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      کشاورزی و آب مرکز ملی مطالعات راهبردی 

 ای بارندگی کشورآمار مقایسه

 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 (

 - 8/24 0/4 + 7/127 3/1 0/3 98 شهریور

 + 0/37 3/232 + 6/95 7/162 3/318  97-98سال زراعی اول  ماهه دوازده

نسبت به و  افزایشدرصد  7/127سال گذشته  شهریورماه  نسبت به میزان بارندگی 98 ماه شهریور درشود همان طور که مالحظه می

لغایت  1/7/97) سال زراعی جاری ماه دوازدهمیزان بارندگی در همین حال است. داشته  کاهشدرصد  8/24میانگین بارندگی بلند مدت 

 0/73میانگین بارندگی بلند مدت با  نسبت به و  درصد افزایش 6/59در مقایسه با مدت مشابه سال زراعی گذشته با ( 31/6/98

 روبرو بوده است.  درصد افزایش

 سایت سازمان هواشناسی کشورمنبع : 

 ماه شهریور رروزانه د دمای متوسطمقایسه میانگین 

 98 شهریور  در های کشورمقایسه میانگین دمای متوسط استان

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

 های  با میانگیناستان

 درجه 5/1تا  6/0

 بیشتر از بلند مدت

 های  با میانگیناستان

 درجه 5/2تا  6/1

 بیشتر از بلند مدت

 های با میانگیناستان

 درجه  5/2بیش از

 بیشتر از بلند مدت

خراسان جنوبی، کرمانشاه، بوشهر، خوزستان، کرمان، لرستان، یزد، 

 ، فارسکهکیلویه و بویراحمد، هرمزگان، سیستان و بلوچستان

  ایالم، چهارمحال و بختیاری

   

 های با میانگیناستان

 جهدر 5/1تا  6/0 

 کمتر از بلند مدت

 های با میانگیناستان

 جهدر 5/2تا  6/1

 کمتر از بلند مدت

 های با میانگیناستان

 جهدر 5/2بیش از

 کمتر از بلند مدت

  البرز، قزوین، اردبیل، گیالن، گلستان آذربایجان شرقی، زنجان، خراسان شمالی، تهران، مازندران

----- 

 دمای غالب مناطق کشور در شهریور 98 بیشتر از میانگین بلند مدت بوده است. )نقشه پیوست(

(http://ndc.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

 29130سال زراعی جاری  ماه شهریور 26 درهای کشور مخازن سدحجم آب  میزان شرکت مدیریت منابع آب ایران به گزارشبنا 

 46 میلیون متر مکعب( 19990مشابه سال گذشته ) تاریخمیزان حجم آب این مخازن در که نسبت به میلیون متر مکعب بوده است 

میزان پربودن مخازن سدها  نسبت به مدت مشابه سال زراعی  رصدید 18 افزایشموجب  دهد. این تغییراتنشان می  افزایشدرصد 

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

  )منبع : شرکت مدیریت منابع آب ایران( 

   بینی وضعیت بارشپیش

میزان شود بینی میپیش های هواشناسیبا بررسی نقشه(، 98 شهریورکشور ) پژوهشکده اقلیم شناسیبینی فصلی پیشبر اساس گزارش 

خراسان رضوی، خراسان شمالی، گلستان، مازندران،  هایی از استانبخشدر  98 و آذر آبان ،مهر سه ماههدر دوره میانگین بارش 

بیشتر از سمنان، تهران، البرز، قزوین، گیالن، زنجان، اردبیل، آذربایجان غربی و شرقی، کردستان، همدان و کرمانشاه میانگین بارش 

 کهکیلویه و بویراحمدفارس، هرمزگان، بوشهر، ایالم، خوزستان،  هایی از استانبخشدر و  میلیمتر( 20-5میانگین بلند مدت ) 

 () نقشه پیوست شود.بینی مییشپ  (میلیمتر 20-5) از میانگین بلند مدت  کمترمیانگین بارش 

 پژوهشکده اقلیم شناسی -بع: سایت سازمان هوا شناسی کشورمن

 پیش بینی وضعیت دما

بیش  کشور مناطق اغلبدر میانگین دمای هوا  شودبینی میپیش ، 98مهر، آبان و آذر  سه ماهه در های مندرج در گزارش فوقبر اساس نقشه

مازندران، گیالن، اردبیل، آذربایجان غربی و شرقی و  هایاستاناز  در بخشهاییو  باشد درجه سانتیگراد( 5/0-2از میانگین بلند مدت )

 (نقشه پیوست) شود.بینی میپیش در حد میانگین بلند مدتمیانگین دمای هوا  کرمانشاه

 پژوهشکده اقلیم شناسی -بع: سایت سازمان هوا شناسی کشورمن 

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

 ها :پیوست

بارش   بینی فصلیپیش ودمای هوا های مقایسه نقشههمچنین ،  98 شهریورپایان  تااطالعات بارش استان ها و کشور  و نمودار جدول

 (. باشدمی اول مهر هرسال تا پایان شهریور سال بعداز  سال زراعیتوضیح :  ) . است پیوستو دمای کشور 

 

 

 



 



 

 

 

 

 

 



 نسبت به مدت مشابه در بلند مدت 1398ماه  شهریوربندی اختالف میانگین دمای پهنه

 



1398 و آذر آبان ،مهر سه ماههبینی بارش در پیش

  



 1398 و آذر آبان مهر، سه ماههبینی دما در پیش

 


