
 

 

 

 

 به اجمالي نگاه

 اطالعات هواشناسي كشور

 91  اسفندتا  

 

 

 

 دفتر كشاورزي و آب

 ) 1392فروردين   – 4بولتن شماره ( 

 

 

 



 1392 فروردين   -4بولتن 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 ( 

   -21 7/34 + 23 2/22 3/27 اسفندماه  

   -2  0/167 + 15  2/142 1/163 راعيماه اول سال زشش

 بلند مدت، ميزان بارندگي نسبت به ميانگين بارندگي  و بهمندي  هاي نيز مانند ماه اسفنددرماه  همان طور كه مالحظه مي شود
            ماهه اول سال زراعي جاريششي در ميزان بارندگ  . نشان مي دهد افزايش اسفند سال قبلليكن نسبت به  داشته استكاهش 

 ميانگين بارندگي بلند مدت  به  و نسبت ،   مطلوبنسبتا   ) 90( با مدت مشابه سال گذشته  در مقايسه)  30/12/91لغايت  1/7/91( 
 )  weather.ir: سايت سازمان هواشناسي كشور : منبع (   .است  بوده   حد نرمالدر 

 مقايسه ميانگين دماي كشور

 2تا /. 5ميانگين افزايش بين حاكي از  اغلب مناطق كشوردر  بلندمدت نسبت به ميانگين دمايميانگين دماي اسفند ماه مقايسه 
بوده  درجه سلسيوس 9تا  5بين  بلوچستانبخشي از شمال سيستان و ميزان افزايش در . مي باشد  )سانتيگراد ( درجه سلسيوس 

درجه  6افزايش بيش از حاكي از  ) 1390(اسفند ماه سال قبل نسبت به ميانگين دماي 1391ميانگين دماي اسفندماه  مقايسه. است 
بوده است  بلوچستانآذربايجان غربي و شرقي ، گيالن ، زنجان ، كردستان ، همدان ، و سيستان و در مناطقي از استان هاي  سلسيوس

: سايت سازمان هواشناسي كشور : منبع ( .گزارش شده است  سلسيوس درجه 0.5ش دماي كمتراز هكانيز  كرمان و فارسدر بخش هايي از .
weather.ir  ( 

 وضعيت آب موجود در مخازن سدها

مخازن سد هاي  حجم آب ، ميزان  جاريسال  ماهه اول پنجپايان نشان ميدهد در  ) 91 بهمن ( آب وزارت نيرومنابع مديريت  گزارش
ميليون  19061(     گذشتهمدت مشابه سال  درآب اين مخازن حجم  كه نسبت به ميزان  بوده استميليون متر مكعب  23390كشور 

نسبت به مدت  دهاسمخازن  پربودنميزان درصدي  10افزايش  اين تغييرات موجب نشان مي دهد و در صد افزايش 23) متر مكعب 
 ) wrm.ir:  سايت شركت مديريت منابع آب ايران  : منبع  (  .است  هشد را موجب مشابه سال قبل

 92بارش در بهار پيش بيني وضعيت 

 پيش بينيروش تلفيق  با نقشه هاي هواشناسي بررسي  با )91 اسفند(پيش بيني فصلي پژوهشكده اقليم شناسي كشور  بر اساس گزارش
 بيشتر مناطقدر ،  92 بهارفصل در ميزان بارش   ،  مراكز اقليمي ژاپن ، انگليس و اروپااز پيش بيني فصلي  هاي ديناميكي مدل

آذربايجان شرقي و غرب خزر شامل  خواهد بود ، وتنها بخشي ازنواحي شمال غرب كشور كمتر از ميانگينتا  حد ميانگينبين  كشور 
 )  cri.ac.ir: سايت پژوهشكده اقليم شناسي كشور : منبع (   .خواهند داشت  در حد ميانگينبارش هايي 

 92پيش بيني وضعيت دما در بهار 

         بلند مدت يميانگين دمابيشتر از در اغلب مناطق كشور  ، 92بهار  در، بر اساس مدل هاي ياد شده   دماي هواي كشورميانگين 
 )  cri.ac.ir: سايت پژوهشكده اقليم شناسي كشور : منبع (  .مي باشد 

نقشه هاي پيش بيني فصلي بارش و  و ،  91 اسفندتا پايان و نقشه هاي تغييرات دماي كشور  ااطالعات بارش استان هجدول كامل 
 . مي باشد پيوست دماي كشور

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



 

 داده هاي ايستگاه هاي همديدي سازمان هواشناسي كشور: منابع          

 

بودن فايل دريافتي از     PDFبه بهمن ماه  اشاره شده است كه در واقع اسفند ماه صحيح مي باشد و  به دليل  زيردر عنوان جدول : توضيح ( 
 . )نبود  سايت سازمان هواشناسي كشور امكان تصحيح 

 

 
 
 
 

 



 نسبت به ميانگين دماي بلندمدت)  1391(ميانگين دماي اسفند ماه  اختالف

 
 ) 1390( اسفند سال گذشته  نسبت به ميانگين دماي ) 1391(ميانگين دماي اسفند  اختالف

 



 



 


