
24 ساعت 
گذشته

بارش اخير
(شروع بارش ها از 4 

مرداد 1401)

 سال آبي 
جاري

(تا كنون)

سال آبي
 گذشته

 (مدت مشابه)

ميانگين بلند 
مدت مشابه 
(53 ساله)

ميانگين 
ساليانه

(53 ساله)
درصد(ميلي متر)درصد(ميلي متر)درصد(ميلي متر)

سال آبي
 گذشته

 (مدت مشابه)

ميانگين بلند 
مدت مشابه
 (53 ساله)

ميانگين 
ساليانه

(53 ساله)
44/763/755/855/3-58/3-44/2-56/9-36/3-41/0-0/00/072/0113/0128/9130/3آباده1
47/966/453/052/1-107/8-47/0-104/3-33/6-59/5-0/00/0117/5177/0221/8225/3اقليد2
8/688/492/091/4-14/5-8/0-13/5-11/6-20/5-0/00/0155/5176/0169/0170/0ايزدخواست3
37/481/463/162/6-74/3-36/9-73/0-18/6-28/5-0/00/0124/5153/0197/5198/8سوريان4
49/274/150/950/8-116/4-49/1-115/9-25/9-42/0-0/00/0120/0162/0235/9236/4صفاشهر5
60/375/239/739/7-216/3-60/3-215/5-24/8-47/0-0/00/0142/2189/2357/7358/5شيراز6
56/877/943/443/2-167/1-56/6-165/7-22/1-36/0-0/00/0127/0163/0292/7294/1ارسنجان7
48/793/851/951/3-150/7-48/1-146/8-6/2-10/5-0/00/0158/5169/0305/3309/2پل خان8
29/285/271/170/8-196/5-28/9-194/0-14/8-83/0-0/00/0476/8559/8670/8673/3برغان9
41/285/858/858/8-180/1-41/2-179/9-14/2-42/5-0/00/0256/5299/0436/4436/6 درود زن10
38/898/361/561/2-91/0-38/5-89/9-1/7-2/5-0/00/0143/5146/0233/4234/5سروستان11
44/077/156/456/0-217/8-43/6-214/2-22/9-82/5-0/00/0277/0359/5491/2494/8كازرون12
38/583/362/461/5-238/1-37/6-229/0-16/7-76/5-0/00/0380/5457/0609/5618/6نورآباد13
39/997/262/060/1-114/4-38/0-105/5-2/8-5/0-0/00/0172/0177/0277/5286/4فراشبند14
45/6134/454/754/4-219/9-45/3-216/6-0/00/0262/0195/0478/6481/967/034/4تنگاب فيروزآباد15
33/3205/267/066/7-98/3-33/0-97/0-0/00/0197/096/0294/0295/3101/0105/2تنگ كارزين-دهبه16
21/521/5235/557/0212/0226/9178/5313/223/511/18/63/8413/2111/1103/8الر17
3/8510/797/196/2-10/4-2/9-7/8-0/50/5263/051/5270/8273/4211/5410/7المرد18
39/2182/661/360/8-113/2-38/7-110/9-0/00/0175/896/3286/7289/079/582/6فسا19
52/786/648/447/3-171/1-51/6-164/1-13/4-23/9-0/00/0153/9177/8318/0325/0استهبان20
50/674/449/849/4-99/4-50/2-97/9-25/6-33/3-0/00/096/9130/2194/8196/3ني ريز21
27/3186/873/572/7-75/8-26/5-72/9-0/00/0202/3108/3275/2278/194/086/8جهرم22
0/50/5240/085/0221/9225/4155/0182/418/18/114/66/5282/4108/1106/5زرين دشت23
32/3163/369/867/7-66/3-30/2-60/1-0/50/5139/085/1199/1205/353/963/3خنج24
21/9212/378/578/1-55/9-21/5-54/5-0/00/0198/993/7253/4254/8105/2112/3داراب25
43/9163/156/856/1-129/5-43/2-125/7-0/00/0165/5101/5291/2295/064/063/1گله دار26

33/4120/567/466/6-101/9-32/6-98/2-2/12/1203/3168/7301/5305/234/620/5استانميانگين
ميليمتر203/3ميانگين بارندگي استان در سال آبي جاري تا كنون

ميليمتر168/7ميانگين بارندگي استان در مدت مشابه سال آبي گذشته
ميليمتر301/5ميانگين بلند مدت بارندگي مشابه استان (53 ساله) 
ميليمتر305/2ميانگين بلند مدت بارندگي ساالنه استان (53 ساله)

ميليمتر169/8ميانگين بارندگي استان در سال آبي گذشته
درصد20/5تغييرات بارندگي استان نسبت به ميانگين  مدت مشابه سال آبي گذشته

درصد32/6-تغييرات بارندگي نسبت به ميانگين بلند مدت مشابه استان
درصد66/6تحقق بارندگي نسبت به ميانگين بلند مدت ساالنه استان

درصد0/7افزايش ميانگين بارندگي استان در 24 ساعت گذشته نسبت به ميانگين بلند مدت ساالنه
درصد0/7افزايش ميانگين بارندگي استان در بارش اخير نسبت به ميانگين بلند مدت ساالنه

توضيح: ميانگين بارندگي سال آبي جاري و گذشته و بلند مدت مشابه بر اساس آمار 33 ايستگاه باران سنجي مبنا محاسبه شده است.

درصد تحقق بارندگي سال آبي جاري نسبت به سال آبي
 گذشته

(مدت مشابه)

بلند مدت مشابه
(53 ساله)

بلند مدت ساليانه
(53 ساله)

شركت سهامي آب منطقه اي فارس 
دفتر مطالعات پايه منابع آب

بارندگي ايستگاه هاي استان فارس در سال آبي 01- 1400 تا 6/5 صبح روز 1401/05/05

نام ايستگاهرديف

 بارندگي(ميلي متر)

تغييرات بارندگي سال آبي جاري نسبت به



24 ساعت 
گذشته

بارش اخير
(شروع بارش ها از 4 

مرداد 1401)

 سال آبي 
جاري

(تا كنون)

سال آبي
 گذشته

 (مدت مشابه)

ميانگين بلند 
مدت مشابه 
(53 ساله)

ميانگين 
ساليانه

(53 ساله)
درصد(ميلي متر)درصد(ميلي متر)درصد(ميلي متر)

سال آبي
 گذشته

 (مدت مشابه)

ميانگين بلند 
مدت مشابه 
(53 ساله)

ميانگين 
ساليانه

(53 ساله)
25/285/375/274/8-61/6-24/8-60/2-14/7-31/5-0/00/0182/5214/0242/7244/1مزايجان بوانات27
48/782/251/351/3-123/1-48/7-122/7-17/8-28/0-0/00/0129/5157/5252/2252/6آباده طشك28
26/498/273/773/6-128/2-26/3-127/3-1/8-6/5-0/00/0357/0363/5484/3485/2سده29
50/5106/949/649/5-158/9-50/4-158/1-0/00/0155/5145/5313/6314/410/06/9مادر سليمان30
12/012/0208/542/5199/8204/6166/0390/68/74/33/91/9490/6104/3101/9فرگ31
36/2225/364/563/8-118/9-35/5-115/3-0/00/0209/593/0324/8328/4116/5125/3گوزون32
7/8106/193/192/2-13/3-6/9-11/6-0/00/0157/0148/0168/6170/39/06/1دژگاه33

بلند مدت مشابه
(53 ساله)

بلند مدت ساليانه
(53 ساله)

شركت سهامي آب منطقه اي فارس 
دفتر مطالعات پايه منابع آب
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نام ايستگاهرديف

 بارندگي(ميلي متر)

تغييرات بارندگي سال آبي جاري نسبت به

درصد تحقق بارندگي سال آبي جاري نسبت به

سال آبي
 گذشته

(مدت مشابه)


