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 د��ر �شاورزی و آب

 ) ١٣٩٣    ���    –   ٢٢�و��ن �ماره     -سال دوم ( 
 



  1393 رمه – 22 بولتن شماره                                                                     آب  و كشاورزي  دفتر   

 بارندگي كشور آمار مقايسه اي
 ميزان بارندگي 

93 
 )سالجاري(
 )ميليمتر ( 

 ميزان بارندگي
92 

 )سال گذشته(
 )ميليمتر ( 

 نسبت بارندگي
به   )سالجاري( 93
 )سال گذشته(92

 )درصد ( 

ميزان بارندگي 
 ميانگين بلند مدت

 )بيست ساله ( 
 )ميليمتر ( 

 93 نسبت بارندگي
              به  )سالجاري(

 مدت بلند ميانگين
 )درصد ( 

 22/7 4/4 5/55 8/1 1  شهريور ماه

 2/89 7/234 8/92 6/225 2/209 92-93 راعيسال ز

     و  كاهشدرصد  77/3 با مدت ميزان بارندگي نسبت به ميانگين بارندگي بلند 93 شهريور درماه مالحظه مي شودهمان طور كه 
لغايت  1/7/29( سال زراعي جاري يميزان بارندگ همچنين .است وبرو بودهر كاهشدرصد  5/44 با سال گذشته ماه شهريورنسبت به 

 8/10 بابارندگي بلند مدت  ميانگين  نسبت به   و،   درصد كاهش2/7 با ) 1392( با مدت مشابه سال گذشته  در مقايسه)  31/6/39
سايت سازمان هواشناسي : منبع (  . با شرايطي مطلوب روبرو نيستاز نظر بارندگي بنا براين كشور  .استبوده روبرو   درصد كاهش

 )  id_pub?html-1028/wd/ir.irimo.www://http=3:كشور 

       1393 شهريورمقايسه ميانگين دماي متوسط روزانه استان هاي كشوردر 
 )درجه سلسيوس يا سانتيگراد : واحد (       2139شهريور   و  مدت مشابه در بلند مدتنسبت به                                                                   

 استان هاي
 با ميانگين 

 در جه 5/1تا  5/0
 بلند مدتبيشتر از 

 استان هاي
 با ميانگين 

 در جه 5/3تا  5/1
 بلند مدتبيشتر از 

 استان هاي 
 با ميانگين

 در جه  5/3بيش از
 بلند مدتبيشتر از 

 استان هاي
 با ميانگين 

 در جه 5/1تا  5/0
 سال قبلبيشتر از 

 استان هاي 
 با ميانگين

 در جه 5/3تا  5/1
 بيشتر از سال قبل

 استان هاي
 با ميانگين 

 در جه 5/3بيش از
 بيشتر از سال قبل

 بخش هايي از استان هاي
خراسان هاي جنوبي 

ورضوي ،  سمنان ، قم ، 
قزوين ،همدان ،  مركزي  

تهران ،  اصفهان ،
بلوچستان ، سيستان و 

 ، فارس  كرمانيزد ،
كيكيلويه و بوير احمد ، 

لرستان ، كردستان ، 
، ايالم ،كرمانشاه 

هرمزگان و  خوزستان ،
 بوشهر

بخش هايي از 
استان هاي 

جنوبي و خراسان 
رضوي و شمالي ،  

گلستان ،  ،سمنان 
گيالن ، ، مازندران 

البرز ، قزوين ، 
اردبيل ، زنجان ، 

هاي آذربايجان 
 شرقي ،غربي و 

 ، همدانكردستان 
 و خوزستان

 
 

بخش هاي كوچكي  
 از استان هاي

و  شرقي آذربايجان
 زنجان

استان هاي  بخش هايي از
چهارمحال  خوزستان ، ايالم ،

و بختياري ، كيكيلويه و بوير 
احمد ، لرستان ، كرمانشاه 

همدان ، البرز ، كردستان، 
 ، اردبيل زنجان ،سمنان، قزوين

غربي هاي شرقي وآذربايجان 
گلستان ، گيالن ، مازندران 

خراسان هاي رضوي و جنوبي 
 سيستان و بلوچستان

 هرمزگان

 بخش هايي از
اردبيل ،  ،هاي استان  

شرقي هاي آذربايجان 
 ، ستانكرد،  غربي و

 كرمانشاه ، ايالم ،
 و لرستان 

 
 
 
 

-----  

 استان هاي
 با ميانگين 

 در جه 5/1تا  5/0
 بلند مدتكمتر از 

 استان هاي 
 با ميانگين

 در جه 5/3تا  5/1 
 بلند مدتكمتر از 

 استان هاي 
 با ميانگين

 در جه 5/3بيش از
 تبلند مد كمتر از

 استان هاي
 با ميانگين

 در جه 5/1تا  5/0

 سال قبلكمتر از 

 استان هاي 
 با ميانگين

 در جه 5/3تا  5/1 
 سال قبلكمتر از 

 استان هاي 
 با ميانگين

 جه در 5/3بيش از
 سال قبلكمتر از 

 
 

----- 

 
 

----- 

 
 

----- 

  قم ، استان هاياز ي بخش هاي
فارس،  يزد رمان ، كاصفهان ، 

 هرمزگان ، 
  سيستان و بلوچستانو 

 
 

----- 

 
 

----- 

 .گزارش شده انددر حد نرمال و سال قبل  بلند مدت  مدت مشابه در  در مقايسه با 93 شهريورميانگين دماي متوسط روزانه بقيه مناطق در 
 ) id_pub?html.1028/wd/ir.irimo.www://http=3: سايت سازمان هواشناسي كشور : منبع  (

http://www.irimo.ir/wd/1028-html?pub_id=3�
http://www.irimo.ir/wd/1028.html?pub_id=3�


  1393 مهر  – 22بولتن شماره                          دفتر كشاورزي  و آب                                         

 آب موجود در مخازن سدهاحجم وضعيت 

 
سد هاي   مخازن  حجم آب ، ميزان جاريسال  ماه شهريورپايان  تانشان ميدهد  ) 93 شهريور( ايرانآب منابع مديريت شركت  گزارش
   ميليون  17191(   گذشتهمدت مشابه سال  درآب اين مخازن جم ح ميزانكه نسبت به  بوده استميليون متر مكعب  90052 كشور

نسبت به مدت  درصدي ميزان پربودن مخازن سدها 3افزايش  اين تغييرات موجب .نشان مي دهدرا  در صد افزايش 8) متر مكعب 
سايت شركت : منبع (  .است ميليون متر مكعب 47387زن سدهاي كشورحجم مخادر حال حاضر  .را موجب شده است  مشابه سال قبل

 ) EntryId?aspx.Default/۱۲۱/tabid/ir.wrm.www://http=٤۱٥۸:  مديريت منابع آب ايران  

 بارش پيش بيني وضعيت 

 بينيپيش   روش تلفيق با نقشه هاي هواشناسي بررسي  با ) 93 مهر(پيش بيني فصلي پژوهشكده اقليم شناسي كشور  بر اساس گزارش
 آذرتا  مهر در دوره بارش  ميزان  پيش بيني مي شود  ،  مراكز اقليمي ژاپن ، انگليس و اروپا از  پيش بيني فصلي   هاي ديناميكي مدل

: سايت پژوهشكده اقليم شناسي كشور : منبع (  .باشد   )درصد  110تا  90(  بلندمدت ميانگين درحد كشور نواحي تمام در 1393
243=show/ir.ac.cri://http ( 

 پيش بيني وضعيت دما 

در ميانگين دما  1393 آذرتا  مهر  دوره در پيش بيني مي شود نقشه هاي مندرج در گزارش فوق  بر اساس دماي هواي كشورميانگين 
از  در بخش هاييميانگين دما  ليكن ،باشد د مدت نبيشتر از ميانگين بل) سانتي گراد ( درجه سلسيوس  5/1تا  5/0  اغلب مناطق كشور

يش بيني پ  در حد ميانگين بلند مدت  سيستان و بلوچستانو سمنان ، يزد ، كرمان ، خراسان رضوي و جنوبي ، مازندران ،استان هاي 
 ) show/ir.ac.cri://http=243: سايت پژوهشكده اقليم شناسي كشور : منبع (  .مي شود

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

 :پيوست ها 

  93 شهريور تا پايانو نقشه هاي تغييرات دماي كشور و نمودار هاي مقايسه اي آن ، و كشور  استان هااطالعات بارش جدول كامل 
اول مهر هرسال تا پايان از     سال زراعي:   توضيح  (    . است  پيوست  بارش و دماي كشور پيش بيني فصلي   نقشه هاي  همچنين

 ). باشد  مي  هريور سال بعدش

http://www.wrm.ir/tabid/121/Default.aspx?EntryId=4158�
http://cri.ac.ir/show=243�
http://cri.ac.ir/show=243�


 
 



 

 

 



 در مدت مشابه دماي بلندمدتنسبت به ميانگين )  1393(  شهريور ميانگين دماياختالف 

 
 )  1392( سال گذشته  شهريور نسبت به ميانگين دماي)  3139(  شهريورميانگين دماي  اختالف 

 



 



 


