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❖ تحلیل وضعیت جوی فروردین ماه :1399
در فروردین ماه سال  ،1399چهار سامانه جوی استان را تحت تاثیر قرار داد ،بطوریکه  2سامانه در نیمه اول و 2
سامانه در نیمه دوم فروردین ماه موجب بارش در استان شدند .سومین سامانه جوی با تعداد روزهای بارش باالتر
موجب بارش های موثری دراستان شد.
در ذیل تحلیل سینوپتیکی سامانه بارشی  16تا  21فروردین آورده شده است:
با توجه به نقشه های ذیل ،کم ارتفاع نسبتا قوی در حال گذر از مناطق شمالی کشور می باشد که ماینر تراف های
آن روی منطقه تاثیر گذاشته و سبب تاوایی های مثبت نقطه ای شده و با توجه به نفوذ پرفشار رگبار باران و رعد و
برق ،وزش باد و در ارتفاعات استان بعضی ساعات بارش برف را سبب شد و با توجه به جریانات شمالی افت محسوس
دما را داشته است.

نقشه:2میانگین سطح500میلی باری تاریخ18فروردین ماه 1399ساعت UTC 00

نقشه 1میانگین فشاری سطح زمین تاریخ18فروردین ماه 1399ساعت UTC 00

نقشه:4میانگین سطح500میلیباری تاریخ19فروردین ماه 1399ساعت UTC 00

نقشه :3میانگین فشاری سطح زمین تاریخ19فروردین ماه 1399ساعت UTC 00
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نقشه :5میانگین فشاری سطح زمین تاریخ20فروردین ماه 1399ساعت UTC 00

نقشه:6میانگین سطح500میلیباری تاریخ20فروردین ماه 1399ساعت UTC 00

جدول :1مقدار بارش گزارش شده از ایستگاههای هواشناسی در روز  18تا  20فروردین 1399
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تصویر  :1بارش برف روز  20فروردین  1399در ارتفاعات استان
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❖ تحلیل وضعیت جوی اردیبهشت ماه :1399

در اردیبهشت ماه سال  ،1399پنج سامانه جوی استان را تحت تاثیر قرار داد ،که دومین سامانه
جوی در اوایل این ماه موجب بارش های موثری دراستان شد.
در ذیل تحلیل سینوپتیکی سامانه بارشی  7تا  8اردیبهشت آورده شده است:

با توجه به نقشه های واقعی و پیش یابی هواشناسی ،در هفته دوم اردیبهشت ماه  ،99در سطح
زمین حضور مرکز کم فشار بر روی روسیه باالی دریای خزر باعث شمالی شدن جریانات بر روی
استان شده است .بتدریج نفوذ زبانه های مرکز پرفشار از روی دریای خزر و کشیده شدن زبانه های
آن بر روی استان را داریم که اواخر هفته دوم اردیبهشت ماه با بسته شدن مرکز پرفشار در مرکز
روسیه همراه می گردد .در سطح  500هکتوپاسکالی مرکز کم ارتفاعی در غرب روسیه واقع شده
است که دو مرکز کم ارتفاع بریده از آن جدا شده و در مدارهای پایین تر واقع شده اند ،که تراف در
فراز استان بوده و بتدریج به سوی شرق جابجا می شود و جریانات مداری حاکم می شوند ،در نقشه
های  200و 300هکتوپاسکالی بتدریج از یکشنبه  7اردیبهشت با بسته شدن مرکز کم ارتفاع در
شرق اروپا و عمیق تر شدن ناوه این مرکز و حرکت شرق سوی آن استان تحت تاثیر ناوه و
همچنین هسته جتی که در دامنه این ناوه واقع شده قرار می گیرد.
این سامانه بارش هایی از نوع همرفتی داشته ،بطوریکه ایستگاه سینوپتیک مینودشت  32میلی متر
و ایستگاه کالله  31میلیمتر را ثبت کرده اند.

نقشه:8میانگین سطح500میلی باری تاریخ  7اردیبهشت 99ساعتUTC00

نقشه :7میانگین فشاری سطح زمین تاریخ  7اردیبهشت 99ساعتUTC00

شایان ذکر است در نیمه اردیبهشت با استقرار سامانه کم فشار ،جریانات جنوبی و حاکمیت ریج در
سطح استان منجر به خود نمایی تابستان در بهار شد و رکورد دمایی استان در این روز نسبت به بلند
مدت شکسته شد.
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❖ تحلیل وضعیت جوی خرداد ماه :1399
در خرداد ماه سال  99سامانه بارشی پر قدرتی استان را تحت تاثیر قرار نداده است .اما در اواخر
اردیبهشت ماه و اوایل خرداد ماه استان تحت تاثیر یک سامانه کم فشار قرار گرفت که منجر به وزش
شدید باد و کاهش دما گردید ،که در ادامه به تحلیل آن میپردازیم.
بر اساس نقشه های واقعی و پیش یابی هواشناسی ،در  31اردیبهشت ماه شاهد نفوذ و تقویت سامانه
کمفشار تا بعدازظهر روز شنبه  3خرداد ماه بودیم که پربند مرکزی آن با فشار  992میلی باری در روسیه
قرار داشت و زبانه  1004میلی باری آن به همراه پیشروی پرارتفاع جنب حاره تا نیمه شمالی کشور،
موجب افزایش قابل مالحظه دما در سطح استان شد .بطوریکه در روز شنبه سوم خرداد ماه بترتیب
ایستگاه های اینچه برون با  45درجه سلسیوس ،فرودگاه گرگان با  44درجه سلسیوس و گنبد و هاشم
آباد گرگان با  43درجه سلسیوس گرمترین نقاط استان بوده اند .با ورود زبانه های سامانه پر فشار از
بعدازظهر روز شنبه سوم خرداد ماه به استان ،که مرکز آن با پربند  1032میلی باری در اروپا مستقر بود و
استان نیز متاثر از زبانه  1016میلی باری آن بوده است ،بتدریج شاهد افزایش ابر و وزش باد شدید ناشی
از جابجایی دو توده هوای گرم و سرد ،رگبارورعدوبرق های پراکنده و کاهش دما بودیم.

گزارش وزش باد بیش از  20متر بر ثانیه (طبق گزارش  05 UTCروز بعد)
ایستگاه استان شامل مراوه تپه ،گرگان ،مینودشت ،علی آباد و بندرگز وزش باد باالی  20متر بر ثانیه را
ثبت کرده اند.
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❖ گزارش تغیرات دمایی طی روزهای سوم و چهارم خرداد ماه (طبق گزارش 05 UTC
روز بعد)
ایستگاه استان شامل قپان ،پارک ملی گلستان ،مزرعه نمونه ارتش ،کردکوی ،دانشگاه پردیس ،مراوه تپه،
گرگان ،کالله ،مینودشت ،گنب د ،هاشم آباد ،اینچه برون و علی آباد دمای باالی  40را در روز شنبه سوم
خرداد ماه ثبت کرده اند.

اختالف دمای روزهای سوم و چهارم خرداد ماه بین  16تا  24درجه سلسیوس بوده است.
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نقشه ی سطح زمین و  500میلی باری در این روز در شکل زیر آورده شده است.

نقشه 9:میانگین فشار سطح زمین تاریخ  4خرداد ماه  99ساعت UTC 00

نقشه  10میانگین سطح  500میلی باری اریخ  4خرداد ماه  99ساعت UTC 00
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❖ تحلیل بارش بهار 1399ایستگاه های سینوپتیک گلستان:
متوسط بارش ایستگاه های سینوپتیک در بهار 1399برابر  139.9میلیمتر که این میزان نسبت به مدت مشابه دوره
آماری  29درصد افزایش داشته است .بیشترین میزان بارندگی  268.8میلی متر مینودشت و کمترین آن 65.2میلی
متر در بندر ترکمن رخ داده است.
جدول  - 1جدول نوسانات میزان بارش ( میلی متر) ایستگاه های سینوپتیک –بهار 99

❖ تحلیل دمای هوا بهار 1399ایستگاه های سینوپتیک:
میانگین دمای ایستگاه های سینوپتیک استان  20.1درجه سانتی گراد بوده که نسبت بههه مههدت مشههابه آمههاری
 - 0.3درجه سانتی گراد کاهش و نسبت به سال قبل 0.9د رجه سانتیگرادکاهش داشته است.
باالترین میانگین دمای هوا مربوط به ایستگاه اینچه برون 21.3درجه سانتیگراد و کمترین میههانگین دمههای هههوا
برابر  19.1درجه سانتیگراد که در علی آباد کتول رخ داده است.
جدول  - 2نوسانات میانگین دمای هوا (درجه سانتیگراد ) ایستگاه های سینوپتیک –بهار1399
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❖ تحلیل رطوبت نسبی بهار  1399ایستگاه های سینوپتیک:
دربهار سال جاری میانگین رطوبت ایستگاه سینوپتیک استان  69درصد محاسبه شده است .که این میزان نسبت
به مدت مشابه دوره آماری و سال قبل  2درصد افزایش داشته است.باالترین میانگین رطوبت نسبی مربوط بههه
ایستگاه بندر ترکمن  75درصد و کمترین میانگین رطوبت نسبی برابر  60درصههد کههه در اینچههه بههرون رخ داده
است.
جدول - 3نوسانات میانگین رطوبت نسبی هوا ایستگاه های سینوپتیک –بهار 1399

❖ تحلیل ساعت آفتابی بهار 1399ایستگاه های سینوپتیک:
میانگین ساعات آفتابی در بهار سال جاری در ایستگاه های سینوپتیک استان  623.3ساعت بوده که این
میزان نسبت به مدت مشابه دوره آماری  27.6ساعت کاهش داشته است .بیشترین مجموع ساعت آفتابی
برابر  712.4ساعت و کمترین آن 559.2ساعت بوده که به ترتیب مربوط به اینچه برون و مینودشت
می باشد.
جدول - 4نوسانات ساعات آفتابی ایستگاههای سینوپتیک – بهار 99
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تحلیل تبخیربهار  99ایستگاه های سینوپتیک:
میانگین تبخیر در ایستگاه های سینوپتیک استان دربهار  99برابر با 409.8میلی متر بوده که این میزان
نسبت به مدت مشابه دوره آماری  10درصد کاهش داشته است .بیشترین میزان تبخیر  539.2میلی متر و
کمترین آن  290.1میلی متر که بترتیب مربوط به ایستگاه های اینچه برون و بندر گز بوده است.
جدول  - 5نوسانات مجموع تبخیر( میلیمتر ) ایستگاه های سینوپتیک هواشناسی –بهار 99

❖ پهنه بندی میزان بارش بهار  1399در استان گلستان :
میانگین بارش استان در فصل بهار  1399به میزان  139.9میلیمتر بود .بیشترین میزان بارش در
شهرستان مینودشت و به میزان  268.8میلیمتر اتفاق افتاده است و کمترین میزان بارش در فصل بهار
در شهرستان بندرترکمن به میزان  65.2میلیمتر بوده است.

14

❖ پهنه بندی درصد نوسان بارش بهار  1399نسبت به سال گذشته :
میانگین بارش استان در فصل بهار  1399نسبت به سال گذشته  6درصد افزایش داشته است .و
بیشترین افزایش بارش نسبت به سال گذشته مربوط به شهرستان اینچه برون و حدود  64درصد بوده
است .و میزان بارش نسبت به سال گذشته در شهرستانهای گرگان  ،مراوه تپه  ،بندرترکمن و بندرگز
کاهش داشته است و بیشترین کاهش بارش در شهرستان بندرترکمن و به میزان  26درصد بوده است.

❖ پهنه بندی درصد نوسان بارش بهار  1399نسبت به دوره بلند مدت :
میانگین بارش استان در فصل بهار  1399نسبت به مدت مشابه دوره بلند مدت  29درصد افزایش
داشته است .و بیشترین افزایش بارش نسبت به دوره بلند مدت مربوط به شهرستان مینودشت و حدود
 60درصد بوده است .و تنها در شهرستان بندرترکمن میزان بارش بهار نسبت به دوره بلندمدت 2
درصد کاهش مشاهده می گردد .
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