
24 ساعت 
گذشته

بارش اخير
(شروع بارش ها از 4 

مرداد 1401)
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ساليانه

(53 ساله)
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ساليانه

(53 ساله)
33/676/567/166/4-43/8-32/9-42/4-23/5-26/5-14/014/586/5113/0128/9130/3آباده1
42/872/958/257/2-96/3-41/8-92/8-27/1-48/0-11/511/5129/0177/0221/8225/3اقليد2
5/691/295/094/4-9/5-5/0-8/5-8/8-15/5-5/05/0160/5176/0169/0170/0ايزدخواست3
35/983/364/664/1-71/3-35/4-70/0-16/7-25/5-3/03/0127/5153/0197/5198/8سوريان4
44/281/556/055/8-104/4-44/0-103/9-18/5-30/0-5/512/0132/0162/0235/9236/4صفاشهر5
60/275/439/939/8-215/8-60/1-215/1-24/6-46/5-0/50/5142/7189/2357/8358/5شيراز6
52/785/347/547/3-155/1-52/5-153/8-14/7-24/0-12/012/0139/0163/0292/8294/1ارسنجان7
35/8117/565/064/2-110/7-35/0-106/8-40/040/0198/5169/0305/3309/229/517/5پل خان8
26/188/874/173/9-176/0-25/9-173/6-11/2-62/5-20/520/5497/3559/8670/9673/3برغان9
39/688/160/460/4-173/1-39/6-172/9-11/9-35/5-7/07/0263/5299/0436/4436/6 درود زن10
38/898/361/461/2-91/0-38/6-90/0-1/7-2/5-0/00/0143/5146/0233/5234/5سروستان11
38/385/062/261/7-189/3-37/8-185/7-15/0-54/0-28/528/5305/5359/5491/2494/8كازرون12
35/587/365/564/5-219/6-34/5-210/5-12/7-58/0-18/518/5399/0457/0609/5618/6نورآباد13
15/2137/387/184/8-43/4-12/9-35/9-71/071/0243/0177/0278/9286/466/037/3فراشبند14
41/3145/159/158/7-198/9-40/9-195/7-21/021/0283/0195/0478/7481/988/045/1تنگاب فيروزآباد15
33/3205/267/066/7-98/3-33/0-97/0-0/00/0197/096/0294/0295/3101/0105/2تنگ كارزين-دهبه16
0/029/0243/057/0213/0226/9186/0326/330/014/116/17/1426/3114/1107/1الر17
3/8510/797/196/2-10/4-2/9-7/8-0/00/5263/051/5270/8273/4211/5410/7المرد18
38/1185/762/361/9-110/2-37/7-108/0-0/03/0178/896/3286/8289/082/585/7فسا19
51/688/549/548/4-167/6-50/5-160/8-11/5-20/4-1/13/5157/4177/8318/2325/0استهبان20
42/586/657/957/5-83/5-42/1-82/0-13/4-17/4-0/015/9112/8130/2194/8196/3ني ريز21
25/1192/375/774/9-69/8-24/3-67/0-0/06/0208/3108/3275/3278/1100/092/3جهرم22
0/03/5243/085/0222/1225/4158/0185/920/99/417/67/8285/9109/4107/8زرين دشت23
32/3163/369/767/7-66/3-30/3-60/4-0/00/5139/085/1199/4205/353/963/3خنج24
8/4249/192/191/6-21/4-7/9-20/0-3/034/5233/493/7253/4254/8139/7149/1داراب25
40/8171/959/959/2-120/5-40/1-116/7-9/09/0174/5101/5291/2295/073/071/9گله دار26

28/3129/672/571/7-86/5-27/5-82/9-11/217/5218/7168/7301/6305/250/029/6استانميانگين
ميليمتر218/7ميانگين بارندگي استان در سال آبي جاري تا كنون

ميليمتر168/7ميانگين بارندگي استان در مدت مشابه سال آبي گذشته
ميليمتر301/6ميانگين بلند مدت بارندگي مشابه استان (53 ساله) 
ميليمتر305/2ميانگين بلند مدت بارندگي ساالنه استان (53 ساله)

ميليمتر169/8ميانگين بارندگي استان در سال آبي گذشته
درصد29/6تغييرات بارندگي استان نسبت به ميانگين  مدت مشابه سال آبي گذشته

درصد27/5-تغييرات بارندگي نسبت به ميانگين بلند مدت مشابه استان
درصد71/7تحقق بارندگي نسبت به ميانگين بلند مدت ساالنه استان

درصد3/7افزايش ميانگين بارندگي استان در 24 ساعت گذشته نسبت به ميانگين بلند مدت ساالنه
درصد5/7افزايش 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

شركت سهامي آب منطقه اي فارس 
دفتر مطالعات پايه منابع آب
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21/789/378/778/3-53/1-21/3-51/8-10/7-23/0-7/08/5191/0214/0242/8244/1مزايجان بوانات27
21/8125/478/378/2-55/1-21/7-54/7-68/068/0197/5157/5252/2252/640/025/4آباده طشك28
18/4108/981/881/6-89/2-18/2-88/3-39/039/0396/0363/5484/3485/232/58/9سده29
46/6115/553/653/4-146/4-46/4-145/6-12/512/5168/0145/5313/6314/422/515/5مادر سليمان30
0/035/5232/042/5199/8204/6189/5445/932/216/127/413/4545/9116/1113/4فرگ31
35/2228/865/564/8-115/6-34/5-112/1-1/83/3212/893/0324/9328/4119/8128/8گوزون32
7/2106/893/792/8-12/3-6/3-10/6-0/01/0158/0148/0168/6170/310/06/8دژگاه33
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