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شماره بولتن 1401-5
اداره کل هواشناسی استان خراسان شمالی

مرداد ماه 1401

چکیده
استان خراسان شمالی از ابتدای سال آبی تا پایان مرداد ماه  1401به طور متوسط  179/7میلی متر بارش داشته است كه این مقدار بارش
نسبت به سال آبی گذشته و بلند مدت به ترتیب  19/8درصد افزایش و  29/3درصد كاهش نشان می دهد .مجموع بارش استان طی مرداد
ماه  1401به میزان  3میلی متر بوده كه نسبت به بلند مدت  3/6میلی متر كاهش داشته است.
از نظر تغییرات دمایی ،از ابتدای سال زراعی تا پایان مرداد ماه  1401میانگین دمای استان خراسان شمالی  13/2درجه سلسیوس بوده كه
نسبت به میانگین بلند مدت  0/5درجه افزایش داشته است .دمای میانگین از ابتدای ماه جاری در استان  24/3درجه سلسیوس بوده كه در
مقایسه با بلند مدت  0/5درجه كاهش دما مشاهده می شود.
طبق جدول توزیع باد در شهرستان های استان خراسان شمالی ،حداكثر سرعت وزش باد در مرداد ماه  1401از ایستگاه جاجرم و گرمه به
مقدار  21متر بر ثانیه ثبت شده است
پهنه بندی خشکسالی هواشناسی در سطح استان خراسان شمالی بر اساس شاخص  SPEIدوره سه ماهه تا پایان مرداد ماه  1401مشاهده
می شود در جنوب ،مركز و غرب استان(شهرستان های جاجرم ،اسفراین ،بجنورد و مانه و سملقان) خشکسالی شدید و در بخش هایی از
مركز و شمال استان( شهرستان های راز و بجنورد) خشکسالی خفیف را تجربه كرده اند.
طی دهه دوم مردادماه ،وقوع بارش های رگباری سبب جاری شدن سیالب و آبگرفتگی معابر در پاره ای از نقاط استان شد .در این ایام
زبانه پرفشاری از سمت دریای خزر بر شمال شرق كشور حاكم شده و از سوی دیگر زبانه كم فشاری نیز از سمت جنوب شرق به سمت
شرق امتداد یافت كه فرارفت رطوبت از عرض های شمالی و جنوبی و افزایش شیو فشاری و شرایط همرفت های شدید در شمال شرق
كشور را سبب شد .در روزهای پایانی مرداد نیز نفوذ زبانه پرفشاری از سمت شمال به استان سبب كاهش محسوس دما شد.
در این ماه پدیده ی گرد و خاک عمده ترین پدیده ای می باشد كه در زمره ی مخاطرات جوی قابل ذكر است.
در زمینه فعالیت های توسعه هواشناسی كاربردی و بر اساس پیش بینی هواشناسی در بخش كشاورزی ،در مجموع تعداد  85توصیه و 7
هشدار در این ماه صادر شد.
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شماره بولتن 1401-5
اداره کل هواشناسی استان خراسان شمالی

مرداد ماه 1401

تحلیلی بر وضعیت بارش استان در مرداد ماه 1401
جدول اطالعات بارش استان و مقایسه با سال گذشته و بلند مدت
جدول شماره ( :) 1اطالعات بارش استان و مقایسه با سال گذشته و بلند مدت

بر اساس جدول شماره ( )1مجموع بارش استان در مرداد ماه  3میلی متر بوده كه نسبت به بلند مدت  3/6میلیمتر كاهش داشته است .به
بیان دیگر بارش تا پایان مرداد ماه  1401نسبت به بلند مدت  %55كاهش نشان می دهد.
میانگین بارش بلند مدت مرداد ماه  6/6میلی متر بوده كه رازوجرگالن با  10/9میلی متر بیشترین و اسفراین با  1/8میلی متر كمترین بارش
بلند مدت مرداد ماه را به خود اختصاص داده اند.
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شماره بولتن 1401-5
اداره کل هواشناسی استان خراسان شمالی

مرداد ماه 1401

درصد تأمین بارش سال آبی استان

نمودار شماره ( :)1مقایسه درصد تأمین بارش سال آبی استان خراسان شمالی از  1400/07/01تا 1401/05/31

بر اساس نمودار شماره ( )1سهم بارش استان تا پایان مرداد ماه طی بلند مدت حدود  98درصد از بارش سال آبی می باشد .در حالی كه
سهم بارش تا مرداد ماه  1401در استان حدود  70درصد از بارش سال آبی است كه كمتر از مقدار بلند مدت می باشد .در تمام شهرستان
های استان سهم بارش سال آبی تا پایان مرداد ماه نسبت به بلند مدت روندكاهشی را نشان می دهد .كمترین سهم بارش در سال آبی جاری
مربوط به گرمه و بیشترین سهم بارش مربوط به فاروج و راز و جرگالن می باشد.
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شماره بولتن 1401-5
اداره کل هواشناسی استان خراسان شمالی

مرداد ماه 1401

پهنهبندی مجموع بارش استان

شکل شماره ( :)1پهنه بندی مجموع بارش استان خراسان شمالی در مرداد ماه 1401

مطابق شکل شماره ( )1پهنه بندی مجموع بارش استان خراسان شمالی در مرداد ماه  1401نشان می دهد در بخش هایی از شمال (شهرستان
راز و جرگالن) و غرب استان( شهرستان گرمه) تغییرات بارش استان حاكی از افزایش بارش بوده است .در مقابل كاهش بارش نسبت
به نرمال ماهانه در بخش هایی از جنوب استان(شهرستان جاجرم) در حد نرمال مشهود است.
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شماره بولتن 1401-5
اداره کل هواشناسی استان خراسان شمالی

مرداد ماه 1401

تحلیلی بر وضعیت دمای استان در مرداد ماه 1401
جدول اطالعات دمای استان و مقایسه با بلند مدت
جدول شماره ( :)2متغیرهای سه گانه دما در مرداد ماه 1401

بر اساس جدول شماره ( )2اطالعات متغیرهای سه گانه دما در مرداد ماه  1401و مقایسه آن با بلند مدت مشاهده می شود در استان خراسان
شمالی دمای میانگین هوا پایین تر از دمای بلند مدت بوده است .میانگین دمای استان در مرداد ماه  24/3درجه سلسیوس می باشد كه
نسبت به بلند مدت مشابه  0/5درجه كاهش داشته است .میانگین دمای كمینه در مرداد ماه  17/2درجه بوده كه نسبت به بلند مدت مشابه
 0/1درجه كاهش داشته است .میانگین دمای بیشینه در مرداد ماه  31/3درجه بوده كه نسبت به بلند مدت مشابه  0/9درجه كاهش داشته
است .بیشترین میانگین دما مربوط به شهرستان جاجرم با دمای  26/3درجه سلسیوس و كمترین آن مربوط به شهرستان فاروج با دمای
 20/2درجه سلسیوس ثبت شده است.

5

شماره بولتن 1401-5
اداره کل هواشناسی استان خراسان شمالی

مرداد ماه 1401

دماهای حدی استان و مقایسه با بلندمدت
دمای بیشینه مطلق مرداد ماه (درجه سلسیوس)
جدول شماره ( :)3دمای بیشینه مطلق

سال 1401

سال 1400

بلندمدت

40/2

40/4

43/5

ایستگاه :جاجرم

جاجرم  ،مانه وسملقان

مانه و سملقان

1401/05/05

1400/05./01

1394/05/26

مطابق جدول شماره ( )3بیشینه مطلق دما در مرداد ماه سال جاری  40/2درجه از ایستگاه جاجرم و بیشینه مطلق دما در مرداد ماه سال
گذشته  40/4درجه نیز از ایستگاه جاجرم و مانه و سملقان می باشد كه این متغیردر دوره مشابه بلند مدت مربوط به ایستگاه مانه و سملقان
با بیشینه مطلق دمای  43/5درجه سلسیوس است.

دمای کمینه مطلق مرداد ماه (درجه سلسیوس)
جدول شماره ( :)4دمای کمینه مطلق

سال 1401

سال 1400

بلندمدت

6/2

10

6/2

فاروج

فاروج

فاروج

1401/05/ 31

1400/05/26

1401/05/ 31

بر اساس جدول شماره ( )4كمینه مطلق دما در مرداد ماه سال جاری  6/2درجه از ایستگاه فاروج وكمینه مطلق دما در مرداد سال گذشته
 10درجه از ایستگاه فاروج می باشد كه این متغیردر دوره مشابه بلند مدت نیز مربوط به ایستگاه فاروج با كمینه مطلق دمای  6/2درجه
سلسیوس است.
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شماره بولتن 1401-5
اداره کل هواشناسی استان خراسان شمالی

مرداد ماه 1401

پهنهبندی میانگین دمای شهرستانهای استان

شکل شماره ( :)2پهنه بندی دمای میانگین مرداد ماه 1401

طبق شکل شماره ( )2مشاهده می كنیم بخش هایی از جنوب و غرب استان(شهرستان های اسفراین ،جاجرم و مانه و سملقان) بر اساس
پهنه بندی دمای میانگین مرداد ماه  ،1401بین  25تا  30درجه سلسیوس می باشد .در مقابل در بخشی از جنوب غربی مركز استان (شهرستان
بجنورد) میانگین دما بین  0تا  5درجه سلسیوس دیده می شود.
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شماره بولتن 1401-5
اداره کل هواشناسی استان خراسان شمالی

مرداد ماه 1401

تغییرات دمای میانگین روزانه هوا در سطح استان درمرداد ماه  1401در مقایسه با دوره آماری
31.0
29.0

27.0

23.0

سال 1401

21.0

دوره آماری

دما (سلسیوس)

25.0

19.0

17.0
15.0
31

29

27

25

23

21

19

17

15

13

11

9

7

5

3

1

روز

نمودار شماره ( :)2مقایسه تغییرات دمای میانگین روزانه در مرداد ماه 1401

نمودار شماره ( )2نشان می دهد كه نوسانات میانگین دمایی نسبت به نرمال بصورت متوالی رخ داده است به نحوی كه بیشترین افزایش
نسبت به نرمال در روز  5مرداد ماه و بیشترین كاهش نسبت به نرمال در روز  31مرداد ماه به ثبت رسیده است.
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شماره بولتن 1401-5
اداره کل هواشناسی استان خراسان شمالی

مرداد ماه 1401

پهنه بندی اختالف میانگین دمای شهرستانهای استان نسبت به بلندمدت

شکل شماره ( :)3پهنه بندی اختالف دمای میانگین مرداد ماه 1401

مطابق شکل شماره ( )3میزان اختالف میانگین دما در مرداد ماه  1401در سطح استان خراسان شمالی بین  -4/5درجه تا +4/5
درجه نسبت به میانگین بلند مدت را نشان می دهد .این میزان تا  4/5درجه سلسیوس برای شهرستان اسفراین بیشتر از میانگین
بلند مدت می باشد .در مقابل در بخش هایی از جنوب غرب شهرستان های بجنورد و مانه و سملقان  4/5درجه سلسیوس كمتر از
میانگین بلند مدت است.
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شماره بولتن 1401-5
اداره کل هواشناسی استان خراسان شمالی

مرداد ماه 1401

تحلیلی بر وقوع باد در استان طی مرداد ماه 1401
وضعیت سمت و سرعت باد در ایستگاههای سینوپتیک استان
جدول شماره ( :)5وضعیت سمت و سرعت باد
باد غالب
نام ایستگاه

حداکثر باد

سمت

درصد وقوع

سمت

(جهت)

در ماه

(درجه)

( )m/s

بجنورد

غربی

52

290

16

اسفراین

شمال شرقی

58

70

18

مانه و سملقان

جنوب غربی

39

260

17

جاجرم

شمال غربی

74

320

21

گرمه

شمال غربی

74

320

21

شیروان

جنوب غربی

32

260

18

فاروج

شمال شرقی

48

280

15

راز

شمال شرقی

71

280

17

سرعت

بر اساس جدول شماره ( )5توزیع باد در شهرستان های استان خراسان شمالی ،حداكثر سرعت وزش باد در مرداد ماه  1401از ایستگاه
جاجرم و گرمه به مقدار  21متر بر ثانیه ثبت شده است .همچنین بیشترین درصد وقوع باد غالب در این ماه از ایستگاه جاجرم و گرمه
به میزان  74درصدگزارش شده است.
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شماره بولتن 1401-5
اداره کل هواشناسی استان خراسان شمالی

مرداد ماه 1401

گلباد ایستگاههای سینوپتیک استان در مرداد ماه 1401

بجنورد

اسفراین

جاجرم

مانه و سملقان

شکل شماره (:)4گلباد ایستگاه های بجنورد ،اسفراین ،مانه و سملقان و جاجرم
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شماره بولتن 1401-5
اداره کل هواشناسی استان خراسان شمالی

مرداد ماه 1401

شیروان

فاروج

راز

شکل شماره (:)5گلباد ایستگاه های شیروان ،فاروج و راز
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شماره بولتن 1401-5
اداره کل هواشناسی استان خراسان شمالی

مرداد ماه 1401

تحلیلی بر وضعیت خشکسالی استان در مرداد ماه 1401
پهنهبندی خشکسالی هواشناسی در سطح استان بر اساس شاخص  SPEIسه ماهه

شکل شماره ( :)6پهنه بندی خشکسالی هواشناسی بر اساس شاخص  SPEIدوره سه ماهه تا پایان مرداد ماه 1401

بر اساس شکل شماره ( )6پهنه بندی خشکسالی هواشناسی در سطح استان خراسان شمالی بر اساس شاخص  SPEIدوره سه ماهه تا پایان
مرداد ماه  1401مشاهده می شود در جنوب ،مركز و غرب استان(شهرستان های جاجرم ،اسفراین ،بجنورد و مانه و سملقان) خشکسالی
شدید و در بخش هایی از مركز و شمال استان( شهرستان های راز و بجنورد) خشکسالی خفیف را تجربه كرده اند .در مقابل در
بخش هایی از شرق استان شامل شهرستان های شیروان و فاروج ترسالی شدید و در غرب و جنوب غرب استان(شهرستان های مانه و
سملقان و گرمه) ترسالی بسیار شدید مشهود است.
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شماره بولتن 1401-5
اداره کل هواشناسی استان خراسان شمالی

مرداد ماه 1401

تحلیل سنجش از دور وضعیت تبخیر و تعرق

شکل شماره ( :)7میانگین تبخیر و تعرق در مرداد ماه 1401

بر اساس شکل شماره( )7كه با استفاده از داده های سنجش از دور و ماهواره ترسیم شده است ،مشاهده می كنیم میزان تبخیر و تعرق در
شرق شهرستان مانه و سملقان ،قسمت هایی از شهرستان بجنورد و نیز نواحی مرزی شهرستان گرمه و شهرستان مانه و سملقان در غرب
استان بیش از سایر نقاط استان بوده است .در مقابل نواحی جنوبی استان در بخش قابل توجهی از شهرستان های گرمه ،جاجرم و اسفراین
میزان تبخیر و تعرق كمتر از سایر نقاط استان بوده است.
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شماره بولتن 1401-5
اداره کل هواشناسی استان خراسان شمالی

مرداد ماه 1401

تحلیل سینوپتیکی استان در مرداد ماه 1401
طی دهه دوم مردادماه ،وقوع بارش های رگباری سبب جاری شدن سیالب و آبگرفتگی معابر در پاره ای از نقاط استان شد .در این ایام
زبانه پرفشاری از سمت دریای خزر بر شمال شرق كشور حاكم شده و از سوی دیگر زبانه كم فشاری نیز از سمت جنوب شرق به سمت
شرق امتداد یافت كه فرارفت رطوبت از عرض های شمالی و جنوبی و افزایش شیو فشاری و شرایط همرفت های شدید در شمال شرق
كشور را سبب شد  .همراهی این الگو با الگوی تراز میانی جو كه ع بور ناوه ای را از منطقه نشان می داد ،سبب تقویت ناپایداری و وقوع
رگبار و رعد و برق به ویژه در روزهای  10و  11مرداد ماه شد (شکل شماره .)8

شکل شماره ( : ) 8نقشه سطح زمین(راست) و تراز میانی جو(چپ) بارش مرداد ماه 1401

در روزهای پایانی مرداد ماه ،نفوذ زبانه پرفشاری از سمت شمال به استان سبب كاهش محسوس دما و گرم ترین روز مرداد با گسترش
پرارتفاع جنب حاره ای از سمت عربستان به عرض های باالتر در دهه اول ماه ثبت شد.
در دهه اول مرداد با افزایش شیو فشاری ناشی از نفوذ پرفشاری از سمت دریای خزر و كشیده شدن كم فشاری از سمت جنوب غرب
كشور شاهد وزش باد شدید بودیم.
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مرداد ماه 1401

تحلیلی بر مخاطرات جوی دراستان طی مرداد ماه 1401
بر اساس جدول شماره( ) 6مشاهده می كنیم پدیده ی گرد و خاک عمده ترین پدیده ای می باشد كه در زمره ی مخاطرات جوی مرداد
ماه قابل ذكر می باشد.
جدول شماره ( :)6مخاطرات جوی و تعداد وقوع طی مرداد ماه 1401

رعدوبرق
ایستگاه/پدیده

بجنورد

1

کوالک

گردوخاک

برف

طوفان شن

0

2

مه

بارش
شدید
باران

0

0

باد شدید
رگبار

تگرگ

یخبندان

برف

باران

1

( بیش تر از
 10متر
برثانیه )
0

0

0

0

راز

5
20

آشخانه

1

0

2

0

0

0

0

0

0

23

اسفراین

0

0

1

0

0

0

0

0

0

21

گرمه

0

0

0

0

0

0

0

0

0

29

جاجرم

0

0

0

0

0

0

0

0

0

29

0

فاروج
شیروان


0

0

0

0

0

0

0

0

13
0

ایستگاه راز و فاروج تمام خودكار می باشند.

 4هشدار سطح زرد و  3هشدار سطح نارنجی در مرداد ماه صادر و توصیه های كشاورزی مربوطه برای كاربران ارسال شد.
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مرداد ماه 1401

گزارشی از فعالیت های توسعه هواشناسی کاربردی استان طی مرداد ماه 1401
فعالیت توسعه هواشناسی كاربردی در بخش كشاورزی( تهک) با برگزاری جلسات متعدد ،بر اساس پیش بینی های هواشناسی و نظرات
كارشناسان مربوطه جهت صدور توصیه های كشاورزی برگزار و مطابق جدول شماره ( ) 7در مركز استان تعداد  8جلسه برگزار شد.
در مجموع تعداد  85توصیه و  7هشدار صادر شد.
جدول شماره ( :)7فعالیت توسعه هواشناسی کشا ورزی

جدول فعالیت توسعه هواشناسی کشاورزی در مرداد 1401
تعداد جلسات مرکز استان

8

تعداد جلسات شهرستان ها

4

دستگاه های شرکت کننده

سازمان جهاد کشاورزی ( باغبانی – زراعت – حفظ نباتات –
دامپروری )  ،اداره کل امور عشایری  ،مرکز تحقیقات و آموزش
کشاورزی و منابع طبیعی

تعداد هشدارهای صادر شده

 4هشدار زرد –  3هشدار نارنجی

تعداد توصیه های صادر شده

85

تعداد بولتن های هواشناسی کشاورزی

 8بولتن برابر هماهنگی های سازمانی
 23مورد بولتن درون استانی

شرکت در جلسات دیسکاشن هواشناسی

2

کشاورزی کشوری
بستر های اطالع رسانی

پرتال اداره کل – شبکه دولت – فضای مجازی

جلسه دیسکاشن کشاورزی 1401/05/2
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مرداد ماه 1401

پیوستها
پیوست شماره  -1معرفی گلباد
گ لباد ،نمودار و شکلی اقلیم شناختی برای نمایش مشخصات و ویژگیهای باد در یک منطقه میباشد و سه مشخصه اصلی شاخص باد را
نمایش میدهد :فراوانی وقوع باد ،سرعت باد و جهت باد .منظور از فراوانی وقوع باد ،تعداد دیدبانی هایی كه برای شاخص باد انجام شده
و باد به وقوع پیوسته است .سرعت باد نشانگر میزان جریان هوا میباشد كه با نات یا متر بر ثانیه سنجیده میشود و جهت باد ،جریان غالب
باد را نشان میدهد كه یکی از جهات اصلی و فرعی میباشد .ساختار كلی گلباد به شکل گل باز شده میباشد .دایره وسط این گلباد
میزان باد آرام در یک منطقه را نمایش میدهد گل ها نیز نمایشگر سرعت و جهت باد است .ضخامت گلها ،نشانگر سرعت باد و طول
گل ها نشانگر تعداد وقوع باد است .گلباد به صورت سالیانه یا ماهیانه ترسیم میگردند و به دو روش دستی و نرم افزاری تهیه میشود .در
روش دستی ابتدا شاخص های باد منطقه آمار و اطالعات هواشناسی گرفته شده و تعداد فراوانی باد ،باد آرام ،سرعت و جهت باد محاسبه
شده و سپس درصد هر یک از شاخصها نسبت به كل گرفته میشود.میزان قطر دایره و طول و ضخامت گلها بر حسب این درصد ترسیم
میگردد .برای ترسیم گلباد به روش نرم افزاری باید آمار و اطالعات در یک فایلExcelتهیه شده و وارد نرم افزار ویژه گلباد گردد.
عمدهترین نرم افزار مورد استفاده در ترسیم گلباد نرمافزار  WR-plotاست .نمودارهای به دست آمده از دایرههای هم مركزی تشکیل
شده اند كه در دایره مركزی آن درصد فراوانی وزش بادهای كمتر از  0/5متر بر ثانیه نوشته میشود .سمتهای باد بر روی دایرهها غالباً
در هشت سمت شمال ،شمالشرقی ،شرقی ،جنوبشرقی ،جنوب ،جنوبغربی ،غربی و شمالغربی نمایش داده میشود .سرعتهای باد
نیز بر اساس روش سازمان هواشناسی جهانی به  8گروه دستهبندی می شوند .آنگاه فراوانی هر گستره سرعت باد با توجه به سمت باد بر
روی دایرهها مشخص میشود .اگر فراوانی هر گستره در سمت های مختلف با یکدیگر جمع شوند و فراوانی آرامه نیز به آ ن افزوده شود،
حاصل صدرصد را نشان خواهد داد ،و این به این معناست كه تعداد كل بادها لحاظ شده است .تفسیر یک گلباد بدون نقشه برجستگی
(توپوگرافی) دشوار است زیرا اثرات محلی باعث تغییرات مهمی در جریانات هوا میشوند.از كاربردهای گلباد میتوان به آمایش سرزمین،
طراحی های شهری ،طراحی باند فرودگاهها ،زمین های ورزشی و غیره ،عدم استقرار صنایع آالینده در جهت باد غالب منطقه ،مکانیابی
جهت گسترش فضای سبز ،و امکانسنجی برای استفاده از انرژی باد اشاره كرد.
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مرداد ماه 1401

تقدیر و تشکر


به این وسیله مراتب تقدیر و تشکر از همکاران مركز ملی خشکسالی و مدیریت بحران به سبب تهیه تعدادی از جداول ،نمودارها
و نقشه های مورد استفاده در این بولتن كه پس از تولید در مقیاس كشوری و انجام برش استانی دراختیار این اداره كل قرار
گرفته است ،ابراز می گردد.



همکاران تحقیقات این اداره كل (علیرضا گلرخ ،سعیده فخرهاشمیان ،معصومه عابدی و محمد آدینه بیگی) همچنین از تمامی
همکاران محترم استانی ( همکاران پرتالش دیدبانی ،فنی ،فناوری اطالعات و پیش بینی) كه به نحوی در تهیه اطالعات الزم
برای تدوین آن نقش داشتند سپاسگزاری و تقدیر می نمایند.
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