
 

 

 

 

 به اجمالي نگاه

 اطالعات هواشناسي كشور
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 دفتر كشاورزي و آب

 ) 1392 تير  –7بولتن شماره ( 

 

 

 



 1392 تير  -7 بولتن شماره                                                      آب  و كشاورزي  دفتر 

 بارندگي كشور آمار مقايسه اي

 ميزان بارندگي 
92 

 )سالجاري(
 )ميليمتر ( 

 ميزان بارندگي
91 

 )سال گذشته(
 )ميليمتر ( 

 نسبت بارندگي
به   )سالجاري( 92
 )سال گذشته(91

 )درصد ( 

ميزان بارندگي 
 ميانگين بلند مدت

 )بيست ساله ( 
 )ميليمتر ( 

 92نسبت بارندگي
              به  )سالجاري(

 مدت بلند ميانگين
 )درصد ( 

  -18 1/6  -26 8/6 0/5 خردادماه 

   -3 2/224 + 13 7/192 217/1 راعيماه اول سال ز نه

بلند ، ميزان بارندگي نسبت به ميانگين بارندگي  92و ارديبهشت فروردين  هاي ماه به عكس خرداد درماه همان طور كه مالحظه مي شود
ماهه نه  ي درميزان بارندگ  . بوده است يدر صد 26با كاهش  نيز گذشتهسال ارديبهشت  نسبت به و استداشته  درصد كاهش 18 مدت

به ميانگين  و نسبت  مطلوبنسبتا   ) 91(با مدت مشابه سال گذشته  در مقايسه)  31/3/92لغايت  1/7/91(   اول سال زراعي جاري
 )  weather.ir: سايت سازمان هواشناسي كشور : منبع (  .است  بوده  حد نرمالدر بارندگي بلند مدت 

 مقايسه ميانگين دماي كشور

حدود  يدما  افزايشحاكي از  كشوروسيعي از شرق مناطق گرچه   ميانگين دماي بلندمدتنسبت به  1392 خرداد ميانگين دمايمقايسه 
  يك دمايكاهش با  كشور غرب ، وجنوب غرب ،  شمال هاي  استاناز  كوچكي مناطق  اما ، بوده است )سانتيگراد ( سلسيوس درجه   2

سال  خرداد  ميانگين دماينسبت به  1392 خردادميانگين دماي  مقايسه.  روبرو بودند نسبت به ميانگين دماي بلندمدت درجه سلسيوس
استانهاي  ز ي ابخش هاي ليكن . است ايران شرقي و مركزي اكثر مناطقدر   سلسيوسدرجه  2ي حدود دما  افزايش اكي ازح ) 1391(قبل 

: سايت سازمان هواشناسي كشور : منبع ( . اند روبرو بود سلسيوسدرجه   2  حدوددماي  كاهشبا  شمالي ، غربي ، وجنوبي كشور 
weather.ir  ( 

 وضعيت آب موجود در مخازن سدها

مخازن سد هاي كشور  حجم آب ، ميزان  جاريسال  ماهه اول نه پاياننشان ميدهد در  ) 92خرداد ( آب وزارت نيرومنابع مديريت  گزارش
) ميليون متر مكعب 24069( گذشته مدت مشابه سال  درآب اين مخازن حجم  كه نسبت به ميزان  بوده استميليون متر مكعب  26439

 را موجب نسبت به مدت مشابه سال قبل سدهامخازن  پربودنميزان درصدي  5افزايش اين تغييرات  نشان مي دهد و در صد افزايش 10
 ) wrm.ir:  سايت شركت مديريت منابع آب ايران  : منبع (   .است  هشد

 بارش پيش بيني وضعيت 

 بينيپيش   روش تلفيق با نقشه هاي هواشناسي بررسي  با ) 92 خرداد(پيش بيني فصلي پژوهشكده اقليم شناسي كشور  بر اساس گزارش
 مناطق بيشتر در  1392 تير تا شهريور ازبارش  ميزان   ،  مراكز اقليمي ژاپن ، انگليس و اروپا از پيش بيني فصلي  هاي ديناميكي مدل

 درصد 120تا  110 بين بارش ميزان،   شمال غرب كشوراستان هاي  از هايي بخش در تنها و بود خواهد بلندمدت ميانگين وددرحد كشور
 )  cri.ac.ir: سايت پژوهشكده اقليم شناسي كشور : منبع (  . پيش بيني مي شود بلند مدت ميانگين

 پيش بيني وضعيت دما 

تا /. 5بين  1392تير لغايت  شهريور دوره در كشور نقاط اغلب درنقشه هاي مندرج در گزارش فوق   بر اساس دماي هواي كشورميانگين 
آذربايجان غربي و بخش هايي از استان استان  از بخش كوچكي در دما ميانگين ،  و بلند مدت  ميانگين از بيشتر سلسيوس درجه 5/1

سايت پژوهشكده اقليم : منبع (   .پيش بيني مي شود ميانگين بلند مدت در حدود  سيستان و بلوچستان هاي فارس ، هرمزگان ، و
 )  cri.ac.ir: شناسي كشور 

نقشه هاي پيش بيني فصلي بارش و دماي  و ،  1392خرداد   تاو نقشه هاي تغييرات دماي كشور  ااطالعات بارش استان هجدول كامل 
 ). ميباشد   اول مهر هرسال تا پايان شهريور سال بعداز     سال زراعي:   توضيح  (    . مي باشد پيوست كشور



 

 



 مدت نسبت به ميانگين دماي بلند   1392  خرداد ميانگين دماياختالف 

 
  )  1391( سال گذشته  خرداد  نسبت به ميانگين دماي  1392 خردادميانگين دماي  اختالف
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