی شده براب ارتفاع موج و سرعت وزش باد پیش. افزایش ابر، وزش باد، بارندگی و افزایش موج بودیم

  ). پا 6/6معادل (متر 0/2بیشینه ارتفاع موج تا 

  .)نات 0/34کیلومتربرساعت یا 0/61معادل (متربرثانیه 17سرعت وزش باد نزدیک ساحل و دور از ساحل تا 

  .متربرثانیه ثبت شد 0/14متر و بیشترین سرعت وزش باد8/2هاي بویه، مقدار ارتفاع موج بیشینهبر اساس اطالعات داده
  

  
  

  1400خرداد 3روز UTC 12نقشه پیش یابی سطح زمین ساعت ساعت -45شکل      

  
  

  1400خرداد 3 روز UTC 12ساعتmb500یابی سطحپیشنقشه-46شکل      
  

  
  

  1400خرداد 4روز UTC 12نقشه پیش یابی سطح زمین ساعت  - 47شکل 

  
  

  1400خرداد 4روزUTC12ساعتmb500یابی سطح نقشه پیش-48شکل 

  

  
 1400خرداد 5روزUTC12ساعتmb500یابی سطح نقشه پیش-50شکل 1400خرداد   5روز  UTC12یابی سطح زمین ساعت نقشه پیش-49شکل
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  1400خرداد 8روزUTC12ساعتmb500یابی سطح نقشه پیش-52شکل  1400خرداد 8روز UTC 12نقشه پیش یابی سطح زمین ساعت  -51شکل

  
  

  1400خرداد 9 روز UTC 12نقشه پیش یابی سطح زمین ساعت  -53شکل        

  
  

  1400خرداد 9 روز UTC 12ساعتmb500یابی سطحپیشنقشه- 54شکل       
  

  
 1400خرداد 10 روز UTC 06ساعتmb500یابی سطحپیشنقشه-56شکل 1400خرداد 10 روز UTC 06نقشه پیش یابی سطح زمین ساعت  -55شکل

  
  1400خرداد 11روز UTC 12نقشه پیش یابی سطح زمین ساعت  -57شکل

  

  1400خرداد11روزUTC12ساعتmb500یابی سطحپیشنقشه -58شکل
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  1400خرداد 12روز UTC 12نقشه پیش یابی سطح زمین ساعت -59شکل 
  

  

  1400خرداد12روزUTC12ساعتmb500سطحیابیپیشنقشه -60شکل

  
  

  1400خرداد16روز UTC 12نقشه پیش یابی سطح زمین ساعت  -61شکل
  

  

  1400خرداد16روزUTC12ساعتmb500سطحیابیپیشنقشه  -62شکل

  
  

  1400خرداد17روز UTC 12یابی سطح زمین ساعت نقشه پیش-63شکل 
  

  

  1400خرداد 17روزUTC12ساعتmb500سطح یابیپیشنقشه-64شکل
  

  
  

  1400خرداد 28روز UTC 00نقشه پیش یابی سطح زمین ساعت  -65شکل
  

  

  1400خرداد28روزUTC 00ساعتmb500سطح یابیپیشنقشه-66شکل
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  1400خرداد29روز UTC 12یابی سطح زمین ساعت نقشه پیش-67شکل
  

  

  1400خرداد29روزUTC 00ساعتmb500سطح یابیپیشنقشه-68شکل
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  1400بهار - استان  و دریایی بر وضعیت مخاطرات جويتحلیلی 
  

  :جوي ) الف

 4ه استان مازندران را تحت تأثیر خود قرارداد کهسامانه بارشی و جریان گرم جنوبی  13 براي ، در مجموع1400بهاردر 

  :هشدار سطح زردصادر شد که جزئیات آن به شرح ذیل می باشد 9هشدار سطح نارنجی و 

، چهار سامانه استان مازندران را تحت تأثیر خود قراردادکه منجر به صدور سه هشدار سطح 1400ماهدر فروردین 

ماه شکل فروردین 4و 3دهد سامانه جریانات گرم جنوبی که طی روزهاي هاي سینوپتیکی نشان مینارنجی شد، بررسی

که بیشتر طوريوزش بادگرم شد بهاي و در ارتفاعات گرفت با افزایش محسوس دما در شهرهاي ساحلی و جلگه

 7درجه را تجربه کردند، سامانه سرد بارشی بود که در روز سه شنبه،  30اي دماي باالتر از شهرهاي ساحلی و جلگه

اي و در ارتفاعات عالوه بر مه، بارندگی و فروردین موجب ابرناکی، کاهش دما و بارندگی در مناطق ساحلی و جلگه

 15درجه سلسیوس و در ارتفاعات تا  10تا  5فروردین منجر به کاهش دماي  8ح روز چهارشنبه وزش باد شد و از صب

اما سامانه سوم، . اي و بارش برف در ارتفاعات استان شددرجه سلسیوس، افزایش بارندگی در مناطق ساحلی و جلگه

جر به وزش باد گرم شدید و افزایش می شود من 1400فروردین  14و  13سامانه جریانات گرم جنوبی بود که مربوط به 

فروردین  15و 14هاي استان شد و چهارمین سامانه، سامانه سرد بارشی بود که طی روزهاي دما در ارتفاعات و دامنه

فروردین، عالوه بر کاهش دما،  15موجب وزش باد شدید غربی در ارتفاعات استان شد، و از عصرشنبه تا بامداد یکشنبه 

 .باد را در سطح استان به همراه داشتبارندگی و وزش 

 11هشدار نارنجی مربوط بـه  . صادر شد) یک هشدار نارنجی و شش هشدار زرد(در اردیبهشت ماه، شش هشدار جوي 

اوج فعالیت سامانه بارشی از اواخر وقـت  . اردیبهشت بوده و موجب ابرناکی، کاهش دما، بارندگی و وزش باد شد 14تا 

که بیشترین بارندگی مربوط به ارتفاعات اسـتان از کیاسـر   طوريبه. اردیبهشت بوده است 13بعدازظهر اردیبهشت تا  11

متر گزارش شد و در ارتفاعـات غربـی   میلی 18وساري  19اي، نوشهر متر و در مناطق ساحلی و جلگهمیلی 45و بلده  38

هـا و شـبکه   به سقف برخی ساختمان ها، دامـداري  که موجب خسارات) کیلومتر بر ساعت 90بلده (باد شدید اتفاق افتاد

گیري جریانات گرم دلیل شکلاردیبهشت بود که به 28تا  27یکی از هشدارهاي زرد مربوط به روزهاي . انتقال برق شد

،  5/39که بیشنه دما در گلوگاه به طوريجنوبی، شاهد افزایش محسوس و کم سابقه دما و وزش بادگرم در استان شد به

  .درجه سلسیوس رسید 35و ساري به  36، پل سفید  37ت ناز دش

براي روز چهارم . صادر شد) یک هشدار سطح نارنجی و یک هشدار سطح زرد(، دو هشدار جوي 1400در خرداد ماه 

ویژه  داد، هشدار زرد صادر شد اما براي روز پنجم خردادهاي پراکنده را نشان میخردادکه غالباً ابرناکی همراه با بارش

ارتفاعات استان، هشدار نارنجی صادر شد، رگبار باران، رعد و برق، تگرگ، وزش باد نسبتاً شدید و به ویژه در محور 

خرداد دو مورد افزایش  14تا  8از . هراز ریزش سنگ و رانش زمین گزارش شد که منجر به بسته شدن موقتی جاده شد
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گیري جریانات گرم جنوبی شاهد دنبال شکلخرداد به 9و  8روزهاي قابل مالحظه دما را در سطح استان داشتیم که 

درجه  37تا  34هاي نیمه شرقی استان به که بیشینه دما در ایستگاهطوريافزایش قابل مالحظه در سطح استان بودیم به

افزایش پیدا گیري جریانات گرم جنوبی دماي هوا به طور چشمگیري خرداد نیز به دلیل شکل 12 در. سلسیوس رسید

 22طی روزهاي  .درجه سلسیوس گزارش شد 40تا  35بین که بیشینه دما در مناطق شرقی و مرکزي استان، طوريکرد به

اي استان حادث شدکه طی این مدت بیشینه دما در خرداد، عمدتاً هواي گرم و شرجی در مناطق ساحلی و جلگه پایانتا 

  .درجه سلسیوس گزارش شد 35تا حدود  31و در مناطق مرکزي و شرقی بین درجه سلسیوس  31تا  28مناطق غربی بین 

  

  : دریایی ) ب

هشدار صادر شد که از این  5در مجموع به تعداد ) وده استان مازندران.محد(براي دریاي خزر  1400در فروردین 

فروردین براي بازه  06که هشدار نارنجی اول در تاریخ هشدار . هشدار نارنجی بوده است 2هشدار زرد و  3تعداد، 

که .فروردین  صادر شد 23تا  21وردین براي بازه زمانی فر 19فروردین و هشدار نارنجی دوم در تاریخ  9تا  7زمانی 

  . سبب  وزش باد نسبتاً شدید شمالی، بارندگی و مواج شدن دریا خزر شد

در اردیبهشت ماه، سه هشدار زرد و دو هشدار نارنجی دریایی صادر شد که هشدار سطح نارنجی اول مربوط به بازه 

بوده است و با  1400اردیبهشت  21تا  20نجی دوم مربوط به بازه زمانیاردیبهشت و هشدار سطح نار 17تا  15زمانی

مواج در تراز میانی جو، گیري جریانات شمالی و همچنین عبور اگسترش زبانه پرفشار بر روي دریاي خزر و شکل

  .افزایش ابر، وزش باد، بارندگی و مواج شدن دریاي خزر شد موجب 

هشدار نارنجی دریایی صادر شد که هشدار سطح نارنجی اول مربوط به بازه  در خرداد ماه، چهار هشدار زرد و دو

بوده است و با استقرار زبانه  1400خرداد  30تا 28خرداد و هشدار سطح نارنجی دوم مربوط به بازه زمانی  6تا  4زمانی

میانی جو، موجب مواج در تراز پرفشار بر روي دریاي خزر و شمالی شدن جریانات سطح زمین و همچنین عبور ا

هاي بویه هواشناسی نوشهر، در افزایش ابر، وزش باد، بارندگی و مواج شدن دریاي خزر شد که بر اساس اطالعات داده

متربرثانیه و در هشدار نارنجی  0/13متر و بیشترین سرعت وزش باد  5/2هشدار نارنجی اول مقدار ارتفاع موج بیشینه 

  .متربرثانیه  ثبت شد 0/14متر و بیشترین سرعت وزش باد  8/2دوم مقدار ارتفاع موج بیشینه 
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  1400بهار - تحلیلی بر وضعیت دماي استان 
  

  اطالعات دماي استان و مقایسه با بلند مدت

  )برحسب درجه سلسیوس(و مقایسه با مقدار بلندمدت  1400بهاراطالعات متغیرهاي سه گانه دما در فصل  - 1جدول

  

درجه سلسیوس بوده که نسبت به مدت مشابه  8/16 ،)1جدول( 1400بهارمازندران در فصل  هواي استانمیانگین دماي 

هاي استان  همه شهرستاندر طی این مدت میانگین دماي هوا . درجه سلسیوس افزایش داشته است 1/2بلندمدت 

الزم به ذکر است که در این ماه متوسط دماي هوا در شهرستان سوادکوه . اندبودهاز مقدار نرمال خود مازندران بیشتر
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 5/11دماي کمینه و بیشینه هواي مازندران به ترتیب  میانگین. درجه سلسیوس افزایش نسبت به بلندمدت داشته است 8/3

کمترین مقدار دماي . درجه سلسیوس افزایش داشته است 7/2و4/1درجه سلسیوس بوده که نسبت به بلندمدت  2/22و 

داشته،  افزایشدرجه سلسیوس  6/0 نسبت به دوره آماري کهدرجه سلسیوس  7/7با  نور کمینه مربوط به شهرستان

سلسیوس که نسبت به دوره آماري  درجه 5/25 با سوادکوه شمالیهمچنین بیشترین مقدار بیشینه دما مربوط به شهرستان 

  .درجه سلسیوس افزایش داشته است 5/3
  

 

  دماهاي حدي استان و مقایسه با بلندمدت

  )درجه سلسیوس( بهاردماي بیشینه مطلق فصل  - 2جدول
  

  بلندمدت  1399سال   1400سال 

5/39  

  گلوگاه

12/03/1400  

6/40  

  دشت ناز

03/03/1399  

6/42  

  و گلوگاه ساري

  09/03/1394و  10/03/1394
  

  

  )درجه سلسیوس( بهاردماي کمینه مطلق فصل  -3جدول
  

  بلندمدت  1399سال   1400سال 

4/5-  

  بلده

09/01/1400  

6/5-  

  بلده

20/01/1399  

4/12-  

  بلده

02/01/1389  

  

  

مشابه  مدتدرجه سلسیوس تعلق داشت که نسبت به  5/39با  گلوگاه، به )2جدول(1400بهاربیشینه دماي مطلق فصل 

طی این . درجه سلسیوس کاهش داشته است 1/3، ثبت شد و گلوگاه ساريدر  که درجه سلسیوس 6/42بلندمدت با 

مشابه بلندمدت با  مدتدرجه سلسیوس تعلق داشته که نسبت به  -4/5به بلده با ) 3جدول( مطلق دماي کمینهمدت 

  .داشته است افزایشدرجه سلسیوس  0/7که درجه سلسیوس در بلده ثبت شد -4/12
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  هاي استانبندي میانگین دماي شهرستانپهنه

  

  
  

  استان مازندران برحسب درجه سلسیوس  1400بهاربندي دماي میانگین فصل پهنه -69شکل

  

 ايجلگه در مناطق ساحلی و دهد، نشان می)69شکل( مازندراناستان  1400بهارمیانگین دماي هواي فصل  بنديپهنه

هاي قسمتی از ارتفاعات شهرستان درجه سلسیوس، 25تا  20 در محدودهاستان هاي مرکز و دامنهتا مرکز  شرق

درجه سلسیوس و در محدوده  10تا  5 هایی از دامنه و ارتفاعات شهرستان نور بینسوادکوه، بابل، آمل و همچنین قسمت

  .تدرجه سلسیوس بوده اس 20تا  10درجه سلسیوس و در بقیه نقاط استان بین  5تا   0قله دماوند بین 
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  نسبت به بلند مدت هاي استانین دماي شهرستاناختالف میانگبندي پهنه

  

  
  

  استان مازندران با بلندمدت برحسب درجه سلسیوس  1400بهارپهنه بندي اختالف دماي میانگین فصل  -70شکل

  

 اختالف میانگین دمادهد که ، نشان می)70شکل( مازندراناستان  1400اختالف میانگین دما در فصل بهار بنديپهنه

هاي شرق در دامنه ،درجه سلسیوس 5/3سوادکوه و ارتفاعات غربی استان بیشتر از  نسبت به بلندمدت در شهرستان

اي شرق تا درجه سلسیوس و در مناطق ساحلی و جلگه 5/3تا   5/0تا غرب و ارتفاعات شرقی و مرکزي استان بین 

  .  ه سلسیوس بوده استدرج  -5/0تا  5/0غرب استان بین 
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  1400بهار -تحلیلی بر وضعیت بارش استان 
  

  31/03/1400تا  01/01/1400ها در بازه زمانی اطالعات بارش استان مازندران و شهرستان -4جدول
  

  
  

 1399سال مقایسه با  که دربوده  مترمیلی 2/95،)4جدول(استان مازندران  1400بهارفصل  مجموع بارش دریافتی

مقایسه  مچنینه. شته استداکاهش  درصد 24و 42 به ترتیب حدود) مترمیلی 5/125(بلندمدتو ) مترمیلی 2/164(

و سوادکوه سوادکوه به جز  دهد،مشابه بلندمدت نشان می مدتهاي استان، نسبت به امسال شهرستان بهاربارش فصل 

که بیشترین کاهش داشت کاهش  بارش هاي استان مازندرانشهرستاندر بقیه درصد افزایش،  6و  17ترتیب با  بهشمالی 

  .بوده است درصد 51و میان دورود   56جویبار   ، 59 بهشهر ، 63گلوگاه هاي مربوط به شهرستان
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  مین بارش سال آبی استانرصد تأد

  

  
  

  هاي استان مازندرانشهرستان –31/03/1400تا  01/01/1400درصد تأمین سال آبی در بازه زمانی  - 1نمودار

  

است  از مقدار بارش بلندمدت بودهکمتر که  بوده بارش سال آبی درصد 8/14، )1نمودار( 1400بهارمیانگین بارش 

 ستون سبز(استدرصد 5/19مشابه بلندمدت استان، مدت بارش میانگین  ،)سال جاريبهار معرف فصل ستون آبی (

هاي سال جاري به جز شهرستان بهارفصل در  هاي استان،شهرستان سهم بارش). بلندمدت بهارمیانگین فصل  معرف

از میانگین بلندمدت خود بوده و نسبت به  هاي استان مازندران کمتردر سایر شهرستان سوادکوه شمالیسوادکوه و 

اي  ساحلی و جلگهدرود و مناطق بهشهر، گلوگاه، نکا، میان هايشهرستاندر  کاهشمقادیر نرمال بیشتـریـن 

  .شودمشاهده می سوادکوهو بیشترین افزایش در شهرستان چالوسو ، آمل جویبارهاي  شهرستان
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  1400بهارفصلنامه  
  

  مازندران استاناداره کل هواشناسی  1400- 1شماره 

  بندي مجموع بارش استان هنهپ

  

  
  

  استان مازندران 1400بهارپهنه بندي بارش تجمعی فصل  -71شکل

  

دهد که میزان بارش این فصل در قسمت نشان می ،)71شکل(استان مازندران  1400بهارتجمعی فصل  بارشبندي پهنه

که بیشترین میزان بارش تجمعی استان طی فصل طوريمیلی متر بوده است به 75وسیعی از استان، بارش بیش از 

هاي چالوس، نوشهر و تنکابن تا نوشهر، ارتفاعات شهرستان هاي مناطق ساحلی شهرستان شهرستان رامسر، در 1400بهار

 200بیش از تا  105قائمشهر، سوادکوه، سوادکوه شمالی، آمل، بابل، ساري، نور بین  هاياز شهرستان مناطقینور، 

  .متر ثبت شده استمیلی  50تا  20متر و کمترین میزان بارش تجمعی در ساحل شرق تا مرکز استان بین میلی
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  1400بهارفصلنامه  
  

  مازندران استاناداره کل هواشناسی  1400- 1شماره 

  1400طی بهاراستان وقوع باد در تحلیلی بر 
  

  هاي سینوپتیک استان در ایستگاه وضعیت سمت و سرعت باد

  هاي سینوپتیک مازندرانهایستگا 1400بهاروضعیت سمت و سرعت باد در فصل  -5جدول 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 30، )5جـدول (1400بهـار ایستگاه هواشناسی همدیدي استان، بیشینه سرعت باد در فصل  16هاي ثبت شده  براساس داده

 نوشـهر ، به 1399تعلق داشته است این پارامتر در مدت مشابه سال ) کوهستانیایستگاه شاهد (بلده متر بر ثانیه بوده که به 

نسبت به  1400بهارنوسان بیشینه سرعت باد  .متر بر ثانیه متعلق بوده است 30با بلده متر بر ثانیه و در دوره آماري به  27با 

  .ن،کاهش داشته استهاي استا ایستگاه بقیهدر  ، به جز کجور و بلدهبلندمدت

  

  نام ایستگاه

  حداکثر باد  باد غالب

  سمت

  )جهت(

  درصد وقوع 

  در فصل

سمت 

  )درجه(

  سرعت

 )m/s(  

 16 120  15  شرقی رامسر

 20 280  9  شرقیشمال نوشهر

 17 280  22  غربیشمال ایزدشهر

 17 310  9  شمالی آمل 

 15 210  9  غربیجنوب بابلسر

 14 280  11  غربیشمال قراخیل

 18 210  8  غربیشمال ساري

 14 60  11  غربیجنوب دشت ناز

 17 240  11  غربیشمال بندر امیرآباد

 18 200  16  غربیشمال گلوگاه

 22 80  13  شمالی سیاه بیشه 

 28 210  18  شمالی کجور

 30 210  15  غربیجنوب بلده

 21 340  16  شرقیجنوب آالشت

 15 340  29  غربیشمال پل سفید

 20 180  17  غربیجنوب  کیاسر



  1400بهارفصلنامه 
  

 1400- 1شماره 

  

  1400فصل بهار هاي ساري ، آمل ، فرودگاهی دشت ناز و رامسر

در ، )73و 72هـاي شـکل ( هـاي سـینوپتیک اسـتان مازنـدران    

  .درصد بوده است 29درصد و در مناطق کوهستانی استان نیز به پل سفید با 

٣٢ 

  هاي سینوپتیک استان 

هاي ساري ، آمل ، فرودگاهی دشت ناز و رامسرگلباد ایستگاه –72شکل

هـاي سـینوپتیک اسـتان مازنـدران    ، بیشترین فراوانی باد غالب در ایسـتگاه 

درصد و در مناطق کوهستانی استان نیز به پل سفید با  22اي به ایزدشهر با 

  

 

 

 

  مازندران استاناداره کل هواشناسی 

هاي سینوپتیک استان گلباد ایستگاه

  
  

شکل

  

، بیشترین فراوانی باد غالب در ایسـتگاه 1400بهارطی فصل 

اي به ایزدشهر با مناطق ساحلی و جلگه
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  1400بهارفصلنامه  
  

  مازندران استاناداره کل هواشناسی  1400- 1شماره 

 هاي سینوپتیک استان مازندرانادامه گلباد ایستگاه

  

  
  

  

  بیشهباد،گلوگاه،آالشت، سیاهآسفید، نوشهر، ایزدشهر،کیاسر، بابلسر، قراخیل،کجور،بلده،بندرامیرهاي پلگلباد ایستگاه–73شکل

  1400فصل بهار
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  1400بهارفصلنامه  
  

  مازندران استاناداره کل هواشناسی  1400- 1شماره 

  1400بهار -استان خشکسالی تحلیلی بر وضعیت 

  

  
  

  1400خردادماهه تا پایان  6دوره   SPEIبندي خشکسالی هواشناسی در سطح استان بر اساس شاخصپهنه –74شکل

  

 )74شکل( 1400خردادماهه منتهی به  6دوره ، SPEIبندي خشکسالی هواشناسی در سطح استان بر اساس شاخصپهنه

نوار هاي گلوگاه، بهشهر، نکا، میان درود، جویبار، سیمرغ، بابلسر، محمودآباد، فریدونکنار و  شهرستان، دهدنشان می

تحت بابل  و هاي ساري، سوادکوه شمالیها و کوهپایه شهرستانو قسمتی از دامنه نوشهرو اي آمل، نور  و جلگهساحلی 

هاي سوادکوه، سوادکوه شمالی، بابل، دامنه و قسمتی از دامنه شهرستان. تا بسیار شدید بوده است شدیدتأثیرخشکسالی 

بابل، نور، نوشهر، چالوس و ارتفاعات غربی استان درجه ، اي ساريارتفاعات ساري، آمل، تنکابن، رامسر، مناطق جلگه

درجه  جنوب شهرستان سوادکوه قسمتی از و شهرستان نور از دامنه کوچکیقسمت خشکسالی خفیف تا متوسط و در 

  .ترسالی ضعیف تا متوسط و در سایر مناطق استان در محدوده نرمال دیده می شود
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  1400بهارفصلنامه  
  

  مازندران استاناداره کل هواشناسی  1400- 1شماره 

  هاپیوست

  

  مازندران هاي هواشناسی استاننقشه پراکنش ایستگاه - 1پیوست شماره 
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  1400بهارفصلنامه  
  

  مازندران استاناداره کل هواشناسی  1400- 1شماره 

 معرفی گلباد -2پیوست شماره 

سه مشخصه  و باشدهاي باد در یک منطقه میاقلیم شناختی براي نمایش مشخصات و ویژگیلباد، نمودار و شکلی گ

نی وقوع باد، تعداد امنظور از فراو. جهت بادو  فراوانی وقوع باد، سرعت باد: دهداصلی شاخص باد را نمایش می

باشد که شانگر میزان جریان هوا میسرعت باد ن. هایی که براي شاخص باد انجام شده و باد به وقوع پیوسته استدیدبانی

- دهد که یکی از جهات اصلی و فرعی میجهت باد، جریان غالب باد را نشان میو شود با نات یا متر بر ثانیه سنجیده می

دایره وسط این گلباد میزان باد آرام در یک منطقه را نمایش . باشدساختار کلی گلباد به شکل گل باز شده می. باشد

ها نشانگر تعداد ها، نشانگر سرعت باد و طول گلخامت گلض. ها نیز نمایشگر سرعت و جهت باد استدهد گلمی

در . شودافزاري تهیه میبه دو روش دستی و نرم وگردند نه ترسیم مییانه یا ماهیاگلباد به صورت سال. وقوع باد است

گرفته شده و تعداد فراوانی باد، باد آرام، سرعت و هاي باد منطقه آمار و اطالعات هواشناسی روش دستی ابتدا شاخص

میزان قطر دایره و طول و .شودا نسبت به کل گرفته میهجهت باد محاسبه شده و سپس درصد هر یک از شاخص

افزاري باید آمار و اطالعات در یک براي ترسیم گلباد به روش نرم. ددگرها بر حسب این درصد ترسیم میضخامت گل

افزار افزار مورد استفاده در ترسیم گلباد نرمترین نرمعمده. افزار ویژه گلباد گرددتهیه شده و وارد نرم Excelفایل

WR-plot اند که در دایره مرکزي آن درصد هاي هم مرکزي تشکیل شدهنمودارهاي به دست آمده از دایره. است

ها غالباً در هشت سمت شمال، هاي باد بر روي دایره سمت .شود متر بر ثانیه نوشته می 5/0فراوانی وزش بادهاي کمتر از 

هاي باد نیز بر سرعت. شود غربی نمایش داده می غربی، غربی و شمال ، جنوب شرقی، جنوب شرقی، شرقی، جنوب شمال

به  آنگاه فراوانی هر گستره سرعت باد با توجه. شوندبندي میگروه دسته 8اساس روش سازمان هواشناسی جهانی به 

هاي مختلف با یکدیگر جمع شوند و  اگر فراوانی هر گستره در سمت. شود ها مشخص می سمت باد بر روي دایره

فراوانی آرامه نیز به آن افزوده شود، حاصل صدرصد را نشان خواهد داد، و این به این معناست که تعداد کل بادها 

دشوار است زیرا اثرات محلی باعث تغییرات ) گرافیتوپو(فسیر یک گلباد بدون نقشه برجستگی ت. لحاظ شده است

هاي شهري، طراحی باند طراحیآمایش سرزمین، توان به ز کاربردهاي گلباد میا. شوندمهمی در جریانات هوا می

یابی جهت گسترش هاي ورزشی و غیره، عدم استقرار صنایع آالینده در جهت باد غالب منطقه، مکانها، زمینفرودگاه

  .سنجی براي استفاده از انرژي باد اشاره کردبز، و امکانفضاي س
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  1400بهارفصلنامه  
  

  مازندران استاناداره کل هواشناسی  1400- 1شماره 

  تقدیر و تشکر

  

به این وسیله مراتب تقدیر و تشکر نویسندگان این اثر از همکاران مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران خشکسالی   -1

از تولید در که پس  فصلنامه هاي مورد استفاده در اینبه سبب تهیه تعدادي از جداول، نمودارها و شکل

  . شودمقیاسکشوري و انجام برش استانی دراختیار این اداره کل قرارگرفته است ابراز می

همکاران پرتالش دیدبانی، فنی، فناوري اطالعات ( همچنین از تمامی همکاران استانی  فصلنامهنویسندگان این  -2

 . شتند سپاسگزاري و تقدیر می نمایندکه به نحوي در تهیه اطالعات الزم براي تدوین آن نقش دا) و پیش بینی

  

  محمدعلی ملکی: نویسنده

  و مرتضی فرجی رادغالمپور ، سعیداصغر بسطامیآقایان : تحلیل سینوپتیکی جوي

  اسحاق حمیدي میرکالیی: تحلیل سینوپتیکی دریایی    

  سیدمحمد هاشمیان: تهیه گلباد 

 احمد اسدي تلوکی: ویراستار


