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  97 بهارضعيت جوي استان اصفهان در تحليل همديدي و
  
  

  فروردين : 
هاي  سامانه فعاليتهاي شرقي مديترانه  پشته پر ارتفاع بر روي درياي سياه و بخش به دليل وجودده روز اول فروردين 

اروپا يك مركز بالكينگ تشكيل شد و  در مناطق جنوبي به تعويق افتاد. همچنينكشور ايران در عمده مناطق جوي 
.  به تدريج طي هفته دوم ناوه بود قرارگرفت اين بالكينگ ر شرقاي كه د هاي وسيعي از خاورميانه تحت تاثير ناوه بخش

اين وضعيت  منجر به ارسال امواج كوتاه بر روي موج بلند راسبي به سمت ايران شد.غرب مديترانه با حركت شرق سو 
ميلي باري از عرض هاي شمالي در تقابل با كم  1020پرفشار  مركزسطح زمين نيز  الگوهاياتفاق افتاد كه در  يدر حال

به دنبال تغييرات فشاري شديد  در اليه هاي  فشارهاي جنوبي شرايط را براي ناپايداري در استان اصفهان فراهم آورد.
اين به  .از شداز روز دهم فرودين وزش بادهاي شديد در استان آغ زيرين جو و عبور امواج كوتاه در اليه هاي مياني جو

فرودين با  پانزدهمكيلومتر بر ساعت رسيد. در روز  104وزش باد در خوانسار به توفان در روز دهم فرودين  ترتيب
 ،روسيه شكل گرفته بودهاي وسيعي از  بخشحركت شرق سوي ناوه شرق مديترانه و تلفيق آن با ناوه عميقي كه بر روي 

 بر روي ايران و ناپايداري هاي جويمنجر به  يض جغرافيايي وسيعيك ناوه يكدست با محوري در محدوده عر
هاي شمالي و  موج عرض حركت سريعتربه دليل فرودين  22استان اصفهان شد. از روز  هاي مركزي ايران از جمله بخش

قرار گرفت. به   تحت تاثير ناوه جنوبي بيشتركشور ايران  شمالي از كشور ايران عبور كرده وناوه  فاصله گرفتن دو موج، 
هاي غربي و  به سمت بخششمال درياي سرخ  و بند آمده جنوبي با دريافت رطوبت از شرق مديترانه اين ترتيب مركز

سبب شد تا ميزان هاي شمالي  هواي سرد از عرض نفوذ زيرين جوسطح  الگوهايهمزمان در  جنوبي ايران حركت كرد.
 در بسياري از مناطق استان فرودين بارش از ماه و سومين روز در بيستو بنابراين  رطوبت موجود در جو بيشتر شده
ميليمتر  3/19و  8/20خوانسار به ترتيب به ميزان كه  بيشترين ميزان بارش از شهرهاي  اصفهان به وقوع پيوست بطوري

با شدت كمتر  ها طي روزهاي آخر فرودين همچنان به تناوب در مناطق شمالي و شرقي استان گزارش شد. اين بارش
  ادامه داشت.
  ارديبهشت: 

هاي وسيعي از اروپاي مركزي  بر روي بخش در سطوح مياني جو بالكينگ قوي حضورروزهاي ابتدايي ارديبهشت طي 
محور آن  تلفيق  ،به سمت ايران اين ناوه همزمان حركت .شرق مديترانه شد محور ناوهو جنوبي منجر به  عميق تر شدن 

دوم و هاي بسيار خوبي را طي روزهاي  بارش در اليه هاي پايين جومركز پر فشار  با شمالي و همراهي هاي ناوه عرض با 
 از مورچه خورت بارشارديبشهت بيشترين سوم در روز  كه به طوري در استان اصفهان به دنبال داشت.ارديبهشت  سوم

سوم طي روزهاي ميليمتر گزارش شد.  4/24ميزان به خوانسار بعد از آن ميليمتر و 9/25به ميزان  در شمال غرب استان
در  هاي بهاري با شدت كمتر بارش هر چند از شدت ناپايداري ها در استان كاسته شد اما باز هم ارديبهشت  هفتم لغايت

 جذببا   5640با مركز  ديگري مجدداً ناوه ماه در هفتمين روز ارديبشهت استان ادامه داشت. برخي مناطق بويژه غرب
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به هاي شمالي  هاي نزديك سطح زمين به علت نفوذ متوالي توده هواي سرد از عرض ويژه در اليه ناهنجاري دمايي به -2
هاي مركزي كشور از جمله استان  هاي زاگرس و استان ه كوههاي جوي در شرق رشت تشديد ناپايداري و كشور ايران

  )3(شكلاصفهان

تغذيه رطوبت بيشتر بداخل  و بنابرايندماي آب فراتر از نرمال در درياي مديترانه، درياي سرخ و درياي عمان  -3
  هاي بارشي گذر كننده از روي ايران  سامانه

  

  
  
     

  

  خرداد: 
كه در  هاي ارديبهشت روزهاي ابتداي خرداد ماه نيز با بارش در استان اصفهان همراه بود. به طوري به دنبال ناپايداري

نجف  شهرهاي ازها به ترتيب  در اكثر نقاط استان بوقوع پيوست كه بيشترين ميزان بارشدومين روز خرداد ماه بارش 
سبب به  يازدهم خرداد سال جاريزهاي دوم تا وميليمتر گزارش شد. طي ر 3/12شهر  و زرين ميليمتر13آباد به ميزان 

 تضعيف شد،ور ايران جريانات ناپايدار بر روي كش ،تر هاي پايين محور ناوه شكل گرفته بر روي مديترانه به عرض انتقال
مجدداً بارش در برخي نقاط  ماه خرداد دوازدهم و سيزدهماما با حركت شرق سوي اين ناوه به سمت ايران طي روزهاي 

ميليمتر گزارش شد.  4/12خرداد بيشترين بارش از اردستان به ميزان  سيزدهمو بنابراين در روز  استان به وقوع پيوست
در  و پرفشار هواي سرد نفوذخرداد هم به دليل گذر امواج ضعيف و همراهي با  بيست و ششمتا  چهاردهم ي روزهايط

هاي شمالي استان اتفاق افتاد و در روزهاي پاياني خرداد پايدار شدن  هاي پراكنده بويژه در بخش سطح زمين بارش
كه دما در آخرين روز خرداد  تان داشت به طوريالگوهاي جوي و افزايش دما  خبر از نزديك شدن فصل تابستان به اس

    رسيد. سانتي گراد درجه 42در خوروبيابانك و چوپانان به مرز 
اخطاريه مبني بر وقوع و اطالع رساني ناپايداري هاي  15اطالعيه و  15طي فصل بهار از اداره پيش بيني و پيش آگاهي 

  جوي صادر شد. 
    

بالكينگ تشكيل شده بر روي اروپا طي ماههاي  -4شكل 
  ارديبهشت و خرداد

شمالي كشور طي ماه نفوذ هواي سرد شمالي از مناطق  -3شكل 
 هاي ارديبهشت و خرداد
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  1396در سال  انهيت هواي اصففگزارش كي
  

، 1396هاي سطح زمين ايستگاه هواشناسي اصفهان در سال  اطالعات آالينده هاي انجام شده بر روي بر اساس بررسي
روز ناسالم براي  48درصد)،  68روز هواي سالم ( 248درصد)،  7روز هواي پاك ( 26شاخص كيفيت هوا شامل 
 5/0روز بسيار آلوده ( 2درصد) و  11راي عموم افراد جامعه (روز ناسالم ب 41درصد)،  5/13گروههاي حساس جامعه (

كيفيت هوا در ايستگاه اصفهان، آلوده و در شرايط فراتر از  96درصد روزهاي سال  25درصد) بوده است. يعني تقريبا 
  است.  حد استاندارد قرار داشته

  
ر فصل بهار كمترين روز آلوده رخ داده است. در طي اين دوره آماري، در فصل پاييز بيشترين تعداد روز آلوده و د

ترين و پاك 207ماه با شاخص مربوط به نهم و دهم دي 1396ترين روز از منظر شاخص كيفيت هوا در سال آلوده
 2بوده است. ماه خرداد به دليل وجود  36فروردين ماه با شاخص  15و روز  33اسفند با شاخص  27روزهاي سال، روز 

و ماه  68روز هواي سالم و تنها يك روز آلوده براي گروههاي حساس و با ميانگين شاخص ماهانه  28و روز هواي پاك 
روز آلوده براي گروههاي حساس و با ميانگين شاخص ماهانه  3روز سالم و  17روز پاك و  11فروردين به دليل وجود 

  اند. خوردار بودهترين كيفيت هوا نسبت به ساير ماههاي سال بربه ترتيب از مطلوب 70
ميكرون به عنوان آالينده شاخص ايستگاه هواشناسي اصفهان  5/2هاي اخير آالينده ذرات معلق با قطر كمتر از در سال

درصد) از منظر  5/17روز ( 66و  PM٢٫٥درصد)، به لحاظ آالينده  5/82روز ( 299، 1396مطرح شده و طي سال 
دي ماه  10و  9ترين روز آلوده 96طي سال  باشد. درين ايستگاه مطرح ميبه عنوان آالينده شاخص ا  ΝΟ2آالينده 

ميكروگرم  157بود كه غلظت آن به  PM٢٫٥هم رسيد، آالينده مسئول در اين روز آالينده  207بوده كه شاخص به 
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ه خيلي باالتر ميكروگرم بر مترمكعب بوده است ك 31اين ايستگاه  pm٢٫٥رسيده است. ميانگين غلظت ساالنه آالينده 
   باشد.ميكروگرم بر مترمكعب مي 10از حد استاندارد ساالنه آن يعني 

  
ترين آلودهماه در وضعيت نامطلوب قرار داشته است. دي PM٢٫٥روز از منظر آالينده  89در طي اين دوره يك ساله، 
اسفند  27ترين روز سال، روزهاي پاك 96سال اند. در طي ترين ماه از نظر كيفيت هوا بودهماه و خرداد و مرداد، مطلوب

  بوده است.  36فروردين ماه با شاخص  15و  33با شاخص 
-مي 1396ترين ماه در طول سال ترين و آلودهماه خطرناكتوان گفت در ايستگاه هواشناسي اصفهان، ديدر مجموع مي

  افتد.  اه اتفاق ميباشد. بيشينه ازن سطحي در ماههاي گرم سال بخصوص در خرداد و تيرم
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  بر روي محصوالت كشاورزي 97 بهارتحليل هواشناسي كشاورزي 
  

  الف) ايستگاه تحقيقات هواشناسي كشاورزي كبوترآباد (اصفهان)
  

  تحليل مراحل فنولوژي محصول گندم  رقم رخشان
درصد گرديد. با 50محصول گندم رقم رخشان وارد مرحله فنولوژيكي پنجه زني به ميزان  1397با شروع فصل بهار 

توجه به آبياري متناوب محصول و قرار گرفتن در شرايط مناسب رطوبتي و حرارتي باالتر از نرمل باعث گرديد اين 
بصورت  17/197حله فنولوژيكي ساقه دهي و در تاريخ به پايان برسد و بالفاصله وارد مر 13/1/97مرحله در تاريخ 

سانتيمتر اندازه گيري شد. مرحله  36همزمان وارد مرحله فنولوژيكي شكم پر گرديد. ميزان ارتفاع بوته ها بطور ميانگين 
وژيكي به پايان رسيد و وارد مرحله فنول 27/1/97و  مرحله فنولوژيكي شكم پر در تاريخ  25/1/97ساقه دهي در تاريخ
ها و  بيني با توجه به پيش شد. آفت سن مشاهده و به كارشناسان مسئول تاكيد ،در اين مرحله از رشد .خوشه دهي گرديد

طي اين مدت نيز  .سمپاشي گرديد بموقع وضعيت هواشناسي منطقه محصول مورد هاي تهك كشاورزي در توصيه
منطقه ريشه افزايش يافته و فرايند رشد تسريع گرديد. در محصول بطور متناوب آبياري گرديد و ميزان آب در دسترس 

سانتيمتر اندازه گيري شد كه كمتر از  52مرحله خوشه رفتن تكميل شده و ميزان ارتفاع بوته ها  10/2/976تاريخ 
وارد مرحله حساس و مهم گل دهي شده و دوباره محصول  2/2/97وضعيت نرمال را نشان مي دهد. محصول در تاريخ

نشانه هاي ورود محصول به  22/2/97ري گرديد و امكان انجام عمليات هواشناسي كشاورزي ميسر نشد در تاريخ آبيا
 بر تاثير و هوا حرارت درجه تدريجي درصد برآورد شد افزايش 38مرحله شيري شدن مشاهده گرديد و ميزان آن 

 به ورود ميزان و يابد مي افزايش هوا دانه ميزان وزن و داشته حجم افزايش دانه و شده ها دانه در يغذاي مواد پرشدن
در  ميليمتري29,6بارندگي  ميزان اتمام رسيد و وارد مرحله رسيدن كامل گرديد. به 1/3/97شدن در تاريخ  شيري مرحله

نه با توجه به شرايط مناسب حرارتي مطلوب روند رسيدن دا .داشت خاك رطوبت افزايش بر خوبي تاثير ارديبهشت ماه 
درصد بالغ گرديد و دوره رويش محصول  100ميزان مرحله رسيدن كامل به  26/3/97تسهيل گرديد بطوري در تاريخ 

درجه كسب شده از  5گندم رقم رخشان پايان يافت و دركل ميزان واحد هاي حرارتي آستانه باالتر از صفر و باالتراز 
  درجه روز محاسبه شد. 2451،1548مرحله كاشت تا رسيدن كامل محصول به ترتيب 

   



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8

 

 –درجه  499/
رخ با توجه  ه
 يروز باال -ه

آغاز كرد.  13
 گراديجه سانت

 مرحله جديد 
 يواحد حرارت

روز  -درجه 
پايان برد. جو 
شت كه شامل 
ي باالي صفر 
مرحله رسيدن 
واحد حرارتي 

 26در تاريخ 
رديد. در نهم 
 فروردين ماه 

/7صفر درجه و
د. جو واريته به

درجه1/1079 
397فروردين 

در 5 يباال ي
 خوشه دهي، 

و 695 افتيدر
5/1517يافت 

گلدهي را به پ
شت سر گذاش

واحد حرارتي 
پايان برد. و م

و 3/1176ت 
ن كامل شد. 
ل مشاهده گر
گهاني هوا در

  

روز باالي ص –
رسانيده اتمام 

 افتيبا در را 
در سيزدهم ف 
يواحد حرارت 6

ه اتمام مرحله
و د سانتيگراد 

يبهشت با دري
مرحله گ گرادي

ولوژيكي را پش
 9/1825افت 

سانتيگراد به پ
چنين با دريافت

مرحله رسيدن 
ه رسيدن كامل
 گرم شدن ناگ

–رارتي درجه 

ول فروردين به
رحله شكم پر

گراديجه سانت
8/629 افتير

 رخ با توجه به
 صفر درجه ي

 در دهم اردي
يدرجه سانت 5 

مرحله مهم فنو
را با درياشدن 

ي پنج درجه 
تيگراد و همچ
شت ماه وارد
سيده و مرحله
ت. با توجه به

 

واحد حر 104
تا پايان دهه او
لوژي يعني مر

درج 5 يباال ي
و د سانتيگراد

 جو واريته به 
يروز باال -جه

غاز كرد. گياه
يباال يحرارت
سه م 1397داد

رحله مومي ش
 حرارتي باالي
فر درجه سانت
وهشتم ارديبهش
دن به پايان رس
شت سر گذاشت

  رقم به رخ
46 با دريافت 

دهي را ت  ساقه
حله جديد فنول

يواحد حرارت 
 صفر درجه ي

دهي شد. وشه
درج3/1341 ت

 فروردين آغ
واحد ح  821/

ن دهه اول خرد
باشد. مر ل مي

واحد 6/1044
رتي باالي صف
و در بيست و
حله مومي شد

ن كامل را پشت

محصول جو ر
ابتداي كاشت

درجه مرحله 
ر ماه قبل، مرح

 8/522 افتير
يروز باال -جه 

وارد مرحله خو
افتيبا درهي را 

ر سي و يكم
2 افتيو در د

بهشت تا پايان
كاملو رسيدن 

6ن با دريافت 
واحد حرار 2

 به پايان برد 
محصول، مرح
 مرحله رسيدن

ل فنولوژي مح
رقم به رخ از ا

 5رارتي باالي 
دهي در ه ساقه

و در انتيگراد
درج1/1236ت

وم فروردين و
 مرحله گلدهي

د گراديه سانت
سانتيگراد رجه

دهه دوم ارديب
مومي شدن و
ينراد و همچن

6/002ريافت 
جه سانتيگراد
گام ديدباني م

درصد 100ه 

 

تحليل مراحل
محصول جو ر
روز واحد حر
به اتمام مرحله
سا صفر درجه

افتيبا درگياه 
در بيست و سو
فنولوژي يعني

درجه 5 يباال
صفر در يباال

رقم به رخ از 
شيري شدن، 
درجه سانتيگر
كامل را با در
باالي پنج درج
ارديبهشت هنگ
خرداد ماه گيا

ت
م
ر
ب

ص
گ
د
ف
ب
ب
ر
ش
د
ك
ب
ا
خ
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كه ميانگين  ور كامل انجام نگرفت و سريعا وارد فاز زايشي شكم پر و خوشه دهي گرديد بطوريرشد طولي ساقه به ط
  سانتيمتر رسيد. 6/54طولي ساقه فقط به 

  

  
  

  
  

  
  
  

  مرحله گلدهی  مرحله خوشه دهی 

فروردين  ١٨مرحله شکم پر فروردين١٤اندازه گيری طول ساقه

شدن شيری مومیمرحله شدنمرحله



 
 

 
 
 

10

  

ي باالي سطح 
گيرد از هر  ي

د، در اصفهان 

  

سانتي متري 1
يني صورت مي

شود حاصل مي

5 خه ها را از
نوبت گل چين
يلوگرم بذر ح

  

   کامل

 باشد، سرشاخ
 4 معموال تا 

كي 300-200 

مرحله  رسيدن

  
گلدهي رسيده

شود حاصل مي
شك و حدود 

  

م

:در كبوترآباد
% گ80رعه به 

 گل جديد ح
وگرم گل خش

بابونه د حصول
ي رسد كه مزر

روز دوباره  1
كيلو 600ه يا 

  ت مي شود.

  م  محصول

 و برداشت مح
 وقتي فرا مي

10-20ند بعد 
تن گل تازه 2
چين برداشت 

تعيين تراکم   

زمان گلدهي 
زمان برداشت

چينن خاك مي
هكتار حدود 

3اين گياه در 

 

ز
ز
خ
ه
ا
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 .ل آغاز نمود
رشد باالتر -ز

دهي وتشكيل 
 ش مناسب و

ماه آغاز شد 

پايان بودند  و
 هاي بادام از 
د شدند. حتي 
نادر امسال به 
 درنمونه هاي 

 به اين مراحل
روز-درجه 23

ل برگ وگلد
علت عدم بار
سط فروردين 

درحال شروع 
ت. رشد ميوه

لكردعم وه و
ايي ن ت پديده

طوبت خاك 

درصد ورود 
4/31صفر و نه

تشكيل  مراحل
ستان قبل به ع

اواس ي كه از

بت به نرمال د
پيوست به وقوع

 بعضا فاقد ميو
ماه بصورت شت
كمبود رط ت و

50گ وگل با 
 باالتر از آستا

آغاز .شد سبه
زمس صل پاييز و

ي خوب بهاري

ا تاخير فاز نسب
خه محصول ب

درختان  ده و
ل در ارديبهش
صورت نگرفت

  

  آباد ف

ن جوانه برگ
رشد -روز-جه

محاس درجه 10
 در طول فصل

يها ين بارش

حل فنولوژي با
رشد ميوه وشا

بود  نامرغوب
وفق مرحله اول
ل فصل بهار ص

شاورزي نجف

 12ي
شكفتن نولوژي

درج 4/386ار
0التر از آستانه 

درختان .سيد
د تا اينكه اولي

صل بهار مراح
حله فنولوژي ر
،  آبياري باغ

ميوه دهي نامو
طول ي باغ در

واشناسي كشه

  مطالعه
قم شاهرودي

فن ا در مرحله
بها تا اول شده
رشد باال-روز

ر ثبت به ماه 
ي به سر بردند

  ت.
اوايل فص دما در

 ماه آغاز مرح
 به دليل عدم
خفته بعد از م

آبياري ست كه

هه تحقيقات 

الت مورد م
بادام رق 

فصل بهار را 
ش جذب ارتي

ر-درجه 6/82
فروردين  شم

رتنش رطوبتي
ها كاست  تنش

هاي متوسط د
ام فروردين  2

و وزن امسال
هاي خ د جوانه

ليس. اين درحا

 
  

ب) ايستگا
  

محصوال
1-

محصول بادام
حر واحدهاي

و  5 آستانهاز 
ميوه هم ازشش
خشكسالي در

اين تاحدي از
به دليل كاهشه

21از تاريخ  و
لحاظ حجم و
گلدهي مجدد

ع پيوست.وقو

م
و
ا
م
خ
ت
ب
و
ل
گ
و
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 شته آفت جمعيت افزايش شاهد دما باالرفتن و ابرناكي دليل به ارديبهشت ماه برداشت شده خاك مشهود بود. اواخر
عملكرد افت شديد داشت ، يوه درختان وخسارت شديد كمبود آببا توجه به عدم تكميل مرحله رشد م .بوديم درباغ

 پايان مرحله تاپايان فصل بهار خبر داد. وبرآورد دقيق زمان پايان يافتن اين مرحله رويشي بسيارسخت بود ولي شواهد از
صفر و  رشد باالتر از آستانه-روز-درجه 5/2219 فصل بهار تا پايان محصول توسط شده دريافت حرارتي واحدهاي كل

 درجه ده رشد باالتر از آستانه-روز-درجه 4/996رشد و -روز-درجه 5 تر از آستانهرشد باال-روز-درجه 5/1604
  .گرديد محاسبه

    
       

  

  عسگري انگوررقم -2
 باالتر از صفر و واحد حرارتي 7/134 مو با جذب هاي شكفتن  جوانه فنولوژي انگور فصل بهار را در مرحله محصول

آغاز نمود. بعلت عدم  درجه 10 رشد باالتر از آستانه-روز-درجه 1/35و  درجه 5 روز رشد باالتر از آستانه– درجه7/84
بارش خوب درطول فصل زمستان درصد رطوبت خاك بسيار پايين وباعث تنش به گياهان شد. اولين آبياري محصول 

 در طول مه دادن و شاخه دهي برگ مراحل در ادامه اين تنش كاست. در اواسط فروردين انجام و تا حدودي از
آغاز و  ، بصورت ديرهنگامارديبهشت 10 انگور از روز و تشكيل دادن گل مرحله .داشت ادامه ماه و ارديبهشت فروردين

باشد.  نسبت به نرمال مي دليل طوالني شدن اين مرحله پايين بودن متوسط هاي دما .يافت خاتمه ماه ام ارديبهشت 28تا 
 4/840صفر و  باالتر از آستانه واحدحرارتي 4/1200 دريافت از يكم خرداد ماه بانيز  رشد انگور يا غوره مرحله شروع
 اين و تا آخر فصل ثبت درجه10 رشد باالتر از آستانه-روز -درجه 5/481و  درجه 5 رشد باالتر از آستانه-روز-درجه
 ارديبهشت، 15 فروردين، 15 روزهايدر  باغ هاي آبياري .داشت ادامه دهي شاخه رويشي فنولوژي با مرحله زايشي مرحله

 شرايط دهنده نشان محصول و فنولوژي بيومتري هاي گيري اندازه در كل .پذيرفت صورت خردادماه28ارديبهشت و  22
عدم آبياري درختان درآن  بود كه اثرات كمبود بارش زمستان و فصل اين بسيار بد محصول از لحاظ رويشي در طول

باعث شد شاخه هاي انگور چنان خشك شوند كه مرحله فنولوژي اشك مو اصال مشاهده  اين عوامل .موقع مي باشد
و  درجه 5 باالتر از آستانه واحد حرارتي 8/1457باالتر از صفر و  واحد حرارتي 8/1967بهار با دريافت  نگردد. فصل

  .يافت خاتمه محصول اين براي درجه 10 باالتر از آستانه واحد حرارتي 9/948
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                                                          كاشانشهرستان فعاليت اداره هواشناسي 
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ه اصفهان به منناسبت روز هو  واشناسي

 1397  

13 

  بري

در نماز جمعه 

ن اصفهان سال 

97ي در سال 

دادهاي خب

ستان اصفهان د

 

  

شناسي استان 
 

  

  

  

  

  
 

شست پژوهشي

  
  

 
 
 

رويد

 هواشناسي اس

هفت سين هواش

زاري اولين نش

ندي مديركل 

سفره ه 

برگز

سخنرانيي مهندس بيجن
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س صفاري رئيسس بهداشت 

139 

  
  صفهان

  

 آقاي مهندس
 ن

97ن در سال 

 هواشناسي اص

با حضور   هان
 استان اصفهان

ي استان اصفهان

هوشمند سازي 

ت هواي اصفه
 علوم پزشكي 

 

 

 

 

 

 

كل هواشناسي

لكترونيك و ه

لودگي و كيفيت
حيط دانشگاه 

اداره ك وهشي

وسعه دولت ال

جلسه تهك آل
مح

پژو ين نشست

جلسه كميته تو

ست و ششمين 

دومي

اولين ج

يكصد و بيس
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  فهان

  .گزار شد

كشاورزي اصف

 

  

ئو كنفرانس برگ

شاركتي تهك 

كل هواشناسي

ن به صورت ويد

ستگاه هاي مش

با مديرك فهان

ي استان اصفهان

ي تهك ويژه دس

گان استان اصف

  

  

  

  

  

رات هواشناسي 

 

 اطالع رساني

مجمع نمايندگ

سه روساي ادار

وزشي سامانه 

ديدار رئيس م

ناسي كشورجلس

اري دوره آمو

د

ن بار در هواشن

رگزاب

براي اولين
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 هواشناسي

  

 

 ي

  
ران سازمان هو

گاري با كم آبي

ه شوراي مدير

  

ه استاني سازگ

جلسه دو روزه

  اري استان

جلسه كارگروه

ج ن اصفهان در

سه شوراي ادا

  

  

  

  

ي درسومين ج

شناسي استان

سومين جلس

ضورهواشناسي

ي مديركل هوا

حض

حضور مهنندس بيجندي 



 
 
20

ت تحقيقات هوواشناسي كشوور توسط اصفها  هان

 

  

  

  

  

  

 

كسبسب رتبه دوم اررزيابي ادارات

  

 
 
 
 
 
 
 
 

 


