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مقدمه
هواشناسي و علوم جو شاخه اي از علم فيزيک است و در خصوص فعل و انفعاالت و پديده هاي كره جو ( نيوار ) كه از سطح
دريا شروع و تا ارتفاع حدود هزار كيلومتري از آن ادامه مييابد بحث مي كند .هواشناسي خود داراي رشتههاي مختلف
تخصصي شامل هواشناسي ديناميکي ،هواشناسي دريايي ،هواشناسي جاده اي ،هواشناسي هوانوردي ،هواشناسي ماهواره
اي ،هواشناسي و آب شناسي ،هواشناسي و آلودگي ،هواشناسي كشاورزي و اقليم شناسي ميباشد.
سازمان هواشناسي كشور يک نهاد حاكميتي بوده كه وظيفه آن تهيه آمار و اطالعات و ارائه خدمات به كاربران حقيقي و
حقوقي ،عامه مردم ،بخشهاي خصوصي و تعاوني ،دانشگاهها و مراكز علمي و تحقيقاتي مي باشد و همچنين همکاري در ارائه
مقاالت و پژوهش ها و تحقيقات مرتبط با علم هواشناسي با مراكز علمي مختلف را دارد .
امروزه كاربرد دادهها و اطالعات هواشناسي در بخشهاي اقتصادي و اجتماعي بيش از پيش مورد توجه مسئولين و آحاد
جامعه مي باشد .دانش هواشناسي به عنوان بستر مناسبي در برنامه ريزيهاي علمي و فني ضرورت يافته است و كاربرد اين
علم در زمينههايي نظير ،صنعت توريسم ،كشاورزي ،بهداشت عمومي ،انرژيهاي نو ،شهرسازي ،توسعه پايدار ،ترابري جاده-
اي دريائي و هوايي ،راهسازي ،راهداري ،كاهش آثار بالياي طبيعي و ...كامالً روشن و مشهود ميباشد كه بر اصحاب علم و
معرفت پوشيده نمي باشد .سازمان هواشناسي در راستاي تامين نيازهاي آماري فعاليت مستمر انجام داده و مي دهد و يکي
از اهداف بنيادي خود را ارتقاء سطح كيفي و كمي داده ها و اطالعات هواشناسي در سطح كشور قرار داده است .كارشناسان
پرتالش هواشناسي مستقر در اين ادارات به طور شبانهروزي و ساعت به ساعت اطالعات جوي را قرائت ،ثبت و گزارش مي
نمايند .يکي از نتايج آن فصل نامه حاضر است .اين فصلنامه با تجزيه تحليل و جمع بندي همين اطالعات توسط كارشناسان
اداره تحقيقات هواشناسي كاربردي استان تهيه گرديده از اين شماره با استعانت از الطاف الهي سعي بر آن داريم با ايجاد
تغييرات در محتوي ،كميت و كيفيت اطالعات متنوعي را در دسترس كاربران و خوانندگان محترم قرار دهيم.
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تاریخچه
مطالعه و بررسي جو هميشه مورد نظر دانشمندان ايراني بوده است .از اين رو خيلي از دانشمندان نجوم در اثر خود
بخشي را به مسائل جوي اختصاص دادند .محمد بن زكرياي رازي ،ابن سينا ،حکيم عمر خيام ،ابوريحان بيروني و انوري
شاعر معروف از شخصيتها و دانشمندان ايراني بوده اند كه پيرامون پديده هاي جوي مطالبي را در آثار خود به يادگار
گذاشته اند.
فعاليت هاي منظم هواشناسي اولين بار با اندازه گيري عناصر جوي توسط سفارتخانه هاي انگليس و روس در تهران و
مناطق نفت خيز جنوب كشور شروع شد كه اين اطالعات صرفاً به بايگاني كشورهاي مربوطه منتقل شده و احتماالً در
برنامه هاي تحقيقاتي آنها مورد استفاده ويژه قرار گرفته است .درس هواشناسي در سال  1298در برنامه درسي مدرسه
برزگران منظور شد كه اين درس توسط معلمان فرانسوي تدريس مي شد و در همان محل اولين سکوي هواشناسي
احداث شد كه در آن دماي هوا و رطوبت نسبي وميزان بارندگي اندازه گيري مي گرديد .اين سکو در سال  1308كامل
شد و اكثر عناصر جوي را ديده باني مي كرد .بتدريج در اثر نياز شديد بخشهاي كشاورزي و آبياري ،تعدادي ايستگاه
نيز بر حسب ضرورت در نقاط مختلف كشور تاسيس شد كه مسئوليت آن با بنگاه مستقل آبياري وابسته به وزارت
كشاورزي وقت بود.
بعد از جنگ جهاني دوم نيروهاي متفق ين براي سالمت پرواز هواپيماهاي خود يک واحد كوچک هواشناسي داير كردند
كه نيازهاي هواشناسي هواپيمايي آنها را تامين مي كرد در اين زمان بنگاه مستقل آبياري وزارت كشاورزي ،اقدام به
تربيت يک گروه ديده بان هواشناس نمود كه اين ديده بانان در سال  1327فارغ التحصيل و در ايستگاه هاي هواشناسي
مشغول به كار شدند .هواپيمايي كشوري نيز به علت نياز به اطالعات جوي در فرودگاه هاي اصلي كشور اقدام به تاسيس
ايستگاه هاي هواشناسي كرد .در اثر نياز شديد برنامه ريزان ب ه آمار و اطالعات اقليمي از نواحي مختلف كشور و
ناهماهنگي در تاسيس ايستگاه هاي هواشناسي كه توسط بخشهاي مختلف انجام مي شد،
مسئوالن وقت تاسيس يک واحد هواشناسي مستقل در كشور را ضروري دانسته و در سال  1334شمسي اداره كل
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هواشناسي كشور وابسته به وزارت راه تاسيس شد .اين اداره كل بعدها به صورت سازماني مستقل زير نظر وزارت جنگ
قرار گرفت كه بعد از انقالب اسالمي مجدداً به وزارت راه و ترابري پيوست در هنگام تشککيل اداره كکل هواشناسکي در
سال  1334تمامي ايستگاه هاي هواشناسي كه توسط بخشهاي مختلف تاسيس شده بودند ،بکه ايکن اداره كکل واگکذار
شدند ،ايستگاه هاي واگذار شده از نوع سينوپتيک ،اقليم شناسي و باران سنجي بوده كه هر يک ديدباني هکاي مربکوط
بخود را انجام مي دادند .در سال  1338هواشناسي ايران به عنوان يکصد و سومين عضو سازمان هواشناسي جهکاني بکه
عضويت اين سازمان جهاني درآمد .سازمان هواشناسي كشور قبل از انقالب بيشکتر در خکدمت حمکل و نقکل هکوايي و
صنعت هواپيمايي بود و به مسائل هواشناسي كاربردي كمتر توجه مي شد ولي پس از انقالب اسالمي در كنکار ماموريکت
اصلي خود يعني ارتقاء ايمني حمل و نقل كشور و خدمات به بخشکهاي دفکاعي و امنيتکي در دوران جنکگ تحميلکي و
مديريت بحران و ريسک در كشور به ديگر عرصه هاي خدمت رساني از جملکه فعاليکت هکاي هواشناسکي كشکاورزي و
آبشناسي پرداخته است .اين سازمان در  31خرداد سال  1390با راي مجلس دهم وتائيد شوراي نگهبان با ادغکام وزارت
راه وترابري و وزارت مسکن وشهرسازي زير نظر وزارت راه وشهرسازي در آمد .اولين ايسکتگاه هواشناسکي اسکتان در
اروميه در سال  1327در پاساژ صولت در شهر و سپس بدليل ايجاد فرودگاه در سال  1347و نياز در امر هوانکوردي بکه
فرودگاه منتقل گرديد  .دومين ايستگاه هواشناسي در خوي سال  1338افتتاح و راه اندازي شد بهمين ترتيب با رشد و
توسعه بعد از پيروزي انقالب اسالمي شاهد توسعه ايستگاه ها بوديم كه اكنون در استان  19اداره هواشناسکي فعاليکت
مي نمايند .عالوه براين  4ايستگاه كليماتولوژي و  92ايستگاه باران سنجي نيز در پر نمودن خالهاي آمکاري در اسکتان
فعال است.
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پیش گفتار
موقعیت جغرافیایی استان آذربایجانغربی :
استان آذربايجانغربي در شمالغربي كشور قرار دارد و از شمال و شمالشرقي به جمهوري آذربايجان و از غرب به كشورهاي
تركيه و عراق ،از جنوب به استان كردستان و از شرق به استانهاي آذربايجانشرقي و زنجان محدود است .طول مرزهاي آبي
و خاكي استان با كشورهاي همسايه  967كيلومتر است .اين استان بين  35درجه و  58دقيقه تا  39درجه و  46دقيقه عرض
شمالي و  44درجه و 3دقيقه تا  47درجه و  23دقيقه طول شرقي قرار گرفته است .شمالي ترين و غربي ترين نقطه كشور
شهر ماكوست كه در اين استان قرار دارد.
مساحت استان با احتساب درياچه اروميه  43660كيلومتر مربع ميباشد كه برابر با  2/65درصد مساحت كل كشور است.
(شکل ) 1

شکل : 1موقعيت جغرافيايي منطقه
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سیمای اقلیمی استان:
بطور كلي سيماي اقليمي هر منطقه وابسته به دو عامل زير است :

الف) عوامل اقلیمی:
شامل ارتفاع ،عرض جغرافيائي ،منابع رطوبتي ،پوشش گياهي ،جنگل و ..كه ثابت بوده و با مرور زمان تغيير ناپذيرند.

ب) عناصر اقلیمی:
شامل بارش ،دما ،باد و ...كه متغير بوده و با تغيير مکان و زمان تغيير مييابد .ميتوان گفت عناصر اقليمي تحت تاثير عوامل
اقليمي ميباشند.
ارتفاعات آتشفشاني آرارات يا كوه نوح كه به تركي آغري داغ ناميده ميشود داراي دو رشتهكوه است كه به طرف ايران
امتداد مييابد و خط الراس آنها حوضه آبريز ايران و تركيه را تشکيل ميدهد سلسله جبال آذربايجانغربي بصورت يک
رشته ممتد و مرتفع مانند ديواري در جهت شمال ،جنوب و جنوبشرقي امتداد داشته و تا حدودي مانع نفوذ تودههاي هواي
باران زا از حوضه اقيانوس اطلس و مديترانه به درون فالت ايران و بهويژه به درون استان ميگردد .اما از سوي ديگر اين
ارتفاعات به مثابه منبع سرشاري ،نزوالت جوي را بصورت برف در خود ذخيره نموده و موجب پيدايش رودهاي پر آب و
تاالب هاي زياد گرديده و به دليل محصور بودن اين استان در ديواره مذكور است كه درياچه اروميه يکي از شش حوزه آبريز
مهم كشور محسوب ميشود.
در حقيقت ارتفاع استان ،جهت قرار گرفتن و گسترش كوهستانها ،وزش بادها و تاثيرپذيري از منابع رطوبتي داراي نقش
اساسي در وضعيت آب هوائي استان ميباشد .به لحاظ تيپ و نوع اقليمي اگر چه ميتوان گفت استان آذربايجانغربي داراي
تنوع و هوايي و ريز اقليمهاي مختلف است و با عنايت به ميانگين كلي بارش  340ميليمتر  ،دماي متوسط  ، 11.9رطوبت
نسبي  %56ساعات آفتابي  2856.0و نيز  %70مساحت آن داراي اقليمي نيمه خشک تا نيمه مرطوب ميباشد ،كمترين بارش
به مقدار  154.3در شهرستان سلماس و بيشترين بارندگي به مقدار  1240ميليمتر در شهرستان سردشت و حداقل دما با 30
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سانتيگراد زير صفر در شهرستان چالدران در شمال استان و شهرستان تکاب با  27سانتيگراد زير صفر و بيشينه دما در
شهرستان پلدشت با  44درجه باالي صفر گزارش شده است.
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تحلیل سینوپتیکی و آماری پارامترهای جوی استان
فصل بهار98
و مقایسه با دوره های مشابه
نقشه ها و نمودارها

9

اداره کل هواشناسی آذربایجان غربی

الگوهای جوی غالب حاکم بر استان در سه ماهه بهار:
طي سه ماهه فصل بهار حدود  18اطالعيه و  7اخطاريه جوي در مركز پيش بيني استان صادر شده است .براساس خروجي
مدل هاي اقليمي كه در اواخر اسفندماه صادر شده است ،ميزان بارندگي در استان طي سه ماه فصل بهار در مقايسه به آمار
بلندمدت ،بيشتر از نرمال و همچنين ميانگين دماي هواي استان نيزطي اين مدت در مقايسه با آمار بلندمدت مشابه حدود
 0.5درجه كمتر از نرمال پيش بيني شده بود  ،كه مطابق با آخرين آمار دريافتي از ايستگاههاي سينوپتيک استان ،افزايش
ميزان بارندگي مطابق شکل 2و كاهش دماي استان (شکل  )3طي اين مدت مشاهده مي شود.

شکل  : 2الگوهاي حاكم بارندگي سه ماه بهار
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شکل  :3الگوهاي حاكم دمايي سه ماه بهار

طي دو هفته اول سال  98با فعاليت دو سامانه بسيار فعال بارشي در نيمه غربي كشور شاهد بارشهاي قابل توجهي بوديم كه
سبب آبگرفتگي و سيالب در اغلب نقاط استان شد و بيشترين ميزان بارش طي فعاليت اين دو سامانه بارشي ،سردشت با
حدود  200ميليمتر ركورددار بارش استان بود و بارش مركز اروميه استان به  70ميليمتر رسيد .در شکل  4موقعيت سامانه
بارشي و همچنين ميزان بارش  24ساعته سامانه دراوج فعاليت آن آورده شده است.
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شکل  :4وضعيت بارندگي در پر بارش ترين روز فصل

در نقشه سطح  500هکتوپاسکال موقعيت سامانه بارشي فعال در روز پنجم فروردين ماه در شرق مديترانه مشاهده مي شود و
با انتقال تاوايي مثبت و همچنين انتقال رطوبت مناسب از روي درياي سرخ و مديترانه به منطقه ،شرايط مناسبي را براي
رخداد بارش هاي سيل آسا در نيمه غربي كشور فراهم آورده است .در تصوير ماهواره هواشناسي نيز پوشش گسترده ابر در
نيمه غربي كشور همزمان با شروع فعاليت سامانه بارشي به خوبي مشاهده مي شود.

شکل :5الگوهاي تراز  500هکتو پاسکال طي فصل بهار
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اما پديده حدي ديگري كه در اوايل ارديبهشت ماه ،جو استان را تحت تاثير قرار داد ،نفوذ پرفشار سيبري ،بارش برف همراه
با ريزش هواي سرد و كاهش محسوس دما در منطقه بود و طي اين مدت شاهد كاهش دما بين  4تا  6درجه در استان بوديم و
بارش برف سبب اخالل در تردد برخي جاده هاي مواصالتي استان شد .با توجه به اخطاريه صادره در مركز پيش بيني استان
مبني بر كاهش محسوس دما و احتمال سرمازدگي محصوالت زراعي و با تدابيربکار گرفته توسط مسئوالن و كشاورزان استان
تا حدي از شدت يخبندان و خسارات ناشي از آن در بخش كشاورزي كاسته شد.

شکل  :6ريزش هواي سرد و بارش برف در قسمت هاي وسيعي از استان

13

اداره کل هواشناسی آذربایجان غربی

با توجه به بارش هاي مناسب فصل زمستان و پوشش قابل توجه برف در ارتفاعات استان و همچنين بارش هاي مناسب اوايل
فصل بهار در حوضه آبريز درياچه اروميه ،سبب افزايش آب ورودي به رودخانه ها و در نتيجه باال آمدن تراز آب درياچه
اروميه در مقايسه با سال گذشته شده است.

شکل  :7مقايسه وضعيت درياچه اروميه در بهار  ( 98تصوير سمت راست) نسبت به بهار سال گذشته (تصوير سمت چپ)
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اداره کل هواشناسی آذربایجان غربی

 بارندگی استان در سال زراعی  98 -97تا پایان بهار : 98
جدول  : 1جدول بارندگي سال زراعي (ميليمتر ) و مقايسه با سال قبل و دوره بلند مدت مشابه

بارندگي سال زراعي تا پايان بهار  ( 98م  .م )
سال زراعي

سال زراعي

سال زراعي

نام ايستگاه

98 - 97

97- 96

بلند مدت

اروميه

525.5

366.6

315

اشنويه

743.4

490

445.7

ماكو

284.7

403.9

262.5

پلدشت

264.8

234.7

231.8

خوي

321.2

405.6

258.6

چالدران

290.3

383.7

314.8

چايپاره

295.2

319.1

277.8

سلماس

295

379.4

210.2

مهاباد

566.9

380.9

393

پيرانشهر

1190.4

797.4

686.3

مياندوآب

384

316.2

286.1

نقده

530

384

330.4

بوكان

491.9

452.2

366.1

سردشت

1315.4

865.5

860

تکاب

404.2

324.7

304

شاهيندژ

423.2

401.6

316.9

متوسط

520.4

431.6

366.2

15

اداره کل هواشناسی آذربایجان غربی

 تحلیل بارندگی سال زراعی :

نمودار  : 1نمودار بارندگي سال زراعي استان آذربايجان غربي

در سال زراعي جاري تا پايان بهار  1398برابر جدول  1و نمودار  1متوسط بارندگي استان  520.4ميلي متر بوده  ،آمکار دراز
مدت  366.2ميلي متر و سال گذشته  431.6ميلي متر گزارش شده بود.كه به ترتيب  154.2و  88.8ميليمتر نسکبت بکه دراز
مدت و گذشته افزايش نشان مي دهد.

16

اداره کل هواشناسی آذربایجان غربی

 بارندگی فصل بهار 98
جدول  :2جدول بارندگي فصل بهار (ميليمتر ) و مقايسه با سال قبل و دوره بلند مدت مشابه

بارندگي فصل بهار  ( 98م  .م )
نام ايستگاه

بهار 98

بهار 97

بلند مدت

اروميه

197.9

202.4

130.3

اشنويه

267.1

210.2

152.6

ماكو

130.3

258.3

143.1

پلدشت

106.5

116.6

112.9

خوي

122

257.3

121.1

چالدران

125.9

213.9

175.1

چايپاره

112.6

172

148.6

سلماس

111.9

240.7

114.6

مهاباد

188.1

141.6

117

پيرانشهر

359.1

318.9

197.7

مياندوآب

140.8

115.8

108

نقده

192

188.6

109.6

بوكان

138.7

213.4

11.9

سردشت

336.1

260.2

219.5

تکاب

161.2

135.2

113.2

شاهيندژ

131.2

157.2

107.6

متوسط

176.3

200.1

130.2
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اداره کل هواشناسی آذربایجان غربی

تحلیل بارندگی در فصل بهار:
در فصل بهار  1398برابر جدول  2و نمودار  2متوسط بارندگي استان  176.3ميليمتر ،آمار دراز مدت  130.2ميليمتر و سال
گذشته  200.1ميلي متر گزارش شده بود .كه نسبت به دوره آماري دراز مدت  46.1ميليمتر افزايش و نسبت به سکال گذشکته
 23.8ميليمتر كاهش نشان مي دهد.

نمودار  : 2نمودار بارندگي فصل بهار  98استان آذربايجان غربي

18

اداره کل هواشناسی آذربایجان غربی

 پهنه بندی بارش فصل بهار  1398استان آذربایجان غربی:
در شکل  5پهنه بندي بارش استان در بهار  1398انجام شده است كه نواحي جنوب غرب استان بيشکترين بکارش و نکواحي
شمالي استان كمترين بارش را داشته اند.

شکل :8پهنه بندي بارش فصل بهار  1398استان آذربايجان غربي

19

اداره کل هواشناسی آذربایجان غربی

 متوسط دما در سال زراعی  97-98تا پایان فصل بهار :
جدول  : 3جدول متوسط دماي سال زراعي  98 -97تا پايان بهار  98و مقايسه با سال زراعي گذشته و دوره بلند مدت مشابه

متوسط دماي سال زراعي تا پايان بهار ( ) oC
نام ايستگاه

سال زراعي

سال زراعي

سال زراعي

98- 97

97- 96

بلند مدت

اروميه

9.1

9.1

7.6

اشنويه

8.6

9.2

8.6

ماكو

8.3

9.2

6.6

پلدشت

11.5

11.6

9.7

خوي

10.4

10.7

8.7

چالدران

5.1

6.1

4.7

چايپاره

10.5

11.6

9.1

سلماس

8.4

8.9

7.7

مهاباد

10.2

11

9.7

پيرا نشهر

10.2

10.8

8.7

مياندوآب

10.1

10.8

9.2

نقده

9.9

10.3

9

بوكان

10.1

10.8

9.4

سردشت

10

11.5

9.6

تکاب

6.9

7.7

5.9

شاهيندژ

10.8

11.6

10.1

متوسط

9.4

10.1

8.4

20

اداره کل هواشناسی آذربایجان غربی

 تحلیل متوسط دما در سال زراعی  98-97تا پایان فصل بهار :
در سال زراعي جاري برابر نمودار 3متوسط دماي سال زراعي جاري استان  9.4درجه سلسيوس بوده است  ،آمار دراز مکدت
 8.4و سال گذشته  10.1درجه سلسيوس گزارش شده بود.كه نسبت به آمار دراز مدت  1درجه افزايش و نسکبت بکه سکال
گذشته  0.7درجه سلسيوس كاهش نشان مي دهد.

نمودار  : 3نمودار متوسط دماي سال زراعي  98 -97تا پايان بهار 98و مقايسه با سال زراعي گذشته و دوره بلند مدت مشابه
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اداره کل هواشناسی آذربایجان غربی

 متوسط دما در فصل بهار : 1398
جدول  : 4جدول متوسط دماي فصل بهار  98و مقايسه با بهار گذشته و دوره بلند مدت مشابه

متوسط دماي فصل بهار ( ) oC
نام ايستگاه

بهار

بهار

بهار

1398

1397

بلند مدت

اروميه

15.4

15.2

14

اشنويه

13.6

13.7

14.3

ماكو

14.2

14.5

13.2

پلدشت

17.9

18.6

16.8

خوي

16.5

16.7

15.6

چالدران

10.6

10.8

10.7

چايپاره

16.3

17.1

16.2

سلماس

13.9

14.6

14.3

مهاباد

16.2

19.2

15.6

پيرا نشهر

15.4

15.7

14.7

مياندوآب

15.6

16.3

15.4

نقده

15.6

15.7

15.1

بوكان

15.4

16

15.6

سردشت

15.3

16.4

15.4

تکاب

13.6

12.5

11.8

شاهيندژ

15.4

16.8

16.1

متوسط

15.1

15.6

14.7
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اداره کل هواشناسی آذربایجان غربی

 تحلیل متوسط دما در فصل بهار:
در سال زراعي جاري برابرجدول  4و نمودار 4متوسط دماي فصل بهار استان  15.1درجه سلسکيوس بکوده اسکت ،آمکار دراز
مدت  14.7و سال گذشته  15.6درجه سلسيوس گزارش شده بود.كه نسبت به آمار دراز مدت  0.4درجه سلسيوس افزايش
و سال گذشته  0.5درجه سلسيوس كاهش نشان مي دهد.

نمودار  : 4نمودار متوسط دماي فصل بهار  98و مقايسه با بهار گذشته و دوره بلند مدت مشابه

23

اداره کل هواشناسی آذربایجان غربی

 پهنه بندی دمای فصل بهار استان آذربایجان غربی :
پهنه بندي دماي استان آذربايجان غربي در بهار  1398در شکل  6آورده شده است كه مناطق جنوبي و تکا حکدودي شکمال
شرق استان بيشترين دماها را داشته اند.

شکل :9نقشه همدماي بهار  98استان آذربايجان غربي

24

اداره کل هواشناسی آذربایجان غربی

 مجموع ساعات آفتابی فصل بهار:
جدول  : 5مجموع ساعات آفتابي فصل بهار  98و مقايسه آن با بهار گذشته و بهار دراز مدت

نام ايستگاه

مجموع ساعات آفتابي فصل بهار(ساعت)
بهار 97

بهار 97

بلند مدت

اروميه

848.9

774.7

841.8

اشنويه

799.7

735.3

795.8

ماکو

708.6

688.9

680.5

پلدشت

761.3

744.3

752.1

خوی

719.1

717.6

737.6

چالدران

748.6

818.2

734.6

چايپاره

715

780.1

718.4

سلماس

785.3

751.4

794.8

مهاباد

879.2

813.3

838.3

پيرانشهر

837.4

874.2

745.5

مياندوآب

865.2

815.7

829.5

نقده

866.2

783.4

814.7

بوکان

860.5

783.1

820

سردشت

807.1

871.2

841.4

تکاب

761

808.7

792.3

شاهيندژ

781.1

770.2

783.7

متوسط

796.5

783.1

782.6
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اداره کل هواشناسی آذربایجان غربی

تحلیل مجموع ساعات آفتابی فصل بهار :
در فصل بهار سال جاري برابر جدول  5و نمودار  5مجموع ساعات آفتابي استان  796.5ساعت ،مجموع ساعت آفتکاب سکال
گذشته  782.6و دراز مدت  783.1گزارش شده است كه به ترتيب نسبت به سال گذشته و دراز مدت  13.9و  13.4سکاعت
افزايش نشان مي دهد.

نمودار  : 5مجموع ساعات آفتابي فصل بهار  98و مقايسه با بهار سال گذشته و دوره آماري مشابه
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اداره کل هواشناسی آذربایجان غربی

 متوسط رطوبت نسبی بهار :98
جدول  :6متوسط رطوبت نسبي فصل بهار و مقايسه آن با بهار گذشته و بهار دراز مدت

نام ايستگاه

متوسط رطوبت نسبي فصل بهار ( درصد )
بهار 98

بهار 97

بلند مدت

اروميه

54

58

57

اشنويه

58

67

57

ماكو

55

61

55

پلدشت

62

54

59

خوي

54

60

56

چالدران

64

70

59

چايپاره

51

47

52

سلماس

36

39

32

مهاباد

51

50

50

پيرانشهر

55

49

51

مياندوآب

54

54

54

نقده

55

61

55

بوكان

51

52

48

سردشت

56

56

49

تکاب

58

55

55

شاهيندژ

52

56

45

متوسط

54

56

52
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اداره کل هواشناسی آذربایجان غربی

 تحلیل رطوبت نسبی بهار
متوسط رطوبت نسبي استان در فصل بهار برابر جدول  6و نمودار 6به مقدار  % 54بود و در سال گذشته  % 56و بلند مکدت
 % 52گزارش شده است .نسبت به سال گذشته  % 2كاهش و نسبت به بلند مدت  %2افزايش نشان مي دهد.

نمودار  :6متوسط رطوبت نسبي فصل بهار  98و مقايسه با بهار سال گذشته و دوره آماري مشابه

28

اداره کل هواشناسی آذربایجان غربی

 گلباد
گلباد فصل فصل بهار ارومیه

شکل : 10گلباد بهار  98ايستگاه اروميه

تحلیل گلباد فصل بهار
در فصل بهار سال جاري برابر شکل  10فراواني جهت وزش باد در اروميه غربي بوده و شديد ترين وزش باد از سمت جنوب
غرب گزارش شده است.
29

اداره کل هواشناسی آذربایجان غربی

گلباد فصل بهار پیرانشهر

شکل :11گلباد بهار  98ايستگاه پيرانشهر

تحلیل گلباد فصل بهار
در فصل بهار سال جاري برابر شکل  11فراواني جهت وزش باد در پيرانشهر جنوب غربي بوده و شديدترين باد در فصل پاييز
از سمت جنوب غربي گزارش شده است.
30

اداره کل هواشناسی آذربایجان غربی

گلباد فصل بهار تکاب:

شکل :12گلباد بهار  98ايستگاه تکاب

تحلیل گلباد فصل بهار
در فصل بهار سال جاري برابر شکل  12فراواني جهت وزش باد در تکاب غربي بوده و شديدترين باد از جنوب و جنوب شرقي
گزارش شده است.
31

اداره کل هواشناسی آذربایجان غربی

گلباد فصل بهار خوی:

شکل  :13گلباد بهار  98ايستگاه خوي

تحلیل گلباد فصل بهار:
در فصل بهار سال جاري برابر شکل  13فراواني جهت وزش باد در خوي شرقي بوده و شديدترين باد جنوب غربي گزارش
شده است.
32

اداره کل هواشناسی آذربایجان غربی

گلباد فصل بهار سردشت :

شکل :14گلباد بهار  98ايستگاه سردشت

تحلیل گلباد فصل بهار:
در فصل بهار سال جاري برابر شکل  14فراواني جهت وزش باد در سردشت شمالي بوده و شديدترين باد جنوب غربي
گزارش شده است.
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اداره کل هواشناسی آذربایجان غربی

گلباد فصل بهار سلماس :

شکل :15گلباد بهار  98ايستگاه سلماس

تحلیل گلباد فصل بهار
در فصل بهار سال جاري برابر شکل  15فراواني جهت وزش باد در سلماس متغير بوده و شديدترين باد شمال گزارش شده
است.
34

اداره کل هواشناسی آذربایجان غربی

گلباد فصل بهار ماکو (بازرگان ) :

شکل :16گلباد بهار  98ايستگاه ماكو

تحلیل گلباد فصل بهار:
در فصل بهار سال جاري برابر شکل  16فراواني جهت وزش باد در ماكو جنوب شرقي و شمالي بوده و شديدترين باد غربي
گزارش شده است.
35

اداره کل هواشناسی آذربایجان غربی

گلباد فصل بهار مهاباد :

شکل :17گلباد بهار  98ايستگاه مهاباد

تحلیل گلباد فصل بهار:
در فصل بهار سال جاري برابر شکل  17فراواني جهت وزش باد در مهاباد جنوب غربي بوده و شديدترين باد جنوب غربي
گزارش شده است.
36

اداره کل هواشناسی آذربایجان غربی

وضعیت خشکسالی استان و کشور

37

اداره کل هواشناسی آذربایجان غربی

خشکسالي يکي از پديدههاي هواشناختي و جدايي ناپذير ازشرايط اقليمي در كشورهاي واقع در عرضهاي جنکب حکاره اي
مانند ايران است .در اين مناطق كه بيشترين بيابان هاي جهان حضور دارند ،خشکسالي امري است عادي و ممکن است در هر
محلي رخ داده و پيامدهاي نامطلوب به همراه داشته باشد .ويژگيها و اثرات خشکسالي از قبيل شدت ،مکدت و بزرگکي آن از
محلي به محل ديگر متفاوت است .در مناطق خشک و نيمه خشک ،اثرات كمبود بارندگي بر روي منابع آب به سرعت آشککار
مي شود .به بيان ديگر در مناطقي كه به طور طبيعي داراي محدوديت منابع آب هسکتند ،بکروز خشکسکالي تکاثيرات منفکي
بيشتري به دنبال داشته وحتي ميتواند به بحران منتهي شود.
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گزارش وضعیت خشکسالی
پهنه بندی خشکسالی بر اساس شاخص  SPEIدوره یکساله تا پایان خرداد : 1398

بر اساس شاخص  SPEIو شکل  15در دوره يک ساله تا پايان اسفند  %41 ، 1397مساحت استان در حد نرمال و %21
مساحت استان تحت تاثير خشکسالي و  %38مساحت استان تحت تاثير ترسالي مي باشد.

شکل :18شاخص  SPEIطي دوره يکساله تا پايان خرداد 1398
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جدول  : 7در صد مساحت استان تحت تاثير خشکسالي بر اساس شاخص  SPEIدر دوره  1ساله

40

اداره کل هواشناسی آذربایجان غربی

تحلیل ها
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تحلیل وضعیت جوی بهار  1398بر روی محصوالت کشاورزی
اداره تحقیقات هواشناسی کشاورزی نازلو ارومیه
تحلیل شرایط جوی فروردین ماه:
دمای هوا  :ميانگين دماي فروردين ماه  1398برابر  9.2درجه سلسيوس ،ميانگين دماي سال گذشته برابر با  12.9درجه و
بلند مدت  10/0درجه سلسيوس مي باشد كه نسبت به دماي ميانگين سال گذشته به ميزان  3/7درجه سلسيوس و نسبت به
دوره آماري به ميزان  0.8درجه سلسيوس كاهش نشان مي دهد .ميانگين بيشينه دماي فروردين  98برابر با  13.8درجه
سلسيوس ،سال گذشته  18.9درجه سلسيوس و دوره آماري  19.8درجه سلسيوس است كه نسبت به سال گذشته  5.1درجه
و نسبت به دوره آماري  5درجه سلسيوس كاهش داشته است .ميانگين كمينه دماي فروردين ماه  4.7درجه سلسيوس ،سال
گذشته  6.9درجه و ميانگين حداقل دماي دوره آماري  5.5درجه سلسيوس مي باشد كه نسبت به سال قبل و دوره آماري به
ترتيب  2.2و  0.8درجه سلسيوس كاهش داشته است .حداكثر مطلق دماي فروردين ماه  19.4درجه سلسيوس در تاريخ
 1398/01/25و حداقل مطلق  0.8درجه سلسيوس در تاريخ  1398/01/06اتفاق افتاده است.
بارندگي :مجموع بارندگي فروردين  98برابر با  131.5ميليمتر ،فروردين  97برابر با  56.7ميليمتر و فروردين دوره آماري برابر
با  43.5ميليمتر بوده كه بارندگي فروردين  98نسبت به سال گذشته و نسبت به بلند مدت افزايش چشمگيري داشته است.
بيشينه بارش  24ساعته اين ماه در سال  98در تاريخ  98/01/28به ميزان  39.8ميليمتر به ثبت رسيده است.
رطوبت نسبی :ميانگين رطوبت نسبي در اين ماه  50درصد بوده كه نسبت به سال گذشته ( 53درصد) به ميزان  3درصد
كاهش ونسبت به دوره آماري ( 55درصد) به ميزان  5درصد كاهش يافته است .حداكثر رطوبت نسبي اين ماه  98درصد در
تاريخ  97/01/05و حداقل مطلق آن  15در صد در تاريخ  97/01/06اتفاق افتاده است .ميانگين حداقل اين ماه  33درصد و
ميانگين حداكثر رطوبت  66درصد است.
ساعت آفتابی :مجموع ساعت آفتابي در اين ماه  198.7ساعت با ميانگين  6.4در روز بوده كه نسبت به سال گذشته (245.2
ساعت) به ميزان  46.5ساعت و نسبت به دوره آماري ( 214/6ساعت) به ميزان  15.9ساعت كاهش يافته است.
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تبخیر :مجموع تبخير فروردين ماه  98برابر با  51.8ميليمتر ثبت شده است .مجموع تبخير سال قبل نيز  57.5ميليمتر بوده
است .تبخير فروردين  98نسبت به سال قبل به ميزان  5.7ميليمتر كاهش داشته است.
شدیدترین باد :در ماه فروردين  98شديدترين باد با سرعت  10متر بر ثانيه از سمت جنوب غربي وزش داشته است.
تحلیل شرایط جوی اردیبهشت 98
درجه حرارت هوا :ميانگين دماي ارديبهشت  98برابر با  14.3درجه سلسيوس ،ارديبهشت سال گذشته  14.5درجه
سلسيوس و بلند مدت آن  15.0درجه سلسيوس مي باشد كه نسبت به ارديبهشت سال گذشته و دوره آماري به ترتيب 2.0
و  0.8درجه سلسيوس كاهش داشته است .ميانگين حداكثر دماي ارديبهشت  97برابر با  20.1درجه سلسيوس ،سال گذشته
 19.5درجه سلسيوس و دوره آماري  24.9درجه سلسيوس بوده كه نسبت به سال گذشته  0.6افزايش و نسبت به بلند مدت
نيز  4.8درجه كاهش داشته است .ميانگين حداقل دماي ارديبهشت  98برابر  8.4درجه سلسيوس سال گذشته  09.5و دوره
آماري  07.0درجه سلسيوس بوده كه نسبت به سال گذشته 1.1درجه سلسيوس كاهش و نسبت به بلند مدت  1.4درجه
افزايش داشته است .حداكثر مطلق دماي ارديبهشت  ،98برابر با  27.4درجه سلسيوس در تاريخ  ،98/02/29و حداقل مطلق
سال  98برابر با  -0.2درجه سلسيوس در تاريخ  98/2/03رخ داده است.
بارندگی  :مجموع بارندگي ارديبهشت  98برابر با  69.3ميليمتر ،ارديبهشت  97برابر با  132.6ميليمتر و ارديبهشت دوره
آماري برابر با  49.3ميليمتر بوده كه بارندگي ارديبهشت  98نسبت به سال گذشته كاهش و نسبت به دوره آماري افزايش
داشته است ( به ترتيب نسبت به سال قبل و بلند مدت  63.3و  20ميليمتر ) .حداكثر بارندگي ارديبهشت  98برابر با 30.6
ميليمتر در  98/02/02رخ داده است.
رطوبت نسبي هوا :ميانگين رطوبت نسبي ارديبهشت  98برابر با  52درصد ،ارديبهشت  97برابر با  61درصد و ارديبهشت
دوره آماري برابر با  55درصد بوده كه نسبت به سال گذشته  9درصد و نسبت به دوره آماري 3درصد كاهش داشته است.
ميانگين حداكثر رطوبت نسبي ارديبهشت  98برابر با  66درصد  ،ارديبهشت  97برابر با  76درصد و ارديبهشت دوره آماري
 72درصد بوده است .حداكثر مطلق رطوبت نسبي ارديبهشت  98برابر با  93درصد در تاريخ  98 /02/02رخ داده است.
ميانگين حداقل رطوبت نسبي ارديبهشت  98برابر با  28درصد ،ميانگين حداقل رطوبت نسبي ارديبهشت  97برابر با 47
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درصد و ارديبهشت دوره آماري برابر با  40درصد بوده است .حداقل مطلق رطوبت نسبي ارديبهشت  98برابر با  21درصد در
تاريخ  98/02/30رخ داده است.
مجموع تبخیر :مجموع تبخير ارديبهشت  98برابر با  127.7ميليمتر با ميانگين  4.1ميليمتر روزانه در ماه ارديبهشت  98برابر
با  81.9با ميانگين  2.6ميليمتر تبخير روزانه و ارديبهشت دوره آماري  258.6با ميانگين  08.4ميليمتر تبخير روزانه مي
باشد .مجموع تبخير ارديبهشت  1398نسبت به سال گذشته افزايش و نسبت به دوره آماري كاهش داشته است.
مجموع ساعت آفتابی :مجموع ساعت آفتابي ارديبهشت  98برابر با  275.4ساعت با ميانگين  8.9ساعت در روز ،ارديبهشت
 97برابر با  191.5ساعت با ميانگين  6.2ساعت در روز و ارديبهشت دوره آماري  214.6ساعت با ميانگين  07.0ساعت در روز
مي باشد .مجموع ساعت آفتابي ارديبهشت  98نسبت به سال گذشته و نيز نسبت به دوره آماري افزايش داشته است.
حداکثر سرعت باد :حداكثر سرعت باد ارديبهشت  98برابر با  21متر بر ثانيه در تاريخ  98/2/19از سمت جنوب وزش داشته
است.
تحلیل شرایط جوی خرداد ماه 98
درجه حرارت هوا :ميانگين دماي خرداد  98برابر با  22.6درجه سلسيوس ،سال گذشته  20.5درجه سلسيوس و بلند مدت
آن  20.5درجه سلسيوس مي باشدكه نسبت به دماي خرداد سال گذشته و نسبت به دوره آماري  2.1درجه سلسيوس
افزايش داشته است .ميانگين حداكثر دماي خرداد  98برابر با  29.2درجه سلسيوس ،سال گذشته  27.1درجه سلسيوس و
دوره آماري  31.6درجه سلسيوس بوده كه نسبت به سال گذشته  2.1درجه افزايش و نسبت به بلند مدت  2.4درجه كاهش
داشته است .ميانگين حداقل دماي خرداد  98برابر  16درجه سلسيوس ،سال گذشته  13.9و دوره آماري  11.6درجه
سلسيوس بوده كه نسبت به سال گذشته  2.1درجه و نسبت به بلند مدت  4.4درجه افزايش داشته است .حداكثر مطلق دماي
خرداد ماه  98برابر با  33.4درجه سلسيوس در تاريخ  98/03/16وحداقل مطلق سال  98برابر با  10.2درجه سلسيوس در
تاريخ  ،98/3/01رخ داده است.
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بارندگی :مجموع بارندگي خرداد  97برابر  3.5ميليمتر ،بارندگي سال گذشته برابر  27.2ميليمتر است ،متوسط بارش بلند
مدت ماه ياد شده  22.9است .بارندگي خرداد  98نسبت به سال قبل  23.7ميليمتر و نسبت نرمال بلند مدت  19.4ميليمتر
كاهش داشته است .بيشترين بارش  24ساعته خرداد ماه  98به ميزان  1.6ميليمتر در تاريخ  98/3/20به ثبت رسيده است.
رطوبت نسبی هوا :ميانگين رطوبت نسبي خرداد ماه  98برابر با  41درصد ،ميانگين رطوبت نسبي خرداد  97برابر با  51درصد
و ميانگين رطوبت نسبي خرداد دوره آماري برابر با  46ميليمتر بوده كه نسبت به سال گذشته 10درصد و نسبت به دوره
آماري  5درصد كاهش داشته است .ميانگين حداكثر رطوبت نسبي خرداد  98برابر با  54درصد ،ميانگين حداكثر رطوبت
نسبي خرداد  97برابر با  66درصد و ميانگين حداكثر رطوبت نسبي خرداد دوره آماري  61درصد بوده است .حداكثر مطلق
رطوبت نسبي خرداد  98برابر با  79درصد در تاريخ  98/3/1رخ داده است .ميانگين حداقل رطوبت نسبي خرداد  98برابر با
 28درصد ،ميانگين حداقل رطوبت نسبي خرداد  97برابر با22درصد و ميانگين حداقل رطوبت خرداد دوره آماري برابر با 34
درصد بوده است حداقل مطلق رطوبت نسبي خرداد  98برابر با  17درصد در  ، 98/03/22رخ داده است.
مجموع تبخیر :مجموع تبخير خرداد  98برابر با  193.2ميليمتر با ميانگين  6ميليمتر روزانه در ماه ،خرداد  97برابر با  156.1با
ميانگين  5ميليمتر تبخير روزانه مي باشد  .مجموع تبخير خرداد  1398نسبت به سال گذشته افزايش داشته است.
مجموع ساعت آفتابی :مجموع ساعت آفتابي خرداد  98برابر با  341.3ساعت با ميانگين 11ساعت در روز ،خرداد  97برابر با
 317.4ساعت با ميانگين  10.2ساعت در روز مي باشد .مجموع ساعت آفتابي خرداد 98نسبت به سال گذشته افزايش داشته
است.
حداکثر سرعت باد :حداكثر سرعت باد خرداد  98برابر با  16متر بر ثانيه در تاريخ  98/03/05از سمت جنوب غرب به وقوع

پيوسته است.
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تحلیل رشد سیب(گلدن دیلیشیز)در ایستگاه تحقیقات هواشناسی کشاورزی دانشگاه نازلو ارومیه
محصول مورد بررسي در اين ايستگاه سيب رقم گلدن ديليشيز است .سال  98سومين سال زراعي ثبت ديدباني هاي
فنولوژي براي اين محصول محسوب مي شود .تا هفته اول فروردين ماه  98محصول سيب مورد مطالعه در مرحله خواب بود
و در اين هفته عمليات هرس باغ صورت گرفت .ازتاريخ  2019/03/30برابر با  97/01/10مرحله تورم جوانه شروع و تا تاريخ
 2017/04/06برابر با  97/01/17ادامه داشته است .همچنان كه در تحليل داده هاي نيز اشاره شد به دليل دما هاي باالتر از
نرمال زمستان  97و فروردين  98فنولوژي محصول در منطقه با  8روز تعجيل رشد شروع شده است .از تاريخ 2019/04/14
برابر با  98/01/25تا تاريخ  2018/05/03برابر با  98/02/13مرحله شکفتن جوانه به ثبت رسيده است .مرحله گلدهي از تاريخ
 2019/05/08برابر با  98/2/18تا تاريخ  2019/05/23برابر با  98/03/02به ثبت رسيده است و از اين تاريخ به بعد يعني از
تاريخ  2019/05/24برابر با  98/03/03مرحله تشکيل و رشد ميوه شروع شده است .در سه ماهه زمستان پديده زيان بخش
جوي قابل ذكري براي خسارت به محصول سيب مشاهده نشده است .در بازه زماني هفته آخر ارديبهشت و هفته اول خرداد
عمليات مبارزه با كرم سيب توصيه و اعمال شده است .به منظور افزايش حجم ميوه از كود سرک همراه با آب و آبياري اوليه
درختان تغذيه گرديدند .ادامه ثبت فنولوژي تا پايان فصل بهار(رشد ميوه) ثبت شده است .متوسط عملکرد سيب منطقه 24
تن در هکتار است .مبارزه با علف هرز كف باغ در تاريخ  98/3/ 17انجام شده و رشد ميوه تا اين تاريخ مطلوب ارزيابي مي
شود.
تحلیل رشد محصول باغی شلیل(رد گــلد) در ایستگاه تحقیقات هواشناسی کشاورزی دانشگاه نازلو ارومیه
محصول دوم مورد بررسي در اين ايستگاه شليل رقم رد گککلد است .سال  98دومين سال زراعي ثبت مراحل ديدباني
فنولوژي براي اين محصول محسوب مي شود .تا دهم فروردين ماه  98محصول ياد شده مورد مطالعه در مرحله خواب بود.
ازتاريخ  2019/03/30برابر با  98/01/10مرحله تورم جوانه شروع و تا تاريخ  2019/04/10برابر با  98/01/21ادامه داشته است.
مرحله گلدهي از تاريخ  2019/04/13برابر با  98/1/24تا تاريخ  2019/05/19برابر با  98/01/29به ثبت رسيده است و از اين
تاريخ به بعد مرحله تشکيل ميوه و تاريخ  2019/05/20برابر با  98/2/30رشد ميوه شروع شده است .در سه ماهه بهار از
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پديده زيان بخش جوي قابل ذكر براي خسارت به محصول شليل مي توان به كاهش دما طي فروردين ماه اشاره كرد كه با
عث آسيب به باغات هسته دار در مرحله گلدهي شده است اشاره كرد .در دهه سوم ارديبهشت پيچيدگي برگ و در دهه اول
خرداد براي بار دوم مبارزه با علف هاي هرز كف باغ صورت گرفته است .به منظور افزايش حجم ميوه از كود سرک همراه با
آب و آبياري اوليه درختان تغذيه گرديدند .ادامه ثبت فنولوژي تا پايان فصل بهار( رشد ميوه) ثبت شده است.
تحلیل وضعیت جوی ماههای فروردین  ،اردیبهشت و خرداد سال  1398بر روی محصوالت کشاورزی
اداره تحقیقات هواشناسی کشاورزی میاندواب
تحلیل شرایط جوی فروردین 98
درجه حرارت هوا :ميانگين دما در اين ماه  10/1درجه سلسيوس بوده كه نسبت به سال گذشته ( 13/2درجه سلسيوس) به
ميزان  03/1درجه سلسيوس كاهش داشته ونسبت به دوره آماري ( 10/0درجه سلسيوس )به ميزان  0/1درجه سلسيوس
افزايش يافته است ميانگين ماكزيمم دما با  15/3درجه سلسيوس نسبت به سال گذشته( 20/4درجه سلسيوس)  05/1درجه
سلسيوس كاهش ونسبت به دوره آماري ( 14/8درجه سلسيوس) 00/5درجه سلسيوس افزايش داشته و ميانگين حد اقل اين
ماه  04/9درجه سلسيوس نسبت به سال گذشته (( 05/9درجه سلسيوس) به ميزان  01/0سلسيوس كاهش ونسبت به دوره
آماري ( 03/6درجه سلسيوس)  01/3درجه سلسيوس افزايش يافته و حد اكثر مطلق دما در اين ماه  23/0درجه سلسيوس
نسبت به سال گذشته( 26/0درجه سلسيوس) به ميزان 03/0درجه سلسيوس كاهش ونسبت به دوره آماري ( 28/5درجه
سلسيوس) 05/5درجه سلسيوس كاهش يافته است وحد اقل مطلق  -00/2درجه سلسيوس نسبت به سال گذشته (-02/2
درجه سلسيوس) به ميزان  02/0درجه سلسيوس افزايش و نسبت به دوره آماري (  -10/0درجه سلسيوس)  09/8درجه
سلسيوس افزايش يافته است.
بارندگی :بارندگي در اين ماه  88/0ميليمتر بوده كه نسبت به سال گذشته ( 26/0ميليمتر) به ميزان  62/2ميليمتر افزايش
ونسبت به دوره آماري ( 49/9ميليمتر )به ميزان  38/1ميليمتر افزايش يافته است.
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رطوبت نسبی :ميانگين رطوبت نسبي در اين ماه  64درصد بوده كه نسبت به سال گذشته ( 51درصد) به ميزان  13درصد

افزايش ونسبت به دوره آماري ( 61درصد) به ميزان  4درصد افزايش يافته است.
ساعت آفتابی :مجموع ساعت آفتابي در اين ماه  198/9ساعت بوده كه نسبت به سال گذشته ( 253/6ساعت) به ميزان
 55/7ساعت كاهش يافته و نسبت به دوره آماري ( 222/8ساعت ) به ميزان  24/9ساعت كاهش يافته است.
تبخیر پتانسیل :مجموع تبخير در اين ماه  69/3ميليمتر بوده كه نسبت به سال گذشته ( 118/5ميليمتر)  49/2ميليمتر كاهش
داشته و نسبت به دوره آماري ( 71/3ميليمتر)  02/0ميليمتر كاهش داشته است.
شدید ترین باد :شديدترين باد در اين ماه  17متر بر ثانيه از سمت جنوب غربي بوده است.
تحلیل شرایط جوی اردیبهشت 98
درجه حرارت هوا  :ميانگين دما در اين ماه  14/4درجه سلسيوس بوده كه نسبت به سال گذشته ( 13/2درجه سلسيوس) به
ميزان  01/2درجه سلسيوس افزايش داشته ونسبت به دوره آماري ( 14/6درجه سلسيوس )به ميزان  00/2درجه سلسيوس
كاهش يافته است ميانگين ماكزيمم دما با  21/8درجه سلسيوس نسبت به سال گذشته( 21/2درجه سلسيوس)  0/6درجه
سلسيوس افزايش ونسبت به دوره آماري (20/3درجه سلسيوس)  01/5درجه سلسيوس افزايش داشته و ميانگين حد اقل اين
ماه  06/9درجه سلسيوس نسبت به سال گذشته ( 08/6درجه سلسيوس)  01/7درجه سلسيوس كاهش ونسبت به دوره آماري
( 07/5درجه سلسيوس) 0/6درجه سلسيوس كاهش يافته و حد اكثر مطلق دما در اين ماه  30/1درجه سلسيوس نسبت به
سال گذشته( 28/6درجه سلسيوس) به ميزان  1/5درجه سلسيوس افزايش ونسبت به دوره آماري ( 33/0درجه سلسيوس)
 2/9درجه سلسيوس كاهش يافته است وحد اقل مطلق  -1/1درجه سلسيوس نسبت به سال گذشته ( 3/2درجه سلسيوس)به
ميزان  4/3درجه سلسيوس كاهش و نسبت به دوره آماري ( -1/5درجه سلسيوس) 0/4درجه سلسيوس افزايش يافته است.
بارندگی :بارندگي در اين ماه  48/5ميليمتر بوده كه نسبت به سال گذشته ( 62/7ميليمتر) به ميزان  14/2ميليمتر كاهش و
نسبت به دوره آماري ( 47/5ميليمتر )به ميزان  1/0ميليمتر افزايش يافته است.
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رطوبت نسبی :ميانگين رطوبت نسبي در اين ماه  55درصد بوده كه نسبت به سال گذشته ( 60درصد) به ميزان  5درصد
كاهش ونسبت به دوره آماري ( 61درصد) به ميزان  6درصد كاهش داشته است.
ساعت آفتابی :مجموع ساعت آفتابي در اين ماه  291/8ساعت بوده كه نسبت به سال گذشته ( )222/6به ميزان  69/2ساعت
افزايش يافته است ونسبت به دوره آماري ( 271/4ساعت)به ميزان  20/4ساعت افزايش داشته است.
تبخیر پتانسیل :مجموع تبخير در اين ماه  194/1ميليمتر بوده كه نسبت به سال گذشته ( 157/2ميليمتر)  36/9ميليمتر
افزايش داشته و نسبت به دوره آماري ( 147/7ميليمتر)  46/4ميليمتر افزايش داشته است .

شدید ترین باد :در اين ماه  21متر بر ثانيه از سمت غرب بوده است.
تحلیل شرایط جوی خرداد98

درجه حرارت هوا  :ميانگين دما در اين ماه  22/2درجه سلسيوس بوده كه نسبت به سال گذشته ( 20/7درجه سلسيوس) به
ميزان  01/5درجه سلسيوس افزايش داشته ونسبت به دوره آماري (19/0درجه سلسيوس )به ميزان  03/2درجه سلسيوس
افزايش يافته است ميانگين ماكزيمم دما با  30/9درجه سلسيوس نسبت به سال گذشته( 29/2درجه سلسيوس)  01/7درجه
سلسيوس افزايش و نسبت به دوره آماري ( 26/8درجه سلسيوس) به ميزان  04/1درجه سلسيوس افزايش يافته است و
ميانگين حد اقل اين ماه  13/6درجه سلسيوس نسبت به سال گذشته ( 12/2درجه سلسيوس)  01/4درجه سلسيوس افزايش
ونسبت به دوره آماري ( 11/2درجه سلسيوس)  02/4درجه سلسيوس افزايش يافته و حد اكثر مطلق دما در اين ماه 34/9
درجه سلسيوس نسبت به سال گذشته( 31/8درجه سلسيوس)  03/1افزايش ونسبت به دوره آماري ( 38/0درجه سلسيوس)
 03/1درجه سلسيوس كاهش يافته است وحداقل مطلق  08/3درجه سلسيوس نسبت به سال گذشته ( 10/0درجه
سلسيوس)به ميزان  01/7درجه سلسيوس كاهش و نسبت به دوره آماري ( 00/5درجه سلسيوس)  07/8درجه سلسيوس
افزايش يافته است.
بارندگی :بارندگي در اين ماه  04/3ميليمتر بوده كه نسبت به سال گذشته ( 27/1ميليمتر)  22/8ميليمتر كاهش ونسبت به

دوره آماري (10/3ميليمتر )به ميزان  06/0ميليمتر كاهش يافته است.
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رطوبت نسبی :ميانگين رطوبت نسبي در اين ماه  42درصد بوده كه نسبت به سال گذشته ( 51درصد)  9در صد كاهش
ونسبت به دوره آماري ( 50درصد) به ميزان هشت درصد كاهش داشته است.
ساعت آفتابی :مجموع ساعت آفتابي در اين ماه  375/4ساعت بوده كه نسبت به سال گذشته ( 339/5ساعت) به ميزان
 35/9ساعت افزايش يافته است ونسبت به دوره آماري (351/3ساعت)به ميزان  24/1ساعت افزايش داشته است.
تبخیر پتانسیل :مجموع تبخير در اين ماه  303/2ميليمتر بوده كه نسبت به سال گذشته ( 256/9ميليمتر)  46/3ميليمتر
افزايش داشته و نسبت به دوره آماري ( 238/9ميليمتر)  64/3ميليمتر افزايش داشته است.
شدید ترین باد :در اين ماه  18متر بر ثانيه از سمت شمال غربي بوده است.
محصوالت مورد مطالعه در ایستگاه تحقیقات هواشناسی کشاورزی میاندوآب
آلو :محصول آلو رقم شابلون در تاريخ  1394/01/16شمسي مطابق با  2015/04/05ميالدي با فاصله رديف هاي  4متري به
تراكم  625اصله درخت در هکتار در ايستگاه تحقيقات هواشناسي كشاورزي مياندوآب كاشته شده و در تاريخ 1397/12/21
از خواب زمستاني بيدار شده و در تاريخ  98/01/07شکوفه و در تاريخ  98/1/25گل دادن را شروع كرده است و از تاريخ
 98/01/25تا كنون مرحله رشد برگ و ميوه را سپري كرده است همچنين به علت بارندگيهاي موثر در فروردين و ارديبهشت
ماه نياز آبي گياه را بارندگي تامين گرديده است و در تاريخهاي  26ارديبهشت و هشتم و هيجدهم  27خرداد آبياري مزرعه
به صورت غرقابي انجام گرفته است و در تاريخ  98/2/30سمپاشي بر عليه آفت كرم آلو انجام گرفته است.
چغندر قند :محصول چغندر قند رقم اكباتان در تاريخ  98/03/05به صورت رديفي به فواصل 60سانتيمتري و به فاصله بذر
هاي  10سانتيمتري كاشته شده و بالفاصله آبياري شده است .در تاريخ  98/3/07مرحله جوانه زني رسيده و در تاريخ
 98/3/14به مرحله ظهور اولين دو برگ واقعي رسيده است و در تاريخ  98/3/26به مرحله ظهور پنجمين برگ واقعي رسيده
و تاكنون در اين مرحله قرار دارد يک بار تنک كاري در تاريخ  98/03/19صورت گرفته است و تا كنون يک مورد سم پاشي
جهت مبارزه با علف هرز در تاريخ  98/03/21با سم  2-4-Dانجام شده است.
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فعالیتهای تهک در بهار98
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توسعه هواشناسی کاربردی (تهک)
 -1برگزاری  3جلسه مجرا برای کشاورزان و دهیاران در شهرستان های ارومیه و سلماس :
طي مذاكره به عمل آمده و براساس صورت جلسه با مدير ترويج جهاد كشاورزي و نامه نگاري هاي بعمل آمده قرار شد.
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شکل  : 19هماهنگي برگزاري كالس آموزش براي كشاورزان و دهياران در شهرستان اروميه و سلماس
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 -2همکاری با سازمان جهاد کشاورزی و کشاورزان جهت کاهش  %97خسارات سرمازدگی

بر اساس برنامه هاي اجرايي توسعه هواشناسي كاربردي در استان و باهماهنگي رياست جهاد كشاورزي و مديريت
شهرستان و صدا و سيما تعداد  4جلسه به طور كامل عملياتي شد در كاهش خسارت همکاري شد.
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شکل : 18برگزاري جلسه اضطراي در هواشناسي و مديريت بحران استانداري
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-3برگزار منظم و دقیق جلسات دیسکانش و افزودن چایپاره به شهرستانهای اجرا کننده دیسکاشن :
بر اساس برنامه هاي اجرايي توسعه هواشناسي كاربردي ضمن برگزاري منظم جلسات ديسکاشن در استان پيرو
هماهنگي هاي رئيس اداره هواشناسي چايپاره با مديريت جهاد كشاورزي آن شهرستان به ليست شهرستانهاي اجرا
كننده ديسکاشن اضافه شد(شکل .) 19

شکل  : 19نمونه بولتن ديسکاشن كميته هواشناسي
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بر اساس برنامه هاي جاري سازمان هواشناسي و نيز بر اساس برنامه كاري سازمان كه بر عهده استان آذربايجان غربي قرار
گرفته در بها ر  98اقدامات ذيل به صورت دقيق به انجام رسيده است كه اهم آنها به شرح ذيل مي باشد

 برگزاري جلسات مختلف تهکک بکا موضکوع سکرمازدگي
محصوالت باغي در 4تا 6ارديبهشکت بکا حضکور مکديران
جهادكشاورزي و نظام صنفي
 مراجعه دبيران محصوالت به مزارع و مالقکات چهکره بکه
چهره با كاربران نهايي.
 برگزاري دو جلسه دبيران توسعه هواشناسي كاربردي
 ارسال منظم ديسکاشن هاي كشاورزي و ارسال مرتب سه
بولتن كشاورزي
 برگزاري جلسه روساء ادارات با حضورمدير كل در اداره كل
در خصوص پيشبرد اهداف تهک.
 ثبت نام كاربران در سامانه تهک
 برگزار تهک يار در مدارس اروميه و شهرستانها
 همکاري و ارتباط با بيمه كشاورزي
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خبرها
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فرماندار پیرانشهر در پیامی روز جهانی هواشناسی را به تمامی اقلیم شناسان  ،پژوهش گران این عرصه و کارکنان اداره
هواشناسی سینوپتیک اصلی شهرستان پیرانشهر تبریک گفت

به گزارش روابط عمومي اداره كل هواشناسي استان آذربايجان غربي فرماندار پيرانشهر در پيامي روز جهاني هواشناسي را به
تمامي اقليم شناسان ،پژوهش گران اين عرصه و كاركنان اداره هواشناسي سينوپتيک اصلي شهرستان پيرانشهر تبريک
گفت.
در متن اين پيام آمده
بسم اهلل الرحمن الرحيم
بي ترديد ،اطالعات هواشناسي كه پيش بيني و پيش آگاهي از بالياي جوي و اقليمي را ميسر و به فراهم كردن تامين سکالمت
فعاليت ها در حوزه هاي مختلفي چون حمل و نقل ،كشاورزي ،گردشگري و ...كمک مي كند الزمه دست يابي به توسعه پايدار
بوده و شناخت اقليم و تغييرپذيري آن از اسباب برنامه ريزي هاي صحيح و دقيق براي آباداني جامعه و ارتقاي رفاه عمومي به
شمار مي رود .اينک كه در سوم فروردين (  23مارس ) ،روز جهاني هواشناسي قرار گرفته ايم ،اين مناسبت را به تمامي اقليم
شناسان ،پژوهش گران اين عرصه و كاركنان اداره هواشناسي شهرستان پيرانشهر تبريک مي گويم و اميدوارم با همت
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مضاعف همه اين عزيزان ،شاهد ارايه خدمات هرچه بهتر ،خصوصا عملي شدن مطلوب اهداف برنامه توسکعه كشکور در ايکن
حوزه براي رويارويي مناسب و علمي با هرگونه چالش هاي اقليمي باشيم.
پیام تبریک "نماینده مردم شریف ارومیه-حاج آقا قاضی پور به مناسبت روز جهانی هواشناسی "

سالم عليکم ،روز هواشناسي بر شما برادر عزيز (مهندس عبدلي-مدير كل
هواشناسي استان) و كليه همکاران زحمتکش مبارک باد.
حضور نماینده مجلس فرماندار پیرانشهر در اداره هواشناسی این شهرستان به مناسبت روز جهانی هواشناسی

فرماندار و نماينده پيرانشهر در مجلس شوراي اسالمي ،با حضور در اداره هواشناسي سينوپتيک اصلي اين شهرستان ،روز
هواشناسي را به كاركنان اين اداره تبريک گفتند .به مناسبت سوم فروردين ماه "روز جهاني هواشناسي" ترابي فرماندار به
همراه دكتر خضري نماينده مردم در مجلس شوراي اسالمي ،بخشدار مركزي و جمعي از مسئولين پيرانشهر در اداره
هواشناسي حضور يافته و ضمن تبريک سال نو از نزديک در جريان فعاليت هاي هواشناسي قرار گرفتند .در اين ديدار ابتدا
ابراهيمي "رئيس اداره هواشناسي پيرانشهر" ضمن خوشامد گويي به فرماندار ،نماينده مجلس و هيات همراه ،خالصه اي از
سابقه هواشناسي در شهرستان ،چگونگي فعاليت و شعار روز جهاني هواشناسي در سال  1398و همچنين مطالبي درخصوص
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طرح توسعه هواشناسي ارائه كرد .در ادامه فرماندار شهرستان پيرانشهر با تبريک اين روز به مجموعه هواشناسي ،از ايشان
قدرداني كرده و خدمات هواشناسي را در پيش آگاهي ها و اعالم وضعيت جوي بسيار حائز اهميت دانست.

پیشبینیهای هواشناسی دقیق و بهموقع بود

رئيس مجلس شوراي اسالمي با اشاره به پيشبينيهاي دقيق و بهموقع سازمان هواشناسي كشور ،گفت :اگر ديگر دستگاهها
همچون هواشناسي عمل ميكردند ،خسارتهاي سيل اخير به حداقل ميرسيد.
علي الريجاني پيش از ظهر سهشنبه  6فروردين  1398در جلسه شوراي مديريت بحران استان قم ،بارندگيهاي اخير كشور را
خير و بركت دانست و افزود :اما بايد آمادگي داشته باشيم تا در صورت شدت گرفتن بارشها آسيبي به كشور وارد نشود.
رئيس مجلس شوراي اسالمي گفت :سازمان هواشناسي گزارشهاي دقيقي براي استان قم و ديگر استانها از ابتداي سال
ارائه كرد و هشدارهاي به موقعي را نيز صادر نمود كه اگر ديگر دستگاهها همچون هواشناسي عمل ميكردند خسارتهاي
سيل اخير به حداقل ميرسيد.
الريحاني تصريح نمود :اگر در سيل شيراز دقتهاي الزم ميشد ،شاهد چنين حادثهاي نبوديم ،بايد اطالع رساني دقيقي به
مسافرين در شيراز صورت ميگرفت و مردم راهنمايي ميشدند.
وي ادامه داد :در سيل گلستان نيز مواردي همچون عدم اليروبي و ساخت و ساز بدون ضابطه براي مردم مشکالتي را ايجاد
ال به آنها توجه ميشد شدت خسارات كمتر از اين بود.
كرد كه اگر قب ً
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دیدار مدیر کل هواشناسی آذربایجان غربی با استاندار

استاندار آذربايجان غربي در ديدار مدير كل هواشناسي اسکتان نسکبت بکه كمکک در زمينکه آغکاز مطالعکات جکامع رادار
هواشناسي استا ن قول مساعد داد .حبيب عبدلي ،مديركل هواشناسي استان در ديدار با استاندار ،ضکمن تقکدير از اسکتاندار
محترم مطالبي در خصوص برنامه استراتژيک هواشناسي آذربايجان غربي و اجراي آن ،و اقدامات وموفقيتهاي شايسکته ايکن
اداره كل طي سال  97و همچنين اعتبارات هزينه ايي و تملک دارايها مطرح نمود.وي همچنين خواستار مساعدت در خصوص
آغاز مطالعات جامع در خصوص جانمايي رادار هواشناسي جهت كمک به (now castingحال بيني) ،افزايش دقت پيش بيني
هاي كوتاه مدت در زمينه (سيل ،طوفان ،تگرگ و  ) ...و كمک ناوبري هوايي با اعتباري بالغ بر  55ميليکارد ريکال شکد.عبدلي
اذعان داشت ،هواشناسي مقوله اي است كه امروزه مورد توجه وكاربرد كليه اقشار و مشاغل مختلف جامعه قرار داشکته و بکا
توجه به پيشرفتهاي حاصل شده در اين بخش ،هواشناسي در كانون توجه عموم قرار گرفته است و ما نيز ميتوانيم با در دست
داشتن اطالعات هواشناسي  ،مخاطرات ناشي از تغييرات آب و هوايي را به شکل مطلوب تري مکديريت نمکاييم و در راسکتاي
حفاظت از جان و مال مردم و منابع كشور گام بزرگي برداريم .در ادامه محمد مهدي شهرياري اسکتاندار مردمکي آذربايجکان
غربي ضمن تقدير از خدمات هواشناسي در خصوص موارد عنوان شده و ارتقاء و توسعه شبکه ايستگاههاي هواشناسي استان
در سالهاي اخير و همچنين فراهم آوردن زمينه ايي در خصوص مطالعات جانمايي رادار ،قول مساعد داد تا از هيچ كمککي در
زمينه آغاز مطالعات رادار هواشناسي دريغ ننمايند .گفتني است حبيب عبدلي در خاتمه خواسکته هکاي اداره هواشناسکي را
بصورت مکتوب تقديم باالترين مقام عالي استاني نمود.
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تقدیر از عملکرد هواشناسی آذربایجان غربی در پیشبینی سیلهای اخیر

رئيس شوراي اسالمي شهر اروميه با اهداي لوح تقدير ،از اطالع رساني سريع و بهنگام پيش آگاهي هاي جوي در حفاظکت از
جککان و مککال مککردم بککه ويککژه پککيش از بارنککدگي هککاي سککيل آسککاي اخيککر ،از هواشناسککي اسککتان تجليککل كککرد.
در پي بارشهاي شديد و سيل آسا در فرودين ماه سالجاري در مناطق مختلف استان ،اين نهکاد بکا اچنتشکار اطالعيکه هکا و
اخطاريه هاي جوي بهنگام ،از بروز خسارتهاي جبران ناپذير جلوگيري كرده و حفاظت از جان و مال مردم را در اولويت برنامه
هاي خود قرار داده است .در همين راستا رئيس شوراي اسالمي شهر اروميه با اهداي لوح تقدير به مديركل هواشناسي استان
آذربايجان غربي ،از عملکرد اين مجموعه بخاطر اطالع رساني به موقع و نقطه اي پيش از سکيلهاي اخيکر شهرسکتان اروميکه
تجليل كرد.
در بخشي از اين لوح تقدير كه به امضاي دكتر محمد رضا عليزاده امام زاده " رئيس شوراي اسالمي شهر اروميه" رسيده و به
مديركل هواشناسي اهداء شده آمده است " :اين لوح به پاس زحمات جنابعالي در اطالع رساني سکريع و بهنگکام در زمينکه
پيش آگاهي جوي به منظور حفاظت از جان و مال مردم تقديم مي گردد؛ چرا كه علم و هوشياري و اقدامات شايسته
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هواشناسي مانع از وقوع مشکالت جبران ناپذير در اين شهرستان شده است ".بر اساس اين گزارش ،دكتر عليزاده امکام زاده
در بخش ديگري از متن اين لوح آورده است" :در پي نزول رحمت الهي ،مي بايسکت تکدبير و انديشکه اي بکه كاربسکت و در
مواجهه با وقوع بالياي طبيعي آمادگي الزم و كافي داشت كه در اين زمينکه عملککرد سکازمان هواشناسکي در پکيش بينکي
سيالبهاي اخير كشور و استان قابل توجه و تقدير است".وي همچنين با بيان اينکه از علم و هوشياري و اقدامات شايسکته آن
سازمان در پيش بيني وقايع جوي و تشخيص حجم بارندگي ها و اطالع رساني جامع و به موقع به شکهروندان و دسکتگاههاي
خدمات رسان و به منظور تالش براي حفظ آمادگي الزم در مقابله با بحران و جلوگيري از وقوع سيل در شکهر اروميکه ،كمکال
تشکر و قدرداني داشته ،استفاده از تجربه و علوم هواشناسي در مخاطرات جوي را بسيار ارزشمند دانسته است.
هواشناسی آذربایجان غربی مورد تقدیر شهردار کالن شهر ارومیه قرار گرفت

شهردار شهر اروميه با اهداي لوح تقدير ،از تالشهاي شبانه روزي هواشناسي استان در راستاي اطالع رساني سريع و بهنگام
و صدور پيش آگاهي هاي جوي بموقع در جهت حفاظت از جان و مال مردم به ويژه پيش از بارندگي هاي سيل آساي اخير،
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تجليل ،در پي رخداد بارشهاي سيل آسا در استان ،اين اداره كل با انتشار بهنگام اطالعات جوي ،در راستاي همکاري با ارگان
ها و دستگاه هاي خدمات رسان و ستاد مديريت بحران ،از بروز فاجعه هاي جبران ناپذير جلوگيري نموده كه سبب حفاظت از
جان و مال مردم گ رديد .همين امر موجب شد تا شهردار كالن شهر اروميه با اهداي لوح تقدير به مديركل هواشناسي اسکتان
آذربايجان غربي ،از عملکرد تک تک كاركنان خدوم و مديركل تالشکر اين مجموعه تقدير نمايد.در بخشي از اين لوح تقکدير
كه مزين به يکي از فرمايشات مقام معظم رهبري در مورد نهضت خدمت رساني به مردم بوده و به امضاي محمد حضرت پور "
شهردار اروميه" رسيده است" :اين لوح به پاس زحمات جنابعالي در اطالع رساني سريع و بهنگکام در زمينکه پکيش آگکاهي
جوي به منظور حفاظت از جان و مال مردم تقديم مي گردد؛ بدون ترديد پيش بيني تغييرات و ناپايداري هاي جوي عکالوه بکر
آگاهي دادن به بخش هاي مختلف جامعه نقش موثري را در تصميم گيري هاي اثر بخش بموقع مسئولين استاني در پيشگيري
از رخداد حوادث طبيعي و جلوگيري از ورود خسارات جاني و مالي براي مردم را دارد".وي همچنين در ايکن لکوح تقکدير ،بکا
اشاره صريح به درايت و تالشهاي بي وقفه و  24ساعته تالشگران بي ادعاي هواشناسي ،صدور اطالعيه ها و اخطاريه هاي آني
و اطالع رساني سريع و همکاري تنگا تنگ با مديريت بحران استان را مانع از بروز حوادث جبران ناپذير دانسته است.
تقدیر از عملکرد هواشناسی آذربایجان غربی در دوازدهمین نمایشگاه بین المللی گردشگری تهران
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مديركل بازرگاني و تبليغات گردشگري و دبير اجرائي دوازدهمين نمايشگاه بين المللي گردشکگري تهکران بکا اهکداي لکوح
تقدير ،از ح ضور فعال هواشناسي استان تجليل كرد .در پي حضور فعال هواشناسي استان آذربايجکان غربکي در دوازدهمکين
نمايشگاه بين المللي گردشگري تهران با اهداي لوح تقدير به مديركل هواشناسي استان آذربايجان غربي و جمعي از روسکاء و
كارشناسان ،از عملکرد اين مجموعه تجليل كرد.در بخشي از اين لوح تقدير كه به امضاي محمد ابراهيم الريجاني " مکديركل
بازرگاني و تبليغات گردشگري و دبير اجرائي دوازدهمين نمايشگاه بين المللي گردشکگري تهکران" رسکيده و بکه مکديركل
هواشناسي اهداء شده آمده است " :بدون ترديد توفيق در حصول اهداف مدنظر در برگزاري چنين رويدادي ،مرهون زحمات و
محصول روحيه مسئوليت پذيري تالشگراني چون شماست؛ كه به همت واالي خويش نام ايران را همواره بکه تعکالي و شککوه
طنين انداز كرده اند .از درگاه ايزدمنان توفيق روزافزون و تداوم حضور و تاثير آن عزيزان در راستاي دستيابي به اهداف نظام
مقدس جمهوري اسالمي ايران در صنعت گردشگري مسئلت دارم".
تشکر ویژه استاندار آذربایجان غربی از عملکرده هواشناسی در اولین شورای اداری استان در سال 98
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محمد مهدي شهريار ،استان دار آذربايجان غربي از عملکرد بموقع هواشناسي آذربايجان غربي در بحران جوي تشکر كرد .در
اولين نشست شوراي اداري سال  98شهرياري از اقدام سنجيده هواشناسي تقدير كرد وي در ايکن نشسکت اذعکان داشکت
هواشناسي با صدور بموقع اطالع يه ها ،اخطاريه ها و هشداريه ها توانست با هماهنگ نمودن كليه دستگاه هاي ذيربط سکدي
مطمئن در برابر خسارات جبران ناپذير ببند ،حال بر خود وظيفه مي دانم كه از تالش هاي بي دريغ و جانانه تک تک كاركنان
اين دستگاه نهايت تشکر و قدرداني را داشته باشم.
آغاز به کار نمایشگاه عملکرد ستاد احیای دریاچه ارومیه با حضور فعال هواشناسی آذربایجان غربی

نمايشگاه عملکرد ستاد احياي درياچه اروميکه بکا حضکور فعکال
هواشناسي استان آذربايجان غربي افتتاح شد .اين اداره كکل بکه
منظور ارائه آخرين دسکتاوردهاي هواشناسکي در بخکش احيکاء
درياچه اروميه در نخستين نمايشگاه دستاوردها و فعاليکت هکاي
فرهنگي و اجتماعي طرح احياي درياچه اروميه حضور يافت.
حبيب عبدلي"مديركل هواشناسي استان آذربايجان غربي" هدف اصلي برگزاري اين نمايشگاه را اطالع رساني بکه مکردم در
خصوص فعاليت هاي انجام شده در راستاي احياي درياچه دانست .وي همچنين از تالشهاي بکي وقفکه هواشناسکي در ايکن
زمينه اظهار داشت" :هدف هواشناسي استاندارد سازي و توسعه ايستگاههاي هواشناسي ،استفاده از فناوري نوين روز دنيکا
است و در طي چند ماه گذشته با عنايت و لطف خداوند متعال ونزوالت آسماني مطلوب و همچنين در كنار تدبير دستگاههاي
اجرايي ،بويژه هواشناسي،شاهد افزايش تقريبي دو برابر آب درياچه اروميه بکوديم".وي همچنکين اذعکان داشکت" :بکراي
رسيدن به هدفهاي كلي در برنامه هاي پيش رو ،جانمايي رادار و دست يابي به محصول آن كه نقش به سکزيايي در مطالعکات
احياي درياچه دارد را داريم كه از ضروريات منطقه و استان مي باشد و اميد است در آينده اي نزديک اين امر مهم محقق
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گردد".گفتني است كه اين نمايشگاه با حضور نمايندگان تمامي استان هاي حوضه آبريز درياچه اروميه از جملکه آذربايجکان
غربي ،آذربايجان شرقي و كردستان در  48غرفه برپا شده است.
افزایش  62درصدی بارشها در سال زراعی جاری نسبت به بلندمدت

ميزان با رش سال زراعي استان آذربايجان غربکي بکا ميکانگين 7/449
ميليمتر ،نسبت به دوره بلندمدت رشد 62درصدي داشته است اين در
حاليست كه نسبت به سال گذشته اين مقدار رشد 35درصکد داشکته
است .حبيب عبدلي مديركل هواشناسي استان آذربايجکان غربکي در
گفتگو با خبرگزاري صدا و سيما اظهار داشت :بيشترين كکاهش بکارش
مربوطه به شهرستان چالدران به ميزان  7درصد نسبت سال گذشکته
بوده و نسبت به بلند مدت داراي افزايش  22درصدي مي باشد .
نمايشگاه عملکرد ستاد احياي درياچه اروميه با حضور فعال هواشناسي استان آذربايجان غربي افتتاح شد .اين اداره كکل بکه
منظور ارائه آخرين دستاوردهاي هواشناسي در بخش احياء درياچه اروميه در نخستين نمايشگاه دستاوردها و فعاليکت هکاي
فرهنگي و اجتماعي طرح احياي درياچه اروميه حضور يافت.
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تقدیر رئیس شورای اسالمی شهر ارومیه از هواشناسی آذربایجان غربی

رئيس شوراي اسالمي شهر اروميه با اهداي لوح تقدير ،از انتشار و نشر كتاب " مسئوليت مدني سازمان هواشناسکي
" ،از مديركل هواشناسي استان تجليل كرد .در پي نشر و انتشار كتاب " مسکئوليت مکدني سکازمان هواشناسکي"
رئيس شوراي اسالمي شهر اروميه با اهداي لوح تقدير به مديركل هواشناسي استان آذربايجان غربي ،از عملکرد اين
مجموعه بخاطر تحرير و نگارش كتاب تجليل كرد.در بخشي از اين لوح تقدير كه به امضاي دكتر محمد رضا عليکزاده
امام زاده " رئيس شوراي اسالمي كالنشهر اروميه" رسيده و به مديركل هواشناسي اهداء شده ،آمده است " :تحرير
و نگارش كتاب ،شکافتن مسائل و تجزيه و تحليل آن و ارائه مبناي فکري بر اساس فرضيات كکه پنجکره اي بکه روي
مخاطب و نگارنده باز مي كند و تيرگي مجهوالت بشر را با روشنايي از ميان بر مکي دارد .فرآينکد نگکارش كتکاب و
تحقيقات پايه ،مولف يا مولفان و تالشهاي مستمر عوامل متعدد در اين فرآيند تکا رسکيدن آن بکه دسکت مخاطکب،
چرخه ايست ارزشمند كه همواره قابل تقدير و تجليل است ".وي همچنين در خاتمکه بکه همکراه اعضکاي شکوراي
اسالمي شهر اروميه ،از مديركل هواشناسي استان به سبب نگارش كتاب مسکئوليت مکدني سکازمان هواشناسکي"
تقدير و تشکر نموده است.
در نشست خبری مدیرکل هواشناسی استان عنوان شد:نقش هواشناسی درکاهش  78درصدی خسارات سرمای دیرس بهاره در استان
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مديركل هواشناسي آذربايجانغربي در نشست خبري به مناسبت روز ملي ارتباطات و روابط عمومي با اصحاب رسانه ،از نقکش
هواشناسي در كاهش  75درصدي خسارات ناشي از سرمازدگي در اين استان خبر داددر حکال حاضکر نقکش اساسکي علکم
هواشناسي و پيش بيني هاي دقيق و بهنگام در كاهش خسارات ناشي از مخاطرات جوي موضکوعي غيرقابکل انککار اسکت و
مصداق اين موضوع در كاهش بروز سرماي ديررس بهاره طي سال جاري نمود پيدا كرد .در سال هاي اخير هواشناسکي نقکش
مهم و موثري در كاهش ريسک و مديريت بحران هاي ناشي از پديده هاي مخرب جوي نظير پديده سرمازدگي ،سيل و توفکان
و… داشته و پيش بيني تغيير و ناپايداري جوي عالوه بر آگاهي دادن به بخش هاي مختلف جامعکه نقکش مکوثري در تصکميم
گيري هاي اثر بخش مسئوالن در پيشگيري از بروز حوادث و كاهش خسارات دارد.در همين راستا ،حبيب عبدلي " مکديركل
هواشناسي استان آذربايجان غربي " طي يک نشست خبري به مناسبت روز ملي ارتباطات و روابط عمکومي و نيکز در جهکت
شناساندن اهميت نقش هواشناسي و آگاهي بخشي به جامعه ،به تشريح فعاليت هاي اين دستگاه پرداخکت .عبکدلي در ايکن
نشست با اشاره به خسارتهاي بخش كشاورزي در سالهاي گذشته در آذربايجانغربي گفت" :متاسفانه بر اثر پديده هاي مخرب
جوي ساالنه خسارات هنگفتي به كشاورزان وارد مي شود و استان آذربايجان غربي با توجه بکه موقيعکت جغرافيکايي از ايکن
قائده مستثني نيست .به طوري كه در سال زراعي  96-97حدود  1200ميليارد ريال و سال زراعي  95-96حدود  630ميليارد
ريال خسارات به كشاورزان وارد شده است در اين راستا پياده سازي سامانه توسعه هواشناسي كاربردي (تهکک) مکي توانکد
بسيار موثر باشد و از شدت خسارت ها بکاهد".وي ادامه داد" :در اين سامانه اطالعات هواشناسي بکه شککل كکاربردي و بکه
صورت رايگان در اختيار كشاورزان قرار ميگيرد و با راه اندازي اين سامانه و ارائه خدمات بکه كشکاورزان خسکارات سکرماي
ديررس بهاره در استان از  270هزار ميليارد ريال به  3هزار ميليارد ريال كاهش يافت كه دستاورد مهمي در كاهش خسکارات
در حوزه كشاورزي استان محسوب مي شود".حبيب عبدلي گفت" :با پيش بينيهاي به عمل آمده امسکال تکا  75درصکد از
سرمازدگي باغات استان جلوگيري شد به طوري كه تا قبل از وقوع سرماي ديررس بهاره خسارات  95درصکدي پکيش بينکي
شده بود كه با اطالع رساني هاي به موقع و تمهيدات جهاد كشاورزي و كشاورزان ،اين ميزان به  15درصد رسکيد".مکديركل
هواشناسي استان با اعالم اينکه آذربايجان غربي رتبه هفتم از لحاظ بارندگي در سال زراعي  97-98دارد ،اظهار داشت:
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"حيات دوباره درياچه اروميه توفيق الهي بود و از ديدگاه هواشناسي وجود درياچه اروميکه در تعکديل اقلکيم و آب و هکواي
منطقه نقش به سزايي دارد و خشکي درياچه اروميه ميتوانست سبب تغييرات شديد اقليمي در منطقه شود" .وي با يادآوري
اينکه تداوم ترسالي قابل پيش بيني نيست ،ادامه داد" :با توجه به انباشت خشکسالي در كشور و استان و اينکه در سال هاي
گذشته بارش ها از سير نزولي برخوردار بود و شاهد بهره برداري حداكثر و غير اصولي در بخش منابع آبکي بکوديم ،بارنکدگي
هاي امسال اگر چه وضعيت خوبي داشت اما نتواست استان را از حالت خشکسالي دراز مدت نجات دهد ".اين مقام مسئول با
بيان اينکه تعداد  144ايستگاه هواشناسي در آذربايجانغربي وجکود دارد كکه بهبکود شکرايط و رتبکه آذربايجکانغربي در
هواشناسي كشوري مدنظر قرار داد ،گفت" :افتتاح  4ايستگاه خودكار هواشناسي در شهرستان هاي چايپاره ،اشنويه ،خوي و
سردشت از جمله اقدمات در سال گذشته بود و از  144ايستگاه  94ايستگاه بارانسنج در استان وجود دارد كه در ايکن زمينکه
رتبه اول را داراست".عبدلي استقرار سامانه رادار هواشناسي را اولويت نخست اداره كل هواشناسي اسکتان عنکوان و تاكيکد
كرد" :در حال حاضردر خصوص مطالعات جانمايي رادار هواشناسي در استان  500ميليون تومان اعتبار در جلسکه مکديريت
بحران مصوب شده است و اميدواريم عالوه بر اعتبار جانمايي اعتبار فونداسيون و ساختمان نيکز تکامين گکردد.وي توسکعه و
تکميل شبکه ايستگاه هاي هواشناسي ،توسعه و تکميل زيرساخت هاي مخکابراتي ،ارتقکا و توسکعه شکبکه بارنسکنجي را از
اولويت هاي كاري اين اداره كل دانست و خاطرنشان كرد" :امضاي تفاهمنامه با شهرداري اروميه ،نظکام صکنفي كشکاورزي و
اداره ورزش و جوانان از جمله اقدامات مهم اخير هواشناسي بوده است" .گفتني است ،در اين نشست خبکري خبرنگکاراني از
خبرگزاري فارس ،روزنامه همشهري ،صدا و سيماي مركز استان ،اروم نيوز ،باريش نيوز ،خبرگزاري شبستان ،روزنامکه ايکران،
امانت ،روزنامه آراز ،روزنامه عصر آذربايجان ،هفته نامه خط مکردم ،خبرگکزاري آريکا ،خبرگکزاري ايسکنا ،خبرگکزاري ايرنکا،
خبرگزاري ايلنا ،پايگاه خبري اروميه نيوز ،و روزنامه جوان حضور داشتند.
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هواشناسی آذربایجان غربی در حاشیه دیدار ریاست محترم جمهوری اسالمی ایران به این استان شایسته تقدیر گردید

اداره كل هواشناسي استان آذربايجان غربکي در حاشکيه سکفر رياسکت
محترم جمهوري اسالمي ايران و در اسناع افتتاح چند پکروژه عمرانکي در
شهرستان پلدشکت،ماكو و بازرگکان از جانکب محمکد اسکالمي وزيکر راه
شهرسازي شايسته تقدير قرار گرفت.

حبيب عبدلي مدير كل هواشناسي استان آذربايجان غربي در حاشيه اين نشست به اسالمي وزيکر محتکرم راه و شهرسکازي
اذعان داشت اقدامات هواشناسي اين استان در طي ماههاي گذشته به بار نشست چراكه منجر به كکاهش خسکارات جبکران
ناپذير در سيل اخير گرديد .وي همچنين در خصوص سرماي دير رس بهاره و سرمازدگي ناشي از آن اذعان داشت خرسکنديم
چرا كه با همياري و همکاري و صدور اطالعيه ها ،پيش آگاهيها و اخطاريه ها در استان خسارت را به زير  %3برسکانيم و ايکن
يعني كمک به رونق توليد اقتصادي در بخش كشاورزي استان و كشورشديم.اسکالمي وزيکر راه و شهرسکازي نيکز بکا ابکراز
خرسندي از اين امر از تالشهاي بي وقفه تک تک كاركنان تالشگر بويژه مديركل هواشناسي استان تقدير نمود.
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عضویت هواشناسی آذربایجان غربی در کمیته محیط زیست شورای اسالمی شهر

رئيس شوراي اسالمي شهر اروميه طي ابالغي مديركل هواشناسي آذربايجان غربي را بعنوان عضکو كميتکه محکيط زيسکت
شوراي اسالمي شهر منصوب نمود .عملکرد مطلوب هواشناسي آذربايجان غربي موجب شد تا رئيس شکوراي اسکالمي شکهر
اروميه طي ابالغي به مديركل هواشناسي اين استان ،ايشان را بعنوان عضو كميته محيط زيست شوراي اسالمي شهر منصوب
نمايند.در بخشي از اين ابالغ كه به امضاي دكتر محمدرضا عليزاده امامزاده " رئيس شوراي اسالمي شهر اروميکه " رسکيده
است آمده" :اين ابالغ با عنايت ب ه تجارب و سوابق ارزنده جنابعالي به عنوان عضويت در كميته محيط زيست شوراي اسالمي
شهر تقديم مي گردد؛ وي همچنين در اين ابالغ ،با اشاره صريح به درايت و تالشها خواهان شركت عبدلي در جلسات كميتکه
گرديد تا با ارائه نقطه نظرات در زمينه علمي و كارشناسانه در جهت خدمت رساني به شهروندان عزيز توفيق حاصل نمايند.
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دهیاران و کشاورزان سلماسی میزبان توسعه هواشناسی کاربردی شدند

دهياران و كشاورزان سلماسي در راستاي آشنايي با عملکرد سامانه توسعه هواشناسي كاربردي ميزبان كارشناسان متخصص
هواشناسي در اين امر گرديدند .اولين جلسه آشنايي دهياران وكشاورزان شهرستان سلماس در سال جاري بمنظکور محقکق
گرديدن نياز كاربران و همچنين توانمندسازي در اين زمينه و آشنايي با نحوه ثبت نام در سامانه تهک در شهرستان سلماس
در محل سالن اجتماعات جهاد كشاورزي ان شهرستان برگزار شد.
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تهیه ارزاق به قیمت تعاونی در راستای رفاه حال کارکنان در ماه میهمانی خدا

تهيه ارزاق به قيمت تعاوني در ماه ميهماني خدا در راستاي رفاه حال كاركنان تهيه و توزيع شد .در مکاه مبکارک رمضکان در
اقدامي خداپسندانه اقالمي چون (برنج ،شکر ،خرما و گوشت گرم) به قيمت تعاوني تهيکه و در اختيکار كاركنکان هواشناسکي
استان قرار گرفت.
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تجلیل از هواشناسی به سبب کاهش  97درصدی خسارات ناشی از سرمای دیرس بهاره

در پي كاهش  97درصدي خسارتهاي ناشي از سرماي ديررس بهاره در ارديبهشت ماه جاري " معاون برنامکه ريکزي و امکور
اقتصادي" از مديركل هواشناسي استان آذربايجان غربي تجليل كرد .در بخشي از اين متن تقدير كکه بکه امضکاي غالمعلکي
مرادي " معاون برنامه ريزي و امور اقتصادي" رسيده آمده است " :همکاريهاي خوب و مکوثر آن اداره كکل در پکيش بينکي
بموقع و دقيق وضعيت آب و هوايي استان و اطالع رساني سريع به بهره برداران باعث گرديد عليکرغم ورود سکامانه بارشکي
همراه با ريزش هواي سرد و كاهش محسوس دما در روزهاي سوم تا پنجم ارديبهشت ماه سکالجاري  ،تمهيکدات الزم توسکط
بهره برداران انجام تا آسيب جدي به محصوالت زراعي و باغي استان نگردد" .بر اساس اين گزارش ،غالمعلي مرادي در بخش
ديگري از متن اين تقدير آورده است " :برابر برآوردهاي صورت گرفته حدود 5/3درصد از كل توليدات زراعي و باغي(معادل
195هزارتن از  6ميليون تن)و حدود3درصد از ارزش كل محصوالت زراعي باغي در اثر سرما از بين رفته و به بخش كشاورزي
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خسارت وارد شده است كه اين امر كاهش  97درصدي خسارت سرمازدگي را نشان مي دهد،كمال تشکر و قدرداني داشکته و
استفاده از تجربه و علوم هواشناسي در مخاطرات جوي را بسيار ارزشمند دانسته است.
تقدیر مشترک استاندار و نماینده ولی فقیه و امام جمعه شهرستان ارومیه از هواشناسی آذربایجان غربی

استاندار و نماينده ولي فقيه و امام جمعه شهرستان اروميه با اهداي لوح تقدير مشترک ،از عملکرد اداره كل هواشناسي
استان آذربايجان غربي در زمينه ترويج و توسعه فرهنگ اقامه نماز " ،از اين اداره كل تجليل كردند.به گزارش روابط عمومي
اداره كل هواشناسي استان آذربايجانغربي ،در پي ارزيابي به عمل آمده مبتني بر شاخصهاي دستورالعملهاي ارزيابي ستاد
اقامه نماز ،اداره كل هواشناسي شايسته تقدير گرديد .در بخشي از اين لوح تقدير كه مزين به يکي از فرمايشات مقام معظم
رهب ري در مورد نماز بوده و به امضاء دكتر محمد مهدي شهرياري استاندار استان آذربايجان غربي و دكتر سيد مهدي قريشي
نماينده ولي فقيه و امام جمعه شهرستان آمده است .ستاد اقامه نماز استان با الهام از رهنمودها و فرامين مقام معظم رهبري
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بر پايه ارزيابي هاي به عمل آمده مبتني بر شاخص هاي دستورالعملهاي ارزيابي ستاد اقامه نماز عملکرد اداره كل
هواشناسي استان آذربايجان غربي را در زمينه ترويج و توسعه فرهنگ اقامه نماز شايسته تقدير ارزيابي نموده است .ضمنا
برخود الزم مي دانيم تا نهايت سپاس و قدرداني خود را از تالش همه عزيزان آن دستگاه در عرصه نماز بيان داشته سعادت و
حسن عاقبت را در مسير خدمت به اسالم عزيز از درگاه ربوبي مسئلت نماييم.
در دیدار مدیرکل هواشناسی آذربایجان غربی با سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری بر ضرورت افزایش اعتبارات و حضور
کارشناسان هواشناسی در کارگروههای تخصصی استان تاکید شد

طي ديدار مديركل هواشناسي با سرپرست معاونت هماهنگي امور عمراني استانداري آذربايجان غربکي در خصکوص عملککرد
هواشناسي استان بحث؛ و بر ضرورت افزايش اعتبارات در راستاي ارتقکاء و توسکعه هواشناسکي و نيکز حضکور متخصصکان
هواشناسي در كارگروههاي تخصصي تاكيدشد .در اين ديدار ،حبيب عبدلي "مديركل هواشناسي" به ارائه جامع عملکرد اين
دستگاه و آمار مطلوب ناشي از موفقيتهاي چشمگير واحدهاي مختلف هواشناسي در زمينه هاي آموزشکي فنکي و مهندسکي
تجهيزات ،شبکه پايش ،سامانه توسعه هواشناسي كاربردي و اجراي ايده هاي نو ،همچون موشن گرافيهاي مختلف جهت
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شناساندن نقش هواشناسي در زندگي روزمره و مشاركت در برگزاري نمايشکگاههاي منطقکه اي و كشکوري پرداخت.عبکدلي
اذعان داشت" :بحرانهاي بالياي جوي در سيالب ها و سرمازدگي ناشي از شرايط خکاص اقليمکي و آب و هکوايي و تغييکرات
اقليمي در سالهاي اخير ،بويژه ارديبهشت ماه سال جاري و تالشها و پيگيريهاي شبانه روزي هواشناسکي و كاركنکان آن ،بکا
دستگاههاي مرتبط موجب گرديد تا همگان اهميت نقش هواشناسي را در كاهش خسارات درک كنند".وي همچنکين خکاطر
نشان كرد" :با ورود فصل گرما و فرآهم آمدن زمينه جهت گرم بادهاي فصلي ،صيانت از مراتع و جنگلهاي استان ضروري بکه
نظر ميرسد و اين مهم اداره كل هواشناسي را برآن داشته تا تمهيدات الزم در اين زمينه را انجام دهکد كکه متاسکفانه عکدم
وجود دستگاههاي خودكار و نيمه خودكار ،هواشناسي را با معضالت جديدي روبرو نموده است .در همين راستا انتظار داريکم،
ضمن افزايش رديف بودجه اي ويژه و مناسب در جهت تکميل ادوات هواشناسکي ،توجهکات ويکژه اي بکراي حکل مشککالت
هواشناسي و زمينهاي هواشناسي در سراسر استان بعمل آيد".پيمان آرامون "سرپرست معاونکت همکاهنگي امکور عمرانکي
استانداري" ضمن تقدير از عملکرد مطلوب هواشناسي با وجود كاستي هاي موجود ،بر ضرورت همکاريهکاي پايکدار و تکداوم
تدابير اتخاذي جهت كاهش ميزان خسارات و رشد جامعه تاكيد كکرد و گفکت" :از هکيچ كمککي در زمينکه رفکع مشککالت
هواشناسي و ارتقاي اين نهاد تاثير گذار دريغ نخواهيم كرد".وي همچنين لزوم آشکار سازي عملکرد و فعاليکت هکاي شکبانه
روزي كارشناسان هواشناسي ،رايزني هاي الزم جهکت افکزايش اعتبکارات تخصيصکي ،حضکور متخصصکان هواشناسکي در
كارگروههککاي تخصصککي اسککتان جهککت كککاهش خسککارات را از اولويککت برنامککه هککاي ايککن معاونککت اعککالم كککرد.
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نقشه پیش بینی فصل تابستان  98کشور و استان
بارش و دما  -منبع مرکز ملی اقلیم شناسی کشور
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پیش بینی بارندگی تابستان 1398
براساس خروجي مدلهاي بلندمدت از لحاظ بارندگي برابر شکل  21در تابستان بارندگي استان نرمال و در نواحي شمالي بيش
از نرمال پيش بيني مي گردد.

شکل  : 21پيش بيني فصلي بارندگي ( تابستان )98

پیش بینی دمای تابستان :1398
تحلیل پیش بینی دما فصلی :

در فصل تابستان برابر شکل  22به طور ميانگين شاهد افزايش دما بين  0.5تا  2درجه درجه سلسيوس خواهيم بود .

شکل  : 22پيش بيني فصلي دما ( تابستان )98



پيش بيني هاي فصلي هر ماه بروز رساني مي گردد.



درصد صحت پيش بيني فصلي در حدود  70درصد برآورد مي گردد.
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