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 چکیذُ
 

زاقتٝ افعایف زضصس  8/29ٔست زض ٔست ٔكاتٝ، ٘ؿثت تٝ آٔاض تّٙس  تٛزٜ اؾت وٝ ٔیّی ٔتط 1/28 تاضـ وُ اؾتاٖ 1401ٔاٜ  زیزض 

اصفٟاٖ زض  اؾتاٖ تاضـ. زاقتٝ اؾتٞای اؾتاٖ اصفٟاٖ، تاضـ ٘ؿثت تٝ تّٙس ٔست افعایف اوثط قٟطؾتاٖ ؾاَ جاضی زض زی ٔاٜزض . اؾت

زضجٝ ؾّؿیٛؼ  3/2زٔای ٔیاٍ٘یٗ اؾتاٖ اصفٟاٖ . زضصس افعایف زاقتٝ اؾت 55٘یع  ٘ؿثت تٝ ٔست ٔكاتٝ زض ؾاَ آتی ٌصقتٝ زی ٔاٜ

ٔیاٍ٘یٗ زٔای تٕأی قٟطؾتاٖ ٞای اؾتاٖ زض زی ٔاٜ  .زاقتٝ اؾت زضجٝ ؾّؿیٛؼ واٞف 6/1 ،ٔاٜ ٔست زض زیتٛزٜ وٝ ٘ؿثت تٝ تّٙس 

زضجٝ ؾّؿیٛؼ تٝ ثثت ضؾیسٜ  -0/23   چازٌاٖ٘یع زض ایؿتٍاٜ زض زی ٔاٜ وٕتطیٗ زٔای حسالُ  .وٕتط اظ ٔمساض تّٙس ٔست ذٛز تٛزٜ اؾت

 7/17 تاتطاتط تیاتا٘ه  ٚ ذٛض   ٔاٜ زض ایؿتٍاٜ زیتیكتطیٗ زٔای حساوثط زض  .ٔی تاقس ٔست آٖ ایؿتٍاٜ ٔكاتٝ ٔمساض حسی تّٙسؾت وٝ ا

ؾطػت ٚلٛع تاز  ٝ٘یـیب .ٔتط تط ثا٘یٝ تٛزٜ اؾت 1/2ٔاٜ زی ٔیاٍ٘یٗ ؾطػت تاز زض اؾتاٖ اصفٟاٖ زض . تٝ ثثت ضؾیسٜ اؾت زضجٝ ؾّؿیٛؼ

. تؼّك زاقتٝ اؾت ضْیؾٓ ؾتٍاٜیتٛزٜ وٝ تٝ ا ٜیٔتط تط ثاٖ 12ٔاٜ تطاتط تا  یزض ز

زض وّیٝ ٔٙاعك  ؾٝ ٔاٞٝ تیاٍ٘ط آٖ اؾت وٝ ٚؾؼت ٔٙاعك زضٌیط ذكىؿاِی  SPEIپٟٙٝ تٙسی ذكىؿاِی ٞٛاقٙاؾی تط اؾاؼ قاذص 

اؾتاٖ ٘ؿثت تٝ ٔاٜ ٌصقتٝ واٞف یافتٝ ٚ ٚؾؼت ٔٙاعمی وٝ ٚضؼیت ٘طٔاَ ٚ تطؾاِی زاض٘س، تٝ ٚیػٜ زض ٔٙاعك ٔطوعی، غطتی ٚ جٙٛب 

تاٖ افعایف یافتٝ اؾت وٝ ػّت آٖ ٚلٛع تاضـ ٞای ٔٛثط ٚ ٔٙاؾة عی زی ٔاٜ تٝ ٚیػٜ زض ٔٙاعك ٔطوعی، غطتی ٚ جٙٛب اؾتاٖ ٔی اؼ

ؾٝ ٔاٞٝ تیاٍ٘ط ذكىؿاِی ٞٛاقٙاؾی تٛزٜ ٚ ٘كاٖ زٞٙسٜ ٚضؼیت ذكىؿاِی وكاٚضظی ٚ  SPEIتٙسی ذكىؿاِی تا قاذص پٟٙٝ. تاقس

  .تاقسٞای جاضی ٚ ظیط ظٔیٙی ٕ٘یوكاٚضظی ٚ ٔٙاتغ آبٞای ٞیسضِٚٛغیه ٔٛثط تط ترف

ؾیاٜ  یوٓ اضتفاع تط ضٚی زضیا ٘كاٖ ٔی زٞس زض اوثط ضٚظٞای زی ٔاٜ قطایظ فؼاِیت یه ٔطوع زض تطاظ ٔیا٘ی جٛ٘مكٝ ٞای ٞٛاقٙاؾی   

وٓ تط حااٍِٛی  ایٗ. ٌطزیس فٛلا٘ی جٛ تط ضٚی الیٝ ٔیا٘ی تا پكتٝؾثة ایجاز ، چطذٙسی وٝ تا ٌطزـفطاٞٓ تٛزٜ اؾت تا قطق ٔسیتطا٘ٝ 

ٕٞچٙیٗ تٝ ؾثة قىُ ٌیطی . قسوالٖ قٟطٞا زض ٞٛا آِٛزٌی افعایف تؼساز ضٚظٞای  ٔٙجط تٝ ،ٚ تساْٚ اٍِٛٞای پایساضی ٘ؿثی جٛ

اٖ تعضیك زض ػطض ٞای قٕاِی أىاٖ ٘فٛش ؾأا٘ٝ ٞای جٙٛتی زض ٔٙغمٝ ٔؿیط ٌطزیسٜ ٚ تا تٛجٝ تٝ أه( تالویًٙ)اٍِٛٞای تٙساِی 

زض زی ٔاٜ ؾاَ جاضی زٜ ٞكساض  .ضعٛتت تٝ آٟ٘ا تاضـ ٞای ٔؿاػسی زض ٔٙاعك غطب، جٙٛب غطب ٚ حتی ٔطوع اؾتاٖ زضیافت ٌطزیس

آٌاٞی ٚ فطاٞٓ ؾاظی تٕٟیسات الظْ تطای پیكٍیطی اظ  ٞكساض ٘اض٘جی تٝ ٔٙظٛض اعالع ضؾا٘ی ٚ پیف پٙجٞٛاقٙاؾی ؾغح ظضز ٚ 

 .اؾت ذؿاضات احتٕاِی صازض قسٜ
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 1401 هاُ دیبارش استاى در  تحلیلی بز ٍضعیت
 

 اطالعات بارش استاى ٍ هقایسِ با سال گذضتِ ٍ بلٌذ هذت
 

 8/29ٔست زض ٔست ٔكاتٝ،  ٘ؿثت تٝ آٔاض تّٙس تٛزٜ اؾت وٝ ٔیّی ٔتط 1/28 تاضـ وُ اؾتاٖ 1401ٔاٜ  زیزض  ،(1)ٔغاتك آٔاض جسَٚ 

( زضصس 7/216) ٚ ٔثاضوٝ( زضصس 1/365) فالٚضجاٖٞای تاضـ تٝ تطتیة ٔطتٛط تٝ قٟطؾتاٖ افعایف تیكتطیٗ. زاقتٝ اؾت افعایفزضصس 

زض زی ٔاٜ . زاقتٝ اؾتٔست افعایف  اؾتاٖ اصفٟاٖ، تاضـ ٘ؿثت تٝ تّٙسٞای قٟطؾتاٖاوثط  زضؾاَ جاضی  ٔاٜ زیزض . تٛزٜ اؾت

 زیاصفٟاٖ زض  اؾتاٖ تاضـ. ضا زض اؾتاٖ زاقتٝ اؾت( زضصس -3/37)قٟطؾتاٖ واقاٖ تیكتطیٗ زضصس واٞف تاضـ ٘ؿثت تٝ تّٙسٔست 

  .زاقتٝ اؾت ـافعایزضصس  55 ٘یع ٌصقتٝؾاَ آتی ٘ؿثت تٝ ٔست ٔكاتٝ زض  ٔاٜ
 

 1401ٔاٜ  زیٞای اؾتاٖ اصفٟاٖ زض  اعالػات تاضـ اؾتاٖ ٚ قٟطؾتاٖ. 1 جسَٚ
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 درصذ تأهیي بارش سال آبی استاى 
 

تا تّٙس ٔست ٔمایؿٝ  ،(1)اؾاؼ اػساز آذطیٗ ؾتٖٛ جسَٚ  تطٔاٜ  زیتا پایاٖ  1401-1402 ؾاَ آتی زضزضصس تأیٗ تاضـ ( 1)زض ٕ٘ٛزاض 

فالٚضجاٖ، ٔثاضوٝ، ِٙجاٖ،  ٞای زض قٟطؾتأٖغاتك ایٗ ٕ٘ٛزاض،  .اؾتتٛزٜ  زضصس 2/36اؾتاٖ تطاتط زض  زضصس تأیٗ ؾاَ آتی. قسٜ اؾت

ض اظ تیكت ٔاٜ، زیتأیٗ تاضـ زض ؾاَ آتی جاضی تا پایاٖ صس زضتٛییٗ ٚ ٔیا٘سقت ٚ ذٕیٙی قٟط اصفٟاٖ، فطیسٖٚ قٟط، زٞالاٖ، قٟطضا، 

  .ٔمساض تّٙس ٔست ذٛز تٛزٜ اؾت

 

 

 اصفٟاٖٞای اؾتاٖ  تا ٔست ٔكاتٝ تّٙس ٔست زض قٟطؾتاٖ 30/10/1401تا  1/7/1401ٔمایؿٝ زضصس تأیٗ تاضـ ؾاَ آتی زض تاظٜ . 1ٕ٘ٛزاض 
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 بٌذی هجوَع بارش استاى پٌِْ 
 

زی ٔاٜ تٕأی پٟٙٝ  قىُ زض ایٗ ٔغاتك .ٕ٘ایف زازٜ قسٜ اؾتاصفٟاٖ زض ؾغح اؾتاٖ  1401ٔاٜ  زیتاضـ زض تٙسی پٟٙٝ( 1)زض قىُ 

تٝ عٛضی وٝ زض ایٗ  تط اظ ؾایط ٘ماط اؾتاٖ تٛزٜ اؾتتاضـ ٞای زضیافتی زض غطب ٚ جٙٛب اؾتاٖ تیف. اؾتاٖ تاضـ زضیافت وطزٜ اؾت

 ٞای ٚالغ زض قٟطؾتاٖ)زض قٕاَ ٚ قٕاَ قطق ٚ ترف ٔحسٚزی اظ ٔطوع اؾتاٖ . ٔیّی ٔتط تاضـ ثثت قسٜ اؾت 180تا  52ٔٙاعك تیٗ 

ٔیّی ٔتط تاضـ زضیافت قسٜ  14تاضـ ٞای زضیافتی وٕتط تٛزٜ اؾت تٝ عٛضی وٝ زض ایٗ ٔٙاعك وٕتط اظ ( تطذٛاض ٚ قاٞیٗ قٟط ٚ ٔیٕٝ

 .اؾت
 

 
 

 اؾتاٖ اصفٟاٖ 1401ٔاٜ  زیتٙسی تاضـ تجٕؼی  پٟٙٝ. 1قىُ 
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 در استاى ًسبت بِ بلٌذ هذت ،1401هاُ  دی بٌذی اختالف بارش تجوعی پٌِْ 
 

زض  ٔغاتك ایٗ قىُ،. ٔایف زازٜ قسٜ اؾتٔست زض اؾتاٖ اصفٟاٖ ٖ تا تاظٜ ٔكاتٝ تّٙس 1401ٔاٜ  زیاذتالف تاضـ تجٕؼی ( 2)زض قىُ 

زی زض قٟطؾتاٖ ؾٕیطْ، زض ٔٙاعك ٔحسٚ. ٘ؿثت تٝ ٘یٕٝ قٕاِی تاضـ ٞای تٟتطی زضیافت وطزٜ اؾت ٘یٕٝ جٙٛتی اؾتاٖ اصفٟاٖزی ٔاٜ 

زض پٟٙٝ ٔحسٚزی زض ٔطوع اؾتاٖ ٚالغ زض قٟطؾتاٖ  .، ٌّپایٍاٖ ٚ واقاٖ واٞف تاضـ ٘ؿثت تٝ تّٙس ٔست زیسٜ ٔی قٛزفطیسٖٚ قٟط

 .زضصس زیسٜ ٔی قٛز 160تیف اظ  ٞای فالٚضجاٖ ٚ ٔثاضوٝ افعایف تاضـ
 
 

 
 تا تاظٜ ٔكاتٝ تّٙس ٔست زض اؾتاٖ اصفٟاٖ 1401ٔاٜ  زیاذتالف تاضـ تجٕؼی . 2قىُ 
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 1401هاُ  دیتحلیلی بز ٍضعیت دهای استاى در 
 

 اطالعات دهای استاى ٍ هقایسِ با بلٌذ هذت 

 

ٔاٜ أؿاَ ٘ؿثت تٝ تّٙس ٔست تطای  زیالف ، تّٙس ٔست ٚ اذت1401ٔاٜ  زیوٕیٙٝ، تیكیٙٝ ٚ ٔیاٍ٘یٗ زض  یاعالػات زٔا( 2)زض جسَٚ 

تٛزٜ وٝ ٘ؿثت تٝ تّٙس ٔست زض زضجٝ ؾّؿیٛؼ  3/2زٔای ٔیاٍ٘یٗ اؾتاٖ اصفٟاٖ . ٞای اؾتاٖ اصفٟاٖ ٕ٘ایف زازٜ قسٜ اؾت  قٟطؾتاٖ

زض زی ٔاٜ وٕتط اظ ٔمساض تّٙس ٔست ذٛز  ٔیاٍ٘یٗ زٔای تٕأی قٟطؾتاٖ ٞای اؾتاٖ .زاقتٝ اؾت زضجٝ ؾّؿیٛؼ واٞف 5/1 ،ٔاٜ زی

 .تٛزٜ اؾت
 

 1401ٔاٜ  زیٞای اؾتاٖ اصفٟاٖ زض  اعالػات زٔایی اؾتاٖ ٚ قٟطؾتاٖ. 2جسَٚ 
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زضجٝ ؾّؿیٛؼ  -1/1 ،زضجٝ ؾّؿیٛؼ تٛزٜ وٝ زض ٔمایؿٝ تا تّٙس ٔست -9/2تطاتط  1401ٔاٜ  زیزٔای حسالُ اؾتاٖ اصفٟاٖ زض  ٔیاٍ٘یٗ

تط زضجٝ ؾّؿیٛؼ ؾطز 2زضجٝ ؾّؿیٛؼ تٛزٜ وٝ ٘ؿثت تٝ تّٙس ٔست  6/7زض ایٗ ٔاٜ ٔیاٍ٘یٗ زٔای حساوثط اؾتاٖ ٘یع  .اؾت تط قسٜؾطز

ـ تیكتطیٗ واٜ. ـ زاقتٝ اؾتٞای اؾتاٖ ٘ؿثت تٝ تّٙس ٔست واٜ زٔای وٕیٙٝ زض وّیٝ قٟطؾتاٖ ، ٔیاٍ٘ی1401ٗٔاٜ  زیزض . قسٜ اؾت

٘یع ٔاٜ، ٔیاٍ٘یٗ زٔای تیكیٙٝ  زیزض . ؾّؿیٛؼ تٛزٜ اؾتزضجٝ  3/4تطاتط  چازٌاٖ  زض قٟطؾتأٖیاٍ٘یٗ زٔای وٕیٙٝ ٘ؿثت تٝ تّٙس ٔست 

تطاتط  چازٌاٖ  زض قٟطؾتاٖ ٘یع ـ ٔیاٍ٘یٗ زٔای تیكیٙٝ ٘ؿثت تٝ تّٙس ٔستتیكتطیٗ واٜ. ٞای اؾتاٖ واٞف زاقتٝ اؾت زض وّیٝ قٟطؾتاٖ

 .زضجٝ ؾّؿیٛؼ تٛزٜ اؾت 4/4

ـ زضجٝ ؾّؿیٛؼ واٜ 8/0زضجٝ ؾّؿیٛؼ تٛزٜ وٝ ٘ؿثت تٝ تّٙس ٔست  -3زض قٟطؾتاٖ اصفٟاٖ ٔیاٍ٘یٗ زٔای وٕیٙٝ  1401ٔاٜ  زیزض 

ـ زاقتٝ زضجٝ ؾّؿیٛؼ واٜ 6/2زضجٝ ؾّؿیٛؼ تٛزٜ وٝ ٘ؿثت تٝ تّٙس ٔست  7/7ٔیاٍ٘یٗ زٔای تیكیٙٝ قٟطؾتاٖ اصفٟاٖ . زاقتٝ اؾت

 .ـ زاقتٝ اؾتزضجٝ ؾّؿیٛؼ واٜ 7/1زضجٝ ؾّؿیٛؼ تٛزٜ وٝ ٘ؿثت تٝ تّٙس ٔست  3/2زٔای ٔیاٍ٘یٗ قٟطؾتاٖ اصفٟاٖ . اؾت
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 دهاّای حذی استاى اصفْاى ٍ هقایسِ با بلٌذ هذت 
 

زٔای تیكتطیٗ  .ٔاٜ ٕ٘ایف زازٜ قسٜ اؾت زیٞای اؾتاٖ اصفٟاٖ زض  اعالػات زٔای وٕیٙٝ ٔغّك ٚ تیكیٙٝ ٔغّك ایؿتٍاٜ( 3)زض جسَٚ 

زض زی ٔاٜ حسالُ زٔای وٕتطیٗ . اؾتضؾیسٜ ٌعاضـ قسٜ  زضجٝ ؾّؿیٛؼ 7/17 تاتطاتط  تیاتا٘ه ٚ ذٛض   ایؿتٍاٜ زض ٔاٜ زی زضحساوثط 

حساوثط ٔغّك  .ٔست آٖ ایؿتٍاٜ ٔی تاقس ٔكاتٝ ٔمساض حسی تّٙسؾت وٝ ا تٝ ثثت ضؾیسٜزضجٝ ؾّؿیٛؼ  -0/23   چازٌاٖ ایؿتٍاٜزض یع ٖ

 .زضجٝ ؾّؿیٛؼ تٛزٜ اؾت -8/5حسالُ ٔغّك قٟط اصفٟاٖ زض ایٗ ٔاٜ زضجٝ ؾّؿیٛؼ ٚ  6/14قٟط اصفٟاٖ زض ایٗ ٔاٜ 
 

 

 ٔست تا تّٙس 1401ٔاٜ  زیٞای اؾتاٖ اصفٟاٖ زض  حسی ایؿتٍاٜ زٔای ٔمایؿٝ . 3 جسَٚ
 

 ضْزستاى ردیف
 

 حذاکثر مطلق
در  دیحذاکثر مطلق 

 مذت دنبل
 حذاقل مطلق

در  دیحذاقل مطلق 

 مذت دبله

-5.8 23.4 14.6 (سٌجی اسى)اصفْاى  1  19.4-  

-3.8 25.6 13.1 اردستاى 2  15.2-  

-8.1 24.4 17.7 بیاباًکخَرٍ 3  14.4-  

-20.3 18.3 5.2 داراى 4  22.4-  

-10.8 21.4 12.7 فزٍدگاُ ضْیذبْطتی 5  21-  

-12.6 21.6 11.6 ضْزضا 6  20.8-  

-3.4 23.8 15.4 کاضاى 7  17.4-  

-7.4 20.8 8.4 گلپایگاى 8  20.6-  

-11 19.4 7.2 هیوِ 9  24.8-  

-6 24.2 14.6 ًاییي 10  19.2-  

-7.3 21.6 9.4 ًطٌش 11  17.4-  

-5 24 12.4 ًجف آباد 12  12.2-  

-7.6 21.6 14.5 کبَتزآباد 13  18.4-  

-14.2 15.4 9.9 سویزم 14  17.4-  

-7.6 23 12.2 هَرچِ خَرت 15  15.6-  

-17.9 15.5 7.6 ضْز فزیذٍى 16  20.4-  

-9.8 23.4 13.2 سریي ضْز 17  16-  

-16 19 6 خَاًسار 18  21-  

-8.7 23.2 15.6 ٍرسًِ 19  14.6-  

-12.2 24 13.4 هبارکِ 20  17.2-  

-23 19.4 7.7 چادگاى 21  23-  

 .ٚاحس زٔا زضجٝ ؾّؿیٛؼ ٔی تاقس                         
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 01-10شماره بولتن 

 1401ماه دی 

 استاىّای ضْزستاىهیاًگیي دهای  بٌذیپٌِْ 
 

غطب  ٞایی اظزض ترف ٔغاتك قىُ زٔای ٔیاٍ٘یٗ. ٕ٘ایف زازٜ قسٜ اؾت 1401ٔاٜ  زیٍ٘یٗ اؾتاٖ زض زٔای ٔیاتٙسی  پٟٙٝ( 3)قىُ  زض

زضجٝ  10تا  5زٔا تیٗ  ٔیاٍ٘یٗقٕاَ ٚ قٕاَ قطق اؾتاٖ  ٞای ٚؾیؼی اظزض ترف .زضجٝ ؾّؿیٛؼ تٛزٜ اؾت -5تا  -10اؾتاٖ تیٗ 

 .زضجٝ ؾّؿیٛؼ تٛزٜ اؾت 5تا  0زٔا تیٗ  ٔیاٍ٘یٗقٟطؾتاٖ اصفٟاٖ  ٔؿاحت ػٕسٜٚ زض ٔطوع اؾتاٖ ٚ ؾّؿیٛؼ 

 
 

 
 

 زض اؾتاٖ اصفٟاٖتط حؿة زضجٝ ؾّؿیٛؼ  1401ٔاٜ  زیٔیاٍ٘یٗ زٔای ٘سی ب پٟٙٝ. 3قىُ 
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 01-10شماره بولتن 

 1401ماه دی 

 هذت استاى ًسبت بِ بلٌذّای ضْزستاىاختالف هیاًگیي دهای بٌذی  پٌِْ
 

زٔای  ،ٔٙاعك اؾتاٖ اوثطزض  .ٕ٘ایف زازٜ قسٜ اؾت 1401ٔاٜ  زیاؾتاٖ زض  تا تّٙس ٔست ٔیاٍ٘یٗزٔای  اذتالف تٙسی پٟٙٝ( 4)زض قىُ 

ٌیٗ زی ٔاٜ ٘ؿثت تٝ تّٙس ٔست زض غطب اؾتاٖ ٔكٟٛز اؾت تٝ عٛضی وٝ زٔای ٔیاٖواٞف  .تط تٛزٜ اؾتوٓ ٔست ٔیاٍ٘یٗ ٘ؿثت تٝ تّٙس

زضجٝ ؾّؿیٛؼ واٞف زاقتٝ  5/4حسٚز زٔای ٔیاٍ٘یٗ ٘ؿثت تٝ تّٙس ٔست  ،ٞای چازٌاٖ ٚ تیطاٖ ٚ وطٖٚ اظ قٟطؾتاٖ ٞایی ترفزض 

وٕتط اظ  زضجٝ ؾّؿیٛؼ 5/1تا  5/0تیٗ زٔا ، قٕاَ قطق اؾتاٖقٕاَ ٚ  جٙٛب، زض ترف ٞای ػٕسٜ ایی اظ اؾتاٖ ٚالغ زض ٔطوع ٚ .اؾت

تغییطات ٔحؿٛؾی زٔا ٔیاٍ٘یٗ زض ٔٙاعك ٔحسٚزی اظ قٟطؾتاٖ ٞای اضزؾتاٖ، آضاٖ ٚ تیسٌُ، ٘اییٗ ٚ ؾٕیطْ  .تٛزٜ اؾت ٔمساض تّٙس ٔست

 .٘ساقتٝ اؾتذٛز تّٙس ٔست  ٘ؿثت تٝ
 

 
 

 زض اؾتاٖ اصفٟاٖتط حؿة زضجٝ ؾّؿیٛؼ تا تّٙس ٔست  1401ٔاٜ  زیاذتالف ٔیاٍ٘یٗ زٔای . 4قىُ 
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 01-10شماره بولتن 

 1401ماه دی 

 1401 هاُ دی در اصفْاى تحلیلی بز ٍقَع باد در استاى
 

 استاى ّوذیذیّای ایستگاُدر باد  ٍضعیت سوت ٍ سزعت  
  

ایؿتٍاٜ ٕٞسیسی زض ٔحسٚزٜ قٟطؾتاٖ اصفٟاٖ  چٟاضایؿتٍاٜ ٕٞسیسی زض ؾغح اؾتاٖ،  23تٝ زِیُ ٌؿتطزٌی اؾتاٖ اصفٟاٖ ٚ ٚجٛز 

ایؿتٍاٜ ، (فطٚزٌاٜ قٟیس تٟكتی)ایؿتٍاٜ قطق اصفٟاٖ  ،(اصفٟاٖ)ؾٙجی  ایؿتٍاٜ اظٖ: ٞا ػثاضتٙس اظ ایٗ ایؿتٍاٜ. اؾتتحّیُ قسٜ 

 .آتاز تحمیمات ٞٛاقٙاؾی وكاٚضظی وثٛتطآتاز ٚ ایؿتٍاٜ تحمیمات ٞٛاقٙاؾی وكاٚضظی ٘جف

ٔتط تط  4/1 ٔاٜزی ٔیاٍ٘یٗ ؾطػت تازٞای ایؿتٍاٜ اصفٟاٖ زض . ٔتط تط ثا٘یٝ تٛزٜ اؾت 1/2ٔاٜ زی ٔیاٍ٘یٗ ؾطػت تاز زض اؾتاٖ اصفٟاٖ زض 

جٟت ٚظـ تاز غاِة، ٔاٜ  زیزض ایؿتٍاٜ اصفٟاٖ زض . تٛزٜ اؾت( ٔتط تط ثا٘یٝ 2تا  5/0)آضاْ فطاٚا٘ی ٚلٛع تاز ٘یع، تاز ثا٘یٝ ٚ تیكتطیٗ 

ٖ ٔتط تط ثا٘یٝ ٚ تیكتطی 4/2ٔاٜ زی زض ( قطق اصفٟاٖ)ٔیاٍ٘یٗ ؾطػت تازٞای ایؿتٍاٜ فطٚزٌاٜ قٟیس تٟكتی . تٛزٜ اؾتقٕاَ غطتی 

ٔاٜ، جٙٛب  زیزض ایؿتٍاٜ فطٚزٌاٜ قٟیس تٟكتی، جٟت ٚظـ تاز غاِة زض . تٛزٜ اؾت( ٔتط تط ثا٘یٝ 5تا  2)فطاٚا٘ی ٚلٛع تاز، تاز ٔالیٓ 

 آضاْتیكتطیٗ فطاٚا٘ی ٚلٛع تاز، تاز  ٚثا٘یٝ  تط ٔتط 6/1 ٔاٜ حسٚز فصُ زیٔیاٍ٘یٗ ؾطػت تازٞای ایؿتٍاٜ وثٛتطآتاز زض . لی تٛزٜ اؾتـض

ٔیاٍ٘یٗ ؾطػت تازٞای  .تٛزٜ اؾت ، غطتیجٟت ٚظـ تاز غاِةٔاٜ  زیزض ایؿتٍاٜ وثٛتطآتاز زض . تٛزٜ اؾت( ٔتط تط ثا٘یٝ 2تا  5/0)

زض . تٛزٜ اؾت( ٔتط تط ثا٘یٝ 5تا  2)ٔالیٓ تط ثا٘یٝ تٛزٜ ٚ تیكتطیٗ فطاٚا٘ی ٚلٛع تاز، تاز  ٔتط 3/2ٔاٜ حسٚز  زیآتاز زض ایؿتٍاٜ ٘جف

 .تٛزٜ اؾت غطتی، ٔاٜزی آتاز جٟت ٚظـ تاز غاِة زض فایؿتٍاٜ ٘ج
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 01-10شماره بولتن 

 1401ماه دی 

 1401ٔاٜ  اصفٟاٖ زض زی اؾتاٖ ٕٞسیسی ٞای ؾٕت ٚ ؾطػت تاز زض ایؿتٍاٜ. 4جسَٚ 
 

 ًام ایستگاُ

 حذاکثز باد باد غالب

 سوت

 (جْت)

 درصذ ٍقَع

 در هاُ
 (درجِ)سوت 

 سزعت

(m/s) 

 8 270 6/64 قٕاَ غطتی اصفُان

 8 220 81 جٙٛب قطلی فريدگاٌ شُیذ بُشتی

 7 110 56 غطتی کبًترآباد

 4 80 89 غطتی آبادوجف

 4 75 54 جٙٛب غطتی کاشان

 7 180 83 جٙٛب غطتی داران

 6 30 56 قٕاَ غطتی کابانخًريبی

 9 70 5/57 جٙٛتی اردستان

 6 220 74 قٕاَ غطتی واییه

 8 230 69 قٕاَ قطلی شُرضا

 6 220 75 قٕاَ قطلی گلپایگان

 4 350 46 قٕاَ قطلی وطىس

 میمٍ
قٕاَ جٙٛب قطلی ٚ 

 غطتی
70 300 6 

 8 190 5/56 قٕاَ غطتی مًرچٍ خًرت

 5 180 54 قٕاَ قطلی چادگان

 9 110 5/43 قٕاَ قطلی چًپاوان

 9 140 75 جٙٛب قطلی خًاوسار

 6 280 76 قٕاَ غطتی دَق

 7 290 72 غطتی شُر فریذين

 7 160 5/49 جٙٛب غطتی يرزوٍ

 مبارکٍ
جٙٛب غطتی ٚ جٙٛب 

 قطلی
89 

190 
10 

 5 210 5/79 قٕاَ قطلی زریه شُر

 12 250 54 جٙٛتی سمیرم
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 01-10شماره بولتن 

 1401ماه دی 

 

 ّای ّوذیذی استاى اصفْاىگلباد ایستگاُ
 

 

 

 
 ناصفُاسىجی  ازنگلباد ایستگاٌ   شُیذ بُشتی فريدگاٌگلباد ایستگاٌ 

   

 

 

 
 آباد گلباد ایستگاٌ وجف  گلباد ایستگاٌ کبًترآباد

 

  1401 ٔاٜزی  زض آتاز ؾٙجی، وثٛتطآتاز ٚ ٘جف ٞای فطٚزٌاٜ قٟیس تٟكتی، اظٖ ٌّثاز ایؿتٍاٜ. 5قىُ 
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 01-10شماره بولتن 

 1401ماه دی 

 

 

 

 

 
 چًپاوان  چادگان  اردستان

     

 

 

 

 

 
 شُر فریذين  دَق  داران

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 مبارکٍ  میمٍ  اباوک خًريبی

     

 

 

 

 

 
 وطىس  وائیه  خًرت مًرچٍ

 1401ٔاٜ زی  زض ٘غٙع ٖ ٚذٛضت، ٘ایی ٔثاضوٝ، ٔٛضچٝ، قٟط، ذٛضٚتیایا٘ه، ٔیٕٝ ٞای اضزؾتاٖ، چازٌاٖ، چٛپا٘اٖ، زاضاٖ، زٞك، فطیسٖٚ ٌّثاز ایؿتٍاٜ. 6قىُ 
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 01-10شماره بولتن 

 1401ماه دی 

 

 

 

 

 
 خًاوسار  گلپایگان  کاشان

     

 

 

 

 

 
 يرزوٍ  شُرضا  سمیرم

     

  

 

  

   شُر زریه  
 

 1401ٔاٜ زی  زض قٟط ٞای واقاٖ، ٌّپایٍاٖ، ذٛا٘ؿاض، ؾٕیطْ، قٟطضا، ٚضظ٘ٝ ٚ ظضیٗ ٌّثاز ایؿتٍاٜ. 7قىُ 
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 01-10شماره بولتن 

 1401ماه دی 

 1401هاُ  دیدر  استاى حلیلی بز ٍضعیت خطکسالیت
 

 

 سِ هاِّ   SPEI ضاخصبٌذی خطکسالی َّاضٌاسی در سطح استاى بزاساس پٌِْ    

 
زض وّیٝ ٔٙاعك  ؾٝ ٔاٞٝ تیاٍ٘ط آٖ اؾت وٝ ٚؾؼت ٔٙاعك زضٌیط ذكىؿاِی  SPEIپٟٙٝ تٙسی ذكىؿاِی ٞٛاقٙاؾی تط اؾاؼ قاذص 

اؾتاٖ ٘ؿثت تٝ ٔاٜ ٌصقتٝ واٞف یافتٝ ٚ ٚؾؼت ٔٙاعمی وٝ ٚضؼیت ٘طٔاَ ٚ تطؾاِی زاض٘س، تٝ ٚیػٜ زض ٔٙاعك ٔطوعی، غطتی ٚ جٙٛب 

اؾتاٖ افعایف یافتٝ اؾت وٝ ػّت آٖ ٚلٛع تاضـ ٞای ٔٛثط ٚ ٔٙاؾة عی زی ٔاٜ تٝ ٚیػٜ زض ٔٙاعك ٔطوعی، غطتی ٚ جٙٛب اؾتاٖ ٔی 

ی وٝ ترف ػٕسٜ ای اظ ٚؾؼت قٟطؾتاٖ ٞای فطیسٖٚ قٟط، فطیسٖ، تٛییٗ ٚ ٔیا٘سقت، ذٛا٘ؿاض، ؾٕیطْ، قٟطضا، زٞالاٖ، تاقس تٝ ٘حٛ

، تٕأی 1401ٔثاضوٝ، ِٙجاٖ، اصفٟاٖ ٚ تٕأی ٚؾؼت قٟطؾتاٖ فالٚضجاٖ زض ٚضؼیت تطؾاِی لطاض زاضز تا ایٗ ٚجٛز تا پایاٖ زی ٔاٜ 

ی ػٕسٜ اظ قٟطؾتاٖ ٞای واقاٖ، ٘غٙع، اضزؾتاٖ، ٘اییٗ ٚ ذٛض ٚ تیاتا٘ه وٕاواٖ زض ٚضؼیت ٚؾؼت قٟطؾتاٖ آضاٖ ٚ تیسٌُ ٚ ترف ٞا

ؾٝ ٔاٞٝ تیاٍ٘ط ذكىؿاِی ٞٛاقٙاؾی تٛزٜ ٚ  SPEIالظْ تٝ شوط اؾت وٝ پٟٙٝ تٙسی ذكىؿاِی تا قاذص . ذكىؿاِی تٝ ؾط ٔی تط٘س

ٔٛثط تط ترف ٞای وكاٚضظی ٚ ٔٙاتغ آب ٞای ( ٔست تّٙس)ٚ ٞیسضِٚٛغیه ( ٔیاٖ ٔست)٘كاٖ زٞٙسٜ ٚضؼیت ذكىؿاِی وكاٚضظی 

 .   جاضی ٚ ظیط ظٔیٙی ٕ٘ی تاقس
 

 
 

 1401، زٚضٜ ؾٝ ٔاٞٝ تا پایاٖ زی ٔاٜ SPEIٞٛاقٙاؾی زض اؾتاٖ اصفٟاٖ تطاؾاؼ قاذص ( وٛتاٜ ٔست)تٙسی ذكىؿاِی پٟٙٝ. 8قىُ 
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 01-10شماره بولتن 

 1401ماه دی 

 1401هاُ  دیی استاى در ّوذیذتحلیل 
 

 اضتفاع ٔثثت تیكیٙٝ ٘اتٟٙجاضی( 2023ٔاضؼ  -2023غا٘ٛیٝ ) اؾفٙس زی تا ٞای ٔمیاؼ وّی ٔطتٛط تٝ ٔاٜتطضؾی اٍِٛٞای ٞٛاقٙاؾی زض 

قٕاَ ٚ قطق الیا٘ٛؼ آضاْ قٕاِی، جٙٛب آٔطیىای قٕاِی، قطق آؾیا ٚ اؾىا٘سیٙاٚی ٚ  زضٞىتٛ پاؾىاِی  500 ؾغح غئٛپتا٘ؿیّی

ذٙثی زض  ٘اتٟٙجاضی ٌیطی اٍِٛی قىُ. لطاض زاضز( جٙٛب زضیای ٔسیتطا٘ٝ)فطیما آ ٘اتٟٙجاضی ٔٙفی تط ضٚی قٕاَ وا٘ازا، ٌطیّٙٙس ٚ قٕاَ

ػطتؿتاٖ ٚ ٘اتٟٙجاضی ٔثثت تط ضٚی قٕاَ اضٚپا ٕٞطاٜ تا اٍِٛی تالویًٙ تط  جعیطٜ قثٝ -آفطیما ٔحسٚزٜ قٕاَ ضٚی ؾغٛح ٔیا٘ی جٛ تط

ؾغح  غئٛپتا٘ؿیّی اضتفاع ایٗ، قطایظ ٘طٔاَ تط ػالٜٚ .وطز تؿٟیُ ضا ایطاٖ جٙٛتی ٔٙاعك اظ ظا تاضـ ٞای ػثٛض ؾأا٘ٝ ضٚی اضٚپا، أىاٖ

 . قس ٔٙغمٝ ایٗ زض ای جثٟٝ ٞای ٌیطی ؾأا٘ٝ قىُ فطاٚا٘ی ای لازض تٝ  حاضٜ اعّؽ الیا٘ٛؼ قطق زضٞىتٛ پاؾىاِی  500

 

 
 1401ٚضؼیت اضتفاع غئٛپتا٘ؿیّی تطاظ ٔیا٘ی جٛ زض ظٔؿتاٖ  .9قىُ 

 

ٔغاتك ایٗ . ٘كاٖ زازٜ قسٜ اؾت 1402اِٙیٙٛ ٚ ذٙثی تا ٟٔطٔاٜ –تیٙی قطایظ زٚضپیٛ٘سٞای ا٘ؿٛ ٚ احتٕاَ ٚلٛع ال٘یٙا  پیف (10)قىُ زض 

ٞای اذیط صٛضت ٌطفتٝ ٚ زض حاَ حاضط قطایظ ذٙثی ٚ اِٙیٙٛ زض حاَ  قٛز وٝ ضٚ٘س تضؼیف ال٘یٙا تٝ قست عی ٔاٜ قىُ ٔكاٞسٜ ٔی

 .الّیٕی وكٛض ٚ اؾتاٖ ایٗ ضٚ٘س تغییطات ٔی تٛا٘س زض تٟثٛز تاضـ ٞا ٔٛثط تاقس تا تٛجٝ تٝ قطایظ .ضقس ٔی تاقس
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 ENSOاؾاؼ قاذص زٚض پیٛ٘سی  ذٙثی تط-ال٘یٙا–زضصس احتٕاَ ٚلٛع اِٙیٙٛ . 10قىُ 

 

 1401بزرسی الگَّای جَی در رٍس اٍل دی هاُ 
 

ٔاٜ  قٕاَ قطق تط ضٚی وكٛض ٚ اؾتاٖ، عی زیجطیا٘ات پطفكاضؾطز ؾیثطی اظ تطضؾی ٘مكٝ ٞای ٞٛاقٙاؾی ٘كاٖ ٔی زٞس وٝ حاوٕیت 

ٕٞچٙاٖ تحت تاثیط ذٛز لطاض زازٜ ٚ اؾتاٖ   ٔیّی تاضی لؿٕت ٞای ٔطوعی ضا 1020وٝ ایعٚتاض عٛضیٜ ب اؾتٕٞچٙاٖ تساْٚ زاقتٝ 

 ؾاػت لثُ اظ آٖ 24ض زض ایٗ ضٚظ ٘ؿثت تٝ فكا  تغییطات. (11قىُ ) ٔحصٛض قسٜ اؾتٔیّی تاضی  1024ٚ  1020اصفٟاٖ تیٗ زٚ ایعٚتاض 

 (.12قىُ)ی تٛزٜ اؾت ٕ٘ایاٍ٘ط ضٚ٘س واٞف
 

 
  1401ٔاٜ  ٘مكٝ ؾغح ظٔیٗ ٔطتٛط تٝ یىٓ زی. 11قىُ 
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 ٘ؿثت تٝ ضٚظ لثُ  1401ٔاٜ  ٘مكٝ تغییطات فكاض زض ضٚظ یىٓ زی. 12قىُ 

 

ت وٝ تیاٍ٘ط اف( 13قىُ )زض اوثط ٔٙاعك وكٛض ٘ؿثت تٝ ضٚظ لثُ ضٚ٘س واٞكی زاقتٝ اؾت ٞىتٛپاؾىاِی  500/1000ضرأت الیٝ  

 .واٞف زٔا ٚ ٔا٘سٌاضی تٛزٜ ٞٛای ؾطز ؾٍٙیٗ زض ؾغح ظٔیٗ  ٕٞطاٜ ٔی تاقس ٚ تااضتفاع الیٝ ٔیا٘ی جٛ ٔی تاقس 

 

 
 ٘ؿثت تٝ ضٚظ لثُ 1401ٔاٜ  زض ضٚظ یىٓ زیٞىتٛپاؾىاِی  500/1000تغییطات ضرأت الیٝ  ٘مكٝ. 13قىُ 
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غئٛپتا٘ؿیُ ٔتط تط ضٚی زضیای   5620تا ٔطوعیت وٕتط اظ  یؾأا٘ٝ وٓ اضتفاعفؼاِیت  یىٓ زی ٔاٜ عی( 14)زض قىُ  ،زض الیٝ ٔیا٘ی جٛ 

ٚض وف قٕاَ غطبتط ضٚی ضؼیفی  اضتفاػی زض وٙاض تطاف ٘اقی اظ ایٗ ٔطوع وٓ اضتفاع، پكتٝ .زیسٜ ٔی قٛزٔسیتطا٘ٝ ٚ زضیای ؾیاٜ 

  .وكیسٜ قسٜ اؾت

 

 
 1401ٔاٜ  ٘مكٝ الیٝ ٔیا٘ی جٛ زض ضٚظ یىٓ زی. 14قىُ 

 

ٔٙغمٝ ٔٛضز ٘ظط زض جّٛی جثٟٝ ٌطْ لطاض زاقتٝ ٚ قطایظ اتط٘اوی  تا تٛجٝ تٝ قىُ ٌیطی ؾیؿتٓ جثٟٝ ای ٘اقی اظ ایٗ ٔطوع وٓ اضتفاع،

اتط٘اوی ٚ ػسْ ٚظـ تاز زض الیٝ ؾغح ظٔیٗ ٚ ٔجاٚض آٖ ؾثة ایجاز قطایظ فطٚ٘كیٙی ٚ . ٘یع ٔعیس تط قطایظ پایساضی ٔٙغمٝ قسٜ اؾت

زض والٖ قٟط  ٞٛا افعایف لاتُ ٔالحظٝ غّظت آالیٙسٜ ٞای  قطایظ ٔٛجٛز ٔٙجط تٝ .ضوٛز ٘ؿثی ٚ پایساضی جٛ عی ایٗ ضٚظ ٌطزیس

ضٚی ٔٙغمٝ آغاظ ٚ  صٛضت افعایف اتط ٚ تاضـ تطٜ تسضیج اظ تؼساظ ظٟط تا ٘فٛش ؾأا٘ٝ وٓ اضتفاع بٜ وٝ بقس اصفٟاٖ زض ؾاػات اِٚیٝ ضٚظ 

 .ٌطزیس ی ؾاػاتتاػث واٞف آالیٙسٜ ٞا زض تطخ

 

 1401بزرسی الگَّای جَی در رٍس بیست ٍ ّفتن دی هاُ 
 

تطضؾی ٘مكٝ ٞای ٞٛاقٙاؾی ٘كاٖ ٔی زٞس وٝ تضؼیف ؾأا٘ٝ پطفكاض ؾیثطی ٚ حطوت آٖ تٝ ؾٛی قطق ٚ تمٛیت ٚ فؼاِیت ؾأا٘ٝ 

تا ٚجٛز تضؼیف  .ٜ ٚیػٜ ٘یٕٝ جٙٛتی قسضٚی اؾتاٖ اصفٟاٖ ب ٘اپایساضی تط ٔٛجة افعایفٞای جٙٛتی وكٛض،  ضٚی ػطض جٙٛتی تط

تساْٚ زاقتٝ ٚ ایٗ  اظ قٕاَ غطب تط ضٚی وكٛض ٚ اؾتاٖؾأا٘ٝ پطفكاض ؾیثطی ٕٞچٙاٖ ضیعـ ٞٛای ؾطز ٘اقی اظ فؼاِیت ٔطوع پطفكاض 
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ٕٞچٙاٖ تحت تاثیط ذٛز  ٔیّی تاضی لؿٕت ٞای ٔطوعی ضا 1020 عثك ایٗ اٍِٛ ایعٚتاضتط  .ؾتحطوت صؼٛزی ٌطزیسٜ ا ٔٛجةذٛز 

 (.15قىُ )ٔحصٛض قسٜ اؾت ٔیّی تاضی  1024ٚ  1020لطاض زازٜ ٚ اؾتاٖ اصفٟاٖ تیٗ زٚ ایعٚتاض 

 
 1401ٔاٜ  ٘مكٝ ؾغح ظٔیٗ ٔطتٛط تٝ تیؿت ٚ ٞفتٓ زی. 15قىُ 

 

زی ٔاٜ ٘ؿثت تٝ ضٚظ لثُ ٘كاٖ زٞٙسٜ واٞف فكاض زض اوثط ٘ماط وكٛض تٝ اؾتثٙای ٔٙاعمی اظ  اٍِٛی تغیطات فكاضی زض ضٚظ تیؿت ٚ ٞفتٓ

لاتُ تٛجٝ اؾت ٚ  اؾتاٖ ٚیػٜ ٘یٕٝ غطتی ٚ جٙٛتیٜ ایٗ واٞف فكاض زض اؾتاٖ اصفٟاٖ ب .(16قىُ ) جٙٛب قطق ٚ قٕاَ وكٛض ٔی تاقس

 .ٚتی ٔی تاقس٘كاٖ زٞٙسٜ فؼاِیت ؾأا٘ٝ وٓ فكاض جٗ
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 1401ٔاٜ ٘ؿثت تٝ ضٚظ لثُ زض ؾاَ  ٘مكٝ تغییطات فكاض ؾغح ظٔیٗ ٔطتٛط تٝ تیؿت ٚ ٞفتٓ زی. 16قىُ 

 

زض ضٚظ تیؿت ٚ ٞفتٓ زی ٔاٜ ٘ؿثت تٝ ضٚظ لثُ ٘كاٖ زٞٙسٜ ٞىتٛ پاؾىاِی  500/1000اٍِٛی تغیطات ضرأت الیٝ ( 17)ٔغاتك قىُ 

ٚیػٜ ٜ ایٗ واٞف زض اؾتاٖ اصفٟاٖ ب .قطق ٚ قٕاَ وكٛض ٔی تاقس واٞف ضرأت زض اوثط ٘ماط وكٛض تٝ اؾتثٙای ٔٙاعمی اظ جٙٛب

ٚ ٘ٛع تاضـ تٝ صٛضت تطف زض  (18زض قىُ  تط عثك ٘مكٝ تغییطات زٔایی)٘یٕٝ غطتی ٚ جٙٛتی لاتُ تٛجٝ اؾت ٚ ٘كاٖ زٞٙسٜ واٞف زٔا 

اظ ٔطوع پیف تیٙی ازاضٜ وُ ٞٛاقٙاؾی قٕاضٜ تیؿت ٚ ٞكتٓ اض ٘اض٘جی ضً٘ ایٗ اؾاؼ ٞكس تط. اضتفاػات ٚ ٔٙاعك ؾطزؾیط ٔی تاقس

 .صازض قسٜ اؾت اصفٟاٖ
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 1401ٔاٜ  ٘ؿثت تٝ ضٚظ لثُ زض ؾاَ   ٔطتٛط تٝ تیؿت ٚ ٞفتٓ زیٞىتٛپاؾىاِی  500/1000٘مكٝ تغییطات ضرأت الیٝ . 17قىُ 

 

 
 1401ٔاٜ زض ؾاَ   ٔطتٛط تٝ تیؿت ٚ ٞفتٓ زی ٔتطی ؾغح ظٔیٗ 2زض اضتفاع  زٔا٘مكٝ . 18قىُ 
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 1401هاُ  دیاستاى طی  جَی در هخاطزاتتحلیلی بز 
 

 

  تٙسی ضً٘ .تذٛاٞٙس زاـ ٚالٖ زض پیئٞا پیأی ضا تطای ٔطزْ ٚ ٔؽ ظ آٖٞای ٔرتّفی زاضز وٝ ٞط وساْ ا ٞكساضٞای ٞٛاقٙاؾی ضً٘

. ا٘جاْ زٞٙس ضٚ ٚضؼیت جٛی پیف اظ  پیف ضا الساْ ٔمتضیوطز وٝ ٞای ٔرتّف ٚ حتی ٔطزْ وٕه ذٛاٞس  ٞكساضٞا تٝ زؾتٍاٜ

ای ذغط ٚ ذؿاضتی تٝ ز٘ثاَ  اٌط پسیسٜ. تٙسی ٞكساضٞا تطویثی اظ احتٕاَ ٚلٛع یه پسیسٜ ٞٛاقٙاؾی ٚ ٔیعاٖ ذؿاضت آٖ اؾت ضً٘

ٞای ضٚظا٘ٝ  تیٙی ٌیط٘س ٚ تٟٙا زض پیف ٞای ٞكساض لطاض ٕ٘ی تٙسی یسٜ جٛی ٔؼِٕٛی تاقس زض ٞیچ وساْ اظ زؾتٝ٘ساقتٝ تاقس ٚ صطفا یه پس

ٍٞٙأی  ٞكساضٞای ظضز تطای عیف ٚؾیؼی اظ قطایظ جٛی، .ضً٘ ظضز تٝ ٔؼٙی آٌاٞی اؾت .ٞا اقاضٜ ذٛاٞس قس ٞٛاقٙاؾی تٝ آٖ

تایؿت اظ ٚجٛز پسیسٜ جٛی  ِٚیٗ ٔیٔؿئ. َ زض ؾفطٞا زض تطذی ٘ماط ایجاز قٛزاثطات ٔٙفی ضؼیفی اظ جّٕٝ اذتال قٛ٘س وٝصازض ٔی

قٛز  تیٙی ٔی پیف ،زض ایٗ ٘ٛع اظ ٞكساضضً٘ ٘اض٘جی تٝ ٔؼٙی آٔازٌی ٔی تاقس  .آٌاٜ تاقٙس ٚ تساتیط الظْ ضا زض صٛضت ٘یاظ اتراش ٕ٘ایٙس

تاـ  ضً٘ جٟت آٔازٜٞكساض ٘اض٘جی . ٞای احتٕاِی ضا ؾثة قٛز ای جٛی اثطات ٔٙفی تٝ ز٘ثاَ زاقتٝ تاقس ٚ ذؿاضت وٝ پسیسٜ

وٝ تٝ ٔؼٙی الساْ  ٞكساض لطٔع ضً٘ تاالتطیٗ ؾغح ٞكساض اؾت .قٛز ظا صازض ٔی َٚ تطای ٔماتّٝ تا یه پسیسٜ ذؿاضتئٞای ٔؽ زؾتٍاٜ

ضٚ تا صسٚض ٞكساض لطٔع تٝ  اظ ایٗ ٞای ٚؾیؼی تٝ ز٘ثاَ زاقتٝ تاقس تتٛا٘س ذؿاض یه پسیسٜ جٛی ٔی ؾغح ٞكساض اؾت، زض ایٗ

 .ٞای جٛی ا٘جاْ زٞٙس السأاتی ضا تطای واٞف ذؿاضات ٚلٛع پسیسٜ تا قٛز ٞای ٔرتّف اػالْ ٔی زؾتٍاٜ

ٚ فطاٞٓ ؾاظی آٌاٞی  تٝ ٔٙظٛض اعالع ضؾا٘ی ٚ پیفٞكساض ٘اض٘جی  پٙجٚ ؾغح ظضز ٞٛاقٙاؾی قساض ٜ زٜؾاَ جاضی  ٔاٜ زی زض

 .آٚضزٜ قسٜ اؾت( 6)ٚ  (5)َٚ اتطای پیكٍیطی اظ ذؿاضات احتٕاِی صازض قسٜ وٝ تٝ عٛض ذالصٝ زض جستٕٟیسات الظْ 

 
 

 1401ٔاٜ  زیٞكساضٞای ؾغح ظضز ٞٛاقٙاؾی زض . 5جسَٚ 

 مىطقٍ اثر مخاطرٌ مخاطرٌوًع  زمان اعتبار تاریخ صذير وًع َشذار

  ٘فٛش تٛزٜ ٞٛای ؾطز 6/10/1401ِغایت  4/10/1401 1/10/1401 64ٞكساض ظضز 
ٚیػٜ  ٘یٕٝ ٜ اوثط ٔٙاعك اؾتاٖ  ب

 غطتی 

 ، جٙٛب غطتی ٚ قٕأَٙاعك جٙٛب  فؼاِیت ؾأا٘ٝ تاضقی  7/10/1401ِغایت  6/10/1401 5/10/1401 65ٞكساض ظضز 

 ٔٙاعك ٔطوعی  افعایف غّظت آالیٙسٜ ٞا  11/10/1401غایتَ 8/10/1401 7/10/1401 66ٞكساض ظضز 

 تاضـ تاضاٖ تطف  16/10/1401ِغایت  14/10/1401 12/10/1401 67ٞكساض ظضز 
ٔٙاعك غطب ٚ جٙٛب  اؾتاٖ ٚ 

  اضتفاػات قٕاَ غطب

 ٔٙاعك ٔطوعی  افعایف غّظت آالیٙسٜ ٞا  19/10/1401ِغایت  17/10/1401 15/10/1401 68ٞكساضظضز 

 تاضـ تاضاٖ تطف  21/10/1401ِغایت  19/10/1401 17/10/1401 69ٞكساض ظضز 
ٔٙاعك غطب ٚ جٙٛب  اؾتاٖ ٚ 

  اضتفاػات قٕاَ غطب
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 تاضـ تاضاٖ تطف  25/10/1401ِغایت  24/10/1401 22/10/1401 70ٞكساضظضز 
ٔٙاعك غطب ٚ جٙٛب غطب ٚ قٕاَ   

 اؾتاٖ 

 تاضـ تاضاٖ تطف  28/10/1401ِغایت  26/10/1401 26/10/1401 71ٞكساضظضز 
اوثط ٔٙاعك اؾتاٖ تٝ غیط اظ قٕاَ 

 اؾتاٖ

  ٚیػٜ جٙٛب اؾتاٖٜ اوثط ٔٙاعك ب   ٘فٛش تٛزٜ ٞٛای ؾطز ٚ ٔا٘سٌاضی 2/11/1401ِغایت  29/10/1401 27/10/1401 72ٞكساض ظضز 

 والٖ قٟط اصفٟاٖ  افعایف غّظت آالیٙسٜ ٞا  3/11/1401ِغایت  28/10/1401 28/10/1401 73ٞكساض ظضز 

 

 1401ٔاٜ  زیٞٛاقٙاؾی زض ٞكساضٞای ؾغح ٘اض٘جی . 6جسَٚ 
 

 مىطقٍ اثر مخاطرٌ وًع مخاطرٌ زمان اعتبار تاریخ صذير وًع َشذار

 والٖ قٟط اصفٟاٖ  افعایف غّظت آالیٙسٜ ٞا  15/10/1401ِغایت  12/10/1401 11/10/1401 24قٕاضٜ 

 ٔٙاعك غطب ٚ جٙٛب اؾتاٖ تاضـ تاضاٖ تطف 16/10/1401ِغایت  15/10/1401 12/10/1401 25قٕاضٜ 

 ٔٙاعك غطب ٚ جٙٛب اؾتاٖ تكسیسفؼاِیت ؾأا٘ٝ ؾطز تاضقی 21/10/1401ِغایت  19/10/1401 18/10/1401 26قٕاضٜ 

 اؾتاٖ اوثط ٔٙاعك واٞف ٔحؿٛؼ زٔا    24/10/1401ِغایت  21/10/1401 20/10/1401 27قٕاضٜ 

 ٘یٕٝ  جٙٛب اؾتاٖ تكسیسفؼاِیت ؾأا٘ٝ ؾطز تاضقی  27/10/1401 26/10/1401 28قٕاضٜ 
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 1401هاُ  دیّای تَسعِ َّاضٌاسی کاربزدی استاى طی  گشارضی اس فعالیت
 

 

 جلسِ سخٌزاًی با هَضَع پیص بیٌی فصلی با رٍیکزد کطاٍرسی
   

تا تٛجٝ تٝ ٘یاظ ٔثطْ واضتطاٖ ترف وكاٚضظی ٚ ٔٙاتغ عثیؼی تٝ پیف تیٙی ٞای فصّی تاضـ ٚ زٔا جٟت تط٘أٝ ضیعی ٞا ٚ تصٕیٓ ٌیطی 

عی تطٌعاضی جّؿٝ زیؿىاقٗ تٟه وكاٚضظی زض ازاضٜ وُ  11/10/1401ٞای ٔیاٖ ٔست اؾتطاتػیه زض ترف وكاٚضظی، زض تاضید 

زض ایٗ جّؿٝ پیف تیٙی فصّی زٔا ٚ تاضـ اؾتاٖ تا آذط فطٚضزیٗ ٔاٜ . ٔٛضٛع ا٘جاْ ٌطزیسایٗ تا  ٞٛاقٙاؾی اصفٟاٖ، ؾرٙطا٘ی ٔطتثظ

اؾاٖ ازاضات ٔرتّف قأُ ؾاظٔاٖ جٟاز وكاٚضظی، ازاضٜ ٔٙاتغ عثیؼی ٚ آتریعزاضی، ٖٞای ٕ٘ایٙسٌاٖ ٚ واضـ اضائٝ ٚ تٝ پطؾف 1402

تٛؾظ آلای زوتط ؾیس ٔؿؼٛز ٔصغفٛی  اضائٝ ؾرٙطا٘ی ٔصوٛض. زازٜ قسٞا ٚ فضای ؾثع ٚ غیطٜ پاؾد  حفظ ٘ثاتات، ؾاظٔاٖ پاضن

 . ؾطپطؾت ازاضٜ تحمیمات ٞٛاقٙاؾی واضتطزی ا٘جاْ ٌطزیس
 

 

 

 2022ٍضعیت حفزُ  اسى  در سال بزرسی 
 

ؾپتأثط تا اٚاؾظ  یاتس ٚ اظ اٚاؾظتط ضٚی لغة جٙٛب افعایف ٔی اظٖ حفطٜا٘ساظٜ ( ٚؾت تا اوتثطآي)زض عَٛ فصُ تٟاض ٘یٕىطٜ جٙٛتی 

قٛز ٚ زض پایاٖ وٙس ٔی ظٖا وٙس، واٞفقطٚع تٝ افعایف ٔی( اؾتطاتٛؾفط)جٛ ٍٞٙأی وٝ زضجٝ حطاضت زض  .ضؾساوتثط تٝ حساوثط ٔی

اظ  ظٖاحفطٜ . اتی اؾتتٝ آضأی زض حاَ تاظی ظٖاٞا، الیٝ اظ ظٔاٖ ٕٔٙٛػیت ٞاِٛوطتٗ. ٌطززتٝ حاِت ػازی ذٛز تاظ ٔی ظٖزؾأثط ؾغح ا

زض ایٗ ٔٙغمٝ تیف  ظٖوّی غّظت أیعاٖ واٞف . ٌطززوٙس، پسیساض ٔیزاتؿٖٛ واٞف پیسا ٔی 220تٝ ظیط  ظٔا٘ی وٝ ٔمساض غّظت اظٖ
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 1994زض ؾاَ )زاتؿٖٛ  73ٔٛجٛز زض ایٗ ٘احیٝ تیٗ  ظٖأمساض . تاوٖٙٛ ٔكاٞسٜ ٌطزیسٜ اؾت 1970ٞای تٛزٜ ٚ اظ ؾاَزضصس  40اظ 

   .زض ٘ٛؾاٖ تٛزٜ اؾت( ٔیالزی 1981زض ؾاَ )زاتؿٖٛ  195ٚ ( ٔیالزی

ٔمایؿٝ تا ؾاَ زاتؿٖٛ ضؾیس وٝ زض  97اتفاق افتاز وٝ تٝ ( 1401ٟٔط  7ٚ  6) 2022اوتثط  2ٚ  1زض تاضید  ظٖحسالُ غّظت ا 2022زض ؾاَ 

جٛز زض حفطٜ ٔٛ ظٖاوٕثٛز تاقس تا ٍٔاتٗ ٔی 37ٔٛضز ٘یاظ،  ظٖأمساض   2022زض ؾاَ . ٔمساضی افعایف زاقتٝ اؾت (زاتؿٖٛ 92) 2021

 .جثطاٖ قٛز

زٞٙسٜ ایٗ اؾت  ٔیّیٖٛ ویّٛٔتطٔطتغ ضؾیس وٝ ٘كاٖ 5/26تٝ  ظٖا حفطٜ تیكتطیٗ ٚؾؼت( ٟٔط13 ٔصازف تا)اوتثط  5 ضٚظزض  2022زض ؾاَ 

ٟٔط  13تٝ ( 1400زض ؾاَ )ٟٔط  15تعضٌتط قسٜ ٚ ظٔاٖ آٖ اظ ٔطتغ  ٔیّیٖٛ ویّٛٔتط 7/1ٔمساض  2021٘ؿثت تٝ ؾاَ  ظٖاٚؾؼت حفطٜ وٝ 

 .ضؾیسٜ یؼٙی زٚ ضٚظ ظٚزتط اتفاق افتازٜ اؾت( 1401زض ؾاَ )

 

 
 

 2015-2022ٞای زض ٘یٕىطٜ جٙٛتی زض عی ؾاَ اظٖ ٔٛجٛز زض حفطٜ اظٖ ٔمایؿٝ ٔمازیط حسالُ. 19 قىُ

 

تا  2015اظ ؾاَ ( زضجٝ جٙٛتی 30تط اظ تطای ػطض جغطافیایی پاییٗ)ضا زض ٘یٕىطٜ جٙٛتی  ظٖازض حفطٜ  ٔٛجٛز ظٖأمساض  (19) قىُ

 ظٖاٜ ٔمساض وٕیٗ 2022زض ؾاَ . زٞستا ظٔاٖ اظ تیٗ ضفتٗ آٖ ضا ٘كاٖ ٔی ظٖا ظ ظٔاٖ تكىیُ ٚ پسیساض قسٖ حفطٜٔیالزی یؼٙی ا 2022

 120تٝ  2019زاتؿٖٛ ٚ زض ؾاَ  94تٝ  2020زاتؿٖٛ ٚ زض ؾاَ  92تٝ  2021وٝ زض ؾاَ  زاتؿٖٛ ضؾیس زض صٛضتی 97ٔٛجٛز زض حفطٜ تٝ 

ضؾیس  زاتؿٖٛ 97تٝ  زاتؿٖٛ 92اظ  ٔمساضی افعایف زاقتٝ ٚ ٔمساض اظٖ ٔٛجٛز زض حفطٜ 2022اٌط چٝ زض ؾاَ  تٙاتط ایٗ. ضؾیسٜ تٛز ٖزاتؿٛ

 . اؾتتیكتط قسٜ ٔطتغ ٘ؿثت تٝ ؾاَ لثُ  ٔیّیٖٛ ویّٛٔتط 7/1ٚؾؼت آٖ ِٚی 
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 تقذیز ٍ تطکز

 
 

تٝ ایٗ ٚؾیّٝ ٔطوع تحمیمات ٞٛاقٙاؾی واضتطزی ٔطاتة تمسیط ٚ تكىط ذٛز ضا اظ ٕٞىاضاٖ ٔطوع ّٔی ذكىؿاِی ٚ ٔسیطیت  -1

ٞای ٔٛضز اؾتفازٜ زض ایٗ تِٛتٗ وٝ پؽ اظ تِٛیس زض ٔمیاؼ وكٛضی ٚ  تحطاٖ تٝ ؾثة تٟیٝ تؼسازی اظ جساَٚ، ٕ٘ٛزاضٞا ٚ ٘مكٝ

 . زاضز اذتیاض ایٗ ازاضٜ وُ لطاضٌطفتٝ اؾت اتطاظ ٔی ا٘جاْ تطـ اؾتا٘ی زض

ٚ تٕأی ٕٞىاضاٖ  یتاتای آلای ٘ٛیس حاجی ،ْ اوطْ پط٘سٜؾطواض ذاٖی ٕٞچٙیٗ اظ زٕٞىاضاٖ ٔطوع تحمیمات ٞٛاقٙاؾی واضتط -2

 .ٕ٘ایٙس اؾتا٘ی وٝ تٝ ٘حٛی زض تٟیٝ اعالػات الظْ تطای تسٚیٗ آٖ ٘مف زاقتٙس ؾپاؾٍعاضی ٚ تمسیط ٔی

 :ٕٞىاضاٖ ایٗ قٕاضٜ

 ضپطیؿا اتٛ٘ص -1

 ؾیٕیٗ تالطی -2

 ؾیس ٔؿؼٛز ٔصغفٛی زاضا٘ی  -3

 ؾیس ٔؿؼٛز ٔصغفٛی زاضا٘ی تا ٔؿِٛٚیت آلای زوتط 


