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 چکيده 

 آذرسنجی استان نشانگر کاهش چشمگیر بارش های استان در  اطالعات و گزارش های ثبت شده در ایستگاه های سینوپتیک و باران

نسبت به مدت مشابه نرمال و تداوم خشکسالی کوتاه مدت در اکثر نواحی استان می باشد. میانگین بارش کل استان در  1911ماه سال 

درصدی نسبت به بلند مدت مشابه را داشته است. این کاهش در شهرها و نواحی  7میلیمتر می باشد که کاهش  5/91 ماه جاری آذر

دارا در بین شهرهای استان را ماه  آذرمقدار بارش  بیشترینرکورد میلیمتر بارش  85شهرستان سردشت با  ،استان مشهودتر است شمالی

داده  بارش های یک سال کامل زراعی را به خود اختصاصاز  درصد 1 استان حدود  1911ماه سال آذرهای  . بطور کلی بارشمی باشد

 است.

تا  خفیفحاکی از درگیری مناطق وسیعی از استان با خشکسالی  SPEIاستان بر اساس شاخص اخیربررسی نقشه خشکسالی سه ماهه 

 بسیار شدید است.

دارد، میانگین  افزایشدرجه  1.6لسیوس می باشد که نسبت به نرمال درجه س -6/1ماه سال جاری آذرمیانگین دمای کمینه استان در 

ماه  آذرنشان می دهد، میانگین دمای استان در  کاهشدرجه نسبت به نرمال  -2/1درجه سلسیوس است که  4/5استان نیز  بیشینه دمای

 رجه سلسیوس می باشد. د 4/2درجه ای نسبت به نرمال،  7/1سال جاری با افزایش 

 .تعلق داردمتر بر ثانیه  16با  های ماکو و تکابایستگاه های استان به شهرستان سرعت بیشینه باد ثبت شده در بین
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 6344 ماه آذربارش استان در  تحليلی بر وضعيت

 جدول اطالعات بارش استان و مقایسه با سال گذشته و بلند مدت 

 

 و مقایسه با سال گذشته و بلند مدت 1911. بارش استان در آذرماه 1جدول

 
 

  5/8میلیمتر می باشد که نسبت به سال قبل  5/91برابر با  1911ماه  آذراستان در  نزوالت جوی میانگین ،( 1) جدول بر اساس 

و درصد  7/6انگین بارش استان نسبت به نرمال به طور کلی می .میلیمتر کاهش نشان می دهد 9/2نسبت به دوره بلند مدت و میلیمتر 

 میلیمتر  85با  سردشتبیشترین بارش استان در این مدت مربوط به شهرستان . داشته استدرصد کاهش  1/21نسبت به سال گذشته 

بین شهرستان های استان  رامیلیمتر بارش کمترین بارش  1/11با  های چالدران و پلدشت شهرستاننیز ، طی این مدت می باشد بارش
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درصد مربوط به شهرستان ارومیه و  1/22با  نسبت به نرمال در بین تمام شهرستان های استانبارش بیشترین درصد کاهش  ،ندداشته ا

 می باشد.  درصد 4/17بیشترین افزایش بارش نسبت به نرمال مربوط به شهرستان پیرانشهر با 

 

  استان کشور و درصد تأمين بارش سال آبی 

 

 
 و مقایسه با بلند مدت 1911درصد تامین بارش سال آبی استان در آذر ماه   -1نمودار 

 

ماه سال  آذررا تامین می کند، که این مقدار در  آبیارش های کل سال صد از بدر 1حدود ماه آذر در بلند مدت،( 1نمودار)بر اساس 

 سال آبی در آذرماه سالجاری بارش درصد تامین مشاهده می شود نیز . همانطور که در نموداراز این مقدار می باشد کمترکمی جاری 

در شهر های مرکزی و شمالی داشته است و  افزابشنسبت به نرمال  به غیر از شهرستان سردشت ناستانیمه جنوبی های ستان شهردر 

 استان به غیر از شهرستان ماکو شاهد کاهش هستیم. 
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 بندی مجموع بارش استان پهنه 

 

 
 

  1911بارش تجمعی استان در آذر ماه   -1شکل 

 

( تفاوت در میزان بارش استان در نواحی جنوبی و شمالی کامالً مشهود می 1)شکل  جاریسال ماه آذر در بارش بندی پهنه نقشه اساس بر

ها از نواحی شمالی  های سردشت و پیرانشهر و کمترین میزان بارش از شهرستان و ها در جنوب استان باشد به نحوی که بیشترین بارش

میلیمتر را  14تا  11مرکز استان بارشی در حدود نیز ن مدت است، در همی رخ دادههای پلدشت، چالدران و چایپاره  استان در شهرستان

 .است ثبت کرده
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 6344ماه  آذراستان در  دمایتحليلی بر وضعيت 

 با بلند مدتآن و مقایسه  1911استان در آذرماه  دمای سه گانه -2جدول

 

  استان و مقایسه با بلند مدت دمایجدول اطالعات 

 
 

                                                                                                                                                                        : کمينه دمای

های تکاب و چالدران  هرستاندرجه سلسیوس بوده است. طی این مدت ش  -6/1معادل ( 2نگین دمای کمینه استان براساس  )جدول میا

درجه سلسیوس بیشترین دمای کمینه استان را دارا بوده اند. دمای  1/1درجه سلسیوس کمترین دمای کمینه و شهرستان مهاباد با  -8/9با 

 درجه سلسیوس افزایش داشته است. 6/1کمینه استان نسبت به بلند مدت 
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 بيشينه:  دمای

درجه  4/8با  پلدشتدرجه سلسیوس بوده است. طی این مدت شهرستان  4/5معادل ( 2س  )جدول استان براسا بیشینهمیانگین دمای 

استان نسبت به  بیشینه. دمای ثبت کرده انداستان را  بیشینهدمای  کمتریندرجه سلسیوس  4/2 با چالدرانو شهرستان  بیشینهدمای  بیشترین

 داشته است. کاهشدرجه سلسیوس  -2/1 بلند مدت

 ميانگين:  دمای

درجه سلسیوس  5/4. طی این مدت شهرستان پلدشت با می باشددرجه سلسیوس  4/2معادل ( 2استان براساس )جدول میانگین دمای 

نیز درجه سلسیوس کمترین دمای میانگین استان را دارا بوده اند. دمای بیشینه استان  -7/1بیشترین دمای میانگین و شهرستان چالدران با 

 درجه سلسیوس افزایش داشته است.7/1د مدت نسبت به بلن

 

 دماهای حدی استان و مقایسه با بلندمدت 

 

 ماه آذردمای بيشينه مطلق 

 )درجه سلسيوس(

 
 با بلند مدت و سال گذشته آن و مقایسه 1911دمای بیشینه مطلق استان در آذرماه   -9جدول

 

 بلندمدت 6341سال  6344سال 

3/41 

 بوکان

50/50/4300 

6/46 

 ارومیه

50/50/4301 

22 

 دژ شاهین

44/50/4310 

 

در روز پنجم آذر ماه  بوکانایستگاه های   دردر بین ایستگاه های استان  1911ماه  آذردمای بیشینه مطلق ثبت شده در  ،9مطابق با جدول 

 9/2که در شهرستان ارومیه اتفاق افتاده است  18آذر ماه  بیشینه مطلق نسبت به  این مقدار. رسیددرجه سلسیوس 9/14 که دما به رخ داده

که در شهرستان شاهین دژ اتفاق افتاده  1981در بلند مدت در سال  ماه آذرمطلق درجه سلسیوس کاهش داشته است، همچنین از بیشینه 

 درجه سلسیوس کمتر بوده است. 7/7است  
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 ماهآذرمطلق  کمينهدمای 
 )درجه سلسيوس(

 
 و سال گذشته و مقایسه با بلند مدت 9911استان در آذرماه  مطلقکمینه . دمای 4جدول

 

 مدت بلند 6341سال  6344سال 

01- 

 درانلچا

51/50/4300 

45- 

 چالدران

24/50/4301 

1/23- 

 چالدران

43/50/4310 

 

در روز هشتم آذر  چالدرانایستگاه های   دردر بین ایستگاه های استان  1911ماه  آذرمطلق ثبت شده در  کمینهدمای  ،4جدول  مطابق با 

که درهمین شهرستان اتفاق افتاده است تفاوتی  18رسید که  نسبت به کمینه مطلق آذر ماه درجه سلسیوس  -11ماه اتفاق افتاد که دما به 

درجه  8/19تاده است اتفاق افچالدران که در شهرستان  1981در بلند مدت در سال  ماه آذرمطلق نداشته است، همچنین از کمینه 

 بوده است. بیشترسلسیوس 
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 استانهای شهرستانميانگين دمای  بندیپهنه 

 

 
 

 بر حسب درجه سلسیوس 1911دمای میانگین استان در آذر ماه  -2شکل 

 

سلسیوس بوده است  درجه 11و  -5میانگین دمای استان بین  ،1911ماه  آذردر  (2) شکل  میانگین دمایی استان بر اساس نقشه پهنه بندی

 . و پلدشت اتفاق افتاده است سردشت های های تکاب و چالدران و بیشینه میانگین دما در شهرستان که کمترین میانگین دما در شهرستان
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  استان نسبت به بلندمدتهای شهرستاناختالف ميانگين دمای پهنه بندی 

 

 
 

 بر حسب درجه سلسیوسبا بلند مدت  1911دمای میانگین استان در آذر ماه اختالف   -9شکل 

 

شهرستان های شاهیندژ  از قسمت هایی ،(9)شکل  نسبت به بلند مدت 1911ماه سال  آذر نقشه پهنه بندی اختالف دمای میانگینمطابق با 

های  درجه سلسیوس دارند و شهرستان 5/4تا  6/9میزان بیش ازبیشترین افزایش دمای میانگین را با بلند مدت به دارای میانگین  ارومیهو 

درجه سلسیوس داشته اند. سایر  5/1تا  6/1میاندواب بیشترین کاهش دما نسبت به میانگین را به میزان سردشت، نقده، پیرانشهر، بوکان و 

 .نددرجه سلسیوس نسبت به میانگین هست 5/1تا  6/1نقاط استان هم دارای افزایش دما بین 
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 6344ماه  آذر طیاستان وقوع باد در تحليلی بر 

 

  های سينوپتيک استان باد در ایستگاهوضعيت سمت و سرعت 

 
 های سینوپتیک استانوضعیت سمت و سرعت باد در ایستگاه. 5جدول 

 

 نام ایستگاه

 حداکثر باد باد غالب

  سمت

 (جهت)

 وقوع  درصد

 در ماه
 سمت

 )درجه(

 سرعت

 (m/s) 

 6 41 94 غربی ارومیهفرودگاه 

 14 241 11 شرقیجنوب  اشنویه

 6 141 21 جنوبی بوکان

 1 241 9 غربی جنوب پیرانشهر

 16 171 16 جنوب شرقی تکاب

 11 111 12 غربی خوی

 7 161 99 شمالی سردشت

 11 91 14 شرقی سلماس

 14 921 25 شمال  چایپاره

 7 211 8 شمال شرقی چالدران

 16 911 5 شرقی ماکو

 11 211 14 شرقی شمال مهاباد

 11 911 18 غربی میاندواب

 7 211 24 شرقی نقده

 4 211 11 جنوبی شاهیندژ

 8 951 16 شمالی پلدشت

 

متر بر   16 از شهرستانهای تکاب و ماکو با سرعت  باد وزش بیشینه سرعت ،( 5) جدول  با توجه به جدول بیشینه باد ایستگاه های استان

که  ،گزارش شده است، جهت باد غالب ارومیه نیز غربی می باشدهای جنوب شرقی و شرق کیلومتر بر ساعت( از سمت  57حدود ) ثانیه

 درصد از کل بادها را شامل می شود.  94در مجموع 
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 های سينوپتيک استان گلباد ایستگاه 

 
 ارومیه چالدران بوکان

   

 خوی پیرانشهر اشنویه

   

 
 1911خوی در آذر ماه و  گلباد ایستگاه های هواشناسی بوکان، چالدران، ارومیه، اشنویه، پیرانشهر .4شکل 
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 شاهین دژ ماکو پلدشت

   

 نقده سردشت سلماس

   

 

 
 1911گلباد ایستگاه های هواشناسی پلدشت، ماکو، شاهین دژ، سلماس، سردشت و نقده در آذر ماه . 5شکل
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 مهاباد چایپاره میاندواب

   

 
 تکاب

 

 

 
 1911در آذر ماه  و تکاب مهاباد، ، چایپارهگلباد ایستگاه های هواشناسی میاندواب. 5شکل
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 6344ماه  آذر در استانخشکسالی تحليلی بر وضعيت 

 

 

 بندی خشکسالی هواشناسی در سطح استان بر اساس شاخصپهنهSPEI   سه ماهه 

 
 

 در دوره سه ماهه  SPEIبر اساس شاخص   1911استان در آذر ماه  پهنه بندی خشکسالی  -7شکل 

 

(، بیشتر 7)شکل  1911 آذردر دوره سه ماهه منتهی به پایان  SPEIبر اساس شاخص نقشه پهنه بندی خشکسالی هواشناسی استان  مطابق

از جنوب استان که در حد نرمال می باشد دارای درجات مختلف خشکسالی از خفیف تا بسیار  وچکیمناطق استان بغیر از بخش های ک

تا بسیار شدید و شدید دارای خشکسالی خوی، چالدران، ماکو، چایپاره، شوط و پلدشت در شمال استان شهرستان های شدید می باشند. 

خفیف تا  ،نهای تکاب، بوکان، شاهین دژ که در حد نرمال می باشندهایی از شهرستا مرکز و بقیه نواحی استان بغیر از بخش خشکسالی

 . می باشند متوسط
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 6344ماه  آذر دراستان سينوپتيکی  تحليل

 

 
 شرح زیر تحلیل نمود:می توان آن را به  در آذر ماه، ذربایجان غربیآسینوپتیکی وضعیت جوی  بررسیبا        

 
آذر ماه، شاهد ورود و فعالیت سامانه ای بارشی از سمت غرب کشور                در واپسین روز از آبان و نخستین روزهای -

( و شارش رطوبتی از دریای مدیترانه، 9خوب کم فشار سطح زمین )شکل راهی( به سطح استان بودیم که با هم8)شکل 

م آذر به فعالیتش خاتمه سبب بارش های قابل توجه باران در سطح استان و بویژه مناطق جنوبی آن گردیده و روز دو

میلیمتر بیشترین مقدار بارندگی را به خود اختصاص داد و مرکز  2932داد. در طی این مدت شهرستان مهاباد با 

 میلیمتری باران شد. 635استان)ارومیه( نیز پذیرای بارش 

 
29/99/2222نقشه فشار سطح زمین . 9شکل                            29/99/2222  . نقشه ارتفاع ژئو پتانسیل 8شکل  

 

 

ی بارشی از دومین فعالیت بارشی که نخستین برف پاییزی را نیز به همراه داشت، از پنجم آذر ماه و با ورود سامانه  -

( آغاز شده و با کشیده شدن به عرض های پایین و تقویت تاوایی مثبت آن از سوی کم فشار 92لمسیر دریای سیاه )شک

روز در سطح استان ادامه داشت. برای آگاهی مردم از فعالیت این سامانه  6آذر ماه و به مدت  92تا  (99سطح زمین)شکل

بیشترین مقدار  در مجموع  بارشی هشدارهای زرد و نارنجی از سوی اداره کل هواشناسی آذربایجان غربی صادر گردید.

 2.39 میزانگردید و در ارومیه نیز بارش به  میلیمتر گزارش 99بارش این سامانه از شهرستان پیرانشهر با حدود 

 میلیمتر را شاهد بودیم.
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 25/99/2222نقشه فشار سطح زمین .99شکل                            25/99/2222    نقشه ارتفاع ژئو پتانسیل  . 92شکل                             
 

 
 

  ( موجی  99تا  96در نیمه های آذر ماه )( از سطح استان عبور و با تقویت تاوایی کم 5نسبتا ضعیف )شکلآذر

( سبب بارش های متوسط باران و برف در برخی شهرهای استان 9فشاری واقع در سمت شرق مدیترانه )شکل

میلیمتر گزارش گردید و در ارومیه  9939دژ با  گردید.  بیشترین مقدار بارش این سامانه از شهرستان شاهین

 میلیمتری باران و برف را شاهد بودیم. 939نیز بارش 

 

  
 

 5/92/2222نقشه فشار سطح زمین .99شکل                               5/92/2222.   نقشه ارتفاع ژئو پتانسیل 92شکل                  
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  آغاز گردید  مدیترانهز سمت دریای ماه شاهد ورود سامانه ای بارشی ا آذر 26نهایتا در اواخر آذر ماه و از روز

بویژه در مناطق  و باران ( سبب بارش برف96فشار سطح زمین )شکل  ( که با همراهی الگوی کم.9)شکل

 . گزارش گردید متر میلی 98این سامانه از شهرستان سردشت با  بیشترین مقدار بارشو  استان شد جنوبی

 

  

 
 99/92/2222نقشه فشار سطح زمین .96شکل                               99/92/2222.   نقشه ارتفاع ژئو پتانسیل .9شکل                
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 6344ماه  آذردراستان طی  مخاطرات جویتحليلی بر 
 

مخاطراتی از قبیل رعد و برق، بارش در آذر ماه سال جاری پنج هشدار هواشناسی سطح زرد در استان صادر شده است که موجب بروز 

باران و برف بویژه در نواحی جنوبی و مرکزی استان شد، در این مدت شاهد کاهش محسوس دما در استان، اختالل در تردد جاده ها و 

در نواحی ه است.شتمعابر شهری به دلیل بارش و مه گرفتگی معابر مواصالتی استان بودیم که مشکالتی را برای هم استانی ها به همراه دا

میلیمتر رکورددار بارش در این ماه بوده است همچنین  121جنوبی بیشترین بارش باران و برف اتفاق افتاده که ایستگاه پیرانشهر با بیش از 

 درجه سلسیوس ثبت شده است. -11کمینه مطلق دما در این ماه از شهرستان چالدران با دمای 
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 6344ماه  آذرگزارشی از فعاليت های توسعه هواشناسی کاربردی استان طی 
 

دریافت مستمر توصیه های هواشناسی کاربردی از کارشناسان بخش های مختلف جهاد کشاورزی استان در قالب برگزاری  .1

جلسات دیسکاشن کشاورزی و همچنین از طریق مکاتبات و تماس های تلفنی پس از ارائه پیش بینی های کوتاه مدت 

 سازمان و درگاه اینترنتی اداره کل هواشناسی استان. بارگذاری آن در سامانه توسعه هواشناسی کاربردیهواشناسی و 

 .شرکت دبیر تهک و همکاران در کالس بازآموزی تکمیل فصلنامه کشاورزی .2

 .شرکت دبیر تهک در جلسه مجازی ناحیه یک کشور .9

 اشناسی بصورت مکتوب.رجوع از قبیل دانشجویان اعضای هیأت علمی و ارائه آمار و داده های هوم مشاوره و پاسخ گویی به ارباب انجا .4

 .ارسال مرتب خبر نامه  هفتگی به آدرس ایمیل  کاربران و مدیران بخش کشاورزی استان .5

به کاربران نهایی گزینشی  های هواشناسی و پیش بینی های جوی از طریق سامانه پیامکیارسال پیامک حاوی اطالعات هفتگی توصیه  .6

 .تهک در استان
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 هاپيوست
 

  ناستاهواشناسی  هاینقشه پراکنش ایستگاه -6پيوست شماره 
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  گلبادمعرفی  -3پيوست شماره 

 

سه مشخصه اصلی شاخص باد را  و باشدهای باد در یک منطقه میلباد، نمودار و شکلی اقلیم شناختی برای نمایش مشخصات و ویژگیگ

هایی که برای شاخص باد انجام شده نی وقوع باد، تعداد دیدبانیامنظور از فراو جهت باد.و  دهد: فراوانی وقوع باد، سرعت بادنمایش می

جهت باد، جریان و شود باشد که با نات یا متر بر ثانیه سنجیده میو باد به وقوع پیوسته است. سرعت باد نشانگر میزان جریان هوا می

باشد. دایره وسط این ساختار کلی گلباد به شکل گل باز شده می .باشددهد که یکی از جهات اصلی و فرعی میغالب باد را نشان می

ها، نشانگر سرعت باد و خامت گلضها نیز نمایشگر سرعت و جهت باد است. دهد گلگلباد میزان باد آرام در یک منطقه را نمایش می

-افزاری تهیه میبه دو روش دستی و نرم وگردند نه ترسیم مییانه یا ماهیاگلباد به صورت سال. ها نشانگر تعداد وقوع باد استطول گل

های باد منطقه آمار و اطالعات هواشناسی گرفته شده و تعداد فراوانی باد، باد آرام، سرعت و جهت . در روش دستی ابتدا شاخصشود

ها بر حسب این مت گلشود.میزان قطر دایره و طول و ضخاا نسبت به کل گرفته میهباد محاسبه شده و سپس درصد هر یک از شاخص

افزار ویژه تهیه شده و وارد نرمExcelافزاری باید آمار و اطالعات در یک فایلبرای ترسیم گلباد به روش نرمدد. گردرصد ترسیم می

ای هم هاست. نمودارهای به دست آمده از دایره WR-plotافزار افزار مورد استفاده در ترسیم گلباد نرمنرم ترین. عمدهگلباد گردد

های باد بر  شود. سمت متر بر ثانیه نوشته می 5/1اند که در دایره مرکزی آن درصد فراوانی وزش بادهای کمتر از مرکزی تشکیل شده

غربی نمایش داده  و شمال یغربی، غرب ، جنوب شرقی، جنوب شرقی، شرقی، جنوب ها غالباً در هشت سمت شمال، شمالروی دایره

شوند. آنگاه فراوانی هر گستره سرعت باد بندی میگروه دسته 8اد نیز بر اساس روش سازمان هواشناسی جهانی به های بشود. سرعت می

 یکدیگر جمع شوند و فراوانی آرام های مختلف با شود. اگر فراوانی هر گستره در سمت ها مشخص می با توجه به سمت باد بر روی دایره

فسیر یک گلباد نیز به آن افزوده شود، حاصل صدرصد را نشان خواهد داد، و این به این معناست که تعداد کل بادها لحاظ شده است. ت

ز کاربردهای گلباد .اشوندبدون نقشه برجستگی )توپوگرافی( دشوار است زیرا اثرات محلی باعث تغییرات مهمی در جریانات هوا می

های ورزشی و غیره، عدم استقرار صنایع آالینده در جهت ها، زمینهای شهری، طراحی باند فرودگاهطراحیمین، آمایش سرزتوان به می

 .سنجی برای استفاده از انرژی باد اشاره کردیابی جهت گسترش فضای سبز، و امکانباد غالب منطقه، مکان
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 تقدیر و تشکر
 

مراتب تقدیر و تشکر نویسندگان این اثر از همکاران مرکز ملی خشکسالی و مدیریت بحران به سبب تهیه تعدادی از  بدینوسیله -1

تولید در مقیاس کشوری و انجام برش استانی دراختیار جداول، نمودارها و نقشه های مورد استفاده در این بولتن که پس از 

 گردد. می این اداره کل قرارگرفته است ابراز 

، فنی، فناوری اطالعات و ، کشاورزیاستانی ) همکاران پرتالش دیدبانی نویسندگان این بولتن همچنین از تمامی همکاران -2

 می نمایند.  و تقدیر آن نقش داشتند سپاسگزاریکه به نحوی در تهیه اطالعات الزم برای تدوین  پیش بینی( 


