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 1401- 01شماره بولتن 

 1401 ماه  فروردین

   چکیده
 

میلی متر بوده اسطت که این میزان بارش نسط ت به مدت   1/17برابر   1401  فروردینمتوسط  بارش شطسرسطتان های اسطتان در 

با شطسرسطتان های اسطتان به ترتیر برابر کمترین میزان بارش در داشطته اسطتب بیشطترین و  درصطد کاه   9/66آماری مشطابه دوره  

و درصطد تممین   می باشطد  ن د کاووسگمیلی متر در شطسرسطتان   0/11و   مینودشطتهای گرگان و میلی متر در شطسرسطتان    4/24

 بوده استبدرصد  0/58ماه در استان از کل بارش ساالنه برابر با  فروردینبارش از اول سال زراعی تا پایان  

سطلسطیوس بوده که این میزان در مقایسطه با درجه  8/13برابر   1401سطال    ماه  فروردیننگین دمای هوا در اسطتان گلسطتان در میا

درجه سطلسطیوس بوده و  9/7ماه ین  اسطتب میانگین ددالل دما در ا داشطته افزای سطلسطیوس  درجه   2/0مدت  مدت مشطابه بلند 

درجه   6/19برابر اسطتان    یداشطته و میانگین دداکرر دمای هوا  کاه درجه سطلسطیوس   4/0، نسط ت به مدت مشطابه بلند مدت

درجه   7/5اسطتب کمترین میانگین ددالل دما  داشطته افزای درجه سطلسطیوس   7/0مدت   سطلسطیوس که در مقایسطه با بلند 

  باشدبمی گرگان درجه سلسیوس در شسرستان 7/20برابر میانگین دداکرر دما و بیشترین آزادشسر سلسیوس در شسرستان 

بوده و میانگین بیشطترین سطرعت بر ثانیه  متر   25با سطرعت وزش  بندرترکمن  دیدیهم  بیشطترین سطرعت وزش باد در ایسطتگاه

  متر بر ثانیه محاس ه شده استب 1/19استان برابر   دیدیهای هم  وزش باد در ایستگاه

داکم بوده و در محدوده  خشکسالی خفیفدر بیشطتر مناط  اسطتان ،  1401فروردینسطه ماهه منتسی به    SPEIاسطاس شطاخص بر

 برا نشان می دهد   شدید تا  خفیفخشکسالی   علی آباد و رامیانشسرستان های 

مورد آن مربوط به  5هشطدار نارنجی بودب  1هشطدار زرد و   5صطادر شطد که    1401 فروردینهشطدار جوی در   6در مجموع  

نفوذ سامانه کم فشار )فرارفت هوای گرم و خشک( بر روی دریای خزر و افزای  محسوس  مورد مربوط به    1سامانه بارشی و  

 استان بوده استب دما و وزش باد نس تاً شدید در

ن، موجر کاه  لابل فروردی   26در روز  مربوط به سطامانه بارشطی اسطت که    1401ماه    فروردینآخرین هشطدار صطادر شطده در 

 مالدظه دما و بارش برف در ارتفاعات استان شدب

خروجی های جلسه به کاربران، تسیه، تولید و تحویل داده به کاربران  ئهاهای شسرستانی و ار دیسطکاشن لسطاتتداوم تشطکیل ج

جلسطه با ت در  همچنین شطرکر اسطتان، شطرکت در جلسطات دیسطکاشطن هواشطناسطی کشطاورزی کشطوری و کلزا کار و گندم کا

  20/01/1401در تاریخ که  کاربران تخصطصطی توسطعه هواشطناسطی کاربردی در کمیته پای  محصطوالت زراعی اسطتان گلسطتان 

 تشکیل شدب
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 1401- 01شماره بولتن 

 1401 ماه  فروردین

   1401ماه  فروردینتحلیلی بر وضعیت بارش استان 
 

 

 گذشته مدت و سال  : اطالعات بارش استان گلستان و مقایسه آن با بارش بلند1ل جدو

   

 

این میزان که  اسطت بوده متریلیم 2/17  برابر  1401 فروردین  درهای اسطتان  شطسرسطتانگین بارش میان  (،1مطاب  جدول شطماره)

های  در شطسرسطتان کمترین میزان بارشبیشطترین و  بداشطته اسطتکاه   درصطد  9/66 ت به مدت مشطابه دوره آماری بارش نسط 

 ن د کاووسگ در شططسرسططتانمتر  میلی  0/11 و مینودشططتهای گرگان و در شططسرسططتان متر  میلی  4/24برابر  به ترتیر  اسططتان 

   باشدبمی
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 1401- 01شماره بولتن 

 1401 ماه  فروردین

 درصد تأمین بارش سال آبی استان تحلیلی بر 

 

 
 مدت   بلند  های استان و مقایسه با مدت مشابهشسرستان    ماه نس ت به کل بارش سال آبی در  فروردینقایسه درصد تامین بارش  م  : 1نمودار   

 

 

برابر  آن  ساالنه  بارش  کل    ازاستان    درماه    فروردین  از اول سال زراعی تا پایاندرصد تامین بارش  ،  (1)  مطاب  نمودار شماره 

  و بیشترین درصد تامین بارش   گمیشانمربوط به شسرستان    درصد   4/53  با  بارش   کمترین درصد تامین  استببوده  رصد  د  0/58

 ب باشد می بندرگز  شسرستانرصد، مربوط به د 0/72
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 1401- 01شماره بولتن 

 1401 ماه  فروردین

 1401 فروردینگلستان در مجموع بارش استان  ندیبپهنه  

 1401سال  فروردین( استان گلستان در  مجموع بارش )میلی متر دیبن  پسنه  :1شماره  شکل

 

میزان   متر و میلی  15تا  5بین  اسطتان شطمالی   مناط بیشطتر   درماه    فروردین درمیزان بارندگی   (،1شطماره ) شطکل  مطاب 

 میلی متر 40تا   15و در شطسرسطتان گرگان بین   میلی متر  20تا   10بین  اسطتانو جنگلی  جنوبینوادی  بیشطتر  دربارش 

 دهدبرا نشان می
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 1401- 01شماره بولتن 

 1401 ماه  فروردین

 1401ماه  فروردین درلستان گاستان   ییحلیلی بر وضعیت دما ت

 
 

 مدت  مقایسه با بلند و 1401 ماه فروردین اطالعات دمایی استان در :2شماره جدول 

 
 

 سطلسطیوسدرجه  8/13برابر   1401سطال  فروردین  درگلسطتان اسطتان هوا در  میانگین دمای  ،(2) جدول شطماره  مطاب 

دما   داللدمیانگین  بسطتا داشطته  افزای   سطلسطیوس جهدر 2/0  بلند مدتمدت مشطابه    بوده که این میزان در مقایسطه با

میانگین  وداشته  کاه  سلسیوسرجه  د 4/0 ،بلند مدتمدت مشابه  نس ت بهو  بوده سلسیوس درجه  9/7 این ماه  رد

 داشطتهافزای    سطلسطیوسدرجه  7/0  مدت  در مقایسطه با بلند   که سطلسطیوس درجه  6/19برابر    اسطتانمای هوای  ددداکرر 

برابر  بیشطترین میانگین دداکرر دما  دشطسر وآزادر شطسرسطتان  سطلسطیوسدرجه   7/5  کمترین میانگین ددالل دما بتاسط 

 بباشد می گرگان در شسرستان سلسیوسرجه د 7/20
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 1401- 01شماره بولتن 

 1401 ماه  فروردین

 استان گلستان    1401سال  ماه فروردین میانگین دمای هوا در دیبن  هنهپ

 استان گلستان 1401ماه   فروردینمیانگین دما  دیپسنه بن:  2شکل شماره 

 

شسرستان های  محدوده  در و سلسیوسرجه د  15تا  10استان  بیشتر مناط در  ، میانگین دمای هوا (2شماره ) شکلمطاب  

 استب بوده  سلسیوسدرجه  20تا   10گرگان، علی آباد، گن د کاووس و آق لال بین 
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 1401- 01شماره بولتن 

 1401 ماه  فروردین

اسهتهان    1401  فروردینمیهانگین دمهای هوا نسهبهت بهه بلنهد مهد  در    پهنهه بنهدی االت  

 گلستان

 

 ماه با میانگین بلند مدت استان گلستان  فروردین یاختالف میانگین دما  دی: پسنه بن3شماره  شکل

 

 

میانگین   ،استانمناط     بیشتر  درمدت    با بلند   1401ماه    فروردین  یدمااختالف میانگین    دیبن  پسنه،  (3شماره )  شکل بر اساس  

  های  شسرستان منط  جنوبی و جنگلی میزان درکه این  داشتهو یا افزای    مدت کاه  نس ت به بلند  درجه سلسیوس 5/0 دما

 داشته استبافزای  نس ت به بلند مدت  سلسیوس درجه 5/4 بی  از تا 5/0، گرگان و علی آباد بین کردکوی
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 1401- 01شماره بولتن 

 1401 ماه  فروردین

 ماه استان گلستان   فروردین دیدماهای ح یلی بر ل تح 
 

ماه سال جاری و در مدت مشابه سال ل ل    فروردین  دداکرر دمای هوا و تاریخ ولوع آن در  مقادیر ددی(،  3)  در جدول شماره

بوده و در    3/39برابر    سلسیوسدمای هوا بردسر درجه  مطل   دداکرر    1401سال    ماه  فروردین  که دراست  و بلند مدت آمده  

درجه سلسیوس )فرودگاه  1/36برابر  سال ل لمدت مشابه  در میزان این فراسنجب ث ت شده است اینچه برون همدیدی ایستگاه  

ددالل دمای هوا و    مقادیر ددی،  4جدول شماره    در  بباشد می(  اینچه برون)درجه سلسیوس    5/41مدت برابر    بلند   و  گرگان(

  لل ادد   ،1401سال   فروردین  مدت مشابه سال ل ل و بلند مدت آمده که در  ماه سال جاری و در  فروردین  تاریخ ولوع آن در

میزان این فراسنج    باست  ث ت شده  مراوه تپه  دیدی ایستگاه هم  در که  وده  ب   -8/0  برابر  سلسیوسدمای هوا بر دسر درجه    مطل 

  (فرودگاه گرگان)درجه سلسیوس    -4/1رابر  ب  مدت  بلند   و)فرودگاه گرگان(  درجه سلسیوس    8/0برابر    سال ل لمدت مشابه    رد

 ب ث ت شده است

 

 ماه  فروردیندر مطل  عات دداکرر دمای  طال: ا3 دولج
 

 بلندمد   1400سال  1401سال 

3/39 

 اینچه برون

15/01/1401 

1/36 

 فرودگاه گرگان 

5/01/1400 

5/41 

 اینچه برون

21/01/1394 

 

 ماه   فروردین در مطل اطالعات ددالل دمای : 4 جدول
 

 بلندمد   1400سال  1401سال 

8/0 - 

 مراوه تپه

03/01/1401 

8/0 

 فرودگاه گرگان 

09/01/1400 

4/1 - 

 فرودگاه گرگان 

26/01/1388 
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 1401- 01شماره بولتن 

 1401 ماه  فروردین

   1401 فروردینوقوع باد در استان گلستان در   تحلیلی بر

 استان  دیدی های هم وضعیت سمت و سرعت باد در ایستگاه

بیشترین سرعت وزش باد    میانگینثانیه و  متر بر    25با سرعت وزش    بندرترکمن  دیدیبیشترین سرعت وزش باد در ایستگاه هم

 باشدب  می 5مطاب  جدول  اطالعات تکمیلی بادمتر بر ثانیه محاس ه شده استب  1/19 استان برابر دیدی های هم در ایستگاه

 

 

 

 

 1401 فروردین در دداکرر باد سرعت و  سمت و دیدیهم یها ستگاهیا در  غالر باد ولوع درصد:  5 جدول

 

 

 

 

 

 

 نام ایستگاه 
 دداکرر باد باد غالر

 ( m/s سرعت ) ( سمت )درجه درصد ولوع  سمت

 17 320 10 غربی  هاشم آباد گرگان 

 17 240 18 جنوبی سوگن دکاو

 16 220 14 جنوبی کالله

 23 190 19 جنوب شرلی مراوه تپه

 15 260 11 جنوبی علی آباد کتول 

 25 260 25 غربی  بندر ترکمن 

 20 270 19 غربی  فرودگاه گرگان 

 20 280 11 غربی  گز بندر

 17 210 11 غربی  اینچه برون

 21 270 17 غربی  مینودشت 
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 1401- 01شماره بولتن 

 1401 ماه  فروردین

   1401 فروردین -استان گلستان  دیدیهای هم ایستگاه  گلباد     

سوگن دکاو  

 
 جنوبی جست باد غالر : 

   27درصد آرام : 

 18 درصد باد غالر :

 9/1میانگین سرعت باد : 

 هاشم آباد گرگان 

 
 غربی جست باد غالر : 

 20: درصد آرام 

 10: درصد باد غالر 

 8/1میانگین سرعت باد : 

 مراوه تپه

 
 جنوب شرلی : جست باد غالر اول

 29:  درصد آرام

 19 : درصد باد غالر

8/2میانگین سرعت باد :   

   

 فرودگاه کالله

 
 جنوبی جست باد غالر اول : 

  48 درصد آرام :

  14 درصد باد غالر :

 6/1میانگین سرعت باد : 
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 1401- 01شماره بولتن 

 1401 ماه  فروردین

  1401 فروردین -استان گلستان  دیدیهای هم گلباد ایستگاه

 فرودگاه گرگان 

 
 غربی جست باد غالر : 

 32درصد آرام : 

 19درصد باد غالر : 

 6/2میانگین سرعت باد : 

 علی آباد

 
 جنوبی جست باد غالر : 

 50درصد آرام : 

   11 درصد باد غالر :

 2/1میانگین سرعت باد : 

 بندرگز 

 
 غربی جست باد غالر اول : 

 19:  درصد آرام

 11:  درصد باد غالر

 9/1میانگین سرعت باد : 

 

 

 بندر ترکمن 

 
 غربی جست باد غالر اول : 

  18 درصد آرام :

  25 درصد باد غالر :

 0/3میانگین سرعت باد : 
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 1401- 01شماره بولتن 

 1401 ماه  فروردین

 1401 فروردین –استان گلستان  دیدیهای هم لباد ایستگاهگ

 

 

 مینودشت 

 
 جست باد غالر اول : غربی 

 18 درصد آرام :

 17 :درصد باد غالر 

 9/1میانگین سرعت باد : 

 اینچه برون

 
 بی غرجست باد غالر اول : 

    19 درصد آرام :

 11درصد باد غالر : 

 9/1میانگین سرعت باد : 

 مالدظات

 

هططای  سططرعت وزش بططاد ایسططتگاهمطل  دططداکررمیططانگین 

 1/19برابططر  1401مططاه  فططروردینگلسططتان در دیططدی هم

هططا از جسططت بططاد غالططر اول   تعداد ایستگاهثانیه و  متر بر  

 شرح زیر بوده استبه  ب

 ایستگاه    6 غربی                        -           

 "        3جنوبی                       -            

 "        1    جنوب شرلی           -            

           

 راهنما 

 

 



 کل هواشناسی استان گلستاناداره           

13 

 

 1401- 01شماره بولتن 

 1401 ماه  فروردین

 1401ماه  فروردین تحلیلی بر وضعیت خشکسالی استان در 

 
 گلستان  1401ماه  فروردینسه ماه منتسی به    SPEIبر اساس شاخص  خشکسالی هواشناسیدی  پسنه بننقشه  : (4) شماره شکل

 

 بیشتر   در  ،1401  فروردین  سه ماهه منتسی به   SPEIاخص  اساس شبر شکسالی هواشناسی  خ  ،(4)   شماره  دی بن  پسنه  مطاب  نقشه 

نشان  را  شدیدتا  خفیفخشکسالی  و رامیان آبادعلی  های محدوده شسرستان درداکم بوده و   خشکسالی خفیفمناط  استان 

 دهدب می
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 1401- 01شماره بولتن 

 1401 ماه  فروردین

 1401ماه   فروردین  تحلیل سینوپتیکی

 
ر فروردین ماه صادر استان شدب از ش  هشداری که دامانه جوی موجر ناپایداری جوی در  ، ش  س1401در فروردین ماه  

های ناپایدار  اختصار توضیحاتی در خصوص سامانه    در زیر بهسطح زرد و یک هشدار سطح نارنجی بودب    شد، پنج هشدار

 می شودبموثر ارائه 

 

 فروردین ماه   3تا  1برای سامانه بارشی روزهای زرد سطح هشدار اول: 

 

تقویت جریانات شمالی موجر فرارفت با  که بتدریج    بودتحت تاثیر سامانه پرفشار اروپا  فروردین ماه، استان    3تا    1در روزهای  

که موجر لوی تر شدن    فشار از مرکز کشور بودیم  شاهد ع ور سامانه کمرد و مرطوب در منطقه شدب همچنین  بیشتر هوای س

ر دب همچنین  تر موجر تضعیف پشته روی منطقه شد های باال  ع ور ناوه عرض ،در سطوح میانی جو  فشاری در منطقه شدبشیو  

صعود هوا به ترازهای باالتر   شرای  برای ریزش هوای سرد عرض های باال و  بود کهنیز    رودبادتحت تاثیر    استان  این مدت

 نوادی کوهستانی و سردسیر منطقه شدب بارندگی و ریزش برف در فراهم و موجر
 

                   
          500اگه(، سکت  پ  سوی و قسی م سکمی ارقادیف    UTC  12  1( : سکت  اسسک  سوی و قسی م انگیینف ارکگا سکمی  انف سکگ   5شکل   

 اگه( ارقادیف UTC 12 1انلم بگاو سگ   
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 1401 ماه  فروردین

             
          500اگه(، سکت  پ  سوی و قسی م سکمی ارقادیف    UTC  12  3( : سکت  اسسک  سوی و قسی م انگیینف ارکگا سکمی  انف سکگ   6شکل   

 اگه( ارقادیف UTC 12  3انلم بگاو سگ   

 

 ماه    فروردین  5تا  4 روزهای برای سامانه بارشی سطح زرد  : هشدار دوم
 

ب از اواس  روز با شمالی شدن  آرام بر استان داکم شد  داکمیت جریانات جنوبی، جوی نس تاً، با ماه فروردین  4 در ص ح روز

 مناط  شمالی استان رخ دادب در بارش ها غال اً در سطح استان بودیم که جریانات شاهد افزای  ابر و بارش پراکنده
 

            
:  7شل     سوی و ق(  اسس   ارگا سمی  ست   انگیینف  قسی م سمی  ارقادیف    UTC  12    4 انف سگ  سی م  سوی و            500اگه(، ست  پ  

 اگه( ارقادیف UTC 12   4انلم بگاو سگ   
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 1401 ماه  فروردین

    فروردین ماه 16تا   13روزهای سطح زرد برای سامانه بارشی : هشدار سوم

 
فرارفت هوای گرم  و داکم منطقهجریانات جنوبی در  فروردین ماه، 13زر در روز روی دریای خ بر فشار تقویت سامانه کم با

 فروردین   15در روز    ب در سطح استان شد افزای  دما  موجر    ، ع ور پشته سطوح میانی جو از منطقهو  استان    درو فالد رطوبت  

 در استان رخ دادب شدید(     شدید )گاهیوزش باد نس تاً  ،(یخنک و مرطوب شمال  اناتی جر)به استان  پرفشار  سامانه  ماه، با ورود

 

                  
                         500اگه(، ست  پ  سوی و قسی م سمی    ارقادیف  UTC 00    14( : ست  اسس  سوی و قسی م انگیینف ارگا سمی  انف سگ    8شل   

 اگه( ارقادیف UTC 00   14انلم بگاو سگ   
 

 

                 
             500اگه(، ست  پ  سوی و قسی م سمی  ارقادیف    UTC 00    15( : ست  اسس  سوی و قسی م انگیینف ارگا سمی  انف سگ    9شل   

 اگه( ارقادیف UTC 00   15انلم بگاو سگ   
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 1401- 01شماره بولتن 

 1401 ماه  فروردین

   فروردین ماه 21تا  20برای سامانه بارشی سطح زرد : چهارمهشدار 
 

مستقر بوده که بر روی دریای خزر و روی اروپا    یپرفشار  های  سامانه  تحت تاثیراستان  ،  فروردین ماه  22تا ص ح    20از روز  

 رودبادبا تاثیر ضعیف    جو و در سطوح باالع ور ناوه از سطوح میانی    همچنین با  ببود  یخنک شمالهوای  فرارفت  همچنین    و

فراهم شد که موجر بارش باران درکات صعودی بر روی منطقه تقویت و شرای  برای تشکیل ابر و بارش  ،  بر روی منطقه

 در استان شدب شدید  برق( و وزش باد نس تاً و گاهی رگ ار و رعد)

              
            500اگه(، ست  پ  سوی و قسی م سمی  ارقادیف    UTC 00    20( : ست  اسس  سوی و قسی م انگیینف ارگا سمی  انف سگ    10شل   

 اگه( ارقادیف UTC 00   20انلم بگاو سگ   

 

 

            
            500اگه(، ست  پ  سوی و قسی م سمی  ارقادیف    UTC 00    21( : ست  اسس  سوی و قسی م انگیینف ارگا سمی  انف سگ    11شل   

 اگه( ارقادیف UTC 00   21انلم بگاو سگ   
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   فروردین ماه  24تا  23 کم فشاربرای سامانه  سطح زرد : پنجمهشدار 
 

گرم و خشک(  ی)فرارفت هوا  فشار فشار بر روی کشور و یک سامانه کم سامانه کمنفوذ با  ذیل،با توجه به نقشه های والعی 

افزای  محسوس    موجرفروردین ماه،    24تا    23در روزهای  تاثیر پشته در سطوح میانی جو  بر روی دریای خزر و همچنین  

این سامانه  در زمان فعالیت  همدیدی استان یها ستگاهی ادر سرعت وزش باد  نی شتریبشدب  در منطقه شدید  دما وزش باد نس تاً

 کیلومتر بر ساعت گزارش شدب 94ترکمن با سرعت مربوط به شسرستان بندرفشار  کم

 
   

              
                           500اگه(، ست  پ  سوی و قسی م سمی  ارقادیف  UTC 00   23( : ست  اسس  سوی و قسی م انگیینف ارگا سمی  انف سگ   12شل    

 اگه( ارقادیف UTC 00   23انلم بگاو سگ   

 

 

                
                           500اگه(، ست  پ  سوی و قسی م سمی  ارقادیف  UTC 00   24( : ست  اسس  سوی و قسی م انگیینف ارگا سمی  انف سگ    13شل   

 اگه( ارقادیف UTC 00   24انلم بگاو سگ   
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 1401 ماه  فروردین

    فروردین ماه 29تا   26برای سامانه بارشی سطح نارنجی  :هشدار ششم

 

 متراکم پرفشار سرد و    یو همراهع ور ناوه همراه یک سلول کم ارتفاع در سطوح میانی جو    با  ، ذیل  والعیبا توجه به نقشه های  

ال داشته و با توجه به تقویت تاوایی  سطوح با  رودبادشرای  انط اق خوبی با  ب این  بودیمسردچال    ک ی   ل یتشکشاهد    نیسطح زم

رطوبت کافی توس  جریانات شمالی سطح زمین از طری  دریای خزر موجر  مر ت درکات باالسو را ایجاد کرده که با تزری   

 شدب استانو ریزش برف در ارتفاعات موثر های  بارش

 

             
                            500اگه(، ست  پ  سوی و قسی م سمی ارقادیف  UTC 00   27( : ست  اسس  سوی و قسی م انگیینف ارگا سمی  انف سگ   14شل      

 اگه( ارقادیف UTC 00   27انلم بگاو سگ   
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 1401ماه  فروردین استان طی تحلیلی بر مخاطرا  جوی در
 

سال جاری بیانگر استمرار خشکسالی و   ماه  فروردینطی    استانتجربه روزهای بسیار گرم و کاه  شدید نزوالت آسمانی در  

ضرورت همراهی مردم در صرفه جویی و پی  بینی راهکارهای سازگاری با کم ود منابع آب از سوی مدیران نسادهای مربوط  

خشکسالی بسیار شدید در  شاهد  و    رخ نداددر استان  بارش موثر به لحاظ کشاورزی    1401در فروردین    .در این استان است

  23و در تاریخ    درجه سلسیوس   30باالی  ی بیشینه استان  دما  از فروردین ماه،  روز  6در    همچنینب  بودیماستان    همه مناط  

خسارت    وم روزهای گرم و کاه  شدید بارش موجرب تداسلسیوس بوددرجه    38  برابر  وردین بیشینه دما در شمال استانفر

 و کاه  عملکرد محصوالت زراعی و باغی استان شدب
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سامانه سرد  با نفوذ  ،  فروردین ماه  29تا    26نه بارشی روزهای  صادر شده برای ساما  1به هشدار سطح نارنجی شماره    توجهبا  

دمای  رخ دادب به نحوی که  کاه  لابل مالدظه دما و بارش برف در ارتفاعات استان  فروردین به استان،    26شی در تاریخ  بار

الل در تردد جاده  اختموجر  بارش برف    از طرفی  بسلسیوس گزارش شد درجه    6  دمای  باددالل مطل  در شسرستان گرگان  

 بشد شکوفه های بساری درختان تحت تاثیر لرار دادن همچنین های کوهستانی و 
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 بگاش برف دا اقستگو کتروم گلندسغ س  ت سبع شهرستگن ارسقه تپه  ( :15شل                                           

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 بگاش برف دا ساتفگ گت شهرستگن گرگگن( : 16شل                          
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 1401    فروردیندر  استان    دیگزارش فعالیت های توسعه هواشناسی کاربر
 

 به کاربران کلزا و گندم کار استان  و تحویل داده هواشناسی تهیه، تولید – 1
 

 روزهای یکشنبه و چهارشنبه در  هواشناسی دریایی استان برگزاری جلسه دیسکاشن  –2

 

 هواشناسی کشاورزی استان روزهای یکشنبه و چهارشنبه جلسه دیسکاشن  برگزاری  -3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

در    -4 توسعه هواشناسی کاربردی  کاربران تخصصی  با  گلستان  جلسه  استان  پایش محصوالت زراعی  مورخ  کمیته 

20/01/1401 
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 هواشناسی کشاورزی کشوری  شرکت در جلسا  دیسکاشن – 5
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 پیوست
 

 گلبادمعرفی  -1پیوست شماره 

 

سه مشخصه اصلی    و  باشد   های باد در یک منطقه می  ل اد، نمودار و شکلی اللیم شناختی برای نمای  مشخصات و ویژگیگ

که    بوده  هاییروزنی ولوع باد، تعداد  اجست بادب منظور از فراو و    دهد: فراوانی ولوع باد، سرعت باد  شاخص باد را نمای  می

باشد که با نات یا متر بر ثانیه    برای شاخص باد انجام شده و باد به ولوع پیوسته استب سرعت باد نشانگر میزان جریان هوا می

ساختار کلی گل اد  ب  باشد دهد که یکی از جسات اصلی و فرعی می جست باد، جریان غالر باد را نشان میو  شود    سنجیده می

ها نیز نمایشگر سرعت    گل  بدهد  ایره وس  این گل اد میزان باد آرام در یک منطقه را نمای  میباشدب د   به شکل گل باز شده می

نه یا  یا گل اد به صورت سالب  ها نشانگر تعداد ولوع باد است  ها، نشانگر سرعت باد و طول گل  خامت گلضو جست باد استب  

های باد منطقه آمار و   ب در روش دستی ابتدا شاخص ودش  افزاری تسیه می  به دو روش دستی و نرم  وگردند    نه ترسیم مییا ماه

  اطالعات هواشناسی گرفته شده و تعداد فراوانی باد، باد آرام، سرعت و جست باد محاس ه شده و سپس درصد هر یک از شاخص 

برای ترسیم ددب  گر  ها بر دسر این درصد ترسیم می  دایره و طول و ضخامت گل  میزان لطر  شودب   ا نس ت به کل گرفته میه

ترین    ب عمدهافزار ویژه گل اد گردد  تسیه شده و وارد نرم  Excel  افزاری باید آمار و اطالعات در یک فایل  گل اد به روش نرم

های هم مرکزی تشکیل    استب نمودارهای به دست آمده از دایره  WR-plotافزار    افزار مورد استفاده در ترسیم گل اد نرم  نرم

های باد بر روی  سمت شودب  ثانیه نوشته می متر بر    5/0ی وزش بادهای کمتر از  مرکزی آن درصد فراواناند که در دایره    شده

غربی نمای  داده    شمال غربی، غربی و    ، جنوب شرلی، جنوب شرلی، شرلی، جنوب   ها غال اً در هشت سمت شمال، شمال   دایره

شوندب آنگاه فراوانی هر گستره    می  بندی  گروه دسته  8هواشناسی جسانی به  اساس روش سازمان  های باد نیز بر    شودب سرعتمی

های مختلف با یکدیگر جمع    شودب اگر فراوانی هر گستره در سمتها مشخص می   سرعت باد با توجه به سمت باد بر روی دایره 

معناست که تعداد کل بادها    بدانن  و ایدرصد را نشان خواهد داد    شوند و فراوانی آرامه نیز به آن افزوده شود، داصل صد

فسیر یک گل اد بدون نقشه برجستگی )توپوگرافی( دشوار است زیرا اثرات محلی باعث تغییرات مسمی در  لحاظ شده استب ت

  ها، زمین   های شسری، طرادی باند فرودگاه  طرادیآمای  سرزمین،  توان به    های گل اد می  ز کاربرد ا  بشوند  جریانات هوا می

سنجی   و امکان  یابی جست گسترش فضای س ز  ی و غیره، عدم استقرار صنایع آالینده در جست باد غالر منطقه، مکانهای ورزش

 ب برای استفاده از انرژی باد اشاره کرد
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 ر و تشکر دیتق
 

از جداول، نمودارها و نقشه های  دی  ریت بحران به س ر تسیه تعدامدی از همکاران مرکز ملی خشکسالی و    به این وسیله  -1

  است، تولید در مقیاس کشوری و انجام برش استانی دراختیار این اداره کل لرارگرفته  مورد استفاده در این بولتن که پس از  

 ب   تشکر و لدردانی می نماییم 

که به نحوی در تسیه  (و سمیه مالدی مالعرازی ع دالج ار، نیکزادفر مریم ،سمیه کیانیاستانی ) همچنین از تمامی همکاران -2

 بنماییمتشکر می  ،آن نق  داشتند اطالعات الزم برای تدوین 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


