
  

  ماهانه اطالعاتبولتن 

 کشور آبو  هواشناسی         

1400مرداد  –نهم سال  – 105بولتن شماره   



  

  

         کشاورزي و آب مرکز ملی مطالعات راهبردي  

 اي بارندگی کشورآمار مقایسه

  میزان بارندگی 

  (سال جاري) 

  

 ( میلیمتر ) 

  میزان بارندگی

  (سال گذشته) 

  

 ( میلیمتر )

  نسبت تغییربارندگی

به    (سال جاري)

  (سال گذشته)

 ( درصد )

میزان بارندگی 

  میانگین بلند مدت

  ( بیست ساله )

 ( میلیمتر )

نسبت تغییر بارندگی  

(سال جاري)  به              

  میانگین بلند مدت

 ( درصد )

 + 4/39  3/3 -  2/4 8/4  6/4 1400 مرداد

-1400ماهه اول سال زراعی  یازده

1399  

6/142 2/287 3/50  - 6/230  2/38  - 

نسبت به میانگین و  کاهشدرصد  2/4 سال گذشته ماه مرداد نسبت به میزان بارندگی 1400 ماه مرداددر شود طور که مالحظه میهمان

لغایت  1/7/99( سال زراعی جارياول ماه  یازدهمیزان بارندگی داشته است. در همین حال  افزایشدرصد  4/39 بارندگی بلند مدت

 2/38میانگین بارندگی بلند مدت با  نسبت بهو  کاهشدرصد  3/50با مدت مشابه سال زراعی گذشته با در مقایسه ) 31/5/1400

 روبرو بوده است.  کاهشدرصد 

  سایت سازمان هواشناسی کشورمنبع : 

  

 ماه مرداد رروزانه د مقایسه میانگین دماي متوسط

  1400 مرداد  در هاي کشورمقایسه میانگین دماي متوسط استان

 ( واحد : درجه سلسیوس یا سانتیگراد )نسبت به مدت مشابه در بلند مدت                  

  هاي  با میانگیناستان

  درجه 5/1تا  6/0

 بیشتر از بلند مدت

  هاي  با میانگیناستان

  درجه 5/2تا  6/1

 بیشتر از بلند مدت

  هاي با میانگیناستان

  درجه  5/2بیش از

 بیشتر از بلند مدت

  همه استانهاي کشور به جز

همدان، تهران، البرز، مرکزي، کردستان، زنجان، 

  کهکیلویه و بویراحمد

 ------  ------ 

   

  هاي با میانگیناستان

  جهدر 5/1تا  6/0 

 کمتر از بلند مدت

  هاي با میانگیناستان

  جهدر 5/2تا  6/1

 کمتر از بلند مدت

  هاي با میانگیناستان

  جهدر 5/2بیش از

 کمتر از بلند مدت

 ------   ------  ------ 

 در مرداد ماه دماي میانگین کل کشور بیش از نرمال بوده است. (نقشه پیوست)

(http://ndc.irimo.ir/far/wd/4636-%D8%AF%D9%85%D8%A7.html سایت سازمان هواشناسی کشور :( منبع :   

  

  

  

  

  



  

 

       مرکز ملی مطالعات راهبردي کشاورزي و آب  

  وضعیت حجم آب موجود در مخازن سدها 

 21120حجم آب مخازن سدهاي کشور در پایان مرداد ماه سال زراعی جاري  میزانشرکت مدیریت منابع آب ایران  بنا به گزارش

 30میلیون مترمکعب)  30395میزان حجم آب این مخازن در تاریخ مشابه سال گذشته (که نسبت به میلیون متر مکعب بوده است 

 میزان پر بودن مخازن سدها نسبت به مدت مشابه سال زراعی قبل درصدي 19کاهش موجب  دهد. این تغییراتنشان می  درصد کاهش

 . است میلیون  متر مکعب 50000حجم مخازن سدهاي کشور حدود شده است. در حال حاضر 

  (منبع : شرکت مدیریت منابع آب ایران) 

  

  بینی وضعیت بارش  پیش

میزان شود بینی میهاي هواشناسی پیشبا بررسی نقشه)، 1400 مردادبینی فصلی پژوهشکده اقلیم شناسی کشور (پیشبر اساس گزارش 

غربی مازندران، اردبیل، آذربایجان  از جمله کشور مناطق نیمی ازکمتر از در  1400 و آبان مهر ،شهریور سه ماههدر دوره میانگین بارش 

کمتر از  و شرقی، البرز، تهران، کردستان، کرمانشاه، ایالم، کهکیلویه و بویراحمد، چهارمحال و بختیاري، لرستان، خوزستان، بوشهر

  (نقشه پیوست) باشد.  برابر با میانگین بلند مدت باقی مناطق میزان بارندگیو  میلیمتر) 20تا  5میانگین بلند مدت (

  پژوهشکده اقلیم شناسی - شناسی کشورمنبع: سایت سازمان هوا 

 

  پیش بینی وضعیت دما

در بخشهایی از استانهاي شود میانگین دماي هوا بینی میپیش 1400 و آبان مهر ،شهریوردوره هاي مندرج در گزارش فوق در بر اساس نقشه

آذربایجان غربی و شرقی، کردستان، زنجان، همدان، کرمانشاه، ایالم، کهکیلویه و بویراحمد، چهارمحال و بختیاري، خوزستان، فارس و 

  (نقشه پیوست)باشد.  برابر با میانگین بلند مدتدر اغلب  مناطق کشور و  درجه سانتیگراد) 1تا  5/0بیش از میانگین بلند مدت (بوشهر 

  پژوهشکده اقلیم شناسی - سازمان هوا شناسی کشورمنبع: سایت  

  

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

  ها :پیوست

بینی فصلی بارش و پیش ودماي هوا هاي مقایسه نقشههمچنین ،  1400 مردادپایان  تااطالعات بارش استان ها و کشور  و نمودار جدول

  ). باشدمی اول مهر هرسال تا پایان شهریور سال بعداز  سال زراعیتوضیح :  ( . است پیوستدماي کشور 

  



 





 

  

  



  



  

  1400 و آبان مهر ،شهریور سه ماههبینی بارش در پیش

  



  1400شهریور، مهر و آبان  ماههسه بینی دما در پیش

  

 � � �ه آرشیو بول��  �ای ما�انه �ل�ک کن�دج�ت دس��




