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شرایط آب و هوایی ایران و گيالن

آب و هوای ایران تحت تاثیر رشته کوه البرز ،رشته کوه زاگرس و زاویه تابش خورشید مي باشد .متوسط مقدار
بارندگي ایران  052-022میلي متر و جهان  052میلي مترمي باشد .استان گیالن از شمال به دریای خزر ،از جنوب به
رشته کوه مرتفع البرز ،از غرب به استان اردبیل و از شرق به استان مازندران ختم مي شود .استان گیالن بدلیل همسایه
بودن با غرب از قدیم به دروازه غرب معروف است .شرایط آب و هوایي این استان تحت تاثیر ابرهای بارانزای
غربي و شمالي مي باشد .ارتفاع بلند رشته کوه البرز باعث مي شود که ابرهای بارانزا ماندگاری بیشتری در این
استان داشته باشند.مقدار متوسط بارندگي شمال کشور :گیالن  0022میلي متر  -مازندران  022میلي متر  -گلستان
 022میلي متر روزهای سال در استان گیالن 005-002 :روز آفتابي و  055-052روز باراني و ابری
در گیالن میانگین درجه حرارت سالیانه  5/05درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت نسبي سالیانه  02درصد
مي باشد.
وضعيت کشاورزی:

وسعت استان گیالن 0052222،هكتار مي باشد و  022هزار هكتار از زمین های استان گیالن به کشت گیاهان
زراعي اختصاص دارد .برنج با  035هزار هكتار ،چای  32هزار هكتار ،صنوبر  32هزار هكتار و مابقي به کشت
مرکبات ،کیوی و سایر گیاهان زراعي و باغي اختصاص دارد .سهم سبزیجات و صیفي جات و نیز گیاهان جالیزی و
گل و گیاه بسیار ناچیز مي باشد .طبق آخرین سر شماری جمعیت استان گیالن  0052222نفر بوده که  02درصد آن
در شهرها و  02درصد در روستاها ساکن بوده و به امر کشاورزی اشتغال دارند .در این استان سن ازدواج باال و زاد و
ولد کم بطوریكه رشد جمعیت زیر یک درصد مي باشد .به همین دلیل گیالن در مقایسه با سایر استان ها بیشترین
افراد سالمند را دارا مي باشد.
خشکسالی در ایران و تاثير آن بر(اقتصاد ،بهداشت ،فرهنگ و  ) ...استان گيالن :بر اساس نظریه سازمان جهاني
آب و هوا و ناسا دوره خشكي سي ساله در ایران خواهیم داشت که عواقب بسیار بدی همچون :عدم بهره بررداری
از زمین های کشاورزی ،افزایش بیكاری ،مهاجرت از روستا به شهر (رها شدن زمین هرای کشراورزی و مهراجرت
کشاورزان از روستا به شهر) را بدنبال خواهد داشت .تاثیر کاهش میزان بارندگي فقط بر بخش کشاورزی نخواهرد
بود بلكه تاثیر مستقیم بر اقتصاد کشاورزی و بالطبع اقتصاد کشور خواهد داشت .مضافاً اینكه ،باعث باال رفتن نرخ

بیكاری خواهد شد و تاثیر آن بر بهداشت ،درمان ،روان و به طور اخص بر مسایل اجتماعي مهم مري باشرد .اسرتان
گیالن در سالهای پیش رو در مسیر تغییر و تحول ،درست در جهت عكس تغییرات ناشي از کم آبي یا خشكسرالي
در اقصي نقاط کشور ایران خواهد بود و بیشتر از همه از استان های هم جوار تاثیر خواهد پذیرفت .قطعاً این مسئله
به نفع اقتصاد ،بهداشت ،فرهنگ و نهایتراً جامعره گریالن خواهرد برود .در ایرن راسرتا کشراورزی گریالن نیرز بررای
پاسخگویي به افزایش تقاضای درون استاني ناشري از افرزایش مهراجرت( ،مهراجرت مببرت بررای اسرتان مقصرد و
مهاجرت منفي برای استان مبدا) و بیرون استاني (خارج از استان ناشي از کم آبي) نیاز به برنامه ریرزی قابرل اجررا،
دانش روز کشاورزی و تخصص تولید ،کارگر آموزش دیده و سرمایه گذاری با حمایت دولت دارد .استان گیالن
همانطور که قبالً نیز ذکر شد نه تنها دارای شرایط آب و هوایي مناسب جهت کشاورزی همراه با آب کرافي بررای
تولید مي باشد بلكه مانند نگیني سرسبز در خاورمیانه خشک قرار گرفتره و دارای پتانسریل بسریار براال بررای تولیرد
محصرروالت کشرراورزی مررورد نیرراز خررود (اسررتاني) و مررردم ایررران (کشرروری) و کشررورهای همجرروار اسررت .ایررن
محصوالت مي توانند هم در زمین های کشاورزی با در نظر گرفتن شرایط آب و هوایي هر منطقه از استان (افقي)
و هم در گلخانه (عمودی) نه تنها برای مصرف داخل بلكه برای صادرات نیز تولید شود.

