
 

 
 

گاه   اجمالی   هب  اطالعات   هواشناسی   کشور            ن

     1393  تیر               ات                     
 

 
 

 دفتر کشاورزی و آب

(  1393   مرداد       –20بولتن شماره     -سال دوم ) 

 



  1393 هشداد  – 20تَلتي ؿواسُ                                                                 آب  ٍ کـاٍسصی  دفتش 

 تاسًذگی کـَس آهاس هقایؼِ ای

 هیضاى تاسًذگی 

93 

 (ػالجاسی)

 (هیلیوتش ) 

 هیضاى تاسًذگی

92 

 (ػال گزؿتِ)

 (هیلیوتش ) 

 ًؼثت تاسًذگی

تِ   (ػالجاسی) 93

 (ػال گزؿتِ)92

 (دسصذ ) 

هیضاى تاسًذگی 

 هیاًگیي تلٌذ هذت

 (تیؼت ػالِ ) 

 (هیلیوتش ) 

 93 ًؼثت تاسًذگی

              تِ  (ػالجاسی)

 هذت تلٌذ هیاًگیي

 (دسصذ ) 

 5/55 6/3 7/285 7/0 2  تیش هاُ

 8/90 1/228 5/95 7/216 207 92-93   ساعیػال صهاُ اٍل  دُ 

 لیکه،  است داضتٍ کاّؾدسصذ  5/44هذت تلٌذ هیضاى تاسًذگی ًؼثت تِ هیاًگیي تاسًذگی  93 تیش دسهاُ طًر کٍ مالحظٍ می ضًد َمان
          ػال صساعی جاسی اٍل هاُ دُ  یهیضاى تاسًذگ  َمچىیه .است يبري بًدٌر  یدسصذ 7/185افضایؾ تا   ػال گزؿتِ هاُتیشًؼثت تِ 

تاسًذگی  هیاًگیي  ٍ ًؼثت تِ ،   دسصذ کاّؾ 5/4  تا ( 1392) تا هذت هـاتِ ػال گزؿتِ  دس هقایؼِ(  31/4/93لغایت  1/7/92) 
ػایت ػاصهاى : مىبع )  . تٌا تشایي کـَس تا ؿشایطی هطلَب اص ًظش تاسًذگی سٍتشٍ ًیؼت .استبًدٌ ريبري   دسصذ کاّؾ 2/9 تاتلٌذ هذت 

 ( weather.ir: َّاؿٌاػی کـَس 

       1393هاُ  تیشهقایؼِ هیاًگیي دهای هتَػط سٍصاًِ اػتاى ّای کـَسدس 

 ( دسجِ ػلؼیَع یا ػاًتیگشاد: ٍاحذ )          1392تا هیاًگیي هذت هـاتِ دس تلٌذ هذت ٍ ػال                                                                   

 اػتاى ّای

 تا هیاًگیي 

 دس جِ 5/1تا  5/0

 تیـتش اص تلٌذ هذت

 اػتاى ّای

 تا هیاًگیي 

 دس جِ 5/3تا  5/1

 تیـتش اص تلٌذ هذت

 اػتاى ّای 

 تا هیاًگیي

 دس جِ  5/3تیؾ اص

 تلٌذ هذتتیـتش اص 

 اػتاى ّای

 تا هیاًگیي 

 دس جِ 5/1تا  5/0

 تیـتش اص ػال قثل

 اػتاى ّای 

 تا هیاًگیي

 دس جِ 5/3تا  5/1

 تیـتش اص ػال قثل

 اػتاى ّای

 تا هیاًگیي 

 دس جِ 5/3تیؾ اص

 تیـتش اص ػال قثل
،  هاًـاُکش  اػتاى ّای

کْکیلَیِ ٍتَیشاحوذ ، 
چْاس هحال ٍ تختیاسی ، 

لشػتاى ، ایالم ، 
 ٍ خَصػتاى ، تَؿْش، 

تخؾ ّایی اص اػتاى ّای 
  ٍ ؿوالی خشاػاى سضَی 

، گلؼتاى ،  ػوٌاى
اسدتیل ،  ، هاصًذساى

، آرستایجاى ؿشقی 
 یضد ، هشکضی ، کشدػتاى  
 ّشهضگاى  ٍفاسع 

قن ،  اػتاى ّای 
الثشص، صًجاى ، 

آرستایجاى غشتی ، 
قضٍیي ، ّوذاى    ٍ 

تخؾ ّایی اص 
اػتاى ّای ػوٌاى 
گلؼتاى ، هاصًذساى 

آرستایجاى گیالى  ،
اسدتیل ،  ؿشقی ،

 ٍ هشکضیکشدػتاى 
 

 

 

تخؾ کَچکی اص 

اػتاى ّای 

 صًجاى ٍ اسدتیل

 گلؼتاى،اػتاى ّای 

، کشدػتاى ،  غشتیآرستایجاى 

 ّوذاى ، هشکضی ،

 تخؾ ّایی اصٍ 

،  ٍ سضَی خشاػاى ؿوالی

هاصًذساى ، گیالى  ػوٌاى ،

 اسدتیل ،آرستایجاى ؿشقی ، 

ٍ  ّشهضگاى اصفْاى ، 

 ػیؼتاى ٍ تلَچؼتاى

 تخؾ ّایی اص

ّای خشاػاى اػتاى  

 ؿوالی ، ػوٌاى ،

، هاصًذساى ، گیالى 

، قضٍیي ، اسدتیل 
آرستایجاى ؿشقی ، 

صًجاى ، الثشص ، تْشاى ، 

 قن ٍ هشکضی

 

 

 تخـی  اص

اػتاى ّای الثشص  

 ٍ قضٍیي

 اػتاى ّای

 تا هیاًگیي 

 دس جِ 5/1تا  5/0

 کوتش اص تلٌذ هذت

 اػتاى ّای 

 تا هیاًگیي

 دس جِ 5/3تا  5/1 

 کوتش اص تلٌذ هذت

 اػتاى ّای 

 تا هیاًگیي

 دس جِ 5/3تیؾ اص

 تکوتش اص تلٌذ هذ

 اػتاى ّای تا هیاًگیي

 دس جِ 5/1تا  5/0

 کوتش اص ػال قثل

 اػتاى ّای 

 تا هیاًگیي

 دس جِ 5/3تا  5/1 

 کوتش اص ػال قثل

 اػتاى ّای 

 تا هیاًگیي

 دس جِ 5/3تیؾ اص

 کوتش اص ػال قثل

تخؾ ّای کَچکی اص 

اػتاى ّای ػیؼتاى ٍ 

ٍ  کشهاى ،تلَچؼتاى 

 ّشهضگاى

 

 

----- 

 

 

------ 

 اػتاى ّایتخؾ ّایی اص

 خشاػاى جٌَتی ، کشهاى ، 

، یضد  ػیؼتاى ٍ تلَچؼتاى

 ٍ فاسع

 

 

------ 

 

 

------ 

 گضاسؽ ؿذُ اًذ هذت ٍ ػال قثلدس هقایؼِ تا تلٌذ حذ ًشهال دس  93هاُ  تیشهیاًگیي دهای هتَػط سٍصاًِ تقیِ هٌاطق دس 

 (  weather.ir: ػایت ػاصهاى َّاؿٌاػی کـَس : مىبع )

weather.ir
weather.ir
weather.ir
weather.ir


  1393هشداد  – 20تَلتي ؿواسُ                          دفتش کـاٍسصی  ٍ آب                                         

 آب هَجَد دس هخاصى ػذّاحجن آب تاسًذگی ٍ جشیاى ّای ػطحی ٍ ٍضعیت 

 

ػذ ّای   هخاصى  حجن آب ، میسان جاسیػال  هاُتیشپایاى  تاوطان میدَد  ( 93 تیش) ایشاىآب هٌاتع هذیشیت ؿشکت  گسارش
هیلیَى  23835)   گزؿتِهذت هـاتِ ػال  دسآب ایي هخاصى جن ح هیضاىکٍ وسبت بٍ  تَدُ اػتهیلیَى هتش هکعة  24897کـَس

ًؼثت تِ هذت هـاتِ  ػذّاهخاصى  پشتَدىهیضاى دسصذی  3افضایؾ  ایه تغییرات مًجب وطان می دَد ي دس صذ افضایؾ 4( هتش هکعة 
ػایت ؿشکت : مىبع )  .است هیلیَى هتش هکعة 47387صى ػذّای کـَسحجن هخادر حال حاضر  .است  ٌضد را مًجب ػال قثل

 ( wrm.ir:  هذیشیت هٌاتع آب ایشاى  

 تاسؽ پیؾ تیٌی ٍضعیت 

 پیؾ تیٌی  سٍؽ تلفیق با وقطٍ َای ًَاضىاسی بررسی  با ( 93 تیش)پیؾ تیٌی فصلی پظٍّـکذُ اقلین ؿٌاػی کـَس  بر اساس گسارش
 تیـتش دس   1393 هشداد تا هْش اصتاسؽ  هیضاى   ،  ، اًگلیغ ٍ اسٍپا هشاکض اقلیوی طاپي اص  پیؾ تیٌی فصلی   ّای دیٌاهیکی هذل

 لشػتاىایالم ، کشهاًـاُ ،کشدػتاى ، اػتاى ّای  در لیکه پیص بیىی می ضًد (دسصذ  110تا  90)  تلٌذهذت هیاًگیي دسحذ کـَس ًَاحی
 120تا  110) تیـتش اص هیاًگیي تلٌذهذت  تاسؽ هیضاى  ؿشقیٍآرستایجاى ّای غشتی ٍ ٍ تخؾ ّایی اص اػتاى ّای خَصػتاى ، ّوذاى ،، 

  کوتش اص هیاًگیي تلٌذ هذت هیاًگیي تاسؽ  تخؾ ّایی اص اػتاى ّای ػیؼتاى ٍ تلَچؼتاى ، جٌَب کشهاى ٍ ّشهضگاىدر  ي   (دسصذ 
 (  cri.ac.ir: ػایت پظٍّـکذُ اقلین ؿٌاػی کـَس : مىبع )  .پیص بیىی می ضًد (دسصذ  90تا  80) 

 پیؾ تیٌی ٍضعیت دها 

  دس اغلة هٌاطق کـَسهیاًگیي دها  1393 هشداد تا هْش دٍسُ دسوقطٍ َای مىدرج در گسارش فًق   بر اساس دهای َّای کـَسهیاًگیي 
اص اػتاى ّای صًجاى ،  دس تخؾ ّاییکن ٍ تیؾ هیاًگیي دها لیکي  .بًد خًاَد د هذتىدسجِ ػلؼیَع تیـتش اص هیاًگیي تل 5/1تا  5/0

( ػاًتیگشاد ) دسجِ ػلؼیَع  5/1 تیؾ اص یافضایؾ دهاتا  هشکضی ، اصفْاى ، فاسع ، ّشهضگاى ٍ ػیؼتاى ٍ تلَچؼتاىّوذاى ، 
 (  cri.ac.ir: ػایت پظٍّـکذُ اقلین ؿٌاػی کـَس : مىبع )  .پیص بیىی می ضًد تلٌذ هذت هیاًگیي تیـتش اص

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

 :پیَػت ّا 

  َمچىیه  93 تیش تا پایاىٍ ًقـِ ّای تغییشات دهای کـَس ٍ ًوَداس ّای هقایؼِ ای آى ، ٍ کـَس  اػتاى ّااطالعات تاسؽ جديل کامل 
ّشیَس اٍل هْش ّشػال تا پایاى ؽاز     ػال صساعی:   تَضیح  )    . است  پیَػت  تاسؽ ٍ دهای کـَس پیؾ تیٌی فصلی   ًقـِ ّای

 (. باضد  می  ػال تعذ

wrm.ir
wrm.ir
cri.ac.ir
cri.ac.ir
cri.ac.ir
cri.ac.ir


 

 



 

 



 

 ًؼثت تِ هیاًگیي دهای تلٌذهذت(  1393)   تیش هیاًگیي دهایاختالف 

 



 

 (  1392) ػال گزؿتِ  تیش هیاًگیي دهایًؼثت تِ (  1393)  تیشهیاًگیي دهای  اختالف

 

 





 


