
 

 

گاه  کشورآب     وشناسی   اجمالی   هب  اطالعات   هوا   ن

 1396  رذآ
 متاسفانه به سوی کم بارشی انباشته میرویم.

 امید به جبران تا پایان سال زراعی بسیار کم و دور از انتظاراست.

 ..... جدی بگیریم.........مدیریت مصرف آب را در تمامی سطوح از خانه خود تا .... 

 دهد.می مدت کاهش نشان  صد نسبت به میانگین بلنددر 95تا  60ز ا ستان کشورا 15در  میزان بارش 96در پاییز

 

 

 ورزی و آب کشا راهبردی   مرکز ملی مطالعات 

 ( 1396 دی   –   61ره    شما  بولتن  - مشش    ) سال



 

 

 

      کشاورزی و آب مرکز ملی مطالعات راهبردی 

 آمار مقایسه ای بارندگی کشور

 میزان بارندگی 

 )سال جاری( 

 

 ) میلیمتر ( 

 میزان بارندگی

 )سال گذشته( 

 

 ) میلیمتر (

 نسبت تغییربارندگی

)سال جاری( به   

 )سال گذشته(

 ) درصد (

بارندگی میزان 

 میانگین بلند مدت

 ) بیست ساله (

 ) میلیمتر (

نسبت تغییر بارندگی  

)سال جاری(  به              

 میانگین بلند مدت

 ) درصد (

 - 1/62 8/32 - 8/45   9/22 4/12 96ماه  ذرآ 

 - 7/53 4/59 - 3/22   4/35 5/27  96-97سال زراعی  اول ماهسه 

نسبت به میانگین  و شکاهدرصد  8/45سال گذشته با  ذرآماه  نسبت به میزان بارندگی  96ذرآ درماههمان طور که مالحظه می شود 

لغایت  1/7/96) ماه اول سال زراعی جاری سهمیزان بارندگی  همچنین .روبرو بوده است شکاهدرصد  1/62 بابارندگی بلند مدت 

 7/53میانگین  بارندگی بلند مدت با  نسبت به  و ،  درصد کاهش 3/22در مقایسه با مدت مشابه سال زراعی گذشته با ( 30/9/96

 روبرو بوده است.   درصد کاهش

) http://ndwmc.irimo.ir/far/wd/4641-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B4.html    سایت سازمان هواشناسی کشور:) منبع : 

    مقایسه میانگین دمای متوسط روزانه در آذر ماه

 9613 آذر کشوردرمقایسه میانگین دمای متوسط استان های 

 ) واحد : درجه سلسیوس یا سانتیگراد (نسبت به مدت مشابه در بلند مدت                  

 استان های  با میانگین

 درجه 5/1تا  6/0

 بیشتر از بلند مدت

 استان های  با میانگین

 درجه 5/2تا  6/1

 بیشتر از بلند مدت

 های با میانگیناستان 

 درجه  5/2بیش از

 بیشتر از بلند مدت

 بخش های کوچکی از استان های

مازندران، گیالن، اردبیل، زنجان، قزوین،  

 ، کردستان، و ایالملرستانمرکزی، 

  
 

---- 

 
 

---- 

   

 استان های با میانگین

 جهدر 5/1تا  6/0 

 کمتر از بلند مدت

 استان های با میانگین

 جهدر 5/2تا  6/1

 کمتر از بلند مدت

 استان های با میانگین

 جهدر 5/2بیش از

 کمتر از بلند مدت

 بخش هایی از استان های

جنوبی ، شمالی و رضوی و خراسان های گلستان،

سیستان و بلوچستان، کرمان، یزد،  سمنان، 

 و هرمزگان، فارس

 

---- 

 

---- 

 دمای سایر مناطق کشور در آذر 1396 در حد میانگین بلند مدت  بوده است. )نقشه پیوست(

(http://ndwmc.irimo.ir/far/wd/4636-%D8%AF%D9%85%D8%A7.html سایت سازمان هواشناسی کشور :) منبع :   

 



 

 

 

      مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب 

  آب موجود در مخازن سدها حجم وضعیت

 05620سال زراعی جاری  ماه ذرآ 29پایان حجم آب  مخازن سد های کشور تا  میزان شرکت مدیریت منابع آب ایران بنا به گزارش

         میلیون متر مکعب( 02272میزان حجم آب این مخازن در مدت مشابه سال گذشته )که نسبت به میلیون متر مکعب بوده است 

میزان پربودن مخازن سدها  نسبت به مدت مشابه سال زراعی  رصدید 7 شکاهموجب  نشان می دهد. این تغییرات  شکاهدرصد  10

 . است میلیون  متر مکعب 00500حجم مخازن سدهای کشورشده است. در حال حاضر  قبل

    ()منبع : شرکت مدیریت منابع آب ایران 

   پیش بینی وضعیت بارش

میزان پیش بینی می شود  با بررسی نقشه های هواشناسی(،  96دیپژوهشکده اقلیم شناسی کشور ) پیش بینی فصلی بر اساس گزارش 

 .باشد ( درصد  110تا  90در حد میانگین بلند مدت  )  رمناطق کشو اغلب در 96 و اسفند و بهمن دیسه ماهه در دوره میانگین بارش 

استان های واقع در دامنه های زاگرس، همچنین بخشی از استان های خراسان های رضوی و جنوبی و کرمان در این مدت برای بخشی از 

 ) نقشه پیوست (  پیش بینی شده است. درصد ( 90تا  80)  میزان بارش کمتر از حد نرمال

) http://cri.ac.ir/files/newsletter/Seasonal%20forecast-jan_2018.pdf      :سازمان هوا شناسی کشور) منبع: سایت  

 پیش بینی وضعیت دما

 مناطقدر  میانگین دمای هوا می شود، پیش بینی  96دی و بهمن و اسفند سه ماهه در دوره بر اساس نقشه های مندرج در گزارش فوق 

از  بخشی در و  باشد  میانگین بلند مدتدرجه سلسیوس )سانتیگراد( بیشتر از  5/1تا  5/0 کشورجنوب و  شرقتا  غرب شمال وسیعی از

در این  پیش بینی می شود. سلسیوس بیشتر از میانگین بلند مدت هدرج 5/1 بیش از دمامیانگین  استان های غرب تا جنوب غربی کشور

                   جنوب سیستان و بلوچستان  گلستان، خراسان های شمالی و رضوی، و سمنان،بخشی از استان های مازندران، دمای مدت 

 ) نقشه پیوست ( پیش بینی می شود.  در حد میانگین بلند مدت

 ) http://cri.ac.ir/files/newsletter/Seasonal%20forecast-jan_2018.pdf      : ) منبع: سایت سازمان هوا شناسی کشور 

 

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

 پیوست ها :

بارش و   پیش بینی فصلی  ودمای هوا نقشه های  مقایسه همچنین ،  96 ذرآ تابارش استان ها و کشور  اطالعاتامل کو نمودار جدول 

 (. باشد می   اول مهر هرسال تا پایان شهریور سال بعداز  سال زراعیتوضیح :  ) . است  پیوستدمای کشور 

 



 

 



 

 

 

  



 

 

 



 

 

 



 

 

 


