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مقدمه
هواشناسي و علوم جو شاخه اي از علم فيزيک است و در خصوص فعل و انفعاالت و پديده هاي كره جو ( نيوار ) كه از سطح
دريا شروع و تا ارتفاع حدود هزار كيلومتري از آن ادامه مييابد بحث مي كند .هواشناسي خود داراي رشتههاي مختلف
تخصصي شامل هواشناسي ديناميکي ،هواشناسي دريايي ،هواشناسي جاده اي ،هواشناسي هوانوردي ،هواشناسي ماهواره
اي ،هواشناسي و آب شناسي ،هواشناسي و آلودگي ،هواشناسي كشاورزي و اقليم شناسي ميباشد.
سازمان هواشناسي كشور يک نهاد حاكميتي بوده كه وظيفه آن تهيه آمار و اطالعات و ارائه خدمات به كاربران حقيقي و
حقوقي ،عامه مردم ،بخشهاي خصوصي و تعاوني ،دانشگاهها و مراكز علمي و تحقيقاتي مي باشد و همچنين همکاري در ارائه
مقاالت و پژوهش ها و تحقيقات مرتبط با علم هواشناسي با مراكز علمي مختلف را دارد .
امروزه كاربرد دادهها و اطالعات هواشناسي در بخشهاي اقتصادي و اجتماعي بيش از پيش مورد توجه مسئولين و آحاد
جامعه مي باشد .دانش هواشناسي به عنوان بستر مناسبي در برنامه ريزيهاي علمي و فني ضرورت يافته است و كاربرد اين
علم در زمينههايي نظير ،صنعت توريسم ،كشاورزي ،بهداشت عمومي ،انرژيهاي نو ،شهرسازي ،توسعه پايدار ،ترابري جاده-
اي دريائي و هوايي ،راهسازي ،راهداري ،كاهش آثار بالياي طبيعي و ...كامالً روشن و مشهود ميباشد كه بر اصحاب علم و
معرفت پوشيده نمي باشد .سازمان هواشناسي در راستاي تامين نيازهاي آماري فعاليت مستمر انجام داده و مي دهد و يکي
از اهداف بنيادي خود را ارتقاء سطح كيفي و كمي داده ها و اطالعات هواشناسي در سطح كشور قرار داده است .كارشناسان
پرتالش هواشناسي مستقر در اين ادارات به طور شبانهروزي و ساعت به ساعت اطالعات جوي را قرائت ،ثبت و گزارش مي
نمايند .يکي از نتايج آن فصل نامه حاضر است .اين فصلنامه با تجزيه تحليل و جمع بندي همين اطالعات توسط كارشناسان
اداره تحقيقات هواشناسي كاربردي استان تهيه گرديده از اين شماره با استعانت از الطاف الهي سعي بر آن داريم با ايجاد
تغييرات در محتوي ،كميت و كيفيت اطالعات متنوعي را در دسترس كاربران و خوانندگان محترم قرار دهيم.
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تاریخچه
مطالعه و بررسي جو هميشه مورد نظر دانشمندان ايراني بوده است .از اين رو خيلي از دانشمندان نجوم در اثر خود
بخشي را به مسائل جوي اختصاص دادند .محمد بن زكرياي رازي ،ابن سينا ،حکيم عمر خيام ،ابوريحان بيروني و انوري
شاعر معروف از شخصيتها و دانشمندان ايراني بوده اند كه پيرامون پديده هاي جوي مطالبي را در آثار خود به يادگار
گذاشته اند.
فعاليت هاي منظم هواشناسي اولين بار با اندازه گيري عناصر جوي توسط سفارتخانه هاي انگليس و روس در تهران و
مناطق نفت خيز جنوب كشور شروع شد كه اين اطالعات صرفاً به بايگاني كشورهاي مربوطه منتقل شده و احتماالً در
برنامه هاي تحقيقاتي آنها مورد استفاده ويژه قرار گرفته است .درس هواشناسي در سال  1298در برنامه درسي مدرسه
برزگران منظور شد كه اين درس توسط معلمان فرانسوي تدريس مي شد و در همان محل اولين سکوي هواشناسي
احداث شد كه در آن دماي هوا و رطوبت نسبي وميزان بارندگي اندازه گيري مي گرديد .اين سکو در سال  1308كامل
شد و اكثر عناصر جوي را ديده باني مي كرد .بتدريج در اثر نياز شديد بخشهاي كشاورزي و آبياري ،تعدادي ايستگاه
نيز بر حسب ضرورت در نقاط مختلف كشور تاسيس شد كه مسئوليت آن با بنگاه مستقل آبياري وابسته به وزارت
كشاورزي وقت بود.
بعد از جنگ جهاني دوم نيروهاي متفق ين براي سالمت پرواز هواپيماهاي خود يک واحد كوچک هواشناسي داير كردند
كه نيازهاي هواشناسي هواپيمايي آنها را تامين مي كرد در اين زمان بنگاه مستقل آبياري وزارت كشاورزي ،اقدام به
تربيت يک گروه ديده بان هواشناس نمود كه اين ديده بانان در سال  1327فارغ التحصيل و در ايستگاه هاي هواشناسي
مشغول به كار شدند .هواپيمايي كشوري نيز به علت نياز به اطالعات جوي در فرودگاه هاي اصلي كشور اقدام به تاسيس
ايستگاه هاي هواشناسي كرد .در اثر نياز شديد برنامه ريزان 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 ش د .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 بيشينه دما در
شهرستان پلدشت با  44درجه باالي صفر گزارش شده است.
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تحلیل سینوپتیکی و آماری پارامترهای جوی استان
فصل تابستان 98
و مقایسه با دوره های مشابه
نقشه ها و نمودارها
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الگوهای جوی غالب حاکم بر استان در سه ماهه تابستان:
براساس خروجي مدل هاي اقليمي كه در شکل هاي  2و  3مشاهده مي شود ،طي فصل تابستان در مقايسه با آمار بلندمدت
دوره مشابه ميزان بارندگي در نيمه شمالي استان بيشتر از نرمال ،در مركز استان نرمال و در نيمه جنوبي استان كمتر از نرمال
و از لحاظ دمايي نيز بر اساس خروجي مدل ها ميانگين دماي هواي استان طي فصل تابستان در مقايسه با آمار بلندمدت
مشابه حدود  0.5تا  1.5درجه سلسيوس بيشتر از نرمال پيش بيني شده بود ،كه با توجه به بارش هاي ثبت شده و بارش هاي
گزارش شده از ايستگاه ها پيش بيني بلندمدت با آمار دريافتي از ايستگاههاي هواشناسي مطابقت داشت.

شکل  : 3الگوهاي حاكم بر دماي تابستان 98

شکل  : 2الگوهاي حاكم بر بارش تابستان 98

با تقويت پرارتفاع جنب حاره و الگوهاي تابستاني در منطقه و بنابه اولين اطالعيه صادر شده در فصل تابستان ،نخستين موج
گرمايي در دومين روز از تيرماه جو استان را تحت تاثير قرار داده و با افزايش ارتفاع ژئوپتانسيل تا  590هکتوپاسکال ،سبب
افزايش بين  4تا  6درجه اي دما در استان شد(شکل .)4
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شکل  :4نقشه ورود نخستين موج گرما به استان

طي فصل تابستان حدود  15اطالعيه و  3اخطاريه جوي در مركز پيش بيني استان صادر شده است و غالباً در خصوص بارش
هاي رگباري در نيمه شمالي استان صادر شده است .عبور امواج ناپايدار تراز مياني جو و همراهي آن با زبانه هاي پرفشار در
سطح زمين سبب انتقال رطوبت مناسب از روي درياي سياه به مناطق شمالي استان شده و شرايط را براي رخداد رگبار باران
و رعدو برق در اين مناطق فراهم طي فصل تابستان فراهم مي كند .طي سه ماهه تابستان بيشترين بارش استان از چالدران با
 40ميليمتر گزارش شده كه در برخي نقاط شمالي استان سبب آبگرفتگي و سيالب شد(شکل هاي زير).

شکل :6ورود سامانه بارشي رگباري به مناطق شمالي استان

شکل :5بارش هاي رگباري در مناطق شمالي استان
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همانطور كه در شکل زير نيز مشاهده مي شود .نفوذ زبانه هاي پرفشار طي فصل تابستان به شمال غرب كشورعالوه بر اين كه
شرايط جوي را براي جبهه زايي و ناپايداري هاي جوي بويژه در نيمه شمالي استان فراهم كرد ،با شمالي كردن سوي جريانات
هوا سبب كاهش نسبي دما در سطح استان شده و از شدت گرما تا حدي كاسته شود.

شکل  :7كاهش نسبي دما با نفوذ زبانه پرفشار

12

اداره کل هواشناسی آذربایجان غربی

بارندگی استان در سال زراعی  98 -97تا پایان تابستان 98
بارندگي سال زراعي تا پايان تابستان  ( 98م  .م )
سال زراعي

سال زراعي

سال زراعي

نام ايستگاه

98 - 97

97- 96

بلند مدت

اروميه

530

368.4

327.5

اشنويه

738.7

490

454.4

ماكو

325.1

462.9

310.4

پلدشت

268.1

253.1

248.1

خوي

334.6

418.6

275.6

چالدران

329.9

513.2

423.6

چايپاره

300.6

328.6

312.9

سلماس

299.6

384.9

252.7

مهاباد

566.9

380.9

399

پيرانشهر

1194.7

797.8

691.6

مياندوآب

384

316.2

292.6

نقده

530.4

384.2

333.6

بوكان

491.9

452.2

374.4

سردشت

1317.4

865.5

867.1

تکاب

409.7

325

314.4

شاهيندژ

423.2

401.7

324.7

متوسط

529.2

446.5

378.7

جدول  : 1جدول بارندگي سال زراعي (ميليمتر ) و مقايسه با سال قبل و دوره بلند مدت مشابه

13

اداره کل هواشناسی آذربایجان غربی

تحلیل بارندگی سال زراعی

نمودار  : 1نمودار بارندگي سال زراعي استان آذربايجان غربي

در سال زراعکي جاري تا پايان تابستان  1398برابر جدول  1و نمودار  1متوسط بارندگي استان  529.2ميلي متر بوده  ،آمکار
دراز مدت 378.7ميلي متر و سال گذشته  446.5ميلي متر گزارش شده بود.كه به ترتيب  141.6و  82.8ميليمتر نسکبت بکه
مدت مشابه دراز مدت و سال گذشته افزايش نشان مي دهد.

14

اداره کل هواشناسی آذربایجان غربی

بارندگی فصل تابستان 98

بارندگي فصل تابستان  ( 98م  .م )
نام ايستگاه

تابستان98

تابستان 97

بلند مدت

اروميه

4.5

1.8

12.8

اشنويه

0.4

0

8.5

ماكو

40.4

59

46.7

پلدشت

21.3

18.4

16.3

خوي

13.4

13.2

30.6

چالدران

39.6

129.5

107.2

چايپاره

5.4

9.5

34.7

سلماس

4.6

5.5

23.9

مهاباد

0

0.4

60

پيرانشهر

4.3

0.4

5.2

مياندوآب

0

0

6.4

نقده

0.4

0.2

4.9

بوكان

0

0

8.2

سردشت

2

0

7.2

تکاب

5.5

0.3

10.2

شاهيندژ

0

0.1

11.3

متوسط

8.9

15.8

24.6

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

15

اداره کل هواشناسی آذربایجان غربی

تحلیل بارندگی در فصل بهار
در فصل بهار  1398برابر جدول  2و نمودار  2متوسط بارندگي استان  8.9ميليمتر ،آمار دراز مکدت  24.6ميليمتکر و سکال
گذشته  15.8ميلي متر گزارش شده بود .كه نسبت به دوره آماري دراز مدت  15.7ميليمتر افزايش و نسبت به سکال گذشکته
 7.1ميليمتر كاهش نشان مي دهد.

نمودار  : 2نمودار بارندگي فصل تابستان  98استان آذربايجان غربي

16

اداره کل هواشناسی آذربایجان غربی

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

شکل :6پهنه بندي بارش فصل تابستان  1398استان آذربايجان غربي

17

اداره کل هواشناسی آذربایجان غربی

 متوسط دما در سال زراعی  97-98تا پایان فصل تابستان :
متوسط دماي سال زراعي تا پايان تابستان ( ) oC
نام ايستگاه

سال زراعي

سال زراعي

سال زراعي

98- 97

97- 96

بلند مدت

اروميه

12.5

12.7

11.3

اشنويه

12.1

12.5

11.6

ماكو

12.1

12.9

10.5

پلدشت

15.4

15.9

13.8

خوي

14.2

14.7

12.4

چالدران

8.8

9.7

8.4

چايپاره

14.3

15.5

13.2

سلماس

12.1

12.7

11.6

مهاباد

13.9

14.8

13.4

پيرا نشهر

14

14.5

12.6

مياندوآب

13.7

13.5

12.2

نقده

13.6

13.9

12.6

بوكان

13.9

14.7

13.3

سردشت

14.2

15.5

13.7

تکاب

10.7

11.5

9.8

شاهيندژ

14.4

15.5

14

متوسط

13.1

13.8

12.2

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

18

اداره کل هواشناسی آذربایجان غربی

 تحلیل متوسط دما در سال زراعی  98-97تا پایان فصل تابستان :
در سال زراعي جاري برابر نمودار 3متوسط دماي سال زراعي جاري استان  13.1درجه سلسيوس بوده است  ،آمار دراز مکدت
12.2و سال گذشته  13.8درجه سلسيوس گزارش شده بود.كه نسبت به آمار دراز مدت  0.9درجه افزايش و نسبت به سکال
گذشته  0.7درجه سلسيوس كاهش نشان مي دهد.

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

19

اداره کل هواشناسی آذربایجان غربی

متوسط دما در فصل تابستان 1398

متوسط دماي فصل تابستان ( ) oC
نام ايستگاه

تابستان

تابستان

تابستان

1398

1397

بلند مدت

اروميه

22.7

23.7

22.3

اشنويه

22.6

22.5

22.3

ماكو

23.4

24.2

22.2

پلدشت

27.2

28.9

26.3

خوي

25.5

26.5

23.8

چالدران

19.8

20.4

19.7

چايپاره

25.8

27.1

25.7

سلماس

23.3

24.2

23.4

مهاباد

25

26.2

24.2

پيرا نشهر

25.4

25.8

24.2

مياندوآب

24.3

24.5

23.9

نقده

23.6

24.3

23.2

بوكان

25.1

26.3

25

سردشت

26.6

27.6

26

تکاب

21.9

23

21.3

شاهيندژ

25.4

27

25.5

متوسط

24.2

25.1

23.7

جدول  : 4جدول متوسط دماي فصل تابستان  98و مقايسه با تابستان گذشته و دوره بلند مدت مشابه

20

اداره کل هواشناسی آذربایجان غربی

تحلیل متوسط دما در فصل تابستان
در سال زراعي جاري برابرجدول  4و نمودار 4متوسط دماي فصل تابستان استان  24.2درجه سلسيوس بوده است ،آمار دراز
مدت  23.7و سال گذشته  25.1درجه سلسيوس گزارش شده بود.كه نسکبت بکه آمکار دراز مکدت  0.5درجکه سلسکيوس
افزايش و سال گذشته  0.9درجه سلسيوس كاهش نشان مي دهد.

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

پهنه بندی دمای فصل تابستان استان آذربایجان غربی
21

اداره کل هواشناسی آذربایجان غربی

پهنه بندي دماي استان آذربايجان غربي درتابستان  1398در شکل  7آورده شده است كه مناطق جنوبي و تا حدودي شمال
شرق استان بيشترين دماها را داشته اند.

شکل :7نقشه همدماي تابستان  98استان آذربايجان غربي

مجموع ساعات آفتابی فصل تابستان

22

اداره کل هواشناسی آذربایجان غربی

نام ايستگاه

مجموع ساعات آفتابي فصل بهار(ساعت)
بهار 97

بهار 97

بلند مدت

اروميه

1071.8

1117.4

1019.8

اشنويه

1038.9

1076.8

1026.9

ماکو

949.4

984.2

945.7

پلدشت

1001

996.9

991.7

خوی

982.1

1024.3

997.2

چالدران

969.9

983.2

928.8

چايپاره

984.5

1025

965.9

سلماس

1017.5

1062.2

1016.9

مهاباد

1043.8

1092.7

1037.5

پيرانشهر

1148.7

1095.7

948.6

مياندوآب

1119.5

1089.8

1067.4

نقده

1056.9

1127.3

1047.6

بوکان

1076.7

1075.8

1049.2

سردشت

1071.4

1079

1083.6

تکاب

977.1

1092.7

977.1

شاهيندژ
متوسط

1050.6

1042.2

1021

1035.0

1060.3

1007.8

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

23

اداره کل هواشناسی آذربایجان غربی

تحلیل مجموع ساعات آفتابی فصل تابستان
در فصل تابستان سال جاري برابر جدول  5و نمودار  5مجموع ساعات آفتابي استان 1035ساعت ،مجموع ساعت آفتاب سکال
گذشته  1060.3و دراز مدت  1007.8گزارش شده است كه به ترتيب نسبت به سال گذشکته  25.3كکاهش و نسکبت بکه دوره
آماري بلند مدت و  27.2ساعت افزايش نشان مي دهد.

نمودار  : 5مجموع ساعات آفتابي فصل تابستان  98و مقايسه با تابستان سال گذشته و دوره آماري مشابه

24

اداره کل هواشناسی آذربایجان غربی

متوسط رطوبت نسبی تابستان 98

نام ايستگاه

متوسط رطوبت نسبي فصل تابستان ( درصد )
بهار 98

بهار 97

بلند مدت

اروميه

49

41

48

اشنويه

49

46

48

ماكو

38

44

44

پلدشت

47

47

46

خوي

42

42

50

چالدران

55

55

52

چايپاره

35

35

40

سلماس

42

42

44

مهاباد

34

34

36

پيرانشهر

38

38

36

مياندوآب

42

42

46

نقده

46

46

46

بوكان

30

30

32

سردشت

37

34

31

تکاب

34

37

35

شاهيندژ

30

30

30

متوسط

41

40

42

جدول  :6متوسط رطوبت نسبي فصل تابستان و مقايسه آن با تابستان گذشته و تابستان دراز مدت

25

اداره کل هواشناسی آذربایجان غربی

تحلیل رطوبت نسبی تابستان
متوسط رطوبت نسبي استان در فصل تابستان برابر جدول  6و نمودار 6به مقدار  % 41بود و در سکال گذشکته  % 40و بلنکد
مدت  % 42گزارش شده است .نسبت به سال گذشته  % 1افزايش و نسبت به بلند مدت  %1افزايش نشان مي دهد.

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

26

اداره کل هواشناسی آذربایجان غربی

گلباد
توزيع فراواني سرعت و جهت باد در يک ايستگاه توسط نمودار گلباد نمايش داده مي شود ،به عبارتي ديکر گلباد تصويري از
جهت هاي باد همراه با سرعت هاي مربوط به آن جهت ها را نشان مي دهد.
باد يک كميت برداري است كه داراي دو مولفه سمت و سرعت است .سرعت باد مسافتي است كه باد در واحد زمان مي
پيمايد .در ايستگاه هاي سينوپتيک سرعت باد بر حسب متر بر ثانيه گزارش مي گردد .جهت باد سمتي است كه باد از آن
سمت مي وزد و بر حسب د رجه بيان مي شود كه مبدا آن شمال جغرافيايي و درجات آن در جهت حركت عقربه هاي ساعت
افزايش مي يابد .سمت باد بر حسب جهت هاي اصلي و فرعي جغرافيايي مشخص مي شود.
سرعت باد نشان داده شده در گلباد هاي داده شده بر حسب نات( گره دريايي) مي باشد .يک نات تقريبا معادل  514.0متر بر
ثانيه مي باشد.

27

اداره کل هواشناسی آذربایجان غربی

گلباد فصل فصل تابستان ارومیه

شکل :8گلباد تابستان  98ايستگاه اروميه

تحلیل گلباد فصل تابستان
در فصل تابستان سال جاري برابر شکل  8فراواني جهت وزش باد در اروميه غربي و شمال غربي بوده و شديد ترين وزش باد
از سمت جنوب غرب گزارش شده است.

28

اداره کل هواشناسی آذربایجان غربی

گلباد فصل تابستان پیرانشهر

شکل :9گلباد تابستان  98ايستگاه پيرانشهر

تحلیل گلباد فصل تابستان
در فصل تابستان سال جاري برابر شکل  9فراواني جهت وزش باد در پيرانشهر جنوب غربي بوده و شديدترين باد در فصل
پاييز از سمت جنوب غربي گزارش شده است.

29

اداره کل هواشناسی آذربایجان غربی

گلباد فصل تابستان تکاب:

شکل :10گلباد تابستان  98ايستگاه تکاب

تحلیل گلباد فصل تابستان
در فصل تابستان سال جاري برابر شکل  10فراواني جهت وزش باد در تکاب غربي بوده و شديدترين باد از جنوب شرقي
گزارش شده است.
30

اداره کل هواشناسی آذربایجان غربی

گلباد فصل تابستان خوی:

شکل  :11گلباد تابستان  98ايستگاه خوي

تحلیل گلباد فصل تابستان:
در فصل تابستان سال جاري برابر شکل  11فراواني جهت وزش باد در خوي شرقي بوده و شديدترين باد جنوب غربي
گزارش شده است.
31

اداره کل هواشناسی آذربایجان غربی

گلباد فصل تابستان سردشت :

شکل :12گلباد تابستان  98ايستگاه سردشت

تحلیل گلباد فصل تابستان:
در فصل تابستان سال جاري برابر شکل  12فراواني جهت وزش باد در سردشت شمالي بوده و شديدترين باد از سمت شمال
گزارش شده است.
32

اداره کل هواشناسی آذربایجان غربی

گلباد فصل تابستان سلماس :

شکل :13گلباد تابستان  98ايستگاه سلماس

تحلیل گلباد فصل تابستان
در فصل تابستان سال جاري برابر شکل  13فراواني جهت وزش باد در سلماس شمالي بوده و شديدترين باد نيز از سمت
شمال گزارش شده است.
33

اداره کل هواشناسی آذربایجان غربی

گلباد فصل تابستان ماکو (بازرگان ) :

شکل :14گلباد تابستان  98ايستگاه ماكو

تحلیل گلباد فصل تابستان:
در فصل تابستان سال جاري برابر شکل  14فراواني جهت وزش باد در ماكو جنوب شرقي و شمالي بوده و شديدترين باد از
سمت جنوب غربي گزارش شده است.

34

اداره کل هواشناسی آذربایجان غربی

گلباد فصل تابستان مهاباد :

شکل :15گلباد تابستان  98ايستگاه مهاباد

تحلیل گلباد فصل تابستان:
در فصل تابستان سال جاري برابر شکل  15فراواني جهت وزش باد در مهاباد جنوب غربي بوده و شديدترين باد جنوب
غربي گزارش شده است.
35

اداره کل هواشناسی آذربایجان غربی

وضعیت خشکسالی استان

36

اداره کل هواشناسی آذربایجان غربی

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

بر اساس شاخص  SPEIو شکل  16در دوره يک ساله تا پايان شهريور  %31 ، 1397مساحت استان در حد نرمال و %25
مساحت استان تحت تاثير خشکسالي و  %44مساحت استان تحت تاثير ترسالي مي باشد.

شکل :16شاخص  SPEIطي دوره يکساله تا پايان شهريور 1398
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جدول  : 7در صد مساحت استان تحت تاثير خشکسالي بر اساس شاخص  SPEIدر دوره  1ساله
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تحلیل ها
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تحلیل وضعیت جوی ماه های تابستان  1398بر روی محصوالت کشاورزی
اداره تحقیقات هواشناسی کشاورزی نازلو ارومیه
تحلیل شرایط جوی تیر ماه:

درجه حرارت هوا :میانگین دمای تیر ماه  1398برابر با  25/2درجه سانتیگراد  ،میانگین دمای سال گذشته برابر با 27/2
درجه سانتیگراد و بلند مدت آن  22/7درجه سانتیگراد می باشد .تغییرات میانگین دما نسبت به سال گذشته به میزان
 2درجه کاهش و نسبت به دوره آماری به میزان  2/5درجه سانتیگراد افزایش نشان می دهد .میانگین بیشینه دمای
تیر ماه  1398برابر با  32درجه سانتیگراد ،سال گذشته  34/6درجه سانتیگراد و دوره آماری  32/6درجه سانتیگراد
بوده که نسبت به سال گذشته  2/6درجه سانتیگراد و نسبت به بلند مدت نیز  0/6درجه کاهش نشان می دهد .
میانگین حداقل دمای تیر ماه  1398برابر  18/4درجه سانتیگراد و سال گذشته  19/9درجه سانتیگراد و دوره آماری
 18/4درجه سانتیگراد می باشد که نسبت به سال گذشته  1/5درجه سانتیگراد کاهش و نسبت به بلند مدت تغییری
نشان نمی دهد .حداکثر مطلق دمای تیر ماه ، 98برابر با  36/6درجه سانتیگراد در تاریخ  ، 98/04/31و حداقل مطلق
برابر با  13/6درجه سانتیگراد در تاریخ  98/04/11اتفاق داده است.
بارندگی :ایستگاه نازلو در تیر ماه  98و  97فاقد بارندگی بود در حالی که بارندگی دوره آماری بلند مدت تیر ماه برابر
با  08/4میلیمترمی باشد.که نشان از کاهش  8.4میلیمتر نسبت به بلند مدت می باشد.
رطوبت نسبی هوا:

میانگین رطوبت نسبی در تیرماه  98برابر با  36درصد ،میانگین رطوبت نسبی تیر  97برابر با 32

درصد و میانگین رطوبت نسبی تیر دوره آماری برابر با  55میلیمتر ثبت گردیده است که نسبت به سال گذشته 4
درصد افزایش و نسبت به دوره آماری  19درصد کاهش داشته است .میانگین حداکثر رطوبت نسبی تیر  98برابر با 48
درصد ،میانگین حداکثر رطوبت نسبی تیر  97نیز برابر با  42درصد و میانگین حداکثر رطوبت نسبی تیر دوره آماری
 58درصد بوده است  .حداکثر مطلق رطوبت نسبی تیر  98برابر با  64درصد در تاریخ  98/4/19رخ داده است .میانگین
حداقل رطوبت نسبی تیر  98برابر با  25درصد  ،میانگین حداقل رطوبت نسبی تیر  97برابر با  22درصد و میانگین
حداقل رطوبت تیرماه دوره آماری نیز برابر با  26درصد بوده است .حداقل مطلق رطوبت نسبی تیر  97برابر با 15
درصد در  98/04/22رخ داده است.
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مجموع تبخیر :مجموع تبخیر تیر  98برابر با  249/3میلیمتر با میانگین  8میلیمتر روزانه در ماه  ،تیر  97برابر با 297/1
با میانگین  9/6میلیمتر تبخیر روزانه و تیر دوره آماری  292/9با میانگین  9/5میلیمتر تبخیر روزانه می باشد .مجموع
تبخیر تیر  1398نسبت به سال گذشته و نسبت به دوره آماری کاهش داشته است.
مجموع ساعت آفتابی :مجموع ساعت آفتابی تیر  98برابر با  361/6ساعت با میانگین  11/7ساعت در روز  ،تیر  97برابر
با  372/8ساعت با میانگین  12ساعت در روز و تیر دوره آماری  349/7ساعت با میانگین  11/2ساعت در روز می باشد
 .مجموع ساعت آفتابی تیر  98نسبت به سال گذشته کاهش و نسبت به دوره آماری افزایش داشته است.
حداکثر سرعت باد:

حداکثر سرعت باد تیر  98برابر با  8متر بر ثانیه در تاریخ  98/04/6با جهت جنوب غربی به وقوع

پیوسته است.
تحلیل شرایط جوی مرداد 98

دمای هوا :میانگین دمای مرداد  98برابر با  26درجه سانتیگراد ،میانگین دمای سال گذشته  26/3درجه سانتیگراد و
بلند مدت آن  24/4درجه سانتیگراد می باشد که نسبت به دمای مرداد سال گذشته  0/3درجه کاهش و نسبت به دوره
آماری  1/6درجه سانتیگراد افزایش داشته است .میانگین حداکثر دمای مرداد  98برابر با  32/6درجه سانتیگراد ،سال
گذشته  33/5درجه سانتیگراد و دوره آماری  33/1درجه سانتیگراد بود که نسبت به سال گذشته 0/9درجه و نسبت به
بلند مدت نیز  0/5درجه کاهش داشته است .میانگین حداقل دمای مرداد  98برابر  19/5درجه سانتیگراد سال گذشته
 19و دوره آماری  17/6درجه سانتیگراد می باشد که نسبت به سال گذشته  0/5درجه و نسبت به بلند مدت  1/9درجه
افزایش داشته است .حداکثر مطلق دمای مرداد ، 98برابر با  37/4درجه سانتیگراد در تاریخ  98/05/01و حداقل مطلق
سال  98برابر با  16/2درجه سانتیگراد در تاریخ  ،98/05/18رخ داده است.
بارندگی:

مجموع بارندگی مرداد  98برابر با  0/0میلیمتر ،مرداد  97برابر با صفر میلیمتر و مرداد دوره آماری برابر با

 5/7میلیمتر بوده که بارندگی مرداد  98نسبت به سال گذشته تغییری نکرده و نسبت به دوره آماری  5/7میلیمتر
کاهش نشان می دهد.
رطوبت نسبی هوا :میانگین رطوبت نسبی مرداد  98برابر با  39درصد ،مرداد  97برابر با  40درصد و مرداد دوره آماری
برابر با  55درصد بوده که نسبت به سال گذشته 1درصد و نسبت به دوره آماری بلند مدت 16درصد کاهش داشته
است .میانگین حداکثر رطوبت نسبی مرداد  98برابر با  49درصد بوده است .حداکثر مطلق رطوبت نسبی مرداد 98
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برابر با  64درصد در تاریخ  98/5/19رخ داده است .میانگین حداقل رطوبت نسبی مرداد  98برابر با  28درصد و سال
قبل  29درصد بوده است .حداقل مطلق رطوبت نسبی مرداد  98برابر با  11درصد در  ، 98/05/31رخ داده است.
تبخیر پتانسیل :مجموع تبخیر مرداد  98برابر با  242/6میلیمتر با میانگین  7/8میلیمتر روزانه در ماه ،مرداد ماه  97برابر
با  228/5با میانگین  7/4میلیمتر تبخیر روزانه و مرداد دوره آماری  318/6با میانگین  10/1میلیمتر تبخیر روزانه می
باشد .مجموع تبخیر مرداد  1398نسبت به سال گذشته افزایش و نسبت به دوره آماری کاهش داشته است.
مجموع ساعت آفتابی :مجموع ساعت آفتابی مرداد  98برابر با  338/7ساعت با میانگین  10/9ساعت در روز  ،مرداد 97
برابر با  350/7ساعت با میانگین  11/3ساعت در روز و مرداد دوره آماری  342/9ساعت با میانگین  11/1ساعت در روز
می باشد .مجموع ساعت آفتابی مرداد  98نسبت به سال گذشته و نسبت به دوره آماری کاهش داشته است .
حداکثر سرعت باد :حداکثر سرعت باد مرداد  98برابر با  9متر بر ثانیه در تاریخ  98/05/27با جهت جنوب غربی بوده
است.
تحلیل شرایط جوی شهریور ماه 98

درجه حرارت هوا :میانگین دمای شهریور  98برابر با  21/4درجه سانتیگراد ،شهریور سال گذشته  22/4درجه
سانتیگراد و بلند مدت آن  19/9درجه سانتیگراد می باشد که نسبت به دمای شهریور سال گذشته  1درجه کاهش و
نسبت به دوره آماری  1/5درجه سانتیگراد افزایش داشته است .میانگین حداکثر دمای شهریور  98برابر با  27/9درجه
سانتیگراد ،سال گذشته  30/1درجه سانتیگراد و دوره آماری  29/0درجه سانتیگراد بوده که نسبت به سال گذشته 1/1
درجه کاهش داشته است .میانگین حداقل دمای شهریور  98برابر  15درجه سانتیگراد سال گذشته  14/7و دوره آماری
 14/0درجه سانتیگراد بوده که نسبت به سال گذشته  0/3درجه و نسبت به بلند مدت  1درجه افزایش داشته است.
حداکثر مطلق دمای شهریور ، 98برابر با  36درجه سانتیگراد در تاریخ  98/06/01و حداقل مطلق سال  98برابر با 11
درجه سانتیگراد در تاریخ  ، 98/06/19رخ داده است.
بارندگی :مجموع بارندگی شهریور  97برابر با  8/2میلیمتر و شهریور  97برابر با  0/8میلیمتر و شهریور دوره آماری
برابر با  5/9میلیمتر بوده که بارندگی شهریور  98نسبت به سال گذشته و نسبت به دوره آماری افزایش قابل مالحظه
ای داشته است.
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رطوبت نسبی هوا :میانگین رطوبت نسبی شهریور  98برابر با  45/1درصد ،شهریور  97برابر با  38درصد و شهریور دوره
آماری برابر با  52درصد بوده که نسبت به سال گذشته افزایش و نسبت به دوره آماری کاهش داشته است .میانگین
حداکثرهای رطوبت نسبی شهریور  98برابر با  57درصد و سال قبل  49درصد بوده است .حداکثر مطلق رطوبت نسبی
شهریور  98برابر با  78درصد در تاریخ  1398/06/19رخ داده است .میانگین حداقل رطوبت نسبی شهریور  98برابر با
 33درصد و نیز میانگین حداقل رطوبت نسبی شهریور  97برابر با  27درصد و شهریور دوره آماری برابر با  33درصد
بوده است  .حداقل مطلق رطوبت نسبی شهریور  98برابر با  10درصد در ، 98/06/01رخ داده است.
تبخیر پتانسیل :مجموع تبخیر شهریور  98برابر با  175/9میلیمتر با میانگین  5/7میلیمتر روزانه در ماه  ،شهریور 97
برابر با  179/4با میانگین  5/8میلیمتر تبخیر روزانه و شهریور دوره آماری  214/1با میانگین  6/9میلیمتر تبخیر روزانه
می باشد .مجموع تبخیر شهریور  1398نسبت به سال گذشته و دوره آماری کاهش داشته است.
مجموع ساعت آفتابی :مجموع ساعت آفتابی شهریور  98برابر با  300/1ساعت با میانگین  9/7ساعت در روز  ،شهریور
 96برابر با  329/7ساعت با میانگین  10/6ساعت در روز و شهریور دوره آماری  295/0ساعت با میانگین  9/5ساعت در
روز می باشد .مجموع ساعت آفتابی شهریور  98نسبت به سال گذشته کاهش و نسبت به دوره آماری افزایش داشته
است.
حداکثر سرعت باد :حداکثر سرعت باد شهریور  98برابر با  18متر بر ثانیه در تاریخ  ،98/06/08با جهت شمال شرقی
وزش داشته است.
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تحلیل رشد سیب(گلدن دیلیشیز) و شلیل رد گلدز در ایستگاه تحقیقات هواشناسی کشاورزی دانشگاه نازلو ارومیه

محصول مورد بررسی در ایستگاه هواشناسی کشاورزی نازلو ارومیه سیب گلدن دیلیشیز و شلیل رد گلد است .که حدود
 4سال برای سیب و حدود  3سال برای محصول شلیل سابقه دیدبانی و فنولوژی برای این محصوالت در ایستگاه
تحقیقات هواشناسی کشاورزی دانشگاه نازلو به ثبت رسیده است.
از ابتدای تیر ماه تا پایان شهریور محصول سیب در مرحله رشد میوه و رشد شاخه و برگ بوده است .آبیاری به روش
قطره ای با توجه به نیاز گیاه انجام گرفته است .در سه ماهه تابستان تگرگ پدیده زیان بخش جوی برای خسارت به
محصول سیب بوده است .آفت مهم قابل ذکر کرم سیب بوده که دو مرحله توصیه مقابله با این آفت برای نسل اول و
دوم صادر شده و مبارزه انجام گرفته است .میانگین پایین دمای هوا در شهریور ماه رشد میوه و دوره رسیدگی را بلند
تر از سال قبل کرده است .همچنین با توجه به داده های اقلیمی سه ماهه تابستان ،دامنه تغییرات شبانه روزی دمای
هوا نسبت به سال قبل و نسبت به نرمال کمتر بود.
محصول شلیل از ابتدای تیر ماه تا پایان شهریور در مرحله رشد میوه و رشد شاخه و برگ و برداشت بوده است .آبیاری
به روش قطره ای با توجه به نیاز گیاه انجام گرفته است .در سه ماهه تابستان پدیده زیان بخش جوی قابل ذکری برای
خسارت به محصول شلیل مشاهده نشده است .ولی بطور کلی پدیده زیان بخش در طول دوره محصول سرمازدگی بوده
است.
پديده زيان بخش جوي قابل ذكر براي خسارت به محصول شليل مي توان به كاهش دما طي فروردين ماه اشاره كرد كه با
عث آسيب به باغات هسته دار در مرحله گلدهي شده است اشاره كرد .در دهه سوم ارديبهشت پيچيدگي برگ و در دهه اول
خرداد براي بار دوم مبارزه ب ا علف هاي هرز كف باغ صورت گرفته است .به منظور افزايش حجم ميوه از كود سرک همراه با
آب و آبياري اوليه درختان تغذيه گرديدند .ادامه ثبت فنولوژي تا پايان فصل بهار( رشد ميوه) ثبت شده است.
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تحلیل وضعیت جوی ماه های تابستان سال  1398بر روی محصوالت کشاورزی
اداره تحقیقات هواشناسی کشاورزی میاندواب
تحلیل شرایط جوی تیر ماه 98

درجه حرارت هوا :میانگین دما در این ماه  25/3درجه سلسیوس بوده که نسبت به سال گذشته ( 26/0درجه سلسیوس) به
میزان  0/7درجه سلسیوس کاهش داشته ونسبت به دوره آماری ( 24/0درجه سلسیوس )به میزان  1/3درجه سلسیوس
افزایش یافته است میانگین ماکزیمم دما با  33/8درجه سلسیوس نسبت به سال گذشته( 36/0درجه سلسیوس)  2/2درجه
سلسیوس کاهش ونسبت به دوره آماری ( 31/6درجه سلسیوس) 2/2درجه سلسیوس افزایش داشته و میانگین حد اقل این
ماه  16/8درجه سلسیوس نسبت به سال گذشته (( 16درجه سلسیوس) به میزان  0/8سلسیوس افزایش ونسبت به دوره
آماری  15/درجه سلسیوس)  0/8درجه سلسیوس افزایش یافته و حد اکثر مطلق دما در این ماه  41/5درجه سلسیوس نسبت
به سال گذشته( 41/5درجه سلسیوس) تغییر نکرده ونسبت به دوره آماری  44/درجه سلسیوس) 2/5درجه سلسیوس کاهش
یافته است وحد اقل مطلق  12/2درجه سلسیوس نسبت به سال گذشته ( 11/2درجه سلسیوس)به میزان  1درجه سلسیوس
افزایش و نسبت به دوره آماری (  7/6درجه سلسیوس)  4/6درجه سلسیوس افزایش یافته است
بارندگی:

بارندگی در این ماه صفر میلیمتر بوده که نسبت به سال گذشته (صفر میلیمتر) تغییر نکرده ونسبت به دوره آماری

( 1/8میلیمتر )به میزان  1/8میلیمتر کاهش یافته است.
رطوبت نسبی:

میانگین رطوبت نسبی در این ماه  37درصد بوده که نسبت به سال گذشته ( 42درصد) به میزان  5درصد

کاهش ونسبت به دوره آماری ( 47درصد) به میزان  10درصد کاهش یافته است
ساعت آفتابی :مجموع ساعت آفتابی در این ماه  398/7ساعت ودهم آن بوده که نسبت به سال گذشته ( 391/3ساعت ودهم
آن) به میزان  7/4ساعت ودهم آن افزایش یافته و نسبت به دوره آماری ( 377/ساعت ودهم آن ) به میزان  21/7ساعت
ودهم آن افزایش یافته است
تبخیر پتانسیل :مجموع تبخیر در این ماه  333/9میلیمتر بوده که نسبت به سال گذشته ( 340/4میلیمتر)  06/5میلیمتر کاهش
داشته و نسبت به دوره آماری ( 299/0میلیمتر)  43/9میلیمتر افزایش داشته است.
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حداکثر سرعت باد :حداکثر سرعت باد در این ماه  14متر بر ثانیه از سمت شرق بوده است.
تحلیل شرایط جوی مرداد ماه 98

درجه حرارت هوا :میانگین دما در این ماه  26/1درجه سلسیوس بوده که نسبت به سال گذشته ( 25/9درجه سلسیوس) به
میزان  0/2درجه سلسیوس افزایش ونسبت به دوره آماری ( 25درجه سلسیوس )به میزان  1/1درجه سلسیوس افزایش یافته
است میانگین ماکزیمم دما با  35/1درجه سلسیوس نسبت به سال گذشته( 35/3درجه سلسیوس) 0/2درجه سلسیوس
کاهش ونسبت به دوره آماری ( 33/7درجه سلسیوس) 1/4درجه سلسیوس افزایش داشته و میانگین حد اقل این ماه 17/1
درجه سلسیوس نسبت به سال گذشته ( 16/5درجه سلسیوس)  6درجه سلسیوس افزایش ونسبت به دوره آماری (15/7
درجه سلسیوس) 1/4درجه سلسیوس افزایش یافته و حد اکثر مطلق دما در این ماه  40/3درجه سلسیوس نسبت به سال
گذشته( 40/6درجه سلسیوس) به میزان  0/3درجه سلسیوس کاهش ونسبت به دوره آماری ( 41درجه سلسیوس)  0/7درجه
سلسیوس کاهش یافته است وحداقل مطلق  13/2درجه سلسیوس نسبت به سال گذشته ( 11/6درجه سلسیوس)به میزان 1/6
درجه سلسیوس افزایش و نسبت به دوره آماری ( 5درجه سلسیوس) 8/2درجه سلسیوس افزایش یافته است
بارندگی :بارندگی در این ماه صفر میلیمتر بوده که نسبت به سال گذشته (صفر میلیمتر) تغییر نکرده و نسبت به دوره آماری
( 0/9میلیمتر )به میزان  0/9میلیمتر کاهش یافته است
رطوبت نسبی:

میانگین رطوبت نسبی در این ماه  41درصد بوده که نسبت به سال گذشته ( 50درصد) به میزان  9درصد

کاهش ونسبت به دوره آماری ( 46درصد) به میزان  5درصد کاهش داشته است
ساعت آفتابی :مجموع ساعت آفتابی در این ماه  373/9ساعت ودهم آن بوده که نسبت به سال گذشته ( 347/8ساعت ودهم
آن) به میزان  26/1ساعت ودهم آن افزایش یافته است ونسبت به دوره آماری ( 362/3ساعت ودهم آن)به میزان 11/6
ساعت ودهم آن افزایش داشته است
تبخیر پتانسیل :مجموع تبخیر در این ماه  340/8میلیمتر بوده که نسبت به سال گذشته ( 306/9میلیمتر)  33/9میلیمتر افزایش
داشته و نسبت به دوره آماری ( 295میلیمتر)  45/8میلیمتر افزایش داشته است
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حداکثر سرعت باد :حداکثر سرعت باد در این ماه  15متر بر ثانیه از سمت شمال شرقی بوده است.
تحلیل شرایط جوی شهریور ماه 98

درجه حرارت هوا :میانگین دما در این ماه  21/9درجه سلسیوس بوده که نسبت به سال گذشته ( 21/7درجه سلسیوس) به
میزان  0/2درجه سلسیوس افزایش داشته ونسبت به دوره آماری ( 21/3درجه سلسیوس )به میزان  0/6درجه سلسیوس
افزایش یافته است میانگین ماکزیمم دما با  31/3درجه سلسیوس نسبت به سال گذشته( 31/9درجه سلسیوس)  0/6درجه
سلسیوس کاهش ونسبت به دوره آماری ( 32درجه سلسیوس)به میزان  0/7درجه سلسیوس کاهش یافته است و میانگین
حد اقل این ماه  12/5درجه سلسیوس نسبت به سال گذشته ( 11/5درجه سلسیوس)  1درجه سلسیوس افزایش ونسبت به
دوره آماری ( 11/6درجه سلسیوس)  0/9درجه سلسیوس افزایش یافته و حد اکثر مطلق دما در این ماه  39/1درجه
سلسیوس نسبت به سال گذشته( 35/6درجه سلسیوس)  3/5افزایش ونسبت به دوره آماری ( 39/4درجه سلسیوس) 0/3
درجه سلسیوس کاهش یافته است وحد اقل مطلق  5/8درجه سلسیوس نسبت به سال گذشته ( 6/8درجه سلسیوس) به میزان
 1درجه سیلسیوس کاهش و نسبت به دوره آماری ( 3درجه سلسیوس)  2/8درجه سلسیوس افزایش یافته است.
بارندگی:

بارندگی در این ماه صفر میلیمتر بوده که نسبت به سال گذشته (صفر میلیمتر) بدون تغییر ونسبت به دوره آماری

( 1/5میلیمتر )به میزان  1/5میلیمتر کاهش یافته است
رطوبت نسبی:

میانگین رطوبت نسبی در این ماه  48درصد بوده که نسبت به سال گذشته ( 49درصد)  1در صدکاهش

ونسبت به دوره آماری ( 50درصد) به میزان  2درصد کاهش داشته است.
ساعت آفتابی :مجموع ساعت آفتابی در این ماه 346/9ساعت ودهم آن بوده که نسبت به سال گذشته ( 350/7ساعت ودهم
آن) به میزان  3/8ساعت ودهم آنکاهش یافته است ونسبت به دوره آماری ( 334/3ساعت ودهم آن)به میزان  12/6ساعت
ودهم آن افزایش داشته است.
تبخیر پتانسیل :مجموع تبخیر در این ماه  255/5میلیمتر بوده که نسبت به سال گذشته ( 253/3میلیمتر)  02/2میلیمتر افزایش
داشته و نسبت به دوره آماری ( 209/6میلیمتر)  45/9میلیمتر افزایش داشته است.
حداکثر سرعت باد:

حداکثر باد شهریور ماه ماه  18متر بر ثانیه از سمت شمال غرب گزارش شده است.
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محصوالت مورد مطالعه در ایستگاه تحقیقات هواشناسی کشاورزی میاندوآب

آلو :محصول آلو رقم شابلون در تاریخ  1394/01/16شمسی مطابق با  2015/04/05میالدی با فاصله ردیف های  4متری به
تراکم  625اصله درخت در هکتار در ایستگاه تحقیقات هواشناسی کشاورزی میاندوآب کاشته شده و در تاریخ
 1397/12/21از خواب زمستانی بیدار شده و در تاریخ  98/01/07شکوفه و در تاریخ  98/1/25گل دادن را شروع کرده
است و از تاریخ  98/01/25به بعد رشد برگ و میوه را سپری کرده است و در مورخه  98/06/9به رسیدن کامل رسیده و در
تاریخ  98/6/15برداشت شده است و از تاریخ 98/06/16در حال گذراندن مرحله رشد شاخ و برگ می باشد.در تاریخهای
 26اردیبهشت و  8-18-27خرداد و  25-14-1تیر و  23-17-4مردادو  29-18-2شهریورآبیاری مزرعه به صورت غرقابی
انجام گرفته است و در تاریخ  98/2/30و  98/4/7سمپاشی بر علیه آفت کرم آلو انجام گرفته و در تاریخ  98/4/7مبارزه با
علف هرز با علف کش صورت گرفته ودر تاریخ 98/6/14در مرحله رسیدن میوه بوده ودر تاریخ  98/6/16برداشت میوه
انجام شده است و اکنون در مرحله رشد شاخ و برگ می باشد
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فعالیتهای توسعه هواشناسی
کاربردی(تهک) در تابستان 98
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توسعه هواشناسی کاربردی (تهک)
 -1بخش آموزش و ظرفيت سازي يکي از اركان تهک مي باشد .در زير به مواردي از فعاليت هاي مهم تهک استان آذربايجان
غربي اشاره مي شود.
الف ) برگزاري دوره آموزشي براي دبيران تهک آذربايجان غربي و استان كردستان در سه ماهه دوم سال 98
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ب ) برگزاري جلسه دبيران تهک استانهاي آذربايجان غربي و كردستان در حضور مدير كل محترم هواشناسي استان

آذربايجان غربي جهت بسط همکاري هاي مشترک:

جلسه دبيران تهک كشاورزي استانهاي آذربايجان غربي و كردستان در حضور مدير كل محترم هواشناسي

52

اداره کل هواشناسی آذربایجان غربی

ج) :اعزام كارشناس و مدرس جهت شركت در جلسه دبيران در سازمان و تدريس:

د) برگزاري جلسه اي در اداره كل امور عشاير جهت معرفي توسعه هواشناسي كاربردي به مسئولين و كارشناسان آن
مجموعه:
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برگزاري جلسه اي در اداره كل امور عشاير جهت معرفي توسعه هواشناسي كاربردي

 -2تعيين وابستگي هاي آب و هوايي محصوالت مهم در شهرستان هاي برگزار كننده ديسکاشن با همکاري جهاد كشاورزي
و گروه تحقيقات هواشناسي كاربردي (نياز گرمايي و سرمايي):
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 -3تداوم و توسعه ديسکاشن هاي شهرستاني منطبق با برنامه عملياتي شبکه پايش :

جلسه كارشناسان جهاد كشاورزي شاهين دژ جهت راه اندازي ديسکاشن شهرستاني تابستان 98
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 ، -4برنامه ريزي و اجراي يک مدل كاربردي متناسب با نياز كاربر:
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برگزاری کالس اکروگراپ

بازدیدی شرکت کنندگان کالس اکروگراپ از هواشناسی دانشگاه ارومیه
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-5ارزش افزوده توسعه هواشناسی کاربردی در بخش کشاورزی:
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براساس برنامه هاي جاري سازمان هواشناسي و نيز بر اساس برنامه كاري سازمان كه بر عهده استان آذربايجان غربي قرار
گرفته در تابستان  98اقدامات ذيل به صورت دقيق به انجام رسيده است كه اهم آنها به شرح ذيل مي باشد

 شککركت در جلسککه بيمککه كشککاورزي و تهککک در
شهرستانها
 مراجعه دبيران محصوالت به مزارع و مالقات چهره
به چهره با كاربران نهايي.
 ارسال منظم ديسکاشن هاي كشکاورزي و ارسکال
مرتب سه بولتن كشاورزي
 برگزاري جلسه دبيران تهک با حضکورمدير كکل در
اداره كل در خصوص پيشبرد اهداف تهک.
 ثبت نام كاربران در سامانه تهک
 همکاري و ارتباط با بيمه كشاورزي
 بسط ديسکاشن هاي شهرستاني
 برگزاري كالسهاي آموزشي و ترويجي
 ديدار با رئيس جهکاد كشکاورزي شکاهيندژ جهکت
توسعه همکاري ها
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خبرها
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هواشناسی استان آذربایجان غربی به منظور حمایت از سالمت کارکنان خود ،به استقبال طرح ملی فشار خون رفت

در حمايت و ترويج پويش سنجش فشار خون ،هواشناسي استان روز يکشنبه  2تيرماه پذيراي پايگاه كنترل فشکار
خون براي كاركنان خود بود .بر اساس برنامه زمان بندي شده از سوي وزارت بهداشت ،درمکان و آمکوزش پزشککي،
بسيج ملي كنترل فشار خون به عنوان طرح مهم پيشگيرانه در سطح كشور ،از  27ارديبهشت تا  15تيرماه  98اجکرا
مي شود .كه هواشناسي استان نيز پيشگام در استقبال اين طرح ملي در راستاي حمايت از سکالمت كاركنکان خکود
نمود .بيماري فشار خون باال عوارض زيادي دارد؛ در افرادي كه فشار خون باال دارند ،به علت فشار وارد بر قلکب بکه
تدريج عضله قلب ضخيم ميشود و اين موضوع ميتواند فشار بر قلب را افزايش دهد و در طوالني مدت ،عمر فکرد را
كاهش دهد .همچنين فشار خون باال باعث ميشود تا چربي در ديواره سرخرگها سريعتر رسوب كند .رگهاي قلب
در اين افراد زودتر تنگ ميشوند و خون كمتري به عضله قلب وارد ميشود .اگر رگهاي قلب بسته شکوند و خکون
اصالً به عضله قلب نرسد ،سکته قلبي رخ ميدهد .رسوب چربي در ديواره سرخرگهاي مغزي باعث كم شدن جريان
خون به مغز ميشود .اگر تنگي بسيار شديد شود يا رگهاي مغز كامالً بسته شود ،سککته مغکزي رخ ميدهد.فشکار
خون باال ميتواند باعث پارگي رگهاي مغز شود و خون ريزي مغزي ايجاد كند كه ممکن است باعث مکرگ شکود يکا
باعث اختالل در حركت اندامها ،بينايي و قدرت تکلم شود .همچنين فشارخون باال ميتواند باعث نارسکايي كليکهها
شود .حتي در فشار خون باال ،ممکن است چشم مشکل پيدا كند و باعث خون ريزي ته چشم ،تکاري ديکد و كکوري
شود.
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 45درصد آذربایجان غربی درگیر خشکسالی است

مديركل هواشناسي آذربايجانغربي در گفتوگو با سرويس اجتماعي باريش نيوز اظهار كرد :در سکه ماهکه نخسکت
سال جاري شهرستان نقده با  34درصد افزايش بارش نسبت به سال گذشته بيشترين افکزايش بارنکدگي را داشکته
است.وي افزود :بارش در سه ماه نخست سال جاري در شهرستان نقده 213/9ميليمترو در سال گذشته 160ميليمتر
است كه اين ميزان  53.9ميليمتر نسبت به سال  97افزايش داشته است.عبدلي عنوان كکرد :شهرسکتان مکاكو 47
درصد كاهش بارندگي داشته كه نسبت به سال گذشته بيشترين كاهش بارندگي در سطح آذربايجان غربي را داشته
است.وي گفت :بارندگي سه ماه نخست سال جاري در شهرستان ماكو برابر128/8ميليمتکر و سکال گذشکته 240.9
ميليمتر است كه 112/1ميليمتر كاهش داشته است .اين مسئول در ادامه افزود :بيشترين ميکزان بارنکدگي در سکه
ماهه نخست سال جاري مربوط به شهرستان پيرانشهر با  316/5ميليمتر است كه افزايش  112درصدي نسکبت بکه
دوره آماري بلند مدت نشان ميدهد.وي همچنين اظهار داشت :كمترين ميزان بارندگي در سکه مکاه نخسکت سکال
جاري مربوط به شهرستان شوط با  109ميليمتر ميباشد كه افزايش به دوره آماري  18درصد كاهش داشته است.
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عبدلي در ادامه اضافه كرد :عليرغم بارشهاي مناسب در سال زراعي  98-97و با توجه به شاخص  SPEIدر دوره 10
ساله از لحاظ نياز آبي فقط حدود  6درصد استان شامل ترسالي از ضعيف تا بسيار شديد 49 ،درصد از سطح اسکتان
در حککد زمککان و 45درصککد آذربايجککان غربککي درگيککر خشکسککالي از خفيککف تککا بسککيار شککديد اسککت.
وي افزود :در مجموع در سه ماهه نخست سال جاري در سطح آذربايجان غربي  ،متوسط بارنکدگي  174.1ميليمتکر
ميباشد كه نسبت به سال گذشته  19درصد كاهش و نسبت به دوره آماري بلنکد مکدت  75درصکد افکزايش نشکان
ميدهد.مديركل هواشناسي آذربايجانغربي در پايان تصريح كرد :عليرغم اينکه مجمکوع بارنکدگي از اول مهرمکاه
سال  97تا پايان خرداد سال  98افزايش داشته است ولي ميزان بارشها در فصل بهار سکال جکاري كمتکر از سکال
گذشته بوده است.
کسب رتبه اول ارتقای فرهنگ عفاف وحجاب وحقوق شهروندی توسط اداره کل هواشناسی استان آذربایجان غربی

در اولين جلسه ستاد صيانت از حقوق شهروندي استان آذربايجان غربي كه با حضکور مصکطفوي معکاون سياسکي،
امنيتي اجتماعي استاندار آذربايجان غربي ،حجت االسالم و المسلمين دكترسيد مهدي قريشي نماينده ولي فقيه در
استان و امام جمعه اروميه و طباطبايي سرپرست اداره كل فرهنگي اجتماعي استانداري آذربايجان غربي و همچنکين
مديران كل دستگاههاي اجرايي استان كه در سالن جلسات استانداري برگزار شکد از دسکتگاههاي برتکر در حکوزه
صيانت از حقوق شهروندي وعفاف و حجاب تقدير بعمل آمد.در جلسه ستاد صيانت از حقوق شهروندي استان
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آذربايجان غربي كه با حضور مسئولين و مديران كل دستگاههاي اجرايي استان كه در سالن استانداري برگزار شد از
دستگاههاي برتر در حوزه صيانت از حقوق شهروندي و عفاف و حجاب تقدير بعمل آمد واداره كل هواشناسي استان
در بين دستگاههاي اجرايي استان در دو حوزه رتبه اول صيانت ازحقوق شهروندي و ارتقاي فرهنگ عفاف وحجکاب
راكسب و لوح تقدير به دو دبير توانگر اين حوزه ها(آنيتارامي ،ريحانه بابايي فرد)تعلق يافت.در بخشي از ايکن لکوح
تقدير كه به امضاي دكتر محمد مهدي شهرياري " استاندار محترم استان آذربايجان غربي" رسکيده  ،آمکده اسکت:
حقوق شهروندي هديه الهي و جزو حقوق ذاتي و فطري انسان هاست .كه منبعکث از تعکاليم اسکالمي بکوده و ارزش
معنوي دارد  .فلذا هدف غايي از برپايي نظام شهروندي تامين سعادت براي همه مراحل زندگي است در حکال حاضکر
نقش بي بديل رهبر معظم انقالب اسالمي حضرت آيت اهلل خامنه اي(مدظله العالي) در تبيين حقکوق شکهروندي ،در
سند چشم انداز بيست ساله و در ابالغ سياست هاي كلي نظام اداري كشور براي حفظ كرامکت و حقکوق انسکان هکا
انعکاس يافته است و به مسئولين نظام براي تحقق آن فرمان داده اند و با عنايت به سخنان رئيس جمهکور محتکرم،
جناب آقاي دكتر روحاني كه به حقوق شهروندي تحت عنوان " ،اساسي ترين برنامه هکاي دولکت تکدبير و اميکد در
سياست داخلي كشور تحقق حقوق شهروندي است" تاكيد فرموده اند و با عنايت به اين مهم كه توسعه و پيشکرفت
ايران اسالمي ،مرهون تالش بي دريغ انسانهاي خدوم و دلسوزي است كه همواره پيشرفت و تعالي كشور را سر لوحه
خود قرار داده و خدمتگزاري را افتخاري بزرگ براي خويش مي دانند .اقدامات ارزشمند شما در فعاليت هکاي سکتاد
صيانت استان ،تاثير به سزايي در تقويت و ترويج عفاف و حجاب و صيانت از حقکوق شکهروندي داشکته و افکزايش
رضايتمندي مردم و مسئولين نظام را فرآهم نموده است و موجب كسب عنوان برتر در دو حکوزه حجکاب و عفکاف و
حقوق شهروندي در استان شده است.بدينوسيله از زحمات ارزنده شما در برگزاري شايسته برنامه هاي ستاد صيانت
از حريم امنيت عمومي ،تقدير و تشکر نموده و از درگاه خداوند سبحان بهروزي و توفيق براي شما در راه خدمت بکه
نظام مقدس جمهوري اسالمي ايران مسئلت مي نمايم.
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همایش پیاده روی کارکنان هواشناسی آذربایجان غربی بمناسبت دهه کرامت

كاركنان اداره كل هواشناسي استان آذربايجان غربي بمناسبت دهه كرامت همايش پياده روي برپا نمودند .نخستين
همايش پياده روي كاركنان هواشناسي استان در پارک گلر باغي(باغ گل) اروميه راس ساعت  6/30صکبح امکروز بکا
حضور مديركل وجمع كثيري از همکاران برگزار گرديد .حبيب عبدلي ،مدير كل هواشناسي استان هدف از برگکزاري
اين همايش را ايجاد روحيه تعامل ،همدلي ،نشانه و سالمتي دانست .و ابراز اميدواري نمکود تکا درراسکتاي سکالمت
روحي فکري و جسماني ،شاهد تداوم اين همايشات باشيم.وي اذعان داشت :پياده روي يککي از ورزشکيهاي مهکم
براي تندرستي و حفظ سالمتي است و با برگزاري اين همايشها در مناسبتهاي مختلف ميتوان ورزشهاي همگکاني
را در راستاي تندرستي و سالمتي جامعه به يک فرهنگ تبديل كرد.
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حضور فعال بانوان هواشناسی استان در نمایشگاه حجاب و عفاف استان آذربایجان غربی

كاركنان زن هواشناسي در نمايشگاه حجاب و عفاف كه به مناسبت بزرگداشت هفته عفاف و حجاب در محل سکالن
نمايشگاهي مجتمع فرهنگي هنري اروميه برگزار گرديد حضور يافتند .گفتني است حمايت از پوشش ايراني اسالمي
و توليد ملي دليل اصلي حضور رئيس امور بانوان و كاركنان زن هواشناسي استان در اين نمايشگاه بکوده ،همچنکين
نمايشگاه حجاب و عفاف داراي  50غرفه براي عرضه محصوالت و ملزومات حجاب و عفاف اعم از چادر ،ساق دسکت،
روسري ،مقنعه ،گيره روسري ،مانتو و شلوار مجلسي و اداري ويژه بانوان ،كت و شلواري اداري ويژه آقايان بوده و بکه
مدت يک هفته براي بازديد عموم در مجتمع فرهنگي و هنري اروميه داير شد كه برندهاي برتر كشکوري در زمينکه
حجاب و عفاف شامل حجاب برتر ،آنا حجاب ،فاطميا و توليد كنندگان نمونه استاني در زمينه پوشاک ايراني اسکالمي
شامل مزون حورنس ،پرنيان ،عصر ظهور ،توليد كننده استاني لباس و پوشاک سنتي كردي در اين نمايشگاه حضکور
داشتند كه سازمان صنعت ،معدن و تجارت ،اداره كل ارشاد اسکالمي ،سکازمان تبليغکات اسکالمي ،سکپاه شکهداي
آذربايجان غربي ،ناحيه مقاومت بسيج اروميه ،سازمان بسيج جامعه زنکان اسکتان ،امکور بکانوان اسکتانداري ،امکور
اجتماعي و فرهنگي استانداري و امور بانوان فرمانداري شهرستان اروميه در برگزاري اين نمايشگاه همکاري داشتند.
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بهشت دور نیست اگر کودکان معلول را دریابیم

همزمان با دهه كرامت  ،فرصتي پديد آمد تکا كاركنکان هواشناسکي بازديکدي از موسسکه خيريکه رايحکه خکوش
مهرگستران داشته و با كودكان كم توان ذهني آن ديدار كنند.حبيب عبدلي مديركل هواشناسکي در ايکن بازديکد
ضمن تقدير ويژه از مسئولين و كاركنان تالشگر اين مجموعه به نقش تغييرات دمايي در روحيات و خلق و خوي اين
عزيزان اذعان داشت اين اداره كل از هيچ تالشي در همکاري با اين موسسه خيريه دريکغ نخواهکد نمکود .در ادامکه
اصغري كارشناس موسسه ضمن سپاس از حضور هواشناسي در جمع اين عزيزان ،بيان كرد كم تکوان ذهنکي مثکل
داشتن يک صفت مثال چشم هاي آبي يا يک ويژگي مثال قد كوتاه يا الغري نيست.كم توان ذهني ،نکه يکک اخکتالل
پزشکي و نه يک اختالل ذهني است،كم توان ذهني عبارت است از يکک وضکعيت خکاص عملککردي كکه در دوران
كودكي شروع مي شود و مشخصه آن محدوديت در مهارت هاي هوشي و انطباقي اسکت.كم تکوان ذهنکي در واقکع
نشانگر نا هماهنگي بين قابليت هاي افراد از يک سو و ساختار و انتظارات محيط آنها از سوي ديگکر اسکت .پکس از
توضيحات الزم از قسمتهاي مختلف موسسه بازديد گرديد .در خاتمه عکسي به يادگار با مسئولين و مددكاران اين
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موسسه گرفته شد اما اين عکس به طاقچه خاطرات آويزان نخواهد شد چرا كه به گفته مدير كل هواشناسکي مقکرر
گرديد تا اولين تاريخ تولد پيش رو يکي از كودكان معلول به ياري هواشناسي استان جشکني در موسسکه برگکزار
گردد.
نقش هواشناسی در چهارمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران

نقش هواشناسي در چهارمين همايش ملي علوم و مهندسي آبخيزداري ايران با مشاركت هواشناسي در مورخه 25
و  26تيرماه  98در محل پژوهشکده پرديس اروميه برگزار گرديد .اين همايش با حضور پر رنگ هواشناسکي همکراه
بود چراكه با پژوهشي در زمينه بررسي تغيير اقليم شهرستان مهاباد با روشهاي طبقه بندي مختلف در دوره آمکاري
بلند مدت و دهه اخير و تحليل اثر آن ،توانست نامش را در پنل اين دور از همايشات به يادگار بگذارد.

نشست شورای مدیران سازمان هواشناسی کشور برگزار شد

پنجاه و چهارمين نشست شوراي مديران سازمان هواشناسي كشور
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پنجاه و چهارمين نشست شوراي مديران سازمان هواشناسي كشور صبح سهشنبه  25تير  1398با حضور وزير راه و
شهرسازي در تهران آغاز به كار نمود ،پنجاه و چهارمين نشست دو روزه شوراي مديران سازمان هواشناسي كشکور،
صبح سهشنبه  25تير  1398با حضور وزير راه و شهرسازي و هيات همراه؛ رياسکت ،معکاونين ،مشکاورين ،مکديران
ستادي و استاني ،روساي پژوهشکدهها و تعدادي از كارشناسان سازمان هواشناسي كشور و اصحاب رسانه در سکالن
شهيد امامي سازمان مركزي آغاز شد.افتتاح سه پروژه استاني از طريکق ويکدئو كنفکرانس ،رونمکايي از اپليکيشکن
موبايلي اختصاصي سازمان هواشناسي كشور ،اهداء جوايز به مکديران پکيش رو در پکيش بينکي رخکداد سکيالب و
كارشناسان ايده هاي برتر ،بازديد مقام عالي وزارت راه و شهرسازي از سکازمان هواشناسکي كشکور ،ارائکه گکزارش
معاونت فني و شبکه ايستگاه ها ،معاونت توسعه و پيش بيني هواشناسي و معاونت توسعه مديريت و منابع از آخرين
وضعيت مصوبات پنجاه و سومين نشست شوراي مديران و برگزاري جلسات كارگروههاي سهگانه از اهکم برنامکههاي
نخستين روز ،پنجاه و چهارمين نشست شوراي مديران سازمان هواشناسي كشور ميباشد.
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دیدار فرماندار تکاب از هواشناسی این شهرستان

فرماندار تکاب از هواشناسي اين شهرستان ديدار و از نزديک با عملکرد اين مجموعه آشنا گرديد.
مکرمي فرماندار شهرستان تکاب ،با حضور در اداره هواشناسي اين شهرستان از نزديک با عملکرد كاركنان تالشگر
اين مجموعه آشنا گرديد و در جريان اهم فعاليت هاي هواشناسي قکرار گرفتنکد .در ايکن ديکدار رسکول جبرئيلکي
"سرپرست هواشناسي شهرستان تکاب" ضمن خوشامد گويي و ابراز خرسندي از حضور فرماندار تککاب بکه بيکان
خالصه اي از فعاليت تخصصي و همچنين چالشهاي موجود در هواشناسي شهرستان و تعامل با گردشگري را ارائکه و
خواستار توجه ويژه مسئولين به اين دستگاه از اعتبارات سرمايه ايي گرديد .در خاتمه مکرمي ،ضکمن قکدرداني از
خدمات شبانه روزي تک تک كاركنان هواشناسي در سطح شهرستان و استان در زمينه صدور پکيش آگکاهي هکا و
اعالم وضعيت جوي قول مساعد داد در راستاي افزايش اعتبارات سکرمايه اي در جهکت صکيانت از حقکوق مکردم و
حفاظت از جان و مال مردم داد.

حضور سرزده نماینده مجلس شهرستان تکاب در اداره هواشناسی این شهرستان
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نماينده مجلس شوراي اسالمي شهرستان تکاب ،با حضور سرزده در اداره هواشناسکي شهرسکتان ،از نزديکک بکا
عملکرد شبانه روزي كاركنان اداره هواشناسي قرار گرفت.د كتر همايون هاشمي نماينده مردم مياندوآب ،شاهيندژ و
تکاب در مجلس شوراي اسالمي ،در اداره هواشناسي حضور يافته و ضمن تقدير از عملککرد شکبانه روزي كاركنکان
تالشگر اين مجموعه از نزديک در جريان فعاليت هاي هواشناسي قکرار گرفتنکد .در ايکن ديکدار رسکول جبرئيلکي
"سرپرست هواشناسي شهرستان تکاب" ضمن خوشامد گويي  ،خالصه اي از سابقه و عملکرد اداره هواشناسکي در
شهرستان ،چگونگي فعاليت و همچنين مطالبي درخصوص طرح توسعه هواشناسي ارائه كرد .در ادامکه هاشکمي  ،از
ايشان قدرداني كرده و خدمات هواشناسي را در پيش آگاهي ها و اعالم وضعيت جوي بسيار حائز اهميت دانست.

در حاشیه پنجاه و چهارمین نشست شورای مدیران  ،هواشناسی آذربایجان غربی شایسته تقدیر گردید

با حضور وزير راه و شهرسازي از برترين هاي هواشناسي كشور در پنجاه و چهارمين نشست شکوراي مکديران ايکن
سازمان تقدير به عمل آمد.سهشنبه  25تير  1398در نخستين روز از پنجاه و چهکارمين نشسکت شکوراي مکديران
سازمان هواشناسي كشور كه با حضور وزير راه و شهرسازي برگزار شکد از مکديران پيشکرو در پيشبينکي رخکداد
سيالب ،ارائهدهندگان ايدههاي نو و كارشناسان برتر در حوزههاي معاونت فني و شبکه ايستگاهها ،معاونکت توسکعه
مديريت و منابع ،معاونت توسعه و پيشبيني ،رياست و پژوهشکده هواشناسي با اهداء لکوح سکپاس از سکوي دكتکر
سحر تاج بخش معاون وزير راه و شهرسازي و رئيس سازمان تقدير شد .كه اداره كل هواشناسي اسکتان آذربايجکان
غربي نيز در بخش معاونت فني و شبکه ايستگاهها شايسته تقدير گرديد ،در بخشي از اين لوح تقدير كه به امضکاي
دكتر سحر تاجبخش " معاون وزير و رئيس سازمان هواشناسي كشور" رسيده ،آمده است:
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جناب آقاي محمد عبداله پور
تالش خالصانه و صادقانه شما آينه وظيفه شناسي و پژواک دانايي و تعهد است .نتيجه بکذر تکالش و كوشکش شکما،
درخت اميدي است كه به بار مي نشيند و نويد بخش آينده اي بهتر و پر نشاط خواهد بود .اين لوح به پکاس زحمکات
جنابعالي به عنوان " كارشناس برتر حوزه معاونت فني و شبکه ايستگاه ها " تقديم مي شود .به اميد حركکت رو بکه
جلو در مسير رشد و سربلندي ايران عزيز از ايزدمنان توفيق روز افزون شما را خواستارم.
ترمینال شهید باکری فرودگاه بین المللی ارومیه افتتاح شد

ترمينال شهيد باكري فرودگاه بين المللي اروميه امروز در حاشيه مراسم تککريم و معارفکه مکديركل فرودگاههکاي
آذربايجان غربي و با حضور عضو هيئت مديره ،راهبر عمليات فرودگاهي شركت فرودگاهها و ناوبري هکوايي ايکران و
هواشناسي و جمعي از مديران ارشد استاني افتتاح شد.
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برگزاری مراسم زیارت عاشورا با حضور برخی از روسا و کارکنان ادارات دستگاههای اجرایی

اين مراسم كه صبح روز دو شنبه  31تير 98در محل اداره كل هواشناسي استان برگزار شد ،حجت االسکالم رضکوي
سخنران مراسم  ،طي سخناني به فلسفه عاشورا و قيام حضرت اباعبداهلل الحسين پرداخته و اهميت مراسم اربعين و
پياده روي عزاداران حسکيني را تبيکين و تشکريح كکرد .همچنکين حبيکب عبکدلي مکديركل هواشناسکي ،ضکمن
خوشامدگويي به مديران و كاركنان برخي از دستگاه هاي اجرايي استان ،برگزاري اين مراسم ارزشمند و گردهمکايي
كاركنان خدوم را موجب مباهات دانست.
شايان ذكر است قرائت زيارت عاشورا و مداحي شهادت ساالر شهيدان توسط احمد حسين زاده يکي از مداحان اهل
بيت عصمت و طهارت ،در ابتداي اين مراسم با شور و شکوه فراوان به اجرا در آمد.
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اولین نشست تخصصی تهک با برگزاری  4کارگاه در سطح کشور برگزار شد

اولين نشست تخصصي تهک در سطح كشور در راستاي ساماندهي امور اجرايي برنامه عملياتي تهک كشاورزي طکي
سال 98برگزار شد .اين جلسه با هدف هم انديشي درباره رفع مشکالت و چالشهاي پيش رو در محل سکالن شکهيد
همت سازمان هواشناسي كشور با حضور حقيقت مکدير محتکرم شکبکه پکايش هواشناسکي و اسککوئي سرپرسکت
پژوهشکده هواشناسي آب و كشاورزي و همچنين دبيران تهک هواشناسي كشاورزي اسکتان هکا و دبيکران نکواحي
هفتگانه هواشناسي كشور برگزار گرديد.در اين نشست كه با چهار كارگاه از استانهاي آذربايجان غربکي ،آذربايجکان
شرقي ،خراسان ،اصفهان همراه بود .حامد عباسعلي نژاد نماينده آذربايجان غربي با برگزاري يک كارگاه تحت عنوان
محاسبه تبخير و تعريق با استفاده از  Calculator ETOدر اين نشست حضور يافت .گفتني است به سبب موضوعات
شاخص و جامع كارگاههاي اجرائي در خاتمه مقرر گرديد با درخواست استانها جهت بهره مندي از مطالب كارگاههاي
برگزار شده با توجه به اولويت درخواست و نقطه نظرات سازمان كارگاه ،در آن استانها برگزار گردد.

هم اندیشی مدیرکل هواشناسی و محیط زیست در خصوص تغییر اقلیم

حبيب عبدلي مدير كل هواشناسي استان با مهران نظري مدير كل حفاظت محيط زيست آذربايجان غربي از نزديک
ديدار و در زمينه مسائل تغيير اقليمي زيست محيطي و به بحث و بررسي نشست .شفاف گرديکدن نقکش و جايگکاه
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علمي هواشناسي و محيط زيست در تغيير اقليم،اثرگذاري برفرآيندهاي علمي و اجرايي در سکطح ملکي مبنکي بکر
پايش داده هاي هواشناسي و زيست محيطي ،ارتباط بين دو دستگاه مهم استاني در راستاي تحقق اهداف دراز مدت
مطالعات و پايش گرد و غبار در بخش كشاورزي و محيط زيست ،ارائه راهکاريها و دستاورد هاي جديد علمي و عملي
دراين رابطه ،ايجاد گفتمان در سطح منطقه اي و علمي در خصوص تغيير اقليم و آثار و تبعکات آن ،از جملکه اهکداف
اين نشست بود .حبيب عبدلي مديركل هواشناسي استان طي اين نشست بکا تاكيکد بکر اهميکت پکايش داده هکاي
هواشناسي در تغييرات اقليمي و اهميت غذايي در بخش كشاورزي و محيط زيست به تشکريح برنامکه هکا و اهکداف
سازماني از جمله سامانه توسعه هواشناسي كاربردي «تهک» جهت اثربخشي و افزايش ارزش افزوده و بهکره وري در
كليه فعاليت ها جهت مقابله با اثرات تغيير اقليم پرداخت .در ادامه نظري ضمن تشکر از حضور مديركل هواشناسي،
اشاره صريح به مشکالت اعتباري بين ادارات كليدي استان داشت و با توجه به مسئوليت خطير اين دو دستگاه ابراز
اميدواري نمود تا علي رغم تحريمهاي تحميل شده بتوانيم با دريافت اعتبارات مطلوب كاستي هاي موجود را جبران
نماييم.
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امنیت غذایی با ترویج استفاده از غذاهای سالم و سنتی با برگزاری جشنواره غذا های سنتی در اداره کل هواشناسی استان
آذربایجان غربی

جشنواره غذاهاي سنتي با هدف ترويج استفاده از غذاهاي سالم ،سکنتي و امنيکت غکذايي بکا توجکه بکه توسکعه
هواشناسي كاربردي و استفاده از داده هاي هواشناسي در خصوص توليد غذاهاي ارگانيک در اداره كکل هواشناسکي
آذربايجان غربي برگزار شد .اين جشنواره با هدف توليد غذاي سالم و ارگانيک با حضور پريسا عليلو مديركل امکور
بانوان و خانواده استانداري به همراه معاون و كارشناسان دفتر امور بانوان و خانواده در محل اين اداره كل برگزار شد.
حبيب عبدلي مديركل هواشناسي استان در اين جشنواره در خصوص كوشش مضاعف در راستاي ارتقکاء سکالمت و
اصالح شيوه زندگي با استفاده از داده هاي هواشناسي در امنيت غذايي خانواده ها و همچنکين در راسکتاي حفکظ
كرامت و امنيت خانواده ها درتهيه غذاي سالم از مرحله توليد تا مصرف بوده ،عبدلي در ايکن خصکوص ضکمن ابکراز
خرسندي گفت :اداره كل هواشناسي با بر گزاري اين جشنواره توانست گامي هر چند كوچک در راستاي تحقق ايکن
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هدف و همچنين نيل به اهداف برنامه جامع پيشگيري و كنترل بيماريها با استفاده از غذاهاي سالم و خانگي بکردارد
وي همچنين در ادامه توضيحات مبسوطي در خصوص سامانه توسعه هواشناسي كاربردي الخصوص امنيکت غکذايي
داد و سامانه توسعه هواشناسي كاربردي را سامانه جامع هواشناسي در خدمت رساني و صيانت از حقوق شکهروندان
در راستاي كاربردي كردن داده هاي هواشناسي و اقتصاد مقاومتي دانست ،در ادامه عليلو مکديركل امکور بکانوان و
خانواده استانداري ضمن تبريک سالروز بازگشت اسراي  8سال دفاع مقدس انقالب اسکالمي بکه مکيهن اسکالمي و
تبريک فرا رسيدن عيد بزرگ غدير خم؛ از فعاليت هاي ارزشمند كاركنان اداره كل هواشناسي در اسکتان بکه ويکژه
بانوان كه در برگزاري جشنواره غذا تقدير و تشکر نمود.
چهارمین همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست با همکاری اداره کل هواشناسی استان آذربایجان غربی
برگزار شد

برگزاري چهارمين همايش ملي تغيير اقليم و تاثير آن بر كشاورزي و محيط زيست در اروميه ،آزاد توحيدي سردشت رئکيس
تحقيقات هواشناسي استان از نقش موثر هواشناسي و تاثير آن بر كشاورزي و محکيط زيسکت سکخن گفکت و مقالکه علمکي
"عبدالرحمان ابراهيمي" از كارشناسان هواشناسي آذربايجانغربي ،پذيرفته و ارائه شد .به گزارش روابکط عمکومي اداره كکل
هواشناسي استان آذربايجانغربي ،چهارمين همايش ملي تغيير اقليم و تاثير آن بر كشاورزي و محيط زيست در اروميه برگکزار
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شد و توحيدي يکي ديگر از سخنرانان اين همايش گفت :آب و هوا و اقليم در حال تغيير است در گذشکته شکاهد بکوديم بکا
مالحظه نکردن آمار و اطالعات هواشناسي در سطح استان امکروزه بکه چکه ميکزان دچکار مشککل هسکتيم بنکابراين همکه
دستگاههاي اجرايي بايد در اجراي طرح ها و پروژه هکاي عمرانکي و سکاير عوامکل روزمکره اسکتفاده از از آمکار و اطالعکات
هواشناسي را فراموش نکنند چرا كه عدم توجه به اين مسائل مهم تبعات سنگين و در برخي موارد جبکران ناپکذيري خواهکد
داشت .همچنين در اين همايش مقاله اي تحت عنوان "مطالعه و بررسي راهکارهاي شبکه هاي سلول خورشيدي جهت بهبود
شرايط اقليمي" در حوزه انرژي و تغيير اقليم ،توسط عبدالرحمان ابراهيمي ،پژوهشگر و "رئيس اداره هواشناسي سينوپتيک
اصلي شهرستان پيرانشهر" ارائه گرديد.اين همايش كه با مشاركت مركز تحقيقکات كشکاورزي آذربايجکان غربکي ،موسسکه
آموزش عالي آفاق اروميه در روز چهارشنبه  23مرداد و در محل سالن اجتماعات سازمان مديريت و برنامهريزي استان برگزار
شد ،تعداد  106مقاله در  15محور ،از جمله تغييرات اقليمي و تنش هاي محيطي زنده و غير زنده –راهکارهاي نوين در مقابلکه
با اثرات منفي تغييرات اقليمي –جنگل ،مرتع ،و نقش پوشش هاي گياهي و جانوري  -تاثير اقليم و تغييرات آن بر اكوسيستم
آبي و كشاورزي –امنيت غذايي  -بالياي طبيعي و انرژي و تغيير اقلکيم و ...بکه صکورت شکفاهي و پوسکتر ،پکذيرش و ارائکه
گرديد.گفتني است كه اداره كل هواشناسي استان آذربايجانغربي نيز يکي از حاميان برگزاري " چهارمين همايش ملي تغييکر
اقليم و تاثير آن بر كشاورزي و محيط زيست" بوده است.
نقش عوامل جوی در وقوع و گسترش آتش سوزی در جنگلهای ارسباران
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آتشسوزي در جنگلهاي ارسباران واقع در استان آذربايجان شکرقي و نقکش هواشناسکي و كکاربردي نمکودن اسکتفاده از
اطالعات آن درزندگي روزمره ،بار ديگر عملکرد هواشناسي را در كليه زمينه ها بويژه شرايط حاصله شکفافتر نمکود .در پکي
حادثه آتش سوزي در منطقه ارسباران واقع در آذربايجان شرقي هواشناسان استان آذربايجان غربي براي بررسي علل شرايط
محيطي و پارامترهاي جوي خصوصا نقش پارامتر باد از محل حادثه بازديد بعمل آوردند .حبيب عبدلي مديركل هواشناسي در
اين زمينه اذعان داشت ابران از جمله كشورهاي حادثه خيز دنياست كه پديده ي آتش سوزي در فصول گرم سال بعد از بارش
هاي مناسب و خشکي علوفه هاي جنگلي و مراتع اتفاق مي افتد؛ وي گفت آتش سوزي در جنگل هاي ايران سکاليانه هکزاران
هکتار از درختان ،درختچه ها و گياهان را طعمه ي خود مي سازد و عوامل طبيعي ،شرايط جوي و انساني ممکن اسکت سکبب
ايجاد آتش سوزي ها شود در اين ميان ،نقش عوامل جوي در وقوع و گسترش آتش سوزي نيز مهم است .مديركل هواشناسي
با اشاره صريح به اهميت شرايط جوي اذعان داشت نه تنها اين عوامل به صورت عامل منفرد براي ايجاد آتش سوزي نيسکت،
بلکه مي توان گفت تاثير عوامل انساني ،خود تابعي از عوامل جوي است عبدلي در ادامه گفت اگر شرايط جوي مساعد نباشد،
آتش سوزي ايجاد شده نمي تواند گسترش يابد .به طوري كه در مطالعکات صکورت گرفتکه رطوبکت نسکبي هکوا بيشکترين
همبستگي را با وقوع و ميزان گسترش آتش سوزي داشته است .هر چقدر سرعت وزش باد بيشتر باشد ،شدت آتکش سکوزي
نيز افزون تر مي گردد .اين امر به اين دليل است كه وزش باد سبب جابه جايي هوا و در نتيجه رسيدن ميزان بيشتر اكسکيژن
به محيط در حال سوختن مي گردد در اين زمينه اگر باد از ناحيه خشکي بوزد اثر فرآواني در افکزايش آتکش سکوزي دارد ،و
اكنون كه در فصل گرم سال قرار داريم بايد گفت كه افزايش دما سبب افزايش تبخير و تعرق و در نتيجه خشک شکدن مکواد
سوختني مي گردد و ممکن است يکي از عوامل موثر در بروز آتش سوزي باشد .وي همچنين به آموزش و آگاه سازي مردم را
مهترين برنامه اين اداره كل ب با توجه به چشم انداز سازمان هواشناسي كشکور در خصکوص توسکعه هواشناسکي كکاربردي
دانست و توجه به جهت وزش باد و در زمان مهار آتش سوزي تاكيد كرد عبدلي در خاتمه ضمن ابراز اميدواري گفت با توسعه
روز افزون علم و توجه ويژه به كاربرد علمي هواشناسي در كليه زمينه ها بويژه آتش سوزي در كشور عزيزمان كمتکر شکاهد
اينگونه حوادث ناگوار باشيم.
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آغاز هفته دولت در اداره کل هواشناسی استان آذربایجان غربی ،با صعود به ارتفاعات کلیبر

به مناسبت آغاز هفته دولت كاركنان هواشناسي استان آذربايجان غربي به ارتفاعات كليبر صعود كردند.
جمعي از كاركنان طي بازديد علمي و پژوهشي كه در تاريخ 4شهريور ماه همزمان با آغاز هفته دولت با شعار
هواشناسي در خدمت توسعه پايدار برگزار شد ،موفق به فتح ارتفاعات كليبر شدند.
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همزمان باهفته دولت مدیر کل هواشناسی استان آذربایجان غربی با فرماندار اشنویه دیدار کرد

همزمان با پنجمين روز از هفته دولت مديركل هواشناسي از نزديک با فرماندار اشنويه ديدار و گفتگو كرد .حبيب عبدلي
مديركل هواشناسي در اين ديدار ضمن تبريک هفته دولت گفت" :امروز بدون پيش بيني هاي هواشناسي اجراي برنامکه
ها ،ديگر در كشور غير ممکن است و تکنولوژي موجب شده تا همه دستگاه ها بکه نکوعي بکه هکم مکرتبط شکوند" .وي
همچنين با تاكيد بر بهره گيري بيشتر از امکانات و ايستگاه هاي پيش بيني هوا ،بيان كرد" :بدون اطالعات و پيش بيني
هاي هواشناسي برنامه هاي كشاورزي نمي تواند بطور كامل محقق شود و همه سازمان ها به نحوي با سازمان هواشناسکي
رابطه مستقيم دارد" .وي همچنين ابزار اميدواري كرد و گفت اقدامات اوليه و تخصيص اعتبار براي مطالعات و جانمکايي
رادار ه واشناسي انجام يافته و با استفاده از رادار در حوزه هواشناسي قبل از وقوع بحران بويژه در بارش هاي شديد سيل
آسا ،تدابير الزم جهت مديريت بحران مي تواند صورت گيرد .وي در ادامه در خصوص اهداف اجرايي پروژه نالوس واقع در
اشنويه نيز گفت " :هدف راه اندازي و نصب اين ايستگاه تاثير بهينه در پايش دادههاي هواشناسي و افزايش كمي و كيفي
داده ها در خصوص مسائل كشاورزي صورت مي پذيرد و با افزايش ايستگاههاي برخط در سطح استان ،كمک شکاياني در
راستاي توسعه هواشناسي كاربردي در حوزه هاي مختلف به ويژه احياي درياچه اروميه خواهيم داشت" .اسکعد خضکري
فرماندار اشنويه در اين نشست ضمن تقدير از حضور مديركل هواشناسي در راستاي تحقق اهداف هواشناسي و حفاظت
از جان و مال مردم قول مساعد در جهت ايستگاه هواشناسي اشنويه و پروژه نالوس داد.
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دومین دوره مدل سازی رشد و نمو گیاهان و عملکرد محصول در سازمان هواشناسی

برگزاري آموزشي مدل سازي رشد و نمو گياهان و عملکرد محصول مدل  Aqua Cropبه مدت  5روز در آذربايجان
غربي برگزار شد .به گزارش روابط عمومي هواشناسي استان آذربايجان غربي ،دوره آموزشي مدل سازي رشد و نمکو
گياهان و عملکرد محصول مدل  Aqua Cropاز 9تا  13شهريور 1398با حضور دكتر سيد مسعود مصطفوي دارانکي
پس از سه سال براي دومين بار در سطح كشور اينبار در منطقه آذربايجان غربکي بکا حضکور 18نفکر از كارشناسکان
مطالعات ،تحقيقات هواشناسي دبيران تهک ،راهبري و نظارت شبکه ايستگاه هکاي هواشناسکي شکركت كننکده از
استان كردستان و آذربايجان غربي برگزار گرديد.شركت كنندگان در اين دوره با مباني نظري مدلسازي رشد و نمکو
گياهان ،مباني نظري مدل  ،Aqua Cropمباني نظري صحت سنجي و اعتبار سنجي مدل ،مباني عملي مدل و كار بکا
مدل  ،AquaCropنحوه جمع آوري داده هاي مورد نياز مدل نرم افزار  ،Greenpixelآماده سازي داده هکاي ورودي
مورد نياز مدل هاي  Aqua Cropراه اندازي مدل  ،Aqua Cropتحليکل و بررسکي خروجکي مکدل  Aqua Cropو
مقايسه با داده هاي مشاهداتي ،صحت سنجي و اعتبار سنجي مکدل  Crop Aquaآشکنا شکدند .گفتنکي اسکت در
حاشيه اين دوره آموزشي بازديد علمي از ايستگاه هواشناسي كشاورزي دانشگاه نازلو و مزارع تحت پوشش اطکراف
آن به عمل آمد.
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تقدیر مشترک معاون هماهنگی امور عمرانی و قائم مقام ستاد اجرائی خدمات سفر استان آذربایجان غربی و مدیرکل
میراث فرهنگی از هواشناسی آذربایجان غربی

معاون هماهنگي امور عمراني و قائم مقام ستاد اجرائي خدمات سفر اسکتان آذربايجکان غربکي و مکديركل ميکراث
فرهنگي ،گردشگري و صنايع دستي استان با اهداي لوح تقدير مشترک ،از عملککرد اداره كکل هواشناسکي اسکتان
آذربايجان غربي در زمينه اهتمام در توسعه ارتقاي خدمات گردشگري استان و ميزباني شايسته مسافران در فصکل
تابستان " از اين اداره كل تجليل كردند .به گزارش روابط عمومي اداره كل هواشناسي استان آذربايجانغربي ،در پکي
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ارزيابي به عمل آمده مبتني بر خدمات سفر تابستان  ،98اداره كل هواشناسي شايسته تقدير گرديکد  .در بخشکي از
اين لوح تقدير كه به امضاء پيمان آرامون معاون هماهنگي امور عمراني و قائم مقام ستاد اجرائي خدمات سفر اسکتان
آذربايجان غربي و جليل جباري مديركل ميراث فرهنگي آمده است" .عزم و تالش فرابخش اعضکاي سکتاد اجرايکي
خدمات سفر تابستان  98در مسير رشد و ترقي استان و بالبيک به رهنمود مقام معظکم رهبري(مدظلکه العکالي) در
سالي كه به عنوان رونق توليد نامگذاري شده است فصل نويني در رونق صنعت گردشگري گشوده كه به مرور شاهد
ثمربخشي مسئوليت ها و تعهدات جنابعالي و ساير عزيزاني هستيم كه دل در گرو توسعه استان دارند .در پکي ايکن
دستاورد با شکوه ،برگزاري موفقيت آميز دومين جشنواره و نمايشگاه ملي گردشکگري و همزمکان اشکتغال صکد در
صدي هتل هاي استان در فصل تابستان نمونه اي مسجل از زحمات فعاالن و اعضاي سکتاد اجرايکي خکدمات سکفر
استان به شمار مي آيد لذا از تالشهاي بي شائبه و ارزشمند جنابعالي در ميزبکاني شايسکته مسکافران و اهتمکام در
توسعه و ارتقاي خدمات گردشگري استان كمال تشکر و قدرداني بعمل مي آيد.اميد است در پنکاه خداونکد متعکال
شاهد اعتالي نام ايران اسالمي و سرفرازي خدمتگذاران اين مرز و بوم باشيم".
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تحلیل نقشه های پیش بینی دما و بارش استان در فصل
پاییز98
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پیش بینی بارندگی و دما در پاییز ( 1398منبع مرکز ملی اقلیم شناسی)
تحلیل پیش بینی بارش فصلی :

براساس خروجي مدلهاي بلندمدت از لحاظ بارندگي برابر شکل  21در پاييز بارندگي استان نرمال و در نواحي شمالي بکيش از
نرمال پيش بيني مي گردد.

شکل  : 17پيش بيني فصلي بارندگي ( پاييز )98

تحلیل پیش بینی دمای فصلی :

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

شکل  : 18پيش بيني فصلي دما ( پاييز )98



پيش بيني هاي فصلي هر ماه بروز رساني مي گردد.



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