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 1401- 05شماره بولتن 

 1401  ماه  مرداد

   چکیده
 

متر بوده اسطت که این میزان بارش نسط ت به مدت میلی    8/28برابر    1401 ماه  مرداد متوسط  بارش شطسرسطتان های اسطتان در 

شطسرسطتان های اسطتان به ترتیر برابر با کمترین میزان بارش در اسطت  بیشطترین و داشطته    افزایشدرصطد  5/43مشطابه دوره مماری 

و درصطد تممین بارش ا  او  سطا    می باشطد  گمیشطانمیلی متر در شطسرسطتان   1/12و   گالیکشمیلی متر در شطسرسطتان   8/69

 بوده است درصد  2/79با ماه در استان ا  کل بارش ساالنه برابر  مرداد  راعی تا پایان  

درجه سلسیوس بوده که این میزان در مقایسه با مدت   8/27برابر  1401سا   ماه مرداد نگین دمای هوا در استان گلستان در میا

سلسیوس بوده و نس ت  درجه    2/22ین ماه  است  میانگین حداقل دما در ا  داشته  کاهشدرجه سلسیوس    4/0مشابه بلند مدت  

درجه سلسیوس  4/33استان برابر  ی داشته و میانگین حداکثر دمای هوا  کاهشدرجه سلسیوس  2/0مدت، به مدت مشابه بلند 

در   2/18حداقل دما  کمترین میانگین  است     داشته  کاهش درجه سلسیوس    5/0مدت    که در مقایسه با بلند درجه سلسیوس 

   می باشد   مق قال درجه سلسیوس در شسرستان 9/34برابر شسرستان م ادشسر و بیشترین میانگین حداکثر دما 

بوده و میانگین بیشطترین سطرعت متر بر ثانیه   0/16با سطرعت و ش   مراوه تپه دیدی هم  بیشطترین سطرعت و ش باد در ایسطتگاه

 بر ثانیه محاس ه شده است  متر  0/12استان برابر  دیدی های هم  و ش باد در ایستگاه

بیشطتر نواحی اسطتان خشطکسطالی متوسط  تا شطدید حاک  بوده و در    در  ،1401  مرداد سطه ماهه منتسی به   SPEIاسطاس شطاخص  بر

نواحی جنوب شرقی استان وضعیت در حد نرما  تا ترسالی متوس     را نشان می دهدارتفاعات 

 هشطدار  2که این ماه صطادر شطد  در   هشطدار جوی   4 مجموعدر  بود و بارشطی سطامانه  4اسطتان تحت تاثیر    ،1401ماه  مرداد در  

  این در دهه سطوم در اسطتان بودی  و هوای خیلی گرم   رو  متوالی  10 شطاهدهمچنین   نارنجی بود ح  سط  هشطدار 2و سطح   رد 

محصطوالت  خسطارت به  موجر که افزایش داشطت  درجه سطلسطیوس 8/3  نرما   وضطعیت اسطتان در مقایسطه با، دمای بیشطینه  ماه

 شد و کاهش عملکرد منسا   استان  ه راعی بساره و تابستان

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

جلسطه با کاربران تخصطصطی توسعه هواشناسی  شطرکت در  ،دیسطکاشطن هواشطناسطی کشطاور ی کشطوری   اسطتان، شطرکت در جلسطات 

پن ه کشطوردر اسطتان گلسطتان     راعیکاربردی در کمیته پایش محصطوالت   فعالیت های توسطعه  مربوط به  ،  موسطسطه تحقیقات 

 بود  1401ماه   مرداد هواشناسی کاربردی استان گلستان در  
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 1401- 05شماره بولتن 

 1401  ماه  مرداد

  1401ماه   مردادتحلیلی بر وضعیت بارش استان 
 
 

 مدت و سا  گذشته  اطالعات بارش استان گلستان و مقایسه من با بارش بلند :1  جدو 

 
 

 

این میزان  که   اسطت بوده متر یلیم 8/28  برابر 1401 مرداد   درهای اسطتان    شطسرسطتانگین بارش  میان (،1)  محابق جدو  شطماره

های    در شطسرسطتان  کمترین میزان بارشبیشطترین و    داشطته اسطتافزایش  درصطد   5/43مماری  ت به مدت مشطابه دوره  بارش نسط

   باشد می  گمیشان  در شسرستانمتر  میلی 1/12 و  گالیکشدر شسرستان متر  میلی 8/69برابر به ترتیر  استان  
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 1401- 05شماره بولتن 

 1401  ماه  مرداد

 درصد تأمین بارش سال آبی استان  تحلیلی بر 

 

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

 

 2/79برابر  من  ساالنه  بارش  کل    ا استان   درماه   مرداد   ا  او  سا   راعی تا پایاندرصد تامین بارش  ،  (1)  محابق نمودار شماره 

 با   درصد تامین بارشو بیشترین    گمیشانمربوط به شسرستان    درصد  7/61  با  بارش  کمترین درصد تامین  است بوده  رصد  د 

   باشدمی کردکوی  رصد، مربوط به شسرستاند  6/87

 

 

 

 

 



 کل هواشناسی استان گلستان اداره           

4 

 

 1401- 05شماره بولتن 

 1401  ماه  مرداد

 1401 مردادگلستان در مجموع بارش استان  ندیبپهنه  

 

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

 

 

تا  5بین  شسرستان های بندر ترکمن، بندرگز، گمیشان و مق قال درماه  مرداد  درمیزان بارندگی   (،1شماره ) شکل محابق

، مترمیلی   50  تا  5بین    گرگاندر شسرستان  ،  میلی متر   40تا    5بین    شسرستان های کردکوی و م ادشسر  در  ،متر  میلی  30

بین   کاووس  بین    60تا    5در شسرستان گن د  مباد  و علی  رامیان  های  در شسرستان  متر،  در   70تا    10میلی  متر،  میلی 

میلی متر و در شسرستان    100تا    20متر، در شسرستان های مینودشت و کالله بین  میلی    80تا    5شسرستان مراوه تپه بین  

 دهد را نشان می میلی متر 120تا  20گالیکش بین 
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 1401- 05شماره بولتن 

 1401  ماه  مرداد

 1401ماه   مرداد درلستان گاستان  ییحلیلی بر وضعیت دمات

 
 

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

 
 

 

بوده    سلسیوسدرجه    8/27برابر    1401سا     مرداد   درگلستان  استان  ر  هوا د  میانگین دمای  ،(2)  جدو  شماره  محابق

این   رد دما  داقلحمیانگین   ستا داشته کاهش سلسیوس جهدر 4/0 بلند مدت مدت مشابه   که این میزان در مقایسه با

بهو    بوده  سلسیوس  درجه  2/22  ،ماه مشابه    نس ت  مدت مدت  میانگین   وداشته    کاهش  سلسیوسرجه  د   2/0  ،بلند 

  داشته   کاهش  سلسیوسدرجه    5/0  مدت   در مقایسه با بلند  که  سلسیوس  درجه  4/33برابر    استانمای هوای  د حداکثر  

حداکثر دما  بیشترین میانگین    و  دشسرم ا در شسرستان    سلسیوسدرجه    2/18  برابر  کمترین میانگین حداقل دما   تاس

 می باشد   مق قال در شسرستان سلسیوسرجه د  9/34برابر 
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 1401- 05شماره بولتن 

 1401  ماه  مرداد

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

 

 
 

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

 

 

بوده است و در محدوده شسرستان  سلسیوسرجه د  30تا  25استان  بیشتر مناطقدر  ، میانگین دمای هوا(2شماره ) شکلمحابق 

در شسرستان های  درجه سلسیوس،    35تا    20در شسرستان مراوه تپه    سلسیوس،درجه    35تا    25  مق قالگن د کاووس و    های 

علی در ارتفاعات جنوبی و جنگلی شسرستان های بندرگز، کردکوی،  و    درجه سلسیوس  30تا    15  گرگانرامیان، م ادشسر و  

 سلسیوس را نشان می دهد  درجه  30تا  20و کالله گالیکش  ،مینودشت مباد کتو ، 
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 1401- 05شماره بولتن 

 1401  ماه  مرداد

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

 

 
 ماه با میانگین بلند مدت استان گلستان  مرداد یاختالف میانگین دما   دیپسنه بن: 3شماره   شکل

 

  میانگین دما  ،استانمناطق  بیشتر درمدت   با بلند 1401ماه  مرداد  ی دما اختالف میانگین   دی بن پسنه،  (3شماره ) شکلبر اساس 

طق جنوبی و امن  که این میزان در  داشته  افزایشدرجه سلسیوس    5/0کاهش تا    درجه سلسیوس  5/1بین    مدت   نس ت به بلند

درجه سلسیوس کاهش تا  5/4نس ت به بلند مدت بیش ا   رامیان، م ادشسر، مینودشت، گالیکش و کالله های  شسرستان جنگلی

درجه سلسیوس    5/4درجه سلسیوس کاهش تا بیش ا     5/4بین    کتو   ، در شسرستان علی مباد ش افزای  سلسیوس  درجه  5/0

در شسرستان های گن د   ،درجه سلسیوس افزایش  5/4تا بیش ا     درجه سلسیوس کاهش  5/1شسرستان گرگان بین  در    ،افزایش 

گز و مراوه تپه بین  یوس افزایش، در شسرستان های بندردرجه سلس  5/2درجه سلسیوس کاهش تا    5/1کاووس و مق قال بین  

درجه سلسیوس    5/0درجه سلسیوس افزایش، در شسرستان های کردکوی و گمیشان بین    5/1درجه سلسیوس کاهش تا    5/2

درجه سلسیوس    5/0درجه سلسیوس کاهش تا    5/0درجه سلسیوس افزایش و در شسرستان بندر ترکمن بین    5/1کاهش تا  

 داشته است  افزایش  
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 1401- 05شماره بولتن 

 1401  ماه  مرداد

 ماه استان گلستان  مرداد دیدماهای حیلی بر لتح
 

ماه سا  جاری و در مدت مشابه سا  ق ل و    مرداد   حداکثر دمای هوا و تاریخ وقوع من در  مقادیر حدی ،  3  در جدو  شماره

بوده و در   7/42برابر    سلسیوسحسر درجه    هوا بردمای  محلق  حداکثر    1401سا     ماه  مرداد   که دراست  بلند مدت ممده  

مراوه درجه سلسیوس )  4/45برابر    سا  ق لمدت مشابه    در  میزان این فراسنج   شده استث ت    اینچه برونهمدیدی  ایستگاه  

حداقل دمای هوا و   مقادیر حدی ، 4جدو  شماره    در   باشد  می(  گن د کاووس)درجه سلسیوس    3/49رابر  مدت ب  بلند  و  (تپه

  محلق   قلاحد  ،1401  سا   مرداد   مدت مشابه سا  ق ل و بلند مدت ممده که در  ماه سا  جاری و در  مرداد   تاریخ وقوع من در

میزان این فراسنج     است شدهث ت  علی مباد کتو  دیدی ایستگاه هم درکه بوده   1/20برابر  سلسیوسدمای هوا بر حسر درجه 

فرودگاه  )درجه سلسیوس    2/15  رابرب  مدت   بلند  و(  هاش  مباد گرگان)درجه سلسیوس    6/19برابر    سا  ق لمدت مشابه    رد 

  ث ت شده است  (گرگان

 

 

 ماه مرداددر محلق  عات حداکثر دمای طال : ا3 دو ج
 

 بلندمدت  1400سال  1401سال 

7/42 

 اینچه برون

24/05/1401 

4/45 

 مراوه تپه 

18/05/1400 

  3/49 

 گن د کاووس 

25/05/1394 

 

 

 ماه   مرداد در محلقاطالعات حداقل دمای : 4 جدو 
 

 بلندمدت  1400سال  1401سال 

1/20 

 علی مباد کتو  

21/05/1401 

6/19 

 هاش  مباد گرگان 

29/05/1400 

2/15 

 فرودگاه گرگان 

24/05/1398 
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 1401- 05شماره بولتن 

 1401  ماه  مرداد

   1401 مردادوقوع باد در استان گلستان در  تحلیلی بر

 استان  دیدی های هم  وضعیت سمت و سرعت باد در ایستگاه 

بیشترین سرعت و ش باد    میانگینو  ثانیه  متر بر    0/16با سرعت و ش    مراوه تپه  دیدی ایستگاه همبیشترین سرعت و ش باد در 

   می باشد  5محابق جدو   اطالعات تکمیلی باد بر ثانیه محاس ه شده است  متر   0/12برابر استان   دیدی های هم در ایستگاه

 

 

 

 1401 مرداد در حداکثر باد سرعت  و سمت و دیدیهم   یها ستگاهیا در  غالر  باد وقوع درصد: 5 جدو 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نام ایستگاه 
 حداکثر باد باد غالر 

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

 11 030 26 غربی هاش  مباد گرگان 

 11 220 34 ی جنوب س و گن دکاو

 11 250 28 جنوب غربی  کالله

 16 190 26 جنوبی  مراوه تپه 

 10 300 15 شما  غربی علی مباد کتو  

 15 250 35 غربی بندر ترکمن

 12 270 44 غربی جنوب  فرودگاه گرگان 

 12 270 25 شما  غربی گز بندر

 11 220 27 جنوب غربی  اینچه برون

 11 280 21 غربی مینودشت 
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 1401- 05شماره بولتن 

 1401  ماه  مرداد

 1401ماه  مردادگلباد ایستگاه های همدیدی استان گلستان در 

 

 جست باد غالر : غربی

 8: درصد مرام        

 26: درصد باد غالر        

 6/2میانگین سرعت باد :   

 

 
 

 هاش  مباد گرگان ایستگاه  –  1401ماه  مردادگل اد : 4شکل شماره 

 

      

 
 

 ی جنوبجست باد غالر : 

 24درصد مرام :       

 34 درصد باد غالر :      

 1/2میانگین سرعت باد : 

 

 

 گن د کاووس ایستگاه   – 1401ماه  مردادگل اد  :5شکل شماره                                               
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 1401- 05شماره بولتن 

 1401  ماه  مرداد

 

 جنوب غربی : جست باد غالر 

 23 درصد مرام :  

 28 درصد باد غالر :  

 7/2میانگین سرعت باد :   

 

 

 فرودگاه کالله ایستگاه  –  1401ماه  مردادگل اد  :6شکل شماره 

 

 

 

 جست باد غالر : جنوبی 

 15:  درصد مرام     

 26 : درصد باد غالر     

 2/3میانگین سرعت باد : 

 

 
 

 ایستگاه مراوه تپه  –  1401ماه  مردادگل اد  :7شکل شماره 
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 1401- 05شماره بولتن 

 1401  ماه  مرداد

 

 شما  غربیجست باد غالر : 

 41درصد مرام :   

 15درصد باد غالر :   

 5/1میانگین سرعت باد :   

 

 

 ایستگاه علی مباد کتو   –  1401ماه  مردادگل اد  :8شکل شماره 

 

 

 

 جست باد غالر : غربی

 10 درصد مرام :     

 35 درصد باد غالر :     

 8/3میانگین سرعت باد :    

 

 

 بندر ترکمن ایستگاه  –  1401ماه  مردادگل اد  :9شکل شماره 
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 1401- 05شماره بولتن 

 1401  ماه  مرداد

 

 غربی جنوب جست باد غالر : 

 20درصد مرام :     

 44درصد باد غالر :     

 0/3میانگین سرعت باد :     

 

 
 

 ایستگاه فرودگاه گرگان  –  1401ماه  مردادگل اد  :10شکل شماره 

 

 

 

 شما  غربی:  جست باد غالر

 15:  درصد مرام   

 25:  درصد باد غالر   

 2/2میانگین سرعت باد :    

 

 

 بندرگز  ایستگاه –  1401ماه  مردادگل اد  :11شکل شماره 
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 1401- 05شماره بولتن 

 1401  ماه  مرداد

 

 جنوب غربی :  جست باد غالر

 7 درصد مرام :  

 27درصد باد غالر :   

 0/3میانگین سرعت باد :   

 

 

 اینچه برون ایستگاه  –  1401ماه  مردادگل اد  :12شکل شماره 

 

 

 

 غربی:  جست باد غالر

 16 درصد مرام :      

 21 :درصد باد غالر       

 9/1میانگین سرعت باد :   

 

 

 مینودشت ایستگاه  –  1401ماه  مردادگل اد  :13شکل شماره 
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 1401- 05شماره بولتن 

 1401  ماه  مرداد

 1401 ماه مرداد درتعداد ایستگاه های همدیدی استان گلستان ا  جست باد غالر او   :6 جدو 

 تعداد ایستگاه  جست باد غالر او 

 2 جنوبی 

 3 جنوب غربی 

 3 غربی

 2 شما  غربی
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 1401- 05شماره بولتن 

 1401  ماه  مرداد

 1401ماه  مرداد تحلیلی بر وضعیت خشکسالی استان در

 

 
 

 گلستان  1401ماه  مردادسه ماه منتسی به    SPEIبر اساس شاخص  خشکسالی هواشناسیدی  پسنه بننقشه   :14 شماره  شکل

 

محدوده    در   ،1401  مرداد   سه ماهه منتسی به  SPEIاخص اساس ش  برشکسالی هواشناسی  خ  ، (4)  شماره  دی بن  پسنه  محابق نقشه

در محدوده شسرستان گرگان خشکسالی متوس   های کردکوی و مق قال خشکسالی متوس  تا خشکسالی بسیار شدید،    شسرستان

در محدوده شسرستان های در محدوده شسرستان بندرگز خشکسالی متوس  تا خشکسالی شدید،  تا خشکسالی بسیار شدید،  

  وضعیت حدده شسرستان های گن د کاووس و مراوه تپه در ممینودشت، م ادشسر و رامیان ترسالی متوس  تا خشکسالی شدید،  

در محدوده  در محدوده شسرستان های کالله و گالیکش ترسالی شدید تا خشکسالی متوس ، در حد نرما  تا خشکسالی شدید، 

 در محدوده شسرستان بندر ترکمن خشکسالی خفیف شسرستان علی مباد کتو  وضعیت در حد نرما  تا خشکسالی بسیار شدید، 

 می دهد نشان را  شدیدتا خشکسالی متوس  و در محدوده شسرستان گمیشان خشکسالی خفیف تا خشکسالی 
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 1401- 05شماره بولتن 

 1401  ماه  مرداد

 1401ماه   مرداد  تحلیل سینوپتیکی

 
  هشدار   2که  صادر شد  ماه   ایندر   هشدار جوی   4  مجموع در  بود و   موثربارشی  سامانه    4حت تاثیر  ، استان ت 1401ماه    مرداد در  

 می شود  های ناپایدار موثر ارائه اختصار توضیحاتی در خصوص سامانه  بهدر  یر   سح  نارنجی بود  هشدار 2و سح   رد 

 

 ماه   مرداد  7تا  1برای روزهای  زرد  سطح  هشدار اول:  

 

بتدریج شاهد نفوذ  بانه های سامانه پرفشار ا  سمت دریای سیاه به  ،  1401ماه    ا  اواخر تیر،  هواشناسی   الگوهای بر اساس  

تیرماه این  بانه های پرفشار، استان گلستان را تحت تاثیر قرار داد و   31که ا  رو     مناطق شما  غربی و شمالی کشور بودی 

منحقه   به  مناسر  انتقا  رطوبت  مرکز    همچنین   شدموجر  میانی  های  های شمالی  در ترا   در عرض  ارتفاعی  )روسیه(  ک  

های  های میانی به سمت عرض ارتفاع جنر حاره ا  عرضانتقا  پر  و موجر های میانی جابه جا تشکیل و بتدریج به عرض

برق    و  رعد  و  رگ ار  موجر  ،حاصل ا  این مرکز ک  ارتفاع  ی مراه ریز موج هاه  مداری به  بنابراین جریان های تر شد     پایین

 شد  استانچند رو  در  درهای پراکنده  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                  
  500ت چپ الگوی واقعی سطح  ماه(، سم  مرداد  2) UTC 12: سمت راست الگوی واقعی میانگین فشار سطح زمین ساعت  15شماره  شکل  

 ماه(   مرداد  2)UTC 12میلی باری ساعت 
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 1401- 05شماره بولتن 

 1401  ماه  مرداد

 ماه    مرداد 8تا   6 روزهای  برای نارنجی سطح  :هشدار دوم
 

 1012)ح   مین و نفوذ  بانه های پرفشار مرطوب در سات مرداد ماه با تقویت جریان 6ا  رو    ،هواشناسی الگوهای بر اساس 

 و  افزوده شد استانبرق در  و  رعد و صورت رگ ار ه مراه ع ور تراف ا  ترا  فوقانی جو بر شدت ناپایداری به میلی باری( به

موجر    ،در برخی مناطق  ی  کهبرق بود   و  مراه رعده  شاهد بارندگی موثر بهبیشتر مناطق استان    مرداد ماه، در  8تا    6در رو های  

 مبگرفتگی معابر و گذرگاه ها، ایجاد رواناب و باال ممدن سح  مب رودخانه های فصلی شد 

 
    

                                                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
 

میلی    500ماه(، سمت چپ الگوی واقعی سطح    مرداد  7)  UTC  12ساعت  اقعی میانگین فشار سطح زمین  سمت راست الگوی و :  16شماره    شکل

 ماه(  مرداد 7) UTC 12باری ساعت 

 

 

    ماه مرداد 18تا  15روزهای  برای زرد سطح  : هشدار سوم

 

به   سامانه پرفشار و جریانات شمالی ا  کشور روسیه   بانه های   با نفوذ   مرداد ماه  15ا  رو   بر اساس الگوهای هواشناسی،  

امواج منحقه کشیده شد،  به صورت مورب ا  نواحی شما  شرقی به سمت که در عرض های میانی مرکز ک  ارتفاعی و منحقه

 مرداد ماه استان را تحت تاثیر قرار داد   19تا رو  من به صورت متوالی  
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 1401- 05شماره بولتن 

 1401  ماه  مرداد

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                            
 
                            500ماه(، سمت چپ الگوی واقعی سطح   مرداد   17)  UTC  12واقعی میانگین فشار سطح زمین ساعت : سمت راست الگوی  17شماره  شکل   

 ماه(  مرداد 17) UTC 12میلی باری ساعت 
 

 

    مرداد ماه 19تا  18برای روزهای  نارنجی سطح  هشدار چهارم:
 

ا     بتدریج  ،مرداد ماه با تقویت جریانات در سح   مین و همچنین در سحوح میانی  18ا  رو     بر اساس الگوهای هواشناسی،

بارش شاهد    ،در اغلر مناطق استان به ویژه نواحی شرقی و شما  شرقی استان   افزایش یافت وشدت و گستره ناپایداری ها  

 بودی   به همراه کاهش محسوس دما های موثر 

 
 
 

 

 

 

 

   
            

 
             

 
 

                                                                    
 

                           500ماه(، سمت چپ الگوی واقعی سطح  مرداد  18)  UTC  00واقعی میانگین فشار سطح زمین ساعت  : سمت راست الگوی  18شماره  شکل  

 ماه(  مرداد 18) UTC 00میلی باری ساعت 
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 1401- 05شماره بولتن 

 1401  ماه  مرداد

 1401ماه  مرداد استان طی مخاطرات جوی درتحلیلی بر 
 
، با تقویت جریانات شمالی در سح   مین و همچنین در سحوح میانی بر شدت و گستره ناپایداری 1401مرداد ماه  18رو  در 

استان  ویژه نواحی شرقی و شما  شرقی مناطق استان ب بیشتردر ها افزوده شد و شاهد بارش های موثر و کاهش محسوس دما 

ب در مناطق شرقی امتر ث ت شد که موجر روان  لیمی 70ساعت برابر با  24در  بارش میزان در شسرستان کاللههمچنین  بودی  

 استان شد   

استان در مقایسه  ، دمای بیشینه نیز  1401  ماه  مرداد در دهه سوم   هوای خیلی گرم در استان ث ت شد و  رو  متوالی  10در این ماه  

و کاهش    استان  همحصوالت  راعی بساره و تابستانخسارت به    موجر  که   افزایش داشت درجه سلسیوس  8/3نرما     وضعیت  با

 شد عملکرد منسا 

 

 

 

 

 

 
 

 1401مرداد ماه  18در شهرستان کالله در روز رواناب ایجاد : 19شماره شکل 

و موجر  تپه مسدود  مراوه شسرستانو قرناق   حاجی مسیر ارت اطی روستاهای مق چاتا ، عرب قاری  ماه،    مرداد   30  رو در  

به برخی   موجر خسارت  ارندگیاین ب  همچنین شد روستای عرب قاری حاجی مسکونیهای  واحدمبگرفتگی و خسارت به 

ارت اطی امکان   های  تردد در جاده ،بر اثر گل و الی ناشی ا  جریان یافتن سیالب  شد وتپه مراوهشسرستان ا  مزارع کشاور ی 

  پذیر ن ود 

 

 

 

 
 

 

 1401مرداد ماه  30در روز تپه مراوه  شهرستانو قرناق  حاجیمسیر ارتباطی روستاهای آق چاتال، عرب قاری   مسدود شدن: 20شماره شکل 

https://khabarban.com/a/35807315
https://khabarban.com/a/35806251
https://khabarban.com/a/35807315
https://khabarban.com/a/35806251
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 1401- 05شماره بولتن 

 1401  ماه  مرداد

  1401 مرداددر استان  دیگزارش فعالیت های توسعه هواشناسی کاربر
 

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

 

 محصوالت گندم و کلزا تکمیل 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 دیسکاشن هواشناسی کشاورزی ستاد در شهرستان گرگان   : 22شماره شکل  

 

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

 

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

 موسسه تحقیقات پنبه کشور در  02/05/1401

 

 

 

 

 

 
 

 

مرداد ماه   2در روز استان گلستان   زراعیکمیته پایش محصوالت با کاربران تخصصی توسعه هواشناسی کاربردی در جلسه   : 23شماره شکل  

 در موسسه تحقیقات پنبه کشور 1401
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 1401- 05شماره بولتن 

 1401  ماه  مرداد

 پیوست 
 

 گلباد معرفی  -1پیوست شماره 

 

سه مشخصه اصلی    و   باشد  های باد در یک منحقه می  ل اد، نمودار و شکلی اقلی  شناختی برای نمایش مشخصات و ویژگیگ

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

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

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

ها نیز نمایشگر سرعت   گل    دهد ایره وس  این گل اد میزان باد مرام در یک منحقه را نمایش می باشد  د به شکل گل با  شده می 

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

های باد منحقه ممار و اطالعات   ش دستی ابتدا شاخص  در روشود  افزاری تسیه می  به دو روش دستی و نرم  و  نه ترسی یاماه

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

ترسی  گل اد  برای   شود ها بر حسر این درصد ترسی  می دایره و طو  و ضخامت گل میزان قحر شود  نس ت به کل گرفته می

افزار مورد   ترین نرم    عمده شودافزار ویژه گل اد  و وارد نرم تسیه Excel  افزاری باید ممار و اطالعات در یک فایل به روش نرم 

اند که در   های ه  مرکزی تشکیل شده است  نمودارهای به دست ممده ا  دایره WR-plotافزار  استفاده در ترسی  گل اد نرم

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

  شود  سرعت غربی نمایش داده می   شما  غربی، غربی و    ، جنوب شرقی، جنوب   شرقی، شرقی، جنوب   هشت سمت شما ، شما  

شوند  منگاه 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    شود  اگر فراوانی هر گستره در سمتها مشخص می   توجه به سمت باد بر روی دایره 

عداد کل بادها لحاظ شده  معناست که ت بدانو این درصد را نشان خواهد داد  فراوانی مرامه نیز به من افزوده شود، حاصل صد

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

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

سنجی برای استفاده    و امکان یابی جست گسترش فضای س ز استقرار صنایع مالینده در جست باد غالر منحقه، مکانغیره، عدم 

   ا  انرژی باد اشاره کرد
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 1401- 05شماره بولتن 

 1401  ماه  مرداد

 ر و تشکر دیتق
 

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

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

    تشکر و قدردانی می نمایی 

که به نحوی در    (مسدیه اصحابی  و  مالعرا ی   ع دالج ار ،  نیکزادفر  مری   ، سمیه کیانی)استانی    همچنین ا  تمامی همکاران  -2

  نمایی تشکر می  ،من نقش داشتندتسیه اطالعات ال م برای تدوین 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


