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 همذهِ 

 
    ذهٞل كؼْ ٝ اٛلؼبالت ٝ پسيسٟ ١بي ًطٟ رٞ ١ٞاقٜبؾي ٝ ػٕٔٞ رٞ قبذ٠ اي اظ ػٖٔ كيعيي اؾت ٝ زض     

يبثس ثحج ٗي ًٜس. ٗي ازا٠ٗ زضيب قطٝع ٝ تب اضتلبع حسٝز ١عاض ًئٞٗتطي اظ آٙ  ) ٛيٞاض ( ٠ً اظ ؾغح

ي، ١ٞاقٜبؾي زضيبي، ١بي ٗرتٔق ترههي قبْٗ ١ٞاقٜبؾي زيٜبٗيٌي١ٞاقٜبؾي ذٞز زاضاي ضقت٠

١ٞاقٜبؾي ٝ آة قٜبؾي ،١ٞاقٜبؾي ٝ ، ١ٞاقٜبؾي ٗب١ٞاضٟ اي ، ١ٞاقٜبؾي ١ٞاٛٞضزي، ١ٞاقٜبؾي ربزٟ اي

 ثبقس.ٝ اهٔيٖ قٜبؾي ٗي ًكبٝضظي ٞاقٜبؾيآٓٞزُي ،١

٠ً ٝظيل٠ آٙ ت٢ي٠ آٗبض ٝ اعالػبت ٝ اضائ٠ ذسٗبت ث٠  ثٞزٟؾبظٗبٙ ١ٞاقٜبؾي ًكٞض يي ٢ٛبز حبً٘يتي 

ٗي ١ب ٝ ٗطاًع ػٔ٘ي ٝ تحويوبتي ١بي ذهٞني ٝ تؼبٝٛي، زاٛكِبٟثرف ، ػب٠ٗ ٗطزٕ،حويوي ٝ حوٞهيًبضثطاٙ 

ٗوبالت ٝ پػ١ٝف ١ب ٝ تحويوبت ٗطتجظ ثب ػٖٔ ١ٞاقٜبؾي  ثب ٗطاًع ػٔ٘ي  ١ٌ٘بضي زض اضائ٠ ١٘چٜيٚٝ  ثبقس 

 ضا زاضز .ٗرتٔق 

١بي اهتهبزي ٝ ارت٘بػي ثيف اظ پيف ٗٞضز تٞر٠ ١ب ٝ اعالػبت ١ٞاقٜبؾي زض ثرفاٗطٝظٟ ًبضثطز زازٟ      

كٜي  ١بي ػٔ٘ي ٝيعيثطٛب٠ٗ ض ٜٗبؾجي زض ٛف ١ٞاقٜبؾي ث٠ ػٜٞاٙ ثؿتط از ٗؿئٞٓيٚ ٝ آحبز ربٗؼ٠ ٗي ثبقس.

 ،ث٢ساقت ػ٘ٞٗي، ًكبٝضظي ،نٜؼت تٞضيؿٖ ي ٛظيط،ي١بظٗي٠ٜ ايٚ ػٖٔ زض  ًبضثطز ضطٝضت يبكت٠ اؾت ٝ

 ًب١ف آحبض ،ضا١ساضي، ؾبظيضاٟ ،يي١ٞا اي زضيبئي ٝتطاثطي ربزٟ ،تٞؾؼ٠ پبيساض ،ق٢طؾبظي ، ١بي ٛٞاٛطغي

ؾبظٗبٙ . ثط انحبة ػٖٔ ٝ ٗؼطكت پٞقيسٟ  ٛ٘ي ثبقس ٠ً ثبقسٗي ٗك٢ٞز ٝ  ًبٗالً ضٝقٚ ٝ... ثاليبي عجيؼي

ا١ساف ثٜيبزي  يٌي اظ ٝ ٗي ز١س ٝ كؼبٓيت ٗؿت٘ط اٛزبٕ زازٟ  ١ٞاقٜبؾي زض ضاؾتبي تبٗيٚ ٛيبظ١بي آٗبضي

ًبضقٜبؾبٙ . زازٟ اؾت ؾغح ًكٞض هطاض زض  اعالػبت ١ٞاقٜبؾي ٝ ً٘ي زازٟ ١ب ٝ  ضا اضتوبء ؾغح ًيلي ذٞز

ضٝظي ٝ ؾبػت ث٠ ؾبػت اعالػبت رٞي ضا هطائت، حجت عٞض قجب٠ٛ وط زض ايٚ ازاضات ث٠ٗؿت١ٞاقٜبؾي  پطتالـ

ثب تزعي٠ تحٔيْ ٝ ر٘غ ثٜسي ايٚ كهٜٔب٠ٗ  . يٌي اظ ٛتبيذ آٙ كهْ ٛب٠ٗ حبضط اؾت .ٝ ُعاضـ ٗي ٛ٘بيٜس

 بضٟ ثب اعالػبت تٞؾظ ًبضقٜبؾبٙ ازاضٟ تحويوبت ١ٞاقٜبؾي ًبضثطزي اؾتبٙ ت٢ي٠ ُطزيسٟ اظ ايٚ ق٘ ١٘يٚ
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اؾتؼبٛت اظ آغبف ا٢ٓي ؾؼي ثط آٙ زاضيٖ ثب ايزبز تـييطات زض ٗحتٞي، ً٘يت ٝ ًيليت  اعالػبت ٗتٜٞػي ضا 

  .زض زؾتطؼ ًبضثطاٙ ٝ ذٞاٜٛسُبٙ ٗحتطٕ  هطاض ز١يٖ

 

 فصَل هختلفی وِ دس ایي فصلٌبهِ  گٌجبًذُ ؿذُ ؿبهل

 

ٗبٜٛس ثبضـ، زٗاب، ضعٞثات،    ظضاػي كهْ ؾبّ ؾي ثطضؾي ؾيٜٞپتيٌي ٝ آٗبضي پبضاٗتط١بي ١ٞاقٜب :فصل اٍل

      ..ؾبػت آكتبثي، تجريط، ٝ 

 ٝضؼيت ذكٌؿبٓي ًكٞض ٝ اؾتبٙ   :فصل دٍم

    ١ٞاقٜبؾي ٝ تحٔيْ زازٟ ١بي  ايؿتِبٟ ١بي ١ٞاقٜبؾي ًكبٝضظيٗوبالت    :فصل ػَم

 ٗبٟ ُصقت٠  ١3ٞاقٜبؾي اؾتبٙ زض  ذجط١بي ٢ٖٗ :چْبسمفصل 

 ثيٜي كهٔي ثبضـ ٝ زٗب ًكٞض  ٛوك٠ پيف :پٌجن فصل
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  ػخي هذیشول:

 

اظ ثرف ١اب اػاٖ اظ    يبضيضٝظٗطٟ ٗطزٕ زض ثؿ يثط ظٛسُ يطيٛوف اٌٛبضٛبپص يٝ اعالػبت ١ٞاقٜبؾ يٜيث فيٗطٝظٟ پا

 يياؾتطاتػ ياظ اضُب٢ٛب يٌي ،يٝ ... زاضز ٝ زض ٝاهغ ١ٞاقٜبؾ ياهتهبز، ُطزقِط ،ييؿصا تيٝ اٜٗ يٝضظًكب ،يتطاثط

اؾتبٙ ٗاب   ػٟيًكٞض ٝ ث٠ ٝ ٠ٌٜياؾت ٝ ثب تٞر٠ ث٠ ا ٕٝ ٗطز ٚيٗؿئٞٓ يچطاؽ ضا١ٜ٘ب ثطا ييًكٞض ثٞزٟ ٠ً زض حٌٖ 

 سٟيپٞق يثط ًؿ يٝ ١ٖ زض ؾغح ٗٔ يس ٗحٔهطاض زاضز، ذسٗبت آٙ ١ٖ زض ثؼ ييزض ٗؼطو اٛٞاع ٗربعطات آة ٝ ١ٞا

 لاب يا ييٗؿئٞالٙ ٛوف ثؿاعا  يطيُ ٖيٝ ته٘ يؾبظ ٖياؾت ٠ً زض ته٘ يزازٟ ١ب ٝ اعالػبت ١ٞاقٜبؾ ٚيٝ ا ؿتيٛ

 ي ثا٠ تٞؾاؼ٠   ٌطزيثب ضٝ ياؾت ػٔ٘ يا ٠ي، ٠ً ٛكط"يؿطث زبٙياؾتبٙ آشضثب ي١ٞاقٜبؾ"كهٜٔب٠ٗ  ٚياًٜس. ثٜبثط يٗ

 ي١ط كهْ ٜٗتكاط ٗا   بٙيزض پب يٝ پػ١ٝك يػٔ٘ يٗؿبئْ آٗبض يٝ ًكٞض، ثب قلبف ؾبظزض اؾتبٙ  يزاٛف ١ٞاقٜبؾ

 يؾابظٗبٙ  ١ٞاقٜبؾا   بٓتٝ ضؾا  WMO ٗغبٓت ثب قؼبض نيُطزز ٝ ث٠ ضٝاّ ١ط ؾب٠ٓ، حساًخط تالـ ذٞز ضا ثط تغج

 .زاضز يًكٞض ٗؼغٞف ٗ

ًا٠ زض ثغاٚ آٙ،    يًطز. قؼبض ٖيقسٟ، حطًت ذٞا١ ٚيي( تؼ2018) يؾبّ ربض ي٠ً ثطا ي١٘ؿٞ ثب قؼبض عيٛ اٗؿبّ

ذبعط ٛكابٙ   ِطيضا ثبض ز يٗرتٔق ػٕٔٞ ١ٞاقٜبؾ ي١ب فيٛٞظ٢ٞض زض ُطا بيكطاٗٞـ قسٟ ٝ  ي١ب رٜج٠ يثطذ تيا١٘

 .سآٙ ثب ثحج ٝ تجبزّ ٛظط كطا١ٖ ذٞا١سق طاٗٞٙيپ ير٢بٛ يًطزٟ ٝ ار٘بػ

اؾات. ثاب    "١ٞقاٜ٘س  ٖياهٔا  ٌاطز يٝٝ ض ي١ٞاقٜبؾا  ي١ب سٟيزض ٗوبثْ پس يآٗبزُ"اٗؿبّ  سٟيقؼبض ثطُع ثطُطزاٙ

رٞ  تط نيثكط ث٠ قٜبذت ١ط چ٠ زه ،ي٘ياهٔ ي١ب سٟيپس يُٞاض ٝ زازٟ يثطزاض ؾٜزف، زازٟ ٚيٛٞ ي١ب يُؿتطـ كٜبٝض

ذطزؾبّ ٝ  يثكط چٞٙ علٔ ي١ب تيٝ كؼبٓ يؼيعج ي١ب ثٕٞ ؿتيٝرٞز، ١٘چٜبٙ ظ ٚياؾت. ثب ا بكت٠يزؾت  طاٗٞٛفيپ

ٗٞراٞز ٝ   ٖيثب اهٔا  يٝ ؾبظُبض ي١ؿتٜس. ًؿت آٗبزُ يرٞ ي١ب يربعطات ٝ زُطُٞٛزض ٗٞار٠ ثب اٛٞاع ٗ طيپص تيآؾ

كٜبٝضا٠ٛ ذٞز ضا ث٠ ًابض   ي١ب تيهبثٔ سيثٞزٟ ٝ ثكط ثب ؼتيزض ًٜف ثب عج يؾبظ ١ٞقٜ٘س يٗؿتٔعٕ ٛٞػ ط،ييزض حبّ تـ

 ياؾابؼ راب   ٚيا ط اًؿت ًٜس. ث يٝ ًبضثطز نيقٜبذت ٗؿت٘ط، زه طاٗٞٛفيػٞاْٗ پ طيذبى ٝ ؾب ٖ،يتب اظ اهٔ طزيُ

١اب   ٝ اٛتوبّ زازٟ ي١ٞاقٜبؾ ي١ب يثطزاض ١ٞقٜ٘س زازٟ ي١ب يكٜبٝض غياؾت ٠ً زض ًٜبض ُؿتطـ ؾط يذطؾٜس يثؿ

ٙ يشضثباؾاتبٙ آ  يتٞاٙ ُلات ١ٞاقٜبؾا   يزض ؾغح ر٢بٙ، ثزطات ٗ ييث٠ نٞضت ٗؿت٘ط ث٠ ًبضثطاٙ ٢ٛب  يؿطثا  زاب

ًابضثطز   ذي١اب ٝ ٛتاب   ب٠ٗ ثاٞزٟ تاب ثاب اٛتكابض زؾاتبٝضز     كهٜٔ ٚيٝ ٛكط اعالػبت ٝ آٗبض زض ا بضيزض زضد اذ كِبٕيپ

حبنْ قاسٟ   بيٝرٞز زاقت٠ ٝ  ٠ٜيظٗ ٚي٠ً زض ا يي١ب تياؾتبٙ؛ ٝ عطح چبٓك٢ب ٝ ٗٞكو ٚي١ٞقٜ٘س زض ا ي١ب ٌطزيضٝ

٠ً   يزاٛك تيطيٗس ٝ تيطياؾت ثب اؾتوطاض زاٛف ٗس سي. حبّ اٗسز١ يذٞز رب ياؾت ضا ثغٞض ًبْٗ زض كهٜٔب٠ٗ ١ب

ثتاٞاٙ اظ   ،يي١اب  ؿتٖيؾ ٚيٗحؿٞة قسٟ ٝ ثب اؾتوطاض چٜ كطٝيپ ي٢ٖٗ ٝ اضظقٜ٘س ؾبظٗبٙ ١ب يٌطز١بيٝاظ ض يٌي

 .ًطز يطيؾبظٗبٙ رُٔٞ يٝ ترهه يكٌط ي١ب ييذطٝد ٝ ظائْ قسٙ زاضا
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 تبسیخچِ 

 

ٗغبٓؼ٠ ٝ ثطضؾي رٞ ١٘يك٠ ٗٞضز ٛظط زاٛكٜ٘ساٙ ايطاٛي ثٞزٟ اؾت. اظ ايٚ ضٝ ذئي اظ زاٛكٜ٘ساٙ ٛزٕٞ زض احط  

ذٞز ثركي ضا ث٠ ٗؿبئْ رٞي اذتهبل زازٛس. ٗح٘س ثٚ ظًطيبي ضاظي، اثٚ ؾيٜب، حٌيٖ ػ٘ط ذيبٕ، اثٞضيحبٙ 

ٝٛي ٝ اٛٞضي قبػط ٗؼطٝف اظ قرهيت٢ب ٝ زاٛكٜ٘ساٙ ايطاٛي ثٞزٟ اٛس ٠ً پيطاٗٞٙ پسيسٟ ١بي رٞي ٗغبٓجي ضا زض ثيط

 آحبض ذٞز ث٠ يبزُبض ُصاقت٠ اٛس.

كؼبٓيت ١بي ٜٗظٖ ١ٞاقٜبؾي اٝٓيٚ ثبض ثب اٛساظٟ ُيطي ػٜبنط رٞي تٞؾظ ؾلبضترب٠ٛ ١بي اِٛٔيؽ ٝ ضٝؼ زض 

ض قطٝع قس ٠ً ايٚ اعالػبت نطكبً ث٠ ثبيِبٛي ًكٞض١بي ٗطثٞع٠ ٜٗتوْ قسٟ ٝ ت٢طاٙ ٝ ٜٗبعن ٛلت ذيع رٜٞة ًكٞ

زض  1298احت٘بالً زض ثطٛب٠ٗ ١بي تحويوبتي آ٢ٛب ٗٞضز اؾتلبزٟ ٝيػٟ هطاض ُطكت٠ اؾت. زضؼ ١ٞاقٜبؾي زض ؾبّ 

ٗحْ ثطٛب٠ٗ زضؾي ٗسضؾ٠ ثطظُطاٙ ٜٗظٞض قس ٠ً ايٚ زضؼ تٞؾظ ٗؼٔ٘بٙ كطاٛؿٞي تسضيؽ ٗي قس ٝ زض ١٘بٙ 

اٝٓيٚ ؾٌٞي ١ٞاقٜبؾي احساث قس ٠ً زض آٙ زٗبي ١ٞا ٝ ضعٞثت ٛؿجي ٝٗيعاٙ ثبضٛسُي اٛساظٟ ُيطي ٗي ُطزيس. 

ًبْٗ قس ٝ اًخط ػٜبنط رٞي ضا زيسٟ ثبٛي ٗي ًطز. ثتسضيذ زض احط ٛيبظ قسيس ثرك٢بي  1308ايٚ ؾٌٞ زض ؾبّ 

ٗرتٔق ًكٞض تبؾيؽ قس ٠ً ٗؿئٞٓيت آٙ ثب ًكبٝضظي ٝ آثيبضي، تؼسازي ايؿتِبٟ ٛيع ثط حؿت ضطٝضت زض ٛوبط 

 ثِٜبٟ ٗؿتوْ آثيبضي ٝاثؿت٠ ث٠ ٝظاضت ًكبٝضظي ٝهت ثٞز.

يٚ ثطاي ؾالٗت پطٝاظ ١ٞاپي٘ب١بي ذٞز يي ٝاحس ًٞچي ١ٞاقٜبؾي زايط وثؼس اظ رَٜ ر٢بٛي زٕٝ ٛيط١ٝبي ٗتل

بٟ ٗؿتوْ آثيبضي ٝظاضت ًكبٝضظي، ًطزٛس ٠ً ٛيبظ١بي ١ٞاقٜبؾي ١ٞاپي٘بيي آ٢ٛب ضا تبٗيٚ ٗي ًطز زض ايٚ ظٗبٙ ثِٜ

كبضؽ آتحهيْ ٝ زض ايؿتِبٟ  1327اهسإ ث٠ تطثيت يي ُطٟٝ زيسٟ ثبٙ ١ٞاقٜبؼ ٛ٘ٞز ٠ً ايٚ زيسٟ ثبٛبٙ زض ؾبّ 

١بي ١ٞاقٜبؾي ٗكـّٞ ث٠ ًبض قسٛس. ١ٞاپي٘بيي ًكٞضي ٛيع ث٠ ػٔت ٛيبظ ث٠ اعالػبت رٞي زض كطٝزُبٟ ١بي انٔي 

بٟ ١بي ١ٞاقٜبؾي ًطز. زض احط ٛيبظ قسيس ثطٛب٠ٗ ضيعاٙ ث٠ آٗبض ٝ اعالػبت اهٔي٘ي اظ ًكٞض اهسإ ث٠ تبؾيؽ ايؿتِ

 ٛٞاحي ٗرتٔق ًكٞض ٝ ٛب١٘ب١ِٜي زض تبؾيؽ ايؿتِبٟ ١بي ١ٞاقٜبؾي ٠ً تٞؾظ ثرك٢بي ٗرتٔق اٛزبٕ ٗي قس، 
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٘ؿي ازاضٟ ًْ ق 1334ٗؿئٞالٙ ٝهت تبؾيؽ يي ٝاحس ١ٞاقٜبؾي ٗؿتوْ زض ًكٞض ضا ضطٝضي زاٛؿت٠ ٝ زض ؾبّ 

 ١ٞاقٜبؾي ًكٞض ٝاثؿت٠ ث٠ ٝظاضت ضاٟ تبؾيؽ قس. 

ايٚ ازاضٟ ًْ ثؼس١ب ث٠ نٞضت ؾبظٗبٛي ٗؿتوْ ظيط ٛظط ٝظاضت رَٜ هطاض ُطكت ٠ً ثؼس اظ اٛوالة اؾالٗي ٗزسزاً ثا٠  

 يت٘بٗي ايؿتِبٟ ١بي ١ٞاقٜبؾا  1334ٝظاضت ضاٟ ٝ تطاثطي پيٞؾت زض ١ِٜبٕ تكٌيْ ازاضٟ ًْ ١ٞاقٜبؾي زض ؾبّ 

ٝاُاصاض قاسٟ اظ ٛاٞع     ي١ب ؿتِبٟيازاضٟ ًْ ٝاُصاض قسٛس، ا ٚيقسٟ ثٞزٛس، ث٠ ا ؽيٗرتٔق تبؾ ي٠ً تٞؾظ ثرك٢ب

زازٛاس. زض ؾابّ    يٗطثٞط ثرٞز ضا اٛزبٕ ٗا  ي١ب يسثبٛيز ييثٞزٟ ٠ً ١ط  يٝ ثبضاٙ ؾٜز يقٜبؾ ٖياهٔ ي،يٜٞپتيؾ

 يؾبظٗبٙ ر٢ابٛ  ٚيا تيث٠ ػضٞ ير٢بٛ يؾػضٞ ؾبظٗبٙ ١ٞاقٜب ٚيٝ ؾٞٗ ٌهسيث٠ ػٜٞاٙ  طاٙيا ي١ٞاقٜبؾ 1338

ثاٞز ٝ ثا٠    يي٘بيٝ نٜؼت ١ٞاپ ييزض ذسٗت حْ٘ ٝ ٛوْ ١ٞا كتطيًكٞض هجْ اظ اٛوالة ث يزضآٗس. ؾبظٗبٙ ١ٞاقٜبؾ

اضتوبء  يؼٜيذٞز  يانٔ تيزض ًٜبض ٗبٗٞض يپؽ اظ اٛوالة اؾالٗ يقس ٝٓ يً٘تط تٞر٠ ٗ يًبضثطز يٗؿبئْ ١ٞاقٜبؾ

٘  يتا يٝ اٜٗ يزكبػ يث٠ ثرك٢ب ٗبتذسحْ٘ ٝ ٛوْ ًكٞض ٝ  يٜ٘يا ثحاطاٙ ٝ   تيطيٝ ٗاس  ئا يزض زٝضاٙ رٜاَ تح

 يٝ آثكٜبؾا  يًكابٝضظ  ي١ٞاقٜبؾا  ي١اب  تيا اظ ر٘ٔا٠ كؼبٓ  يذسٗت ضؾبٛ يػطن٠ ١ب ِطيزض ًكٞض ث٠ ز ؿييض

٢ِٛجبٙ ثاب ازؿابٕ ٝظاضت ضاٟ    يقٞضا سيٗزٔؽ ز١ٖ ٝتبئ يثب ضا 1390ذطزاز ؾبّ  31ؾبظٗبٙ زض  ٚيپطزاذت٠ اؾت. ا

اؾاتبٙ زض   ي١ٞاقٜبؾا  ؿتِبٟيا ٚيزض آٗس .اٝٓ يٛظط ٝظاضت ضاٟ ٝق٢طؾبظ طيظ يٝ ٝظاضت ٗؿٌٚ ٝق٢طؾبظ ياثطتطٝ

 يزض اٗط ١ٞاٛاٞضز  بظيٝٛ 1347كطٝزُبٟ  زض ؾبّ  زبزيا ْيزض پبؾبغ نٞٓت زض ق٢ط ٝ ؾپؽ ثسٓ 1327زض ؾبّ  ٠ياضٝٗ

ثب  تيتطت ٚيقس ث٢٘ ياكتتبح ٝ ضاٟ اٛساظ 1338ؾبّ  يزض ذٞ ي١ٞاقٜبؾ ؿتِبٟيا ٚي. زٝٗ سيث٠ كطٝزُبٟ ٜٗتوْ ُطز

ازاضٟ   18ًا٠ اًٜاٞٙ زض اؾاتبٙ     بكات يتٞؾاؼ٠    ياٛوالة اؾالٗ يطٝظيضقس ٝ تٞؾؼ٠ ضٝظ اكعٝٙ  ثرهٞل ثؼس اظ  پ

ٟ يا 4 ٚي. ػاالٟٝ ثاطا  ٜاس يٛ٘ب يٗ تيؾبػت٠ كؼبٓ 24اؾتبٙ  يق٢ط١ب ٠يزض ًٔ ي١ٞاقٜبؾ  80ٝ  ي٘ابتٞٓٞغ ئً ؿاتِب

 زض اؾتبٙ كؼبّ اؾت. يآٗبض يع زض پط ٛ٘ٞزٙ ذال١بيٛ يثبضاٙ ؾٜز ؿتِبٟيا
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 پیؾ گفتبس

 غشثیثبیجبىآرسهَلعیت جغشافیبیی اػتبى  

 

ثبيزابٙ ٝ اظ  آشضقطهي ث٠ ر٢٘اٞضي  ؿطثي ًكٞض هطاض زاضز ٝ اظ ق٘بّ ٝ ق٘بّؿطثي زض ق٘بّثبيزبٙآشضاؾتبٙ 

ٙ آشض١ابي  ظ قطم ث٠ اؾتبٙؿطة ث٠ ًكٞض١بي تطًي٠ ٝ ػطام، اظ رٜٞة ث٠ اؾتبٙ ًطزؾتبٙ ٝ ا قاطهي ٝ  ثبيزاب

ًئٞٗتط اؾت. اياٚ اؾاتبٙ    967ظٛزبٙ ٗحسٝز اؾت. عّٞ ٗطظ١بي آثي ٝ ذبًي اؾتبٙ ثب ًكٞض١بي ١٘ؿبي٠ 

 23زضرا٠ ٝ   47زهيوا٠ تاب    3زضر٠ ٝ 44زهيو٠ ػطو ق٘بٓي ٝ  46زضر٠ ٝ  39زهيو٠ تب  58زضر٠ ٝ  35ثيٚ 

ٚ ٝ ؿطثي تطيٚ ٛوغ٠ ًكٞض ق٢ط ٗبًٞؾت ٠ً  زض اياٚ اؾاتبٙ   زهيو٠ عّٞ قطهي هطاض ُطكت٠ اؾت. ق٘بٓي تطي

 هطاض زاضز.

زضنس ٗؿبحت ًاْ   65/2ثبقس ٠ً ثطاثط ثب ًئٞٗتط ٗطثغ ٗي 43660ٗؿبحت اؾتبٙ ثب احتؿبة زضيبچ٠ اضٝٗي٠ 

 ًكٞض اؾت.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 رـطاكيبيي ٜٗغو٠ت : ٗٞهؼي 1قٌْ

 

 



              

 
 اداره کل هواشناسی آذربایجان غربی

 

 

 

 ػیوبی اللیوی اػتبى

 
 ي ١ط ٜٗغو٠  ٝاثؿت٠ ث٠ زٝ ػبْٗ ظيط اؾت :ثغٞض ًٔي ؾي٘بي اهٔي٘

 

قبْٗ اضتلبع، ػطو رـطاكيبئي، ٜٗبثغ ضعٞثتي، پٞقف ُيب١ي، رِْٜ ٝ.. ٠ً حبثت ثٞزٟ ٝ : الف( عَاهل اللیوی

 ثب ٗطٝض ظٗبٙ تـييط ٛبپصيطٛس.  

تاٞاٙ  يبثاس. ٗاي  قبْٗ ثبضـ، زٗب، ثبز ٝ... ٠ً ٗتـيط ثٞزٟ ٝ ثب تـييط ٌٗبٙ ٝ ظٗبٙ تـييط ٗي: ة( عٌبصش اللیوی

 ثبقٜس.ُلت ػٜبنط اهٔي٘ي تحت تبحيط ػٞاْٗ اهٔي٘ي ٗي

ًٟٞ اؾت ٠ً ث٠ قٞز زاضاي زٝ ضقت٠اضتلبػبت آتكلكبٛي آضاضات يب ًٟٞ ٛٞح ٠ً ث٠ تطًي آؿطي زاؽ ٛبٗيسٟ ٗي  

ّ   يبثس ٝ ذظ آطاؼ آ٢ٛب حٞض٠ آثطيع ايطاٙ ٝ تطًي٠ ضا تكاٌيْ ٗاي  عطف ايطاٙ اٗتساز ٗي  ز١اس ؾٔؿا٠ٔ رجاب

قطهي اٗتاساز  ؿطثي ثهٞضت يي ضقت٠ ٗ٘تس ٝ ٗطتلغ ٗبٜٛس زيٞاضي زض ر٢ت ق٘بّ، رٜٞة ٝ رٜٞةثبيزبٙآشض

ظا اظ حٞض٠ اهيبٛٞؼ اعٔؽ ٝ ٗسيتطا٠ٛ ث٠ زضٝٙ كالت اياطاٙ  ١بي ١ٞاي ثبضاٙزاقت٠ ٝ تب حسٝزي ٗبٛغ ٛلٞش تٞزٟ

ٗخبث٠ ٜٗجغ ؾطقابضي، ٛاعٝالت راٞي ضا    ٠ ثاٗب اظ ؾٞي زيِط ايٚ اضتلبػبت  .ُطززٝيػٟ ث٠ زضٝٙ اؾتبٙ ٗيٝ ث٠

١ابي ظيابز ُطزياسٟ ٝ ثا٠ زٓياْ      ثهٞضت ثطف زض ذٞز شذيطٟ ٛ٘ٞزٟ ٝ ٗٞرت پيسايف ضٝز١بي پط آة ٝ تبالة

ٗحهٞض ثٞزٙ ايٚ اؾتبٙ زض زيٞاضٟ ٗصًٞض اؾت ٠ً زضيبچ٠ اضٝٗي٠ يٌاي اظ قاف حاٞظٟ آثطياع ٢ٗاٖ ًكاٞض       

 قٞز.ٗحؿٞة ٗي

١ب، ٝظـ ثبز١ب ٝ تبحيطپصيطي اظ ٜٗبثغ هطاض ُطكتٚ ٝ ُؿتطـ ١ًٞؿتبٙزض حويوت اضتلبع اؾتبٙ، ر٢ت  

ث٠ ٓحبػ  تيپ ٝ ٛٞع اهٔي٘ي اُط چ٠  ثبقس. ضعٞثتي زاضاي ٛوف اؾبؾي زض ٝضؼيت آة ١ٞائي اؾتبٙ ٗي

ثبيزبٛـطثي زاضاي تٜٞع ٝ ١ٞايي ٝ ضيع اهٔي٢٘بي ٗرتٔق اؾت ٝثب ػٜبيت ث٠ ٗيبِٛيٚ آشضٗيتٞاٙ ًلت اؾتبٙ 

% 70ٝ ٛيع    2822.8ؾبػبت آكتبثي % 57، ضعٞثت ٛؿجي  11.9ٗئي٘تط ، زٗبي ٗتٞؾظ    373.3ـ  ًٔي ثبض

 ٗؿبحت آٙ زاضاي اهٔي٘ي  توطيجب ٛي٠٘ ذكي تب ٛي٠٘ ٗطعٞة ثب ظٗؿتب٢ٛبي ؾطز ٗيجبقس،  اٗب ثب ً٘تطيٚ 
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تط زض ق٢طؾتبٙ ؾطزقت ٗئي٘  1207 ٔ٘بؼ ٝ ثيكتطيٚ ثبضـ ث٠ ٗوساض زض ق٢طؾتبٙ ؾ 84.1ثبضق٢ب ث٠ ٗوساض 

 27ؾبٛتيِطاز ظيط نلط زض ق٢طؾتب٢ٛبي  چبٓسضاٙ زض ق٘بّ اؾتبٙ ٝ تٌبة زض رٜٞة    30ٝ حساهْ زٗب ثب 

  ٗيتٞاٙ ُلت   ،زضر٠ ثبالي نلط  ُطٗتطيٚ  44ؾبٛتيِطاز ظيط نلط  ٝ ٗبُعٖٗ زٗب  ١ب زض ق٢طؾتبٙ پٔسقت  ثب   

 ثؿيبض ؾطز ضهٖ ذٞضزٟ اؾت.ثرك٢بيي اظ آٙ ذكي تب ٗطعٞة ثب ظٗؿتبٙ ١بي 
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 تجضیِ تحلیل ػیٌَپتیىی ٍ آهبسی پبساهتشّبی جَی  اػتبى

 96 هؼتبىفصل ص 

 ٍ همبیؼِ ثب دٍسُ ّبی هـبثِ

 َداسّبًمـِ ّب ٍ ًو
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صهؼتبىگَّبی جَی غبلت حبون ثش اػتبى دس ػِ هبِّ ال  

 
ثطاؾبؼ ذطٝري ٗس٢ٓبي ثٜٔس ٗست اهٔي٘ي ٗيعاٙ ثبضٛسُي اؾتبٙ عي ؾ٠ ٗب٠١ ظٗؿتبٙ ٛؿجت ث٠ ثٜٔس ٗست 

ثيكتط اظ ٛطٗبّ پيف ثيٜي قسٟ ثٞز ٛيع ٗست ٗكبث٠ ً٘تط اظ ٛطٗبّ پيف ٝ ١٘چٜيٚ ٗيبِٛيٚ زٗبي ١ٞا عي ايٚ 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ٝ ٗتـيط زٗب: ٛوك٠ ١بي ٗرتٔق ١ٞاقٜبؾي  2قٌْ 

 

ثط عجن آٗبض زضيبكتي اظ ايؿتِب٢١بي ١ٞاقٜبؾي عي زي ٗبٟ ٗيبِٛيٚ زٗبي ١ٞاي اؾتبٙ ٝ ٜٗغو٠ ٗغبثن ثب 

يعاٙ ثبضٛسُي اؾتبٙ ٛيع عي ايٚ ٗست پيف ثيٜي اهٔي٘ي اٛزبٕ قسٟ ثيكتط اظ ٛطٗبّ ُعاضـ قسٟ ٝ ١٘چٜيٚ ٗ

 ً٘تط اظ ٛطٗبّ ُعاضـ قسٟ اؾت.
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ثطذي ضٝظ١بي ظٗؿتبٙ قب١س اٛجبقت آاليٜسٟ ١بي رٞ ٝ ًب١ف  ث٠ ؾجت پبيساضي رٞي ٝ ٝاضِٝٛي زٗبيي زض 

 ؾ٠ ٗبٟ نبزض قسٟ اؾت ًيليت ١ٞا ثٞيػٟ زض ٜٗبعن پطر٘ؼيت اؾتبٙ ثٞزيٖ ٝ اعالػي٠ ١بي رٞي زض ايٚ 

 
 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ٝضؼيت ًيليت ١ٞاي اضٝٗي٠:  3قٌْ   

 

 

 



              

 
 اداره کل هواشناسی آذربایجان غربی

 

 

 

 

اذغبضي٠ رٞي نبزض قسٟ اؾت اٝٓيٚ ؾبٗب٠ٛ ثبضقي زض ٛرؿتيٚ  5اعالػي٠ ٝ  16عي كهْ ظٗؿتبٙ حسٝز 

ضٝظ١بي ظٗؿتبٙ رٞ اؾتبٙ ضا تحت تبحيط هطاض زازٟ ٝ ثبضـ ١بيي ضا زض اؾتبٙ ثط ربي ُصاقت، ايٚ ؾبٗب٠ٛ ثب 

بّ اٗٞاري ٛبپبيساض ثكٌْ ٗتٜبٝة زض اؾتبٙ ؾجت ثبضـ ػ٘ستب ثبضاٙ قس ٝ ثيكتطيٚ ٜٗكب ٗسيتطا٠ٛ اي ثب اضؾ

ٗئي٘تط ُعاضـ قس 20ثبضـ عي ايٚ ٗست اظ چبٓسضاٙ ثب ثبضقي حسٝز   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : ٛوك٠ ١بي ؾبٗب٠ٛ رٞي كؼبّ زض اؾتبٙ 4قٌْ 
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96 صهؼتبىخش آتب دی هیضاى ثبسؽ ػبل صساعی اػتبى اص اٍل   

 ٍ همبیؼِ ثب ػبل لجل ٍ دٍسُ ثلٌذ هذت هـبثِ 96 صهؼتبى)هیلیوتش ( جذٍل ثبسؽ

 ثبسؽالف (
 

 ًبم ایؼتگبُ

 ثبسؽ صساعی )فصلی(

 ًشهبل گزؿتِ  جبسی

 182.8 136.6 164.2 اضٝٗي٠

 153.3 92.3 158.2 ٢ًطيع

 292.4 279.2 279.8 اقٜٞي٠

 117.5 158.2 145.6 ٗبًٞ

 122.8 138 118.1 پٔسقت

 124.3 93.7 148.1 ذٞي 

 140.6 161.1 151.8 چبٓسضاٙ 

 128.1 133 147.1 چبيپبضٟ

 107.2 64.6 138.7 ؾٔ٘بؼ

 272.1 167.5 239.3 ٢ٗبثبز 

 480.3 369.5 450.4 پيطاٛك٢ط

 179.9 122.4 200.4 ٗيبٛسٝآة

 216.8 154.8 195.4 ٛوسٟ

 247.5 235.9 238.8 ثًٞبٙ 

 631.3 483.7 605.3 ؾطزقت

 187.9 171.4 189.5 تٌبة

 201.6 186.9 244.4 قب١يٜسغ

 224.4 ٗتٞؾظ
185.2 

222.7 

 
 ٝ ٗوبيؿ٠ ثب ؾبّ هجْ ٝ زٝضٟ ثٜٔس ٗست ٗكبث٠  96 ظٗؿتبٙرسّٝ ثبضـ)ٗئي٘تط ( :  1رسّٝ 

 

 



              

 
 اداره کل هواشناسی آذربایجان غربی

 

 تحلیل ثبسؽ :

 
ٝ ٗتاط  ٗئاي   222.7ٗئي ٗتط ثٞزٟ ٠ً ٛؿجت ث٠ آٗبض زضاظ ٗاست   224.4اؾتبٙ ٗتٞؾظ  ثبضٛسُي  ظٗؿتبٙزض 

ٗئي٘تاط ٝ   39.2ٛؿجت ث٠ ؾابّ هجاْ   ايٚ اذتالف  .ُعاضـ قسٟ ثٞز ٗئي ٗتط   185.2ؾبّ ُصقت٠ ث٠ تطتيت

 ٛكبٙ ٗي ز١س.ثيكتط  ٗئي٘تط 1.7ٛؿجت ث٠ زضاظ ٗست 

 

 96 ظٗؿتبٙذغٞط ١٘جبضـ كهْ : ٛوك٠  3قٌْ 



              

 
 اداره کل هواشناسی آذربایجان غربی

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 ياؾتبٙ آشضثبيزبٙ ؿطث 96 ظٗؿتبٙثبضٛسُي كهْ :   1ٛ٘ٞزاض ق٘بضٟ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



              

 
 اداره کل هواشناسی آذربایجان غربی

 

 

 دهبة(

 
 96اؾتبٙ زض ؾبّ  ظٗؿتبٙ: رسّٝ زٗبي  2سّٝ ر

 

  تحلیل هتَػظ دهب

ٝ زضاظ ٗست  (-2.2)زضر٠ ؾٔؿيٞؼ  ٠ً ٛؿجت ث٠ ؾبّ ُصقت٠   5.0ٗتٞؾظ زٗبي اؾتبٙ 96 ظٗؿتبٙزض كهْ 

 اكعايف زٗب ٛكبٙ ٗي ز١سزضر٠ ؾئؿيٞؼ  3.9ٝ 6.8ث٠ تطتيت  (1.1)

 

 ًبم ایؼتگبُ
 96 صهؼتبى دهبی فصل

 ًشهبل گزؿتِ  جبسی

 0.3 2- 4.5 اضٝٗي٠

 1.4 1.4- 4.7 ٢ًطيع

 1.6 2- 5.1 اقٜٞي٠

 1.1- 5.2- 4.6 ٗبًٞ

 1.9 5- 5.9 پٔسقت

 1.1 4.1- 5.7 ذٞي 

 2.6- 5.7- 1.1 چبٓسضاٙ 

 1.1 4.7- 5.9 چبيپبضٟ

 0.4 3.2- 3.8 ؾٔ٘بؼ

 2.3 0.8- 6.2 ز ٢ٗبثب

 1.2 1.2- 5.6 پيطاٛك٢ط

 2.7 0 6.3 ٗيبٛسٝآة

 2.3 0.9- 5.1 ٛوسٟ

 2.3 1.2- 5.9 ثًٞبٙ 

 2.3 1.2 5.9 ؾطزقت

 1.2- 1.3- 3.4 تٌبة

 3 0.1- 5.2 قب١يٜسغ

 1.1 2.2- 5.0 ٗتٞؾظ



              

 
 اداره کل هواشناسی آذربایجان غربی

 

 

 
 96 ظٗؿتبٙذغٞط ١ٖ زٗب كهْ : ٛوك٠  4قٌْ 

 

 

 



              

 
 اداره کل هواشناسی آذربایجان غربی

 

 
 

 
 اؾتبٙ آشضثبيزبٙ ؿطثي 96 ظٗؿتبٙٗوبيؿ٠ زٗبي كهْ :   2ٛ٘ٞزاض ق٘بضٟ 

 

 
 
 

 اؾتبٙ آشضثبيزبٙ ؿطثي 96 ظٗؿتبٙكهْ حساهْ ٗغٔن زٗب ٗوبيؿ٠ :  3ٞزاض ق٘بضٟ ٛ٘
 

 



              

 
 اداره کل هواشناسی آذربایجان غربی

 

 تحلیل هتَػظ حذالل  دهب ی هغلك   
 

ثٞزٟ ٠ً اظ ٗتٞؾظ  ؾبّ زضر٠ ؾٔؿيٞؼ  -4.8ؾبٓزبضي ٗتٞؾظ زٗبي ٗغٔن حساهْ  ظٗؿتبٙزض كهْ 

 .ي ز١سزضر٠ ؾٔؿيٞؼ اكعايف زٗب ٛكبٙ ٗ 6.2ٝ 3.2صقت٠ ٝ زضاظ ٗست  ث٠ تطتيت ُ

 

 
 اؾتبٙ آشضثبيزبٙ ؿطثي 96 ظٗؿتبٙكهْ ٗغٔن زٗب  ًخطحساٗوبيؿ٠ :  4ٛ٘ٞزاض ق٘بضٟ 

 

 تحلیل هتَػظ حذاوثش  دهب ی هغلك   
 

ثاٞزٟ ًا٠ اظ ٗتٞؾاظ  ؾابّ      زضر٠ ؾٔؿيٞؼ 20.3 ؾبٓزبضي ٗتٞؾظ زٗبي ٗغٔن حساًخط   ظٗؿتبٙزض كهْ 

 .اكعايف زٗب ٛكبٙ ٗي ز١سزضر٠ ؾٔؿيٞؼ  3.0ٝ  5.3ُصقت٠ ٝ زضاظ ٗست  ث٠ تطتيت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



              

 
 اداره کل هواشناسی آذربایجان غربی

 

 ج( همبیؼِ هتَػظ سٍصّبی یخجٌذاى 

 
 

 اؾتبٙ آشضثبيزبٙ ؿطثي 96 ظٗؿتبٙكهْ ٗوبيؿ٠ ٗتٞؾظ ضٝظ١بي يد ثٜساٙ :  5ٛ٘ٞزاض ق٘بضٟ 

 

 

 حلیل هتَػظ تعذاد سٍصّبی یخجٌذاى   ت

 

 5ٓاصا    ثبالتط اظ نلط ثٞز ٟ ٗغٔن ٛؿجت ث٠ ؾبّ ُصقت٠ ٝ زضاظ ٗست حساهْ ٗوساض زٗبي  96 ظٗؿتبٙزض كهْ 

 ضٝظ ث٠ زضاظ ٗست تؼساز يرجٜساٙ ً٘تط ُعاضـ قسٟ اؾت . 2ضٝظ ٛؿجت ث٠ ؾبّ ُصقت٠ ٝ 

 



              

 
 اداره کل هواشناسی آذربایجان غربی

 

 

 همبیؼِ هجوَع ػبعبت آفتبثی  (د

 

 
 اؾتبٙ آشضثبيزبٙ ؿطثي 96 ظٗؿتبٙكهْ  ٗوبيؿ٠ ٗز٘ٞع ؾبػبت آكتبثي:  6ٛ٘ٞزاض ق٘بضٟ 

 

 

 همذاس ػبعبت آفتبثیتحلیل 

 

 62ٝ ٛطٗابّ   64ؾبػت ثٞزٟ ٠ً ٛؿجت ثا٠ ؾابّ ُصقات٠     1090ػسز ؾبػت آكتبثي  ٗز٘ٞع  ؿتبٙظٗزض كهْ 

 ؾبػت اكعايف ٛكبٙ ٗي ز١س 



              

 
 اداره کل هواشناسی آذربایجان غربی

 

 

  سعَثت ًؼجیهمبیؼِ (ط

 

 
 اؾتبٙ آشضثبيزبٙ ؿطثي 96 ظٗؿتبٙضعٞثت ٛؿجي كهْ ٗوبيؿ٠ :  7ٛ٘ٞزاض ق٘بضٟ 

 

 همبیؼِ سعَثت ًؼجیتحلیل 

% ثاٞز ًا٠ ٛؿاجت ثا٠ زضاظ ٗاست ٝ ؾابّ ُصقات٠ ثا٠ تطتيات           62ٗتٞؾظ ضعٞثت ٛؿجي  ظٗؿتبٙزض كهْ 

 ١س .س% ًب١ف ٛكبٙ ٗي5ٝ 2

 

 

 

 

 

 

 

 



              

 
 اداره کل هواشناسی آذربایجان غربی

 

 گلجبد(ی

 اسٍهیِ  صهؼتبىفصل  گلجبد

 

 ايؿتِبٟ اضٝٗي٠ 96 ظٗؿتبٙكهْ  ظٗؿتبٙتحٔيْ ُٔجبز كهْ :  8ٛ٘ٞزاض ق٘بضٟ 

 

 

 صهؼتبىتحلیل گلجبد فصل 

 ٘ت ؿطة ُعاضـ قسٟ اؾتاظ ؾ ظٗؿتبٙكطاٝاٛي ٝ قسيس تطيٚ ٝظـ ثبز زض كهْ 



              

 
 اداره کل هواشناسی آذربایجان غربی

 

 پیشاًـْشگلجبد 

 

 
 

 پيطاٛك٢طايؿتِبٟ   96 ظٗؿتبٙكهْ  ظٗؿتبٙتحٔيْ ُٔجبز كهْ :    9ٛ٘ٞزاض ق٘بضٟ

 
 

 صهؼتبىتحلیل گلجبد فصل 

 اظ ؾ٘ت ؿطة ٝ رٜٞة ؿطة ُعاضـ قسٟ اؾت ظٗؿتبٙٝظـ ثبز زض كهْ كطاٝاٛي ٝ قسيس تطيٚ 

 

 



              

 
 اداره کل هواشناسی آذربایجان غربی

 

 

 گلجبد ؿْش تىبة

 

   تٌبة ايؿتِبٟ 96 ظٗؿتبٙكهْ  ظٗؿتبٙحٔيْ ُٔجبز كهْ ت:    9 ٛ٘ٞزاض ق٘بضٟ
 

 

 

 صهؼتبىتحلیل گلجبد فصل 

 ُعاضـ قسٟ اؾت رٜٞة قطهيتب  رٜٞة اظ ظٗؿتبٙر٢ت ثبز ؿبٓت زض ق٢طؾتبٙ تٌبة زض كهْ 

 



              

 
 اداره کل هواشناسی آذربایجان غربی

 

 خَیگلجبد ؿْش 

 

 
 ذٞي ايؿتِبٟ 96 ظٗؿتبٙكهْ  ظٗؿتبٙتحٔيْ ُٔجبز كهْ :   10ٛ٘ٞزاض ق٘بضٟ 

 

 صهؼتبىل تحلیل گلجبد فص

 ثٞزٟ  اؾت قطم ٝ رٜٞة ؿطة  ظٗؿتبٙر٢ت ثبز ؿبٓت زض ق٢طؾتبٙ ذٞي زض كهْ 

 

 



              

 
 اداره کل هواشناسی آذربایجان غربی

 

 گلجبد  ػشدؿت 

 

 
 

 
 ؾطزقتايؿتِبٟ   96 ظٗؿتبٙكهْ  ظٗؿتبٙتحٔيْ ُٔجبز كهْ :  11ٛ٘ٞزاض ق٘بضٟ    

 

 صهؼتبىتحلیل گلجبد فصل 

 ؾتثٞزٟ ا ي رٜٞة ؿطث ظٗؿتبٙر٢ت ثبز ؿبٓت زض ق٢طؾتبٙ ؾطزقت زض كهْ 

 



              

 
 اداره کل هواشناسی آذربایجان غربی

 

    گلجبد ػلوبع  

 

 

 ؾٔ٘بؼايؿتِبٟ   96 ظٗؿتبٙكهْ  ظٗؿتبٙتحٔيْ ُٔجبز كهْ :  12ٛ٘ٞزاض ق٘بضٟ 

 

  صهؼتبىتحلیل گلجبد فصل 

 .ٝ ؿطة ُعاضـ قسٟ اؾت ، قطم  اظ ق٘بّ ظٗؿتبٙر٢ت ثبز ؿبٓت زض ق٢طؾتبٙ ؾٔ٘بؼ زض كهْ 

 

 



              

 
 اداره کل هواشناسی آذربایجان غربی

 

   هبوَ )ثبصسگبى (گلجبد ؿْش 

 

 

 

 ٗبًٞايؿتِبٟ   96 ظٗؿتبٙكهْ  ظٗؿتبْٙ ُٔجبز كهْ تحٔي:   13ٛ٘ٞزاض ق٘بضٟ 

 

 صهؼتبىتحلیل گلجبد فصل 

 

 ُعاضـ قسٟ اؾتؿطثي ٝ يب ق٘بٓي  ظٗؿتبٙر٢ت ثبز ؿبٓت زض ق٢طؾتبٙ ٗبًٞ زض كهْ 

 



              

 
 اداره کل هواشناسی آذربایجان غربی

 

     هْبثبدگلجبد 

 
   ٢ٗبثبز ايؿتِبٟ 96 ظٗؿتبٙكهْ  ظٗؿتبٙتحٔيْ ُٔجبز كهْ :  14ٛ٘ٞزاض ق٘بضٟ  

 

 هؼتبىصتحلیل گلجبد فصل 

 رٜٞة ؿطثي ُعاضـ قسٟ اؾت-رٜٞة ظٗؿتبٙر٢ت ثبز ؿبٓت زض ق٢طؾتبٙ ٢ٗبثبز زض كهْ 

 

 

 



              

 
 اداره کل هواشناسی آذربایجان غربی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ٍضعیت خـىؼبلی اػتبى ٍ وـَس
 



              

 
 اداره کل هواشناسی آذربایجان غربی

 

١بي ١ٞاقاٜبذتي ٝ راسايي ٛبپاصيط اظقاطايظ اهٔي٘اي زض ًكاٞض١بي ٝاهاغ زض         ذكٌؿبٓي يٌي اظ پسيسٟ  

طيٚ ثيبثابٙ ١ابي ر٢ابٙ حضاٞض زاضٛاس،      اي ٗبٜٛس ايطاٙ اؾت. زض ايٚ ٜٗبعن ٠ً ثيكات   رٜت حبضٟ ١بي ػطو

ذكٌؿبٓي اٗطي اؾت ػبزي ٝ ٌٗ٘ٚ اؾت زض ١ط ٗحٔي ضخ زازٟ ٝ پيبٗس١بي ٛبٗغٔٞة ث٠ ١٘طاٟ زاقت٠ ثبقاس.  

١ب ٝ احطات ذكٌؿبٓي اظ هجيْ قست، ٗست ٝ ثعضُي آٙ اظ ٗحٔي ثا٠ ٗحاْ زيِاط ٗتلابٝت اؾات. زض       ٝيػُي

قٞز. ث٠ ثيبٙ زيِط  ضٝي ٜٗبثغ آة ث٠ ؾطػت آقٌبض ٗي ٜٗبعن ذكي ٝ ٛي٠٘ ذكي، احطات ً٘جٞز ثبضٛسُي ثط

زض ٜٗبعوي ٠ً ث٠ عٞض عجيؼي زاضاي ٗحسٝزيت ٜٗبثغ آة ١ؿتٜس، ثطٝظ ذكٌؿبٓي تأحيطات ٜٗلي ثيكتطي ثا٠  

 . تٞاٛس ث٠ ثحطاٙ ٜٗت٢ي قٞز زٛجبّ زاقت٠ ٝحتي ٗي



              

 
 اداره کل هواشناسی آذربایجان غربی

 

 

 :اعالػبت ثبضـ اؾتب٢ٛبي ًكٞض  3رسّٝ ق٘بضٟ 



              

 
 اداره کل هواشناسی آذربایجان غربی

 

 خـىؼبلی ٍضعیت گضاسؽ 

 هبُ اخیش  12عی  SPEIدس صذ هؼبحت تحت تبثیش خـىؼبلی ثش اػبع ؿبخص 

 

 -ل ىواشناسی استان آذربایجان غربیاداره ک -سازمان ىواشناسی کشور                      

 )منبع انتشارات  مرکس ملی خشکسالی و مدیریت بحران(            

 6931ماه  اسفنددوره یک سالو تا پایان  SPEI درصد مساحت تحت تاثیر خشکسالی

 نام شهرستان ردیف
 خشکسالی تر سالی

 دیدبسیارش شدید متوسط خفیف نرمال ضعیف متوسط شدید بسیارشدید

 0.0 10.3 89.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ارومیه 1

 0.0 1.3 91.7 8.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 اشنویه 2

 0.0 0.0 63.6 36.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 بوکان 3

 0.0 14.8 85.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 لدشتپ 4

 0.0 0.0 3.8 48.7 047.5 0.0 0.0 0.0 0.0 پیرانشهر 5

 80.9 19.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 تکاب 6
0.0 0.0 

 3.15 19.7 76.8 0.0 0.0 0.0 0.0 چالدران 7
0.0 0.0 

 99 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 یپارهچا 8
0.0 0.0 

 43.3 21.9 34.8 0.0 0.0 0.0 0.0 خوی 9
0.0 0.0 

 0.0 95.3 04.7 0.0 0.0 0.0 0.0 ردشتس 10
0.0 0.0 

 0.0 8.1 80.4 11.2 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 سلماس 11

 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 شاهیندژ 12
0.0 0.0 

99.1 0.1 

 0.0 19.1 80.8 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 شوط 13

 0.0 2.5 97.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 غرب دریاچه 14

 0.0 0.0 38.8 52.3 9 0.0 0.0 0.0 0.0 ماکو 15

 0.0 0.0 75.7 29.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 مهاباد 16

 0.0 47 53.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 میاندوآب 17

 0.0 0.0 88.4 11.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 نقده 18

 0.1 5.6 64.7 18.6 11.1 0.0 0.0 0.0 0.0 کل استان



              

 
 اداره کل هواشناسی آذربایجان غربی

 

 
 ٗبٟ اذيط اؾتبٙ 12عي  SPEIزض نس ٗؿبحت تحت تبحيط ذكٌؿبٓي ثط اؾبؼ قبذم  : 4رسّٝ ق٘بضٟ  

 هبُ اخیش  84عی  SPEIؼبلی ثش اػبع ؿبخص دس صذ هؼبحت تحت تبثیش خـى

 
 96اؾلٜس زٝضٟ يي ؾب٠ٓ تب پبيبٙ   SPEIزضنس ر٘ؼيت تحت تبحيط ذكٌؿبٓي  ثط اؾبؼ قبذم : ٛوك٠  5قٌْ 

 

  خـىؼبلی تحلیل

% 5.9 قاسيس ذئي  ذكٌؿبّ %0.1 ت٘بٗي اؾتبٙ تحت تبحيط ذكٌؿبٓي ثٞزٟ ٠ً اظ ًْ ٗؿبحت اؾتبٙ حسٝز

اُط چ٠ ٜٗبعوي حسٝز  بقس% ذكٌؿبٓي ذليق ضا ٗي ث18.6% ذكٌؿبٓي ٗتٞؾظ ٝ 7.64ذكٌؿبٓي قسيس ، 

 . % زض حس ٛطٗبّ ١ؿتٜس  11.1

ٙ ً٘جٞز ثبضـ ٝ ذكٌؿبٓي ضا زض ٜٗبعن ٗرتٔق اؾتبٙ تب پبيبٙ ٝ ٛ٘ٞزاض ثبال  ّ ٝرس  ثا٠ تلٌياي   96 ظٗؿاتب

ثاب ً٘جاٞز    96ٗابٟ  اؾلٜس ؾتبٙ تب ا ١.٠٘١٘بٙ عٞضي ٠ً   ٗكب١سٟ ٗي قٞز توطيجب  ق٢طؾتب٢ٛب اضائ٠ ٗي ٛ٘بيس

 .ٗك٢ٞز تط اؾت  قٞطٝ   قب١يٚ زغ ؾتب٢ٛبي  ق٢طزض ثبضـ 

 



              

 
 اداره کل هواشناسی آذربایجان غربی

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

دس هٌبعك هختلف وـَس  96 صهؼتبىثشسػی ٍضعیت گشد ٍ خبن فصل   

96دیدس هتش 1000ثشسػی ثش هجٌبی دیذ افمی ووتش اص   

 

 

 هؼتبىٍضعیت گشد ٍ غجبس دس فصل ص

1396 
 



              

 
 اداره کل هواشناسی آذربایجان غربی

 

 

 

 

 
 ٗبٟ ؾبٓزبضي ًكٞض    ٝ ث٢٘ٚ زي زض ٗتط  5000ٝ  1000يس اكوي ً٘تط اظثط ٗجٜبي زپ٠ٜ٢ ثٜسي : ٛوك٠  6قٌْ 

 

 

 

 

  تحلیل دیذ 

ٟ ، ُعاضـ ٛكس١ب ظٗؿتبٙ  زض ايٚ ٗبٟٗتط ُطزز  5000ٝ  1000ُطز ٝ ذبى قسيس ٠ً ٜٗزط ث٠ ًب١ف زيس ث٠ ظيط  

 اؾت.
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 اػتبى عشح ّبی تحمیمبتی  

 96دس ػبل 
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 ٗ اٛزبٕ عطح تحويوبتي( حبؾج٠ قبذم آؾبيف اهٔي٘ي اؾتبٙ آشضثبيزبٙ ؿطثيTCI ثب اؾتلبزٟ  اظ )

   GISٛطٕ اكعاض 

 اضائ٠ پطٝ پعاّ ث٠ قٞضاي كٜي اؾتبٛساضي زض ذهٞل ٗحبؾج٠ ثبض ثبز ٝ ثطف زض اؾتبٙ آشضثبيزبٛي 

  ٙاضائ٠ پطٝ پعاّ ث٠ قطًت ثطم اؾتبٙ ر٢ت اٌٗبٙ ؾٜزي اٛطغي تزسيس پصيط ثبز ٝ ذٞضقيس زض اؾتب

 آشضثبيزبٙ ؿطثي 
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  َتحلیل ٍضعیت جَی ثش سٍی هحصَالت وـبٍسصی دس ایؼتگبُ ّبی َّاؿٌبػی وـبٍسصی داًـگبُ ًبصل 

 

 هیبًذٍاة تحلیل ٍضعیت جَی ثش سٍی هحصَالت وـبٍسصی دس ایؼتگبُ ّبی َّاؿٌبػی وـبٍسصی 

 

 

 تحلیل ّب
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 ثش سٍی هحصَالت وـبٍسصی1396ػبل   ی، ثْوي ٍ اػفٌذدتحلیل ٍضعیت جَی هبّْبی 

 اداسُ تحمیمبت َّاؿٌبػی وـبٍسصی ًبصلَ اسٍهیِ 

 
 :  )سد گلذ(ٍ ؿلیل  ) گلذى دیلیـیض  (ػیت

 
 : دی هبُ جَی ؿشایظ تحلیل

ثٜٔس زضر٠ ؾبٛتيِطاز ٝ  -04.5زضر٠ ؾبٛتيِطاز، ؾبّ ُصقت٠    04.6ثطاثط ثب  96زٗبي ١ٞا  : ٗيبِٛيٚ زٗبي زي 

زضر٠ ٝ ٛؿجت ث٠ زٝضٟ  09.1زضر٠ ؾبٛتيِطاز ٗي ثبقس٠ً ٛؿجت ث٠ زٗبي زي ٗبٟ ؾبّ ُصقت٠ -0.2ٗست آٙ 

زضر٠  09.6ثطاثط ثب  96زضر٠ ؾبٛتيِطاز اكعايف زاقت٠ اؾت. ٗيبِٛيٚ ثيكي٠ٜ زٗبي زي ٗبٟ  04.8آٗبضي 

ٛتيِطاز ثٞزٟ ٠ً ٛؿجت ث٠ ؾبّ زضر٠ ؾب 9.3زضر٠ ؾبٛتيِطاز ٝ زٝضٟ آٗبضي  -0.6ؾبٛتيِطاز، ؾبّ ُصقت٠   

 96زضر٠ اكعايف زاقت٠ اؾت . ٗيبِٛيٚ ً٘ي٠ٜ زٗبي زي  3/0زضر٠ ٝ ٛؿجت ث٠ ثٜٔس ٗست ٛيع 10/ 2ُصقت٠ 

زضر٠ ؾبٛتيِطاز ثٞزٟ ٠ً ٛؿجت ث٠  -07.6ٝ زٝضٟ آٗبضي    -08.3زضر٠ ؾبٛتيِطاز ؾبّ ُصقت٠   -0.4ثطاثط 

 96زضر٠ اكعايف زاقت٠ اؾت. حساًخط ٗغٔن زٗبي زي 7.2زضر٠ ٝ ٛؿجت ث٠ ثٜٔس ٗست  7.9ؾبّ ُصقت٠   

زضر٠ ؾبٛتيِطاز زض  -04.2ثطاثط ثب  96ٝ حساهْ ٗغٔن ؾبّ  02/10/96زضر٠ ؾبٛتيِطاز زض تبضيد   16.0،ثطاثط ثب 

 ، ضخ زازٟ اؾت . 28/10/96تبضيد

ٗئي٘تط ٝ ثبضٛسُي زي   12.5ثطاثط ثب  95ٗئي٘تط، ثبضٛسُي زي  11.1ثطاثط ثب  96ثبضٛسُي: ٗز٘ٞع ثبضٛسُي زي  

ٛؿجت ث٠ ؾبّ ُصقت٠ ٝ ٛؿجت ث٠ زٝضٟ آٗبضي  96ٗئي٘تط ثٞزٟ ٠ً ثبضٛسُي زي  16.7زٝضٟ آٗبضي ثطاثط ثب  

 ، ضخ زازٟ اؾت.  30/10/96ٗئي٘تط زض   08.8ثطاثط ثب 96ًب١ف زاقت٠ اؾت . حساًخط ثبضٛسُي زي 

زضنس ٝ زي زٝضٟ  73ثطاثط ثب  95زضنس، زي 60ط ثب  ثطاث 96ضعٞثت ٛؿجي ١ٞا: ٗيبِٛيٚ ضعٞثت ٛؿجي زي  

زضنس ثٞزٟ ٠ً ٛؿجت  ث٠ ؾبّ ُصقت٠ ٝٛؿجت ث٠ زٝضٟ آٗبضي ًب١ف زاقت٠ اؾت . ٗيبِٛيٚ  70آٗبضي ثطاثط ثب

زضنس ثٞزٟ  95زضنس ٝ زي زٝضٟ آٗبضي  79ثطاثط ثب  95زضنس ، زي  86ثطاثط ثب  96حساًخط ضعٞثت ٛؿجي زي 

ضخ زازٟ اؾت. ٗيبِٛيٚ 95/ 12/10زضنس زض تبضيد  97ثطاثط ثب  96ٞثت ٛؿجي زي اؾت . حساًخط ٗغٔن ضع

 25ثطاثط ثب  96زضنسثٞزٟ اؾت . حساهْ ٗغٔن ضعٞثت ٛؿجي زي  61ثطاثط ثب 96حساهْ ضعٞثت ٛؿجي زي ٗبٟ 

 ضخ زازٟ اؾت .   22/10/96زضنس زض 

ؾبػت زض ضٝظ ،  05.5بػت ثب ٗيبِٛيٚ ؾ 167.2ثطاثط ثب  96ٗز٘ٞع ؾبػت آكتبثي: ٗز٘ٞع ؾبػت آكتبثي زي 

 05.0ؾبػت ثب ٗيبِٛيٚ  150.1ؾبػت زض ضٝظ ٝ زي زٝضٟ آٗبضي  05.7ؾبػت ثب ٗيبِٛيٚ  172.5ثطاثط ثب  95زي 

ٛؿجت ث٠ ؾبّ ُصقت٠  ًب١ف ٝ ٛؿجت ث٠  زٝضٟ آٗبضي  96ؾبػت زض ضٝظ ٗي ثبقس . ٗز٘ٞع ؾبػت آكتبثي زي 

 اكعايف  زاقت٠ اؾت . 

اظ ؾ٘ت رٜٞة  03/10/96ٗتط ثط حبٛي٠ زض تبضيد  13ثطاثط ثب  96ثبز: حساًخط ؾطػت ثبز زي حساًخط ؾطػت 

 ؿطثي، ضخ زازٟ اؾت. 
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 تحلیل ؿشایظ جَی ثْوي هبُ :

زضر٠ ؾبٛتيِطاز  -02.9زضر٠ ؾبٛتيِطاز، ث٢٘ٚ ؾبّ ُصقت٠  03.3ثطاثط ثب  96زٗبي ١ٞا : ٗيبِٛيٚ زٗبي ث٢٘ٚ 

زضر٠ ٝ  2/6ر٠ ؾبٛتيِطاز ٗي ثبقس٠ً ٛؿجت ث٠ زٗبي ث٢٘ٚ ؾبّ ُصقت٠زض 0.6ٝ ٗيبِٛيٚ ثٜٔس ٗست آٙ 

ثطاثط ثب   96زضر٠ ؾبٛتيِطاز اكعايف  زاقت٠ اؾت. ٗيبِٛيٚ ثيكي٠ٜ زٗبي ث٢٘ٚ  1.7ٛؿجت ث٠ زٝضٟ آٗبضي 

زضر٠ ؾبٛتيِطاز ثٞزٟ ٠ً  10.8زضر٠ ؾبٛتيِطاز ٝ زٝضٟ آٗبضي   01.0زضر٠ ؾبٛتيِطاز، ؾبّ ُصقت٠  07.8

زضر٠ ًب١ف زاقت٠ اؾت.  0/03زضر٠ اكعايف ٝ ٛؿجت ث٠ ٛطٗبّ ثٜٔس ٗست  06.8ؾبّ ُصقت٠  ٛؿجت ث٠

زضر٠  -09.4ٝ زٝضٟ آٗبضي   -06.7زضر٠ ؾبٛتيِطاز ؾبّ ُصقت٠   -01.4ثطاثط  96ٗيبِٛيٚ ً٘ي٠ٜ زٗبي ث٢٘ٚ 

قت٠ اؾت. زضر٠ اكعايف زا 8زضر٠ ٝ ٛؿجت ث٠ ثٜٔس ٗست  05.3ؾبٛتيِطاز ثٞزٟ ٠ً ٛؿجت ث٠ ؾبّ ُصقت٠ 

 96ٝ حساهْ ٗغٔن ؾبّ  16/11/96زضر٠ ؾبٛتيِطاز زض تبضيد   13.0، ثطاثط ثب 96حساًخط ٗغٔن زٗبي ث٢٘ٚ 

 ، ضخ زازٟ اؾت . 09/11/96زضر٠ ؾبٛتيِطاز زض تبضيد -10.6ثطاثط ثب 

ي٘تط ٝ ٗئ  44.2ثطاثط ثب  95ٗئي٘تط ، ثبضٛسُي ث٢٘ٚ  80.9ثطاثط ثب  96ثبضٛسُي: ٗز٘ٞع ثبضٛسُي ث٢٘ٚ  

ٛؿجت ث٠ ؾبّ ُصقت٠ ٝ ٛؿجت ث٠  96ٗئي٘تط ثٞزٟ ٠ً ثبضٛسُي ث٢٘ٚ 19.0ثبضٛسُي ث٢٘ٚ زٝضٟ آٗبضي ثطاثط ثب

ٗئي٘تطزض  29.6ثطاثط ثب 96زٝضٟ آٗبضي اكعايف هبثْ ٗالحظ٠ اي زاقت٠ اؾت. حساًخط ثبضٛسُي ث٢٘ٚ  

 ، ضخ زازٟ اؾت. 29/11/96

زضنس ٝ ث٢٘ٚ  68ثطاثط ثب  95زضنس، ث٢٘ٚ  063ثطاثط ثب  96٘ٚ ضعٞثت ٛؿجي ١ٞا : ٗيبِٛيٚ ضعٞثت ٛؿجي ث٢

زضنس ثٞزٟ ٠ً ٛؿجت ث٠ ؾبّ ُصقت٠ ٝٛؿجت ث٠ زٝضٟ آٗبضي ٛطٗبّ ًب١ف زاقت٠   67زٝضٟ آٗبضي ثطاثط ثب

زضنس ٝ ث٢٘ٚ زٝضٟ  79ثطاثط ثب  95زضنس  ، ث٢٘ٚ  73ثطاثط ثب  96اؾت. ٗيبِٛيٚ حساًخط ضعٞثت ٛؿجي ث٢٘ٚ 

ضخ 29/11/96زضنس زض تبضيد  96ثطاثط ثب  96س ثٞزٟ اؾت. حساًخط ٗغٔن ضعٞثت ٛؿجي ث٢٘ٚ زضن 77آٗبضي 

زضنس ٝ ث٢٘ٚ  056ثطاثط ثب 95زضنس ، ث٢٘ٚ  54ثطاثط ثب 96 ث٢٘ٚزازٟ اؾت. ٗيبِٛيٚ حساهْ ضعٞثت ٛؿجي 

س زض زضن 32ثطاثط ثب  96زضنس ثٞزٟ اؾت .حساهْ ٗغٔن ضعٞثت ٛؿجي ث٢٘ٚ  55زٝضٟ آٗبضي ثطاثط ثب 

 ضخ زازٟ اؾت. 18/11/96

ؾبػت زض ضٝظ،  05.7ؾبػت ثب ٗيبِٛيٚ  172.5ثطاثط ثب  96ٗز٘ٞع ؾبػت آكتبثي: ٗز٘ٞع ؾبػت آكتبثي ث٢٘ٚ  

 5.3ؾبػت ثب ٗيبِٛيٚ  160.5ؾبػت زض ضٝظ ٝ ث٢٘ٚ زٝضٟ آٗبضي 4.6ؾبػت ثب ٗيبِٛيٚ   140.2ثطاثط ثب  95ث٢٘ٚ 

ٛؿجت ث٠ ؾبّ ُصقت٠ ٝ ٛؿجت ث٠ زٝضٟ آٗبضي  96بثي ث٢٘ٚ ؾبػت زض ضٝظ ٗي ثبقس. ٗز٘ٞع ؾبػت آكت

 اكعايف زاقت٠ اؾت. 

 ضخ زازٟ اؾت 23/11/96ٗتط ثط حبٛي٠ زض تبضيد  5ثطاثط ثب  96حساًخط ؾطػت ثبز: حساًخط ؾطػت ثبز ث٢٘ٚ  

 تحلیل ؿشایظ جَی اػفٌذ هبُ :

زضر٠ ؾبٛتيِطاز ٝ  3.5اؾلٜس ؾبّ ُصقت٠ زضر٠ ؾبٛتيِطاز ،  8.7ثطاثط ثب 96زٗبي ١ٞا : ٗيبِٛيٚ زٗبي اؾلٜس 

ٝ ٛؿجت ث٠ زٝضٟ  5.2زضر٠ ؾبٛتيِطاز ٗي ثبقس ٠ً ٛؿجت ث٠ زٗبي اؾلٜس ؾبّ ُصقت٠ 4.4ثٜٔس ٗست آٙ 

زضر٠ ؾبٛتيِطاز، ؾبّ  13.9ثطاثط ثب   96اكعايف زاقت٠ اؾت. ٗيبِٛيٚ ثيكي٠ٜ زٗبي اؾلٜس  4.3 آٗبضي 

زضر٠ ؾبٛتيِطاز ثٞزٟ ٠ً ٛؿجت ث٠ ؾبّ ُصقت٠   15.2ي زضر٠ ؾبٛتيِطاز ٝ زٝضٟ آٗبض 8.5ُصقت٠  

زضر٠ ًب١ف زاقت٠ اؾت.  ٗيبِٛيٚ ً٘ي٠ٜ زٗبي اؾلٜس  3/1اكعايف ٝ ٛؿجت ث٠ ثٜٔس ٗست   زضر٠ 5.4اكعايف

زضر٠ ؾبٛتيِطاز ثٞزٟ ٠ً ٛؿجت ث٠  -05.3ٝ زٝضٟ آٗبضي    - 1.6زضر٠ ؾبٛتيِطاز ؾبّ ُصقت٠  03.4ثطاثط  96
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 96زضر٠ اكعايف زاقت٠ اؾت . حساًخط ٗغٔن زٗبي اؾلٜس ٠7/8 ٝ ٛؿجت ث٠ ثٜٔس ٗست زضر 5.0ؾبّ ُصقت٠ 

زضر٠ ؾبٛتيِطاز زض -01.0ثطاثط ثب  96، ٝ حساهْ ٗغٔن ؾبّ  29/12/96زضر٠ ؾبٛتيِطاز زض تبضيد   21،ثطاثط ثب 

 ، ضخ زازٟ اؾت .  01/12/96تبضيد

ٗئي٘تط ٝ اؾلٜس زٝضٟ   28.5ثطاثط ثب  95ي٘تط ، اؾلٜس ٗئ 29.1ثطاثط ثب  96ثبضٛسُي : ٗز٘ٞع ثبضٛسُي اؾلٜس 

ٛؿجت ث٠ ؾبّ ُصقت٠ اكعايف ٝ ٛؿجت ث٠ زٝضٟ آٗبضي  96ٗئي٘تط ثٞزٟ ٠ً ثبضٛسُي اؾلٜس 33.9آٗبضي ثطاثط ثب

 ، ضخ زازٟ اؾت .   26/12/96ٗئي٘تط زض  07.3ثطاثط ثب 96ًب١ف زاقت٠ اؾت . حساًخط ثبضٛسُي اؾلٜس 

زضنس ٝ اؾلٜس  60ثطاثط ثب  95زضنس ، اؾلٜس  57ثطاثط ثب  96ٗيبِٛيٚ ضعٞثت ٛؿجي اؾلٜس  ضعٞثت ٛؿجي ١ٞا:

زضنس ثٞزٟ ٠ً ٛؿجت  ث٠ ؾبّ ُصقت٠ ٝٛؿجت ث٠ زٝضٟ آٗبضي ًب١ف زاقت٠ اؾت .  62زٝضٟ آٗبضي ثطاثط ثب

ؾلٜس زٝضٟ زضنس ٝ ا 77ثطاثط ثب  95زضنس ، اؾلٜس  69ثطاثط ثب  96ٗيبِٛيٚ حساًخط ضعٞثت ٛؿجي اؾلٜس 

ضخ 96/ 8/12زضنس زض تبضيد  94ثطاثط ثب  96زضنس ثٞزٟ اؾت . حساًخط ٗغٔن ضعٞثت ٛؿجي اؾلٜس  76آٗبضي 

زضنس ، ٗيبِٛيٚ حساهْ ضعٞثت ٛؿجي اؾلٜس 45ثطاثط ثب 96زازٟ اؾت. ٗيبِٛيٚ حساهْ ضعٞثت ٛؿجي اؾلٜس 

 اؾت . حساهْ ٗغٔن ضعٞثت ٛؿجي زضنس ثٞزٟ  48زضنس ٝ اؾلٜس زٝضٟ آٗبضي ثطاثط ثب  43ثطاثط ثب 95

 ، ضخ زازٟ اؾت.  24/12/96زضنس زض   23ثطاثط ثب  96اؾلٜس

ؾبػت زض ضٝظ ،  05.9ؾبػت ثب ٗيبِٛيٚ  169.6ثطاثط ثب  96ٗز٘ٞع ؾبػت آكتبثي: ٗز٘ٞع ؾبػت آكتبثي اؾلٜس 

ؾبػت ثب ٗيبِٛيٚ  189.0ؾبػت زض ضٝظ ٝ اؾلٜس زٝضٟ آٗبضي  6.3ؾبػت ثب ٗيبِٛيٚ  181.6ثطاثط ثب  95اؾلٜس 

ٛؿجت ث٠ ؾبّ ُصقت٠  ٝ ٛؿجت ث٠  زٝضٟ  96ؾبػت زض ضٝظ ٗي ثبقس .ٗز٘ٞع ؾبػت آكتبثي اؾلٜس  06.4

 آٗبضي ًب١ف زاقت٠ اؾت.

،  اظ ؾ٘ت  18/12/96ٗتط ثط حبٛي٠ زض تبضيد 14ثطاثط ثب  96حساًخط ؾطػت ثبز: حساًخط ؾطػت ثبز اؾلٜس  

اظ ؾ٘ت ق٘بّ قطم ٝظـ زاقت٠  15/12/96ٗتط ثط حبٛي٠ زض تبضيد    9ب ثطاثط ث 95رٜٞة ؿطة ٝ اؾلٜس ؾبّ 

 ٛؿجت ث٠ ؾبّ ُصقت٠ اكعايف زاقت٠ اؾت. 96اؾت. حساًخط ؾطػت ثبز اؾلٜس 

 96تحٔيْ ٗطاحْ كٜٞٓٞغي ٗحهّٞ ؾيت  ضهٖ ُٔسٙ زض ؾ٠ ٗب٠١ ظٗؿتبٙ   

ٞاة ظٗؿتبٛي ثٞزٟ اؾت. زض زض عّٞ ؾ٠ ٗب٠١ كهْ ظٗؿتبٙ ٗحهّٞ ٗٞضز ٗغبٓؼ٠ زض ٗطح٠ٔ اؾتطاحت ٝ ذ

عّٞ ايٚ كهْ يد آة ظٗؿتب٠ٛ  ٝ ٗجبضظٟ ثب ٗٞق٢بي ٗضط ًكبٝضظي اٛزبٕ ُطكت٠ اؾت.  زض اٝاذط اؾلٜس ٗبٟ 

اؾلٜس قطٝع قسٟ اؾت. پيف ثيٜي  25پؽ اظ ُبٝضٝ قسٙ ًق ثبؽ قرٖ ًق ثبؽ اٛزبٕ  ١ٝطؼ زضذتبٙ  اظ 

تبٙ ، ظ٢ٞض پسيسٟ ١بي ضقسي ُيبٟ ظٝزتط اتلبم ذٞا١س ٗي قٞز ثب تٞر٠ ث٠ اكعايف ٗيبِٛيٚ زٗب زض كهْ ظٗؿ

 اكتبز.

 ٗحهّٞ زٕٝ ٗٞضز ٗغبٓؼ٠ قٔيْ ضهٖ ضز ُٔس

 20زض ٗطح٠ٔ ذٞاة ظٗؿتب٠ٛ ثٞزٟ اؾت. اظ  96اؾلٜس  20ايٚ ٗحهّٞ ٛيع زض عّٞ ٗب٢١بي زي ٝ ث٢٘ٚ ٝ ٛيع تب 

٠ٔ  قٌلتٚ ُْ ث٠ حجت ضؾيسٟ اؾلٜس ٗطح 27اؾلٜس ٗطح٠ٔ تٞضٕ رٞا٠ٛ ث٠ حجت ضؾيسٟ ٝ زض تبضيد  22تب 

  اؾت. يد آة ظٗؿتب٠ٛ ٝ قرٖ ًق ثبؽ اظ ر٠ٔ٘ ػ٘ٔيبت ظضاػي زض عّٞ ايٚ كهْ اظ ؾبّ ثٞزٟ اؾت.

ثب تٞر٠ ث٠ زازٟ ١بي ١ٞاقٜبذتي ٗٞضز اقبضٟ ٝ اكعايف ٗيبِٛيٚ زٗب زض كهْ ظٗؿتبٙ ٗطح٠ٔ تٞضٕ رٞا٠ٛ ُْ ٝ  

 كتبزٟ اؾت.ٛيع ظ٢ٞض ُٔس١ي  ٗحهّٞ زض ٜٗغو٠ ظٝز تط اتلبم ا

 



              

 
 اداره کل هواشناسی آذربایجان غربی

 

 اداسُ تحمیمبت َّاؿٌبػی وـبٍسصی هیبًذٍآة

 1396صهؼتبى  

 دی

زضر٠ ؾٔؿيٞؼ(  -7/03زضر٠ ؾٔؿيٞؼ ثٞزٟ ٠ً ٛؿجت ث٠ ؾبّ ُصقت٠ )5/05زٗب : ٗيبِٛيٚ زٗب زض ايٚ ٗبٟ 

زضر٠ ؾٔؿيٞؼ (ث٠ ٗيعاٙ  -0/03زضر٠ ؾٔؿيٞؼ اكعايف زاقت٠ ٝٛؿجت ث٠ زٝضٟ آٗبضي ) 2/09ث٠ ٗيعاٙ 

زضر٠ ؾٔؿيٞؼ  ٛؿجت ث٠ ؾبّ  3/11ؾٔؿيٞؼ اكعايف يبكت٠ اؾت ٗيبِٛيٚ ٗبًعيٖ٘ زٗب ثب  زضر٠ 5/08

زضر٠  5/05زضر٠ ؾٔؿيٞؼ اكعايف ٝٛؿجت ث٠ زٝضٟ آٗبضي ) 1/11زضر٠ ؾٔؿيٞؼ(  2/00ُصقت٠)

زضر٠ ؾٔؿيٞؼ ٛؿجت ث٠  -2/00زضر٠ ؾٔؿيٞؼ اكعايف زاقت٠ ٝ ٗيبِٛيٚ حس اهْ ايٚ ٗبٟ  8/05ؾٔؿيٞؼ(

 -0/05ؾٔؿيٞؼ اكعايف ٝٛؿجت ث٠ زٝضٟ آٗبضي ) 3/07زضر٠ ؾٔؿيٞؼ( ث٠ ٗيعاٙ   -5/07ؾبّ ُصقت٠ )

زضر٠ ؾٔؿيٞؼ  2/17زضر٠ ؾٔؿيٞؼ اكعايف يبكت٠ ٝ حس اًخط ٗغٔن زٗب زض ايٚ ٗبٟ  8/04زضر٠ ؾٔؿيٞؼ( 

زضر٠ ؾٔؿيٞؼ اكعايف ٝٛؿجت ث٠ زٝضٟ آٗبضي  6/07زضر٠ ؾٔؿيٞؼ( ث٠ ٗيعاٙ  6/09ٛؿجت ث٠ ؾبّ ُصقت٠)

زضر٠ ؾٔؿيٞؼ  -6/05زضر٠ ؾٔؿيٞؼ ًب١ف يبكت٠ اؾت ٝحس اهْ ٗغٔن  3/01زضر٠ ؾٔؿيٞؼ( 5/18)

زضر٠ ؾٔؿيٞؼ اكعايف ٝ ٛؿجت ث٠ زٝضٟ  4/08زضر٠ ؾٔؿيٞؼ(ث٠ ٗيعاٙ   -0/14ٛؿجت ث٠ ؾبّ ُصقت٠ )

زضر٠ ؾٔؿيٞؼ اكعايف يبكت٠ اؾت ثبضٛسُي: ثبضٛسُي زض ايٚ ٗبٟ  4/21زضر٠ ؾٔؿيٞؼ(  -0/27آٗبضي ) 

ٗئي٘تط  اكعايف ٝ ٛؿجت ث٠  0/01ٗئي٘تط( ث٠ ٗيعاٙ   2/17ٗئي٘تط ثٞزٟ ٠ً ٛؿجت ث٠ ؾبّ ُصقت٠ ) 2/18

ٗئي٘تط ًب١ف يبكت٠ اؾت ضعٞثت ٛؿجي: ٗيبِٛيٚ ضعٞثت ٛؿجي  3/09ٗئي٘تط (ث٠ ٗيعاٙ   5/27زٝضٟ آٗبضي )

ضنس ًب١ف ٝٛؿجت ث٠ زٝضٟ ز 16زضنس( ث٠ ٗيعاٙ  75زضنس ثٞزٟ ٠ً ٛؿجت ث٠ ؾبّ ُصقت٠ ) 59زض ايٚ ٗبٟ 

زضنس ًب١ف يبكت٠ اؾت ؾبػت آكتبثي: ٗز٘ٞع ؾبػت آكتبثي زض ايٚ ٗبٟ  14زضنس( ث٠ ٗيعاٙ  73آٗبضي )

ؾبػت   4/74ؾبػت ٝز١ٖ آٙ( ث٠ ٗيعاٙ  8/78ؾبػت ٝز١ٖ آٙ ثٞزٟ ٠ً ٛؿجت ث٠ ؾبّ ُصقت٠ ) 2/153

ؾبػت ٝز١ٖ آٙ  7/26آٙ ( ث٠ ٗيعاٙ  ؾبػت ٝز١ٖ 5/126ٝز١ٖ آٙ اكعايف يبكت٠ ٝ ٛؿجت ث٠ زٝضٟ آٗبضي )

 ٗتط ثط حبٛي٠ اظ ؾ٘ت رٜٞة ؿطثي ثٞزٟ اؾت 26ًب١ف يبكت٠ اؾت قسيس تطيٚ ثبز زض ايٚ ٗبٟ 

 

 ثْوي

زضر٠ ؾٔؿيٞؼ(  -4/01زضر٠ ؾٔؿيٞؼ ثٞزٟ ٠ً ٛؿجت ث٠ ؾبّ ُصقت٠ ) 0/04زٗب : ٗيبِٛيٚ زٗب زض ايٚ ٗبٟ 

 1/03زضر٠ ؾٔؿيٞؼ (ث٠ ٗيعاٙ  9/00ت ث٠ زٝضٟ آٗبضي )زضر٠ ؾٔؿيٞؼ اكعايف زاقت٠ ٝٛؿج 4/05ث٠ ٗيعاٙ 

زضر٠ ؾٔؿيٞؼ  ٛؿجت ث٠ ؾبّ  3/09زضر٠ ؾٔؿيٞؼ اكعايف يبكت٠ اؾت ٗيبِٛيٚ ٗبًعيٖ٘ زٗب ثب 

زضر٠  3/04زضر٠ ؾٔؿيٞؼ اكعايف ٝٛؿجت ث٠ زٝضٟ آٗبضي ) 8/06زضر٠ ؾٔؿيٞؼ( 5/02ُصقت٠)

زضر٠ ؾٔؿيٞؼ ٛؿجت ث٠  -2/01حس اهْ ايٚ ٗبٟ زضر٠ ؾٔؿيٞؼ اكعايف زاقت٠ ٝ ٗيبِٛيٚ  0/05ؾٔؿيٞؼ(

زضر٠  -5/04زضر٠ ؾٔؿيٞؼ اكعايف ٝٛؿجت ث٠ زٝضٟ آٗبضي ) 0/04زضر٠ ؾٔؿيٞؼ(  -2/05ؾبّ ُصقت٠ )

زضر٠ ؾٔؿيٞؼ ٛؿجت  4/17زضر٠ ؾٔؿيٞؼ اكعايف يبكت٠ ٝ حس اًخط ٗغٔن زٗب زض ايٚ ٗبٟ  3/03ؾٔؿيٞؼ(

 0/23زضر٠ ؾٔؿيٞؼ اكعايف ٝٛؿجت ث٠ زٝضٟ آٗبضي ) 8/08زضر٠ ؾٔؿيٞؼ( ث٠ ٗيعاٙ  6/08ث٠ ؾبّ ُصقت٠)
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زضر٠ ؾٔؿيٞؼ ٛؿجت ث٠  -2/11زضر٠ ؾٔؿيٞؼ ًب١ف يبكت٠ اؾت ٝحس اهْ ٗغٔن  2/14زضر٠ ؾٔؿيٞؼ( 

 -0/26زضر٠ ؾٔؿيٞؼ اكعايف ٝ ٛؿجت ث٠ زٝضٟ آٗبضي ) 8/01زضر٠ ؾٔؿيٞؼ(ث٠ ٗيعاٙ  -0/13ؾبّ ُصقت٠ )

ٗئي٘تط ثٞزٟ  6/72ايف يبكت٠ اؾت ثبضٛسُي: ثبضٛسُي زض ايٚ ٗبٟ زضر٠ ؾٔؿيٞؼ اكع 8/14زضر٠ ؾٔؿيٞؼ(

ٝ ٛؿجت ث٠ زٝضٟ آٗبضي  يبكت٠ اكعايف ٗئي٘تط 6/57  ٗيعاٙ ٗئي٘تط( ث٠ ٠ً0/15 ٛؿجت ث٠ ؾبّ ُصقت٠ )

ٗئي٘تط اكعايف يبكت٠ اؾت ضعٞثت ٛؿجي: ٗيبِٛيٚ ضعٞثت ٛؿجي زض ايٚ ٗبٟ  7/44ٗئي٘تط (ث٠ ٗيعاٙ   9/27)

 73زضنس ًب١ف ٝٛؿجت ث٠ زٝضٟ آٗبضي ) 2زضنس( ث٠ ٗيعاٙ  67س ثٞزٟ ٠ً ٛؿجت ث٠ ؾبّ ُصقت٠ )زضن 65

ؾبػت  8/163زضنس ًب١ف زاقت٠ اؾت ؾبػت آكتبثي: ٗز٘ٞع ؾبػت آكتبثي زض ايٚ ٗبٟ  8زضنس( ث٠ ٗيعاٙ 

كعايف ؾبػت ٝز١ٖ آٙ ا 4/45ؾبػت ٝز١ٖ آٙ( ث٠ ٗيعاٙ  4/118ٝز١ٖ آٙ ثٞزٟ ٠ً ٛؿجت ث٠ ؾبّ ُصقت٠ )

ؾبػت ٝز١ٖ آٙ اكعايف زاقت٠  2/11ؾبػت ٝز١ٖ آٙ(ث٠ ٗيعاٙ  6/152يبكت٠ اؾت  ٝٛؿجت ث٠ زٝضٟ آٗبضي )

 ٗتط ثط حبٛي٠ اظ ؾ٘ت ق٘بّ قطهي ثٞزٟ اؾت 12اؾت قسيس تطيٚ ثبز زض ايٚ ٗبٟ 
 

 اػفٌذ
٠ ؾٔؿيٞؼ( ث٠ زضر 2/05زضر٠ ؾٔؿيٞؼ ثٞزٟ ٠ً ٛؿجت ث٠ ؾبّ ُصقت٠ ) 4/09زٗب : ٗيبِٛيٚ زٗب زض ايٚ ٗبٟ 

زضر٠  6/04زضر٠ ؾٔؿيٞؼ (ث٠ ٗيعاٙ  8/04زضر٠ ؾٔؿيٞؼ اكعايف زاقت٠ ٝٛؿجت ث٠ زٝضٟ آٗبضي ) 2/04ٗيعاٙ 

زضر٠  4/10زضر٠ ؾٔؿيٞؼ  ٛؿجت ث٠ ؾبّ ُصقت٠) 7/14ؾٔؿيٞؼ اكعايف يبكت٠ اؾت ٗيبِٛيٚ ٗبًعيٖ٘ زٗب ثب 

زضر٠  5/05زضر٠ ؾٔؿيٞؼ(ث٠ ٗيعاٙ  2/09زضر٠ ؾٔؿيٞؼ اكعايف ٝٛؿجت ث٠ زٝضٟ آٗبضي ) 3/04ؾٔؿيٞؼ( 

زضر٠  0/00زضر٠ ؾٔؿيٞؼ ٛؿجت ث٠ ؾبّ ُصقت٠ ) 1/04ؾٔؿيٞؼ اكعايف يبكت٠ اؾت  ٝ ٗيبِٛيٚ حس اهْ ايٚ ٗبٟ 

زضر٠ ؾٔؿيٞؼ  1/12زضر٠ ؾٔؿيٞؼ(  -0/08زضر٠ ؾٔؿيٞؼ اكعايف ٝٛؿجت ث٠ زٝضٟ آٗبضي ) 1/04ؾٔؿيٞؼ( 

زضر٠  0/16زضر٠ ؾٔؿيٞؼ ٛؿجت ث٠ ؾبّ ُصقت٠) 2/22ٗبٟ  اكعايف يبكت٠ ٝ حس اًخط ٗغٔن زٗب زض ايٚ

زضر٠ ؾٔؿيٞؼ ًب١ف يبكت٠ اؾت  2/04زضر٠ ؾٔؿيٞؼ(  4/26اكعايف ٝٛؿجت ث٠ زٝضٟ آٗبضي ) 2/06ؾٔؿيٞؼ( 

زضر٠  2/12زضر٠ ؾٔؿيٞؼ(ث٠ ٗيعاٙ  -8/12زضر٠ ؾٔؿيٞؼ ٛؿجت ث٠ ؾبّ ُصقت٠ ) -6/00ٝحس اهْ ٗغٔن 

زضر٠ ؾٔؿيٞؼ اكعايف يبكت٠ اؾت  4/18زضر٠ ؾٔؿيٞؼ(  -0/19آٗبضي ) ؾٔؿيٞؼ اكعايف ٝ ٛؿجت ث٠ زٝضٟ

ٗئي٘تط اكعايف   3/24ٗئي٘تط(  0/24ٗئي٘تط ثٞزٟ ٠ً ٛؿجت ث٠ ؾبّ ُصقت٠ ) 3/48ثبضٛسُي: ثبضٛسُي زض ايٚ ٗبٟ 

ٚ ضعٞثت ٗئي٘تط اكعايف يبكت٠ اؾت ضعٞثت ٛؿجي: ٗيبِٛي 2/13ٗئي٘تط (ث٠ ٗيعاٙ  1/35ٝٛؿجت ث٠ زٝضٟ آٗبضي )

 63زض نس ًب١ف  ٝٛؿجت ث٠ زٝضٟ آٗبضي ) 1زضنس(  61زضنس ثٞزٟ ٠ً ٛؿجت ث٠ ؾبّ ُصقت٠ ) 60ٛؿجي زض ايٚ ٗبٟ 

ؾبػت ٝز١ٖ  8/161زضنس ًب١ف زاقت٠ اؾت ؾبػت آكتبثي: ٗز٘ٞع ؾبػت آكتبثي زض ايٚ ٗبٟ  3زضنس( ث٠ ٗيعاٙ 

ؾبػت ٝز١ٖ آٙ ًب١ف يبكت٠ اؾت   1/33عاٙ ؾبػت ٝز١ٖ آٙ( ث٠ ٗي 9/194آٙ ثٞزٟ ٠ً ٛؿجت ث٠ ؾبّ ُصقت٠ )

ؾبػت ٝز١ٖ آٙ ًب١ف زاقت٠ اؾت  قسيس تطيٚ  3/19ؾبػت ٝز١ٖ آٙ(ث٠ ٗيعاٙ  1/181ٝٛؿجت ث٠ زٝضٟ آٗبضي )

 ٗتط ثط حبٛي٠ اظ ؾ٘ت رٜٞة ؿطثي ثٞزٟ اؾت 20ثبز زض ايٚ ٗبٟ 
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 هحصَل هَسد هغبلعِ دس ایؼتگبُ تحمیمبت َّاؿٌبػی وـبٍسصی هیبًذٍآة 

 

 آلَ

 

 4 ١بي ضزيق كبن٠ٔ ثب ٗيالزي 05/04/2015 ثب ٗغبثن ق٘ؿي 16/01/1394 تبضيد زض قبثٔٞٙ ضهٖ آٓٞ ٗحهّٞ

 قسٟ ًبقت٠ ٗيبٛسٝآة ًكبٝضظي ١ٞاقٜبؾي تحويوبت ايؿتِبٟ زض ١ٌتبض زض زضذت ان625٠ٔ تطاًٖ ث٠ ٗتطي

 ُْ 24/1/96 تبضيد زض ٝ قٌٞك٠ 16/1/96 تبضيد زض ٝ قسٟ ثيساض ظٗؿتبٛي ذٞاة اظ 09/01/1396 تبضيد زض ٝ

 تب 10/2/96 تبضيد اظ ٝ زاقت٠ ضا ثطٍ ضقس زازٙ ُْ ثب ١٘طاٟ 6/2/96 تبضيد زض ٝ اؾت ًطزٟ قطٝع ضا زازٙ

 ٗبٟ ايٚ زض ٗبٟ كطٝضزيٚ ٗٞحط ثبضٛسُي٢بي ػٔت ث٠ ١٘چٜيٚ اؾت ًطزٟ ؾپطي ضا ٗيٟٞ ٝ ثطٍ ضقس ٗطح٠ٔ ًٜٞٙ

 ١ٖ ٝ اضزيج٢كت 29 ٝ 23 تبضير٢بي زض ٝ اؾت ًطزٟ تبٗيٚ ثبضٛسُي ضا ُيبٟ آثي ٛيبظ ٝ ِٛطكت٠ اٛزبٕ آثيبضي

 ػٔي٠ ثط ؾ٘پبقي 13/3/96 تبضيد زض ٝ اؾت ُطكت٠ اٛزبٕ ؿطهبثي نٞضت ث٠ ٗعضػ٠ آثيبضي ذطزاز 13 چٜيٚ

 ثيْ اضزيج٢كت ٝقكٖ ثيؿت ٝ كطٝضزيٚ قكٖ ١بي تبضيد زض چٜيٚ ١ٖ ٝ اؾت ُطكت٠ اٛزبٕ آٓٞ ًطٕ آكت

 ؾپطي ٗطزاز ٝ تيط ٗب٢١بي زض ضا ٝٗيٟٞ ثطٍ ضقس ٗطح٠ٔ آٓٞ ٗحهّٞ. اؾت قسٟ اٛزبٕ ٙزضذتب پبي ًبضي

 زض ضازاضزٝ ٝثطٍ قبخ ضقس ٗطح٠ٔ ٛيع تبًٜٞٙ تبضيد آٙ اظ ٝ اؾت قسٟ ثطزاقت ٗحهّٞ 6/6/96 زض ٝ ًطزٟ

 ثطػٔي٠ ثب يي ٝ قسٟ اٛزبٕ آثيبضي 6/96/ 23ٝ 29/5/96 7/5/96- 19/4/96- 10/4/96 – 2/4/96 تبضير٢بي

 ؾ٘پبقي ٗطزاز زض ١طظ ػٔق ثب ٗجبضظٟ ر٢ت ٗبٟ ٗطزاز زض ثبض يي ٝ قسٟ ؾ٘پبقي ٗبٟ تيط زض آٓٞ ًطٕ آكت

ٝ  ضيعـ ٝ ثطٍ قسٙ ظضز ضقس ٗطاحْ ًطزٙ ؾپطي ثب ظٗؿتبٙ  كهْ زض ٗغبٓؼ٠ ٗٞضز ٗحهّٞ اؾت قسٟ

ثيساض قسٟ ٝ اًٜٞٙ زض ثب ٗطح٠ٔ قٌٞك٠ زازٙ اظ ذٞاة  19/12/96ذٞاة ضا پكت ؾط ُصاقت٠  ٝزض تبضيد 

 ٗطح٠ٔ ُْ زازٙ ثؿط ٗيجطز
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 )تْه( تَػعِ َّاؿٌبػی وبسثشدی

 دس آرسثبیجبًغشثی "تحلیل دادُ ّبی َّاؿٌبػی ٍ وبسثشد آى دس وـبٍسصی"ثشگضاسی دٍسُ 

ضٝظ زض ازاضٟ ًْ  2ث٠ ٗست  "تحٔيْ زازٟ ١بي ١ٞاقٜبؾي ٝ ًبضثطز آٙ زض ًكبٝضظي"زٝضٟ آٗٞظقي  

تحٔيْ زازٟ ١بي ١ٞاقٜبؾي ٝ ًبضثطز آٙ زض "١ٞاقٜبؾي آشضثبيزبٛـطثي ثطُعاض قس، زٝضٟ آٗٞظقي 

ٛلط اظ ًبضقٜبؾبٙ ١٘سيسي، پيف ثيٜي ٝ ٗغبٓؼبت ٝ تحويوبت ١ٞاقٜبؾي اؾتبٙ  32ثب حضٞض  "ًكبٝضظي

ي آشضثبيزبٛـطثي ثطُعاض قس.زض ايٚ زٝضٟ ١بي آشضثبيزبٛـطثي، هعٝيٚ ٝ ُيالٙ زض ٗحْ ازاضٟ ًْ ١ٞاقٜبؾ

ضٝظٟ، ٗجبحخي اظ ر٠ٔ٘: ١ٞاقٜبؾي ًكبٝضظي ٝ پبضاٗتط١بي ٢ٖٗ آٙ، ٛحٟٞ ت٢ي٠ تحٔيْ پبضاٗتط١بي  2آٗٞظقي 

١ٞاقٜبؾي ٝ نسٝض پيف ثيٜي ١بي ٗٞضز ٛيبظ زض ثرف ًكبٝضظي ٝ ١٘چٜيٚ ضطٝضت اٛزبٕ كؼبٓيت ١بي ت٢ي 

٢ٛبيي ٠ً زض ايٚ ثرف پيكطٝ ١ؿتٜس، تٞؾظ ٢ٜٗسؼ ٗؿؼٞز حويوت ًكبٝضظي زض ًكٞض، ث٠ ٝيػٟ زض اؾتب

 تسضيؽ قس.

 

http://azmet.ir/in/news/news1396/1396-10-09(dore).htm
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 اؾتبٙ آشضثبيزبٙ ؿطثيكؼبٓيت ت٢ي زض :  12قٌْ 

( اػتبى آرسثبیجبى 2ثشگضاسی اٍلیي جلؼِ تْه وـبٍسصی ٍیظُ گلخبًِ داساى) وبسثشاى ػغح 

 غشثی

، اٝٓيٚ رٔؿ٠ ٝيػٟ 1396زض ضاؾتبي تسإٝ ثطٛب٠ٗ ١بي ػ٘ٔيبتي تٞؾؼ٠ ت٢ي ًكبٝضظي زض ؾبّ 

اٝٓيٚ رٔؿ٠ تٞؾؼ٠ ١ٞاقٜبؾي ًبضثطزي زض   عاض قس.ُٔرب٠ٛ زاضاٙ زض ٗحْ ازاضٟ ًْ ١ٞاقٜبؾي ثطُ

ػضٞ "ُٔرب٠ٛ زاضاٙ، زض ؾبّ ربضي، ثب حضٞض زًتط ١ٜبضٟ  2ثرف ًكبٝضظي ٝيػٟ ًبضثطاٙ ؾغح 

١ئيت ػٔ٘ي ٗطًع تحويوبت ًكبٝضظي ٝ ٜٗبثغ عجيؼي اؾتبٙ، ٗؼبٝٛت تٞؾؼ٠ ٝ پيف ثيٜي، زثيطاٙ 

زض ؾبٓٚ ارت٘بػبت ايٚ ازاضٟ ًْ  ت٢ي ًكبٝضظي  ت٢ي اؾتبٙ، ًبضقٜبؾبٙ ثبؿساضي ٝ ًبضثطاٙ ٢ٛبيي

ػضٞ ١ئيت ػٔ٘ي ٗطًع تحويوبت ًكبٝضظي ٝ ٜٗبثغ عجيؼي "زض ايٚ رٔؿ٠ ١ٜبضٟ   ثطُعاض ُطزيس.

١ط ؾبّ قب١س ضقس ًكبٝضظي ٝ اٌٗبٛبت ٗٞضز ٛيبظ زض ايٚ ثرف زض ؾغح ر٢بٙ »ُلت:  "اؾتبٙ

عاض ١ٌتبض ُٔرب٠ٛ ٗٞرٞز اؾت ٠ً ػ٘سٟ ١ ١320ؿتيٖ اٗب ٌٛت٠ هبثْ تٞر٠ زض ًكٞض ايٚ اؾت ٠ً 

ٗغبٓت ٗٞضز ثحج ايٚ ُٔرب٠ٛ ١ب ٜٗبثغ آثي، ًيليت آة، ثطم، ٗٞاز ؾٞذتي )ثٞيػٟ ُبظ(، زؾتطؾي ث٠ 

% زض ؾٞذت 40تب  ثبظاض كطٝـ ٝ.... اؾت ٝ ُٔرب٠ٛ زاضاٙ ٗي تٞاٜٛس ثب اٛتربة پٞقف ٜٗبؾت  ضاٟ ٝ

ٞع ٝ تٞر٠ ث٠ اٛتربة ضهٖ ١بي ٗوبٕٝ ث٠ ؾطٗب تحون ث٠ ايٚ ٗٞض»ٝي اكعٝز: « نطك٠ رٞيي ًٜٜس.

ٛهطت ا٠ٓ  زض ازا٠ٗ رٔؿ٠ «تٚ زض ١ٌتبض ٛيع اكعايف يبثس. 900ث٢طٟ ٝضي ضا ثبال ثطزٟ ٝ ٗي تٞاٛس تب 

ؾبٗب٠ٛ ت٢ي ٝ ا١٘يت اؾتلبزٟ اظ آٙ پطزاذت  ث٠ تكطيح "ٗؼبٝٙ تٞؾؼ٠ ٝ پيف ثيٜي "قيد ٗح٘سي

ٔيٖ ٗرتٔق زض اؾتبٙ، ٛوف پبضاٗتط١بي ١ٞاقٜبؾي ٝ ٛيع ٝ زض ذهٞل ٌٗبٙ يبثي ُٔرب٠ٛ ثط اؾبؼ اه

ا١٘يت » ٗسيطيت آة زض ُٔرب٠ٛ ١ب ثب ضٝيٌطز پبيف تجريط ٝ تؼطم تٞضيحبتي ثيبٙ زاقت٠ ٝ ُلت:

ٗٞرت ذٞا١سقس تب اضتجبط ًكبٝضظي ثٞيػٟ  ف ًكبٝضظيٛوف زازٟ ١بي ١ٞاقٜبؾي زض ثر  ٗٞضٞع

ُٔرب٠ٛ زاضاٙ ٝ ١ٞاقٜبؾي ثيكتط قسٟ كٔصا ًكبٝضظاٙ ثبيس ثب ؾبٗب٠ٛ ت٢ي ايٚ حٞظٟ اضتجبط ٛعزيٌي 

زاقت٠ ثبقٜس ٝ اظ عطين اؾتلبزٟ اظ ايٚ ؾبٗب٠ٛ، ذؿبضت٢ب ضا زض ثرف ًكبٝضظي ث٠ حساهْ ضؾبٛسٟ ٝ 

قٜبؾي ١ؿتيٖ، الظٕ اؾت ًكبٝضظاٙ ٗغبثن تٞني٠ ١بي چٞٙ ١ط ضٝظ قب١س تـيط اهٔيٖ ١ٞا

« ًبضقٜبؼ ثبؿجبٛي ُٔرب٠ٛ ١ب»زض ايٚ رٔؿ٠ ذبٖٛ رٔيْ ظازٟ "١ٞاقٜبؾي ًبقت ٝ ثطزاقت ٛ٘بيٜس.

ٛيع ث٠ ثيبٙ ا١٘يت تٞٓيس ٗحهٞالت ذبضد اظ كهْ پطزاذت ٝ ثب تٞر٠ ث٠ ٗؼضْ ًٖ آثي ٠ً زض حبّ ٝ 

ُٔرب٠ٛ ١ب زض نطك٠ رٞيي ٗهطف آة ثب تطاًٖ تٞٓيس   وفآيٜسٟ ُطيجبٙ ُيط ًكٞض قسٟ اؾت، ث٠ ٛ

، ض٘ٚ ثيبٙ "زثيط ت٢ي ًكبٝضظي اؾتبٙ"١٘چٜيٚ زض ايٚ ٛكؿت، تٞضد رسيسي  اقبضٟ ٛ٘ٞز. ثبال

ٛوف ٝ ا١٘يت ١ٞاقٜبؾي ًكبٝضظي زض تبٗيٚ اٜٗيت ؿصايي ٝ ظيؿتي آة ٝ ١ٞا، تٞضيحبتي زض 

تبٙ ؾبٓزبضي ٝ ًب١ف چكِ٘يط ثبضٛسُي ٝ ٛيع تبحيطات ضاثغ٠ ثب اكعايف ثي ؾبثو٠ زٗب زض پبييع ٝ ظٗؿ

آٙ ثط ُيب١بٙ زض كهّٞ آيٜسٟ اضائ٠ ًطزٟ ٝ زض ذهٞل ٗكٌالت ُْ ز١ي زضذتبٙ )ٗرهٞنب ؾيت( 

 زض ث٢بض ٝ ٗيٟٞ ز١ي زض كه٢ٔبي ث٢طٟ ٝضي ث٠ زٓيْ عي ٌٛطزٙ زٝضٟ ؾطٗب، ١كساضزاز.
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 كؼبٓيت ت٢ي ُٔرب٠ٛ زاضاٙ زض اؾتبٙ آشضثبيزبٙ ؿطثي:  13قٌْ 

 

 ثخؾ وـبٍسصی دس ؿْشػتبى هبوَثشگضاسی اٍلیي جلؼِ تَػعِ َّاؿٌبػی وبسثشدی  

اٝٓيٚ رٔؿ٠ تٞؾؼ٠ ١ٞاقٜبؾي ًبضثطزي زض ثرف ًكبٝضظي، ثب حضٞض ر٘اغ ًخياطي اظ ًكابٝضظاٙ،    

زاٗساضاٙ پيكطٝ ٝ ز١يبضاٙ ٗبًٞ ثطُعاضقاس. ثطاؾابؼ ١٘اب١ِٜي ١ابي ازاضٟ ١ٞاقٜبؾاي ٗابًٞ ثاب        

طؾاتبٙ ثاب حضاٞض    كطٗبٛساضي ٝ ٗسيطيت ر٢بز ًكبٝضظي، اٝٓيٚ رٔؿ٠ ت٢ي ًكبٝضظي زض اياٚ ق٢ 

ٗؼبٝٙ كطٗبٛساض، ًبضقٜبؾبٙ ؾبٗب٠ٛ ت٢ي ًكبٝضظي اؾتبٙ، ز١يابضاٙ ٝ ر٘اغ ظيابزي اظ ًكابٝضظاٙ     

ٗبًٞ، زض ٗحْ ؾبٓٚ ارت٘بػبت كطٗبٛساضي ثطُعاضُطزيس.زض اثتساي ايٚ رٔؿ٠، ذابٖٛ هطثابٛي ٗؼابٝٙ    

ٞل ا١٘يات  كطٗبٛساضي ق٢طؾتبٙ ٗبًٞ ض٘ٚ اؾتوجبّ ٝ ذٞـ آٗسُٞيي اظ ٗسػٞيٚ، ؾرٜبٛي زضذه

ٝ ربيِبٟ ١ٞاقٜبؾي ٝ ثب ِٛطـ ذبل ثاط تابحيط آٙ ثاط ًكابٝضظي اياطاز ٛ٘ٞز.ؾاپؽ ضئايؽ ازاضٟ        

١ٞاقٜبؾي ق٢طؾتبٙ ٗبًٞ ض٘ٚ ٗؼطكي اهٔيٖ ًكبٝضظي ايٚ ٜٗغو٠ ٝ ٗوبيؿ٠ آٗبضي ثبضٛسُي ٝ زٗاب  

ي زٗب ٝ ؾبيط پبضٗتط١بي رٞي ثب ؾبّ ُصقت٠ ٝ ٛطٗبّ ٝ اضائ٠ ٛوك٠ ١بي ذكٌؿبٓي ٝ پيف ثيٜي كهٔ

ٝ ثبضـ ثط ٓعٕٝ ايٚ تكٌيْ ايٚ رٔؿ٠ ٝ آقٜبيي ًبضثطاٙ ٢ٛبيي زض ثرف ًكابٝضظي تبًياس ًاطز.زض    

ازا٠ٗ تٞضد رسيسي زثيط ت٢ي )تٞؾؼ٠ ١ٞاقٜبؾي ًبضثطزي( اؾتبٙ زضذهاٞل ًابضثطز زازٟ ١ابي    

١ٞاقٜبؾي ٝ اؾتلبزٟ آٙ ث٠ نٞضت ترههي زض ثرف ًكبٝضظي ث٠ ٜٗظٞض ًب١ف ذؿابضات پسياسٟ   

ٛجبض رٞي ٝ ٛيع تبحيط ايٚ پبضاٗتط١ب ثط اكعايف ً٘ي ٝ ًيلي ٗحهٞالت ًكبٝضظي ٗغبٓجي اضائ٠ ١بي ظيب

زاز.١٘چٜيٚ، ؾٔي٘بٛي اظ ًبضقٜبؾبٙ ُطٟٝ ت٢ي ًكابٝضظي اؾاتبٙ ضا٘ٚ ٗؼطكاي ؾابٗب٠ٛ ت٢اي       

ًكبٝضظي ٝ ٗوبيؿبت ٗيبِٛيٚ زٗب ٝ ثبضٛسُي اؾتبٙ ته٘يٖ ؾبظي كؼبٓيت ١ابي ػ٘إٞ ربٗؼا٠ ثا٠     

http://azmet.ir/in/news/news1396/1396-10-19(j-golkhanedaran).htm
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ٙ ثب ١٘ب١ِٜي ١ٞاقٜبؾي ضا حبئع ا١٘يت زاٛؿت.زض ايٚ رٔؿا٠ ؾائٞاالت ٗغاطح    ذهٞل ًكبٝضظا

قسٟ ًبضثطاٙ ٝ ًبضقٜبؾبٙ اظ عطف ًبضُطٟٝ ١ٞاقٜبؾي ًكبٝضظي زض حس حٞن٠ٔ رٔؿ٠ پبؾاد زازٟ  

 قس.

 

 اؾتبٙ آشضثبيزبٙ ؿطثي ق٢طؾتبٙ ٗبًٞ كؼبٓيت ت٢ي زض:  14قٌْ 

 

 

 

 

 
 

 

http://azmet.ir/in/news/news1396/1396-10-24(tahake-khoy).htm
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 شگضاسی اٍلیي جلؼِ تَػعِ َّاؿٌبػی وبسثشدی ثخؾ وـبٍسصی دس ؿْشػتبى ػلوبعث

اٝٓيٚ رٔؿ٠ تٞؾؼ٠ ١ٞاقٜبؾي ًبضثطزي زض ثرف ًكبٝضظي ثب حضٞض ر٘غ ًخيطي اظ ًكبٝضظاٙ، 

ؾتبٙ ؾٔ٘بؼ ثطُعاض قس. ثطاؾبؼ ١٘ب١ِٜي ثبؿساضاٙ پيكطٝ ٝ ًبضقٜبؾبٙ ر٢بز ًكبٝضظي ق٢ط

١بي ازاضٟ ١ٞاقٜبؾي ؾٔ٘بؼ ثب ٗسيطيت ر٢بز ًكبٝضظي، اٝٓيٚ رٔؿ٠ ت٢ي ًكبٝضظي زض ايٚ 

ق٢طؾتبٙ ثب حضٞض ٗؼبٝٙ ر٢بز ًكبٝضظي، ًبضقٜبؾبٙ ؾبٗب٠ٛ ت٢ي ًكبٝضظي اؾتبٙ ٝ ر٘غ ًخيطي 

ظي ايٚ ق٢طؾتبٙ ثطُعاض اظ ًكبٝضظاٙ ؾٔ٘بؼ، زض ٗحْ ؾبٓٚ ارت٘بػبت ٗسيطيت ر٢بز ًكبٝض

 ُطزيس.

زض اثتساي ايٚ رٔؿ٠، رٔئي ٗؼبٝٙ ر٢بز ًكبٝضظي، ض٘ٚ اؾتوجبّ اظ ارطاي ؾبٗب٠ٛ تٞؾؼ٠ 

١ٞاقٜبؾي ًبضثطزي زض ثرف ًكبٝضظي زض ايٚ ق٢طؾتبٙ، زض ذهٞل ا١٘يت ٝ ربيِبٟ ١ٞاقٜبؾي 

ضظي ثؼٜٞاٙ يٌي اظ ثرف ًكبٝ"ٝ ثب ِٛطـ ذبل ٝ تبحيط آٙ ثط ًكبٝضظي ٗغبٓجي ضا زازٟ ٝ ُلت: 

ثرك٢بي ػ٘سٟ ًكٞض ٝ ١٘يٜغٞض ق٢طؾتبٙ ؾٔ٘بؼ ثيكتطيٚ تبحيط ضا اظ قطايظ رٞي ٗي پصيطز. اظ 

زض حبّ تـييط ٝ ضٝٛس ايٚ تـييطات ٛيع زض حبّ ضقس ٗي ثبقس ٝ تـييطات  "عطكي قطايظ رٞي زاي٘ب

يٚ تـييطات زض رٞي ١٘ٞاضٟ ث٠ ػٜٞاٙ ت٢سيسي ثعضٍ ٝ رسي ثطاي ثرف ًكبٝضظي ثٞزٟ ٝ قست ا

ظٗبٙ ٝهٞع تـييطات ٛب٢ُبٛي آة ٝ ١ٞايي ثبظ ١ٖ ثب قست ثيكتطي اكعايف يبكت٠ ٝ ًيليت ٝ ً٘يت 

ٗحهٞالت ضا ث٠ قست تحت تبحيط هطاض ٗي ز١س. ٓصا الظ٠ٗ ًب١ف تبحيط ايٚ تـييطات ثطاي ًكبٝضظاٙ ٝ 

ضُيطي ؾطيغ ت٢٘يسات ًيليت ٝ ً٘يت ٗحهٞالت تٞٓيسي آٙ، اعالع ث٠ ٗٞهغ اظ تـييطات رٞي ٝ ثٌب

ٝ اهساٗبت الظٕ زض ر٢ت ًب١ف ذؿبضت ث٠ ايٚ ثرف ٗي ثبقس ٠ً زض ايٚ ضاؾتب اضتجبط ؾطيغ ٝ 

تِٜبتَٜ ثيٚ زٝ ٗز٘ٞػ٠ ١ٞاقٜبؾي ٝ ر٢بز ًكبٝضظي ٝ اعالع ضؾبٛي ؾطيغ ٝ زهين ٝ ١٘ب١َٜ ث٠ 

ق٢طؾتبٙ  ضئيؽ ازاضٟ ١ٞاقٜبؾي"ػٔيطضب ١٘طا١ي "ث٢طٟ ثطزاضاٙ ثرف ضطٝضي ث٠ ٛظط ٗيطؾس.

ض٘ٚ تكٌط اظ ١ٌ٘بضي ن٘ي٘ب٠ٛ ٗسيطيت ر٢بز ًكبٝضظي ق٢طؾتبٙ ث٠ ٗؼطكي اهٔيٖ  "ؾٔ٘بؼ

ًكبٝضظي ق٢طؾتبٙ ؾٔ٘بؼ ٝ ٗوبيؿ٠ ١بي آٗبضي، ثبضٛسُي ٝ زٗب ٝ ؾبيط پبضاٗتط١بي رٞي ثب ؾبّ 

١بي  ثيٜي   پيف"ُصقت٠ ٝ ٛطٗبّ ٝ اضائ٠ ٛوك٠ ١بي يرجٜساٙ ٝ ؾطٗبظزُي پطزاذت ٝ اكعٝز: 

ًٜس ٝ ذٞقجرتب٠ٛ تبًٜٞٙ زض ايٚ ثرف  قٜبؾي ٛوف ثؿيبض ٢ٗ٘ي زض ًكبٝضظي ايلب ٗي ١ٞا

زض ازا٠ٗ تٞضد رسيسي، زثيط ت٢ي )تٞؾؼ٠ ١ٞاقٜبؾي "١بي چكِ٘يطي زاقت٠ ايٖ. پيكطكت

ًبضثطزي( اؾتبٙ زضذهٞل ًبضثطز زازٟ ١بي ١ٞاقٜبؾي ٝ اؾتلبزٟ آٙ ث٠ نٞضت ترههي زض ثرف 

بضات پسيسٟ ١بي ظيبٛجبض رٞي ٝ ٛيع تبحيط ايٚ پبضاٗتط١ب ثط اكعايف ًكبٝضظي ث٠ ٜٗظٞض ًب١ف ذؿ

ً٘ي ٝ ًيلي ٗحهٞالت ًكبٝضظي ٗغبٓجي اضائ٠ زاز.١٘چٜيٚ ؾٔي٘بٛي اظ ًبضقٜبؾبٙ ُطٟٝ ت٢ي 

ًكبٝضظي اؾتبٙ ض٘ٚ ٗؼطكي ؾبٗب٠ٛ ت٢ي ًكبٝضظي ٝ ٗوبيؿبت ٗيبِٛيٚ زٗب ٝ ثبضٛسُي اؾتبٙ، 

ؼ٠ ث٠ ذهٞل ًكبٝضظاٙ ثب ١٘ب١ِٜي ١ٞاقٜبؾي ضا حبئع ا١٘يت ته٘يٖ ؾبظي كؼبٓيت ١بي ػٕ٘ٞ ربٗ

 زاٛؿت.
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 ؾٔ٘بؼ اؾتبٙ آشضثبيزبٙ ؿطثيق٢طؾتبٙ  كؼبٓيت ت٢ي زض:  15قٌْ  

ثشگضاسی وبسگبُ آهَصؿی ثشای اعضبی تعبًٍی صیبدی دس ػذ اسع دس ؿْشػتبى 

  پلذؿت

ٟ آٗٞظقي ثرف قيالت زض ؾس اضؼ ثطاي اػضبء زض ضاؾتبي تٞؾؼ٠ ١ٞاقٜبؾي ًبضثطزي، ًبضُب 

تؼبٝٛي ق٘بضٟ يي نيس ٝ نيبزي ثطُعاض قس. زض ضاؾتبي كؼبٓيت آٗٞظقي ؾبٗب٠ٛ تٞؾؼ٠ ١ٞاقٜبؾي 

ًبضثطزي ايٚ اؾتبٙ زض ثرف قيالت ٝ اٗٞض آثعي پطٝضي ٝ پيطٝ ١٘ب١ِٜي ١بي ث٠ ػْ٘ آٗسٟ ثب 

تبٙ پٔسقت، يي ًالؼ آٗٞظقي ثطاي ٗسيطيت قيالت ٝ اٗٞض آثعي پطٝضي ر٢بز ًكبٝضظي ق٢طؾ

اػضبء تؼبٝٛي قيالت ق٘بضٟ يي زض ق٢طى ؾس اضؼ ٝ زض ًٜبض ضٝزذب٠ٛ اضؼ تكٌيْ قس.زض آؿبظ 

ًالؼ ٠ً ث٠ نٞضت ًبٗال ًبضُب١ي ٝ زض كضبي ثبظ ثطُعاض قس، اثطا١ي٘ي اظ قيالت اؾتبٙ، تٞضيحبتي 

ضا ثطاي قطًت ًٜٜسُبٙ اضائ٠ زاز.زض  ضا زض ضاثغ٠ ثب ٗكٌالت ٝ ضاٟ ًبض١بيي ٗٞرٞز زض اٗط قيالت

ازا٠ٗ، ؾٔي٘بٛي اظ ًبضقٜبؾبٙ ازاضٟ ًْ ١ٞاقٜبؾي، زض ذهٞل ٛوف ١ٞاقٜبؾي زض ًب١ف ذؿبضات 

ٝ اكعايف ث٢طٟ ٝضزي ٗغبٓجي ضا قطح زاز.ُلتٜي اؾت ٠ً زض ايٚ ًالؼ آٗٞظقي، ػالٟٝ ثط آقٜبيي 

http://azmet.ir/in/news/news1396/1396-11-13(tahak-salmas-).htm
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تجبزّ ٛظط ١بي زٝ ربٛج٠ ٛيع ٗس ٛظط نيبزاٙ ثب ٛوف ػٕٔٞ ١ٞاقٜبؾي زض ثرف قيالت ٝ ًكبٝضظي، 

 هطاض ُطكت.

 

  

 كؼبٓيت ت٢ي قيالت ٝ ثطُعاضي ًبضُبٟ ١بي آٗٞظقي  زض ق٢طؾتبٙ ١بي ، پٔسقت)ؾس اضؼ(:   13قٌْ 
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ثط ػ٢سٟ ٠ً  96ؾبّ ثط اؾبؼ ثطٛب٠ٗ ًبضي  ٝ ٛيع ثط اؾبؼ ثطٛب٠ٗ ١بي ربضي ؾبظٗبٙ ١ٞاقٜبؾي  

ث٠ اٛزبٕ زهين   اهساٗبت شيْ ث٠ نٞضتاٗؿبّ  ظٗؿتبٙهطاض ُطكت٠ زض  ثبيزبٙ ؿطثي آشضاؾتبٙ 

 : ضؾيسٟ اؾت ٠ً ا١ٖ آ٢ٛب ث٠ قطح شيْ ٗي ثبقس 

                                                                                                        
 

                                                                                                        
 

 
 

 
 

 

 ثاب  تٞؾاؼ٠ ١ٞاقٜبؾاي ًابضثطزي    رٔؿ٠  ي ييثطُعاض

   ذٞيق٢طؾتبٙ  حضٞض ٗسيطاٙ ر٢بزًكبٝضظي

  ٗحهٞالت  ث٠ ٗعاضع ٝ ٗالهبت ر٢طٟ ث٠   طاٙيزثٗطارؼ٠

 .ييچ٢طٟ ثب ًبضثطاٙ  ٢ٛب

  ثاب  تٞؾؼ٠ ١ٞاقٜبؾاي ًابضثطزي   رٔؿ٠  ي ييثطُعاض

   حضٞض ًكبٝضظاٙ زض ٗبًٞ

     ٕق٢طؾاتبٙ   ر٢بزًكابٝضظي زيساض ثاب ٗؼابٝٙ ٗحتاط

ثاطاي ثؿاظ ٝ تٞؾاؼ٠ ١ٞاقٜبؾاي     ؾٔ٘بؼ ق٢طؾتبٙ 

   ؾٔ٘بؼ ًبضثطزي زض آٙ ق٢طؾتبٙ

  ٕر٢ت قطًت زض ؾؼ٠ ١ٞاقٜبؾي ًبضثطزي زثيط تٞاػعا

 .يؾبظٗبٙ ٗطًع ٛيبظ آثي زض ٗجبحج

 ْطًْيٗحهٞالت زض حضٞض ٗس طاٙيرٔؿبت زث تكٌي  ٝ

 .يٜيث فيٗؼبٝٛت تٞؾؼ٠ ٝ پ

 اضؾبّ  يًكبٝضظ ي١ب ؿٌبقٚياضؾبّ ٜٗظٖ ز ٝ 

 ي،ٗؼ٘بضٝ ػ٘طاٙ  ي،ربزٟ ا يٗطتت ؾ٠ ثٞٓتٚ ًكبٝضظ  ٝ

 .يق٢طؾبظ

     ٕق٢طؾاتبٙ   زًكابٝضظي ر٢بزيساض ثاب ٗؼابٝٙ ٗحتاط

ثاطاي ثؿاظ ٝ تٞؾاؼ٠ ١ٞاقٜبؾاي     ؾٔ٘بؼ ق٢طؾتبٙ 

   ٢ٗبثبز ًبضثطزي زض آٙ ق٢طؾتبٙ

 

 ْطًْيٗحهٞالت زض حضٞض ٗس طاٙيرٔؿبت زث تكٌي  ٝ

 .يٜيث فيٗؼبٝٛت تٞؾؼ٠ ٝ پ

 اضؾبّ ٗطتت  يًكبٝضظ ي١ب ؿٌبقٚياضؾبّ ٜٗظٖ ز ٝ

 ٝ يٝ ػ٘طاٙ ،ٗؼ٘بض ي،ربزٟ ا يؾ٠ ثٞٓتٚ ًكبٝضظ
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   كؼبٓيت ت٢ي زضق٢طؾتبٙ ٗرتٔق:   14قٌْ

وبسثشدی آرسثبیجبى غشثی  َّاؿٌبػی ثَلتي تَػعِ 

 
 

 ٠ٛٞ٘ٛ ضٝق٢بي اعالع ضؾبٛي رٞي:   16قٌْ 
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 خجشّب
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 ًفش اص وبسوٌبى اداسُ ول آهَصؽ ٍ پشٍسؽ 100آؿٌبیی ثیؾ اص 

 آلَدگی َّا اص دیذگبُ َّاؿٌبػی شثی ثب هجحث اػتبى آرسثبیجبى غ 

 

 

 

 

زض ضاؾتبي آقٜبيي ثب ا١٘يت ثحج آٓٞزُي ١ٞا ٝ ٛواف ١ٞاقٜبؾاي زض پايف ثيٜاي آٙ، ًبضُاب١ي      

آٗٞظقي اظ ؾٞي ١ٞاقٜبؾي آشضثبيزبٛـطثي ثاطاي ًبضًٜابٙ ازاضٟ ًاْ آٗاٞظـ ٝ پاطٝضـ اؾاتبٙ       

يسي ضا زض پيف ثيٜي آٙ ر٢ت آٗابزُي  ثطُعاضقس. يٌي اظ ٗجبحخي ٠ً ١ٞاقٜبؾي ٛوف اؾبؾي ٝ ًٔ

الظٕ ٝ ٛيع ثبال ثطزٙ ؾغح آُب١ي ١بي ػ٘ٞٗي زض ثرك٢بي ٗرتٔق ايلب ٗي ٛ٘بيس، ٗجحج آٓٞزُي ١ٞا 

اؾت ٠ً زض نٞضت اعالع ضؾبٛي ث٠ ٗٞهغ، ٗي تٞاٛس ٗؿئٞٓيٚ شيطثظ ٝ ٗطزٕ ضا زض ثطٛب٠ٗ ضيعي ١ابي  

يطيت الظٕ ضا زاقت٠ ثبقٜس. زض ١٘يٚ ضاؾتب اياٚ  ثؼسي يبضي ٛ٘ٞزٟ تب زض ظٗبٙ ثحطاٙ آٓٞزُي ١ٞا، ٗس

ضا ثطاي  "آٓٞزُي ١ٞا ٝ ٛوف ١ٞاقٜبؾي زض پيف ثيٜي آٙ"ازاضٟ ًْ، ًبضُب١ي آٗٞظقي تحت ػٜٞاٙ 

ٛلط اظ پطؾْٜ ثب  100آُب١ي ثركي ث٠ ًبضًٜبٙ آٗٞظـ ٝ پطٝضـ اؾتبٙ ثطُعاض ٛ٘ٞز ٠ً زض آٙ ثيف اظ 

 ٟ ٝ ضا٢١بي ٗوبث٠ٔ ثب ايٚ ٗؼضْ ٝ ٗسيطيت آٙ، آقاٜب قاسٛس.  تبحيط آاليٜسٟ ١بي رٞي ثط ظٛسُي ضٝظٗط

ثط اؾبؼ ايٚ ُعاضـ ٝ آٗبض١بي زضيبكتي اظ ؾٞي ًبضقٜبؾبٙ ٗحيظ ظيؿت اؾاتبٙ ٝ ثاب تٞرا٠ ثا٠     

اكعايف تؼساز ضٝظ١بي آٓٞزٟ زض ًالٛك٢ط اضٝٗي٠، ث٠ ٝيػٟ زض پبيبٙ آشضٗبٟ، ٝ اذالّ زض ظٛسُي ضٝظٗاطٟ  

ط، ٗؿئٞٓيٚ ١ٞاقٜبؾي ٝ آٗٞظـ ٝ پطٝضـ اؾتبٙ ضا ثطآٙ زاقت تاب  ٗطزٕ ٝ تؼغئي ٗساضؼ ايٚ ق٢

زض ضاؾتبي توٞيت پيف آُب١ي ١بي الظٕ زض ايٚ ٗز٘ٞػ٠ ػٔ٘ي ٠ً ٛوف ًٔيسي زض آٗاٞظـ زاٛاف   

آٗٞظاٙ ضا زاضز؛ ٝ ١٘چٜيٚ ضطٝضت ٛكط ٝ تٞؾؼ٠ كط١ٜاَ ٝ ضٝيابضٝيي ثاب اياٚ پسياسٟ زض ربٗؼا٠،       

ؾطپطؾت ازاضٟ تحويوبت ١ٞاقٜبؾي اؾتبٙ آشضثبيزبٙ "سي ًبضُب١ي ضا ثب حضٞض ٢ٜٗسؼ آظاز تٞحي

 زض ٗحااْ ؾاابٓٚ اٛسيكاا٠ ازاضٟ ًااْ آٗااٞظـ ٝ پااطٝضـ اؾااتبٙ ثطُااعاض ٛ٘بيٜااس.      "ؿطثااي

تٞحيسي، ا١ساف ايٚ زٝضٟ ضا آقٜبيي ثب ٗؼضْ آٓٞزُي ١ٞا، اٛٞاع آٙ، ٗطاحاْ قاٌْ ُياطي پسياسٟ     

يٚ ضطٝت كط١َٜ ؾابظي زض ربٗؼا٠   ٝاضِٝٛي زٗب، تبحيطات آٓٞزُي زض ؾغح ر٢بٛي ٝ ٗحٔي؛ ١٘چٜ

 ثطاي اؾتلبزٟ اظ پيف آُب١ي ١ابي ١ٞاقٜبؾاي ر٢ات ًٜتاطّ ٝ ٗاسيطيت اياٚ پسياسٟ زاٛؿات.        

زض ذبت٠٘، ٛوس ٝ ثطضؾي ١بي الظٕ زض ذهٞل حٔو٠ ١بي اضتجبط ١ٞاقٜبؾي ثب ٗطزٕ ٝ ٗوبث٠ٔ ثب قطايظ 

 كت.ٝيػٟ ث٠ ذهٞل زض ثط٠١ ظٗبٛي ظٗؿتبٙ، ٗٞضز ثحج ٝ تجبزّ ٛظط هطاض ُط
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 حضَس ثب ؿىَُ وبسوٌبى َّاؿٌبػی اػتبى آرسثبیجبى غشثی دس گشدّوبیی ثضسگذاؿت حوبػِ ًِ دی

ًبضًٜابٙ   زي، ضٝظ ثهيطت ٝ ٗيخبم اٗت ثب ٝاليت، ر٘ؼي اظ ٗؿائٞٓيٚ ٝ   ١9٘عٗبٙ ثب ؾبٓطٝظ ح٘بؾ٠ 

طاؾ٘ي ًا٠  ١ٞاقٜبؾي اؾتبٙ آشضثبيزبٙ ؿطثي ١ِ٘بٕ ٝ ١ٖ نسا ثب اهكبض ٗرتٔق ٗطزٕ اضٝٗي٠ ، زض ٗ

ث٠ ١٘يٚ ٜٗظٞض ثطُعاض قسٟ ثٞز قطًت ٛ٘ٞزٛس . ٗؿئٞٓيٚ ٝ ًبضًٜبٙ ايٚ ازضٟ ًْ ثب حضاٞض زض اياٚ   

ٗطاؾٖ ثبض زيِط پكتيجبٛي ذٞز ضا اظ ٗوبٕ ػظ٘بي ٝاليت اػالٕ ٛ٘ٞزٟ ٝ ض٘ٚ ٗحٌٕٞ ٛ٘اٞزٙ رطيابٙ   

ٗب٢ٛابي اٛواالة   كت٠ٜ ثط ٗيخبم ٝ پي٘بٙ اؾتٞاض ذٞز زض پيطٝي اظ ٜٗٞيبت ٗوابٕ ٗؼظاٖ ض١جاطي ٝ آض   

اؾالٗي، تبًيس ٛ٘ٞزٛس .ُلتٜي اؾت زض ايٚ ٗطاؾٖ ٠ً ثب حضٞض ر٘ؼي اظ قرهيت٢بي زيٜي، ؾيبؾاي  

ٝ ٗؿئٞٓيٚ زؾتِبٟ ١بي ارطايي ثطُعاض قس؛ ٗحؿٚ قاٌطٛيب ضئايؽ قاٞضاي ١٘اب١ِٜي تجٔيـابت      

تابضيد  اؾالٗي، عي ؾرٜبٛي ضٝظ ثهيطت ٝ ٗيخبم اٗت ثبٝاليت ضا يٌي اظ ٢ٗ٘تطيٚ ٜٗبؾاجت ١اب زض   

اٛوالة اؾالٗي ايطاٙ يبز ًطز ٝ اكعٝز: ايٚ ضٝظ ث٢تطيٚ كطنت اؾت ٠ً ٗٔت ايطاٙ ثب حضٞض ُؿتطزٟ ٝ 

 ثبقٌٟٞ زض نح٠ٜ ثبضزيِط اظ آضٗبٙ ١بي اٛوالة ٝ ٛظبٕ ٗوسؼ ر٢٘ٞضي اؾالٗي زكبع ًٜٜس.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 سثبیجبًغشثیدس آر "تحلیل دادُ ّبی َّاؿٌبػی ٍ وبسثشد آى دس وـبٍسصی"شگضاسی دٍسُ ث

ضٝظ زض ازاضٟ ًْ  2ث٠ ٗست  "تحٔيْ زازٟ ١بي ١ٞاقٜبؾي ٝ ًبضثطز آٙ زض ًكبٝضظي"زٝضٟ آٗٞظقي  

تحٔيْ زازٟ ١بي ١ٞاقٜبؾي ٝ ًابضثطز آٙ زض  "١ٞاقٜبؾي آشضثبيزبٛـطثي ثطُعاض قس. زٝضٟ آٗٞظقي 

بت ١ٞاقٜبؾاي  ٛلط اظ ًبضقٜبؾبٙ ١٘سيسي، پيف ثيٜي ٝ ٗغبٓؼبت ٝ تحويو 32ثب حضٞض  "ًكبٝضظي

 اؾتبٙ ١بي آشضثبيزبٛـطثي، هعٝيٚ ٝ ُيالٙ زض ٗحْ ازاضٟ ًْ ١ٞاقٜبؾي آشضثبيزبٛـطثي ثطُعاض قاس. 

ضٝظٟ، ٗجبحخي اظ ر٠ٔ٘: ١ٞاقٜبؾي ًكبٝضظي ٝ پبضاٗتط١بي ٢ٗاٖ آٙ، ٛحاٟٞ    2زض ايٚ زٝضٟ آٗٞظقي 
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كبٝضظي ٝ ١٘چٜيٚ ت٢ي٠ تحٔيْ پبضاٗتط١بي ١ٞاقٜبؾي ٝ نسٝض پيف ثيٜي ١بي ٗٞضز ٛيبظ زض ثرف ً

ضطٝضت اٛزبٕ كؼبٓيت ١بي ت٢ي ًكبٝضظي زض ًكٞض، ث٠ ٝيػٟ زض اؾتب٢ٛبيي ٠ً زض ايٚ ثرف پيكاطٝ  

 ١ؿتٜس، تٞؾظ ٢ٜٗسؼ ٗؿؼٞز حويوت تسضيؽ قس.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 یغشث جبىیآرسثب یبدیٍ ص ذیدس ص یدس ثبال ثشدى ثْشُ ٍس  یَّاؿٌبػ  یًمؾ دادُ ّب یوبسگبُ آهَصؿ یثشگضاس

ض ازا٠ٗ زٝضٟ ١بي آٗٞظقي ٝيػٟ نيس ٝ نيبزي ٝ ثب پيِيطي ٝ ػالهٜ٘سي ًبضثطاٙ ثرف نيس ٝ نايبزي ؾاس   ز

آشضثبيزابٙ   ق٢يس ًبظ٘ي، پٜز٘يٚ ًبضُبٟ آٗٞظقي ٛوف زازٟ ١بي ١ٞاقٜبؾي زض ث٢طٟ ٝضي ثراف قايالت  

ٙ اؾاتبٙ ٝ زض  زض ايٚ زٝضٟ آٗٞظقي يي ضٝظٟ ٠ً ثب ١٘ب١ِٜي ثرف قايالت ٝ اٗاٞض آثعياب    .ؿطثي ضُعاض قس

ضاؾتبي تٞؾؼ٠ ١طچ٠ ثيكتط ت٢ي ثطُعاضقس، ػجبؾؼٔي ؾٔي٘بٛي اظ ًبضقٜبؾبٙ ازاضٟ ًْ ١ٞاقٜبؾاي، ٝ اٗياط   

اثطا١ي٘ي ًبضقٜبؼ كٜي تٌخيط ٗسيطيت قيالت ٗغبٓت ٗٞضز ٛيبظ زض نيس ٝ ٛوف زٗب، ثبز ٝ .... ضا ثطاي ًبضثطاٙ 

اقٜبؾي ٝ تؼبٝٛي زض ر٢ت ًاب١ف ذؿابضت ٝ ثابال    ٜٗغو٠ ؾس ق٢يس ًبظ٘ي ثيبٙ ًطزٟ ٝ اضتجبط زٝ ؾٞي٠ ١ٞ

ثطزٙ تٞٓيس ضا ثؿيبض اؾبؾي زاٛؿتٜس. زض ازا٠ٗ ض٘ٚ آٗٞظـ ٛوف ١ٞاقٜبؾي زض ًب١ف ذغطاتي ًا٠ ٜٗكاب   

رٞي زاضٛس، تٞضيحبت ًبٗٔي زض اضتجبط ثب ٗٞضٞع ١ٞاقٜبؾي زض ثرف قيالت اضائ٠ ٝ ضا١ٌبض١بي ٗطثٞعا٠ ثاب   

 ٜٜسُبٙ يبز آٝضي قس. زض ذبت٠٘ ٛيع، كطٕ ١بي ٛظط ؾٜزي تٌ٘يْ ُطزيس١٘طا١ي اٗيط اثطا١ي٘ي، ث٠ قطًت ً
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 ( اػتبى آرسثبیجبى غشثی2ثشگضاسی اٍلیي جلؼِ تْه وـبٍسصی ٍیظُ گلخبًِ داساى) وبسثشاى ػغح 

 

 

 

 

 

، اٝٓيٚ رٔؿ٠ ٝيػٟ ُٔرب٠ٛ زاضاٙ 1396زض ضاؾتبي تسإٝ ثطٛب٠ٗ ١بي ػ٘ٔيبتي تٞؾؼ٠ ت٢ي ًكبٝضظي زض ؾبّ 

اٝٓيٚ رٔؿ٠ تٞؾؼ٠ ١ٞاقٜبؾي ًبضثطزي زض  .ٗحْ ازاضٟ ًْ ١ٞاقٜبؾي اؾتبٙ آشضثبيزبٙ ؿطثي ثطُعاض قسزض 

ػضٞ ١ئيت ػٔ٘ي "ُٔرب٠ٛ زاضاٙ، زض ؾبّ ربضي، ثب حضٞض زًتط ١ٜبضٟ  2ثرف ًكبٝضظي ٝيػٟ ًبضثطاٙ ؾغح 

      ٙ ت٢اي اؾاتبٙ،    ٗطًع تحويوبت ًكبٝضظي ٝ ٜٗبثغ عجيؼي اؾاتبٙ، ٗؼبٝٛات تٞؾاؼ٠ ٝ پايف ثيٜاي، زثياطا

زض ايٚ   زض ؾبٓٚ ارت٘بػبت ايٚ ازاضٟ ًْ ثطُعاض ُطزيس. ًبضقٜبؾبٙ ثبؿساضي ٝ ًبضثطاٙ ٢ٛبيي ت٢ي ًكبٝضظي 

١اط ؾابّ قاب١س    »ُلت:  "ػضٞ ١ئيت ػٔ٘ي ٗطًع تحويوبت ًكبٝضظي ٝ ٜٗبثغ عجيؼي اؾتبٙ"رٔؿ٠ ١ٜبضٟ 

ٖ اٗب ٌٛت٠ هبثْ تٞر٠ زض ًكاٞض اياٚ   ضقس ًكبٝضظي ٝ اٌٗبٛبت ٗٞضز ٛيبظ زض ايٚ ثرف زض ؾغح ر٢بٙ ١ؿتي

١عاض ١ٌتبض ُٔرب٠ٛ ٗٞرٞز اؾت ٠ً ػ٘سٟ ٗغبٓت ٗٞضز ثحج ايٚ ُٔرب٠ٛ ١ب ٜٗبثغ آثي، ًيليات   320اؾت ٠ً 

ثبظاض كطٝـ ٝ.... اؾت ٝ ُٔرب٠ٛ زاضاٙ ٗاي تٞاٜٛاس ثاب      آة، ثطم، ٗٞاز ؾٞذتي )ثٞيػٟ ُبظ(، زؾتطؾي ث٠ ضاٟ ٝ

تحون ث٠ ايٚ ٗٞضٞع ٝ تٞرا٠ ثا٠   »ٝي اكعٝز: « ت نطك٠ رٞيي ًٜٜس.% زض ؾٞذ40تب  اٛتربة پٞقف ٜٗبؾت

زض  «تٚ زض ١ٌتبض ٛيع اكاعايف يبثاس.   900اٛتربة ضهٖ ١بي ٗوبٕٝ ث٠ ؾطٗب ث٢طٟ ٝضي ضا ثبال ثطزٟ ٝ ٗي تٞاٛس تب 

ؾبٗب٠ٛ ت٢ي ٝ ا١٘يت اؾتلبزٟ  ث٠ تكطيح "ٗؼبٝٙ تٞؾؼ٠ ٝ پيف ثيٜي "ٛهطت ا٠ٓ قيد ٗح٘سي ازا٠ٗ رٔؿ٠

پطزاذت ٝ زض ذهٞل ٌٗبٙ يبثي ُٔرب٠ٛ ثط اؾبؼ اهٔيٖ ٗرتٔق زض اؾتبٙ، ٛوف پبضاٗتط١بي ١ٞاقٜبؾي  اظ آٙ

ا١٘يات  » ٝ ٛيع ٗسيطيت آة زض ُٔرب٠ٛ ١ب ثب ضٝيٌطز پبيف تجريط ٝ تؼطم تٞضايحبتي ثيابٙ زاقات٠ ٝ ُلات:    

ٞيػٟ ُٔربٛا٠  ٗٞرت ذٞا١سقس تب اضتجبط ًكبٝضظي ثا  ٛوف زازٟ ١بي ١ٞاقٜبؾي زض ثرف ًكبٝضظي  ٗٞضٞع

زاضاٙ ٝ ١ٞاقٜبؾي ثيكتط قسٟ كٔصا ًكبٝضظاٙ ثبيس ثب ؾبٗب٠ٛ ت٢ي ايٚ حٞظٟ اضتجبط ٛعزيٌي زاقت٠ ثبقاٜس ٝ  

اظ عطين اؾتلبزٟ اظ ايٚ ؾبٗب٠ٛ، ذؿبضت٢ب ضا زض ثرف ًكبٝضظي ث٠ حساهْ ضؾبٛسٟ ٝ چٞٙ ١ط ضٝظ قب١س تـياط  

زض "١بي ١ٞاقٜبؾي ًبقت ٝ ثطزاقت ٛ٘بيٜاس.  اهٔيٖ ١ٞاقٜبؾي ١ؿتيٖ، الظٕ اؾت ًكبٝضظاٙ ٗغبثن تٞني٠

ٛيع ث٠ ثيبٙ ا١٘يت تٞٓيس ٗحهٞالت ذبضد اظ كهْ « ًبضقٜبؼ ثبؿجبٛي ُٔرب٠ٛ ١ب»ايٚ رٔؿ٠ ذبٖٛ رٔيْ ظازٟ 

ُٔرب٠ٛ ١اب زض    پطزاذت ٝ ثب تٞر٠ ث٠ ٗؼضْ ًٖ آثي ٠ً زض حبّ ٝ آيٜسٟ ُطيجبٙ ُيط ًكٞض قسٟ اؾت، ث٠ ٛوف

زثيط ت٢اي  "١٘چٜيٚ زض ايٚ ٛكؿت، تٞضد رسيسي  اقبضٟ ٛ٘ٞز. ٖ تٞٓيس ثبالنطك٠ رٞيي ٗهطف آة ثب تطاً

، ض٘ٚ ثيبٙ ٛوف ٝ ا١٘يت ١ٞاقٜبؾي ًكبٝضظي زض تبٗيٚ اٜٗيت ؿاصايي ٝ ظيؿاتي آة ٝ   "ًكبٝضظي اؾتبٙ

١ٞا، تٞضيحبتي زض ضاثغ٠ ثب اكعايف ثي ؾبثو٠ زٗب زض پبييع ٝ ظٗؿتبٙ ؾبٓزبضي ٝ ًب١ف چكِ٘يط ثبضٛاسُي ٝ  

حيطات آٙ ثط ُيب١بٙ زض كهّٞ آيٜسٟ اضائ٠ ًطزٟ ٝ زض ذهٞل ٗكٌالت ُْ ز١اي زضذتابٙ )ٗرهٞناب    ٛيع تب

 .ؾيت( زض ث٢بض ٝ ٗيٟٞ ز١ي زض كه٢ٔبي ث٢طٟ ٝضي ث٠ زٓيْ عي ٌٛطزٙ زٝضٟ ؾطٗب، ١كساضزاز
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 12گشُ اص خجشًگبساى فعبل دس وٌ لیدس هشاػن تجل یغشث جبىیاػتبى آرسثب یَّاؿٌبػ یحضَس هؼئَل سٍاثظ عوَه

 اػتبى ذیّضاس ؿْ

 

كطٗبٛسٟ ؾپبٟ  ٠،يزض اؾتبٙ ٝ اٗبٕ ر٘ؼ٠ اضٝٗ ٠يكو يٝٓ ٜسٟيضؾب٠ٛ ٠ً ثب حضٞض ٛ٘ب ذيزض ٗطاؾٖ ثعضُساقت ضٝظ هكط ثؿ

١ب ٝ ٝ ذجطِٛابضاٙ   يػ٘ٞٗ اثظثطُعاض قس ٝ اظ ضٝ ذيًبٛٞٙ رٞاٛبٙ ثؿ ي١ب فيق٢سا اؾتبٙ ٝ انحبة ضؾب٠ٛ زض ؾبّ ١٘ب

ٙ يآشضثب سيقا٢  12000ٗطتجظ ث٠ ًِٜاطٟ   يساز١بيپٞقف ربٗغ ٝ ًبْٗ ضٝ ْيث٠ زٓ يؿطث بٙزيكؼبّ زض اؾتبٙ آشضثب  زاب

 12000ثعضُساقت  يًِٜطٟ ٗٔ ٠ياؾت ٗطاؾٖ اذتتبٗ يُلتٜ.قس ْيثٞز تزٔ سٟيث٠ اٛزبٕ ضؾ طي٠ً زض چ٢بض ؾبّ اذ يؿطث

ٝ ثب قاطًت   يٝ ذبضر يزاذٔ ٘ب٢ٙي١عاض ٗ 5زٝاظز١ٖ آشضٗبٟ ثب قطًت اكعٝٙ ثط  ٌكٜج٠ي يؿطث زبٙيآشضثب سي١عاض ق٢

ثطُاعاض   ٠ياػظٖ حبضاهلل )ع( اضٝٗ ٠يٜيزض حؿ يكطٗبٛسٟ ؾپبٟ پبؾساضاٙ اٛوالة اؾالٗ يرؼلط يؾطزاض ؾطٓكٌط ٗح٘سػٔ

 .قس

 

 ( دس َّاؿٌبػی اسٍهیTrend Forecastingِثشگضاسی دٍسُ آؿٌبیی ثب صذٍس پیؾ ثیٌی سًٍذ )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ضٝٛس ث٠ ٗست يي ضٝظ زض ١ٞاقٜبؾي اضٝٗي٠ ثطُعاض قس. زٝضٟ آقٜبيي ثب نسٝض پيف ثيٜي

آقٜبيي ثب نسٝض پايف   ثب تٞر٠ ث٠ ا١٘يت، ث٢جٞز ٝ اضتوبي ذسٗبت ١ٞاقٜبؾي زض ايؿتِب٢١بي اؾتبٛي، زٝضٟ آٗٞظقي 

ثب حضٞض ًبضقٜبؾبٙ ١ٞاقٜبؾي اؾتبٙ آشضثبيزبٙ ؿطثي ٝ آشضثبيزابٙ قاطهي زض     (Trend Forecastingثيٜي ضٝٛس )

زض اياٚ زٝضٟ   1396زي ٗابٟ   20ثيٜي زض ٗٞضذا٠   ثطاؾبؼ ايٚ ُعاضـ، ًبضقٜبؾبٙ ١٘سيسي، ٝ پيف ٠ ثطُعاض قس.اضٝٗي

، ٗٞٓل٠ ١بي ٗٞحط زض نسٝض پيف ثيٜي ضٝٛس، ٛظيط اؾتلبزٟ زض زازٟ ١بي   METARثب ٗجبحج: ٗطٝضي ثط ؾبذتبض  آٗٞظقي

ثيٜي ضٝٛس آقٜب قسٛس.١سف اظ تكٌيْ اياٚ زٝضٟ ياي    نسٝض پيف ايؿتِب١ي، تهبٝيط ٗب١ٞاضٟ اي، ضازاض ٝ ؿيطٟ ر٢ت 

زض   ًا٠  ضٝظٟ، ث٢جٞز ٝ اضتوبي ذسٗبت ١ٞاقٜبؾي زض ايؿتِب٢١بي اؾتب٢ٛبي آشضثبيزابٙ قاطهي ٝ ؿطثاي ثاٞزٟ اؾات     

ضٝظ ثب تاسضيؽ ٢ٜٗاسؼ ضضابظازٟ اظ ًبضقٜبؾابٙ پايف ثيٜاي زض ازاضٟ ًاْ        1( ث٠ ٗست 96زي ٗبٟ 20ضٝظچ٢بضقٜج٠ )

 ثبيزبٙ ؿطثي ثطُعاض ُطزيس١ٞاقٜبؾي اؾتبٙ آشض
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ػبثمِ  ی/وبّؾ ثیَّاؿٌبػ شولیٍگَ ثب هذ اػتبى دس گفت یجَ تیاص ٍضع یجبًغشثیهشوض آرسثب یوبیگضاسؽ صذا ٍ ػ

 ػبل گزؿتِ 20 یع یجبًغشثیدس آرسثب یثبسًذگ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ُي ١ب زض حٞظٟ زضيبچ٠ اضٝٗي٠ زضنسي ثبضٛس 41ُٝٞ ثب نسا ٝ ؾي٘ب اظ ًب١ف  ٗسيطًْ ١ٞاقٜبؾي آشضثبيزبٛـطثي زض ُلت

، نسا ٝ ؾي٘بي ٗطًع ايٚ اؾتبٙ ثب ت٢ي٠ ُعاضقي تٔٞيعيٞٛي اظ ٝضؼيت رٞي، زض  ٝ اكعايف ٗيبِٛجٚ زٗبي اؾتبٙ ذجطزاز.

ُٝٞ ثب ٗسيطًْ ٝ ًبضقٜبؼ ١ٞاقٜبؾي، ض٘ٚ اقبضٟ ث٠ ًب١ف چكِ٘يط ثبضٛسُي ١اب عاي ؾابّ ظضاػاي رابضي ٝ       ُلت

ؾبّ ُصقت٠ زض آشضثبيزبٛـطثي ثي ؾبثو٠ ٝ ظٗؿتبٙ ضا ثب ضَٛ ٝ  20الت آؾ٘بٛي ضا عي اكعايف زضر٠ حطاضت، ًب١ف ٛعٝ

زض ايٚ ُعاضـ تٔٞيعيٞٛي، زضنس ًب١ف  "ٗسيطًْ ١ٞاقٜبؾي آشضثبيزبٛـطثي  "ثٞي ث٢بضي تٞنيق ًطز.نبزم ضيبئيبٙ 

زضناس   35ؾغح آشضثبيزابٛـطثي   ٝ زض 52، زض ٗطًع اؾتبٙ 41ثبضق٢ب اظ اثتساي ٢ٗط تبًٜٞٙ ضا زض حٞظٟ زضيبچ٠ اضٝٗي٠ 

اػالٕ ًطز. ٝي ١٘چٜيٚ ثب اقبضٟ ث٠ آٗبض١بي زٗب زض ؾغح اؾتبٙ، اكعايف زضر٠ حطاضت ضا اظ اثتساي كهْ پبييع ث٠ عاٞض  

ٛيع زض ايٚ  "ؾطپطؾت ازاضٟ تحويوبت ١ٞاقٜبؾي آشضثبيزبٛـطثي  "زضر٠ ؾٔؿيٞؼ زاٛؿت.آظاز تٞحيسي  2/3ٗتٞؾظ 

ثبضق٢ب ٝ اكعايف زٗب زض ؾغح اؾتبٙ، زٓياْ اياٚ تـيياطات ٝ ٛب١ٜزابضي ١اب ضا پسياسٟ        ُعاضـ ض٘ٚ اشػبٙ ث٠ ًب١ف

ثب ثطضؾي آٗبضي ٝ اظ ٓحبػ زٝضپيٞٛسي، ٜٗغو٠ ٗب تحت تبحيط الٛيٜٞي ٗتٞؾظ هطاض "ػٜٞاٙ ًطز ٝ اظ٢بض زاقت:  "الٛيٜٞ"

ذٞضقيسي، قب١س اكعايف زٗب زض زاضز ٠ً ثبػج ًب١ف ثبضٛسُي ذٞا١سقس ٝ ١٘چٜيٚ ثب ًب١ف اثطٛبًي ٝ اكعايف تبثف 

ٗؼابٝٙ كٜاي ازاضٟ ًاْ حلبظات اظ ٗحايظ ظيؿات       ".١٘چٜيٚ زض ايٚ ُعاضـ تٔٞيعيٞٛي، "ؾغح ٜٗغو٠ ذٞا١يٖ ثٞز

 ضٝٛس ذكٌيسٙ زضيبچ٠ اضٝٗي٠ ضا يٌي اظ ػْٔ ًب١ف ثبضٛسُي ١ب زض ٜٗغو٠ زاٛؿت٠ اؾت. "آشضثبيزبٛـطثي

 

یغشث جبىیاػتبى آرسثب یوـَس اص اداسُ ول َّاؿٌبػ یػػبصهبى َّاؿٌب یٌیث ؾیهعبٍى تَػعِ ٍ پ ذیثبصد  

 

اظ  ازاضٟ ًْ  سيًكٞض ض٘ٚ ثبظز يؾبظٗبٙ ١ٞاقٜبؾ يٜيث فيتٞؾؼ٠ ٝ پ ٗؼبٝٙ

ًاْ ٝ   طيثاب ٗاس   ييا اظ ٛعز يا زض رٔؿا٠  يزابٛـطث ياؾاتبٙ آشضثب  ي١ٞاقٜبؾ

ُٞ ًطزٛس.ث٠ ُاعاضـ ضٝاثاظ   ٝ  ٝ ُلت ساضياؾتبٙ ز ٚيا يًبضقٜبؾبٙ ١ٞاقٜبؾ

ٝ  ؾاؼ٠ ٞٗؼبٝٙ ت يٜي٢ٜٗسؼ ػبثس ،يؿطث زبٙياؾتبٙ آشضثب ي١ٞاقٜبؾ يػ٘ٞٗ

 ياظ  ازاضٟ ًاْ ١ٞاقٜبؾا   سيا ًكٞض ض٘ٚ ثبظز يؾبظٗبٙ ١ٞاقٜبؾ يٜيث فيپ

  يٗؿابئْ ٝ چبٓكا٢ب   عثبٙيٗ يي، اظ ٛعز ييرٔؿ٠ ا يع يزبٛـطثياؾتبٙ آشضثب

 . سيٗرتٔق ُطز ي١ٌ٘بضاٙ  ثرك٢ب
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 اػتبًذاس آرسثبیجبى غشثی دس دیذاس هعبٍى ػبصهبى َّاؿٌبػی وـَس ٍ هذیشول َّاؿٌبػی

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شاًـْشیدس پ یعیعج یبیدس ثشاثش صلضلِ ٍ وبّؾ ثال یوٌیا ٌبسیػو یثشگضاس

 طًْيًكٞض ٝ ٗس يٗؼبٝٙ ؾبظٗبٙ ١ٞاقٜبؾ ساضيزض ز يؿطث زبٙياؾتبٛساض آشضثب

 يزض حٞظٟ اٛطغ يُصاض ٠يؾطٗب يُصاضاٙ ثطا ٠يؾطٗب يُآٗبز:اؾتبٙ ي١ٞاقٜبؾ

 يؿطث زبٙيزض آشضثب يثبز

زض  يُاصاض  ٠يؾاطٗب  يُصاضاٙ ثطا ٠يؾطٗب ياظ آٗبزُ يؿطث زبٙيآشضثب اؾتبٛساض

 .زض اؾتبٙ ذجط زاز يثبز يحٞظٟ اٛطغ

 يؾبظٗبٙ ١ٞاقٜبؾ يٜيث فيٗؼبٝٙ تٞؾؼ٠ ٝ پ ساضيزض ز يبضيق٢ط يٗح٘س ٢ٗس

اؾاتلبزٟ اظ   ياؾتبٙ ذٞاؾتبض ٗغبٓؼ٠ اٌٗبٙ ؾٜز يٞاقٜبؾ١ طًْيًكٞض ٝ ٗس

زض  يُصاض ٠يؾطٗب يُصاض ثطا ٠يؾطٗب ي: تؼسازتزض اؾتبٙ قس ٝ ُل يثبز ياٛطغ

تحوان   يًطزٟ اٛس ٠ً الظٕ اؾت ثاطا  يزض اؾتبٙ اػالٕ آٗبزُ يثبز يحٞظٟ اٛطغ

ث٢اطٟ   ْي٠ً زض اؾاتبٙ پتبٛؿا   يآٙ، ٗغبٓؼبت الظٕ ر٢ت ٗكرم ٛ٘ٞزٙ ٛوبع

 .طزيضا زاضٛس اٛزبٕ ُ ياٛطغ ٚياظ ا يٜٗس

 تياظ ٝضاؼ  يًطز ٝ ُلت: ًكبٝضظاٙ اؾتبٙ ثب آُب١ سيتبً عيث٠ ًكبٝضظاٙ اؾتبٙ ٛ ييآة ٝ ١ٞا تيث٠ ٗٞهغ ٝضؼ يثط ضطٝضت اعالع ضؾبٛ يٝ

 .ثغ اهٔي٘ي اؾتلبزٟ ًٜٜسٛحٞ ٌٗ٘ٚ اظ ٜٗب ٚيٝ ث٠ ث٢تط ني١بي قطايظ رٞي تغج تٞاٜٛس ًٔي٠ ػ٘ٔيبت ظضاػي ضا ثب ٝيػُي يٗ ييآة ٝ ١ٞا

زض قا٘بّ اؾاتبٙ    يضازاض ١ٞاقٜبؾ ؽيتبؾ يثط آؿبظ عطح ٗغبٓؼبت ياؾتبٙ ٗجٜ يازاضٟ ًْ ١ٞاقٜبؾ ك٢ٜبزيثب پ ٚياؾتبٙ ١٘چٜ يػبٓ ٗوبٕ

بضـ زض ثا  تيؾبظٗبٙ ٝ ٝضاؼ  سيرس يثطٛب٠ٗ ١ب ،ياظ ضٝٛس ًبض يض٘ٚ اضائ٠ ُعاضق ساضيز ٚيزض ا عياؾتبٙ ٛ ي١ٞاقٜبؾ طًْيٗس.ٗٞاكوت ًطز

 يضكاغ ٗكاٌالت ١ٞاقٜبؾا    يزؾتٞضات الظٕ ضا ثطا عيٛ يؿطث زبٙيآشضثب اؾتبٛساض.ازاضٟ ًْ ضا ١ٖ ٗغطح ًطز ٚياؾتبٙ، ٗؿبئْ ٝ ٗكٌالت ا

 اؾتبٙ نبزض ًطز.

ٟ يٝ ٛ٘ب"يؼيعج يبيزض ثطاثط ظٓع٠ٓ ٝ ًب١ف ثال يٜ٘يا" ٜبضيؾ٘ ػٌاؽ ظٓعٓا٠ اؾاتبٙ ًطٗبٛكابٟ زض      كاِب

 ياحت٘ابٓ  يٗوبث٠ٔ ثب حٞازث ٝ ًب١ف ذؿابضت٢ب  يثطا يآٗبزُ يزض ضاؾتب.ثطُعاضقس طاٛك٢طيق٢طؾتبٙ پ

 يبيا زض ثطاثاط ظٓعٓا٠ ٝ ًاب١ف ثال    يٜ٘ا يا"ثب ػٜاٞاٙ   يٜبضيظٓع٠ٓ، ؾ٘ ػٟيث٠ ٝ يؼياظ ٗربعطات عج يٛبق

 ياضُب٢ٛاب ٝ زؾاتِب٢١ب   طيٝ ؾب يثحطاٙ؛ ٝ ثب حضٞض كطٗبٛساض تيطيٗس ي١٘ب١ِٜ يقٞضا ياظ ؾٞ "يؼيعج

٘  ٚيق٢طؾتبٙ ثطُعاضقس.زض ا ٚيزض ا طاٛك٢ط،يپ ي٠ٔ ١ٞاقٜبؾٝ اظ ر٘ ييارطا  30ًا٠ ضٝظ قاٜج٠    ٜبضيؾا

كطٗبٛساض  يتطاث يقس، ػٔ ْيتكٌ طاٛك٢طيپ يتئبتط ازاضٟ كط١َٜ ٝ اضقبز اؾالٗ يزض ٗحْ ؾبٓٚ آٗل ٘بٟيز

 ،يؼا يحٞازث ٝ ٗربعطات عج ٚيثحطاٙ ٝ ١٘چٜ ظيٗوبث٠ٔ ثب قطا يثطا ٢١بزؾتِب يق٢طؾتبٙ ثط آٗبزُ ٚيا

 ياٛزبٕ ٝاًاٜف ١اب   يثطا يآٗبزُ زبزيا في١٘ب ٚيا ي١سف اظ ثطُعاض"ٞ ُلت:  ًطز  سياظ ر٠ٔ٘ ظٓع٠ٓ تبً

زض  يؾاغح آُاب١   فياظ آٙ، اكاعا  يٛبق يًب١ف تٔلبت اٛؿبٛ ز٠يزض ١ِٜبٕ ظٓع٠ٓ ٝ زض ٛت حيٝ نح غيؾط

 ف،ي١٘اب  ٚيا زض ا ٚي.١٘چٜا "ؾبذت٘بٙ ١ب ثٞزٟ اؾت يٝ ٗوبٕٝ ؾبظ يٜ٘يكط١َٜ ا ياضتوبٗٞضز ظٓع٠ٓ ٝ 

ثطرؿت٠ زاٛكِبٟ ًطزؾتبٙ ٝ ؾاٜٜسد،   سيؾبظٟ ٝ اظ اؾبت ي٢ٜٗسؾ يزًتطا ،يعيٗبٕ ػع ٚيزًتط نالح آس

 يق٢ط يزض ؾبذت ٝ ؾبظ١ب يظٓع٠ٓ ٝ ثبظِٛطؾبذت٘بٙ ١ب زض ثطاثط  يٗوبٕٝ ؾبظ يالظٕ ثطا يآٗٞظق٢ب

اضائا٠   ٚيحبضط يٟ ضا ثطااظ ظٓع٠ٓ ًطٗبٛكب ييزضؾ٢ب عيزض ٗٞاهغ ثحطاٙ ٝ ٛ يٝ آٗبزُ ييؾتبٝ ضٝ

ظٓعٓا٠ كبرؼا٠   "اؾتبٙ ًطٗبٛكبٟ ثب ػٜٞاٙ  طياظ ظٓع٠ٓ اذ يػٌؿ كِبٟيٛ٘ب ٜبض،يؾ٘ بٙيزاز.زض پب

ؾبظٗبٙ ٛظابٕ   يٜسُيٝ ٛ٘ب يق٢طزاض يثب ١ٌ٘بض "كبرؼ٠ اؾت يانٞٓ طيؾبذت ٝ ؾبظ ؿ ؿت،يٛ

 سيا بح ُطزق٢طؾتبٙ اكتت ٚيا يٝ ١ٜط يزض ٗحْ ٗزت٘غ كط١ِٜ طاٛك٢ط،يپ بذت٘بٙؾ ي٢ٜٗسؾ

 ذٞا١سثٞز. طيػٕ٘ٞ زا سيضٝظ ر٢ت ثبظز ٠ً4 ث٠ ٗست 
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 تیفعبل بىیدس جش هیؿْشػتبى، اص ًضد يیا یاص َّاؿٌبػ یذیثبصد یع شاًـْشیفشهبًذاس پ

 اداسُ لشاس گشفت يیٍ عولىشد ا

 

 ياظ ازاضٟ ١ٞاقٜبؾ سياّٝ ث٢٘ٚ، ثب ثبظز ٌكٜج٠يضٝظ  "طاٛك٢طيكطٗبٛساض پ" ،يتطاث يػٔ سيؾ

 بٙيا ٝ زض رط ساضيا ازاضٟ ز ٚيا ٝ ًبضًٜابٙ ا  ؽيثب ضئا  ييق٢طؾتبٙ، اظ ٛعز ٚيا ييٜٞپتيؾ

 .ُطكت ضهطا يػٌ٘ٔطز، ٗؿبئْ ٝ ٗكٌالت ١ٞاقٜبؾ

نٞضت ُطكت، كطٗبٛساض  طاٛك٢طيپ يازاضٟ ١ٞاقٜبؾ ؽي٠ً ث٠ زػٞت ضئ سيٝ ثبظز ساضيز ٚيا زض

اظ  يٛ٘اٞزٟ ٝ ُعاضقا   سيثبظز ؿتِبٟ،يا عاتيازٝات ٝ تز٢ ،يق٢طؾتبٙ اظ ؾبذت٘بٙ ازاض ٚيا

٠ً  سيازاضٟ اضائ٠ ُطز ؽيً٘جٞز١ب ٝ ٗكٌالت ٗٞرٞز اظ عطف ضئ عيٝ ٛ ي١ٞاقٜبؾ يت٢بيكؼبٓ

 تيٝضؼ يهّٞ ٗؿبػس زض ر٢ت ضكغ ٗكٌالت ٝ اضتوب طاٛك٢ط،يپ سيرس ٗبٛساضكط ،يتطاث يػٔ

 .ق٢طؾتبٙ ضا زاز ي١ٞاقٜبؾ

ضا٘ٚ اثاطاظ    "طاٛكا٢ط يپق٢طؾتبٙ  ييٜٞپتيؾ يازاضٟ ١ٞاقٜبؾ ؽيضئ" ي٘ياثطا١ ضح٘بٙ

ازاضٟ، ثاط   ٚيا اظ ا سيا ٝ ثبظز ساضيز يكطٗبٛساض ثطا ياظ اربثت زػٞت آهب يٝ هسضزاٛ يذطؾٜس

ِٛبٟ ٗوابٕ   سٝاضٕياٗ "ًطز ٝ ُلت:  سيربٗؼ٠ ٝ ٜٗغو٠ تبً ساضيزض تٞؾؼ٠ پب يٛوف ١ٞاقٜبؾ

طٗبٛاساض  ك يثبقس ٝ اظ آهاب  ػٟيٝ يآٙ، ِٛب١ تيٝ ا١٘ يث٠ ١ٞاقٜبؾ طاٛك٢طيزٝٓت زض پ يػبٓ

 يٗؿبئْ ٝ ٗكٌالت ٗغطح قسٟ ضا ٗسٛظط زاقت٠ ٝ زؾتٞضات الظٕ ضا زض ضاؾاتب  ٖياٛتظبض زاض

 ."ٜسيثرف، نبزض ٛ٘ب ٚيا يٝ اضتوب يضكغ ً٘جٞز١ب زض حٞظٟ ١ٞاقٜبؾ

 ثِ عٌَاى خبدم ثشتش لشآى شاًـْشیپ یاداسُ َّاؿٌبػ غیاص سئ لیتجل

 

   

ق٢طؾتبٙ اٛتربة قس ٝ  ٚيزٕ ثطتط هطآٙ زض اث٠ ػٜٞاٙ ذب طاٛك٢طيپ يازاضٟ ١ٞاقٜبؾ ؽيضئ

 .هطاضُطكت ْيث٠ ٜٗبؾجت ز٠١ كزط، ٗٞضز تزٔ يٗطاؾ٘ يع

ثا٠ ٜٗبؾاجت ز١ا٠     ،يؿطثا  زبٙياؾتبٙ آشضثب يازاضٟ ًْ ١ٞاقٜبؾ يُعاضـ ضٝاثظ ػ٘ٞٗ ث٠

 ٖيٝ ذبزٗبٙ هطآٙ ًط بٙياظ ظح٘بت حبكظبٙ، هبض طيٝ توس ير٢ت ٗؼطك يٗجبضى كزط، ٗطاؾ٘

 ييٜٞپتيؾا  يازاضٟ ١ٞاقٜبؾ ؽيضئ ي٘ي٠ً زض آٙ، ضح٘بٙ اثطا١ سيثطُعاضُطز طاٛك٢طيزض پ

ٓٞح اظ  يثب ا١سا يٝ يثطتط هطآٙ اٛتربة قس ٝ اظ ذسٗبت هطآٛ زٕق٢طؾتبٙ، ث٠ ػٜٞاٙ ذب ٚيا

 .ثؼْ٘ آٗس ْيتزٔ طاٛك٢ط،يپ ياؾالٗ ـبتيؾبظٗبٙ تجٔ ؽيكطٗبٛساض ٝ ضئ يؾٞ

ٗ٘تابظ   بٙيا قاسٟ اؾات، هبض   بزيا اظ آٙ  عيآٙ ٛٗطاؾٖ ٠ً ث٠ ػٜٞاٙ ٗحلْ اٛؽ ثب هط ٚيا زض

ثطتاط هاطآٙ زض ؾاغح     بٙي٠ً اظ حبكظبٙ ٝ هبض ي٘ياظ ر٠ٔ٘، ضح٘بٙ اثطا١ يٝ اؾتبٛ يًكٞض

هاطاض   طيپطزاذت٠ ٝ ٗٞضز توس سياظ ًالٕ اهلل ٗز يبتياؾت ث٠ تالٝت آ يؿطث زبٙياؾتبٙ آشضثب

 .ُطكتٜس
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 یغشث جبىیاػتبى ثب حضَس اػتبًذاس آرسثب یَّاؿٌبػ یاص پشٍطُ ّب یسافتتبح ٍ ثْشُ ثشدا

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ٗئيابضز   ١30٘عٗبٙ ثب آؿبظ ز٠١ ٗجبضى كزط ٝ ثب حضٞض اؾتبٛساض آشضثبيزبٛـطثي، عطح٢بي ١ٞاقٜبؾي ايٚ اؾتبٙ، ثب اػتجبضي ثبٓؾ ثط 

 .ضيبّ ث٠ ث٢طٟ ثطزاضي ضؾيس
 

ٛوالة اؾالٗي ٝ زض ٛرؿتيٚ ضٝظ اظ ايبٕ اهلل ز١ا٠ ٗجابضى كزاط، ث٢اطٟ ثاطزاضي اظ عطح٢ابي       ١٘عٗبٙ ثب ُطاٗي زاقت ايبٕ پيطٝظي ا

ٗح٘س ٢ٗسي ق٢طيبضي اؾتبٛساض آشضثبيزابٛـطثي زض آئايٚ   .١ٞاقٜبؾي ثب حضٞض اؾتبٛساض ٝ ؾبيط ٗؿئٞٓيٚ، زض ٛوبط ٗرتٔق آؿبظ قس

سٝٙ پيف ثيٜي ١بي ١ٞاقٜبؾي ارطاي ثطٛب٠ٗ ١ابي زيِاط زض   ث٢طٟ ثطزاضي اظ ايٚ ايؿتِبٟ ١ب ٝ ؾبٗب٠ٛ ١بي ١ٞاقٜبؾي ُلت: اٗطٝظ ث

ٝي ١٘چٜيٚ ثب تبًيس ثط ث٢طٟ ُيطي  .ًكٞض ؿيط ٌٗ٘ٚ اؾت ٝ تٌٜٞٓٞغي ٗٞرت قسٟ تب ٠٘١ زؾتِبٟ ١ب ث٠ ٛٞػي ث٠ ١ٖ ٗطتجظ قٞٛس

ًكبٝضظي ٛ٘ي تٞاٛس ٗحون  ثسٝٙ پيف ثيٜي ١بي ١ٞاقٜبؾي ثطٛب٠ٗ ١بي :ثيكتط اظ اٌٗبٛبت ٝ ايؿتِبٟ ١بي پيف ثيٜي ١ٞا، ثيبٙ ًطز

اؾتبٛساض آشضثبثزبٙ ؿطثي اثعاض اٗيسٝاضي ًطز ًا٠  .قٞز ٝ حْ٘ ٝ ٛوْ ٝ ٠٘١ ؾبظٗبٙ ١ب ث٠ ٛحٞي ثب ايٚ ايٚ ثرف پيٞٛس ٗؿتويٖ زاضز

يط ثب اؾتلبزٟ اظ تٞؾؼ٠ تٌٜٞٓٞغي ١بي رسيس زض حٞظٟ ١ٞاقٜبؾي هجْ اظ ٝهٞع ثحطاٙ ثٞيػٟ زض ثبضـ ١بي قسيس ثطف ٝ ثابضاٙ، تاساث  

زض ازا٠ٗ اثطا١يٖ ٗيطظايي ٗؼبٝٙ كٜي ٝ قج٠ٌ ايؿتِبٟ ١بي ؾبظٗبٙ ١ٞاقٜبؾاي ًكاٞض زض   .الظٕ ر٢ت ٗسيطيت ثحطاٙ نٞضت ُيطز

ذهٞل ا١ساف ارطايي ايٚ عطح ١ب ُلت: ضاٟ اٛساظي ايٚ ايؿتِبٟ ١ب ٝ ؾبٗب٠ٛ ١ب زض ضاؾتبي تحون ؾ٠ ٗو٠ٓٞ ؾٜزف ٝ تٞٓياس زازٟ  

حهٞالت ٜٗبؾت ٝ ١٘چٜيٚ اعالع ضؾبٛي ٝ اكعايف ضطيت ٛلاٞش زازٟ ١ابي ١ٞاقٜبؾاي زض ثايٚ     ١بي زهين تط، پطزاظـ ٝ تٞٓيس ٗ

 .ًاابضثطاٙ ًكااٞض ثااٞزٟ ًاا٠ زض ايااٚ ضاؾااتب ؾاابظٗبٙ ١ٞاقٜبؾااي ثطٛبٗاا٠ ضيع١اابي ُؿااتطزٟ اي اٛزاابٕ زازٟ اؾاات          

 .سيط ٛ٘ااٞزٛابزض هبضااي پااٞض يٌااي اظ ٛ٘بيٜااسُبٙ ٗااطزٕ اضٝٗياا٠ زض ٗزٔااؽ قااٞضاي اؾااالٗي ٛيااع اظ ظح٘اابت ١ٞاقٜبؾااي تواا 

زض ٗطاؾٖ ث٢طٟ ثطزاضي اظ پطٝغٟ ١بي ١ٞاقٜبؾي، نبزم ضيبئيبٙ ٗسيط ًْ ١ٞاقٜبؾي اؾتبٙ آشضثبيزبٙ ؿطثي؛ ثب ٗؼطكي پطٝغٟ ١ابي  

ايؿتِبٟ زاقتيٖ ٠ً ثٞؾي٠ٔ ٛياطٝي اٛؿابٛي    18پيف اظ ايٚ؛ " :اكتتبحي ١ٞاقٜبؾي زض ؾغح اؾتبٙ زض ايبٕ ز٠١ كزط اشػبٙ زاقت

ايؿتِبٟ ت٘بٕ ذٞزًبض زاضيٖ ٠ً ثسٝٙ ٛياطٝي اٛؿابٛي ١اط زٟ     14ٕٝ ر٘غ آٝضي ٝ اضؾبّ ٗي ٛ٘ٞز اٗب ١ٖ اًٜٞٙ اعالػبت ضا ثغٞض ٗسا

ٗسيطًْ ١ٞاقٜبؾي اؾتبٙ آشضثبيزبٙ ؿطثي زض پبيبٙ اشػبٙ زاقت: ١سف ضاٟ اٛاساظي ٝ ٛهات   ."زهيو٠ اعالػبت ضا اضؾبّ ٗي ٛ٘بيٜس

١ابي ١ٞاقٜبؾاي ٝ    ١بي ايؿتِبٟ ١بي ١ٞاقٜبؾي ٝ اكعايف ً٘ي ٝ ًيلي زازٟ تِب١ٟبي ايؿ ايٚ ايؿتِب٢١ب تبحيط ث٢ي٠ٜ زض پبيف زازٟ

ثيٜي ثٞزٟ ٝ ثب اكعايف تؼساز ايؿتِب٢١بي ثطذظ آٛاليٚ زض ؾغح اؾاتبٙ، ً٘اي قابيبٛي زض ضاؾاتبي تٞؾاؼ٠       ً٘ي ث٠ ث٢جٞز پيف

بيت احيبي زضيبچ٠ اضٝٗيا٠ ذاٞا١يٖ   ١ٞاقٜبؾي ًبضثطزي زض حٞظٟ ١بي ٗرتٔق ث٠ ٝيػٟ زض ثرف ٗسيطيت آة ٝ ذكٌؿبٓي ٝ زض ٢ٛ

ٗئيبضز ضيبّ ثٞزٟ ٠ً 30ُلتٜي اؾت ٠ً ٗز٘ٞع اػتجبض پطٝغٟ ١بي اكتتبحي ١ٞاقٜبؾي زض ايبٕ ٗجبضى ز٠١ كزط، ثغٞض توطيت.زاقت

١بي اؾتبٛي ٝ زؾتطؾاي   ثيٜي ؾبٗب٠ٛ زضيبكت تهبٝيط ٗب١ٞاضٟ ١ٞاقٜبؾي ثب ١سف ث٢جٞز پيف -:ث٠ تلٌيي قبْٗ عطح٢بي ظيط اؾت

 .اي ؾطيغ ٝ ثسٝٙ ٝهل٠ ث٠ تهبٝيط ٗب١ٞاضٟ
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١بي اؾاتبٛي ٝ زؾتطؾاي ؾاطيغ ٝ ثاسٝٙ ٝهلا٠ ١ٌ٘ابضاٙ        ثيٜي ؾبٗب٠ٛ ٗبٛيتٞضيَٜ پيف ثيٜي ثب ١سف ث٢جٞز پيف -

 .اي ١بي ٗب١ٞاضٟ ثيٜي ث٠ تهبٝيط ٝ ٛوك٠ پيف

٠ٛ ٛيبظ آثي ثب ١اسف ٗاسيطيت   ؾبٗب٠ٛ پبيف ٝ ؾٜزف اظ ضاٟ زٝض پبضاٗتط١بي ١ٞاقٜبذتي زضيبچ٠ اضٝٗي٠ كبظ يي ؾبٗب -

 .١بي ١ٞاقٜبؾي ًكبٝضظي ٗهطف آة ًكبٝضظي ٝ ث٢جٞز تٞني٠

١بي ١ٞاقٜبؾي ٝ اكعايف  ١بي ايؿتِبٟ ايؿتِبٟ ذٞزًبض ١ٞاقٜبؾي ق٢طي زض زاذْ ق٢ط اضٝٗي٠ ثب ثب ١سف پبيف زازٟ -

 .١ب ١ٞا ٝ ؾٜزف آاليٜسٟ ُيطي پبضاٗتط١بي آٓٞزُي ثيٜي ٝ اٛساظٟ ١ب ٝ ً٘ي ث٠ ث٢جٞز پيف ً٘ي ٝ ًيلي زازٟ

١بي ١ٞاقٜبؾي ٝ اكعايف ً٘ي ٝ ًيلي  ١بي ايؿتِبٟ ايؿتِبٟ ذٞزًبض ١ٞاقٜبؾي زضيبيي پْ ٗيبِٛصض اضٝٗي٠ ثب ١سف پبيف زازٟ -

 .ُيطي پبضاٗتط١بي ٗطثٞط ث٠ زضيبچ٠ اضٝٗي٠ ثيٜي ٝ اٛساظٟ ١بي ١ٞاقٜبؾي ٝ ً٘ي ث٠ ث٢جٞز پيف ١بي ايؿتِبٟ زازٟ

 . ١ٞاقٜبؾي ٗزت٘غ ُطزقِطي ثبضي ايؿتِبٟ ذٞزًبض -

 .ايؿتِبٟ ذٞزًبض ١ٞاقٜبؾي ق٢طؾتبٙ ثًٞبٙ -

 . ايؿتِبٟ ذٞزًبض ١ٞاقٜبؾي ق٢طؾتبٙ ٛوسٟ -

 . ايؿتِبٟ ذٞزًبض ١ٞاقٜبؾي ق٢طؾتبٙ ٗيبٛسٝآة -

 . ايؿتِبٟ ذٞزًبض ١ٞاقٜبؾي زاٛكِبٟ ٛبظٓٞ -

 . ايؿتِبٟ ثبضاٛؿٜزي ت٘بٕ اتٞٗبتيي ثرف ؾطٝ -

 .ضاٛؿٜزي ت٘بٕ اتٞٗبتيي ترت ؾٔي٘بٙ تٌبةايؿتِبٟ ثب -

 . ايؿتِبٟ ثبضاٛؿٜزي ت٘بٕ اتٞٗبتيي ٗيطآثبز ق٢طؾتبٙ ٛوسٟ -

 . ايؿتِبٟ ثبضاٛؿٜزي ت٘بٕ اتٞٗبتيي ٗح٘سيبض ق٢طؾتبٙ ٛوسٟ -

 . ايؿتِبٟ ثبضاٛؿٜزي ت٘بٕ اتٞٗبتيي ثرف ؾئٞاٛبي اضٝٗي٠ -

 . ايؿتِبٟ ثبضاٛؿٜزي ت٘بٕ اتٞٗبتيي ثرف ٗطُٞض -

 . ايؿتِبٟ ثبضاٛؿٜزي ت٘بٕ اتٞٗبتيي ذٞقبًٞ اضٝٗي٠ -

 

 

 

 

 بًذٍآةیدس ه یَّاؿٌبػ یپبساهتشّب هیاتَهبت ؾیپب ؼتنیافتتبح ػ

 

ٖ يؾ ،ياظ ٗؿٞالٙ ق٢طؾاتبٛ  ي١٘عٗبٙ ثب ز٠١ ٗجبضى كزط ٝ ثب حضٞض ر٘ؼ  فيپاب  ؿات

 .اكتتبح قس بٛسٝآةيزض ٗ ي١ٞاقٜبؾ يپبضاٗتط١ب يياتٞٗبت

اظ  يثب حضاٞض ر٘ؼا   ياٛوالة اؾالٗ يطٝظيث٠ ٜٗبؾجت ز٠١ ٗجبضى كزط ٝ پ يزض ٗطاؾ٘

زغ ٝ تٌبة زض ٗزٔاؽ   ٚيقب١ ،بٛسٝآةيٗطزٕ ٗ ٜسٟياظ ر٠ٔ٘ ٛ٘ب ،يٗؿئٞالٙ ق٢طؾتبٛ

 ي١ٞاقٜبؾا  يٗتط١بپبضا يياتٞٗبت فيپب ؿتٖيؾ بٛسٝآة،يٝ كطٗبٛساض ٗ ياؾالٗ يقٞضا

زض  بٛسٝآةيٗ يازاضٟ ١ٞاقٜبؾ ؽيضئ.ق٢طؾتبٙ اكتتبح قس ٚيا ي١ٞاقٜبؾ ؿتِبٟيزض ا

ثا٠ ناٞضت    ي١ٞاقٜبؾا  يپبضاٗتط١اب  يت٘بٗ ؿتٖ،يؾ ٚيثب اكتتبح ا"ٗطاؾٖ ُلت:  ٚيا

 ٠ٌٜيا بٙيثب ث ييثٜب ياح٘سػٔ".قٞز ياؾتبٙ اضؾبّ ٗ يازاضٟ ًْ ١ٞاقٜبؾ ث٠ يياتٞٗبت

 ٚيا ا"اػتجبض نطف قسٟ اؾات، اظ٢بضزاقات:    بّيض بضزئيٗ 2ؾبٗب٠ٛ  ٚياكتتبح ا يثطا

ضا ثا٠ ناٞضت    ي١ٞاقٜبؾ يؾبٗب٠ٛ ث٠ نٞضت ١ٞقٜ٘س ػْ٘ ًطزٟ ٝ اعالػبت پبضاٗتط١ب

 "ًٜس. يٝ اظ آٛزب ث٠ ٗطًع اضؾبّ ٗ ٠يذٞزًبض ث٠ اضٝٗ
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 خَدوبس ؿْشػتبى ًمذُ یَّاؿٌبػ ؼتگبُیافتتبح ا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ؿْشػتبى يیا یَّاؿٌبػ ـٌْبدیثِ پ شاًـْشیثحشاى پ تیشیجلؼِ فَق العبدُ ػتبد هذ لیتـى

 

 

 

 

 

ذٞزًبض ق٢طؾاتبٙ   ي١ٞاقٜبؾ ؿتِبٟياهلل ز٠١ ٗجبضى كزط، ا بٕيثب ا ١٘عٗبٙ

 .ٛوسٟ اكتتبح قس

اؾتبٙ ث٠ ٜٗبؾجت ز٠١ ٗجابضى   ي١ٞاقٜبؾ ياظ عطح٢ب يزض ازا٠ٗ ث٢طٟ ثطزاض

ذٞزًبض ٛوسٟ ثاب حضاٞض    ي١ٞاقٜبؾ ؿتِبٟيا ،ياٛوالة اؾالٗ يطٝظيكزط ٝ پ

 .سياكتتبح ُطز يٗحٔ ٚياظ ٗؿٞٝٓ يكطٗبٛساض ق٢طؾتبٙ ٝ ر٘ؼ

اكتتابح ٝ   يثاطا  ٠ٌٜيثب اػالٕ ا "ٛوسٟ يازاضٟ ١ٞاقٜبؾ ؽيضئ" ،يًبظ٘ اًجط

قسٟ اؾات،   ٠ٜي١ع بّيض بضزئيٗ 2ثبٓؾ ثط يپطٝغٟ، اػتجبض ٚياظ ا يث٢طٟ ثطزاض

زضرا٠ حاطاضت،    ْياظ هج ي١ٞاقٜبؾ يپبضاٗتط١ب يت٘بٗ ؿتِبٟ،يا ٚيا"ُلت: 

 10... ضا زض ١اط  ٝ يثبضٛسُ عاٙي، ٗ ض١ٞاؾ٘ت ٝ ؾطػت ثبز، ككب ،يضعٞثت ٛؿج

ازاضٟ ًاْ   َٜيچيؾٜزف، حجت ٝ ث٠ ٗطًع ؾٞ ييث٠ عٞض اتٞٗبت ٌجبضي و٠يزه

 "اؾتبٙ ٗربثطٟ ذٞا١س ًطز. ي١ٞاقٜبؾ

ٝ احت٘بّ ثطٝظ ذؿبضت، رٔؿ٠ كٞم آؼبزٟ  يقست ثبضق٢ب زض زٝ ؾبٗب٠ٛ ٗتٞآ يٜيث فيثب تٞر٠ پ

 فيپ يزض پ.قس ْيق٢طؾتبٙ تكٌ ٚيا ي١ٞاقٜبؾ ٢ٜبزكيث٠ پ طاٛك٢طيثحطاٙ پ تيطيؾتبز ٗس

ٝ  يٜيث فيپ ٚيازاضٟ ًْ ٝ ١٘چٜ ٚيا يزض ٜٗبعن رٜٞثـطة اؾتبٙ اظ ؾٞ سيقس يثبضـ ١ب يٜيث

 ٌٜا٠ يثط ا ياظ پٜزكٜج٠ ١لت٠ ُصقت٠ ٗجٜ طاٛك٢طيپ ييٜٞپتيؾ يازاضٟ ١ٞاقٜبؾ ياعالع ضؾبٛ

ٝ ؾاتبز   يذٞا١سثٞز؛ كطٗبٛساض يثبضق ؿتٖيؾ تيكؼبٓ يانٔ يًب٢ٛٞٛباظ  يٌي طاٛك٢طيٜٗغو٠ پ

رٔؿ٠ كٞم  ْيتكٌ يق٢طؾتبٙ ثطا ٚيا ي١ٞاقٜبؾ ؽيضئ ك٢ٜبزيثب پ طاٛك٢ط،يثحطاٙ پ تيطيٗس

 طيرٔؿ٠ ثب حضٞض كطٗبٛاساض ٝ ؾاب   ٚيث٢٘ٚ ا 24قٜج٠  ؾتبز ٗٞاكوت ًطزٟ ٝ اٗطٝظ ؾ٠ ٚيآؼبزٟ ا

 زض.سيُطز ْيتكٌ يبٛساضزض ٗحْ ؾبٓٚ ارت٘بػبت كطٗ ٙثحطا تيطيٗس ي١٘ب١ِٜ يقٞضا ياػضب

١ب ٝ  يٜيث فيپ ،يض٘ٚ قٌطا٠ٛ ثبضـ ٛعٝالت رٞ " طاٛك٢طيكطٗبٛساض پ " ،يتطاث يرٔؿ٠ ػٔ ٚيا

 طاٛك٢طيپ يازاضٟ ١ٞاقٜبؾ ٚياؾتبٙ ٝ ١٘چٜ يازاضٟ ًْ ١ٞاقٜبؾ نيث٠ ٗٞهغ ٝ زه ياعالع ضؾبٛ

ثا٠ اٛزابٕ    يذاٞث  اٗط ثا٠  ٚيذٞز ضا زض ا تيٗؿئٞٓ ي١ٞاقٜبؾ "زاٛؿت ٝ ُلت:  طيضا هبثْ توس

ٗغٔغ قسٟ  ياظ ٗربعطات رٞ يٛبق يكطنت ٠ً هجالً اظ احت٘بّ ثطٝظ ثحطاٛ ٚياظ ا عيٝ ٗب ٛ سٟضؾبٛ

ُاعاضـ،   ٚيا ثطاؾبؼ".ٖييلعايذٞز اظ ١ط ٓحبػ ث ياؾتلبزٟ ضا ٛ٘ٞزٟ ٝ ثط آٗبزُ تي٢ٛب سيثب ٖ،يا

ق٢طؾاتبٙ   ييپتٜٞيؾا  يازاضٟ ١ٞاقٜبؾ ؽيضئ " ي٘يٛكؿت كٞم آؼبزٟ، ضح٘بٙ اثطا١ ٚيزض ا

نجح اٗاطٝظ   9تب ؾبػت  يؾبٗب٠ٛ ثبضق تيكؼبٓ ياظ اثتسا يثبضٛسُ عاٙيثب اقبضٟ ث٠ ٗ " طاٛك٢طيپ

ؾابّ   ضز طاٛك٢طيپ يٗز٘ٞع ثبضٛسُ تياظ ٝضؼ يق٢طؾتبٙ، ُعاضق ٚيا ي١ٞاقٜبؾ ؿتِبٟيزض ا

ٗوبث٠ٔ ثب  يطازؾتِب٢١ب ث يٗكبث٠ هجْ اضائ٠ زاز ٝ ثط آٗبزُ ي١ب آٙ ثب زٝضٟ ؿ٠يٝ ٗوب يربض يظضاػ

 .ًطز سيتبً ٜسٟيضٝظ آ 10 ياظ قست ثبضق٢ب ع يٛبق ي١ط٠ُٛٞ ثحطاٙ احت٘بٓ

 ياثتسا اظ ٘تطئيٗ 54 يثؼس اظ ؾطزقت، ثب ٗز٘ٞع ثبضٛسُ طاٛك٢طياؾت ٠ً ق٢طؾتبٙ پ يُلتٜ

 زاقت٠ اؾت. يؾ٢ٖ ضا اظ ٛعٝالت آؾ٘بٛ ٚيكتطيتب نجح اٗطٝظ، ث طياذ يؾبٗب٠ٛ ثبضق تيكؼبٓ
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   ثحشاى تیشیٍ هذ یخـىؼبل یٍ هشوض هل یغشث جبىیاًتصبة دس آرسثب
 

 

 طًْيثحاطاٙ ٝ ٗاس   تيطيٝ ٗاس  يذكٌؿابٓ  يٗطًاع ٗٔا   ؽيضئ ،يحٌ٘ يًكٞض ع يؾبظٗبٙ ١ٞاقٜبؾ ؽيضئ

، زض  يؿطثا  زبٙياؾتبٙ آشضثب ي١ٞاقٜبؾ يضا ٜٗهٞة ًطز.ث٠ ُعاضـ ضٝاثظ ػ٘ٞٗ يؿطث زبٙيآشضثب ي١ٞاقٜبؾ

نابزم   ًكاٞض،  يؾبظٗبٙ ١ٞاقٜبؾا  ؽيئٝ ض يضاٟ ٝ ق٢طؾبظ طيٗؼبٝٙ ٝظ عًبضيزًتط زاٝز پط١ ياظ ؾٞ ياثالؿ

ثحطاٙ  تيطيٝ ٗس يذكٌؿبٓ يٗطًع ٗٔ ؽيث٠ ؾ٘ت ضئ يؿطث زبٙيآشضثب ي١ٞاقٜبؾ ٚيكيًْ پ طيٗس بٙيبئيض

 ٜٗهٞة قس.  يؿطث زبٙيآشضثب ي١ٞاقٜبؾ طًْيث٠ ؾ٘ت ٗس عيٛ يػجسٓ تيٝ حج
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وـَس ٍ اػتبى   97 ثْبس ثیٌی فصلًمـِ پیؾ   

هٌجع هشوض هلی اللین ؿٌبػی وـَس -ثبسؽ ٍ  دهب  
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  1397 ثْبس پیؾ ثیٌی دهبی

 زض اؾتبٙ ث٠ قطح شيْ ٗي ثبقس.   97ث٢بض ؾبّ  زٗب زض كهْ يٜي ؾ٠ ٗب٠١ پيف ث

 
 97ث٢بضپيف ثيٜي كهٔي زٗب  زض  :   19قٌْ                                                                       

 

 پيف ثيٜي ١بي كهٔي  ١ط ٗبٟ ثطٝظ ضؾبٛي ٗي ُطزز 

  پيف ثيٜي قسٟ اؾتزضر٠ ؾبٛتيِطاز  1.5تب  0.5ثيٚ اظ اًخط ٜٗبعن اؾتبٙ اكعايف زٗب 

 .زضنس ثطاٝضز ٗي ُطزز 70زضنس نحت پيف ثيٜي كهٔي زض حسٝز 
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 : 1397ثْبس پیؾ ثیٌی ثبسؽ 

 
 

 79 ث٢بضپيف ثيٜي كهٔي ثب ضـ زض :  20قٌْ

 

 ثطاي ًْ اؾتبٙ ً٘تط اظ ٛطٗبّ پيف ثيٜي ٗي ُطزز.  ث٢بضثبضـ كهٔي زض كهْ 

 

 

 


