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 ورزی و آب کشا راهبردی   مرکز ملی مطالعات 

 ( 1397 اردتشهبی   –   65ره    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 (

میزان بارندگی 

 میانگین بلند مدت

 ) بیست ساله (

 ) میلیمتر (

نسبت تغییر بارندگی  

)سال جاری(  به              

 میانگین بلند مدت

 ) درصد (

 - 1/27 7/30 - 5/34   2/34 4/22 97فروردین  

 - 7/41 1/194 - 3/39   3/186 1/113  96-97سال زراعی  اول ماه هفت

نسبت به  و ،شکاهدرصد 5/34گذشته با  سالفروردین ماه  نسبت به بارندگی میزان 97فروردین  درماههمان طور که مالحظه می شود 

 1/7/96) ماه اول سال زراعی جاری هفتمیزان بارندگی  همچنین .روبرو بوده است شکاهدرصد  1/27 بامیانگین بارندگی بلند مدت 

میانگین  بارندگی بلند مدت با  نسبت به و ، درصد کاهش 3/93در مقایسه با مدت مشابه سال زراعی گذشته با ( 31/1/79لغایت 

 روبرو بوده است.  درصد کاهش 7/14

) 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 فروردین ماه

 97فروردین  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

 استان های با میانگین

 درجه  5/2بیش از

 بیشتر از بلند مدت

 از استان های یبخش های

سمنان، رضوی و شمالی، خراسان های 

 اردبیلو مازندران، گیالن، گلستان، 

 بخش هایی از استان های 

مازندران، گیالن، سمنان،  های رضوی و جنوبی،خراسان 

، قزوین، البرز، همدانزنجان، ، شرقیاردبیل، آذربایجان 

خوزستان، لرستان،  هران، قم، مرکزی، اصفهان،ت

تیاری، کهکیلویه و بویراحمد، یزد، چهارمحال و بخ

 سیستان و بلوچستان و فارس، بوشهر، هرمزگان، کرمان،

 خش هایی از استان هایب

قم، مرکزی، زنجان، آذربایجان های شرقی و غربی،  

ایالم، کرمانشاه، ردستان،کهمدان،

  سیستان و بلوچستان و کرمان،خوزستان، لرستان،

   

 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

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

 دمای سایر مناطق کشور در فروردین 97 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

سال زراعی جاری  ماه فروردین 82پایان حجم آب  مخازن سد های کشور تا  میزان شرکت مدیریت منابع آب ایران گزارشبنا به 

         میلیون متر مکعب( 03171میزان حجم آب این مخازن در مدت مشابه سال گذشته )که نسبت به میلیون متر مکعب بوده است 03932

میزان پربودن مخازن سدها  نسبت به مدت مشابه سال زراعی  رصدید 16 شکاهموجب  تغییراتنشان می دهد. این   شکاهدرصد  25

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

    ()منبع : شرکت مدیریت منابع آب ایران 

   پیش بینی وضعیت بارش

پیش بینی می شود  با بررسی نقشه های هواشناسی(، 97فروردین اقلیم شناسی کشور )پژوهشکده پیش بینی فصلی بر اساس گزارش 

  110تا  90در حد میانگین بلند مدت  ) در اکثر مناطق کشور  97 و تیر و خرداد اردیبهشتسه ماهه در دوره میزان میانگین بارش 

تا  80کمتر از میانگین بلند مدت )  شرق تا شمال غرب کشوربخشی از نوار شمال  میانگین بارش درمیزان در عین حال  باشد. ( درصد

بیشتر از میانگین بلند مدت  بخصوص در اردیبهشت ماه  شرق کشور و جنوب در بخشی از مناطق مرکزی تا جنوبو   ،(درصد  90

 ) نقشه پیوست ( .می شود  پیش بینی درصد( 120تا  110)

) http://cri.ac.ir/files/newsletter/Seasonal%20forecast-May_2018.pdf    ) منبع: سایت سازمان هوا شناسی کشور :     

 

 پیش بینی وضعیت دما

در  "عمدتا میانگین دمای هوا می شود، پیش بینی  97اردیبهشت و خرداد و تیر سه ماهه در دوره بر اساس نقشه های مندرج در گزارش فوق 

درجه سلسیوس )سانتیگراد( بیشتر از  5/1تا  5/0 فارس، و بوشهر ، خراسان جنوبی، کرمان، سیستان و بلوچستان از هایی بخش

پیش بینی درجه سلسیوس( -5/0+ تا  5/0)میانگین بلند مدت  در حد دمامیانگین مناطق کشور سایردر  لیکن ،باشد  میانگین بلند مدت

 ) نقشه پیوست (  می شود.

) http://cri.ac.ir/files/newsletter/Seasonal%20forecast-May_2018.pdf : ) منبع: سایت سازمان هوا شناسی کشور     

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

 پیوست ها :

  پیش بینی فصلی  ودمای هوا نقشه های  مقایسه همچنین ،  79 فروردین تابارش استان ها و کشور  امل اطالعاتکو نمودار جدول 

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

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 1397تیر تا اردیبهشت ماه پیش بینی بارش در سه

 



 

 

 1397تیر تا اردیبهشت ماه در سه دماپیش بینی 

 


