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 اقلیمی گزارش ھفتھ وار
  

  ١٣٩٩ اسد ١۶
   

 ،من���اطق ش���رقی ھج���وم ھ���وای گ���رم و مرط���وب ھن���د نس���بت  ط���ی ھف���ت روز آین���ده
نس���بت ب���ھ س���ایر بعض���ی من���اطق مرک���ز و بعض���ی من���اطق جن���وب  ،جن���وب ش���رقی 

ھف���ت  ط���ی   GFSب���ھ اس���اس م���ودل جھ���انی پیش���گوئی  .من���اطق گ���رم خواھ���د ش���د
از درج���ھ ح���رارت ھ���وا و س���النگ ھ���ا  درمن���اطق مرتف���ع  ش���مال ش���رقی  روز آین���ده

ارتفاع����ات ش����مال ، ش����مال غ����رب و س����طوح در درج����ھ س����انتی گ����راد  ١۵ت����ا  ١٠
من���اطق ش���مال و غ���رب  در  ،درج���ھ س���انتی گ���راد ٢٧  ت���ا ٢٣  مرتف���ع مرک���زی از

ت����ا  ۴٠ درج����ھ ح����رارت از   جن����وب من����اطقدرج����ھ س����انتی گ����راد و در ۴٠ت����ا  ٣۶
نقش����ھ (  رس����ید.درج����ھ  س����انتی گ����راد ب����االی ص����فر از ط����رف روز  خواھ����د  ۴۵

  .)۵و  ٢ ، ١ھای 
     

 مناطق مرکز وشمال شرقی ، شرقی ، جنوب شرقی بعضی  طی ھفت روز گذشتھ
 .و مناطق فوق شاھد بارندگی ھای خوبی بود ثیر مونسون ھند قرار داشتأتحت ت

و بعضی جنوب شرقی  و شرقی ،شرقی شمال مناطق بعضی  آینده طی ھفت روز
 ٧۵تا  ٢بمقدار  و  ھوای مونسون ھند قرار خواھد گرفت  مناطق مرکز تحت نفوذ

ً  ملی متر بارندگی و در پیش بینی گردیده است  متذکرهدر مناطق  شدید ھای نسبتا
  بارندگی ھای ھفت روز آینده . بودسایرمناطق خشکی موسمی حکمفرما خواھد 

شرقی  مناطق جنوبو عمدتاً در مناطق شرقی بصورت آنی و توأم با رعد و برق و
،  ننگرھار ،لغمانکنر، والیاتدر  وقوع سیالب آنی احتمال وبوقوع خواھد پیوست 

  ). ۶و  ۴، ٣( وجود دارد پکتیا  خوست و
  

در ملی متر بارندگی  ٢۵تا  ٢بمقدار  ٢٠٢٠ اگست ۴الی  جوالی ٢٩  از تاریخ

 ٧نقشھ ھای (بمشاھده رسیده است مناطق مرکز  و جنوب شرقی ،  مناطق شرقی

  .)٨و
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  ھفت روزآیندهدرجھ حرارت طی بلندرترین                            )                  ١نقشھ ( 

 
  ھفت روز آیندهطی  پائین ترین درجھ حرارت                                      )  ٢ نقشھ (
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  مقدار بارندگی طی ھفت روز آینده
  )٣نقشھ ( 

  
  

   )۴نقشھ (
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 )ھوای نھایت گرم  ( یکیژنقشھ خطرات حوادث ھایدرومیتیتورولو )۵نقشھ (

 

  
  

 خطرات حوادث ھایدرومیتیورولوژیکی  )۶نقشھ (
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  ٢٠٢٠   اگست ۴ الی  جوالی  ٢٩  مقدار بارندگی ھفت روز گذشتھ از                                                    )٧نقشھ (

  
  )٨نقشھ (
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