
 

 

 

 

 به اجمالي نگاه

 اطالعات هواشناسي كشور

 91  بهمنتا  

 

 

 

 دفتر كشاورزي و آب

 ) 1391  اسفند  – 3بولتن شماره ( 

 

 

 



 1391 اسفند   -3بولتن شماره                                                                      آب  و كشاورزي  دفتر 

 بارندگي كشور آمار مقايسه اي
 ميزان بارندگي 

91 
 )سالجاري(
 )ميليمتر ( 

 ميزان بارندگي
90 

 )سال گذشته(
 )ميليمتر ( 

 نسبت بارندگي
به   )سالجاري( 91
 )سال گذشته(90

 )درصد ( 

ميزان بارندگي 
 ميانگين بلند مدت

 )بيست ساله ( 
 )ميليمتر ( 

 91 نسبت بارندگي
              به  )سالجاري(

 مدت بلند ميانگين
 )درصد ( 

   -19 2/37  - 21 4/38 2/30 بهمنماه  

 +  2 7/132 +  13  0/120 8/135 راعيز سالماه اول  پنج

 

كاهش ميزان بارندگي نسبت به ميانگين بارندگي بلند مدت ،  درماه بهمن نيز مانند ماه دي همان طور كه مالحظه مي شود
با مدت  در مقايسه)  1/12/91لغايت  1/7/91(  ماهه اول سال زراعي جاريپنج  ي دربارندگ ميزان ولي كماكان داشته است ، 

 .است  وده ب  حد نرمال درميانگين بارندگي بلند مدت  و نسبت به ،   مطلوبنسبتا )  90( مشابه سال گذشته 

مخازن  حجم آب ، ميزان  جاري سال ماهه اولچهار پايان نشان ميدهد در  ) 91 دي ( آب وزارت نيرومنابع مديريت  گزارش
    گذشتهمدت مشابه سال  دراين مخازن  آبحجم  ميزاننسبت به  كه  بوده استميليون متر مكعب  20950سد هاي كشور 

 مخازن پربودنميزان درصدي  7افزايش  موجبات اين تغيير نشان مي دهد و در صد افزايش 19 )ميليون متر مكعب  17617( 
  .است  هشد را موجب مشابه سال قبل مدتنسبت به  سدها

 92بهار  در بارشپيش بيني وضعيت 
روش تلفيق  با نقشه هاي هواشناسي بررسي  با )91بهمن (پيش بيني فصلي پژوهشكده اقليم شناسي كشور  بر اساس گزارش

بخش هايي از شمال غرب و در ،  92 بهارفصل در بارش ميزان   ،  مراكز اقليمي ژاپن ، انگليس و اروپابرونداد سه مدل از 
 20تا  10(درصد ميانگين بلند مدت  90تا  80بين  ساير نقاط كشورو در  بلند مدت در حد ميانگين جنوب غرب كشور 

. پيش بيني مي شود   )بلند مدت از ميانگين  درصد كمتر

 92بهار در  دماپيش بيني وضعيت 

ميانگين  كه  مركز كشور  واز شرق  محدودي نواحي بجز ، 92فصل بهار  در، بر اساس مدل هاي ياد شده   دماي هواي كشور
درجه  5/1تا  /. 5افزايش دما از كشور پيش بيني ها مبني بر  نقاطساير در ، پيش بيني شده   در حد نرمالدماي هوا 
 .مي باشد  بلند مدت دمانسبت به  ميانگين  سانتيگراد

 . مي باشد پيوست نقشه هاي پيش بيني فصلي بارش و دماي كشور و ،  91بهمن تا پايان اطالعات بارش استان هاي كشورجدول كامل 

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

 :توضيحات 

 ) wrm.ir:  سايت شركت مديريت منابع آب ايران  :   ( 2منبع

 )  cri.ac.ir: سايت پژوهشكده اقليم شناسي كشور (   : 3منبع 

 .ميباشد  اول مهر هرسال تا پايان شهريور سال بعداز   :  سال زراعي

)   weather.ir: سايت سازمان هواشناسي كشور (  :  1منبع 

 



 



 



 


