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در آن جسيرٌ کًچک ي تسرگ  ۱۱۰کیلًمتری شمال غرب شُر کرماوشاٌ قرار دارد. حذيد  ۳۰تاالب َشیالن در 

تٍ معىای خاوٍ « الن»تٍ معىی مار ي « َشی»وام تاالب تر اساس گًيش کردی، مرکة از دي تخش . يجًد داروذ

 .است. تىاترايه وام َشیالن تٍ معىی الوٍ ماران است؛ زيرا تعذاد زيادی مار تٍ ييژٌ مار آتی ي مار چلیپر يجًد داروذ

 تاالب َطیالن

 00-02شماره بولتن 

 1400ماه اردیبهشت 
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 00-02شماره بولتن 

 1400ماه  اردیبهشت

 چکیذٌ

هْوتشیي ساهاًِ ّای جَی کِ دس اسدیبْطت سال جاسی جَ استاى کشهاًطاُ سا تحت تاثیش قشاس دادًذ دٍ 

باسش ّای بسیاس هختصشی سا ایجاد ًوَدًذ.  23الی  21ٍ  8الی  6بَدًذ کِ دس سٍصّای هَج ضعیف 

 باالی صفش سسیذ سلسیَسدسجِ  30.7بِ  هیلیوتش ٍ هتَسط بیطیٌِ دها 0.5 هتَسط باسش استاى تٌْا بِ

زضجِ  37.5لهطقیطیي تا ٍ  8.8کٌگاٍض تا هاُ اؾتاى تِ تطتیة تِ ایؿتگاُ  اضزیثْكتحسالل ٍ حساکخط زهای 

 افعایف ًكاى هی زٌّس. زضجِ  ؾلؿیَؼ  5.7ٍ لهطقیطیي  2.5کٌگاٍض ؾلؿیَؼ تؼلك زاضز، کِ ًؿثت تِ ًطهال 

زضجِ  4.8( تِ همساض 16.4زضجِ ؾلؿیَؼ تَز، کِ ًؿثت تِ ٌّجاض ) 21.1 اضزیثْكتهیاًگیي زهای اؾتاى زض 

زضجِ  12.2 ٍ  28.2ٍ  10.3زهای قْط کطهاًكاُ ًیع تِ تطتیة ٍ هیاًگیي حساکخط  ،افعایف زاقت. حسالل

 ؾلؿیَؼ حثت قسُ اؾت.

زضجِ ؾلؿیَؼ ٍ هطتَط تِ  44.4ٍ تِ همساض ؾی ٍ یکن هاُ زض اؾتاى زض ضٍظ  اضزیثْكتتیكیٌِ زهای هغلك 

   تؼلك زاضز. ؾلؿیَؼزضجِ  42.1ؾَهاض تا همساض ایؿتگاُ ؾَهاض هی تاقس. تیكیٌِ زهای هغلك تلٌس هست تِ ایؿتگاُ 

هاُ ضخ زازُ اؾت ٍ  پٌجنکِ زض زضجِ ؾلؿیَؼ  2.6کٌگاٍض تا همساض هاُ اهؿال تِ  اضزیثْكتزهای کویٌِ هغلك 

 . ؾتضخ زازُ ا اؾالم آتاز غطبکٌگاٍض ٍ  ؾلؿیَؼ ٍ زض زضجِ -5.0هست ایي زها زض تلٌس 

ِ ٍ کٌگاٍض ٍ تّطؾیي ّای کیلَهتط تط ؾاػت ٍ هطتَط تِ ایؿتگاُ   79.2 ایي هاُ، حساکخط ؾطػت تاز لحظِ ای

 کِ تاز ًؿثتاً قسیسی اؾت. ،ٍظیسُ اؾتزضنس ٍلَع  18ٍ  24 تاّای غطتی ٍ قطلی  زض جْتتطتیة 

، ذكکؿالی زض آتیهاُ ًؿثت تِ تلٌس هست ٍ کن تاضقی هاُ ّای لثل ؾال  ایيزض  اهؿال تاضًسگی قسیس تا کاّف

 . ًسقس (70) زضنس ٍ یا تؿیاض قسیس زضنس( 30) هٌاعك زضگیط ذكکؿالی قسیس تواهیسیس ٍ ؾغح اؾتاى تك

قَضترتاًِ، ؾاهاًِ ًاپایساض فؼال ٍ هَحطی زض ؾغح اؾتاى تاحیط گصاض ًثَز. هیاًگیي تاضـ ًؿثت تِ همساض  هاُایي  زض

تغَضی کِ تا کٌَى . قسٍاضز زاقت. لصا ذؿاضات ظیازی تِ ترف کكاٍضظی  تؿیاض ظیازیکاّف  ذَزٌّجاض 

زضنس کاّف تطزاقت گٌسم ًؿثت تِ ؾال لثل زاقتِ این. کوثَز ػلَفِ ٍ ذؿاضاتی تِ تاغات اظ زیگط  20حسٍز 

 احطات کن تاضقی تِ قواض هی ضًٍس. افعایف زها زض اؾتاى احطات کن تاضقی ضا تكسیس ًوَزُ اؾت. 

ازاضات زضگیط تا هؿائل  گعاضـ افعایف غیط هؼوَل زهای تِتلفٌی تِ کكاٍضظاى ،  -ضاٌّوایی ٍ هكاٍضُ حضَضی

  هی تاقس.اظ اّن فؼالیت ّای تَؾؼِ َّاقٌاؾی کاضتطزی ٍ کكاٍضظی آب 
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 00-02شماره بولتن 

 1400ماه  اردیبهشت

 1400 ماٌ اسدیثُطتتاسش استان دس  تحلیلی تش يضعیت

 

 اطالعات تاسش استان ي مقایسٍ تا سال گزضتٍ ي تلىذ مذت  -1جذيل ضماسٌ 

 

 

 42.8 ًؿثت تِ همساض ٌّجاض ایي هاُهیلیوتط اؾت کِ  0.5 کطهاًكاُ هاُ اهؿال زض اؾتاى اضزیثْكتتاضـ هیاًگیي 

ٍ  42.8زض ؾال لثل ٍ تلٌس هست تِ تطتیة تاضـ ایي هاُ  کاّف زاقتِ اؾت.زضنس  98.9 هیلیوتط یؼٌی هؼازل

تاضـ اظ زضنس  48.2جاضی تا پایاى ایي هاُ  آتیؾال ّوچٌیي تاضـ  .(1)جسٍل قواضُ  تَزُ اؾتهیلیوتط  29.7

ًؿثت تا تَجِ تِ تاضـ کن زض هاُ ّای لثل ٍ ػسم تاضًسگی زض اضزیثْكت هاُ، کِ  ُ اؾتًوَزؾال آتی ضا تاهیي 

 ظیازی کاّف زاقتِ ٍ زضنس تؿیاض کوی هحؿَبهمساض  تِ، ٍ زض همایؿِ تا تلٌس هست تِ ایي ظهاى زض ؾال

ّای اؾتاى ؾتاى قْطّوِ ، اذتالف ٍ همایؿِ تاضًسگی زض ایي هاُ تطای (1قواضُ جسٍل )زض جسٍل تاال  هی قَز.

 . تِ ًوایف زض آهسُ اؾت
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 00-02شماره بولتن 

 1400ماه  اردیبهشت

 1400ماٌ  اسدیثُطتپایان  تادسصذ تأمیه تاسش سال آتی استان 

 

 
 دسصذ تأمیه تاسش سال آتی استان -1ومًداس ضماسٌ 

 

تاضـ زض  .ًكاى هی زّس ثت تِ تلٌس هستؾال آتی اؾتاى ضا ًؿزضنس تاهیي تاضـ  (1قواضُ ًوَزاض  ) تاال ًوَزاض

زضنس کاّف تاضًسگی(  50)زض اکخط قْطّا تیف اظ تؿیاض ظیازی کاّف هست  سًؿثت تِ تلٌقْطّای اؾتاى  ّوِ

تاال تِ  ًوَزاض .زاقتِ اؾت لاتل هالحظِ ایکاّف تِ ّویي ًؿثت زضنس تاهیي آب ًیع  ّوچٌیي .زاقتِ اؾت

 48.2ؾال آتی جاضی تا پایاى ایي هاُ  آبهیاًگیي اؾتاًی زضنس تاهیي  ٍضَح ایي هَضَع ضا ًكاى هی زّس.

 هی تاقس. کوتط( زضنس 90) هكاتِ زض تلٌس هست زٍضُ آهاضی زضنس اظ  51.8تمطیثا کِ  زضنس هی تاقس
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 00-02شماره بولتن 

 1400ماه  اردیبهشت

 مجمًع تاسش استان  ذی تىپُىٍ

 

 1400 ماٌ اسدیثُطتمجمًع تاسش استان دس  تىذیپُىٍ  یالگً: (1ضکل ضماسٌ)

 

اظ قکل پیساؾت کِ قَضترتاًِ زض ایي هاُ هاُ ضا ًكاى هی زّس،  اضزیثْكتتاضـ تجوؼی  ،(1قواضُ ) قکل

 تاضقی کِ لاتل شکط تاقس زض ؾغح اؾتاى ضخ ًسازُ اؾت. 
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 00-02شماره بولتن 

 1400ماه  اردیبهشت

 1400ماٌ  اسدیثُطتتحلیلی تش يضعیت دمای استان دس 

 اطالعات دمای استان ي مقایسٍ تا تلىذ مذت -2جذيل ضماسٌ 

 

تِ تطتیة تِ تَلَع پیَؾتِ اؾت زض اؾتاى هاُ اهؿال کِ  اضزیثْكتزهای  حسالل ٍ حساکخط، (2قواضُ )زض جسٍل 

تؼلك زاضز، کِ ًؿثت تِ تلٌس هست  ؾلؿیَؼزضجِ  37.5ٍ لهطقیطیي تا  زضجِ ؾلؿیَؼ 8.8تا  کٌگاٍضایؿتگاُ 

ًكاى هی زٌّس. هیاًگیي زهای اؾتاى اهؿال افعایف  زضجِ ؾلؿیَؼ 5.7 لهطقیطیي ٍؾلؿیَؼ زضجِ  2.5 کٌگاٍض

 ؾلؿیَؼزضجِ  4.8 تِ همساض (16.4) کِ ًؿثت تِ تلٌس هستقسُ اؾت هحاؾثِ  ؾلؿیَؼزضجِ  21.1زض ایي هاُ 

زضجِ  19.2ٍ   28.2ٍ  10.3 زهای قْط کطهاًكاُ ًیع تِ تطتیة ٍ هیاًگیي حساکخط ،حسالل افعایف زاقتِ اؾت.

ٍ هیاًگیي  زضجِ 5.2حساکخط  زضجِ، 2.7زها حسالل تِ تطتیة  ،کِ ًؿثت تِ تلٌس هستقسُ اؾت حثت  ؾلؿیَؼ

زض ّوِ هَاضز زهای َّا زض اضزیثْكت اهؿال ًؿثت تِ ؾال لثل ٍ تلٌس  .ًسزاقتِ ا افعایف زضجِ ؾلؿیَؼ 4.0

 هست افعایف هؼٌی زاضی زاقتِ اؾت.
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 00-02شماره بولتن 

 1400ماه  اردیبهشت

 استان ي مقایسٍ تا تلىذمذت ذیدماَای ح

 ماٌ اسدیثُطتدمای تیطیىٍ مطلق  -3جذيل ضماسٌ 

 )دسجٍ سلسیًس(

 

 تلىذمذت 1399سال  1400سال 

4/44 

 سومار

13/2/3411 

1/42 

 سَهاس

29/2/1399 

5/43 

 سَهاس

28/2/1395 

 

هاُ ٍ تِ همساض  یکن ؾی ٍضٍظ زض اؾتاى ضخ زازُ اؾت زض  1400ؾال هاُ  اضزیثْكتتیكیٌِ زهای هغلمی کِ زض 

تِ ّن  99زض ؾال ایي هاُ زهای تیكیٌِ هغلك اؾتاى  هی تاقس. ؾَهاضزضجِ ؾلؿیَؼ ٍ هطتَط تِ ایؿتگاُ  4/44

 5/43تا زهای  ؾَهاضتِ ایؿتگاُ ّن تلٌس هست  تیكیٌِ زهای هغلك زضجِ ؾلؿیَؼ ٍ 1/42تا همساض ؾَهاض ایؿتگاُ 

 . هالحظِ( 3)جسٍل قواضُ س ًتؼلك زاض 28/01/95 ٍ 29/02/99تِ تطتیة زض تاضید ّای  زضجِ ؾلؿیَؼ 

زضجِ  9/0ٍ اظ تلٌس هست زضجِ ؾلؿیَؼ  3/2اهؿال اؾتاى اظ ؾال لثل  هاُ اضزیثْكتهی قَز، تیكیٌِ هغلك 

 ًكاى هی زّس.َجْی کِ افعایف لاتل ت اؾت تیكتطؾلؿیَؼ 

 ماٌ اسدیثُطتدمای کمیىٍ مطلق  -4جذيل ضماسٌ 

 )دسجٍ سلسیًس(

 تلىذمذت 1399سال  1400سال 

6/2 

 کنگاور

5/2/3411 

5/3 

 کٌگاٍس

20/2/1399 

0/5- 

 اسالم آباد غشب

4/2/1366 

 

تا کٌگاٍض هاُ اهؿال تِ ایؿتگاُ َّاقٌاؾی  اضزیثْكت( ًكاى هی زّس کِ زهای کویٌِ هغلك  4جسٍل )قواضُ 

 -0/5زضجِ ٍ زض تلٌس هست  5/3ایي زها زض ؾال لثل  ٍ ضخ زازُ اؾتهاُ  پٌجنزض  کِزضجِ ؾلؿیَؼ  6/2همساض 

ضخ زازُ اًس. اظ جسٍل تاال  اؾالم آتاز غطبکٌگاٍض ٍ زض  اضزیثْكت چْاضمٍ  تیؿتنزض ٍ تتطتیة ؾلؿیَؼ زضجِ 

تلٌس تِ  ًؿثت ٍ ؾطزتطزضجِ ؾلؿیَؼ  1/1هاُ اهؿال ًؿثت تِ ؾال لثل  اضزیثْكتپیساؾت کِ زهای کویٌِ هغلك 

 اؾت. گطهتط قسُزضجِ ؾلؿیَؼ  4/2هست 
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 00-02شماره بولتن 

 1400ماه  اردیبهشت

 َای استانمیاوگیه دمای ضُشستان ذیتىپُىٍ

 

 َای استانمیاوگیه دمای ضُشستان ذیتىپُىٍ -(2ضکل ضماسٌ )

 

اؾتاى  قْطؾتاى ّای هطظیزها زض ، ًكاى هی زّس (2قواضُ  قکل) هیاًگیي زهای َّا زض اؾتاى سیپٌِْ تًٌمكِ 

لطاض  ؾلؿیَؼ زضجِ 30-35ٍ  25-30 ّای زض زاهٌِتاالتط ٍ تِ هطاتة گط هٌاعك اؾتاى زیتَیػُ ًَاض هطظی اظ 

ؾلؿیَؼ زضجِ  20-25ٍ  15-20زض زاهٌِ تیكتط ٍ قسُ زها کوتط هیاًگیي ، اؾتاىهٌاعك زیگط  زضٍ گطفتِ اؾت 

زضجِ  10-15 تاظُهیاًگیي زها زض تغَض پطاکٌسُ  قْطؾتاى کطهاًكاُ قطقلؿوت ّایی اظ ٍ زض  لطاض گطفتِ اؾت

 . ًستاالتطیي زها ّا ضا زض ایي هاُ پكت ؾط گصاقتِ اٍ لهطقیطیي  ؾَهاضهٌغمِ . گطفتِ اؾتلطاض ؾلؿیَؼ 
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 00-02شماره بولتن 

 1400ماه  اردیبهشت

 َای استان وسثت تٍ تلىذ مذتالف میاوگیه دمای ضُشستانتاخ ذیتىپُىٍ

 

 تلىذمذتَای استان وسثت تٍ اختالف میاوگیه دمای ضُشستان ذیپُىٍ تى -(3ضکل ضماسٌ )

 

هااُ ًؿاثت تاِ تلٌاس هاست       اضزیثْكتاؾتاى ضا زض  ؾغحزض  کِ اذتالف هیاًگیي زها( 3قواضُ  قکل)زض ًمكِ تاال 

زضجِ ؾلؿایَؼ   4.5تا حتی تیف اظ  0.5اظ افعایكی  ًؿثت تِ تلٌس هست ،کل اؾتاى زض هیاًگیي زهاًكاى هی زّس، 

اهؿاال ًؿاثت تاِ تلٌاس هاست افاعایف        اضزیثْكات هیااًگیي زهاای ّاَا زض    زاقتِ اؾت ٍ ایي تساى هؼٌی اؾت کِ 

  اؾت.تیكتط اظ تمیِ ًماط اؾتاى  ًیوِ غطتی اؾتاىچكوگیطی زاقتِ اؾت. ایي افعایف زها زض 

هْوتطیي ٍیػگی اضزیثْكت اهؿال تیكتط ًَاحی غطتی اظ جولِ کطهاًكاُ ّواًٌس فطٍضزیي، ذكاکی ٍ گطهاای تای    

اظ آغاظ هاُ زهای َّای تیكیٌِ تغَض غیطػازی زض توام ضٍظّا، ًؿثت تِ تلٌسهست ٍ ؾال گصقتِ، پیكیٌِ ای زاقتٌس. 

 .تی ؾاتمِ تَزگطم تط تَز. ایي تی ٌّجاضی گطم تَیػُ زض اًتْای هاُ زض تیكتط ایؿتگاُ ّای اؾتاى، 
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 00-02شماره بولتن 

 1400ماه  اردیبهشت

 1400 اسدیثُطتتحلیلی تش يقًع تاد دس استان طی  

 

 َای سیىًپتیک استانسشعت تاد دس ایستگاٌيضعیت سمت ي  -(5جذيل ضماسٌ)

 وام ایستگاٌ

 حذاکثش تاد تاد غالة

 سمت

 )جُت(

 دسصذ يقًع

 دس ماٌ

سمت 

 )دسجٍ(

 سشعت

(m/s) 

 11 180 46 غطتی اؾالم آتاز غطب

 22 200 24 غطتی ّطؾیي

 15 250 24 غطتی جَاًطٍز

 12 100 30 قطلی گیالى غطب

 14 290 20 غطتی کطهاًكاُ

 14 100 22 قوالی لهطقیطیي

 10 340 10 قوال غطب ضٍاًؿط

 22 260 18 قطلی کٌگاٍض

 12 260 30 جٌَب غطب ؾٌمط

 10 130 12 قوالی ؾطپل شّاب

 18 270 30 قطلی تاظُ آتاز

 

کیلَهتط تط  79.2)هؼازل  هتط تط حاًیِ 22حساکخط ؾطػت تاز لحظِ ای ( هكاّسُ هی قَز کِ، 5زض جسٍل )قواضُ 

غطتی ٍ  ّای زض جْتٍ  18ٍ  24تا زضنس ٍلَع  ٍ کٌگاٍض تِ تطتیة ّطؾیيّای ؾاػت( ٍ هطتَط تِ ایؿتگاُ 

همساض تا  ،ًیع تاز لحظِ ای تِ ًؿة قسیسیتاظُ آتاز . سیسی هحؿَب هی قَزقًؿثتاً تاز کِ  ،ٍظیسُ اؾت قطلی

تاز قسیسی گعاضـ ًكسُ ذَقثرتاًِ زیگط قْطّا . زاقتِ اؾتکیلَهتط تطؾاػت  64.8هؼازل  ،هتط تطحاًیِ 18

 .هی تاقس اٍل اؾتاى غطتی ٍ تاز غالة زٍم قطلیزض ایي هاُ تاز غالة  اؾت.
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 00-02شماره بولتن 

 1400ماه  اردیبهشت

 استان سیىًپتیکَای گلثاد ایستگاٌ

 

  
 گلثاد کشماوطاٌ -4ضماسٌ  ضکل

 

 گلثاد سشپل رَاب -5ضماسٌ  ضکل

 

  

 گلثاد سياوسش -7ضماسٌ  ضکل گلثاد کىگايس -6ضماسٌ  ضکل
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 00-02شماره بولتن 

 1400ماه  اردیبهشت

    
 گلثاد اسالم آتاد غشب -8ضماسٌ  ضکل

 

 

 گلثاد جًاوشيد -9ضماسٌ  ضکل

 

 

 گلثاد َشسیه -10ضماسٌ  ضکل

 

 

 گلثاد سىقش -11ضماسٌ  ضکل

 

 

   
 گلثاد تاصٌ آتاد -12ضماسٌ  ضکل

 

 

 گلثاد قصشضیشیه -13ضماسٌ  ضکل
 

 

 کشوذ غشبگلثاد  -14ضماسٌ  ضکل
 

 

  

 

 گلثاد پايٌ -17ضماسٌ  ضکل صحىٍگلثاد  -16ضماسٌ  ضکل گلثاد گیالن غشب -15ضماسٌ  ضکل
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 00-02شماره بولتن 

 1400ماه  اردیبهشت

 1400ماٌ  اسدیثُطتدس  استان تحلیلی تش يضعیت خطکسالی

 

 سٍ ماٍَ  SPEIخطکسالی ًَاضىاسی دس سطح استان تش اساس ضاخص ذیتىپُىٍ -( 18ضکل ضماسٌ )

 

قواضُ  قکل) هاُ اضزیثْكتتا پایاى  ،اؾتاى عی زٍضُ ؾِ هاَِّّاقٌاؾی ذكکؿالی  سیپٌِْ تٌتط اؾاؼ ًمكِ 

تواهی  تكسیس ٍ ، ذكکؿالی زض ؾغح اؾتاىًؿثت تِ تلٌس هستاذیط هاُ ؾِ تاضًسگی هحؿَؼ کاّف  تا (،18

زضنس  70تیف اظ هصکَض پیساؾت کِ، اظ قکل قسُ اًس.  قسیس ٍ تؿیاض قسیس زضگیط ذكکؿالی اؾتاىهٌاعك 

هاُ فمظ ًَاض  اضزیثْكتتغَضی کِ زض ؾِ هاُ آذط تا پایاى فطا گطفتِ اؾت، ذكکؿالی تؿیاض قسیس ضا  اؾتاى

( لؿوت ّایی اظ قْطؾتاى کطهاًكاُ ٍ ؾطپل شّاب، گیالًغطب ٍ اؾالم آتاز غطبتاضیکی اظ هطکع اؾتاى )

 . هی تاقسذكکؿالی اظ ًَع تؿیاض قسیس ، قسیس زاضًس ٍ تمیِ اؾتاىذكکؿالی 
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 00-02شماره بولتن 

 1400ماه  اردیبهشت

 ماٌ  اسدیثُطت -تحلیلی تش يضعیت َمذیذی استان

 

دس اسدیبْطت ًیض  1400ٍ فشٍسدیي  99ّواًگًَِ کِ اًتظاس هی سفت، ضشایط گشم ٍ کن باسش صهستاى      

هیلیوتش ٍ هتَسط بیطیٌِ دهای سٍصاًِ  0.5اداهِ پیذا کشد، بِ طَسی کِ هتَسط باسش استاى دس ایي هاُ تٌْا بِ 

اسدیبْطت دس ضْش  31دس  سلسیَسدسجِ  31باالی صفش سسیذ. ثبت دهای  سلسیَسدسجِ  30.7بِ 

. با هی باضذ، یکی اص ًکات قابل تَجِ ضشایط جَی دس ایي هاُ بی پیطیٌِ بَد دٍسُ آهاسی کِ دس کشهاًطاُ

با  1400هیلی باسی، فطاس ٍ دهای سطح صهیي دس اسدیبْطت  500هتَسط الگَّای سطح تقشیبی هقایسِ 

 (22الی  19)ضکل ّای سال اخیش  20سیل ٍ هی دس ٍهاُ ّای آدٍسُ بلٌذ هذت هطابِ ّواى الگَّا دس 

 پیذاست کِ:

هتش ٍ  95هیلی باسی دس جَ استاى کشهاًطاُ دس اسدیبْطت سال جاسی، ًسبت بِ هاُ هی  500. استفاع سطح 1

 ضشایط پایذاس دس جَ استاى حکایت داسد. هتش افضایص یافتِ است کِ دقیقا اص تقَیت  20ًسبت بِ آپشیل، 

سالِ هاُ  20ًسبت بِ فطاس دس الگَّای  1400. هتَسط فطاس سطح صهیي استاى کشهاًطاُ، دس اسدیبْطت 2

 ّای هی ٍ آپشیل تغییشات فاحطی ًذاضتِ است.

ضایص دسجِ اف 7.5. هتَسط دهای سطح صهیي دس جَ استاى کشهاًطاُ دس اسدیبْطت کِ ًسبت بِ هاُ هی 3

 21سیل تا ٍآ 21سیل است. با تَجِ بِ ایٌکِ اسدیبْطت اص ٍسالِ دس آ 20داضتِ است، هعادل هتَسط دهای 

ًسبت بِ دٍسُ  1400هی سا ضاهل هی ضَد، بشسسی ایي الگَ ًیض، افضایص ًسبی دهای َّا دس اسدیبْطت 

 سال اخیش سا تاییذ هی کٌذ. 20هطابِ دس 

 
   1400میلی تاسی دس اسدیثُطت  500متًسط سطح  (: وقطٍ استفاع19ضکل ضماسٌ )
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 00-02شماره بولتن 

 1400ماه  اردیبهشت

              

 ماٌ َای می  ي آيسیل میلی تاسی دس  500سطح استفاع سالٍ  20متًسط وقطٍ (: 20ضکل ضماسٌ )                               

 

 

   1400میلی تاسی دس اسدیثُطت  500(: وقطٍ استفاع متًسط سطح 21ضکل ضماسٌ )

 

         

 سالٍ فطاس سطح صمیه دس ماٌ َای می  ي آيسیل  20(: وقطٍ متًسط 22ضکل ضماسٌ )                                     
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 00-02شماره بولتن 

 1400ماه  اردیبهشت

الصم بِ رکش است، هْوتشیي ساهاًِ ّای جَی کِ دس اسدیبْطت سال جاسی جَ استاى کشهاًطاُ سا تحت 

 عباستٌذ اص: ،تاثیش قشاس دادًذ

 ماٌاسدیثُطت  8تا  6ساماوٍ تشسسی الف( 

دس هذت حضَس خَد، ضوي کاّص  ،ایي ساهاًِ کِ هی ضَد آى سا هشطَب تشیي سیستن دس ایي هاُ داًست

ٍ  23)ضکل ّای ضواسُ  هیلی باس 1010هتش ٍ کاّص فطاس آى بِ  5790هیلی باسی استاى بِ  500استفاع جَ 

دس سَهاس بش جای گزاضت. بیطتشیي ٍصش  3.2سشآسٍد ٍ دس  3.8بشای کشهاًطاُ،   3.2، باسضی بِ هیضاى (24

 .ضذکیلَهتش بش ساعت بَد کِ اص جَاًشٍد ٍ ثالث باباجاًی گضاسش  65باد ًاضی اص ایي سیستن 

      
   1400اسدیثُطت   8ي  7میلی تاسی دس سيص َای    500(: وقطٍ استفاع سطح 23ضکل ضماسٌ )

 

       
   1400اسدیثُطت   8ي  7(: وقطٍ فطاس سطح صمیه دس سيص َای   24ضکل ضماسٌ )                                            
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 00-02شماره بولتن 

 1400ماه  اردیبهشت

 ماٌاسدیثُطت  24تا  20ساماوٍ تشسسی ب( 

آهذُ  26ٍ  25ضواسُ هیلی باسی کِ دس ضکل ّای  500با الگَ ّای فطاسی سطح صهیي ٍ تشاص ایي ساهاًِ 

باس کاّص  هیلی 1010دس جَ استاى اص عوق کافی بشخَسداس ًطذ ٍ ًتَاًست فطاس جَ سا بِ کوتش اص  است،

دس طَل ساعتِ هاُ  24اص آى جْت حائظ اّویت است کِ اٍالً بیطتشیي باسش ٍلی  (،26)ضکل ضواسُ  دّذ

ام تَاًست بادی بِ  21سٍص ثاًیاً دس  ،هیلیوتش )دس کشهاًطاُ( سا بِ خَد اختصاظ داد 4هعادل با دٍسُ آهاسی 

 کیلَهتش بش ساعت دس ثالث بِ ثبت بشساًذ.  61کیلَهتش بش ساعت دس سشپل رّاب ٍ  72ضذت 

 

       
 1400اسدیثُطت   23ي  21میلی تاسی دس سيص َای    500(: وقطٍ استفاع سطح 25ضکل ضماسٌ )

 

      
 1400اسدیثُطت   23ي  21سيص َای   (: وقطٍ فطاس سطح صمیه دس 26ضکل ضماسٌ ) 
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 00-02شماره بولتن 

 1400ماه  اردیبهشت

 1400ماٌ  اسدیثُطتاستان طی  تحلیلی تش مخاطشات جًی دس

 

هاُ زض  ایيهیاًگیي تاضـ ی زض ؾغح اؾتاى تاحیط گصاض ًثَز. ًاپایساض فؼال ٍ هَحطؾاهاًِ  هاُ اهؿال اضزیثْكتزض 

کاّف اظ ًظط لصا  زاقتِ اؾت. تؿیاض ظیازیکاّف  آىهیلیوتط اؾت کِ ًؿثت تِ همساض ٌّجاض  0.5اؾتاى کطهاًكاُ 

زضنس  20تغَضی کِ تا کٌَى حسٍز  ذؿاضات ظیازی تِ ترف کكاٍضظی ٍاضز قسُ اؾتزض ایي هاُ، تاضًسگی 

کاّف تطزاقت گٌسم ًؿثت تِ ؾال لثل زاقتِ این، ایي زض حالی اؾت کِ عطح گطهؿیطی کاقت گٌسم آتی ضا 

 ٍ ذؿاضاتی تِ تاغات اظ زیگط احطات کن تاضقی تِ قواضزض هٌاعك گطهؿیط اؾتاى زاقتِ این. کوثَز ػلَفِ 

  .ُ اؾتافعایف زها زض اؾتاى احطات کن تاضقی ٍ تی آتی ضا تكسیس ًوَز هی ضًٍس.
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 00-02شماره بولتن 

 1400ماه  اردیبهشت

 1400ماٌ  اسدیثُطتدی گضاسضی اص فعالیت َای تًسعٍ ًَاضىاسی کاستش

 

 تْیِ قس. ٍیػُ عطح تْکضٍظُ  30 چكن اًساظ ٍضؼیت جَی 

 تلفٌی کكاٍضظاى تَیػُ ًرَزکاضاى زض ذهَل چكن اًساظ ٍضؼیت جَی  -ضاٌّوایی ٍ هكاٍضُ حضَضی

 ازاهِ فهل تْاض اًجام قس.

  ضاٌّوایی ٍ اضائِ آهاض تِ کاضتطاى، تَیػُ هحممیي ٍ پیواًکاضاى پطٍغُ ّای ػوطاًی ٍ هتماضیاى احساث عطح

 ، نَضت گطفت.تاظزُ زض ترف کكاٍضظی هاًٌس گلراًِ ّا ّای ظٍز

 ٍ پیف تیٌی ّای ایي ترف تَیػُ پیف تیٌی ّای ؾِ ضٍظُ ٍ تَنیِ ّای کكاٍضظی کِ ذطٍجی جلؿِ تحج 

 تَلتي تِ کاضتطاى زض ؾغح اؾتاى اعالع ضؾاًی قس. 8تثازل ًظط تا کاضقٌاؾاى جْاز کكاٍضظی اًجام، ٍ زض لالة 

  ِاضؾال قسٍ تِ ؾاظهاى گعاضقات هطتَط تِ تْک کكاٍضظی تْی. 

  ُتْیِ ٍ اظ عطیك فضای هجاظی تِ کاضتطاى اؾتاًی اضائِ قس.گعاضـ ٍ ًوَزاض زهایی زض ایي ها  
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 00-02شماره بولتن 

 1400ماه  اردیبهشت

 َاپیًست

 

 

 َایی اص استان کٍ دس ایه ماَىامٍ مًسد استفادٌ قشاس گشفتٍ اوذ.وقطٍ پشاکىص ایستگاٌ -1پیًست ضماسٌ 
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 00-02شماره بولتن 

 1400ماه  اردیبهشت

  ٌگلثادکلی  معشفی -2پیًست ضماس 

ؾِ هكرهِ انلی قاذم  ٍ تاقسّای تاز زض یک هٌغمِ هیلثاز، ًوَزاض ٍ قکلی اللین قٌاذتی تطای ًوایف هكرهات ٍ ٍیػگیگ

ّایی کِ تطای ستاًیاضزیثْكتًی ٍلَع تاز، تؼساز اجْت تاز. هٌظَض اظ فطاٍٍ  زّس: فطاٍاًی ٍلَع تاز، ؾطػت تازتاز ضا ًوایف هی

-تاقس کِ تا ًات یا هتط تط حاًیِ ؾٌجیسُ هیٍلَع پیَؾتِ اؾت. ؾطػت تاز ًكاًگط هیعاى جطیاى َّا هی قاذم تاز اًجام قسُ ٍ تاز تِ

ؾاذتاض کلی گلثاز تِ قکل گل تاظ . تاقسزّس کِ یکی اظ جْات انلی ٍ فطػی هیجْت تاز، جطیاى غالة تاز ضا ًكاى هیٍ قَز 

ّا ًیع ًوایكگط ؾطػت ٍ جْت تاز اؾت. زّس گلیک هٌغمِ ضا ًوایف هی تاقس. زایطُ ٍؾظ ایي گلثاز هیعاى تاز آضام زضقسُ هی

تِ  ٍگطزًس تطؾین هی هاّاًًِِ یا یاگلثاز تِ نَضت ؾال. ّا ًكاًگط تؼساز ٍلَع تاز اؾتّا، ًكاًگط ؾطػت تاز ٍ عَل گلراهت گلض

مِ آهاض ٍ اعالػات َّاقٌاؾی گطفتِ قسُ ٍ ّای تاز هٌغ. زض ضٍـ زؾتی اتتسا قاذمقَزافعاضی تْیِ هیزٍ ضٍـ زؾتی ٍ ًطم

قَز.هیعاى ا ًؿثت تِ کل گطفتِ هیّتؼساز فطاٍاًی تاز، تاز آضام، ؾطػت ٍ جْت تاز هحاؾثِ قسُ ٍ ؾپؽ زضنس ّط یک اظ قاذم

ض ٍ اعالػات افعاضی تایس آهاتطای تطؾین گلثاز تِ ضٍـ ًطمزز. گطّا تط حؿة ایي زضنس تطؾین هیلغط زایطُ ٍ عَل ٍ ضراهت گل

-WRافعاض افعاض هَضز اؾتفازُ زض تطؾین گلثاز ًطمًطم تطیي. ػوسُافعاض ٍیػُ گلثاز گطززتْیِ قسُ ٍ ٍاضز ًطمExcelزض یک فایل

plot ُاًس کِ زض زایطُ هطکعی آى زضنس فطاٍاًی ٍظـ تازّای ّای ّن هطکعی تكکیل قسُاؾت. ًوَزاضّای تِ زؾت آهسُ اظ زایط

قطلی،  قطلی، قطلی، جٌَب ّا غالثاً زض ّكت ؾوت قوال، قوالّای تاز تط ضٍی زایطُ قَز. ؾوت هتط تط حاًیِ ًَقتِ هی 5/0کوتط اظ 

 8ّای تاز ًیع تط اؾاؼ ضٍـ ؾاظهاى َّاقٌاؾی جْاًی تِ قَز. ؾطػت غطتی ًوایف زازُ هی ٍ قوال یغطتی، غطت ، جٌَب جٌَب

قَز. اگط  ّا هكرم هی فطاٍاًی ّط گؿتطُ ؾطػت تاز تا تَجِ تِ ؾوت تاز تط ضٍی زایطُقًَس. آًگاُ هی اضزیثْكتتٌگطٍُ زؾتِ

ّای هرتلف تا یکسیگط جوغ قًَس ٍ فطاٍاًی آضاهِ ًیع تِ آى افعٍزُ قَز، حانل نسضنس ضا ًكاى  فطاٍاًی ّط گؿتطُ زض ؾوت

یک گلثاز تسٍى ًمكِ تطجؿتگی )تَپَگطافی( زقَاض  فؿیطذَاّس زاز، ٍ ایي تِ ایي هؼٌاؾت کِ تؼساز کل تازّا لحاػ قسُ اؾت. ت

ّای عطاحیآهایف ؾطظهیي، تَاى تِ ظ کاضتطزّای گلثاز هی.اقًَساؾت ظیطا احطات هحلی تاػج تغییطات هْوی زض جطیاًات َّا هی

یاتی جْت ٌغمِ، هکاىّای ٍضظقی ٍ غیطُ، ػسم اؾتمطاض نٌایغ آالیٌسُ زض جْت تاز غالة هّا، ظهیيقْطی، عطاحی تاًس فطٍزگاُ

 .ؾٌجی تطای اؾتفازُ اظ اًطغی تاز اقاضُ کطزگؿتطـ فضای ؾثع، ٍ اهکاى
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 00-02شماره بولتن 

 1400ماه  اردیبهشت

 

 ي تطکش ذیشتق

 

جساٍل، ًوَزاضّا ٍ ًمكِ ّای  اغلة کِ ذكکؿالی طیت تحطاىسیهاللین ٍ ٍ تكکط اظ ّوکاضاى هطکع هلی  سیطهطاتة تم -1

 گطزز. هی اتطاظ زازُ اؾت، ازاضُ کل لطاضزضاذتیاض ایي ضا هَضز اؾتفازُ زض ایي تَلتي 

 سیطِ اًس ؾپاؾگعاضی ٍ تمًمف زاقتایي تَلتي کِ تِ ًحَی زض تْیِ اعالػات الظم تطای تسٍیي  اظ تواهی ّوکاضاى اؾتاًی -2

 . هی ًوایین 

 : 1400ؾال هاُ  اضزیثْكت (1)قواضُ تَلتيّوکاضاى 

 ػلی هحوس ظٍضآًٍس -1

 قاّپَض قایگاى هْط -2

 ؾؼیس لاؾوی -3

 زیحوعُ هطا -4

 


