
 

0 

 

 

 
 1401 بهارفصلنامه 

 

 01 - 01شماره 
 اداره کل هواشناسی استان....

 

اداره کل هواشناسی 
  استان

  آرذبایجان رغبی
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  هفصلنام
 هواشناسی 

 

 
 

 

 خوانید:آنچه در این شماره می
   ( 2 )صفحه  1401بهار  – استان یدیهمد تیوضع بر یلیتحل

   (11 )صفحه 1401بهار   - استان یجو مخاطرات تیوضع بر یلیتحل

    (12 )صفحه  1401بهار   - استان یدما تیوضع بر یلیتحل

   ( 16 )صفحه 1401بهار   - استان بارش تیوضع بر یلیتحل

   (19 )صفحه 1401تحلیلی بر وقوع باد در استان طی بهار 

   ( 23 )صفحه 1401بهار   - استان یخشکسال تیوضع بر یلیتحل

 

  نشانی:

 جاده 5 بلوار بسیج کیلومتر - ارومیه

 کل اداره سلماس، - ارومیه

 غربی آذربایجان هواشناسی استان

 43 پستی صندوق

 

 32416750-044 تلفن:

 044-32416751نمابر: 

 57491-93395کد پستی: 

 
 

 

 پایگاه اینترنتی:

http://www.azmet.ir 

 

 1401بهار 



 

1 

 

 

 
 1401 بهارفصلنامه 
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 چکیده  

گذر چند موج از سوی واحد پیش بینی استان صادر شد.  و نارنجی زردهشدارهای هشدار هواشناسی در قالب  24تعداد  1401سال  بهارطی 

 با چالدراننواحی استان شد، بیشترین بارش فصل بهار در شهرستان  و گرد و خاک در بیشترهای رگباری از آسمان استان سبب وقوع بارش

  می باشد. و غربی باد غالب استان در بیشتر مناطق جنوب غربیمیلی متر ثبت شده است. جهت  8/123

باشد. درصدی بارش استان نسبت به نرمال می 15کاهش نشان دهنده  فصل بهار بررسی نقشه های بارش و مقایسه آن با دوره آماری بلند مدت

 . استان مشهود می باشد مناطق تمامیکاهش بارش در 

استان با خشکسالی از سطح خفیف تا بسیار  بیشتر بخش هایحاکی از درگیری  SPEIماهه استان بر اساس شاخص  9بررسی نقشه خشکسالی 

 شدید است.

. میانگین کمینه دمای دهندمی، افزایش این دماها نسبت به نرمال را نشان 1401سال  بهاراطالعات دماهای سه گانه ثبت شده در استان در فصل 

درجه  5/0درجه افزایش دارد. میانگین دمای بیشینه استان با  1/1سلسیوس است که نسبت به نرمال  درجه 8/8سال جاری  بهاراستان در فصل 

باشد در حالی که درجه سلسیوس می 1/14. میانگین دمای استان در این مدتشده است گزارشدرجه سلسیوس  4/19افزایش نسبت به نرمال 

 است. بوده درجه سلسیوس 2/13 مقدار نرمال آن

درجه سلسیوس و دمای کمینه مطلق نیز 41با مقدار  پلدشتمتعلق به ایستگاه  1401 بهارهای استان در فصل دمای بیشینه مطلق در بین ایستگاه

هواشناسی  ی استان متعلق به ایستگاههاایستگاهباد ثبت شده در  سرعت بیشینه .باشدمی درجه سلسیوس -4/9با مقدار  چالدران متعلق به ایستگاه 

 .باشدمی در جهت جنوب غربی  کیلومتر بر ساعت ( 115متر بر ثانیه)   32با  اشنویه

 مقادیر و شده بررسی 1401 بهارفصل  در خشکسالی استان آذربایجان غربی شرایط اقلیمی و جوی، وضعیت خالصه طور به نشریه این در

 .است تحلیل شده و مقایسه گذشته، سال و مدت بلند متناظر مقادیر با مختلف پارامترهای
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 1401 بهار -تحلیلی بر وضعیت همدیدی استان 
 

باد، وقوع پدیده گرد و  و برق، بارش تگرگ، وزش رگبار باران، رعدهشدار در سطوح زرد و در خصوص  8به تعداد  1401در بهار سال 

از سوی واحد پیش بینی استان صادر و اطالع رسانی شد. در طول این مدت با گذر چندین موج بارشی از آسمان خاک و کاهش دمای هوا 

 اند.ادهها در نیمه جنوبی استان اتفاق افتاستان به طور متناوب شاهد بارش برف، وزش باد، رعد و برق در سطح استان بودیم. اغلب بارش
 

 1401ماه فروردین  –تحلیل همدیدی وضعیت جوی استان 

( از تراز 1 اداره کل هواشناسی آذربایجان غربی، الگوی کم ارتفاعی)شکل 1ردین ماه و طبق هشدار زرد شماره فرو 5تا  1در طی روزهای 

(،  سبب بارش های متناوب باران و برف در 2 زمین)شکلمیانی جو استان عبور و با تقویت تاوایی مثبت آن توسط الگوی کم فشار در سطح 

 .میلیمتر گزارش شد 5/16ها در طی مدت فعالیت این ناوه از شهرستان سردشت با . بیشترین مقدار مجموع بارشندسطح استان شد

 
 

 01/01/1401الگوی فشاری تراز سطح زمین  -2شکل                 01/01/1401 میلی باری 500الگوی ارتفاع ژئوپتانسیلی درتراز   - 1شکل 

 

اداره کل هواشناسی آذربایجان غربی، امواج ارتفاعی کم  1و نارنجی شماره  2دین ماه و طی دو هشدار زرد شماره فرور 20تا  18روزهای 

 .شدند( ، سبب بارش باران در سطح استان 4 )شکل ( با نفوذ و تقویت تاوایی آن ها توسط کم فشار عرض های پایین3 )شکل دامنه ای

 میلی متر گزارش شد. 9/16ران با بیشترین مقدار مجموع بارش ها در طی مدت فعالیت این امواج از شهرستان چالد

 
 

 18/01/1401 فشار سطح زمین الگوی  - 4 شکل           18/01/1401 میلی باری 500ارتفاع ژئوپتانسیل تراز الگوی  - 3شکل 
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 )شکل باال شیواداره کل هواشناسی آذربایجان غربی، الگوی کم ارتفاعی با  3ماه و طبق هشدار زرد شماره  فروردین 24تا  23طی روزهای 

از  خاک و (، سبب وزش باد شدید و انتقال گرد6 )شکل ه و با جنوب غربی شدن جهت جریانات سطح زمینکرد ( از سطح استان عبور5

کیلومتر بر ساعت گزارش  6/93سمت کشورهای سوریه و عراق به سطح استان شد. بیشترین سرعت وزش باد از شهرستان مهاباد با سرعت 

 کیلومتر بر ساعت رسید. 6/57شد در ارومیه نیز سرعت باد به 

 
 

  23/01/1401 فشار سطح زمین الگوی  - 6 شکل                  23/01/1401 میلی باری 500ارتفاع ژئوپتانسیل تراز الگوی - 5شکل       

 

اداره کل هواشناسی آذربایجان غربی، الگوی کم ارتفاع عمیقی با گرادیان   4فروردین و طبق هشدار زرد شماره  31تا  30طی روزهای 

(، سبب 8 شمال عراق به سوی استان)شکل( وارد استان شده و با توجه به هدایت جریانات توسط کم فشار سطح زمین از سمت 7 باال)شکل

کیلومتر بر ساعت از اشنویه  6/75وزش باد شدید توام با گردوخاک )بویزه در نواحی جنوبی استان( گردید. بیشترین سرعت وزش باد با 

 کیلومتر بر ساعت رسید . 8/64گزارش شد و در ارومیه نیز سرعت باد به 

 
 

 30/01/1401 فشار سطح زمین الگوی  - 8شکل                30/01/1401 میلی باری 500ژئوپتانسیل تراز ارتفاع الگوی  - 7شکل            
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  1401ماه  اردیبهشت -تحلیل همدیدی  وضعیت جوی استان 

هفته صادر شده و پیش اردیبهشت تا اواخر  4در خصوص ورود و فعالیت سامانه بارشی طی بازه زمانی  4اولین هشدار سطح زرد به شماره 

آگاهی الزم در خصوص رگبار باران و رعد و برق، وزش باد گاهی شدید در استان صادر شده است. طی فعالیت این سامانه بارشی بیشترین 

یت مرکز ( موقع9میلیمتر گزارش شده است. در )شکل  31میلیمتر و در مرکز استان میزان بارندگی حدود  53میزان بارندگی از پیرانشهر با 

کم ارتفاع تراز میانی جو در شمال غرب کشور مشاهده می شود و با فرارفت تاوایی مثبت در منطقه سبب ایجاد جریانات صعودی و ناپایداری 

( مربوط به الگوهای فشاری سطح زمین است که 10های جوی بشکل وزش باد و رگبار باران و رعد و برق در سطح استان شده است، )شکل 

نده نفوذ زبانه های کم فشار از روی دریای سرخ تا نیمه غربی کشور و انتقال رطوبت به شمال غرب کشور است. با توجه به تقویت نشان ده

سامانه بارشی و به سبب ماهیت بارش های رگباری طی روزهای پنجم تا هفتم اردیبهشت سطح هشدار صادره از زرد به نارنجی ارتقا یافته و 

خصوص آبگرفتگی معابر، سیالبی شدن رودخانه ها، احتمال برخورد صاعقه و پیامدهای ناشی از تندبادهای لحظه ای و هشدارهای الزم در 

 توصیه های مرتبط با هواشناسی کشاورزی صادر شده است.

 

   
   

 04/02/1401الگوی فشاری تراز سطح زمین  -10شکل                 04/02/1401 میلی باری 500الگوی ارتفاع ژئوپتانسیلی درتراز   - 9شکل   

 

اردیبهشت  9صادر و از روز  5توجه به تداوم فعالیت امواج بارشی در استان، هشدار سطح زرد شماره با پیرو هشدارهای سطح زرد و نارنجی و 

به  میلیمتر 37با  ارومیه اواخر هفته، پیش آگاهی های الزم در این خصوص اطالع رسانی شده است، طی این مدت بیشترین بارش استان ازتا 

تغییر یافته و توصیه  3اردیبهشت هشدار سطح زرد به نارنجی شماره  12تا 9توجه به تقویت سامانه بارشی طی روزهای با  ثبت رسیده است و

(  11مورد بارش تگرگ در نقاط مستعد و احتمال سیالبی شدن مسیل ها و رودخانه ها در برخی نقاط استان صادر شد. )شکل  های الزم در

هکتو پاسکال را در شمال غرب کشور نشان می دهد که به تناوب سبب فرارفت تاوایی مثبت در شمال غرب کشور  500موقعیت ناوه تراز 

هکتوپاسکال بر روی نیمه غربی کشور و حرکت  1005( نیز با بسته شدن مرکز کم فشار 12ن)شکل شده و در الگوهای فشاری سطح زمی

 سیکلونی آن، شرایط جوی مناسبی برای شارش رطوبت مناسب از عرض های جنوبی به منطقه فراهم شده است.
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 09/02/1401الگوی فشاری تراز سطح زمین  -12شکل                 09/02/1401 میلی باری 500الگوی ارتفاع ژئوپتانسیلی درتراز   - 11شکل   

  

اردیبهشت ماه، شاهد رگبار متناوب باران و وزش باد و گرد و خاک در سطح استان بودیم  20تا  16با عبور متناوب امواج بارشی طی روزهای 

صادر شده و عالوه بر توصیه در مورد  4و نارنجی شماره  6ن خصوص پیش آگاهی های الزم در قالب هشدار سطح زرد شماره که در ای

آمادگی الزم در مورد رخداد پدیده های بارشی، در خصوص افزایش سرعت وزش باد، گرد و خاک و احتمال آسیب به سازه های موقت و 

میلیمتر گزارش شده است.  25لیت این موج بارشی بیشترین بارندگی از نیمه شمالی استان و از چالدران با ... هشدارهای الزم ارائه شد. طی فعا

در شمال غرب کشور مشاهده می شود که زبانه های آن کل نوار غربی کشور را در برگرفته و در الگوهای  (13)شکل مرکز کم ارتفاع عمیقی

زیانه های کم فشار تا شمال غرب کشور سبب شارش جریانات گرم و مرطوب جنوبی به منطقه نیز همزمان نفوذ  (14)شکل فشاری سطح زمین

 شده است.
 

  
 

 09/02/1401الگوی فشاری تراز سطح زمین  -14شکل                 09/02/1401 میلی باری 500الگوی ارتفاع ژئوپتانسیلی درتراز   - 13شکل 

 

اردیبهشت ماه شاهد رگبارهای متناوب باران در برخی نقاط نیمه شمالی و  27تا  25از  (15)شکل  میانی جوبا عبور متناوب امواجی از تراز 

میلیمتر گزارش شده است و همچنین با توجه به افزایش گرادیان  17مرکز اسنان بودیم که طی این مدت بیشترین بارش استان از سلماس با 
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ه غالب نقاط استان گزارش شد که سبب خیزش گرد و خاک و کاهش در سطح زمین طی این مدت، وزش باد شدید پدید(16)شکل فشاری 

 صادر شده است. 8کیفیت هوا در برخی نقاط استان شد که دراین خصوص هشدار سطح زرد شماره 

 

 
 

 25/02/1401الگوی فشاری تراز سطح زمین  -16شکل                 25/02/1401 میلی باری 500الگوی ارتفاع ژئوپتانسیلی درتراز   - 15شکل 

 

در منطقه عالوه بر بارش  (18)شکل از تراز میانی جو و افزایش گرادیان فشاری (17)شکل  در واپسین روزهای اردیبهشت ماه با عبور موجی

های رگباری در نیمه شمالی استان شاهد وزش باد شدید و خیزش گرد و خاک بر روی عراق و انتقال توده غبار به شمال غرب کشور بودیم 

رعت که هشدار سطح زرد در خصوص رگبار و رعد و برق و وزش باد در مرکز پیش بینی استان صادر شده و همچنین با توجه به تشدید س

 ترددهای از وزش باد در منطقه، هشدار نارنجی در خصوص گرد و خاک و پیامهای ناشی از آن صادر شده و توصیه های الزم در مورد اجتناب

 500پتانسیل تراز ژئو ارتفاع هوا صادر شده است. الگوی کیفیت کاهش به توجه با پذیر آسیب افراد برای ویژه به باز فضای در ضرور غیر

حاکی از عبور ناوه از شمال غرب کشور است و همچنین با نزدیک شدن به فصول گرم سال شاهد تقویت مرکز پرارتفاع جنب کال هکتوپاس

 حاره بر روی نیمه جنوبی کشور هستیم که سبب آغاز روند افزایشی دما در سطح استان شده است.

  
 

  30/02/1401الگوی فشاری تراز سطح زمین  -18شکل                 30/02/1401 میلی باری 500الگوی ارتفاع ژئوپتانسیلی درتراز   - 17شکل 
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 1401ماه  خرداد -تحلیل همدیدی وضعیت جوی استان 

اداره کل هواشناسی آذربایجان غربی، شاهد رگبارهای   6و نارنجی شماره  10و طبق هشدارهای زرد شماره  خرداد ماهدر طی روزهای نخست 

خاک در سطح استان بودیم.  در این مدت و با عبور امواج نسبتاً کم دامنه تراز میانی  باران و همچنین وزش باد شدید توام با پدیده ی گرد و

(، رگبارهای 20زبانه های کم فشار عرض های جنوبی و پرفشار عرض های باالیی با همدیگر)شکل ( و تقابل19جو از سطح استان )شکل 

میلی متر بیشترین مقدار بارش ها را به خود  6/21که شهرستان ماکو با مجموع  طوریه باران در اغلب نقاط شمالی استان گزارش گردید ب

                                                                     ساعت گزارش شد .                                                                                                               بر کیلومتر 90کان با اختصاص داد و بیشترین سرعت وزش باد هم از شهرستان بو

                      
 02/03/1401 الگوی فشاری تراز سطح زمین - 20شکل              02/03/1401میلی باری    500الگوی ارتفاع ژئوپتانسیلی درتراز   - 19شکل        
 

( به سطح 21اداره کل هواشناسی آذربایجان غربی، امواج ارتفاعی کم دامنه ای)شکل  11خرداد ماه و طی هشدار زرد شماره  10تا  7روزهای 

و با هدایت رطوبتی الگوی پرفشار عرض های باال و نیز تقویت تاوایی ابرهای همرفتی توسط زبانه کم فشار عرض های جنوبی  استان نفوذ

میلی متر  بیشترین  9/12 که شهرستان چالدران با طوریه ب باران و رعدوبرق در سطح استان و بویژه نیمه شمالی آن روی داد ( ، رگبار22)شکل

 را به خود اختصاص داد. بارش مقدار 

   

 08/03/1401 الگوی فشاری تراز سطح زمین - 22شکل              08/03/1401میلی باری    500الگوی ارتفاع ژئوپتانسیلی درتراز   - 21شکل      

 

اداره کل هواشناسی آذربایجان غربی، ناوه ای از   7و هشدار نارنجی شماره  12خرداد ماه و طبق هشدار زرد شماره  15تا  10در طی روزهای 

( به ایجاد فرارفت تاوایی مثبت در سطح استان منجر شده و با تقویت تاوایی آن توسط الگوی کم فشار سطح 23سمت ترکیه )شکل
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 1401 بهارفصلنامه 

 

 01 - 01شماره 
 اداره کل هواشناسی استان....

میلی متر در  3/20 ن بابرق و همچنین تگرگ در برخی نقاط مستعد بودیم. شهرستان چالدرا و (، شاهد رگبارهای باران و رعد24زمین)شکل

 مجموع بیشترین مقدار بارندگی را به خود اختصاص داد.

   
 11/03/1401 الگوی فشاری تراز سطح زمین - 24شکل              11/03/1401میلی باری    500الگوی ارتفاع ژئوپتانسیلی درتراز   -23شکل  
 

اداره کل هواشناسی آذربایجان غربی، الگوی کم ارتفاع  14و  13خرداد ماه تا اواخر هفته و طبق هشدارهای زرد شماره  14از روز شنبه  

( و همچنین جهت بردارهای وزش باد 26( و گرادیان فشاری موجود در منطقه )شکل25تعمیق یافته تراز میانی جو به غرب آسیا )شکل

وزش باد شدید و انتقال ریزگردها از نواحی شمال سوریه و عراق به سمت استان گردیدند. این امر سبب کاهش دید ( سبب ایجاد 27)شکل

کیلومتر بر ساعت  79قابل توجه و افزایش شاخص آلودگی هوا در مرکز و شهرهای جنوبی شد. بیشترین سرعت وزش باد در مرکز استان به 

 رسید. 

  
 16/03/1401 الگوی فشاری تراز سطح زمین - 26شکل              16/03/1401میلی باری    500الگوی ارتفاع ژئوپتانسیلی درتراز   -25شکل      
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 1401 بهارفصلنامه 

 

 01 - 01شماره 
 اداره کل هواشناسی استان....

 

 16/03/1401  میلی باری 850:  الگوی جهت وزش باد در تراز  27شکل                                                                     

 
خرداد با هشدار زرد  24تا  23و به دنبال آن طی روزهای  8و نارنجی شماره  15خرداد ماه با هشدار زرد بارشی شماره  22و  21روزهای  طی 

صادر شده در اداره کل هواشناسی استان، شاهد رگبارهای باران و رعدوبرق و تگرگ در اغلب نقاط مرکزی و شمالی  16وزش باد شماره 

چنین سرعت وزش باد بویژه در نیمه جنوبی و مرکز استان به مقدار قابل توجهی افزایش یافته و با تندبادهای لحظه ای و استان بودیم. هم

( قرار داشت و افزایش 28کاهش کیفیت هوا همراه بود. در طی این مدت جو استان در خروجی ناوه الگوی پرارتفاع تراز میانی جو )شکل 

( در منطقه نیز سبب افزایش سرعت وزش باد در سطح استان گردید. طبق آمار دریافتی از 29 )شکل گرادیان خطوط فشاری سطح زمین

میلیمتر بیشترین میزان مجموع بارش را به خود اختصاص داد و بیشترین سرعت وزش  8/12ایستگاه های هواشناسی سطح استان بخش انزل با 

 کیلومتر بر ساعت گزارش گردید.  79باد نیز از شهرستان اشنویه با 

               

 21/03/1401 سطح زمینالگوی فشاری تراز  - 29شکل              21/03/1401میلی باری  500الگوی ارتفاع ژئوپتانسیلی درتراز   -28 شکل
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 1401 بهارفصلنامه 

 

 01 - 01شماره 
 اداره کل هواشناسی استان....

ام این ماه و به سبب ایجاد فرارفت دمایی قابل توجه در سطح استان صادر گردید. طی  26آخرین هشدار زرد صادر شده در خرداد ماه، روز 

درجه  6تا  4( و جنوبی شدن جریانات هوا، حدود 30این هشدار به سبب تقویت الگوی پرارتفاع جنب حاره در تراز میانی جو استان )شکل

 سلسیوس بر مقادیر دماهای بیشینه در اغلب شهرهای استان افزوده شد.

 
 

 26/03/1401میلی باری  500الگوی ارتفاع ژئوپتانسیلی درتراز   - 30 شکل

    

 1401 بهار  در فصلتحلیلی بر وضعیت مخاطرات جوی استان 

 1401ماه  فروردینتحلیلی بر مخاطرات جوی استان طی 

ها اغلب با وزش بادهای شدید در با ورود امواج بارشی در فروردین ماه به استان شاهد بارش های رگباری باران در استان بودیم. این بارش

کیلومتر بر ساعت رسید. هشدارهای  115نوزدهم این ماه به نواحی جنوبی استان همراه بودند، به طوری که بیشینه سرعت باد در اشنویه در روز 

 بینی استان صادر و اطالع رسانی شد.الزم در این خصوص از سوی مرکز پیش
 

 1401ماه  اردیبهشتاستان طی  تحلیلی بر مخاطرات جوی در

استان بودیم. بیشینه بارش در این ماه از شمال استان گزارش با ورود امواج بارشی در اردیبهشت ماه به استان شاهد بارش های رگباری باران در 

شد. با وزش بادهای شدید و فراهم شدن شرایط تولید گرد و خاک بر روی کشور های سوریه و عراق شاهد انتقال آن به استان و کاهش دید 

کیلومتر بر ساعت رسید. هشدارهای الزم  94ماه به و کیفیت هوا در نواحی جنوبی و مرکزی استان بودیم. بیشینه سرعت باد در ماکو در این 

 بینی استان صادر و اطالع رسانی شد.در این خصوص از سوی مرکز پیش
 

 1401ماه  خردادتحلیلی بر مخاطرات جوی استان طی 
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 1401 بهارفصلنامه 

 

 01 - 01شماره 
 اداره کل هواشناسی استان....

بادهای شدید و فراهم شدن شرایط تولید با ورود امواج بارشی در خرداد ماه به استان شاهد بارش های رگباری باران در استان بودیم. با وزش 

گرد و خاک بر روی کشور های سوریه و عراق شاهد انتقال آن به استان و کاهش دید و کیفیت هوا در نواحی جنوبی و مرکزی استان بودیم. 

بینی استان صادر مرکز پیش کیلومتر بر ساعت رسید. هشدارهای الزم در این خصوص از سوی 108بیشینه سرعت باد در مهاباد در این ماه به 

 و اطالع رسانی شد.
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 1401 بهارفصلنامه 

 

 01 - 01شماره 
 اداره کل هواشناسی استان....

 اطالعات دمای استان و مقایسه با بلند مدت

 با بلند مدتآن و مقایسه  1401 بهاردمای سه گانه استان در  -1جدول

 

 

 

درجه سلسیوس  1/1که نسبت به نرمال  باشدمیدرجه سلسیوس  8/8برابر با  1401سال  بهار(  میانگین دمای کمینه استان در 1بر اساس جدول )

میانگین  1401 بهاربوده است. طی  بهارشهر در فصل  خنک تریندرجه سلسیوس  4/3با میانگین دمای کمینه  تکابو  دهدمیافزایش نشان 

  میانگین دمای بیشینه بان پلدشت درجه نسبت به نرمال گرم تر شده است و شهرستا 5/0که  باشدمیدرجه سلسیوس  4/19بیشینه دمای استان 

درجه سلسیوس محاسبه شده است این در حالی  1/14ی استان در این فصل . میانگین دمااست ترین شهر استان بوده درجه سلسیوس گرم6/23
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 1401 بهارفصلنامه 

 

 01 - 01شماره 
 اداره کل هواشناسی استان....

ی توان مطور کلی ه . بدرجه سلسیوس نسبت به نرمال افزایش دارد 8/0باشد و میدرجه سلسیوس  2/13است که میانگین دما در دوره نرمال 

 . گفت دماها در فصل بهار جاری افزایش داشته اند

 دماهای حدی استان و مقایسه با بلندمدت

 

 و سال گذشته 1401 بهار ادر بلند مدت و مقایسه آن ب دمای بیشینه مطلق استان  -2جدول
 

 

 بلندمدت 1400سال  1401سال 

41 

 پلدشت

16/03/1401 

41 

 پلدشت

27/03/1400 

40 

 پلدشت

27/03/1391 
 

 

رخ  شانزدهم خرداددر روز  پلدشتی استان در ایستگاه هاایستگاهدر بین  1401 بهار( دمای بیشینه مطلق ثبت شده در فصل 2مطابق با جدول )

 درجه سلسیوس در 40از همین ایستگاه و با مقدار  1401بیشینه مطلق دمای ثبت شده قبل از بهار درجه سلسیوس رسید.  41داده که دما به 

بیست و هفتم خرداد درجه سلسیوس در روز  41 سال قبل با بهاربیشینه مطلق دمای استان در فصل گزارش شده است.  27/03/1391تاریخ  

 ثبت شده است.  در ایستگاه پلدشت

 

 و سال گذشته 1401 بهار ادر بلند مدت و مقایسه آن ب مطلق استاندمای کمینه  -3جدول
 

 

 

 

 

 

 
 

در اول فروردین درجه سلسیوس در روز  -4/9ی استان هاایستگاهدر بین  1401 بهار( دمای کمینه مطلق ثبت شده در فصل 3مطابق با جدول)

ثبت شده  چالدراندر هشتم فروردین ماه درجه سلسیوس در تاریخ  -2/7رخ داده است. مقدار این کمیت در مدت مشابه سال قبل  چالدران

 19/01/1395وس در درجه سلسی -2/20چالدران با در استان نیز مربوط به ایستگاه  بهاراست. کمترین دمای ثبت شده در استان در فصل 

 . باشدمی

 مدت بلند 1400سال  1401سال 

4/9- 

 چالدران

01/01/1401 

2/7- 

  چالدران 

08/01/1400 

2/20- 

 چالدران

19/01/1395 
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 1401 بهارفصلنامه 

 

 01 - 01شماره 
 اداره کل هواشناسی استان....

 های استانبندی میانگین دمای شهرستانپهنه

 

 
 

 بر حسب درجه سلسیوس 1401 بهاردمای میانگین استان در  -31شکل 

 

مناطق باشد دما در درجه سلسیوس می 20تا  0میانگین دمای استان بین ، 1401 بهار( در 31بر اساس نقشه پهنه بندی میانگین دمای استان )شکل 

 شمال غربی استان و همچنین شهرستان تکاب کمتر از سایر مناطق می باشد.

 های استان نسبت به بلند مدتبندی اختالف میانگین دمای شهرستانپهنه
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 1401 بهارفصلنامه 

 

 01 - 01شماره 
 اداره کل هواشناسی استان....

 
 

 بر حسب درجه سلسیوسبا بلند مدت  1401 بهاردمای میانگین استان در اختالف   -32شکل 

 

استان نسبت  نیمه جنوبی(، 32نسبت به بلند مدت )شکل  1401سال  بهارمطابق با نقشه پهنه بندی اختالف دمای میانگین 

درجه  5/4بیش از های قابل توجهی از نیمه جنوبی استان بخشاین افزایش در  مقداربه میانگین نرمال افزایش دما داشته اند. 

 و نمیه مرکزی و شمالی استان در حد نرمال و کاهش دما داشته است.  رسدسلسیوس می
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 1401 بهارفصلنامه 

 

 01 - 01شماره 
 اداره کل هواشناسی استان....

 1401 بهار  -تحلیلی بر وضعیت بارش استان          
 

 
 

 و مقایسه با سال گذشته و بلند مدت 1401 بهاربارش استان در  -4جدول
 

میلیمتر(   8/54درصد ) 42میانگین که نسبت به  باشدمیمیلیمتر  75برابر با  1401 بهارنزوالت جوی استان در  (، میانگین4بر اساس جدول )

با  چالدران. بیشترین بارش استان در این مدت مربوط به شهرستان دهدمینشان  افزایشمیلیمتر(  7درصد )10 سال قبلو نسبت به کاهش 

شود بارش بیشتر شهرهای طور که در جدول مشاهده میهمان .باشدمیمیلیمتر  1/34با  نقدهمیلیمتر و کمترین مقدار بارش مربوط به   8/123

کاهش  میلی متر 6/102بهار جاری با بارش نسبت به نرمال در فصل  کاهشبیشترین  نسبت به نرمال کاهش داشته اند. 1401استان در بهار 

 60 با حدود  چایپارهرش یک سال کامل آبی در رتبه اول استان و درصد تامین با 109با  بوکانشهرستان  باشد.می سردشتمتعلق به شهرستان 

 درصد تامین بارش در رتبه آخر قرار دارند.
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 1401 بهارفصلنامه 

 

 01 - 01شماره 
 اداره کل هواشناسی استان....

 درصد تأمین بارش سال آبی استان

 

 
 

 31/03/1401تا  01/01/1401درصد تامین بارش سال آبی استان آذربایجان غربی در بازه زمانی  -33شکل 

 
استان آذربایجان  بهار( به طور میانگین سهم بارش فصل 33 بر اساس آمار بلند مدت استان که در نمودار فوق نشان داده شده است )شکل

. در باشدمیدرصد  22،  حدوداً کاهشبا  1401سال  بهاردرصد است این مقدار برای  38غربی، از میانگین یک سال کامل آبی نرمال حدود 

 . مشهود استکاهش بارش  های استان،در تمامی شهرستان 1401سال بهار 
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 1401 بهارفصلنامه 

 

 01 - 01شماره 
 اداره کل هواشناسی استان....

 بندی مجموع بارش استان پهنه

 

 
 

 1401 بهارالگوی پهنه بندی بارش تجمعی استان آذربایجان غربی در  -34شکل 

 

نواحی مرکزی   ها درکمترین بارش ها در شمال غرب استان می باشد.رین مقدار بارشکه بیشت شودمی( مالحظه 34طبق نقشه پهنه بندی )شکل 

 . و شرق استان مشهود می باشد
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 1401 بهارفصلنامه 

 

 01 - 01شماره 
 اداره کل هواشناسی استان....

 1401 بهار  تحلیلی بر وقوع باد در استان طی
 

 های سینوپتیک استان وضعیت سمت و سرعت باد در ایستگاه
 

 بهاروضعیت سمت و سرعت باد در فصل  -5جدول 

 

 نام ایستگاه

 حداکثر باد باد غالب

  سمت

 )جهت(

 درصد وقوع 

 فصل بهاردر 
 سمت

 )درجه(

 سرعت

 (m/s) 

 22 340 37 غربی ارومیهفرودگاه 

 32 240 22 جنوب غربی اشنویه

 25 230 36 جنوب غربی بوکان

 25 270 16 جنوب غربی پیرانشهر

 21 210 13 غربی تکاب

 21 180 9 شرقی خوی

 16 230 19 جنوب غربی سردشت

 24 210 15 غربی سلماس

 23 300 24 شمالی  چایپاره

 20 210 13 غربی چالدران

 26 330 9 شرقی ماکو

 30 230 23 جنوب غربی مهاباد

 23 220 23 جنوب شرقی بآمیاندو

 26 160 19 جنوب غربی نقده

 18 240 20 جنوب غربی دژ شاهین

 23 350 16 شمالی پلدشت

 25 190 34 غربی نازلو

 22 170 22 غربی کهریز

 

درصد از کل بادها را به خود اختصاص داده است.  37غربی بوده که  1401 بهار( در مرکز استان )ارومیه(، جهت باد غالب در 5مطابق )جدول 

درجه( بیشترین سرعت باد ثبت  240غربی )جنوب متر بر ثانیه و در جهت  22در این ایستگاه برابر با نیز حداکثر سرعت وزش باد ثبت شده 

 باشد.به ایستگاه اشنویه مربوط می متر بر ثانیه 32با  های استانبهار در بین ایستگاهصل شده در ف
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 1401 بهارفصلنامه 

 

 01 - 01شماره 
 اداره کل هواشناسی استان....

 ی سینوپتیک استان هاایستگاهگلباد نقشه 

 

 ارومیه                              چالدران بوکان

   

 

 خوی                                                                             پیرانشهر اشنویه

    

 

 1401ی هواشناسی بوکان، چالدران، ارومیه، اشنویه، پیرانشهر و خوی در بهار هاایستگاهگلباد  -35شکل 
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 1401 بهارفصلنامه 

 

 01 - 01شماره 
 اداره کل هواشناسی استان....

 شاهین دژ ماکو پلدشت

 

  

 نقده سردشت سلماس

   
 

 

 1401ی هواشناسی پلدشت، ماکو، شاهین دژ، سلماس، سردشت و نقده در بهار هاایستگاهگلباد  -36شکل 
  



 

22 

 

 

 
 1401 بهارفصلنامه 

 

 01 - 01شماره 
 اداره کل هواشناسی استان....

 

 مهاباد چایپاره میاندوآب

   

 کهریز نازلو تکاب

   

 

 

 1401ی هواشناسی میاندوآب، چایپاره، مهاباد، تکاب، نازلو و کهریز در بهار هاایستگاهگلباد  -37شکل 
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 1401 بهارفصلنامه 

 

 01 - 01شماره 
 اداره کل هواشناسی استان....

 

 1400 بهار  -استان خشکسالی تحلیلی بر وضعیت 
 

 
 

 1401 خردادماهه تا پایان  9ی استان آذربایجان غربی طی دوره پهنه بندی خشکسال -38شکل 

 

استان دارای خشکسالی از مرکزی نواحی  1401 سال خرداد ماهتا پایان  ماهه 9 در مدت زمان  SPEIشاخص  براساس (،38شکل ) مطابق

ها از نرمال تا خشکسالی شدت خشکسالی در بقیه شهرستان شودمیطور که در نقشه پهنه بندی مشاهده  . همانباشدمیتا بسیار شدید  متوسط

 .خفیف می باشد
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 01 - 01شماره 
 اداره کل هواشناسی استان....

 هاپیوست

 

 معرفی گلباد -1پیوست شماره  ✓

شاخص باد را  ،سه مشخصه اصلی و باشدهای باد در یک منطقه میمشخصات و ویژگیلباد، نمودار و شکلی اقلیم شناختی برای نمایش گ

هایی که برای شاخص باد انجام شده و نی وقوع باد، تعداد دیدبانیاجهت باد. منظور از فراوو  : فراوانی وقوع باد، سرعت باد دهدنمایش می

جهت باد، و شود نات یا متر بر ثانیه سنجیده می براساس واحد هایباشد که میباد به وقوع پیوسته است. سرعت باد نشانگر میزان جریان هوا 

. دایره وسط این استساختار کلی گلباد به شکل گل باز شده . باشددهد که یکی از جهات اصلی و فرعی میجریان غالب باد را نشان می

ها، نشانگر سرعت باد و طول خامت گلض اند.ها نیز نمایشگر سرعت و جهت باد گل ،دهدگلباد میزان باد آرام در یک منطقه را نمایش می

. در روش شوندافزاری تهیه میبه دو روش دستی و نرم وگردند ترسیم می ماهانهیا  ساالنهگلباد به صورت . ها نشانگر تعداد وقوع باد استگل

گرفته شده و تعداد فراوانی باد، باد آرام، سرعت و جهت باد محاسبه شده و  های باد منطقه آمار و اطالعات هواشناسیشاخصاز دستی ابتدا 

دد. گرها بر حسب درصد ترسیم میمیزان قطر دایره و طول و ضخامت گل شود.ا نسبت به کل گرفته میهسپس درصد هر یک از شاخص

ترین . عمدهافزار ویژه گلباد گرددتهیه شده و وارد نرم Excelآمار و اطالعات در یک فایلالزم است افزاری  برای ترسیم گلباد به روش نرم

اند که در های هم مرکزی تشکیل شدهاست. نمودارهای به دست آمده از دایره WR-plotافزار افزار مورد استفاده در ترسیم گلباد نرمنرم

ها غالباً در هشت سمت های باد بر روی دایرهود. سمتشمتر بر ثانیه نوشته می 5/0دایره مرکزی آن درصد فراوانی وزش بادهای کمتر از 

های باد نیز بر اساس روش شوند. سرعتغربی نمایش داده میغربی، غربی و شمال، جنوبشرقی، جنوبشرقی، شرقی، جنوبشمال، شمال

ها مشخص ا توجه به سمت باد بر روی دایرهشوند. آنگاه فراوانی هر گستره ی سرعت باد ببندی میگروه دسته 8سازمان هواشناسی جهانی به 

های مختلف با یکدیگر جمع شوند و فراوانی آرامه نیز به آن افزوده شود، حاصل صدرصد را شود. چنانچه فراوانی هر گستره در سمتمی

گلباد بدون نقشه برجستگی فسیر یک ه است. تشدنشان خواهد داد، و این بدان  معناست که تعداد کل بادهای دیدبانی شده، لحاظ 

حوزه هائی نظیر توان به ز کاربردهای گلباد می. اشوندزیرا اثرات محلی باعث تغییرات مهمی در جریانات هوا می ،)توپوگرافی( دشوار است

صنایع آالینده در  عدم استقرارونیز مکان یابی جهت های ورزشی و غیره، ها، زمینهای شهری، طراحی باند فرودگاهطراحیآمایش سرزمین، 

 .اشاره کرد ، سنجی برای استفاده از انرژی بادیابی جهت گسترش فضای سبز، و امکانجهت باد غالب منطقه، مکان

 

 SPEIخشکسالی و شاخص  معرفی - 2پیوست شماره  ✓

 هوایی، و آب رژیم هر در پدیده این. شود جدی بحران های بروز موجب می تواند که است و تکرارپذیر طبیعـی پدیـده ای خـشکسـالی

 مهمترین شودمی نمایـان بـیشتـر خشک نیمه و خشک مناطق در آن فراوانی و اثرات لیکن شود، مشاهده است ممکن منـاطق مرطوب در حتی

 یا و تعدیل را خشکسالیشـرایط  حدودی تا میتواند تعرق و تبخیر کاهش یا و افزایش البته میباشد، بارندگی خشکسال، کاهش ایجاد عامل

 باشند،می تعرق و تبخیر و بارندگی یا و بـر بارندگی مبتنـی عمومـاً کـه متفـاوت شـاخص هـای از خشکسالی،  پایش به منظور. نماید تشدید

شود. در این  سبب نیز را متفاوتی نتایج است ممکن متفاوت اسـاس شاخص های بـر خـشکسـالی پـایش دیگـر طـرف از. شـودمـی استفاده

  (، جهت پایش خشکسالی استفاده شده است.تبخیر و تعرق استاندارد شـده -بارش) مبتنی بر  SPEIماهنامه از شاخص
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 میلی بار 500نقشه سطوح فشاری  -3 پیوست شماره ✓

(، باشدمیی بر حسب دکامتر )هر دکامتر معادل ده متر پربندکیلومتری  جو  قرار دارد  و روی آن  خطوط  5میلی باری در ارتفاع  500نقشه 

و پشته ها تعریف می شوند. به طور کلی در حالت پشته، خطوط حالت پرارتفاع دارند  ها. این خطوط ارتفاعی به صورت ناوهشودمیترسیم 

. در حالت ناوه خطوط ارتفاعی به صورت کم ارتفاع هستند و در این سطوح احتمال ناپایداری وجود باشدمیو شرایط در این سطح پایدار 

ر این سطح پایدار تر خواهد بود. معموال در جنوب کشور زمانی که دارد. به طور کلی هر چه خطوط ارتفاعی بیشتر باشند، شرایط جو د

میلی باری  500دکامتر باشد شرایط پایداری و افزایش محسوس دما حکمفرما خواهد شد. نقشه  585ای بیشتر از خطوط پرارتفاع جنب حاره

متری(،  از مناطق شرقی استان آذربایجان غربی را  5750ی پربنددر این ماهنامه، گذر امواج ناپایدار تراز میانی جو)حاکمیت تراف با خط 

 ه است.شدکه سبب ناپایداری قابل توجه در مناطق شرقی استان   دهدمینشان 
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 اداره کل هواشناسی استان....

 تقدیر و تشکر
 

، مراتب سپاس و قدردانی خود را از همکاران مرکز ملی آذربایجان غربیوسیله، اداره کل هواشناسی استان بدین -1

ه سبب تهیه تعدادی از جداول، نمودارها و نقشه های مورد استفاده در این فصلنامه خشکسالی و مدیریت بحران ب

 که پس از تولید در مقیاس کشوری و تهیه  برش استانی،  دراختیار این اداره کل قرارداده اند، اعالم می دارد. 

حوزه ی شبکه ی گروه مطالعات و تحقیقات این اداره کل، از تمامی همکاران استانی )همکاران پرتالش  -2

، فنی و مهندسی تجهیزات، فناوری اطالعات و پیش بینی(، که به نحوی در تهیه اطالعات الزم برای هاایستگاه

 تدوین این بولتن نقش داشته اند، صمیمانه قدردانی می نماید. 

 

 :اسامی همکارانی که در تهیه این شماره همکاری داشته اند

 آزاد توحیدی سردشت -1

 قدرت موظف -2

 یاسر اشتاد -3

 مهدی کریمی -4

 حامد عباسعلی نژاد -5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


