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 تاغ چُاس َضاس َکتاسی قصش ضیشیه

 00-04شماره بولتن 

 1400ماه  تیر

تىُا وُالستان گرمسیری ي ویمٍ گرمسیری استان ، مجمًعٍ باغ چُار َسار َکتاری قصرشیریه

َای گرمسیری ماوىد اوًاع درختان میًٌ شاملسٍ َسار َکتار باغ آن سطح خالص  است، کرماوشاٌ

  .می باشدخرما، اوگًر ي مرکبات با َدف تًلید محصًالت گرمسیری 
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 00-04شماره بولتن 

 1400ماه  تیر

 چکیذٌ

الگَی هیاًگیي  هتط ضؾیس. زض 40تا  10هیلی تاضی ًؿثت تِ ٌّداض تِ  500زض  تیط هاُ تی ٌّداضی هثثت اضتفاع تطاظ 

هیلی تاضی، هحَض پطاضتفاع خٌة حاضُ اظ ػطتؿتاى تا لفماظ ًفَش ًوَز ٍ ّوطاّی آى تا ظتاًِ کن  500اضتفاع تطاظ 

 فكاض ؾغح ظهیي ؾثة تمَیت قطایظ گطم زض هٌغمِ قسُ اؾت. 

هاُ ؾال لثل ٍ تلٌس  تیط. تاضـ اؾت هیلیوتط 0.4 آىهمساض ٌّداض  ٍهیلیوتط  0.0تاضـ تیط هاُ اهؿال اؾتاى کطهاًكاُ 

 زضصس اظ تاضاى ؾال آتی تاهیي قسُ اؾت.  48.2هیلیوتط تَزُ اؾت. تا پایاى تیط هاُ  0.4ٍ  0.1هست تِ تطتیة 

زضخِ  44.6ٍ  16.0تا  ٍ لصطقیطیي تِ تطتیة کٌگاٍض ّای تِ ایؿتگاُاؾتاى حسالل ٍ حساکثط زهای تیط هاُ اهؿال 

زضخِ ؾلؿیَؼ  2.1زضخِ ؾلؿیَؼ ٍ لصطقیطیي  2.1ؾلؿیَؼ تؼلك زاضز، کِ ًؿثت تِ تلٌس هست کٌگاٍض 

( تِ 26.7زضخِ ؾلؿیَؼ هحاؾثِ قسُ اؾت کِ ًؿثت تِ تلٌس هست ) 28.9 ًیع افعایف زاقتِ اؾت. هیاًگیي زها

 زضخِ ؾلؿیَؼ افعایف زاقتِ اؾت.  2.2همساض 

زضخِ ؾلؿیَؼ ٍ هطتَط تِ ایؿتگاُ  4/49ٍ تِ همساض هاُ  ًْنٍ  تیؿتاؾتاى زض ضٍظ  هاُ تیطی هغلك تیكیٌِ زها

  تؼلك زاضز. زضخِ ؾلؿیَؼ 8/50تِ ایؿتگاُ لصطقیطیي تا زهای هی تاقس. تیكیٌِ زهای هغلك تلٌس هست  ؾَهاض

هاُ ضخ زازُ اؾت ٍ ایي  قاًعزّنکِ زض زضخِ ؾلؿیَؼ  2/11ط تا همساض ؾٌمهاُ اهؿال تِ  تیطزهای کویٌِ هغلك 

 . ؾتضخ زازُ اؾٌمط  زضتاظ ّن ؾلؿیَؼ ٍ  زضخِ 6/7هست زها زض تلٌس 

کیلَهتط تط ؾاػت ٍ هطتَط تِ ایؿتگاُ ّای ّطؾیي ٍ کٌگاٍض تِ تطتیة  68.4حساکثط ؾطػت تاز لحظِ ای ایي هاُ 

 زض ایي هاُ تاز غالة اؾتاى غطتی هی تاقس.زض خْت غطتی ٍ خٌَب غطتی ٍظیسُ اؾت.  12ٍ  28تا زضصس ٍلَع 

تا کاّف هحؿَؼ تاضـ زض هاُ ّای اذیط، کل اؾتاى زضگیط ذكکؿالی ذفیف تا تؿیاض قسیس قسُ اًس. تیف اظ 

 ًیوی اظ اؾتاى ضا ذكکؿالی قسیس تا تؿیاض قسیس ٍ تمیِ اؾتاى ضا ذكکؿالی ذفیف تا هتَؾظ فطا گطفتِ اؾت. 

کطزُ اؾت. تا کن آتی هَاخِ ضا آب ّای ظیط ؾغحی، هٌغمِ  تی ضٍیٍِ تطزاقت  اذیطهاُ  پٌح کوثَز تاضـ زض

تطزاقت هحصَالت کكاٍضظی تَیػُ گٌسم ًؿثت تِ ؾال لثل کوتط قسُ اؾت. کوثَز ػلَفِ ٍ ذؿاضت تِ لصا 

قی ٍ تی تاغات اظ زیگط اثطات کن تاضقی هاُ ّای اذیط تِ قواض هی ضًٍس. افعایف زها زض اؾتاى اثطات کن تاض

 آتی ضا تكسیس ًوَزُ اؾت. 

گعاضـ افعایف غیط هؼوَل تلفٌی تِ کكاٍضظاى ،  -ضاٌّوایی ٍ هكاٍضُ حضَضیچكن اًساظ تلٌس هست ٍضغ َّا، 

  هی تاقس.اظ اّن فؼالیت ّای تَؾؼِ َّاقٌاؾی کاضتطزی  ٍ تَصیِ زض صطفِ خَیی اظ هصطف آبازاضات  زها تِ
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 00-04شماره بولتن 

 1400ماه  تیر

 1400 ماٌ تیشتاسش استان دس  تحلیلی تش يضعیت

 

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

 

 

 ٍ اظ ًظط آهاضیهیلیوتط  0.4 همساض ٌّداض ایي هاُ .هیلیوتط اؾت 0.0 کطهاًكاُ هاُ اهؿال زض اؾتاى تیطتاضـ هیاًگیي 

تَزُ هیلیوتط  0.4ٍ  0.1زض ؾال لثل ٍ تلٌس هست تِ تطتیة تاضـ ایي هاُ  کاّف زاقتِ اؾت.زضصس  100 هؼازل

ؾال آتی ضا تاهیي اى تاضاظ زضصس  48.2خاضی تا پایاى ایي هاُ  آتیؾال ّوچٌیي تاضـ  .(1)خسٍل قواضُ  اؾت

 ػسم تاضـ زض تیطٍ  تا تَخِ تِ تاضـ کن زض هاُ ّای لثلآى ًساقتِ اؾت. ًیع تاثیطی تط ایي هاُ کِ  ُ اؾتًوَز

زضصس  48.2تا ظیازی کاّف زاقتِ ٍ همساض  تِتاضًسگی ، ٍ زض همایؿِ تا تلٌس هست ًؿثت تِ ایي ظهاى زض ؾال، هاُ

قواضُ خسٍل )زض خسٍل تاال  هی قَز. تؿیاض کوی هحؿَب ، تاضـزضصس( 50)کوتط اظ  تاهیي تاضـ ؾال آتی

 . اؾتاى تِ ًوایف زض آهسُ اؾتّای ؾتاى قْطّوِ ، اذتالف ٍ همایؿِ تاضًسگی زض ایي هاُ تطای (1
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 00-04شماره بولتن 

 1400ماه  تیر

 1400ماٌ  تیشپایان  تادسصذ تأمیه تاسش سال آتی استان 

 

 

 دسصذ تأمیه تاسش سال آتی استان -1ومًداس ضماسٌ 

 

هاًٌس تاضـ  .ًكاى هی زّس ثت تِ تلٌس هستزضصس تاهیي تاضـ ؾال آتی اؾتاى ضا ًؿ (1قواضُ ًوَزاض  ) تاال ًوَزاض

 60تا  40تیي زض اکثط قْطّا تاضـ )تؿیاض ظیازی کاّف هست  سًؿثت تِ تلٌقْطّای اؾتاى  ّوِزض هاُ لثل، 

 .زاقتِ اؾت لاتل هالحظِ ایکاّف تِ ّویي ًؿثت زضصس تاهیي آب ًیع  ّوچٌیي .( زاقتِ اؾتتلٌس هست زضصس

آتی خاضی تا پایاى ایي ؾال  آبهیاًگیي اؾتاًی زضصس تاهیي  تاال تِ ٍضَح ایي هَضَع ضا ًكاى هی زّس. ًوَزاض

 هی تاقس. کوتط هكاتِ زض تلٌس هست زٍضُ آهاضی زضصس اظ  51.8 ًكاى هی زّس،کِ  زضصس هی تاقس 48.2هاُ 
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 00-04شماره بولتن 

 1400ماه  تیر

 مجمًع تاسش استان  ذی تىپُىٍ

 

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

 

تدع قوال قْطؾتاى اظ قکل پیساؾت کِ زض ایي هاُ هاُ ضا ًكاى هی زّس،  تیطتاضـ تدوؼی  ،(1قواضُ ) قکل

 ضخ ًسازُ اؾت. تاضقی اؾتاى هیلیوتط، زض تمیِ ًماط  2تا  0.01ؾٌمط تا تاضقی تیي 
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 00-04شماره بولتن 

 1400ماه  تیر

 1400ماٌ  تیشتحلیلی تش يضعیت دمای استان دس 

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

 

 

تِ تطتیة تِ ایؿتگاُ تَلَع پیَؾتِ اؾت زض اؾتاى هاُ اهؿال کِ  تیطزهای  حسالل ٍ حساکثط، (2قواضُ )زض خسٍل 

 کٌگاٍضتؼلك زاضز، کِ ًؿثت تِ تلٌس هست  ؾلؿیَؼزضخِ  44.6ٍ لصطقیطیي تا  زضخِ ؾلؿیَؼ 16.0تا  کٌگاٍض

ًكاى هی زٌّس. هیاًگیي زهای اؾتاى اهؿال زض ایي افعایف  زضخِ ؾلؿیَؼ 2.1 لصطقیطیي ٍؾلؿیَؼ زضخِ  2.1

افعایف  ؾلؿیَؼزضخِ  2.2 تِ همساض (26.7) کِ ًؿثت تِ تلٌس هستقسُ اؾت هحاؾثِ  ؾلؿیَؼزضخِ  28.9هاُ 

 ؾلؿیَؼزضخِ  27.3ٍ   37.2ٍ  17.3 زهای قْط کطهاًكاُ ًیع تِ تطتیة ٍ هیاًگیي حساکثط ،حسالل زاقتِ اؾت.

زضخِ  1.5ٍ هیاًگیي  زضخِ 1.8حساکثط  زضخِ، 1.3زها حسالل تِ تطتیة  ،ًؿثت تِ تلٌس هستکِ قسُ اؾت ثثت 

اهؿال ًؿثت تِ ؾال لثل ٍ تلٌس هست افعایف زاقتِ  تیطزض ّوِ هَاضز زهای َّا زض  .ًسزاقتِ ا افعایف ؾلؿیَؼ

 اؾت.
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 00-04شماره بولتن 

 1400ماه  تیر

 استان ي مقایسٍ تا تلىذمذت ذیدماَای ح

 تیش ماٌدمای تیطیىٍ مطلق  -3جذيل ضماسٌ 

 )دسجٍ سلسیًس(

 تلىذمذت 1399سال  1400سال 

4/49 

 سًمار

29/4/1400 

3/47 

 سًمار

20/4/99 

8/50 

 قصرشیریه

21/4/89 
 

 4/49هاُ ٍ تِ همساض  ًْنتیؿت ٍ ضٍظ زض اؾتاى ضخ زازُ اؾت زض  1400ؾال هاُ  تیطتیكیٌِ زهای هغلمی کِ زض 

تِ ایؿتگاُ ّن  99زض ؾال ایي هاُ زهای تیكیٌِ هغلك اؾتاى  هی تاقس. ؾَهاضزضخِ ؾلؿیَؼ ٍ هطتَط تِ ایؿتگاُ 

 8/50تا زهای  لصطقیطیيتِ ایؿتگاُ ّن تلٌس هست  تیكیٌِ زهای هغلك زضخِ ؾلؿیَؼ ٍ 3/47تا همساض ؾَهاض 

 س. هالحظًِتؼلك زاض( 3)خسٍل قواضُ  21/04/89 ٍ 20/04/99تِ تطتیة زض تاضید ّای زضخِ ؾلؿیَؼ 

زضخِ  4/1ٍ اظ تلٌس هست تیكتط زضخِ ؾلؿیَؼ  9/1اهؿال اؾتاى اظ ؾال لثل  هاُ تیطهی قَز، تیكیٌِ هغلك 

 .اؾت کوتطؾلؿیَؼ 

 دمای کمیىٍ تیش ماٌ -4جذيل ضماسٌ 

 )دسجٍ سلسیًس(

 تلىذمذت 1399سال  1400سال 

2/11 

 سىقر

16/4/1400 

2/9 

 سىقر

1/4/99 

6/7 

 سىقر

2/4/96 
 

 2/11تا همساض  ؾٌمطهاُ اهؿال تِ ایؿتگاُ َّاقٌاؾی  تیط( ًكاى هی زّس کِ زهای کویٌِ هغلك  4خسٍل )قواضُ 

زضخِ  6/7زضخِ ٍ زض تلٌس هست  2/9ایي زها زض ؾال لثل  ٍ ضخ زازُ اؾتهاُ  قاًعزّنزض  کِزضخِ ؾلؿیَؼ 

هاُ  تیطضخ زازُ اًس. اظ خسٍل تاال پیساؾت کِ زهای کویٌِ هغلك ؾٌمط زض  تیط زٍمٍ  یکنزض ٍ تتطتیة ؾلؿیَؼ 

اؾت کِ  قسُ تیكتطزضخِ ؾلؿیَؼ  6/3تلٌس هست تِ  ًؿثت ٍزضخِ ؾلؿیَؼ  0/2اهؿال ًؿثت تِ ؾال لثل 

 افعایف کویٌِ هغلك زها ًؿثت تِ تلٌس هست لاتل هالحظِ هی تاقس.
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 00-04شماره بولتن 

 1400ماه  تیر

 َ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 

 زضٍ لطاض گطفتِ اؾت  ؾلؿیَؼ زضخِ 30-40 زض زاهٌِتاالتط ٍ تِ هطاتة گط هٌاعك اؾتاى زیاظ  ًَاض هطظیتَیػُ 

لؿوت ٍ زض  لطاض گطفتِ اؾتؾلؿیَؼ زضخِ  25-30زض زاهٌِ تیكتط ٍ قسُ زها کوتط هیاًگیي ، اؾتاىهٌاعك زیگط 

گطفتِ لطاض زضخِ ؾلؿیَؼ  20-25 هیاًگیي زها زض تاظُتغَض پطاکٌسُ  قْطؾتاى کطهاًكاُ قطقاظ  کَچکی ّای

 . ًسضا زض ایي هاُ پكت ؾط گصاقتِ ا زضخِ ؾلؿیَؼ(  35-40) تاالتطیي زها ّاٍ لصطقیطیي  ؾَهاضهٌغمِ . اؾت
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 00-04شماره بولتن 

 1400ماه  تیر

 َای استان وسثت تٍ تلىذ مذتالف میاوگیه دمای ضُشستانتاخ ذیتىپُىٍ

 

 َای استان وسثت تٍ تلىذمذتاختالف میاوگیه دمای ضُشستان ذیپُىٍ تى -(3ضکل ضماسٌ )

 

هاُ ًؿثت تِ تلٌس هدست ًكداى هدی     تیطاؾتاى ضا زض  ؾغحزض  کِ اذتالف هیاًگیي زها( 3قواضُ  قکل)زض ًمكِ تاال 

زضخدِ ؾلؿدیَؼ زاقدتِ     4.5تا حتدی تدیف اظ    1.5اظ افعایكی  ًؿثت تِ تلٌس هست ،کل اؾتاى زض هیاًگیي زهازّس، 

اهؿال ًؿثت تدِ   تیطهیاًگیي زهای َّا زض ٍ ایي تساى هؼٌی اؾت کِ  )تدع ًَاحی قطلی قْطؾتاى کطهاًكاُ( اؾت

)ؾٌمط ٍ خٌَب ّطؾیي(  لؿوت ّایی اظ ًیوِ قطلی تلٌس هست افعایف چكوگیطی زاقتِ اؾت. ایي افعایف زها زض

  اؾت.تیكتط اظ تمیِ ًماط اؾتاى  ،قْطؾتاى زاالًَّیوِ غطتی اؾتاى، تَیػُ ٍ 
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 00-04شماره بولتن 

 1400ماه  تیر

 1400 تیشتحلیلی 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) 

 11 290 56 غربی اسالم آباد غرب

 19 270 28 غربی َرسیه

 18 330 34 غربی جًاوريد

 08 310 30 شرقی گیالن غرب

 11 290 32 غربی کرماوشاٌ

 14 180 26 غربی قصرشیریه

 16 030 22 شمال غرب رياوسر

 19 270 12 جىًب غرب کىگاير

 14 240 28 غربی سىقر

 07 180 18 غربی سرپل ذَاب

 17 230 22 غربی تازٌ آباد
 

کیلَهتط تط  68.4)هؼازل  هتط تط ثاًیِ 19حساکثط ؾطػت تاز لحظِ ای ( هكاّسُ هی قَز کِ، 5زض خسٍل )قواضُ 

ٍ خٌَب  غطتی زض خْت 12 ٍ 28تا زضصس ٍلَع تِ تطتیة  ٍ کٌگاٍض ّطؾیي ّای ؾاػت( ٍ هطتَط تِ ایؿتگاُ

همساض تا  ،ًیع تاز لحظِ ای تِ ًؿة قسیسی خَاًطٍز. سیسی هحؿَب هی قَزقًؿثتاً تاز کِ  ،ٍظیسُ اؾت غطتی

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

 .هی تاقساؾتاى غطتی زض ایي هاُ تاز غالة  اؾت.
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 00-04شماره بولتن 

 1400ماه  تیر

 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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 00-04شماره بولتن 

 1400ماه  تیر

    
 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 غشبگلثاد گیالن  -15ضماسٌ  ضکل
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 00-04شماره بولتن 

 1400ماه  تیر

 1400ماٌ  تیشدس  استان تحلیلی تش يضعیت خطکسالی

  

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

 

 تا (،18قواضُ  قکل) هاُ تیطتا پایاى  ،اؾتاى عی زٍضُ ؾِ هاَِّّاقٌاؾی ذكکؿالی  سیپٌِْ تٌتط اؾاؼ ًمكِ 

 ذفیف تا زضگیط ذكکؿالی اؾتاىهٌاعك تواهی ، ًؿثت تِ تلٌس هستاذیط  هاُ ّایتاضًسگی هحؿَؼ کاّف 

)تدع لؿوت ّای کَچکی اظ قْطؾتاى کطهاًكاُ ٍ خٌَب اؾالم آتاز غطب کِ ذكکؿالی ًساقتِ اًس تؿیاض قسیس

ضا  اؾتاى ًیوی اظتیف اظ هصکَض پیساؾت کِ، اظ قکل قسُ اًس.  ٍ تاضـ زض آًْا زض حس ًطهال تَزُ اؾت(

فطا گطفتِ  ذفیف تا هتَؾظضا ذكکؿالی اؾتاى ٍ تمیِ  تا تؿیاض قسیس )تیكتط ًیوِ غطتی اؾتاى( ذكکؿالی قسیس

 . اؾت
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 00-04شماره بولتن 

 1400ماه  تیر

 ماٌ  تیش -تحلیلی تش يضعیت َمذیذی استان

 

اؾتمطاض پكتِ َّای گطم تط ؾغح هٌغمِ زض ؾغَح تاالی خَ ٍ ّوچٌیي گؿتطـ کن فكاض ؾغح ظهیي  ٍ تا تساٍم

ًِ تٌْا ازاهِ پیسا کطز تلکِ عثك ضٍال  هاُ ًیع تیطزض  ذطزاز هاُقطایظ گطم اظ هٌاعك خٌَتی تا قوال غطب کكَض، 

زض تیطهاُ اهؿال  ،ای خوغ آٍضی قسُِ عَضی کِ عثك زازُ ّا ٍ گعاضـ ّهؼوَل تط گطهای َّا ًیع افعٍزُ قس، ت

ایي زض حالی اؾت کِ زض  ،زضخِ ؾلؿیَؼ ٍ تیكتط ثثت قس 40ضٍظ زهای  11زض ایؿتگاُ َّاقٌاؾی کطهاًكاُ 

 زضخِ ثثت قسُ اؾت.  40ضٍظ زهای تاالی  3ؾال گصقتِ تٌْا 

 

ًكاى زازُ قسُ اؾت. تا تساٍم اهَاج  (19قواضُ )قکل زض  1400 هاُ ؾال هیلی تاض زض تیط 500تطاظ  اضتفاعهیاًگیي 

ضؾیس. زض  (20)قکل قواضُ  هتط 40تا  10تِ  ٌّداضًؿثت تِ  هیلی تاضی 500گطم، تی ٌّداضی هثثت اضتفاع تطاظ 

 ، هحَض پطاضتفاع خٌة حاضُ اظ ػطتؿتاى تا لفماظ ًفَش کطزُ اؾتهیلی تاضی 500تطاظ  اضتفاعایي الگَی هیاًگیي 

 زض هٌغمِ قسُ اؾت.قطایظ گطم تمَیت ؾثة ( 21قکل قواضُ )ن فكاض ؾغح ظهیي کًِ کِ ّوطاّی آى تا ظتا

 

         

 میلی تاسی تیش  500(: وقطٍ تی َىجاسی استفاع 20ضکل ضماسٌ )                            میلی تاسی دس تیش ماٌ  500(: وقطٍ میاوگیه استفاع 19ضکل ضماسٌ )

 

 

هیاًگیي الگَی فكاض ؾغح زضیا زض تیطهاُ ًكاى زازُ قسُ اؾت. عثك ایي ًمكِ، زض ؾغح  (21قواضُ )قکل زض 

ًؿثت تِ زٍضُ تلٌس هست  حطاضتیتضؼیف کن فكاض همساضی کٌین کِ الثتِ  گؿتطـ کن فكاض ضا هكاّسُ هیظهیي 

 .تدطتِ ًوَزینضا  ٌّداضٍلی تا ایي ٍخَز گطهای تیف اظ  زیسُ هی قَز آىزض 
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 00-04شماره بولتن 

 1400ماه  تیر

     

               دس تیش ماٌوقطٍ تی َىجاسی فطاس سطح دسیا (: 22ضکل ضماسٌ )             ماٌ تیش میاوگیه فطاس سطح دسیا دس(: وقطٍ 21ضکل ضماسٌ )   

 

 

  1400دس تیش ماٌ  تحلیل تی َىجاسی دما

زض اؾتاى ٍ تیكتط ًَاحی غطتی کكَض، ًثَز ضًٍس هكرص اظ اتتسا تا اًتْای آى تَز.   اهؿال هْوتطیي ٍیػگی تیط هاُ 

ٌّداض زهای َّای تیكیٌِ زض تیكتط ضٍظّا، تیف اظ ؾال گصقتِ ٍ تیف اظ  1400زض تیطهاُ  (2ًوَزاض )قواضُ عثك 

زض تیطهاُ  .ٌّداض گعاضـ قستَز. زهای کویٌِ ًیع تدع چٌس ضٍظ زض تالی ضٍظّا تَیػُ زض اًتْای هاُ گطهتط اظ 

زضخِ  41.3اظ آى تا تیكیٌِ زضخِ ؾلؿیَؼ ٍ تیكتط  40ضٍظ زهای  11اهؿال زض ایؿتگاُ َّاقٌاؾی کطهاًكاُ 

زض  زضخِ ؾلؿیَؼ ضؾیس. 40تِ تیف اظ ضٍظ  3 زض ایي زض حالی اؾت کِ زض ؾال گصقتِ تٌْا ،ثثت قسؾلؿیَؼ 

 15.3تا همساض ٍ تاالتطیي کویٌِ  تسؾت آٍضزتیكتطیي همساض ذَز ضا زض زٍضُ آهاضی زهای کویٌِ تیطهاُ اهؿال 

 .قسثثت  زضخِ ؾلؿیَؼ

 

 

 

 1400کشماوطاٌ دس ماٌ تیش سشی دمای تیطیىٍ ایستگاٌ فشيدگاٌ  -2ومًداس ضماسٌ 
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 00-04شماره بولتن 

 1400ماه  تیر

 1400ماٌ  تیشاستان طی  تحلیلی تش مخاطشات جًی دس

 

هاُ زض اؾتاى کطهاًكاُ  ایيتاضـ ی زض ؾغح اؾتاى تاثیط گصاض ًثَز. ًاپایساض فؼال ٍ هَثطؾاهاًِ  هاُ اهؿال تیطزض 

تا تَخِ تِ ایٌکِ تاضًسگی ایي هاُ زض تلٌس هست ًیع هیلیوتط هحاؾثِ قسُ اؾت.  0.4ًیع  آىهمساض ٌّداض  ٍ صفط

، اها تا کوثَز كسُ اؾتًذؿاضات ظیازی تِ ترف کكاٍضظی ٍاضز ایي هاُ، تاضًسگی کاّف اظ ًظط ًاچیع اؾت لصا 

هٌغمِ تا کن آتی هَاخِ قسُ اؾت ٍ ّوچٌیي ، ٍ تطزاقت ظیاز  اظ آب ّای ظیط ؾغحی تاضـ زض هاُ ّای لثل

. کوثَز ػلَفِ ٍ ذؿاضاتی تِ تاغات کوتط قسُ اؾتگٌسم ًؿثت تِ ؾال لثل کكاٍضظی تَیػُ  هحصَالتتطزاقت 

افعایف زها زض اؾتاى اثطات کن تاضقی ٍ تی آتی ضا  هی ضًٍس. تِ قواض هاُ ّای اذیط اظ زیگط اثطات کن تاضقی

  .ُ اؾتتكسیس ًوَز
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 00-04شماره بولتن 

 1400ماه  تیر

 1400ماٌ  تیشدی کاستشگضاسضی اص فعالیت َای تًسعٍ ًَاضىاسی 

 

 تْیِ قس. ٍیػُ عطح تْک تلٌس هست چكن اًساظ ٍضؼیت خَی -1

  تِ ػول آهس. ضاٌّوایی ٍ اضائِ آهاض تِ کاضتطاى، تَیػُ هحممیي ٍ پیواًکاضاى پطٍغُ ّای ػوطاًی -2

 پیف تیٌی ّای ایي ترف تَیػُ پیف تیٌی ّای ؾِ ضٍظُ ٍ تَصیِ ّای کكاٍضظی کِ ذطٍخی خلؿِ تحث ٍ -3

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

 تْیِ قس. 1400اض ؾال ذؿاضت ّای ًاقی اظ پسیسُ ّای َّاقٌاؾی تِ ترف کكاٍضظی اؾتاى زض تْ -4

  تْیِ ٍ اظ عطیك فضای هداظی تِ کاضتطاى اؾتاًی اضائِ قس.ایي هاُ  هاّیاًِگعاضـ ٍ ًوَزاض زهایی  -5 
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 00-04شماره بولتن 

 1400ماه  تیر

 

 َاپیًست

 

 

 َایی اص استان کٍ دس ایه ماَىامٍ مًسد استفادٌ قشاس گشفتٍ اوذ.وقطٍ پشاکىص ایستگاٌ -1پیًست ضماسٌ 
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 00-04شماره بولتن 

 1400ماه  تیر

 

 

  ٌگلثادکلی  معشفی -2پیًست ضماس 

ؾِ هكرصِ اصلی قاذص  ٍ تاقسّای تاز زض یک هٌغمِ هیلثاز، ًوَزاض ٍ قکلی اللین قٌاذتی تطای ًوایف هكرصات ٍ ٍیػگیگ

قاذص تاز ّایی کِ تطای زتاًیتیطًی ٍلَع تاز، تؼساز اخْت تاز. هٌظَض اظ فطاٍٍ  زّس: فطاٍاًی ٍلَع تاز، ؾطػت تازتاز ضا ًوایف هی

خْت ٍ قَز تاقس کِ تا ًات یا هتط تط ثاًیِ ؾٌدیسُ هیاًدام قسُ ٍ تاز تِ ٍلَع پیَؾتِ اؾت. ؾطػت تاز ًكاًگط هیعاى خطیاى َّا هی

تاقس. ؾاذتاض کلی گلثاز تِ قکل گل تاظ قسُ هی. تاقسزّس کِ یکی اظ خْات اصلی ٍ فطػی هیتاز، خطیاى غالة تاز ضا ًكاى هی

ّا، راهت گلضّا ًیع ًوایكگط ؾطػت ٍ خْت تاز اؾت. زّس گلایي گلثاز هیعاى تاز آضام زض یک هٌغمِ ضا ًوایف هیزایطُ ٍؾظ 

تِ زٍ ضٍـ زؾتی  ٍگطزًس تطؾین هی هاّاًًِِ یا یاگلثاز تِ صَضت ؾال. ّا ًكاًگط تؼساز ٍلَع تاز اؾتًكاًگط ؾطػت تاز ٍ عَل گل

ّای تاز هٌغمِ آهاض ٍ اعالػات َّاقٌاؾی گطفتِ قسُ ٍ تؼساز فطاٍاًی تاز، تاز زؾتی اتتسا قاذص. زض ضٍـ قَزافعاضی تْیِ هیٍ ًطم

قَز.هیعاى لغط زایطُ ٍ عَل ٍ ا ًؿثت تِ کل گطفتِ هیّآضام، ؾطػت ٍ خْت تاز هحاؾثِ قسُ ٍ ؾپؽ زضصس ّط یک اظ قاذص

افعاضی تایس آهاض ٍ اعالػات زض یک تِ ضٍـ ًطم تطای تطؾین گلثاززز. گطّا تط حؿة ایي زضصس تطؾین هیضراهت گل

 WR-plotافعاض افعاض هَضز اؾتفازُ زض تطؾین گلثاز ًطمًطم تطیي. ػوسُافعاض ٍیػُ گلثاز گطززتْیِ قسُ ٍ ٍاضز ًطمExcelفایل

اًی ٍظـ تازّای کوتط اًس کِ زض زایطُ هطکعی آى زضصس فطاٍّای ّن هطکعی تكکیل قسُاؾت. ًوَزاضّای تِ زؾت آهسُ اظ زایطُ

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

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

قَز. اگط فطاٍاًی ّط  ّا هكرص هی قًَس. آًگاُ فطاٍاًی ّط گؿتطُ ؾطػت تاز تا تَخِ تِ ؾوت تاز تط ضٍی زایطُهی تیطتٌگطٍُ زؾتِ

ّای هرتلف تا یکسیگط خوغ قًَس ٍ فطاٍاًی آضاهِ ًیع تِ آى افعٍزُ قَز، حاصل صسضصس ضا ًكاى ذَاّس زاز، ٍ  گؿتطُ زض ؾوت

فؿیط یک گلثاز تسٍى ًمكِ تطخؿتگی )تَپَگطافی( زقَاض اؾت ظیطا ا لحاػ قسُ اؾت. تایي تِ ایي هؼٌاؾت کِ تؼساز کل تازّ

ّای قْطی، عطاحیآهایف ؾطظهیي، تَاى تِ ظ کاضتطزّای گلثاز هی.اقًَساثطات هحلی تاػث تغییطات هْوی زض خطیاًات َّا هی

یاتی خْت گؿتطـ ٌسُ زض خْت تاز غالة هٌغمِ، هکاىّای ٍضظقی ٍ غیطُ، ػسم اؾتمطاض صٌایغ آالیّا، ظهیيعطاحی تاًس فطٍزگاُ

 .ؾٌدی تطای اؾتفازُ اظ اًطغی تاز اقاضُ کطزفضای ؾثع، ٍ اهکاى
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 00-04شماره بولتن 

 1400ماه  تیر

 

 

 

 ي تطکش ذیشتق

 

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

 گطزز. هی اتطاظ زازُ اؾت، زضاذتیاض ایي ازاضُ کل لطاضضا 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  تیط تَلتيّوکاضاى 

 ػلی هحوس ظٍضآًٍس -1

 قاّپَض قایگاى هْط -2

 هحوس احوسی -3

 حوعُ هطازی -4

 

 


