
24 ساعت 
گذشته

بارش اخير
(شروع بارش ها از 

27 آذر 99)

 سال آبي 
جاري

(تا كنون)

سال آبي
 گذشته

 (مدت مشابه)

ميانگين بلند 
مدت مشابه 
(52 ساله)

ميانگين 
ساليانه

(52 ساله)
درصد(ميلي متر)درصد(ميلي متر)درصد(ميلي متر)

سال آبي
 گذشته

 (مدت مشابه)

ميانگين بلند 
مدت مشابه
 (52 ساله)

ميانگين 
ساليانه

(52 ساله)

43/7222/7204/556/3-57/1-0/00/073/533/036/0130/640/5122/737/6104/5آباده1
54/9229/2197/345/1-124/3-0/00/0102/044/551/7226/357/5129/250/397/3اقليد2
47/6258/0193/852/4-80/9-0/00/089/034/545/9169/954/5158/043/193/8ايزدخواست3
60/2429/7202/939/8-120/2-0/00/079/518/539/2199/761/0329/740/3102/9سوريان4
57/3201/0183/242/7-136/3-3/03/0101/550/555/4237/851/0101/046/183/2صفاشهر5
68/579/7124/231/5-247/8-20/322/224/2-29/1-3/84/3113/9143/091/7361/7شيراز6
65/3150/4158/134/7-193/6-1/01/0103/068/565/2296/634/550/437/858/1ارسنجان7
64/1103/2123/135/9-199/9-3/03/5112/0108/591/0311/93/53/221/023/1پل خان8
47/0161/9213/953/0-317/1-19/825/8358/3221/3167/5675/4137/061/9190/8113/9برغان9
60/7121/5165/239/3-266/7-8/59/5172/5142/0104/4439/230/521/568/165/2 درود زن10
68/460/6132/731/6-161/6-39/418/332/7-48/5-4/04/074/5123/056/2236/1سروستان11
57/992/9140/542/1-287/9-7/160/440/5-16/0-14/517/5209/5225/5149/1497/4كازرون12
47/0167/3181/353/0-292/2-17/032/0329/5197/0181/8621/7132/567/3147/781/3نورآباد13
75/029/987/425/0-216/5-12/6-10/4-70/1-168/5-7/07/072/0240/582/4288/5فراشبند14
74/346/6107/125/7-361/9-53/48/37/1-144/0-5/55/5125/5269/5117/2487/4تنگاب فيروزآباد15
81/126/072/718/9-242/6-27/3-21/3-74/0-160/5-0/00/056/5217/077/8299/1تنگ كارزين-دهبه16
97/63/211/72/4-224/6-88/3-41/5-96/8-163/8-0/00/05/5169/347/0230/1الر17
85/611/345/314/4-237/7-54/7-48/4-88/7-315/0-0/00/040/0355/088/4277/7المرد18
79/929/589/920/1-233/9-10/1-6/6-70/5-140/6-4/34/358/7199/365/3292/6فسا19
81/059/490/719/0-265/6-9/3-6/3-40/6-42/6-3/53/562/2104/868/5327/8استهبان20
72/081/2128/728/0-142/2-18/812/328/7-12/8-6/16/155/368/143/0197/5ني ريز21
80/027/087/020/0-225/2-13/0-8/4-73/0-151/8-0/00/056/2208/064/6281/4جهرم22
87/120/869/812/9-198/6-30/2-12/8-79/2-112/5-0/00/029/5142/042/3228/1زرين دشت23
84/615/560/215/4-175/6-39/8-21/2-84/5-174/5-0/00/032/0206/553/2207/6خنج24
83/430/187/516/6-215/1-12/5-6/1-69/9-99/6-0/50/542/8142/448/9257/9داراب25
78/619/353/421/4-234/7-46/6-55/9-80/7-267/5-0/00/064/0331/5119/9298/7گله دار26

69/360/2123/530/7-213/2-39/818/023/5-62/6-3/64/794/6157/276/6307/8استانميانگين
ميليمتر94/6ميانگين بارندگي استان در سال آبي جاري تا كنون

ميليمتر157/2ميانگين بارندگي استان در مدت مشابه سال آبي گذشته
ميليمتر76/6ميانگين بلند مدت بارندگي مشابه استان (52 ساله) 
ميليمتر307/8ميانگين بلند مدت بارندگي ساالنه استان (52 ساله)

درصد39/8-تغييرات بارندگي استان نسبت به ميانگين  مدت مشابه سال آبي گذشته
درصد23/5تغييرات بارندگي نسبت به ميانگين بلند مدت مشابه استان
درصد30/7تحقق بارندگي نسبت به ميانگين بلند مدت ساالنه استان

درصد1/2افزايش ميانگين بارندگي استان در 24 ساعت گذشته نسبت به ميانگين بلند مدت ساالنه
درصد1/5افزايش 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

بارندگي ايستگاه هاي استان فارس در سال آبي 00- 1399 تا 6/5 صبح روز 99/09/29

نام ايستگاهرديف

 بارندگي(ميلي متر)

تغييرات بارندگي سال آبي جاري نسبت به

سال آبي
 گذشته

 (مدت مشابه)

بلند مدت مشابه
(52 ساله)

بلند مدت ساليانه
(52 ساله)



24 ساعت 
گذشته

بارش اخير
(شروع بارش ها از 

27 آذر 99)

 سال آبي 
جاري

(تا كنون)

سال آبي
 گذشته

 (مدت مشابه)

ميانگين بلند 
مدت مشابه 
(52 ساله)

ميانگين 
ساليانه

(52 ساله)
درصد(ميلي متر)درصد(ميلي متر)درصد(ميلي متر)

سال آبي
 گذشته

 (مدت مشابه)

ميانگين بلند 
مدت مشابه 
(52 ساله)

ميانگين 
ساليانه

(52 ساله)

59/7249/4189/040/3-146/1-0/00/598/539/552/1244/659/0149/446/489/0مزايجان بوانات27
62/9139/0170/837/1-159/9-5/55/594/568/055/3254/426/539/039/270/8آباده طشك28
56/1141/7172/543/9-273/5-2/05/0214/0151/0124/1487/563/041/789/972/5سده29
71/7156/5120/628/3-227/7-1/01/090/057/574/6317/732/556/515/420/6مادر سليمان30
94/011/435/06/0-195/1-65/0-23/2-88/6-97/5-0/00/012/5110/035/7207/6فرگ31
86/226/574/813/8-287/0-25/2-15/5-73/5-127/5-2/02/045/9173/461/4332/9گوزون32
66/628/0104/033/4-113/7-72/02/24/0-146/5-0/00/057/0203/554/8170/7دژگاه33

بلند مدت مشابه
(51 ساله)

بلند مدت ساليانه
(51 ساله)

شركت سهامي آب منطقه اي فارس 
دفتر مطالعات پايه منابع آب

بارندگي ايستگاه هاي استان فارس در سال آبي 00- 1399 تا 6/5 صبح روز 99/09/29

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)


