
 

 
 

 د خطراتو وړاند وینه مرکزد قلیم د وړاندوینې سیا لپاره د اآ منځنۍد 
 

 نیټې پورې ۱۶ تر ۱۰له  مارچ د میاشتېد کال  ۶۲۰۱د 
 

 

  درجه : ېد تودوخ

 معمول د  د تودوخې منځنۍ کچه په منځنۍ آسیا کې د دوهمې پرله پسې اونۍ لپاره

درجې لوړه وه. د فبروري په وروستۍ اونۍ او دمارچ  ۱۲تر  ۴راد له گڅخه د سانتي 

ن په افغانستا کې د تودوخې تر ټولو لوړه درجه د ترکمنستان په جنوب او دپه لومړیو 

درجو ورسیده. اټکل دی چې موسم ته په پام سره بې  ۳۰راد تر گغرب کې   د سانتي 

 هپ گسیمو تر څن جنوبي دد قزاقستان د مارچ تر نیمایي وخته ډیره تودوخه ښایي 

 ندويگوډل څرم GFSکې دوام ومومي. د لویدیځ افغانستان د ازبکستان، تاجکستان او 

 مې لسیزې۲۰د  رادگد سانتي  درجه بهتر ټولو لوړه تودوخې  د سیمو کې دغوچې په 

کومه چې د کال ددې ( ۳۵او  ۲۵د منځ وي )تر لومړیو دمې لسیزې ۳۰او د ورستیو 

 درجې لوړه ده. ۸راد گمعمول څخه د سانتي وخت د 
 

  ورښت:

ستان په جنوب او ترکمند  نیټې پورې ۵ څخه د مارچ تر ۲۸له میاشتې  فبرورۍد 

 ۱۰په ویلې شوې بڼه له )المل شو  ورښتټیټ فشار د ډیر اړین د هوا افغانستان کې 

 ېانداز یوکړل شوېورښت د د  CPCد د یاد ورښت سربیره  .ملي متره( ۲۵تر 

په افغانستان، تاجکستان او د ترکمنستان ورځو په بهیر کې  ۹۰د تیرو یج( ښیي چې گ)
کې رامنځ ته شوی کمښت)کسر( په کچه ورښت او ازبکستان په جنوبي سیمو کې د 

ال هم ډیره ملي مترو اوړي. د افغانستان په دریایي حوزو کې د اوبو کچه  ۲۵تر 
 ۲۰۰۱د د اوبو کچه دغو دریایي حوزو کې  وپه ډیر اوس مهالدا چې ده.  ټیټه

 گد افغانستان تر څن له همدې املهمیالدي کال راهیسې تر ټولو ټیټ حد ته رسیدلې 
 .  ده ېوچکالي اعالن شو لپارهتاجکستان  د
 

په ) اټکل شوی دیکې د ورښت  او تاجکستان افغانستان  پهد راتلونکې اونۍ  لپاره 

ه گندوي چې په پرتلیزه توگو څیړنه څرگ. د بیلملی مترو ډیر( ۲۵سیمه ایزه کچه تر 

 پهڼل کیږي چې گټور گ ورښتیاد  . ته هم وغزیږيمرطوبه هوا به دوهمې اونۍ 

 کړي. راټیټهبه ورښت کې د کمښت)کسر( کچه 

 
 

 

 
ه نقشه پ.  کويارزونه هغې احتمالی اغیزو  دپر وضعیت  څړځایونو  او حاصالتود او اټکلونو  پر بنسټ چمتو شویده،  هاومنځ مهال هډ مهالمعلوماتو او  د یوې اونۍ لپاره د لنپه اړه د شته د هوا/ اقلیم،  د وړاندوینې نقشه: د خطراتو یادونه

 ه کويه نوړاندوین اوږد مهالېاقلیم موسمي .  دغه محصول د وړل شویدي ډول پکار ې یواځې په اټکليوچه ک ېپد نښو پولې. ددغو یديتر سترګو شوپکې حاالت  يپه هغو سیمو کی ځای پر ځای شوی چی غیر عاد برخې کې رنګ شوي

 . نه په ګوته کوي ت عیوضیا راتلونکی اټکلي توکو د خوندیتوب اوسنی  یا د  خوراکي

 .ټیلفون شمیرې له الرې شریکې کړئ   3424-683-301-1بریښنالیک یا  Wassila.Thiaw@noaa.gov ددې محصول په اړه خپلې پوښتنې او تبصرې د 


