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 1401- 03شماره بولتن 

 1401  خرداد ماه

   چکیده
 

میلی متر بوده اسطت که این میزان بارش نسط ت به مدت مشطابه   7/2برابر    1401 خردادمتوسط  بارش شطسرسطتان های اسطتان در 

  7/ 1با  شطسرسطتان های اسطتان به ترتیر برابر کمترین میزان بارش در  داشطته اسطتب بیشطترین و ش  کاهدرصطد  7/86دوره آماری  

 راعی و درصطد تممین بارش ا  او  سطا    می باشطد   ن د کاووسگمیلی متر در شطسرسطتان  1/1و  گالیکششطسرسطتان  میلی متر در  

 درصد بوده استب 5/72ماه در استان ا  کل بارش ساالنه برابر با  خردادتا پایان 

سلسیوس بوده که این میزان در مقایسه با مدت  درجه    4/23برابر    1401سا     ماه   خردادنگین دمای هوا در استان گلستان در  میا

سلسیوس بوده و نس ت  درجه    3/17ین ماه  در ااستب میانگین حداقل دما    داشته  شکاهسلسیوس  درجه    1/1مدت  مشابه بلند  

درجه سلسیوس   5/29استان برابر    یداشته و میانگین حداکثر دمای هوا  کاهشدرجه سلسیوس    7/0مدت،  به مدت مشابه بلند  

سلسیوس در درجه    2/14حداقل دما  استب کمترین میانگین    داشته  کاهشسلسیوس  درجه    4/1مدت    بلند که در مقایسه با  

  می باشدب علی آباد کتو  درجه سلسیوس در شسرستان 9/30برابر شسرستان آ ادشسر و بیشترین میانگین حداکثر دما 

بوده و میانگین بیشترین سرعت و ش  متر بر ثانیه    32سرعت و ش با   مراوه تپه  دیدیهم  بیشترین سرعت و ش باد در ایستگاه

 متر بر ثانیه محاس ه شده استب  3/20برابر استان   دیدیهای هم  باد در ایستگاه

در    ،حاکم بوده  نرما  در حد  وضططعیتدر بیشططتر مناطا اسططتان   ،1401  خردادسططه ماهه منتسی به   SPEIاسططاس شططاخص  بر

و در محدوده شسرستان های آ ادشسر،    های علی آباد، گرگان و آق قال خشکسالی خفیف تا ترسالی ضعیفمحدوده شسرستان 

 بدهد را نشان می    در حد نرما  تا ترسالی بسسیار شدید  گالیکش و کالله وضعیت

  2هشطدار نارنیی بودب   1هشطدار  رد و  3صطادر شطد که   هشطدار جوی برای سطامانه های ناپایدار موثر 4،  1401ماه    خرداددر 

افزایش محسطوس دما و و ش باد  نفوذ سطامانه کم فشطار بود که موجرمورد مربوط به  2مورد آن مربوط به سطامانه بارشطی و 

 بشد استان  نس تاً شدید درشدید و 

رو  متناوب    25ناشطی ا    خشطکسطالی بسطیار شطدید   اسطتان تحت تاثیرمحصطوالت کشطت بساره و باتات  ،  1401ماه    خرداددر 

درجه سطلسطیوس رسطید که با  45خرداد ماه، دمای بیشطینه به باالی  17تا   15همچنین در رو های   بودببدون بارش در اسطتان 

 و ش باد گرم همراه بود و موجر تنش دمایی و افزایش آثار خشکی و کم ود بارش در مزارع و باتات استان شدب

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

و ارائه توصطیه های پدیده محور، شطرکت ر اسطتان، شطرکت در جلسطات دیسطکاشطن هواشطناسطی کشطاور ی کشطوری کا  سطویاو   پن ه

   18/03/1401ر خدمت جامعه دریایی در تاریخ و ارائه مطلر در وبینار علمی هواشطناسطی دریایی و اقیانوس شطناسطی فیزیکی د

باتی اسطتان گلسطتان جلسطه با کاربران تخصطصطی توسطعه هواشطناسطی کاربردی در کمیته پایش محصطوالت  شطرکت در  و همچنین  

 بودب 1401فعالیت های توسعه هواشناسی کاربردی استان گلستان در خرداد ماه مربوط به  ،30/03/1401در تاریخ 

 

 

 



 کل هواشناسی استان گلستاناداره           

2 

 

 1401- 03شماره بولتن 

 1401  خرداد ماه

   1401ماه  خردادتحلیلی بر وضعیت بارش استان 
 

 

 مدت و سا  گذشته  : اطالعات بارش استان گلستان و مقایسه آن با بارش بلند1  جدو

   
 

 

 

این میزان که   اسطت بوده  متریلیم 7/2 برابر  1401  خرداد درهای اسطتان  شطسرسطتانگین بارش میان  (،1مطابا جدو  شطماره)

های  در شطسرسطتان کمترین میزان بارشبیشطترین و  بداشطته اسطتش  کاهدرصطد  7/86 ت به مدت مشطابه دوره آماری بارش نسط 

  باشدبمین د کاووس گ در شسرستانمتر  میلی 1/1 و گالیکشدر شسرستان متر  میلی 1/7برابر به ترتیر استان 
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 1401- 03شماره بولتن 

 1401  خرداد ماه

 درصد تأمین بارش سال آبی استان تحلیلی بر 

 

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

 

 

 5/72برابر  آن  ساالنه  بارش  کل    ا استان    درماه    خرداد  ا  او  سا   راعی تا پایاندرصد تامین بارش  ،  (1)  مطابا نمودار شماره 

  4/82 و بیشترین درصد تامین بارش گمیشانمربوط به شسرستان  درصد   7/58 با بارش کمترین درصد تامین استببوده رصد د

 بباشد می کردکوی رصد، مربوط به شسرستاند
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 1401- 03شماره بولتن 

 1401  خرداد ماه

 1401 خردادگلستان در  مجموع بارش استان  ندیبپهنه  

 

 
 1401سا    خرداد( استان گلستان در  میموع بارش )میلی متر دیبن  پسنه  :1شماره  شکل

 

 

  ، متر  میلی  5تا    01/0بین  استان    و مرکزی  شمالی  مناطابیشتر    درماه    خرداد  درمیزان بارندگی    (،1شماره )  شکل  مطابا

 میلی   20تا  01/0بین  و در شسرستان کالله  میلی متر 10تا  2بین  استانو جنگلی  جنوبینواحی بیشتر  درمیزان بارش 

 دهدبرا نشان می متر 
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 1401- 03شماره بولتن 

 1401  خرداد ماه

 1401ماه  خرداد  درلستان گاستان   ییحلیلی بر وضعیت دما ت

 
 

 مدت  مقایسه با بلند و 1401 ماه خرداد اطالعات دمایی استان در :2شماره جدو  

 
 

 

بوده    سلسیوسدرجه    4/23برابر    1401سا     خرداد  درگلستان  استان  هوا در    میانگین دمای  ،(2)  جدو  شماره   مطابا

این    رددما    داقلحمیانگین    بستا  داشته  شکاه  سلسیوس  جهدر  1/1  مدت بلند  مدت مشابه    که این میزان در مقایسه با

بهو    بوده  سلسیوس  درجه  3/17  ،ماه میانگین    وداشته    کاهش  سلسیوسرجه  د  7/0  ،بلند مدتمدت مشابه    نس ت 

  داشته   کاهش  سلسیوسدرجه    4/1  مدت  در مقایسه با بلند   که  سلسیوس  درجه  5/29برابر    استانمای هوای  دحداکثر  

حداکثر دما بیشترین میانگین    ودشسر  آ ادر شسرستان    سلسیوسدرجه    2/14  برابر  کمترین میانگین حداقل دما  بتاس

 می باشدب کتو علی آباد  در شسرستان سلسیوسرجه د 9/30برابر 
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 1401- 03شماره بولتن 

 1401  خرداد ماه

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

 

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

 

شسرستان های  محدوده  در و سلسیوسرجه د  25تا  20استان  بیشتر مناطادر  ، میانگین دمای هوا (2شماره ) شکلمطابا 

 استب بوده سلسیوسدرجه  30تا  20بین  مراوه تپه، گن د کاووس و گرگان
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 1401- 03شماره بولتن 

 1401  خرداد ماه

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

 

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

 

 

  میانگین دما ،استانمناطا  بیشتر درمدت  با بلند  1401ماه  خرداد یدمااختالف میانگین  دیبن پسنه، (3شماره ) شکلبر اساس 

کالله،   های  شسرستان  طا جنوبی و جنگلیامن  که این میزان در  داشتهکاهش  مدت    نس ت به بلند   درجه سلسیوس  2/ 5تا    5/0  بین

کاهش، در شسرستان علی آباد بین نس ت به بلند مدت    سلسیوس  درجه  5/4تا    5/0بین  گالیکش، مینودشت، آ ادشسر و رامیان  

درجه سلسیوس کاهش تا    5/0شسرستان گرگان بین  درجه سلسیوس افزایش و در    5/4درجه سلسیوس کاهش تا بیش ا     5/4

 داشته استب افزایشدرجه سلسیوس  5/4بیش ا  
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 1401- 03شماره بولتن 

 1401  خرداد ماه

 ماه استان گلستان  خرداد دیدماهای حیلی بر ل تح
 

ماه سا  جاری و در مدت مشابه سا  ق ل و   خرداد  حداکثر دمای هوا و تاریخ وقوع آن در  مقادیر حدی(،  3)  در جدو  شماره

بوده و در   1/45برابر    سلسیوسحسر درجه    دمای هوا بر مطلا  حداکثر    1401سا     ماه  خرداد  که دراست  بلند مدت آمده  

اینچه درجه سلسیوس )  0/47برابر    سا  ق لمدت مشابه    در  میزان این فراسنجب  ث ت شده است  اینچه برونهمدیدی  ایستگاه  

حداقل دمای هوا و    مقادیر حدی،  4جدو  شماره    در  بباشد می(  گن د کاووس)درجه سلسیوس    2/47مدت برابر    بلند   و  (برون

 مطلا  قلاحد  ،1401 سا  خرداد مدت مشابه سا  ق ل و بلند مدت آمده که در ماه سا  جاری و در خرداد تاریخ وقوع آن در

میزان این فراسنج   باست  ث ت شده  فرودگاه گرگان  دیدی ایستگاه هم  درکه  بوده      8/8برابر    سلسیوسدمای هوا بر حسر درجه  

  ( گن د کاووس)درجه سلسیوس    5/7  رابر ب  مدت  بلند   و)فرودگاه گرگان(  درجه سلسیوس    14/ 7برابر    سا  ق لمدت مشابه    رد

 ب ث ت شده است

 

 

 ماه  خرداددر مطلا عات حداکثر دمای  طال: ا3 دو ج
 

 بلندمدت  1400سال  1401سال 

1/45 

 اینچه برون

16/03/1401 

0/47 

 اینچه برون

12/03/1400 

  2/47 

 گن د کاووس

09/03/1394 

 

 

 ماه   خرداد در مطلااطالعات حداقل دمای : 4 جدو 
 

 بلندمدت  1400سال  1401سال 

8/8 

 فرودگاه گرگان 

01/03/1401 

7/14 

 فرودگاه گرگان 

07/03/1400 

5/7 

 گن د کاووس

01/03/1378 
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 1401- 03شماره بولتن 

 1401  خرداد ماه

   1401 خردادوقوع باد در استان گلستان در   تحلیلی بر

 استان  دیدی های هم سرعت باد در ایستگاهوضعیت سمت و 

بیشترین سرعت و ش باد   میانگینثانیه و  متر بر    32با سرعت و ش    مراوه تپه  دیدی بیشترین سرعت و ش باد در ایستگاه هم

   می باشدب 5مطابا جدو   اطالعات تکمیلی بادمتر بر ثانیه محاس ه شده استب  3/20برابر استان   دیدی های هم در ایستگاه

 

 

 

 1401 خرداد در حداکثر باد سرعت و  سمت و دیدیهم یها ستگاهیا در  تالر باد وقوع درصد:  5 جدو 

 

 

 

 

 

 

 نام ایستگاه 
 حداکثر باد باد تالر

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

 17 290 24 تربی  هاشم آباد گرگان 

 15 190 21 ی ترب جنوب سوگن دکاو

 18 240 26 جنوب تربی  کالله

 32 180 26 بی تر مراوه تپه

 18 250 15 بی تر علی آباد کتو  

 24 210 40 تربی  ترکمن بندر 

 19 280 31 تربی   فرودگاه گرگان 

 24 250 30 تربی شما   گز بندر

 19 210 23 تربی جنوب  اینچه برون

 17 270 21 تربی  مینودشت 
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 1401- 03شماره بولتن 

 1401  خرداد ماه

   1401 خرداد  -استان گلستان  دیدیهای هم ایستگاه  گلباد     

سوگن دکاو  

 
 ی ترب  جنوبجست باد تالر : 

   26درصد آرام : 

 21 درصد باد تالر :

 1/2میانگین سرعت باد : 

 هاشم آباد گرگان 

 
 تربی جست باد تالر : 

 10: درصد آرام 

 24: درصد باد تالر 

 8/2میانگین سرعت باد : 

 مراوه تپه

 
 بی تر : باد تالرجست 

 13:  درصد آرام

 26 : درصد باد تالر

6/3میانگین سرعت باد :   

   

 فرودگاه کالله

 
 جنوب تربی : جست باد تالر 

  30 درصد آرام :

  26 درصد باد تالر :

 5/2میانگین سرعت باد : 
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 1401- 03شماره بولتن 

 1401  خرداد ماه

  1401 خرداد -استان گلستان  دیدیهای هم گلباد ایستگاه

 فرودگاه گرگان 

 
 تربی جست باد تالر : 

 26درصد آرام : 

 31درصد باد تالر : 

 2/3میانگین سرعت باد : 

 علی آباد

 
 بی ترجست باد تالر : 

 41درصد آرام : 

   15 درصد باد تالر :

 6/1میانگین سرعت باد : 

 بندرگز 

 
 تربیشما  جست باد تالر او  : 

 13:  درصد آرام

 30:  درصد باد تالر

 4/2میانگین سرعت باد : 

 

 بندر ترکمن 

 
 تربی جست باد تالر او  : 

  15 درصد آرام :

  40 درصد باد تالر :

 5/3میانگین سرعت باد : 
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 1401- 03شماره بولتن 

 1401  خرداد ماه

 1401 خرداد –استان گلستان  دیدیهای هم لباد ایستگاهگ

 

 

 مینودشت 

 
 جست باد تالر او  : تربی 

 14 درصد آرام :

 21 :درصد باد تالر 

 2/2میانگین سرعت باد : 

 اینچه برون

 
 بیترجنوب جست باد تالر او  : 

   8 درصد آرام :

 23درصد باد تالر : 

 1/3میانگین سرعت باد : 

 مالحظات

 

هططای   سططرعت و ش بططاد ایسططتگاهمطلططا    حداکثرمیانگین  

متططر   3/20برابططر    1401مططاه    خططردادگلسططتان در  دیدی  هم

ه ا  جسططت بططاد تالططر او  بطط هططا    تعداد ایستگاهثانیه و  بر  

 شرح  یر بوده استب

 ایستگاه    6 تربی                        -           

 "        3              تربی  جنوب -            

 "        1                 تربی  شما  -            

           

 راهنما 
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 1401- 03شماره بولتن 

 1401  خرداد ماه

 1401ماه  خرداد تحلیلی بر وضعیت خشکسالی استان در 

 

 
 

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

 

 

 بیشتر   در  ،1401  خرداد  سه ماهه منتسی به  SPEIاخص  اساس شبرشکسالی هواشناسی  خ  ،(4)  شماره  دیبن  پسنه  مطابا نقشه 

خفیف تا  خشکسالی    های علی آباد، گرگان و آق قال  محدوده شسرستان  دروضعیت در حد نرما  حاکم بوده،  مناطا استان  

نشان  را    نرما  تا ترسالی بسیار شدیددر حد  و کالله وضعیت    یکشلو در محدوده شسرستان های آ ادشسر، گا  ضعیفترسالی  

 می دهدب 
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 1401ماه   خرداد  تحلیل سینوپتیکی

 
سطح  رد    هشدار  3  ماه صادر شد،  خردادکه در    هشداری  4ب ا   بود  موثر  امانه جویس  4استان تحت تاثیر  ،  1401ماه    خرداد در  

 می شودب های ناپایدار موثر ارائه اختصار توضیحاتی در خصوص سامانه  بهدر  یر ب بودهشدار سطح نارنیی  1و 

 

 ماه   خرداد 3تا  2برای روزهای زرد سطح هشدار اول: 

 

 (فرارفت هوای گرم و خشطسفشطار)  فشطار بر روی کشطور و یس سطامانه کم  سطامانه کم  نفوذ  با  ،هواشطناسطی  بر اسطاس الگوهای

 ش محسططوس افزای ر موج  ماه،خرداد   3تا  2رو های  در  پشططته در سطططوح میانی جو  تاثیر خزر و همچنینی دریای بر رو

 ب  شد  منطقهشدید در  نس تاًو ش باد و دما 
 

       
         500اگه(، سکت  پ  سوی و قسی م سکمی   خردسد  UTC 12  3( : سکت  اسسک  سوی و قسی م انگیینف ارکگا سکمی  انف سکگ    5شکل   

 اگه( خردسد UTC 12 3انلم بگاو سگ   
 
 
 

 ماه    خرداد 6تا  4 روزهای  برایسطح زرد  : هشدار دوم
 

و ا   کشیده شد  ماه بتدریج ا  اروپا به سمت ایران خرداد 4میلی باری ا  رو  چسارشن ه  1028مرکز پرفشاری با پربند مرکزی 

 شدید در سطح استان بودیمب  و شاهد و ش باد نس تاً مانه بر شدت ناپایداری افزوده با تقویت این سا ،خرداد ماه 5 رو 

رطوبت کافی در سطح  مین   کشیده شد ومیلی باری نیز امواج مرکز کم ارتفاع به عرض های پایین و خاور میانه    500در ترا   

 موجر بارش های موثر بخصوص در نواحی کوهپایه ای و کوهستانی استان شدب 
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 1401- 03شماره بولتن 

 1401  خرداد ماه

                    
انلم   500اگه(، ست  پ  سوی و قسی م سمی    خردسد  UTC  00    5سگ    سی م انگیینف ارگا سمی  انف  ست  اسس  سوی و ق( :  6    شل 

 اگه( خردسد UTC 00   5بگاو سگ   

 

 

    ماه خرداد 18تا   14روزهای  برای نارنجی سطح :هشدار سوم

 

پرارتفاع جنر حاره تا نیمه شمالی    حرکت  میلی باری آن و  1004 بانه  و  سامانه کم فشار  نفوذ    بابر اساس الگوهای هواشناسی،  

دمایی استان در این    حد نصاب به  و  تان شد  اسخرداد ماه در    18تا    14در رو های    دما در  محسوس کشور، موجر افزایش  

 شدب  افزودهتاریخ 

میلی باری در دریای سیاه مستقر بود،    1020که مرکز آن با پربند  با ورود  بانه های سامانه پر فشار  خرداد ماه،    17رو   ا   

 بتدریج شاهد افزایش ابر و و ش باد شدید ناشی ا  جابیایی سریع دو توده هوای گرم و سرد بودیمب 

 

       
سوی و  7شل      : ست  اسس   انگیینف ارگا سمی  انف سگ    (  سوی و قسی م سمی    خردسد  UTC  12  14قسی م                             500اگه(، ست  پ  

 اگه(  خردسد UTC 12   14انلم بگاو سگ   
 



 کل هواشناسی استان گلستاناداره           

16 

 

 1401- 03شماره بولتن 

 1401  خرداد ماه

    ماه خرداد 21تا  19 روزهایبرای سطح زرد هشدار چهارم: 

 

ور ناوه ا  سطوح  ع   همچنین  وبود  که بر روی دریای خزر مستقر    پرفشاری  سامانه خرداد ماه، با نفوذ    21تا    19در رو های   

اییاد   ابر و بارش پراکنده در سطح استان، شرای  برای تشکیل  بر روی منطقه  رودباد  با تاثیر ضعیف  جو و در سطوح باال  میانی

 استان رخ ندادبشد اما بارش های موثری در 

 

      
انگیینف ارگا سمی  انف سگ    8شل    قسی م  سوی و  : ست  اسس    )UTC 00   20  سوی و قسی م سمی    خردسد             500اگه(، ست  پ  

 اگه(  خردسد UTC 00   20انلم بگاو سگ   
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 1401- 03شماره بولتن 

 1401  خرداد ماه

 1401ماه  خرداد استان طی تحلیلی بر مخاطرات جوی در
 

امسا     ماه  خردادتنش آبی و خشکسالی مواجه شد و در    ، کشور ایران و ا  جمله استان گلستان با1400-1401در سا  آبی  

رو  متناوب    25  تحت تاثیرمحصوالت کشت بساره و باتات استان  رخ دادب در این ماه  خشکسالی بسیار شدید در استان گلستان  

  بودب در استانبدون بارش 

و دمای بیشینه به  ماندگاری هوای گرم طی این مدت بود  سامانه کم فشار و  استان تحت تاثیر    ماه،  خرداد  17تا    15  رو هایدر  

در  آثارخشکی و کم ود بارش    افزایش  تنش دمایی وموجر  و  همراه بود  با و ش باد گرم    کهدرجه سلسیوس رسید    45باالی  

 شدب مزارع و باتات استان 

 

 
 1401 خرداد در  تعداد کل رو های وقوع پدیده خسارت  ا:  6 جدو 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تعدا کل رو  نام پدیده 

 0 سرما دگی

 0 سیل

 0 تگرگ 

 0 بارش رگ اری 

 2 باد و طوفان

 25 دوره خشس

 1 گرم باد

 0 برف

 0 آتش سو ی 

 5 تنش دمایی 
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 1401  خرداد ماه

   1401  خرداددر استان  دیهای توسعه هواشناسی کاربرگزارش فعالیت  
 

 کار استان به کاربران پنبه و سویا و تحویل داده هواشناسی تهیه، تولید – 1

 

 ندم و کلزاگتکمیل اسناد تهک  -2
 

 روزهای یکشنبه و چهارشنبه در  هواشناسی دریایی استان برگزاری جلسه دیسکاشن   –3

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 جلسه دیسلگشف ه سشنگسم کرگقا و ستگد دا شهرستگن گرگگن ( : 9شل   

 

 

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

 

 در تاریخ استان گلستان    باغیکمیته پایش محصوالت  جلسه با کاربران تخصصی توسعه هواشناسی کاربردی در    -6

30/03/1401 
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 1401  خرداد ماه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 سستگن گلستگن بگغمکتنته پگیش ق پنش آگگهم احص الت  ( : 10شل   

 

 

 

در  علمی هواشناسی دریایی و اقیانوس شناسی فیزیکی در خدمت جامعه دریایی شرکت و ارائه مطلب در وبینار  – 7

 18/3/1401 تاریخ

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 سم انزیلم دا خدا  جگا ه دایگیم شنگپ ستر قبننگا  لتم ه سشنگسم دایگیم ق سینگی س ( : 11شل   
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 پیوست
 

 گلبادمعرفی  -1پیوست شماره 

 

سه مشخصه اصلی    و  باشد   های باد در یس منطقه می  شناختی برای نمایش مشخصات و ویژگیل اد، نمودار و شکلی اقلیم  گ

که    بوده  هاییرو نی وقوع باد، تعداد  اجست بادب منظور ا  فراو و    دهد: فراوانی وقوع باد، سرعت باد  شاخص باد را نمایش می

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

ساختار کلی گل اد  ب  باشد دهد که یکی ا  جسات اصلی و فرعی می جست باد، جریان تالر باد را نشان میو  شود    سنییده می

ها نیز نمایشگر سرعت    گل  بدهد  ایره وس  این گل اد میزان باد آرام در یس منطقه را نمایش میباشدب د   به شکل گل با  شده می

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

های باد منطقه آمار و اطالعات    روش دستی ابتدا شاخصب در  شود  افزاری تسیه می  به دو روش دستی و نرم  و  نه ترسیمیا ماه

ا  ه  هواشناسی گرفته شده و تعداد فراوانی باد، باد آرام، سرعت و جست باد محاس ه شده و سپس درصد هر یس ا  شاخص

ل اد  برای ترسیم گب شود ها بر حسر این درصد ترسیم می دایره و طو  و ضخامت گل میزان قطر شودب نس ت به کل گرفته می

افزار مورد    ترین نرم  ب عمدهشود افزار ویژه گل اد    و وارد نرم   تسیه   Excel  افزاری باید آمار و اطالعات در یس فایل   به روش نرم

اند که در   های هم مرکزی تشکیل شده  استب نمودارهای به دست آمده ا  دایره  WR-plotافزار    استفاده در ترسیم گل اد نرم

ها تال اً در    های باد بر روی دایره سمتشودب  ثانیه نوشته می متر بر    5/0ی و ش بادهای کمتر ا   فراواندایره مرکزی آن درصد  

  شودب سرعت تربی نمایش داده می  شما  تربی، تربی و    ، جنوب شرقی، جنوب   شرقی، شرقی، جنوب   هشت سمت شما ، شما  

شوندب آنگاه فراوانی هر گستره سرعت باد با    می  بندی  گروه دسته  8اساس روش سا مان هواشناسی جسانی به  های باد نیز بر  

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

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

فسیر یس گل اد بدون نقشه برجستگی )توپوگرافی( دشوار است  یرا اثرات محلی باعث تغییرات مسمی در جریانات هوا  استب ت

های ور شی و  ها،  مین های شسری، طراحی باند فرودگاه طراحیآمایش سر مین، توان به   های گل اد می   کاربردا  بشوند می

سنیی برای استفاده    و امکان   یابی جست گسترش فضای س ز   ر صنایع آالینده در جست باد تالر منطقه، مکانتیره، عدم استقرا

 ب ا  انرژی باد اشاره کرد
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 ر و تشکر دیتق
 

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

 است،اختیار این اداره کل قرارگرفته    تولید در مقیاس کشوری و انیام برش استانی درمورد استفاده در این بولتن که پس ا   

 ب   تشکر و قدردانی می نماییم 

که به نحوی در    (اقدس جعفریو    مالعرا ی  ع دالی ار،  نیکزادفر  مریم  ، سمیه کیانی)استانی    همچنین ا  تمامی همکاران  -2

 بنماییمتشکر می  ،آن نقش داشتند تسیه اطالعات ال م برای تدوین 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


