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شماره بولتن 1400-4
اداره کل هواشناسی استان ایالم

تیر ماه 1400

چکیده
تحلیللللل و بررسللللی آمللللار دریللللافتی از ایسللللتااه هللللای سللللینوپتی

و بارانسللللن ی اسللللتان نشللللان

ملللی دهلللد در تیلللر ملللاه سلللا جلللاری در کلللل اسلللتان ب لللز منلللاطیی از ش رسلللتان هلللای شلللر ی اسلللتان
بلللارش هلللای مرللللوبی رس نلللداده اسلللت میلللاناین بلللارش تیلللر ملللاه تیریبل لاف صلللفر میللللی متلللر بلللوده
اسلللت کللله در میایسللله بلللا بلنلللد ملللدت مشلللابه  60/7درصلللد کلللاهش را نشلللان ملللی دهلللد بیشلللترین
میلللزان بلللارش ت معلللی تیلللر ملللاه  1400مربلللوه بللله نیمللله شلللر ی اسلللتان بلللوده اسلللت همچنلللین در
تیللر مللاه سللا جللاری کمتللرین دمللا مربللوه بلله ایسللتااه ایللرب و بیشللترین دمللا مربللوه بلله ایسللتااه
دهللللران ملللی باشلللد بللله طلللور کللللی دملللای میلللاناین اسلللتان  2/8درجللله سلسلللیوس نسلللبت بللله نرملللا
بلنلللد ملللدت گرمتلللر بلللوده اسلللت همچنلللین دملللای میلللاناین اسلللتان در تیلللر ملللاه سلللا جلللاری 35/6
درجلللله سلسللللیوس بللللوده اسللللت بیشللللینه مرلللللم در ایسللللتااه دهلللللران بللللا دمللللای  50/8درجلللله
سلسلللیوس و کمینللله مرللللم در ایسلللتااه ایلللرب بلللا دملللای  18/5بللله بلللت رسلللیده اسلللت در تیلللر ملللاه
 1400برخلللی ایسلللتااه هلللای اسلللتان ماننلللد آبلللدانان بلللا دملللای  46درجللله سلسلللیوس ر لوملللار بلللا
دملللای  50/7درجللله سلسلللیوس و ایلللرب بلللا دملللای  42/2درجللله سلسلللیوس رکلللورد هلللای جدیلللدی
را بلللت کردنلللد حلللداکسر سلللر ت وزش بلللاد در ایسلللتااه سلللرابله بلللا سلللر ت  28متلللر بلللر انیللله و
بلللا ج لللت شلللمالی گلللزارش شلللده اسلللت و ج لللت بلللاد الللل

در تملللاب ایسلللتااه هلللا ربلللی تلللا

شلللمالی بلللوده اسلللت بلللا توجللله بللله کمبلللود بلللارش در تملللامی ایسلللتااه هلللای اسلللتان شلللاخ
خشکسالی در محدوده شدید تا بسیار شدید رار دارند
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شماره بولتن 1400-4
اداره کل هواشناسی استان ایالم

تیر ماه 1400

تحلیلی بر وضعیت بارش استان در تیر ماه 1400
 جدول ( :)1اطالعات بارش استان و مقایسه با سال گذشته و بلند مدت

بللله طلللور معملللو در اواخلللر خلللرداد فشلللل خشللل

و کلللد بلللارش اسلللتان آ لللاز ملللی گلللردد

هملللانرور کللله در جلللدو شلللماره ( ) 1مشلللاهده ملللی شلللود تملللامی ایسلللتااه هلللای اسلللتان ب لللز
ایسلللتااه آبلللدانان و دره شل ل ر بارشلللی گلللزارش نکلللرده انلللد بنلللابر ایلللن میلللاناین بلللارش در تیلللر ملللاه
 1400صلللفر بلللوده اسلللت کللله نسلللبت بللله میلللاناین بلنلللد ملللدت  60/7کلللاهش داشلللته اسلللت میلللزان
بلللارش بلنلللد ملللدت  0/1میلیمتلللر ملللی باشلللد کللله تفلللاوت بلللارش تیلللر ملللاه  1400بلللا بلنلللد ملللدت آن
بسیار ناچیز است
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شماره بولتن 1400-4
اداره کل هواشناسی استان ایالم

تیر ماه 1400

درصد تامین بارش استان

نمودار ( :)1درصد تأمین بارش سال آبی استان

نملللودار شلللماره ( )1سل ل د بلللارش تیلللر ملللاه اسلللتان ایلللرب را در تلللامین بلللارش کلللل سلللا آبلللی
در طلللو دوره آملللاری بلنلللد ملللدت  100درصلللد بیلللان ملللی کنلللد کللله ایلللن میلللدار در تیلللر ملللاه سلللا
جلللاری نزدیللل

بللله  60درصلللد بلللوده اسلللت در ایلللن نملللودار بیشلللترین کلللاهش درصلللد تلللامین

بللللارش سللللا آبللللی اسللللتان مربللللوه بلللله ش رسللللتان ملکشللللاهی و بیشللللترین افللللزایش مربللللوه بلللله
ش رستان دره ش ر می باشد
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شماره بولتن 1400-4
اداره کل هواشناسی استان ایالم

تیر ماه 1400

پهنهبندی مجموع بارش استان

شکل(:)1بارش تجمعی خرداد ماه 1400

نیشلله فللون پ نلله بنللدی اراقلله شللده میللادیر بللارش ت معللی اسللتان ایللرب طللی تیللر مللاه  1400را
نشلللان ملللی دهلللد بلللر اسلللاس ایلللن نیشلللهر ملللده بلللارش هلللای اسلللتان در نیلللاه محلللدودی از جنلللو
شرن استان گزارش شده است
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شماره بولتن 1400-4
اداره کل هواشناسی استان ایالم

تیر ماه 1400

تحلیلی بر وضعیت دمای استان در تیر ماه 1400
جدول ( :)2اطالعات دمای استان و مقایسه با بلند مدت

طبللللم جللللدو شللللماره ( )2میللللاناین دمللللای اسللللتان در تیللللر مللللاه  1400برابللللر بللللا  35/6درجلللله
سلسلللیوس بلللوده کللله حلللدود  2/8درجللله سلسلللیوس از میلللدار نرملللا بلنلللد ملللدت بیشلللتر بلللوده
اسلللت طلللی ایلللن ملللدت نسلللبت بللله نرملللا بلنلللد ملللدتر میلللاناین دملللای حلللدا ل اسلللتان  2/7درجللله
سلسیوس افزایش و میاناین حداکسر استان  2/9درجه سلسیوس افزایش یافته است
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شماره بولتن 1400-4
اداره کل هواشناسی استان ایالم

تیر ماه 1400

دماهای حدی استان و مقایسه با بلندمدت
دمای کمینه و بیشینه مرلم در تیر ماه  1400به شرح ذیل می باشد:
دمای بیشینه مطلق تیر ماه(درجه سلسیوس)
جدول شماره ( :)3دمای بیشینه مطلق استان در تیر 1400

سال 1400

سال 1399

بلندمدت

50/8

51/6

52/8

دهلران

دهلران

دهلران

1400/4/1

1399/4/30

1395/4 /29

1400/4/10
1400/4/18

دمای کمینه مطلق تیر ماه(درجه سلسیوس)
جدول شماره ( :)4دمای کمینه مطلق استان در تیر 1400

سال 1400

18/5
ایالم
1400/4/15

سال 1399

بلندمدت

15/1

12

ایالم

ایالم

1399/4/2

1384/4/1
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شماره بولتن 1400-4
اداره کل هواشناسی استان ایالم

تیر ماه 1400

پهنهبندی میانگین دمای شهرستانهای استان

شکل (:)2دمای میانگین تیر ماه 1400

مرلللابم شلللکل شلللماره ( )2پ نللله بنلللدی فلللون کللله میلللاناین دملللای تیلللر ملللاه  1400در ش رسلللتان
هلللای مختللللش را نشلللان ملللی دهلللدر محلللدوده دملللایی در شلللما و شلللرن اسلللتان بلللین  25تلللا 35
درجلللله سلسللللیوس مللللی باشللللد و در نیملللله ربللللی و جنللللوبی اسللللتان دمللللای  35تللللا  50درجلللله
گزارش شده است
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شماره بولتن 1400-4
اداره کل هواشناسی استان ایالم

تیر ماه 1400

پهنه بندی اختالف میانگین دمای شهرستانهای استان نسبت به بلندمدت

شکل (:)3اختالف دمای میانگین تیر ماه 1400

طبلللم نیشللله پ نللله بنلللدی فلللونر اخلللترد دملللای میلللاناین در ش رسلللتان هلللای شلللمالی ( ایلللوان ر
ایللللربر چللللرداو و م للللران) و ش رسللللتان هللللای جنللللوبی ( بخشللللی از دهلللللران و آبللللدانان) بللللین
 1/5تلللللا  3/5درجللللله سلسلللللیوس ملللللی باشلللللد ودر بخلللللش هلللللای مرکلللللزی ( شلللللما دهللللللرانر
ملکشاهی ر بدره و سیروان و )بین  3/5تا  4/5درجه سلسیوس می باشد
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اداره کل هواشناسی استان ایالم

تیر ماه 1400

تحلیلی بر وقوع باد در استان طی تیر ماه 1400
جدول ( :)5وضعیت سمت و سرعت باد در ایستگاههای سینوپتیک استان
باد غالب
نام ایستگاه

حداکثر باد

سمت

درصد وقوع

سمت

سرعت

(جهت)

در ماه

(درجه)

()m/s

ایالم

غربی

18

280

15

آبدانان

شمال غربی

14

350

22

ایوان

شمال غربی

24

120

22

سرابله

شمالی

28

310

15

دره شهر

شمالی

18

260

19

دهلران

غربی

22

260

14

لومار

شمال غربی

14

250

10

مهران

شمال غربی

23

300

18

مرلللابم جلللدو شلللماره ()5ر در تیلللر ملللاه سلللا جلللاری ج لللت بلللاد الل ل

در اکسلللر ایسلللتااه هلللا

ربلللی تلللا شلللمالی گلللزارش شلللده اسلللت بیشلللترین درصلللد و لللو بلللاد الللل
مربوه به ایستااه سرابله می باشد
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هلللد  28درصلللد و

شماره بولتن 1400-4
اداره کل هواشناسی استان ایالم

تیر ماه 1400

گلباد ایستگاههای سینوپتیک استان

شکل ( :)4ایستگاه ایالم

شکل ( :)5ایستگاه ایوان

شکل شماره ( :)6ایستگاه دره شهر

شکل شماره ( :)7ایستگاه آبدانان
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شماره بولتن 1400-4
اداره کل هواشناسی استان ایالم

تیر ماه 1400

شکل( :)9ایستگاه مهران

شکل ( :)8ایستگاه دهلران

شکل ( :)11ایستگاه لومار

شکل ( :)10ایستگاه سرابله
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شماره بولتن 1400-4
اداره کل هواشناسی استان ایالم

تیر ماه 1400

تحلیلی بر وضعیت خشکسالی استان در تیر ماه 1400
پهنهبندی خشکسالی هواشناسی در سطح استان بر اساس شاخص SPEIسه ماهه

شکل( :)12پهنه بندی خشکسالی هواشناسی در استان ایالم

بلللا توجللله بللله نیشللله پ نللله بنلللدی خشکسلللالی بلللر اسلللاس شلللاخ

 SPEIسللله ماهللله در شلللکل

شلللماره ()12ر در تیلللر ملللاه  1400بلللا توجللله بللله اینکللله در اسلللتان ایلللرب تیلللر ملللاه جلللز ملللاه هلللاس
خشلل

سلللا محسلللو ملللی شللود در ایلللن ملللاه ب لللز چنلللد ایسللتااه محلللدود در شلللرن اسلللتان هلللی

کلللداب از ایسلللتااه هلللای بارنسلللن ی بارشلللی گلللزارش نکردبللله هملللین دلیلللل کمبلللود بلللارش شلللدید
در ایلللن ملللاه نسلللبت بللله سلللا گ شلللته و بلنلللد ملللدت در سراسلللر اسلللتان خشکسلللالی شلللدید تلللا بسلللیار
شدید گزارش شده است
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شماره بولتن 1400-4
اداره کل هواشناسی استان ایالم

تیر ماه 1400

تحلیل سینوپتیکی استان در تیر ماه 1400
دهه اول تیر ماه
در ایلللن دهللله بللله دلیلللل وجلللود پلللر ارتفلللا جنللل حلللاره ای در تلللراز میلللانی دملللای بلللا ی 38
درجلللله سلسللللیوس در نللللواحی شللللمالی اسللللتان و دمللللای بللللا ی  48درجلللله سلسلل لیوس در نللللواحی
جنللللوبی و گللللرب اسللللتان گللللزارش شللللد و از سللللوی اداره پللللیش بینللللی و هشللللدار سللللری اسللللتان
هشللللدار سللللرد زرد صللللادر گردیللللد وجللللود شللللی

فشللللاری در للللر و جنللللو اسللللتان سللللب

وزش بادهلللای لحاللله ای در بلللازه نسلللبتاف شلللدید تلللا شلللدید شلللد در اواخلللر دهللله بللله دلیلللل فعلللا
شلللدن چشلللمه هلللای گلللرد و بلللار در کشلللور لللران و انتیلللا بللله مرزهلللای اسلللتان کیفیلللت هلللوا در
نواحی مرزی (ش رستان های م ران و دهلران) کاهش یافت
دهه دوم تیر ماه
در ایلللن دهللله هماننلللد دهللله بلللل وجلللود پلللر ارتفلللا جنللل حلللاره ای در لللر کشلللور با للل
تللللداوب گرمللللا شللللد بلللله طوریکلللله در ش رسللللتان هللللای شللللمالی دمللللای هللللوا فراتللللر از  40درجلللله
سلسللللیوس و در ش رسللللتان هللللای جنللللوبی دمللللا فراتللللر از  50درجلللله سلسللللیوس رسللللید شللللی
فشلللاری نیلللز با ل ل

شلللد وزش بلللاد بللله بلللازه نسلللبتاف شلللدید تلللا شلللدید برسلللد و در نلللواحی ربلللی و

جنلللوبی تنلللدبادهای لحاللله ای ای لللاد کنلللد املللا شلللرای بللله نحلللوی نبلللود کللله گلللردو بلللار ابلللل
مرحاه ای رس دهد
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شماره بولتن 1400-4
اداره کل هواشناسی استان ایالم

تیر ماه 1400

دهه سوم تیر ماه
همانروری که از شکل  13و  14پیداست در ابتدای دهه سوب شی فشاری در کشور ران با

فعا شدن

چشمه های گرد و بار شد که پر ارتفا جن حاره ای شرای را برای انتیا گرد و بار به استان فراهد کرد
به طوری که در تمامی ایسللتااه های ربیر شللمالی و جنوبی اسللتان کاهش دید و کیفیت هوا گزارش شللد
موج گرمایی در اواخر دهه در ال

هشللدار سللرد نارن ی از سللوی اداره پیش بینی و هشللدار سللری صللادر

گردید

شکل شماره ( :)13سمت راست نقشه میانگین ارتفاع سطح  500میلی بار
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تحلیلی بر مخاطرات جوی دراستان طی تیر ماه 1400
در تیلللر ملللاه ملللده پدیلللده هلللایی کللله در اسلللتان مخلللاطره آمیلللز بودنلللد گلللرد و بلللارر وزش بلللاد
های نسبتاف شدید تا شدیدر گرمای هوا و آتش سوزی را می توان ناب برد
هلللر سلللاله بللله دلیلللل خشل ل

شلللدن للللش هلللای خلللود رو شلللرای بلللرای بلللروز آتلللش سلللوزی در

اسللللتان ایللللرب خشوصلل لاف نللللواحی شللللمالی اسللللتان فللللراهد مللللی شللللود سلل ل ل اناللللاری شللللایرر
گردشللللارانر کوهنللللوردان و تللللابش مسللللتیید آفتللللا بللللر روی زباللللله هللللای پرسللللتیکی و شیشلللله
ای و سلللوزاندن بیایلللای کشلللاورزی با للل بلللروز آتلللش سلللوزی در جنالللل هلللای بللللوه و مراتللل
ملللی شلللود کللله وزش بلللاد هلللای نسلللبتاف شلللدید در ایلللن منلللاطم وسلللعت آتلللش سلللوزی را افلللزایش
مللی دهللد صللع العبللور بللودن راه هللای کوهسللتانی با لل

مللی شللود کلله م للار آتللش بلله کنللدی

صورت گیرد و هر ساله مناطم وسیعی از ذخیره گاه بلوه کشور دچار حریم شود
در تیللللر مللللاه  1400بللللدلیل کمبللللود بللللارشر مراتلل ل و لللللش هللللای خللللود رو رویللللش چنللللدانی
نداشلللتند کللله ایلللن خلللود بلللروز آتلللش سلللوزی را کلللاهش داد وللللی بلللا ایلللن حلللا چنلللدین ملللورد
آتلللش سلللوزی در منلللاطیی از بخل لش زریلللن آبلللاد مربلللوه بللله ش رسلللتان دهللللران و سلللمت هلللایی
از کللوه هلللای اطلللراد ایللرب و ایلللوان بللله صللورت محلللدود دچلللار حریللم شلللد کللله بلله دلیلللل آتلللش
زدن بیایای محشو ت کشاورزی بود
بللا توجلله بلله هم للواری بللا کشللور للران هملله سللاله بللویخه اواخللر ب للار تللا اواخللر تابسللتان بلله دلیللل
اسلللتیرار پلللر ارتفلللا جنل ل

حلللاره ای در ایلللن منلللاطم و وجلللود شلللی

فشلللاری چشلللمه هلللای گلللرد

و بلللار در کشلللور لللران فعلللا شلللده و کلللاهش دیلللد و کیفیلللت هلللوا در اسلللتان ایلللرب را بللله هملللراه
دارد در نیمللله دوب تیلللر ملللاه وجلللود گلللرد و بلللار با ل ل
جنوبی و شمالی استان به زیر  7000متر برسد
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در تیلللر ملللاه  1400بللله دلیلللل ملللوج گرملللایی مسلللتیر در سلللرد اسلللتان دملللای هلللوا در اکسلللر روزهلللای
مللللاه در ش رسللللتان هللللای شللللمالی بلللله بللللا ی  38درجلللله و در جنللللو اسللللتان دمللللای بللللا ی 48
درجللله گلللزارش شلللد کللله با ل ل

گرملللازدگی در گلللروه هلللای سلللنی حسلللاس و افلللزایش مشلللرد

حامل های انرژی گردید
ورزش بلللاد هلللای لحاللله ای در بلللازه نسلللبتاف شلللدید تلللا شلللدید با ل ل بلللروز گلللرد و بلللار محللللی و
آسللللی دیللللدن تاسیسللللات سللللب

در نللللواحی ربللللی اسللللتان بللللویخه ش رسللللتان هللللای م للللران و

دهلران گردید
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گزارشی از فعالیت های توسعه هواشناسی کاربردی استان طی تیر ماه 1400
 ارتباه با کاربران بخش کشاورزی در خشوص پیش بینی بارش و موج گرمایی ارتبللللاه بللللا کللللاربران بخللللش ش رسللللازی و راه سللللازی و مللللران در خشللللوص اطللللر رسللللانیو و بارش و وزش باد
 پاسل ل گلللویی بللله دانشل ل ویان و ا ضلللا هیعلللت لملللی دانشلللااه و کلللارگزاران بیمللله بلللرای ارایلللهآمار و اطر ات هواشناسی
 شرکت در دوره های آموزش م ازی ارایللله آملللار بللله شلللرکت هلللای راه سلللازی و سلللد سلللازی و همچنلللین شلللرکت هلللای نفتلللی وا ل لدر استان
 -شرکت مستمر در جلسات آنرین دیسکاشن پیش بینی و کشاورزی
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پیوستها

پیوست شماره  -1نقشه پراکنش ایستگاههای هواشناسی استان

شکل شماره ()15
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پیوست شماره  -2چگونگی تشکیل ابر و قطرات کوچک آب
اوللللین شلللره تشلللکیل ابلللرر سلللر شلللدن هلللوای اشلللبا در درجللله پلللایین تلللر از دملللای نیرللله شلللبند
اسلللت و شلللره دوب وجلللود هسلللت

هلللای تلللراکد یلللا ذرات معللللم بللله میلللزان کلللافی در فضلللا اسلللت

چلللون بخلللار آ بللله سلللرحی نیلللاز دارد تلللا بتوانلللد متلللراکد شلللود و نتی للله آن تلللراکد بخلللار و
تشلللکیل ابلللر اسلللت هسلللته هلللای تلللراکد نیلللش م ملللی در تشلللکیل ابلللر بلللازی ملللی کننلللد و اصلللو ف
هسللللته هللللای تللللراکد را گللللرد و بللللارر خللللاسر شللللنر دودهر خاکسللللترهای آتشفشللللانی و ذرات
نم

دریا تشکیل می دهند

ارتفلللا ی کللله ابلللر در آن تشلللکیل ملللی شلللود را سلللرد تلللراکد ملللی گوینلللد سلللرد تلللراکد سلللرحی
اسللت کلله درآن دمللای نیرلله شللبند بللا دمللای هللوای صللعود کننللده برابللر مللی شللود تللوده هلللوای
دارای بخلللار آ کلللافی کللله در حلللا صلللعود ملللی باشلللدر بلللل از رسلللیدن بللله بیشلللترین صلللعود
خلللودر بللله سلللرد تلللراکد رسلللیده و در نتی للله با للل
اگلللر هلللوا خلللال

تشلللکیل ابلللر در طبیلللات پلللایین ملللی گلللردد

باشلللد تشلللکیل رلللره هلللای آ زملللانی صلللورت ملللی گیلللرد کللله هلللوا بلللیش از

حلللدر از بخلللار آ اشلللبا شلللده باشلللد وللللی وجلللود هسلللته هلللای تلللراکد با لل

ملللی گلللردد کللله در

شرای اشبا معمولی نیز بخار آ در اطراد این ذرات تیریر شود
عوامل موثر بر بارندگی و تشکیل ابر
به طور کلی برای ای اد بارندگی سه شره زیر زب است:
 -1وجود رطوبت
 -2وجلللود هسلللت

هلللای کوچللل

یلللا ذرات جلللاذ رطوبلللت کللله ملللل تیریلللر حلللو آن لللا

ان اب می گردد
 -3سرد شدن هوای مرطو
شلللره او و دوب معملللو ف اکسلللر او لللات در جلللو فلللراهد ملللی باشلللد وللللی املللل سلللوب کللله سلللرد
شلللدن هلللوای مرطلللو ملللی باشلللد البل لاف در جلللو فلللراهد نملللی گلللردد و در حالیکللله تملللاب شلللرای
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بلللرای ریلللزش کلللافی بللله نالللر ملللی رسلللد بللله للللت گلللرب بلللودن اطلللراد ابرهلللا و یلللا سلللروحی کللله
ابرها در آن تشکیل شده اند بارندگی شرو نخواهد شد
سرد شدن هوا به سه صورت ان اب می گیرد:
 -1انبساه آدیاباتی
 -2برخورد دو توده مختلش
 -3برخورد هوای مرطو با زمین سرد
لللروه بلللر ملللواردی کللله بلللرای ای لللاد بارنلللدگی بللله آن لللا اشلللاره گردیلللد واملللل دیالللری نیلللز در
شرو بارندگی نیش دارند این وامل بارتند از:
الش -خاصیت هیاروسکوپی ذرات
 نیروهای کش سرحی رراتج -رطوبت هوا
د -سر ت تیریر و یا انتیا بخار آ به سروح هست
بللدین ترتیلل

رلللرات کوچلل

ها

و بلللزری تشللکیل دهنلللده ابللر ای للاد و بللله تللدری بلللر ا للر تشلللادب

و نیلللروی جاذبللله ایلللن ذرات بللله هلللد برخلللورد کلللرده و تشلللکیل رلللرات بزرگتلللر را ملللی دهندکللله
بلللر ا لللر نیلللروی وزن و جاذبللله زملللین بللله سلللمت پلللایین ریلللزش ملللی کننلللد مکانیسلللد رشلللد رلللرات
آ در شللللرایری کلللله درج حللللرارت
خلللال

نیرلللله ان مللللاد برسللللدر پیچیللللده تللللر مللللی شللللود آ

تلللا  -40درجللله سلسلللیوس ملللی توانلللد سلللرد شلللده و بللله حاللللت ملللای دیلللده شلللود (آ

فلللون سلللرد) بنلللابراین رلللرات آ موجلللود در ابلللر در شلللرای معملللولی تلللا زملللانی کللله دملللا از
 -10درجلللله سلسللللیوس کمتللللر شللللود من مللللد نمللللی شللللود و معمللللو

نیرلللله ان مللللاد در آن للللا

 -20درجلللله سلسللللیوس اسللللت ان مللللاد رللللرات ابللللر فیللل در م للللاورت ذراتللللی صللللورت مللللی
گیللرد کلله بلله آن للا هسللت

هللای یلل گفتلله مللی شللود ایللن ذرات کللروی اولللین کریسللتا هللای

یل ل را تشلللکیل ملللی دهنلللد و بللله تلللدری بخلللار آ روی آن لللا انباشلللته ملللی شلللود کریسلللتا هلللای
یلل بللا توجلله بلله دمللا و درجلله اشللبا هللوا در حللین بللزری شللده شللکل هللای مختلفللی بلله خللود
می گیرند
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تقدیر و تشکر
 -1بلللله ایللللن وسللللیله مراتللل

تیللللدیر و تشللللکر نویسللللندگان ایللللن ا للللر از همکللللاران مرکللللز ملللللی

خشکسلللالی و ملللدیریت بحللللران بللله سللللب

ت یللله تعللللدادی از جلللداو ر نمودارهللللا و نیشللله هللللای

ملللورد اسلللتفاده در ایلللن بلللولتن کللله پلللس از تولیلللد در مییلللاس کشلللوری و ان لللاب بلللرش اسلللتانی
دراختیار این اداره کل رارگرفته است ابراز گردد
 -2نویسلللللندگان ایلللللن بلللللولتن همچنلللللین از تملللللامی همکلللللاران اسلللللتانی ( همکلللللاران پلللللرترش
دیلللدبانیر فنلللیر فنلللاوری اطر لللات و پلللیش بینلللی) کللله بللله نحلللوی در ت یللله اطر لللات زب بلللرای
تدوین آن نیش داشتند سپاسازاری و تیدیر می نمایند

ت یه کننده بولتن :سمیه زیزمنش
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