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 1401- 07شماره بولتن 

 1401 مهر ماه

   چکیده
 

میلی متر بوده اسطت که این میزان بارش نسط ت به مدت مشطابه  6/18برابر   1401  ماه مهرمتوسط  بارش شطهرسطتان های اسطتان در 

  6/110شهرستان های استان به ترتیب برابر با  کمترین میزان بارش در داشته است. بیشترین و  کاهشدرصطد  3/48دوره آماری  

و درصطد تممین بارش ا  او  سطا   را ی تا    می باشطد  مراوه تپهمیلی متر در شطهرسطتان  4/1و  بندرگز میلی متر در شطهرسطتان  

 بوده است.درصد  9/3ماه در استان ا  کل بارش ساالنه برابر با    مهرپایان 

که این میزان در مقایسه با  است  درجه سلسیوس بوده    6/23برابر    1401سا     ماه   مهرنگین دمای هوا در استان گلستان در  میا

درجه سلسیوس بوده و نس ت    2/17ین ماه  . میانگین حداقل دما در ا داشت  ش افزای درجه سلسیوس    0/3مدت مشابه بلند مدت  

درجه سلسیوس  0/30استان برابر  یحداکثر دمای هواو میانگین داشته  افزایشسلسیوس  درجه 4/2به مدت مشابه بلند مدت، 

درجه سلسیوس در    3/13میانگین حداقل دما  . کمترین  است  داشته  افزایشدرجه سلسیوس    6/3مدت    که در مقایسه با بلند 

  باشد.می  آق قال درجه سلسیوس در شهرستان 4/31برابر شهرستان آ ادشهر و بیشترین میانگین حداکثر دما 

بوده و میانگین بیشطترین سطر ت متر بر ثانیه   0/24با سطر ت و ش   مراوه تپه  دیدیهم بیشطترین سطر ت و ش باد در ایسطتگاه

 متر بر ثانیه محاس ه شده است.  4/15استان برابر   دیدیهای هم  و ش باد در ایستگاه

بسطیار  تا   شطدید اسطتان خشطکسطالی   شطمالی و میانی  بیشطتر نواحی در  ،1401 مهرسطه ماهه منتهی به    SPEIاسطاس شطاخص  بر

 .را نشان می دهد متوس    خشکسالیتا  بیشتر نواحی جنوبی و جنگلی وضعیت در حد نرما شدید حاکم بوده و در 

سامانه جوی پر فشار بود که موجب و ش باد نس تاً شدید، بارندگی، کاهش محسوس    5استان تحت تاثیر    ،1401ماه    مهردر  

نفوذ سامانه بارشی ا   صر  با  همچنین. در این ماه صادر شد هشدار جوی سطح  رد  5و در مجموع  دما و پدیده مه غلیظ شد 

آب گرفتگی و خسارت در مناطق مختلف استان ا  جمله در برخی ا  مزارع کشاور ی، گلخانه    شاهدمهر ماه به استان،    26رو   

 . بودیمها و دام های س ک 

ه به کاربران خروجی های جلسه به کاربران، تهیه، تولید و تحویل داد ئهاهای شهرستانی و ار دیسطکاشن لسطاتتداوم تشطکیل ج

مربوط به ، اسطتان گلسطتانبا دید ا  مزارع سطویا و پن ه و   دیسطکاشطن هواشطناسطی کشطاور ی کشطوری اسطتان، شطرکت در جلسطات

 بود. 1401ماه  مهرفعالیت های توسعه هواشناسی کاربردی استان گلستان در 

 

 

 

 

 

 

 

 



 کل هواشناسی استان گلستاناداره           

2 

 

 1401- 07شماره بولتن 

 1401 مهر ماه

  1401ماه  مهرتحلیلی بر وضعیت بارش استان 
 

 

 اطالعات بارش استان گلستان و مقایسه آن با بارش بلند مدت و سال گذشته  :1جدول  

 
 

 

این میزان که   اسطت بوده متر یلیم  6/18  برابر  1401 مهر درهای اسطتان  شطهرسطتانگین بارش میان (،1) مطابق جدو  شطماره

های  در شطهرسطتان کمترین میزان بارشبیشطترین و  .داشطته اسطت  کاهشدرصطد  3/48 ت به مدت مشطابه دوره آماری بارش نسط 

  باشد. می مراوه تپه در شهرستانمتر  میلی 4/1 و بندرگز در شهرستان متر  میلی 6/110برابر به ترتیب استان 
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 1401- 07شماره بولتن 

 1401 مهر ماه

 درصد تأمین بارش سال آبی استان تحلیلی بر 

 

 
                  مدت های استان و مقایسه با مدت مشابه بلندماه نسبت به کل بارش سال آبی در شهرستان  مهر: مقایسه درصد تامین بارش 1نمودار      

 

 

  3/ 9برابر  آن سطاالنه  بارش کل  ا اسطتان  درماه  مهر  ا  او  سطا   را ی تا پایاندرصطد تامین بارش ،  (1) مطابق نمودار شطماره

 با تامین بارشو بیشطترین درصطد   مراوه تپهشطهرسطتان مربوط به    درصطد  3/0 با  بارش  کمترین درصطد تامین اسطت.بوده  رصطد  د

 .باشد می بندرگز  رصد، مربوط به شهرستاند 3/19
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 1401- 07شماره بولتن 

 1401 مهر ماه

 1401 مهرگلستان در مجموع بارش استان  ندیبپهنه  

 
 

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

 

 

 در  ،متر  میلی  10  تاگمیشان، آق قال و مراوه تپه    شهرستان های  درماه    مهر   درمیزان بارندگی    (،1شماره )  شکل   مطابق

   لی آباد ، در شهرستان های  مترمیلی    50  تا  گالیکشدر شهرستان  ،  میلی متر  30تا    کاووس و کاللههای گن د    شهرستان

  5بین  کردکوی ، در شهرستان میلی متر 100رامیان تا  های آ ادشهر و  میلی متر، در شهرستان 100تا  مینودشتو  کتو 

 150تا    60بین    بندرگز و در شهرستان    میلی متر  150بیش ا   تا    10میلی متر، در شهرستان گرگان بین    150بیش ا   تا  

 دهد. را نشان می میلی متر
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 1401- 07شماره بولتن 

 1401 مهر ماه

 1401ماه  مهر درلستان گاستان   ییحلیلی بر وضعیت دما ت

 
 

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

 
 

 

بوده که    سلسیوسدرجه    6/23برابر    1401سا     مهر  درگلستان  استان  ر  هوا د  میانگین دمای  ،(2)  جدو  شماره  مطابق

  ، این ماه رددما  داقلحمیانگین  .ستا داشته ش افزای  سلسیوس جهدر 0/3 بلند مدت مدت مشابه  این میزان در مقایسه با

میانگین حداکثر   وداشته    شافزای   سلسیوسرجه  د  4/2  ، بلند مدتمدت مشابه    نس ت بهو    بوده  سلسیوس  درجه  2/17

بلند   که  سلسیوس  درجه  0/30برابر    استانمای هوای  د با   . تاس  داشته  شافزای   سلسیوسدرجه    6/3  مدت  در مقایسه 

 4/31برابر  حداکثر دما  میانگین  بیشترین    و  دشهرآ ادر شهرستان    سلسیوسدرجه    3/13  برابر  دماکمترین میانگین حداقل  

 . می باشد  آق قال در شهرستان سلسیوسرجه د
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 1401- 07شماره بولتن 

 1401 مهر ماه

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

 

 
 

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

 

 

بوده است و    سلسیوس رجه  د  30تا    20  استانشمالی و میانی    مناطق  بیشتردر    ، میانگین دمای هوا (2شماره )  شکل مطابق  

تپه    بندرگز،  در شهرستان های درجه   30تا    15کردکوی، گرگان، رامیان، آ ادشهر، مینودشت، گالیکش، کالله و مراوه 

درجه سلسیوس و در    25تا    20، در شهرستان گمیشان  سلسیوسدرجه    25تا    15  کتو    لی آباد  در شهرستان  ،سلسیوس

 .دهد سلسیوس را نشان می درجه  30تا  20کاووس شهرستان های بندر ترکمن، آق قال و گن د 
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 1401- 07شماره بولتن 

 1401 مهر ماه

 نسبت به بلند مدت  گلستان  شهرستان های  1401  ماه   مهر میانگین دمای    پهنه بندی اختالف

 

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

 

میانگین    ،استانمناطق    بیشتر  درمدت    با بلند   1401ماه    مهر  یدمااختالف میانگین    دیبن  پهنه،  (3شماره )  شکل ر اساس  ب

  های   شهرستان  طق جنوبی و جنگلیامن  میزان درکه این    داشته  افزایشدرجه سلسیوس    5/3تا    5/2  مدت   نس ت به بلند   دما

گمیشان، آق قال و  های    ، در شهرستان درجه سلسیوس افزایش  5/4بیش ا   تا    5/2نس ت به بلند مدت    کردکوی و گرگان

در  ،درجه سلسیوس افزایش 5/4بیش ا   تا  5/0مراوه تپه   شهرستاندر  ،درجه سلسیوس افزایش  5/4تا  5/2گن د کاووس 

بندرگز یوس افزایش، در شهرستان درجه سلس 5/4بیش ا   تادرجه سلسیوس کاهش  5/0  های گالیکش و کاللهشهرستان 

درجه سلسیوس افزایش و در   5/3درجه سلسیوس کاهش تا    5/1  رامیاندر شهرستان    درجه سلسیوس افزایش،  5/3تا    5/1

 داشته است. درجه سلسیوس افزایش   5/3درجه سلسیوس کاهش تا  5/0های مینودشت و آ ادشهر شهرستان 
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 1401- 07شماره بولتن 

 1401 مهر ماه

 ماه استان گلستان مهر دیدماهای حیلی بر ل تح
 

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

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

اینچه  درجه سلسیوس )  2/39برابر    سا  ق لمدت مشابه    در  میزان این فراسنج.  ث ت شده است  کاللههمدیدی  ایستگاه  

حداقل دمای هوا    مقادیر حدی،  4جدو  شماره    در  .باشد   می(  اینچه برون)درجه سلسیوس    0/42مدت برابر    بلند   و  (برون

 مطلق   قلاحد   ،1401  سا   مهر  مدت مشابه سا  ق ل و بلند مدت آمده که در  ماه سا  جاری و در  مهر  دروقوع آن  و تاریخ  

  ث ت شدهکالله  هاشم آباد گرگان و    دیدی همهای  ایستگاه    درکه  بوده    3/12برابر    سلسیوسدمای هوا بر حسب درجه  

درجه   2/3  رابرب  مدت  بلند   و(  اینچه برون)درجه سلسیوس    7/5برابر    سا  ق لمدت مشابه    ردمیزان این فراسنج    .است

 .ث ت شده است ( هاشم آباد گرگان)سلسیوس 

 

 

 ماه  مهردر مطلق عات حداکثر دمای طال: ا3  دولج
 

 بلندمدت  1400سال  1401سال 

1/44 

 کالله

01/07/1401 

2/39 

 اینچه برون

02/07/1400 

  0/42 

 اینچه برون

09/07/1389 

 

 

 ماه   مهر در مطلقاطالعات حداقل دمای :  4  جدول
 

 بلندمدت  1400سال  1401سال 

3/12 

 کالله هاشم آباد گرگان و  

28/07/1401 

7/5 

 اینچه برون

30/07/1400 

2/3 

 هاشم آباد گرگان 

26/07/1374 
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 1401- 07شماره بولتن 

 1401 مهر ماه

   1401 مهروقوع باد در استان گلستان در   تحلیلی بر

 استان  دیدی های هم وضعیت سمت و سرعت باد در ایستگاه

بیشترین سر ت   میانگینثانیه و  بر  متر    0/24با سر ت و ش    مراوه تپه  دیدیایستگاه همبیشترین سر ت و ش باد در  

 5مطابق جدو     اطال ات تکمیلی بادبر ثانیه محاس ه شده است.  متر    4/15برابر  استان    دیدیهم های    و ش باد در ایستگاه 

   می باشد.
 

 

 1401  مهر در حداکثر  باد سرعت و سمت و دیدیهم  یها ستگاهی ا  در غالب باد وقوع  درصد: 5  جدول

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نام ایستگاه 
 حداکثر باد باد غالب

 ( m/s سر ت ) ( سمت )درجه درصد وقوع  سمت

 13 300 20 غربی شما   آباد گرگان هاشم 

 15 200 20 ی غرب جنوب سوگن دکاو

 18 210 24 جنوب غربی  کالله

 24 180 29 جنوبی مراوه تپه

 13 260 14 جنوبی  لی آباد کتو  

 15 240 29 غربی جنوب  بندر ترکمن 

 14 250 34 غربی جنوب  فرودگاه گرگان 

 14 270 14 شما  غربی  گز بندر

 13 220 19 جنوب غربی  بروناینچه 

 15 270 18 غربی شما   مینودشت 
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 1401- 07شماره بولتن 

 1401 مهر ماه

 1401ماه  مهر گلباد ایستگاه های همدیدی استان گلستان در 

 

 شما  غربی جهت باد غالب : 

 18: درصد آرام        

 20: درصد باد غالب        

 9/1میانگین سر ت باد :   

 

 
 

 ایستگاه هاشم آباد گرگان  –  1401ماه   مهرگلباد : 4شکل شماره 

 

      

 

 ی غرب  جنوبجهت باد غالب : 

 42درصد آرام :       

 20 درصد باد غالب :      

 5/1میانگین سر ت باد : 

 

 

 ایستگاه گنبد کاووس – 1401ماه   مهرگلباد  :5شکل شماره                                                



 کل هواشناسی استان گلستاناداره           

11 

 

 1401- 07شماره بولتن 

 1401 مهر ماه

 

 جنوب غربی : جهت باد غالب 

 42 درصد آرام :  

 24 درصد باد غالب :  

 8/1میانگین سر ت باد :   

 

 

 ایستگاه فرودگاه کالله  –  1401ماه   مهرگلباد  :6شکل شماره 

 

 

 

 جهت باد غالب : جنوبی 

 23:  درصد آرام     

 29 : درصد باد غالب     

 8/2میانگین سر ت باد : 

 

 
 

 ایستگاه مراوه تپه  –  1401ماه   مهر: گلباد 7شکل شماره 
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 1401- 07شماره بولتن 

 1401 مهر ماه

 

 جنوبی جهت باد غالب :    

 53درصد آرام :   

 14درصد باد غالب :   

 2/1میانگین سر ت باد :   

 

 

 ایستگاه علی آباد کتول  –  1401ماه   مهر: گلباد 8شکل شماره 

 

 

 

 غربی جنوب جهت باد غالب : 

 22 درصد آرام :  

 29 درصد باد غالب :  

 6/2میانگین سر ت باد :   

 

 

 بندر ترکمن ایستگاه  –  1401ماه   مهر: گلباد 9شکل شماره 
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 1401- 07شماره بولتن 

 1401 مهر ماه

 
 

 غربی جنوب جهت باد غالب : 

 40درصد آرام :     

 34درصد باد غالب :     

 2/2میانگین سر ت باد :     

 

 
 

 ایستگاه فرودگاه گرگان – 1401ماه  مهر: گلباد 10شکل شماره 

 

 

 

 ی غرب  شما :  جهت باد غالب

 25:  درصد آرام      

 14:  درصد باد غالب      

 7/1میانگین سر ت باد :       

 

 

 ایستگاه بندرگز  – 1401ماه  مهر: گلباد 11شکل شماره 
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 1401- 07شماره بولتن 

 1401 مهر ماه

 

 جنوب غربی :  جهت باد غالب

 19 درصد آرام :  

 19درصد باد غالب :   

 1/2میانگین سر ت باد :   

 

 

 اینچه برون ایستگاه  – 1401ماه  مهر: گلباد 12شکل شماره 

 

 

 

 غربی شما  :  جهت باد غالب

 22 درصد آرام :      

 18 :درصد باد غالب       

 9/1میانگین سر ت باد :   

 

 

 ایستگاه مینودشت – 1401ماه  مهر: گلباد 13شکل شماره 
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 1401 ماه  مهر درتعداد ایستگاه های همدیدی استان گلستان از جهت باد غالب اول  :6  جدول

 تعداد ایستگاه  جهت باد غالب او 

 3 غربی  شما 

 5 جنوب غربی 

 2 جنوبی
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 1401ماه   مهر تحلیلی بر وضعیت خشکسالی استان در

 

 
 

 گلستان 1401ماه   مهرسه ماه منتهی به   SPEIبر اساس شاخص   هواشناسیخشکسالی دی پهنه بننقشه  :14 شماره شکل

 

در محدوده   ،1401  مهر   سه ماهه منتهی به  SPEIاخص  اساس ش  برشکسالی هواشناسی  خ  ،(14)  شماره  دیبن  پهنه  مطابق نقشه

، رامیان و  ،  لی آبادگرگان  کردکوی،های    محدوده شهرستان  درشهرستان بندرگز وضعیت در حد نرما  تا خشکسالی متوس ،  

خشکسالی متوس  تا خشکسالی شدید،    ترکمن  بندردر محدوده شهرستان  شدید،  تا خشکسالی    آ ادشهر وضعیت در حد نرما 

گالیکش، کالله، گن د  در محدوده شهرستان های  ،  متوس تا خشکسالی    حد نرما  وضعیت در  مینودشت    در محدوده شهرستان

های گمیشان و آق قال خشکسالی   در محدده شهرستانکاووس و مراوه تپه وضعیت در حد نرما  تا خشکسالی بسیار شدید و 

 می دهد.نشان را   شدید بسیار تا خشکسالی شدید
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 1401ماه   مهر  تحلیل سینوپتیکی

 
بارندگی، کاهش محسوس  شدید،    و ش باد نس تاًموجب  سامانه جوی پرفشار بود که    5  استان تحت تاثیر  ،1401ماه    مهردر  

در  یر به اختصار توضیحاتی در خصوص   .در این ماه صادر شد   سطح  رد  هشدار جوی   5  مجموع  دردما و پدیده مه غلیظ شد.  

 سامانه های ناپایدار موثر ارائه می شود.

 

 ماه   مهر 4تا  2برای روزهای زرد سطح هشدار اول: 

 

مستقر و موجب  در منطقه    یکوچک  رودبادهسته  ،  مهر ماه  4تا    2ر رو های  دبارشی  سامانه    نفوذ  بابر اساس الگوهای هواشناسی،  

  .حاکم بودجو    یانیترا  م   در  امواج  ور متناوب  با  پرفشار    سامانه   نیز، نفوذ  نیسطح  م در    شد.  سر ت شارش ها  افزایش

  و  بارندگیمه آلودگی،  ،  دمامحسوس  کاهش    موجب  نمود،  جادی که ا   یفشار  نشیبا چ  ی پرفشار سرد شمال  سامانه  نفوذ  همچنین

ا  توابع شهرستان بندرگز    ا  ایستگاه لیوان شرقیمیلی متر    33میزان بارش با  شد. بیشترین  در سطح استان    دی شد   و ش باد نس تاً

 گزارش شد.

 

      
میلی    500ت چپ الگوی واقعی سطح  ماه(، سم  مهر  2)  UTC  00: سمت راست الگوی واقعی میانگین فشار سطح زمین ساعت  15شماره  شکل   

 ماه(   مهر 2) UTC  00باری ساعت 
 
 

 ماه    مهر  11تا  7 روزهای  برای زردسطح  : هشدار دوم
 

در شما  سواحل    و استقرار رودباد  سامانه بارشی در منطقهمهرماه، با فعالیت    11تا    7ا  رو   بر اساس الگوهای هواشناسی،  

  ،منطقه  یامواج کم دامنه ا  رو  با   ور متناوب  در سطوح میانی جو  رودباد وسطح    رشارش ها د  یشکافتگموجب    ،خزر  یای در

  خنک و   یفرارفت هواموجب  پرفشار  سامانه  و قابل توجه    عی با نفوذ سرو در سطح  مین    سطح استانصعود هوا در    موجب

بیشترین    شد.  ندگیبا توجه به توپوگرافی منطقه، این شرای  موجب صعود هوای مرطوب و تشکیل ابر و بار  شد.شمالی    مرطوب

 کتو  گزارش شد. آباد  سیاه رودبار ا  توابع شهرستان  لیمیلی متر ا    46بارش گزارش شده به میزان 
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میلی   500ماه(، سمت چپ الگوی واقعی سطح   مهر 8)  UTC 00ساعت اقعی میانگین فشار سطح زمین سمت راست الگوی و: 16شماره  شکل

 ماه(   مهر 8)  UTC  00باری ساعت 

 

    ماه مهر 21تا   19روزهای    برای زرد سطح :هشدار سوم

 

کم دامنه    یناوه هاو   ور    رودباد  با تقویت  مهرماه،  21تا    19در  مان فعالیت سامانه بارشی ا  رو   بر اساس الگوهای هواشناسی،  

  . رخ دادخنک در استان    یبا فرارفت هوا  یشار رطوبت،  نیسطح  مدر  پرفشار  سامانه  نفوذ و تقویت    با  همچنین  و  منطقه  یا  رو

 بوده است. ابع شهرستان بندرگز در غرب استانمیلی متر ا  تو 17 میزان بیشترین بارش گزارش شده مربوط به نرگسی لیوان به 

 

           
                            500ماه(، سمت چپ الگوی واقعی سطح    مهر  19)   UTC  00واقعی میانگین فشار سطح زمین ساعت  : سمت راست الگوی  17شماره  کل  ش

 ماه( مهر  19)  UTC 00میلی باری ساعت 

 

 مهر ماه  27تا  26برای روزهای  زردسطح  هشدار چهارم: 

 

  ،میانی جودر سطوح  به تناوب  و    بود  رودبادسرد    ورودیاستان در  مهر ماه،    27تا    26در رو های  بر اساس الگوهای هواشناسی،  

ناوه مورب  و با    تدوامسطح  مین    در  ی خنک و مرطوب شمال   انات ی جر  نفوذ   و  ور    ی غرب  تا جنوب  ی ا  شما  شرق  ی ناوه مورب

با وجود ناوه سطوح میانی و تزریق و  استان هرطوبت باالیی ب ،با توجه به جریانات شمالی در طو  خزر همراه بود. یشما  شرق
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های شدید فراهم شد. در  مان فعالیت سامانه    در سطوح باال و شرای  تاوایی مث ت در منطقه، شرای  برای بارش رودباد  وجود  

 میلی متر هم گزارش شد. 118تا میزان  ه بود ودر غرب استان قابل مالحظ ، میزان بارندگی بارشی مذکور
 
 

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

 ماه( مهر  31)  UTC 12میلی باری ساعت 

 

 ماه آبان  1تا  مهر  30سطح زرد برای روزهای  :پنجمهشدار 
 

 رودباد سرد    خروجیاستان در    آبان ماه،  1مهر تا    30در رو های    در  مان فعالیت سامانه بارشیبر اساس الگوهای هواشناسی،  

و موجب تقویت شارش های موجود    جو، با تاوایی مث ت در سطوح میانی    ششار  ه و همراهیو با حرکت شرق سوی ناو  بود

. با توجه به تزریق رطوبت و جریانات  در سطح  مین شد   یخنک و مرطوب شمال  اناتی جرو  های صعودی در منطقه    حرکت

میلی   37به میزان  صعودی در سطوح میانی جو، شرای  برای تشکیل ابر و بارش های موثر در منطقه فراهم شد. بیشترین بارش  

 شد.گزارش  متر ا  شهرستان بندرگز 

 

    
الگوی  19شماره  شکل   فشار سطح زمین ساعت  : سمت راست  میانگین  الگوی واقعی سطح  مهر    UTC  00  (27واقعی                              500ماه(، سمت چپ 

 ماه( مهر  27)  UTC 00میلی باری ساعت 
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 1401ماه    مهر استان طی تحلیلی بر مخاطرات جوی در

 
. بودیم  استان گلستانگرفتگی و خسارت در مناطق مختلف  بآ  شاهد   ماه به استان،مهر    26  رو   سامانه بارشی ا   صرنفوذ  با  

، آب گرفنگی محور کردکوی به گرگان، وقوع  های کردکوی، بندرگز و گرگانگرفتگی در شهرستانآبموجب  ها  بارششدت  

دلیل  مسیر توسکستان و  یارت به  مسدود شدن موقتی  ،  یالق، روستاهای رودبار و پارتیانجاده خوش ی   سیالب و مسدود شدن 

 118  میزان بارش با بیشترین    شد.  استانهای س ک  و دام  ، گلخانه ها خسارت به برخی ا  مزارع کشاور یو  ریزش سنگ در جاده  

میلی متر، النگدره گرگان    113میلی متر، درا نو کردکوی با    116قلندرآیش کردکوی با  گزارش شد و  روستای نوچمن    ا میلی متر  

 .میلی متر را تجربه کردند  100میل متر ا  جمله ایستگاه هایی بودند که بارش باالی  102ردکوی با کشهرستان میلی متر،  104با 

 

 

 

 

 

 

 
 

 1401مهرماه  26آب گرفتگی خیابان ها در شهرستان گرگان به دلیل بارندگی روز :  20شماره شکل 
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   1401 مهردر  استان   دیگزارش فعالیت های توسعه هواشناسی کاربر
 
برگزاری جلسه دیسکاشن  هواشناسی دریایی در اداره هواشناسی دریایی شهرستان بندرترکمن با توجه به شروع فصل   –  1

 مدیر مرکز  لوم جوی و اقیانوسی سا مان هواشناسی کشور  ،صید در استان گلستان  با حضور دکتر الیقی

 

 هواشناسی دریایی شهرستان بندر ترکمن دریایی در اداره جلسه دیسکاشن   : 21شماره شکل 

 

 

 رو های یکشن ه و چهارشن ه  در هواشناسی کشاور ی استان جلسه دیسکاشن برگزاری -2

 
 

 

 
 

 

 

 

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

 

 
 شهرستان گرگانهواشناسی کشاورزی ستاد در جلسه دیسکاشن   : 22شماره شکل 
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 شرکت در جلسات  دیسکاشن  هواشناسی کشاور ی کشوری و ارائه توصیه های پدیده محور -3

 

 تهیه، تولید و تحویل داده هواشناسی به کاربران پن ه و سویا کار استان گلستان -4

 

 استان گلستان با دید مزارع سویا و پن ه و تکمیل فرم با خورد توس  کاربر نهایی سویا کار و پن ه کار -5

 

 

 
 ستان گلستانبازدید مزارع سویا و پنبه و تکمیل فرم بازخورد توسط کاربر نهایی سویا کار و پنبه کار ا  : 21شماره شکل 
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 پیوست
 

 گلبادمعرفی  -1پیوست شماره 

 

سه مشخصه اصلی    و  باشد   منطقه میهای باد در یک    ل اد، نمودار و شکلی اقلیم شناختی برای نمایش مشخصات و ویژگیگ

که    بوده  هاییرو نی وقوع باد، تعداد  اجهت باد. منظور ا  فراو و    دهد: فراوانی وقوع باد، سر ت باد  شاخص باد را نمایش می

یه  باشد که با نات یا متر بر ثان  برای شاخص باد انجام شده و باد به وقوع پیوسته است. سر ت باد نشانگر میزان جریان هوا می

ساختار کلی گل اد  .  باشد دهد که یکی ا  جهات اصلی و فر ی می جهت باد، جریان غالب باد را نشان میو  شود    سنجیده می

ها نیز نمایشگر سر ت    گل  .دهد  باشد. دایره وس  این گل اد میزان باد آرام در یک منطقه را نمایش می  به شکل گل با  شده می

نه یا  یا گل اد به صورت سال.  ها نشانگر تعداد وقوع باد است  نگر سر ت باد و طو  گلها، نشا  خامت گلضو جهت باد است.  

های باد منطقه آمار و اطال ات    . در روش دستی ابتدا شاخصشود  افزاری تهیه می  به دو روش دستی و نرم  و  نه ترسیمیا ماه

ا  ه  محاس ه شده و سپس درصد هر یک ا  شاخصهواشناسی گرفته شده و تعداد فراوانی باد، باد آرام، سر ت و جهت باد  

برای ترسیم گل اد  . شود ها بر حسب این درصد ترسیم می دایره و طو  و ضخامت گل میزان قطر شود. نس ت به کل گرفته می

افزار مورد    ترین نرم  .  مدهشود افزار ویژه گل اد    و وارد نرم   تهیه   Excel  افزاری باید آمار و اطال ات در یک فایل   به روش نرم

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

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

  شود. سر ت غربی نمایش داده می  شما  غربی، غربی و    ، جنوب شرقی، جنوب   شرقی، شرقی، جنوب   هشت سمت شما ، شما  

شوند. آنگاه فراوانی هر گستره سر ت باد با    می  بندی  گروه دسته  8اساس روش سا مان هواشناسی جهانی به  های باد نیز بر  

های مختلف با یکدیگر جمع شوند و   فراوانی هر گستره در سمتشود. اگر  ها 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

مهمی در جریانات هوا    فسیر یک گل اد بدون نقشه برجستگی )توپوگرافی( دشوار است  یرا اثرات محلی با ث تغییراتاست. ت

های ور شی و  ها،  مین های شهری، طراحی باند فرودگاه طراحیآمایش سر مین، توان به   های گل اد می   کاربردا  .شوند می

سنجی برای استفاده    و امکان   یابی جهت گسترش فضای س ز   غیره،  دم استقرار صنایع آالینده در جهت باد غالب منطقه، مکان

 . اره کردا  انرژی باد اش 
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 ر و تشکر دیتق
 

ا  جداو ، نمودارها و نقشه های  دی  ریت بحران به س ب تهیه تعدامدی ا  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 نماییم

که به نحوی در تهیه  (سمیه مالحی و مال را ی   دالج ار، نیکزادفر مریم ،سمیه کیانی)استانی  همچنین ا  تمامی همکاران -2

 .نماییمتشکر می  ،آن نقش داشتند اطال ات ال م برای تدوین 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


