
24 ساعت 
گذشته

بارش اخير
(شروع بارش ها از 31 

تير ماه 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)
23/688/177/176/4-30/8-22/9-29/5-11/9-13/5-1/027/599/5113/0129/0130/3آباده1
36/381/164/763/7-81/8-35/3-78/3-18/9-33/5-4/526/0143/5177/0221/8225/3اقليد2
5/691/295/094/4-9/5-5/0-8/5-8/8-15/5-0/05/0160/5176/0169/0170/0ايزدخواست3
6/2121/994/593/8-12/3-5/5-11/0-18/062/0186/5153/0197/5198/833/521/9سوريان4
36/392/963/863/7-85/9-36/2-85/4-7/1-11/5-2/030/5150/5162/0235/9236/4صفاشهر5
52/290/547/847/8-187/3-52/2-186/8-9/5-18/0-22/029/0171/2189/2358/0358/5شيراز6
37/3113/263/062/7-109/6-37/0-108/4-0/557/5184/5163/0292/9294/121/513/2ارسنجان7
34/5119/866/365/5-106/7-33/7-102/8-1/044/0202/5169/0305/3309/233/519/8پل خان8
23/292/477/176/8-156/0-22/9-153/8-7/6-42/5-19/540/5517/3559/8671/1673/3برغان9
32/898/267/367/2-143/1-32/7-142/9-1/8-5/5-5/037/0293/5299/0436/4436/6 درود زن10
31/3110/368/968/7-73/5-31/1-72/5-0/019/5161/0146/0233/5234/515/010/3سروستان11
29/996/570/670/1-147/8-29/4-144/5-3/5-12/5-5/070/0347/0359/5491/5494/8كازرون12
34/488/866/665/6-212/6-33/4-203/5-11/2-51/0-3/025/5406/0457/0609/5618/6نورآباد13
12/9141/089/587/1-36/9-10/5-29/4-6/577/5249/5177/0278/9286/472/541/0فراشبند14
41/1145/659/358/9-197/9-40/7-195/0-0/522/0284/0195/0479/0481/989/045/6تنگاب فيروزآباد15
32/3208/368/067/7-95/3-32/0-94/0-0/03/0200/096/0294/0295/3104/0108/3تنگ كارزين-دهبه16
0/031/5243/057/0214/4226/9186/0326/328/613/416/17/1426/3113/4107/1الر17
3/8510/797/196/2-10/4-2/9-7/8-0/00/5263/051/5270/8273/4211/5410/7المرد18
34/3197/066/165/7-99/3-33/9-97/1-0/013/9189/796/3286/8289/093/497/0فسا19
45/899/255/454/2-148/7-44/6-142/0-0/8-1/5-0/623/4176/3177/8318/3325/0استهبان20
36/096/564/564/0-70/6-35/5-69/1-3/5-4/5-1/132/6125/7130/2194/8196/3ني ريز21
16/1215/484/783/9-44/8-15/3-42/0-0/031/0233/3108/3275/3278/1125/0115/4جهرم22
0/019/0245/585/0222/1225/4160/5188/823/410/620/18/9288/8110/6108/9زرين دشت23
28/9171/673/271/1-59/3-26/8-53/4-7/07/5146/085/1199/4205/360/971/6خنج24
6/8253/493/793/2-17/4-6/3-16/0-1/538/5237/493/7253/4254/8143/7153/4داراب25
40/2173/960/659/8-118/5-39/4-114/7-2/011/0176/5101/5291/2295/075/073/9گله دار26

23/9137/877/076/1-72/8-23/0-69/4-4/533/1232/4168/7301/8305/263/737/8استانميانگين
ميليمتر232/4ميانگين بارندگي استان در سال آبي جاري تا كنون

ميليمتر168/7ميانگين بارندگي استان در مدت مشابه سال آبي گذشته
ميليمتر301/8ميانگين بلند مدت بارندگي مشابه استان (53 ساله) 
ميليمتر305/2ميانگين بلند مدت بارندگي ساالنه استان (53 ساله)

ميليمتر169/8ميانگين بارندگي استان در سال آبي گذشته
درصد37/8تغييرات بارندگي استان نسبت به ميانگين  مدت مشابه سال آبي گذشته

درصد23/0-تغييرات بارندگي نسبت به ميانگين بلند مدت مشابه استان
درصد76/1تحقق بارندگي نسبت به ميانگين بلند مدت ساالنه استان

درصد1/5افزايش ميانگين بارندگي استان در 24 ساعت گذشته نسبت به ميانگين بلند مدت ساالنه
درصد10/8افزايش 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 7/5 صبح روز 1401/05/09

نام ايستگاهرديف
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تغييرات بارندگي سال آبي جاري نسبت به
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5/6107/794/994/4-13/6-5/1-12/4-23/048/0230/5214/0242/9244/116/57/7مزايجان بوانات27
8/4147/091/891/6-21/1-8/2-20/7-15/0102/0231/5157/5252/2252/674/047/0آباده طشك28
17/6110/082/682/4-85/2-17/4-84/3-0/043/0400/0363/5484/3485/236/510/0سده29
39/6130/660/660/4-124/4-39/4-123/6-8/534/5190/0145/5313/6314/444/530/6مادر سليمان30
13/566/0245/542/5200/2204/6203/0477/645/322/640/920/0577/6122/6120/0فرگ31
33/3235/567/466/7-109/4-32/6-105/9-0/09/5219/093/0324/9328/4126/0135/5گوزون32
4/9109/596/195/1-8/3-3/9-6/6-0/05/0162/0148/0168/6170/314/09/5دژگاه33

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 7/5 صبح روز 1401/05/09

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)


