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 ژايسی آتطاس

 00-05شماره بولتن 

 1400ماه  مرداد

ایه آبشار یکی از است. ي در ريستای شالکٍ شُرستان سرپل ذَاب ياقع شدٌ  ریصاي در قسمت شمال غرب شُر آبشار پیران، یا آبشار ریصآي

تر است. طبقٍ سًم آبشار آبشار ریصاي سٍ طبقٍ است کٍ دي طبقٍ باالیی آن بسیار بلىد ي طبقٍ پاییىی کًتاٌ .بلىدتریه آبشارَای ایران است

 .متر است 180اختالف ارتفاع آبشار ریصاي در وقطٍ باال ي پاییه طبقٍ سًم، وسدیک بٍ  .شًدریصاي در زیر درختان قرار گرفتٍ ي از باال دیدٌ ومی

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%DB%8C%DA%98%D8%A2%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%DB%8C%DA%98%D8%A2%D9%88
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 00-05شماره بولتن 

 1400ماه  مرداد

 چکیذٌ

 5890هیلی تاضی هطزازهاُ، پكتِ ای تط جَ هٌغمِ ضا ًكاى هی زّس کِ اضتفاػی تیي  500ًمكِ هیاًگیي اضتفاع ؾغح 

هیلی تاضی تغییط لاتل هالحظِ ای زیسُ ًوی قَز. زض  500هتط زاضز. زض ًمكِ تی ٌّجاضی اضتفاع تطاظ  5900تا 

هیلی تاضی، هحَض پطاضتفاع جٌة حاضُ اظ ػطتؿتاى قطٍع ٍ تا لفماظ تَؾؼِ یافتِ  500الگَی هیاًگیي اضتفاع تطاظ 

كاض اظ لؿوت ّای جٌَتی ٍ ػطو ّای ًمكِ هیاًگیي فكاض ؾغح زضیا زض هطزاز هاُ تَؾؼِ ظتاًِ کن ف اؾت.

 جغطافیایی یاییي تط تا غطب ایطاى ٍ قوال ػطاق تَؾؼِ یافتِ اؾت. 

هیلیوتط افعایف زاقتِ  0.1هیلیوتط اؾت کِ ًؿثت تِ همساض ٌّجاض ایي هاُ  0.4هیاًگیي تاضـ هطزاز اؾتاى کطهاًكاُ 

 تاضـ ؾال آتی ضا تاهیي ًوَزُ اؾت.  زضنس اظ 48.3اؾت. تاضـ ؾال آتی جاضی ًثع تا پایاى ایي هاُ 

 43.9زضجِ ؾلؿیَؼ ٍ لهطقیطیي تا  16.5حسالل ٍ حساکخط زهای هطزاز هاُ اهؿال تِ ایؿتگاُ ّای کٌگاٍض تا 

زضجِ ؾلؿیَؼ  0.4زضجِ ؾلؿیَؼ ٍ لهطقیطیي  1.1زضجِ ؾلؿیَؼ تؼلك زاضز، کِ ًؿثت تِ تلٌس هست کٌگاٍض 

( تِ 28.0زضجِ ؾلؿیَؼ هحاؾثِ قسُ اؾت کِ ًؿثت تِ تلٌس هست ) 28.7زها ًیع افعایف ًكاى هی زٌّس. هیاًگیي 

 زضجِ ؾلؿیَؼ افعایف زاقتِ اؾت. 0.7همساض 

زضجِ ؾلؿیَؼ ٍ هطتَط تِ ایؿتگاُ ؾَهاض  5/49تیكیٌِ زهای هغلك هطزاز هاُ اؾتاى زض ضٍظ پٌجن هاُ ٍ تِ همساض 

 تؼلك زاضز. زضجِ ؾلؿیَؼ  7/50ُ ؾَهاض تا همساض ایؿتگاتِ تلٌس هست هی تاقس. زهای تیكیٌِ هغلك 

کِ زض تیؿت ٍ چْاضم هاُ  تؼلك زاضز زضجِ ؾلؿیَؼ 11.0زهای کویٌِ هغلك هطزاز هاُ اهؿال تِ کٌگاٍض تا همساض 

 ٍ زض ؾٌمط ضخ زازُ اؾت.زض تیؿت ٍ قكن هطزاز  ٍزضجِ ؾلؿیَؼ  7.0تلٌس هست  ضخ زازُ اؾت ٍ ایي زها زض

زضنس ٍ زض  27کیلَهتط تط ؾاػت ٍ هطتَط تِ ایؿتگاُ لهطقیطیي تا ٍلَع  82.8ز لحظِ ای حساکخط ؾطػت تا

 زض ایي هاُ تاز غالة اؾتاى تیكتط غطتی هی تاقس.. جْت غطتی ٍظیسُ اؾت

 50کاّف تاضًسگی هاُ ّای اذیط ؾثة ذكکؿالی ذفیف تا ذكکؿالی قسیس زض ؾغح اؾتاى قسُ اؾت. تیف اظ 

 ٍ یا ذكکؿالی ذفیف زاضًس. ٌّجاضزضنس اؾتاى ذكکؿالی هتَؾظ تا قسیس ٍ تمیِ اؾتاى زض حس 

کوثَز تاضـ اظ اٍل تْاض تاکٌَى، تطزاقت هحهَالت کكاٍضظی ضا  ًؿثت تِ ؾال لثل کاّف زازُ اؾت. کوثَز 

 ػلَفِ ٍ ذؿاضاتی تِ تاغات اظ احطات کن تاضقی هاُ ّای اذیط تِ قواض هی ضًٍس. 

َیی اظ تلفٌی تِ کكاٍضظاى، تَنیِ زض نطفِ ج -چكن اًساظ تلٌس هست ٍضغ َّا، ضاٌّوایی ٍ هكاٍضُ حضَضی

 ٍ ضؾن ًوَزاض ّای زهایی اظ اّن فؼالیت ّای تَؾؼِ َّاقٌاؾی کاضتطزی هی تاقس.ههطف آب 
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 00-05شماره بولتن 

 1400ماه  مرداد

 1400 ماٌ مشدادتاسش استان دس  تحلیلی تش يضعیت

 

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

 

 

هیلیوتط  0.1 ًؿثت تِ همساض ٌّجاض ایي هاُهیلیوتط اؾت کِ  0.4 کطهاًكاُ هاُ اهؿال زض اؾتاى هطزازتاضـ هیاًگیي 

هیلیوتط  0.3ٍ  0.6زض ؾال لثل ٍ تلٌس هست تِ تطتیة تاضـ ایي هاُ  زاقتِ اؾت. افعایفزضنس  17.5 یؼٌی هؼازل

تاضـ ؾال آتی ضا اظ زضنس  48.3جاضی تا پایاى ایي هاُ  آتیؾال ّوچٌیي تاضـ  .(1)جسٍل قواضُ  تَزُ اؾت

 ٍ ایي هاُ تا تَجِ تِ تاضـ کن زض هاُ ّای لثلتط آى ًساقتِ اؾت. لاتل شکطی  تاحیط ایي هاُکِ  ُ اؾتًوَزتاهیي 

زضنس  48.3تا ظیازی کاّف زاقتِ ٍ همساض  تِتاضًسگی ، ٍ زض همایؿِ تا تلٌس هست ًؿثت تِ ایي ظهاى زض ؾال، 

، اذتالف ٍ همایؿِ (1قواضُ جسٍل )زض جسٍل تاال  هی قَز. تؿیاض کوی هحؿَب تاهیي تاضـ ؾال آتی، تاضـ

 . ّای اؾتاى تِ ًوایف زض آهسُ اؾتؾتاى قْطّوِ تاضًسگی زض ایي هاُ تطای 
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 00-05شماره بولتن 

 1400ماه  مرداد

 1400ماٌ  مشدادپایان  تادسصذ تأمیه تاسش سال آتی استان 

 

 
 دسصذ تأمیه تاسش سال آتی استان -1ومًداس ضماسٌ 

 

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

زض زض اکخط قْطّا تاضـ )تاضًسگی تغییط ظیازی هست  سًؿثت تِ تلٌقْطّای اؾتاى  ّوِزض کن هطزاز هاُ،  تاضـ

تا تَجِ تِ کاّف تاضًسگی زض هاُ ّای لثل، زضنس تاهیي آب ًیع  .ساقتِ اؾتً( تلٌس هست حسٍز همساض تاضـ زض

 تاال تِ ٍضَح ایي هَضَع ضا ًكاى هی زّس. ًوَزاض .زاقتِ اؾت لاتل هالحظِ ایکاّف ًؿثت تِ تلٌس هست 

  51.7 ًكاى هی زّس،کِ  زضنس هی تاقس 48.3ؾال آتی جاضی تا پایاى ایي هاُ  آبهیاًگیي اؾتاًی زضنس تاهیي 

 هی تاقس. کوتط هكاتِ زض تلٌس هست زٍضُ آهاضی زضنس اظ
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 00-05شماره بولتن 

 1400ماه  مرداد

 مجمًع تاسش استان  ذی تىپُىٍ

 

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

 

چكن گیطی  اظ قکل پیساؾت کِ زض ایي هاُ تاضـهاُ ضا ًكاى هی زّس،  هطزازتاضـ تجوؼی  ،(1قواضُ ) قکل

کَچکی اظ جٌَب اؾتاى زض قْطؾتاى ّای گیالًغطب، زاالَّ ٍ  لؿوت ّایزض ؾغح اؾتاى ضخ ًسازُ اؾت. 

تؿیاض کَچکی اظ قوال پاٍُ ٍ لؿوتی اظ لهط قیطیي زض غطب اؾتاى تاضقی تیي  ٍ ّوچٌیي ترف اؾالم آتاز غطب

  ا ضخ زازُ اؾت.هیلیوتط تاضًسگی زض آًْ 2هیلیوتط زاقتِ اًس ٍ تمیِ ًماط اؾتاى یا تاضـ ًساقتِ ٍ یا کوتط اظ  10تا  5
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 00-05شماره بولتن 

 1400ماه  مرداد

 1400ماٌ  مشدادتحلیلی 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  هطزاززهای  حسالل ٍ حساکخط، (2قواضُ )زض جسٍل 

تؼلك زاضز، کِ ًؿثت تِ تلٌس هست  ؾلؿیَؼزضجِ  43.9ٍ لهطقیطیي تا  زضجِ ؾلؿیَؼ 16.5تا  کٌگاٍضایؿتگاُ 

ًكاى هی زٌّس. هیاًگیي زهای اؾتاى اهؿال افعایف  زضجِ ؾلؿیَؼ 0.4 لهطقیطیي ٍؾلؿیَؼ زضجِ  1.1 کٌگاٍض

 ؾلؿیَؼزضجِ  0.7 تِ همساض (28.0) کِ ًؿثت تِ تلٌس هستقسُ اؾت هحاؾثِ  ؾلؿیَؼزضجِ  28.7زض ایي هاُ 

زضجِ  27.2ٍ   36.3ٍ  18.1 زهای قْط کطهاًكاُ ًیع تِ تطتیة ٍ هیاًگیي حساکخط ،حسالل افعایف زاقتِ اؾت.

ٍ کاّف  زضجِ 0.2حساکخط  ،افعایف زضجِ 0.3زها حسالل  ،کِ ًؿثت تِ تلٌس هستقسُ اؾت حثت  ؾلؿیَؼ

اهؿال ًؿثت  هطزازَّا زض حسالل ٍ هتَؾظ زهای  قْط ّازض ّوِ  .ًسزاقتِ ا افعایف زضجِ ؾلؿیَؼ 0.1هیاًگیي 

 تِ ؾال لثل ٍ تلٌس هست افعایف زاقتِ اؾت.
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 00-05شماره بولتن 

 1400ماه  مرداد

 استان ي مقایسٍ تا تلىذمذت ذیدماَای ح

 دمای تیطیىٍ مطلق مشداد ماٌ -3جذيل ضماسٌ 

 )دسجٍ سلسیًس(

 

 تلىذمذت 1399سال  1400سال 

5/94 

 سومار

5/5/0911 

7/50 

 سًمار

7/5/99 

7/50 

 سًمار

7/5/99 
 

زضجِ  5/49هاُ ٍ تِ همساض  پٌجنضٍظ زض اؾتاى ضخ زازُ اؾت زض  1400ؾال هاُ  هطزازتیكیٌِ زهای هغلمی کِ زض 

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

زضجِ  7/50تا زهای  ؾَهاضتِ ایؿتگاُ تاظ ّن تلٌس هست  تیكیٌِ زهای هغلك زضجِ ؾلؿیَؼ ٍ 7/50تا همساض 

هی قَز،  . هالحظِ( 3)جسٍل قواضُ س ًتؼلك زاض 07/05/89 ٍ 07/05/99تِ تطتیة زض تاضید ّای  ؾلؿیَؼ

زض همایؿِ تا تلٌس کِ  اؾت کوتط زضجِ ؾلؿیَؼ 2/1 ٍ تلٌس هست اهؿال اؾتاى اظ ؾال لثل هاُ هطزازتیكیٌِ هغلك 

 .همساض کاّف یافتِ اؾتًیع ّویي 

 دمای کمیىٍ مشداد ماٌ -4جذيل ضماسٌ 

 )دسجٍ سلسیًس(

 

 تلىذمذت 1399سال  1400سال 

1/00 

 کنگاور

49/5/0911 

5/10 

 سىقر

30/5/99 

0/7 

 سىقر

26/5/75 

 

تا همساض  کٌگاٍضهاُ اهؿال تِ ایؿتگاُ َّاقٌاؾی  هطزاز( ًكاى هی زّس کِ زهای کویٌِ هغلك  4جسٍل )قواضُ 

زضجِ ٍ زض تلٌس هست  10.5ایي زها زض ؾال لثل  ٍ ضخ زازُ اؾتهاُ  تیؿت ٍ چْاضمزض  کِزضجِ ؾلؿیَؼ  11.0

ضخ زازُ اًس. اظ جسٍل تاال ؾٌمط زض ٍ ّط زٍ  هطزاز تیؿت ٍ قكنٍ ؾی ام زض ٍ تتطتیة ؾلؿیَؼ زضجِ  7.0

 4.0تلٌس هست تِ  ًؿثت ٍزضجِ ؾلؿیَؼ  0.5هاُ اهؿال ًؿثت تِ ؾال لثل  هطزازپیساؾت کِ زهای کویٌِ هغلك 

 اؾت. قسُ تیكتطزضجِ ؾلؿیَؼ 
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 00-05شماره بولتن 

 1400ماه  مرداد

 َ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 زضجِ 40-45 زض زاهٌِتاالتط ٍ تِ هطاتة گط هٌاعك اؾتاى زیاظ  ًَاض هطظیتَیػُ 

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

زضجِ  20-25 هیاًگیي زها زض تاظُتغَض پطاکٌسُ ، ؾٌمط ٍ کٌگاٍض قْطؾتاى کطهاًكاُ قطقاظ  کَچکی ّای

 . ًستاالتطیي زها ّا ضا زض ایي هاُ پكت ؾط گصاقتِ اٍ لهطقیطیي  ؾَهاضهٌغمِ . گطفتِ اؾتلطاض ؾلؿیَؼ 

 

 



 ادارٌ کل ًَاشىاسی استان کرماوشاٌ     

 

8 

 

 00-05شماره بولتن 

 1400ماه  مرداد

 َای استان وسثت تٍ تلىذ مذتالف میاوگیه دمای ضُشستانتاخ ذیتىپُىٍ

 

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

 

هاُ ًؿثت تِ تلٌس هست ًكاى هی  هطزازاؾتاى ضا زض  ؾغحزض  کِ اذتالف هیاًگیي زها( 3قواضُ  قکل)زض ًمكِ تاال 

زضجهِ ؾلؿهیَؼ زاقهتِ اؾهت ٍ      2.5تا  0.5اظ افعایكی  ًؿثت تِ تلٌس هست ،اؾتاىًیوِ غطتی  زض هیاًگیي زهازّس، 

تهِ  افهعایف   زض ایي ًاحیِ اظ اؾهتاى  اهؿال ًؿثت تِ تلٌس هست هطزازهیاًگیي زهای َّا زض ایي تساى هؼٌی اؾت کِ 

ًؿثت تِ همساض ٌّجاض زض  اؾتاىًیوِ قطلی ترف ّای ػوسُ ای اظ  زضاذتالف زها چكوگیطی زاقتِ اؾت. ًؿثت 

اظ همساض تلٌس ههست یها ٌّجهاض     ؾلؿیَؼزضجِ  1.5تا  0.5قطلی اؾتاى اظ حس نفط ٍ ترف ّای کَچکی اظ ًیوِ 

ّوچٌیي هی تَاى گفت زض لؿوت ّایی اظ ًیوِ قطلی قْطؾتاى کطهاًكاُ زههای ّهَا ًؿهثت تهِ تلٌهس       اؾت.تیكتط 

 زضجِ ای زاقتِ اؾت.  2.5تا  0.5هست کاّف 
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 00-05شماره بولتن 

 1400ماه  مرداد

 1400 مشدادتحلیلی تش يقًع تاد دس استان طی  

 

 َای سیىًپتیک استان يضعیت سمت ي سشعت تاد دس ایستگاٌ -(5جذيل ضماسٌ)

 

 وام ایستگاٌ

 حذاکثش تاد تاد غالة

 سمت

 )جُت(

 دسصذ يقًع

 دس ماٌ

سمت 

 )دسجٍ(

 سشعت

(m/s) 

 10 290 50 غربی اسالم آباد غرب

 13 080 24 شرقی َرسیه

 13 270 26 غربی جًاوريد

 10 300 40 شرقی گیالن غرب

 15 230 22 غربی کرماوشاٌ

 23 170 28 غربی قصرشیریه

 09 030 18 شمال غرب رياوسر

 16 360 12 جىًب غرب کىگاير

 15 210 26 غربی سىقر

 07 140 18 غربی سرپل ذَاب

 13 120 28 غربی تازٌ آباد
 

 کیلَهتط تط 82.8)هؼازل  هتط تط حاًیِ 23حساکخط ؾطػت تاز لحظِ ای ( هكاّسُ هی قَز کِ 5زض جسٍل )قواضُ 

تؼس اظ لهطقیطیي تاز  ،ٍظیسُ اؾتغطتی  زض جْتٍ زضنس  27تا ٍلَع  لهطقیطیيؾاػت( ٍ هطتَط تِ ایؿتگاُ 

سیسی قتاز کِ کیلَهتط تط ؾاػت( زض قْط کٌگاٍض ٍ اظ ؾوت قوال ٍظیسُ اؾت  57.6هتط تطحاًیِ )هؼازل  16

تیكتط اؾتاى زض ایي هاُ تاز غالة  قسیسی گعاضـ ًكسُ اؾت.تاز ذَقثرتاًِ زیگط قْطّا  .وی قَزًهحؿَب 

 .هی تاقسغطتی 
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 00-05شماره بولتن 

 1400ماه  مرداد

 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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 00-05شماره بولتن 

 1400ماه  مرداد

    
 گلثاد سىقش -11ضماسٌ  ضکل گلثاد َشسیه -10ضماسٌ  ضکل گلثاد جًاوشيد -9ضماسٌ  ضکل اسالم آتاد غشبگلثاد  -8ضماسٌ  ضکل

   
 کشوذ غشبگلثاد  -14ضماسٌ  ضکل گلثاد قصشضیشیه -13ضماسٌ  ضکل گلثاد تاصٌ آتاد -12ضماسٌ  ضکل

   
 گلثاد پايٌ -17ضماسٌ  ضکل صحىٍگلثاد  -16ضماسٌ  ضکل گلثاد گیالن غشب -15ضماسٌ  ضکل
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 00-05شماره بولتن 

 1400ماه  مرداد

 1400ماٌ  مشداددس  استان تحلیلی تش يضعیت خطکسالی

 

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

 

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

ذفیف تا ذكکؿالی  زضگیط ذكکؿالی اؾتاىهٌاعك  اغلة، ًؿثت تِ تلٌس هستاذیط هاُ ؾِ کاّف تاضًسگی 

اؾتاى ٍ تمیِ قسیس هتَؾظ تا ذكکؿالی ضا  زضنس اؾتاى 50تیف اظ هصکَض پیساؾت کِ، اظ قکل قسُ اًس.  قسیس

هاُ ًَاض تاضیکی اظ  هطزاززض ؾِ هاُ آذط تا پایاى ، ذفیف زاضًس ذكکؿالیٍ یا  ٌّجاضاظ ًظط ذكکؿالی زض حس 

 پاٍُ( ٍجَاًطٍز  ضٍاًؿط،حالث تاتاجاًی، گیالًغطب، زاالَّ، لؿوت ّایی اظ قْطؾتاى اؾتاى )هیاًِ ّای ًیوِ غطتی 

 . زاضًس قسیسذكکؿالی 
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 00-05شماره بولتن 

 1400ماه  مرداد

 ماٌ  مشداد -تحلیلی تش يضعیت َمذیذی استان

 

تِ قواض ؾال ، تَیػُ فطٍضزیي هاُ کِ اظ هاُ ّای پط تاضاى اضزیثْكتقطایظ گطم ٍ کن تاضـ هاُ ّای فطٍضزیي ٍ 

عثك زازُ ّا ٍ گعاضـ ّای  زض هطزاز هاُ،تِ عَضی  .هی ضًٍس، تاحیط ظیازی تط آب ٍ َّای هاُ ّای تؼس گصاقت

 40.7تیكیٌِ هغلك زهای کطهاًكاُ  1399تا ؾال  1330جوغ آٍضی قسُ اظ ایؿتگاُ َّاقٌاؾی کطهاًكاُ اظ ؾال 

 هطزاز 29گعاضـ قسُ اؾت، زض حالی کِ تیكیٌِ هغلك زهای کطهاًكاُ زض  1392 هطزاززض  ٍ ؾلؿیَؼزضجِ 

ؾال گصقتِ تی ؾاتمِ ٍ یک همساض جسیس تِ ذَز اذتهال  70کِ عی  ،گعاضـ قس ؾلؿیَؼزضجِ  42.3اهؿال 

زض تطذی اظ ؾثة تاضـ ّای هرتهطی زض پٌجن هطزاز هاُ ؾاهاًِ ضؼیفی تٌْا اظ ًظط تاضًسگی ّن،  .زازُ اؾت

 هیلیوتط تِ حثت ضؾیس.  7 تازض ؾٌمط آى  ؾاػتِ 24تیكتطیي تاضـ کِ  ،ًماط اؾتاى قس

 

 ماٌ مشدادجًی دس َای الف( تشسسی َمذیذی ساماوٍ 

 

چٌاًچِ زض قکل  ًكاى زازُ قسُ اؾت.هیلی تاضی هطزاز هاُ  500(، هیاًگیي اضتفاع ؾغح 19قواضُ )زض قکل 

زض ًمكِ تی ٌّجاضی اضتفاع  هتط زاضز. 5900تا  5890پیساؾت پكتِ ای تط جَ هٌغمِ هؿتمط اؾت ٍ اضتفاػی تیي 

تغییط لاتل هالحظِ ای زیسُ ًوی قَز ٍلی زض ًَاض قوالی ٍ جٌَتی افعایف  (20)قکل قواضُ  هیلی تاضی 500تطاظ 

قطٍع ، هحَض پطاضتفاع جٌة حاضُ اظ ػطتؿتاى هیلی تاضی 500تطاظ  عاضتفااضتفاع تاضظتط اؾت. زض الگَی هیاًگیي 

 اؾت. تَؾؼِ یافتِتا لفماظ ٍ 

 

       

 میلی تاسی میاوگیه مشداد 500سطح  تی َىجاسی(: وقطٍ 20میلی تاسی میاوگیه مشداد               ضکل ضماسٌ ) 500(: وقطٍ استفاع سطح 19ضکل ضماسٌ )     
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 00-05شماره بولتن 

 1400ماه  مرداد

 

زض ایي ًمكِ ظتاًِ کن  ًكاى زازُ قسُ اؾت.(، ًمكِ هیاًگیي فكاض ؾغح زضیا زض هطزاز هاُ 21زض قکل قواضُ )

عثك  فكاض اظ ؾوت ّای جٌَتی ٍ ػطو ّای جغطافیایی یاییي تط تا غطب ایطاى ٍ قوال ػطاق تَؾؼِ یافتِ اؾت.

فكاضی ، زض ؾغح ظهیي ًَؾاى هؼوَل تیف اظکوی تا ٍجَز گطهای  (،21)قکل قواضُ  ًمكِ تی ٌّجاضی فكاض

 قَز. هكاّسُ هیلاتل هالحظِ ای زیسُ ًوی قَز ٍ تٌْا زض ًَاض قوالی ٍ جٌَتی هرتهطی افعایف فكاض 

 

      

 1400میاوگیه فطاس سطحذسیا مشداد (: وقطٍ تی َىجاسی 22ضکل ضماسٌ )                        1400 مشداد دسیافطاس سطح میاوگیه وقطٍ  (21ضکل ضماسٌ )              

 

 ب(تشسسی َمذیذی تی َىجاسی دما دس مشداد ماٌ

ًوَزاض هكاتِ ؾال گصقتِ تا اذتالف چٌس ضٍظ تَز. عثك  یزض اؾتاى، ضًٍس 1400تیط هاُ زهای هْوتطیي ٍیػگی 

کویٌِ ًیع تجع چٌس ضٍظ زض زهای َّای تیكیٌِ زض تیكتط ضٍظّا، تیف اظ ًطهال تَز. زهای  1400زض تیطهاُ ( 2)قواضُ

هاُ اهؿال زض ضٍظ چْاضم هطزاز  تالی ضٍظّا تَیػُ زض ًیوِ ًرؿت هاُ، گطهتط اظ ًطهال ٍ ؾال گصقتِ تَزُ اؾت.

تاتؿتاى تِ حثت ضؾیس.  ایي هاُ ٍزضجِ ؾلؿیَؼ تؼٌَاى گطهتطیي ضٍظ  42.6زهای  ،ایؿتگاُ َّاقٌاؾی کطهاًكاُ

 زضجِ( تِ حثت ضؾیس. 48.9زضجِ( ٍ لهطقیطیي) 49.5َل زض ایؿتگاُ ّای ؾَهاض)زهای تیكیٌِ اؾتاى ًیع هغاتك هؼو
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 00-05شماره بولتن 

 1400ماه  مرداد

 

 1400ماٌ مشداد سشی دمای تیطیىٍ ایستگاٌ فشيدگاٌ کشماوطاٌ دس  -2ومًداس ضماسٌ 

 

 تحلیل سىجص اص ديس دما:ج( 

ؾغح ظهیي زض هطزاز ، زهای تاتكی (MODIS)ؾٌجٌسُ تا اؾتفازُ اظ هحهَالت ٍ الگَضیتن ّای ؾٌجف اظ زٍض

زض ایي ًمكِ زاهٌِ تغییطات زهایی اظ قثیِ ؾاظی قسُ اؾت. هیاًگیي زهای َّا زض هطزاز هاُ  (23 قکل قواضُ) ،هاُ

زضجِ ؾلؿیَؼ ٍ تِ تطتیة اظ ترف ّای قوال قطلی تا غطب اؾتاى هی تاقس.   50زضجِ ؾلؿیَؼ تا تاالی  20

ٍ کوتطیي آًْا تِ قطق قْطؾتاى کطهاًكاُ ٍ ًَاض هطظی کطهاًكاُ تا  تیكتطیي زها ّا هطتَط تِ لهطقیطیي ٍ ؾَهاض

 ، تاظُ آتاز  ٍ ضٍاًؿطهی تاقس.کطزؾتاى، قاهل لؿوت ّایی اظ پاٍُ، جَاًطٍز

   

 
     1400وقطٍ میاوگیه دمای مشداد ماٌ سال  –( 23ضکل ضماسٌ )
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 00-05شماره بولتن 

 1400ماه  مرداد

ؾال گصقتِ  20کِ اذتالف هیاًگیي زهای هطزاز اهؿال تا هیاًگیي  ،(24)قکل قواضُ  عثك ًمكِ تی ٌّجاضی زها

تیكتطیي تغییطات  ضا ًكاى هی زّس، زض اغلة ًماط اؾتاى هیاًگیي زها حسٍز ًین تا یک زضجِ گطهتط قسُ اؾت ٍ 

هطکعی زاالَّ ٍ ؾٌمط هی تاقس. زض هٌاعك هحسٍزی ّن ایي  ّیکِ حسٍز زٍ زضجِ ؾلؿیَؼ اؾت، هطتَط تِ ًَا

زض هَضز ًمكِ ّای تَلیس قسُ تا  ؾالِ ًكاى هی زّس. 20هرتهط زها ضا ًؿثت تِ هیاًگیي زٍضُ  کاّفٌجف ؾ

اؾتفازُ اظ هحهَالت ؾٌجف اظ زٍض، تیاى ایي ًکتِ ضطٍضی اؾت کِ تِ زلیل ذغا ّا ٍ انالحاتی کِ ضٍی 

 قتِ تاقس.اتك ًساایؿتگاُ تغحثت قسُ زض تا زهای  هوکي اؾت همازیط زها ،تهاٍیط اًجام هی قَز

 

 

 1400وقطٍ میاوگیه دمای مشداد ماٌ سال  –( 24ضکل ضماسٌ )
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 00-05شماره بولتن 

 1400ماه  مرداد

 1400ماٌ  مشداداستان طی  تحلیلی تش مخاطشات جًی دس

 

ًاپایساض فؼال ٍ ؾاهاًِ تغَض ًؿثی زض اغلة هَالغ َّای پایساضی تط اتوؿفط هٌغمِ حاکن تَز ٍ  هاُ اهؿال هطزاززض 

همساض ٌّجاض  ٍهیلیوتط اؾت  0.4هاُ زض اؾتاى کطهاًكاُ  ایيهیاًگیي تاضـ ی زض ؾغح اؾتاى تاحیط گصاض ًثَز. هَحط

 ظیازیکاّف ّن ًؿثت تِ زٍضُ تلٌس هست افعایف ٍ یا هیلیوتط هحاؾثِ قسُ اؾت. زضنس تاضـ  0.3ًیع  آى

ذؿاضات ایي هاُ، تاضًسگی کاّف اظ ًظط لصا  .هَحط ًیؿتچٌساى ایي هَلغ اظ ؾال ، ٍلی تاضـ ٌّجاض ساقتِ اؾتً

هحهَالت کكاٍضظی تطزاقت ، اها تا کوثَز تاضـ زض هاُ ّای لثل، كسُ اؾتًظیازی تِ ترف کكاٍضظی ٍاضز 

کوثَز ػلَفِ ٍ ذؿاضاتی تِ تاغات اظ زیگط احطات هاًٌس تیط هاُ، . زض ظهاى هكاتِ کوتط قسُ اؾتًؿثت تِ ؾال لثل 

 ٍظـ تاز ّن تِ اًساظُ ای ًثَزُ اؾت کِ ذؿاضاتی تِ تاض تیاٍضز. .هی ضًٍس تِ قواض هاُ ّای اذیط کن تاضقی
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 00-05شماره بولتن 

 1400ماه  مرداد

 1400ماٌ  مشداددی گضاسضی اص فعالیت َای تًسعٍ ًَاضىاسی کاستش

 

 تْیِ قس. ٍیػُ عطح تْکضٍظُ  30 چكن اًساظ ٍضؼیت جَی -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 ٍ تَنیِ ّای کكاٍضظی کِ ذطٍجی جلؿِ تحج ٍ -3

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

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

  تْیِ ٍ اظ عطیك فضای هجاظی تِ کاضتطاى اؾتاًی اضائِ قس.گعاضـ  زض ایي هاُ ًوَزاض زهایی  ٍ -5 
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 00-05شماره بولتن 

 1400ماه  مرداد

 َاپیًست

 

 

 َایی اص استان کٍ دس ایه ماَىامٍ مًسد استفادٌ قشاس گشفتٍ اوذ.پشاکىص ایستگاٌوقطٍ  -1پیًست ضماسٌ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ٌگلثادکلی  معشفی -2پیًست ضماس 
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 00-05شماره بولتن 

 1400ماه  مرداد

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

ّایی کِ تطای قاذم زتاًیهطزازًی ٍلَع تاز، تؼساز اجْت تاز. هٌظَض اظ فطاٍٍ  ٍلَع تاز، ؾطػت تاززّس: فطاٍاًی تاز ضا ًوایف هی

ٍ قَز تاقس کِ تا ًات یا هتط تط حاًیِ ؾٌجیسُ هیتاز اًجام قسُ ٍ تاز تِ ٍلَع پیَؾتِ اؾت. ؾطػت تاز ًكاًگط هیعاى جطیاى َّا هی

-ؾاذتاض کلی گلثاز تِ قکل گل تاظ قسُ هی. تاقسیکی اظ جْات انلی ٍ فطػی هیزّس کِ جْت تاز، جطیاى غالة تاز ضا ًكاى هی

راهت ضّا ًیع ًوایكگط ؾطػت ٍ جْت تاز اؾت. زّس گلتاقس. زایطُ ٍؾظ ایي گلثاز هیعاى تاز آضام زض یک هٌغمِ ضا ًوایف هی

تِ زٍ  ٍگطزًس تطؾین هی هاّاًًِِ یا یاَضت ؾالگلثاز تِ ن. ّا ًكاًگط تؼساز ٍلَع تاز اؾتّا، ًكاًگط ؾطػت تاز ٍ عَل گلگل

ّای تاز هٌغمِ آهاض ٍ اعالػات َّاقٌاؾی گطفتِ قسُ ٍ تؼساز . زض ضٍـ زؾتی اتتسا قاذمقَزافعاضی تْیِ هیضٍـ زؾتی ٍ ًطم

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

افعاضی تایس آهاض ٍ اعالػات زض تطای تطؾین گلثاز تِ ضٍـ ًطمزز. گطّا تط حؿة ایي زضنس تطؾین هیزایطُ ٍ عَل ٍ ضراهت گل

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

اًس کِ زض زایطُ هطکعی آى زضنس فطاٍاًی ٍظـ تازّای کوتط ّای ّن هطکعی تكکیل قسُوَزاضّای تِ زؾت آهسُ اظ زایطُاؾت. ً

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

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

قَز. اگط فطاٍاًی  ّا هكرم هی قًَس. آًگاُ فطاٍاًی ّط گؿتطُ ؾطػت تاز تا تَجِ تِ ؾوت تاز تط ضٍی زایطُهی وطزازتٌگطٍُ زؾتِ

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

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

ّای قْطی، عطاحیآهایف ؾطظهیي، ِ تَاى تظ کاضتطزّای گلثاز هی.اقًَساحطات هحلی تاػج تغییطات هْوی زض جطیاًات َّا هی

یاتی جْت گؿتطـ ّای ٍضظقی ٍ غیطُ، ػسم اؾتمطاض نٌایغ آالیٌسُ زض جْت تاز غالة هٌغمِ، هکاىّا، ظهیيعطاحی تاًس فطٍزگاُ

 .ؾٌجی تطای اؾتفازُ اظ اًطغی تاز اقاضُ کطزفضای ؾثع، ٍ اهکاى
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جساٍل، ً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 ٍ تمزاقتًمف ایي تَلتي کِ تِ ًحَی زض تْیِ اعالػات الظم تطای تسٍیي  اظ تواهی ّوکاضاى اؾتاًی -2

 . هی ًوایین 

 : 1400ؾال هاُ  هطزاز (1)قواضُ تَلتيّوکاضاى 

 ػلی هحوس ظٍضآًٍس -1

 قاّپَض قایگاى هْط -2

 هحوس احوسی -3

 حوعُ هطازی -4

 هحوسضؾَل جلیلی -5

 

 


