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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 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 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 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
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شکل : 1موقعيت جغرافيايي منطقه

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 بيشبنه دما در
شهرستان پلدشت با  44درجه باالي صفر گزارش شده است.
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تحلیل سینوپتیکی و آماری پارامترهای جوی استان
فصل زمستان 97
و مقایسه با دوره های مشابه
نقشه ها و نمودارها
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الگوهای جوی غالب حاکم بر استان در سه ماهه زمستان:
براساس خروجي مدلهاي بلندمدت اقليمي ( شکل  ) 2ميزان بارندگي در استان طي سه ماهه فصل زمستان در مقايسه با آمار
بلندمدت مشابه بيشتر از نرمال پيش بيني شده بود كه طبق آمار دريافتي از ايستگاههاي هواشناسي استان طي سه ماهه
فصل زمستان بطور ميانگين ميزان بارش استان حدود  60درصد بيشتر از نرمال گزارش شده است و اين آمار صحت پيش
بيني هاي اقليمي را بخوبي نشان مي دهد

شکل  : 2الگوهاي حاكم بارندگي سه ماه زمستان
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شکل  : 3الگوهاي حاكم دمايي سه ماه پاييز

براساس خروجي مدلهاي اقليمي طي سه ماهه زمستان (شکل  )3دماي هواي استان بطور ميانگين تا  1.5درجه بيشتر از
نرمال پيش بيني شد كه با توجه به آمار ثبت شده سه ماهه زمستان در ايستگاههاي هواشناسي استان ،صحت پيش بيني
دمايي مدلهاي بلندمدت تاييد مي شود.
طي فصل زمستان حدود  20اطالعيه و  3اخطاريه جوي صادر شده است و با توجه به افزايش نسبي دماي هوا طي سه ماهه
زمستان بارش ها باستثناي مناطق سردسير و مرتفع استان غالبا بشکل باران و يا برفابه گزارش شده است .طي سه ماهه
زمستان بيشترين بارش استان از سردشت با  409ميليمتر گزارش شده و در اروميه حدود  133ميليمتر بارش به ثبت رسيده
است.
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يکي از فعال ترين سامانه هاي بارش كه جو استان را تحت تاثير قرار داده و بارش هاي قابل توجهي را بشکل برف و باران در
اغلب نقاط استان سبب شد مربوط به دهه اول بهمن ماه است .و همانطوريکه در نقشه سطح  300هکتوپاسکال ( شکل ) 4
مشاهده مي شود ،هسته جت استريم كامال بر روي شمال غرب كشور قرار گرفته و با انتقال مناسب رطوبت از روي درياي
سرخ و مديترانه به منطقه و همچنين تقويت كم فشارهاي جبهه اي بر روي درياي مديترانه ،شرايط را براي صعود هوا و رخداد
بارش هاي قابل توجه در استان فراهم آورده است.

شکل  : 4الگوهاي تراز  300هکتو پاسکال طي زمستان
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 بارندگی استان در سال زراعی  98 -97تا پایان زمستان : 97
جدول  : 1جدول بارندگي سال زراعي (ميليمتر ) و مقايسه با سال قبل و دوره بلند مدت مشابه

بارندگي سال زراعي تا پايان زمستان  ( 97م  .م )
سال زراعي

سال زراعي

سال زراعي

نام ايستگاه

98 - 97

97- 96

بلند مدت

اروميه

327.6

164.2

186.5

اشنويه

402

279.8

294.6

ماكو

154.2

145.6

117.8

پلدشت

158.3

118.1

128.5

خوي

199.2

148.1

126.3

چالدران

164.4

151.8

142.7

چايپاره

182.6

147.1

129.1

سلماس

183.1

138.7

111.4

مهاباد

378.8

239.3

275.3

پيرانشهر

831.3

478.5

489.8

مياندوآب

243.2

200.4

181

نقده

337.8

195.4

219.2

بوكان

353.2

238.8

254.1

سردشت

979.3

605.3

641.6

تکاب

243

189.5

189.8

شاهيندژ

292

244.4

212

متوسط

339.4

230.3

231.2

اداره کل هواشناسی آذربایجان غربی

 تحلیل بارندگی سال زراعی :

نمودار  : 1نمودار بارندگي سال زراعي استان آذربايجان غربي

در سال زراعي جاري تا پايان زمستان  1397برابر جدول  1و نمودار  1متوسط بارندگي استان  339.4ميلي متر بوده  ،آمکار
دراز مدت  231.2ميلي متر و سال گذشته  230.3ميلي متر گزارش شده بود.كه به ترتيب  108.2و  109.1ميليمتر نسکبت بکه
دراز مدت و گذشته افزايش نشان مي دهد.

اداره کل هواشناسی آذربایجان غربی

 بارندگی فصل زمستان 98-97
جدول  :2جدول بارندگي فصل زمستان (ميليمتر ) و مقايسه با سال قبل و دوره بلند مدت مشابه

بارندگي فصل زمستان ( م  .م )
نام ايستگاه

زمستان 97

زمستان 96

بلند مدت

اروميه

148.1

45.7

85.8

اشنويه

275.3

200.4

170.2

ماكو

80.4

73.1

52

پلدشت

65.5

57.8

54.9

خوي

103.6

85.6

57.2

چالدران

75.2

79.1

65.5

چايپاره

87.3

90.4

62.1

سلماس

85.7

83.8

48.5

مهاباد

208.5

201.3

153

پيرانشهر

435.5

366.9

283.6

مياندوآب

118.5

132.7

95.4

نقده

180.5

152.7

118.8

بوكان

168.1

159.6

129.7

سردشت

553.2

493.9

377.8

تکاب

92.2

134.7

98.7

شاهيندژ

131.4

167.9

102.4

متوسط

175.6

157.9

122.2

اداره کل هواشناسی آذربایجان غربی

تحلیل بارندگی سال زراعی :
در فصل زمستان  1397برابر جدول  2و نمودار  2متوسط بارندگي استان  175.6ميلي متر بکوده  ،آمکار دراز مکدت 122.2
ميلي متر و سال گذشته  157.9ميلي متر گزارش شده بود.كه به ترتيب  53.4و  17.7ميليمتر نسبت به دراز مدت و گذشکته
افزايش نشان مي دهد.

نمودار  : 2نمودار بارندگي فصل زمستان استان آذربايجان غربي

اداره کل هواشناسی آذربایجان غربی

 پهنه بندی بارش فصل زمستان  1397استان آذربایجان غربی:
در شکل  5پهنه بندي بارش استان در زمستان  1397انجام شده است كه نواحي جنوب غکرب اسکتان بيشکترين بکارش را
داشته اند.

شکل : 5پهنه بندي بارش فصل زمستان  1397استان آذربايجان غربي

اداره کل هواشناسی آذربایجان غربی

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

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

سال زراعي

سال زراعي

سال زراعي

98- 97

97- 96

بلند مدت

اروميه

6

6

4.4

اشنويه

6

6.9

5.1

ماكو

5.4

6.5

3.2

پلدشت

8.2

8.1

5.9

خوي

7.3

7.7

5.2

چالدران

2.4

3.8

1.6

چايپاره

7.6

8.9

5.6

سلماس

5.6

6.1

4.3

مهاباد

7.6

8.5

6.4

پيرا نشهر

7.6

8.3

5.7

مياندوآب

4

5.7

1.3

نقده

7.3

7.6

6

بوكان

7.5

8.3

6.3

سردشت

7.4

9

6.6

تکاب

3.6

5.3

2.9

شاهيندژ

8.4

9

7.1

متوسط

6.4

7.2

4.9

اداره کل هواشناسی آذربایجان غربی

 تحلیل متوسط دما در سال زراعی  98-97تا پایان فصل زمستان :
در سال زراعي جاري برابر نمودار 3متوسط دماي سال زراعي جاري استان  6.4درجه سلسيوس بوده است  ،آمار دراز مکدت
 4.9و سال گذشته  7.2درجه سلسيوس گزارش شده بود.كه نسبت بکه آمکار دراز مکدت  1.5و سکال گذشکته  0.8درجکه
سلسيوس كاهش نشان مي دهد.

نمودار  : 3نمودار متوسط دماي سال زراعي  98 -97تا پايان زمستان  97و مقايسه با سال زراعي گذشته و دوره بلند مدت مشابه

اداره کل هواشناسی آذربایجان غربی

 متوسط دما در فصل زمستان : 1397
جدول  : 4جدول متوسط دماي فصل زمستان  97و مقايسه با زمستان گذشته و دوره بلند مدت مشابه

متوسط دماي فصل زمستان ( ) oC
نام ايستگاه

زمستان

زمستان

زمستان

1397

1396

بلند مدت

اروميه

2.3

4.6

0.3

اشنويه

2.2

5.1

1.6

ماكو

1.5

4.6

-1

پلدشت

4.4

5.8

2.3

خوي

3.7

5.7

1.2

چالدران

-2.5

1.2

-2.5

چايپاره

3.9

5.9

1.2

سلماس

1.6

3.8

0.5

مهاباد

3.8

6.2

2.4

پيرا نشهر

4

6.3

2.8

مياندوآب

4

6.3

2.8

نقده

3.3

5.1

2.4

بوكان

3.8

5.9

2.4

سردشت

3.1

6

2.3

تکاب

-0.8

3

-1.2

شاهيندژ

4.6

6.6

3.3

متوسط

2.7

5.1

1.3

اداره کل هواشناسی آذربایجان غربی

 تحلیل متوسط دما در فصل زمستان:
در سال زراعي جاري برابرجدول  4و نمودار 4متوسط دماي فصل زمستان استان  2.7درجه سلسيوس بوده است ،آمکار دراز
مدت  1.3و سال گذشته  5.1درجه سلسيوس گزارش شده بود.كه نسبت به آمار دراز مدت  1.4درجه سلسيوس افکزايش و
سال گذشته  2.4درجه سلسيوس كاهش نشان مي دهد.

نمودار  : 4نمودار متوسط دماي فصل زمستان  97و مقايسه با زمستان گذشته و دوره بلند مدت مشابه

اداره کل هواشناسی آذربایجان غربی

 پهنه بندی دمای فصل زمستان استان آذربایجان غربی :
پهنه بندي دماي استان آذربايجان غربي در زمستان  1397در شکل  6آورده شده است كه منکاطق جنکوبي و تکا حکدودي
شمال شرق استان بيشترين دماها را داشته اند.

شکل  : 6نقشه همدماي زمستان  97استان آذربايجان غربي

اداره کل هواشناسی آذربایجان غربی

 مجموع ساعات آفتابی فصل زمستان:
جدول  : 5مجموع ساعات آفتابي فصل زمستان  97و مقايسه آن با زمستان گذشته و زمستان دراز مدت

نام ايستگاه

مجموع ساعات آفتابي فصل زمستان(ساعت)
زمستان 97

زمستان 96

بلند مدت

اروميه

522.2

494.5

491.3

اشنويه

525.6

441.3

461.8

ماکو

457.5

466.7

449

پلدشت

437.6

418.8

349.3

خوی

457.7

405.5

411.8

چالدران

520.3

496.7

480.1

چايپاره

473.1

433.8

442.5

سلماس

492.5

499

494.2

مهاباد

501.2

470.9

471.4

پيرانشهر

481.4

447.8

481.4

مياندوآب

479.9

478.8

439.3

نقده

551.7

491

486.4

بوکان

505.8

460.7

466.5

سردشت

439.8

437.4

475.1

تکاب

510.2

547

497.5

شاهيندژ

472.3

454.1

456.2

متوسط

489.3

465.3

459.6

اداره کل هواشناسی آذربایجان غربی

تحلیل مجموع ساعات آفتابی فصل زمستان :
در فصل زمستان سالجاري برابر جدول  5و نمودار  5مجموع ساعات آفتابي استان  489.3ساعت بوده است .مجموع سکاعت
آفتاب سال گذشته  465.3و دراز مدت  459.6گزارش شده است كه به ترتيب نسبت به سکال گذشکته و دراز مکدت  24و
 29.7ساعت افزايش نشان مي دهد.

نمودار  : 5مجموع ساعات آفتابي فصل زمستان  97و مقايسه با زمستان سال گذشته و دوره آماري مشابه

اداره کل هواشناسی آذربایجان غربی

 متوسط رطوبت نسبی زمستان :97
جدول  :6متوسط رطوبت نسبي فصل زمستان و مقايسه آن با زمستان گذشته و زمستان دراز مدت

نام ايستگاه

متوسط رطوبت نسبي فصل زمستان ( درصد )
زمستان 97

زمستان 96

بلند مدت

اروميه

68

61

69

اشنويه

67

67

66

ماكو

78

79

84

پلدشت

79

60

65

خوي

64

67

69

چالدران

68

71

67

چايپاره

65

61

68

سلماس

70

70

70

مهاباد

62

59

67

پيرانشهر

72

67

69

مياندوآب

67

62

66

نقده

68

63

67

بوكان

70

62

64

سردشت

73

64

67

تکاب

73

64

69

شاهيندژ

64

63

66

متوسط

69

65.0

68

اداره کل هواشناسی آذربایجان غربی

 تحلیل رطوبت نسبی زمستان
متوسط رطوبت نسبي استان در فصل زمستان برابر جدول  6و نمودار 6به مقدار  % 69بود و در سال گذشکته  % 65و بلنکد
مدت  % 68گزارش شده است .نسبت به سال گذشته  % 4افزايش و نسبت به بلند مدت  %1افزايش نشان مي دهد.

نمودار  :6متوسط رطوبت نسبي فصل زمستان  97و مقايسه با زمستان سال گذشته و دوره آماري مشابه

اداره کل هواشناسی آذربایجان غربی

 گلباد
گلباد فصل زمستان ارومیه

شکل  : 7گلباد زمستان  97ايستگاه اروميه

تحلیل گلباد فصل زمستان
در فصل پاييز سالجاري برابر شکل  7فراواني جهت وزش باد در اروميه غربي بوده و شديد ترين وزش باد از سمت جنوب
غرب گزارش شده است.

اداره کل هواشناسی آذربایجان غربی

گلباد فصل زمستان پیرانشهر

شکل  : 8گلباد زمستان  97ايستگاه پيرانشهر

تحلیل گلباد فصل زمستان
در فصل پاييز سالجاري برابر شکل  8فراواني 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 زمستان تکاب:

شکل  : 9گلباد زمستان  97ايستگاه تکاب

تحلیل گلباد فصل زمستان
در فصل پاييز سالجاري برابر شکل  9فراواني جهت وزش باد در تکاب و نيز شديدترين باد از جنوب و جنوب شرقي گزارش
شده است.

اداره کل هواشناسی آذربایجان غربی

گلباد فصل زمستان خوی:

شکل  : 10گلباد زمستان  97ايستگاه خوي

تحلیل گلباد فصل زمستان:
در فصل زمستان سالجاري برابر شکل  10فراواني جهت وزش باد در خوي جنوب غربي و غربي بوده و شديدترين باد
جنوب غربي گزارش شده است.

اداره کل هواشناسی آذربایجان غربی

گلباد فصل زمستان سردشت :

شکل  : 11گلباد پاييز  97ايستگاه سردشت

تحلیل گلباد فصل زمستان:
در فصل زمستان سالجاري برابر شکل  11فراواني جهت وزش باد در سردشت جنوب و جنوب غربي بوده و شديدترين باد
جنوبي گزارش شده است.

اداره کل هواشناسی آذربایجان غربی

گلباد فصل زمستان سلماس :

شکل  : 12گلباد زمستان  97ايستگاه سلماس

تحلیل گلباد فصل زمستان
در فصل زمستان سالجاري برابر شکل  12فراواني جهت وزش باد در سلماس متغير بوده و شديدترين باد جنوب گزارش شده
است.

اداره کل هواشناسی آذربایجان غربی

گلباد فصل پاییز ماکو (بازرگان ) :

شکل  : 13گلباد زمستان  97ايستگاه ماكو

تحلیل گلباد فصل زمستان:
در فصل زمستان سالجاري برابر شکل  13فراواني جهت وزش باد در ماكو جنوب شرقي و شمالي بوده و شديدترين باد
شمالي گزارش شده است.

اداره کل هواشناسی آذربایجان غربی

گلباد فصل زمستان مهاباد :

شکل  : 14گلباد زمستان  97ايستگاه مهاباد

تحلیل گلباد فصل زمستان:
در فصل زمستان سالجاري برابر شکل  14فراواني جهت وزش باد در مهاباد جنوب غربي 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 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 .

اداره کل هواشناسی آذربایجان غربی

گزارش وضعیت خشکسالی
پهنه بندی خشکسالی بر اساس شاخص  SPEIدوره یکساله تا پایان اسفند : 1397

بر اساس شاخص  SPEIو شکل  15در دوره يک ساله تا پايان اسفند  %62 ، 1397مساحت استان در حد نرمال و %5
مساحت استان تحت تاثير خشکسالي و  %33مساحت استان تحت تاثير ترسالي مي باشد.

شکل  :15شاخص  SPEIطي دوره يکساله تا پايان اسفند 1397

اداره کل هواشناسی آذربایجان غربی

جدول  : 7در صد مساحت استان تحت تاثير خشکسالي بر اساس شاخص  SPEIدر دوره  1ساله

اداره کل هواشناسی آذربایجان غربی

تحلیل ها

اداره کل هواشناسی آذربایجان غربی

تحلیل وضعیت جوی زمستان 1397بر روی محصوالت کشاورزی
اداره تحقیقات هواشناسی کشاورزی نازلو ارومیه
تحلیل شرایط جوی دی ماه:

ميانگين دماي دي  97برابر با  0.7درجه سلسيوس ،سال گذشته

 04.6درجه سلسيوس و بلند مدت آن  -0.2درجه

سلسيوس مي باشد كه نسبت به دماي دي ماه سال گذشته 3.9درجه سلسيوس كاهش و نسبت به دوره آماري  0.9درجه
سلسيوس افزايش داشته است .ميانگين بيشينه دماي دي ماه  97برابر با  04.6درجه سلسيوس  ،سال گذشته  09.6درجه
سلسيوس و دوره آماري  9.3درجه سلسيوس بوده كه نسبت به سال گذشته  5درجه سلسيوس و نسبت به بلند مدت نيز
 04.7درجه سلسيوس كاهش داشته است  .ميانگين كمينه دماي دي  97برابر  -3.2درجه سلسيوس سال گذشته  -0.4و
دوره آماري  -07.6درجه سلسيوس بوده كه نسبت به سال گذشته  2.8درجه سلسيوس كاهش و نسبت به بلند مدت 4.4
درجه سلسيوس افزايش داشته است .حداكثر مطلق دماي دي ، 97برابر با  10.4درجه سلسيوس در تاريخ  97/10/06و حداقل
مطلق سال  97برابر با  -10درجه سلسيوس در تاريخ 97/10/16رخ داده است ( .نمودار )7
:
مجموع بارندگي دي  97برابر با  17.7ميليمتر ،بارندگي دي  96برابر با  11.1ميليمتر و بارندگي دي دوره آماري برابر با 16.7
ميليمتر بوده كه بارندگي دي  97نسبت به سال گذشته و نسبت به دوره آماري افزايش داشته است  .حداكثر بارندگي دي
97رابر با  05.8ميليمتر در  97/10/12رخ داده است( .نمودار )7
ميانگين رطوبت نسبي دي  97برابر با  68درصد ،دي  96برابر با  60درصد و دي دوره آماري برابر با 70درصد بوده كه نسبت
به سال گذشته افزايش و نسبت به دوره آماري كاهش داشته است  .ميانگين حداكثر رطوبت نسبي دي  97برابر با  79درصد
 ،دي  96برابر با  86درصد و دي دوره آماري  95درصد بوده است  .حداكثر مطلق رطوبت نسبي دي  97برابر با  97درصد در
تاريخ  97 /10/16رخ داده است .ميانگين حداقل رطوبت نسبي دي ماه  97برابر با  56درصد بوده است  .حداقل مطلق رطوبت
نسبي دي  97برابر با  32درصد در  97/10/20رخ داده است ( .نمودار )7
:
مجموع ساعت آفتابي دي  97برابر با  162.9ساعت با ميانگين  05.4ساعت در روز  ،دي  96برابر با  167.2ساعت با ميانگين
 05.5ساعت در روز و دي دوره آماري  150.1ساعت با ميانگين  05.0ساعت در روز مي باشد  .مجموع ساعت آفتابي دي 97
نسبت به سال گذشته كاهش و نسبت به دوره آماري افزايش داشته است ( .نمودار )7
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:
حداكثر سرعت باد دي  97برابر با  9متر بر ثانيه در تاريخ  97/10/26از سمت جنوب شرقي  ،دي سال  96برابر با  13متر بر
ثانيه در تاريخ  96/10/03از سمت جنوب غرب رخ داده است .و دي  97نسبت به سال گذشته  4متر بر ثانيه تغيير داشته
است .
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نمودار  : 7نمودار دما ،رطوبت  ،بارندگي و ساعت آفتابي دي ماه
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تحلیل شرایط جوی بهمن ماه :

:
ميانگين دماي بهمن  97برابر با  3درجه سلسيوس  ،بهمن سال گذشته  3/3درجه سلسيوس و ميانگين بلند مدت آن 0/6
درجه سلسيوس مي باشد كه نسبت به دماي بهمن سال گذشته  0/3درجه سلسيوس كاهش ولي نسبت به دوره آماري 2/4
درجه سلسيوس افزايش داشته است .ميانگين بيشينه دماي بهمن  97برابر با  7/7درجه سلسيوس  ،سال گذشته  7/8درجه
سلسيوس و دوره آماري  10/8درجه سلسيوس بوده كه نسبت به سال گذشته  0/1درجه سلسيوس و نسبت به نرمال بلند
مدت  3درجه سلسيوس كاهش داشته است .ميانگين كمينه دماي بهمن  97برابر  -1/7درجه سلسيوس سال گذشته  -1/2و
دوره آماري  -9/4درجه سلسيوس بوده كه نسبت به سال گذشته  0/5درجه سلسيوس كاهش و نسبت به بلند مدت 7/7
درجه سلسيوس افزايش داشته است .حداكثر مطلق دماي بهمن  ، 97برابر با  10/6درجه سلسيوس در تاريخ  97/11/1و
حداقل مطلق سال  97برابر با  -5/8درجه سلسيوس در تاريخ  97/11/07رخ داده است  (.نمودار )8

:
مجموع بارندگي بهمن  97برابر با  59/6ميليمتر  ،بارندگي بهمن  96برابر با  80/9ميليمتر و بارندگي بهمن دوره آماري برابر با
 19ميليمتر بوده كه بارندگي بهمن  97نسبت به سال گذشته كاهش و نسبت به دوره آماري افزايش قابل مالحظه اي داشته
است .حداكثر بارندگي بهمن 97برابر با  31/6ميليمتردر  97/11/08رخ داده است ( .نمودار )8

:
ميانگين رطوبت نسبي بهمن  97برابر با  63درصد  ،بهمن  96برابر با  63درصد و بهمن دوره آماري برابر با  67درصد بوده كه
نسبت به سال گذشته بدون تغيير و نسبت به دوره آماري نرمال كاهش داشته است .ميانگين حداكثر رطوبت نسبي بهمن 97
برابر با  74درصد  ،بهمن  96برابر با  73درصد و بهمن دوره آماري  77درصد بوده است .حداكثر مطلق رطوبت نسبي بهمن
 97برابر با  94درصد در تاريخ 97/10/27رخ داده است .ميانگين حداقل رطوبت نسبي بهمن  97برابر با  52درصد  ،بهمن 96
برابر با  32درصد و بهمن دوره آماري برابر با  55درصد بوده است .حداقل مطلق رطوبت نسبي بهمن  97برابر با  30درصد در
 97/11/30رخ داده است ( .نمودار )8
:
مجموع ساعت آفتابي بهمن  97برابر با  194/2ساعت با ميانگين  6/5ساعت در روز ،بهمن  96برابر با  172/5ساعت با
ميانگين  5/8ساعت در روز و بهمن دوره آماري  160.5ساعت با ميانگين  5.3ساعت در روز مي باشد .مجموع ساعت آفتابي
بهمن  97نسبت به سال گذشته و نسبت به دوره آماري افزايش داشته است ( .نمودار )8
 :حداكثر سرعت باد بهمن  97برابر با  8متر بر ثانيه از سمت شمال غربي در تاريخ  ، 97/11/30بهمن
سال  96برابر با  5متر بر ثانيه در تاريخ  96 /11/23از سمت جنوب شرقي رخ داده است .حداكثر سرعت باد بهمن  97نسبت
به سال گذشته افزايش داشته است.
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نمودار  : 8نمودار دما ،رطوبت  ،بارندگي و ساعت آفتابي بهمن ماه
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تحلیل شرایط جوی اسفند ماه :

:
ميانگين دماي اسفند  97برابر با  5/3درجه سلسيوس  ،اسفند سال گذشته  8/7درجه سلسيوس و بلند مدت آن  4/4درجه
سلسيوس مي باشد كه نسبت به دماي اسفند سال گذشته كاهش و نسبت به دوره آماري افزايش داشته است .ميانگين
بيشينه دماي اسفند  97برابر با  10/2درجه سلسيوس  ،سال گذشته  13/9درجه سلسيوس و دوره آماري  15.2درجه
سلسيوس بوده كه نسبت به سال گذشته كاهش  3/7درجه سلسيوس و نسبت به بلند مدت  5درجه سلسيوس كاهش
داشته است .ميانگين كمينه دماي اسفند  97برابر  0/4درجه سلسيوس سال گذشته  3/4و دوره آماري  -5/3درجه
سلسيوس بوده كه نسبت به سال گذشته  3درجه سلسيوس كاهش و نسبت به بلند مدت  4.9درجه سلسيوس افزايش
داشته است  .حداكثر مطلق دماي اسفند ، 97برابر با  15درجه سلسيوس در تاريخ  ، 97/12/21و حداقل مطلق سال  97برابر
با  -3/4درجه سلسيوس در تاريخ  ، 97/12/1رخ داده است .

( نمودار

)9

:
مجموع بارندگي اسفند  97برابر با  54ميليمتر  ،اسفند  96برابر با  29/1ميليمتر و اسفند دوره آماري برابر با  33/9ميليمتر
بوده كه بارندگي اسفند  97نسبت به سال گذشته و نسبت به دوره آماري افزايش قابل مالحظه اي داشته است  .حداكثر

بارندگي اسفند 97برابر با  24ميليمتر در  ، 97/12/23رخ داده است .

( نمودار

)9

:
ميانگين رطوبت نسبي اسفند  97برابر با  57درصد  ،اسفند  96برابر با  57درصد و اسفند دوره آماري برابر با  62درصد بوده
كه نسبت به سال گذشته تغيير نکرده و نسبت به دوره آماري كاهش داشته است  .ميانگين حداكثر رطوبت نسبي اسفند 97
برابر با  70درصد  ،اسفند  96برابر با  69درصد و اسفند دوره آماري  76درصد بوده است  .حداكثر مطلق رطوبت نسبي
اسفند  97برابر با  93درصد در تاريخ  97 /12/27رخ داده است .ميانگين حداقل رطوبت نسبي اسفند  97برابر با  44درصد ،
ميانگين حداقل رطوبت نسبي اسفند  96برابر با  45درصد و اسفند دوره آماري برابر با  48درصد بوده است  .حداقل مطلق
رطوبت نسبي آذر  97برابر با  26درصد در  ، 97/12/20رخ داده است.

( نمودار

)9

:
مجموع ساعت آفتابي اسفند  97برابر با  197/8ساعت با ميانگين  6/8ساعت در روز  ،اسفند  96برابر با  169/6ساعت با
ميانگين  5/8ساعت در روز و اسفند دوره آماري  189.0ساعت با ميانگين  06.4ساعت در روز مي باشد .مجموع ساعت آفتابي
اسفند  97نسبت به سال گذشته و نسبت به

دوره آماري افزايش داشته است (.نمودار

)9

:
حداكثر سرعت باد اسفند  97برابر با  10متر بر ثانيه از سمت جنوب غربيدر تاريخ  ، 97/12/09اسفند سال  96برابر با  14متر
بر ثانيه از سمت جنوب غربي در تاريخ  96/12/18رخ داده است .حداكثر سرعت باد در اسفند  97نسبت به سال گذشته
كاهش داشته است.
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نمودار  : 9نمودار دما ،رطوبت  ،بارندگي و ساعت آفتابي اسفند ماه

تحلیل مراحل فنولوژی محصول سیب رقم گلدن دلیشیز و شلیل رد گلد در سه ماهه زمستان 97

در طول سه ماهه فصل زمستان محصول مورد مطالعه در مرحله استراحت و خواب زمستاني بوده است .در طول اين فصل يخ
آب زمستانه و مبارزه با موشهاي مضر كشاورزي انجام گرفته است .در اواخر اسفند ماه پس از گاورو شدن كف باغ شخم كف
باغ انجام وهرس درختان از  25اسفند شروع شده است .پيش بيني مي شود با توجه به افزايش ميانگين دما در فصل
زمستان  ،ظهور پديده هاي رشدي گياه زودتر اتفاق خواهد افتاد.
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محصول دوم مورد مطالعه شلیل رقم رد گلد

اين محصول نيز در طول ماههاي دي و بهمن و نيز تا  21اسفند  97در مرحله خواب زمستانه بوده است .از  21تا  22اسفند
مرحله تورم جوانه به ثبت رسيده و در تاريخ  27اسفند مرحله شکفتن گل به ثبت رسيده است .يخ آب زمستانه و شخم كف
باغ از جمله عمليات زراعي در طول اين فصل از سال بوده است.
با توجه به داده هاي هواشناختي مورد اشاره و افزايش ميانگين دما در فصل زمستان مرحله تورم جوانه گل و نيز ظهور
گلدهي محصول در منطقه زود تر اتفاق افتاده است.
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تحلیل وضعیت جوی زمستان  1397بر روی محصوالت کشاورزی
اداره تحقیقات هواشناسی کشاورزی میاندواب
تحلیل شرایط جوی دی ماه:

دما :
ميانگين دما در اين ماه  02/1درجه سلسيوس بوده كه نسبت به سال گذشته (05/5درجه سلسيوس) به ميزان  03/4درجه
سلسيوس كاهش داشته ونسبت به دوره آماري ( -03/0درجه سلسيوس )به ميزان  05/1درجه سلسيوس افزايش يافته است
ميانگين ماكزيمم دما با  06/8درجه سلسيوس نسبت به سال گذشته ( 11/3درجه سلسيوس)  04/5درجه سلسيوس كاهش
ونسبت به دوره آماري ( 05/5درجه سلسيوس) 01/3درجه سلسيوس افزايش داشته و ميانگين حد اقل اين ماه  -02/6درجه
سلسيوس نسبت به سال گذشته ( -00/2درجه سلسيوس) به ميزان  02/4سلسيوس كاهش ونسبت به دوره آماري (-05/0
درجه سلسيوس)  02/4درجه سلسيوس افزايش يافته و حد اكثر مطلق دما در اين ماه  12/4درجه سلسيوس نسبت به سال
گذشته ( 17/2درجه سلسيوس) به ميزان  04/8درجه سلسيوس كاهش ونسبت به دوره آماري ( 18/5درجه سلسيوس)06/1
درجه سلسيوس كاهش يافته است وحد اقل مطلق  -11/1درجه سلسيوس نسبت به سال گذشته ( -05/6درجه سلسيوس)به
ميزان  05/5درجه سلسيوس كاهش و نسبت به دوره آماري (  -27/0درجه سلسيوس)  15/9درجه سلسيوس افزايش يافته
است( .نمودار )10

بارندگی:
بارندگي در اين ماه  25/8ميليمتر بوده كه نسبت به سال گذشته ( 18/2ميليمتر) به ميزان  07/6ميليمتر افزايش و نسبت به
دوره آماري ( 27/5ميليمتر ) به ميزان  01/7ميليمتر كاهش يافته است( .نمودار )10

رطوبت نسبی:
ميانگين رطوبت نسبي در اين ماه  69درصد بوده كه نسبت به سال گذشته ( 59درصد) به ميزان  10درصد افزايش ونسبت به
دوره آماري ( 73درصد) به ميزان  4درصد كاهش يافته است( .نمودار )10

ساعت آفتابی:
مجموع ساعت آفتابي در اين ماه  141/4ساعت ودهم آن بوده كه نسبت به سال گذشته ( 153/2ساعت ودهم آن) به ميزان
 11/8ساعت ودهم آن كاهش يافته و نسبت به دوره آماري ( 126/5ساعت ودهم آن ) به ميزان  14/9ساعت ودهم آن افزايش
يافته است( .نمودار )10
شديد ترين باد :در اين ماه  16متر بر ثانيه از سمت جنوب غربي بوده است.
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نمودار  : 10نمودار ماهانه دي مياندواب

تحلیل شرایط جوی بهمن ماه :
دما :
ميانگين دما در اين ماه  04/2درجه سلسيوس بوده كه نسبت به سال گذشته ( 04/0درجه سلسيوس) به ميزان  0/2درجه
سلسيوس افزايش داشته ونسبت به دوره آماري ( 00/9درجه سلسيوس )به ميزان  03/3درجه سلسيوس افزايش يافته است
ميانگين ماكزيمم دما با  09/6درجه سلسيوس نسبت به سال گذشته( 09/3درجه سلسيوس) 00/3درجه سلسيوس افزايش
ونسبت به دوره آماري ( 04/3درجه سلسيوس) 05/3درجه سلسيوس افزايش داشته و ميانگين حد اقل اين ماه  -01/3درجه
سلسيوس نسبت به سال گذشته ( -01/2درجه سلسيوس)  00/1درجه سلسيوس كاهش ونسبت به دوره آماري ( -04/5درجه
سلسيوس) 03/2درجه سلسيوس افزايش يافته و حد اكثر مطلق دما در اين ماه  15/5درجه سلسيوس نسبت به سال گذشته
( 17/4درجه سلسيوس) به ميزان  01/9درجه سلسيوس كاهش ونسبت به دوره آماري ( 23/0درجه سلسيوس)  07/5درجه
سلسيوس كاهش يافته است وحد اقل مطلق  -08/0درجه سلسيوس نسبت به سال گذشته ( -11/2درجه سلسيوس)به ميزان
 03/2درجه سلسيوس افزايش و نسبت به دوره آماري ( -26/0درجه سلسيوس)  18/0درجه سلسيوس افزايش يافته است.
(نمودار )11

بارندگی:
بارندگي در اين ماه  64/5ميليمتر بوده كه نسبت به سال گذشته ( 72/6ميليمتر) به ميزان  08/1ميليمتر كاهش يافته و
نسبت به دوره آماري ( 27/9ميليمتر )به ميزان  36/6ميليمتر افزايش يافته است( .نمودار )11
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رطوبت نسبی:

ميانگين رطوبت نسبي در اين ماه  68درصد بوده كه نسبت به سال گذشته ( 65درصد) به ميزان  3درصد افزايش ونسبت به
دوره آماري ( 73درصد) به ميزان  5درصد كاهش داشته است( .نمودار )11
ساعت آفتابی:

مجموع ساعت آفتابي در اين ماه  167/5ساعت ودهم آن بوده كه نسبت به سال گذشته ( 118/4ساعت ودهم آن) به ميزان
 49/1ساعت ودهم آن افزايش يافته است و نسبت به دوره آماري ( 152/6ساعت ودهم آن) به ميزان  14/9ساعت ودهم آن
افزايش داشته است( .نمودار )11
شدید ترین باد :در اين ماه  13متر بر ثانيه از سمت جنوب غربي بوده است

نمودار -11نمودارماهانه بهمن مياندواب

تحلیل شرایط جوی اسفند ماه :

دما :
ميانگين دما در اين ماه  05/6درجه سلسيوس بوده كه نسبت به سال گذشته ( 09/4درجه سلسيوس) به ميزان  03/8درجه
سلسيوس كاهش داشته ونسبت به دوره آماري ( 04/8درجه سلسيوس )به ميزان  01/2درجه سلسيوس افزايش يافته است
ميانگين ماكزيمم دما با  11/1درجه سلسيوس نسبت به سال گذشته( 14/7درجه سلسيوس)  03/6درجه سلسيوس كاهش
ونسبت به دوره آماري ( 09/2درجه سلسيوس)به ميزان  01/9درجه سلسيوس افزايش يافته است و ميانگين حد اقل اين ماه
 00/2درجه سلسيوس نسبت به سال گذشته ( 04/1درجه سلسيوس)  03/9درجه سلسيوس كاهش ونسبت به دوره آماري
( -08/0درجه سلسيوس)  08/2درجه سلسيوس افزايش يافته و حد اكثر مطلق دما در اين ماه  17/6درجه سلسيوس نسبت
به سال گذشته( 22/2درجه سلسيوس)  04/6كاهش ونسبت به دوره آماري ( 26/4درجه سلسيوس)  8/8درجه سلسيوس
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كاهش يافته است وحد اقل مطلق  -04/2درجه سلسيوس نسبت به سال گذشته ( -00/6درجه سلسيوس)به ميزان 03/6
درجه سلسيوس كاهش و نسبت به دوره آماري ( -19/0درجه سلسيوس)  14/8درجه سلسيوس افزايش يافته است( .نمودار)12

بارندگی:
بارندگي در اين ماه  28/2ميليمتر بوده كه نسبت به سال گذشته ( 48/3ميليمتر)  20/1ميليمتر كاهش ونسبت به دوره
آماري ( 35/1ميليمتر )به ميزان  06/9ميليمتر افزايش يافته است( .نمودار)12
رطوبت نسبی :ميانگين رطوبت نسبي در اين ماه  64درصد بوده كه نسبت به سال گذشته ( 60درصد)  4در صد افزايش
ونسبت به دوره آماري ( 63درصد) به ميزان  1درصد افزايش داشته است( .نمودار)12

ساعت

آفتابی:

مجموع ساعت آفتابي در اين ماه  171/0ساعت ودهم آن بوده كه نسبت به سال گذشته ( 161/8ساعت ودهم آن) به ميزان
 09/2ساعت ودهم آن افزايش يافته است ونسبت به دوره آماري ( 181/1ساعت ودهم آن)به ميزان  10/1ساعت ودهم آن
كاهش داشته است( .نمودار)12
شدید ترین باد :در اين ماه  17متر بر ثانيه از سمت شمال شرقي بوده است

نمودار  -12نمودارماهانه اسفند مياندواب
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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 است محصول مورد
مطالعه مراحله خواب را پشت سر گذاشته و در تاريخ  97/12/24از خواب بيدار شده و اكنون در شکوفه دادن بسر مي برد.
چغندر قند

محصول چغندر قند در اوايل پاييز برداشت شده و براي سال آينده هنوز كشت نشده است.

اداره کل هواشناسی آذربایجان غربی

فعالیتهای تهک در زمستان 97

اداره کل هواشناسی آذربایجان غربی

توسعه هواشناسی کاربردی (تهک)
 -1برگزاری شش جلسه مجرا برای کشاورزان و دهیاران در شهرستان ارومیه :
طي مذاكره به عمل آمده و براساس صورت جلسه با مدير ترويج در خردادماه  97و نامه نگاري هاي بعمل آمده قرار شد.

شکل  : 16هماهنگي برگزاري كالس آموزش براي كشاورزان در  6مركز خدمات شهرستان اروميه
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شکل  : 17برگزاري كالس آموزش براي كشاورزان در مراكز خدمات شهرستان اروميه در زمستان 97

 -2برگزاری  6جلسه برای دانش آموزان در شهرستان ارومیه (تهکیار) :
بر اساس برنامه هاي اجرايي توسعه هواشناسي كاربردي در استان و باهماهنگي مديريت آموزش و پرورش نواحي يک و دو اروميه تعداد  6جلسه
آشنايي دانش آموزان با علوم هواشناسي و تهک در برنامه كاري قرار گرفت كه در بهمن و اسفند به طور كامل عملياتي شد (:شکل) 18

شکل : 18برگزاري كالس آموزشي براي دانش آموزان پسر و دختر شهرستان اروميه در زمستان 97
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-3برگزار منظم و دقیق جلسات دیسکانش :
بر اساس برنامه هاي اجرايي توسعه هواشناسي كاربردي جلسات منظم ديسکاشن بيش از بيست سال است كه با حضور كارشناسان سازمان
جهاد كشاورزي و هواشناسي در روز هاي يکشنبه و چهارشنبه در اداره كل هواشناسي برگزار ميشود  .مصوبات اين جلسات عالوه بر سايت اداره
كل هواشناسي از طريق خدمات كشاورزي به اطالع همه كشاورزان از طرق مختلف مي رسد (.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 زمستان  97اقدامات ذيل به صورت دقيق به انجام رسيده است كه اهم آنها به شرح ذيل مي باشد

(شکل )20

 برگزاري جلسات تهک با موضوع سکرمازدگي محصکوالت
بککاغي در شهرسککتانهاي اسککتان بککا حضککور مککديران
جهادكشککاورزي و نظککام صککنفي و كشککاورزان پيشککرو در
شهرستانها.
 مراجعه دبيران محصوالت به مزارع و مالقکات چهکره بکه
چهره با كاربران نهايي.
 برگزاري دو جلسه دبيران توسعه هواشناسي كکاربردي بکا
حضورمدير كل در اداره كل.
 ارسال منظم ديسکاشن هاي كشاورزي و ارسال مرتب سه
بولتن كشاورزي
 امضاءتقاهم نامه با ورزش و جوانان
 برگزاري جلسه روساء ادارات با حضورمدير كل در اداره كل
در خصوص پيشبرد اهداف تهک.
 افزايش محصول جديد به فعاليت ها
 ثبت نام كاربران در سامانه تهک
 بازديد از استانهاي همجوار
 شركت در نمايشگاه چهل سالگي انقالب
 برگزار تهک يار در مدارس اروميه و شهرستانها
 همکاري و ارتباط با بيمه كشاورزي
 برگزاري كالس براي كارشناسان همديدي (اليه سوم)
شکل  : 20برگزاري كالس آموزشي و جلسات در زمستان 97
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خبرها

اداره کل هواشناسی آذربایجان غربی

امضاء تفاهمنامه همکاری بین هواشناسی و سازمان نظام مهندسی صنفی کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان غربی

فرماندار چالدران طي بازديدي از هواشناسي اين شهرستان ،از نزديک در جريان فعاليت و عملکرد ايکن اداره قکرار
گرفت .محمدزاده" ،فرماندارچالدران" با بازديد از اداره هواشناسي سينوپتيک تکميلي اين شهرستان ،از نزديک بکا
سرپرست و كاركنان اين اداره ديدار و در جريان عملکرد ،مسائل و مشکالت هواشناسي قرار گرفت.در اين ديکدار و
بازديد كه به دعوت سرپرست اداره هواشناسي چالدران صورت گرفت ،فرماندار اين شهرستان از سکاختمان اداري،
ادوات و تجهيزات ايستگاه ،بازديد نموده و گزارشي از فعاليتهاي هواشناسي و نيز كمبودهکا و مشککالت موجکود از
طرف سرپرست اداره ارائه گرديد كه محمدزاده ،فرماندار چالدران ،قول مساعد در جهکت رفکع مشککالت و ارتقکاي
وضعيت هواشناسي شهرستان را داد.ميثم حسن زاده "سرپرست اداره هواشناسي سينوپتيک تکميلي شهرسکتان
چالدران" ضمن ابراز خرسندي و قدرداني از اجابت دعوت آقاي فرماندار براي ديدار و بازديد از اين اداره ،بکر نقکش
هواشناسي در توسعه پايدار جامعه و منطقه تاكيد كرد و گفت " :اميدوارم نگاه مقام عکالي دولکت در چالکدران بکه
هواشناسي و اهميت آن ،نگاهي ويژه باشد و از آقاي فرماندار انتظار داريم مسائل و مشکالت مطرح شکده را مکدنظر
داشته و دستورات الزم را در راستاي رفع كمبودها در حوزه هواشناسي و ارتقاي اين بخش ،صادر نمايند".
برگزاری اولین جلسه شورای اداری هواشناسی استان آذربایجان غربی در سال 97

اداره کل هواشناسی آذربایجان غربی

اولين جلسه شوراي اداري هواشناسي استان آذربايجان غربي در سال جاري به رياسکت حبيکب عبکدلي مکديركل
هواشناسي استان برگزار شد.اولين جلسه شوراي اداري هواشناسي اسکتان در سکال  97در محکل سکالن جلسکات
هواشناسي و با حضور مديركل ،روساي ستادي و شهرستاني و با حضور ميهمانان ويژه از سازمان مکديريت و برنامکه
ريزي برگزار شد.
عبدلي در ابتدا ضمن خيرمقدم به همکاران ،با ابراز رضايت نسبي از عملکرد كلي بخشها تاكيد نمود كه انجام تمامي
امورات و درخواستهاي الزم ،بايد بر اساس برنامه علي الخصوص برنامه عملياتي تنظيم و برحسب فرم هاي استاندارد
سازمان مديريت و برنامه ريزي صورت پذيرد وي همچنين اظهار داشت عليرغم تمامي تنگناهکا كاركنکان صکادقانه
مشغول انجام وظايف و امورات محوله هستند و موفقيتها را نتيجه تالش ،پشکتکار ،همکت و حکس همکدلي تمکامي
همکاران دانسته و ابراز اميدواري كرد كه به منظور تداوم اين موفقيتها در روزهاي باقي مانده از سکال  97بکا برنامکه
ريزي هاي خاص و مدون و حس مسئوليت وافر تک تک كاركنان در انجام امور محوله شاهد پيشکرفت چشکمگير در
سطح منطقه و كشوري باشيم؛ چرا كه موفقيت يک سيستم در گرو كار گروهکي و پرهيکز از هرگونکه حركکت فکرد
محوري در س يستم است.وي همچنين اذعان داشت يکي از اهداف عمده در برنامه كاري عالوه بر شفاف سازي امکور،
كشف خالقيت هاست كه به نوعي مورد اهمال قرار گرفته كه در اين راستا بايد فعال تکر عمکل كنکيم ".عبکدلي در
خاتمه به جايگاه و نقش برجسته كارشناسان هواشناسي همديدي در دنياي امروز اشاره كکرد و خکاطر نشکان كکرد:
" امروزه فعاليت يک كارشناس پايش تنها متکي شدن به خواندن و ارسال يک هوا نبوده و افزايش نگکرش علمکي و
عملي و تفکرات تک تک كاركنان در خصوص جايگاه شغلي و فعاليت در جهت ارتقکاء آن را مکي طلبکد".در ادامکه،
گزارشات فعاليتهاي مختلف فني ،پيش بيني ،اداري ،مالي IT ،از سوي روساي ستادي ارائه گرديد.همچنين هر يک از
روسا و مسئولين شهرستاني بطور جداگانه به بيان نيازها ،مشککالت و پيشکنهادات ادارات پرداختکه و گزارشکي از
فعاليتهاي اداره متبوع خود را ارائه دادند كه در انتهاي جلسه خالصه اي از نيازها و مشکالت هر اداره مکورد بحکث و
تبادل نظر قرار گرفت تا در جهت رفع احتياجات و موانع موجود برنامه ريزي شده و گامهاي الزم برداشکته شکود .در
ادامه از كارشناسان هواشناسي همديدي برتر سه ماه سوم سال 97نيزتقدير گرديد.در پايان مصوب گرديد جلسکه
شوراي اداري همراه با جلسه تهک در نيمه اول اسفندماه سالجاري در شهرستان پيرانشهر بکا حضکور فرمانکداريها،
بخشداريها ،روساي ادارات هواشناسي استان ،جهاد كشاورزي ،محيط زيست ،منابع طبيعي و نماينده هاي مجلس ...
برگزار گردد .گفتني است كکه ايکن جلسکه در روز دوشکنبه  97/10/24تشککيل شکد و از سکاعت  11:00صکبح تکا
ساعت19/00عصر ادامه داشت.

اداره کل هواشناسی آذربایجان غربی

برگزاری دوره آموزشی آمار و کاربرد آن در اقلیم در آذربایجانغربی

دوره آموزشي "آمار و كاربرد آن در اقليم "با هدف آشنايي همکاران با چگکونگي اسکتفاده از آمکار و اطالعکات در
تحقيقات و پروژه هاي هواشناسي و پاسخ به نياز كاربران ،به مدت  5روز در هواشناسکي آذربايجکان غربکي برگکزار
شد.در راستاي تقويم آموزشي اين اداره كل و با هدف آشنايي همکاران با چگونگي اسکتفاده از آمکار و اطالعکات در
تحقيقات و پروژههاي هواشناسي و پاسخ به نياز كاربران ،دوره آموزشي "آمکار و كکاربرد آن در اقلکيم" بکا حضکور
كارشناساني از استان هاي آذربايجان غربي ،آذربايجکان شکرقي و اردبيکل از  22تکا  26ديمکاه  1397در اداره كکل
هواشناسي استان برگزار شد.
برگزاری جلسه آشنایی با سامانه تهک در باالنج ارومیه با دهیاران (الیه چهارم)

تداوم فعاليت هاي سامانه توسعه هواشناسي كاربردي تهک در استان آذربايجان غربي موجب ايجاد ارتباط قکوي بکا
اليه چهارم كه شامل دهياران مي باشدگرديد و كشاورزان باالنج ميزبان توسعه هواشناسي كاربردي شکدند .بنکا بکه
دعوت مركز خدمات جهاد كشاورزي شهرستان اروميه اولين جلسه فصل زمستان با دهياران آن منطقه در روز شنبه
مورخه  28دي  1397در مركز خدمات جهاد كشاورزي باالنج برگزار شد  .در ايکن ديکدار پاشکايي "رئکيس محتکرم
مركزخدمات " ضمن تشکر از استقبال گرم جهت برگزاري اين جلسه ابراز اميدواري كرد وي گفت آنچه مسلم اسکت
اين بوده كه امروز شاهد ثبت نام جمعي ازكشاورزان منطقه باالنج خواهيم بود كه اين امر موجب دريافکت اطالعکات
دقيق و بموقع در راستاي جلوگيري از خسارات جوي خواهيم شد وي افزود اين اطالعات حاوي مطالب ارزشمندي
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در زمينه اطالعات پيش بيني و توصيه هاي هواشناسي بوده كه موجب گرديده در بسط و پيشرفت كارهاي كشاورزي
از آن بهره مند گردند.سپس سليماني"مسئول ايستگاه نازلو و دبير تهک كشاورزي استان " اذعان داشت پروتککل
سرمازدگي و بيشتر امورات بخش كشاورزي نياز مبرم به ارتباط دو سويه بين هواشناسي و كاربران دارد وي افزود به
يقين ،خود شما به نقش موثر و مفيد هواشناسي در كاهش خسارات و افزيش توليد واقف هستيد و اميد است شکاهد
تداوم هم کاريهاي دو جانبه بيش از پيش در اهدافمان باشيم ،در ادامه حامد عباسعلي نژاد "كارشناس ايستگاه نازلو
" در خصوص شرايط اقليمي در استان و مزاياي سامانه خودكار تهک توضيحاتي مبسوطي ارائکه نمودنکد .در پايکان
جلسه نيز مراحل نام نويسي و ثبت كشاورزان در سامانه خودكکار تهکک صکورت پکذيرفت و هريکک از كشکاورزان
نيازهاي و چالشهاي خود در حين ثبت نام مطرح نمودند.

برگزاری کارگاه آموزشی دید افقی در امتداد باند پرواز ( )RVRدر هواشناسی آذربایجان
غربی

برگککزاري كارگککاه آموزشککي ديککد افقککي در امتککداد بانککد پککرواز ( )RVRدر هواشناسککي آذربايجککان غربککي
كارگککاه آموزشککي ديککد افقککي در امتککداد بانککد پککرواز ( )RVRدر هواشناسککي آذربايجککان غربککي برگککزار شککد.
كارگاه آموزشي يکروزه ديد افقي در امتداد باند پرواز با حضور كارشناسان همديدي ،مديريت بحران و برج مراقبکت
فرودگاه شهيد باكري اروميه در هواشناسي اين استان برگزار شد.شركت كنندگان در اين دوره ،با سرفصلهاي :انواع
ديد در هواشناسي ،ديد در امتداد باند فرودگکاه ( )RVRو نحکوه گکزارش آن ،نحکوه گکزارش اسپيسکي ،عوامکل و
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پديده هاي موثر در كاهش ديد افقي و عمودي ،نکات ضروري در مورد ديدباني ديد افقي ،ديد افقي در شکب ،رابطکه
ديد افقي و عمودي با پدي ده هاي جوي و  ...آشنا شدند.كفتني است در حاشيه اين دوره آموزشي ،از برج فرودگاه نيز
بازديد و چالشهاي موجود بين كارشناسان همديددي و برج مراقبت مورد بحث تبادل نظر قکرار گرفکت.الزم بکه ذ
است كه مهندس محمد جعفري علي آبادي "مديرآموزش هواشناسي و علوم جو" آمکوزش ايکن دوره را بکر عهکده
داشته و مهندس كمال پرهيزكار :مدير كل فرودگاههاي استان آذربايجان غربي" از نزديک در جريان اين دوره قکرار
گرفت.
نقش بستن سامانه توسعه هواشناسی کاربردی ( تهک ) بر پیراهن تیم فوتسال آذربایجان غربی در مسابقات ویژه
کارکنان دولت

تيم فوتسال هواشناسي آذربايجانغربي كه سامانه توسعه هواشناسي كاربردي را روي پيراهن بازيکنکان درج كکرده
است ،در اولين رويارويي خود به پيروزي رسيد .روز يک شنبه  30ديماه  ،1397مسکابقات فوتسکال ويکژه كاركنکان
دولت برگزارشد كه تيم هواشناسي در اولين مسابقه خود توانست با برد  3بر  1حريف خکود را از اداره كکل فنکاوري
اطالعات استان شکست داده و خود را براي مسابقات آتي آمده كند.بر اساس اين گکزارش ،پيکراهن بازيکنکان تکيم
فوتسال هواشناسي ،مزين به «سامانه توسعه هواشناسي كکاربردي» كکه بيکانگر يککي ديگکر از رسکالتهاي خطيکر
هواشناسي است.حبيب عبدلي "مديركل هواشناسي آذربايجانغربي" هدف از اين كار را اهميکت و نقکش داده هکا و
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اطالعات هواشناسي در تمامي زمينه ها در زندگي روزمره دانست و اظهار داشت" :بايد روشهايي را به كار ميبرديم
تا اين اطالعات هرچه سريع تر در جامعه به دست كاربران نهايي مي رسکيد تکا بيشکتر بکا سکامانه مردمکي توسکعه
هواشناسي كاربردي آشنا شوند و با شروع مسابقات به اين نتيجه رسکيديم كکه شکايد ايکن دور از مسکابقات ابکزار
مناسبي جهت اطالع رساني در اين زمينه باشد".وي افزود" :يکي از راههاي نسبتا كم هزينه و با قکدرت نفکوذ بکاال،
نقش بستن نام اين سامانه روي پيراهن تيم هواشناسي استان بود و متوجه شديم كه انعکاس پيام تهکک طکي ايکن
اقدام ،خيلي وسيع تر در بين ادارات و حتي كاربران نهايي قرار خواهد گرفت".عبدلي در خاتمه بکا آرزوي پيکروزي
تيم فوتسال هواشناسي اذعان داشت" :اميد است اين اقدام استاني ،انعکاس جکالبي در سکطح كشکوري داشکته و
نشان دهد كه مردم ايران چه قدر نسبت به هواشناسي و اهميت آن در زندگي حساس هستند".
پایان مسابقات آمادگی جسمانی کارکنان دولت آذربایجانغربی گرامیداشت دهه مبارک فجر با موفقیت
کارکنان هواشناسی همراه شد
موفقيت كاركنان هواشناسي در مسابقات آمادگي جسماني كاركنان دولت آذربايجانغربي ويکژه گراميداشکت دهکه
مبار

فجر  .اين دور از مسابقات با حضور  35ورزشککار و  9تکيم از ادارات مختلکف در سکالن  3000نفکري شکهيد

آهندوست برگزار شد .و در گروه بانوان سركار خانم ريحانه بابائي فرد در رده بندي سني خود موفق به كسب مکدال
نقره گرديد .و در گرروه آقايان "اميرعدل عسگرخاني ،عبدالرحمن موسوي ،هومن آبادخواه" موفق به كسب مکدال
قهرماني در بين ادارات استان گرديدند.
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چهلمین سالکرد پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی همزمان با تجلیل از دانش آموزان و کارکنان برتر برگزار شد
همزمان با ايام ا...پيروزي شکوهمند انقالب اسالمي جشن دانش آموزان ممتاز  ،تجليکل از بازنشسکتگان و تقکدير از
كاركنان برتر سال  1397اداره كل هواشناسي استان آذربايجان غربي با حضور خانواده هاي كاركنان برگکزار شکد.به
گزارش روابط عمومي اداره كل هواشناسي ؛ در ايام پاياني سال و همزمان با چهلمکين سکالگرد پيکروزي شککوهمند
انقالب اسالمي از دانش آموزان ممتاز فرزند همکار واجدين جشن تکليف  ،كاركناني كه با سکپري نمکودن  30سکال
خدمت ارزنده و بي ريا به افتخار بازنشستگي نائل آمدند و همچنين پرسنلي كه با ارائکه عملککرد شايسکته و بکروز
خالقيت هاي عملياتي و پشتيباني موفق به كسب رتبه برتر سال  1397شدند و مهمتر مادر دو شهيد گرانقدر اسالم
قدرداني شد .در اين جشن كه با حضور پرشور بيش از 170نفر از خانواده هاي اداره كل هواشناسي برگزار شد عالوه
بر برنامه هاي متنوع هنري و سرگرمي ،تئاتر ،كليپ و سرودهاي ايام پيروزي انقالب با هکدف يکاد آوري و بکازخواني
خاطرات شيرين آن ايام به نمايش درآمد .در بخشي از اين جشن مهندس عبدلي مديركل هواشناسکي اسکتان طکي
سخناني با ستودن موفقيت هاي فرزندان همکار در طي مدارج علمي و اخذ رتبه هاي ممتاز تحصيلي  ،از خکدمات و
تالش شبانه روزي كليه همکاران بويژه بازنشستگان كه نقش قابل توجه اي در تحقق اهداف سازماني داشته اند بکه
صورت ويژه تجليلي نمودند و با تبريک به كاركنان برتر سال  1397كه در آزموني سخت در جمکع كاركنکان سکخت
كوش پرتوان و نمونه اداره كل هواشناسي موفق به كسب اين عنوان شده اند با نمايش عملکرد يکساله اين اداره كل،
از خانواده هواشناسي به جهت حمايت ،پشکتيباني و ايجکاد محکيط آرام بکه كاركنکان شکاغل ،صکميمانه تقکدير و
سپاسگزاري نمودند.
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حضور موثر هواشناسی در آستانه نوروز  98در جلسات ستاد اجرایی خدمات سفر استان در راستای حفاظتت از
جان و مال مردم

حبيب عبدلي با حضور موثر در چهارمين جلسه ستاد اجرايي خدمات سفر استان كه با حضکور سکاير مکديران دسکتگاههاي
اجرايککي و مککديران كميتککه هککاي عضککو ايککن سککتاد برگککزار شککد بککه نقککش مککوثر هواشناسککي اشککاره داشککت.
حضور موثر هواشناسي در آستانه ي نوروز  98در جلسات ستاد اجرايي خدمات سفر استان"تاكيد بکر نقکش هواشناسکي در
انجام رسالت خطير خود يعني حفاظت از جان و مال مردم داشت
سیستم پایش اتوماتیک پارامترهای هواشناسی در اشنویه افتتاح شد

همزمان با دهه مبار

فجر و با حضور معاونت سياسي امنيتي استانداري ،فرمانکدار و كليکه مسکوالن شهرسکتاني،

سيستم پايش اتوماتيک پارامترهاي هواشناسي در اشنويه افتتاح شد .در اين مراسم كه امکروز بکا حضورمصکطفوي
معاونت سياسي امنيتي استانداري ،خضري فرماندار اشنويه و همچنين معاونين فرمانکداري ،شکوراي اسکالمي شکهر
اشنويه و نالوس و كليه مسئوالن شهرستاني ،اعم از شوراي تامين برگزار شد ،سيستم پايش اتوماتيکک پارامترهکاي
هواشناسي در ايستگاه هواشناسي اشنويه افتتاح شد .مديركل هواشناسي استان آذربايجان غربکي در ايکن مراسکم
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گف ت:با افتتاح اين سيستم ،تمامي پارامترهاي هواشناسي به صورت اتوماتيک به اداره كل هواشناسي مركکز اسکتان
ا روميه و سازمان هواشناسي ارسال مي شود .عبدلي با بيان اينکه براي افتتاح اين سامانه "دو ميليارريال" از محکل
اعتبارات استاني هزينه شده است ،اظهار كرد :اين سامانه به صورت هوشمند عمکل كکرده و اطالعکات پارامترهکاي
هواشناسي به صورت آنالين و بر خط خواهد بود.
همزمان با پنجمین روز از دهه مبارک فجر ،ایستگاه هواشناسی خودکار شهرستان خوی افتتاح شد

ايستگاه هواشناسي خودكار خوي ،روز سه شنبه 16بهمکن 97بکا حضکور فرمانکدار شهرسکتان خکوي و جمعکي از
مسوولين محلي افتتاح شد .گفتني ايست اين پروژه به مبلغ" 2ميليارد ريال"راه انکدازي گرديکد .حبيکب عبکدلي
مديركل هواشناسي استان آذربايجان غربي در خصوص عملکرد اين ايستگاه گفت :اين ايستگاه تمکامي پارامترهکاي
هواشناسي از قبيل درجه حرارت ،سمت و سرعت باد ،فشارهوا ،رطوبت نسبي ،ميزان بارنکدگي و  ...را بکه صکورت
لحظه اي ثبت و بصورت هوشمند به مركز سويچينگ سازمان و اداره كل هواشناسي اسکتان مخکابره و ارسکال مکي
گردد .وي همچنين خاطر نشان گرديد اطالعات هواشناسي نقکش عمکده و كکاربردي در برنامکه هکاي تحقيقکاتي و
عملياتي از جمله كشاورزي ،شهرسازي و امنيت پروازي دارند.
همزمان با دهه مبارک فجر ایستگاه خودکار اداره هواشناسی ماکو افتتاح و به بهره برداری رسید
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همزمان با هفتمين روز از دهه مبار

فجر ،ايستگاه خودكار اداره هواشناسي ماكو ،با حضور فرماندار ،امکام جمعکه،

مديركل هواشناسي آذربايجان غربي و آذربايجان شرقي و تعدادي از مسکئولين،افتتاح و بکه بهکره بکرداري رسکيد.
حسين عباسي در آئين افتتاح اين ايستگاه با تبريک چهلمين سالگرد پيروزي شکوهمند انقالب اسالمي از تالش ها
و زحمات مجموعه عوامل اداره كل هواشناسي استان و شهرستان تقدير و تشکر نمود  .فرماندار ماكو  ،با بيان اينککه
داده هاي آماري دقيق مي تواند از بروز بسياري از حوادث و بالياي طبيعي جلوگيري كنکد افکزود :در عصکر حاضکر
اطالعات هواشناسي ارتباط مستقيم با ت وسعه همه جانبه  ،امنيت و كاهش اثرات ناشي از حوادث دارد .حبيب عبدلي
مديركل هواشناسي استان آذربايجان غربي هم در اين مراسم با بيان اينکه براي افتتاح ايکن ايسکتگاه  3ميليکارد از
محل اعتبارات استاني هزينه شده است گفت :سيستم هاي خودكار هواشناسي ،عالوه بر جمع آوري سريع و دقيکق
اطالعات و پارامتر هاي هواشناسي  ،تمامي عناصر اقليمي را در خود ذخيره مي كند وي افزود  :اين اطالعکات نقکش
عمده اي در برنامه هاي تحقيقاتي ايفا كرده و بعنوان داده هاي اوليه در پردازش ها و معادالت مختلف بکار مي روند.
تقدیر فرماندار پیرانشهر از رئیس اداره هواشناسی این شهرستان

فرماندار شهرستان پيرانشهر در راستاي برگزاري مراسمات چهلمين سالگرد پيروزي انقالب اسالمي ،از رئکيس اداره
هواشناسي اين شهرستان تقدير كرد.
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علي ترابي "فرماندار پيرانشهر" از همکاري و تالش عبدالرحمن ابراهيمي "رئيس اداره هواشناسکي پيرانشکهر" در
راستاي اجراي مراسمات بزرگداشت چهلمين سالگرد پيروزي انقالب اسالمي در اين شهرستان به عنوان قاري قرآن
كريم با اهداي لوح ،تقدير كرد.
در اين لوح تقدير آمده است:
" انديشه و تالش خدمتگزاران صديق ايران اسالمي هيچگاه از ياد نخواهد رفت .بدينوسيله بکا اهکداي ايکن لکوح از
تالش و زحمات جنابعالي در راستاي اجراي مراسکمات گراميداشکت چهلمکين سکالگرد پيکروزي انقکالب اسکالمي
شهرستان پيرانشهر ،به عنوان قاري قرآن كريم تقدير بعمل مي آيد.
از درگککاه خداونککد متعککال توفيککق روزافککزون و بهککروزي شککما را در تمککامي عرصککه هککاي زنککدگي خواسککتاريم".
گفتني است ،عبکدالرحمن ابراهيمکي " رئکيس اداره هواشناسکي پيرانشکهر " يککي از قاريکان برجسکته اسکتان
آذربايجانغربي و حافظ كل قرآن كريم مي باشد.
بازدید استاندار آذربایجانغربی و چهره های شاخص از غرفه هواشناسی در نمایشگاه دستاورد های چهل ساله
انقالب اسالمی

اداره کل هواشناسی آذربایجان غربی

استاندار آذربايجانغربي در بازديد از نمايشگاه دستاوردهاي  40ساله انقکالب اسکالمي اسکتان ،در غرفکه اداره كکل
هواشناسکککي حضکککور يافکککت و از نزديکککک در جريکککان فعاليتهکککاي هواشناسکککي قکککرار گرفکککت.
محمدمهدي شهرياري "استاندار آذربايجانغربي" به همراه حسيني "معاون برنامکه ريکزي" ضکمن بازديکد از ايکن
نمايشگاه ،در غرفه اين اين اداره كل حضور يافت و در جريان دستاورد ها و فعاليت هاي مختلف هواشناسي و سامانه
هاي آن قرار گرفت.در اين بازديد كارشناسان اداره كل هواشناسکي ،در رابطکه بکا سيسکتم  " mciسکامانه ثبکت و
گزارشات جوي" سامانه تهک " توسعه هواشناسکي كکاربردي " و سکامانه مکديريت ايسکتگاه هکاي بارانسکنجي،
توضيحات الزم را ارائه دادند كه مورد استقبال گرم استاندار قرار گرفت.در طي اين بازديد ،شهرياري ضمن تاكيد بکر
عملي نمودن سامانه تهک در استان و به ويژه ارتباط با كشاورزان ،خواستار پيگيري موضوع از سوي معکاون برنامکه
ريزي شد .گفتني ايست در زمان برپايي نمايشگاه دستاوردهاي چهل ساله انقالب چهره هاي شاخص ديگري در ايکن
نمايشگاه حضور يافتند و از نزديک در جريان عملکردهاي شاخص اين اداره كل قرار گرفتند.
هواشناسی و نقش آن در گردشگری

صبح روز سه شنبه مورخ  97/11/23استاندار آذربايجان غربي با حضور در مراسم افتتاح دوازدهمين نمايشگاه بکين
المللي گردشگري و صنايع وابسته تهران از غرفه هاي مختلف اين نمايشگاه بکويژه هواشناسکي اسکتان آذربايجکان
غربي بازديد كرد  .براساس اين گزارش محمد مهدي شهرياري بهمراه معاون هماهنگي امور اقتصادي و توسعه منکابع
وهمچنين معاونين سازمان هواشناسي كشور از غرفه اداره كل هواشناسي بازديد كردند و اقدامات انجام يافته براي
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معرفي نقش هواشناسي در صنعت گردشگري استان را خوب ارزيابي كرد .وي در گفتگو بکا مکدير كکل هواشناسکي
استان آذربايجان غربي گفت  :ظرفيت گردشگري استان بسيار باالست و كارهاي خوبي در اين زمينه صورت ميگيرد.
شهرياري اظهار داشت :حضور در چنين نمايشگاههايي در سطح ملي و بين المللي قطعکا" بکراي رشکد گردشکگري
استان تاثير گزار خواهد بود .در ادامه حبيب عبدلي  :ضمن تشکر از حضور استاندار مردمکي آذربايجکان غربکي بکه
ضرورت هواشناسي و نقش آن در جذب گردشگران و رونق صنعت توريسکت تاكيکد نمکود وي همچنکين در زمينکه
چالشها و كمبودها به موردهاي ضرور بيشتر تکيه داشتند و خاطر نشان گرديدند كه سامانه رادار هواشناسي ،توزيع
مناسب ا يستگاههاي خودكار هواشناسي و گذر از ايستگاههاي سنتي به خودكاركمبود ايستگاههاي خودكار و عکدم
تکميل سنسورهاي هواشناسي اتوماتيک و ارتقاء آنهکا در اسکتان و مصکوب شکدن افکزايش تعکداد ايسکتگاههاي
هواشناسي خودكار جاده اي در راستاي اطالع رساني به موقع در شرايط بحراني و در نتيجه احياء درياچه اروميکه در
جهت افزايش توريست نيازمند حمايت ويژه استاندار محترم مي باشيم .چرا كه بنا به فرمايشات اسکتاندار محتکرم
خواسته ها و سياستهاي دولت با منابع آن همسان نبوده و بايستي از توان بخش خصوصي براي پيشبرد اهداف اصلي
دولت استفاده نمائيم  .گفتني است در غرفه آذربايجان غربي حضور پر رنگ معاونين سازماني حاكي از اهميت نقکش
هواشناسي در صنعت توريست بود چراكه شرايط حاكم برهوا،نوع اقليم وتوريسم سه پارامتر مهمي هسکتند كکه بکه
طرق مختلف بايکديگردرارتباط بوده ودرمقياس بين المللي ،ملي و محلي داراي اهميت مي باشند .اطالعات حاصکله
ازشرايط اقليمي جهت برنامه ريزي در خصوص چگونگي گذراندن اوقات فراغت درزمانهاي الزم ،بسيار سودمند مکي
باشد.هرگردشگر عالقمند به دانستن وضعيت آب هواي منطقه موردنظرپيش از مسافرت است و هواشناسي ميتوانکد
اين اطالعات را دراختيار گردشگران و نيزمسئوالن امور گردشگري قراردهد .پيش بيني هاي دراز مدت ايکن امککان
رافراهم مي سازدكه برنامه ريزان صنعت گردشگري بتواننداز چندماه پيش درباره مقدار بارش،دماي هواي و بکاالخره
زيبايي طبيعت و قدرت جذب گردشگربرنامه ريزي نمايند.عمده اطالعات اقليمي مورداسکتفاده در توريسکم شکامل
در جه حرارت هوا ،رطوبت نسبي ،مدت ساعت آفتاب و تابش روزانه وسرعت باد مي باشد .توجه به ساير اطالعاتي از
قبيل وضعيت آلودگي هوا ،ميزان اشعه ماوراء بنفش ،شرايط بيوكليماتولوژي و وضعيت تغييرات جوي نيز در صکنعت
توريسم از اهميت ويژه اي برخوردارمي باشد .لذاجهت مطالعه و وضعيت توريسم برنامه ريزي گذران اوقکات فراغکت
جهت گردشگران در يک منطقه ،توجه به آب و هکوا ،شکرايط بيوكليمکاتولوزي واطالعکات هواشناسکي در نگکرش
سيستمي ودر تركيب با يکديگرمطرح مي باشد .آگاهي از شرايط وضکعيت جکوي و اقليمکي موجکب رونکق بخکش
گردشگري از طريق شبکه هاي مجازي مي گردد.
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اجرای زنده گزارش وضع هوا در سیمای مرکز استان آذربایجان غربی همزمان با مراسم چهلمین سالگرد پیروزی
شکوهمند انقالب اسالمی ایران

همزمان با اولين روز از دهه مبار

فجر ،گزارش وضع هوا به صورت زنده در سيماي مركز اسکتان آذربايجکان غربکي

برگزار شد .حبيب عبدلي مدير كل هواشناسي استان آذربايجان غربي با تبريک چهلمين سالگرد پيروزي شکوهمند
انقالب اسالمي از تالش ها و زحمات مجموعه عوامل اداره كل هواشناسکي اسکتان و مركکز صکدا و سکماي اسکتا در
عملياتي نمودن اين برنامه ،تقدير و تشکر نمود .عبدلي  ،با بيان اينکه داده هاي آمکاري دقيکق مکي توانکد از بکروز
بسياري از حوادث و بالياي طبيعي جلوگيري كند افزود :در عصر حاضر اطالعات هواشناسي ارتباط مستقيم با توسعه
همه جانبه  ،امنيت و كاهش اثرات ناشي از حوادث دارد .و اجراي زنده آن نقطه عطفي ايست در ارائه اطالعات به روز
به مردم و جلوگيري از حواد ث ناخواسته در اين زمينه وي ابراز اميدواري نمود تا در آينکده نزديکک بتکوانيم بخکش
تركي خبري را نيز پر بارتر نماييم.
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جلسه مشترک دبیران تهک کشاورزی و کارشناسان جهاد کشاورزی به منظور هم اندیشی در خصوص راه های محاسبه
دقیق ارزش افزوده

جلسه مشتر

دبيران تهک كشاورزي و كارشناسان جهاد كشاورزي به منظور هکم انديشکي در خصکوص راه هکاي

محاسبه دقيق ارزش افزوده محصوالت طي سال زراعي جديد برگزار شد.در اين جلسه كکه بکا حضکور دبيکر تهکک
كشاورزي ،مدير ترويج و ساير كارشناسان بخش هاي باغباني ،زراعت و .. .جهاد كشاورزي در اروميه تشکيل شد ،به
موضوع نقش و اثر توسعه هواشناسي كاربردي به ويژه در ارزش افزوده محصوالت كشاورزي اشاره گرديد.عباسکعلي
سليماني ضمن اشاره به زحمات شبانه روزي و همکاري في مابين به تهيه اسنادي از مراحل كاشت ،داشت و برداشت
محصوالت تحت مطالعه با استناد به نامه ارسالي از رياست سازمان جهاد كشاورزي كه بيانگر  3تا  %5ارزش افزوده
است ،گفت" :اين عدد رقم كمي نيست و با توجه به مقدار كشت برحسب هکتار براي هر محصول با در نظکر گکرفتن
نقش پارامتر هاي باد در سمپاشي و مقدار ريزش هاي جوي و زمان آن در جلوگيري آبياري مضاعف و هدر رفکت آب
هاي شيرين ،بسيار قابل توجه است".در ادامه عباس علي نژاد "كارشناس ايستگاه تحقيقکات كشکاورزي دانشکگاه
اروميه " براي شفافيت موضوع نقش هواشناسي در ارزش افزوده محصوالت كشاورزي بکه بيکان مثکالي در زمينکه
پارامتر هاي جوي و پيش بيني هوا از قبيل دما ،بارندگي ،باد و ...پرداخت و گفت" :با توجه به وزش باد شديد در 24
ساعت آينده نسبت به عدم سمپاشي باغات و كشتهاي زراعي توجه كافي بعمل آيد .اين توصيه هواشناسي از طکرق
مختلف به اطالع كشاورز مي رسد كه سمپاشي و يا عدم سمپاشي در واحد يک هکتار مزرعه يکا بکاغ ،چقکدر ارزش
ريالي و يا صرفه جويي در هزينه ها خواهد داشت .و يا آبياري و پيش بيني بارندگي و  ....اگر در يکک هکتکار هزينکه
كارگر ،قيمت سم ،اثرات زيست محيطي سر جمع دو ميليون تومان شود با اطالع رساني بموقع و توجکه كشکاورز در
كاهش هزينه توليد در هکتار و در منطقه اي كه  5000هکتار وسعت كشاورزي دارد بيش از ده ميليارد صکرفه جکوي
مي شود كه بايد اين ارزش افزوده را ما به طور دقيق براي همه پارامتر ها محاسبه كنکيم".عبکاس علينکژاد افکزود:
" يکي از اهداف سازمان هواشناسي در اين مورد اين است كه مشخص كنيم زحمات شبانه روزي و همکاري پيوسکته

اداره کل هواشناسی آذربایجان غربی

بين ما چقدر به طور عملي در فعاليت هاي كاشت ،داشت و برداشت محصوالتِ تحت مطالعه كه ما بکراي آنهکا سکند
تهيه مي كنيم ،نقش دارد .سال زراعي قبل نامه رياست سازمان جهاد كشاورزي  3تا  %5ما ارزش افزوده داشتيم آيا
اين عدد كم هست يا زياد؛ و مقدار عددي دقيق آن با توجه به مقدار كشت برحسب هکتار براي هر محصکول چقکدر
بايد باشد .اينها سواالتي بود كه حقيقتاً فکر همکاران ما را در هواشناسي مشغول كرده است .نقش پارامتر هکاي بکاد
در سمپاسي و مقدار ريزش هاي جوي و زمان آن در جلوگيري آبياري مضاعف و هدر داد آب هاي شيرين و ...برايمان
ضروري است".
برگزاری جلسه توسعه هواشناسی کاربردی بخش کشاورزی در جهاد کشاورزی شهرستان اشنویه

جلسه توسعه هواشناسي كاربردي روز يکشنبه مورخه 1397 /12 /5در بخش كشاورزي با حضکور جمکع كثيکري از
كشکککاورزان ،باغکککداران پيشکککرو و كارشناسکککان جهکککاد كشکککاورزي شهرسکککتان اشکککنويه برگکککزار شکککد.
براساس هماهنگي هاي اداره هواشناسي اش نويه با مکديريت جهکاد كشکاورزي ،جلسکه تهکک كشکاورزي در ايکن
شهرستان با حضور رئيس جهاد كشاورزي ،كارشناسان جهاد كشاورزي ،دهياران بخش مركزي ،كارشناسان سکامانه
تهک كشاورزي استان و جمع كثيري از كشاورزان اشنويه ،در محل سالن اجتماعات مديريت جهاد كشکاورزي ايکن
شهرستان برگزار گرديد.در ابتداي اين جلسه ،حسيني "رئيس جهاد كشاورزي" ،ضمن تبريک روز مهندس ،به بيان
استقبال در خصوص اجرايي نمودن سامانه توسعه هواشناسي كاربردي در بخکش كشکاورزي در ايکن شهرسکتان و
اهميت و جايگاه هواشناسي در توسعه و آباداني و تاثير مثبت آن بر كشکاورزي پرداختنکد .در ادامکه محمکد صکالح
راوندي "رئيس اداره هواشناسي شهرستان اشنويه" ضمن تشکر از همکاري صکميمانه مکديريت جهکاد كشکاورزي
شهرستان ضمن معرفي اقليم اين شهرستان به مقايسه هاي آماري ،بارندگي ،دما و ساير پارامترهاي جوي نسبت به
مدت مشابه درسال گذشته و نرمال پرداختند .در ادامه دبيران عباسعلي سليماني و حامد عباسعلي نژاد ،استان نيکز
درخصوص كاربرد داده هاي هواشناسي و استفاده آن به صکورت تخصصکي در بخکش كشکاورزي در جهکت كکاهش
خسارات پديده هاي زيانبار جوي و نيز تاثير اين پارامترها بر افزايش كمي و كيفي محصوالت كشاورزي مطالبي ارائه
نمودند .و ضمن معرفي سامانه تهک كشاورزي ،ثبت نام كشاوران در سامانه را به صورت آنالين انجام دادند.در خاتمه
نيز كارشناسان هواشناسي جهت رفع ابهامات و چالشهاي موجود پاسخگوي سواالت دهياران و كشکاورزان پيشکرو
گرديدند و فرم هاي سطح  2و  3توسط دهياران و كشاورزان تکميل و تسليم كارشناسان تهک گرديد.
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برگزاری جلسه آموزشی و توجیهی تهک ( توسعه هواشناسی کشاورزی) در شهرستان تکاب

جلسه آموزشي و توجيهي تهک ( توسعه هواشناسي كشکاورزي) بکا حضکور ريکيس اداره هواشناسکي و جمعکي از
دهياران بخش مركزي تکاب برگزار شد .جبرئيلي ،رييس هواشناسي تکاب در ايکن جلسکه بکا برشکمردن خکدمات
هواشناسي در حوزه هاي مختلف از جمله كشاوزي به معرفي سايت تهک هواشناسي پرداخت و اذعان داشکت بکه
منظور ارسال توصيه هاي كشاورزي بصورت پيامکي جلساتي بطور منظم طي روزهاي يک شنبه و چهارشنبه برگزار
و ماحصل آن در غالب پيامک ارسال مي گردد  .گفتني ايست در اين جلسه دهياران و كشاورزان با آموزش هاي الزم
در زمينه ثبت نام كشاورزان در حوزه هاي مختلف كشاورزي آشنا شدند.در خاتمه جبرئيلکي از دهيکاران خواسکت
كشاورزان فعال در حوزه هاي مختلف را در سايت تهک ثبت نام نمايند و با فعال نمودن سکامانه پيکامکي اطالعکات
هواشناسي را دريافت نمايند.
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برگزاری جلسه توسعه هواشناسی کاربردی بخش کشاورزی در جهاد کشاورزی شهرستان اشنویه

جلسه توسعه هواشناسي كاربردي روز يکشنبه مورخه 1397 /12 /5در بخش كشاورزي با حضکور جمکع كثيکري از
كشکککاورزان ،باغکککداران پيشکککرو و كارشناسکککان جهکککاد كشکککاورزي شهرسکککتان اشکککنويه برگکککزار شکککد.
براساس هماهنگي هاي اداره هواشناسي اشنويه با مکديريت جهکاد كشکاورزي ،جلسکه تهکک كشکاورزي در ايکن
شهرستان با حضور رئيس جهاد كشاورزي ،كارشناسان جهاد كشاورزي ،دهياران بخش مركزي ،كارشناسان سکامانه
تهک كشاورزي استان و جمع كثيري از كشاورزان اشنويه ،در محل سالن اجتماعات مديريت جهاد كشکاورزي ايکن
شهرستان برگزار گرديد.
در ابتداي اين جلسه ،حسيني "رئيس جهاد كشاورزي" ،ضمن تبريک روز مهندس ،به بيان اسکتقبال در خصکوص
اجرايي نمودن سامانه توسعه هواشناسکي كکاربردي در بخکش كشکاورزي در ايکن شهرسکتان و اهميکت و جايگکاه
هواشناسي در توسعه و آباداني و تاثير مثبت آن بر كشاورزي پرداختند .در ادامه محمد صالح راوندي "رئکيس اداره
هواشناسي شهرستان اشنويه" ضمن تشکر از همکاري صميمانه مديريت جهاد كشاورزي شهرستان ضکمن معرفکي
اقليم اين شهرستان به مقايسه هاي آماري ،بارندگي ،دما و ساير پارامترهاي جوي نسبت به مکدت مشکابه درسکال
گذشته و نرمال پرداختند .در ادامه دبيران عباسعلي سليماني و حامد عباسعلي نژاد ،استان نيز درخصکوص كکاربرد
داده هاي هواشناسي و استفاده آن به صورت تخصصي در بخش كشاورزي در جهت كاهش خسکارات پديکده هکاي
زيانبار جوي و نيز تاثير اين پارامترها بر افزايش كمي و كيفي محصوالت كشاورزي مطکالبي ارائکه نمودنکد .و ضکمن
معرفي سامانه تهک كشاورزي ،ثبت نام كشاوران در سامانه را به صورت آنالين انجام دادند.در خاتمه نيز كارشناسان

اداره کل هواشناسی آذربایجان غربی

هواشناسي جهت رفع ابهامات و چالشهاي موجود پاسخگوي سواالت دهياران و كشاورزان پيشکرو گرديدنکد و فکرم
هاي سطح  2و  3توسط دهياران و كشاورزان تکميل و تسليم كارشناسان تهک گرديد.

برگزاری جلسه آموزشی و فعال سازی الیه چهارم مدیریتی تهک در شهرستان چایپاره

جلسه آموزشي و فعال سازي اليه چهارم مديريتي تهک در شهرستان چايپاره با حضور بخشدار مركزي شهرسکتان
چايپاره و دهياران بخش مركزي در محل سالن كنفرانس بخشداري چايپاره برگزار شد .جلسه آموزشي و فعال سازي
اليه چهارم مديريتي تهک در شهرستان چايپاره با حضور فعال مسئولين برگزار شکد در ابتکداي جلسکه ابراهيمکي
مسئول هواشناسي چايپاره به معرفي تهک واليه هاي هفت گانه آن پرداخت وي ضکمن اشکاره بکه رويککرد جديکد
سازمان هواشنا سي كشور در زمينه اطالعات هواشناسي با استفاده از رويکرد نوين از طريق سامانه تهکک" توسکعه
هواشناسي كاربردي" در بخش هاي مختلف بويژه كشکاورزي ،اذعکان داشکت :كکاربرد صکحيح و بموقکع اطالعکات
هواشناسي در نهايت باعث ايجاد ارزش افزوده قابل توجهي در توليد مي شود و مستندات موجود در اين زمينه مويد
اين ادعا است .وي اظهار داشت اليه چهارم كه ارتباط با دهياران و شوراها مي باشکد توانسکته زمينکه سکاز ارتبکاط
تنگاتنگ في مابين هواشناسي و كاربران نهايي گردد و تا كنون موفق عمل نمايد .ابراهيمي در مورد تهکک (توسکعه
هواشناسي كاربردي) به بيان اينکه در هواشناسي با اقيانوسي از داده ها مواجه هسکتيم پرداخکت و گفکت از سکال
 1393با كاربردي كردن هواشناسي رويکرد هواشناسي تغيير كرد اين يعني ارتباط بي واسطه با كکاربر نهکايي و بکه
عبارتي پل ارتباطي بين محصول هواشناسي با كاربر نهايي پس ما در رويکرد جديد به دنبال اثکر بخشکي هسکتيم و
افزايش كار آيي .در خاتمه اين مسئول از دهياران به عنوان اليه چهارم تهک و داشتن ارتباط مستقيم با كشکاورزان
خواست تا نسبت به ثبت نام و تشويق كاربران كشاورز و ديگر كاربران فعکال در ايکن عرصکه در سکامانه تهکک بکه
آدرسTahak.irimo.irاقدام نمايند تا اطالعات مورد نياز هواشناسي براي محصوالت و در مراحکل مختلکف كشکت
بصورت پيامک و رايگان در اختيار آنان قرار گيرد.
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تقدیر معاون سازمان از هواشناسی استان آذربایجان غربی

معاون فني و شبکه ايستگاه ها سازمان هواشناسي كشور با اهداي لوح تقکدير بکه هواشناسکي اسکتان آذربايجکان
غربي ،از نقش بارز و مشاركت ارزشمند در برگزاري دوازدهمين نمايشگاه بين المللي گردشکگري و صکنايع وابسکته
تهران ،تجليل كرد .در شرايط رقابتي كنوني بايد دست به اقدامات منطقي و متناسکب از جملکه تکدوين اسکتراتژي
صنعت  ،بخصوص صنعت گردشگري در زمينه توسعه هواشناسي كاربردي بزنيم تا در عرصه تحوالت جهاني از حالت
انفعالي بيرون آمده و با رشد مطلوب و توسعه فراگيکر پايکه ريکزي بکراي بيکان نمکودن توانمنکديهاي هواشناسکي
نماييم و با توجه به رسالت اصل ي سازمان هواشناسي كشور و سرلوحه قرار دادن سخنان رياست محترم سکازمان در
خصوص سامانه توسعه هواشناسي كاربردي در بحث توريسم و گردشگري اين اداره كل توانست با حضکور پررنکگ و
استفاده حداكثري از ظرفيت حاصله ،در اين نمايشگاه حضور يابد .در همکين راسکتا معاونکت سکازمان هواشناسکي
كشور با اهداي لوح تقدير به  7تن از فعالين اين اداره كل از عملکرد اين مجموعه در حفاظت از جان و مال مردم ،بکه
ويژه اطالع رساني وضعيت جوي قبل از بحران و شناساندن جاذبه ها و شرايط آب و هوايي تجليل كند.
در بخشي از اين لوح تقدير كه به امضاي ابراهيم ميرزايي "معاون فني و شبکه ايسکتگاه هکا سکازمان هواشناسکي
كشککور رسککيده و بککه فعککالين منجملککه" حبيککب عبککدلي" مککديركل اداره هواشناسککي" ،مرتضککي اميککر عککدل
عسککگرخاني"رئککيس اداره مهندسککي تجهيککزات"،رحمککان ابراهيمککي"رئککيس اداره هواشناسککي سککينوپتيک
پيرانشهر"،رسول جبرئيلي"سرپرست هواشناسي سينوپتيک تکاب"،آنيتا رامي"مسکئول روابکط عمکومي"،اميکر
جعفري" كارشناس مسئول الکترونيکک و تجهيکزات هواشناسکي"،حسکن عيسکي زادگکان" كارشکناس فنکاوري
اطالعات اهدا شده ،آمده است ":اين لوح به پاس نقکش بکارز و مشکاركت ارزشکمندتان در برگکزاري دوازدهمکين
نمايشگاه بين المللي گردشگري و صنايع وابسته تهران با موضوعيت گردشگري به منظور فرهنگ سکازي و افکزايش
آگاهي هاي عمومي در راستاي هواشناسي و توريسم در مورخه 23لغايت  26بهمن ماه  1397تقديم مي گردد".
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برگزاری کالسهای تئوری و عملی هوا و اقلیم در ایستگاه هواشناسی کشاورزی نازلو

در راستاي اهميت م وضوع هواشناسي در مباحث و دروس دانشگاهي با تعامل دو سويه في مابين دانشگاه و ايستگاه
تحقيقات هواشناسي كشاورزي نازلو ،از مورخه  5اسفند  1397طي روز هاي يکشنبه به صورت مداوم به مکدت سکه
ماه آغاز گرديد .گفتنکي اسکت در ايکن كکالس مباحکث تئکوري توسکط دكتکر حجکابي (عضکو هيئکت علمکي)
و همچنين مباحث عملي درسي در اين زمينه توسط كارشناسان هواشناسي ايستگاه (عباسعلي نژاد و سام مهر) بکه
دانشجويان ارائه مي گردد.
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ساخت و راه اندازی مانیتورینگ سیار هواشناسی در جهت خدمات نوروزی
يکي از ماموريتهاي سازماني و ذاتي اداره كل هواشناسي استان آذربايجان غربي اطالع رساني وضعيت آب و هوا و حفاظکت از
جان و مال مردم مي باشد كه خوشبختانه اين ارتباط مردمي بطور مرتب و روزانه بنحو مطلوب بکا همککاري و تعامکل صکدا و
سيماي مركز استان و ساير درگاهها ميسر گرديده  ،همچنين نظر به اينکه اهميت داده هاي هواشناسکي در شکرايط بحرانکي
بيشتر نمود پيدا كرده همزمان با رزمايش ترافيک و خدمات سفرنوروز 98در استان آذربايجانغربي اين اداره كل توانست بکه
صورت خودجوش با ايده خودساخته با اهتمام كامل موفق به ساخت و راه اندازي مانيتورينکگ سکيار هواشناسکي در جهکت
خدمات نوروزي گردد و در مراسم افتتاحيه رزمايش و ترافيک خدمات سفر آذربايجانغربي آنرا به معرض نمايش قکرار دهکد
كه مورد تحسين مسئوالن مربوطه قرار گرفت .
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نقشه پیش بینی فصل زمستان  97کشور و استان
بارش و دما -منبع مرکز ملی اقلیم شناسی کشور
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پیش بینی بارندگی زمستان 1397
براساس خروجي مدلهاي بلندمدت از لحاظ بارندگي برابر شکل  21در دي ماه بارندگي استان كمتر از نرمال  ،بهمن ماه نرمکال
و بيش از نرمال و در اسفند ماه كمتر از نرمال پيش بيني مي شود.

دي 97

بهمن 97

اسفند 97

شکل  : 21پيش بيني فصلي بارندگي ( زمستان )97

پیش بینی دمای زمستان :1397
تحلیل پیش بینی دما فصلی :

در فصل زمستان برابر شکل  21به طور ميانگين شاهد افزايش دما بين  1تا  2درجه درجه سلسيوس خواهيم بود .

بهمن 97

دي 97

شکل  : 22پيش بيني فصلي دما در زمستان 97



پيش بيني هاي فصلي هر ماه بروز رساني مي گردد.



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

اسفند 97

