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  1393 اسفند  – 27 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 ( 

 2/47  0/39 9/98 6/18 4/18 بهمن  ماه

 0/75 3/136 1/82 4/124 2/102 93-94سال زراعي ماه اول   پنج

 نسبت به و  كاهشدرصد   8/52 با مدت ميزان بارندگي نسبت به ميانگين بارندگي بلند 93 بهمن درماه همان طور كه مالحظه مي شود
لغايت  1/7/39( سال زراعي جاريماه اول  پنج يميزان بارندگ همچنين .است وبرو بودهر درصد كاهش 1/1 با سال گذشته ماه بهمن

 25  بابارندگي بلند مدت  ميانگين  نسبت به   و،  كاهشدرصد  9/17 با)  1392(با مدت مشابه سال گذشته  در مقايسه)  03/10/39
 ) /http://ndwmc.irimo.ir :سايت سازمان هواشناسي كشور : منبع (  .استبوده روبرو   كاهش درصد

 مقايسه ميانگين دماي متوسط 

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

 استان هاي
 با ميانگين 

 در جه 5/2تا  6/0
 بيشتر از بلند مدت

 استان هاي
 با ميانگين 

 در جه 5/3تا 6/2
 بيشتر از بلند مدت

 استان هاي 
 با ميانگين

 در جه  5/3بيش از
 بيشتر از بلند مدت

 
خراسان شمالي ،  استان هاياز ي بخش

 ، كرمان،سمنان ،گلستان، مازندران
 سيستان و بلوچستان وهرمزگان 

 
 
 

شمالي و خراسان هاي از استان هاي  يبخش
مازندران ، گيالن ،  سمنان ، ، جنوبيرضوي و 

چهار محال و  اصفهان،مركزي ،  اردبيل،
كهكيلويه و بوير احمد، لرستان ،بختياري، 

 بوشهر،خوزستان، فارس،

 سيستان و بلوچستان  كرمان و
 

 
از استان هاي اردبيل، آذربايجان  يبخش

زنجان، قزوين ، هاي غربي و شرقي ، 
كردستان، همدان  قم،  سمنان، البرز،تهران،
 ،يزد،كرماناصفهان مركزي ،كرمانشاه ،

 ايالم ،،چهار محال و بختياري، لرستان 
و سيستان و كهكيلويه و بوير احمد، بوشهر 

 بلوچستان
   

 استان هاي
 در جه 5/1تا  6/0 با ميانگين 

 كمتر از بلند مدت

 استان هاي 
 در جه 5/2تا  6/1 با ميانگين

 كمتر از بلند مدت

 استان هاي 
 در جه 5/2بيش از با ميانگين

 كمتر از بلند مدت
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- 
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  : سازمان هواشناسي كشور مركز ملي پايش و هشدار خشكسالي: منبع (  
(http://ndwmc.irimo.ir//parameters/weather/modules/cdk/upload/content/publications/) 

 ) نقشه پيوست  -

http://ndwmc.irimo.ir/parameters/weather/modules/cdk/upload/content/publications/128/1422709940277rjf1t5iav5nfstb3smig3hl807.pdf�
http://ndwmc.irimo.ir/parameters/weather/modules/cdk/upload/content/publications/128/1422709940277rjf1t5iav5nfstb3smig3hl807.pdf�
http://ndwmc.irimo.ir/parameters/weather/modules/cdk/upload/content/publications/111/1425106655074gfpaj55h6n6rdbm464tfkds302.pdf�
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 وضعيت حجم آب موجود در مخازن سدها

حجم آب  مخازن  سد هاي  ، ميزان سال جاري ماه بهمن 82نشان ميدهد تا  ) 93 بهمن 82(شركت مديريت منابع آب ايران  گزارش
ميليون  متر  20400( ميزان حجم آب اين مخازن در مدت مشابه سال گذشته  كه نسبت به  ميليون متر مكعب بوده است 07219كشور 
را  نسبت به مدت مشابه سال قبل  درصدي ميزان پربودن مخازن سدها 1 كاهش اين تغييرات. نشان مي دهد  كاهشدرصد  4/3 )مكعب 

 .است متر مكعب ارد ميلي 8/48حجم مخازن سدهاي كشور در حال حاضر . موجب شده است 

 . )استفاده شد 93بهمن 28در دسترس قرار نگرفت و از گزارش هفتگي منتهي به  93گزارش ماهانه بهمن : توضيح (

 

 بارش پيش بيني وضعيت 

پيش   روش تلفيق با نقشه هاي هواشناسي بررسي  با ) 93 اسفند(پيش بيني فصلي پژوهشكده اقليم شناسي كشور  بر اساس گزارش
سه در دوره بارش  ميزان  پيش بيني مي شود  ،  مراكز اقليمي ژاپن ، انگليس و اروپا از  پيش بيني فصلي   هاي ديناميكي مدل بيني
كمي بيشتر از  فارسو  كرماناصفهان ، استان هاي  از  كوچكي هاي يبخش فقط در  1394و ارديبهشت و فروردين  3931د سفنا  ماهه

  .پيش بيني مي شود در حد ميانگين بلند مدت ساير نقاط كشوردر   باشد و )ميليمتر  120تا  110( ميانگين بلند مدت 
( http://cri.ac.ir/files/newsletter/Seasonal%20forecast-Mar-2015.pdf )سايت پژوهشكده اقليم شناسي كشور: منبع :

   
 پيش بيني وضعيت دما

، 1394و فروردين و ارديبهشت  1393سفند اسه ماهه  دوره در نقشه هاي مندرج در گزارش فوق  بر اساس دماي هواي كشورميانگين 
فقط در نوار باريكي از شرق و جنوب استان سيستان و و  در حد ميانگين بلند مدت   مناطق كشور اكثر قريب به اتفاقدر ميانگين دما 
      يش بينيپبيشتر از ميانگين بلند مدت ) سانتي گراد ( درجه سلسيوس  5/1تا  5/0هرمزگان و بوشهر و نوار ساحلي  بلوچستان ، 

 .مي شود
  ) http://cri.ac.ir/files/newsletter/Seasonal%20forecast-Mar-2015.pdf:سايت پژوهشكده اقليم شناسي كشور: منبع( 
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 :پيوست ها 

پيش بيني  مقايسه دما و  نقشه هاي  همچنين  93 بهمن 29تا و 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 فصلي 
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