تحليل بارش ،دما و خشکسالي سال زراعي جاری و پيشبيني فصلي کشور برای سه ماه آینده
تحليل بارش سال زراعي 89-89

تحليل خشکسالي براساس شاخص  71 SPEIماهه منتهي به پایان بهمنماه 89

طي سال زراعي  89-89از تاريخ  1/893931تا  1/8931931مجموع بارش کل کشور  1993/ميليمتر
بوده است که اين مقدار در مقايسه با مقدار بلندمدت آن در همين بازه زماني( /9ميليمتر) حدود 99
درصد و در مقايسه با مقدار آن در دوره مشابه سال گذشته(تقريبا  108ميليمتر) حدود  191درصد
افزايش داشته است /.استان بارش کمتر از نرمال 1 ،استان نرمال و بقيه استان ها افزايش بارش نسبت
به نرمال بلندمدت خود داشته اند .بيشترين کاهش به ميزان  193/و  /939درصد به ترتيب در استان-

بر اساس شاخص  19SPEIماهه منتهي به پااياان
بهمنماه  89اغلب مناطق و استانهای کشور شاهد
درجات مختلفي از خشکسالي بودهاند .بيشتراستان-
های نيمه جنوبي و شرقي کشاور تا ات تا ايار
خشکسالي بسيار شديد ،شديد و متوسط باوده اناد.
استانهای سيستان و بلوچستان ،هرمزگان ،کرماان،
فارس و بخشهايي از استان های خراسان شماالاي،
قم ،سمنان ،يزد ،اصفهان ،گلساتاان ،ماازنادران،
اردبيل و بخشهايي از استان های زنجان و گيالن با خشکسالي شديد و بسيار شديد مواجه بودهاند .لذا عليرغم
بارشهای خوب چند ماه اخير کماکان در بازه  19ماه گذشته اغلب نقاط کشور با درجات مختلف خشکساالاي
روبرو هستند.

های سیستان و بلوچستان و کرمان اتفاق افتاده است .استان يزد در رده بعدی کاهش بارش قرار
دارد.

پيش بيني بارش ودما برای سه ماه آینده
پيشبيني ميشود بارش در دوره سه ماهه اسفند  89تا ارديبهشت  89در م دوده نرمال تا قدری بيشتر از آن،
به ويژه در نيمه شمالي و شرقي کشور ،باشد .ميانگين دمای کشور در دوره سه ماهه اسفند  89تا ارديباهاشات
 89در م دوده ميانگين بلندمدت پيشبيني شده است.

بررسي دمای کشورطي بهمنماه 7989
طي بهمنماه  89کل کشور حدود  830درجه
سلسيوس گرمتر از شرايط طبيعي خود برای اين ماه
بود .به غير از استان های خوزستان ،ايالم ،فارس،
سيستان و بلوچستان ،کرمان و هرمزگان که شرايط
نرمالي داشته اند بقيه استان ها نسبت به بلندمدت
افزايش داشته اند .استان های آذربایجان غربی،

اردبیل و آذربایجان شرقی به ترتيب با  93/ ،931و
 939درجه بيشترين افزايش دمايي را در بهمنماه تجربه کردهاند.

پيش بيني دما

پيش بيني بارش

