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  81 SPEIماهه منتهي به پایان فروردینماه 89

طي سال زراعي  89-89از تاريخ  1/893931تا  1/893931مجموع بارش کل کشور  98/31ميليمتر بووه

بر اساس شاخص  19 SPEIماهه منتهي به

است که اين مقدار هر مقايسه با مقدار بلندمدت آن هر همين باز زماني حدوه  89مويولويموتور 4.54
هرصد) و هر مقايسه با هور مشابه سال گذشته تقريبا  19/ميليمتر) حدوه  14/هرصد افزايش هاشوتوه
است 9 .استان شرايط نرمال و بقيه استانها افزايش بارش نسبت به ميانگين بلندمدت خوه هاشوتوهانود.

پايان فرورهينما  89بخش هايي از
استانهای واقع هر نيمه شرقي کشور با
خشکسالي خايف ،متوسط و شديد مواجه

بيشترين افزايش به ترتيب هر استانهای ايالم  ،)1/13.لرستان  )1//و گلستان  )8438اتواواا افوتواه

بوه اند .بارشهای خوب امسال شدت
خشکسالي يکساله کشور را کاهش هاه است

است.

و ترسالي ضعيف تا بسيار شديد هر نيمه غربي
کشور مشهوه است .استانهای همدان،
مرکزی ،لرستان ،کرمانشا  ،ايالم ،آذربايجانغربي ،چهارمحال بختياری و بخشهايي از شمال کشور با هرجات
مختلف ترسالي روبرو هستند.

پيش بيني بارش ودما برای سه ماه آینده
بررسي دمای کشورطي فروردینماه 8989

بارش هر سه ما آيند ارهيبهشت تا تير  )1/89هر اغلب مناطق کشور هر محدوه نرمال تا بيش از نرمال
خواهد بوه .مناطق بيش از نرمال متمرکز بر استان های حاشيه زاگرس مرکزی و البرز است .ميانگين همای هوا

طي فروردینماه  89کل کشور 4/0

هر اين هور هر نوار غربي و بخش هايي از جنوب کشور تا يک هرجه کمتر از نرمال ،هر جنوب شرا بين نيم تا
هو هرجه بيشتر از نرمال و هر ساير مناطق هر محدوه نرمال پيش بيني مي شوه.

درجه سلسيوس سردتر از شرایط
طبيعي خود براي این ماه بود.
استانهاي

خراسان

جنوبي،

خراسان رضوي ،یزد ،سيستان و
بلوچستان و بوشهر به ترتيب
داراي بيشترین افزایش دما نسبت
به نرمال بودهاند .دماي استان گلستان تغييري نداشته است .دما در بقيه استانها نسبت به
بلندمدت کاهش داشته است .استانهاي همدان ،مرکزي ،کردستان و لرستان به ترتيب با ،6/1
 6/1، 6/1و 6/0درجه کاهش نسبت به بلندمدت بيشترین کاهش دمایي را در فروردینماه

تجربه کردهاند.

پيش بيني دما

پيش بيني بارش

