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 1401-04شماره بولتن 

 1401 ماه تیر

  چکیده
 

ستان در       شهرستان های ا شابه     9/1برابر  1401 ماه تیرمتوسط بارش  سبت به مدت م ست که این میزان بارش ن میلی متر بوده ا

صد   3/89دوره آماری  شترین و     ش کاهدر ست. بی شته ا ستان به ترتیب برابر با     کمترین میزان بارش در دا ستان های ا   7/7شهر

و درصد تأمین بارش از اول سال زراعی تا    می باشد  گمیشان میلی متر در شهرستان    1/0و  مینودشت میلی متر در شهرستان   

 بوده است.درصد  9/72با ماه در استان از کل بارش ساالنه برابر  تیرپایان 

سلسیوس بوده که این میزان در مقایسه با مدت درجه  1/28برابر  1401سال  ماه تیرنگین دمای هوا در استان گلستان در میا

درجه سلسیوس بوده و نسبت  4/21ین ماه است. میانگین حداقل دما در ا داشته افزایشدرجه سلسیوس  7/0مشابه بلند مدت 

درجه سلسیوس  7/34استان برابر  یداشته و میانگین حداکثر دمای هوا کاهشدرجه سلسیوس  1/0به مدت مشابه بلند مدت، 

درجه سلسیوس در  3/18است. کمترین میانگین حداقل دما  داشته افزایشدرجه سلسیوس  5/1مدت  بلنده در مقایسه با ک

  .می باشد گنبد کاووس درجه سلسیوس در شهرستان 6/35برابر شهرستان آزادشهر و بیشترین میانگین حداکثر دما 

بوده و میانگین بیشترین سرعت وزش متر بر ثانیه  21با سرعت وزش  مراوه تپه دیدیهم بیشترین سرعت وزش باد در ایستگاه

 شده است. متر بر ثانیه محاسبه  6/15استان برابر  دیدیهای هم باد در ایستگاه

شاخص    بر ساس  ستان     ،1401 تیرماهه منتهی به سه   SPEIا شتر مناطق ا سالی خفیف   در بی شک در محدوده  ،حاکم بوده خ

د و خشکسالی خفیف تا ترسالی شدی     آزادشهر  خشکسالی شدید، در محدوده شهرستان     آق قال خشکسالی خفیف تا   شهرستان   

 .را نشان می دهد تا ترسالی بسسیار شدید در محدوده شهرستان کالله خشکسالی متوسط

تقویت سامانه   مربوط به مورد آن 2صادر شد که    برای سامانه های ناپایدار موثر سطح زرد  هشدار جوی   3، 1401ماه  تیردر 

سبتا     هشدار  1فشار و پرارتفاع جنب حاره و افزایش و ماندگاری هوای گرم و   کم  مربوط به نفوذ سامانه پرفشار و وزش باد ن

 بود. استانشدید و وقوع پدیده گرد و خاک در 

ستان  میانگین بارش ، 1401ماه  تیردر  شتر مناطق در  و بود متر میلی 2کمتر از ا شدید          بی سیار  سالی ب شک ستان خ  .رخ دادا

سوم تیر ماه       در این ماه هوای خیلی گرم  روز متوالی 10همچنین  شد. در دهه  ستان ثبت  ستان گل درجه  8/3نیز،  1401 در ا

زراعی  محصوالت خسارت به   موجباین شرایط   افزوده شد که نرمال  وضعیت  استان در مقایسه با  سلسیوس به دمای بیشینه    

 شد.و کاهش عملکرد آنها  استان هبستانبهاره و تا

خروجی های جلسه به کاربران، تهیه، تولید و تحویل داده به کاربران  ئهاهای شهرستانی و ار دیسکاشن  لسات تداوم تشکیل ج 

 و ارائه توصیه های پدیده محور، شرکت  هواشناسی کشاورزی کشوری     ر استان، شرکت در جلسات دیسکاشن      کا سویا و  پنبه

دو روزه بررسی برنامه ها و اقدامات حوزه توسعه هواشناسی کاربردی در هواشناسی استان گیالن با حضور مدیران  در نشست

شور     شکده اقلیم ک ستان ها و رئیس پژوه سه با کاربران تخصصی     شرکت در  و همچنین  1401تیر ماه  8و  7در روزهای  ا جل

صوالت        سی کاربردی در کمیته پایش مح شنا سعه هوا ستان     زراعیتو ستان گل در مرکز تحقیقات و  13/04/1401در تاریخ ا

ستان گلستان،     ستان گلستان در       مربوط به آموزش کشاورزی و منابع طبیعی ا شناسی کاربردی ا ماه  یرتفعالیت های توسعه هوا

 بود. 1401
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 1401-04شماره بولتن 

 1401 ماه تیر

  1401ماه  تیرتحلیلی بر وضعیت بارش استان 
 

 

 مدت و سال گذشته آن با بارش بلند : اطالعات بارش استان گلستان و مقایسه1ل جدو

   
 

 

 

شماره)  ستان  گین بارش میان (،1مطابق جدول  ستان   شهر ست  بوده متریلیم 9/1 برابر 1401 تیر درهای ا این میزان بارش که  ا

ه  بهای استان  در شهرستان   کمترین میزان بارشبیشترین و   .داشته است  ش کاهدرصد   3/89بت به مدت مشابه دوره آماری  نس 

   باشد.می گمیشان در شهرستانمتر  میلی 1/0 و مینودشتدر شهرستان متر  میلی 7/7برابر ترتیب 
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 1401-04شماره بولتن 

 1401 ماه تیر

 درصد تأمین بارش سال آبی استان تحلیلی بر 

 

 
 مدت لندب های استان و مقایسه با مدت مشابهشهرستان  ماه نسبت به کل بارش سال آبی در تیرقایسه درصد تامین بارش م :1نمودار   

 

 

 9/72برابر آن ساالنه بارش کل  ازاستان  درماه  تیر از اول سال زراعی تا پایاندرصد تامین بارش ، (1) مطابق نمودار شماره

 اب و بیشترین درصد تامین بارش گمیشانمربوط به شهرستان  درصد 7/58 با بارش کمترین درصد تامین است.بوده رصد د

 .باشدمی کردکوی رصد، مربوط به شهرستاند 3/83
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 1401-04شماره بولتن 

 1401 ماه تیر

 1401 تیرگلستان در مجموع بارش استان  ندیبپهنه  

 

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

 

 

میزان  ،متر میلی 2تا  0بین استان  و مرکزی شمالی مناطقبیشتر  درماه  تیر درمیزان بارندگی  (،1شماره ) شکل مطابق

 مترمیلی  20 تا 2بین  مینودشتو در شهرستان  میلی متر 10تا  01/0بین  استانو جنگلی  جنوبینواحی  بیشتر دربارش 

 دهد.را نشان می
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 1401-04شماره بولتن 

 1401 ماه تیر

 1401ماه  تیر درلستان گاستان  ییحلیلی بر وضعیت دمات

 
 

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

 
 

 

بوده که  سلسیوسدرجه  1/28برابر  1401سال  تیر درگلستان استان هوا در  میانگین دمای ،(2) جدول شماره مطابق

این  رددما  داقلحمیانگین  .ستا داشته افزایش سلسیوس جهدر 7/0 مدتبلند مدت مشابه  این میزان در مقایسه با

میانگین  وداشته  کاهش سلسیوسرجه د 1/0 ،بلند مدتمدت مشابه  نسبت بهو  بوده سلسیوس درجه 4/21 ،ماه

 داشته افزایش سلسیوسدرجه  5/1 مدت در مقایسه با بلند که سلسیوس درجه 7/34برابر  استانمای هوای دحداکثر 

حداکثر دما بیشترین میانگین  ودشهر آزادر شهرستان  سلسیوسدرجه  3/18 برابر کمترین میانگین حداقل دما .تاس

 می باشد. گنبد کاووس در شهرستان سلسیوسرجه د 6/35برابر 
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 1401-04شماره بولتن 

 1401 ماه تیر

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

 

 
 استان گلستان 1401ماه  تیرمیانگین دما  دیپهنه بن: 2شکل شماره 

 

شهرستان محدوده  در وبوده است  سلسیوسرجه د 30تا  25استان  بیشتر مناطقدر  ، میانگین دمای هوا(2شماره ) شکلمطابق 

درجه  35تا  20، در شهرستان های رامیان، آزادشهر و مینودشت سلسیوسدرجه  35تا  25 مراوه تپهگنبد کاووس و های 

درجه  25تا  20سلسیوس، در ارتفاعات جنوبی و جنگلی شهرستان های بندرگز، کردکوی، گالیکش، مینودشت و کالله 

 را نشان می دهد. درجه سلسیوس 30تا  20و در شهرستان های گرگان و علی آباد کتول  سلسیوس
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 1401-04شماره بولتن 

 1401 ماه تیر

 استان گلستان 1401 تیرمیانگین دمای هوا نسبت به بلند مدت در  پهنه بندی اختالف

 

 
 ماه با میانگین بلند مدت استان گلستان تیر یاختالف میانگین دما دی: پهنه بن3شماره  شکل

 

 

 ینب میانگین دما ،استانمناطق  بیشتر درمدت  با بلند 1401ماه  تیر یدمااختالف میانگین  دیبن پهنه، (3شماره ) شکلبر اساس 

گالیکش،  یها شهرستان طق جنوبی و جنگلیامن که این میزان در داشته افزایش مدت نسبت به بلند درجه سلسیوس 5/1تا  5/0

درجه  5/3کاهش، در شهرستان علی آباد بین نسبت به بلند مدت  سلسیوس درجه 5/4تا  5/0بین مینودشت، آزادشهر و رامیان 

 درجه سلسیوس افزایش 5/4تا بیش از  5/0شهرستان گرگان بین درجه سلسیوس افزایش و در  5/4سلسیوس کاهش تا بیش از 

 داشته است.
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 1401-04شماره بولتن 

 1401 ماه تیر

 ماه استان گلستان تیر دیدماهای حیلی بر لتح
 

ماه سال جاری و در مدت مشابه سال قبل و  تیر حداکثر دمای هوا و تاریخ وقوع آن در حدیمقادیر (، 3) در جدول شماره

و در ایستگاه بوده  1/44برابر  سلسیوسحسب درجه  دمای هوا برمطلق حداکثر  1401سال  ماه تیر که دراست بلند مدت آمده 

 و (گنبد کاووسدرجه سلسیوس ) 2/50برابر  قبلسال مدت مشابه  در میزان این فراسنج. شده استثبت  مراوه تپههمدیدی 

حداقل دمای هوا و  مقادیر حدی، 4جدول شماره  در .باشد می( و کالله گنبد کاووس)درجه سلسیوس  8/46مدت برابر  بلند

دمای  مطلق قلاحد ،1401 سال تیر مدت مشابه سال قبل و بلند مدت آمده که در ماه سال جاری و در تیر تاریخ وقوع آن در

 ردمیزان این فراسنج  .است شدهثبت  گنبد کاووس دیدیایستگاه هم درکه بوده   6/17برابر  سلسیوسهوا بر حسب درجه 

ثبت شده  (گنبد کاووس)درجه سلسیوس  5/12 رابرب مدت بلند و( کالله)درجه سلسیوس  8/19برابر  سال قبلمدت مشابه 

 .است

 

 

 ماه تیردر مطلق عات حداکثر دمای طال: ا3 دولج
 

 بلندمدت 1400سال  1401سال 

1/44 

 مراوه تپه

01/04/1401 

2/50 

 گنبد کاووس

14/04/1400 

  8/46 

 کالله و گنبد کاووس

21/04/1397 

 

 

 ماه  تیر در مطلقاطالعات حداقل دمای : 4 جدول
 

 بلندمدت 1400سال  1401سال 

6/17 

 گنبد کاووس

15/04/1401 

8/19 

 کالله

01/04/1400 

5/12 

 گنبد کاووس

03/04/1374 
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 1401-04شماره بولتن 

 1401 ماه تیر

  1401 تیروقوع باد در استان گلستان در  تحلیلی بر

 استان دیدیهای هم وضعیت سمت و سرعت باد در ایستگاه

بیشترین سرعت وزش باد  میانگینثانیه و بر متر  21با سرعت وزش  مراوه تپه دیدیهمبیشترین سرعت وزش باد در ایستگاه 

  می باشد. 5مطابق جدول  اطالعات تکمیلی بادبر ثانیه محاسبه شده است. متر  6/15برابر استان  دیدیهای هم در ایستگاه

 

 

 

 1401 تیر در حداکثر باد سرعت و سمت و دیدیهم یها ستگاهیا در غالب باد وقوع درصد:  5 جدول

 

 

 

 

  1401 ماه تیر دراستان گلستان  دیدیهای هم ایستگاه گلباد     

سوگنبدکاو  هاشم آباد گرگان 

 نام ایستگاه
 حداکثر باد باد غالب

 (m/s سرعت ) (سمت )درجه درصد وقوع سمت

 16 270 23 غربی هاشم آباد گرگان

 14 220 35 جنوب غربی سوگنبدکاو

 15 190 41 جنوب غربی کالله

 21 180 27 جنوبی مراوه تپه

 13 290 19 شمال غربی علی آباد کتول

 18 260 51 غربی بندر ترکمن

 16 270 39 غربی فرودگاه گرگان

 14 270 33 شمال غربی گزبندر

 14 220 28 جنوب غربی اینچه برون

 15 270 30 غربی مینودشت
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 1401-04شماره بولتن 

 1401 ماه تیر

 
 جنوب غربیجهت باد غالب : 

 26درصد آرام : 

 35 درصد باد غالب :

 2/2میانگین سرعت باد : 

 
 غربیجهت باد غالب : 

 10: درصد آرام 

 23: درصد باد غالب 

 1/3میانگین سرعت باد : 

 مراوه تپه

 
 جنوبی : جهت باد غالب

 13:  درصد آرام

 27 : درصد باد غالب

8/3میانگین سرعت باد :   

   

 فرودگاه کالله

 
 جنوب غربی: جهت باد غالب 

 21 درصد آرام :

 41 درصد باد غالب :

 2/3میانگین سرعت باد : 

 

  1401 تیر -استان گلستان  دیدیهای هم گلباد ایستگاه
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 1401-04شماره بولتن 

 1401 ماه تیر

 فرودگاه گرگان

 
 غربیجهت باد غالب : 

 33درصد آرام : 

 39درصد باد غالب : 

 9/2میانگین سرعت باد : 

 علی آباد

 
 شمال غربیجهت باد غالب : 

 37درصد آرام : 

 19 درصد باد غالب :

 8/1میانگین سرعت باد : 

 بندرگز

 
 شمال غربی:  جهت باد غالب

 11:  آرامدرصد 

 33:  درصد باد غالب

 7/2میانگین سرعت باد : 

 

 بندر ترکمن

 
 غربی:  جهت باد غالب

 13 درصد آرام :

 51 درصد باد غالب :

 9/3میانگین سرعت باد : 

 1401 تیر –استان گلستان  دیدیهای هم لباد ایستگاهگ
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 1401-04شماره بولتن 

 1401 ماه تیر

 

 

 1401ماه  تیر تحلیلی بر وضعیت خشکسالی استان در 

 مینودشت

 
 غربی:  جهت باد غالب

 12 درصد آرام :

 30 :درصد باد غالب 

 5/2میانگین سرعت باد : 

 اینچه برون

 
 جنوب غربی:  جهت باد غالب

 8 درصد آرام :

 28درصد باد غالب : 

 4/3میانگین سرعت باد : 

 مالحظات

 

هقای   سقرعت وزش بقاد ایسقتگاه   مطلقق   حداکثرمیانگین 

متقر بقر    6/15برابقر   1401مقاه   تیقر گلسقتان در  دیدی هم

ه غالقب اول بق   هقا از جهقت بقاد    تعقداد ایسقتگاه  ثانیه و 

 شرح زیر بوده است.

 ایستگاه   1جنوبی                        -             

 "      3     جنوب غربی            -           

 "      4                        غربی  -           

 "      2                غربی  شمال -           

          

 راهنما
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 گلستان 1401ماه  تیرسه ماه منتهی به   SPEIبر اساس شاخص  خشکسالی هواشناسیدی پهنه بننقشه  : (4) شماره شکل

 

 

 بیشتر در ،1401 تیر سه ماهه منتهی به SPEIاخص اساس شبرشکسالی هواشناسی خ ،(4) شماره دیبن پهنه مطابق نقشه 

محدوده  ، درخشکسالی شدیدخفیف تا خشکسالی  آق قال محدوده شهرستان درحاکم بوده،  خشکسالی خفیفمناطق استان 

ا ر و در محدوده شهرستان کالله خشکسالی متوسط تا ترسالی شدید شدید خشکسالی خفیف تا ترسالی آزادشهر شهرستان

 می دهد.نشان 

 1401ماه  تیر تحلیل سینوپتیکی
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 2که صادر شد ماه  هشدار جوی سطح زرد در تیر 3 مجموعدر سامانه جوی موثر بود و  3حت تاثیر ، استان ت1401تیر ماه در 

مربوط به نفوذ  هشدار 1ارتفاع جنب حاره و افزایش و ماندگاری هوای گرم و  فشار و پر تقویت سامانه کم مربوط به هشدار

ص اختصار توضیحاتی در خصو بهدر زیر بود. شدید و وقوع پدیده گرد و خاک در منطقه  فشار و وزش باد نسبتا  سامانه پر

 می شود.های ناپایدار موثر ارائه سامانه 

 

 ماه   تیر 13تا  12برای روزهای زرد سطح هشدار اول: 

 

ا فشار ب های سامانه پر تحت تاثیر جریانات شمالی زبانهتیر ماه، استان  13و  12 هایروز الگوهای هواشناسی، در بر اساس

یط موجب این شرا بودیم کهدمایی مناسب و تاثیر تراف روی منطقه  شیو شاهد . در سطوح میانی نیزبودمناسب  هم فشار شیو

وزش باد شاهد همچنین  .شدجو  ینییو پا یانیم یها هیال یسرعت وزش بادها نتیجه افزایش در و باال رونده یشارش ها

 13اینچه برون و مراوه تپه و در روز  شهرستان های در مناطق شمالی استان از جمله تیر ماه 12روز  درخاک و  گرد و دیشد

بودیم. با توجه به جهت جریانات، گرد و غبار به سایر مناطق کاووس مناطق مرکزی استان از جمله شهرستان گنبد تیر ماه در 

بیشترین سرعت وزش باد گزارش شده از همچنین تان شد. استان هدایت و موجب پدیده گرد و غبار و کاهش دید در اس

 کیلومتر بر ساعت بود. 76 با سرعتایستگاه مراوه تپه 

 

      
   میلی  500ت چپ الگوی واقعی سطح ماه(، سم تیر 13) UTC 00( : سمت راست الگوی واقعی میانگین فشار سطح زمین ساعت 5شکل )

 ماه( تیر 13)UTC 00باری ساعت 
 
 
 

 ماه   تیر 24تا  20 روزهای برایسطح زرد  :هشدار دوم
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 رودباد بوده و هسته هیثان متر بر 20 ریدر کشور ز رودبادسرعت  تیر ماه 24تا  20در روزهای  ،هواشناسی الگوهایبر اساس 

تا باالی  دکامتر 592ول بسته لو سحاکم شده  منطقه یرو ییامگاشیار  یانیسطوح مدر  .نشد مشاهده منطقه یرو یمشخص

 یم گرم تابستان یکه مخصوص روزها شدو منطقه مشاهده کشور  یآن رو یتابستان وسیعپشته و کشیده شد خزر دریای 

  مشاهده شد.استقرار خانواده کم فشار ها نیز  نیسطح زمدر  .باشد

، موجب ماندگاری هوای گرم تا بودبر روی کشور و منطقه حاکم  تیر ماه 24تا  20وی شرح داده شده که طی بازه زمانی الگ

شدید موقتی در برخی  صورت محلی گاهی موجب وزش باد نسبتا ه در استان شد. این شرایط ب تیر ماه( 24روز پایان هفته )

درجه  45 باایستگاه چاتال  ازبیشترین دما  ،هواشناسی استانهای شد. بر اساس آمار گزارش شده از ایستگاه استان مناطق 

 گزارش شد. سلسیوس
 
 

      
میلی باری  500ماه(، سمت چپ الگوی واقعی سطح  تیر 20) UTC 00ساعت اقعی میانگین فشار سطح زمین سمت راست الگوی و( : 6) شکل 

 ماه( تیر 20) UTC 00ساعت 

 

 

   ماه تیر 29تا  25روزهای  برای زرد سطح :هشدار سوم

 

استان  یو رو مستقر بوداز کشور باالتر  یدر عرض ها رودباد تیر ماه، 29 تا 25روزهای در بر اساس الگوهای هواشناسی، 

همچنین  شد.دکامتر هم تقویت  592ارتفاع جنب حاره بر روی منطقه حاکم و تا نداشت. در سطوح میانی پر  یریتاث گلستان

رم موجب فرارفت هوای گ ،یاناتکه با توجه به جهت جرفشار  بر روی استان بودیم  ه پراستقرار سامان شاهد در سطح زمین

بازه بیشینه دما در شرق استان از ایستگاه هواشناسی چاتال  . در ایندر استان گلستان شدو ماندگاری هوای گرم روی منطقه بر 

 درجه سلسیوس گزارش شد. 42 با
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                          500ماه(، سمت چپ الگوی واقعی سطح  تیر 26) UTC 00واقعی میانگین فشار سطح زمین ساعت ( : سمت راست الگوی 7شکل )

 ماه( تیر 26) UTC 00میلی باری ساعت 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

           

 
            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1401ماه  تیر استان طی تحلیلی بر مخاطرات جوی در
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همچنین  .رخ داداستان خشکسالی بسیار شدید  بیشتر مناطقدر  و بود متر میلی 2کمتر از استان میانگین بارش  ،1401در تیر ماه 

به درجه سلسیوس  8/3، نیز 1401 در استان گلستان ثبت شد. در دهه سوم تیر ماه در این ماههوای خیلی گرم  روز متوالی 10

 هتابستان بهاره و محصوالت زراعیخسارت به  موجباین شرایط  افزوده شد کهنرمال  وضعیت استان در مقایسه بادمای بیشینه 

 شد.و کاهش عملکرد آنها  استان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1401 تیردر استان  دیگزارش فعالیت های توسعه هواشناسی کاربر
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 کار استان به کاربران پنبه و سویا و تحویل داده هواشناسی تهیه، تولید – 1

 

 و تعیین ارزش افزوده خدمات هواشناسی بر محصول کلزا ندم و کلزاگتکمیل اسناد تهک  -2
 

 روزهای یکشنبه و چهارشنبهدر هواشناسی دریایی استان برگزاری جلسه دیسکاشن  –3

 

 روزهای یکشنبه و چهارشنبه در هواشناسی کشاورزی استان جلسه دیسکاشن برگزاری -4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ستاد در شهرستان گرگانجلسه دیسکاشن هواشناسی کشاورزی  ( : 8شکل )

 

 

 شرکت در جلسات  دیسکاشن  هواشناسی کشاورزی کشوری و ارائه توصیه های پدیده محور -5

 

شرکت در نشست دو روزه بررسی برنامه ها و اقدامات حوزه توسعه هواشناسی کاربردی در هواشناسی استان  -6

 1401تیر ماه  8و  7در روزهای  گیالن با حضور مدیران استان ها و رئیس پژوهشکده اقلیم کشور
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نشست دو روزه بررسی برنامه ها و اقدامات حوزه توسعه هواشناسی کاربردی در هواشناسی استان گیالن با حضور مدیران استان  ( : 9شکل )

 1401تیر ماه  8و  7در روزهای 

 

 

 در تاریخ استان گلستان زراعیکمیته پایش محصوالت جلسه با کاربران تخصصی توسعه هواشناسی کاربردی در  -7

 در مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان 13/04/1401

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پیوست
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 گلبادمعرفی  -1پیوست شماره 

 

لی سه مشخصه اص و باشد های باد در یک منطقه می لباد، نمودار و شکلی اقلیم شناختی برای نمایش مشخصات و ویژگیگ

ه ک بوده هاییروزنی وقوع باد، تعداد اجهت باد. منظور از فراوو  دهد: فراوانی وقوع باد، سرعت باد شاخص باد را نمایش می

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

ساختار کلی گلباد . باشد دهد که یکی از جهات اصلی و فرعی می جهت باد، جریان غالب باد را نشان میو شود  سنجیده می

عت ها نیز نمایشگر سر گل .دهد باشد. دایره وسط این گلباد میزان باد آرام در یک منطقه را نمایش می به شکل گل باز شده می

نه یا ایگلباد به صورت سال. ها نشانگر تعداد وقوع باد است و طول گلها، نشانگر سرعت باد  خامت گلضو جهت باد است. 

های باد منطقه آمار و اطالعات  . در روش دستی ابتدا شاخصشود افزاری تهیه می به دو روش دستی و نرم و نه ترسیمیاماه

ا ه رصد هر یک از شاخصهواشناسی گرفته شده و تعداد فراوانی باد، باد آرام، سرعت و جهت باد محاسبه شده و سپس د

م گلباد برای ترسی. شود ها بر حسب این درصد ترسیم می دایره و طول و ضخامت گل میزان قطر شود. نسبت به کل گرفته می

افزار مورد  ترین نرم . عمدهشودافزار ویژه گلباد  و وارد نرم تهیه Excel افزاری باید آمار و اطالعات در یک فایل به روش نرم

اند که در  های هم مرکزی تشکیل شده است. نمودارهای به دست آمده از دایره WR-plotافزار  در ترسیم گلباد نرماستفاده 

ها غالبا  در  های باد بر روی دایره سمتشود. ثانیه نوشته میمتر بر  5/0ی وزش بادهای کمتر از دایره مرکزی آن درصد فراوان

 شود. سرعتغربی نمایش داده می شمالغربی، غربی و  ، جنوبشرقی، جنوب شرقی، شرقی، جنوب هشت سمت شمال، شمال

شوند. آنگاه فراوانی هر گستره سرعت باد با  می بندی گروه دسته 8اساس روش سازمان هواشناسی جهانی به های باد نیز بر 

مختلف با یکدیگر جمع شوند و  های شود. اگر فراوانی هر گستره در سمتها مشخص می توجه به سمت باد بر روی دایره

معناست که تعداد کل بادها لحاظ شده  بدانو این درصد را نشان خواهد داد  فراوانی آرامه نیز به آن افزوده شود، حاصل صد

فسیر یک گلباد بدون نقشه برجستگی )توپوگرافی( دشوار است زیرا اثرات محلی باعث تغییرات مهمی در جریانات هوا است. ت

های ورزشی و  ها، زمین های شهری، طراحی باند فرودگاه طراحیآمایش سرزمین، توان به  های گلباد می ز کاربردا .شوند می

تفاده سنجی برای اس و امکان یابی جهت گسترش فضای سبز غیره، عدم استقرار صنایع آالینده در جهت باد غالب منطقه، مکان

 .از انرژی باد اشاره کرد

 

 

 

 

 

 ر و تشکردیتق
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از جداول، نمودارها و نقشه های دی ریت بحران به سبب تهیه تعدامدیاز همکاران مرکز ملی خشکسالی و  به این وسیله -1

 ست،ااختیار این اداره کل قرارگرفته  تولید در مقیاس کشوری و انجام برش استانی درمورد استفاده در این بولتن که پس از 

 . تشکر و قدردانی می نماییم

هیه که به نحوی در ت (سمیه مالحی و مالعرازی عبدالجبار، نیکزادفر مریم ،سمیه کیانی)استانی  همچنین از تمامی همکاران -2

 .نماییمتشکر می  ،آن نقش داشتنداطالعات الزم برای تدوین 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


