
 

 
 

گاه   ا�ما�ی   �  اطالعات   �وا             ��ورآب     و�نا�ی   �
���    ١٣٩٥ 

 

 
 ورزی و آب �شا را��ردی   ���� م�ی �طا�عات 

 ) ١٣٩٥    آبان   –   ٤٧ره    �ما  �و��ن  - پ��م   سال( 
 ) html.havashenasi/matboat/fa/ir.iccima://http :��ل د��ر�ی ا�ت   � سایت ا�ق ا�انا�ن �و��ن �  آر��و  (

http://iccima.ir/fa/matboat/havashenasi.html�


 

 

 

     كشاورزي و آب مركز ملي مطالعات راهبردي 

 آمار مقايسه اي بارندگي كشور
 ميزان بارندگي 

 )سال جاري( 

 

 )ميليمتر (  

 ميزان بارندگي

 )سال گذشته( 

 

 )ميليمتر ( 

 نسبت تغييربارندگي

به   ) سال جاري(

 )سال گذشته(

 )درصد ( 

ميزان بارندگي 

 ميانگين بلند مدت

 )بيست ساله ( 

 )ميليمتر ( 

نسبت تغيير بارندگي  

به              )  سال جاري(

 ميانگين بلند مدت

 )درصد ( 

 95مهر ماه   
 ) 95-96آغاز سال زراعي (  

3/4 8/11 6/63 - 2/7 3/40 - 

 6/63سال گذشته ماه  مهرنسبت به  ميزان بارندگي)  95-96ماه آغازين سال زراعي (  95 مهر درماههمان طور كه مالحظه مي شود 

 )پيوست  لجدو(  .روبرو بوده است كاهشرصد د  3/40 با  نيز نسبت به ميانگين بارندگي بلند مدت و درصد كاهش

 ) html.4B8%D1%B8%D7%A8%D8%A8%D%-4641/wd/far/ir.irimo.ndwmc://http:  كشور هواشناسيسايت سازمان : منبع ( 

   مقايسه ميانگين دماي متوسط روزانه در مهر ماه 

 1395 رمه 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

  سمنان ،و جنوبي رضويخراسان هاي 
،  هرمزگانكرمان ،  يزد، اصفهان، ،سيستان و بلوچستان

 فارس و بوشهر

 از استان هاي  يبخش هاي
 ،خراسان هاي رضوي  و جنوبي

 يزد وكرمان، سيستان و بلوچستان،  

 
 استان هاي بخش كوچكي از

 تان و بلوچستان و كرمانسسي 
 

   
 هاي با ميانگيناستان 

 در جه 5/1تا  6/0 
 كمتر از بلند مدت

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

 كمتر از بلند مدت

 استان هاي با ميانگين
 در جه 5/2بيش از

 كمتر از بلند مدت

 از استان هاي كوچك هاييبخش 
آذربايجان هاي شرقي و ، اردبيل، گلستانخراسان شمالي، 

كردستان، همدان، مركزي،، قزوين ،زنجانغربي، 
 خوزستانو  كرمانشاه، لرستان

 

 
 

---- 

 
 

---- 

 دماي ساير مناطق كشور درمهر 1395 در حد ميانگين بلند مدت  بوده است. (نقشه پيوست)
 )http://ndwmc.irimo.ir/far/wd/4636-%D8%AF%D9%85%D8%A7.html  :سايت سازمان هواشناسي كشور : منبع (  

   

http://ndwmc.irimo.ir/far/wd/4641-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B4.html�
http://ndwmc.irimo.ir/far/wd/4636-%D8%AF%D9%85%D8%A7.html�


 

 

 

      مركز ملي مطالعات راهبردي كشاورزي و آب 

 آب موجود در مخازن سدهابارندگي ، رواناب ها و  حجم وضعيت

 
ماه  سال زراعي جاري مهرحجم آب  مخازن سد هاي كشور تا پايان  ميزان)  95ر مه (شركت مديريت منابع آب ايران بنا به گزارش

ميليون متر  17757(ميزان حجم آب اين مخازن در مدت مشابه سال گذشته كه نسبت به ميليون متر مكعب بوده است  23417
ميزان پربودن مخازن سدها  نسبت به مدت مشابه  درصدي 12افزايش موجب  اين تغييرات. نشان مي دهد  درصد افزايش 32 )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=43&sid=3289 :شركت مديريت منابع آب ايران: منبع (   

 پيش بيني وضعيت بارش

روش  پيش بيني با بررسي نقشه هاي هواشناسي با  )  95 آبان (پيش بيني فصلي پژوهشكده اقليم شناسي كشور بر اساس گزارش 
لستان، سمنان، گ ،شماليهايي از استان هاي خراسان بخش در   1395 و دي و آذر آبانسه ماهه در دوره مدل هاي ديناميكي ،تلفيقي 

 90تا  80بارش  ميانگينميزان  كرمانشاه، ايالم، خوزستان، بوشهر، فارس ، هرمزگان، كرمان، و سيستان و بلوچستان، تهران مازندران،
 )نقشه پيوست (  .پيش بيني مي شود )  درصد  110تا  90( در حد ميانگين بلند مدت   ساير مناطق كشوردر  و ميانگين بلند مدت  درصد

( http://cri.ac.ir/files/newsletter/Seasonal%20forecast-Nov_2016.pdf :سايت پژوهشكده اقليم شناسي كشور: منبع(   

  پيش بيني وضعيت دما

اكثر مناطق  در ميانگين دماي هوا مي شود، پيش بيني 1395 و دي و آذر آبانسه ماهه در دوره نقشه هاي مندرج در گزارش فوق   بر اساس
نان و و سم شرقي كشور نواراز  ييدر بخش ها و فقط باشد از ميانگين بلند مدت بيشتر )سانتي گراد (سلسيوسدرجه   5/1تا   5/0 كشور

 )نقشه پيوست ( .پيش بيني مي شود)درجه سلسيوس+  5/0تا    - 5/0( حد ميانگين بلندمدت  در  ميانگين دماي هوايزد 

( http://cri.ac.ir/files/newsletter/Seasonal%20forecast-Nov_2016.pdf :سايت پژوهشكده اقليم شناسي كشور: منبع(   

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

 :پيوست ها 

               ودماي هوا نقشه هاي  مقايسه همچنين ،  95 رمه اطالعات 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   پيش بيني فصلي



 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 


