
 

 
 

گاه   اجمالی   هب  اطالعات   هوا             کشورآب     وشناسی   ن

 9314   خردادات     
 

 
 دفتر کشاورزی و آب

 ( 9314     تیر     –     39بولتن شماره     - سوم) سال 

 ( http://iccima.ir/fa/matboat/havashenasi.html :اقبل دسترسی است   رد سایت ااتق اریاناین بولتن اه  آرشیو  )

http://iccima.ir/fa/matboat/havashenasi.html


 

 

      دفتش کطاٍسصی ٍ آب 

 تاسًذگی کطَس آهاس همایسِ ای
 تاسًذگیهیضاى  

 جاسی( )سال 

 ) هیلیوتش (

 هیضاى تاسًذگی

 )سال گزضتِ( 

 ) هیلیوتش (

 تاسًذگیًسثت تغییش

 تِ   جاسی( )سال

 )سال گزضتِ(

 ) دسصذ (

هیضاى تاسًذگی 

 هیاًگیي تلٌذ هذت

 ) تیست سالِ (

 ) هیلیوتش (

  تاسًذگیتغییش ًسثت 

              تِ  جاسی( )سال

 هذت تلٌذ هیاًگیي

 ) دسصذ (

 -65  6 -6/71 4/7 1/2 خشداد  هاُ

4/219 188/5 93-94سال صساعیهاُ اٍل  ًِ  1/14- 3/229  8/17- 

 ًسثت تٍِ  کاّصدسصذ  6/71سال گزضتِ تا هاُ  خشدادًسثت تِ  هیضاى تاسًذگی 94 خشداد دسهاُ َمان طًر کٍ مالحظٍ می ضًد
لغایت  1/7/39) سال صساعی جاسیهاُ اٍل  ًِ یهیضاى تاسًذگ َمچىیه .است يبري بًدٌر  کاّص دسصذ 65 تا هیاًگیي تاسًذگی تلٌذ هذت

 8/71تاتاسًذگی تلٌذ هذت  هیاًگیي  ًسثت تِ  ي،  کاّصدسصذ  1/14 تاگزضتِ صساعی تا هذت هطاتِ سال  دس همایسِ(  31/3/49
َّاضٌاسی ) هٌثع : سایت ساصهاى  کطًر را وطان می دَد. هیضاى تاسشًاهٌاسة تش ضذى مقایسٍ فًق  .استبًدٌ ريبري  کاّص دسصذ

 (  http://ndwmc.irimo.ir/far/index.php?module=web_directory&wd_id=4454&pub_id=3 کطَس :

 همایسِ هیاًگیي دهای هتَسط 

 4139 خشدادهیاًگیي دهای هتَسط استاى ّای کطَسدس همایسِ 

 ) ٍاحذ : دسجِ سلسیَس یا ساًتیگشاد (                  هذت هطاتِ دس تلٌذ هذتًسثت تِ 

 تا هیاًگیي  استاى ّای

 دس جِ 5/1تا  6/0

 تیطتش اص تلٌذ هذت

 تا هیاًگیي  استاى ّای

 دس جِ 5/2تا 6/1

 تیطتش اص تلٌذ هذت

 هیاًگیي استاى ّای تا

 دس جِ  5/2تیص اص

 تیطتش اص تلٌذ هذت

 

 استاى ّای اص  ّایی تخطی

 ، سیستاى ٍ تلَچستاى جٌَتی خشاساى 

 کشهاى، ّشهضگاى، فاسس، ٍ تَضْش 

 اص استاى ّای  ّایی تخطی

، اصفْاى،  یضد خشاساى ّای سضَی ٍ جٌَتی 

فاسس، اصفْاى، هشکضی، چْاسهحال ٍ 

 تختیاسی، کْکیلَیِ ٍ تَیشاحوذ، خَصستاى

 ، کشدستاىکشهاًطاُایالم، لشستاى، ّوذاى 

آرستایجاى ّای ضشلی ٍ غشتی، اسدتیل ٍ 

 گیالى

 

 

 استاى ّای  تخص ّای اص

 خشاساى ّای سضَی ٍ ضوالی، گلستاى

 ، الثشص ، لضٍیي، گیالىهاصًذساىسوٌاى، 

هشکضی  ، اصفْاى، تْشاى، لنصًجاى، 

 کشدستاى، ّوذاى
 

   
 تا هیاًگیي استاى ّای

 دس جِ 5/1تا  6/0 

 کوتش اص تلٌذ هذت

 تا هیاًگیياستاى ّای 

 دس جِ 5/2تا  6/1

 کوتش اص تلٌذ هذت

 تا هیاًگیياستاى ّای 

 دس جِ 5/2تیص اص

 کوتش اص تلٌذ هذت

 

- 
 

 

- 

 

- 

  دهای سایش هٌاطك دس خشداد 94 دس حذ هیاًگیي تلٌذ هذت تَدُ است )ًمطِ پیَست(.  ) هٌثع : سایت ساصهاى َّاضٌاسی کطَس :
)http://ndwmc.irimo.ir//parameters/weather/modules/cdk/upload/content/publications.pdf 

                    

http://ndwmc.irimo.ir/far/index.php?module=web_directory&wd_id=4451&pub_id=3
http://ndwmc.irimo.ir/parameters/weather/modules/cdk/upload/content/publications/111/14354877485562pu5i8vtpcpiqioaekdp7c3hc4.pdf
http://ndwmc.irimo.ir/parameters/weather/modules/cdk/upload/content/publications/111/14354877485562pu5i8vtpcpiqioaekdp7c3hc4.pdf


 

 دفتش کطاٍسصی ٍ آب

 

   ب هَجَد دس هخاصى سذّاآ تاسش ٍ جشیاًْای سطحی ٍ   ٍضعیت حجن

 

حجن آب  هخاصى  سذ ّای  ، میسان جاسی سال هاُ خشدادپایاى وطان میدَد تا  ( 94 خشدادضشکت هذیشیت هٌاتع آب ایشاى ) گسارش

هیلیَى   27208هیضاى حجن آب ایي هخاصى دس هذت هطاتِ سال گزضتِ  ) کٍ وسبت بٍ  هیلیَى هتش هکعة تَدُ است 25597کطَس 

 ًسثت تِ هذت هطاتِ سال لثل  دسصذی هیضاى پشتَدى هخاصى سذّا 3 کاّص وطان می دَد. ایه تغییرات  کاّصدسصذ  6 هتش هکعة (

 ) هٌثع : سایت ضشکت هذیشیت هٌاتع آب.است هتش هکعة  َىهیلی 48800حجن هخاصى سذّای کطَسرا مًجب ضدٌ است . در حال حاضر 

 (   http://wrbs.wrm.ir/uploaded_files/DCMS/Download_files/Mehr-Khordad-33-34.pdf ایشاى :

 تاسشپیص تیٌی ٍضعیت 

 پیص تیٌی  سٍش تلفیك با وقطٍ َای ًَاضىاسی بررسی  با ( 94 تیش)پیص تیٌی فصلی پژٍّطکذُ اللین ضٌاسی کطَس  بر اساس گسارش

دس حذ  ًماط کطَس اغلة در  1394 ٍ ضْشیَس ٍ هشداد تیش سِ هاِّدس دٍسُ تاسش  هیضاى  پیص بیىی می ضًد هذل ّای دیٌاهیکی ،

فاسس سیستاى ٍتلَچستاى ، کشهاى ، اسدتیل ، گیالى ، استاى ّای  تخص ّایی اص دس فمط. باضد  دسصذ ( 110تا  90هیاًگیي تلٌذ هذت ) 

)هٌثع: سایت پژٍّطکذُ اللین ضٌاسی . پیص بیىی می ضًد دس صذ ( 90تا  80)  هذتتلٌذ  کوتش اص هیاًگیيتاسش  هیضاى، ٍ ّشهضگاى 

 ( http://cri.ac.ir/files/newsletter/Seasonal02%forecast-July-2%45.pdfکطَس:  

 پیص تیٌی ٍضعیت دها

هیاًگیي دهای َّای  پیص بیىی می ضًد ،  1394 ٍ ضْشیَس ٍ هشداد تیشسِ هاِّ  دٍسُ دس وقطٍ َای مىدرج در گسارش فًق  اساسبر 

 .  باضد تلٌذ هذت  دسجِ سلسیَس ) ساًتی گشاد ( تیطتش اص هیاًگیي  5/1تا  5/0  حذٍد هٌاطك اغلة لشیة تِ اتفاقدس  کطَس

 ( http://cri.ac.ir/files/newsletter/Seasonal02%forecast-July-2%45.pdf  ضٌاسی کطَس:)هٌثع: سایت پژٍّطکذُ اللین 

  ************************************************************************************ 

 پیَست ّا :

پیص  همایسِ دها ٍ  ًمطِ ّای  َمچىیه  94 خشدادپایاى  تا ٍ ًوَداس همایسِ ای آى ٍ کطَس  استاى ّااطالعات تاسش جديل کامل 

 (باضد .  می  ْشیَس سال تعذاٍل هْش ّشسال تا پایاى ض  از  سال صساعی ) تَضیح  :   . است  پیَست  تاسش ٍ دهای کطَس تیٌی فصلی 

http://wrbs.wrm.ir/uploaded_files/DCMS/Download_files/Mehr-Khordad-93-94.pdf
http://cri.ac.ir/files/newsletter/Seasonal%20forecast-July-2015.pdf
http://cri.ac.ir/files/newsletter/Seasonal%20forecast-July-2015.pdf


 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 


