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         كشاورزي و آب  مركز ملي مطالعات راهبردي  

 اي بارندگي كشور آمار مقايسه
  ميزان بارندگي  

  (سال جاري)  
  

 ( ميليمتر )  

  ميزان بارندگي 
  (سال گذشته)  

  
 ( ميليمتر ) 

  نسبت تغييربارندگي
(سال جاري) به    

  (سال گذشته) 
 ( درصد ) 

ميزان بارندگي  
  ميانگين بلند مدت 

  ( بيست ساله ) 
 ( ميليمتر ) 

نسبت تغيير بارندگي   
(سال جاري)  به               

  ميانگين بلند مدت 
 ( درصد ) 

 +  ٠/١٢٥  ٨/٣ +  ٠/٦٦ ٠/٥  ٣/٨ ١٤٠٠  تير

 -   ٣/٣٩  ٣/٢٢٧ -   ١/٥١ ٤/٢٨٢ ١/١٣٨   ١٣٩٩- ١٤٠٠ماهه اول سال زراعي  ده

بارندگي  ١٤٠٠  ماه  تيردر  شود  طور كه مالحظه ميهمان نسبت به ميانگين و    افزايشدرصد    ٠/٦٦  سال گذشته  ماه  تير  نسبت به  ميزان 
مدت بلند  حال    افزايشدرصد    ٠/١٢٥  بارندگي  همين  در  است.  بارندگي  داشته  جاري اول  ماه    دهميزان  زراعي  لغايت    ٧/٩٩/ ١(  سال 

درصد    ٣/٣٩ميانگين بارندگي بلند مدت با  نسبت بهو  كاهشدرصد    ١/٥١با مدت مشابه سال زراعي گذشته با در مقايسه  )  ١٤٠٠/ ٣١/٤
 روبرو بوده است.    كاهش

  سايت سازمان هواشناسي كشور منبع : 

  

 ماه  تير  رروزانه د دماي متوسطمقايسه ميانگين 

  ١٤٠٠ تير   در  هاي كشورمقايسه ميانگين دماي متوسط استان
 ( واحد : درجه سلسيوس يا سانتيگراد ) نسبت به مدت مشابه در بلند مدت                   

  هاي  با ميانگين استان
  درجه  ١/ ٥تا  ٠/ ٦

 بيشتر از بلند مدت 

  هاي  با ميانگين استان
  درجه  ٢/ ٥تا  ١/ ٦

 بيشتر از بلند مدت 

  هاي با ميانگين استان
  درجه   ٢/ ٥بيش از

 بيشتر از بلند مدت 
هرمزگان، فارس، خراسان جنوبي، تهران،  

كهكيلويه و بويراحمد، خراسان شمالي، قم،  
مركزي، اصفهان، چهارمحال و بختياري، البرز،  

  خراسان رضوي، همدان 

مازندران، خوزستان، سمنان، گيالن، قزوين، زنجان،  
 گلستان، لرستان، كرمانشاه، كردستان 

آذربايجان  ايالم، آذربايجان شرقي،  
 غربي 

 
  

  هاي با ميانگين استان
  جه در ١/ ٥تا  ٠/ ٦ 

 كمتر از بلند مدت 

  هاي با ميانگين استان
  جه در ٢/ ٥تا  ١/ ٦

 كمتر از بلند مدت 

  هاي با ميانگين استان
  جهدر ٢/ ٥بيش از

 كمتر از بلند مدت 

 ------   ------  ------ 

 در تير  ماه دماي  ميانگين كل  كشور بيش از نرمال  بوده است. (نقشه پيوست) 
(http://ndc.irimo.ir/far/wd/4636-%D8%AF%D9%85%D8%A7.html سايت سازمان هواشناسي كشور : ( منبع :   

  

  

  

  

  



  

 

       مركز ملي مطالعات راهبردي كشاورزي و آب   

  وضعيت حجم آب موجود در مخازن سدها 

ميليون   ٢٤١٠٦ماه سال زراعي جاري    يرت  پايان حجم آب مخازن سدهاي كشور در    ميزانشركت مديريت منابع آب ايران    بنا به گزارش

بوده است   به  متر مكعب  نسبت  (كه  مشابه سال گذشته  تاريخ  در  مخازن  اين  آب  متر  ٣٤٢٧١ميزان حجم  درصد    ٣٠مكعب)  ميليون 

شده    نسبت به مدت مشابه سال زراعي قبلبودن مخازن سدها    ميزان پر  درصدي  ٢١كاهش  موجب    دهد. اين تغييراتنشان مي    كاهش

 . است ميليون  متر مكعب  ٥٠٠٠٠حدود    حجم مخازن سدهاي كشوراست. در حال حاضر 

 (منبع : شركت مديريت منابع آب ايران)   

 

  بيني وضعيت بارش   پيش

گزارش   اساس  اقليم  پيشبر  پژوهشكده  فصلي  (بيني  نقشه)،  ١٤٠٠  تير شناسي كشور  بررسي  پيش با  هواشناسي  ميهاي  ميزان شود  بيني 

خراسان شمالي، سمنان، خراسان  از جمله  كشور  مناطق نيمي ازكمتر از  در   ١٤٠٠ و مهر شهريور ،مرداد سه ماههدر دوره ميانگين بارش 

اردبيل،   و  رضوي، مازندران، گيالن، تهران، البرز، قزوين،  كردستان، كرمانشاه، همدان، كهكيلويه  آذربايجان غربي و شرقي، زنجان، 

(نقشه   باشد.     برابر با ميانگين بلند مدت  باقي مناطق  ميزان بارندگيو    ميليمتر)  ٤٠تا    ٥كمتر از ميانگين بلند مدت (  بويراحمد و لرستان

  پيوست) 

  شناسي پژوهشكده اقليم  - منبع: سايت سازمان هوا شناسي كشور

 

  پيش بيني وضعيت دما

بيش مناطق كشور    اغلب در  شود ميانگين دماي هوا بيني ميپيش ١٤٠٠مرداد، شهريور و مهر  دوره هاي مندرج در گزارش فوق در بر اساس نقشه

برابر   البرز، گيالن، قزوين، اردبيلهرمزگان، مازندران، تهران،    از استانهايو در بخشهايي    درجه سانتيگراد)  ٣تا    ٥/٠از ميانگين بلند مدت (

  (نقشه پيوست) باشد.  با ميانگين بلند مدت

  پژوهشكده اقليم شناسي -منبع: سايت سازمان هوا شناسي كشور 

  

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

  ها : پيوست

بيني فصلي بارش و پيش   ودماي هوا  هاي مقايسه  نقشههمچنين  ،    ١٤٠٠  تير پايان    تااطالعات بارش استان ها و كشور    و نمودار  جدول

  ) . باشد مي   اول مهر هرسال تا پايان شهريور سال بعداز  زراعيسال  توضيح :    (   .  است پيوستدماي كشور  

  



 



 



 

  

  

  



  
  



  ١٤٠٠ مرداد، شهريور و مهر سه ماههبيني بارش در پيش

  



  ١٤٠٠مرداد، شهريور و مهر  ماهه سه بيني دما در پيش

  

ه آرشیو بول  ت دس  د ج ک کن ل  های ماهانه 




