تحليل بارش ،دما و خشکسالي سال زراعي جاری و پيشبيني فصلي کشور برای سه ماه آینده
تحليل خشکسالي براساس شاخص  71 SPEIماهه منتهي به پایان دیماه 89

تحليل بارش سال زراعي 89-89
طي سال زراعي  89-89از تاريخ  1/893931تا  1/893113/مجموع بارش کل کشور  //811ميليمتر بووه

بر اساس شاخص  14SPEIماهه منتهي به پايان هیموا

است که اين مقدار هر مقايسه با مقدار بلندمدت آن هر همين باز زماني( 4132ميليمتر) حدوه 4431هرصد

 89اغلب مناطق و استانهای کشور شاهد هرجات مختلفي

و هر مقايسه با مقدار آن هر هور مشابه سال گذشته(983/ميليمتر) حدوه  40/هرصد افواايود هاشوتوه
است.به جا  9استان که بارش کمتر از نرمال هريافت کره اند ،بقيه استانها افاايد بارش نسبت به نورموال

از خشکسالي بوه اند .بيشتراستانهای نيمه جنوبي و شرقي

بلندمدت خوه هاشتهاند .بيشترين کاهد به مياان  993/و  343/هرصد به ترتيب هر استانهای سيستان و

کشور تحت تأثير خشکسالي بسيار شديد ،شديد و متوسوط

هر

بوه اند .استانهای سيستان و بلوچستان ،هرماگان ،کرمان،

بلوچستان و ياه اتفاق افتاه است .استانهای کرمان ،هرمزگان ،خراسان جنوبی ،فارس و اردبیل
ره های بعدی کاهد بارش قرار هارند.

فارس و بخد هايي از استان های خراسان شمالي و جنوبي ،سمنان ،ياه ،اصفهان ،گلستان ،مازندران ،ارهبيل و
بخدهايي از استانهای زنجان و گيالن با خشکسالي شديد و بسيار شديد مواجه بوه اند .لذا عليرغو

بوارش-

های خوب چهار ما ابتدايي سال زراعي جاری کماکان هر باز  14ما گذشته اغلب نقاط کشوور بوا هرجوات
مختلف خشکسالي روبرو هستند.

پيش بيني بارش ودما برای سه ماه آینده
بررسي دمای کشورطي دیماه 7989
طي هیما  89کل کشور حدوه /18
هرجه سلسيوس گرمتر از شرايط طبيعي
خوه برای اين ما بوه .همه استانها به
غير از استان ايالم نسبت به بلندمدت
افاايد هاشته اند .استانهای سیستان و بلوچستان ،کرمان و یزد هرکدام با  439هرجه افاايد نسبت
به بلندمدت بيشترين افاايد همايي را هر هیما تجربه کرهند.

طبق پيد بيني هر سه ما آيند بيشترين کاهد نسبي بارش هر اسفند ما رخ خواهد هاه .هر نيمه اول بهمن،
بارش کشور بيد از نرمال بوه  ،هر فرورهين بارش کشور هر محدوه نرمال خواهد بوه .همای هوا هر بهمن موا
بين  1تا  4هرجه بيد از نرمال موره انتظار است .همای هوا هر اسفند و فرورهين  89بين ني
بيشتر از نرمال است.

پيش بيني دما

پيش بيني بارش

توا هو هرجوه

