
 

 

 

 

 به اجمالی نگاه

 اطالعات هواشناسی کشور

 91 ماه دیتا  

 

 

 

 دفتر کشاورزی و آب

 ( 1391 بهمن   – 2) بولتن شماره 

 

 

 



 1391بهمن  -2بولتن شماره                                                                         آب  و کشاورزی  دفتر 

بارندگی کشور  آمار مقایسه ای  

یمیزان بارندگ   

91 

 ) میلیمتر (

 میزان بارندگی

90 

 ) میلیمتر (

 نسبت بارندگی

90به    91   

 ) درصد (

میزان بارندگی 

دتمیانگین بلند م  

 ) میلیمتر (

 91 نسبت بارندگی

 مدت بلند میانگین هب 

 ) درصد (

 -  32 6/35 +  77 7/13 3/24 ماه  دی

 چهار ماه اول

زراعیسال   

6/105 6/81 4/29  + 5/95      11  + 

 

همان طور که مالحظه می شود میزان بارندگی در چهارماهه اول سال زراعی جاری ) 91/7/1 لغایت 91/10/30 (  شرایط 

 نسبتا" مطلوبی در کشور  بوجود آورده است .

آب ورودی به مخازن سد های  ، میزان  جاری پاییزسه ماهه نشان میدهد در  ( 91ذر آ ) آب وزارت نیرومنابع مدیریت  گزارش

از مدت مشابه سال  میلیون متر مکعب کمتر 824این مخازن خروجی آب میزان  و میلیون متر مکعب بیشتر 516کشور 

  است . گردیده را موجب مشابه سال قبل مدتنسبت به سدها مخازن افزایش یک درصدی آب این تغییرات  می باشد .گذشته 

 بینی وضعیت میزان بارندگی و دمای کشورپیش 

روش تلفیق  با نقشه های هواشناسی بررسی  با (91)دیپیش بینی فصلی پژوهشکده اقلیم شناسی کشور  بر اساس گزارش

در اغلب قریب به اتفاق  در زمستان تا اوایل بهاربارش میزان   ،  مراکز اقلیمی ژاپن ، انگلیس و اروپابرونداد سه مدل از 

  خواهد بود. در حد میانگین بلند مدت کشور مناطق

  جنوب شرق )شمال سیستان و بلوچستان (بخشی از  بجز  ،91زمستان  ، دربر اساس مدل های یاد شده  دمای هوای کشور

  انتظار می رود .  در حد نرمال خواهد رسید ،   میانگین دمای هوا به کمتر از نرمال که 

شمال شرق و شمال غرب کشور به بیش در بخش هایی از  میانگین دمای هوا،  92تا اوایل بهار  91اواخر زمستان لیکن برای 

 انتظار میرود . سایر نواحی کشور شرایط حرارتی نرمالبرای خواهد رسید ولی  از نرمال

 . می باشد پیوست کشورنقشه های پیش بینی فصلی بارش و دمای  و ،  91تا پایان دیاطالعات بارش استان های کشورجدول کامل 

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

 توضیحات :

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

 ( weather.ir  : سایت سازمان هواشناسی کشور:   ) 1منبع 

 ( wrm.ir:   )سایت شرکت مدیریت منابع آب ایران  :   2منبع

 ( cri.ac.ir سایت پژوهشکده اقلیم شناسی کشور : ):    3منبع 



 



 



 



 



 


