تحليل بارش ،دما و خشکسالي سال زراعي جاری و پيشبيني فصلي کشور برای سه ماه آینده
تحليل بارش سال زراعي 89-89
طي سال زراعي  89-89از تاريخ  1/893931تا  1/893/31مجموع بارش کل کشور  //631ميليمتر بوده
است که اين مقدار در مقايسه با مقدار بلندمدت آن در همين بازه زماني حدود  98ميليمتر (حدود 11
درصد) و در مقايسه با مقدار آن در دوره مشابه سال گذشته (تقريبا  15/ميليمتر) حدود  1//درصدد
افزايش داشته است .بارش دو استان شرايط نرمال و بقيه استان ها نسبت به ميانگين بدلدنددمددت دود
افزايش داشتهاند .بيشترين افزايش به ترتيب در استانهای ایالم ،لرستان و گلستان اتفاق افتاده است.

تحليل خشکسالي براساس شاخص  81 SPEIماهه منتهي به پایان اردیبهشتماه 89
بر اساس شا ص  11SPEIماهه منتهي بده ادايدان
ارديبهشتماه  89بخش هايي از استانهای نيمهجنوبي
 ،شرقي و مرکزی کشور تحت تأثير شکسالي فيد،،
ميانگين وشديد بودهاند .با توجه به بدارشهدای دو
سال زراعي جاری شدت شکسالي در بدازه  11مداه
منتهي به ارديبهشت در اغلب نقاط کشور کاهش داشته
است .همچنين ترسالي ضعي ،تا بسيار شديد در نيمده
غربي کشور مشهود مي باشد .اسدتدان هدای هدمددان،
مرکزی ،لرستان ،کرمانشاه ،ايالم ،آذربايجان غربي ،چهار محال و بختياری و بخشهايي از استانهای شمدالدي و
شمالشرقي کشور با درجات مختل ،ترسالي روبرو هستند.

پيش بيني بارش ودما برای سه ماه آینده

بررسي دمای کشورطي اردیبهشتماه 8989
طي ارديبهشتماه  89کل کشور 131
درجه سلسيوس سردتر از شرايط
طبيعي ود برای اين ماه بود .به غير از
 /استان گيالن ،گلستان و اردبيل که
دارای افزايش دما نسبت به نرمال
بوده اند و همچنين استان مازندران که
تغييری نداشته است ،دما در بقيه
استانها نسبت به بلندمدت کاهش داشته است .استانهای کهگیلویه و بویراحمد ،فارس و بوشهر به
ترتيب با  139 ،138و  136درجه کاهش نسبت به بلندمدت بيشترين کاهش دمايي را در ارديبهشتماه
تجربه کردهاند.

سهم بارش طي دوره سهماهه رداد-مرداد نسبت بهکل سال قابلتوجه نيست ،درعينحال در سه ماه آينده بارش در اسدتدان هدای
ساحلي زر در محدوده نرمال تا قدری بيش از آن واهد بود .به دليل افزايش دمای اهنه های آبي شمال غر اقديداندوس هدندد،
احتمال وقوع بارش های تابستانه در مناطق جنو کشور بيش از معمول است .ميانگين دمای هوا در فصل تابستدان در مدنداطدق
شمالي کشور و استانهای ساحلي دريای زر تا  1درجه بيشتر از نرمال ولي در مناطق مرکزی و جنوبي کشور تا حدود  /درجده
کمتر از نرمال مورد انتظار است
پيش بيني دما

پيش بيني بارش

