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  1400-11شماره بولتن 

 1400ماه بهمن

  چکیده
  

کمتر از مدت مشابه  درصد 11حدود  مناسب نبوده و، 1400ماه دهد میزان بارش بهمنهاي توزیع بارش استان مازندران نشان میبررسی

بوده  آباد، قائمشهر، گلوگاهبهشهر، رامسر، ساري، عباسبیشترین افزایش بارش نسبت به مشابه بلندمدت مربوط به . بلندمدت بوده است

برابر که  بوده درصـد بارش سال آبی 1/53، 1400ماهدرصد تأمین بارش بهمنمیانگین . است و در غالب مناطق استان کمتر از نرمال بوده

  . است بوده )درصد 1/53( مقدار بارش بلندمدت

درجه سلسیوس افزایش داشته  7/0ه مدت مشابه بلندمدت درجه سلسیوس بوده که نسبت ب 8/3ماه استان، میانگین دماي هواي بهمن

درجه سلسیوس نسبت به بلندمدت افزایش  2/2و  5/2سوادکوه شمالی و سوادکوه به ترتیب  هايمتوسط دماي هوا در شهرستان. است

 - 6/17به بلده با  1400ماه ندرجه سلسیوس وکمینه دماي مطلق بهم 1/24سفید با ، به پل1400ماهبیشینه دماي مطلق بهمن. داشته است

  . درجه سلسیوس تعلق داشته است

ساحلی ایزدشهر تعلق داشته است، این فراسنج در مدت مشابه  متر بر ثانیه بوده که به ایستگاه 24، 1400بیشینه سرعت باد در بهمن ماه

درصد  61اي به بابلسر، با لب، در مناطق ساحلی و جلگهبیشترین فراوانی باد غا. متر بر ثانیه تعلق داشته است 32دوره آماري به کجور با 

  .درصد تعلق داشت 77و در مناطق کوهستانی استان به کجور با 

 ییها قسمتدر دهد نشان می 1400ماهه منتهی به بهمن 3، دوره SPEIبندي خشکسالی هواشناسی در سطح استان بر اساس شاخصپهنه

تحت خشکسالی شدید بوده، مناطق ساحلی تا کوهستان شرق تا مرکز، بخشی از میان بند تا استان  شرقو ارتفاعات  مناطق ساحلیاز 

، میان بند ساري، )بلده(هاي نوربخشی از شهرستان. ارتفاعات مرکز و غرب استان تحت تأثیر خشکسالی خفیف تا متوسط بوده است

غرب استان  از درجه ترسالی ضعیف تا بسیار شدید و در بقیه مناطق در محدوده نرمال  تا کوهپایه و مناطق ساحلی لقائمشهر، بابل و آم

  .بوده است

ابتدا بارش باران و مربوط به سامانه سرد بارشی بوده که  اول سطح زرد صادر شد، هشدار سطح زرد هشدار جوي دو، 1400در بهمن ماه 

وزش باد نسبتاً  درجه سلسیوس، 10تا  5ات غرب استان و سپس در سطح استان گسترده شدکه پیامد آن کاهش دماي برف در ارتفاع

سطح زرد دوم، کل استان تحت تأثیر سامانه بارشی قرار در هشدار  .شدید، آبگرفتگی معابر در برخی مناطق غربی و شرقی استان بود

- طوريبهاي و بارش برف در ارتفاعات استان بود ارندگی در مناطق ساحلی و جلگهگرفت که پیامد آن کاهش محسوس دما، تشدید ب

و در ) ویژه رودخانه تجن ساريهب(ها باعث آبگرفتگی معابرعمومی، باال آمدن آب رودخانه و در نیمه شرقی استان بودشدت بارش  که

  فاعات کوالك برف شدارت

در بخش تهک کشاورزي، . صورت هفتگی به منظور بررسی موانع و مشکالت احتمالی برگزار شدماه جلسات تهک بهدر بهمن

هاي هـواشنـاسـی کشاورزي پس از برگزاري جلسات دیسکاشن، براي کاربران نهایی بخش  روزهاي یکشنبه و چهارشنبه، بولتن توصیه

ها و مزارع توصیه آن از خسارت به باغ 3توصیه کشاورزي صادر شد که  9تلف به موقع ارسال شد، تعداد کشاورزي در سطوح مخ

هاي بینی فصلی بر اساس ایستگاههاي اقلیمی، هواشناسی کشاورزي و همچنین پیشکشاورزي جلوگیري کرده است، انواع تحلیل

مبنی بر  زردهشدار سطح  4طی این مدت در بخش تهک دریایی، . ته استهواشناسی استان انجام شده و در اختیار کاربران قرار گرف

  .افزایش ابر، وزش باد، بارندگی و افزایش موج دریا صادر شده است
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  1400-11شماره بولتن 

 1400ماه بهمن

  1400 ماه بهمنبارش استان در  تحلیلی بر وضعیت
  

  30/11/1400تا  01/11/1400ها در بازه زمانی شهرستانو اطالعات بارش استان مازندران  -1جدول

  
 

 ،)مترمیلی 5/41( 1399سال  بهمنمقایسه با  است که دربوده متر میلی 3/59، )1جدول(ماه استان مازندران بهمن مجموع بارش دریافتی

مقایسه بارش  مچنینه. شتدا کاهش درصد 11 حدود ،)مترمیلی 5/66(بلندمدتمشابه مدت نسبت به  و افزایش درصد 43 حدود

- هاي بهشهر، رامسر، ساري، عباسبه جز شهرستاندهد هاي استان نسبت به مدت مشابه بلندمدت نشان میانماه سال جاري شهرستبهمن

- شهرستانمربوط به بارش  کاهشداشت که بیشترین کاهش میزان بارش  هاي استان مازندران،آباد، قائمشهر، گلوگاه در بقیه شهرستان

  .درصد بوده است 1/21، 0/23، 3/27، 1/29، 4/33، 8/34با ه ترتیب ب رنوشهر، کالردشت، چالوس، تنکابن، آمل، بابلسهاي 
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  1400-11شماره بولتن 

 1400ماه بهمن

 درصد تأمین بارش سال آبی استان 

  
  

  ي استان مازندرانهاشهرستان –30/11/1400تا  01/07/1400در بازه زمانی درصد تأمین سال آبی  -1نمودار

  

 برابر باکه  )ستون آبی(بوده درصـد بارش سال آبی 1/53، )1دارنمو( 1400ماه سالبهمندرصد تأمین بارش سال آبی منتهی به میانگین 

-شهرستانسهم بارش ). ستون سبز(استدرصد  1/53، نیز بلندمدت استان مدت مشابهبارش میانگین  ،است مقدار بارش بلندمدت بوده

محمودآباد،ساري،  بابلسر، گلوگاه، بهشهر،، درود، آملمیاننکا، نوشهر، جویبار،  هايشهرستانماه سال جاري بهمن تا پایان هاي استان

آباد، رامسر، عباسهاي ، در شهرستانمقادیر نرمالنسبت به  افزایشبیشتـریـن  .استاز میانگین بلندمدت خود بوده کمتر چالوس، سیمرغ 

  .شودمشاهده مینور، سوادکوه شمالی  تنکابن، قائمشهر،
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  1400-11شماره بولتن 

 1400ماه بهمن

  مجموع بارش استان  ديبنپهنه

  

 
  

  استان مازندران 1400ماه بهمنبارش تجمعی  بندينهپه -1شکل

  

ساحل شرقی تا  غربی نوشهر سواحلاز ، که بیشترین میزان بارش تجمعی )1شکل(دهدماه استان مازندران نشان میبهمنبارش تجمعی 

شهرستان نور  بندقسمت کوچکی از میان ،قائمشهر و ساري ،هگلوگا کوهپایهقسمتی از ، قسمتی از ساحل غربی تنکابن تا رامسر، تنکابن

بند تا کوهستان بند تا کوهپایه شهرستان آمل، میانمناطق غربی میان وکمترین میزان بارش هم مربوط به مترمیلی 180تا  105از  نبی

 28تا  10بین قسمتی از ارتفاعات تنکابن  لوسبند شهرستان نوشهر، ارتفاعات شرقی شهرستان چامناطق شرقی جلگه تا میان ،شهرستان نور

  .متر اتفاق افتادمیلی
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  1400-11شماره بولتن 

 1400ماه بهمن

  1400ماه  بهمناستان در  دمايتحلیلی بر وضعیت 
  

  )برحسب درجه سلسیوس(و مقایسه با مقدار بلندمدت  1400ماه بهمنمتغیرهاي سه گانه دما در اطالعات  -2جدول

 
  

درجه 7/0 سبت به مدت مشابه بلندمدتدرجه سلسیوس بوده که ن 8/3 ،)2جدول(1400ماه نبهممازندران در  میانگین دماي هواي استان

خود  میانگین بلندمدتاز بیشتر  هاي استان مازندران همه شهرستاندر طی این مدت میانگین دماي هوا . داشته است افزایشسلسیوس 

 2/2و  5/2 با به ترتیبسوادکوه سوادکوه شمالی و  هايه شهرستانمربوط ب میانگین دما نسبت به مشابه بلندمدت افزایش بیشترین وبوده 

 میانگین و کاهش 1/0درجه سلسیوس بوده که نسبت به بلندمدت  -3/1دماي کمینه هواي مازندران  میانگین .درجه سلسیوس بوده است

 دمايکمینه  میانگینکمترین مقدار . استداشته  افزایشدرجه سلسیوس  9/1درجه سلسیوس بوده که نسبت به بلندمدت  8/8 بیشینهدماي 

، همچنین بیشترین داشت کاهش درجه سلسیوس 4/1 با درجه سلسیوس که نسبت به دوره آماري -8/5با  نورهاي مربوط به شهرستان هوا
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  1400-11شماره بولتن 

 1400ماه بهمن

درجه  6/2یب به ترت درجه سلسیوس که نسبت به دوره آماري 1/15 با قائمشهرمربوط به شهرستان  هوا دمايبیشینه  میانگینمقدار 

  .داشته است افزایشسلسیوس 

 
 

 استان و مقایسه با بلندمدت ديدماهاي ح

  

  )درجه سلسیوس( ماهبهمندماي بیشینه مطلق  -3جدول
  

  

  بلندمدت  1399سال   1400سال 

1/24  

  پل سفید

21/11/1400  

6/26  

  سفیدپل

17/11/1399  

2/31  

  ساري

19/11/1398  

  

  

  )درجه سلسیوس(ماهبهمنمطلق  کمینهدماي  -4جدول
  

  

  بلندمدت  1399سال   1400سال 

6/17 -  

  بلده

02/11/1400  

2/20 -  

  بلده

 03/11/1399   

8/17 -  

  بلده

02/11/1386  

  

درجه  2/31درجه سلسیوس تعلق داشته که نسبت به مشابه بلندمدت با  1/24با  پل سفید، به )3جدول( 1400ماه بهمنبیشینه دماي مطلق 

 درجه -6/17 به بلده با) 4جدول( مطلق دماي کمینهطی این مدت . درجه سلسیوس کاهش داشته است 1/7 ثبت شد، ساريسلسیوس در 

درجه سلسیوس  2/0 ،ثبت شده بود بلدهسلسیوس در  درجه -8/17که نسبت به مدت مشابه بلندمدت با  طوري تعلق داشته به سلسیوس

  .افزایش داشته است
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  1400-11شماره بولتن 

 1400ماه بهمن

  مازندران هاي استانتانمیانگین دماي شهرس بنديپهنه

 
  

  
  

  استان مازندران برحسب درجه سلسیوس  1400ماه بهمندماي میانگین  ديبنپهنه -2شکل

  

 و کوهپایه اي دهد میانگین دماي هوا در مناطق ساحلی و جلگه، نشان می)2شکل(استان مازندران  1400بندي دماي میانگین بهمن ماه پهنه

ارتفاعات شرق تا مرکز و قسمت درجه سلسیوس،  10تا  5، در محدوده مرکز تا غرب استان اي و جلگه شرق تا مرکز و مناطق ساحلی

تا  -5بین  و کالردشت بابل ،درجه سلسیوس، قسمتی از ارتفاعات نور، آمل 5تا  -5بین وسیعی از جلگه تا کوهستان مرکز تا غرب استان 

 .درجه سلسیوس بوده است  -15تا  -10درجه سلسیوس و در محدوده قله دماوند بین  -10
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  1400-11شماره بولتن 

 1400ماه بهمن

 استان نسبت به بلندمدتهاي شهرستاناختالف میانگین دماي  بنديپهنه

  

  
  

  استان مازندران با بلندمدت برحسب درجه سلسیوس  1400ماه  بهمندماي میانگین اختالف  ديبنپهنه -3شکل

  

 ،سوادکوه هاي شهرستان دهد، نشان می)3شکل( نسبت به بلندمدتان استان مازندر 1400ماه  مردادبندي اختالف دماي میانگین پهنه

 نیمه غربیهاي جویبار، قائمشهر، شهرستان سلسیوس، درجه 5/4تا  5/2 ، قسمتی از ارتفاعات شهرستان آمل در محدودهسوادکوه شمالی

درود، ساري و آمل، هاي رامسر، تنکابن، محمودآباد، میانستاندرجه سلسیوس، شهر 5/2تا  5/1هاي بابلسر، بابل در محدوده شهرستان

هاي بهشهر، نکا، بابلسر، نوشهر، قسمتی از شهرستان بابل، نور و چالوس وکالردشت، در شهرستان )مناطق ساحلی تا کوهپایه(از  نیمی

ناحیه کوچکی ار مناطق کوهستانی نکا، بند شهرستان گلوگاه و بهشهر، درجه سلسیوس، قسمت کوچکی از میان 5/1تا  5/0محدوده 

  .درجه سلسیوس بوده است -5/1تا  -5/0ساري، آمل، نور و کالردشت در محدوده 
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  1400-11شماره بولتن 

 1400ماه بهمن

  

  1400ماه  بهمن طیاستان وقوع باد در تحلیلی بر 

  

  هاي سینوپتیک استان مازندرانایستگاه 1400ماه بهمنوضعیت سمت و سرعت باد در  -5جدول
  

  نام ایستگاه

  باد بیشینه   لبباد غا

  سمت

  )جهت(

  وقوع  درصد

  در ماه

 سمت

  )درجه(

  سرعت

 )m/s(  

 15 310 28  شمالی رامسر

 12 300 42  شمالی نوشهر

 24 280 18  شمالی ایزدشهر

 15 120 44  شمالی آمل 

 18 230 61  شمالی بابلسر

 14 280 58  شمالی قراخیل

 08 300 58  شمالی ساري

 15 060 18  جنوبی دشت ناز

 11 220 42  شمالی بندر امیرآباد

 19 250 30  شمالی گلوگاه

 22 280 18  شمالی سیاه بیشه 

 13 300 77  شمالی کجور

 19 240 42  شمالی بلده

 16 330 33  شمالی آالشت

 15 120 27  شمالی پل سفید

 14 200 18  شمالی کیاسر

  

انیه بوده که به ثمتر بر  24،  )5جدول( 1400بهمن، بیشینه سرعت باد در استان دیديایستگاه هواشناسی هم 16هاي ثبت شده  براساس داده

در  همچنـین متر بـر ثانیـه و    32با  کجور، به 1399در مدت مشابه سال  فراسنجتعلق داشته است این  )ايساحلی و جلگه ایستگاه(ایزدشهر

هـاي   نسبت به بلندمدت در همه ایستگاه 1400 بهمنینه سرعت باد بیش نوسان. است تعلق داشتهمتر بر ثانیه  32با  کجوربه  نیز دوره آماري

   .اهش داشتک استان
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  1400-11شماره بولتن 

 1400ماه بهمن

  مازندراناستان  سینوپتیکهاي گلباد ایستگاه

  

  
  

  1400 بهمن -هاي ساري، آمل، فرودگاهی دشت ناز و رامسرگلباد ایستگاه – 4شکل

  

و  )ايساحلی و جلگـه  هايایستگاه(دشت ناز به جز  )6و  5 ، 4هايشکل( هاي سینوپتیک استان مازندران، در ایستگاه1400ماه بهمنطی 

درصد و در مناطق کوهستانی اسـتان   61با  ،بابلسراي به بیشترین فراوانی باد غالب، در مناطق ساحلی و جلگه. باد غالب، شمالی بوده است

   .تعلق داشتدرصد  77به کجور با 

  

  

  



 مازندراناداره کل هواشناسی استان 
 

١١ 
 

  1400-11شماره بولتن 

 1400ماه بهمن

 ک استان مازندرانهاي سینوپتیادامه گلباد ایستگاه

  

  
 
  

  

  1400بهمن  -سفید،کیاسر، بابلسرنوشهر، ایزدشهر، قراخیل، پل هايستگاهیا گلباد – 5شکل



 مازندراناداره کل هواشناسی استان 
 

١٢ 
 

  1400-11شماره بولتن 

 1400ماه بهمن

 هاي سینوپتیک استان مازندرانادامه گلباد ایستگاه

  
  

  1400بهمن  - گلوگاه، آالشت بلده، بندرامیرآباد، سیاه بیشه، کجور، هايستگاهیا گلباد – 6شکل



 مازندراناداره کل هواشناسی استان 
 

١٣ 
 

  1400-11شماره بولتن 

 1400ماه بهمن

  1400ماه  بهمن در استان خشکسالیوضعیت تحلیلی بر 

  

  
  

  1400بهمندوره سه ماهه تا پایان   SPEIخشکسالی هواشناسی در سطح استان بر اساس شاخص ديبنپهنه – 7شکل

  

 دهد،نشان می) 7شکل( 1400بهمن، دوره سه ماهه منتهی به SPEIخشکسالی هواشناسی در سطح استان بر اساس شاخص ديبنپهنه

و  ساري از مناطق کوهستانی شهرستان یقسمت ساري، جویبار، محمودآباد، نور و نوشهر، درود،میان نکا، میانکاله و ساحلقسمتی از 

و بخش وسیعی از شرق تا مرکز  دیدتحت تأثیرخشکسالی ش بند شهرستان سوادکوه، سوادکوه شمالی و آملمیان ،نکا و بهشهر، سوادکوه

قسمتی از  .بوده است حت تأثیرخشکسالی خفیف تا متوسطآباد تمرکز استان تا شهرستان عباس اياستان و مناطق ساحلی و جلگه

تنکابن و  آباد، عباس هاي هاي شهرستانمناطق ساحلی تا کوهپایه،  چالوس و کالردشتشهرستان ساري، سواکوه، سوادکوه شمالی، نور، 

  .ر محدوده نرمال بوده استدر بقیه مناطق دضعیف تا متوسط و تحت تأثیر ترسالی رامسر 

  

  

  

  

  



 مازندراناداره کل هواشناسی استان 
 

١٤ 
 

  1400-11شماره بولتن 

 1400ماه بهمن

 1400ماه  بهمنتحلیل سینوپتیکی استان در 
  

  1400ماه  بهمنتحلیل سینوپتیکی وضعیت جوي استان مازندران در ) الف

.دو هشدار زرد صادر شد که مربوط به دو سامانه بارشی ناشی از کم فشار دینامیکی و پرفشار حرارتی بوده است 1400بهمن ماه براي   

  سامانه سرد بارشی) : هشدار سطح زرد(مانه اول سا -1

  .1400بهمن 8بهمن تا اواخر وقت جمعه  7پنجشنبه : زمان فعالیت

.ابتدا مناطق کوهستانی نیمه غربی سپس کل استان: منطقه اثر  

بهمن ارتفاعات  7 اد پنجشنبهکه بامد وارد استان شد مربوط به سامانه کم فشار دینامیکی  بود 1400اولین سامانه بارشی که در بهمن ماه 

 556هاي جنوبی البرز قرار داشت که با مرکز ناوه ارتفاعی باري در دامنهمیلی 1010غربی استان را در برگرفت و با مرکز فشاري

 کرد و باعث بارش برف در مناطق کوهستانی غربی استان مثل ارتفاعات رامسر و جاده کندوان چالوس شدهمراهی می دکامتري

 1018فشاري مقدار بعدازظهر پنجشنبه با نفوذ زبانه پرفشار سطح زمینی که مرکز فشاري آن در جنوب دریاي سیاه با). 9و 8 هاي لشک(

-میلی 5بامداد جمعه با افزایش فشار  .باري قرار داشت تا سواحل دریاي خزر کشیده شد و باعث بارندگی در مناطق پایین دست شدمیلی

و فرارفت  )دکامتر 548به  552از (دکامتري در تراز میانی جو  4و کاهش ارتفاع ) باريمیلی 1015به  1010از (باري نسبت به روز قبل

شدید و  ، وزش باد نسبتاًسلسیوس درجه 10تا  5پیامد این سامانه بارشی کاهش دماي  .دمایی سرد باعث تقویت سامانه بارشی شد

درود با باران را بازیارخیل میان بارش بیشترین. بر در برخی مناطق غربی و شرقی استان شدبگرفتگی معاآ و باعث بارندگی در استان بود

و دونا علیا  27، تمل رامسر38 بیشترین بارش برف از ارضت بهشهر ، متر گزارش کردندمیلی  52، نوشهر و دونا علیا محور کندوان 52

  .کیلومتر بر ساعت ثبت نمودند 54وکیاسر 58،کجور 61هاي بلده با متر بوده است ضمن اینکه بیشترین سرعت باد را ایستگاهسانتی 26
  

  سامانه سرد بارشی) : زردهشدار سطح (سامانه دوم -2

  .1400بهمن 17یکشنبه  بهمن تا بعدازظهر 16بامداد شنبه : زمان فعالیت

.کل استان: منطقه اثر  

باري در جنوب میلی 1020بهمن با مرکز فشاري  16ر سطح زردي که در این ماه صادر شد مربوط به سامانه بارشی روز شنبه دومین هشدا

شرقی دریاي سیاه قرار داشت که زبانه فشاري آن تا سواحل شرقی استان دریاي خزر کشیده شده بود و مقدار فشاري آن روي سواحل 

دکامتر و مرکز  528شنبه، در تراز میانی جو با ناوه ارتفاعی  اینکه این زبانه پرفشاري در بعدازظهر ضمن دادنشان می میلی بار را 1010

شنبه شب با ریزش هواي سرد و فرارفت  کرد که باعث بارندگی و وزش باد در استان شددرجه سلسیوس همراهی می -35دمایی سرد 

 1025به  1020از (بار میلی 5فشاري این سامانه بارشی در شرق دریاي سیاه  که مرکزيطوريهدمایی سرد، زبانه پرفشار تقویت شده ب

 6و همچنین ناوه ارتفاعی در روي سواحل  افزایش پیدا کرد) بارمیلی 1018به  1010از (بار میلی 8و روي سواحل دریاي خزر ) بارمیلی

تشدید بارندگی در مناطق  ،دمامحسوس که پیامد آن کاهش  ،)11و 10هايشکل( افت ارتفاع داشت )دکامتر 546به  552از ( دکامتر

که طوريهب اتفاق افتادی استان قشدت بارش هم در نیمه شر .بوداستان  )متر 1100باالي  (بارش برف در ارتفاعاتو اي ساحلی و جلگه

بیشترین  .اعات کوالك برف ایجاد کرددر ارتف و )ویژه رودخانه تجن ساريهب(ها باعث آبگرفتگی معابرعمومی، باال آمدن آب رودخانه

متر بوده و بیشترین میلی 50، ساري 53، گلوگاه بابل 61، بورخانی لفور 73، دارابکال ساري 103درود باران از بازیارخیل میانبارش 

و  ثبت شدمترسانتی 25دلیر چالوس و بطاهرکال بلده و شورآب سوادکوه  ،27،کیاسر37، آالشت 40بارش برف از ارضت بهشهر 

  .کیلومتر بر ساعت گزارش کردند 54و  76بیشترین سرعت باد را نیز رینه الریجان با 
  



 مازندراناداره کل هواشناسی استان 
 

١٥ 
 

  1400-11شماره بولتن 

 1400ماه بهمن

  1400 بهمندریایی استان مازندران در  سینوپتیکیتحلیل ) ب

  .بود هشدار زرد  4هر صادر شد که 1400ماه هشدار دریایی در بهمن 4در مجموع تعداد 

  1400بهمن  9تا   7براي  بازه زمانی  منبه  6 تاریخ صدور هشدار -سطح زردهشدار 

، با استقرار سامانه پرفشار بر روي دریاي خزر همچنین عبور موج از تراز میانی جو شاهد افزایش ابر، وزش باد 9و 8هاي مطابق با شکل

  .شدید، بارندگی و افزایش موج بودیم

  : برابر با) بهمن 9شنبه  ظهربعدازتا  همنب 7شنبه  بعدازظهر پنج(بینی شده  سرعت وزش باد پیشارتفاع موج و  

  ).پا 3/8معادل (متر 5/2بیشینه ارتفاع موج تا 

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

ي هواشناسی  ت شده توسط بویههمچنین سرعت وزش باد ثب) قابل مالحظه و بیشینه(دهنده مقدار واقعی ارتفاع موج ، نشان2نمودار

متر همچنین  5/3 متر، ارتفاع موج بیشینه 2/2هاي بویه، مقدار ارتفاع موج قابل مالحظه بر اساس اطالعات داده. باشدمی نوشهر

  .متربرثانیه ثبت شد 0/13بیشترین سرعت وزش باد 
  

  1400بهمن 18تا   16براي  بازه زمانی  بهمن 14تاریخ صدور هشدار - هشدار سطح زرد

بر روي دریاي خزر و عبور موج ناپایدار از تراز میانی جو ) جابجایی این دو سامانه(، با استقرار سامانه پرفشار11و 10هاي شکلمطابق با 

  .شاهد افزایش ابر، وزش باد نسبتاً شدید، بارندگی و افزایش موج بودیم

  :برابر با) بهمن18 بهمن تا ظهر دوشنبه16نبه از اوایل وقت ش( بینی شده ارتفاع موج و سرعت وزش باد پیش 

  ).پا 6/10معادل (متر 2/3بیشینه ارتفاع موج تا 

  .)کیلومتربرساعت 0/65معادل (متربرثانیه  0/18سرعت وزش باد نزدیک ساحل و دور از ساحل تا 

ي هواشناسی  اد ثبت شده توسط بویههمچنین سرعت وزش ب) قابل مالحظه و بیشینه(دهنده مقدار واقعی ارتفاع موج ، نشان3نمودار

متر همچنین بیشترین  4/3متر، ارتفاع موج بیشینه 2/2هاي بویه، مقدار ارتفاع موج قابل مالحظه بر اساس اطالعات داده. باشدنوشهر می

  .متربرثانیه ثبت شد 0/12سرعت وزش باد 
  

  1400  بهمن 23تا   نبهم 21براي بازه زمانی  بهمن 20تاریخ صدور هشدار  - هشدار سطح زرد

از تراز میانی جو  کم و بیش ناپایدارفشار بر روي دریاي خزر همچنین عبور موج  ، با اسقرار سامانه پر13و12هاي شکلمطابق با 

  .شاهد افزایش ابر، وزش باد شدید، بارندگی و افزایش موج بودیم

  :برابر با) بهمن 23من تا صبح شنبهبه 21بعدازظهر پنجشنبه(بینی شده ت وزش باد پیشارتفاع موج و سرع 

  ).پا 3/8معادل (متر 5/2بیشینه ارتفاع موج تا 

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

ي هواشناسی  توسط بویههمچنین سرعت وزش باد ثبت شده ) قابل مالحظه و بیشینه(دهنده مقدار واقعی ارتفاع موج ، نشان4نمودار

متر همچنین 9/2متر، ارتفاع موج بیشینه 7/1هاي بویه، مقدار ارتفاع موج قابل مالحظه اطالعات داده بر اساس. باشدنوشهر می

  .متربرثانیه ثبت شد 0/11بیشترین سرعت وزش باد 

  

  



 مازندراناداره کل هواشناسی استان 
 

١٦ 
 

  1400-11شماره بولتن 

 1400ماه بهمن

  

  1400 بهمن 26تا   24براي بازه زمانی   بهمن 23تاریخ صدور هشدار  - هشدار سطح زرد

ناپایدار از تراز میانی جو شاهد کم و بیش بر روي دریاي خزر و عبور موج  قوي با استقرار سامانه پرفشار ،15و14هاي شکلمطابق با 

  . افزایش ابر، وزش باد، بارندگی و افزایش موج بودیم

  :برابر با) همنب26بعدازظهر سه شنبهتا  بهمن24یکشنبهظهربعداز(بینی شده ارتفاع موج و سرعت وزش باد پیش

  )پا 3/8(متر 5/2ارتفاع موج قابل مالحظه تا 

  ).پا 9/9معادل (متر 0/3بیشینه ارتفاع موج تا 

  .)کیلومتربرساعت0/58معادل (متربرثانیه 0/16سرعت وزش باد نزدیک ساحل و دور از ساحل تا 

ي هواشناسی  سرعت وزش باد ثبت شده توسط بویه همچنین) قابل مالحظه و بیشینه(دهنده مقدار واقعی ارتفاع موج ، نشان5نمودار

همچنین  متر 6/3متر، ارتفاع موج بیشینه 2/2هاي بویه، مقدار ارتفاع موج قابل مالحظه اطالعات داده بر اساس. باشدنوشهر می

  .متربرثانیه ثبت شد0/11بیشترین سرعت وزش باد

  

 
  

  
  

  1400بهمن 8روز  UTC 12سطح زمین ساعت واقعینقشه  -8شکل

  

  

  

  

  



 مازندراناداره کل هواشناسی استان 
 

١٧ 
 

  1400-11شماره بولتن 

 1400ماه بهمن

  

  
  

  1400بهمن  8روز  UTC 12ساعتmb500واقعی سطح نقشه-9شکل

  

 

  
  

  1400 بهمن 17روز  UTC 12سطح زمین ساعت واقعینقشه  - 10شکل

  



 مازندراناداره کل هواشناسی استان 
 

١٨ 
 

  1400-11شماره بولتن 

 1400ماه بهمن

  

  
  

  1400بهمن 17روز  UTC 12ساعتmb500واقعی سطح نقشه- 11شکل

  

  

  
  

  1400 بهمن 23روز  UTC12نقشه واقعی سطح زمین ساعت  - 12شکل

  



 مازندراناداره کل هواشناسی استان 
 

١٩ 
 

  1400-11شماره بولتن 

 1400ماه بهمن

  
  

  1400 بهمن 23روز UTC12ساعتmb500نقشه واقعی سطح  - 13شکل
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  1400 بهمن 25 روز UTC12ساعتواقعی سطح زمین نقشه  - 14شکل

  

  

  

  

  

  

  



 مازندراناداره کل هواشناسی استان 
 

٢٠ 
 

  1400-11شماره بولتن 

 1400ماه بهمن

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  1400 بهمن 25 روز UTC12ساعت ساعتmb500نقشه واقعی سطح  - 15شکل

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  1400بهمن 10تا  7براي بازه زمانی )متربرثانیه(بادگاستی و سرعت وزش باد ،)متر(، بیشینه ارتفاع موج)متر(ارتفاع موج قابل مالحظه-2نمودار

  

  
  
  
  



 مازندراناداره کل هواشناسی استان 
 

٢١ 
 

  1400-11شماره بولتن 

 1400ماه بهمن

    

  
  

  1400بهمن 19تا 16براي بازه زمانی) متربرثانیه(، بادگاستی و سرعت وزش باد)متر(، بیشینه ارتفاع موج)متر(ارتفاع موج قابل مالحظه-3نمودار

  

  

  
  

  1400بهمن 24تا  21براي بازه زمانی) متربرثانیه(، بادگاستی و سرعت وزش باد)متر(، بیشینه ارتفاع موج)متر(موج قابل مالحظهارتفاع -4نمودار

  

  
  

  
  

  1400بهمن 27تا  24براي بازه زمانی) متربرثانیه(، بادگاستی و سرعت وزش باد)متر(، بیشینه ارتفاع موج)متر(ارتفاع موج قابل مالحظه-5نمودار

  

  



 مازندراناداره کل هواشناسی استان 
 

٢٢ 
 

  1400-11شماره بولتن 

 1400ماه بهمن

  

  1400ماه  بهمناستان طی  درو دریایی جوي  مخاطراتلیلی بر حت

  . صادر شد سطح زرد هشدار جوي دو، 1400ماه  بهمندر  :مخاطرات جوي) الف

در سطح استان  ش باران و برف در ارتفاعات غرب استان و سپسبار ابتدا ،1400ماهبهمن 8تا  7، از زردهشدار سطح اولین  با صدور

بگرفتگی معابر در برخی مناطق غربی و شرقی ، آشدید وزش باد نسبتاً ،سلسیوسدرجه  10تا  5کاهش دماي آن  پیامدکه گسترده شد

 ازبیشترین بارش برف و  مترمیلی  52، نوشهر و دونا علیا محور کندوان 52درود با بازیارخیل میان ازباران بارش و بیشترین بود استان 

 58،کجور61هاي بلده با بیشترین سرعت باد را ایستگاهشد همچنین گزارش  مترسانتی 26علیا و دونا  27، تمل رامسر38ارضت بهشهر

  .کیلومتر بر ساعت ثبت نمودند 54وکیاسر

کل استان تحت تأثیر سامانه بارشی قرار گرفت که پیامد آن کاهش  ،1400ماهبهمن 17تا 16، از زردهشدار سطح دومین با صدور 

که بارش برف تا ارتفاع طورياي و بارش برف در ارتفاعات استان بود بهگی در مناطق ساحلی و جلگهمحسوس دما، تشدید بارند

آبگرفتگی معابرعمومی، باال  موجبکه طوريی استان بود بهقمتر از ارتفاع سطح دریاي آزاد نشست، شدت بارش هم در نیمه شر1100

- باران از بازیارخیل میانبارش  بیشترین .ارتفاعات کوالك برف ایجاد کرددر  و )ویژه رودخانه تجن ساريهب(ها آمدن آب رودخانه

، 40متر بوده و بیشترین بارش برف از ارضت بهشهرمیلی 50، ساري53، گلوگاه بابل 61، بورخانی لفور 73، دارابکال ساري 103درود 

و بیشترین سرعت باد را نیز رینه الریجان  ترثبت شدمسانتی 25دلیر چالوس و بطاهرکال بلده و شورآب سوادکوه  ،27،کیاسر37آالشت 

  .کیلومتر بر ساعت گزارش کردند 54و  76با 

  .صادر شد 1400ماهبهمندر  زردسطح  هشدار دریایی 4تعداد  :مخاطرات دریایی) ب

صادر شد که پیامد آن  دزرهشدار سطح  1400ماه  بهمن 26تا 24بهمن و  23تا 21، بهمن 18تا 16 ،بهمن 9تا  7زمانیهاي براي بازه

   .دریا بوده است شدن جامو، بارندگی و نسبتاً شدید افزایش ابر، وزش باد

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 مازندراناداره کل هواشناسی استان 
 

٢٣ 
 

  1400-11شماره بولتن 

 1400ماه بهمن

 1400ماه  بهمن طیاستان  ديگزارشی از فعالیت هاي توسعه هواشناسی کاربر

  

  تهک کشاورزي -الف

هاي هـواشنـاسـی  و بولتن توصیه برگزار شد )هفته روزهاي یکشنبه و چهارشنبه هر(کشاورزي  سکاشن هواشناسیدیجلسات  -1

هاي  اینترنت، اینترانت، ایمیل، شبکه( و به موقع براي کاربران نهایی بخش کشاورزي در سطوح مختلف از طریقصادر شد کشاورزي 

  .ارسال شد )مجازي

توصیه  3هاي بازدارنده طیترین توصیهمهم که صادر شدشاورزي طی روزهاي یکشنبه و چهارشنبه کتوصیه  9تعداد ، 1400بهمندر  -2

  .ه استدش ها و مزارعباغبه  ارتموجب کاهش خس و بوده

شامل جداول تبخیر، ساعت آفتابی، بارندگی، دما و سایر پارامترهاي هواشناسی، تحلیل گلباد  استان یمیاقل تیماهه از وضعسه  لیتحل -3

بارش، تحلیل بارش از شروع سال  بنديماهه، پهنه سهبینی فصلی ماهانه و یل پیشها، تحلیل خشکسالی کشاورزي استان، تحلایستگاه

  .هاي هواشناسی استان، انجام شدتگاهبر اساس ایس يکشاورز یدر ارتباط با هواشناس ديهاي کاربرزراعی تا کنون و سایر تحلیل

 تهک تارنماي سامانه هواشناسی، اداره کل ايتارنم( مجازي فضاي در کشاورزي هواشناسی هشدارهاي و توصیه بینی،پیش -4

  .اري شدذبارگ )تلگرام هواشناسی، واتساپ، سازمان

 باغدارانروز آینده ویژه  10پیش بینی مخاطره براي ( 134، سامانه استان سیماي و صدا در کشاورزي هواشناسی هايتوصیه -5

  .ارائه شد )وزارعین

  .گزار شدبر صورت هفتگیهب جلسات مرتبط با تهک -6

در حال  هواشناسی کشور سازمان از سوي ابالغیمطابق با برنامه  1400سال  چهارم هسه ماهتهک کشاورزي مربوط به  برنامه عملیاتی -7

  .می باشداجرا 

  

  تهک دریایی - ب

توجه به نیازهاي احصاء اداره هواشناسی دریایی در راستاي بهبود کیفیت و کمیت ارائه خدمات به کاربران در چارچوب برنامه تهک با 

  .نمایدها میاقدام به صدور خدمات پیش بینی و توصیه... ، حمل و نقل دریایی و ديشده از کاربران شناسایی شده در بخش صیا

که به شد صادر 23/11/1400، 20/11/1400، 14/11/1400 ،6/11/1400هايدر تاریخ سطح زرد هشدار 4 تعداد 1400ماهبهمندر 

این بولتن ها روزانه از طریق تارنماي هواشناسی استان، دورنگار به . هاي الزم انجام شدهاي مختلف توصیهکاربران بخش تناسب براي

  .در اختیار کاربران قرار می گیرد mciها و ، صدا و سیما، خبرگزاري134مقصد، شبکه هاي مجازي، تلفن  15
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  1400-11شماره بولتن 

 1400ماه بهمن

  هاپیوست

  

 گلبادمعرفی 

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

هایی که براي شاخص باد انجام شده بانیدیدنی وقوع باد، تعداد امنظور از فراو. جهت بادو  فراوانی وقوع باد، سرعت باد: دهدنمایش می

جهت باد، جریان و شود باشد که با نات یا متر بر ثانیه سنجیده میشانگر میزان جریان هوا میسرعت باد ن. و باد به وقوع پیوسته است

دایره وسط این . باشدساختار کلی گلباد به شکل گل باز شده می. باشددهد که یکی از جهات اصلی و فرعی میغالب باد را نشان می

ها، نشانگر سرعت باد و خامت گلض. ها نیز نمایشگر سرعت و جهت باد استدهد گلگلباد میزان باد آرام در یک منطقه را نمایش می

- افزاري تهیه میبه دو روش دستی و نرم وگردند نه ترسیم مییانه یا ماهیاگلباد به صورت سال. ها نشانگر تعداد وقوع باد استطول گل

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

ها بر حسب این میزان قطر دایره و طول و ضخامت گل .شودا نسبت به کل گرفته میهباد محاسبه شده و سپس درصد هر یک از شاخص

افزار ویژه تهیه شده و وارد نرم Excelافزاري باید آمار و اطالعات در یک فایلبراي ترسیم گلباد به روش نرم. ددگردرصد ترسیم می

هاي هم نمودارهاي به دست آمده از دایره. است WR-plotافزار افزار مورد استفاده در ترسیم گلباد نرمنرم ترینعمده. شودگلباد

هاي باد بر  سمت. شود متر بر ثانیه نوشته می 5/0اند که در دایره مرکزي آن درصد فراوانی وزش بادهاي کمتر از مرکزي تشکیل شده

غربی نمایش داده  و شمال یغربی، غرب ، جنوب شرقی، جنوب شرقی، شرقی، جنوب ها غالباً در هشت سمت شمال، شمالروي دایره

آنگاه فراوانی هر گستره سرعت باد . شوندمی ديبنگروه دسته 8هاي باد نیز بر اساس روش سازمان هواشناسی جهانی به سرعت. شود می

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

فسیر یک ت. رصد را نشان خواهد داد، و این به این معناست که تعداد کل بادها لحاظ شده استدآرامه نیز به آن افزوده شود، حاصل صد

ز کاربردهاي ا .شونددشوار است زیرا اثرات محلی باعث تغییرات مهمی در جریانات هوا می) گرافیتوپو(گلباد بدون نقشه برجستگی 

هاي ورزشی و غیره، عدم استقرار صنایع آالینده در ها، زمینهاي شهري، طراحی باند فرودگاهطراحیآمایش سرزمین، توان به گلباد می

  .سنجی براي استفاده از انرژي باد اشاره کردبز، و امکانیابی جهت گسترش فضاي سجهت باد غالب منطقه، مکان
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  1400-11شماره بولتن 

 1400ماه بهمن

  

  و تشکر ردیتق

  

بحران به سبب تهیه  ریتدیو تشکر نویسندگان این اثر از همکاران مرکز ملی خشکسالی و م ردیمراتب تق به این وسیله -1

ولید در مقیاس کشوري و انجام برش استانی تاز جداول، نمودارها و نقشه هاي مورد استفاده در این بولتن که پس از  ديتعدا

 . اختیار این اداره کل قرارگرفته است ابراز گردد در

که  ) بینیبانی، فنی، فناوري اطالعات و پیشدیدهمکاران پرتالش (استانی  نویسندگان این بولتن همچنین از تمامی همکاران -2

 . نمایندمی دیرو تق پاسگزاريآن نقش داشتند سبه نحوي در تهیه اطالعات الزم براي تدوین 

  

  :همکاري داشته اندتهیه این شماره ماهنامه که در  همکارانیاسامی 

  )ویراستار( احمد اسدي تلوکی-1

  )و خشکسالی باد ،، دمابارش تحلیل(محمد علی ملکی-2

  )تحلیل سینوپتیکی جوي(اصغربسطامی-3

  )تحلیل سینوپتیکی جوي(سعید غالمپورراد -4

 )تحلیل سینوپتیکی دریایی(میرکالیی یدياسحاق حم -5

 
 
 
 
 


