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تهساعت گذش 24خالصه آمار وضعیت جوی استان آذربایجان غربی طی   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
        

 
                                            

 اسماعیل سیمایی                                                                                                   صابری                    مهدی                           
 مدیر کل هواشناسی استان آذربایجان غربی                                                                                                          رئیس پیش بینی                         

                                                          
 

 رطوبت نسبى حداكثر باد
 تبخیر
mm 

 گیبارند
mm 

 نام شهرستان درجه حرارت

 سمت ) ایستگاه هواشناسی (

 )درجه(

سرعت 
(m/s) 

 حداقل حداكثر حداقل حداكثر

 فرودگاه شهید باكری ارومیه 14.2 28.4 0.0 4.1 25 71 12 250

 دانشگاه ارومیه 15.4 27.2 0.1 4.6 24 73 20 230

 انزل 14.8 26.9 0.0 - - - 17 200

 باری 16.3 28.2 0.0 - - - 15 270

 پل میان گذر 19.3 26.1 0.0 - - - 39 220

 سلماس 13.8 25.6 0.0 4.8 29 71 9 180

 خوی 17.2 29.4 0.0 12.4 24 54 15 270

 فرودگاه شهدای خوی 16.6 28.6 0.0 - 24 59 16 180

 چایپاره 15.9 28.2 0.0 6.7 27 60 12 160

 چالدران 7.0 21.8 0.0 3.4 28 98 9 240

 پلدشت 15.4 32.4 4.4 3.4 20 82 6 170

 ماكو 13.0 23.8 2.3 6.3 31 66 20 280

 شوط 17.6 28.5 0.0 - - - 14 320

 اشنویه 10.5 25.6 0.0 4.5 33 82 18 220

 مهاباد 15.0 27.6 0.0 6.7 24 62 10 240

 میاندوآب 13.7 29.0 0.0 5.8 30 86 14 360

 نقده 13.3 28.0 0.0 6.7 30 77 14 190

 پیرانشهر 14.0 26.5 0.0 6.4 32 67 11 240

 سردشت 16.2 25.2 0.0 6.6 30 61 6 210

 تکاب 9.2 24.2 0.0 6 24 91 5 260

 شاهین دژ 12.8 28.2 0.0 6 25 84 -  -

 بوكان 13.2 28.6 0.0 6.8 23 81 11 250

 تخت سلیمان 8.0 22.1 0.0 - 31 83 8 240
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 پیش بینی وضعیت جوی استان آذربایجان غربی

بررسی نقشه های همدیدی و آینده نگری:                                                       

شاهد  جاری تا اواخر هفته منطقه، تراز میانی جواز  كم دامنه و با توجه به عبور امواج یابی شیپ ینقشه ها نیآخر یبر اساس بررس

رگبارهای خفیف و پراكنده باران همراه با رعدوبرق و وزش باد )در مناطق مستعد بارش تگرگ( بویژه در نیمه شمالی استان خواهیم بود. 

 :پیش بینی می كنیم. با این توصیف ینده روی نخواهد دادتغییرات چندان محسوسی در طی روزهای آ نیز از نظر دمایی

  

 

 سیماییاسماعیل                             مهدی صابری                                                                                                                                  
یر کل هواشناسی استان آذربایجان غربیرئیس پیش بینی                                                                                                              مد                      

 

 

 یپیش بین تاریخ
دمای 

 ارومیه

سمت و سرعت 

 )متر بر ثانیه( باد

 وضعیت 

پایداری 

 هوا

 چهارشنبه

03/03/1402 

تا ابری همراه با وزش باد، در برخی نقاط رگبار پراكندهابری  نیمه روز  ناپایدار 5-13جنوب غربی  25 

و در برخی نقاط احتمال رگبار پراكندهگاهی وزش باد  ابری،نیمه  شب  پایدارنا 3-9 شمال شرقی 13 

    پیش بینی 

 پنجشنبه

04/03/1402 

 روز
همراه با وزش باد نیمه ابری ، در برخی نقاط افزایش ابر و رگبار خفیف و پراكنده  

 از اواخر وقت بتدریج كاهش ابر
 ناپایدار 5-13جنوب غربی  25

 ناپایدار 3-9شمال شرقی  12 قسمتی ابری، در برخی نقاط رگبار خفیف و پراكنده و گاهی وزش باد شب

    پیش بینی 

 جمعه

05/03/1402 

 روز
و از بعدازظهر رشد ابر گاهی شدیدتا قسمتی ابری، همراه با وزش باد  كمی  

شمالی استان رگبار خفیف و پراكندهنیمه و در برخی نقاط   
 ناپایدار 5-15جنوب غربی  27

تا ابری، گاهی وزش باد ابری نیمه  شب  پایدار 3-9 غربی 12 

 گرامی باد مهار تورم و رشد تولیدسال 
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