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 دفتر کشاورزی و آب

 ( 1391دی  - 1) بولتن شماره 



 1139دی -1بولتن شماره                                          دفتر آب و کشاورزی             

 1391تحوالت بارندگی کشور در پاییز سال 

 

میانگین بارندگی  میزان سال زراعی جاریآمار و اطالعات انتشار یافته توسط سازمان هواشناسی کشور  نشان می دهد در
 می باشد. یشترب (میلیمتر 9/59ساله اخیر) 20درصد از میانگین بلند مدت  36میلیمتر است که 3/81پائیزه کشور 

از میانگین بلند مدت و در آبان و آذر به  درصد کمتر 27معادل  91توزیع ماهیانه بارش کشور، درمهر توضیح آنکه در 
 بوده است. از میانگین بلند مدت در زمان های مشابه درصد بیشتر 43درصد و  42 ترتیب

شرقی، اردبیل،  آذربایجان نظیراستان های سردسیر برای تعدادی از  درصدی بارندگی مهر ماه 27کاهش اگر چه 
نقصانی را در بر داشته است ، که باید کشت پاییزه خود را زودتر و در اول فصل انجام دهند،  همدان، زنجان،کردستان ...

 به وجود آورده است، شرایط مطلوبی برای کشت پائیزهپراکنش و میزان بارندگی سه ماه اخیر لیکن در مجموع 

تدارکات و  ، مشروط باینکه از این به بعدخش سالی پر خیر و برکت می باشدطلیعه اقلیمی سال زراعی جدید نوید ب
شروع متناسباً فراهم آید. توضیحاً الزم توسط مسئوالن کشاورزی کشور و صاحبان کسب و کار کشاورزی  اقدامات

 همراه بوده است. . . . کمبود کود، سوخت، تأخیر در بیمه محصوالت پائیزه وامسال با کمبودها و نقائصی نظیر  کشت پاییزه

 :91وضعیت میزان بارندگی و دمای کشور در زمستان پیش بینی 

 

میزان  91در فصل زمستانکه  پیش بینی می شودپیش بینی فصلی پژوهشکده اقلیم شناسی کشور بر اساس گزارش 
بروز سرما و همچنین  خواهد بود. درصد(90-110)در حد میانگین بلند مدت  بارش در اغلب قریب به اتفاق نقاط کشور

 .بصورت گسترده و مخاطره آمیز محتمل بنظر نمیرسدیخ بندان زمستانه 

 

 نقشه های پیش بینی فصلی بارش و دمای کشور، همچنین اطالعات بارش استان های کشورجدول کامل طبقه بندی شده 
 می باشد پیوست
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 توضیحات :

 بعد میباشد . اول مهر هرسال تا پایان شهریور سالاز    سال زراعی
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