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  چکیده
  

هاي شمالی دریاي خزر گسترش پیدا  تدریج به بخشاي ضمن تقویت، به با شروع فصل گرم سال، واچرخند جنب حاره

فشار حرارتی در فالت ایران و ایجاد پرفشار نسبی در روي  گیري کمکرده که این وضعیت در سطح زمین با شکل

هاي میانی سبب شکست بخش  گاهی با عبور امواج عرض. شتهمراهی دا) دلیل پایین بودن دماي آببه(دریاي خزر

هاي ساحلی دریاي  را در استان )رگبار و رعدوبرق(اي شده در نتیجه ابرناکی و بارندگی شمالی واچرخند جنب حاره

عنوان عامل صعود و منبع رطوبتی دریاي  وجود رشته کوه البرز به(خزر به همراه داشت که با توجه شرایط جغرافیایی

   .شدویژه در ارتفاعات استان ههاي محلی ب ها در برخی موارد منجر به وقوع سیالب ، این بارش)خزر

 9درصد کاهش و نسبت به سال گذشته حدود  3استان مازندران نسبت به بلندمدت حدود  1400متوسط بارش تابستان

شرقی و مناطق ساحلی و هاي مربوط به شهرستاننسبت به مدت مشابه بلندمدت  بیشترین کاهش. درصد افزایش داشت

کمتر که  بوده درصـد بارش سال آبی 1/18 ،1400فصل تابستانمیانگین بارش همچنین . بوده استاستان اي مرکز  جلگه

  .است بوده )درصد 6/18( از مقدار بارش بلندمدت

درجه سلسیوس بوده که نسبت به مدت مشابه بلندمدت  8/23استان مازندران، 1400نمیانگین دماي هواي فصل تابستا

مربوط به نسبت به بلندمدت در این ماه متوسط دماي هوا بیشترین افزایش . درجه سلسیوس افزایش داشته است 2/1

تابستان فصل هاي  الزم به ذکر است که در ماه .است بودهدرجه سلسیوس  2/3 شمالی با افزایش شهرستان سوادکوه

  . افزایش یافت، بیشینه دماي هوا در بیشتر ایستگاه هاي هواشناسی نسبت به دوره آماري 1400

تعلق داشته است ) ایستگاه شاهد کوهستانی(متر بر ثانیه بوده که به کجور  22، 1400بیشینه سرعت باد در فصل تابستان 

بیشترین فراوانی باد غالب در . متر بر ثانیه متعلق بوده است 37هر با این فراسنج در مدت مشابه دوره آماري نیز به قائمش

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

  .درصد بوده است 29استان نیز به پل سفید با 

-نشان می 1400شهریورماهه منتهی به  6دوره ، SPEIساس شاخصبندي خشکسالی هواشناسی در سطح استان بر اپهنه

هاي شرق تا مرکز استان، ساحل نوشهر و چالوس، بخشی از مناطق ساحلی و کوهستانی  بند شهرستانساحل تا میان، دهد

ان، مناطق بند شرق تا مرکز است، مناطق میانتا بسیار شدید شدیدحت تأثیرخشکسالی آباد تا رامسر تهاي عباسشهرستان

قله (هاي ساري، سوادکوه و آملآباد تا رامسر، مناطق کوهستانی شهرستانهاي عباسبند شهرستاناي تا میانجلگه

سوادکوه، ساري،  هاي نکا،شهرستان قسمتی از ارتفاعات. بوده است متوسطتا  خفیفحت تأثیرخشکسالی ت) دماوند

عیف تا متوسط و در سایر مناطق استان در محدوده نرمال دیده درجه ترسالی ضنور، چالوس و کالردشت تحت تأثیر 

   .می شود
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 1400تابستان - تحلیلی بر وضعیت همدیدي استان 
  

  1400ماهتیر–تحلیل همدیدي  وضعیت جوي استان 

  1400ماه تیر وضعیت جوي استان مازندران در سینوپیکی تحلیل ) الف
  

هاي تراز میانی جو تحلیل همدیدي در مقیاس هفتگی مین و سامانهبا توجه به نحوه آرایش الگوهاي فشاري سطح ز

  . بررسی شده است

  :هفته اول 

اي تا شمال دریاي خزر شاهد استقرار هواي گرم در سطح کل هفته به دلیل حاکمیت و گسترش واچرخند جنب حاره

عمدتاً به صورت گرم و ) نسیم دریا(اي با توجه به جریانات دریا به خشکیاستان بودیم که در مناطق ساحلی و جلگه

باري و تقویت جریانات میلی 1008فشار تیرماه با توجه به نفوذ زبانه کم فشار با خط هم 6و  5شرجی بوده است روزهاي 

که بیشینه دما در برخی از شهرهاي مرکزي و شرقی طوريگرم شاهد افزایش محسوس دما در سطح استان بودیم به

سلسیوس رسید و با توجه به این افزایش قابل مالحظه دما هشدار سطح زرد صادر شد درجه  39استان به 

  ).2و1هاي شکل(

  :هفته دوم 

برخالف هفته اول از هشتم تا یازدهم تیرماه در نقشه سطح زمین شاهد استقرار سامانه پرفشار در روي دریاي سیاه با فشار 

خزر بودیم که این وضعیت در تراز میانی جو با عبور متناوب باري بر روي سواحل جنوبی دریاي میلی 1015مرکزي 

درجه همراه بوده است که با توجه به این  -10دماي متر و خط همژئوپتانسیل 5860امواج کم دامنه با خط هم ارتفاع 

راي دامنه شرایط هشدار جوي سطح زرد مبنی بر وقوع رگبار و رعد و برق پراکنده در ساعات بعدازظهر و شب به ویژه ب

هاي  شکل(آب گزارش شدها و ارتفاعات صادر شد که در برخی مناطق مرتفع غربی استان نظیر بلده جاري شدن روان

  ).4و 3

بار و میلی 1000تیرماه با استقرار سامانه کم فشار سطح زمین با فشار 14و  13اما طی روزهاي پایانی هفته، روزهاي 

که طورياي مجدداً شاهد افزایش محسوس دما بودیم بهاچرخند جنب حارهگیري جریانات جنوبی و تقویت وشکل

درجه سلسیوس گزارش شد و هشدار سطح زرد صادر شد طی این دو روز در چهار نقطه از  41دماي بیشینه از کیاسر 

ثبت  تري نسبت به قبلمقدار بیشو نسبت به دوره آماري بیشتر دماي بیشینه ) امیرآباد، کیاسر، سیاه بیشه و آالشت( استان 

  .شد

  :هفته سوم 

بار در شمال دریاي سیاه و نفوذ زبانه آن میلی 1020دهنده استقرار مرکز پرفشار با فشار مرکزي الگوي سطح زمین نشان

باري با میلی 500بار بر روي سواحل جنوبی دریاي خزر می باشد که این وضعیت در تراز میلی 1010فشار با خط هم

متر ژئوپتانسیل 5880ارتفاع امانه کم ارتفاع در روي کشور ترکیه و ارسال متناوب امواج فرعی با خط هماستقرار س
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همراه بوده است لذا طی این مدت به ویژه در ساعات بعدازظهر و شب ناپایدار و به تناوب با وقوع رگبار و رعد و برق 

ه دلیل تقویت سامانه بارشی هشدار سطح زرد مبنی بر رگبار و تیرماه ب 19تا  17براي روزهاي  ،پراکنده همراه بوده است

اي و محلی صادر شد که در برخی هاي نقطهرعد و برق متناوب و وزش باد و احتمال پرآب شدن رودخانه ها و سیالب

  ).6و5هاي  شکل(آب گزارش شدگرفتگی و جاري شدن روانمناطق آب

  :هفته چهارم 

گیري جریانات خنک و مرطوب دریا به اي بوده که عمدتاً در سطح زمین با شکلونهالگوي جوي این هفته نیز به گ

الب هفته وقوع بارندگی گاهی به شکل رگبار و غخشکی و در تراز میانی جو عبور متناوب امواج همراه بوده و پدیده 

وجه به استقرار سامانه کم تیرماه با ت 26و  23رعد و برق، وزش باد و در ارتفاعات تگرگ بوده است براي روزهاي 

هاي هواشناسی و در نتیجه تقویت ناپایداري منطقه، بینی مدلسوي ناوه طبق پیشارتفاع در غرب کشور و حرکت شرق

هاي هاي رگباري همراه با رعد و برق و وزش باد و به دنبال آن وقوع سیالبهشدار سطح زرد مبنی بر وقوع بارش

ها در ارتفاعات استان بین ها صادر شد طی مدت ذکر شده مجموع بارشآب رودخانه اي و افزایش حجممحلی و نقطه

اي و در شهرهاي ساحلی و جلگه مترمیلی 10تا  5اي مناطق غربی بین ساحلی و جلگه متر در شهرهايمیلی 30تا  10

شدید نیز گزارش متر گزارش شد همچنین در ارتفاعات غربی تگرگ و باد میلی 20تا  10مناطق مرکزي بین 

  ).8و7هاي  شکل(شد

 1000در نقشه سطح زمین با استقرار سامانه کم فشارسطح زمین با فشار مرکزي  ) :تیرماه 31تا  29( روزهاي پایانی هفته 

اي و گسترش آن تا شمال میلی بار و شکل گیري جریانات گرم و در تراز میانی جو نیز تقویت پرارتفاع جنب حاره

مراه بوده است، که این وضعیت سبب شد مجدداً شاهد افزایش محسوس دما و استقرار هواي گرم در دریاي خزر ه

درجه سلسیوس و از مناطق مرکزي و شرقی  34تا  30که بیشینه دما از مناطق غربی استان بین سطح استان باشیم به طوري

شده نیز هشدار سطح زرد مبنی بر افزایش البته براي روزهاي یاد . درجه سلسیوس گزارش شد 39تا  34استان بین 

  .محسوس دما صادر و اطالع رسانی شد

  

  1400 تیردر استان مازندران  سینوپتیکی دریاییتحلیل ) ب

  . صادر شد 1400هشدار دریایی سطح زرد در تیرماه 3در مجموع تعداد 

  1400تیر  11تا  9تیر براي  بازه زمانی   8تاریخ صدور هشدار - هشدار سطح زرد

اي که از شمال غرب دریاي خزر در حال گیري جریانات شمالی همچنین ناوهدلیل کشیده شدن زبانه پرفشار و شکلبه

بینی شده برابر  نزدیک شدن بود باعث افزایش ابر، وزش باد و افزایش موج شد،که ارتفاع موج و سرعت وزش باد پیش

  :با

  ).پا 0/6معادل (متر 8/1ارتفاع موج نزدیک ساحل و دور از ساحل تا بیشینه 
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  .)نات 0/26کیلومتربرساعت یا 0/47معادل  (متربرثانیه  10/13سرعت وزش باد نزدیک ساحل و دور از ساحل، تا 

 0/12ش باد متر و بیشترین سرعت وز7/1، مقدارارتفاع موج بیشینه ي هواشناسی نوشهر بویههاي بر اساس اطالعات داده

  .متربرثانیه ثبت شد
  

 1400تیر 19تا  14تیر براي بازه زمانی 14تاریخ صدور هشدار  - هشدار سطح زرد

بر روي دریاي خزر ) ناوه(تیر با استقرار متناوب زبانه پرفشار ضعیف و کم ارتفاع 19  تیر تا اواخر وقت 14از اواخر وقت 

  :بینی شده برابر با ارتفاع موج و سرعت وزش باد پیش. زش باد، بارندگی و افزایش موج بودیمشاهد افزایش ابر، و

  ). پا0/6معادل (متر8/1بیشینه ارتفاع موج نزدیک ساحل و دور از ساحل، تا 

  .)نات 0/26کیلومتربرساعت یا 0/47معادل (متربرثانیه  13سرعت وزش باد نزدیک ساحل و دور از ساحل، تا 

 0/11مترو بیشترین سرعت وزش باد  0/2مقدار ارتفاع موج بیشینه ي هواشناسی نوشهر،  هاي بویهاطالعات داده بر اساس

  .متربرثانیه ثبت شد
  

  1400تیر 25تا  22تیر براي بازه زمانی 22تاریخ صدور هشدار  - هشدار سطح زرد

متر بر روي ژئوپتانسیل 5800)ناوه(میلی بار و کم ارتفاع 1015استقرار پرفشار تیر با  25تا بعدازظهر  تیر 22از اواخر وقت 

بینی شده  ارتفاع موج و سرعت وزش باد پیش. دریاي خزر شاهد افزایش ابر، وزش باد، بارندگی و افزایش موج بودیم

  :برابر با

  )پا 6/6معادل (متر 0/2بیشینه ارتفاع موج نزدیک ساحل و دور از ساحل تا 

  .)نات0/26کیلومتربرساعت یا  0/47(متربرثانیه  13عت وزش باد نزدیک ساحل و دور از ساحل تا سر

 0/13متر و بیشترین سرعت وزش باد  0/2مقدار ارتفاع موج بیشینه ي هواشناسی نوشهر،  هاي بویهبر اساس اطالعات داده

  .متربرثانیه ثبت شد

  
  

  1400تیر 6وزر UTC 12نقشه واقعی سطح زمین ساعت  -1شکل 

  
  

  1400تیر 6روزUTC12ساعتmb500نقشه واقعی سطح - 2شکل 
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  1400تیر 11روز  UTC 12نقشه واقعی سطح زمین ساعت  -3شکل

 

 1400تیر 11روز  UTC 12ساعتmb500نقشه واقعی سطح-4شکل

  
  

  1400تیر 19روز UTC 12یابی سطح زمین ساعت نقشه پیش-5شکل
  

  

  1400تیر 19روزUTC 00ساعتmb500 سطحیابیپیشنقشه-6شکل

  
  

  1400تیر 26روز UTC 12یابی سطح زمین ساعت نقشه پیش-7شکل

  
  

  1400تیر 26روزUTC 12ساعتmb500سطح یابیپیشنقشه-8شکل

  

 1400ماه  مرداد دراستان سینوپتیکی  تحلیل
  

  1400ماه  مرداددر وضعیت جوي استان مازندران  سینوپتیکیتحلیل ) الف
  

هاي تراز میانی جو تحلیل همدیدي به دو بخش نیمه اول و جه به نحوه آرایش الگوهاي فشاري سطح زمین و سامانهبا تو

  .نیمه دوم ماه بررسی شده است

بعد از افزایش قابل مالحظه دما در روزهاي پایانی تیرماه از اوائل مردادماه با تضعیف واچرخند جنب  :نیمه اول ماه -1

دلیل ام به 16ام تا  6روزهاي . شدت گرماي هوا در استان کاسته شد و رگبار پراکنده نیز گزارش شد اي تا حدي ازحاره
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صادر شد که جزئیات آن ) مورد سطح هشدار زرد 1مورد هشدار سطح نارنجی و  2( تقویت ناپایداري سه مورد هشدار 

  :به شرح زیر بوده است

  :ام مرداد 8ا ام ت 6اول از  )سطح نارنجی( هشدار اول -1-1

فشار بار در شمال دریاي خزر و نفوذ زبانه آن با خط هممیلی 1016استقرار سامانه پرفشار سطح زمین با فشار مرکزي 

گیري جریانات خنک و مرطوب شمالی و همراهی بار بر روي سواحل جنوبی دریاي خزر و در نتیجه شکلمیلی 1012

ژئوپتانسیل متر و عبور متناوب ناوه  5840ارتفاع در غرب ایران با ارتفاع امانه کمباري با استقرار سمیلی 500آن در تراز 

ضمن کاهش محسوس دما به تناوب شاهد رگبار باران، رعدوبرق و وزش باد گاهی نسبتاً شدید ) امواج تراز میانی جو(

یزش سنگ در محور هراز، وقوع ر. متر گزارش شدمیلی 50تا  20مقادیر بارش در برخی مناطق بین . در استان بودیم

هاي  شکل(سیالب در کمرود بلده واقع در ارتفاعات شهرستان نور از جمله مخاطرات این سامانه بارشی بوده است 

  ). 10و9

ارتفاعات ها و ویژه دامنهام مرداد  13ام تا  11اول از ) سطح نارنجی(و هشدار سوم ام مرداد 11ام تا  9اول از  )سطح زرد( هشدار دوم -1-2

  :استان 

بار و نفوذ زبانه آن با خط میلی 1015با تداوم استقرار سامانه پرفشار سطح زمین در شمال دریاي خزر با فشار مرکزي 

ارتفاع باري بر روي نوار شمالی کشور و همراهی آن با عبور متناوب امواج تراز میانی جو با خط هممیلی 1008فشار هم

درجه در ساعات بعدازظهر و شب شاهد رشد ابرهاي همرفتی همراه با رگبار و  -8دماي خط هممتر و ژئوپتانسیل 5840

متر میلی 100که در برخی از مناطق مرتفع استان بیش از طوريرعد و برق شدید و وزش باد در ارتفاعات استان بودیم به

بیل سیالب در محور کندوان و هراز ، سیالب هاي استان از قهاي متعدد در ارتفاعات و دامنهوقوع سیالب. گزارش شد

در کجور، بلده و مناطق مختلف سوادکوه، سیالبی شدن رودخانه بابلرود و تخریب پل در مسیر، از جمله پیامدهاي این 

  ).12و11هاي  شکل(سامانه بارشی همرفتی بوده است 

دار زرد با ماهیت متفاوت صادر شد که جزئیات با توجه به نقشه ها و الگوهاي هواشناسی دو مورد هش :نیمه دوم ماه -2

  : آن به شرح زیر می باشد

  ) :جریانات گرم و افزایش محسوس دما( ام مرداد  22ام تا  16هشدار سطح زرد اول از  -1-2

زمان در تراز باري بر روي سواحل جنوبی دریاي خزر و هممیلی 1008فشار سطح زمین با فشار با استقرار سامانه کم

متر بر ژئوپتانسیل 5920ارتفاع اي و گسترش آن تا شمال دریاي خزر با خط همانی جو تقویت واچرخند جنب حارهمی

بیشینه دما در شهرهاي . گیري جریانات گرم و افزایش قابل مالحظه دما در سطح استان بودیمروي منطقه، شاهد شکل

  ).14و13هاي  شکل(ه سلسیوس ثبت و گزارش شد درج 39تا  35و در شهرهاي مرکزي و شرقی بین  35غربی تا 

فعالیت سامانه بارشی ( شهریورام  3ام تا  30وم اول از سزرد سطح هشدار و ام مرداد  27ام تا  24زرد دوم اول از سطح هشدار - 2-2

  ):همرفتی
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  1400تابستانفصلنامه 

  

 1400- 2شماره 
  مازندران اداره کل هواشناسی استان

تناوب امواج ناشی از این متر و ارسال مژئوپتانسیل 5800در تراز میانی جو استقرار سامانه کم ارتفاع با ارتفاع مرکزي 

گیري جریانات شمالی به ویژه در سامانه و سرانجام عبور ناوه از روي منطقه که این وضعیت در سطح زمین با شکل

عالوه بر این شرایط، استقرار هواي گرم و شرجی طی یک هفته قبل و . ل شب همراهی داشتیاوا ساعات بعدازظهر و

حاصل شرایط فوق . رطوبت کافی در جو سبب شد تا ناپایداري در منطقه تقویت شود در نتیجه تزریق و انباشت گرما و

ها و رشد ابرهاي همرفتی همراه با رگبار شدید باران، رعد وبرق و وزش باد در ساعات بعدازظهر و اوائل شب در دامنه

مرداد در کجور و رزن بلده  31و روز ) منطقه سوادکوه( جاري شدن سیالب در ارتفاعات مرکزي . ارتفاعات استان شد

  .از مخاطرات این سامانه بارشی بوده است
  

  1400 مرداددر استان مازندران  سینوپتیکی دریاییتحلیل ) ب

  . صادر شد 1400هشدار سطح نارنجی در مردادماه 1هشدار سطح زرد و  2هشدار دریایی،  3در مجموع تعداد 

  1400مرداد  8تا  5مرداد براي  بازه زمانی   4ور هشدار تاریخ صد-هشدار سطح نارنجی

مرداد با استقرار متناوب زبانه پرفشار بر روي دریاي خزر شاهد افزایش ابر،  8تا صبح ) مرداد 5(از اواخر وقت سه شنبه 

  :بینی شده برابر با ارتفاع موج و سرعت وزش باد پیش. وزش باد، بارندگی و افزایش موج بودیم

  ). پا0/16معادل (متر 8/4و دور از ساحل، تا ) پا 0/14معادل (متر 3/4بیشینه ارتفاع موج نزدیک ساحل تا 

  .)نات 0/38کیلومتربرساعت یا  0/68معادل (متربرثانیه  19سرعت وزش باد نزدیک ساحل و دور از ساحل، تا 

 0/9متر و بیشترین سرعت وزش باد  8/1مقدار ارتفاع موج بیشینه هر، ي هواشناسی نوش هاي بویهبر اساس اطالعات داده

  .متربرثانیه ثبت شد

  1400مرداد   11تا  10مرداد براي  بازه زمانی  10تاریخ صدور هشدار - هشدار سطح زرد

 سوي در حالمستقر در شمال غرب دریاي خزر، ضمن حرکت شرق گیري جریانات شمالی همچنین ناوهدلیل شکلبه

 بینی شده برابر نزدیک شدن بود باعث افزایش ابر، وزش باد و افزایش موج شد، که ارتفاع موج و سرعت وزش باد پیش

  :با

  ).پا 0/6معادل (متر 8/1بیشینه ارتفاع موج نزدیک ساحل و دور از ساحل تا 

  .)نات 0/26رساعت یا کیلومترب0/47معادل  (متربرثانیه  0/13سرعت وزش باد نزدیک ساحل و دور از ساحل، تا 

و بیشترین سرعت وزش باد  0/1مقدارارتفاع موج بیشینه حدود ي هواشناسی نوشهر،  هاي بویهبر اساس اطالعات داده

  .متربرثانیه ثبت شد 0/10

  1400مرداد   27تا   24مرداد براي بازه زمانی  23تاریخ صدور هشدار  - هشدار سطح زرد

دامنه از تراز میانی جو مرداد با استقرار زبانه پرفشار بر روي دریاي خزر و عبور موج کم 27مرداد تا صبح  24ح از صب

  :بینی شده برابر با ارتفاع موج و سرعت وزش باد پیش. شاهد افزایش ابر، وزش باد، بارندگی و افزایش موج بودیم

  )پا 0/5معادل (متر 5/1بیشینه ارتفاع موج نزدیک ساحل و دور از ساحل تا 
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  1400تابستانفصلنامه 

  

 1400- 2شماره 
  مازندران اداره کل هواشناسی استان

  .)نات0/24کیلومتربرساعت یا  0/43(متربرثانیه  12سرعت وزش باد نزدیک ساحل و دور از ساحل تا 

 0/9متر و بیشترین سرعت وزش باد  5/1قدار ارتفاع موج بیشینه  ي هواشناسی نوشهر،  هاي بویهبر اساس اطالعات داده

  .متربرثانیه ثبت شد
  

  
 1400مرداد 8روزUTC00ساعتmb500یابی سطح نقشه پیش- 10شکل 1400مرداد   8روز  UTC00بی سطح زمین ساعت یانقشه پیش-9شکل

  
  1400مرداد 13روز  UTC 12نقشه واقعی سطح زمین ساعت  - 11شکل

 

 1400مرداد 13روز  UTC 12ساعتmb500نقشه واقعی سطح- 12شکل

  
  

  1400مرداد 21روز UTC 12نقشه واقعی سطح زمین ساعت  - 13شکل

  
  

  1400مرداد 21روزUTC12ساعت mb500سطحنقشه واقعی - 14شکل
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  1400تابستانفصلنامه 

  

 1400- 2شماره 
  مازندران اداره کل هواشناسی استان

  
  

  1400مرداد 27روز UTC 12یابی سطح زمین ساعت نقشه پیش- 15شکل
  

  

  1400مرداد 27روزUTC 12ساعتmb500سطح یابیپیشنقشه- 16شکل

  

  

 1400تحلیل سینوپتیکی استان در شهریور ماه 
  

  1400یت جوي استان مازندران در شهریور ماه تحلیل سینوپتیکی وضع) الف
  

اي هاي تراز میانی جو تحلیل همدیدي به صورت دههبا توجه به نحوه آرایش الگوهاي فشاري سطح زمین و سامانه

 .بررسی شده است

   :دهه اول -1

مین همراهی داشت که پنج روز اول دهه، عمدتاً با عبور امواج کم عمق در تراز میانی جو و جریانات شمالی در سطح ز

پیامد آن ابرناکی همراه با رگبارهاي پراکنده بوده است که البته براي روزهاي اول و دوم شهریور با توجه به تقویت 

ناپایداري همرفتی در ساعت بعدازظهر و شب در ارتفاعات استان رگبار و رعد و برق و وزش باد شدید گزارش شد که 

اي هاي محلی و نقطه، سیالب)بلده(و ارتفاعات نور ) کجور(ري در ارتفاعات نوشهر هاي رگبابا توجه به شدت بارش

  .)18 و17هاي شکل(گزارش شد که البته به همین منظور هشدار سطح زرد ویژه ارتفاعات صادر و اطالع رسانی شد

  .ان آفتابی بوده استپنج روز دوم دهه به دلیل حاکمیت پشته تراز میانی جو، جوي غالباً  پایدار و آسمان است

  :دهه دوم  -2

کل روزهاي دهه دوم به دلیل استقرار جریانات شمالی سطح زمین و عبور متناوب امواج به تناوب با بارندگی همراه بوده 

است، با توجه به نفوذ سامانه بارشی دو هشدار در دو سطح نارنجی و زرد صادر شد که جزئیات آن به شرح زیر می 

  :باشد

  :ها اي و دامنهشهریور ویژه مناطق ساحلی، جلگه 13و  12براي بازه زمانی ) سطح نارنجی( ار اولهشد -2-1

و عبور تدریجی آن از نیمه شمالی ) مطابق شکل( غرب دریاي خزراستقرار سامانه کم ارتفاع در شمال :میلی باري 500تراز 

ري شدن جریانات در سواحل جنوبی دریاي خزر دریاي خزر که البته عبور این موج اصلی سبب شکست پشته و مدا

  .شد
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  1400تابستانفصلنامه 

  

 1400- 2شماره 
  مازندران اداره کل هواشناسی استان

بار و جابجایی تدریجی آن بر دریاي میلی 1018استقرار سامانه پرفشار در روي دریاي سیاه با فشار مرکزي  :سطح زمین

  .گیري جریانات خنک و مرطوب شمالی در سواحل جنوبی دریاي خزر بوده استخزر و در نتیجه شکل

طی این مدت بیشترین سرعت وزش باد . ا و وزش باد شدید موقتی و بارندگی را در پی داشتکاهش محسوس دم :پیامد

کیلومتر بر ساعت و  54کیلومتر برساعت، تنکابن و آمل با  58کیلومتر بر ساعت، رامسر وگلوگاه با  68از ایزدشهر نور با 

( متر، شهرهاي غربیمیلی 111وده محمودآباد متر، کلمیلی 120تا  100هاي جنوبی بابل بین بیشترین بارندگی از بخش

که در زیراب سواکوه . متر گزارش شدمیلی 70و منطقه لفور شهرستان سوادکوه شمالی تا  70تا  60بین ) رامسر و تنکابن

  ).20و19هاي  شکل(اي و خسارات به چند واحد مسکونی شد هاي محلی و نقطهباعث سیالب

  :ها اي و دامنهشهریور ویژه مناطق ساحلی، جلگه 18 تا 16ي بازه زمانی برا )سطح زرد( هشدار دوم - 2-2

بار و جابجایی آن از غرب به شرق دریاي خزر و در نتیجه میلی 1028استقرار سامانه پرفشار با فشار مرکزي  :سطح زمین

  .اه بوده استمناسب بر روي سواحل جنوبی دریاي خزر همرشیو گیري جریانات خنک و مرطوب شمالی با شکل

روي فالت ایران و در ) فصل گرم(عبور موج در نیمه شمالی دریاي خزر سبب شکست پشته فصلی :باريمیلی 500تراز 

  .نتیجه مداري شدن جریانات در سواحل جنوبی دریاي خزر شده است

، وزش باد و )تخنک شدن هوا در شهرهاي ساحلی و جلگه اي و سرد شدن هوا در ارتفاعا(کاهش محسوس دما :پیامد

هاي جنوبی بابل هاي موقت و کوچک در بخشبارش تناوب باران گاهی شدید، آبگرفتگی در تنکابن و تخریب پل

  ).22و21هاي  شکل(بود

  :دهه سوم  - 3

فشاري در نوار  شیواستقرار سامانه پرفشار در شمال دریاي خزر و سامانه کم فشار بر روي فالت ایران که سبب ایجاد 

که این وضعیت در تراز میانی جو جاییشد و از آن) جریان دریا به خشکی(کشور و در نتیجه تقویت نسیم دریا شمالی 

اي همراه بوده بنابراین رشد عمودي محدود بوده و پیامد آن عمدتاً به شکل افزایش ابر با حاکمیت پرارتفاع جنب حاره

شهریور به دلیل تقویت  25اي بوده است الزم به ذکر است روز هبه ویژه در شهرهاي ساحلی و جلگ) نیمه ابري تا ابري(

متر بر روي نوار شمالی کشور و استقرار سامانه کم فشار سطح ژئوپتانسیل 5900اي با کنتور سامانه پرارتفاع جنب حاره

که دماي بیشینه طوريبار شاهد افزایش قابل مالحظه دما به ویژه در ارتفاعات استان بودیم بهمیلی 1003زمین با فشار 

 )کجور بیشه، بلده و کیاسر، آالشت، سیاه(استان هواشناسیکوهستانی  هايایستگاهنسبت به دوره آماري در بیشتر 

  ).24و  23هاي  شکل(درجه سلسیوس رسید  4/37و دماي بیشینه در کیاسر به  افزایش داشت

  1400تحلیل سینوپتیکی دریایی استان مازندران در شهریور ) ب

   .صادر شد 1400هشدار سطح نارنجی در شهریورماه 3هشدار سطح زرد و  3هشدار دریایی،  6در مجموع تعداد 

  1400شهریور  5تا  3شهریور براي  بازه زمانی   2تاریخ صدور هشدار - زردهشدار سطح 
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 1400- 2شماره 
  مازندران اداره کل هواشناسی استان

روي دریاي خزر همچنین عبور موج از تراز میانی جو  شهریور با استقرار زبانه پرفشار بر 5شهریور تا صبح  3از عصر 

  :بینی شده برابر با ارتفاع موج و سرعت وزش باد پیش. شاهد افزایش ابر، وزش باد، بارندگی و افزایش موج بودیم

  ).پا 6/6معادل (متر0/2و دور از ساحل، تا ) پا 6/5معادل (متر7/1بیشینه ارتفاع موج نزدیک ساحل تا 

متربرثانیه  15و دور از ساحل، تا ) کیلومتر بر ساعت 0/43معادل (متر بر ثانیه  12نزدیک ساحل تا  سرعت وزش باد

  .)نات 0/38کیلومتربرساعت یا  0/54معادل (

 10متر و و بیشترین سرعت وزش باد  8/1مقدار ارتفاع موج بیشینه ي هواشناسی نوشهر،  هاي بویهبر اساس اطالعات داده

  .دمتربرثانیه ثبت ش
  

  1400شهریور   11تا  10شهریور براي  بازه زمانی  10تاریخ صدور هشدار - هشدار سطح زرد

گیري جریانات شمالی وعبور موج از تراز میانی جو، شاهد افزایش ابر، وزش باد و افزایش موج بودیم که دلیل شکلبه

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

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

  .)نات 0/26کیلومتربرساعت یا0/47معادل  (متربرثانیه  0/13سرعت وزش باد نزدیک ساحل و دور از ساحل، تا 

متر و بیشترین سرعت وزش  9/1مقدار ارتفاع موج بیشینه حدود ي هواشناسی نوشهر،  هاي بویهبر اساس اطالعات داده

  .متربرثانیه ثبت شد 0/16 باد

  1400شهریور   18تا   12شهریور براي بازه زمانی  11تاریخ صدور هشدار  -نارنجیهشدار سطح 

شهریور با استقرار زبانه پرفشار بر روي دریاي خزر و عبور موج  از تراز میانی  18شهریور تا صبح پنج شنبه  12از صبح 

  :بینی شده برابر با ارتفاع موج و سرعت وزش باد پیش. ایش ابر، وزش باد، بارندگی و افزایش موج بودیمجو شاهد افز

  ).پا 2/14معادل (متر 3/4بیشینه ارتفاع موج نزدیک ساحل و دور از ساحل تا 

انیه متربرث0/20و  دور از ساحل تا  )کیلومتربرساعت0/58(متربرثانیه  0/16نزدیک ساحل تا  سرعت وزش باد

  )کیلومتربرساعت0/72(

 0/13متر و بیشترین سرعت وزش باد  4/6مقدار ارتفاع موج بیشینه ي هواشناسی نوشهر،  هاي بویهبر اساس اطالعات داده

  .متربرثانیه ثبت شد

  1400شهریور   19تا   16شهریور براي بازه زمانی  15تاریخ صدور هشدار  -نارنجیهشدار سطح 

شهریور با استقرار زبانه پرفشار بر روي دریاي خزر و عبور موج از تراز میانی جو شاهد  19شهریور تا ظهر  16از صبح 

  :بینی شده برابر با ارتفاع موج و سرعت وزش باد پیش.افزایش ابر، وزش باد، بارندگی و افزایش موج بودیم

  )پا 0/13معادل(متر 0/4تا بیشینه ارتفاع موج نزدیک ساحل و دور از ساحل 

 0/61(متربرثانیه  17و دور از ساحل تا   )کیلومتربرساعت0/36(متربرثانیه  10سرعت وزش باد نزدیک ساحل تا 

  )کیلومتربرساعت
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 0/11متر و بیشترین سرعت وزش باد  0/3مقدار ارتفاع موج بیشینه ي هواشناسی نوشهر،  هاي بویهبر اساس اطالعات داده

  .ه ثبت شدمتربرثانی

  1400شهریور  23 تا 21شهریور  براي بازه زمانی  21تاریخ صدور هشدار  - زردهشدار سطح 

شهریور با استقرار زبانه پرفشار بر روي دریاي خزر همچنین  23شهریور تا بعدازظهر سه شنبه  21از اواخر وقت یکشنبه 

ارتفاع موج و سرعت وزش باد . ی و افزایش موج بودیمعبور موج از تراز میانی جو شاهد افزایش ابر، وزش باد، بارندگ

  :بینی شده برابر با پیش

  ).پا 0/5معادل (متر5/1بیشینه ارتفاع موج نزدیک ساحل و دور از ساحل، تا 

  .)کیلومتربرساعت0/47معادل (متربرثانیه 0/13نزدیک ساحل و دور از ساحل تا  سرعت وزش باد

  0/8متر و بیشترین سرعت وزش باد  0/1مقدار ارتفاع موج بیشینه واشناسی نوشهر، ي ه هاي بویهبر اساس اطالعات داده

  .متربرثانیه ثبت شد

  1400شهریور 28تا 25شهریور  براي بازه زمانی 25تاریخ صدور هشدار  -هشدار سطح نارنجی

ر با استقرار زبانه پرفشار بر روي دریاي خزر و عبور شهریو 28شهریور تا بعدازظهر یکشنبه 25از اواخر وقت پنجشنبه 

ارتفاع موج و سرعت وزش باد . موج از تراز میانی جو شاهد افزایش ابر، وزش باد، بارندگی و افزایش موج بودیم

  :بینی شده برابر با پیش

  .)پا 0/13معادل (متر 1/2بیشینه ارتفاع موج نزدیک ساحل و دور از ساحل تا 

  .)کیلومتربرساعت 0/47(متربرثانیه  0/13نزدیک ساحل و دور از ساحل تا  سرعت وزش باد

 0/11متر و بیشترین سرعت وزش باد  5/2مقدار ارتفاع موج بیشینه ي هواشناسی نوشهر،  هاي بویهبر اساس اطالعات داده

  .متربرثانیه ثبت شد

         

  1400شهریور 3روز  UTC 18نقشه واقعی سطح زمین ساعت - 17شکل

  
       

  1400شهریور 3روز  UTC 12ساعتmb500واقعی سطح نقشه-18شکل 
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 1400شهریور 13روزUTC12ساعتmb500سطح واقعی نقشه - 20شکل 1400شهریور  13روز  UTC12سطح زمین ساعت واقعی نقشه - 19شکل

  
  1400شهریور 18روز  UTC 12نقشه واقعی سطح زمین ساعت  - 21شکل

 

 1400شهریور 18روز UTC 12ساعتmb500قعی سطحنقشه وا- 22شکل

  
  

  1400شهریور 25روز UTC 12نقشه واقعی سطح زمین ساعت - 23شکل 
  

  

  1400شهریور25روزUTC12ساعت mb500سطحنقشه واقعی -24شکل  
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  1400تابستان - استان  و دریایی تحلیلی بر وضعیت مخاطرات جوي
  

  :جوي ) الف

سامانه بارشی و جریان گرم جنوبی که استان مازندران را تحت تأثیر خود قرارداده  13ر مجموع براي ، د1400در تابستان

  :هشدار سطح زردصادر شد که جزئیات آن به شرح ذیل می باشد 10هشدار سطح نارنجی و  3

دار سطح زرد شد، ، پنج سامانه استان مازندران را تحت تأثیر خود قراردادکه منجر به صدور پنج هش1400در تیرماه

براي ماه شکل گرفت، تیر 6و 5که طی روزهاي  دهد سامانه جریانات گرم جنوبیهاي سینوپتیکی نشان میبررسی

روزهاي هشتم تا یازدهم تیرماه با توجه پیش بینی وقوع رگبار و رعد و برق پراکنده در ساعات بعدازظهر و شب براي 

دلیل رگبار شدید  به) بطاهرکال(صادر شد که در روز نهم در ارتفاعات بلده  ها و ارتفاعات هشدار جوي سطح زرددامنه

  .موجب رواناب شد 

نسبت به بیشینه دما  که روز سیزدهمطوريتیرماه هشدار سطح زرد براي افزایش محسوس دما صادر شد به 14تا  13از 

 19تا  17براي روزهاي . ثبت شد بیشتري مقدار هاي کوهستانی استاندر شهرهاي ساحلی شرق و ایستگاهدوره آماري 

تیرماه به دلیل تقویت سامانه بارشی هشدار سطح زرد مبنی بر رگبار و رعد و برق متناوب و وزش باد و احتمال پرآب 

گرفتگی و اي و محلی صادر شد که در برخی مناطق مرکزي استان منجر به آبهاي نقطهها و سیالبشدن رودخانه

  .ب شدآجاري شدن روان

ها در ارتفاعات استان بین تیرماه هشدار سطح زرد صادر شد، طی مدت ذکر شده مجموع بارش 26و  23براي روزهاي 

متر گزارش شد میلی 20تا  10و در شهرهاي مرکزي بین  مترمیلی 10تا  5متر در شهرهاي غربی بین میلی 30تا  10

صورت محلی سیالب اتفاق افتاد همچنین در  در ارتفاعات بههمچنین در بلده تگرگ و باد شدید نیز گزارش شد و 

  .تاریخ بیست و چهارم صاعقه در جوربند چمستان منجر به فوت یک نفر و مصدوم شدن دو نفر شد

در . تیرماه با استقرار هواي گرم و افزایش محسوس دما هشدار سطح زرد صادر شد 31تا  29طی روزهاي پایانی هفته از 

 39تا  34درجه سلسیوس و از مناطق مرکزي و شرقی استان بین  34تا  30ینه دما از مناطق غربی استان بین سطح استان بیش

و آمل   4/38، قراخل قائمشهر به  2/39ام بیشنه دماي هوا در دشت ناز به  درجه سلسیوس گزارش شد و در روز سی

  .تیر ماه محسوب شددرجه سلسیوس به ثبت رسید که رکورد جدیدي در دوره آماري   2/38

با صدور هشدار سطح نارنجی، از . هشدار سطح زرد صادر شد 3هشدار جوي سطح نارنجی و  2، 1400در مردادماه 

تاریخ ششم تا هشتم مرداد ضمن کاهش محسوس دما به تناوب شاهد رگبار باران، رعدوبرق و وزش باد گاهی نسبتاً 

ریزش سنگ در محور هراز، . متر گزارش شدمیلی 50تا  20مناطق بین مقادیر بارش در برخی . شدید در استان بودیم

  . وقوع سیالب در کمرود بلده واقع در ارتفاعات شهرستان نور از جمله مخاطرات این سامانه بارشی بوده است
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راه با با صدور هشدار سطح نارنجی، از تاریخ نهم تا سیزدهم در ساعات بعدازظهر و شب شاهد رشد ابرهاي همرفتی هم

 100که در برخی از مناطق مرتفع استان بیش از طوريرگبار و رعد و برق شدید و وزش باد در ارتفاعات استان بودیم به

هاي استان از قبیل سیالب در محور کندوان و هراز، هاي متعدد در ارتفاعات و دامنهوقوع سیالب. متر گزارش شدمیلی

سوادکوه، سیالبی شدن رودخانه بابلرود و تخریب پل در مسیر، از جمله سیالب در کجور، بلده و مناطق مختلف 

  .پیامدهاي این سامانه بارشی بوده است

گیري جریانات گرم و افزایش قابل مالحظه با صدور هشدار سطح زرد، از تاریخ شانزدهم تا بیست و دوم، شاهد شکل

درجه  39تا  35و در شهرهاي مرکزي و شرقی بین  35بیشینه دما در شهرهاي غربی تا . دما در سطح استان بودیم

  .سلسیوس ثبت و گزارش شد

ام تا سی و یکم، رشد ابرهاي همرفتی  با صدور هشدار سطح زرد، از تاریخ بیست و چهارم تا بیست و هفتم همچنین سی

. ها و ارتفاعات استان شدهمراه با رگبار شدید باران، رعد وبرق و وزش باد در ساعات بعدازظهر و اوائل شب در دامنه

مرداد در کجور  و رزن بلده از مخاطرات این  31و روز ) منطقه سوادکوه( جاري شدن سیالب در ارتفاعات مرکزي 

  .سامانه بارشی بوده است

  . یک هشدار جوي سطح نارنجی و دو هشدار سطح زرد صادر شد، 1400در شهریورماه 

ا دوم شهریور شاهد رگبار باران، رعدوبرق و وزش باد شدید در ارتفاعات با صدور هشدار سطح زرد، از تاریخ اول ت

هاي ، به صورت سیالب)بلده(و ارتفاعات نور ) کجور(هاي رگباري در ارتفاعات نوشهر با شدت بارش. استان بودیم

  . اي بوده که از جمله مخاطرات این سامانه بارشی بوده استمحلی و نقطه

نجی، از تاریخ دوازدهم تا سیزدهم شاهد کاهش محسوس دما و وزش باد شدید موقتی بودیم، با صدور هشدار سطح نار

کیلومتر برساعت،  58کیلومتر بر ساعت، رامسر وگلوگاه با  68طی این مدت بیشترین سرعت وزش باد از ایزدشهر نور با 

متر، کلوده میلی 120تا  100بابل بین هاي جنوبی کیلومتر بر ساعت و بیشترین بارندگی از بخش 54تنکابن و آمل با 

 70و منطقه لفور شهرستان سوادکوه شمالی تا  70تا  60بین ) رامسر و تنکابن( متر، شهرهاي غربیمیلی 111محمودآباد 

متر گزارش شد که از جمله پیامدهاي این سامانه بارشی، موجب سیالبی شدن و خسارت به چند واحد مسکونی در میلی

  .وه بوده استزیراب سوادک

خنک شدن هوا در شهرهاي (با صدور هشدار سطح زرد، از تاریخ شانزدهم تا هجدهم، شاهد کاهش محسوس دما 

، وزش باد و بارش تناوب باران گاهی شدید بودیم که از جمله )اي و سرد شدن هوا در ارتفاعاتساحلی و جلگه

  .هاي جنوبی بابل بودکوچک در بخشهاي موقت و مخاطرات آن آبگرفتگی در تنکابن و تخریب پل

که دماي بیشینه طوريشهریور شاهد افزایش قابل مالحظه دما به ویژه در ارتفاعات استان بودیم به 25اما در روز روز 

و دماي بیشینه در کیاسر  عدد بزرگتري ثبت شدواشناسی استان کوهستانی ههاي بیشتر ایستگاهنسبت به دوره آماري در 

  .جه سلسیوس رسیددر 4/37به 
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  : دریایی ) ب

  هشدار زرد صادر شد  3در مجموع به تعداد ) محدوده استان مازندران(براي دریاي خزر  1400در تیر 

متر   8/1، بیشینه ارتفاع موج و سرعت وزش باد براي  نزدیک و دور از ساحل به ترتیب 1400تیر 11تا  9براي بازه زمانی 

متر و 7/1ي هواشناسی نوشهر مقدارارتفاع موج بیشینه ی شد که براساس اطالعات بویهمتر برثانیه پیش بین 10/13و 

، بیشینه ارتفاع موج و سرعت 1400تیر 19تا  14براي بازه زمانی . متربرثانیه ثبت شد 0/12بیشترین سرعت وزش باد 

- بینی شد که براساس اطالعات دادهمتر برثانیه پیش  0/13متر  و  8/1وزش باد براي  نزدیک و دور از ساحل به ترتیب 

براي . متربرثانیه ثبت شد 0/11متر و بیشترین سرعت وزش باد  0/2ي هواشناسی نوشهر مقدارارتفاع موج بیشینه هاي بویه

متر  و  0/2، بیشینه ارتفاع موج و سرعت وزش باد براي  نزدیک و دور از ساحل به ترتیب 1400تیر 25تا  22بازه زمانی 

متر و  0/2ي هواشناسی نوشهر مقدارارتفاع موج بیشینه هاي بویهبرثانیه پیش بینی شد که براساس اطالعات داده متر 0/13

  .متربرثانیه ثبت شد 0/13بیشترین سرعت وزش باد 

  .صادر شد 1400هشدار سطح زرد در مردادماه 2هشدار سطح نارنجی و  1هشدار دریایی،  3در مرداد ماه، تعداد 

 3/4، بیشینه ارتفاع موج و سرعت وزش باد براي  نزدیک و دور از ساحل به ترتیب 1400مرداد 8تا  5زمانی براي بازه 

متر و 8/1ي هواشناسی نوشهر مقدارارتفاع موج بیشینه متر برثانیه پیش بینی شد که براساس اطالعات بویه 8/4متر  و 

، بیشینه ارتفاع موج و سرعت 1400مرداد 11تا  10زمانی  براي بازه. متربرثانیه ثبت شد 0/9بیشترین سرعت وزش باد 

- متر برثانیه پیش بینی شد که براساس اطالعات داده 0/13متر  و  8/1وزش باد براي  نزدیک و دور از ساحل به ترتیب 

. بت شدمتربرثانیه ث 0/10متر و بیشترین سرعت وزش باد  0/1ارتفاع موج بیشینه  ي هواشناسی نوشهر مقدارهاي بویه

 5/1، بیشینه ارتفاع موج و سرعت وزش باد براي  نزدیک و دور از ساحل به ترتیب 1400مرداد 27تا  24براي بازه زمانی 

ارتفاع موج بیشینه  ي هواشناسی نوشهر مقدارهاي بویهمتر برثانیه پیش بینی شد که براساس اطالعات داده 0/12متر  و 

  .متربرثانیه ثبت شد 0/9متر و بیشترین سرعت وزش باد  5/1

  .صادر شد 1400هشدار سطح زرد در شهریورماه 3هشدار سطح نارنجی و  3هشدار دریایی،  6تعداد  ،ماه شهریوردر 

هشدار سطح نارنجی صادر شد که پیامد آن افزایش ابر،  1400شهریور 28تا  25و  19تا  16، 18تا  12براي بازه زمانی

  . انی شدن دریا بوده استوزش باد، بارندگی و مواج و طوف
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  1400تابستان - تحلیلی بر وضعیت دماي استان 
  

  اطالعات دماي استان و مقایسه با بلند مدت

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

  

درجه سلسیوس بوده که نسبت به مدت  8/23 ،)1جدول( 1400ابستانتمازندران در فصل  میانگین دماي هواي استان

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

نسبت به ماه  در اینمتوسط دماي هوا بیشترین افزایش الزم به ذکر است که . اندبودهاز مقدار نرمال خود مازندران بیشتر

دماي کمینه و بیشینه  میانگین. است بودهدرجه سلسیوس  2/3 شمالی با افزایش شهرستان سوادکوهمربوط به بلندمدت 

درجه سلسیوس افزایش  5/1و 9/0که نسبت به بلندمدت  درجه سلسیوس بوده 0/29و  5/18هواي مازندران به ترتیب 



  

١٨ 
 

 

 
  1400تابستانفصلنامه 

  

 1400- 2شماره 
  مازندران اداره کل هواشناسی استان

 6/0 نسبت به دوره آماري کهدرجه سلسیوس  3/14با  نور به شهرستانکمترین مقدار دماي کمینه مربوط . داشته است

 درجه 1/33 با سوادکوه شمالیداشته، همچنین بیشترین مقدار بیشینه دما مربوط به شهرستان  کاهشدرجه سلسیوس 

  .درجه سلسیوس افزایش داشته است 8/3سلسیوس که نسبت به دوره آماري 
  

 

  لندمدتدماهاي حدي استان و مقایسه با ب

  )درجه سلسیوس( تابستاندماي بیشینه مطلق فصل  - 2جدول
  

  بلندمدت  1399سال   1400سال 

2/39  

  دشت ناز

30/04/1400  

8/38  

  ساري

31/04/1399  

2/42  

  گلوگاه

11/04/1392  
  

  

  )درجه سلسیوس( تابستاندماي کمینه مطلق فصل  -3جدول
  

  بلندمدت  1399سال   1400سال 

4/7  

  بلده

  28/06/1400و29

2/6  

  سیاه بیشه

 05/06/1399  

4/3  

  بلده

30/06/1396  

  

  

تیر ماه ام سیدر  درجه سلسیوس تعلق داشت که 5/39با  دشت ناز، به )2جدول(1400تابستانبیشینه دماي مطلق فصل 

 0/3، ثبت شد گلوگاه در 1392، در یازده تیردرجه سلسیوس 2/42مشابه بلندمدت با  مدتنسبت به اتفاق افتاد و  1400

درجه سلسیوس تعلق  4/7به بلده با ) 3جدول( مطلق دماي کمینهطی این مدت . درجه سلسیوس کاهش داشته است

، درجه سلسیوس 4/3مشابه بلندمدت با  مدتنسبت به  اتفاق افتاد 1400در بیست و هشتم و بیست و نهم تیرماه  که داشته

  .داشته است ایشافزدرجه سلسیوس  0/4که در بلده ثبت شد 1396ام تیر در سی
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  1400تابستانفصلنامه 

  

 1400- 2شماره 
  مازندران اداره کل هواشناسی استان

  هاي استانبندي میانگین دماي شهرستانپهنه

  

  
  

  استان مازندران برحسب درجه سلسیوس  1400تابستانبندي دماي میانگین فصل پهنه -25شکل

  

دهد میانگین دماي هوا در مناطق ساحلی ، نشان می)25شکل(استان مازندران  1400بندي دماي میانگین شهریور ماه پهنه

تا  25سوادکوه و مناطق ساحلی مناطق غربی استان در محدوده  هاي نیمه شرقی قسمتی از شهرستاناي و کوهپایهگهو جل

درجه سلسیوس، در محدوده قله  15تا  10درجه سلسیوس، قسمتی از ارتفاعات سوادکوه، بابل، آمل و نور بین  30

درجه  25تا  15که غالب استان را شامل می شود بین درجه سلسیوس و در بقیه مناطق استان  10تا   5دماوند بین 

  .سلسیوس بوده است
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  1400تابستانفصلنامه 

  

 1400- 2شماره 
  مازندران اداره کل هواشناسی استان

  نسبت به بلند مدت هاي استانین دماي شهرستاناختالف میانگبندي پهنه

  

  
  

  استان مازندران با بلندمدت برحسب درجه سلسیوس  1400تابستانپهنه بندي اختالف دماي میانگین فصل  - 26شکل

  

 دهد، نشان می)26شکل(استان مازندران نسبت به بلندمدت  1400ي میانگین فصل تابستان بندي اختالف دماپهنه

- اي و دامنهدرجه سلسیوس، مناطق غربی، مناطق ساحلی و جلگه 5/4تا  5/2سوادکوه، سوادکوه شمالی،  هاي شهرستان

اي رجه سلسیوس، مناطق جلگهد 5/2تا  5/0هاي نیمه شرقی و قسمتی از ارتفاعات غربی شهرستان ساري در محدوده 

تا  -5/2وکوهپایه شهرستان نور و دامنه و ارتفاعات شهرستان آمل و بابل همچنین ارتفاعات شرقی استان در محدوده 

درجه سلسیوس   -5/3تا  -5/2درجه سلسیوس و قسمتی کوچکی از ارتفاعات شهرستان نکا و بهشهر در محدوده  -5/0

  .درجه سلسیوس بوده است 5/0تا  -5/0و در بقیه مناطق در محدوده 
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  1400تابستانفصلنامه 

  

 1400- 2شماره 
  مازندران اداره کل هواشناسی استان

  1400تابستان -تحلیلی بر وضعیت بارش استان 
  

  31/06/1400تا  01/04/1400ها در بازه زمانی اطالعات بارش استان مازندران و شهرستان -4جدول
  

  
  

 1399سال قایسه با م که دربوده  مترمیلی 8/116،)4جدول(استان مازندران  1400تابستانفصل  مجموع بارش دریافتی

شته داکاهش  درصد 3حدود ) مترمیلی 2/120(بلندمدت نسبت به مشابه ودرصد افزایش  9 حدود) مترمیلی 8/106(

به  دهد،مشابه بلندمدت نشان می مدتهاي استان، نسبت به امسال شهرستان تابستانمقایسه بارش فصل  مچنینه. است

در بقیه  چالوس ه، سوادکوه شمالی، قائمشهر، محمودآباد، نور، نوشهر،هاي تنکابن، رامسر، سوادکوشهرستانجز 

 ،7/53 بهشهر ،5/55 نکاهاي که بیشترین کاهش مربوط به شهرستانداشت کاهش  بارش هاي استان مازندرانشهرستان

  .بوده است درصد 9/30و سیمرغ  2/42، جویبار4/42، بابلسر4/44، گلوگاه 8/52 درودمیان
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  1400تابستانفصلنامه 

  

 1400- 2شماره 
  مازندران اداره کل هواشناسی استان

  بارش سال آبی استانمین رصد تأد

  

  
  

  هاي استان مازندرانشهرستان –31/06/1400تا  01/04/1400درصد تأمین سال آبی در بازه زمانی  - 1نمودار

  

است  از مقدار بارش بلندمدت بودهکمتر که  بوده بارش سال آبی درصد 1/18، )13نمودار( 1400تابستانمیانگین بارش 

 ستون سبز(استدرصد  6/18مشابه بلندمدت استان، مدت بارش میانگین  ،)ريسال جا تابستانمعرف فصل ستون آبی (

شهرستان بیشتر  9سال جاري،  تابستانفصل در  هاي استان،شهرستان سهم بارش). بلندمدت تابستانمیانگین فصل  معرف

- شهرستاندر  کاهشیـن بیشتـر شهرستان کمتر از مقادیر میانگین بلند مدت بوده که 13از میانگین بلندمدت خود بوده و

مشاهده  سوادکوههاي نور، نوشهر و و بیشترین افزایش در شهرستان ، بابلسرجویبار، درودگلوگاه، نکا، میان بهشهر، هاي

  شودمی
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  1400تابستانفصلنامه 

  

 1400- 2شماره 
  مازندران اداره کل هواشناسی استان

  بندي مجموع بارش استان هنهپ

  

  
  

  استان مازندران 1400تابستانپهنه بندي بارش تجمعی فصل  -27شکل

  

دهد که میزان بارش این فصل در نشان می ،)27شکل(استان مازندران  1400تابستانل تجمعی فص بارشبندي پهنه

که بیشترین میزان بارش تجمعی استان طی فصل طوريمیلی متر بوده است به 70قسمت وسیعی از استان، بارش بیش از 

غ، قائمشهر، فریدونکنار، بابل، هاي جویبار، سیمر، از ساحل تا دامنه مرکز تا غرب استان و نیز شهرستان1400تابستان

درود، نکا، بهشهر، میان هايشهرستان ساري، قسمتی از شهرستان بندمیانسوادکوه شمالی، سوادکوه، مناطق جلگه تا 

دورد و بهشهر، نکا و نواحی ساحلی شهرستان میان گلوگاه،تا کوهستانی شهرستان مناطق ساحلیگلوگاه بوده است، 

متر و میلی 70تا 20بین آمل، چالوس، کالردشت و تنکابن ، سوادکوه هايشهرستان ی کوهستانینواحقسمتی از  ساري،

  .متر ثبت شده استمیلی 15تا   2بین  ارتفاعات شهرستان آمل و در حوالی قله دماوندکمترین میزان بارش تجمعی در 

  

  

  



  

٢٤ 
 

 

 
  1400تابستانفصلنامه 

  

 1400- 2شماره 
  مازندران اداره کل هواشناسی استان

  1400تابستانطی استان وقوع باد در تحلیلی بر 
  

  هاي سینوپتیک استان در ایستگاه وضعیت سمت و سرعت باد

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

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

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

، بـه  1399در مدت مشابه سـال   فراسنجتعلق داشته است این ) کوهستانیایستگاه شاهد ( کجوره به متر بر ثانیه بوده ک 22

نوسـان بیشـینه سـرعت بـاد      .متر بر ثانیه متعلق بوده است 37با  قراخیل قائمشهرمتر بر ثانیه و در دوره آماري به  18با  بلده

  .هاي استان،کاهش داشته است ایستگاه بقیهدر ، به جز کجور نسبت به بلندمدت 1400تابستان

  

  نام ایستگاه

  حداکثر باد  باد غالب

  سمت

  )جهت(

  درصد وقوع 

  در فصل

سمت 

  )درجه(

  سرعت

 )m/s(  

 16 330  15  شرقی رامسر

 13 280  9  شرقیشمال نوشهر

 19 300  22  غربیلشما ایزدشهر

 15 260  10  شمالی آمل 

 11 240  9  غربیجنوب بابلسر

 08 290  11  غربیشمال قراخیل

 07 220  8  غربیشمال ساري

 09 220  11  غربیجنوب دشت ناز

 13 250  11  غربیشمال بندر امیرآباد

 16 270  16  غربیشمال گلوگاه

 12 340  13  شمالی سیاه بیشه 

 22 270  18  شمالی کجور

 21 040  15  غربیجنوب بلده

 11 170  16  شرقیجنوب آالشت

 11 350  29  غربیشمال پل سفید

 16 320  17  غربیجنوب  کیاسر



  1400تابستانفصلنامه 
  

 1400- 2شماره 

  

  1400تابستانفصل  هاي ساري ، آمل ، فرودگاهی دشت ناز و رامسر

در ، )29و 28هـاي شـکل ( هاي سینوپتیک اسـتان مازنـدران  

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

٢٥ 

  مازندران

  هاي سینوپتیک استان 

هاي ساري ، آمل ، فرودگاهی دشت ناز و رامسرگلباد ایستگاه –28شکل

هاي سینوپتیک اسـتان مازنـدران  ، بیشترین فراوانی باد غالب در ایستگاه

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

  

 

 

 

مازندران اداره کل هواشناسی استان

هاي سینوپتیک استان گلباد ایستگاه

  
  

شکل

  

، بیشترین فراوانی باد غالب در ایستگاه1400تابستانطی فصل 

اي به ایزدشهر با ساحلی و جلگهمناطق 

  
  
  



  1400تابستانفصلنامه 
  

 1400- 2شماره 

  

  بیشهآالشت، سیاهباد،گلوگاه،آسفید، نوشهر، ایزدشهر،کیاسر، بابلسر، قراخیل،کجور،بلده،بندرامیر

٢٦ 

  مازندران

 هاي سینوپتیک استان مازندران

سفید، نوشهر، ایزدشهر،کیاسر، بابلسر، قراخیل،کجور،بلده،بندرامیرهاي پلگلباد ایستگاه

  1400تابستانفصل 

  

 

 

 

مازندران اداره کل هواشناسی استان

هاي سینوپتیک استان مازندرانادامه گلباد ایستگاه

  

  
  

گلباد ایستگاه–29شکل
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  1400تابستانفصلنامه 

  

 1400- 2شماره 
  مازندران اداره کل هواشناسی استان

  1400تابستان -استان خشکسالی تحلیلی بر وضعیت 

  

  
  

  1400خردادماهه تا پایان  6دوره   SPEIبندي خشکسالی هواشناسی در سطح استان بر اساس شاخصپهنه –30شکل

  

) 30شکل( 1400شهریور ماهه منتهی به 6دوره ، SPEIبندي خشکسالی هواشناسی در سطح استان بر اساس شاخصپهنه

شرق تا مرکز استان، ساحل نوشهر و چالوس، بخشی از مناطق ساحلی و هاي  شهرستانبند ساحل تا میان، دهدنشان می

بند شرق تا مرکز ، مناطق میانتا بسیار شدید شدیدحت تأثیرخشکسالی آباد تا رامسر تهاي عباسکوهستانی شهرستان

هاي ساري، سوادکوه و ، مناطق کوهستانی شهرستانآباد تا رامسرعباسهاي شهرستانبند اي تا میانمناطق جلگه ،استان

ساري،  هاي نکا،شهرستان قسمتی از ارتفاعات. بوده است متوسطتا  خفیفحت تأثیرخشکسالی ت) قله دماوند(آمل

طق استان در محدوده درجه ترسالی ضعیف تا متوسط و در سایر مناسوادکوه، نور، چالوس و کالردشت تحت تأثیر 

  .نرمال دیده می شود
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  1400تابستانفصلنامه 

  

 1400- 2شماره 
  مازندران اداره کل هواشناسی استان

  هاپیوست

  

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

  

 1400- 2شماره 
  مازندران اداره کل هواشناسی استان

 معرفی گلباد -2پیوست شماره 

ه سه مشخص و باشدهاي باد در یک منطقه میلباد، نمودار و شکلی اقلیم شناختی براي نمایش مشخصات و ویژگیگ

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

باشد که سرعت باد نشانگر میزان جریان هوا می. هایی که براي شاخص باد انجام شده و باد به وقوع پیوسته استدیدبانی

- دهد که یکی از جهات اصلی و فرعی میباد، جریان غالب باد را نشان میجهت و 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

نشانگر تعداد  هاها، 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

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

میزان قطر دایره و طول و .شودا نسبت به کل گرفته میهد هر یک از شاخصجهت باد محاسبه شده و سپس درص

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

افزار در ترسیم گلباد نرم افزار مورد استفادهترین 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

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

لف با یکدیگر جمع شوند و هاي مخت 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 ) توپوگرافی(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 کردفضاي سبز، و امکان
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  1400تابستانفصلنامه 

  

 1400- 2شماره 
  مازندران اداره کل هواشناسی استان

  تقدیر و تشکر

  

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

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

  . شودابراز می مقیاسکشوري و انجام برش استانی دراختیار این اداره کل قرارگرفته است

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

 . که به نحوي در تهیه اطالعات الزم براي تدوین آن نقش داشتند سپاسگزاري و تقدیر می نمایند) 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


