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  1400- 7شماره بولتن 

 1400ماه رمه

  چکیده
  

از مدت مشابه بلندمدت بوده  کمتر درصد 27 ، حدود1400 مهرماهدهد که بارش هاي توزیع بارش استان مازندران نشان میبررسی

و  33 ،41، 50، 52 ،53به ترتیب با  و نکا نور چالوس،، رامسر، کالردشت، نوشهرهاي بارش مربوط به شهرستان کاهشبیشترین . است

 8 حدود ،1400 مردادمیانگین بارش  .بوده استافزایش درصد  4/4با قائمشهر  مربوط به شهرستان افزایشو بیشترین  کاهش درصد 31

کاهش بارش عمدتاً مربوط به غرب در این ماه . است بوده )درصد 11( از مقدار بارش بلندمدتکمتر که  بوده درصـد بارش سال آبی

  . است استان رخ داده استان و بخشی از شرق

 .داشته است کاهشدرجه سلسیوس  6/0سبت به مدت مشابه بلندمدت که ندرجه سلسیوس بوده  9/15میانگین دماي هواي مرداد ماه استان، 

. درجه سلسیوس نسبت به بلندمدت افزایش داشته است 8/0و  7/0به ترتیب  سوادکوهو  شمالی سوادکوه متوسط دماي هوا در شهرستان

  . درجه سلسیوس تعلق داشته است -4/0و  6/36با و بلده  کیاسربه ترتیب به  ،1400ماه دماي مطلق مردادو کمینه یشینه ب

تعلق داشته است، این فراسنج در مدت رامسر ايساحلی و جلگه متر بر ثانیه بوده که به ایستگاه 23، 1400بیشینه سرعت باد در مرداد

 قراخیلاي به بیشترین فراوانی باد غالب، در مناطق ساحلی و جلگه. متر بر ثانیه تعلق داشته است 40با  ت نازدشمشابه دوره آماري نیز به 

   .درصد تعلق داشت 57درصد و در مناطق کوهستانی استان به کجور با  62با 

و  دهد، نوار ساحلینشان می 1400ماهه منتهی به مهر 3، دوره SPEIبندي خشکسالی هواشناسی در سطح استان بر اساس شاخصپهنه

بوده که غالب آن تحت تأثیرخشکسالی هاي مناطق نیمه شرقی و ارتفاعات غرب استان  غرب، دامنه و کوهپایهتا  شرقاي  جلگه

ضغیف تا شدید و در بقیه بند و کوهستان شهرستان نور از درجه ترسالی و بخشی از میان. تا بسیار شدید بوده استخشکسالی متوسط 

   .اطق در محدوده نرمال بوده استمن

مربوط به سامانه سرد بارشی ) سطح زرد(صادر شد،که هشدار اول ) سطح نارنجی2سطح زرد و  1(، سه هشدار جوي1400در مهر ماه 

 صادر شد  که موجب آبگرفتگی و) سطح نارنجی(بوده که شدت آن در شرق استان بود و با تشدید فعالیت سامانه بارشی هشدار دوم 

مهر ادامه داشت  15تا 14سامانه سرد بارشی دوم که از  .درجه اي دما و وزش باد نسبتاً شدید در برخی از شهرهاي استان شد 10کاهش 

ها به صورت پراکنده گزارش شد، مهر، سامانه بارشی تضعیف و بارش 15موجب بارندگی در سطح استان شد که از روز پنجشنبه 

مهر در استان ادامه داشت موجب بارندگی به ویژه در مناطق مرکزي و  29تا  28سرد و بارشی بود که از  هشدار سوم مربوط به سامانه

  .متر همراه با بارش برف بود 2000غرب استان شد و در ارتفاعات باالي 

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

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  8کشاورزي در سطوح مختلف، به موقع ارسال شد، تعداد 

هاي بینی فصلی بر اساس ایستگاههاي اقلیمی، هواشناسی کشاورزي و همچنین پیشاست، انواع تحلیلکشاورزي جلوگیري کرده 

 2هشدار سطح نارنجی و  4طی این مدت در بخش تهک دریایی، . هواشناسی استان انجام شده و در اختیار کاربران قرار گرفته است

  .د صادر شده استهشدار سطح زرد مبنی بر افزایش ارتفاع موج و سرعت وزش با
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  1400- 7شماره بولتن 

 1400ماه رمه

  1400 ماه مهربارش استان در  تحلیلی بر وضعیت
  

  30/07/1400تا  01/07/1400ها در بازه زمانی شهرستانو اطالعات بارش استان مازندران  -1جدول

  
 

 ،)مترمیلی 1/72( 1399سال  مهرمقایسه با  است که دربوده متر میلی 1/52، )1جدول(ماه استان مازندران مهر مجموع بارش دریافتی

ماه سال مهرمقایسه بارش  مچنینه. شتدا کاهش درصد 27،) مترمیلی 4/71(بلندمدتمشابه مدت نسبت به  و کاهشدرصد  7/27

هاي استان مازندران، در بقیه شهرستانقائمشهر  دهد، به جز شهرستانهاي استان نسبت به مدت مشابه بلندمدت نشان میجاري شهرستان

به  و نکا نور ،چالوس، رامسر، کالردشت، نوشهرهاي بارش مربوط به شهرستان کاهشداشته است که بیشترین کاهش  میزان بارش

 افزایشدرصد  4/4با قائمشهر  مربوط به شهرستان افزایشو بیشترین  کاهش درصد 9/30و  8/32 ،1/41، 9/49، 7/51 ،0/53ترتیب با 

  .بوده است
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  1400- 7شماره بولتن 

 1400ماه رمه

 ن درصد تأمین بارش سال آبی استا

  
  

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

  

از کمتر که  )ستون آبی(بوده درصـد بارش سال آبی 1/8، )1نمودار( 1400ماه سالمهردرصد تأمین بارش سال آبی منتهی به میانگین 

هاي شهرستانسهم بارش ). ستون سبز(استدرصد  1/11بلندمدت استان،  مدت مشابهبارش میانگین  ،است مقدار بارش بلندمدت بوده

و بیشتـریـن است از میانگین بلندمدت خود بوده کمتر  ها در بقیه شهرستان ،قائمشهرماه سال جاري به جز شهرستان مهر تا پایان استان

  .شودمشاهده می نکا و نورچالوس، ، رامسر ،کالردشت، نوشهرهاي ، در شهرستانمقادیر نرمالکاهش نسبت به 
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  1400- 7شماره بولتن 

 1400ماه رمه

  مجموع بارش استان  ديبنپهنه

  

 
  

  استان مازندران 1400ماه مهربارش تجمعی بندي پهنه -1شکل

  

هاي رامسر، تنکابن، شهرستانساحل ، که بیشترین میزان بارش تجمعی در )1شکل(دهد ماه استان مازندران نشان میمهربارش تجمعی 

قائمشهر،  هايبند شهرستان نور، مرز شهرستانبابلسر، بندرامیرآباد و مناطق میان فریدونکنار، محمودآباد، چالوس، نور، باد،آعباس

 متر وکمترین میزان بارش هم مربوط بهمیلی 200تا  105بیش از  شمالی و قسمت کوچکی از مناطق کوهستانی آملسوادکوه سوادکوه و

بند تا ارتفاعات شهرستان آمل تا چالوس و مناطق میان ، ارتفاعات شهرستان ساري و سوادکوه،قی استانهاي شرشهرستانارتفاعات 

  .متر اتفاق افتادمیلی 20تا 2بین ارتفاعات رامسر 
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  1400- 7شماره بولتن 

 1400ماه رمه

  1400ماه  مهراستان در  دمايتحلیلی بر وضعیت 
  

  )برحسب درجه سلسیوس(ار بلندمدت و مقایسه با مقد 1400ماه مهرمتغیرهاي سه گانه دما در اطالعات  -2جدول

 
  

درجه  6/0سبت به مدت مشابه بلندمدت درجه سلسیوس بوده که ن 9/15 ،)2جدول(1400ماه مهرمازندران در  میانگین دماي هواي استان

ادکوه و هاي سوبه جز شهرستان هاي استان مازندران همه شهرستاندر طی این مدت میانگین دماي هوا . داشته است کاهشسلسیوس 

و سوادکوه  هايمربوط به شهرستان میانگین دما نسبت به مشابه بلندمدت و افزایشبوده خود  میانگین بلندمدتاز  کمتر ،سوادکوه شمالی

 6/20و  3/11دماي کمینه و بیشینه هواي مازندران به ترتیب  میانگین .درجه سلسیوس بوده است 8/0و  7/0 با به ترتیبشمالی سوادکوه 

 هوا دمايکمینه  میانگینکمترین مقدار . داشته است کاهشدرجه سلسیوس  8/0و  3/0سلسیوس بوده که نسبت به بلندمدت درجه 

 کاهش درجه سلسیوس 2/1و  7/0 به ترتیب با درجه سلسیوس که نسبت به دوره آماري 6/7با  نور هاي کالردشت ومربوط به شهرستان
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  1400- 7شماره بولتن 

 1400ماه رمه

 درجه سلسیوس که نسبت به دوره آماري 8/24 با قائمشهرمربوط به شهرستان  هوا دمايیشینه ب میانگین، همچنین بیشترین مقدار داشت

  .داشته است کاهشدرجه سلسیوس  8/0

 
 

 استان و مقایسه با بلندمدت ديدماهاي ح

  

  )درجه سلسیوس( ماهمهردماي بیشینه مطلق  -3جدول
  

  

  بلندمدت  1399سال   1400سال 

6/36  

  کیاسر

02/07/1400  

4/32  

  گلوگاه

02/07/1399  

0/41  

  گلوگاه

16/07/1394  

  

  

  )درجه سلسیوس(ماهمهرمطلق  کمینهدماي  -4جدول
  

  

  بلندمدت  1399سال   1400سال 

4/0 -  

  بلده

30/07/1400  

0/0  

  سیاه بیشه

   20/07/1399و21 

8/1 -  

  بلده

26/07/1396  

  

درجه  0/41وس تعلق داشته که نسبت به مشابه بلندمدت با درجه سلسی 6/36با  کیاسر، به )3جدول( 1400ماه مهربیشینه دماي مطلق 

 درجه -4/0 به بلده با) 4جدول( مطلق دماي کمینهطی این مدت . درجه سلسیوس کاهش داشته است 3/7 ثبت شد، گلوگاهسلسیوس در 

درجه سلسیوس  4/1 ،بود ثبت شده بلدهدرجه سلسیوس در  -8/1که نسبت به مدت مشابه بلندمدت با  طوري تعلق داشته به سلسیوس

  .افزایش داشته است
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  1400- 7شماره بولتن 

 1400ماه رمه

 مازندران استانهاي شهرستانمیانگین دماي  ديبنپهنه
  

  
  

  استان مازندران برحسب درجه سلسیوس  1400ماه مهردماي میانگین بندي پهنه -2شکل

  

 نیمه شرقی ايجلگهو دماي هوا در مناطق ساحلی  دهد میانگین، نشان می)2شکل(استان مازندران  1400ماه  مهربندي دماي میانگین پهنه

هاي سوادکوه، شهرستانارتفاعات بخشی از درجه سلسیوس،  25تا  20در محدوده تا مرکز استان و بخشی از ساحل شهرستان تنکابن 

در محدوده  ، آمل وهاي بابلقسمت کوچکی از ارتفاعات شهرستان درجه سلسیوس، 10تا  5بابل، آمل، نور، کالردشت و تنکابن بین 

  .بوده است درجه سلسیوس 20تا  10که غالب استان را شامل می شود بین  و در بقیه مناطق استاندرجه سلسیوس  5تا   0قله دماوند بین 
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  1400- 7شماره بولتن 

 1400ماه رمه

 استان نسبت به بلندمدتهاي شهرستاناختالف میانگین دماي  ديپهنه بن

  

  
  

  استان مازندران با بلندمدت برحسب درجه سلسیوس  1400 ماه مهراختالف دماي میانگین  بنديپهنه -3شکل

  

 5/4تا  5/2سوادکوه،   شهرستان دهد، نشان می)3شکل( نسبت به بلندمدتاستان مازندران  1400ماه مهربندي اختالف دماي میانگین پهنه

درجه  5/2تا  5/0در محدوده لی هاي تنکابن، چالوس، نوشهر، نور، سوادکوه، سوادکوه شماارتفاعات شهرستان درجه سلسیوس،

سلسیوس  درجه -5/2تا  5/0در سایر مناطق در محدوده  و درجه سلسیوس  -5/4تا  -5/2در محدوده  در ارتفاعات شرقی سلسیوس،

  .کاهش داشته است
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  1400- 7شماره بولتن 

 1400ماه رمه

  1400ماه  مهر طیاستان وقوع باد در تحلیلی بر 

  

  هاي سینوپتیک استان مازندرانهایستگا 1400ماه مهروضعیت سمت و سرعت باد در  -5جدول
  

  نام ایستگاه

  باد بیشینه   باد غالب

  سمت

  )جهت(

  وقوع  درصد

  در ماه

 سمت

  )درجه(

  سرعت

 )m/s(  

 23 330 33  شمالی رامسر

 13 270 27  شمالی نوشهر

 19 300 18  غربیشمال ایزدشهر

 20 300 42  شمالی آمل 

 16 250 57  شمالی بابلسر

 15 360 62  شمالی قراخیل

 12 300 57  شمالی ساري

 13 260 23  جنوبی دشت ناز

 17 270 33  شمالی بندر امیرآباد

 22 280 33  شمالی گلوگاه

 09 350 37  شمالی سیاه بیشه 

 15 020 57  شمالی کجور

 15 210 27  شمالی بلده

 19 330 28  شمالی آالشت

 10 360 37  غربیشمال پل سفید

 14 260 33  غربیجنوب کیاسر

  

انیه بوده کـه بـه   ثمتر بر  23،  )5جدول( 1400مهراستان، بیشینه سرعت باد در  دیديایستگاه هواشناسی هم 16هاي ثبت شده  براساس داده

در  همچنـین متـر بـر ثانیـه و     18بـا   کجـور ، به 1399در مدت مشابه سال  فراسنجتعلق داشته است این  )ايساحلی و جلگه ایستگاه(رامسر

هـاي   نسبت به بلندمـدت در همـه ایسـتگاه    1400 مهربیشینه سرعت باد  نوسان. است تعلق داشتهمتر بر ثانیه  40با  دشت نازبه  اريدوره آم

   .کاهش داشتبه جز گلوگاه،  استان

  

  

  

  



 مازندراناداره کل هواشناسی استان 
 

١٠ 
 

  1400- 7شماره بولتن 

 1400ماه رمه

 مازندراناستان  سینوپتیکهاي گلباد ایستگاه  

  

  
  

  1400 مهر -مسرهاي ساري، آمل، فرودگاهی دشت ناز و راگلباد ایستگاه – 4شکل

  

-ساحلی و جلگههاي ایستگاه( و دشت ناز به جز ایزدشهر )5و  4هايشکل( هاي سینوپتیک استان مازندران، در ایستگاه1400ماه مهرطی 

بـه   ايبیشترین فراوانی باد غالب، در مناطق ساحلی و جلگـه . باد غالب، شمالی بوده است) کوهستانیهاي ایستگاه(کیاسرو سفیدپلو  )اي

   .تعلق داشتدرصد  57درصد و در مناطق کوهستانی استان به کجور با  62با  قراخیل
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  1400- 7شماره بولتن 

 1400ماه رمه

 هاي سینوپتیک استان مازندرانادامه گلباد ایستگاه

  

  
 

  

  

  بیشه،آالشت، سیاه، بندرامیرآباد،گلوگاهبلده کیاسر، بابلسر، قراخیل،کجور،ایزدشهر، نوشهر، سفید،پلهاي ستگاهیا گلباد – 5شکل
 

 1400 مهر
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١٢ 
 

  1400- 7شماره بولتن 

 1400ماه رمه

 

  1400ماه  مهر در استان خشکسالیتحلیلی بر وضعیت 

  

  
  

  1400مهردوره سه ماهه تا پایان   SPEIخشکسالی هواشناسی در سطح استان بر اساس شاخص بنديپهنه – 6شکل

  

دهد، نوار مینشان ) 6شکل( 1400ماهه منتهی به مهر 3، دوره SPEIبندي خشکسالی هواشناسی در سطح استان بر اساس شاخصپهنه

-هاياي شهرستاناز مناطق جلگه از ساحل شهرستان هاي نور، نوشهر و رامسر، بخشی ، قسمتیبابلسرساحلی شرق تا ساحل شهرستان 

تحت تأثیرخشکسالی  تا رامسر قسمتی از ارتفاعات شهرستان چالوس، ساريو  هاي میان درودبند شهرستانگلوگاه، بهشهر، ساحل تا میان

هاي قائمشهر، اي شهرستانگلوگاه تا ساري، مناطق جلگههاي ها و کوهپایه شهرستانقسمتی از دامنه .سیار شدید بوده استتا ب شدید

سوادکوه شمالی و  ،هاي سوادکوهآباد و تنکابن، قسمتی از شهرستانبابل، آمل، نور، نوشهر، مناطق وسیعی از شهرستان چالوس، عباس

هاي قائمشهر، اي شهرستانجلگه و بخشی از مناطق تا متوسط خشکسالی خفیف تحت تأثیر محمودآباد ر،هاي فریدونکناشهرستان ساحل

بند و کوهستان شهرستان نور از درجه ترسالی میانهاي سوادکوه، بابل و نور از درجه خشکسالی ضعیف و بخشی از ارتفاعات شهرستان

   .ه استبود و در بقیه مناطق در محدوده نرمالتا شدید  یفعض
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١٣ 
 

  1400- 7شماره بولتن 

 1400ماه رمه

 1400ماه  مهرتحلیل سینوپتیکی استان در 
  

  1400ماه  مهروضعیت جوي استان مازندران در  یسینوپتیکتحلیل ) الف
  

 .بررسی شده است تحلیل سینوپتیکی بر اساس سامانه بارشی در بازه زمانی

  : 1400مهر  4و  3سامانه بارشی  -1

  .بارندگی، کاهش دما و وزش باد شدید صادر شد ه باهمرابراي هفته اول مهر یک هشدار زرد و نارنجی 

نسبت به گیري جریانات جنوبی در ارتفاعات استان شاهد افزایش محسوس دما بودیم که بیشینه دما  با توجه به شکلاولین روز مهرماه 

بیشینه دماي هوا  که طوري  به .بت شدمقدار بیشتري ثدر اولین روزهاي فصل پاییز و مهرماه  استان در بیشتر مناطق ارتفاعاتدوره آماري 

جدیدي در  عددسابقه بود و  درجه رسید که این دما در این زمان از سال بی 30 هو بلد 32بیشه  ، کجور و سیاه33ت ، آالش37در کیاسر به 

 .سال گذشته ثبت شد 20تا  15دوره آماري مهرماه طی 

بر روي سواحل دریاي خزر که مرکز آن در ) باريمیلی 1008فشار خط هم(مین تدریج با نفوذ زبانه پرفشار سطح زمهر به 3بعدازظهر

- باري بوده است باعث تزریق رطوبت و ابرناکی از دریا به خشکی شده و در تراز میانی جو با مرکز کممیلی 1018شمال دریاي سیاه 

کشور در جریان سوي فرارفت دمایی نسبتاً مناسب و کرد و سواحل شمالی درجه همراهی می -20متر و مرکز بسته دماي  5520ارتفاع 

که پیامد آن در  فرارفت دمایی سرد شرایط را براي بارندگی فراهم کرد باريمیلی 850همچنین در تراز  ،فرارفت تاوایی مثبت همراه بود

که داخل شهر ساري طوريافتاد بهکاهش دما و وزش باد شدید بود و شدت بارش در مناطق شرقی استان اتفاق  مهر با بارندگی، 4صبح 

اي را در ارتفاعات استان داشتیم و بیشترین شدت درجه 12تا  2ضمن اینکه از نظر دمایی هم کاهش . باعث آبگرفتگی معابر عمومی شد

  .کیلومتر بر ساعت بود 68، کجور، بلده و آالشت 72، رامسر 76باد گزارش شده از ایزدشهر 

باري فشار روي سواحل دریاي میلی 10و افزایش ) باريمیلی 1025به  1018از (مرکز فشاري در دریاي سیاه مهر با تقویت  4بعدازظهر 

تر شده و ارتفاع خزر نسبت به روز قبل و همچنین با فرارفت دمایی سرد و ریزش هواي سرد، مرکز ناوه در تراز میانی جو عمیق

پیدا کرده و ضمن همراهی پرفشار سطح زمین با ناوه ارتفاعی تراز میانی جو، ) ترم 5480به 5520از (متر  40ژئوپتانسیلی به انداره 

، سوخته سرا سوادکوه 65درود بازیارخیل میان( یافت و بیشترین بارندگی از مناطق مرکزي و شرقی استان شدتبارندگی در سطح استان 

اي و در ارتفاعات درجه 7تا  2اي کاهش دماي ساحلی و جلگه از نظر دمایی هم در مناطق .شدگزارش )مترمیلی 35و بندر امیرآباد 

و  72، آمل 83ضمن اینکه بیشترین شدت سرعت باد در بعدازظهر یکشنبه در رامسر . داشتدرجه  12تا  6کاهش محسوس دماي 

  ).8و  7هاي شکل(کیلومتر بر ساعت رسید 68گلوگاه به 

 23ناز  و دشت 30، گلوگاه 39مهرماه مربوط به بندرامیرآباد  4و  3ه بارشی طی روزهاي مجموع بیشترین بارندگی از این سامان بنابراین

  .کیلومتر بر ساعت بوده است 72، آمل و گلوگاه 76، ایزدشهر 83متر بوده و بیشترین سرعت باد طی این مدت از رامسر میلی
  

  :مهر 15تا  14سامانه بارشی  -2

باري روي شمال دریاي خزر و روي سواحل مقدار میلی 1030با مرکز فشاري  مهر ماه 14از سامانه بارشی سرد و مرطوب شمالی که 

میلی باري روي جنوب دریاي خزر با شیو فشاري مناسب و روز چهارشنبه مرکز ناوه در شرق مدیترانه با مقدار ارتفاعی  1018فشاري 

درجه روي سواحل جنوبی دریاي  -15دمایی متر و خطوط هم 5760درجه و خطوط ارتفاعی  -20متر و مرکز دمایی  5680 ژئوپتانسیلی

از (باري نسبت به روز قبل میلی 7و افزایش فشاري ) باريمیلی 1035به  1030از(با تقویت مرکزي فشاري  مهرماه 15. خزر قرار داشت

چهارشنبه بعدازظهر با تقویت جریانات شمالی و ریزش هواي از . روي سواحل جنوبی دریاي خزر مستقر شد) باريمیلی 1025به  1018

متر بارندگی گزارش شد، میلی 30و بندرامیرآباد با  37، ایزدشهر 38سرد بارندگی در سطح استان گسترش پیدا کرد و شهرهاي نوشهر با 
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١٤ 
 

  1400- 7شماره بولتن 

 1400ماه رمه

متر رسید  5800به  5760متري، از  40ارتفاع  با افزایش مهر ماه 15اما بعدازظهر . شدت بارش مربوط به مناطق شرقی و مرکزي استان بود 

  .)10و 9هاي شکل(ها در سطح استان به صورت پراکنده گزارش شدکه بارش
  
  

  :مهر 29تا  28سامانه بارشی  - 3

  .هشدار نارنجی صادر شد بارندگی، کاهش دما و وزش باد شدیدمهر ماه همراه با  29تا  28این سامانه بارشی از براي 

باري واقع بود با زبانه فشاري با مقدار میلی 1025روي جنوب دریاي سیاه با مرکز فشاري  مهرماه 28 چهارشنبهی که از سامانه بارش

با تقویت زبانه  مهرماه 29و پنجشنبه ) مهرماه 28(باري روي سواحل جنوبی دریاي خزر قرار گرفت که چهارشنبه شب میلی 1018فشاري 

دمایی از و خطوط هم) متر 5720به  5740از ( متري  20و افت ارتفاعی ) باريمیلی 1028تا  1018از (باري میلی 10پرفشاري و با افزایش 

که بیشترین بارندگی طوريعالوه بر کاهش محسوس دما، بارندگی افزایش پیدا کرد به مهرماه 29متر رسید، روز  -20درجه به  -15

متر در صبح پنجشنبه بارش برف مشاهده شد و بیشترین  2000اینکه در ارتفاعات باالي مربوط به مناطق مرکزي و غربی استان بود، ضمن 

  .)12و 11هايشکل.(متر بودمیلی 92و نوشهر با  94، رامسر 125بارندگی مربوط به وزرا محله محمودآباد با 

  

  1400 مهردریایی استان مازندران در  سینوپتیکیتحلیل ) ب

  .بودهشدار نارنجی  4وهشدار زرد  2که  شدصادر  1400یی در مهرماههشدار دریا 6جموع تعداد در م

 1400 مهر 4تا  2براي بازه زمانی  مهر 1تاریخ صدور هشدار  -هشدار سطح نارنجی

باد، بارندگی و افزایش موج  با استقرار زبانه پرفشاربر روي دریاي خزر همچنین عبور موج از تراز میانی جو شاهد افزایش ابر، وزش

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

  :مهر 3مهر تا اواخر وقت شنبه  2اواخر وقت جمعه 

  ).پا 3/7معادل (متر 2/2و بیشینه ارتفاع موج تا ) پا 0/5معادل (متر5/1ارتفاع موج قابل مالحظه تا 

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

  :مهر 4مهر تا اواخر وقت یکشنبه  4صبح یکشنبه 

  ).پا 9/9معادل (متر 0/3و بیشینه ارتفاع موج تا ) پا 6/6معادل (متر  2.0ارتفاع موج قابل مالحظه تا 

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

ي  همچنین سرعت وزش باد ثبت شده توسط بویه) قابل مالحظه و بیشینه(دهنده مقدار واقعی ارتفاع موج نشان، 2نمودار شماره

متر همچنین  9/3متر، ارتفاع موج بیشینه  5/2هاي بویه، مقدار ارتفاع موج قابل مالحظه بر اساس اطالعات داده. باشدهواشناسی نوشهر می

  .شد متربرثانیه ثبت 19بیشترین سرعت وزش باد 

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

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

  :بینی شده برابر با سرعت وزش باد پیش

  ).پا 0/5معادل (متر5/1و بیشینه ارتفاع موج تا ) پا6/3معادل (متر 1/1ارتفاع موج قابل مالحظه تا 

  .)کیلومتربرساعت 43معادل (متربرثانیه 12سرعت وزش باد نزدیک ساحل و دور از ساحل تا 
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١٥ 
 

  1400- 7شماره بولتن 

 1400ماه رمه

 ي همچنین سرعت وزش باد ثبت شده توسط بویه) قابل مالحظه و بیشینه(دهنده مقدار واقعی ارتفاع موج نشان، 3نمودار شماره 

متر همچنین  3/2متر، ارتفاع موج بیشینه  4/1هاي بویه،مقدار ارتفاع موج قابل مالحظه بر اساس اطالعات داده. باشدهواشناسی نوشهر می

  .متربرثانیه ثبت شد7بیشترین سرعت وزش باد 
  

  1400 مهر11 تا 8 مهر براي بازه زمانی 8تاریخ صدور هشدار  -هشدار سطح نارنجی

نه پرفشار بر روي دریاي خزر و عبور موج کم و بیش ناپایداراز تراز میانی جو شاهد افزایش ابر، وزش باد، بارندگی و با استقرار ساما

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

  ).پا 3/7ادل مع(متر 2/2و بیشینه ارتفاع موج تا ) پا 0/5معادل (متر 5/1ارتفاع موج قابل مالحظه تا 

  .)کیلومتربرساعت 43معادل (متربرثانیه 12نزدیک ساحل و دور از ساحل تا  سرعت وزش باد

ي هواشناسی  همچنین سرعت وزش باد ثبت شده توسط بویه) قابل مالحظه و بیشینه(دهنده مقدار واقعی ارتفاع موج نشان 4 نمودار شماره

متر همچنین بیشترین  0/4متر، ارتفاع موج بیشینه  9/1یه، مقدار ارتفاع موج قابل مالحظه بر اساس اطالعات داده هاي بو. باشدنوشهر می

  .متربرثانیه ثبت شد 11سرعت وزش باد 
  

  1400مهر  16تا 12مهر  براي بازه زمانی 12تاریخ صدور هشدار  -هشدار سطح نارنجی

 .یانی جو شاهد افزایش ابر، وزش باد، بارندگی و افزایش موج بودیمبا استقرار سامانه پرفشار بر روي دریاي خزر و عبور موج از تراز م

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

  )رامسر، نوشهر و بابلسر(مناطق غربی و مرکزي

  ).پا 3/8معادل (متر 5/2و بیشینه ارتفاع موج تا ) پا 9/5معادل (متر 8/1ارتفاع موج قابل مالحظه تا 

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

ي  همچنین سرعت وزش باد ثبت شده توسط بویه) قابل مالحظه و بیشینه(دهنده مقدار واقعی ارتفاع موج نشان، 5نمودار شماره

متر  1/3متر، ارتفاع موج بیشینه  7/1ابل مالحظه بر اساس اطالعات داده هاي بویه، مقدار ارتفاع موج ق. باشدهواشناسی نوشهر می

  .متربرثانیه ثبت شد 14همچنین بیشترین سرعت وزش باد 
  

 1400 مهر 17تا  16مهر براي بازه زمانی  16تاریخ صدور هشدار  - هشدار سطح زرد

ابر، وزش باد، بارندگی و افزایش موج  با استقرار سامانه پرفشار بر روي دریاي خزر همچنین عبور موج از تراز میانی جو شاهد افزایش

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

  ).پا 9/5معادل (متر8/1و بیشینه ارتفاع موج تا ) پا0/4معادل (متر 2/1ارتفاع موج قابل مالحظه تا 

  .)ساعتکیلومتربر47معادل (متربرثانیه 13نزدیک ساحل و دور از ساحل تا  باد وزش سرعت

ي  همچنین سرعت وزش باد ثبت شده توسط بویه) قابل مالحظه و بیشینه(دهنده مقدار واقعی ارتفاع موج نشان، 6نمودار شماره

متر همچنین  7/1متر، ارتفاع موج بیشینه  3/1هاي بویه، مقدار ارتفاع موج قابل مالحظه بر اساس اطالعات داده. باشدهواشناسی نوشهر می

  .متربرثانیه ثبت شد 9ت وزش باد بیشترین سرع
  

  1400آبان 1 مهر تا 28مهر  براي بازه زمانی 26تاریخ صدور هشدار  -هشدار سطح نارنجی

 .با استقرار زبانه پرفشار بر روي دریاي خزر و عبور موج از تراز میانی جو شاهد افزایش ابر، وزش باد، بارندگی و افزایش موج بودیم

  :بینی شده برابر با باد پیشارتفاع موج و سرعت وزش 

  ).پا 9/9معادل (متر 0/3و بیشینه ارتفاع موج تا ) پا3/8معادل (متر 5/2ارتفاع موج قابل مالحظه تا 
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  1400- 7شماره بولتن 

 1400ماه رمه

  .)کیلومتربرساعت65معادل (متربرثانیه 18تا  و دور از ساحل )کیلومتربرساعت 47معادل(متربرثانیه 13ساحل نزدیک باد وزش سرعت

ي  همچنین سرعت وزش باد ثبت شده توسط بویه) قابل مالحظه و بیشینه(هنده مقدار واقعی ارتفاع موج دنشان ،7نمودار شماره

متر  9/2متر، ارتفاع موج بیشینه  0/2بر اساس اطالعات داده هاي بویه، مقدار ارتفاع موج قابل مالحظه . باشدهواشناسی نوشهر می

  .شدمتربرثانیه ثبت  13همچنین بیشترین سرعت وزش باد 

  

  
  1400مهر 4روز  UTC 12سطح زمین ساعت واقعینقشه  -7شکل

  

  
  1400مهر 4روز  UTC 12ساعتmb500واقعی سطح نقشه-8شکل

  



 مازندراناداره کل هواشناسی استان 
 

١٧ 
 

  1400- 7شماره بولتن 

 1400ماه رمه

  

  

  
  1400مهر 14روز  UTC 18سطح زمین ساعت واقعینقشه  -9شکل

  

  
  1400مهر 14روز  UTC 12ساعتmb500واقعی سطح نقشه- 10شکل

  

  

  

  



 مازندراناداره کل هواشناسی استان 
 

١٨ 
 

  1400- 7شماره بولتن 

 1400ماه رمه

  

  
  1400مهر 28روز  UTC12سطح زمین ساعت  نقشه واقعی - 11شکل

  

  

  
  1400مهر28روزUTC12ساعتmb500نقشه واقعی سطح  - 12شکل

  

  

  

  



 مازندراناداره کل هواشناسی استان 
 

١٩ 
 

  1400- 7شماره بولتن 

 1400ماه رمه

  
  1400 مهر 5تا  2براي بازه زمانی) متربرثانیه(، بادگاستی و سرعت وزش باد)متر(، بیشینه ارتفاع موج)متر(ارتفاع موج قابل مالحظه -2نمودار

  
  1400مهر 9 تا 6براي بازه زمانی )متربرثانیه(بادگاستی و سرعت وزش باد ،)متر(، بیشینه ارتفاع موج)متر(حظهارتفاع موج قابل مال-3نمودار

  

  
  1400مهر 11 تا 8براي بازه زمانی )متربرثانیه(باد گاستی و سرعت وزش باد ،)متر(، بیشینه ارتفاع موج)متر(ارتفاع موج قابل مالحظه-4نمودار

  



 مازندراناداره کل هواشناسی استان 
 

٢٠ 
 

  1400- 7شماره بولتن 

 1400ماه رمه

  
  1400مهر14تا 12براي بازه زمانی) متربرثانیه(باد گاستی و سرعت وزش باد ،)متر(، بیشینه ارتفاع موج)متر(بل مالحظهارتفاع موج قا-5نمودار

  

  
  1400مهر17تا 16براي بازه زمانی) متربرثانیه(باد گاستی و سرعت وزش باد ،)متر(، بیشینه ارتفاع موج)متر(ارتفاع موج قابل مالحظه-6نمودار

  
  1400مهر 30تا 28براي بازه زمانی) متربرثانیه(باد گاستی و سرعت وزش باد ،)متر(، بیشینه ارتفاع موج)متر(وج قابل مالحظهارتفاع م-7نمودار



 مازندراناداره کل هواشناسی استان 
 

٢١ 
 

  1400- 7شماره بولتن 

 1400ماه رمه

  1400ماه  مهراستان طی  درو دریایی جوي  مخاطراتتحلیلی بر 
  

   .هشدار سطح زرد صادر شد یکهشدار جوي سطح نارنجی و  دو، 1400ماه  مهردر  :مخاطرات جوي) الف

بارندگی،کاهش دما و وزش باد شدید بود و شدت بارش در مناطق شرقی شاهد  مهر چهارمتا  سومبا صدور هشدار سطح زرد، از تاریخ 

هاي شهرداخل در که طوريبه که با تشدید فعالیت سامانه بارشی هشدار سطح نارنجی براي روز چهارم مهر صادرشد استان اتفاق افتاد

اي را در درجه 12تا  2ضمن اینکه از نظر دمایی هم کاهش . باعث آبگرفتگی معابر عمومی شد )ساري شهرستان( مرکزي استان

 کهکیلومتر بر ساعت بود 68، کجور، بلده و آالشت 72، رامسر 76ارتفاعات استان داشتیم و بیشترین شدت باد گزارش شده از ایزدشهر 

   .از جمله مخاطرات این سامانه بارشی بوده است

مهرماه با تقویت جریانات شمالی و ریزش هواي سرد بارندگی در سطح  چهاردهمانه بارشی سرد و مرطوب شمالی که از بعدازظهر سام

متر بارندگی گزارش شد، شدت بارش مربوط به میلی 30و بندرامیرآباد با  37، ایزدشهر 38استان گسترش پیدا کرد از شهرهاي نوشهر با 

  .ن بودمناطق شرقی و مرکزي استا

عالوه  بیست و نهم مهرماهبودیم، روز  بارندگی، کاهش دما و وزش باد شدیدمهر ماه شاهد  29تا  28از ، نارنجیبا صدور هشدار سطح 

که بیشترین بارندگی مربوط به مناطق مرکزي و غربی استان بود، ضمن اینکه طوريبر کاهش محسوس دما، بارندگی افزایش پیدا کرد به

، 125متر در صبح پنجشنبه بارش برف مشاهده شد و بیشترین بارندگی مربوط به وزرا محله محمودآباد با  2000باالي  در ارتفاعات

  .متر بودمیلی 92و نوشهر با  94رامسر 

  

  .صادر شد 1400ماهمهرهشدار سطح زرد در  2هشدار سطح نارنجی و  4هشدار دریایی،  6تعداد  :مخاطرات دریایی) ب

هشدار سطح نارنجی صادر شد که پیامد آن افزایش ابر، وزش باد، بارندگی  1400ماه مهر 16تا  12و  11تا  8، 4تا  2زمانی يها براي بازه

  .و مواج و طوفانی شدن دریا بوده است

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  



 مازندراناداره کل هواشناسی استان 
 

٢٢ 
 

  1400- 7شماره بولتن 

 1400ماه رمه

 1400ماه  مهر 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  کاشن هواشناسیسدیجلسات  -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 که توصی 9تعداد ، 1400مهردر  -2

  .ه استدش ها و مزارعباغبه  ارتموجب کاهش خس و بوده

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

بارش، تحلیل بارش از شروع سال  بنديماهه، پهنه سهبینی فصلی ماهانه و ها، تحلیل خشکسالی کشاورزي استان، تحلیل پیشایستگاه

  .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 تارنماي( مجازي فضاي در کشاورزي هواشناسی هشدارهاي و توصیه بینی،پیش -4

  .اري شدذبارگ )تلگرام هواشناسی، واتساپ، سازمان

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

  .ارائه شد )باغداران

  .برگزار شد صورت هفتگیهب جلسات مرتبط با تهک -6

  .ارسال شد هواشناسی کشور سازمان از سوي ابالغیمطابق با برنامه  1400سال  دوم هبرنامه عملیاتی سه ماه -7

  

  تهک دریایی - ب

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

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

 ،)نارنجی سطح(8/7/1400 ،)سطح زرد(6/7/1400 ،)نارنجیسطح (1/7/1400هايدر تاریخهشدار  6تعداد  1400ماهمهردر 

هاي که به تناسب براي کاربران بخششدصادر  )سطح نارنجی( 26/7/1400و ) سطح زرد( 16/7/1400 ،)سطح نارنجی(12/7/1400

مقصد، شبکه هاي مجازي،  15این بولتن ها روزانه از طریق تارنماي هواشناسی استان، دورنگار به . هاي الزم انجام شدمختلف توصیه

  .در اختیار کاربران قرار می گیرد mciها و ري، صدا و سیما، خبرگزا134تلفن 

  

  
  
  
  
  
  



 مازندراناداره کل هواشناسی استان 
 

٢٣ 
 

  1400- 7شماره بولتن 

 1400ماه رمه

  هاپیوست

  گلبادمعرفی 

سه مشخصه اصلی شاخص باد را  و باشدهاي باد در یک منطقه میلباد، نمودار و شکلی اقلیم شناختی براي نمایش مشخصات و ویژگیگ

هایی که براي شاخص باد انجام شده دبانیدیوقوع باد، تعداد  نیامنظور 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 میسرعت باد نشانگر میزان جریان هوا می. و باد به وقوع پیوسته است

دایره وسط این . باشدبه شکل گل باز شده می ساختار کلی گلباد. 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 میدستی و نرم به دو روش وگردند نه ترسیم مییانه یا ماهیاگلباد به صورت سال. ها نشانگر تعداد وقوع باد استطول گل

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

ین ها بر حسب امیزان 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. گلبادگردد

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

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 8ش سازمان هواشناسی جهانی به هاي باد نیز بر اساس روسرعت. شود می

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

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

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

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

  .سنجی براي استفاده از انرژي باد اشاره کردیابی جهت گسترش فضاي سبز، و امکانجهت باد غالب منطقه، مکان

  

  

  

  

  

  

  

  

  





 مازندراناداره کل هواشناسی استان 
 

٢٤ 
 

  1400- 7شماره بولتن 

 1400ماه رمه



  و تشکر دیرتق

  

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

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

 . اختیار این اداره کل قرارگرفته است ابراز گردد در

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

 . می نمایند ردیو تق آن نقش داشتند سپاسگزاريبه نحوي در تهیه اطالعات الزم براي تدوین 
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