
סיכום נתוני מזג אויר בערבה דרומית
2022ספטמבר 

מבוסס על נתוני תחנה מטאורולוגית יטבתה

מוריסר נח "ד

במיוחד חודש מרץ. חורף קר•

לא היו מכות חום–" מתון"אביב וקיץ •

בסוף דצמבר ותחילת ינואר( מ ביום"מ10מעל )אירועי גשם •

ואוגוסט יחסית לח, אפריל ומאי היו יחסית יבשים•



הכוונה להוציא דוח קצר כל רבעון

:מטרת הדוח

לספק סיכום של מזג האוויר בשנה האחרונה ביחס לממוצע רב שנתי( 1

למצוא מגמות רב שנתיות  ( 2

לדווח על מקרים קיצונים ויוצאי דופן( 3

להפריד בין תחושות ועובדות ( ובעיקר חקלאים)לעזור לתושבי האזור ( 4
.לגבי האקלים



טמפרטורה לפי חודש

ינואר פברואר מרץ אפריל מאי יוני יולי אוגוסט ספטמבר אוקטובר נובמבר דצמבר

2019 13.7    15.7    17.4    22.0    29.1    31.9    32.3    32.3    29.5    26.4    21.3    15.3    

2020 13.2    15.0    18.8    22.8    27.9    30.3    33.0    32.3    32.5    27.6    20.4    16.9    

2021 15.4    16.7    19.2    24.2    29.5    30.2    33.1    33.0    29.3    25.5    21.3    15.6    

2022 12.3    14.9    16.3    25.2    27.5    31.0    32.1    33.2    30.3    

ממוצע 

רב שנתי
13.6    15.6    19.1    23.5    27.8    30.6    32.6    32.4    29.7    25.6    20.0    15.1    

יותר ממעלה וחצי מעל הממוצע

יותר ממעלה וחצי מתחת לממוצע

.ינואר ופברואר היו יחסית קרים ומרץ מאד קר ביחס לממוצע רב שנתי•

.לעומת זאת אפריל היה יחסית חם•

2022נמדדו תוצאות דומות לשנת 2000בשנת •



מקרים חריגים–טמפרטורה  טמפרטורה נמוכה במרץ( 1

2022בקיץ " מכות חום"לא היו ( 2

ביוני ויולי  

מעלות 41.5הטמפרטורה לא עלתה מעל 

.מעלות21.0ולא ירדה מתחת 

21-ביותר במאה ה" מתונה"השנה ה



מגמה רב שנתי–טמפרטורה 

.שנים23ישנה עליה בטמפרטורה הממוצעת של מעלה אחת במשך 

P-value כמו )מספק עדות ברמה וודאות גבוה שבערבה 0.0041של

רואים התחממות בתקופה האחרונה( ביתר העולם

לפי הנתונים יש עליה מובהקת . 1999בתחנת יטבתה נאספו נתונים מסודרים משנת •

(p = 0.0041)בטמפרטורה 

.שנים23הטמפרטורה הממוצעת עלתה במעלה אחת במשך •

. ופחות קיצונית בחודשי החורף( מאי עד אוקטובר)יש עליה יותר קיצונית בחודשי הקיץ •



גשם

גשם )מ"מ( תארך

0.3          31/10/2021

1.5          13/11/2021

11.4        31/12/2021

0.1          01/01/2022

0.5          02/01/2022

0.8          03/01/2022

17.1        09/01/2022

0.2          16/01/2022

0.1          19/01/2022

0.4          18/02/2022

6.0          19/02/2022

0.6          24/02/2022

סה"כ        39.0

מ גשם בתחנת  "מ39נמדדו 2021-22בחורף •

.מ בשלושה ימים שונים"מ34.5יטבתה כאשר 

(.מ"מ29)זה מעט יותר מהממוצע הרב שנתי •

(  מ ביום"מ10מעל " )קיצונים"היו שני אירועים •

.9/1/22וב31/12/21ב

.  במשך השנים יותר גשם באוקטובר מנובמבר

שיא הגשם בינואר עד מרץ



מגמה רב שנתי–גשם 

גשם שנתי 

ממוצע 

)מ"מ(

35.2

31.4

12.8

32.8

37.6

1980 - 1989

1990 - 1999

2000 - 2009

2010 - 2019

2020 - 2022

עשור

.אי אפשר לזהות מגמה עקבית

תחילת המאה התאפיינה במיעוט גשמים ובשנים האחרונות יש 

יחסית הרבה גשם



אירועים קיצונים–שם ג

מ גשם"מ10ימים עם יותר מ -בכחול•

מ גשם"מ20ימים עם יותר מ -באדום•

(מ"מ17.1נמדדו 9/1/22ב ,  מ"מ11.4נמדדו 31/12/22ב)בחורף האחרון היו שני אירועי קיצון •

(מ ביום"מ10גשם מעל )ניתן לראות בצורה ברורה שבשנים האחרונות היו יותר מקרים קיצונים •



וממוצע רב שנתי2022לחות 

אפריל ומאי היו יבשים במיוחד  

אוגוסט היה לח ביחס לממוצע בעונה



מגמה רב שנתי–לחות 

אי אפשר לזהות מגמה רב שנתי
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תחנת יטבתה-2021עד 1999לחות ממוצע שנתי 


