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     كشاورزي و آب مركز ملي مطالعات راهبردي 

 بارندگي كشور مقايسه ايآمار  
 بارندگيميزان  

 )جاري سال( 
 

 )ميليمتر (  

 ميزان بارندگي
 )سال گذشته( 

 
 )ميليمتر ( 

 بارندگينسبت تغيير
 به   )جاري سال(
 )سال گذشته(

 )درصد ( 

ميزان بارندگي 
 ميانگين بلند مدت

 )بيست ساله ( 
 )ميليمتر ( 

  بارندگيتغيير نسبت 
              به  )جاري سال(

 مدت بلند ميانگين
 )درصد ( 

 + 7/7 9/3 - 3/55 4/9 2/4 95 ماه شهريور 

 - 8/1 9/238 + 2/17 2/200 5/234  94-95سال زراعي يك 

نسبت به  و،  كاهش درصد 3/55سال گذشته با ماه  شهريور نسبت به ميزان بارندگي 95 شهريور درماههمان طور كه مالحظه مي شود 
لغايت  1/7/94(ميزان بارندگي سال زراعي جاري   در همين حال بوده است، روبرو افزايشدرصد  7/7با  بارندگي بلند مدتميانگين 

  شكاه درصد  8/1 ميانگين  بارندگي بلند مدت با نسبت به   ، و درصد افزايش 2/17در مقايسه با سال زراعي گذشته با ) 31/6/59
 )جدول پيوست ( . روبرو بوده است

 )http://ndwmc.irimo.ir/far/index.php?module=web_directory&wd_id=2981  :كشور هواشناسيسايت سازمان : منبع (

   مقايسه ميانگين دماي متوسط روزانه درشهريور ماه 

 1395 شهريور متوسط استان هاي كشوردرمقايسه ميانگين دماي 
 )درجه سلسيوس يا سانتيگراد : واحد ( نسبت به مدت مشابه در بلند مدت                  

 استان هاي  با ميانگين
 درجه 5/1تا  6/0

 بيشتر از بلند مدت

 استان هاي  با ميانگين
 درجه 5/2تا  6/1

 بيشتر از بلند مدت

 استان هاي با ميانگين
 درجه  5/2ازبيش 

 بيشتر از بلند مدت

 بخش هايي از استان هاي
رضوي  شمالي و خراسان هاي سيستان و بلوچستان، 

آذربايجان گلستان،  مازندران، گيالن، اردبيل،  سمنان،
 ، مركزي،يزد، اصفهان، قزوين ،زنجانهاي شرقي و غربي، 

چهارمحال و  ،كردستان، همدان، كرمانشاه، لرستان، ايالم
كرمان ، ، كهكيلويه و بوير احمد، خوزستان، بختياري

 فارس و بوشهر،  هرمزگان

 
 از استان هاي  يبخش هاي

خراسان هاي كرمان، سيستان و بلوچستان، 
مازندران، گيالن، اردبيل، رضوي  و جنوبي، 

 آذربايجان هاي شرقي و غربي،
 وخوزستان دستانرك،زنجان

 
 

 
---- 

 

   
 استان هاي با ميانگين

 در جه 5/1تا  6/0 
 كمتر از بلند مدت

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

 از بلند مدتكمتر 

 استان هاي با ميانگين
 در جه 5/2بيش از

 كمتر از بلند مدت
 

---- 
 

---- 
 

---- 

 دماي ساير مناطق كشور درشهريور 1395 در حد ميانگين بلند مدت  بوده است، (نقشه پيوست).
 )http://ndwmc.irimo.ir/far/wd/4636-%D8%AF%D9%85%D8%A7.html  :سازمان هواشناسي كشور سايت : منبع (  
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      مركز ملي مطالعات راهبردي كشاورزي و آب 

 سدهاآب موجود در مخازن بارندگي ، رواناب ها و  حجم وضعيت

 
حجم آب  مخازن سد هاي كشور تا پايان شهريورماه  سال زراعي  ميزان)  95شهريور (شركت مديريت منابع آب ايران بنا به گزارش

ميليون متر  18889(ميزان حجم آب اين مخازن در مدت مشابه سال گذشته كه نسبت به ميليون متر مكعب بوده است  25041جاري 
ميزان پربودن مخازن سدها  نسبت به مدت مشابه  درصدي 12افزايش موجب  اين تغييرات. نشان مي دهد  درصد افزايش 33 )مكعب

 . است ميليون  متر مكعب 49600حجم مخازن سدهاي كشوردر حال حاضر . شده است سال زراعي قبل

(http://wrbs.wrm.ir/SC.php?type=component_sections&id=٤۳&sid=۳۲۷٤ :شركت مديريت منابع آب ايران: منبع (  

 پيش بيني وضعيت بارش

تلفيقي روش  پيش بيني با بررسي نقشه هاي هواشناسي با  )  95 مهر (پيش بيني فصلي پژوهشكده اقليم شناسي كشور بر اساس گزارش 
در حد ميانگين بلند مدت     مناطق كشور  اكثر در  1395 و آذر و آبان مهرسه ماهه در دوره بارش  ميانگينميزان  مدل هاي ديناميكي ،

از استان هاي خراسان هاي جنوبي و شمالي و رضوي، و بخش كوچكي از مازندران و هايي بخش در  فقط و)  درصد  110تا  90( 
 )نقشه پيوست (  .يش بيني مي شودپميانگين بلند مدت  درصد 90تا  80  ميزان بارش آذربايجان شرقي

( http://cri.ac.ir/files/newsletter/Seasonal٪۲۰forecast-Oct_۲۰۱٦.pdf ::سايت پژوهشكده اقليم شناسي كشور: منبع(   

  پيش بيني وضعيت دما

اكثر مناطق  در ميانگين دماي هوا مي شود، پيش بيني 1395 و آذر مهر و آبانسه ماهه در دوره نقشه هاي مندرج در گزارش فوق   بر اساس
  غرباز مناطق شمالي و  ييدر بخش ها و فقط باشد )سانتي گراد  - درجه سلسيوس+  5/0 تا   - 5/0( حد ميانگين بلندمدت  در   كشور

 )نقشه پيوست ( .پيش بيني مي شود درجه سلسيوس بيشتر از ميانگين بلند مدت  5/1تا   5/0 ميانگين دماي هوا تا نوار جنوب غربي كشور

( http://cri.ac.ir/files/newsletter/Seasonal٪۲۰forecast-Oct_۲۰۱٦.pdf ::سايت پژوهشكده اقليم شناسي كشور: منبع(   

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

 :پيوست ها 

         ودماي هوا نقشه هاي  مقايسه همچنين ،  95 شهريوراطالعات بارش استان ها و كشور و نمودار مقايسه اي آن تا امل جدول ك
 ). باشد  مي   اول مهر هرسال تا پايان شهريور سال بعداز  سال زراعي: توضيح (. است  پيوستبارش و دماي كشور   بيني فصليپيش 

http://wrbs.wrm.ir/SC.php?type=component_sections&id=43&sid=3274�
http://cri.ac.ir/files/newsletter/Seasonal%20forecast-Oct_2016.pdf�
http://cri.ac.ir/files/newsletter/Seasonal%20forecast-Oct_2016.pdf�
http://cri.ac.ir/files/newsletter/Seasonal%20forecast-Oct_2016.pdf�


 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 


