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 ایًَاضىاسی جادٌ

  مقدمٍ

جٟت ایٕٙی ثیـتش، كشفٝ  ای وبسثشد ٞٛاؿٙبػی جبدٜ ای دس دس ػبِٟبی اخیش پیـشفت لبثُ ٔالحظٝ

ثیٙی تـىیُ یخجٙذاٖ ثش ٔؼبئّی ٔب٘ٙذ پیؾ. ٞب كٛست ٌشفتٝ اػت التلبدی ٚ اػتفبدٜ ثٟیٙٝ اص جبدٜ

ٞب، ثبدٞبی لٛی ثش سٚی پّٟب، ثبس٘ذٌی ؿذیذ، وبٞؾ دیذ ثش احش ٔٝ یب ثبسؽ ٔٛسد ثشسػی  ػغح جبدٜ

ٞبی دیذٜ ثب٘ی ٚ ٌضاسؽ ثٝ ٔٛلغ ٌیشی اص ػیؼتٓایٗ أش ٔٙجش ثٝ سؿذ ػشیغ دس ثٟشٜ  ا٘ذ ٚ لشاس ٌشفتٝ

  .تح صٔیٗ ٌـتٝ اعٞبی ػظدیذثب٘ی

        ثش اػبع ٔغبِؼبت كٛست ٌشفتٝ ثیـتشیٗ وبسثشد ػّٕی اص 

آیٙذٜ ٔؼتمیٕب ثٝ ٚ ای دس حبَ حبضش  ٞبی ٞٛاؿٙبػی جبدٌٜیشیا٘ذاصٜ

ثیٙی ٚ ٞـذاس تـىیُ ٞب دس صٔؼتبٖ ٔب٘ٙذ پیؾ ٍٟ٘ذاسی جبدٜ

 .دٌشد یخجٙذاٖ دس ساٟٞب ثش ٔی

اعالػبت ثٝ كٛست پیـشفتٝ  ای دس ایؼتٍبٟٞبی ٞٛاؿٙبػی جبدٜ

. ثبٖ پخؾ ؿذٜ ٚ اص دلت خٛثی ثشخٛسداس٘ذ خٛدوبس ثذٖٚ حضٛس دیذ

ٞبی استجبعی ٚ اثضاسٞبی وبٔپیٛتشی اص ساٜ دٚس ایٗ ایؼتٍبٟٞب سا  ؿجىٝ

یت جٛی ٚ ؿشایظ حبوٓ ثش جبدٜ ثغٛس عٚلتی وٝ ٚم. وٙٙذ وٙتشَ ٔی

ط ػشیغ دس حبَ تغییش ثبؿذ، سا٘ٙذٌبٖ دس اػشع ٚلت اص ایٗ ؿشای

اعالع پیذا وشدٜ ٚ سا٘ٙذٌی خٛد سا ثب تٛجٝ ثٝ اعالػبت دسیبفت ؿذٜ 

 . دٞٙذ وٙتشَ ٚ تغجیك ٔی

 

ای معرفی پريشٌ ًَاضىاسی جادٌ

تشیٗ ػٛأُ سؿذ ٚ تٛػؼٝ التلبدی وـٛس ٚ ای یىی اص اػبػیحُٕ ٚ ٘مُ، ثٝ ٚیظٜ حُٕ ٚ ٘مُ جبدٜ

كٙؼت حُٕ ٚ ٘مُ دس سؿذ ٚ ؿىٛفبیی التلبد  ٘مؾ ٟٔٓ. ثبؿذتأحیشٌزاس دس تٕبٔی ثخـٟبی آٖ ٔی

وـٛس، تٛجٝ ٚیظٜ ٔؼئِٛیٗ ٚ تلٕیٓ ٌیشاٖ سا دس ثش٘بٔٝ سیضی ٞب ٚ تلٕیٓ ٌیشی ٞبی ٔشثٛط ثٝ ثخؾ 

ثش٘بٔٝ سیضی كحیح ثٝ ٔٙظٛس اػتفبدٜ ثٟیٙٝ اص أىب٘بت ٚ ٔٙبثغ ٔٛجٛد ٚ . حُٕ ٚ ٘مُ ٔؼغٛف ٔی ٕ٘بیذ

جض ثب دس اختیبس داؿتٗ اعالػبت ٚ أبسٞبی كحیح ٚ ثٝ  ،یٙی ایٕٗاستمبء ػغح وٕی ٚ ویفی حُٕ ٚ ٘مُ صْ

. ثبؿذٍٞٙبْ ٔیؼش ٕ٘ی
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ای ٚ ػشدػیشی ثٝ ٚیظٜ دس فلُ ٞبی عجیؼی دس ٔحذٚدٜ ثؼضی اص ٌزسٌبٟٞبی جبدٜٔـىالت ٚ ٘بسػبیی

ای ٘بٌٛاسی دس ػغح صٔؼتبٖ دس ایشاٖ ثٝ كٛست یه ٔـىُ حبد دس آٔذٜ ٚ ثبػج ایجبد حٛادث جبدٜ

ثشسػی دلیك سخذاد حٛادث ٘بٌٛاس سا٘ٙذٌی دس ٔحٛسٞبی ٔٛاكالتی وـٛس . اٟٞبی وـٛس ؿذٜ اػتس

٘ـبٖ داد وٝ ػٟٓ لبثُ تٛجٝ ػٛأُ الّیٕی دس ثشٚص آٖ ٔؤحش ٔی ثبؿذ ثٝ ٘حٛیىٝ ثشسػی ٘تبیج ثذػت 

دسكذ  5/7دسكذ تلبدفبت دس ٍٞٙبْ ؿشایظ عٛفب٘ی،  6دٞذ، ای ٘ـبٖ ٔیآٔذٜ اص آٔبس تلبدفبت جبدٜ

دٞذ وٝ ٘ذٌی ٚ ِغض٘ذٌی ػغح ٔؼبثش سٚی ٔیدسكذ دس ٍٞٙبْ ثبس 43/8دس احش ؿشایظ ٔٝ ٚ دیذ وٓ، 

دسكذ تلبدفبت ٘یض ثش احش یخجٙذاٖ  11/54. ثیـتشیٗ دسكذ تلبدفبت سا ثٝ خٛد اختلبف دادٜ اػت

. ٞب ثٝ ٚلٛع پیٛػتٝ اػتػغح جبدٜ

تشیٗ ؿشیبٟ٘بی ٞب وٝ اص ٟٕٔتشیٗ ٚ اكّیدس جبدٜثشٚص حٛادث ٌٛ٘بٌٖٛ ٘بؿی اص ٚضؼیت ٘بٔؼبػذ جٛی 

ای سا ثش آٖ ػبصٔبٖ ساٞذاسی ٚ حُٕ ٚ ٘مُ جبدٜ، ػبصٔبٖ ٞٛاؿٙبػی د،ؿٖٛالتلبدی وـٛس ٔحؼٛة ٔی

داؿت تب ضٕٗ ٔغبِؼٝ ٚ ثشسػی أىب٘بت ٔٛجٛد، ؿجىٝ ایؼتٍبٟٞبی ٞٛاؿٙبػی جبدٜ ای سا جٟت ثشسػی 

   ص ٘ظش یخجٙذاٖ، استفبع ثشف ٚ ٚضؼیت صٔیٗ دس عَٛ ٔؼیش ٞب اٚضؼیت جٛی ٞٛا ٚ ٘یض ػغح جبدٜ

ایؼتٍبٜ دس فبص اَٚ اجشا ٕ٘بیٙذ وٝ ثب احتؼبة ایؼتٍبٟٞبی  58ٞبی خغش٘بن ثٝ تؼذاد ٞب ٚ ٌشد٘ٝجبدٜ

. ؿٛدایؼتٍبٜ ٔی 70ای دس ػغح وـٛس ثبِغ ثش ٘لت ؿذٜ لجّی دس حبَ حبضش تؼذاد ایؼتٍبٟٞبی جبدٜ
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َدف از اجرای پريشٌ 

دف اص اجشای ایٗ پشٚطٜ ٔـتشن دسیبفت آٔبس ٚ اعالػبت اص ایٗ ؿجىٝ ٚ آٌبٞی اص ٚضؼیت جٛی دس ٜ

ٞبی ثیٙی ٚضؼیتٞبی وـٛس دس جٟت كذٚس پیؾٞب، ثضسي ساٟٞب ٚ ثٝ ٚیظٜ ٌشد٘ٝعَٛ ٔؼیش جبدٜ

ٞبی ٞبی استجبعی ٚ ٘یض ؿٙبػبیی ٚ حزف ٘مبط حبدحٝ خیض ٚ خغشآفشیٗ دس جبدٜثحشا٘ی جٛی دس جبدٜ

. ثبؿذاستجبعی ٔی

آٔیض، تجبدَ ٞبی ٔخبعشٜا٘ذاصی ػیؼتٓ ٞـذاس سخذاد ثالیبی عجیؼی ٚ ٔمبثّٝ ثب آٖ دس ػغح جبدٜساٜ

پّیغ ساٜ ٚ   ای اػٓ اص ػبصٔبٖ ساٞذاسی،اعالػبت دس صٔیٙٝ پبسأتشٞبی جٛی ثب ٔؼئِٛیٗ حُٕ ٚ ٘مُ جبدٜ

. ثبؿذای ٔیی جبدٜٞبی ایؼتٍبٟٞب٘یشٚی ا٘تظبٔی ٚ ػبیش وبسثشاٖ دادٜ

 تبییه مسألٍ ي اطالع رساوی
ای ثٝ كٛست ٔـتشن ثیٗ ػبصٔبٖ ٞٛاؿٙبػی وـٛس ٚ ػبصٔبٖ پشٚطٜ ایؼتٍبٟٞبی ٞٛاؿٙبػی جبدٜ

ٞبی ػٛأُ ایٗ ػبٔب٘ٝ ؿبُٔ ػخت افضاسٞب ٚ ػٙجٙذٜ. ای ا٘جبْ ؿذٜ اػتساٞذاسی ٚ حُٕ ٚ ٘مُ جبدٜ

ایٗ ػبٔب٘ٝ وبس . ثبؿذتجٟیضات استجبعی ٔتٙٛع ٚ ٔتفبٚت ٔی ٞبی ٘شْ افضاسی ٚثش٘بٔٝ  ای،جٛی ٚ جبدٜ

ٚ ػپغ دادٜ  ٞب سا ثشػٟذٜ داسدٌیشی ؿذٜ تٛػظ ػٙجٙذٜٞبی ا٘ذاصٜجٕغ آٚسی، رخیشٜ ٚ پشداصؽ دادٜ

ایٗ اعالع سػب٘ی اص عشیك ٘لت تبثّٛ ٞٛإ٘ب ٚ . ٌیشدٞبی پشداصؽ ؿذٜ دس اختیبس وبسثشاٖ لشاس ٔی

VMS ٞبی جٕؼی ٚ كذاٚػیٕب ثٝ كٛست اػالْ اص عشیك سػب٘ٝ  ٞبی پش تشدد،سد٘ٝدس عَٛ ٔؼیش ٚ ي

ٌیشد ٞبی ٔٛجٛد دس ػشاػش وـٛس كٛست ٔیفٛسی ٚ ٘یض اعالع سػب٘ی اص عشیك پّیغ ساٜ ٚ ساٞذاسخب٘ٝ

... ٞب ٚ ثضسي ساٟٞبی وـٛس اعالػبت الصْ سا وؼت ٕ٘بیٙذ ٚ ا٘ـبءاتب ٔؼبفشاٖ دس ٔجبدی ٚسٚدی جبدٜ

 . ت ٚ ایٕٙی سا پیؾ سٚ داؿتٝ ثبؿٙذػفش ساح

 : ایوقص پريشٌ در کاَص خسارات حمل ي وقل جادٌ

ٌیشی ؿذٜ تٛػظ رخیشٜ ٚ پشداصؽ اعالػبت ا٘ذاصٜ  وبس جٕغ آٚسی،  ای،ػبٔب٘ٝ اعالػبت ٞٛاؿٙبػی جبدٜ

  ت ثبد،داس حجت دٔبی ٞٛا، فـبس ٞٛا، ػٕت ٚ ػشعٞبی جٛی ػٟذٜػٙجٙذٜ. ٞب سا ثش ػٟذٜ داسدػٙجٙذٜ

ای ٘یض ٞبی جبدٜٔیضاٖ سعٛثت ٘ؼجی، لبثّیت دیذ ٚ پذیذٜ ٞٛای حبضش، ٘ٛع ٚ ٔمذاس ثبسؽ ٚ ػٙجٙذٜ

   ای سا ٌیشی دٔبی ػغح ٚ ػٕك جبدٜ، ٔیضاٖ پٛؿؾ ثشف ٚ یخ ٚ خـه یب تش ثٛدٖ ػغح جبدٜا٘ذاصٜ

. ثبؿٙذٔی
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ی ثب یىذیٍش ادغبْ ؿذٜ ٚ یه اٞبی جبدٜاعالػبت ثذػت آٔذٜ اص ایؼتٍبٟٞبی ٞٛاؿٙبػی ٚ ػٙجٙذٜ

ػبصد ٚ جٛی سا فشاٞٓ ٔی -ایای پیـشفتٝ ٚ ٔذِٟبی پیؾ ثیٙی سلٛٔی جبدٜجبدٜ -ػیؼتٓ اعالػبت جٛی

ای دس عَٛ ٞبی ٔخلٛف ٞٛاؿٙبػی جبدٜٞبی جٛی ٚ كذٚس اخغبسیٝ ٚ اعالػیٝأىبٖ تٟیٝ ٚ پیؾ ثیٙی

اػٓ اص ثبسؿٟبی ٔٙجٕذ ثٝ كٛست )اسؽ صا ٞبی جٛی ةٔؼیش دس ساثغٝ ثب ؿذت ٚ ػشػت ثبد، ػبٔب٘ٝ

ٞبی ٕٞشاٜ ثب سػذ ٚ ثشق ٚ ػبیش پذیذٜٔٙبعك عٛفبٟ٘بی ٔختّف   ٚ ثبسؿٟبی ٔبیغ،...( ، تٍشي ٚ  ثشف

. ٕ٘بیذٔخشة سا ٔـخق ٔی

ٞبی خغش٘بن جٛی دس ٔؼیش حشوت خٛدسٚٞب، یخ صدٌی ٞب دس ٔٛسد ٚلٛع پذیذٜٕٞچٙیٗ اػالْ اعالػیٝ

ٞبی ٞب ٚ پذیذٜٚة ثشف دس وٛٞؼتبٖ ٚ احتٕبَ ػمٛط ثٟٕٗ، ؿذت ثبد ثش سٚی پُػغح جبدٜ، ػشػت ر

ثبؿٙذ ٚ ٘یض پیؾ ثیٙی ػیُ ٚ یخ صدٌی ػغح جبدٜ اص جّٕٝ دادٜ ٞبی ٔختّفی وٝ دس تمّیُ دیذ ٔؤحش ٔی

. دٞذری لیٕتی اػت وٝ ایٗ ػبٔب٘ٝ دس اختیبس وبسثشاٖ ثٝ ٚیظٜ ٔؼئِٛیٗ لشاس ٔی

: تٛاٖ ثٝای ٔیساٜ ا٘ذاصی ػبٔب٘ٝ ٞٛاؿٙبػی جبدٜ اص دیٍش فٛایذ ٘لت ٚ

 صٔؼتب٘ی ساٞذاسی ػّٕیبت ؿشٚع دلیك صٔبٖ تؼییٗ       -

 ػبال٘ٝ تشافیه وٙتشَ ٚ ساٞذاسی ٘حٜٛ سػب٘ی اعالع       -

ی استجبط ٔختّف ٔؼیشٞبی دس سا٘ٙذٌبٖ حشوت اص ٕٔب٘ؼت ٚ ٞـذاس اػالْ       -

 خٛدوبس كٛست ثٝ جٛی داسٞبیٞؾ سػب٘ی اعالع ٚ اػالْ       -

 ٔؼیٗ ٘مبط دس جبدٜ ػغح دٔبی اص اعالػبت تٟیٝ       -

 ایجبدٜ جٛی، اعالػبت اص اػتفبدٜ ثب ثحشا٘ی ٞبیٔٛلؼیت دس ٕ٘ه پخؾ ؿجىٝ ٘لت لبثّیت       -

دلیك دس ثشاثش وٛالن ثشف  عشاحی جٟت ٔختّف ٔٙبعك ٚضؼیت اص الّیٕی ٞبیدادٜ تٟیٝ       -

 ػفش ٞبیصٔبٖ ٚ تلبدفبت تؼذاد وبٞؾ ٚ ػْٕٛ ثشای ػفش اعالػبت ٕ٘ٛدٖ ٟٔیب       -

 اؿبسٜ ٞبجبدٜ ػغح دس ٕ٘ه ٔلشف اص ٘بؿی ٔحیغی صیؼت خغشات سػب٘ذٖ حذالُ ثٝ پبیبٖ دس ٚ       -

. وشد

 

َای يزارت راٌ ي ضُرسازی در راستای تکمیل ي گسترش پريشٌ بروامٍ

ػّٓ ٘ٛ ٚ فٗ   ٘مؾ پذیذٜ ٞبی جٛی دس ایٕٙی حُٕ ٚ ٘مُ ٔی پشداصد،ٞٛاؿٙبػی جبدٜ ای وٝ ثٝ ثشسػی 

پب ثٝ ػشكٝ ٟ٘بد ٜ ٚ ٔٛسد تٛجٝ  1970ثبؿذ وٝ دس كحٙٝ ثیٗ إِّّی اص ػبَ آٚسی ثٝ سٚصی ٔی

ػبصٔبٟ٘بی ٞٛاؿٙبػی ٚ ساٞذاسی ٚ حُٕ ٚ ٘مُ دس ػغح جٟبٖ لشاس ٌشفتٝ اػت ثغٛسیىٝ دس حبَ حبضش 
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جبدٜ ای  -٘بػی جبدٜ ای دس ػغح جٟبٖ ثٝ جٕغ آٚسی ٚ حجت اعالػبت جٛیایؼتٍبٜ ٞٛاؽ 8913حذٚد 

. ٔـغَٛ ٞؼتٙذ

ای ثب احتؼبة ایؼتٍبٟٞبی ٘لت ؿذٜ ایؼتٍبٜ جبدٜ 58خٛؿجختب٘ٝ أشٚص ثب افتتبح ٚ ثٟشٜ ثشداسی اص ایٗ 

تی اػالٚثبتٛجٝ ثٝ ٌؼتشدٌی جبدٜ ٞبی ْ. ایؼتٍبٜ دس ػغح وـٛس سػیذٜ اػت 70لجّی، تؼذاد آٖ ثٝ 

وـٛس، ٘یبص ثٝ تىٕیُ ٚ ٌؼتشؽ ایٗ ؿجىٝ دس فبصٞبی ثؼذی ٔحؼٛع ٔی ثبؿذ وٝ ٔشاحُ ٔغبِؼبت فبص 

ٞبی ٘لت دس حبَ ا٘جبْ اػت وٝ ثبتٛجٝ ثٝ اتٕبْ دْٚ پشٚطٜ اص ٘ظش تؼذاد ایؼتٍبٟٞبی ٔٛسد ٘یبص ٚ ٔحُ

. آٖ ػبیش ایؼتٍبٟٞبی ٔٛسد ٘یبص ثٝ ؿجىٝ ایؼتٍبٟٞبی ٔٛجٛد افضٚدٜ خٛاٞذ ؿذ

 
 

  :استان اصفُانًَاضىاسی ایستگاَُای 

وٝ ٞش یه دس ٌشد٘ٝ ٞبی پش تشدد خٛدوبس جبدٜ ای ٚجٛد داسد ٞٛاؿٙبػی ایؼتٍبٜ  3دس اػتبٖ اكفٟبٖ 

 دِٚت لشیٗ ( 3ٔال احٕذ ( 2ایؼتٍبٜ لشلچی ( 1: ػجبستٙذ اصایٗ ایؼتٍبٟٞب . ا٘ذٚ حبدحٝ خیض لشاس ٌشفتٝ

لغغ اسػبَ . ی ٞٛاؿٙبػی ٔی ٕ٘بیٙذٞب دادٌٜیشی ٚ حجت الذاْ ثٝ ا٘ذاصٜدلیمٝ یىجبس  5ٞش ایٗ ایؼتٍبٟٞب 

ٌیشی ی ٚ ؿىؼتٍی یىی اص ػٙؼٛسٞبی ا٘ذاصٜاعالػبت اص ایٗ دػتٍبٟٞب ٕٔىٗ اػت ثخبعش خشاة

 . دلغغ استجبط آٖ ثب ٔشاوض ثبؽٚ ( حؼٍشٞب)

ٚ ( آ٘الیٗ)ای ثىٝایٗ ایؼتٍبٜ ٞٛاؿٙبػی ٔختق جبدٜ ثٛدٜ ٚ داسای تجٟیضات وٙتشَ ثلٛست ؽ

٘لت ایٗ دػتٍبٜ چٙذیٗ ؿبخق اص لجیُ ٚضؼیت جٛی، دٔبی جبدٜ،  ثب .دٚسثیٗ ٞبی ٔذاسثؼتٝ اػت

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjasLPPj8HcAhXJPFAKHQQFC_EQjRx6BAgBEAU&url=https://www.campbellsci.com/automated-weather-stations&psig=AOvVaw1GYzWMmOPHUsZFWyQeUZkk&ust=1532844049535149
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ٔیضاٖ ثبسؽ ثشف، ثبساٖ ٚ ػشػت ثبد ثشسػی ٚ ثب اعالع سػب٘ی دلیك ٚ ثٕٛلغ ثٝ وبسثشاٖ جبدٜ اص عشیك 

ٜ ٞب ٘مؾ ثؼضایی دس ٘لت ؿذٜ دس جبد vms ٔشوض ٔذیشیت ساٟٞبی اػتبٖ اكفٟبٖ ٚ تبثّٛٞبی

 .٘ذثشلشاسی تشدد ایٕٗ ٚ سٚاٖ ایفب ٔی وٗ

 

 :ایستگاٌ خًدکار ًَاضىاسی جادٌ ای ديلت قریه

عَٛ ٌشد٘ٝ دِٚت . ػٕیشْ دس جٙٛة اػتبٖ اكفٟبٖ لشاس داسد -دس ثضسٌشاٜ ؿٟشضب: ٌشد٘ٝ دِٚت لشیٗ

حب٘یٝ عَٛ  54دلیمٝ ٚ  36سجٝ ٚ د 51ایٗ ایؼتٍبٜ داسای ٔٛلؼیت جغشافیبیی . لشیٗ چٟبس ویّٛٔتش اػت

ٔتش اص ػغح  2586استفبع ایٗ ایؼتٍبٜ . حب٘یٝ ػشم ؿٕبِی اػت 57دلیمٝ ٚ  32دسجٝ ٚ  31ؿشلی ٚ 

  . ثبؿذدسیب ٔی

 

 (ومای دير)ديلت قریه تصًیر ماًَارٌ ای مًقعیت ایستگاٌ ًَاضىاسی جادٌ ای 

 مال احمد 

قرقچی 

  

 ديلت قریه 
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 (ومای وسدیک)ديلت قریه تصًیر ماًَارٌ ای مًقعیت ایستگاٌ ًَاضىاسی جادٌ ای 

 
 ایستگاٌ ًَاضىاسی جادٌ ای ديلت قریه             
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 :اقلیم مىطقٍ ديلت قریه

خطه  اي دِٚت لریٗایستٍاٜ ٞٛاضٙاسي جادٜٚٞٛاي آبدٚٔارتٗ، تٙذي الّيٕي طثك طثمٝ تر

  . است ٔحاسثٝ ٌردیذٜ

 :دمای ًَا

اي دِٚت ادٜجایستٍاٜ ساال٘ٝ دٔاي ، ٔياٍ٘يٗ ضٕسي 1396-1397ٞاي آٔاري تر اساس تررسي

ٔياٍ٘يٗ دٔاي ٞٛا در ایٗ ایستٍاٜ در . است( درجٝ سّسيٛس)ٌراد درجٝ سا٘تي 11لریٗ ٘سدیه تٝ 

      تيرساَ وٝ ٔاٜ  ٌراد ٚ در ٌرٔتریٗ ٔاٜدرجٝ سا٘تي 2/0 تٟٕٗساَ یؼٙي در ٔاٜ  سردتریٗ ٔاٜ

درجٝ  22٘سدیه تٝ ٌرٔتریٗ ٚ سردتریٗ ٔاٜ ساَ  اختالف دٔاي .ٌراد استدرجٝ سا٘تي 22تاضذ، ٔي

 .ٌراد استسا٘تي

تيرٔاٜ  وٝ در است ٌراد درجٝ سا٘تي 3/32در طَٛ ایٗ دٚرٜ آٔاري، تاالتریٗ دٔاي ثثت ضذٜ 

تٟٕٗ ٔاٜ ٌراد زیر غفر تٛد وٝ در درجٝ سا٘تي 3/13تریٗ دٔاي ثثت ضذٜ ٞٓ ٚ پایيٜٗ اتفاق افتاد

 . اتفاق افتادٜ است

 . تاضذٔيٚ تاریخ خاتٕٝ آٖ فرٚردیٗ ٔاٜ آتاٖ  تریٗ تاریخ ضرٚع یخثٙذاٖرسزٚد
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ويّٛ شَٚ تر  535تا ٔياٍ٘يٗ تاتص وّي خٛرضيذ در ٔاٜ تير تيطتریٗ ایستٍاٜ دِٚت لریٗ در 

. تاضذٔي ويّٛ شَٚ تر ٔترٔرتغ 7/190تاتص وّي خٛرضيذ در ٔاٜ تٟٕٗ تا ٔياٍ٘يٗ ٚ وٕتریٗ ٔترٔرتغ 

 .است ويّٛ شَٚ تر ٔترٔرتغ 5/4444تاتص وّي خٛرضيذ ٘سدیه تٝ ٖ جٕغ ساال٘ٝ ٔياٍ٘ي
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 :بارش
 141آٖ ٔجٕٛع تارش ساال٘ٝ . استاردیثٟطت ٔاٜ ایستٍاٜ دِٚت لریٗ تریٗ ٔاٜ ساَ در پرتاراٖ

 ٔاٜ از ساَ 8تار٘ذٌي در ایٗ ایستٍاٜ از ٔاٜ آتاٖ ضرٚع ٚ تا خرداد ادأٝ دارد یؼٙي  .ٔتر استٔيّي

 . داراي تار٘ذٌي است

ضرٚع ضذٜ ٚ ٔاٜ تير یُاز اٚاایٗ ایستٍاٜ تر طثك ٔٙحٙي آٔثرٚترٔيه، طَٛ دٚرٜ خطىساِي در 

ٔاٜ از ساَ ٔيساٖ دٔا تيطتر از ٔمذار تارش تٛدٜ وٝ تحت چٟاریؼٙي حذٚد . اٚاخر ٟٔر ادأٝ داردتا 

.  ضٛدػٙٛاٖ دٚرٜ خطىي ٔطرح ٔي
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 : رطًبت

تيطتریٗ ٔيساٖ رٚطٛتت . درغذ است 32ایٗ ایستٍاٜ طٛتت ٘سثي ٞٛا طثك آٔار ٔياٍ٘يٗ ٔاٞا٘ٝ ر

تٛاٖ ٌفت در ٔاٟٞاي تٝ طٛر خالغٝ ٔي. ٘سثي آٖ در ٔاٟٞاي اردیثٟطت ٚ آرر اتفاق افتادٜ است

٘سثي وٓ ٚ تيص تاالست ٚ ترػىس در فػُ تاتستاٖ ٔمادیر آٖ تارا٘ي ٚ سرد ساَ ٔيساٖ رطٛتت 

 . آیذٔيپایيٗ 
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 :فطار ًَا

ضٛد، أا تغيير فطار ٞٛا ٘يس وٓ ٔي ،از آ٘جا وٝ تراوٓ ٞٛا تا ارتفاع واٞص ٔي یاتذ، تا افسایص ارتفاع

ٔتري سطح زٔيٗ تٝ ازاي ٞر  1500فطار ترحسة ارتفاع چٙذاٖ ٔٙظٓ ٘يست؛ تٝ طٛر وّي تا ارتفاع 

 . ضٛدوٓ ٔي (ٞىتٛپاسىاَ)ٔيّي تار  12ٔتر افسایص ارتفاع، فطار ٞٛا حذٚد  100
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تيطيٙٝ . تاضذٔي( ٞىتٛپاسىاَ)ٔيّي تار  744ٔياٍ٘يٗ ساال٘ٝ فطار ٞٛا در ایستٍاٜ دِٚت لریٗ 

٘ٛساٖ فطار ٞٛاي . افتذفطار ٞٛا در ایٗ ایستٍاٜ، ٔتؼّك تٝ آتاٖ ٚ وٕيٙٝ آٖ در اسفٙذٔاٜ اتفاق ٔي

 .   تاضذٔيّي تار ٔي 6ساال٘ٝ ایٗ ایستٍاٜ ٘سدیه تٝ 

 

 : جادٌدمای سطح 

واٞص دٔاي ٞٛا در فػَٛ سرد ساَ، تاػث یخ زدٖ سطح جادٜ ٞا ٚ ِغس٘ذٌي ٔحٛرٞاي اغّي تٝ 

تاد، اتر،  ؛ايػٛأُ ٔٛثر در حرارت سطحي جادٜ.  خػٛظ در ٔٙاطك وٛٞستا٘ي ٚ ارتفاػات ٔي تاضذ

.  تاضٙذٔي...  ٚجٙس ٚ ٘ٛع خان ، ٔٛلؼيت جغرافيایي ٔٙطمٝ

تيطيٙٝ . ٔي تاضذدرجٝ سا٘تي ٌراد  5/18ادٜ ایستٍاٜ دِٚت لریٗ دٔاي سطح جٔياٍ٘يٗ ساال٘ٝ 

٘ٛساٖ ساال٘ٝ . افتذدٔاي سطح جادٜ در ایٗ ایستٍاٜ، ٔتؼّك تٝ تير ٚ وٕيٙٝ آٖ در تٟٕٗ ٔاٜ اتفاق ٔي

 .   تاضذٌراد ٔيدرجٝ سا٘تي 36دٔاي سطح جادٜ ایستٍاٜ ٘سدیه تٝ 
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. تاضذٔيدرجٝ سا٘تي ٌراد  8/17ایستٍاٜ دِٚت لریٗ سا٘تي سطح جادٜ  5دٔاي ٔياٍ٘يٗ ساال٘ٝ 

ٚ وٕيٙٝ ( درجٝ سا٘تي ٌراد 4/34)سا٘تي سطح جادٜ در ایٗ ایستٍاٜ، ٔتؼّك تٝ تير  5تيطيٙٝ دٔاي 

سا٘تي ٔتري  5٘ٛساٖ ساال٘ٝ دٔاي . افتذاتفاق ٔي( ٌراد زیر غفردرجٝ سا٘تي 1)ٔاٜ آٖ در تٟٕٗ

 .    رسذٌراد ٔيجٝ سا٘تيدر 4/35سطح جادٜ در ایستٍاٜ تٝ 
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          ٌراد درجٝ سا٘تي 7/17سا٘تي سطح جادٜ ایستٍاٜ دِٚت لریٗ  30دٔاي ٔياٍ٘يٗ ساال٘ٝ 

درجٝ  2/32)سا٘تي سطح جادٜ در ایٗ ایستٍاٜ، ٔتؼّك تٝ تير ٚ ٔرداد  30تيطيٙٝ دٔاي . تاضذٔي

٘ٛساٖ ساال٘ٝ . افتذاتفاق ٔي( راد زیر غفريدرجٝ سا٘تي 1/0)ٔاٜ ٚ وٕيٙٝ آٖ در تٟٕٗ( سا٘تي ٌراد

 .    رسذٌراد ٔيدرجٝ سا٘تي 3/32سا٘تي ٔتري سطح جادٜ در ایستٍاٜ تٝ  30دٔاي 

 : دید افقی

اي لُ ٚ تراتري است ٚ ػأُ تسياري از تػادفات جادٜٖٚدیذ افمي از پارأترٞاي ٟٔٓ در أٛر حُٕ

ٞاي جٛي ٘ظير ٔٝ، ٌردٚخان، ٚلٛع ترخي از پذیذٜواٞص دیذ افمي ٕٔىٗ است تٝ ػّت . تاضذٔي

اي ایستٍاٜ ٞٛاضٙاسي جادٜدر ٔياٍ٘يٗ ساال٘ٝ دیذ افمي . ٚ ٘ظایر آٟ٘ا تاضذ ، وٛالن ترفرٌثار ضذیذ

خرداد ٚ وٕتریٗ آٖ در در دیذ افمي ٔياٍ٘يٗ ٔاٞا٘ٝ یٗ تيطتر. استٔتر  13839دِٚت لریٗ 

  .افتذاتفاق ٔي فرٚردیٗ
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 : َاجادٌآب گرفتگی 

در ایٗ ٚضؼيت، . تاضذجادٜ ٔيٚلٛع رٌثارٞاي ضذیذ در سطح ٞا ٘اضي از آب ٌرفتٍي سطح جادٜ

رفتٗ از تيٗ  .ضٛ٘ذغرلاب ٔيا٘ذ، ٚالغ ٌردیذٜدر اراضي وٓ ارتفاع ٚ ٘ماط ٌٛد تخص ٞایي از جادٜ وٝ 

تٝ ٔمذار زیادي  ٞاي سطحيآٚري ٚ ٞذایت آبٞاي ٌياٞي، تراوٓ خان ٚ ایجاد سيستٓ جٕغپٛضص

. ضٛ٘ذٞا ٔيٚ تاػث تالي ٔا٘ذٖ ٚ ٘فٛر آب در سطح جادٜ واٞذٔياطراف جادٜ از ٘فٛر آب در خان 

در آٖ تاػث پخص آب در سطح  ٚا٘ثاضتٝ تر رٚي جادٜ ٞاي ٘اضي از تار٘ذٌي ٕٔىٗ است رٚا٘اب

 . ٔٙاطك ٌٛد ٚ وٓ ارتفاع ٌردد

تيطتریٗ آب ٌرفتٍي در سطح جادٜ در اردیثٟطت اي دِٚت لریٗ، در ایستٍاٜ ٞٛاضٙاسي جادٜ

 .   تاضذافتذ ٚ وٕتریٗ آٖ در ٔاٟٞاي تير تا ٟٔرٔاٜ ٔئاٜ اتفاق ٔي
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(1396-1397)ای ديلت قریه ایستگاٌ ًَاضىاسی جادٌاطالعات اقلیمی   

 ماٌ

میاوگیه 

درجٍ 

حرارت 

درجٍ )

(گرادساوتی  

دسجٝ حشاست ٔغّك 

(ٌشاددسجٝ ػب٘تی)  
ع جم

تارش 

ماَاوٍ 

(میلی متر)  

میاوگیه 

رطًتت 

وسثی 

(درصد)  

میاوگیه 

تاتص کلی 

 خًرضید

میاوگیه 

 فطار

ترحسة )

(میلی تار  

میاوگیه دید 

افقی 

(ترحسة متر)  

میاوگیه 

ارتفاع آب در 

 سطح جادٌ

تر حسة)  

(میلی متر  

میاوگیه دمای 

سطح جادٌ 

ترحسة )

درجٍ ساوتی 

(گراد  

ساوتی  5میاوگیه دمای 

ٌسطح جاد  

ترحسة درجٍ)  

(ساوتی گراد  

 30میاوگیه دمای 

سطح جادٌساوتی   

ترحسة درجٍ)  

(ساوتی گراد حداکثر    حداقل

-2 21 9 فريردیه   8/8  3/37  6/255  6/743  7/7974  4/3  4/13  12 4/11  

4/10 اردیثُطت  6/20  4/1  62 7/68  7/271  3/743  6/14093  17 2/20  5/18  6/17  

2/18 خرداد  29 5 8/6  1/25  338 7/743  8/19231  2 3/32  5/30  27 

3/32 22 تیر  4/10  0 8/13  2/535  743 7/12844  1 2/35  4/34  2/32  

5/21 مرداد  31 3/10  0 2/15  3/521  6/744  13084 1 5/34  8/33  2/32  

2/18 ضُریًر  2/28  4/4  0 2/13  520 2/746  5/10916  1 6/29  2/29  29 

7/13 مُر  25 4/2  5/0  6/18  3/488  3/746  7/10461  1 22 22 23 

2/8 آتان  5/20  4/3-  5 2/25  408 8/746  18968 7/3  3/14  4/14  3/16  

6/1 آذر  5/13  9-  16 44 8/349  745 4/19300  12 3/5  3/5  8/7  

2/3 دی  15 12-  2/17  37 3/333  744 17406 6/10  4/5  4/5  1/7  

2/0 تُمه  13 3/13-  7 40 7/190  7/741  4/13322  11 4/0-  1-  1/0-  

6/4 اسفىد  3/17  6/4-  18 3/44  5/232  2/741  6/8459  8/15  8/10  5/9  4/9  

 

 

 



 :ادـب

تاد از آثار ػٕذٜ ٚ ٟٔٓ فطار ٞٛا است وٝ ٕٞٛارٜ در ٞٛاضٙاسي سٕت ٚ سرػت ٚزش آٖ تا ارتفاع 

 . ٌرددٌيري، ثثت ٚ ٌسارش ٔئتري از سطح زٔيٗ ا٘ذارٜ 10

جٟت تاد . تادٞاي جٙٛب غرتي استسي جادٜ اي دِٚت لریٗ ایستٍاٜ ٞٛاضٙاتاد غاِة ساال٘ٝ در 

 . ، جٙٛب غرتي استتٝ غير از تاتستاٖ در تٕأي فػَٛ ساَایٗ ایستٍاٜ غاِة 

 

 

وٝ جسٚ دستٝ تادٞاي ٔالیٓ  تاضذٔترترثا٘يٝ ٔي 4ٔياٍ٘يٗ ساِيا٘ٝ سرػت ٚزش تاد ایٗ ایستٍاٜ 

در فػُ زٔستاٖ اتفاق ٔترترثا٘يٝ تٛدٜ وٝ  20ٜ ضذیذتریٗ تاد ٚزیذٜ ضذٜ در ایٗ ایستٍا. تاضذٔي

ٔتر  2-5تيطتریٗ فراٚا٘ي ٚلٛع، ٔرتٛط تٝ تادٞاي . تاضذجسٚ دستٝ تادٞاي تسيار ضذیذ ٔيافتادٜ ٚ 

دٞذ وٝ در درغذ از تادٞاي ساِيا٘ٝ ایٗ ایستٍاٜ را تٝ خٛد اختػاظ ٔي 52تر ثا٘يٝ ٔي تاضذ وٝ 

 . دستٝ تادٞاي ٔالیٓ لرار دارد
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 :تابستانبادَای 

 تادٞاي جٙٛب ضرلي ،در ایستٍاٜ ٞٛاضٙاسي جادٜ اي دِٚت لریٗدر فػُ تاتستاٖ تاد غاِة 

وٝ جسٚ  تاضذٔترترثا٘يٝ ٔي 6/3ایٗ ایستٍاٜ  در فػُ تاتستاٖ در ٔياٍ٘يٗ سرػت ٚزش تاد .است

 11 در فػُ تاتستاٖ ضذیذتریٗ تاد ٚزیذٜ ضذٜ در ایٗ ایستٍاٜ. تاضذدستٝ تادٞاي ٔالیٓ ٔي

، تاد در ایٗ فػُ تيطتریٗ فراٚا٘ي ٚلٛع. تاضذضذیذ ٔي٘سثتا ٔترترثا٘يٝ تٛدٜ وٝ جسٚ دستٝ تادٞاي 

یٗ ایستٍاٜ را تٝ خٛد تاتستا٘ٝ ادرغذ از تادٞاي  56ٔتر تر ثا٘يٝ ٔي تاضذ وٝ  2-5ٔرتٛط تٝ تادٞاي 

 . دٞذ وٝ در دستٝ تادٞاي ٔالیٓ لرار دارداختػاظ ٔي
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 :بادَای پاییس

 .است غرتيتادٞاي جٙٛب  ،اي دِٚت لریٗدر ایستٍاٜ ٞٛاضٙاسي جادٜ در فػُ پایيستاد غاِة 

وٝ جسٚ دستٝ  تاضذٔترترثا٘يٝ ٔي 7/3ایٗ ایستٍاٜ  در پایيسدر فػُ  ٔياٍ٘يٗ سرػت ٚزش تاد

ٔترترثا٘يٝ  6/16ز پایيدر فػُ  ضذیذتریٗ تاد ٚزیذٜ ضذٜ در ایٗ ایستٍاٜ. تاضذتادٞاي ٔالیٓ ٔي 

تيطتریٗ فراٚا٘ي ٚلٛع تاد در ایٗ فػُ، ٔرتٛط تٝ تادٞاي . تاضذضذیذ ٔي خيّيتٛدٜ وٝ جسٚ  تادٞاي 

دٞذ وٝ ایٗ ایستٍاٜ را تٝ خٛد اختػاظ ٔي پایيسٜدرغذ از تادٞاي  54ٔتر تر ثا٘يٝ ٔي تاضذ وٝ  5-2

 . در دستٝ تادٞاي ٔالیٓ لرار دارد
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 :بادَای زمستان

 .است تادٞاي جٙٛب غرتي ،اي دِٚت لریٗدر ایستٍاٜ ٞٛاضٙاسي جادٜزٔستاٖ در فػُ تاد غاِة 

وٝ جسٚ دستٝ  تاضذٔترترثا٘يٝ ٔي 5/4ایٗ ایستٍاٜ  درزٔستاٖ در فػُ  ٔياٍ٘يٗ سرػت ٚزش تاد

 ٔترترثا٘يٝ 20 زٔستاٖدر فػُ  ضذیذتریٗ تاد ٚزیذٜ ضذٜ در ایٗ ایستٍاٜ. تاضذتادٞاي ٔالیٓ ٔي

تيطتریٗ فراٚا٘ي ٚلٛع تاد در ایٗ فػُ، ٔرتٛط تٝ تادٞاي . تاضذضذیذ ٔيخيّي تٛدٜ وٝ جسٚ تادٞاي 

دٞذ ایٗ ایستٍاٜ را تٝ خٛد اختػاظ ٔي زٔستا٘ٝدرغذ از تادٞاي  42تاضذ وٝ ٔتر تر ثا٘يٝ ٔي 5-2

 .وٝ در دستٝ تادٞاي ٔالیٓ لرار دارد
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 :بادَای بُار

 .است تادٞاي جٙٛب غرتي ،اي دِٚت لریٗدر ایستٍاٜ ٞٛاضٙاسي جادٜتٟار در فػُ تاد غاِة 

وٝ جسٚ دستٝ  تاضذٔترترثا٘يٝ ٔي 4٘سدیه تٝ ایٗ ایستٍاٜ  در تٟاردر فػُ  ٔياٍ٘يٗ سرػت ٚزش تاد

ٔترترثا٘يٝ تٛدٜ  5/16 تٟاردر فػُ  ضذیذتریٗ تاد ٚزیذٜ ضذٜ در ایٗ ایستٍاٜ. تاضذتادٞاي ٔالیٓ ٔي

 2-5تيطتریٗ فراٚا٘ي ٚلٛع تاد در ایٗ فػُ، ٔرتٛط تٝ تادٞاي . تاضذضذیذ ٔيخيّي اي وٝ جسٚ  تادٜ

دٞذ وٝ در ایٗ ایستٍاٜ را تٝ خٛد اختػاظ ٔيتٟارٜ درغذ از تادٞاي  50تاضذ وٝ ٔتر تر ثا٘يٝ ٔي

 .دستٝ تادٞاي ٔالیٓ لرار دارد
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 :ایستگاٌ خًدکار ًَاضىاسی جادٌ ای قرقچی

لشاس ٔیٕٝ  –دس جبدٜ دِیجبٖ دس ؿٕبَ غشثی اػتبٖ اكفٟبٖ ٚ ثؼذ اص ؿٟشػتبٖ ٔیٕٝ  :گردوٍ قرقچی میمٍ

 33حب٘یٝ عَٛ ؿشلی ٚ  14دلیمٝ ٚ  كفشدسجٝ ٚ  51ایٗ ایؼتٍبٜ داسای ٔٛلؼیت جغشافیبیی . ٌشفتٝ اػت

 .  اػتلشاس ٌشفتٝ  ٔتشی اص ػغح دسیب 2139ٚ دس استفبع حب٘یٝ ػشم ؿٕبِی  50دلیمٝ ٚ  35دسجٝ ٚ 

 

 تصًیر ماًَارٌ ای مًقعیت ایستگاٌ ًَاضىاسی جادٌ ای قرقچی
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 قرقچیایستگاٌ ًَاضىاسی جادٌ ای 

 :قرقچیاقلیم مىطقٍ 

خطه  لرلچيایستٍاٜ ٞٛاضٙاسي جادٜ اي ٚٞٛاي آبدٚٔارتٗ، طثك طثمٝ تٙذي الّيٕي  تر

  . است حاسثٝ ٌردیذْٜ

 :دمای ًَا

 لرلچيایستٍاٜ حادٜ اي ، ٔياٍ٘يٗ ساال٘ٝ دٔاي ضٕسي 1394-1397ٔاري ٞاي آتر اساس تررسي

 ٔياٍ٘يٗ دٔاي ٞٛا در سردتریٗ ٔاٜایٗ ایستٍاٜ در . است( درجٝ سّسيٛس)ٌراد درجٝ سا٘تي 5/11

درجٝ  26تاضذ، ٔي تيرساَ وٝ ٔاٜ  ٌراد ٚ در ٌرٔتریٗ ٔاٜدرجٝ سا٘تي 3/0 تٟٕٗساَ یؼٙي در ٔاٜ 

ٌراد درجٝ سا٘تي 7/25٘سدیه تٝ اختالف دٔاي ٌرٔتریٗ ٚ سردتریٗ ٔاٜ ساَ  .ٌراد استسا٘تي

تيرٔاٜ  وٝ در است ٌراد درجٝ سا٘تي 5/35در طَٛ ایٗ دٚرٜ آٔاري، تاالتریٗ دٔاي ثثت ضذٜ  .است

اتفاق ٔاٜ آررٌراد زیر غفر تٛد وٝ در درجٝ سا٘تي 8/12تریٗ دٔاي ثثت ضذٜ ٞٓ ٚ پایيٜٗ اتفاق افتاد

 . ادٜ استافت

 . ٔي تاضذٚ تاریخ خاتٕٝ آٖ فرٚردیٗ ٔاٜ آتاٖ  تریٗ تاریخ ضرٚع یخثٙذاٖزٚدرس
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ويّٛ شَٚ تر ٔترٔرتغ  338تا ٔياٍ٘يٗ تاتص وّي خٛرضيذ در ٔاٜ تير تيطتریٗ لرلچي ایستٍاٜ در 

  .تاضذٔي ويّٛ شَٚ تر ٔترٔرتغ 130 تاتص وّي خٛرضيذ در ٔاٜ تٟٕٗ تا ٔياٍ٘يٗٚ وٕتریٗ 

 

 

 :بارش
 3/129آٖ ٔجٕٛع تارش ساال٘ٝ . استاردیثٟطت ٔاٜ  لرلچي،ایستٍاٜ تریٗ ٔاٜ ساَ در پرتاراٖ

 10ایٗ ایستٍاٜ در . ضرٚع ٚ تا خرداد ادأٝ دارد ٟٔرتار٘ذٌي در ایٗ ایستٍاٜ از ٔاٜ  .ٔتر استٔيّي

 . تاضذٔاٜ از ساَ داراي تار٘ذٌي ٔي

ضرٚع ضذٜ ٚ ٔاٜ تير یُاز اٚاایٗ ایستٍاٜ ٜ خطىساِي در تر طثك ٔٙحٙي آٔثرٚترٔيه، طَٛ دٚر

ٔاٜ از ساَ ٔيساٖ دٔا تيطتر از ٔمذار تارش تٛدٜ وٝ تحت سٝ یؼٙي حذٚد . ادأٝ دارد ضٟریٛراٚاخر تا 

 . ضٛدػٙٛاٖ دٚرٜ خطىي ٔطرح ٔي
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 : رطًبت

تریٗ ٔيساٖ رطٛتت تيص. درغذ است 39ایٗ ایستٍاٜ ٔياٍ٘يٗ ٔاٞا٘ٝ رطٛتت ٘سثي ٞٛا طثك آٔار 

تٛاٖ ٌفت تٝ طٛر خالغٝ ٔي. اتفاق افتادٜ است ٚ وٕتریٗ آٖ در تيرٔاٜ ٘سثي آٖ در ٔاٜ اردیثٟطت

٘سثي وٓ ٚ تيص تاالست ٚ ترػىس در فػُ تاتستاٖ در ٔاٟٞاي تارا٘ي ٚ سرد ساَ ٔيساٖ رطٛتت 

 . آیذٔئمادیر آٖ پایيٗ 

 

 

 :ضار ًَاف

ضٛد، أا تغيير فطار ٞٛا ٘يس وٓ ٔي ،یاتذ، تا افسایص ارتفاعاع واٞص ٔياز آ٘جا وٝ تراوٓ ٞٛا تا ارتف

ٔتري سطح زٔيٗ تٝ ازاي ٞر  1500فطار ترحسة ارتفاع چٙذاٖ ٔٙظٓ ٘يست؛ تٝ طٛر وّي تا ارتفاع 

 . ضٛدوٓ ٔي (ٞىتٛپاسىاَ)ٔيّي تار  12ٔتر افسایص ارتفاع، فطار ٞٛا حذٚد  100
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تيطيٙٝ فطار . تاضذٔي( ٞىتٛپاسىاَ)ٔيّي تار  786 لرلچيایستٍاٜ ٔياٍ٘يٗ ساال٘ٝ فطار ٞٛا در 

٘ٛساٖ فطار ٞٛاي ساال٘ٝ ایٗ . افتذٔاٜ اتفاق ٔيتيرٚ وٕيٙٝ آٖ در  ٟٔرٞٛا در ایٗ ایستٍاٜ، ٔتؼّك تٝ 

 . تاضذٔيّي تار ٔي 6ایستٍاٜ ٘سدیه تٝ 

   

 

 : دید افقی

اي تراتري است ٚ ػأُ تسياري از تػادفات جادٜ لُ ٖٚٚدیذ افمي از پارأترٞاي ٟٔٓ در أٛر حُٕ

ٞاي جٛي ٘ظير ٔٝ، ٌردٚخان، واٞص دیذ افمي ٕٔىٗ است تٝ ػّت ٚلٛع ترخي از پذیذٜ. تاضذٔي

ایستٍاٜ ٞٛاضٙاسي جادٜ اي در ٔياٍ٘يٗ ساال٘ٝ دیذ افمي . ٚ ٘ظایر آٟ٘ا تاضذ ، وٛالن ترفرٌثار ضذیذ

اتفاق تٟٕٗ ٚ وٕتریٗ آٖ در  تيرٔاٜدر یٗ ٔاٞا٘ٝ دیذ افمي یٗ ٔياً٘تيطتر. استٔتر  16157 لرلچي

  .افتذٔي
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(1394-1397) قرقچیای ایستگاٌ ًَاضىاسی جادٌاطالعات اقلیمی   

 ماٌ
میاوگیه درجٍ 

حرارت 

(گراددرجٍ ساوتی)  

دسجٝ حشاست ٔغّك 

(ٌشاددسجٝ ػب٘تی)  
جمع 

تارش 

ماَاوٍ 

(میلی متر)  

میاوگیه 

رطًتت 

ی وسة

(درصد)  

میاوگیه 

کلی  تاتص

 خًرضید

 میاوگیه فطار

(ترحسة میلی تار)  

 میاوگیه دید افقی

(ترحسة متر)  

حداکثر   حداقل

4/11 فريردیه   28 6/1-  20 6/41  4/224  2/785  18575 

6/12 اردیثُطت  6/24  3/2  6/54  56 236 8/784  13984 

5/20 خرداد  5/33  3/8  6 32 288 7/784  15594 

5/35 26 تیر  14 4/0  5/13  3/338  783 19357 

5/31 21 مرداد  7/9  3/1  27 4/277  786 18619 

3/16 ضُریًر  4/27  5/5  3/2  7/40  4/216  4/788  17881 

7/16 مُر  6/28  5/5  3/12  5/31  196 789 15323 

5/8 آتان  4/24  3/3-  16 8/47  141 6/787  15817 

7/14 3 آذر  8/12-  4 5/41  130 5/787  5/17249  

4/1 دی  8/14  8/11-  2 44 143 786 5/14517  

-3/0 تُمه  15 8/10-  2/0  6/46  156 785 11786 

6/0 اسفىد  5/21  2/6-  10 44 190 785 15180 
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 :ادـب

 10تاد از آثار ػٕذٜ ٚ ٟٔٓ فطار ٞٛا است وٝ ٕٞٛارٜ در ٞٛاضٙاسي سٕت ٚ سرػت ٚزش آٖ تا ارتفاع 

 . ٌرددثثت ٚ ٌسارش ٔيٌيري، ٔتري از سطح زٔيٗ ا٘ذارٜ

جٟت تاد غاِة ایٗ . است ضرليتادٞاي لچي اي لرتاد غاِة ساال٘ٝ در ایستٍاٜ ٞٛاضٙاسي جادٜ

 . است ضرليایستٍاٜ  در تٕأي فػَٛ ساَ، 

 

 

 

وٝ جسٚ دستٝ تادٞاي ٔالیٓ  تاضذٔترترثا٘يٝ ٔي 4/3ٔياٍ٘يٗ ساِيا٘ٝ سرػت ٚزش تاد ایٗ ایستٍاٜ 

اتفاق افتادٜ ٚ پایيس  تٛدٜ وٝ در فػُٔترترثا٘يٝ  16تاد ٚزیذٜ ضذٜ در ایٗ ایستٍاٜ ضذیذتریٗ . تاضذٔي

   ٔتر تر ثا٘يٝ  2-5تيطتریٗ فراٚا٘ي ٚلٛع، ٔرتٛط تٝ تادٞاي  .تاضذجسٚ دستٝ تادٞاي تسيار ضذیذ ٔي

تادٞاي  دٞذ وٝ در دستٝدرغذ از تادٞاي ساِيا٘ٝ ایٗ ایستٍاٜ را تٝ خٛد اختػاظ ٔي 38تاضذ وٝ ٔي

 . ٔالیٓ لرار دارد
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 :بادَای تابستان

ٔياٍ٘يٗ  .است تادٞاي ضرلي ،لرلچياي در ایستٍاٜ ٞٛاضٙاسي جادٜدر فػُ تاتستاٖ تاد غاِة 

وٝ جسٚ دستٝ تادٞاي ٔالیٓ  تاضذٔترترثا٘يٝ ٔي 2/3ایٗ ایستٍاٜ  در فػُ تاتستاٖ در سرػت ٚزش تاد

ٔترترثا٘يٝ تٛدٜ وٝ جسٚ دستٝ  3/9 در فػُ تاتستاٖ ایٗ ایستٍاٜضذیذتریٗ تاد ٚزیذٜ ضذٜ در . تاضذٔي

ٔتر تر ثا٘يٝ  2-5تيطتریٗ فراٚا٘ي ٚلٛع تاد در ایٗ فػُ، ٔرتٛط تٝ تادٞاي . تاضذضذیذ ٔي٘سثتا تادٞاي 

دٞذ وٝ در دستٝ تادٞاي درغذ از تادٞاي تاتستا٘ٝ ایٗ ایستٍاٜ را تٝ خٛد اختػاظ ٔي 52تاضذ وٝ ٔي

 . ار داردٔالیٓ لر
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 :بادَای پاییس

ٔياٍ٘يٗ سرػت  .است يضرقتادٞاي  ،لچياي لردر ایستٍاٜ ٞٛاضٙاسي جادٜدر فػُ پایيس تاد غاِة 

. تاضذوٝ جسٚ دستٝ تادٞاي ٔالیٓ ٔي تاضذٔترترثا٘يٝ ٔي 3ایٗ ایستٍاٜ  در فػُ پایيس در ٚزش تاد
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خيّي ٔترترثا٘يٝ تٛدٜ وٝ جسٚ  تادٞاي  16یس در فػُ پاي ضذیذتریٗ تاد ٚزیذٜ ضذٜ در ایٗ ایستٍاٜ

ٔتر تر ثا٘يٝ ٔي تاضذ وٝ  2-5تيطتریٗ فراٚا٘ي ٚلٛع تاد در ایٗ فػُ، ٔرتٛط تٝ تادٞاي . تاضذضذیذ ٔي

 .دٞذ وٝ در دستٝ تادٞاي ٔالیٓ لرار دارددرغذ از تادٞاي پایيسٜ ایٗ ایستٍاٜ را تٝ خٛد اختػاظ ٔي 38
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 :بادَای زمستان

ٔياٍ٘يٗ سرػت  .استضرلي تادٞاي  ،لرلچياي در ایستٍاٜ ٞٛاضٙاسي جادٜدر فػُ زٔستاٖ اد غاِة ب

. تاضذوٝ جسٚ دستٝ تادٞاي ٔالیٓ ٔي تاضذٔترترثا٘يٝ ٔي 6/3ایٗ ایستٍاٜ  در فػُ زٔستاٖ در ٚزش تاد

خيّي جسٚ تادٞاي  ٔترترثا٘يٝ تٛدٜ وٝ 4/15زٔستاٖ در فػُ  ضذیذتریٗ تاد ٚزیذٜ ضذٜ در ایٗ ایستٍاٜ

تاضذ وٝ ٔتر تر ثا٘يٝ ٔي 2-5تيطتریٗ فراٚا٘ي ٚلٛع تاد در ایٗ فػُ، ٔرتٛط تٝ تادٞاي . تاضذضذیذ ٔي

دٞذ وٝ در دستٝ تادٞاي ٔالیٓ لرار درغذ از تادٞاي زٔستا٘ٝ ایٗ ایستٍاٜ را تٝ خٛد اختػاظ ٔي 37

 .دارد
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 :بادَای بُار

ٔياٍ٘يٗ سرػت  .است ضرليتادٞاي  ،لرلچياي ٜ ٞٛاضٙاسي جادٜدر ایستٍادر فػُ تٟار تاد غاِة 

. تاضذوٝ جسٚ دستٝ تادٞاي ٔالیٓ ٔي تاضذٔترترثا٘يٝ ٔي 6/3ایٗ ایستٍاٜ  در فػُ تٟار در ٚزش تاد

خيّي ٔترترثا٘يٝ تٛدٜ وٝ جسٚ  تادٞاي  3/15 تٟاردر فػُ  ضذیذتریٗ تاد ٚزیذٜ ضذٜ در ایٗ ایستٍاٜ

تاضذ وٝ ٔتر تر ثا٘يٝ ٔي 2-5تریٗ فراٚا٘ي ٚلٛع تاد در ایٗ فػُ، ٔرتٛط تٝ تادٞاي تيص. تاضذضذیذ ٔي

 .دٞذ وٝ در دستٝ تادٞاي ٔالیٓ لرار دارددرغذ از تادٞاي تٟارٜ ایٗ ایستٍاٜ را تٝ خٛد اختػاظ ٔي 42
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 :مال احمدای ایستگاٌ خًدکار ًَاضىاسی جادٌ

 25دس  ٌزسٌبٜ وٛٞؼتب٘ی اػت وٝ دس ؿشق اػتبٖ اكفٟبٖ ٚیه  ٌشد٘ٝ ٔال احٕذ: ٔال احٕذٌشد٘ٝ 

ایٗ ایؼتٍبٜ داسای ٔٛلؼیت  .ویّٛٔتشی ؿشق اكفٟبٖ لشاسداسد 140دس ویّٛٔتشی جبدٜ ٘بییٗ ثٝ اكفٟبٖ ٚ

حب٘یٝ ػشم ؿٕبِی  50دلیمٝ ٚ  44دسجٝ ٚ  32حب٘یٝ عَٛ ؿشلی ٚ  15دلیمٝ ٚ  49دسجٝ ٚ  52جغشافیبیی 

 . ثبؿذٔتش اص ػغح دسیب ٔی 2417اٜ استفبع ایٗ ایؼتً. اػت

 

 

 (ومای دير)مال احمد ای تصًیر ماًَارٌ ای مًقعیت ایستگاٌ ًَاضىاسی جادٌ

 

 (ومای وسدیک)مال احمد ای تصًیر ماًَارٌ ای مًقعیت ایستگاٌ ًَاضىاسی جادٌ

 ایستگاٌ ًَاضىاسی جادٌ ای مال احمد 

 ایستگاٌ ًَاضىاسی جادٌ ای مال احمد 
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 مال احمدای ایستگاٌ ًَاضىاسی جادٌ            

 :مال احمداقلیم مىطقٍ 

ٔحاسثٝ خطه  ٔال احٕذاي ایستٍاٜ ٞٛاضٙاسي جادٜٚٞٛاي آبدٚٔارتٗ، طثك طثمٝ تٙذي الّيٕي  تر

  . است ٌردیذٜ

 

 :دمای ًَا

  ٔال احٕذایستٍاٜ حادٜ اي ، ٔياٍ٘يٗ ساال٘ٝ دٔاي ضٕسي 1396-1397ٞاي آٔاري تر اساس تررسي

 ٖ دٔاي ٞٛا در سردتریٗ ٔأٜياٍ٘يایٗ ایستٍاٜ در . است( درجٝ سّسيٛس)ٌراد درجٝ سا٘تي 3/11

درجٝ  23تاضذ، ٔي تيرساَ وٝ ٔاٜ  ٚ در ٌرٔتریٗ ٔاٜزیر غفر ٌراد درجٝ سا٘تي 5دي ساَ یؼٙي در ٔاٜ 

 .ٌراد استدرجٝ سا٘تي 28٘سدیه تٝ اختالف دٔاي ٌرٔتریٗ ٚ سردتریٗ ٔاٜ ساَ  .ٌراد استسا٘تي

اتفاق تيرٔاٜ وٝ در است ٌراد درجٝ سا٘تي 3/32در طَٛ ایٗ دٚرٜ آٔاري، تاالتریٗ دٔاي ثثت ضذٜ 

اتفاق افتادٜ ٔاٜ ديٌراد زیر غفر تٛد وٝ در درجٝ سا٘تي 10تریٗ دٔاي ثثت ضذٜ ٞٓ ٚ پایيٜٗ افتاد

 . تاضذٔئاٜ  اسفٙذٚ تاریخ خاتٕٝ آٖ آتاٖ  تریٗ تاریخ ضرٚع یخثٙذاٖزٚدرس. است
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ويّٛ شَٚ تر  522تا ٔياٍ٘يٗ خرداد رضيذ در ٔاٜ تاتص وّي خٛتيطتریٗ ٔال احٕذ ایستٍاٜ در 

. تاضذٔي ويّٛ شَٚ تر ٔترٔرتغ 161تا ٔياٍ٘يٗ آرر تاتص وّي خٛرضيذ در ٔاٜ ٚ وٕتریٗ ٔترٔرتغ 

 .است ويّٛ شَٚ تر ٔترٔرتغ 369تاتص وّي خٛرضيذ ٘سدیه تٝ ٔياٍ٘يٗ جٕغ ساال٘ٝ 
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 :بارش

  154ایٗ ایستٍاٜ ٔجٕٛع تارش ساال٘ٝ . است تٟٕٗ ٔال احٕذ،ایستٍاٜ تریٗ ٔاٜ ساَ در پرتاراٖ

ٔاٜ از ساَ  8تار٘ذٌي در ایٗ ایستٍاٜ از ٔاٜ آتاٖ ضرٚع ٚ تا خرداد ادأٝ دارد یؼٙي  .ٔتر استٔيّي

 . داراي تار٘ذٌي است

تا ضرٚع ضذٜ ٚ ٔاٜ تير یُاز اٚاایٗ ایستٍاٜ تر طثك ٔٙحٙي آٔثرٚترٔيه، طَٛ دٚرٜ خطىساِي در 

ٔاٜ از ساَ ٔيساٖ دٔا تيطتر از ٔمذار تارش تٛدٜ وٝ تحت ػٙٛاٖ چٟاریؼٙي حذٚد . ادأٝ دارداٚاخر ٟٔر 

 . ضٛددٚرٜ خطىي ٔطرح ٔي
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 :فطار ًَا

ضٛد، أا تغيير فطار ٞٛا ٘يس وٓ ٔي ،یاتذ، تا افسایص ارتفاعاز آ٘جا وٝ تراوٓ ٞٛا تا ارتفاع واٞص ٔي

 100ٔتري سطح زٔيٗ تٝ ازاي ٞر  1500تٝ طٛر وّي تا ارتفاع فطار ترحسة ارتفاع چٙذاٖ ٔٙظٓ ٘يست؛ 

 . ضٛدوٓ ٔي (ٞىتٛپاسىاَ)ٔيّي تار  12ٔتر افسایص ارتفاع، فطار ٞٛا حذٚد 
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. تاضذٔي( ٞىتٛپاسىاَ)ٔيّي تار  768 ٔال احٕذ ٘سدیه تٝٔياٍ٘يٗ ساال٘ٝ فطار ٞٛا در ایستٍاٜ 

٘ٛساٖ فطار . افتذآتاٖ ٚ وٕيٙٝ آٖ در اسفٙذٔاٜ اتفاق ٔيتيطيٙٝ فطار ٞٛا در ایٗ ایستٍاٜ، ٔتؼّك تٝ 

 .   تاضذٔيّي تار ٔي 5/6ٞٛاي ساال٘ٝ ایٗ ایستٍاٜ ٘سدیه تٝ 

 

 : دید افقی

اي لُ ٚ تراتري است ٚ ػأُ تسياري از تػادفات جادٜٖٚدیذ افمي از پارأترٞاي ٟٔٓ در أٛر حُٕ

ٞاي جٛي ٘ظير ٔٝ، ٌردٚخان، رٌثار ٚع ترخي از پذیذٜواٞص دیذ افمي ٕٔىٗ است تٝ ػّت ٚق. تاضذٔي

ٔال احٕذ اي ایستٍاٜ ٞٛاضٙاسي جادٜدر ٔياٍ٘يٗ ساال٘ٝ دیذ افمي . ٚ ٘ظایر آٟ٘ا تاضذ ، وٛالن ترفضذیذ

  .افتذاتفاق ٔئردادٔاٜ ٚ وٕتریٗ آٖ در  آرردر یٗ ٔياٍ٘يٗ ٔاٞا٘ٝ دیذ افمي تيطتر. استٔتر  16471
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(1396-1397)ای مال احمد ایستگاٌ ًَاضىاسی جادٌعات اقلیمی اطال  

 ماٌ
میاوگیه درجٍ 

حرارت 

(گراددرجٍ ساوتی)  

دسجٝ حشاست ٔغّك 

(ٌشاددسجٝ ػب٘تی)  
جمع 

تارش 

ماَاوٍ 

(میلی متر)  

میاوگیه 

کلی  تاتص

 خًرضید

 میاوگیه فطار

(ترحسة میلی تار)  

 میاوگیه دید افقی

(ترحسة متر)  

حداکثر   قلحدا

5/17 10 فريردیه   6/1  5 6/440  2/767  4/19317  

5/19 12 اردیثُطت  6/3  8/17  423 767 4/19519  

6/29 20 خرداد  3/11  2/4  522 767 19173 

3/32 23 تیر  13 0 5/448  766 12187 

3/12 30 22 مرداد  0 5/425  3/767  11807 

5/28 19 ضُریًر  5/7  1/0  5/397  6/769  12296 

8/24 14.2 مُر  3/2  0 5/269  2/770  12480 

5/9 آتان  6/20  4-  1 186 6/770  2/12251  

6/1 آذر  8/12  8-  0 161 7/768  19978 

-5 دی  8 10-  3/22  4/246  768 19372 

-5 12 2 تُمه  102 360 7/765  4/19346  

5/14 7 اسفىد  0 4/1  5/447  764 7/19922  

 

 :ادـب

 10ٕٞٛارٜ در ٞٛاضٙاسي سٕت ٚ سرػت ٚزش آٖ تا ارتفاع  تاد از آثار ػٕذٜ ٚ ٟٔٓ فطار ٞٛا است وٝ

 . ٌرددٌيري، ثثت ٚ ٌسارش ٔئتري از سطح زٔيٗ ا٘ذارٜ

جٟت تاد غاِة . است ضرليضٕاَ تادٞاي ٔال احٕذ اي تاد غاِة ساال٘ٝ در ایستٍاٜ ٞٛاضٙاسي جادٜ

 . است٘ٛب غرتي ٚ در فػَٛ سرد ساَ، غرب ٚ ج ضرليضٕاَ ساَ، ٌرْ ایٗ ایستٍاٜ در فػَٛ 
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ضذیذتریٗ تاد ٚزیذٜ ضذٜ در . تاضذٔترترثا٘يٝ ٔي 5ٔياٍ٘يٗ ساِيا٘ٝ سرػت ٚزش تاد ایٗ ایستٍاٜ 

اتفاق افتادٜ ٚ جسٚ دستٝ تادٞاي تسيار زٔستاٖ ٚ تٟار َ ٚتٛدٜ وٝ در فعٔترترثا٘يٝ  18ایٗ ایستٍاٜ 

درغذ از  5/44تاضذ وٝ ٔتر تر ثا٘يٝ ٔي 2-5تيطتریٗ فراٚا٘ي ٚلٛع، ٔرتٛط تٝ تادٞاي . تاضذضذیذ ٔي

 . دٞذ وٝ در دستٝ تادٞاي ٔالیٓ لرار داردتادٞاي ساِيا٘ٝ ایٗ ایستٍاٜ را تٝ خٛد اختػاظ ٔي
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 :بادَای تابستان

 .است ضرليضٕاَ تادٞاي  ،ٔال احٕذاي در ایستٍاٜ ٞٛاضٙاسي جادٜدر فػُ تاتستاٖ تاد غاِة 

ضذیذتریٗ تاد ٚزیذٜ  .تاضذٔترترثا٘يٝ ٔي 5ایٗ ایستٍاٜ  تستاٖ دردر فػُ تا ٔياٍ٘يٗ سرػت ٚزش تاد

. تاضذضذیذ ٔي ٔترترثا٘يٝ تٛدٜ وٝ جسٚ دستٝ تادٞاي 14 در فػُ تاتستاٖ ضذٜ در ایٗ ایستٍاٜ

 تمریثا ٘سدیه تٝ  تاضذ وٝٔتر تر ثا٘يٝ ٔي 2-9تيطتریٗ فراٚا٘ي ٚلٛع تاد در ایٗ فػُ، ٔرتٛط تٝ تادٞاي 

تا دٞذ وٝ در دستٝ تادٞاي ٔالیٓ تادٞاي تاتستا٘ٝ ایٗ ایستٍاٜ را تٝ خٛد اختػاظ ٔي درغذ از 41

 . لرار داردٔتٛسط 
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 :بادَای پاییس

 .استغرب ٚ جٙٛب غرتي تادٞاي  ،ٔال احٕذاي در ایستٍاٜ ٞٛاضٙاسي جادٜدر فػُ پایيس تاد غاِة 

وٝ جسٚ دستٝ تادٞاي  تاضذٔترترثا٘يٝ ٔي 4ایٗ ایستٍاٜ  در فػُ پایيس در ٔياٍ٘يٗ سرػت ٚزش تاد

ٔترترثا٘يٝ تٛدٜ وٝ جسٚ   14در فػُ پایيس  ضذیذتریٗ تاد ٚزیذٜ ضذٜ در ایٗ ایستٍاٜ. تاضذٔالیٓ ٔي

     ٔتر تر ثا٘يٝ  2-5تيطتریٗ فراٚا٘ي ٚلٛع تاد در ایٗ فػُ، ٔرتٛط تٝ تادٞاي . تاضذتادٞاي ضذیذ ٔي

دٞذ وٝ در دستٝ تادٞاي پایيسٜ ایٗ ایستٍاٜ را تٝ خٛد اختػاظ ٔي درغذ از تادٞاي 52تاضذ وٝ ٔي

 .ٔالیٓ لرار دارد
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 :بادَای زمستان

 .استي برجٙٛب ؽتادٞاي  ،ٔال احٕذاي در ایستٍاٜ ٞٛاضٙاسي جادٜدر فػُ زٔستاٖ تاد غاِة 

ضذیذتریٗ تاد ٚزیذٜ . تاضذٔترترثا٘يٝ ٔي 5ایٗ ایستٍاٜ  در فػُ زٔستاٖ در ٔياٍ٘يٗ سرػت ٚزش تاد
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. تاضذضذیذ ٔيخيّي ٔترترثا٘يٝ تٛدٜ وٝ جسٚ تادٞاي  18در فػُ زٔستاٖ  ضذٜ در ایٗ ایستٍاٜ

درغذ از  42تاضذ وٝ ٔتر تر ثا٘يٝ ٔي 2-5تيطتریٗ فراٚا٘ي ٚلٛع تاد در ایٗ فػُ، ٔرتٛط تٝ تادٞاي 

 .ٜ تادٞاي ٔالیٓ لرار دارددٞذ وٝ در دستتادٞاي زٔستا٘ٝ ایٗ ایستٍاٜ را تٝ خٛد اختػاظ ٔي
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 :بادَای بُار

ٔياٍ٘يٗ  .است ضرليضٕاَ تادٞاي  ،ٔال احٕذاي در ایستٍاٜ ٞٛاضٙاسي جادٜدر فػُ تٟار تاد غاِة 

ضذیذتریٗ تاد ٚزیذٜ ضذٜ در ایٗ . تاضذٔترترثا٘يٝ ٔي 5ایٗ ایستٍاٜ  در فػُ تٟار در سرػت ٚزش تاد

تيطتریٗ فراٚا٘ي ٚلٛع . تاضذضذیذ ٔيخيّي ٘يٝ تٛدٜ وٝ جسٚ  تادٞاي ٔترترثا 18در فػُ تٟار  ایستٍاٜ

درغذ از تادٞاي تٟارٜ ایٗ  5/33تاضذ وٝ ٔتر تر ثا٘يٝ ٔي 2-5تاد در ایٗ فػُ، ٔرتٛط تٝ تادٞاي 

 .دٞذ وٝ در دستٝ تادٞاي ٔالیٓ لرار داردایستٍاٜ را تٝ خٛد اختػاظ ٔي
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