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  1393 دي – 25 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 ( 

 7/82  5/33 6/99 7/27 6/27 آذر ماه

 109 63 97 8/70 6/68 93-94سال زراعي سه ماه اول  

نسبت به  و  كاهشدرصد  3/17 با مدت ميزان بارندگي نسبت به ميانگين بارندگي بلند 93 آذر درماه همان طور كه مالحظه مي شود
لغايت  1/7/39( سال زراعي جاريسه ماه اول  يميزان بارندگ همچنين .است وبرو بودهر درصد كاهش 4/0 با سال گذشته ماه ذرآ
درصد  9  بابارندگي بلند مدت  ميانگين  نسبت به   و،  كاهشدرصد  3 با)  1392(با مدت مشابه سال گذشته  در مقايسه)  03/9/39

 )  ir.irimo.www://http :سايت سازمان هواشناسي كشور : منبع (  .استبوده روبرو  افزايش

 مقايسه ميانگين دماي متوسط 

 1393 آذرميانگين دماي متوسط استان هاي كشوردر مقايسه 
 )درجه سلسيوس يا سانتيگراد : واحد  (                  مدت مشابه در بلند مدتنسبت به 

 استان هاي
 با ميانگين 

 در جه 5/1تا  6/0
 بلند مدتبيشتر از 

 استان هاي
 با ميانگين 

 در جه 5/3تا  6/1
 بلند مدتبيشتر از 

 استان هاي 
 ميانگين با

 در جه  5/3بيش از
 بيشتر از بلند مدت

 
 آذربايجان هاي غربي و شرقياستان هاي 

 اردبيل، زنجان، قزوين، البرز، تهران، قم
 مركزي، اصفهان، كردستان، همدان

كرمانشاه، ايالم، لرستان، خوزستان، و بخشي 
از استان هاي سمنان، چهارمحال بختياري 

 و فارس كهكيلويه و بوير احمد، بوشهر

 
 

بخش كوچكي از استان هاي آذربايجان هاي 
غربي و شرقي ، زنجان، كردستان، همدان 

 كرمانشاه، مركزي ، لرستان و خوزستان
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 استان هاي

 با ميانگين 
 در جه 5/1تا  6/0

 بلند مدتكمتر از 

 استان هاي 
 با ميانگين

 در جه 5/3تا  6/1
 بلند مدتكمتر از 

 استان هاي 
 ميانگينبا 

 در جه 5/3بيش از
 بلند مدت كمتر از

 
بخش كوچكي از استان هاي گلستان 

 خراسان شمالي و رضوي
 

 
 
- 
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 .ستگزارش شده ادر مقايسه با مدت مشابه در  بلند مدت  در حد نرمال  93آذربقيه مناطق در ميانگين دماي متوسط 
 )نقشه پيوست - far/ir.irimo.ndwmc://http  - سازمان هواشناسي كشور مركز ملي پايش و هشدار خشكسالي: منبع ( 

 

http://www.irimo.ir/wd/1028-html?pub_id=3�
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  1393 دي  – 25بولتن شماره                          دفتر كشاورزي  و آب                                         

 وضعيت حجم آب موجود در مخازن سدها

حجم آب  مخازن  سد هاي كشور  ، ميزان سال جاري ماهذر آپايان نشان ميدهد تا  ) 93 آذر(شركت مديريت منابع آب ايران  گزارش
ميليون  متر  18420( ميزان حجم آب اين مخازن در مدت مشابه سال گذشته  كه نسبت به  ميليون متر مكعب بوده است 19487
نسبت به مدت مشابه سال  درصدي ميزان پربودن مخازن سدها 2افزايش  اين تغييرات موجب. هدنشان مي د  در صد افزايش 6 )مكعب 

 .است ميليون متر مكعب 47390حجم مخازن سدهاي كشوردر حال حاضر . را موجب شده است  قبل

 

 )EntryId?aspx.Default/۱۲۱/tabid/ir.wrm.www://http=٤٤۹۱:  سايت شركت مديريت منابع آب ايران  : منبع ( 

 بارش پيش بيني وضعيت 

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

، گيالن  مازندران استان هاي  از  يفقط در بخش .باشد )درصد  110تا  90(  بلندمدت ميانگين درحد كشور مناطق اغلب در 1393 اسفند 
از  كمترميزان بارش و كرمان ايالم  مركزي ، همدان ، كردستان ، كرمانشاه ، لرستان ، اصفهان ،تهران ، سمنان ، قم ،  البرز ، قزوين ،

  .پيش بيني مي شود )درصد 90تا  80( ميانگين بلند مدت 
-http://cri.ac.ir/files/newsletter/Seasonal%20forecast-Jan2015 سايت پژوهشكده اقليم شناسي كشور: منبع( 

Farsi.pdf( 
 پيش بيني وضعيت دما

  كليه مناطق كشوردر ميانگين دما ،  1393دي تا  اسفند  دوره در نقشه هاي مندرج در گزارش فوق  بر اساس دماي هواي كشورميانگين 
 .يش بيني مي شودپبيشتر از ميانگين بلند مدت ) سانتي گراد ( درجه سلسيوس  5/1تا  5/0
-http://cri.ac.ir/files/newsletter/Seasonal%20forecast-Jan2015 :سايت پژوهشكده اقليم شناسي كشور : منبع (  

Farsi.pdf(  
************************************************************************************ 

 :پيوست ها 

 پيش بيني فصلي  مقايسه دما و  نقشه هاي  همچنين  93آذر  درو نمودار مقايسه اي آن و كشور  استان هااطالعات بارش جدول كامل 
 ). باشد  مي  هريور سال بعداول مهر هرسال تا پايان ش  از  سال زراعي : توضيح  (   . است  پيوست  بارش و دماي كشور

http://www.wrm.ir/tabid/121/Default.aspx?EntryId=4491�


 



  



 

 



 

 



 
 



 


