
 

 

 

 



 روز جهانی هواشناسی

 فروردین چهارممارس مصادف با  23

 مقدمه

ا عسااشنهاخ ااجهاای  ااشناسی اا ا اای ااناایی با اا ا1950ناایخ اا23جهاای  ا خاایسا اایانیهااشناسی اا تاایخ تاتی اا

ا گاارنخب ن ااسا اایانیهاااایا اایرا اایاااا یخا ااینباخ ااجهاای  ااشناسی اا اخنانعاای اناا ا ساا ا ان ااساخ اا ت.اااا اان اا

اگینن ان ا نخ  .ایباعضشا یانیها خاتمی ا ششخاخنا

 میالدی  2020شعار سال 

ا(اجیباامس ا1399فی خ  ساا4 ین یا ینیی باا2020 یراانیخ اا23ا یخاخ ااجهی  ااشناسی  ا)

 

 آباقلیم و 

 را بشمار، هر قطره با ارزش است آبهر قطره 

  خاپیی اجسیباآقیبانهس  ان ین ا ا یانحتی ا انختاخناا ااهی یابا  انسی بتاخ ااجهی  ااشناسی  اآن اان ت:

ا اان ت.ا نیاناا   ه اتی ساایخصاایبانطیل یتانقلیم ان تا اننی ااانشضشعانقلیما اتغییینتاآها  ا ک اناانهمتی ساچیلشاایباجهی  اتب  لاا

 خج ا لسیش ا سبتا  انیی گیسا نیباپیشاناان قیباصس ت انفزن شا نات.ا1/1نقیی اجهی  اا یراگرات ا خاحیل ا پیباا ا  انیی گیسا نیا خ

ن ساگینی شاذ با ی عا خچیراایباقطب ا ا یالاآن هاتینااآبانقیی ش هیاناا یخاتی ساپیین ایبانفزن شا نیا خا  یی ت.اننیانلمش اتی سا تی جا

جهی  ،ات   اخخ ن ایبانخیطینتاجشبا انقیی ش  ان تا  ا  اصشختا قشعاخشکسیل اایبانمت ،ا یی هیبانخیب،اننشنجاگینی  ا اغییاا خا

ا ین یاجهیهاظهشخا یفت ان  ا ا قیسیًانختبیطا  ا   ل ا یانشضشعاآبا ان  ی تانسی عاآ  ا نخ  .

  اضی ختاامیاسگ اانیی با2020 یانیهاجهی  اآبا خا یرا"آب و تغییر اقلیما"جهی  ااشناسی  ا اا یانیها"ااقلیم و آبا"ن تخیباا یخایبا

ا.نییهان سا  احشااا خا ی ین اخ زبا یها خا طشحانل ا ا یسانلملل ا اللتا نخ .



 اقلیم

 خان تاانی  ا سبتیًا اشناسی   ایب  ی یانشخص ااا یخش ،ا ی  ،افشیخانتمسفی ،خطش ت ،ا نی  ظییااجغینفیی     یانسطق ااآبا ااشن   این طاا  ماانقلی

ایبانشخص اااسی  نقلیم  خگیی ا خاحیل ا  اانشخ ا یخ  اقینخان اانآبا ااشیاان مشالًااین طاحیراحیض اشناسی   اش .ا خطشال  ا سبتا ن اان 

ا.ن تنشخ اتشج ابا ااشنآ  خنان ت

اآب

 ا ستیان لی احییتا  ااکلااسیختاننی اباآهان تا اجستجشباحییتا یا انیس  یاخ با طحا یااانی بنی ااا تی س ک اناانشن انی عا افین نهااآب

اخ با  گیا ییخنتا یان ی ا جش اآبانی عان ت.اا

ا

ااثرات تغییر اقلیم بر آب

آ س اا  اچس نها  خا نخ ان  ی اتیااانبانااچیلشان ا س ا یاشانسی عاآبا خان سانسیطقا یاتشج ا  انسئل انسئل انبا  ان ثیانسیطقاجهیهاخنا خا

ایا ات ن  اآ هیا ا خا هی تاتیثییانسف ااااگستیشاخشکسیل ااتغیییانقلیماجهی  ان ا یا .انااجمل اتیثیینتانهماتغیییانقلیما ی کسشنخت اتشا عا یخش،ا

 ششخانیا خا یانسطق اخشیاجهیهاقینخاا ا یاتشج ا  ان سک  ین یان تااتشا عانسی عاآ  ا خا ششخا یاتشا عا ی. ت یانسی عاآبا خا طحاجهیهان

 ا لس ان تان ا ظیاان تا،نییهن تاگیفت ا  یگز یا  اتیثییاپر یبانااتغیییانقلیماجهی  ان ت،ا ی  ا یا یباتمهی نتان  ی ت ا خا طشحا شتیا

ا.نقیما یانسی عاآبا خا ششخا  اح نقلا ی  قینخاگیفت اتیاتیثییاتغیییا
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آبا یچشم احییتا اا خشانسلمیها  انسی بتاخ ااجهی  ااشناسی  اآن اان ت:آباخناگِلا کسیما،اخ باا بیا  ا ین یاا اان ت خاپیی ا  تیاتیج

ن سا یانیسان ت.ا مبش اآبا یاچیلشانفزن شاخخ ن اپ   ااایباح بانااجمل ا ییباایبا  ین گیا اخشکسیل اناانخاامس تی سا ینی  اایبا

ا یخاخ ااجهی  ااشناسی  ااا"نقلیما اآب ".ایباپ ا خپ ،ا ییانبی ا  ا هبش اپی ش،اپیشا یس ا اپیشاآگیا اایبا ضعااشنا انقلیماخنا ی آ خن ااش 

ا.  ان  ی تاپی  نخاآبا یاخعی تانیحظیتانقلیم انایخاا نخ ن تا  ا نیی با2020  خا یر

 نتیجه گیری 

 خانلگشبافصل اجی یهاخ  خی  اایانثلا یاشانیزنهااییاقی لاتشجه ی،ن ساننیانشجباتغ یاگی اا هاجهیها یخشا یفا خاانستیها یاشان ا ی  

آباجیخبا ا هیاا ی نخباناااجی یهافصل انمکسان تاخ بانصیخفاگش یگشهجی یهاحیصلانااذ با یفا خافصلا هیخان ااش ان ساتغیییا خانلگشبا

 ششخااستس ا ما ا یشاتحتاتیثییاتغیییاااایبخ  خی  اایا  انسی عانهماتینیساآبا خا یهااهیاننکی یتانشجش ان  ی تانسی عاآبانثیا گرنخ .

نشجباتغییینتا خااذ باآها اتبخییا یزاتغیییا ی اا ا یخشا یف،اان تا یخ  گ ا ا نیاقینخان اگیی  .ا خا سییخبانااحشض اایاباخ  خی  انبانمکس

تیثییاخشنا اگرناتانخصشصیا یاخا انشجش نتااشناباخ با یفیتا ا میتاآباااا جهی ی شااگیناانسی عاآبانشجش اگی  .اانق نخاخیلصا انلگشبافصل 

ا یفیتانسی عاآباپی یساآن اا ااز س اایبا یالباتصفی اآباخنا  ا  بیراخشنا ا نات.اا خا خ یچ اایا ا ی  اای،ا
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