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 1401-06شماره بولتن 

 1401 شهریور ماه

   چکیده
 

میلی متر بوده اسطت که این میزان بارش نسط ت به مدت   9/4برابر   1401 ماه شطهریورمتوسط  بارش شطهرسطتان های اسطتان در 

شطهرسطتان های اسطتان به ترتیر برابر با کمترین میزان بارش در داشطته اسطتب بیشطترین و   کاهشدرصطد   0/81مشطابه دوره مماری  

و درصطد تممین بارش ا  اول   می باشطدن د کاووس  گمیلی متر در شطهرسطتان    4/0و   علی مباد کتولمیلی متر در شطهرسطتان    6/16

 بوده استبدرصد   3/80با ماه در استان ا  کل بارش ساالنه برابر  شهریورسال  راعی تا پایان  

که این میزان در مقایسه  است درجه سلسیوس بوده  2/26برابر   1401سال   ماه شهریوردر نگین دمای هوا در استان گلستان میا

بلند مدت   درجه سلسیوس بوده و    0/19ین ماه  ب میانگین حداقل دما در اداشت  شافزایدرجه سلسیوس    2/0با مدت مشابه 

درجه    33/ 4استان برابر    یداشته و میانگین حداکثر دمای هوا  کاهش سلسیوس    درجه   2/1نس ت به مدت مشابه بلند مدت،  

سلسیوس درجه    4/14دما  میانگین حداقل  استب کمترین    داشته  افزایشدرجه سلسیوس    1/ 6مدت    سلسیوس که در مقایسه با بلند 

می و گن د کاووس  مق قال های  درجه سلسیوس در شهرستان  0/35برابر م ادشهر و بیشترین میانگین حداکثر دما  در شهرستان 

   باشدب 

بوده و میانگین بیشطترین سطرعت متر بر ثانیه    0/20با سطرعت و ش    مراوه تپه  دیدیهم بیشطترین سطرعت و ش باد در ایسطتگاه

 محاس ه شده استب متر بر ثانیه  0/13استان برابر   دیدیهای هم و ش باد در ایستگاه

بیشطتر نواحی اسطتان خشطکسطالی متوسط  تا شطدید حاک  بوده و  در  ،1401 شطهریورسطه ماهه منتهی به   SPEIاسطاس شطاخص   بر

 برا نشان می دهدمتوس     خشکسالیتا    ترسالی شدیددر ارتفاعات نواحی جنوب شرقی استان  

مورد مربوط به تقویت سامانه ک  فشار و پر ارتفاع جنر   2سامانه جوی موثر بود که    4استان تحت تاثیر    ،1401ماه    شهریوردر  

هشدار جوی در  4استان بود و در مجموع مورد مربوط به نفوذ سامانه بارشی به  2حاره، افزایش دما و ماندگاری هوای گرم و 

  میلی متر   5کمتر ا   استان  میانگین بارش    در این ماه،ارنجی بودب  هشدار سطح ن  1هشدار سطح  رد و    3این ماه صادر شد که  

رو  هوای خیلی گرم در استان بودی  که موجر    20همچنین شاهد استان خشکسالی بسیار شدید رخ دادب  و در اکثر مناطق    بود

 خسارت به محصوالت  راعی تابستانه و باغات استان شدب 

خروجی های جلسه به کاربران، تهیه، تولید و تحویل داده به کاربران   ئهانی و ارهای شهرستا  دیسطکاشن  لسطاتتداوم تشطکیل ج

هش تولید در دیمزارها و و حضطور در گردهمایی طر  ج  دیسطکاشطن هواشطناسطی کشطاور ی کشطوری  اسطتان، شطرکت در جلسطات

  1401ماه  شهریورفعالیت های توسطعه هواشناسی کاربردی استان گلستان در مربوط به  ،  ه اسطتان گلسطتان الت پاییزکشطت محصطو

 بودب
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 1401-06شماره بولتن 

 1401 شهریور ماه

  1401ماه  شهریورتحلیلی بر وضعیت بارش استان 
 

 

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

 
 

 

این میزان  که    است بوده  متر  یلیم  9/4  برابر  1401  شهریور  درهای استان    شهرستان گین بارش  میان  (، 1)   مطابق جدول شماره

های    در شهرستان  کمترین میزان بارشبیشترین و    بداشته است   کاهش درصد    0/81مماری   ت به مدت مشابه دوره  بارش نس

   ب باشد می ن د کاووسگ شهرستان در متر  میلی 4/0 و  علی مباد کتولدر شهرستان متر  میلی 6/16برابر به ترتیر  استان 
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 1401-06شماره بولتن 

 1401 شهریور ماه

 درصد تأمین بارش سال آبی استان تحلیلی بر 

 

 
      بلند های استان و مقایسه با مدت مشابهشهرستان  ماه نس ت به کل بارش سال مبی در  شهریورقایسه درصد تامین بارش م :1نمودار  

                   مدت
 

 

برابر من  ساالنه  بارش  کل    ا استان    درماه    شهریور  ا  اول سال  راعی تا پایان درصد تامین بارش  ،  (1)  مطابق نمودار شماره

  درصد تامین بارش و بیشترین  گمیشان مربوط به شهرستان  درصد 62/ 0 با بارش کمترین درصد تامین استببوده رصد د 3/80

 ب باشدمی  کردکوی رصد، مربوط به شهرستان د 7/88 با
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 1401-06شماره بولتن 

 1401 شهریور ماه

 1401 شهریورگلستان در مجموع بارش استان  ندیبپهنه  

 
 

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

 

 

  ، متر میلی 7 تا  0بین  گن د کاووسشهرستان های گمیشان و   درماه  شهریور درمیزان بارندگی  (،1شماره ) شکل مطابق

  تا   2بین    بندرگزدر شهرستان  ،  میلی متر  14تا    0بین    مق قالشهرستان    درمیلی متر،    10تا    0در شهرستان مراوه تپه بین  

تا   1بین  گالیکش و کردکویمیلی متر، در شهرستان های   14تا  1بین  کالله و م ادشهردر شهرستان های ، مترمیلی  10

میلی متر، در شهرستان    37تا    1میلی متر، در شهرستان رامیان بین    28تا    2، در شهرستان مینودشت بین  میلی متر  20

 دهدبرا نشان می میلی متر 37تا  4بین   علی مباد کتولو در شهرستان  میلی متر 37تا   2گرگان بین  
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 1401-06شماره بولتن 

 1401 شهریور ماه

 1401ماه   شهریور درلستان گاستان  یی حلیلی بر وضعیت دمات

 
 

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

 

 

بوده   سلسیوسدرجه    2/26برابر   1401سال    شهریور درگلستان  استان  ر  هوا د  میانگین دمای  ،( 2) جدول شماره  مطابق

این    رددما    داقلح میانگین    بستا  داشته  شافزای  سلسیوس جهدر  0/ 2  بلند مدتمدت مشابه   که این میزان در مقایسه با

بهو    بوده   سلسیوس  درجه   0/19  ،ماه میانگین    و داشته    کاهش  سلسیوسرجه  د  2/1  ،بلند مدتمدت مشابه    نس ت 

  داشته  شافزای سلسیوس درجه  1/ 6 مدت در مقایسه با بلند  که  سلسیوس درجه  4/33برابر  استان مای هوای دحداکثر 

حداکثر دما  بیشترین میانگین    و  دشهرم ادر شهرستان    سلسیوسدرجه    4/14  برابر  کمترین میانگین حداقل دما  بتاس 

 می باشدب  و گن د کاووس مق قال  های در شهرستان  سلسیوسرجه  د 0/35برابر 
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 1401-06شماره بولتن 

 1401 شهریور ماه

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

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

 

 

بوده است و    سلسیوسرجه  د  30تا    25  استان شمالی و میانی    مناطق  بیشتردر    ، میانگین دمای هوا(2شماره )  شکلمطابق  

 های   در شهرستان   درجه سلسیوس،  30تا    25  و گن د کاووس  مق قال  ، بندر ترکمن،گمیشان   در محدوده شهرستان های

کردکوی، گرگان، رامیان،  در ارتفاعات جنوبی و جنگلی شهرستان های  و    درجه سلسیوس  30تا    20و بندرگز    مراوه تپه

 سلسیوس را نشان می دهدب درجه  30تا  15و کالله گالیکش  ،مینودشت علی مباد کتول، م ادشهر، 
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 1401-06شماره بولتن 

 1401 شهریور ماه

نسهتت به بلند   گلسهتان شههرسهتان های 1401  ماه شههریورمیانگین دمای    پهنه بندی اختالف

 مدت

 

 
 ماه با میانگین بلند مدت استان گلستان شهریور یاختالف میانگین دما دیپهنه بن: 3شماره  شکل

 

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

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

م ادشهر  های  شهرستان   جنگلی  ا     مینودشت  و  رامیان،  بیش  بلند مدت  به  تا    4/ 5نس ت    درجه   0/ 5درجه سلسیوس کاهش 

درجه سلسیوس    5/2درجه سلسیوس کاهش تا    4/ 5  بیش ا   کتول   علی مباد  های گالیکش و  شهرستان ، در  افزایش  سلسیوس

درجه    5/2  مراوه تپهدر شهرستان    ،درجه سلسیوس افزایش  5/2تا    لسیوس کاهش درجه س   4/ 5کالله    شهرستان در    ،افزایش

افزایش، در شهرستان  درجه سلس  5/2تا  اهش  سلسیوس ک درجه سلسیوس   5/3درجه سلسیوس کاهش تا    5/0  گرگان یوس 

درجه    5/1بندرگز  درجه سلسیوس افزایش و در شهرستان    1/ 5درجه سلسیوس کاهش تا    5/0کردکوی  در شهرستان    افزایش،

 داشته استب درجه سلسیوس افزایش  1/ 5سلسیوس کاهش تا 
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 1401-06شماره بولتن 

 1401 شهریور ماه

 ماه استان گلستان شهریور دیدماهای ح یلی بر لتح
 

ماه سال جاری و در مدت مشابه سال ق ل و   شهریور حداکثر دمای هوا و تاریخ وقوع من در مقادیر حدی، 3 در جدول شماره

بوده و در    43/ 6برابر    سلسیوسحسر درجه    دمای هوا برمطلق  حداکثر    1401سال    ماه  شهریور  که در است  بلند مدت ممده  

  و  (اینچه برون درجه سلسیوس ) 8/43برابر  سال ق لمدت مشابه  در  میزان این فراسنجب ث ت شده است کاللههمدیدی ایستگاه 

حداقل دمای هوا و تاریخ    مقادیر حدی،  4جدول شماره    در  بباشد  می(  بندر ترکمن)درجه سلسیوس    1/45مدت برابر    بلند

  مطلق   قلاحد  ، 1401  سال   شهریور  مدت مشابه سال ق ل و بلند مدت ممده که در  ماه سال جاری و در   شهریور   وقوع من در

مدت   رد میزان این فراسنج   باست ث ت شدهکالله  دیدیایستگاه هم در که بوده  9/14برابر  سلسیوسدمای هوا بر حسر درجه 

ث ت شده    (گن د کاووس)درجه سلسیوس    0/11  رابرب   مدت  بلند  و(  گرگان   فرودگاه)درجه سلسیوس   2/17برابر    سال ق لمشابه  

 باست

 

 

 ماه  شهریوردر مطلق عات حداکثر دمای طال: ا3 دولج
 

 بلندمدت 1400سال  1401سال 

6/43 

 کالله 

31/06 /1401 

8/43 

 اینچه برون

10/06 /1400 

  1/45 

 بندر ترکمن

16/06 /1396 

 

 

 ماه   شهریور در مطلقاطالعات حداقل دمای : 4 جدول
 

 بلندمدت 1400سال  1401سال 

9/14 

 کالله 

30/06 /1401 

2/17 

 فرودگاه گرگان 

10/06 /1400 

0/11 

 گن د کاووس

29/06 /1385 
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 1401-06شماره بولتن 

 1401 شهریور ماه

   1401 شهریوروقوع باد در استان گلستان در  تحلیلی بر

 استان  دیدیهای هم وضعیت سمت و سرعت باد در ایستگاه 

بیشترین سرعت و ش باد   میانگینثانیه و  متر بر   0/20با سرعت و ش    مراوه تپه  دیدیبیشترین سرعت و ش باد در ایستگاه هم

   می باشدب 5مطابق جدول  اطالعات تکمیلی بادمتر بر ثانیه محاس ه شده استب  0/13برابر استان  دیدیهای هم در ایستگاه

 

 

 

 1401 شهریور در حداکثر باد سرعت و سمت و دیدیهم  یها ستگاهیا در غالر باد وقوع  درصد: 5 جدول

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نام ایستگاه
 حداکثر باد باد غالر

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

 12 280 18 غربی هاش  مباد گرگان

 11 220 24 ی غرب جنوب سوگن دکاو

 12 240 27 جنوب غربی  کالله 

 20 200 33 جنوبی  مراوه تپه

 12 260 17 شمالی علی مباد کتول 

 17 220 45 غربی جنوب  بندر ترکمن

 10 270 36 غربی جنوب  فرودگاه گرگان 

 13 260 18 شمالی گز بندر

 11 260 19 جنوب غربی  اینچه برون

 12 260 23 غربی شمال  مینودشت
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 1401-06شماره بولتن 

 1401 شهریور ماه

 1401ماه  شهریور گلتاد ایستگاه های همدیدی استان گلستان در 

 

 جهت باد غالر : غربی 

 15:  درصد مرام        

 18: درصد باد غالر        

 2/2میانگین سرعت باد :   

 

 
 

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

 

      

 

 ی غرب جنوبجهت باد غالر :  

 29درصد مرام :        

 24 درصد باد غالر :       

 8/1میانگین سرعت باد : 

 

 

 ایستگاه گن د کاووس  – 1401ماه  شهریورگل اد  :5شکل شماره                                               
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 1401-06شماره بولتن 

 1401 شهریور ماه

 

 جنوب غربی :  جهت باد غالر 

 27 درصد مرام :  

 27 درصد باد غالر :  

 4/2میانگین سرعت باد :   

 

 

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

 

 

 

 جهت باد غالر : جنوبی 

 9:  درصد مرام     

 33 : درصد باد غالر     

 2/3میانگین سرعت باد : 

 

 
 

 ایستگاه مراوه تپه  – 1401ماه   شهریور: گل اد 7شکل شماره 
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 1401-06شماره بولتن 

 1401 شهریور ماه

 

 شمالی جهت باد غالر :    

 42درصد مرام :   

 17درصد باد غالر :   

 5/1میانگین سرعت باد :   

 

 

 ایستگاه علی مباد کتول  – 1401ماه   شهریور: گل اد 8شکل شماره 

 

 

 

 غربی جنوب جهت باد غالر :  

 10 درصد مرام :  

 45 درصد باد غالر :  

 8/3میانگین سرعت باد :   

 

 

 بندر ترکمنایستگاه  – 1401ماه   شهریور: گل اد 9شکل شماره 
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 1401-06شماره بولتن 

 1401 شهریور ماه

 

 غربی جنوب جهت باد غالر :  

 31درصد مرام :     

 36درصد باد غالر :     

 2/ 5میانگین سرعت باد :     

 

 
 

 ایستگاه فرودگاه گرگان  – 1401ماه  شهریور: گل اد 10شکل شماره 

 

 

 

 شمالی:   جهت باد غالر

 16:   درصد مرام      

 18:  درصد باد غالر      

 1/2میانگین سرعت باد :       

 

 

 ایستگاه بندرگز – 1401ماه  شهریور: گل اد 11شکل شماره 
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 1401-06شماره بولتن 

 1401 شهریور ماه

 

 جنوب غربی :   جهت باد غالر

 18 درصد مرام :  

 19درصد باد غالر :   

 1/2میانگین سرعت باد :   

 

 

 اینچه برون ایستگاه  – 1401ماه  شهریور: گل اد 12شکل شماره 

 

 

 

 غربی شمال :   جهت باد غالر

 16 درصد مرام :      

 23 :درصد باد غالر       

 9/1میانگین سرعت باد :   

 

 

 ایستگاه مینودشت  – 1401ماه  شهریور: گل اد 13شکل شماره 
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 1401-06شماره بولتن 

 1401 شهریور ماه

 1401 ماه شهریور درتعداد ایستگاه های همدیدی استان گلستان ا  جهت باد غالر اول  :6 جدول

 تعداد ایستگاه جهت باد غالر اول

 2 شمالی

 1 غربی  شمال

 1 غربی

 5 جنوب غربی 

 1 جنوبی 
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 1401-06شماره بولتن 

 1401 شهریور ماه

 1401ماه  شهریور تحلیلی بر وضعیت خشکسالی استان در

 

 
 

 گلستان 1401ماه  شهریورسه ماه منتهی به   SPEIبر اساس شاخص  خشکسالی هواشناسیدی پهنه بننقشه  :14 شماره شکل

 

نقشه هواشناسی  خ  ،( 4)  شماره  دیبن  پهنه  مطابق  ش   برشکسالی  به  SPEIاخص  اساس  منتهی  ماهه    در   ،1401  شهریور  سه 

های مق قال و  در محدوده شهرستان  خشکسالی متوس  تا خشکسالی شدید،    بندر ترکمن و گمیشان های    محدوده شهرستان 

بسیار شدید،  بندرگز   تا خشکسالی  متوس   مباد کتول و گن د    های  در محدوده شهرستانخشکسالی  کردکوی، گرگان، علی 

نرمالکاووس وضعیت   شهرستان های  شدید،  بسیار  تا خشکسالی    در حد  محدوده  ودر  تپه  ترسالی    مراوه  تا    شدیدرامیان 

در محدوده شهرستان های کالله و  تا خشکسالی شدید،   ترسالی شدید مینودشتدر محدده شهرستان شدید، بسیار خشکسالی  

  بسیار   تا خشکسالی  ترسالی بسیار شدید  م ادشهرو در محدوده شهرستان    شدید تا خشکسالی متوس   بسیار  گالیکش ترسالی

 می دهدب نشان را  شدید
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 1401-06شماره بولتن 

 1401 شهریور ماه

 1401ماه  شهریور یل سینوپتیکیتحل

 
مورد مربوط به تقویت سامانه ک  فشار و پر ارتفاع جنر   2که  سامانه جوی موثر بود    4  استان تحت تاثیر  ،1401در شهریور ماه  

هشدار جوی در  4 در مجموعو استان بود بارشی به  مورد مربوط به نفوذ سامانه 2حاره، افزایش دما و ماندگاری هوای گرم و 

توضیحاتی در خصوص سامانه های در  یر به اختصار    بودب هشدار سطح نارنجی    1سطح  رد و  هشدار    3  این ماه صادر شد که

 ناپایدار موثر ارائه می شودب

 

 ماه   شهریور 12تا  9برای روزهای زرد سطح هشدار اول: 

 

 ( فرارفت هوای گرم و خشک)  فشار  فشار بر روی کشور و یک سامانه ک   سامانه ک   نفوذ  با،  هواشناسی   الگوهایبر اساس  

 ش محسوسافزایر  موج  ماه،شهریور    12تا    9  در رو های  سطو  میانی جو تاثیر پشته در    بر روی دریای خزر و همچنین

 ب شد  منطقهشدید در  نس تاًو ش باد و دما 

 

 
  500ت چپ الگوی واقعی سطح ماه(، سم شهریور 9) UTC 12: سمت راست الگوی واقعی میانگین فشار سطح زمین ساعت 15شماره شکل  

 ماه(  شهریور 9)UTC 12میلی باری ساعت 

 

 ماه   شهریور 20تا  18 روزهای برای نارنجیسطح  :هشدار دوم
 

شهریور ماه بتدریج ا  اروپا به سمت   15میلی باری ا  رو     1024مرکز پرفشاری با پربند مرکزی    ،هواشناسی  الگوهایبر اساس  

شهریور ماه استان را تحت تاثیر قرار داد که موجر بارش های پراکنده   16ایران گسترش پیدا کرد و اولین موج من ا  عصر رو 

  20تناوب تا عصر رو   ه  شهریور ماه با تقویت این سامانه بر شدت ناپایداری افزوده شد و ب   18و مالی  شدب بتدریج ا  رو   

 شاهد بارندگی و کاهش دما بودی ب  ،شهریور ماه

به وجود  ارتفاع به عرض های پایین و خاور  ک میلی باری نیز امواج مرکز    500در ترا    میانه توسعه پیدا کرده که با توجه 

 در نواحی کوهپایه ای و کوهستانی  غرب استان شدب  ویژهی در سطح  مین موجر بارش های موثر ب شرطوبت کاه
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 1401-06شماره بولتن 

 1401 شهریور ماه

 

                   
  500ماه(، سمت چپ الگوی واقعی سطح  شهریور 20)  UTC  00ساعت اقعی میانگین فشار سطح زمین  سمت راست الگوی و:  16شماره  شکل 

 ماه(  شهریور 20)  UTC  00میلی باری ساعت 
 

 

   ماه  شهریور 25تا  23روزهای  برای زرد سطح :هشدار سوم

 

شهریور ماه، استان تحت تاثیر جریانات شمالی  بانه های سامانه پر فشار با    25تا    23رو     ا بر اساس الگوهای هواشناسی،  

 ی شارش هاموجر تحت تاثیر تراف بود که  و همچنین منطقه بیشتر بوده شیو فشاری  یاد بودب در سطو  میانی نیز شیو دمایی  

مناطق شمالی استان ا  جمله شهرستان   شهریور ماه در 24در رو   بشدجو  یها هیال   در سرعت و ش باد افزایش و باال رونده

با توجه  به جهت جریانات، گرد و غ ار به سایر    که  بودی   خاکو    گردو    دیو ش باد شد های اینچه برون و مراوه تپه شاهد  

کیلومتر بر ساعت    70  به میزان   ب بیشترین سرعت و ش باد ا  ایستگاه مراوه تپهشدمناطق استان هدایت و موجر کاهش دید  

  ب با توجه به وجود رطوبت کافی در سطح  مین  و ع ور امواج ک  دامنه موجر بارش در نواحی کوهپایه ای و گزارش شد

 کوهستانی استان شدب 

      

     
                             500ماه(، سمت چپ الگوی واقعی سطح  شهریور 24)  UTC  12واقعی میانگین فشار سطح زمین ساعت : سمت راست الگوی  17شماره کل ش

 ماه(  شهریور 24)  UTC  12میلی باری ساعت 
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 1401-06شماره بولتن 

 1401 شهریور ماه

 مهر ماه  2تا   ماه  شهریور 31برای روزهای  زرد سطح  هشدار چهارم:

 

در سطو  میانی پر ارتفاع جنر حاره بر روی منطقه   مهر ماه،  2ماه تا  شهریور    31در رو های  بر اساس الگوهای هواشناسی،  

دکامتر ه  تقویت شدب همچنین در سطح  مین شاهد استقرار سامانه ک  فشار بر روی استان بودی  که    592  ارتفاع  حاک  و تا

  ا  ی استان  ب در این با ه بیشینه دماشد با توجه به جهت جریانات، موجر فرارفت و ماندگاری هوای گرم در استان گلستان  

 درجه سلسیوس گزارش شدب  44به میزان  شهرستان کالله 

 

       
                            500ماه(، سمت چپ الگوی واقعی سطح  شهریور 31)  UTC  12واقعی میانگین فشار سطح زمین ساعت : سمت راست الگوی  18شماره شکل 

 ماه(  شهریور 31)  UTC  12میلی باری ساعت 
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 1401-06شماره بولتن 

 1401 شهریور ماه

 1401ماه  شهریور استان طی تحلیلی بر مخاطرات جوی در

 
 رخ داد که حریق ز شهرستان بندرگ ا  توابع   بل ل در منطقه جنگلی چشمهه شمشاد واقع گا در ذخیرهماه،  شهریور 10 رو در 

متش سو ی در جنگل های سو نی برگ  وقوع همچنین  .شدیک هکتار ا  شمشادهای منطقه   حدود  بهموجر خسارت 

   شدبای این منطقه مربع ا  عرصه های رویشگاهی کاج و سرو نقره  متر هزار 6 در موجر حریقشهرستان کالله 

 

 

 

 

 

 

 

 
 وقوع آتش سوزی در جنگل های سوزنی برگ شهرستان کالله:  19شماره  شکل 

 

 

و   و در اکثر مناطق استان خشکسالی بسیار شدید رخ داد  بود  میلی متر  5کمتر ا   استان  میانگین بارش    ،1401شهریور ماه  در  

 رو  هوای خیلی گرم در استان بودی  که موجر خسارت به محصوالت  راعی تابستانه و باغات استان شدب  20شاهد همچنین 
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 1401-06شماره بولتن 

 1401 شهریور ماه

   1401 شهریوردر استان  دیگزارش فعالیت های توسعه هواشناسی کاربر 
 

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

 

 محصوالت گندم و کلزا تکمیل اسناد تهک  -2
 

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

 

 روزهای یکشنته و چهارشنته  در هواشناسی کشاورزی استان جلسه دیسکاشن برگزاری -4

 
 

 
 

 

 

 

 
 جلسه دیسکاشن هواشناسی کشاورزی ستاد در شهرستان گرگان  :  20شماره  شکل 

 

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

 

 استان گلستانحضور در گردهمایی طرح جهش تولید در دیمزار ها و کشت محصوالت پاییزه  -6

 

           
 گردهمایی طرح جهش تولید در دیمزار ها و کشت محصوالت پاییزه استان گلستان  :  21شماره  شکل 
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 1401-06شماره بولتن 

 1401 شهریور ماه

 پیوست
 

 گلتادمعرفی  -1پیوست شماره 

 

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

که    بوده   هاییرو نی وقوع باد، تعداد  اجهت بادب 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 استب سرعت باد نشانگر میزان جریان هوا می

ساختار کلی گل اد  ب باشد دهد که یکی ا  جهات اصلی و فرعی می جهت باد، جریان غالر باد را نشان میو د شو سنجیده می

ها نیز نمایشگر سرعت    گل  بدهد  باشدب دایره وس  این گل اد میزان باد مرام در یک منطقه را نمایش می  به شکل گل با  شده می

نه یا  یاگل اد به صورت سالب  ها نشانگر تعداد وقوع باد است  ها، نشانگر سرعت باد و طول گل  خامت گلضو جهت باد استب  

های باد منطقه ممار و اطالعات    ب در روش دستی ابتدا شاخص شود  افزاری تهیه می   به دو روش دستی و نرم  و  نه ترسی یاماه

ا  ه  و تعداد فراوانی باد، باد مرام، سرعت و جهت باد محاس ه شده و سپس درصد هر یک ا  شاخصهواشناسی گرفته شده  

برای ترسی  گل اد  ب شود  ها بر حسر این درصد ترسی  می دایره و طول و ضخامت گل میزان قطر شودب نس ت به کل گرفته می

افزار مورد   ترین نرم  ب عمدهشودافزار ویژه گل اد    و وارد نرم  تهیه Excel  افزاری باید ممار و اطالعات در یک فایل  به روش نرم

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

ها غال اً در   های باد بر روی دایره  سمتشودب  ثانیه نوشته میمتر بر    5/0ی و ش بادهای کمتر ا   دایره مرکزی من درصد فراوان

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

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

های مختلف با یکدیگر جمع شوند و    شودب اگر فراوانی هر گستره در سمتها مشخص می  ه سمت باد بر روی دایرهتوجه ب

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

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

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

سنجی برای استفاده   و امکان  زیابی جهت گسترش فضای س غیره، عدم استقرار صنایع مالینده در جهت باد غالر منطقه، مکان

 ب ا  انرژی باد اشاره کرد
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 1401-06شماره بولتن 

 1401 شهریور ماه

 ر و تشکر دیتق
 

ا  جداول، نمودارها و نقشه های دی  ریت بحران به س ر تهیه تعدامدیا  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   

 ب تشکر و قدردانی می نمایی 

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

 بنمایی  تشکر می  ،من نقش داشتند تهیه اطالعات ال م برای تدوین 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


