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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 بخش هاي 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 شبانه روزي 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  6541در 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  6331كامل
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  6354فارغ 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 به 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 دانستته و در ستال  6339شمستي اداره كتل
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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 تشتکيل اداره كتل هواشناستي در
سال  6339تمامي ايستگاه هاي هواشناسي كه توسط بخشهاي مختلف تاسيس شده بودند ،بته ايتن اداره كتل واگتذار
شدند ،ايستگاه هاي واگذار شده از نوع سينوپتيک ،اقليم شناسي و باران سنجي بوده كه هر يک ديدباني هتاي مربتوط
بخود را انجام مي دادند .در سال  6331هواشناسي ايران به عنوان يکصد و سومين عضو سازمان هواشناسي جهتاني بته
عضويت اين سازمان جهاني درآمد .سازمان هواشناسي كشور قبل از انقالب بيشتتر در ختدمت حمتل و نقتل هتوايي و
صنعت هواپيمايي بود و به مسائل هواشناسي كاربردي كمتر توجه مي شد ولي پس از انقالب اسالمي در كنتار ماموريتت
اصلي خود يعني ارتقاء ايمني حمل و نقل كشور و خدمات به بخشتهاي دفتاعي و امنيتتي در دوران جنتگ تحميلتي و
مديريت بحران و ريسک در كشور به ديگر عرصه هاي خدمت رساني از جملته فعاليتت هتاي هواشناستي كشتاورزي و
آبشناسي پرداخته است .اين سازمان در  36خرداد سال  6343با راي مجلس دهم وتائيد شوراي نگهبان با ادغتام وزارت
راه وترابري و وزارت مسکن وشهرسازي زير نظر وزارت راه وشهرسازي در آمد .اولين ايستتگاه هواشناستي استتان در
اروميه در سال  6354در پاساژ صولت در شهر و سپس بدليل ايجاد فرودگاه در سال  6394و نياز در امر هوانتوردي بته
فرودگاه منتقل گرديد  .دومين ايستگاه هواشناسي در خوي سال  6331افتتاح و راه اندازي شد بهمين ترتيب با رشد و
توسعه بعد از پيروزي انقالب اسالمي شاهد توسعه ايستگاه ها بوديم كه اكنون در استان  64اداره هواشناستي فعاليتت
مي نمايند .عالوه براين  9ايستگاه كليماتولوژي و  45ايستگاه باران سنجي نيز در پر نمودن خالهاي آمتاري در استتان
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  414كيلومتر است .اين استان بين  32درجه و  21دقيقه تا  34درجه و  91دقيقه عرض
شمالي و  99درجه و 3دقيقه تا  94درجه و  53دقيقه 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  93113كيلومتر مربع ميباشد كه برابر با  5/12درصد مساحت كل كشور است.
(شکل ) 6

شکل : 6موقعيت 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 كوهستان ها ،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  393ميليمتر  ،دماي متوسط  ، 6614رطوبت
نسبي  %21ساعات آفتابي  512113و نيز  %43مساحت آن داراي اقليمي نيمه خشک تا نيمه مرطوب ميباشد ،كمترين بارش
به مقدار  62913در شهرستان سلماس و بيشترين بارندگي به مقدار  6593ميليمتر در شهرستان سردشت و حداقل دما با 33
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سانتيگراد زير صفر در شهرستان چالدران در شمال استان و شهرستان تکاب با  54سانتيگراد زير صفر و بيشبنه دما در
شهرستان پلدشت با  99درجه باالي صفر گزارش شده است.
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تحلیل سینوپتیکی و آماری پارامترهای جوی استان
فصل پاییز 79
و مقایسه با دوره های مشابه
نقشه ها و نمودارها
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الگوهای جوی غالب حاکم بر استان در سه ماهه پاییز:
براساس خروجي مدلهاي بلندمدت اقليمي ( شکل  ) 5طي سه ماهه فصل پاييز ميزان بارندگي در شمال غرب كشور نسبت به
آما ر بلندمدت در مدت مشابه ،بيشتر از نرمال پيش بيني شده بود و با توجه به آمار بارش استان كه تا آخر آذرماه  44متوسط
بارش استان حدود  611ميليمتر و در اروميه  619ميليمتر گزارش شده است ،ميزان بارش استان درسال زراعي 44-41
نسبت به بلند مدت  16درصد و در اروميه  45درصد افزايش نشان مي دهد .بنابراين مدلهاي اقليمي بدرستي افزايش ميزان
بارش در استان را طي فصل پاييز پيش بيني كرده اند

شکل  : 5الگوهاي حاكم بارندگي سه ماه پاييز
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شکل  : 3الگوهاي حاكم دمايي سه ماه پاييز

براساس خروجي مدلهاي اقليمي طي سه ماهه پاييز(شکل  )3دماي هواي استان بطور ميانگين حدود  312تا  612درجه بيشتر
از نرمال پيش بيني شد كه با توجه به آمار ثبت شده سه ماهه پاييز در ايستگاههاي هواشناسي استان ،صحت پيش بيني
دمايي مدلهاي بلندمدت تاييد مي شود.
طي فصل پاييز با توجه به شروع فعاليت سامانه هاي بارشي در منطقه  ،تعداد  62اطالعيه و  3اخطاريه جوي صادر شده است.
اكثر سامانه بارشي فعال استان بر روي درياي مديترانه تشکيل و با تغذيه رطوبت مناسب از روز درياي سرخ و مديترانه سبب
بارش هاي قابل توجه در سطح استان شده اند.
مطابق با خروجي مدلهاي اقليمي و براساس آ مار دريافتي از ايستگاههاي هواشناسي استان شاهد افزايش ميانگين دماي
هواي استان طي سه ماهه فصل پاييز بوديم  .بارش ها بويژه دردوماه اول غالباً بشکل باران و در ارتفاعات و نقاط سردسير
بصورت برف گزارش شد و طي آذرماه با توجه به ريزش هواي سرد اروپايي به منطقه بارش ها عمدتا بشکل برف به ثبت
رسيد.
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میزان بارندگی سال زراعی استان
الف )بارندگی -سال زراعی ( فصل پاییز) : 71-79
جدول  : 6جدول بارندگي فصل پاييز سال زراعي (ميليمتر ) و مقايسه با سال قبل و دوره بلند مدت مشابه

بارندگي سال زراعي ( فصل پاييز) ( م  .م )
نام ايستگاه

پاييز 44

پاييز 41

بلند مدت

اروميه

69116

9211

4314

كهريز

63111

2211

1316

اشنويه

536

4419

65211

ماكو

49

4512

1211

پلدشت

4511

1313

4314

خوي

4211

1512

1416

چالدران

1415

4514

4111

چايپاره

4213

2114

14

سلماس

4419

2914

1214

مهاباد

64313

31

653

پيرانشهر

34211

66611

53113

مياندوآب

65914

1414

1211

نقده

62413

9514

63313

بوكان

61216

4415

65919

سردشت

95116

66619

51311

تکاب

62311

2911

4616

شاهيندژ

61311

4112

66313

متوسط

61313

1415

63415

اداره کل هواشناسی آذربایجان غربی

تحلیل بارندگی سال زراعی :
در سال زراعي جاري و پاييز  6344برابر نمودار  6متوسط بارندگي استان  61313ميلي متر بوده  ،آمار دراز مدت  63415ميلتي
متر و سال گذشته  1415ميلي متر گزارش شده بود.كه به ترتيب  2111و  4211ميليمتر نسبت به دراز مدت و گذشته افزايش
نشان مي دهد.

نمودار  : 6نمودار بارندگي سال زراعي استان آذربايجان غربي

اداره کل هواشناسی آذربایجان غربی

پهنه بندی بارش فصل پاییز  8979استان آذربایجان غربی:
در شکل  2پهنه بندي بارش استان در پاييز  44انجام شده است كه نواحي جنوب غرب استان بيشترين بارش را داشته اند.

شکل : 2پهنه بندي بارش فصل پاييز  6344استان آذربايجان غربي

اداره کل هواشناسی آذربایجان غربی

ب)متوسط دما – سال زراعی ( فصل پاییز ) : 71-79
جدول  : 5جدول متوسط دماي سال زراعي و پاييز  6344و مقايسه با سال قبل و دوره بلند مدت مشابه استان آذربايجان غربي

نام ايستگاه

متوسط دماي پاييز ( ) oC
پاييز 44

پاييز 41

بلند مدت

اروميه

411

412

119

كهريز

6319

413

412

اشنويه

411

114

111

ماكو

419

119

412

پلدشت

6516

6319

411

خوي

66

414

415

چالدران

413

119

214

چايپاره

6613

6614

414

سلماس

411

119

115

مهاباد

6612

6314

6316

پيرانشهر

6613

66

6316

مياندوآب

6311

411

419

نقده

6613

6316

411

بوكان

6613

6311

6316

سردشت

6611

6516

6311

تکاب

1

412

416

شاهيندژ

6515

6612

6311

متوسط

6312

411

416

اداره کل هواشناسی آذربایجان غربی

تحلیل متوسط دما سال زراعی  ( 71-79فصل پاییز ) :
در سال زراعي جاري برابر نمودار 5متوسط دماي سال زراعي جاري استان  6312درجه سلسيوس بوده  ،آمار دراز مدت  416و
سال گذشته  411درجه سلسيوس گزارش شده بود.كه نسبت به آمار دراز مدت  619و سال گذشته  314درجته سلستيوس
افزايش نشان مي دهد.

نمودار  : 5نمودار متوسط دماي سال زراعي  41 -44و مقايسه با سال قبل و دوره بلند مدت مشابه استان آذربايجان غربي

اداره کل هواشناسی آذربایجان غربی

پهنه بندی دمای فصل پاییز استان آذربایجان غربی :
پهنه بندي دماي استان آذربايجان غربي در پاييز  6344در شکل  1آورده شده است كه مناطق جنوبي و تا حتدودي شتمال
شرق استان بيشترين دماها را داشته اند.

شکل  : 1نقشه همدماي پاييز 44استان آذربايجان غربي

اداره کل هواشناسی آذربایجان غربی

پ) تبخیر پتانسیل -فصل پاییز:
جدول  : 3مجموع تبخير پتانسيل فصل پاييز  44استان آذربايجان غربي

نام ايستگاه

مجموع تبخير پتانسيل فصل پاييز ( م  .م )
پاييز 44

پاييز 41

بلند مدت

اروميه

69211

53319

69114

اشنويه

63611

55319

69119

ماکو

53314

64911

624

پلدشت

563

55516

64314

خوی

64914

612

61419

چالدران

53314

61516

65612

چايپاره

61914

64113

64516

سلماس

64911

59411

641

مهاباد

53411

59411

533

پيرانشهر

69119

61113

64116

مياندوآب

53616

53115

629

نقده

59312

54116

64911

بوکان

36313

35216

564

سردشت

53211

54616

59414

تکاب

52212

519

53213

شاهيندژ

59511

54514

52111

متوسط

53911

55411

61113

اداره کل هواشناسی آذربایجان غربی

تحلیل مجموع تبخیرپتانسیل فصل پاییز
برابر نمودار  3در فصل پاييز سال جاري متوسط مجموع تبخيرپتانسيل استان 53911ميليمتر  ،متوسط سال گذشتته 55411
ميليمتر و دراز مدت  61113ميليمتر گزارش شده است كه نسبت به سال قبل  5215ميليمتر كاهش و نسبت بته بلنتد متدت
 6116ميليمتر افزايش نشان مي دهد.

نمودار  : 3تبخير پتانسيل فصل پاييز  44استان آذربايجان غربي

اداره کل هواشناسی آذربایجان غربی

ح) مجموع ساعات آفتابی فصل پاییز:
جدول  : 9مجموع ساعات آفتابي فصل پاييز  44و مقايسه آن با سال گذشته و دراز مدت استان آذربايجان غربي

نام ايستگاه

مجموع ساعات آفتابي فصل پاييز(ساعت)
پاييز 44

پاييز 41

بلند مدت

اروميه

91916

19916

24415

اشنويه

99314

21115

21213

ماکو

99311

24911

26411

پلدشت

92612

212

26615

خوی

99912

24114

29913

چالدران

92514

13113

23314

چايپاره

99914

13311

254

سلماس

91514

15411

21112

مهاباد

91416

13211

21113

پيرانشهر

93211

133

21914

مياندوآب

91411

13512

22111

نقده

91319

15314

214

بوکان

91212

12114

24911

سردشت

91514

11311

15614

تکاب

25919

11519

16113

شاهيندژ

26614

13216

24414

متوسط

91412

15914

21214

اداره کل هواشناسی آذربایجان غربی

تحلیل مجموع ساعات آفتابی فصل پاییز :
در فصل پاييز سالجاري برابر نمودار  9مجموع ساعات آفتابي استان  91412ساعت بوده كه از مجموع ستاعت آفتتاب ستال
گذشته  15914و دراز مدت  21214گزارش شده است و به ترتيب  62115و  4115ساعت از سال گذشته و دراز مدت كتاهش
نشان مي دهد.

نمودار  : 9مجموع ساعات آفتابي فصل پاييز  44و مقايسه با پاييز سال گذشته و دوره آماري مشابه

اداره کل هواشناسی آذربایجان غربی

ح) متوسط رطوبت نسبی پاییز :79
جدول  :2متوسط رطوبت نسبي فصل پاييز و مقايسه آن با سال گذشته و دراز مدت استان آذربايجان غربي

نام ايستگاه

متوسط رطوبت نسبي فصل پاييز ( درصد )
پاييز 44

پاييز 41

بلند مدت

اروميه

95

31

91

كهريز

31

35

93

اشنويه

94

93

91

ماكو

99

34

92

پلدشت

94

91

94

خوي

99

96

26

چالدران

22

94

91

چايپاره

36

33

93

سلماس

93

31

99

مهاباد

53

54

31

پيرانشهر

93

32

31

مياندوآب

94

93

94

نقده

99

94

91

بوكان

36

51

33

سردشت

54

59

36

تکاب

33

33

32

شاهيندژ

33

51

33

متوسط

34

31

96

اداره کل هواشناسی آذربایجان غربی

تحلیل رطوبت نسبی پاییز
متوسط رطوبت نسبي استان در فصل پاييز برابر نمودار 2به مقتدار  % 34بتود و در ستال گذشتته  % 31و بلنتد متدت % 96
گزارش شده است .نسبت به سال گذشته  %3افزايش و نسبت به بلند مدت  %5نشان مي دهد.

نمودار  :2متوسط رطوبت نسبي فصل پاييز  44و مقايسه با پاييز سال گذشته و دوره آماري مشابه

اداره کل هواشناسی آذربایجان غربی

ی)گلباد
گلباد فصل پاییز ارومیه

شکل  : 4گلباد پاييز  44ايستگاه اروميه

تحلیل گلباد فصل پاییز
در فصل پاييز سالجاري برابر شکل  4فراواني جهت وزش باد در اروميه غربي بوده و شديد ترين وزش باد از سمت شمال
شرق و جنوب غرب گزارش شده است.

اداره کل هواشناسی آذربایجان غربی

گلباد فصل پاییز پیرانشهر

شکل  : 1گلباد پاييز  44ايستگاه پيرانشهر

تحلیل گلباد فصل پاییز
در فصل پاييز سالجاري برابر شکل  1فراواني جهت وزش باد در پيرانشهر جنوبي و غربي بوده و شديدترين باد در فصل پاييز
از سمت جنوب غربي گزارش شده است.

اداره کل هواشناسی آذربایجان غربی

گلباد فصل پاییز تکاب:

شکل  : 4گلباد پاييز  44ايستگاه تکاب

تحلیل گلباد فصل پاییز
در فصل پاييز سالجاري برابر شکل  4فراواني جهت وزش باد در تکاب و نيز شديدترين باد از جنوب و جنوب شرقي گزارش
شده است.

اداره کل هواشناسی آذربایجان غربی

گلباد فصل پاییز خوی:

شکل  : 63گلباد پاييز  44ايستگاه خوي

تحلیل گلباد فصل پاییز:
در فصل پاييز سالجاري برابر شکل  63فراواني جهت وزش باد در خوي شمال شرقي بوده و شديدترين باد جنوب غربي
گزارش شده است.

اداره کل هواشناسی آذربایجان غربی

گلباد فصل پاییز سردشت :

شکل  : 66گلباد پاييز  44ايستگاه سردشت

تحلیل گلباد فصل پاییز:
در فصل پاييز سالجاري برابر شکل  66فراواني جهت وزش باد در سردشت شمال و شمل غربي بوده و شديدترين باد
جنوبي گزارش شده است.

اداره کل هواشناسی آذربایجان غربی

گلباد فصل پاییز سلماس :

شکل  : 65گلباد پاييز  44ايستگاه سلماس

تحلیل گلباد فصل پاییز
در فصل پاييز سالجاري برابر شکل  65فراواني جهت وزش باد در سلماس شمالي بوده و شديدترين باد جنوب غربي گزارش
شده است.

اداره کل هواشناسی آذربایجان غربی

گلباد فصل پاییز ماکو (بازرگان ) :

شکل  : 63گلباد پاييز  44ايستگاه ماكو

تحلیل گلباد فصل پاییز:
در فصل پاييز سالجاري برابر شکل  63فراواني جهت وزش باد در ماكو جنوب شرقي بوده و شديدترين باد شمالي گزارش
شده است.

اداره کل هواشناسی آذربایجان غربی

گلباد فصل پاییز مهاباد :

شکل  : 69گلباد پاييز  44ايستگاه مهاباد

تحلیل گلباد فصل پاییز:
در فصل پاييز سالجاري برابر شکل  69فراواني جهت وزش باد در مهاباد شمالي و جنوب -جنوبي بوده و شديدترين باد
جنوب غربي گزارش شده است.

اداره کل هواشناسی آذربایجان غربی

وضعیت خشکسالی استان و کشور

اداره کل هواشناسی آذربایجان غربی

خشکسالي يکي از پديده هاي هواشناختي و جدايي ناپذير ازشرايط اقليمي در كشورهاي واقع در عرضهاي جنتب حتاره 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 ،متدت و بزرگتي آن از
محلي به محل ديگر متفاوت است .در مناطق خشک و نيمه خشک ،اثرات كمبود بارندگي بر روي منابع آب به سرعت آشتکار
ميشود .به بيان ديگر در مناطقي كه به طور طبيعي داراي محدوديت منابع آب هستتند ،بتروز خشکستالي تتاثيرات منفتي
بيشتري به دنبال داشته وحتي ميتواند به بحران منتهي شود .

اداره کل هواشناسی آذربایجان غربی

گزارش وضعیت خشکسالی
پهنه بندی خشکسالی بر اساس شاخص SPEIدوره یکساله تا پایان آذر :8979

بر اساس شاخص  SPEIو شکل  62در دوره يک ساله تا پايان آذر  %41 ، 6344مساحت استان در حد نرمال و  %65مساحت
استان تحت تاثير خشکسالي مي باشد.

شکل  :62شاخص  SPEIطي دوره يکساله تا پايان آذر 6344

اداره کل هواشناسی آذربایجان غربی

بر اساس شاخص  SPEIو شکل  61و جدول  1در دوره ده ساله تا پايان آذر  %11 ،6344مساحت استان تحت تاثير
خشکسالي و فقط  % 65مساحت استان در حد نرمال مي باشد.

شکل : 61شاخص  SPEIطي دوره ده ساله تا پايان آذر 6344

اداره کل هواشناسی آذربایجان غربی

جدول  : 1در صد مساحت استان تحت تاثير خشکسالي بر اساس شاخص  SPEIدر دوره  63ساله
اداره کل هواشناسی استان (منبع انتشارات مرکز ملی خشکسالی و مدیریت بحران) درصد مساحت تحت تاثیر خشکسالی SPEIدوره ده ساله تا پایان آذر ماه 8979

نام شهرستان
رديف

تر سالي
بسيار

خشکسالي

شديد

متوسط

ضعيف

نرمال

خفيف

متوسط

شديد

بسيارشديد

6

اروميه

313

313

313

313

313

919

4316

212

313

5

اشنويه

313

313

313

313

313

313

63313

313

313

3

بوكان

313

313

313

313

313

6912

1614

311

313

9

پلدشت

313

313

313

313

313

313

4614

116

313

2

پيرانشهر

313

313

313

313

9519

9311

6314

313

313

1

تکاب

313

313

313

313

313

1314

6113

.313

313

4

چالدران

313

313

313

313

1513

6215

512

313

313

1

چايپاره

313

313

313

313

313

311

4415

313

313

4

خوي

313

313

313

313

3219

6415

9219

313

313

63

سردشت

313

313

313

313

3612

4112

313

313

313

66

سلماس

313

313

313

313

313

2413

9319

313

313

65

شاهيندژ

313

313

313

313

313

611

4912

314

313

63

غرب درياچه

313

313

313

313

313

313

4513

414

313

69

ماكو

313

313

313

313

6515

2916

5115

313

313

62

مهاباد

313

313

313

313

313

6111

5414

2311

313

61

مياندوآب

313

313

313

313

313

313

6316

1114

313

64

نقده

313

313

313

313

313

315

1512

3413

313

313

313

313

313

6612

5512

2919

6611

313

شديد

كل استان

اداره کل هواشناسی آذربایجان غربی

تحلیل ها

اداره کل هواشناسی آذربایجان غربی

تحلیل وضعیت جوی پاییز 8979بر روی محصوالت کشاورزی
اداره تحقیقات هواشناسی کشاورزی نازلو ارومیه
تحلیل شرایط جوی مهرماه:

درجه حرارت هوا :ميانگين دماي مهر  44برابر با 6412درجه سانتيگراد ،سال گذشته6214درجه سانتيگراد و بلند مدت آن
 6311درجه سانتيگراد مي باشدكه نسبت به دماي مهر سال گذشته  5درجه افزايش و نسبت به دوره آماري  314درجه
سانتيگراد افزايش داشته است .ميانگين حداكثر دماي مهر  44برابر با  5311درجه سانتيگراد ،سال گذشته 5513درجه
سانتيگراد و دوره آماري  5613درجه سانتيگراد بوده كه نسبت به سال گذشته  612درجه افزايش و نسبت به بلند مدت نيز
 512درجه افزايش نشان مي دهد  .ميانگين حداقل دماي مهر  44برابر  6615درجه سانتيگراد ،سال گذشته  3416و دوره
آماري  6311درجه سانتيگراد بوده كه نسبت به سال گذشته516درجه افزايش و نسبت به بلند مدت  311درجه افزايش داشته
است  .حداكثر مطلق دماي مهر ماه ، 44برابر با  5411درجه سانتيگراد در تاريخ  ، 44/34/63و حداقل مطلق سال  44برابر با
 411درجه سانتيگراد در تاريخ  ، 44/34/52رخ داده است
بارندگي :در ماه مهر  44مجموع بارندگي  3111ميليمتر است  ،بارندگي مهر  41برابر با  3516ميليمتر و بارندگي مهرماه دوره
آماري برابر با  6914ميليمتر بوده كه بارندگي مهر  44نسبت به نسبت به دوره مشابه سال قبل افزايش و نسبت به دوره
آماري كاهش داشته است.
رطوبت نسبي هوا :ميانگين رطوبت نسبي مهر ماه  44برابر با  94درصد ،ميانگين رطوبت نسبي مهر  41برابر با  22درصد و
ميانگين رطوبت نسبي مهر دوره آماري برابر با 23درصد بوده كه نسبت به سال گذشته  1درصد و نسبت به دوره آماري 6
درصد كاهش داشته است  .ميانگين حداكثر رطوبت نسبي مهر  44برابر با  15درصد  ،ميانگين حداكثر رطوبت نسبي مهر 41
برابر با  11درصد و ميانگين حداكثر رطوبت نسبي مهر دوره آماري  19درصد بوده است  .حداكثر مطلق رطوبت نسبي مهر
 44برابر با  14درصد در تاريخ  44/4/33رخ داده است.ميانگين حداقل رطوبت نسبي مهر  44برابر با 31درصد  ،ميانگين
حداقل رطوبت نسبي مهر  41برابر با  31درصد و ميانگين حداقل رطوبت مهر دوره آماري برابر با  31درصد بوده است .
حداقل مطلق رطوبت نسبي مهر  44برابر با  56درصد درتاريخ  44/34/63رخ داده است .
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مجموع تبخير :مجموع تبخير مهر  44برابر با  4111ميليمتر با ميانگين  313ميليمتر روزانه در ماه  ،مهر  41برابر با  651با
ميانگين  3915ميليمتر تبخير روزانه و مهر دوره آماري  63315با ميانگين  919ميليمتر تبخير روزانه مي باشد .مجموع تبخير
مهر  6344نسبت به سال گذشته  5119ميليمتر ونسبت به دوره آماري كاهش داشته است .
مجموع ساعت آفتابي :مجموع ساعت آفتابي مهر  44برابر با  59312ساعت با ميانگين  116ساعت در روز  ،مهر  41برابر
با54319ساعت با ميانگين 416ساعت در روز و مهر دوره آماري  51213ساعت با ميانگين  114ساعت در روز مي باشد  .مجموع
ساعت آفتابي مهر  44نسبت به سال گذشته و نسبت به دوره آماري كاهش داشته است .
حداكثر سرعت باد :حداكثر سرعت باد مهر  44برابر با  1متر بر ثانيه در تاريخ هاي  44/34/63با جهت غربي به وقوع پيوسته
است.
تحلیل شرایط جوی آبان ماه :

درجه حرارت هوا :ميانگين دماي آبان  44برابر با  412درجه سانتيگراد  ،سال گذشته  6614درجه سانتيگراد و بلند مدت آن
 413درجه سانتيگراد مي باشدكه نسبت به دماي آبان سال گذشته  515درجه كاهش و نسبت به دوره آماري  515درجه
سانتيگراد افزايش داشته است .ميانگين حداكثر دماي آبان  44برابر با  6314درجه سانتيگراد ،سال گذشته 6413درجه
سانتيگراد و دوره آماري  6314درجه سانتيگراد بوده كه نسبت به سال گذشته  319كاهش و نسبت به بلند مدت بدون تغيير
بوده است .ميانگين حداقل دماي آبان  44برابر  215درجه سانتيگراد سال گذشته  116و دوره آماري  913درجه سانتيگراد
بوده كه نسبت به سال گذشته  314درجه كاهش و نسبت به بلند مدت  314درجه افزايش داشته است  .حداكثر مطلق دماي
آبان ، 44برابر با  5611درجه سانتيگراد در تاريخ 44/31/36و حداقل مطلق سال  44برابر با  311درجه سانتيگراد در تاريخ
 44/31/33رخ داده است.
بارندگي :مجموع بارندگي آبان  44برابر با  9314ميليمتر  ،آبان  41برابر با  9516ميليمتر و آبان دوره آماري برابر با 3613
ميليمتر بوده كه بارندگي آبان  44نسبت به سال گذشته و دوره آماري افزايش نشان مي دهد .بيشترين بارندگي  59ساعته
آبان ماه در سال  6344به ميزان  5611ميليمتر در تاريخ  44/1/62اتفاق افتاده است .
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رطوبت نسبي هوا :ميانگين رطوبت نسبي آبان  44برابر با  19درصد ،آبان  41برابر با  21درصد و آبان دوره آماري برابر با13
درصد بوده كه نسبت به سال گذشته ونسبت به دوره آماري افزايش داشته است  .ميانگين حداكثر رطوبت نسبي آبان 44
برابر با  44درصد ،ميانگين حداكثر رطوبت سال  41برابر  43درصد بوده است .حداكثر مطلق رطوبت نسبي آبان  44برابر با
 45درصد در تاريخ  44/1/62رخ داده است .ميانگين حداقل رطوبت نسبي آبان  44برابر با  25درصد و سال قبل  91درصد
بوده است  .حداقل مطلق رطوبت نسبي آبان  44برابر با  61درصد درتاريخ  44/31/ 1رخ داده است .
مجموع تبخير :مجموع تبخير آبان  44برابر با  3116ميليمتر با ميانگين  615ميليمتر روزانه در ماه ،آبان دوره آماري  2314با
ميانگين  614ميليمتر تبخير روزانه مي باشد .مجموع تبخير آبان  6344نسبت به دوره آماري كاهش داشته است.
مجموع ساعت آفتابي :مجموع ساعت آفتابي آبان  44برابر با 63113ساعت با ميانگين  911ساعت در روز  ،آبان  41برابر با
 64511ساعت با ميانگين  214ساعت در روز و آبان دوره آماري  513ساعت با ميانگين  111ساعت در روز مي باشد .مجموع
ساعت آفتابي آبان  44نسبت به سال گذشته و دوره آماري كاهش داشته است .
حداكثر سرعت باد :حداكثر سرعت باد آبان  44برابر با  66متر بر ثانيه در تاريخ  44/31/33با جهت جنوب غربي بوده است .
تحلیل شرایط جوی آذر ماه :

درجه حرارت هوا :ميانگين دماي آذر  44برابر با  212درجه سانتيگراد  ،آذر سال گذشته  514درجه سانتيگراد و بلند مدت
آن  611درجه سانتيگراد مي باشدكه نسبت به دماي آذر سال گذشته 511درجه و نسبت به دوره آماري  311درجه سانتيگراد
افزايش داشته است .ميانگين حداكثر دماي آذر  44برابر با  114درجه سانتيگراد ،سال گذشته  412درجه سانتيگراد و دوره
آماري  3415درجه سانتيگراد بوده كه نسبت به سال گذشته 619و نسبت به بلند مدت نيز  614درجه افزايش داشته است .
ميانگين حداقل دماي آذر  44برابر 5درجه سانتيگراد سال گذشته  -516و دوره آماري  -3314درجه سانتيگراد بوده كه نسبت
به سال گذشته  916و نسبت به بلند مدت  514درجه افزايش نشان مي دهد  .حداكثر مطلق دماي آذر  ، 44برابر با  6311درجه
سانتيگراد در تاريخ  ، 44/34/35و حداقل مطلق سال  44برابر با  -615درجه سانتيگراد در تاريخ  ، 44/34/31رخ داده است .
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بارندگي  :مجموع بارندگي آذر  44برابر با  4514ميليمتر ،آذر  41برابر با  5314ميليمتر و آذر دوره آماري برابر با5214
ميليمتر بوده كه بارندگي آذر  44نسبت به سال گذشته و نسبت به دوره آماريافزايش داشته است  .حداكثر بارندگي آذر
44برابر با  5416ميليمتر در  ، 44/34/63رخ داده است .
رطوبت نسبي هوا :ميانگين رطوبت نسبي آذر  44برابر با  41درصد  ،آذر  4142برابر با  11درصد و آذر دوره آماري برابر با
 11درصد بوده كه نسبت به سال گذشته ونسبت به دوره آماري افزايش داشته است  .ميانگين حداكثرهاي رطوبت نسبي
آذر  44برابر با  12درصد و سال قبل  13درصد بوده است  .حداكثر مطلق رطوبت نسبي آذر  44برابر با  44درصد در تاريخ
 44/34/33رخ داده است .ميانگين حداقل رطوبت نسبي آذر  44برابر با  14درصد  ،ميانگين حداقل رطوبت نسبي آذر 41
برابر با29درصد و آذر دوره آماري برابر با  29درصد بوده است  .حداقل مطلق رطوبت نسبي آذر  44برابر با  31درصد در 53
 ، 44/34/رخ داده است.
مجموع تبخير :مجموع تبخير آذر  44برابر 312ميليمتر بوده است .
مجموع ساعت آفتابي :مجموع ساعت آفتابي آذر  44برابر با  63614ساعت با ميانگين  319ساعت در روز  ،آذر  41برابر با 533
ساعت با ميانگين  111ساعت در روز و آذر دوره آماري  61412ساعت با ميانگين  113ساعت در روز مي باشد .مجموع ساعت
آفتابي آذر  44نسبت به سال گذشته و نسبت به دوره آماري كاهش داشته است.
حداكثر سرعت باد :حداكثر سرعت باد آذر  44برابر با 63متر بر ثانيه در تاريخ  ، 44/34/56با جهت غربي وزش داشته است.
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تحلیل مراحل فنولوژی محصول شلیل و سیب گلدن دیلیشیز

در سال زراعي  ، 41-44ميزان عملکرد محصول شليل رقم رد گلد مورد مطالعه در ايستگاه نازلو بر اساس ميزان متوسط
عملکرد اين محصول  66تن در هکتار در منطقه است .داده هاي فنولوزي وبيومتري و داده هاي اقليمي ثبت شده براي اين
محصول در اين ايستگاه دو ساله مي باشد .تا پايان مهر ماه  44محصول شليل مورد مطالعه در مرحله زرد شدن و ريزش برگ
بوده و در ماه آذر اتمام ثبت مراحل فنولوژي گزارش شد .
محصول دوم مورد بررسي در ايستگاه هواشناسي كشاورزي نازلو سيب رقم گلدن ديليشز است .كه سه سال زراعي سابقه
ديدباني و فنولوژي براي اين محصول در اين ايستگاه به ثبت رسيده است .نيمه اول مهر ماه برداشت محصول اعالم وبه اتمام
رسيد .متوسط عملکرد سيب منطقه  53تن در هکتار است .در پايان آبان ماه ثبت مرحل فنولوژي پس از سپري كردن زرد
شدن و ريزش برگ به اتمام رسيد.
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تحلیل وضعیت جوی بر روی محصوالت کشاورزی در ایستگاه های هواشناسی کشاورزی میاندواب
تحلیل شرایط جوی مهر ماه
دما  :ميانگين دما در اين ماه  61/4درجه سلسيوس بوده كه نسبت به سال گذشته ( 69/3درجه سلسيوس) به ميزان 35/9
درجه سلسيوس افزايش داشته ونسبت به دوره آماري ( 62/4درجه سلسيوس )به ميزان  36/3درجه سلسيوس افزايش يافته
است ميانگين ماكزيمم دما با  52/5درجه سلسيوس نسبت به سال گذشته( 53/1درجه سلسيوس)  36/9درجه سلسيوس
افزايش ونسبت به دوره آماري ( 51/6درجه سلسيوس) 33/4درجه سلسيوس كاهش داشته و ميانگين حد اقل اين ماه 31/3
درجه سلسيوس نسبت به سال گذشته ( 39/1درجه سلسيوس) به ميزان  33/2سلسيوس افزايش و نسبت به دوره آماري
( 31/4درجه سلسيوس)  36/9درجه سلسيوس افزايش يافته و حد اكثر مطلق دما در اين ماه  36/3درجه سلسيوس نسبت به
سال گذشته( 33/1درجه سلسيوس) به ميزان 3/5درجه سلسيوس افزايش ونسبت به دوره آماري ( 33/3درجه
سلسيوس) 35/3درجه سلسيوس كاهش يافته است وحد اقل مطلق 33/1درجه سلسيوس نسبت به سال گذشته (- 36/9
درجه سلسيوس) به ميزان  32/3درجه سلسيوس افزايش و نسبت به دوره آماري (  -33/5درجه سلسيوس)  31/1درجه
سلسيوس افزايش يافته است .
بارندگي :بارندگي در اين ماه  35/9ميليمتر بوده كه نسبت به سال گذشته ( 33/6ميليمتر) به ميزان  35/3ميليمتر افزايش
ونسبت به دوره آماري ( 63/2ميليمتر )به ميزان 66/6ميليمتر كاهش يافته است .
رطوبت نسبي :ميانگين رطوبت نسبي در اين ماه  21درصد بوده كه نسبت به سال گذشته ( 26درصد) به ميزان  2درصد
افزايش ونسبت به دوره آماري ( 24درصد) به ميزان  6درصد كاهش يافته است.
ساعت آفتابي :مجموع ساعت آفتابي در اين ماه  591/3ساعت ودهم آن بوده كه نسبت به سال گذشته ( 543/6ساعت و دهم
آن) به ميزان  99/1ساعت و دهم آن كاهش يافته و نسبت به دوره آماري ( 515/5ساعت و دهم آن ) به ميزان 6314/4
ساعت ودهم آن كاهش يافته است.
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تبخير پتانسيل  :مجموع تبخير در اين ماه  651/1ميليمتر بوده كه نسبت به سال گذشته ( 692/4ميليمتر)  64/6ميليمتر
كاهش داشته و نسبت به دوره آماري ( 664/2ميليمتر)  34/3ميليمتر افزايش داشته است.
باد  :شديد ترين باد در اين ماه  63متر بر ثانيه از سمت غرب بوده است
تحلیل شرایط جوی آبان ماه
دما  :ميانگين دما در اين ماه  34/9درجه سلسيوس بوده كه نسبت به سال گذشته ( 65/6درجه سلسيوس) به ميزان 35/4
درجه سلسيوس كاهش داشته ونسبت به دوره آماري ( 34/6درجه سلسيوس )به ميزان  33/3درجه سلسيوس افزايش يافته
است ميانگين ماكزيمم دما با  62/6درجه سلسيوس نسبت به سال گذشته( 64/3درجه سلسيوس) 33/4درجه سلسيوس
كاهش ونسبت به دوره آماري ( 61/2درجه سلسيوس) 33/9درجه سلسيوس كاهش داشته و ميانگين حد اقل اين ماه 33/4
درجه سلسيوس نسبت به سال گذشته ( 32/5درجه سلسيوس)  36/2درجه سلسيوس كاهش ونسبت به دوره آماري (35/4
درجه سلسيوس) 36/3درجه سلسيوس افزايش يافته و حد اكثر مطلق دما در اين ماه  55/9درجه سلسيوس نسبت به سال
گذشته( 54/1درجه سلسيوس) به ميزان  32/5درجه سلسيوس كاهش ونسبت به دوره آماري ( 51/2درجه سلسيوس) 31/6
درجه سلسيوس كاهش يافته است وحد اقل مطلق  -35/1درجه سلسيوس نسبت به سال گذشته ( -35/9درجه سلسيوس)به
ميزان  33/9درجه سلسيوس كاهش و نسبت به دوره آماري ( -63/3درجه سلسيوس) 63/5درجه سلسيوس افزايش يافته
است.
بارندگي :بارندگي در اين ماه  36/1ميليمتر بوده كه نسبت به سال گذشته ( 25/4ميليمتر) به ميزان  56/3ميليمتر كاهش
يافته و نسبت به دوره آماري ( 32/1ميليمتر )به ميزان  39/5ميليمتر كاهش يافته است.
رطوبت نسبي :ميانگين رطوبت نسبي در اين ماه  14درصد بوده كه نسبت به سال گذشته ( 21درصد) به ميزان  46درصد
افزايش ونسبت به دوره آماري ( 11درصد) به ميزان  6درصد كاهش داشته است.
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ساعت آفتابي :مجموع ساعت آفتابي در اين ماه  694/4ساعت ودهم آن بوده كه نسبت به سال گذشته ( 612/4ساعت و دهم
آن) به ميزان  61/3ساعت و دهم آن كاهش يافته است ونسبت به دوره آماري ( 616/5ساعت و دهم آن)به ميزان 36/3
ساعت و دهم آن كاهش داشته است.

تبخير پتانسيل  :مجموع تبخير در اين ماه  16/3ميليمتر بوده كه نسبت به سال گذشته ( 43/3ميليمتر)  54/4ميليمتر كاهش
داشته و نسبت به دوره آماري ( 96/1ميليمتر)  64/9ميليمتر افزايش داشته است.
باد :شديد ترين باد در اين ماه  62متر بر ثانيه از سمت جنوب بوده است
تحلیل شرایط جوی آذر ماه

دما  :ميانگين دما در اين ماه  31/5درجه سلسيوس بوده كه نسبت به سال گذشته ( 33/3درجه سلسيوس) به ميزان 33/5
درجه سلسيوس افزايش داشته ونسبت به دوره آماري ( 33/9درجه سلسيوس )به ميزان  35/1درجه سلسيوس افزايش يافته
است ميانگين ماكزيمم دما با  63/6درجه سلسيوس نسبت به سال گذشته( 31/2درجه سلسيوس)  36/1درجه سلسيوس
افزايش ونسبت به دوره آماري ( 63/4درجه سلسيوس)به ميزان  33/1درجه سلسيوس كاهش يافته است و ميانگين حد اقل
اين ماه  35/5درجه سلسيوس نسبت به سال گذشته ( -35/1درجه سلسيوس)  39/1درجه سلسيوس افزايش ونسبت به دوره
آماري ( - 36/1درجه سلسيوس)  39/3درجه سلسيوس افزايش يافته و حد اكثر مطلق دما در اين ماه  61/3درجه سلسيوس
نسبت به سال گذشته( 62/1درجه سلسيوس)  33/5افزايش ونسبت به دوره آماري ( 53/3درجه سلسيوس)  34/3درجه
سلسيوس كاهش يافته است وحد اقل مطلق  -33/1درجه سلسيوس نسبت به سال گذشته ( -31/3درجه سلسيوس)به
ميزان  39/9درجه سلسيوس افزايش و نسبت به دوره آماري ( -64/3درجه سلسيوس)  62/9درجه سلسيوس افزايش يافته
است .
بارندگي :بارندگي در اين ماه  43/4ميليمتر بوده كه نسبت به سال گذشته ( 69/5ميليمتر)  41/2ميليمتر افزايش ونسبت به
دوره آماري ( 36/3ميليمتر )به ميزان  24/9ميليمتر افزايش يافته است.
رطوبت نسبي :ميانگين رطوبت نسبي در اين ماه  41درصد بوده كه نسبت به سال گذشته ( 12درصد)  66در صد افزايش
ونسبت به دوره آماري ( 46درصد) به ميزان  2درصد افزايش داشته است.
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ساعت آفتابي :مجموع ساعت آفتابي در اين ماه  14/1ساعت ودهم آن بوده كه نسبت به سال گذشته ( 643/2ساعت و دهم
آن) به ميزان  13/4ساعت ودهم آن كاهش يافته است ونسبت به دوره آماري ( 639/4ساعت و دهم آن)به ميزان 92/3
ساعت و دهم آن كاهش داشته است.
باد :شديد ترين باد در اين ماه  65متر بر ثانيه از سمت جنوب بوده است

محصوالت مورد مطالعه در ایستگاه تحقیقات هواشناسی کشاورزی میاندوآب
آلو

محصول آلو رقم شابلون :در تاريخ  6349/36/61شمسي مطابق با  5362/39/32ميالدي با فاصله رديف هاي  9متري به تراكم
152اصله درخت در هکتار در ايستگاه تحقيقات هواشناسي كشاورزي مياندوآب كاشته شده و در تاريخ  6341/65/61از
خواب زمستاني بيدار شده و در تاريخ  41/65/64شکوفه و در تاريخ  44/6/39گل دادن را شروع كرده است و در تاريخ
 44/36/61همراه با گل دادن رشد برگ را داشته و از تاريخ  44/36/61تا كنون مرحله رشد برگ و ميوه را سپري كرده است
همچنين به علت بارندگيهاي موثر ارديبهشت ماه در اين ماه آبياري انجام نگرفته و نياز آبي گياه را بارندگي تامين كرده است
و در تاريخهاي  36و  33خرداد آبياري مزرعه به صورت غرقابي انجام گرفته است و در تاريخ  44/3/35سمپاشي بر عليه آفت
كرم آلو انجام گرفته است .در تير ماه محصول فوق با مرحله رشد برگ و ميوه تا پنجم شهريور ادامه داشته و در تاريخ ذكر
شده برداشت محصول انجام گرفته  1و محصول فوقبا مرحله رشد شاخ وبرگ به فعاليت خود ادامه ميدهد و محصول آلو در
تلريخ هاي 66و  64تير و5و66و 53مرداد و4و 59شهريور و  63مهر آبياري شده است اين محصول در تاريخ  53مهر با مرحله
زرد شدن برگ و  1آبان با ريزش برگ و در نهايت در  53آبان به خواب رفته و اكنون در مرحله خواب مي باشد.
چغندر قند
محصول چغندر قند رقم اکباتان :در تاريخ  44/5/66به صورت رديفي به فواصل 13سانتيمتري و به فاصله بذر هاي 63
سانتيمتري كاشته شده و بالفاصله آبياري شده در تاريخ  44/5/62مرحله جوانه زني در تاريخ  44/5/54به مرحله ظهور
اولين دو برگ واقعي رسيده است و در تاريخ  44/3/32به مرحله ظهور پنجمين برگ واقعي رسيده و تاكنون در اين مرحله
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قرار دارد يک بار تنک كاري در تاريخ  44/33/64صورت گرفته است و تا كنون دو مورد سم پاشي جهت مبارزه با علف هرز
در تاريخهاي  44/35/51و 44/33/56با سم  5-9-Dانجام شده است.مرحله رشد اين محصول ضخيم شدن غده بوده و در
تاريخهاي 4و53و 36تير همچنين 63و 56مرداد و1و 55شهريور آبياري شده و بيماري زردي چغندر در ماههاي مرداد و شهريور
در مزرعه مشاهده كرديده و آفت مزرعه برگخوار بوته مي باشد اين محصول در نيمه دوم مهر ماه برداشت گرديده است

اداره کل هواشناسی آذربایجان غربی

فعالیتهای تهک در فصل پاییز 79

اداره کل هواشناسی آذربایجان غربی

توسعه هواشناسی کاربردی (تهک)
 -6برگزاري دو جلسه مجرا براي كارشناسان ترويج و پهنه در شهرستان اروميه :
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شکل  : 64برگزاري كالس آموزش براي مروجين شهرستان اروميه

.

شکل : 61نمونه از فعاليت آموزشي تهک آذربايجان غربي در پاييز 44
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شکل : 64نمونه از گواهينامه هاي صادره آموزشي تهک كشاورزي در پاييز
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-2پیگیری و اقدامات ضروری در مقوله سرمازدگی :

اداره کل هواشناسی آذربایجان غربی
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-9برگزار منظم و دقیق جلسات دیسکانش :
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-4اطالع رسانی
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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 درپاييز  44اقدامات ذيل به صورت دقيق به انجام رسيده است كه اهم آنها به شرح ذيل مي باشد

شکل  :53آيين امضاء تفاهمنامه همکاري با اداره كل ورزش و جوانان

 برگزاري جلسات تهک با موضوع سترمازدگي محصتوالت
بتتاغي در شهرستتتانهاي استتتان بتتا حضتتور متتديران
جهادكشتتاورزي و نظتتام صتتنفي و كشتتاورزان پيشتترو در
شهرستانها.
 مراجعه دبيران محصوالت به مزارع و مالقتات چهتره بته
چهره با كاربران نهايي.
 برگزاري يک جلسه دبيران توسعه هواشناسي كاربردي بتا
حضورمدير كل در اداره كل.
 ارسال منظم ديسکاشن هاي كشاورزي و ارسال مرتب سه
بولتن كشاورزي
 امضاءتقاهم نامه با ورزش و جوانان
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خبرها
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امضاء تفاهمنامه همکاری بین هواشناسی و سازمان نظام مهندسی صنفی کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان غربی
8979939931

اداره كل ه واشناسي آذربايجان غربي و سازمان نظام مهندسي صنفي كشاورزي و منابع طبيعي استتان تفتاهمنامته
همکاري امضاء نمودند .پس از برگزاري جلسات مشترک و آماده سازي زمينه همکاري بين اداره كل هواشناستي بتا
سازمان نظام مهندسي صنفي كشاورزي و منابع طبيعي آذربايجان غربي در خصوص نحوه همکاري و ارائته ختدمات
هواشناسي كاربردي ،ظرفيت سازي ،تحقيقات و همچنين اطالع رساني بموقع در زمينه همکاريهاي مشترک با شعار
امنيت غذايي محصوالت كشاورزي ،تفاهم نامه همکاري با حضور مديران دو دستگاه به امضاء رسيد .در نشستي كه با
حضور مديران كل ،معاونين و جمعي از روساي هواشناسي و سازمان نظام مهندسي صنفي كشاورزي و منابع طبيعتي
آذربايجان غربي در سالن كنفرانس هواشناسي اروميه برگزار شد ،حبيب عبدلي مديركل هواشناسي استتان ضتمن
معرفي اهداف كليدي سامانه تهک ،به تشريح خدمات موجود اشاره و به بستط بيشتتر آن در جامعته كشتاورزي از
طريق همکاري هاي مشترک با سازمان نظام مهندسي صنفي كشاورزي و منتابع طبيعتي استتان آذربايجتان غربتي
پرداخت .در ادامه ،آقائي رياست سازمان نظام مهندسي صنفي كشاورزي و منابع طبيعتي آذربايجتان غربتي ضتمن
قدرداني از تالشهاي بي وقفه هواشناسي استان ،در زمينه امنيت غذايي و شناساندن خدمات هواشناسي بته عامته
مردم علي الخصوص كاربران نهايي بخش كشاورزي و باغداري اعالم آمتادگي نمتود.در ادامته در خصتوص معرفتي
كارشناسان مربوطه از طرف هر دو دستگاه ،تهيه و تنظتيم فترم نيازستنجي كتاربران و توليدكننتدگان ،برگتزاري
كارگاههاي آموزشي ،برگزاري جلسات مشترک كارشناسي ،بازديد و  ...گفتگو شد.
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هواشناسی آذربایجان غربی با ارائه اطالعات جوی ،یکی از حامیان و هواداران سی و سومین تور دوچرخه سواری ایران ـ
آذربایجان شد 8979-39-37

سي و سومين دوره تور بين المللي ايران -آذربايجان كه در شش مرحله به مسافت  444كيلومتر در مستير استتان
هاي آذربايجان غربي ،اردبيل و آذربايجان شرقي و با حضور هشت تيم خارجي و پنج تيم داخلي در حتال برگتزاري
است ،در مراحل اول و دوم ،آذربايجان غربي ميزبان اين دور از مسابقات بود كه اين مرحله هتا را بتا موفقيتت و بتا
همراهي اداره كل هواشناسي به اتمام رسانده و دوچرخه سواران براي تدوام مستابقات وارد دو استتان ديگتر شتده
اند.حبيب عبدلي «مديركل هواشناسي استان آذربايجان غربي» در خصوص برگتزاري ايتن دور از مستابقات اذعتان
داشت« :خو شحاليم كه امروزه هواشناسي توانسته تاحدودي جايگاه خود را در تمامي زمينته هتا و در جوامتع بتين
المللي و ملي بويژه اجراي مسابقات ورزشي پيدا كند چرا كه نقش مؤثر پارامترهاي هواشناسي در تمامي فعاليتهتاي
اجتماعي ت فرهنگي و علي الخصوص در زمينه ورزش ،قبل و حين انجام مسابقات ،غيرقابل انکار است .وي در ادامه
گفت« :هر ورزشي نيازمند آب و هواي خاص بوده كه وجود فشار هوا و عامل ارتفاع و تنوع آب و هتوايي حتتي در
مقياس هاي كوچک تاثير بسزايي در فيزيک بدني و عملکرد ورزشکاران دارد و بازيکنان با آشنايي و اشترافيت بته
پارامترهاي هواشناسي و اطالعات هواشناختي از آن منطقه ،تمرينات استقامتي و تکنيکي متناسب با آن شترايط را
آموزش ديده و به مرحله اجرا در خواهند آورد كه اينگونه نقش هواشناسي در ورزش مشخص مي گردد ».عبتدلي در
خاتمه خاطر نشان كرد« :هواشناس مي تواند با ارائه پارامترها و اطالعات جوّي و پيش آگاهي هاي الزم ،ورزشتکاران
و مربيان و مسئولين برگزار كننده و تماشاگران را در انجام بهتر فعاليتهاي ورزشي ياري و با لذت پخش نماينتد» وي
شرايط جوي جهت انجام اين دوره از مسابقات را در استان مساعد اعتالم كترده و نحتوه اطتالع رستاني را در ايتن
خصوص با ارسال پيش بيني ويژه قبل از مسابقات ورزشي به مسئولين اجرايي و اطالع رساني بهنگام شترايط جتوي
موجود و لحظه ايي را در مسير حركت دوچرخه سواران از طريق نرم افزار و تابلوهاي هوانمتا عنتوان و بتراي كليته
دوچرخه سواران ،بويژه ركابزنان ميهن عزيزمان ايران ،آرزوي سالمتي و موفقيت نمود.
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برگزاری دوره آموزشی و تربیتی امربهمعروف و نهی از منکر در هواشناسی استان آذربایجان غربی
8979-39-82

در راستاي احياء فريضه امر به معروف و نهي از منکر و آشنايي بيشتر مجموعه با اين فريضته و همچنتين در جهتت
اجرايي نمودن برنامه هاي دهگانه ترويج فرهنگ عفاف و حجاب ،يک دوره كالس آموزشي در محل سالن اجتماعتات
برگزار شد ،جالل كاوياني مدرس دوره ،به تبين جايگاه اين فريضه درميان احکام شرعي و فروع دين پرداختت و آن
را پااليش دهنده و احياگر دين و حيات بشر دانست كه با عمل به آن سالمت شخص و جامعه حفظ خواهتد شتد .وي
درقسمتي از سخنان خود به تشريح وظايف كارمندان در محيط اداري نسبت به احياء اين فريضه پرداخت و تصتريح
كرد :وظيفه كاركنان نسبت به خود اين است كه همواره به حسابرسي از ختود پرداختته و لحظته اي از ختود غافتل
نباشند .وي يادآور شد :كاركنان نسبت به همکار نيز وظايفي دارند كه عبارت است ازصميميت ،مشتورت ،احستاس
تعهد نسبت به مسائل ديني و اخالقي و نبود حسادت كه تمام اين مواردالزمه و مقدمه براي عمل بته امربته معتروف
ونهي ازمنکرمي باشد .حبيب عبدلي نيز در سخناني ضمن تشکر از حضور استاد كاروياني گفت :امر به معروف و نهي
از منکر به عنوان يکي از ارزش هاي متعالي اسالمي ناب محمدي (ص) ،نخستين گام در كاهش آسيب هاي اجتمتاعي
و انواع جرم در جامعه است .وي گفت :اقشار مختلف مردم به خصوص كاركنان نظام اداري بايد بداننتد كته امتر بته
معروف و نهي ازمنکر مچ گيري و يا بازي كردن با آبروي و شخصيت مردم نيست بلکه هدايت مردم بته مستير ارزش
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هاي متعالي اسالم ناب محمدي (ص) و زدودن افعال نادرست از چهره جامعه ايران اسالمي است و مردم بايد بداننتد
در صورتي كه فريضه امر به معروف و نهي از منکر در جامعه احيتاء شتود بستياري از مشتکالت اخالقتي ،سياستي،
فرهنگي و اقتصادي در جامعه حل مي شود و اين فريضه الهي زمينه ساز معرفي جامعه اي پاک همراه با رعايت همته
اصول خداوندي و وجداني خواهد بود.
دیدار مدیر کل هواشناسی با سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری آذربایجان غربی
8979-39-84

حبيب عبدلي مديركل هواشناسي استان آذربايجان غربي با حضوردر دفتر پيمان آرامون سرپرست معاونت همتاهنگي امتور
عمراني استانداري آذربايجان غربي در خصوص عملکرد و چالشهاي اين اداره كل ديدار و گفتگو كرد .در اين ديتدار متديركل
هواشناسي استان ضمن معرفي اداره كل هواشناسي به عنوان دستگاه متخصص وخدمات رسان افتزود :تعتداد پرستنل ايتن
اداره كل در استان  45نفر بوده كه از اين تعداد  91نفر در ادارات ستادي(اداره كل ،فرودگاه ،ايستگاه نازلو) به صورت شيفتي
و يا تمام وقت مشغول بکار بوده است.
عبدلي ضمن ارائه آمار عم لکرد اين اداره كل در سطح استان و كشور به سامانه توسعه هواشناسي كتاربردي و افتراد پوشتش
يافته براي جلوگيري از خسارت و كاهش خسارت را 42333نفر اعالم نمود.
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وي در اين خصوص گفت :طرح توسعه هواشناسي كاربردي همه اقشار منجمله كشاورزان ،باغداران ،نوغانداران ،ايمني حمتل
و نقل ،آبزيان ،مراكز علمي تحقيقاتي ،ورزشي و اكثر دستگاههاي اجرايي و عمليتاتي و ...از ختدمات ايتن ستازمان استتفاده
مينمايند .حبيب عبدلي با اشاره به خدمات الکترونيک و غير حضوري اين اداره كل نيز اشاره اي به ارستال پيامتک ،ستامانه
هاي اطالع رساني ،تلفنهاي گويا و نرم افزار هواشناسي نمود و افزود :با ايتن اقتدام از ترددهتاي درون شتهري غيتر ضترور
جلوگيري گرديده و سعي كرده ايم با كمترين هزينه و حتي در بيشتر مواقع بدون هزينه و صرف وقتت ختدمات ختود را بته
جامعه هدف با دقت فراوان در سريعترين زمان ممکن ارائه نمائيم.
مديركل هواشناسي استان به بيان ارائه داده هاي تخصصي در قالب سامانه توسعه هواشناسي كاربردي(تهک)با اولويت كاربر
محوري ،به برگزاري كارگاه هاي آموزش توسط كارشناسان و دبيران اين سامانه در محل مزارع ،استتخرهاي پترورش متاهي،
سامانه هاي مسافربري به صورت چهره به چهره پرداخت و گفت :در سال گذشته با همت همکاران خود موفق به جلوگيري از
خسارت  653/114ميليون ريالي در بخش كشاورزي شديم .
ايشان در پايان در خصوص نقش هواشناسي در توسعه پايدار اذعان داشت هواشناسي تنها دستگاهي است كه از آينده اطالع
رساني كرده ،وي همچنين در زمينه چالشها و كمبودها به موردهاي ضرور بيشتر تکيه داشتند و خاطر نشتان گرديدنتد كته
سامانه رادار هواشناسي ،مشکالت حقوقي زمينهاي هواشناسي در استان ،توزيع مناسب ايستگاههاي خودكار هواشناستي و
گذر از ايستگاههاي سنتي به خودكاركمبود ايستگاههاي خودكار و عدم تکميل سنسورهاي هواشناسي اتوماتيتک و ارتقتاء
آنها در استان و مصوب شدن افزايش تعداد ايستگاههاي هواشناسي خودكار جاده اي در راستاي اطالع رستاني بته موقتع در
شرايط بحراني نيازمند حمايت ويژه معاونت محترم مي باشيم.
پيمان آرامون سرپرست معاونت هماهنگي امور عمراني استانداري آذربايجان غربي نيز در اين ديتدار عملکترد هواشناستي و
نياز به اطالعات آن را بسيار گسترده بيان كرد و ابراز داشت :در بررسي مشکالت هواشناسي استان و تعامل در جهت پيگيري
افزايش اعتبارات تملک دارايها و هزينه اي دستگاه متبوع از هيچ كمکي دريغ نخواهيم كرد.
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افزایش  1894در صدی بارش در آذربایجان غربی8979-39-87

مديركل هواشناسي آذربايجانغربي گفت :سال زراعي  6341-44ميانگين بارش تجمعي در سطح استان در مقايسه بتا ستال
زراعي گذشته  26/9درصد افزايش داشته است.حبيب عبدلي با اشاره به ميانگين بارندگي استان از اول مهر ستال  6341تتا
آخر شهريور ماه  6344اظهار كرد :در اين مدت ميانگين بارندگيها در استان  953/2ميليمتر بوده كه نسبت به ستال زراعتي
گذشته 26/9درصد افزايش داشته است و در سال گذشته ميانگين بارش استان 544/4ميليمتر بود.وي با بيان اينکه ميتزان
بارندگيها در مدت ياده شده  53/1درصد نسبت به بلندمدت افزايش نشان ميدهد ،افزود :امسال در حتوزه آبريتز درياچته
اروميه به صورت متوسط ميزان بارندگيها برابر 392ميليمتر بوده كه نسبت به سال پيش  19درصد و در مقايسته بتا بلنتد
مدت  32درصد افزايش داشته است و در مقايسه با سال زراعي گذشته ،خوي بيشترين درصتد افتزايش بتارش را در ستطح
استان با 95درصد افزايش داشته و كمترين افزايش بارندگي در استان با  3/2درصد كاهش متعلق به شهرستان تکتاب بتوده
است.مديركل هواشناسي آذربايجان غربي با بيان اينکه امسال ميانگين دمايي استان  69/6درجه بوده است ادامه داد :امستال
دماي سطح آذربايجان غربي نسبت به سال پيش  5/6درجه افزايش يافته و سال جاري از نظر هواشناسي ميزان خشکستالي
استان در حد نرمالي بوده است اما در خصوص انباشت خشکسالي طي دوره ده ساله در نواحي شمالي استان وضعيت نرمال از
نظر خشک سالي داشته ولي قسمت وسيع استان از نظر خشکسالي متوسط بوده و جنوب استان با مشکل خشکسالي شديد
مواجه بوده است.امسال آذربايجانغربي بيشترين ميزان بارشها را در كشور داشته است.وي با بيان اينکه آذربايجتانغربتي
در سال زراعي امسال در ميان استانهاي كشور از بيشترين درصد افزايش بارش نعمت الهي برخوردار بوده و از اين جهت در
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رتبه اول قرار دارد ،عنوان كرد :در اين راستا سهم افزايش استان از ميزان بارندگيها در كشور  53/1درصد بوده و پس از آن
آذربايجانشرقي با  56/5ميلي متر در رده دوم قرار دارد و به طور ميتانگين در ايتران ميتزان بارنتدگيهتا در ستطح كشتور
منفي  54/4درصد نسبت به بلند مدت است.مقايسه درياچه اروميه با درياچه وان درست نيست.عبدلي با اشاره به اينکه آمار
هر شهري را بايد نسبت به موقعيت خود آن شهر مقايسه كرد ،تصريح كرد :در اين راستا مقايسه دو درياچه اروميه و درياچته
وان تركيه درست نيست كه برخي ادعا مي كنند اين دو درياچه شرايط مشابهي داشته و چرا يکي پرآب و ديگري خشک شده
است و در جواب آنها بايد گفت عمق درياچه اروميه كمتر و سطح آن بيشتر است و در نتيجه تبخيتر از ايتن درياچته بيشتتر
صورت مي گيرد در حالي كه عمق درياچه وان زياد و سطح آن كم است و موقعيت جغرافيايي دو درياچه نيتز كتامال متفتاوت
هست.وي با بيان اينکه باروري ابرها يک علم بوده و در بهترين نتيجه ميزان بارندگيهتا بتا استتفاده از ايتن روش 63درصتد
افزايش مييابد ،خاطرنشان كرد :اكنون اداره كل هواشناسي آذربايجان غربي از عدم وجود رادار هواشناسي رنج ميبترد و بتا
وجود اين مشکل و در دست نداشتن اطالعات دقيق از ميزان آب قابل ريزش از ابرها و ميزان افزايش بارش چگونه متيتتوان
براي باروري ابرها در اين استان و نتايج حاصل از آن تصميم گرفت بلکه ابتدا بايد مشکل زيرساختها حل شود تتا ستپس بتر
روي روش باروري ابرها تمركز صورت بگيرد.مديركل هواشناسي استان در ارتباط با نحوه همکاري اين اداره كل با ستاد احياي
درياچه اروميه گفت :در حال حاضر وضعيت درياچه اروميه از نظر وزش و سرعت باد و پتسروي آب درياچته اروميته توستط
همکاران اداره كل پايش و اطالعات حاصل از آن در اختيار ستاد قرار ميگيرد و در اين راستا اعتباري از محتل ستتاد احيتاي
درياچه اروميه در جهت تکميل و استقرار ايستگاه هاي هواشناسي در حوزه آبريز درياچه اروميه تخصيص يافته و براي انجتام
پايش ،ارزيابي و مطالعات علمي از جمله باروري ابرها نيز وعده كمک هاي بيشتر داده شتده استت.وي در ارتبتاط بتا برختي
شايعات مبني بر اينکه برخي كشورها مانع ورود ابرهاي بارشي ايران ميشوند تا خشکسالي در ايران به وجتود بيايتد ،بيتان
كرد :سازمان هواشناسي يک سازمان فراسياسي است و چنين اقداماتي در اين سازمان نميتواند صورت بگيرد هر چند كته از
نظر علم هواشناسي نيز چنين شايعاتي رد ميشود و در دنياي امروز پارامترهاي هواشناسي هر  62دقيقه مبادلته شتده و بته
سرعت در اختيار همه كشورها قرار ميگيرد و اقليم همه جهان به يکدگير وابسته است و كسي نميتواند با دستکاري ابرهتا و
اقدامات ديگر موجب تغييرات آب و هوايي شود ولي خود آن كشور در امان باشد.
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استقبال حبیب عبدلی" مدیرکل هواشناسی استان آذربایجان غربی" ازمحمد اسالمی وزیر راه و شهرسازی کشور
محمد اسالمي وزير راه و شهرسازي جهت بازديد از ايستگاه قطار ،سالن ترمينال شهيد باكري فرودگاه اروميته ،قطعته  9آزاد
راه اروميه -تبريز و افتتاح دبيرستان  65كالسه ريحانه النبي محله وكيل آبتاد وارد استتان آذربايجتان غربتي شتد و متورد
استقبال استاندار آذربايجان غربي ،مديركل راه و شهرسازي ،مدير كل هواشناسي و سايراعضاي شتوراي حمتل و نقتل قترار
گرفت.
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رئیس شورای اسالمی شهر ارومیه از هواشناسی آذربایجان غربی بازدید نمود

رئيس شوراي اسالمي شهر اروميه ،با حضور در هواشناسي آذربايجان غربي ضمن ديدار و گفتگتو از نزديتک بتا رونتد ارائته
خدمات اين اداره كل آشنا و با چالشهاي موجود روبرو شدند .دكتر محمدرضا عليزاده امامزاده _ رئيس شوراي اسالمي شتهر
اروميه  ،ضمن تقدير از عملکردهاي مطلوب هواشناسي در شرايط بحراني جو به اقدامات موثر در زمينه اطالع رساني به موقع
پيش آگاهي جوي و كاهش خسارات اشاره و خدمات هواشناسي را از نيازهاي ضروري مردم و بخش هاي مختلف دانست و بتر
لزوم رفع مشکالت اعتباري هواشناسي تاكيد و آمادگي شهرداري اروميه را جهت همکاري و مساعدت اعالم نمودند.در ادامته
حبيب عبدلي مديركل هواشناسي استان آذربايجان غربي اذعان داشت با توجه به شروع بارندگي هتا و همچنتين مختاطرات
جوي پيشرو و لزوم آشنا يي و آگاه سازي عموم مردم بويژه شوراي شهر و شهرداري ها با عملکرد و اقدامات شبانه روزي ايتن
دستگاه و ايجاد تعامل و همکاري با تک تک اعضاء شورا خواهان برگزاريي جلسه ايي در صحن علني شوراء در اين خصتوص
گرديد .
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پیشرفت و گام نهادن در مسیر توسعه نیازمند توجهات ویژه امور اقتصادی و دارایی استان آذربایجان غربی

مديركل هواشناسي آذربايجانغربي گفت :پيشرفت و گام نهادن در مسير توسعه ،بدون توجهات ويژه امور اقتصادي و دارايي
استان آذربايجان غربي محال و كاري بيهوده است.به گزارش روابط عمومي هواشناسي استان آذربايجان غربي ،در پي حضور
معاون وزير و مدير كل امور اقتصادي و داريي آذربايجان غربي در اداره كتل هواشناستي استتان بته بحتث و تبتادل نظتر
پرداختند.حبيب عبدلي طي اين نشست كه در راستاي افزايش تعامل و تحقق منويات مقام معظم رهبري درزمينته اقتصتاد
مقاومتي برگزار شده به بيان نقش و اهميت جايگتاه هواشناستي پرداختت و عملکترد ايتن دستتگاه در زنتدگي روزمتره و
تاثيرگذاري آن در زندگي عامه و همچنين در تصميم گيرهاي كلي استان حائز اهميت دانست و نقاط ضعف و قتوت ايتن اداره
كل را تشريح نمود عبدلي در ادامه خاطر نشان شد " :مدتي است كته درگيتر رفتع مشتکالت نقتل و انتقتال استناد زمتين
هواشناسي در شهرستانهاي مختلف مي باشيم و اين امر خلل هايي ناخواسته بر عملکرد مطلوب اين دستگاه وارد كرده است
وي با اشاره به حساسيت و اهميت شرايط و مشکالت اقتصتادي كشتور در حتال حاضتر ،تصتريح كترد :بتا افتزايش تعتداد
ايستگاههاي برخط آنالين در سطح استان ،كمک شاياني در راستاي توسعه هواشناسي كاربردي در حوزه هاي مختلف به ويژه
در بخش مديريت آب و خشکسالي و در نهايت احياي درياچه اروميه خواهيم داشت".اما متاسفانه با توجه به قرارداهايي كته
در سال گذشته بسته شده بود شركتهاي طرف معامله به قولهاي خود عمل نکرده اند و در اين زمينه ،همافزايي و همکاري بته
سبب پيشرفت و گام نهادن در مسير توسعه به طور حتم نيازمند توجهات ويژه امور اقتصادي و دارايي استتان هستتيم تتا
تمامي توجهات باري ديگر معطوف به رسالت اصلي هواشناسي كه رصد و حصول اطالعات و اطالع رساني پتيش بينتي هتاي
جوي و حفاظت از جان و مال مردم مي باشد گردد.داود غفارپور مديركل امور اقتصادي و دارائي آذربايجانغربي  ،ضمن اشاره

اداره کل هواشناسی آذربایجان غربی

به اهميت اطالعات و داده هاي هواشناسي ،نقش اداره كل هواشناسي استان را در اطالع رساني به مردم و مستئولين مفيتد و
موثر دانست و خاطر نشان گرديد رسيدگي در زمينه چالشهاي موجود را در دستور كار قرار مي دهند.
تداوم نشستهای هواشناسی اینبار با شورای اسالمی شهرستان بوکان
در راستاي تداوم برنامه عملياتي توسعه و شناخت هواشناسي در سال  ،6344نشستي صميمانه بتا رئتيس شتوراي استالمي
شهرستان بوكان و ساير اعضاي شوراي شهر و مجموعه شهرداري در محل ساختمان شوراي شهر برگزار شد .در ايتن جلسته
در راستاي حل مشکالت سند زمين هواشناسي بوكان بحث و تبادل نظر شد و در ادامه ،حبيب عبدلي "مديركل هواشناستي
استان"  ،ضمن بيان نقش و اهميت جايگاه هواشناسي گفت عملکرد ايتن دستتگاه در زنتدگي روزمتره و تاثيرگتذاري آن در
زندگي عامه و همچنين در تصميم گيرهاي كلي استان بگونه اي است كه كمتر كسي هست تا به نقش و جايگاه هواشناستي و
اهميت آن در صنعت،كشاورزي ،شهرسازي ،محيط زيست ،گردشگري  ،امنيت پرواز و  ...واقف نباشتد .وي در ادامته ختاطر
نشان شد " :مدتي است كه درگير رفع مشکالت نقل و انتقال سند زمين هواشناسي بوكان مي باشيم و اين امتر خلتل هتايي
ناخواسته بر عملکرد مطلوب اين دستگاه وارد كرده كه خوشبختانه با ايجاد شرايط حاصله و تبعيت از شيوه نامه حل اختالف
بين دستگاه هاي اجرايي ،اين امر موجب تعامل و مرتفع شدن خيلي از مشکالت دستگاههاي اجرايي شده ،وي همچنين ابراز
اميدواي نمود تا از اين طريق مشکل زمين هواشناسي بوكان نيز هرچه سريعتر حل گتردد تتا تمتامي توجهتات بتاري ديگتر
معطوف به رسالت اصلي هواشناسي كه رصد و حصول اطالعات و اطالع رساني پيش بيني هاي جوي و حفاظت از جان و متال
مردم مي باشد گردد.
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مدیرکل هواشناسی آذربایجان غربی :فرهنگسازی در هواشناسی را جدی بگیریم

مديركل هواشناسي آذربايجان غربي درسفر به بوكان با فرماندار ايتن شهرستتان ديتدار كترد .بته گتزارش روابتط عمتومي
هواشناسي استان آذربايجان غربي مدير كل هواشناسي با فرماندار شهرستان بوكان ديدار و گفتگو كرد.در اين ديدار حبيتب
عبدلي« مديركل هواشناسي » اذعان داشت مقوله هواشناسي جزو مواردي است كه همواره مورد توجه عموم متردم و اقشتار
مختلف جامعه قرار دارد" .وي افزود" :حادثه هاي پيش آمده هر بار ملموستر از حوادث تلخ مشابه بوده كه جايگاه و اهميتت
هواشناسي را به جامعه ما گوشزد ميكند .در حالي كه مردم جوامع توسعه يافته ،برنامه روزمره و فعاليت روزانه خود را با پيش
بينيهاي هواشناسي هماهنگ ميكنند و تطابق مي دهند ،اما گاهي در جامعه هنوز اين ضرورت را به جتد نگرفتته و موجتب
حادث شدن خسارتهاي جبران ناپذيري مي گردد ،حال با توجه به پيشرفتهاي علمي و فناوري كه در اين حوزه وجتود دارد و
نظر به شرايط و تغييرات اقليمي بوجود آمده و عوامل ديگر باعث شده كه هواشناسي كتانون توجته عمتوم قترار گيترد .وي
همچنين با توجه به عملکرد هواشناسي در بحث صدور و اطالع رساني پيش بيني ،اطالعيه و اخطاريه ضمن مطلتوب دانستتن
اقدامات سريع در اين زمينه به صراحت بيان نمودند حوادثه حاصله موجب تلخ شدن كام مردم مي گردد ،اما درهايي از تجربه
را نيز به روي مردم و مسئوالن ميگشايد .اين حوادث ضمن آن كه به مردم ،اهميت به پيشبينتيهتاي هواشناستي را نشتان
داده ،براي مسئوالن كشور و مسئوالن هواشناسي نيز درسهايي با جزئيات بيشتر دارد؛ درسي كه سرفصتل اصتلي آن،لتزوم
توجه به فرهنگسازي در ميان آحاد جامعه براي بهرهمندي از خدمات هواشناسي است وي ضمن تشکر از زحمتات فرمانتدار
بوكان لزوم بر فرهنگسازي در آن شهرستان را الزامي دانست و گفتت«:داده هتاي ايستتگاه هواشناستي بوكتان بته ستبب
كاركترهاي جوي موجود در اين شهرستان ظرفيت انجام پروژه هاي تحقيقاتي و پژوهشي خصوصا پژوهش استحصال باد را
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داشته چرا كه از ظرفيت و توان منديهاي پژوهشي مناسبي برخوردار است و تاثير داده هاي هواشناستي بتر روي محصتوالت
كشاورزي علل خصوص در جنوب استان كه قطب كشاورزي محسوب مي شود بسيار موثر بوده به طترح توستعه هواشناستي
كاربردي اشاره و بيان داشت پيش بيني هواشناسي مهمترين عامل در توسعه و ارتقاء فعاليت هاي زندگي افراد است و اهميت
هواشناسي در بخش هاي مختلف انکار ناپذير است ».در ادامه دكتر جمال خسروي «فرماندار شهرستان بوكان» دقت عمتل و
اندازه گيري پارمترها در راستاي پيش بيني درست وقايع هواشناسي تاكيد داشت و افزود :بوكان يکي از شهرستان هاي قطب
كشاورزي در استان آذربايجان غربي است بنابراين انتظار خدمات بيشتري در زمينه هاي پيشگيري از بحران هاي جوي از اين
دستگاه است و در اين زمينه از طرح ايستگاه خودكار در اين شهرستان قدرداني نمتود .در خاتمته نيتز در خصتوص رشتد و
توسعه هواشناسي در استان و بويژه شهرستان بوكان قدرداني و در زمينه فرهنگسازي و بهبود شرايط به بحتث و گفتگتو بتا
مديركل هواشناسي پرداختند.
برگزاری دوره آموزش ایستگاه خودکار در هواشناسی آذربایجان غربی
دوره آموزش ايستگاه خودكار با حضور كارشناسان هواشناسي در استان آذربايجان غربي برگتزار شتد .دوره آموزشتي2روزه
آشنايي با ايستگاه هاي خودكار باحضور 33نفر از كارشناسان هواشناسي اين استان به مدت  33ساعت در محتل هواشناستي
شهرستان اروميه برگزار شد .حبيب عبدلي مديركل هواشناسي استان آذربايجان غربي طي بازديد از دوره به بيان اهميت اين
دوره پرداخت و تاكيد نمود با توجه به سي است هاي بلند مدت سازمان در خودكارسازي اميد است اين دوره براي ارتقاء سطح
دانش علمي و فني كارشناسان استان مفيد واقع گردد وي همچنين خواستار شد تا كارشناساني كه در اين دوره شركت نموده
اند نهايت استفاده علمي را برده ،عبدلي در خاتمه افزود :هواشناسي يک بحث تخصصي و پيشرفته است كه در كنار آموزش
هاي موثر ضمن خدمت با به بروزرساني و ارتقاء سطح آگاهي ها كارشناسان قابل توسعه و تکامل استت و هواشناستي استتان
آذربايجان غربي كما في السابق اهداف توسعه ايي را در اولويت برنامه هاي خود قرار داده است.
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حضور مدیرکل هواشناسی آذربایجان غربی در گفتگوی ویژه خبری

مديركل هواشناسي آذربايجان غربي در گفتگوي ويژه خبري از شبکه استاني به تشريح فعاليت هتاي هواشناستي استتان و
چالش هاي موجود پرداخت .حبيب عبدلي در سيماي استاني آذربايجان غربي در برنامه زنده گفتگوي ويژه خبري ضمن بيتان
اهداف و برنامه هاي توسعه اي هواشناسي در اين استان به ارائه گزارش بارش هاي ستال زراعتي حوضته درياچته اروميته در
مقايسه با دوره مشابه سال قبل و بلند مدت پرداخت .عبدلي اذعان داشت ،هواشناسي جزو مواردي است كته همتواره متورد
توجه عموم مردم و اقشار مختلف جامعه قرار دارد .وي افزود :حادثه هاي پيش آمده هربار ملموستر از حتوادث تلتخ مشتابه
بوده كه جايگاه و اهميت هواشناسي را به جامعه گوشزد ميكند .در حالي كه مردم جوامتع توستعه يافتته ،برنامته روزمتره و
فعاليت روزانه خود را با پيشبينيهاي هواشناسي هماهنگ ميكنند و تطابق ميدهند ،اما بعضاً در جامعه اين ضرورت را جدي
نگرفته و موجب حادث شدن خسارت هاي جبران ناپذيري مي گردد ،حال با توجه به پيشرفتهاي علمي و فناوري كه در ايتن
حوزه وجود دارد و نظر به شرايط و تغييرات اقليمي بوجود آمده و عوامل ديگر باعث شده كه هواشناسي كانون توجته عمتوم
مردم قرار گيرد.وي با توجه به عملکرد هواشناسي آذربايجان غربي در بحث صدور و اطتالع رستاني پتيشبينتي ،اطالعيته و
اخطاريه ضمن مطلوب دانستن اقدامات سريع در اين زمينه بيان نمود :حوادث حاصله موجب تلخ شدن كام مردم متي گتردد،
اما درهايي از تجربه را نيز به روي مردم و مسئوالن ميگشايد .اين حوادث ضمن آن كه به مردم لزوم اهميت به پيشبينيهاي
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هواشناسي را نشان داده ،براي مسئوالن استان و كشور نيز درس هايي با جزئيات بيشتر دارد؛ درسي كه سرفصتل اصتلي آن
لزوم توجه به فرهنگسازي در ميان آحاد جامعه براي بهره مندي از ختدمات عامته هواشناستي استت.متديركل هواشناستي
آذربايجان غربي اظهار داشت :با جدي گرفتن و استفاده بهينه از پيشبينيهاي هواشناستي در بستياري از متوارد متيتتوان
تهديدها را به فرصت تبديل كرد.اين مسئول تاكيد كرد :با توجه به شرايط درياچه اروميه ،جهت بته ثمتر رستيدن اهتداف و
عملکرد هاي گذشته نياز مبرم به تکميل ،استاندارد سازي ايستگاه هاي هواشناسي و راه اندازي رادار در اين استان مي باشتد
كه با پيگيري هاي مجدانه در حين سفر مقام محترم رياست جمهور و همچنين پيشتر در هنگام حضور دكترمحمدباقر نوبخت،
معاون رييس جمهوري و رييس سازمان برنامه و بودجه و همچنين محمتد استالمي وزيتر راه وشهرستازي توانستتهايتم بتا
حمايت هاي ويژه معاونت محترم وزير راه و شهرسازي و رئيس سازمان هواشناسي كشور دكتر پرهيزكار و همچنين استتاندار
مردمي استان آذربايجان غربي به نتايج مطلوبي در اين زمينه برستيم تتا در نتيجته بتا فتراهم شتدن شترايط ضتمن ارائته
پيشبينيهاي دقيقتر گامي وسيع تر در احياء درياچه اروميه برداريم.
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امضاء تفاهم نامه همکاری میان ادارات کل هواشناسی و ورزش و جوانان استان آذربایجان غربی

در نشستي با حضور مديركل ورزش و جوانان استان ،دو طرف ضمن برشمردن فعاليت هاي گستترده ،تفتاهم نامته همکتاري
مشترک به امضا رساندند .حبيب عبدلي مديركل هواشناسي در اين نشست ضمن تقدير ويژه از حضور قهرمتان ملتي و بتين
المللي كشتي و مديركل اداره ورزش و جوانان دكتر عبداله چمن گلي اذعتان داشتت «خوشتحاليم كته امتروزه هواشناستي
توانسته تاحدودي جايگاه خود را در تمامي زمينه ها و در جوامع بين المللي و ملي بويژه اجراي مسابقات ورزشي پيتدا كنتد
چرا كه نقش مؤثر پارامترهاي هواشناسي در تمامي فعاليتهاي اجتماعي ت فرهنگي و علي الخصوص در زمينته ورزش ،قبتل و
حين انجام مسابقات ،غيرقابل انکار است .وي در ادامه گفت« :هر ورزشي نيازمند آب و هواي خاص بوده كه وجود فشار هتوا
و عامل ارتفاع و تنوع آب و هوايي حتي در مقياس هاي كوچک تاثير بسزايي در فيزيک بدني و عملکترد ورزشتکاران دارد و
بازيکنان با آشنايي و اشرافيت به پارامترهاي هواشناسي و اطالعات هواشناختي از آن منطقه ،تمرينات استقامتي و تکنيکتي
متناسب با آن شرايط را آموزش ديده و به مرحله اجرا در خواهند آورد كه اينگونه نقش هواشناستي در ورزش مشتخص متي
گردد ».وي خاطر نشان كرد « :هواشناس مي تواند با ارائه اطالعات تخصصي و پيش آگاهي هاي جوي ،ورزشکاران و مربيتان و
مسئولين برگزار كننده و تماشاگران را در انجام بهتر مسابقات و فعاليتهاي ورزشي ياري و لذت پخش نمايند» عبداله چمن
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گلي نيز در ادامه ضمن قدرداني از زحمات شبانه روزي كاركنان هواشناسي نقش هواشناستي را در تمتامي زمينته هتا علتل
خصوص برگزاري مسابقات ورزشي الزم و ضروري دانست و به امضاء تفاهم نامه پرداخت .در اين تفتاهم نامته كته بتا هتدف
گسترش و ترويج امر ورزش و سالمتي در بين خانواده هاي اداره كل هواشناسي استان آذربايجان غربي و ايجاد بستر مناسب
جهت همکاري هاي مشترک در راستاي ارتقاءفرهنگ ورزش در سطح استان امضا شد ،فعاليت هتاي مشتتركي چتون ايجتاد
شرايط الزم به منظور اجراي مشترک برنامه هاي ورزشي درسطح استان و حوزه مديريت هواشناسي استان ،ارائه ختدمات و
تسهيالت در اجراي برنامه هاي ورزشي و اجتماعي طبق وظايف و اختيارات سازماني با هدف ارتقتاء فرهنتگ ورزش در بتين
كاركنان هواشناسي و استفاده مطلوب از علوم هواشناسي در امر ورزش وتوسعه آن ،تقويت حضور و فعاليتت ختانواده هتاي
كاركنان هواشناسي در رويدادهاي ورزشي ،ايجاد بستر مناسب جهت همکاري هاي مشترک در راستاي ارتقاء فرهنگ ورزش
در سطح استان به توافق طرفين رسيد .گفتني است اين تفاهم نامه در  2ماده و  3صتفحه و در دو نستخه تنظتيم گرديتد و
همگي داراي حکم واحد بوده و در تاريخ  6344/34/64ب ه امضاء طرفين رسيد و از تاريخ مذكور به مدت چهار سال قابل اجترا
خواهد بود .
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نقشه پیش بینی فصل زمستان  79کشور و استان
بارش و دما -منبع مرکز ملی اقلیم شناسی کشور

اداره کل هواشناسی آذربایجان غربی

پیش بینی بارندگی زمستان 8979
براساس خروجي مدلهاي بلندمدت از لحاظ بارندگي برابر شکل  56در دي ماه بارندگي استان كمتر از نرمال  ،بهمن ماه نرمتال
و بيش از نرمال و در اسفند ماه كمتر از نرمال پيش بيني مي شود.

دي 44

بهمن 44

اسفند 44

شکل  : 56پيش بيني فصلي بارندگي ( زمستان )44

پیش بینی دمای زمستان :8979
تحلیل پیش بینی دما فصلی :

در فصل زمستان برابر شکل  56به طور ميانگين شاهد افزايش دما بين  6تا  5درجه درجه سلسيوس خواهيم بود .

بهمن 44

دي 44

شکل  : 55پيش بيني فصلي دما در زمستان 44



پيش بيني هاي فصلي هر ماه بروز رساني مي گردد.

اسفند 44

اداره کل هواشناسی آذربایجان غربی



درصد صحت پيش بيني فصلي در حدود  43درصد برآورد مي گردد.

