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باسمه تعالی

استفاده از داده ها و اطالعات هواشناسی کشاورزي و به کارگیري مدل هاي پیش بینی بر بهبود و افزایش تولید محصوالت 

با عنایت به فرمایشات مقام معظم رهبري در خصوص اقتصاد مقاومتی، ارائه . بسیار موثر می باشدکشاورزیو بهره وري این بخش

کشاورزي به عنوان یکی از مولفه هاي مهم در راستاي برنامه ریزي جهت پایداري و امنیت غذایی کشور و خدمات هواشناسی 

.و استفاده کاربردي آن در کشاورزي نوین استایجاد ارزش افزوده در محصوالت کشاورزي، مستلزم توجه ویژه به این دانش

ریزي هاو نقش موثر آن درتعیین سیاست هاي کالن و اخذ برنامه: گستره کاربرد دانش هواشناسی کشاورزیعبارت است از

مخاطرات جوي و اقلیمی و تصمیمات راهبردي بخش کشاورزي توسط مسئولین،کاهش ریسک تولید و آسیب پذیري در مقابل

ات مخرب آفات و بیماري هاي گیاهی ناشی از شرایط آب و هوایی و آمادگی الزم براي واکنش سریع و به موقع در مقابل تغییر

جوي،  افزایش کمی و کیفی تولیدات کشاورزي، ایجاد زمینه مناسب براي بهینه سازي تولیدات کشاورزي، تعیین نوع کشت 

وارزیابی و اقدام به موقع و موثر در مراحل کاشت، داشت و برداشت محصوالت کشاورزي و نیز تعیین زمان مناسب آبیاري، کود 

...وي و اقلیمی،افزایش بهره وري از منابع آب و خاك، ودهی و سمپاشی متناسب با شرایط ج

هدف از تهیه و انتشار این مجموعه، که حاصل تالش همکاران محترم ادارات و مراکز تحقیقات هواشناسی کشاورزي موجود در 

صحیح و به موقع از استان هاي کشور می باشد؛اطالع رسانی، ترویج و ارتقاي دانش هواشناسی کشاورزي،تاکید بر اهمیت استفاده

داده ها و اطالعات هواشناسی کشاورزي و ظرفیت هاي موجود سازمان هواشناسی کشور در جهت افزایش محصوالت کشاورزي 

.و پاسخگویی به نیاز کاربران بخش کشاورزي است

شناسی استان هاي کشور، در خاتمه برخود الزم می دانم از همکاري صمیمانه کلیه کارشناسان و مدیران محترم ادارات کل هوا

امید است با ارائه نظرات و پیشنهادات سازنده این مدیریت را در پر بار نمودن شماره هاي بعدي کمک . قدردانی و تشکر نمایم

.نمایند

مسعود حقیقت            

مدیر شبکه پایش هواشناسی کشور



:1تصویر شماره 

با . و نابهنجاري دماي میانگین نسبت به بلندمدت است98تابستانگین در نقشه باال مربوط به پهنه بندي دماي میان
درجه را تجربه کرده اند وگرمترین قسمت ایران جنوب 30تا 25اکثر نواحی ایران دماي بین توجه نقشه باال 
3/18و 1/18، 1/17به طور نقطه اي فیروزکوه آلودگی، نمین و اردبیل به ترتیب با دماهاي .. غربی بوده است

درجه 39، و 1/39، 3/39خنکترین ایستگاهها بوده اند و ایستگاههاي دهلران، حسینیه و شهداد  با دماهاي 
با میانگین بلندمدت است که نشان 98نقشه دوم ناهنجاري دماي تابستان . گرمترین ایستگاهها گزارش شده اند

نگین بلندمدت خنکتر بوده اند و نواحی می دهد نواحی شمال ، شماغرب، غرب و جنوب غرب نسبت به میا
.مرکز ایران از میانگین بلند مدت گرمتر بوده اند



:2تصویر شماره 

را با 98نشان می دهد و نقشه پایین ناهنجاري دماي بیشینه تابستان 98باال میانگین دماي بیشینه را در تابستان نقشه
درجه را 45تا 40احی ایران دماي بین ه اول می بینیم که اکثر نوبه نقشبا توجه . میانگین بلندمدت نشان میدهد

به طور نقطه اي . درجه را نیز داشته اند45تجربه کرده اند و قسمت هایی از جنوب غرب دماي باالي 
، )21(گرمترین و فیروزکوه آلودگی ) 8/46(و امیدیه آغاجاري ) 2/47(، شوش ) 1/47(ایستگاههاي دهلران

و نقشه دوم نشان می دهد که نوار ساحلی شمال تا .خنکترین ایستگاهها بوده اند) 7/22(و نمین ) 3/22(آالشت 
شمال غرب و قسمت هایی از جنوب شرق نسبت به میانگین بلند مدت خنکتر و نواحی مرکزي نسبت به میانگین 

.بلندمدت گرمتر بوده اند



:3تصویر شماره 

نقشه باال می با نگاهی به. درجه را نشان می دهند40هاي با دماي بیشینه نقشه هاي فوق پهنه بندي تعداد روز
بینیم که اکثر نواحی ایران روزهایی را با این دما داشته اند و برخی ایستگاهها مثل انزلی، رشت ، رامسر ، الله 

سرپل ذهاب، مهران، برخی ایستگاهها مثل. در نوار ساحلی شمال این دما را تجربه نکرده اند... زار، کوهرنگ و
.روز را تجربه کرده اند30به طور میانگین بیشتر از ... دهلران و



:4تصویر شماره 

با مالحظه هر دو نقشه . نقشه اول نمایانگر میزان رطوبت و نقشه دوم بیانگر میزان تبخیر در فصل تابستان است
یزان تبخیر و کمترین میزان رطوبت و نوار ساحلی متوجه می شویم که نواحی مرکزي ایران داراي بیشترین م

.شمال داراي بیشترین رطوبت و کمترین میزان تبخیر است



: 5تصویر شماره 

نقشه باال پهنه مجموع بارش فصل تابستان را نشان می دهد که نوار ساحلی شمال داراي بیشترین بارش باالي 
میلیمتر بوده اند و بخش هایی از مرکز و جنوب 10تا 1داراي بارش تقریبا نیمی از ایران. میلیمتر بوده است500

نقشه دوم نشانگر ناهنجاري بارش تابستان نسبت به بارش بلندمدت است . غرب کشور بارش تابستانی نداشته اند
که همانطور که مالحظه می شود اکثر نواحی سفید رنگ تغییري نسبت به نرمال نداشته و نوار ساحلی شمال 

.غییر مثبت داشته یعنی افزایش بارش و نواحی قرمز رنگ نیز تغییر منفی یعنی کاهش بارش را داشته اندت



1398تابستان درجه روزهاي رشد بیشتر از صفر درجه در طی فصل :6تصویر شماره 

1398تابستان درجه روزهاي رشد بیشتر از پنج درجه در طی فصل :7تصویر شماره 



1398تابستان درجه روزهاي رشد بیشتر از ده درجه در طی فصل :8ره تصویر شما

1398تابستان درجه روزهاي رشد بیشتر از پانزده درجه در طی فصل:9نقشه شماره 



:1398تابستانو بارش در مراکز تحقیقات هواشناسی کشاورزي کشور درو کمینه دما نمودار بیشینه 

در صفحات بعدي مشاهده می فرمائید نشان دهنده متوسط، بیشینه و کمینه نمودار هایی که : شرح نمودار

سبز رنگ بیشینه وخطوط)1398تابستان (قرمز رنگ دماي بیشینه درسال جاريدما بوده بطوریکه خطوط

را در ) تابستان(وخطوط آبی رنگ متوسط بلندمدت درهمین بازه زمانی)1397تابستان (دماي سال گذشته 

نمودار . نمایش می دهد و درجه بندي آن بر اساس محور سمت چپ می باشد1380-1397دوره آماري

را نمایش داده و درجه بندي آن بر )1397تابستان (شته و سال گذ1398تابستان میله اي میزان بارش در

.اساس محور سمت راست می باشد



اولتان نغانمرکز تحقیقات هواشناسی کشاورزي 

:L-17رقمـویـاس

:ماهتیرجوي شرایطتحلیل

انتیگراد و بلند مدت آن س29.2درجه سانتیگراد، سال گذشته 27.1برابر 98تیرمیانگین دماي :دماي هوا

و نسبت به دوره آماري کاهش درجه 2.1سال گذشتهتیردرجه سانتیگراد می باشدکه نسبت به دماي 26.3

درجه سانتیگراد، سال 34.2برابر با98تیرمیانگین بیشینه دماي . داشته استش افزایدرجه سانتیگراد 0.8

درجه2.9درجه سانتیگراد بوده که نسبت به سال گذشته32.9درجه سانتیگراد و دوره آماري 37.1گذشته

20.3برابر98تیرمیانگین کمینه دماي . افزایش داشته استدرجه 1.3و نسبت به بلند مدت نیزکاهش 

0.9درجه سانتیگراد بوده که نسبت به سال گذشته 20.1و دوره آماري21.2درجه سانتیگراد سال گذشته  

38.5،برابر با98تیرحداکثر مطلق دماي . داشته استافزایشدرجه 0.2ت و نسبت به بلند مددرجه کاهش

تاریخ درجه سانتیگراد در 12.5برابر با 98و حداقل مطلق سال 04/04/98درجه سانتیگراد در تاریخ  

.، رخ داده است11/04/98

تیرمیلیمتر و بارندگی 6.1برابر با 97تیریلیمتر ، بارندگی م2.3برابر با 98تیرمجموع بارندگی :بارندگی

و نسبت یلیمتر کاهش4.8نسبت به سال گذشته98تیرمیلیمتر بوده که بارندگی 11.3دوره آماري برابر با

09/04/98میلیمتر در 1.2برابر با98تیرحداکثر بارندگی . میلیمترکاهش داشته است9.0ه آماري به دور

. ،رخ داده است

دوره تیردرصد و 59برابر با 97تیردرصد، 58برابر با 98تیرمیانگین رطوبت نسبی :رطوبت نسبی هوا

در صدکاهش  1ت به دوره آماري ونسبدرصد1به سال گذشته درصد بوده که نسبت60آماري برابر با

دوره تیردرصد و 87برابر با 97تیر، درصد80برابر با98تیرمیانگین حداکثر رطوبت نسبی . داشته است

رخ 25/04/98درصد در تاریخ95برابر با 98تیرحداکثر مطلق رطوبت نسبی . درصد بوده است83آماري 



تیرحداقل مطلق رطوبت نسبی . درصدبوده است36برابر با98تیرمیانگین حداقل رطوبت نسبی . داده است

. رخ داده است23/04/98درصد در 23برابر با 98

تیر میلیمتر روزانه در ماه ، 9.1میلیمتر با میانگین281.6برابر با98تیر مجموع تبخیر :مجموع تبخیر

میلیمتر 8.3با میانگین 256.1دوره آماري تیرمیلیمتر تبخیر روزانه و 10.0با میانگین310.4برابر با97

و نسبت به دوره آماريکاهش نسبت به سال گذشته1398تیرمجموع تبخیر .تبخیر روزانه می باشد

.داشته استافزایش

ساعت در روز 10.2ساعت با میانگین315.4برابر با 98تیرمجموع ساعت آفتابی :مجموع ساعت آفتابی

ساعت با میانگین 298.8دوره آماري تیرساعت در روز و 10.5ساعت با میانگین 324.1برابر با97تیر، 

و نسبت به  دوره کاهش نسبت به سال گذشته 98تیرمجموع ساعت آفتابی . ساعت در روز می باشد 9.8

. ته استداشنیز افزایشآماري 

97سال تیر، 26/04/98ر ثانیه در تاریخ متر ب15برابر با 98تیرحداکثر سرعت باد :حداکثر سرعت باد

1389تیر ماه سال متر بر ثانیه در 20دوره آماري برابر با تیرو 16/04/95متر بر ثانیه در تاریخ 16برابر با 

.کاهش داشته استنسبت به سال گذشته و نسبت به دوره آماري98تیرحداکثر سرعت باد . رخ داده است

:د  ماه تحلیل شرایط جوي مردا

درجه 27.7سال گذشته مرداددرجه سانتیگراد، 27.0برابر با98مردادمیانگین دماي :دماي هوا

سال گذشتهمرداددرجه سانتیگراد می باشدکه نسبت به دماي 27.5سانتیگراد و میانگین بلند مدت آن 

مردادمیانگین بیشینه دماي . داشته استکاهش درجه سانتیگراد0.5درجه و نسبت به دوره آماري 0.7

درجه سانتیگراد 33.9درجه سانتیگراد و دوره آماري 33.6درجه سانتیگراد، سال گذشته 33.1برابر با 98

میانگین کمینه . استدرجه  کاهش داشته 0.8و نسبت به بلند مدت 0.5بوده که نسبت به سال گذشته 

درجه سانتیگراد بوده 21.0و دوره آماري  21.7گذشته  درجه سانتیگراد سال 20.8برابر 98مرداددماي 



حداکثر مطلق . داشته استکاهشدرجه 0.8درجه و نسبت به بلند مدت 0.9که نسبت به سال گذشته 

14.0برابر با 98وحداقل مطلق سال 14/05/98درجه سانتیگراد در تاریخ  37.0،برابر با 98مرداددماي 

.، رخ داده است30/05/98درجه سانتیگراد در تاریخ

میلیمتر و 0.0برابر با 97مردادمیلیمتر ، بارندگی 2.2برابر با 98مردادمجموع بارندگی :بارندگی

2.2نسبت به سال گذشته98مردادمیلیمتر بوده که بارندگی 5.1دوره آماري برابر بامردادبارندگی 

. استداشتهکاهش2.9و نسبت به دوره آماري کاهش 

مرداددرصد و 61برابر با 97مرداد، درصد61برابر با 98مردادمیانگین رطوبت نسبی : رطوبت نسبی هوا

درصد 1ونسبت به دوره آماري بدون تغییردرصد بوده که نسبت به سال گذشته 60دوره آماري برابر با

84برابر با 97مرداد، درصد83با برابر98مردادمیانگین حداکثر رطوبت نسبی . داشته استافزایش

درصد 99برابر با 98مردادحداکثر مطلق رطوبت نسبی . درصد بوده است84دوره آماري مرداددرصد و 

برابر 97مرداددرصد ، 39با برابر 98مردادمیانگین حداقل رطوبت نسبی . رخ داده است09/05/9در تاریخ 

برابر با 98مردادحداقل مطلق رطوبت نسبی .درصد بوده است37رابر با دوره آماري بمرداددرصد و 38با

.رخ داده است29/05/98درصد در 25

تیر میلیمتر روزانه در ماه ، 7.0میلیمتر با میانگین217.3برابر با98مردادمجموع تبخیر :مجموع تبخیر

8.4با میانگین 260.6دوره آماري تیر یر روزانه و میلیمتر تبخ07.4میلیمتر با میانگین 230.6برابر با  97

و نسبت به دوره آمارينسبت به سال گذشته1398تیر مجموع تبخیر .میلیمتر تبخیر روزانه می باشد 

.داشته استکاهش

ساعت در 8.6ساعت با میانگین 265.6برابر با 98مردادمجموع ساعت آفتابی :مجموع ساعت آفتابی

ساعت با 294.7دوره آماري مردادساعت در روز و 7.0ساعت با میانگین 216.6برابر با 97مردادروز، 

و نسبت بیشترنسبت به سال گذشته 98مردادمجموع ساعت آفتابی . ساعت در روز می باشد9.5میانگین 

. به دوره آماري کاهش داشته است



مرداد، 20/05/98متر بر ثانیه در تاریخ 18با برابر98مردادحداکثر سرعت باد : حداکثر سرعت باد

مرداد متر بر ثانیه در 20دوره آماري برابر با مردادو 19/05/97متر بر ثانیه در تاریخ 18برابر با 97سال 

و نسبت به بدون تغییر نسبت به سال گذشته 98مردادحداکثر سرعت باد . رخ داده است1395ماه سال 

.  داشته استش کاهدوره آماري 

:تحلیل شرایط جوي شهریور ماه 

درجه 24.2سال گذشته شهریوردرجه سانتیگراد ، 22.0برابر با98شهریورمیانگین دماي :دماي هوا

درجه2.2شهریور سال گذشته درجه سانتیگراد می باشد که نسبت به دماي 24سانتیگراد و بلند مدت آن 

برابر با  98شهریورمیانگین بیشینه دماي .کاهش داشته استسانتیگراد درجه2.0و نسبت به دوره آماري

درجه سانتیگراد بوده که 29.7درجه سانتیگراد و دوره آماري 30.9درجه سانتیگراد، سال گذشته 27.2

میانگین کمینه دماي . داشته استکاهش درجه 0.7نسبت به بلند مدت نیز و3.7نسبت به سال گذشته 

درجه سانتیگراد بوده که 18.3و دوره آماري  17.5درجه سانتیگراد سال گذشته  16.8رابر ب98شهریور

شهریورحداکثر مطلق دماي . کاهش داشته استدرجه1.5و نسبت به بلند مدت 0.7نسبت به سال گذشته 

درجه 12.3برابر با 98، و حداقل مطلق سال 02/06/98درجه سانتیگراد در تاریخ  35.9،برابر با 98

. ، رخ داده است 23/06/98سانتیگراد در تاریخ

شهریورمیلیمتر و 30.9برابر با 97شهریورمیلیمتر ، 31.7برابر با 98شهریورمجموع بارندگی :بارندگی 

و نسبت به دوره آماري نسبت به سال گذشته98شهریورمیلیمتر بوده که بارندگی 17.4دوره آماري برابر با

.  ، رخ داده است16/06/98میلیمتر در 15.7برابر با 98شهریورحداکثر بارندگی .است داشته ایش افز

درصد و 65برابر با 97شهریور، درصد72برابر با 98شهریورمیانگین رطوبت نسبی :رطوبت نسبی هوا

ماري افزایش  داشته اونسبت به دورهدرصد بوده که نسبت  به سال گذشته67بادوره آماري برابر شهریور

شهریوردرصد و 91برابر با 97شهریور، درصد95برابر با 98شهریورمیانگین حداکثر رطوبت نسبی . است

درصد در تاریخ 100برابر با 98شهریورحداکثر مطلق رطوبت نسبی . درصد بوده است89دوره آماري 



درصد ، میانگین 50برابر با98شهریوربی میانگین حداقل رطوبت نس. رخ داده است30/06/98و29و16و15

. درصد بوده است45دوره آماري برابر با شهریوردرصد و 38برابر با97شهریورحداقل رطوبت نسبی 

.، رخ داده است31/06/98درصد در 31برابر با 98شهریورحداقل مطلق رطوبت نسبی 

میلیمتر روزانه در ماه ، 3.9یلیمتر با میانگینم121.3برابر با98شهریورمجموع تبخیر :مجموع تبخیر

با میانگین 197.4دوره آماري شهریورمیلیمتر روزانه و 5.3میلیمتر با میانگین 164.8برابر با 97شهریور

و نسبت به دوره نسبت به سال گذشته1398شهریورمجموع تبخیر .میلیمتر تبخیر روزانه می باشد 6.3

.داشته استکاهشآماري

ساعت در 6.4ساعت با میانگین 198.2برابر با 98شهریورمجموع ساعت آفتابی : مجموع ساعت آفتابی

با ساعت 223.6دوره آماري شهریورساعت در روز و 8.5ساعت با میانگین 263.0برابر با 97شهریورروز ، 

سال گذشته و نسبت به  نسبت به98شهریورمجموع ساعت آفتابی .ساعت در روز می باشد 7.2میانگین 

.داشته استکاهشدوره آماري 

شهریور، 30/06/98متر بر ثانیه در تاریخ 18برابر با 98شهریورحداکثر سرعت باد : حداکثر سرعت باد

متر بر ثانیه در 18دوره آماري برابر با شهریورو 21/06/97متر بر ثانیه در تاریخ13برابر با 97سال 

افزایش و نسبت به نسبت به سال گذشته 98شهریورحداکثر سرعت باد . رخ داده است1394شهریور سال 

.استدوره آماري بدون تغییر بوده

:L-17تحلیل مراحل فنولوژي محصول سویا رقم 

درصد مرحله ساقه دهی قرار گرفته 100کشت گردیده ودر دهه اول تیرماه در01/03/98این گیاه  درتاریخ

از طریق 22/04/98دما وهمچنین عدم بارش کافی در روزهاي گذشته ، نیاز آبی گیاه در تاریخ با افزایش 

آبیاري تامین شد و به لحاظ مناسب بودن دما وسایر شرایط جوي ، گیاه به رشد نرمال خود ادامه داده ودر 

کاهش نسبی به صددرصد مرحله گلدهی رسیده ولی در دهه دوم مرداد ماه دماي هوا12/05/98تاریخ 



داشته ولی به لحاظ قرار گرفتن در بین آستانه حدي تاثیر منفی بر رشد گیاه نداشته وهمچنین بمنظور 

بعداز این مرحله گیاه .صورت گرفت 15/05/98تامین نیاز آبی گیاه ،آبیاري مزرعه مورد مطالعه در تاریخ 

بعد از این مرحله وارد . ور ادامه داشته استوارد مرحله غالف دهی گردید که این مرحله تا دهه ي اول شهری

14مرحله تشکیل دانه قرار گرفت که به لحظ مناسب بودن دما و سایر پارامترهاي جوي این مرحله را طی 

در 70وارد مرحله کامل شدن دانه گردیده است و تا پایان شهریور به 17/06/98روز طی نموده و در تاریخ 

مراحل رشد وهمچنین دیدبانی هیچ گونه بیماري که باعث صدمه وآسیب به صد این مرحله رسید در طول 

محصول مورد مطالعه باشد مشاهده نشده ودیدبانی مداوم مزرعه بمنظور پایش وکنترل بیماریها ي احتمالی 

.صورت می گیرد

اولتان مغان مرکز تحقیقات هواشناسی کشاورزي





اردبیلمرکز تحقیقات هواشناسی کشاورزي

گندم رقم حیدري

:ماهتیروي جشرایطتحلیل

درجه سانتیگراد و بلند 19.6درجه سانتیگراد ، سال گذشته 19.5برابر با98میانگین دماي تیر :دماي هوا

کاهش و نسبت به دوره 0.1درجه سانتیگراد می باشدکه نسبت به دماي تیر سال گذشته 18.2مدت آن 

درجه 26.1برابر با  98دماي تیر میانگین حداکثر .درجه سانتیگراد افزایش  داشته است 1.3آماري 

درجه سانتیگراد بوده که نسبت به سال 24.5رجه سانتیگراد و دوره آماري د26.2سال گذشتهسانتیگراد،

98میانگین حداقل دماي تیر . درجه افزایش داشته است1.6کاهش و نسبت به بلند مدت نیز 0.1گذشته 

درجه سانتیگراد بوده که نسبت به سال 11.2و دوره آماري  12.9درجه سانتیگراد سال گذشته  12.8برابر 

98حداکثر مطلق دماي تیر . درجه افزایش داشته است1.6درجه کاهش و نسبت به بلند مدت  0.1گذشته 

درجه سانتیگراد در 7.6برابر با 98، و حداقل مطلق سال 13/04/98ه سانتیگراد در تاریخ  درج36،برابر با 

.، رخ داده است22/04/98تاریخ

میلیمتر و بارندگی تیر 2.2برابر 97میلیمتر ، بارندگی تیر 9.3برابر با 98مجموع بارندگی تیر :بارندگی

و نسبت به دوره آماري 7.1نسبت به سال گذشته 98میلیمتر بوده که بارندگی تیر 8.3دوره آماري برابر با 

. ، رخ داده است17/04/98میلیمتر در 7.9برابر با 98رندگی تیر حداکثر با. افزایش نشان می دهد1.0

برابر با 97، میانگین رطوبت نسبی تیر درصد61برابر با 98میانگین رطوبت نسبی تیر :رطوبت نسبی هوا

درصد بوده که نسبت  به سال گذشته  70درصد و میانگین رطوبت نسبی تیر دوره آماري برابر با 63

81برابر با 98میانگین حداکثر رطوبت نسبی تیر . درصدکاهش داشته است 9و 2ره آماري ونسبت به دو

درصد و میانگین حداکثر رطوبت نسبی تیر دوره 82برابر با 97، میانگین حداکثر رطوبت نسبی تیر  درصد

18،24هاي درصد در تاریخ 100برابر با 98حداکثر مطلق رطوبت نسبی تیر . درصد بوده است89آماري 

درصد ، میانگین حداقل رطوبت نسبی 41برابر با 98میانگین حداقل رطوبت نسبی تیر .تیر رخ داده است 



حداقل . درصد بوده است 50درصد و میانگین حداقل رطوبت تیر دوره آماري برابر با 45برابر با 97تیر 

. اده است، رخ د09/04/98درصد در 17برابر با 98مطلق رطوبت نسبی تیر 

میلیمتر روزانه در ماه ، تیر 8.1میلیمتر با میانگین 251.2برابر با 98مجموع تبخیر تیر :مجموع تبخیر

میلیمتر 6.5با میانگین 200میلیمتر تبخیر روزانه و تیر دوره آماري 8.2با میانگین  255.0برابر با  97

ت به سال گذشته کاهش ونسبت به دوره آماري نسب1398مجموع تبخیر تیر .تبخیر روزانه می باشد 

.افزایش داشته است

ساعت در روز 10.6ساعت با میانگین 328.3برابر با 98مجموع ساعت آفتابی تیر : مجموع ساعت آفتابی

ساعت با میانگین 309.8ساعت در روز و تیر دوره آماري 10.1ساعت با میانگین 313.3برابر با 97، تیر 

نسبت به سال گذشته و نسبت به دوره آماري  98مجموع ساعت آفتابی تیر .ر روز می باشد ساعت د10

.  داشته استافزایش 

97، تیر سال 14/04/98متر بر ثانیه در تاریخ 11برابر با 98حداکثر سرعت باد تیر :حداکثر سرعت باد

رخ داده 89متر بر ثانیه در تیرماه19برابر با و تیر دوره آماري 22/04/97متر بر ثانیه در تاریخ  15برابر با 

. نسبت به سال گذشته و نسبت به دوره آماري کاهش داشته است98است حداکثر سرعت باد تیر 

:تحلیل شرایط جوي مرداد ماه

درجه سانتیگراد و 19.8، سال گذشته درجه سانتیگراد20.9برابر با 98میانگین دماي مرداد :دماي هوا

و نسبت به دوره 1.1درجه سانتیگراد می باشدکه نسبت به دماي مرداد سال گذشته18.6مدت آنبلند 

درجه 28.9برابر با98ن حداکثر دماي مرداد میانگی.درجه سانتیگراد افزایش  داشته است 2.3آماري 

ه که نسبت به سال درجه سانتیگراد بود25.4درجه سانتیگراد و دوره آماري  25.6سانتیگراد، سال گذشته  

98میانگین حداقل دماي مرداد . درجه افزایش داشته است3.5درجه و نسبت به بلند مدت نیز 3.3گذشته 

درجه سانتیگراد بوده که نسبت به سال 11.9و دوره آماري  13.9درجه سانتیگراد سال گذشته  12.9برابر



98حداکثر مطلق دماي مرداد . اشته استددرجه افزایش1و نسبت به بلند مدتدرجه کاهش 1گذشته

درجه 9.2برابر با 98مرداد ماه  و حداقل مطلق سال 07/05/98درجه سانتیگراد در روز  37.6،برابر با 

. ، رخ داده است18/05/98سانتیگراد در تاریخ

لیمتر و مرداد دوره می1.2برابر با 97میلیمتر ، مرداد 1.3برابر با 98مجموع بارندگی مرداد :بارندگی

نسبت به  سال گذشته افزایش و نسبت به دوره آماري 98میلیمتر بوده که بارندگی مرداد 5.3آماري برابر با 

. ، رخ داده است26/05/98میلیمتر در 0.8برابر با 98حداکثر بارندگی مرداد  . داشته استکاهش 

درصد و 62برابر با 97درصد ، مرداد 58.2ر با براب98میانگین رطوبت نسبی مرداد :رطوبت نسبی هوا

9.8درصد  ونسبت به دوره آماري 3.8میلیمتر بوده که نسبت  به سال گذشته 68مرداد دوره آماري برابر با 

برابر با 97درصد  ، مرداد  82برابر با 98میانگین حداکثر رطوبت نسبی مرداد . کاهش داشته استدرصد 

100برابر با 98حداکثر مطلق رطوبت نسبی مرداد . درصد بوده است89ره آماري درصد و مرداد دو78

درصد ، 35برابر با 98میانگین حداقل رطوبت نسبی مرداد .مرداد رخ داده است 27درصد در تاریخ هاي

حداقل مطلق رطوبت نسبی. درصد بوده است48درصد و مرداد دوره آماري برابر با 46برابر با 97مرداد 

.، رخ داده است17/05/98درصد در 13برابر با 98مرداد 

میلیمتر روزانه در ماه ، 9.7میلیمتر با میانگین 299.5برابر با 98مجموع تبخیر مرداد :مجموع تبخیر

7.1با میانگین 221میلیمتر تبخیر روزانه و مرداد دوره آماري 10.4با میانگین 322.9برابر با  97مرداد 

نسبت به سال گذشته کاهش و نسبت به دوره 1398مجموع تبخیر مرداد .تر تبخیر روزانه می باشد میلیم

. آماري افزایش داشته است

ساعت در روز 11.5ساعت با میانگین 356برابر با 98مجموع ساعت آفتابی مرداد : مجموع ساعت آفتابی

ساعت با 298.2در روز و مرداد دوره آماري ساعت 10.2ساعت با میانگین 315.2برابر با 97، مرداد 

نسبت به سال گذشته  و دوره آماري 98مجموع ساعت آفتابی مرداد .ساعت در روز می باشد 9.6میانگین 

. داشته استافزایش



، 30/05/98و5متر بر ثانیه در تاریخ هاي 12برابر با 98حداکثر سرعت باد مرداد : حداکثر سرعت باد

متر بر ثانیه رخ 20و مرداد دوره آماري برابر با 25/05/97متر بر ثانیه در تاریخ   16برابر با 97مرداد سال

. داشته استنسبت به سال گذشته و دوره آماري کاهش98داده است حداکثر سرعت باد مرداد 

:تحلیل شرایط جوي شهریور ماه

درجه 18.5، شهریور سال گذشته ه سانتیگراددرج20.0برابر با98میانگین دماي شهریور :دماي هوا

درجه2.5درجه سانتیگراد می باشدکه نسبت به دماي شهریور سال گذشته 16.8سانتیگراد و بلند مدت آن

برابر با  98میانگین حداکثر دماي شهریور .داشته استدرجه سانتیگرادافزایش 3.2و نسبت به دوره آماري 

درجه سانتیگراد بوده که 23.5درجه سانتیگراد و دوره آماري 25.6ذشته  درجه سانتیگراد، سال گ28.6

میانگین حداقل دماي . داشته استدرجه افزایش5.1و نسبت به بلند مدت نیز 3.0نسبت به سال گذشته 

درجه سانتیگراد بوده که 10.1و دوره آماري   11.4درجه سانتیگراد سال گذشته 11.4برابر 98شهریور 

حداکثر مطلق . داشته استدرجه افزیش1.3به سال گذشته تغییري نداشته و نسبت به بلند مدت  نسبت 

3.4برابر با 98، و حداقل مطلق سال 07/06/98درجه سانتیگراد در تاریخ  35.6،برابر با 98دماي شهریور 

. ، رخ داده است28/06/98درجه سانتیگراد در تاریخ

میلیمتر و شهریور دوره 6.4برابر با 97، شهریور میلیمتر0.1برابر با 98شهریور مجموع بارندگی :بارندگی 

و نسبت به دوره آماري 6.3نسبت به سال گذشته 98میلیمتر بوده که بارندگی شهریور 9آماري برابر با

.  است، رخ داده 20/06/98میلیمتر در 0.1برابر با 98حداکثر بارندگی شهریور . داشته استکاهش 8.9

درصد و 67برابر با 97درصد ، شهریور 57برابر با 98میانگین رطوبت نسبی شهریور :رطوبت نسبی هوا

و نسبت به دوره درصد10به سال گذشتهدرصد بوده که نسبت71شهریور دوره آماري برابر با

درصد  ، شهریور 84برابر با 98میانگین حداکثر رطوبت نسبی شهریور . داشته استدرصد کاهش14آماري

98حداکثر مطلق رطوبت نسبی شهریور . درصد بوده است92درصد و شهریور دوره آماري 90برابر با 97

برابر 98میانگین حداقل رطوبت نسبی شهریور .روز از شهریور ماه رخ داده است 3درصد که در 100برابر با 



50رابر با درصد و شهریور دوره آماري ب43بابرابر 97، میانگین حداقل رطوبت نسبی شهریور درصد31با

.، رخ داده است07/06/98درصد در 5برابر با 98حداقل مطلق رطوبت نسبی شهریور . درصد بوده است

میلیمتر روزانه در ماه ، 9.7میلیمتر با میانگین 302برابر با 98مجموع تبخیر شهریور :مجموع تبخیر

5.1با میانگین 158میلیمتر تبخیر روزانه و شهریور دوره آماري 7.9میانگین با244.2برابر با  97شهریور 

نسبت به سال گذشته ونسبت به دوره آماري 1398مجموع تبخیر شهریور .میلیمتر تبخیر روزانه می باشد

. داشته استافزایش

ساعت در 10.3یانگین ساعت با م317.6برابر با 98مجموع ساعت آفتابی شهریور : مجموع ساعت آفتابی

ساعت با 247.6ساعت در روز و شهریور دوره آماري 9.1.ساعت با میانگین282.7برابر با 97روز ، شهریور 

نسبت به سال گذشته  و نسبت به  98مجموع ساعت آفتابی شهریور .ساعت در روز می باشد 8میانگین 

.دوره آماري افزایش داشته است

، شهریور 10/06/98متر بر ثانیه در تاریخ 14برابر با 98ثر سرعت باد شهریور حداک: حداکثر سرعت باد

متر بر ثانیه در سال 17و شهریور دوره آماري برابر با 31/06/97متر بر ثانیه در تاریخ  11برابر با 97سال 

وره آماري نسبت به سال گذشته افزایش و نسبت به د98رخ داده است حداکثر سرعت باد شهریور 1387

.  کاهش داشته است

:تحلیل مراحل فنولوژي محصول گندم رقم حیدري 

در پانزده درصد مرحله رسیدن قرار داشته و این مرحله تا تاریخ 14/04/98محصول گندم حیدري  در تاریخ 

.برداشت گردید27/04/98ادامه داشته است  و محصول مورد مطالعه در تاریخ 24/04/98

اردبیل مرکز تحقیقات هواشناسی کشاورزي





قراخیلز تحقیقات هواشناسی کشاورزيمرک

پرتقال رقم تامسون

:ماهتیرجوي شرایطتحلیل

درجه سانتیگراد و بلند 28.6درجه سانتیگراد ، سال گذشته 27.2برابر با 98میانگین دماي تیر :دماي هوا

اد کاهش درجه سانتیگر1.4درجه سانتیگراد می باشدکه نسبت به دماي تیر سال گذشته 25.9مدت آن 

98میانگین حداکثر دماي تیر . درجه سانتیگراد افزایش داشته است1.3داشته است و نسبت به دوره آماري 

درجه سانتیگراد بوده 30.1درجه سانتیگراد و دوره آماري 34.1درجه سانتیگراد، سال گذشته 31.5برابر با 

درجه 1.4و نسبت به دوره آماري درجه سانتیگراد کاهش داشته است 2.7که نسبت به سال گذشته 

23.1درجه سانتیگراد، سال گذشته 22.8برابر 98میانگین حداقل دماي تیر . سانتیگراد افزایش داشته است

درجه سانتیگراد کاهش داشته است 0.3درجه سانتیگراد بوده که نسبت به سال گذشته 21.6و دوره آماري  

35برابر با 98حداکثر مطلق دماي تیر . د افزایش داشته استدرجه سانتیگرا1.2و نسبت به بلند مدت 

درجه سانتیگراد در تاریخ 17.8برابر با 98و حداقل مطلق تیر سال 4/4/98درجه سانتیگراد در تاریخ  

.  رخ داده است12/4/98

میلیمتر و بارندگی 12.8برابر با 97میلیمتر ، بارندگی تیر 58.6برابر با 98مجموع بارندگی تیر :بارندگی

نسبت به سال گذشته بیش از چهار برابر و 98میلیمتر بوده که بارندگی تیر 35.8تیر دوره آماري برابر با 

میلیمتر در 33.4برابر با 98حداکثر بارندگی روزانه تیر . درصد افزایش داشته است92نسبت به دوره آماري 

.رخ داده است10/4/98

درصد ، میانگین رطوبت نسبی تیر سال قبل 77برابر با 98نگین رطوبت نسبی تیر میا:رطوبت نسبی هوا

3درصد بوده که نسبت  به سال گذشته 77و میانگین رطوبت نسبی تیر دوره آماري برابر با 74برابر با 

تیر میانگین حداکثر رطوبت نسبی . درصد افزایش داشته است و نسبت به دوره آماري تغییري  نداشته است

درصد بوده 93درصد و دوره آماري برابر با 90درصد و میانگین رطوبت نسبی تیر سال قبل 93برابر با 98



. رخ داده است25/4/1398درصد بوده که در روز 100برابر با 98حداکثر مطلق رطوبت نسبی تیر . است

و میانگین 97طوبت نسبی تیر درصد، میانگین حداقل ر61برابر با 98میانگین حداقل رطوبت نسبی تیر 

حداقل مطلق رطوبت نسبی تیر . درصد بوده است61و 57حداقل رطوبت تیر دوره آماري به ترتیب برابر با 

.رخ داده است30/4/98درصد در تاریخ  39برابر با 98

97روزانه، تیر میلیمتر تبخیر 4.9میلیمتر با میانگین 151برابر با 98مجموع تبخیر تیر :مجموع تبخیر

میلیمتر 5میلیمتر با میانگین 154.8میلیمتر تبخیر روزانه و تیر دوره آماري 6.1با میانگین 189.1برابر با 

نسبت به سال گذشته و به دوره آماري کاهش 1398بنابراین مجموع تبخیر تیر . تبخیر روزانه می باشد

.داشته است

ساعت در روز و 6.2ساعت با میانگین 191.6برابر با 98تیر مجموع ساعت آفتابی:مجموع ساعت آفتابی

210.2ساعت در روز و تیر دوره آماري 8.1ساعت با میانگین 250.1برابر با 97مجموع ساعت آفتابی تیر 

نسبت به سال گذشته و نسبت 98مجموع ساعت آفتابی تیر . ساعت در روز می باشد6.8ساعت با میانگین 

.ي کاهش  داشته استبه  دوره آمار

، تیر سال 25/4/98و 19متر بر ثانیه در تاریخ 7برابر با 98حداکثر سرعت باد تیر :حداکثر سرعت باد

متر بر ثانیه در تیر ماه سال هاي 9و تیر دوره آماري برابر با 24/4/97متر بر ثانیه در تاریخ 8برابر با 97

نسبت به سال گذشته و دوره آماري کاهش 98اکثر سرعت باد تیر بنابراین حد. رخ داده است91و 90، 78

.داشته است

:تحلیل شرایط جوي مرداد ماه

درجه 28.4درجه سانتیگراد ، مرداد سال گذشته 27.1برابر با 98میانگین دماي مرداد :دماي هوا

درجه 0.7د سال قبل درجه سانتیگراد می باشد که نسبت به دماي مردا27سانتیگراد و بلند مدت آن 

میانگین . درجه سانتیگراد افزایش داشته است0.1سانتیگراد کاهش داشته است و نسبت به دوره آماري 



درجه سانتیگراد و متوسط 32.3درجه سانتیگراد، مرداد سال گذشته 31.9برابر با  98حداکثر دماي مرداد 

درجه سانتیگراد کاهش 0.4مرداد سال گذشته درجه سانتیگراد بوده که نسبت به 31.6دوره آماري آن 

میانگین حداقل دماي مرداد . درجه سانتیگراد افزایش داشته است0.3داشته است و نسبت به بلند مدت آن 

درجه سانتیگراد 22.3و میانگین دوره آماري آن24.5ته درجه سانتیگراد ، مرداد سال گذش22.2برابر 98

. استدرجه سانتیگراد کاهش داشته0.1و 2.3گذشته و دوره آماري بترتیب بوده که نسبت به مرداد سال 

و حداقل مطلق دماي مرداد 9/5/98درجه سانتیگراد در تاریخ  38.2، برابر با 98حداکثر مطلق دماي مرداد 

.رخ داده است25/5/98درجه سانتیگراد در روز 17.6برابر با 98سال 

میلیمتر و بارندگی 54.9برابر با 97میلیمتر ، مرداد 19.6برابر با 98اد مجموع بارندگی مرد:بارندگی

درصد و 64نسبت به مرداد سال گذشته 98میلیمتر بوده که بارندگی مرداد 33.3مرداد دوره آماري برابر با 

یلیمتر م16برابر با 98حداکثر بارندگی مرداد . درصد کاهش داشته است41نسبت به متوسط  دوره آماري 

.رخ داده است14/5/98در 

درصد و میانگین رطوبت نسبی در سال قبل 74، 98میانگین رطوبت نسبی مرداد :رطوبت نسبی هوا 

درصد و 3درصد بوده که نسبت به مرداد سال گذشته 76درصد بوده است و دوره آماري برابر با 78برابر با 

و سال 98میانگین حداکثر رطوبت نسبی مرداد . اشته استدرصد کاهش د2نسبت به میانگین دوره آماري 

حداکثر مطلق . درصد بوده است94درصد ومیانگین حداکثر رطوبت دوره آماري برابر با 92قبل برابر با 

میانگین حداقل رطوبت . رخ داده است15/5/1398درصد که در تاریخ 100برابر با 98رطوبت نسبی مرداد 

درصد و میانگین 64درصد و میانگین حداقل رطوبت نسبی سال قبل برابر با 57با برابر98نسبی مرداد 

98حداقل مطلق رطوبت نسبی مرداد . درصد بوده است59حداقل رطوبت نسبی مرداد دوره آماري برابر با 

. رخ داده است22/5/98درصد در روز 35برابر با 

میلیمتر تبخیر روزانه در 4.9میلیمتر با میانگین 152.6برابر با 98مجموع تبخیر مرداد :مجموع تبخیر

4.9با میانگین 151.7میلیمتر تبخیر روزانه و مرداد دوره آماري 4.4با میانگین 135.3برابر 97، مرداد ماه



نسبت به مرداد سال گذشته افزایش 1398بنابراین مجموع تبخیر مرداد . میلیمتر تبخیر روزانه می باشد

.و نسبت به میانگین دوره آماري آن تغییري نداشته استداشته است

ساعت در روز 6.2ساعت با میانگین 192.2برابر با 98مجموع ساعت آفتابی مرداد :مجموع ساعت آفتابی

7ساعت با میانگین 215.8ساعت در روز و مرداد دوره آماري 5ساعت با میانگین 142.4برابر با 97، مرداد 

نسبت به سال گذشته  افزایش داشته است 98بنابراین مجموع ساعت آفتابی مرداد . می باشدساعت در روز

.و نسبت به دوره آماري کاهش داشته است

روز رخ داده است ، 4/5/98متر بر ثانیه در تاریخ 7برابر با 98حداکثر سرعت باد مرداد : حداکثر سرعت باد

رخ 93متر بر ثانیه در سال 11روز و مرداد دوره آماري برابر با 12ه در متر بر ثانی7برابر با 97مرداد سال 

.داده است

:تحلیل شرایط جوي شهریور ماه

درجه 25.6درجه سانتیگراد، شهریور سال گذشته 24.3برابر با 98میانگین دماي شهریور :دماي هوا

نسبت به دماي شهریور سال گذشته درجه سانتیگراد می باشد که25سانتیگراد و متوسط بلند مدت آن 

میانگین . درجه سانتیگراد کاهش داشته است0.7درجه سانتیگراد و نسبت به میانگین دوره آماري 1.3

درجه سانتیگراد و 30.2درجه سانتیگراد، شهریور سال گذشته 28.6برابر با 98حداکثر دماي شهریور 

درجه سانتیگراد 1.6وده که نسبت به شهریور سال گذشته درجه سانتیگراد ب29.5میانگین دوره آماري آن 

میانگین حداقل دماي شهریور . درجه سانتیگراد کاهش داشته است0.9و نسبت به میانگین بلند مدت آن 

درجه سانتیگراد و متوسط دوره آماري 21درجه سانتیگراد، شهریور سال گذشته برابر با 19.9برابر 98

درجه سانتیگراد و نسبت به میانگین دوره 1.1وده که نسبت به شهریور سال گذشته درجه سانتیگراد ب20.5

درجه 35.6، برابر با 98حداکثر مطلق دماي شهریور . درجه سانتیگراد کاهش داشته است0.6آماري 

، 24/6/98درجه سانتیگراد در تاریخ 16.4برابر با 98، و حداقل مطلق شهریور 1/6/98سانتیگراد در تاریخ  

. رخ داده است



میلیمتر و شهریور 5.2برابر با 97میلیمتر ، شهریور 60.5برابر با  98مجموع بارندگی شهریور :بارندگی 

برابر 11نسبت به سال گذشته نزدیک به 98میلیمتر بوده که بارندگی شهریور 69.3دوره آماري برابر با 

حداکثر بارندگی شهریور . درصد کاهش نشان میدهد13ري افزایش داشته است و نسبت به متوسط دوره آما

.، رخ داده است30/6/98میلیمتر در 11.9برابر با 98

درصد و 74برابر با 97درصد ، شهریور 77برابر با 98میانگین رطوبت نسبی شهریور : رطوبت نسبی هوا

درصد افزایش داشته است و نسبت 3درصد بوده که نسبت به سال گذشته78شهریور دوره آماري برابر با 

درصد، 95برابر با 98میانگین حداکثر رطوبت نسبی شهریور . درصد کاهش داشته است1به دوره آماري 

حداکثر مطلق رطوبت . درصد بوده است95درصد و میانگین دوره آماري برابر با 92برابر 97شهریور سال 

میانگین حداقل رطوبت . رخ داده است31/6/1398و 22زهاي درصد در رو100برابر با 98نسبی شهریور  

درصد و شهریور 56برابر با 97درصد، میانگین حداقل رطوبت نسبی شهریور 59برابر با 98نسبی شهریور 

درصد در 24برابر با 98حداقل مطلق رطوبت نسبی شهریور . درصد بوده است61دوره آماري برابر با 

.رخ داده است20/6/98

میلیمتر تبخیر روزانه در 3.6میلیمتر با میانگین 113برابر با 98مجموع تبخیر شهریور :مجموع تبخیر

116میلیمتر تبخیر روزانه و شهریور دوره آماري 4.7میلیمتر  با میانگین 146.6برابر با 97ماه ، شهریور 

نسبت به سال 1398این مجموع تبخیر شهریور بنابر. میلیمتر تبخیر روزانه می باشد3.7میلیمتر با میانگین 

.گذشته و میانگین دوره آماري کاهش داشته است

ساعت در روز، 5.5با میانگین 170برابر 98مجموع ساعت آفتابی شهریور : مجموع ساعت آفتابی

ت با ساع170.3ساعت در روز و شهریور دوره آماري 6.4ساعت با میانگین 198.9برابر با 97شهریور 

نسبت به شهریور سال گذشته 98مجموع ساعت آفتابی شهریور . ساعت در روز می باشد5.5میانگین 

.کاهش داشته است و نسبت به میانگین دوره آماري تغییري نداشته است



، 22/6/98و 10متر بر ثانیه در دو تاریخ 7برابر با 98حداکثر سرعت باد شهریور :حداکثر سرعت باد

متر بر ثانیه در 37و شهریور دوره آماري برابر با 10/6/97متر بر ثانیه در روز 8برابر با 97سال شهریور 

نسبت به شهریور سال گذشته و دوره آماري کاهش 98حداکثر سرعت باد شهریور . رخ داده است95سال 

.داشته است

پرتقال رقم تامسونتحلیل مراحل فنولوژي محصول 

ل رقم تامسون که محصول پرتقا.ه قرار گرفته استمورد مطالعمحصول در قراخیلیک98طی تابستان 

، مرحله 1398طی تابستان "کال.ز شده استدوره رویشی آن با پیدایش جوانه زایشی آغا1397اسفند 11از

ه بود، وضعیت رویشی درختان متوسط98ر طی دهه اول تی. رویشی رشد میوه در پرتقال را شاهد بوده ایم

همچنین . به کنه نقره ایی و شته شده بودنددرصد سرشاخه ها طی این دهه آلوده 50درصد درختان و 70و 

گرم در روز برآورد شده 1.6ه گرم و متوسط رشد روزانه یک میو24.2طی این دهه متوسط وزن یک میوه 

ولی  از . ش نشان میدهدگرم در روز افزای0.5که میزان رشد آن نسبت به زمان مشابه سال گذشته . است

،وضعیت 98طی دهه دوم تیر ماه .طرفی به علت دماي باالي هوا ریزش شدید میوه ها را هم شاهد بوده ایم 

درصد 20و درصد درختان40و شته طی این مدت ، میزان آلودگی کنه رویشی در حد متوسط بوده

گرم در روز 3/1روزانه یک میوه هم گرم و متوسط رشد5/37متوسط وزن یک میوه. سرشاخه ها بوده است 

گرم در روز افزایش نشان 6/0گرم در روز بوده 7/0که نسبت به زمان مشابه سال گذشته که . برآورد شد

گرم و 50/4وزن متوسط یک میوه . طی دهه سوم تیر ، وضعیت رویشی در حد متوسط بوده است. میدهد

3/0در روز برآورد شده ،که نسبت زمان مشابه سال گذشته  گرم 3/1میزان متوسط رشد روزانه میوه ها هم 

.وضعیت رویشی درختان در حد متوسط بوده است98در مجموع طی تیر .گرم در روزکاهش داشته است

وضعیت رویشی درختان و میوه ها در حد بد  بوده ، میزان آلودگی کنه نقرایی و شته 98طی دهه اول مرداد

گرم و متوسط رشد1/61متوسط وزن یک میوه . صد سرشاخه ها بوده است در10درصد درختان و 80

گرم در روز کاهش 4/0به میزان  97، که نسبت به دهه اول مرداد سال گرم در روز برآورد شده1روزانه 

گرم و 2/93، متوسط وزن یک میوه اد وضعیت رویشی درختان در حد خوبطی دهه دوم مرد. نشان میدهد



که نسبت به زمان مشابه سال گذشته دو برابر شده . گرم در روز برآوردشده است2/3وزانه متوسط رشد ر

دما ، رطوبت نسبی هوا و ساعات آفتابی مناسب طی این دهه را می توان از عوامل : که عواملی مانند. است

د وضعیت رویشی درختان در ح98طی دهه سوم مرداد .موثر در بوجود آمدن چنین وضعیتی دانست

درصد سرشاخه ها و متوسط وزن 40درصد درختان و 70متوسط بوده ، میزان آلودگی کنه نقره ایی و شته 

گرم در روز برآورد شده است که نسبت به زمان 0.4گرم  و میانگین رشد روزانه یک میوه 2/96یک میوه 

رختان و میوه ها را در در مجموع وضعیت رویشی د.گرم در روز کاهش  نشان میدهد4/0مشابه سال گذشته 

رویشی درختان وضعیت 97طی دهه اول شهریور .را در حد متوسط میتوان ارزیابی کرد97مرداد ماه سال 

70درصد درختان و 90، میزان آلودگی درختان به بالشتک وکنه نقره ایی به میزان و میوه ها در حد بد

گرم در روز 8/0گرم و متوسط رشد روزانه 4/104متوسط وزن یک میوه . درصد سر شاخه ها  بوده است

- رطوبت. گرم در روز  کاهش  نشان میدهد6/2بوده است که نسبت به زمان مشابه سال گذشته به میزان  

آفتابی کم  و همچنین رطوبت پایین خاك ازجمله عواملی بودند که در بوجود نسبی باالي هوا و ساعات

بوده ، میزان وضعیت رویشی درختان در حد بد دهه دوم شهریور طی .آمدن چنین وضعیتی دخیل بوده اند

متوسط وزن یک . درصد سرشاخه ها بوده است70ان و درصد درخت90آلودگی کنه نقره ایی و بالشتک ،

گرم در روز شده است که نسبت به دهه دوم شهریور 5/2گرم و میانگین رشد روزانه یک میوه 7/129میوه 

که در ایحاد چنین وضعیتی میتوان به عواملی . دهدگرم در روز افزایش نشان می9/1سال گذشته به میزان 

طی دهه سوم . و همچنین رطوبت پایین خاك اشاره کردآفتابی کم، ساعاتنسبی باالي هوامانند رطوبت

ه و شتن آلودگی درختان به کنه نقره اییوضعیت رویشی درختان و میوه ها در حد بد ، میزا98شهریور 

گرم و متوسط رشد8/146متوسط وزن یک میوه . درصد سرشاخه ها بوده است70درصد درختان و 90

گرم در روز افزایش 0.2که نسبت به زمان مشابه سال گذشته به میزان . گرم در روز بوده است7/1روزانه 

یین خاك از جمله عواملی و همچنین رطوبت پاآفتابی کم، ساعاتنسبی باالي هواعواملی مانند رطوبت. دارد

ها طی این دهه آمدن چنین وضعیت رویشی بدي در درختان و میوهبوده اند که تاثیر بسزایی در بوجود

در کل طی تابستان . هم سم پاشی مناسب انجام گرفته است98شهریور 28همچنین در تاریخ . داشته اند



رداد و بدترین آن مربوط به ماه شهریور بوده بهترین وضعیت رویشی درختان مربوط به ماه تیر و م1398

قراخیلمرکز تحقیقات هواشناسی کشاورزي.است



آملمرکز تحقیقات هواشناسی کشاورزي

برنج هاشمی

:ماهتیرجوي شرایطتحلیل

درجه سانتیگراد و 28.5، تیر سال گذشته درجه سانتیگراد27برابر با 98یرمیانگین دماي ت:دماي هوا

درجه کاهش 1.5د می باشدکه نسبت به دماي تیر سال گذشته درجه سانتیگرا26.2میانگین بلند مدت آن 

درجه 31.1برابر با 98گین حداکثر دماي تیر میان. افزایش داشته است8/0دوره آماري و نسبت به 

درجه سانتیگراد بوده که نسبت به سال 30.2درجه سانتیگراد و دوره آماري33.8سانتیگراد، سال گذشته

تیر میانگین حداقل دماي . درجه افزایش داشته است9/0ري نسبت به  دوره آمادرجه کاهش و2.7گذشته 

درجه سانتیگراد بوده که نسبت به 22.1و دوره آماري23.3اد سال گذشتهدرجه سانتیگر22.8برابر 98

حداکثر مطلق دماي . شته استدرجه افزایش دا7/0دوره آماري درجه کاهش ونسبت به 5/0سال گذشته 

درجه 18برابر با 1398، و حداقل مطلق سال 4/04/98ه سانتیگراد در تاریخ  درج34.4بابرابر،98تیر 

. ، رخ داده است12/04/98در تاریخسانتیگراد

میلیمتر و تیر دوره آماري برابر 6.8برابر با 97، تیر میلیمتر87برابر با 98گی تیر مجموع بارند:بارندگی

افزایش قابل مالحظه نسبت به سال گذشته و نسبت به دوره آماري 98که بارندگی تیر میلیمتر بوده25.4با

.،رخ داده است10/04/98یلیمتر در م51.4برابر با 98حداکثر بارندگی تیر . اي داشته است

درصد و تیر 76برابر با 1397درصد، تیر 80برابر با 1398میانگین رطوبت نسبی تیر :رطوبت نسبی هوا

. به دوره آماري افزایش داشته استمیلیمتر بوده که نسبت  به سال گذشته  ونسبت78دوره آماري برابر با 

یر  دوره آماري درصد و ت91برابر با 1397درصد  تیر  92برابر با 1398میانگین حداکثر رطوبت نسبی تیر 

-23- 22- 11-10-9درصد در روز 98برابر با 1398حداکثر مطلق رطوبت نسبی تیر . درصد بوده است93

1397، تیر درصد67برابر با 1398نسبی تیر میانگین حداقل رطوبت.،  رخ داده است25-26-27/04/98



برابر 1398حداقل مطلق رطوبت نسبی تیر . درصد بوده است63آماري برابر با درصد و تیر دوره 61برابر با 

. ، رخ داده است29/04/98درصد در 44با 

، میلیمتر روزانه در ماه4.6انگین میلیمتر با می144.1برابر98مجموع تبخیر تیر :مجموع تبخیر

میلیمتر 4.8با میانگین 149.5میلیمتر تبخیر روزانه و تیر دوره آماري 6.5با میانگین 200.1برابر 97تیر

. ه آماري کاهش داشته استدورونسبت به سال گذشته 1398مجموع تبخیر تیر . شدتبخیر روزانه می با

ساعت در روز ، 6ساعت با میانگین 185.1برابر با 98مجموع ساعت آفتابی تیر :مجموع ساعت آفتابی

6.4یانگین ساعت با م197.2ساعت در روز و تیر دوره آماري7.7ساعت با میانگین 237.8برابر با 97تیر 

ت به  دوره آماري کاهش نسبت به سال گذشته و نسب98مجموع ساعت آفتابی تیر .ساعت در روز می باشد

.  داشته است

، تیر سال 16/04/98- 29ر بر ثانیه در تاریخ مت7برابر با 98حداکثر سرعت باد تیر :حداکثر سرعت باد

4/04/90متر بر ثانیه در تاریخ 15و تیر دوره آماري برابر با 30/04/97متر بر ثانیه در تاریخ 7برابر با 97

ت به دوره آماري کاهش نسبت به تیر سال گذشته نرمال و نسب98حداکثر سرعت باد تیر .رخ داده است

. داشته است

:تحلیل شرایط جوي مرداد ماه

درجه 28.4درجه سانتیگراد ، مرداد سال گذشته 27.1برابر با 98میانگین دماي مرداد:دماي هوا

درجه سانتیگراد می باشدکه نسبت به دماي مرداد سال گذشته 27.5سانتیگراد و میانگین بلند مدت آن 

برابر با 98میانگین حداکثر دماي مرداد .کاهش داشته است4/0به دوره آماري درجه کاهش و نسبت 1.3

درجه سانتیگراد بوده که 32.3سانتیگراد و دوره آماريدرجه32.7درجه سانتیگراد، سال گذشته31.9

میانگین حداقل . درجه افزایش داشته  است4/0دوره آماري درجه ونسبت به8/0ته نسبت به سال گذش

درجه سانتیگراد بوده که 22.6و دوره آماري  24.1درجه سانتیگراد سال گذشته  22.2برابر98مرداد دماي 



دماي حداکثر مطلق . درجه کاهش داشته است4/0آماري درجه ونسبت به  دوره1.9نسبت به سال گذشته 

درجه 17.8برابر با 1398و حداقل مطلق سال 9/05/98درجه سانتیگراد در تاریخ  37.6بابرابر،98مرداد 

.،  رخ داده است25/05/98در تاریخسانتیگراد 

میلیمتر و بارندگی مرداد 27برابر با 97، مرداد میلیمتر34.1بر با برا98مجموع بارندگی مرداد :بارندگی

ته و نسبت به دوره آماري افزایش نسبت به سال گذش98میلیمتر بوده که مرداد 19.5ري برابر بادوره آما

.، رخ داده است14/05/98لیمتر در می19.8برابر با 98حداکثر بارندگی مرداد . داشته است

و درصد 76برابر با 1397، مرداد درصد76برابر با 1398سبی مرداد میانگین رطوبت ن:رطوبت نسبی هوا 

به دوره آماري افزایش میلیمتر بوده که نسبت  به سال گذشته نرمال ونسبت75مرداد دوره آماري برابر با 

درصد 94برابر با 1397، مرداد  درصد93برابر با 1398بی مرداد میانگین حداکثر رطوبت نس. داشته است

د در درص98برابر با 1398ت نسبی مرداد حداکثر مطلق رطوب. درصد بوده است93اد  دوره آماري و مرد

1397، مرداد درصد58برابر با  1398ی مرداد میانگین حداقل رطوبت نسب.، رخ داده است15/05/98روز 

1398حداقل مطلق رطوبت نسبی مرداد . درصد بوده است57بر با درصد و مرداد دوره آماري برا59برابر با 

. ، رخ داده است22/05/98درصد در 38برابر با 

میلیمتر روزانه در ماه ، 5.1میلیمتر با میانگین 158.7برابر با 98مجموع تبخیر مرداد : مجموع تبخیر

5.2با میانگین 162میلیمتر تبخیر روزانه و مرداد دوره آماري 5.1با میانگین 156.9برابر با 97مرداد

بت به نسبت به سال گذشته تقریبا نرمال ونس1398د مجموع تبخیر مردا.میلیمتر تبخیر روزانه می باشد

. دوره آماري کاهش داشته است

، ساعت در روز5.7ساعت با میانگین 177.5برابر 98مجموع ساعت آفتابی مرداد : مجموع ساعت آفتابی

7.1گین میانساعت با 221.4ساعت در روز و مرداد دوره آماري4.2ساعت با میانگین 131برابر با 97مرداد 

.  ت به دوره آماري کاهش داشته استنسبت به سال گذشته افزایش و نسب98مرداد . ساعت در روز می باشد



، مرداد سال 12/05/98انیه در تاریخ متر بر ث10برابر با 98حداکثر سرعت باد مرداد :حداکثر سرعت باد

متر بر ثانیه در تاریخ 12آماري برابر با و مرداد دوره28/05/97متر بر ثانیه در تاریخ 10برابر با 97

ت به دوره نسبت به مرداد سال گذشته نرمال و نسب98حداکثر سرعت باد مرداد .رخ داده است26/05/94

. آماري کاهش داشته است

:تحلیل شرایط جوي شهریور ماه

درجه سانتیگراد و 26ه درجه سانتیگراد ، سال گذشت24.5برابر با 98میانگین دماي شهریور:دماي هوا

درجه و 1.5درجه سانتیگراد می باشدکه نسبت به دماي شهریور سال گذشته 25.5میانگین بلند مدت آن 

درجه 29.1برابر با  98میانگین حداکثر دماي شهریور .درجه کاهش داشته است1نسبت به دوره آماري 

درجه سانتیگراد بوده که نسبت به سال 29.9اري درجه سانتیگراد و دوره آم30.5سانتیگراد، سال گذشته  

98شهریور میانگین حداقل دماي . درجه کاهش داشته  است8/0ماري درجه ونسبت به  دوره آ1.4گذشته 

درجه سانتیگراد بوده که نسبت به سال 21.2و دوره آماري21.4سانتیگراد سال گذشته درجه20برابر

،98حداکثر مطلق دماي شهریور . درجه کاهش داشته است1.2آماري هنسبت به  دوردرجه و1.4گذشته 

در درجه سانتیگراد16.6برابر با 1398و حداقل مطلق سال 3/06/98ه سانتیگراد در تاریخ  درج36برابربا

. ، رخ داده است24/06/98تاریخ

میلیمتر و دوره 4.5برابر با 97میلیمتر ، ب شهریور 58.1برابر با 98مجموع بارندگی شهریور : بارندگی 

ته و نسبت به دوره آماري نسبت به سال گذش98میلیمتر بوده که بارندگی شهریور 52.8آماري برابر با

. ، رخ داده است30/06/98لیمتر در می20.2برابر با 98حداکثر بارندگی شهریور . افزایش داشته است

77برابر با 1397درصد ، شهریور 79برابر با 1398ر میانگین رطوبت نسبی شهریو:رطوبت نسبی هوا

میلیمتر بوده که نسبت  به سال گذشته ونسبت به دوره آماري78درصد و شهریور دوره آماري برابر با 

برابر 1397درصد  ، شهریور  95برابر با 1398میانگین حداکثر رطوبت نسبی شهریور . افزایش داشته است

برابر 1398حداکثر مطلق رطوبت نسبی شهریور . درصد بوده است93ر  دوره آماري ودرصد و شهری94با 



1398ت نسبی شهریور میانگین حداقل رطوب.، رخ داده است10/06/98-26- 3010زدرصد در رو98با 

. استدرصد بوده62درصد و شهریور دوره آماري برابر با 59برابر با 1397، شهریور درصد63برابر با  

. ، رخ داده است8/06/98درصد در 48برابر با 1398اقل مطلق رطوبت نسبی شهریور حد

میلیمتر روزانه در ماه ، 3.7میلیمتر با میانگین 113.4برابر با 98مجموع تبخیر شهریور :مجموع تبخیر

میلیمتر 4میانگینبا 123.1میلیمتر تبخیر روزانه و شهریور دوره 4.7با میانگین 146.2برابر با 97شهریور

بت به دوره آماري نسبت به سال گذشته تقریبا ونس1398مجموع تبخیر شهریور .تبخیر روزانه می باشد

. کاهش داشته است

ساعت در 5.3ساعت با میانگین 163.9برابر با 98مجموع ساعت آفتابی شهریور :مجموع ساعت آفتابی

ساعت با 166.5ساعت در روز و شهریور دوره آماري5.5انگین ساعت با می171.4برابر با 97روز ، شهریور 

ت به  نسبت به سال گذشته و نسب98مجموع ساعت آفتابی شهریور . ساعت در روز می باشد5.4یانگین م

. دوره آماري کاهش داشته است

، شهریور 31/06/98متر بر ثانیه در تاریخ 9برابر با 98حداکثر سرعت باد شهریور :حداکثر سرعت باد

متر بر ثانیه در تاریخ 26و شهریور دوره آماري برابر با 10/06/97متر بر ثانیه در تاریخ 12برابر با 97سال 

ت به دوره نسبت به شهریور سال گذشته و نسب98حداکثر سرعت باد شهریور .رخ داده است12/06/95

.آماري کاهش داشته است

تحلیل مراحل فنولوژي برنج هاشمی

1/4/98برابر با 22/6/2019آغاز و تا تاریخ 28/3/97برابر با 18/6/2019رنج مرحله ساقه دهی را از تاریخ ب

15بوته در هر کرت با میانگین 19سانتیمتر و با میانگین 130به صددرصد مرحله رسیده است ارتفاع بوته 

خیشـروع و تـا تـار   26/06/2019خیاز تـار یخوشـه و گـل دهـ   نیهمچنـ . ساقه در هـر بوتـه  مـی باشـد     

باشـد و  یمـ متریسـانت 142است ارتفـاع بوتـه   دهیدرصد مرحله رس100به 11/4/98برابر با 2/07/2019



شیري شدن .درصد رخ داده است 25درصد و بالست برگ 5مطلوب است کرم ساقه خوار یشیروتیوضع

به صد درصد رسیده است 19/4/98برابر با 10/7/2019اغاز گشته و تا تاریخ 15/4/98برابر با 6/7/2019از 

18/7/2019اغاز گشـته و تـا تـاریخ    23/4/98برابر با 14/7/2019همچنین مرحله خمیري شدن در تاریخ 

مرحلـه آخرین. سانتیمتر رسیده است162بوته به به صد درصد مرحله رسیده است ارتفاع27/4/98برابر با 

بــابرابــر28/7/2019تــاریخدروشــروع31/4/1398بــابرابــر22/7/2019تــاریخازبرداشــتورســیدن

وعـدد 15بوتـه  هـر ساقهمیانگین.باشدمیسانتیمتر168بوتهارتفاع. استگردیدهبرداشت6/4/1398

کیلوگرم4716.استبودهساقه270کرتهردرتراکمجمعاًکهبودهعدد18کرتدربوتهتعدادمیانگین

.بوده استدانهعملکردهکتاردر

ي آمل       مرکز تحقیقات هواشناسی کشاورز





نیشابورمرکز تحقیقات هواشناسی کشاورزي

704ذرت  واریته سینگل کراس 

:ماهتیرجوي شرایطتحلیل

درجه سانتیگراد و بلند 22.1درجه سانتیگراد، سال گذشته27.8برابر 98میانگین دماي تیر:دماي هوا

1.7و نسبت به دوره آماري 5.7ی باشدکه نسبت به دماي تیر سال گذشتهدرجه سانتیگراد م26.1مدت آن 

درجه 35.1درجه سانتیگراد، سال گذشته36.7برابر با  98میانگین حداکثر دماي تیر . افزایش داشته است

و نسبت به بلند مدت 5.6درجه سانتیگراد بوده که نسبت به سال گذشته 35.1سانتیگراد و دوره آماري 

و دوره 12.3درجه سانتیگراد سال گذشته19.1برابر 98میانگین حداقل دماي تیر . داشته استافزایش 

1.8درجه افزایش و نسبت به بلند مدت 6.8درجه سانتیگراد بوده که نسبت به سال گذشت 17.3آماري  

و حداقل 23/4/98درجه سانتیگراد در تاریخ 40.1،برابر با 98حداکثر مطلق دماي تیر . استافزایش داشته

.، رخ داده است3/4/98درجه سانتیگراد در تاریخ 13.8برابر با 98مطلق سال 

برابر با صفر میلیمتر و بارندگی تیر 97برابر با صفر  میلیمتر ، بارندگی تیر 98مجموع بارندگی تیر : بارندگی

ته بدون تغییر  و نسبت به نسبت به سال گذش98دوره آماري برابر با یک  میلیمتر بوده که بارندگی تیر 

. کاهش داشته استمیلیمتر 1.0دوره آماري نیز 

برابر با  97، میانگین رطوبت نسبی تیر درصد22برابر با 98میانگین رطوبت نسبی تیر : رطوبت نسبی هوا

3میلیمتر بوده که نسبت  به سال گذشته 21درصد و میانگین رطوبت نسبی تیر دوره آماري برابر با 25

میانگین حداکثر رطوبت نسبی تیر . استدرصدافزایش داشته 1درصدکاهش داشته ونسبت به دوره آماري 

حداکثر مطلق . درصد بوده است36، و میانگین حداکثر رطوبت نسبی تیر دوره آماري درصد43برابر با 98

داقل رطوبت نسبی تیر میانگین ح. رخ داده است12/4/98درصد در تاریخ 62برابر با 98رطوبت نسبی تیر 

درصد و میانگین حداقل رطوبت تیر 14برابر  با 97، میانگین حداقل رطوبت نسبی تیر درصد14برابر با 98



، 29/4/98درصد در 8برابر با 98حداقل مطلق رطوبت نسبی تیر . درصد بوده است11دوره آماري برابر با 

. ه استرخ داد

میلیمتر روزانه در ماه ، تیر 15.6میلیمتر با میانگین 484.1برابر با 98مجموع تبخیر تیر : مجموع تبخیر

میلیمتر 16.9با میانگین 524.1میلیمتر تبخیر روزانه و تیر دوره آماري 9.4با میانگین 290.9برابر با 97

نسبت به سال گذشته افزایش ونسبت به دوره آماري 1398مجموع تبخیر تیر . تبخیر روزانه می باشد

.اهش داشته استک

ساعت در روز ، 12.3ساعت با میانگین 383.5برابر با  98مجموع ساعت آفتابی تیر : مجموع ساعت آفتابی

12.0ساعت با میانگین 373.4ساعت در روز و تیر دوره آماري 11.4ساعت با میانگین 354.2برابر با 97تیر 

به سال گذشته و نسبت به  دوره آماري افزایش  نسبت 98مجموع ساعت آفتابی تیر .ساعت در روز می باشد 

.  داشته است

برابر 97، تیر سال 14/4/98متر بر ثانیه در تاریخ12برابر با 98حداکثر سرعت باد تیر: حداکثر سرعت باد

نسبت به سال گذشته و نسبت به دوره 98حداکثر سرعت باد تیر 29/4/97متر بر ثانیه در تاریخ  16با 

. داشته استآماري کاهش

:تحلیل شرایط جوي مرداد ماه

درجه سانتیگراد و بلند 33.8درجه سانتیگراد ، سال گذشته26.2برابر 98میانگین دماي مرداد :دماي هوا

کاهش و نسبت به دوره 7.4درجه سانتیگراد می باشدکه نسبت به دماي مرداد سال گذشته 25.1مدت آن 

درجه سانتیگراد، 35بر بابرا98میانگین حداکثر دماي مرداد.داشته استدرجه سانتیگراد افزایش1.1آماري 

0.1درجه سانتیگراد بوده که نسبت به سال گذشته 34.6درجه سانتیگراد و دوره آماري 35.1سال گذشته

درجه 17.3برابر 98میانگین حداقل دماي مرداد . استدرجه افزایش داشته 0.4کاهش و نسبت به بلند مدت 

کاهش  و 1.3درجه سانتیگراد بوده که نسبت به سال گذشته 15.5و دوره آماري  16گراد سال گذشته سانتی



درجه سانتیگراد 40.8،برابر 98حداکثر مطلق دماي مرداد .داشته استدرجه افزایش1.8نسبت به بلند مدت 

. ، رخ داده است26/5/98درجه سانتیگراد در تاریخ9.8برابر با 98و حداقل مطلق سال 14/5/98در تاریخ

برابر با صفر میلیمتر و در دوره آماري 97برابر با صفر میلیمتر ، مرداد 98مجموع بارندگی مرداد :بارندگی

نسبت به سال گذشته بدون تغییر و نسبت به 98میلیمتر بوده که بارندگی مرداد 0.3مرداد ماه  برابر با 

. داشته استدوره آماري کاهش

درصد و مرداد 24برابر با 97درصد ، مرداد 20برابر با 98میانگین رطوبت نسبی مرداد :هوارطوبت نسبی 

افزایش درصد1بوده که نسبت  به سال گذشته کاهش و نسبت به دوره آماري 19دوره آماري برابر با 

درصد و 43با برابر 97، مرداد  درصد46برابر با 98میانگین حداکثر رطوبت نسبی مرداد . داشته است

درصد در تاریخ 84برابر با 98حداکثر مطلق رطوبت نسبی مرداد . درصد بوده است37مرداد دوره آماري 

16برابر بل 97درصد ، مرداد 14برابر  با 98میانگین حداقل رطوبت نسبی مرداد . رخ داده است10/5/98

6برابر با 98ل مطلق رطوبت نسبی مردادحداق. تدرصد بوده اس12درصد و مرداد دوره آماري برابر با 

.، رخ داده است1/5/98درصد در

میلیمتر روزانه در ماه ، 13.7میلیمتر با میانگین 423.9برابر با 98مجموع تبخیر مرداد : مجموع تبخیر

13.8با میانگین 429.2میلیمتر تبخیر روزانه و مرداد دوره آماري 14.5با میانگین  449.2برابر با97مرداد 

نسبت به سال گذشته ونسبت به دوره آماري 1398مجموع تبخیر مرداد .میلیمتر تبخیر روزانه می باشد

.کاهش داشته است

ساعت در روز 12.1ساعت با میانگین 357.8برابر با 98مجموع ساعت آفتابی مرداد : مجموع ساعت آفتابی

ساعت با میانگین 381.4وز و مرداد دوره آماري ساعت در ر12ساعت با میانگین 376.3برابر با97، مرداد

نسبت به سال گذشته و نسبت به  دوره 98مجموع ساعت آفتابی مرداد .ساعت در روز می باشد 12.4

.استآماري کاهش داشته 



97، مرداد سال 22/5/98متر بر ثانیه در تاریخ 14برابر با 98حداکثر سرعت باد مرداد:حداکثر سرعت باد

نسبت به سال گذشته و نسبت به 98حداکثر سرعت باد مرداد 15/5/97متر بر ثانیه در تاریخ  19با برابر 

. داشته استدوره آماري کاهش 

:تحلیل شرایط جوي شهریور ماه

درجه 27.9، شهریور سال گذشته درجه سانتیگراد21.8برابر با 98دماي شهریور میانگین :دماي هوا

درجه 6.1درجه سانتیگراد می باشدکه نسبت به دماي شهریور سال گذشته21.9ن سانتیگراد و بلند مدت آ

برابر با  98میانگین حداکثر دماي شهریور .درجه سانتیگراد کاهش داشته است 0.1و نسبت به دوره آماري

درجه سانتیگراد بوده که29.4درجه سانتیگراد و دوره آماري 36.5درجه سانتیگراد، سال گذشته  36.7

میانگین حداقل . داشته استدرجه افزایش 7.3افزایش و نسبت به بلند مدت نیز 0.2نسبت به سال گذشته 

درجه سانتیگراد بوده 11.7و دوره آماري  19.7درجه سانتیگراد سال گذشته  12.4برابر 98دماي شهریور 

حداکثر . داشته استافزایش درجه 0.7و نسبت به بلند مدتدرجه کاهش 7.3که نسبت به سال گذشته 

برابر با 98، و حداقل مطلق سال 31/6/98درجه سانتیگراد در تاریخ  36.7،برابر با 98مطلق دماي شهریور 

. ، رخ داده است23/6/98درجه سانتیگراد در تاریخ 7.6

ریور دوره میلیمتر و شه3.3برابر با97برابر با صفرمیلیمتر ، شهریور 98مجموع بارندگی شهریور :بارندگی

. استمیلیمتر بوده 0.9آماري برابر با

درصد و 18برابر با 97درصد ، شهریور 29برابر با 98میانگین رطوبت نسبی شهریور :رطوبت نسبی هوا

داشته درصد بوده که نسبت  به سال گذشته ونسبت به دوره آماري افزایش 25شهریور دوره آماري برابر با 

درصد و شهریور 32برابر با  97، شهریور درصد50برابر با 98سبی شهریور طوبت نمیانگین حداکثر ر. است

صد در تاریخ در64برابر با 98حداکثر مطلق رطوبت نسبی شهریور . درصد بوده است38دوره آماري 

، میانگین حداقل رطوبت درصد17برابر با 98میانگین حداقل رطوبت نسبی شهریور .رخ داده است9/6/98



حداقل مطلق . درصد بوده است16ماري برابر با درصد و شهریور دوره آ12برابر با 97نسبی شهریور 

.، رخ داده است31/6/98درصد در 10برابر با 98رطوبت نسبی شهریور 

میلیمتر روزانه در ماه ، 8.7میلیمتر با میانگین 270.8برابر با 98مجموع تبخیر شهریور :مجموع تبخیر

با میانگین 316.9میلیمتر تبخیر روزانه و شهریور دوره آماري 14.5با میانگین 449.3برابر با 97ر شهریو

نسبت به سال گذشته و دوره آماري  139مجموع تبخیر شهریور .میلیمتر تبخیر روزانه می باشد 10.2

.  داشته استافزایش 

ساعت در 13.7ساعت با میانگین 394.8با برابر 97مجموع ساعت آفتابی شهریور : مجموع ساعت آفتابی

ساعت با 326.5ساعت در روز و شهریور دوره آماري 11.2ساعت با میانگین 349.5برابر با96روز ، شهریور 

نسبت به سال گذشته و نسبت به  97مجموع ساعت آفتابی شهریور .ساعت در روز می باشد 10.5میانگین 

.دوره آماري افزایش  داشته است

، شهریور 18/6/98متر بر ثانیه در تاریخ 15برابر با  98حداکثر سرعت باد شهریور :داکثر سرعت بادح

نسبت به سال گذشته و 98حداکثر سرعت باد شهریور 19/6/97متر بر ثانیه در تاریخ  19برابر با 97سال 

. داشته استنسبت به دوره آماري کاهش

704ریته سینگل کراس تحلیل مراحل فنولوژي محصول ذرت  وا

آبیاري به . مراحل کشت و کوددهی و نوار آبیاري همزمان انجام شد.کشت گردید مزرعه 30/4/98در تاریخ 

ک و در اوایل مردادماه مزرعه  شروع به جوانه زنی نمود در اواسط مرداد مزرعه مرحله ی. روش تیپ انجام شد

و چهار برگی شد از اواخر ماه مزرعه وارد مرحله برگدهی و وارد مرحله سه دو برگی را نیز پشت سر گذاشت

لی کم علف هرز در سانتیمتر گردید در این زمان مقادر خی82شد و در اواخر ماه ارتفاع متوسط حدود 

و سپس مرحله ظهور تارهاي در نیمه دوم شهریور مزرعه وارد مرحله بالل دهی شد . مزرعه رشد داشت

. زرعه وارد مرحله شیري شدن وسپس مزرعه وارد مرحله مومی شدن شده استدر اواخر شهریور مابریشمی



محصول دوم زعفران تربت حیدریه می . سانتی متر بودند252ارتفاع متوسط بوته ها در اواخر شهریور حدود 

.باشد که در اوایل ماه تیر به خواب زمستانی رفت و تا اواخر شهریوراتفاق خاصی پیش نیامد

ي نیشابورمرکز تحقیقات هواشناسی کشاورز



گلمکانرکز تحقیقات هواشناسی کشاورزيم

بدون محصول

:ماهتیرجوي شرایطتحلیل

درجه سانتیگراد و بلند 27.5درجه سانتیگراد، سال گذشته 27.5برابر با 98میانگین دماي تیر :دماي هوا

وره درجه سانتیگراد می باشدکه نسبت به دماي تیر سال گذشته بدون تغییر و نسبت به د25.2مدت آن 

درجه سانتیگراد، سال 35.8برابر با 98میانگین حداکثر دماي تیر . درجه افزایش داشته است2.3آماري 

درجه 0.2درجه سانتیگراد بوده که نسبت به سال گذشته 33درجه سانتیگراد و دوره آماري 36گذشته 

19.3برابر 98ماي تیر میانگین حداقل د. درجه افزایش داشته است2.8کاهش و نسبت به دوره آماري 

0.2درجه سانتیگراد بوده که نسبت به سال گذشته 17.3و دوره آماري 19.1درجه سانتیگراد، سال گذشته 

،برابر با 98حداکثر مطلق دماي تیر . درجه افزایش داشته است2درجه افزایش و نسبت به دوره آماري 

درجه سانتیگراد در تاریخ 15برابر با 98ق سال و حداقل مطل23/4/98درجه سانتیگراد در تاریخ 40.6

.رخ داده است4/4/98

بارندگی صفر بوده اما بارندگی درتیرماه 97میلیمتر و در تیرماه 4.2جمع بارش 98در تیرماه :بارندگی

. ستمیلیمتر بوده ا1.2دوره آماري برابر با 

برابر 97درصد ، میانگین رطوبت نسبی تیر 35برابر با 98میانگین رطوبت نسبی تیر :رطوبت نسبی هوا

درصد بوده که نسبت به سال گذشته و 33درصد و میانگین رطوبت نسبی تیر دوره آماري برابر با 26با 

درصد ، میانگین حداکثر 54برابر با 98میانگین حداکثر رطوبت نسبی تیر . استدوره آماري افزایش داشته 

. درصد بوده است48رصد و میانگین حداکثر رطوبت نسبی تیر دوره آماري د41برابر 97رطوبت نسبی تیر 

میانگین حداقل .رخ داده است 8/4/98درصد که در تاریخ 94برابر 98حداکثر مطلق رطوبت نسبی تیر 

درصد و میانگین 11برابر با 97درصد ، میانگین حداقل رطوبت نسبی تیر 16برابر 98رطوبت نسبی تیر 



9برابر با 98حداقل مطلق رطوبت نسبی تیر . درصد بوده است18وبت تیر دوره آماري برابر با حداقل رط

.  ه استدرصد بوده که به تناوب رخ داد

487.4میلیمتر و درسال گذشته 401.6مجموع تبخیر از تشت تبخیر در تیرماه امسال :مجموع تبخیر

کمتر از سال گذشته و بیشتر از 98تبخیر در سال . ستمیلیمتر بوده ا366.3میلیمتر که در دوره آماري 

.دوره آماري بوده است

ساعت در روز ، 12.1ساعت با میانگین 375برابر با 98مجموع ساعت آفتابی تیر : مجموع ساعت آفتابی

ساعت با میانگین 359.8ساعت در روز و تیر دوره آماري 12.4ساعت با میانگین 384.3برابر با 97تیر 

نسبت به سال گذشته  و دوره آماري افزایش  98مجموع ساعت آفتابی تیر .می باشدساعت در روز 11.6

.داشته است

97تیرماه ، در سال 30متر بر ثانیه در تاریخ 10برابر با 98حداکثر سرعت باد تیر :حداکثر سرعت باد

متر بر 18است ودر تیر دوره آماري برابر با متر بر ثانیه که به تناوب رخ داده 9حداکثر سرعت باد برابر با 

نسبت به سال گذشته افزایش و نسبت به دوره آماري کاهش 98حداکثر سرعت باد تیر . ثانیه رخ داده است

.  داشته است

:تحلیل شرایط جوي مرداد ماه

ه سانتیگراد و درج26.2، سال گذشته درجه سانتیگراد25.8برابر با 98میانگین دماي مرداد : دماي هوا

درجه کاهش و 0.4درجه سانتیگراد می باشدکه نسبت به دماي مرداد سال گذشته24.6بلند مدت آن 

برابر با 98میانگین حداکثر دماي مرداد . درجه سانتیگراد افزایش داشته است1.2نسبت به دوره آماري 

درجه سانتیگراد بوده که 32.9ي درجه سانتیگراد و دوره آمار34.4درجه سانتیگراد، سال گذشته 34.1

. درجه سانتیگراد افزایش داشته است1.2درجه کاهش و نسبت به بلند مدت 0.3نسبت به سال گذشته 

درجه 16.2و دوره آماري 18درجه سانتیگراد سال گذشته 17.6برابر 98میانگین حداقل دماي مرداد 



درجه افزایش داشته 1.4ش و نسبت به بلند مدت درجه کاه0.4سانتیگراد بوده که نسبت به سال گذشته 

و حداقل مطلق سال 14/5/98درجه سانتیگراد در تاریخ 38.8،برابر با 98حداکثر مطلق دماي مرداد . است 

.  رخ داده است28/5/98و 26درجه سانتیگراد در تاریخ10.8برابر با 98

میلیمتر 0.6فر میلیمتر و مرداد دوره آماري برابر با برابر ص97و مرداد 98مجموع بارندگی مرداد : بارندگی

. بت به دوره آماري کاهش داشته استنسبت به سال گذشته بدون تغییر و نس98بوده که بارندگی مرداد 

درصد و مرداد 30برابر 97، مرداد درصد35برابر 98میانگین رطوبت نسبی مرداد :رطوبت نسبی هوا

میانگین . استگذشته و دوره آماري افزایش داشتهد بوده که نسبت  به سال درص32دوره آماري برابر 

درصد 46درصد و مرداد دوره آماري 45برابر با 97درصد، مرداد 53برابر 98حداکثر رطوبت نسبی مرداد 

رخ داده است 7/5/98درصد بوده که در تاریخ 75برابر 98حداکثر مطلق رطوبت نسبی مرداد . بوده است 

آماري برابر درصد و مرداد دوره 16برابر 97، مرداد درصد18برابر 98میانگین حداقل رطوبت نسبی مرداد .

.رخ داده است20/5/98و 1درصد در7برابر 98حداقل مطلق رطوبت نسبی مرداد . درصد بوده است16با 

97میلیمتر در روز، مرداد 13.1میلیمتربا میانگین407.4برابر با 98مجموع تبخیر مرداد : مجموع تبخیر

میلیمتر 11.4میلیمتر با میانگین 354میلیمتر در روزو مرداد دوره آماري 14.9با میانگین 461.3برابر با 

میلیمتر که در تاریخ هاي 17.3به مقدار 98بیشترین مقدار تبخیر روزانه در مرداد . در روز بوده است

نسبت به سال گذشته کاهش ونسبت به دوره آماري افزایش 98مرداد جمع تبخیر . رخ داده است14/5/98

.داشته است

ساعت در 11.9ساعت با میانگین 370.7برابر با 98مجموع ساعت آفتابی مرداد : مجموع ساعت آفتابی

ساعت با 363.2ساعت در روز و مرداد دوره آماري 11.8ساعت با میانگین 366برابر با 97، مرداد روز

نسبت به سال گذشته و دوره آماري 98مجموع ساعت آفتابی مرداد .ساعت در روز می باشد 11.7گین میان

. افزایش داشته است



. رخ داده است16/5/98متر بر ثانیه در تاریخ 10برابر با 98حداکثر سرعت باد مرداد :حداکثر سرعت باد

متر 16و مرداد دوره آماري برابر 29/5/97تاریخ متر بر ثانیه در11برابر 97حداکثر سرعت باد مرداد سال 

. نسبت به سال گذشته و دوره آماري کاهش داشته است98بر ثانیه رخ داده است حداکثر سرعت باد مرداد 

:تحلیل شرایط جوي شهریورماه

جه در20.6، شهریور سال گذشته درجه سانتیگراد20.8برابر با 98میانگین دماي شهریور :دماي هوا

درجه 0.2درجه سانتیگراد می باشدکه نسبت به دماي شهریور سال گذشته 20.7سانتیگراد و بلند مدت آن 

برابر با 98میانگین حداکثر دماي شهریور . درجه سانتیگراد افزایش داشته است0.1و نسبت به دوره آماري 

درجه سانتیگراد بوده که 29.6درجه سانتیگراد و دوره آماري 29.7درجه سانتیگراد، سال گذشته 29.3

میانگین حداقل . درجه کاهش داشته است0.3درجه و نسبت به بلند مدت نیز 0.4نسبت به سال گذشته 

درجه سانتیگراد بوده که نسبت 11.9و دوره آماري 11.6درجه، سال گذشته 12.3برابر 98دماي شهریور 

حداکثر مطلق . رجه سانتیگراد افزایش داشته استد0.4درجه و نسبت به بلند مدت 0.7به سال گذشته 

5.8برابر با 98و حداقل مطلق سال 30/6/98درجه سانتیگراد در تاریخ 36.6،برابر با 98دماي شهریور 

. رخ داده است20/6/98درجه سانتیگراد در تاریخ 

میلیمتر و شهریور 0.3ر با براب97میلیمتر ، شهریور 0.0برابر با 98مجموع بارندگی شهریور :بارندگی 

نسبت به سال گذشته و دوره آماري افزایش 98میلیمتر بوده که بارندگی شهریور 1.2دوره آماري برابر با 

. تداشته اس

درصد و 34برابر با 97، شهریور درصد41برابر با 98میانگین رطوبت نسبی شهریور :رطوبت نسبی هوا

. داشته استد بوده که نسبت به سال گذشته و دوره آماري افزایشدرص36شهریور دوره آماري برابر 

درصد و شهریور دوره 53برابر با 97درصد ، شهریور 60برابر با 98میانگین حداکثر رطوبت نسبی شهریور 

14/6/98درصدبوده که در80برابر با 98حداکثر مطلق رطوبت نسبی شهریور . درصد بوده است54آماري 

درصد ، میانگین حداقل رطوبت نسبی 22برابر 98میانگین حداقل رطوبت نسبی شهریور .رخ داده است



حداقل مطلق رطوبت نسبی . درصد بوده است19درصد و شهریور دوره آماري برابر با 16برابر با 97شهریور 

. رخ داده است4/6/98درصد در تاریخ 10برابر با 98شهریور 

میلیمتر در روز، شهریور 9.3میلیمتربا میانگین 289.3برابر با 98شهریور مجموع تبخیر : مجموع تبخیر

8.9میلیمتر با میانگین 278.9میلیمتر در روز و شهریور دوره آماري 10با میانگین 311.1برابر با 97

رخ 1/6/98میلیمتر در 13.2به مقدار 98بیشترین مقدار تبخیر روزانه  در مرداد . میلیمتر در روز بوده است

.نسبت به سال گذشته کاهش و نسبت به دوره آماري افزایش داشته است98جمع تبخیر مرداد . داده است

ساعت در 10.9ساعت با میانگین 336.6برابر با 98مجموع ساعت آفتابی شهریور : مجموع ساعت آفتابی

با 327.2و شهریور دوره آماري ساعت در روز 10.8ساعت با میانگین 335.9برابر با 97روز ، شهریور 

نسبت به سال گذشته و دوره 98مجموع ساعت آفتابی شهریور . می باشدساعت در روز10.5میانگین 

. آماري افزایش داشته است

اتفاق 31/6/98متر بر ثانیه که در تاریخ 11برابر با 98حداکثر سرعت باد شهریور :حداکثر سرعت باد

و شهریور دوره 18/6/97متر بر ثانیه در تاریخ 9برابر با 97ت باد شهریور سال افتاده است وحداکثر سرع

نسبت به سال گذشته افزایش و 98حداکثر سرعت باد شهریور . متر بر ثانیه رخ داده است20آماري برابر با 

.  نسبت به دوره آماري کاهش داشته است

ي گلمکانمرکز تحقیقات هواشناسی کشاورز





طرقمرکز تحقیقات هواشناسی کشاورزي

ران واریته تربت حیدریه زردآلو واریته شاهروديزعف

:ماهتیرجوي شرایطتحلیل

درجه سانتیگراد و بلند 30.2درجه سانتیگراد، سال گذشته 29.2برابر با 98میانگین دماي تیر :دماي هوا

درجه سانتیگراد کاهش و1درجه سانتیگراد می باشدکه نسبت به دماي تیر سال گذشته 26.7مدت آن 

درجه 37.4برابر با 98میانگین حداکثر دماي تیر . درجه افزایش داشته است2.5نسبت به دوره آماري 

درجه سانتیگراد بوده که نسبت به سال 34.6درجه سانتیگراد و دوره آماري 37.8سانتیگراد، سال گذشته 

یانگین حداقل دماي تیر م. درجه افزایش داشته است2.8درجه کاهش و نسبت به دوره آماري 0.4گذشته 

درجه سانتیگراد بوده که نسبت به 18.9و دوره آماري 22.5درجه سانتیگراد، سال گذشته 22.2برابر 98

حداکثر مطلق دماي . درجه افزایش داشته است3.3درجه کاهش و نسبت به دوره آماري 0.3سال گذشته 

درجه 18.7برابر با 98و حداقل مطلق سال 22/4/98درجه سانتیگراد در تاریخ 41.4،برابر با 98تیر 

.رخ داده است13/4/98سانتیگراد در تاریخ 

.میلیمتر بوده است1.5بارندگی درتیرماه دوره آماري برابر ولیبارندگی صفر بوده98و 97در تیر:بارندگی

برابر با 97نسبی تیر ، میانگین رطوبتدرصد28برابر با 98میانگین رطوبت نسبی تیر :رطوبت نسبی هوا

درصد بوده که نسبت به سال گذشته افزایش 34درصد و میانگین رطوبت نسبی تیر دوره آماري برابر با 21

، درصد43برابر با 98میانگین حداکثر رطوبت نسبی تیر . استو نسبت به دوره آماري کاهش داشته 

تیر دوره آماري میانگین حداکثر رطوبت نسبی درصد و 33برابر با 97میانگین حداکثر رطوبت نسبی تیر 

رخ داده 8/4/98درصد که در تاریخ 86برابر با 98حداکثر مطلق رطوبت نسبی تیر . درصد بوده است48

برابر با 97، میانگین حداقل رطوبت نسبی تیر درصد13برابر با 98میانگین حداقل رطوبت نسبی تیر . است

حداقل مطلق رطوبت نسبی . درصد بوده است20آماري برابر با ت تیر دوره درصد و میانگین حداقل رطوب9

.  رخ داده استدرصد بوده که به دفعات7برابر با 98تیر 



448.9میلیمتر و درسال گذشته 389.6مجموع تبخیر از تشت تبخیر در تیرماه امسال :مجموع تبخیر

کمتر از سال گذشته و بیشتر از 98تبخیر در سال . میلیمتر بوده است376.4میلیمتر که در دوره آماري 

.دوره آماري بوده است

ساعت در روز 12.5ساعت با میانگین 389.6برابر با 98مجموع ساعت آفتابی تیر :مجموع ساعت آفتابی

ساعت با میانگین 364.3ساعت در روز و تیر دوره آماري 12.5ساعت با میانگین 389برابر با 97، تیر 

نسبت به سال گذشته  و دوره آماري افزایش  98مجموع ساعت آفتابی تیر .ساعت در روز می باشد 11.7

.داشته است

97تیرماه ، در سال 7متر بر ثانیه در تاریخ 20برابر با 98حداکثر سرعت باد تیر :حداکثر سرعت باد

متر بر ثانیه رخ 15دوره آماري برابر با و تیر10/4/97متر بر ثانیه در تاریخ 14حداکثر سرعت باد برابر با 

.  نسبت به سال گذشته و دوره آماري افزایش داشته است98حداکثر سرعت باد تیر . داده است

:تحلیل شرایط جوي مرداد ماه

درجه سانتیگراد و 28.3درجه سانتیگراد ، سال گذشته 28.2برابر با 98میانگین دماي مرداد :دماي هوا

درجه کاهش و نسبت 0.1درجه سانتیگراد می باشدکه نسبت به دماي مرداد سال گذشته26آن بلند مدت 

35.5برابر با 98میانگین حداکثر دماي مرداد . درجه سانتیگراد افزایش داشته است2.2به دوره آماري 

ه که نسبت به درجه سانتیگراد بود34.1درجه سانتیگراد و دوره آماري 35.4درجه سانتیگراد، سال گذشته 

میانگین حداقل . درجه سانتیگراد افزایش داشته است1.4درجه و نسبت به بلند مدت 0.1سال گذشته 

درجه سانتیگراد بوده که 17.9و دوره آماري 21.1درجه سانتیگراد سال گذشته 20.9برابر 98دماي مرداد 

حداکثر مطلق . داشته استافزایشدرجه 3درجه کاهش و نسبت به بلند مدت 0.2نسبت به سال گذشته 

درجه 15برابر با 98و حداقل مطلق سال 14/5/98درجه سانتیگراد در تاریخ 41.4،برابر با 98دماي مرداد 

.  رخ داده است26/5/98سانتیگراد در تاریخ 



میلیمتر 1.1با برابر صفر میلیمتر و مرداد دوره آماري برابر 97و مرداد 98مجموع بارندگی مرداد :بارندگی

. بت به دوره آماري کاهش داشته استنسبت به سال گذشته بدون تغییر و نس98بوده که بارندگی مرداد 

درصد و مرداد 26برابر با 97، مرداد درصد27برابر با 98نسبی مرداد میانگین رطوبت:رطوبت نسبی هوا

ه افزایش ونسبت به دوره آماري کاهش داشته  درصد بوده که نسبت  به سال گذشت32دوره آماري برابر با 

داد دوره درصد و مر39برابر با 97درصد، مرداد 40برابر با 98میانگین حداکثر رطوبت نسبی مرداد . است 

و 16ر تاریخدرصد بوده که د62برابر با 98حداکثر مطلق رطوبت نسبی مرداد . درصد بوده است46آماري 

13برابر با 97درصد ، مرداد 13برابر 98انگین حداقل رطوبت نسبی مرداد می.رخ داده است21/5/98

6برابر با 98حداقل مطلق رطوبت نسبی مرداد . درصد بوده است 18درصد و مرداد دوره آماري برابر با 

.رخ داده است20/5/98و 1درصد در

97میلیمتر در روز، مرداد 11.7انگین میلیمتربا می364.5برابر با 98مجموع تبخیر مرداد : مجموع تبخیر

میلیمتر 11.7میلیمتر با میانگین 361.4میلیمتر در روزو مرداد دوره آماري 12.2با میانگین 377برابر با 

میلیمتر که در تاریخ هاي 15.3به مقدار 98بیشترین مقدار تبخیر روزانه در مرداد . در روز بوده است

نسبت به سال گذشته کاهش ونسبت به دوره آماري افزایش 98بخیر مرداد جمع ت. رخ داده است18/5/98

.داشته است

ساعت در 12.2ساعت با میانگین 376.9برابر با 98مجموع ساعت آفتابی مرداد : مجموع ساعت آفتابی

ت با ساع355.5ساعت در روز و مرداد دوره آماري 11.9ساعت با میانگین 369.5برابر با 97روز ، مرداد 

نسبت به سال گذشته و دوره آماري 98مجموع ساعت آفتابی مرداد .ساعت در روز می باشد 11.5میانگین 

. افزایش داشته است

رخ داده 31/5/98و 23متر بر ثانیه در تاریخ13برابر با 98حداکثر سرعت باد مرداد : حداکثر سرعت باد

و مرداد دوره آماري برابر 15/5/97متر بر ثانیه در تاریخ 11برابر با 97حداکثر سرعت باد مرداد سال . است



نسبت به سال گذشته افزایش و نسبت به دوره 98متر بر ثانیه رخ داده است حداکثر سرعت باد مرداد 20با 

. آماري کاهش داشته است

:تحلیل شرایط جوي شهریورماه

درجه 23.3انتیگراد ، شهریور سال گذشته درجه س23.2برابر با 98میانگین دماي شهریور :دماي هوا

درجه 0.1درجه سانتیگراد می باشدکه نسبت به دماي شهریور سال گذشته 22.1سانتیگراد و بلند مدت آن 

98میانگین حداکثر دماي شهریور . درجه سانتیگراد افزایش داشته است1.1کاهش و نسبت به دوره آماري 

درجه سانتیگراد بوده 30.6درجه سانتیگراد و دوره آماري 31.2ل گذشته درجه سانتیگراد، سا30.7برابر با 

. درجه افزایش داشته است0.1درجه کاهش و نسبت به بلند مدت نیز 0.5که نسبت به سال گذشته 

درجه سانتیگراد 13.6و دوره آماري 15.4درجه، سال گذشته 15.8برابر 98میانگین حداقل دماي شهریور 

. درجه سانتیگراد افزایش داشته است2.2درجه و نسبت به بلند مدت 0.4ت به سال گذشته بوده که نسب

98و حداقل مطلق سال 27/6/98درجه سانتیگراد در تاریخ 38.5،برابر با 98حداکثر مطلق دماي شهریور 

. رخ داده است 25/6/98و 20درجه سانتیگراد در تاریخ 12.5برابر با 

میلیمتر و شهریور 0.1برابر با 97میلیمتر ، شهریور 0.0برابر با 98بارندگی شهریور مجموع :بارندگی 

دوره نسبت به سال گذشته افزایش و نسبت به98میلیمتر بوده که بارندگی شهریور 1.7دوره آماري برابر با 

. آماري کاهش داشته است

درصد و 25برابر با 97درصد ، شهریور 29برابر با 98میانگین رطوبت نسبی شهریور :رطوبت نسبی هوا

درصد بوده که نسبت به سال گذشته افزایش ونسبت به دوره آماري کاهش 35شهریور دوره آماري برابر 

درصد و 38برابر با 97درصد ، شهریور 43برابر با 98میانگین حداکثر رطوبت نسبی شهریور . داشته است 

درصدبوده که 61برابر با 98حداکثر مطلق رطوبت نسبی شهریور . است درصد بوده 35شهریور دوره آماري 

درصد ، میانگین حداقل رطوبت 16برابر 98میانگین حداقل رطوبت نسبی شهریور .رخ داده است 7/6/98در



حداقل مطلق رطوبت . درصد بوده است20آماري برابر با درصد و شهریور دوره 12برابر با 97نسبی شهریور 

. رخ داده است4/6/98درصد در تاریخ 8برابر با 98شهریور نسبی

میلیمتر در روز، شهریور 8.9میلیمتربا میانگین 275.8برابر با 98مجموع تبخیر شهریور : مجموع تبخیر

8.9میلیمتر با میانگین 277.9میلیمتر در روز و شهریور دوره آماري 9با میانگین 281.8برابر با 97

رخ 1/6/98میلیمتر در 13.2به مقدار 98بیشترین مقدار تبخیر روزانه  در مرداد . ر روز بوده استمیلیمتر د

.نسبت به سال گذشته و دوره آماري کاهش داشته است98جمع تبخیر مرداد . داده است

ساعت در 10.7ساعت با میانگین 333برابر با 98مجموع ساعت آفتابی شهریور : مجموع ساعت آفتابی

با میانگین 326.9ساعت در روز و شهریور دوره آماري 10.7ساعت با میانگین 331برابر با 97روز ، شهریور 

نسبت به سال گذشته و دوره آماري افزایش 98مجموع ساعت آفتابی شهریور .می باشدساعت در روز10.5

. داشته است

متر بر ثانیه که به تناوب اتفاق افتاده است 10برابر با 98حداکثر سرعت باد شهریور :حداکثر سرعت باد

و شهریور دوره آماري برابر 10/6/97متر بر ثانیه در تاریخ 10برابر با 97وحداکثر سرعت باد شهریور سال 

نسبت به سال گذشته بدون تغییر و نسبت 98حداکثر سرعت باد شهریور . متر بر ثانیه رخ داده است15با 

.  اشته استبه دوره آماري کاهش د

تحلیل مراحل فنولوژي زعفران واریته تربت حیدریه زردآلو واریته شاهرودي

.به طور کامل برداشت شده استزردآلودر فصل تابستان و در خواب می باشد زعفران 

طرق       مرکز تحقیقات هواشناسی کشاورزي





کرجمرکز تحقیقات هواشناسی کشاورزي

k-704محصول ذرت واریته 

:ماهتیرجوي شرایطتحلیل

درجه سانتیگراد و 30.3درجه سانتیگراد، سال گذشته 29میانگین دماي تیر سال جاري برابر با :ي هوادما

درجه کاهش و نسبت به 1.3درجه سانتیگراد میباشدکه نسبت به دماي تیر سال گذشته 26.9بلندمدت آن 

37.3سال جاري برابر با میانگین حداکثر دماي تیر . درجه سانتیگراد افزایش داشته است2.1دوره آماري 

درجه سانتیگراد بوده که نسبت به 35.1درجه سانتیگراد و دوره آماري 38.1درجه سانتیگراد، سال گذشته 

میانگین حداقل دماي . درجه افزایش داشته است2.2درجه کاهش و نسبت به بلند مدت 0.8سال گذشته 

درجه سانتیگراد بوده که 18.6و دوره آماري 22.5درجه سانتیگراد، سال گذشته20.8تیر سال جاري برابر 

حداکثر مطلق . درجه افزایش داشته است2.2درجه کاهش و نسبت به بلند مدت 1.8نسبت به سال گذشته 

و حداقل مطلق سال جاري 26/04/1398درجه سانتیگراد در تاریخ 40.4دماي تیر سال جاري برابر با 

. رخ داده است11/04/1398در تاریخ درجه سانتیگراد 13.3برابر با 

میلیمتر و بارندگی 0میلیمتر، بارندگی تیر سال گذشته 0مجموع بارندگی تیر سال جاري برابر با : بارندگی

میلیمتر بوده که بارندگی تیر سال جاري نسبت به سال گذشته بدون 3.7تیر ماه در دوره آماري برابر با 

.  میلیمتر کاهش داشته است3.7تغییر و نسبت به دوره آماري 

درصد، میانگین رطوبت نسبی تیر 32میانگین رطوبت نسبی تیر سال جاري برابر با :رطوبت نسبی هوا

میانگین . درصد بوده است34درصد و میانگین رطوبت نسبی تیر دوره آماري برابر با 25سال گذشته برابر با 

درصد، میانگین حداکثر رطوبت نسبی تیر سال گذشته 58حداکثر رطوبت نسبی تیر سال جاري برابر با 

حداکثر مطلق . درصد بوده است59درصد و میانگین حداکثر رطوبت نسبی تیر دوره آماري نیز 48برابر با 

میانگین حداقل . رخ داده است10/04/1398درصد در تاریخ 83رطوبت نسبی تیر سال جاري برابر با 

10درصد، میانگین حداقل رطوبت نسبی تیر سال گذشته برابر با 15ابر با رطوبت نسبی تیر سال جاري بر



حداقل مطلق رطوبت نسبی تیر . درصد بوده است8درصد و میانگین حداقل رطوبت تیر دوره آماري برابر با 

. رخ داده است28/04/1398درصد در 8سال جاري برابر با 

ساعت 11.3ساعت با میانگین 352ال جاري برابر با مجموع ساعت آفتابی تیر س:مجموع ساعت آفتابی

ساعت 344ساعت در روز و تیر دوره آماري 12.1ساعت با میانگین 375.2در روز، تیر سال گذشته برابر با 

23.4مجموع ساعت آفتابی تیر سال جاري نسبت به سال گذشته . ساعت در روز می باشد11.1با میانگین 

. ساعت افزایش داشته است7.8ره آماري ساعت کاهش و نسبت به دو

میلیمتر در روز، تیر سال 12میلیمتر با میانگین 358مجموع تبخیر تیر سال جاري برابر با :مجموع تبخیر

11.8میلیمتر با میانگین 365میلیمتر در روز و تیر دوره آماري 15میلیمتر با میانگین 470گذشته برابر با 

میلیمتر و نسبت به 112.2مجموع تبخیر تیر سال جاري نسبت به سال گذشته . دمیلیمتر در روز می باش

. میلیمتر کاهش داشته است7.4دوره آماري 

تیر 25/04/1398متر بر ثانیه در تاریخ 14حداکثر سرعت باد تیر سال جاري برابر با :حداکثر سرعت باد

متر بر ثانیه و در تاریخ 27و تیر دوره آماري برابر 31/04/1397متر بر ثانیه در تاریخ 9سال گذشته برابر با 

.می باشد28/04/1398

:مرداد ماهجويشرایطتحلیل

درجه29.6گذشتهسالسانتیگراد،درجه27.8بابرابرجاريسالمرداددمايمیانگین:دماي هوا

درجه کاهش و1.8شته گذسالبهنسبتمی باشدکهسانتیگراددرجه27.2آنبلندمدتوسانتیگراد

جاريسالمرداددمايحداکثرمیانگین.استداشتهافزایشسانتیگراددرجه0.6آماريدورهبهنسبت

بودهسانتیگراددرجه35.0آماريدورهوسانتیگراددرجه37.7گذشتهسالسانتیگراد،درجه35.9بابرابر

میانگین.استافزایش داشتهدرجه0.9مدتندبلبهنسبتودرجه کاهش1.8گذشتهسالبهنسبتکه

درجه19.5آماريدورهو21.5گذشتهسالسانتیگراد،درجه19.8برابرجاريسالمرداددمايحداقل

افزایش داشتهدرجه0.3مدتبلندبهنسبتکاهش ودرجه1.7گذشتهسالبهنسبتکهبودهسانتیگراد



حداقلو10/05/1398تاریخدرسانتیگراددرجه40.0بابرابرجاريسالمرداددمايمطلقحداکثر.است

.استدادهرخ16/05/1398تاریخدرسانتیگراددرجه14.6بابرابرجاريسالمطلق

میلیمتر و 0میلیمتر، بارندگی مرداد سال گذشته 0مجموع بارندگی مرداد سال جاري برابر با :بارندگی

میلیمتر بوده که بارندگی مرداد سال جاري نسبت به سال 1.2وره آماري برابر با بارندگی مرداد ماه در د

. داشته استمیلیمتر کاهش1.2گذشته بدون تغییر و نسبت به دوره آماري 

نسبیرطوبتمیانگیندرصد،34بابرابرجاريسالمردادنسبیرطوبتمیانگین:هوانسبیرطوبت

.استبودهدرصد33بابرابرآماريدورهمردادنسبیرطوبتمیانگینودرصد31بابرابرگذشتهسالمرداد

مردادنسبیرطوبتحداکثرمیانگیندرصد،58بابرابرجاريسالمردادنسبیرطوبتحداکثرمیانگین

.استبودهدرصد56آماريدورهمردادنسبیرطوبتحداکثرمیانگینودرصد56بابرابرگذشتهسال

.استدادهرخ15/05/1398تاریخدردرصد89بابرابرجاريسالمردادنسبیرطوبتمطلقثرحداک

سالمردادنسبیرطوبتحداقلمیانگیندرصد،16بابرابرجاريسالمردادنسبیرطوبتحداقلمیانگین

حداقل.استبودهدرصد17بابرابرآماريدورهمردادرطوبتحداقلمیانگینودرصد14بابرابرگذشته

.استدادهرخ03/05/1398دردرصد7بابرابرجاريسالمردادنسبیرطوبتمطلق

10.8میانگینباساعت336.1بابرابرجاريسالمردادآفتابیساعتمجموع:آفتابیساعتمجموع

آماريدورهمردادوروزدرساعت11.2میانگینباساعت347.2بابرابرگذشتهسالمردادروز،درساعت

بهنسبتجاريسالمردادآفتابیساعتمجموع.باشدمیروزدرساعت11.2میانگینباساعت348.3

.استداشتهکاهشساعت12.2آماريدورهبهنسبتو11.1گذشتهسال

روز،درترمیلیم10.1میانگینبامیلیمتر313.8بابرابرجاريسالمردادتبخیرمجموع: تبخیرمجموع

348.5آماريدورهمردادوروزدرمیلیمتر14.1میانگینبامیلیمتر436.0بابرابرگذشتهسالمرداد

گذشتهسالبهنسبتجاريسالمردادتبخیرمجموع.باشدمیروزدرمیلیمتر11.3میانگینبامیلیمتر

.استهداشتکاهشمیلیمتر34.7آماريدورهبهنسبتومیلیمتر122.2



11/05/1398تاریخدرثانیهبرمتر14بابرابرجاريسالمردادبادسرعتحداکثر:بادسرعتحداکثر

برمتر30بابرابرآماريدورهمردادو28/05/1397تاریخدرثانیهبرمتر10بابرابرگذشتهسالمرداد

.باشدمی01/05/1390تاریخدروثانیه

:یور ماهشهرجويشرایطتحلیل

درجه25.3گذشتهسالسانتیگراد،درجه23.7بابرابرجاريسالشهریوردمايمیانگین:دماي هوا

درجه 1.6سال گذشتهشهریوردمايبهنسبتمی باشدکهسانتیگراددرجه24.3آنبلندمدتوسانتیگراد

جاريسالشهریوردمايداکثرحمیانگین.استداشتهکاهشسانتیگراددرجه0.6آماريدورهبهنسبتو

بودهسانتیگراددرجه31.9آماريدورهوسانتیگراددرجه32.9گذشتهسالسانتیگراد،درجه31.6بابرابر

حداقلمیانگین.استداشتهکاهشدرجه0.3مدتبلندبهنسبتدرجه و1.3گذشتهسالبهنسبتکه

درجه16.7آماريدورهو17.7گذشتهسالراد،سانتیگدرجه15.8برابرجاريسالشهریوردماي

است داشتهکاهشدرجه0.9مدتبلندبهنسبتدرجه و1.9گذشتهسالبهنسبتکهبوده؛سانتیگراد

حداقلو03/06/1398تاریخدرسانتیگراددرجه36.0بابرابرجاريسالشهریوردمايمطلقحداکثر

.استدادهرخ22/06/1398تاریخدرانتیگرادسدرجه11.1بابرابرجاريسالمطلق

0.5بابرابرگذشتهسالشهریوربارندگیمیلیمتر،0بابرابرجاريسالشهریوربارندگیمجموع:بارندگی

جاريسالشهریوربارندگیکهبودهمیلیمتر2.4بابرابرآماريدورهدرماهشهریوربارندگیومیلیمتر

. استکاهش داشتهمیلیمتر2.4آماريدورهبهنسبتمیلیمتر و0.5گذشتهسالبهنسبت

نسبیرطوبتمیانگیندرصد،42بابرابرجاريسالشهریورنسبیرطوبتمیانگین:هوانسبیرطوبت

درصد36بابرابرآماريدورهشهریورنسبیرطوبتمیانگینودرصد34بابرابرگذشته نیزسالشهریور

رطوبتحداکثرمیانگیندرصد،72بابرابرجاريسالشهریورنسبیرطوبتحداکثرانگینمی.استبوده

61آماريدورهشهریورنسبیرطوبتحداکثرمیانگینودرصد61بابرابرگذشته نیزسالشهریورنسبی

15/06/1398تاریخدردرصد96بابرابرجاريسالشهریورنسبیرطوبتمطلقحداکثر.استبودهدرصد

رطوبتحداقلمیانگیندرصد،19بابرابرجاريسالشهریورنسبیرطوبتحداقلمیانگین.استدادهرخ



درصد18برابرآماريدورهشهریوررطوبتحداقلمیانگینودرصد16برابرگذشتهسالشهریورنسبی

.استدادهرخ28/06/1398دردرصد11برابرجاريسالشهریورنسبیرطوبتمطلقحداقل.استبوده

11.1میانگینباساعت343.8بابرابرجاريسالشهریورآفتابیساعتمجموع:آفتابیساعتمجموع

دورهشهریوروروزدرساعت10.6میانگینباساعت328.4بابرابرگذشتهسالشهریورروز،درساعت

نسبتجاريسالشهریورآفتابیساعتجموعم.باشدمیروزدرساعت10.4میانگینباساعت323آماري

.استافزایش داشتهساعت20.8آماريدورهبهنسبتساعت و15.4گذشتهسالبه

روز،درمیلیمتر7.7میانگینبامیلیمتر238.9بابرابرجاريسالشهریورتبخیرمجموع:تبخیرمجموع

درمیلیمتر9میانگینبامیلیمتر285.7آماريورهدشهریورومیلیمتر325.9بابرابرگذشتهسالشهریور

آماريدورهبهنسبتومیلیمتر87گذشتهسالبهنسبتجاريسالشهریورتبخیرمجموع.باشدمیروز

.استداشتهکاهشمیلیمتر46.8

12/06/1398تاریخدرثانیهبرمتر12بابرابرجاريسالشهریوربادسرعتحداکثر:بادسرعتحداکثر

برمتر20بابرابرآماريدورهشهریورو27/06/1398تاریخدرثانیهبرمتر13بابرابرگذشتهسالشهریور

.باشدمی03/06/1390تاریخدروثانیه

k-704تحلیل مراحل فنولوژي محصول ذرت واریته 

صدپتاسیم،سولفاتکودیلوکصد.در مزرعه کاشته شدk-704ذرت واریته 1398ماهتیر23تاریخدر

درجه روزهاي دریافتی در تابستان . اوره نیز در زمان کاشت استفاده گردیدکیلو75وفسفاتسوپرکودکیلو

.از زمان کاشت محصول به شرح ذیل است1398

1398تابستان ذرت دردر دوره رشد درجه روز دریافتی

صفر درجهباالتر از  درجه5باالتر از  درجه10از باالتر درجه15باالتر از 

1879.5 1524.5 1170 814.5
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کبوترآبادمرکز تحقیقات هواشناسی کشاورزي 

بدون محصول

:ماهتیرجوي شرایطتحلیل

درجه سانتیگراد و بلند 6/28درجه سانتیگراد، سال گذشته 6/30برابر با98میانگین دماي تیر :دماي هوا

درجه و نسبت به دوره آماري 2سانتیگراد می باشدکه نسبت به دماي تیر سال گذشتهدرجه3/28مدت آن 

درجه سانتیگراد، سال 8/39برابر با 98میانگین بیشینه دماي تیر . درجه سانتیگراد افزایش داشته است3/0

و 1/1درجه سانتیگراد بوده که نسبت به سال گذشته 8/37درجه سانتیگراد و دوره آماري 7/38گذشته

درجه 4/21برابر 98میانگین کمینه دماي تیر . درجه افزایش داشته است2نسبت به بلند مدت نیز 

9/2درجه سانتیگراد بوده که نسبت به سال گذشته 7/18و دوره آماري5/18سانتیگراد، سال گذشته 

، 98لق دماي تیر حداکثر مط. درجه کاهش داشته است7/2افزایش درجه سانتیگراد و نسبت به بلند مدت

درجه 2/18برابر با 98، و حداقل مطلق دماي تیر 9/04/98درجه سانتیگراد در تاریخ هاي4/41برابر با 

.، رخ داده است28/04/98سانتیگراد در تاریخ

برابر با صفر میلیمتر و بارندگی تیر 97برابر با صفر میلیمتر، بارندگی تیر 98مجموع بارندگی تیر :بارندگی

نسبت به سال گذشته بدون تغییر و نسبت به 98میلیمتر بوده که بارندگی تیر 8/1ره آماري برابر با  دو

. دوره آماري کاهش داشته است

درصد و تیر دوره 18برابر با 97درصد، تیر 17برابر با 98میانگین رطوبت نسبی تیر :رطوبت نسبی هوا

میانگین . و نسبت به دوره آماري کاهش داشته استه سال گذشتهسبت  بدرصد بوده که ن25آماري برابر با 

درصد بوده 39درصد و تیر دوره آماري 29برابر با 97درصد، تیر 27برابر با 98حداکثر رطوبت نسبی تیر 

میانگین . رخ داده است98/ 13/04درصد در تاریخ 44برابر با 98حداکثر مطلق رطوبت نسبی تیر . است

درصد 4برابر با 98حداقل مطلق رطوبت نسبی تیر . درصد بوده است7برابر با98نسبی تیر حداقل رطوبت

.این ماه رخ داده است28، 18در تاریخ هاي  



میلیمتر روزانه در ماه، تیر 2/13میلیمتر با میانگین 4/408برابر با 98مجموع تبخیر تیر :مجموع تبخیر

3/12با میانگین 3/381میلیمتر تبخیر روزانه و تیر دوره آماري 4/12با میانگین 5/384برابر با 97

نسبت به سال گذشته ونسبت به دوره آماري 1398مجموع تبخیر تیر . میلیمتر تبخیر روزانه می باشد

.  افزایش داشته است

روز ساعت در9/10ساعت با میانگین 6/336برابر با 98مجموع ساعت آفتابی تیر : مجموع ساعت آفتابی

ساعت با میانگین 5/348ساعت در روز و تیر دوره آماري 2/12ساعت با میانگین 377برابر با 97، تیر 

نسبت به سال گذشته و نسبت به  دوره آماري 98مجموع ساعت آفتابی تیر . ساعت در روز می باشد3/11

. کاهش  داشته است

برابر با 97تیر، تیر سال 16متر بر ثانیه در تاریخ 16برابر با 98حداکثر سرعت باد تیر : حداکثر سرعت باد

27/04/80متر بر ثانیه در تاریخ 18تیر و تیر دوره آماري برابر با 20و19، 15متر بر ثانیه در تاریخ هاي 14

نسبت به سال گذشته افزایش و نسبت به دوره آماري کاهش 98حداکثر سرعت باد تیر . رخ داده است

.تداشته اس

:یل شرایط جوي مرداد ماه تحل

درجه سانتیگراد 6/28درجه سانتیگراد، مرداد سال گذشته 6/28برابر با98میانگین دماي مرداد : دماي هوا

درجه سانتیگراد می باشدکه نسبت به دماي مرداد سال گذشته نرمال و 2/27و میانگین بلند مدت آن 

درجه 1/38برابر با98میانگین بیشینه دماي مرداد . درجه افزایش داشته است4/1نسبت به دوره آماري 

درجه سانتیگراد بوده که نسبت به سال 37درجه سانتیگراد و دوره آماري 6/38سانتیگراد، سال گذشته 

میانگین . درجه سانتیگراد افزایش داشته است1/1درجه کاهش و نسبت به بلند مدت نیز 5/0گذشته 

درجه سانتیگراد 4/17و دوره آماري 6/18سال گذشتهجه سانتیگراد،در19برابر 98کمینه دماي مرداد 

حداکثر . درجه سانتیگراد افزایش داشته است6/1و نسبت به بلند مدت 6/0بوده که نسبت به سال گذشته 



برابر با 98وحداقل مطلق سال 15/05/98درجه سانتیگراد در تاریخ  3/42، برابر با 98مطلق دماي مرداد 

.، رخ داده است28/05/98جه سانتیگراد در تاریخدر13

برابر با صفر میلیمتر و 97برابر با صفر میلیمتر، بارندگی مرداد 98مجموع بارندگی مرداد :بارندگی

نسبت به سال گذشته و نسبت به 98بارندگی مرداد دوره آماري برابر با صفر میلیمتر بوده که بارندگی مرداد 

. وده استدوره آماري نرمال ب

درصد و مرداد 20برابر با 97درصد ، مرداد 19برابر با 98میانگین رطوبت نسبی مرداد :رطوبت نسبی هوا

.درصد بوده که نسبت به سال گذشته ونسبت به دوره آماري کاهش داشته است 27دوره آماري برابر با 

42درصد و مرداد دوره آماري 32رابر با ب97درصد، مرداد31برابر 98میانگین حداکثر رطوبت نسبی مرداد 

. رخ داده است24/05/98درصد در تاریخ 48برابر 98حداکثر مطلق رطوبت نسبی مرداد . درصد بوده است

درصد و مرداد دوره آماري برابر 7برابر با97درصد، مرداد 7برابر با98میانگین حداقل رطوبت نسبی مرداد 

.رخ داده است27/05/98درصد در 4برابر با 98لق رطوبت نسبی مرداد حداقل مط.درصد بوده است12با 

میلیمتر روزانه در ماه، 1/11میلیمتر با میانگین 4/343برابر با 98مجموع تبخیر مرداد : مجموع تبخیر

با 2/348میلیمتر روزانه در ماه و مرداد دوره آماري 9/10میلیمتر با میانگین 7/338برابر با 97مرداد 

نسبت به سال گذشته افزایش 1398مجموع تبخیر مرداد . میلیمتر تبخیر روزانه می باشد2/11میانگین 

.ونسبت به دوره آماري کاهش داشته است

ساعت در 2/11ساعت با میانگین 5/347برابر با 98مجموع ساعت آفتابی مرداد : مجموع ساعت آفتابی

ساعت با 2/351ساعت در روز، و مرداد دوره آماري 2/11ساعت با میانگین348برابر با 97روز، مرداد 

نسبت به سال گذشته و نسبت به 98مجموع ساعت آفتابی مرداد . ساعت در روز می باشد4/11میانگین 

. دوره آماري کاهش داشته است



97د ، مردا24/05/98متر بر ثانیه در تاریخ 14برابر 98حداکثر سرعت باد مرداد : حداکثر سرعت باد

رخ 20/05/80متر بر ثانیه در تاریخ 22و مرداد دوره آماري برابر 12/05/97متر بر ثانیه در تاریخ 13برابر 

.  نسبت به سال گذشته افزایش و دوره آماري کاهش داشته است98حداکثر سرعت باد مرداد . داده است

:تحلیل شرایط جوي شهریور ماه 

درجه 2/26درجه سانتیگراد، شهریور سال گذشته برابر با4/24برابر با98میانگین دماي شهریور: دماي هوا

8/1درجه سانتیگراد می باشد که نسبت به دماي شهریور سال گذشته 8/23سانتیگراد، و بلند مدت آن 

میانگین بیشینه دماي . درجه سانتیگراد افزایش داشته است6/0درجه کاهش و نسبت به دوره آماري 

درجه 34درجه سانتیگراد و دوره آماري 9/35، سال گذشتهدرجه سانتیگراد8/34برابر با 98شهریور 

درجه افزایش داشته 8/0کاهش و نسبت به بلند مدت نیز 9/0سانتیگراد بوده که نسبت به سال گذشته 

6/13ي  و دوره آمار5/16درجه سانتیگراد سال گذشته  9/13برابر 98میانگین کمینه دماي شهریور . است

درجه افزایش 3/0درجه کاهش و نسبت به بلند مدت 6/2درجه سانتیگراد بوده که نسبت به سال گذشته 

و حداقل 10/06/98درجه سانتیگراد در تاریخ 1/37، برابر با 98حداکثر مطلق دماي شهریور . داشته است

. ده است، رخ دا24/06/98درجه سانتیگراد در تاریخ2/11برابر با 98مطلق سال 

برابر با صفر  میلیمتر و شهریور دوره 97برابر با صفر میلیمتر، شهریور 98مجموع بارندگی شهریور : بارندگی

نسبت به سال گذشته بدون تغییر و نسبت به دوره 98میلیمتر بوده که بارندگی شهریور 3/0آماري برابر با 

. آماري کاهش قابل مالحظه اي داشته است

درصد و 21برابر با 97درصد، شهریور 27برابر با 98میانگین رطوبت نسبی شهریور : ارطوبت نسبی هو

درصد بوده که نسبت  به سال گذشته افزایش ونسبت به دوره آماري کاهش 31شهریور دوره آماري برابر با

درصد و 34برابر با 97درصد، شهریور 45برابر با 98میانگین حداکثر رطوبت نسبی شهریور . داشته است

درصد در 63برابر با98حداکثر مطلق رطوبت نسبی شهریور . درصد بوده است49شهریور دوره آماري 

درصد ، میانگین حداقل 8برابر با98میانگین حداقل رطوبت نسبی شهریور . رخ داده است98/ 14/06تاریخ



حداقل مطلق . د بوده استدرص13درصد و شهریور دوره آماري برابر با 8برابر با97رطوبت نسبی شهریور 

.رخ داده است17/06/98درصد در 4برابر با 98رطوبت نسبی شهریور 

میلیمتر روزانه در ماه، 8/6میلیمتر با میانگین 6/211برابر با 98مجموع تبخیر شهریور :مجموع تبخیر

با 8/272دوره آماري میلیمتر روزانه در ماه و شهریور3/9میلیمتر با میانگین 9/287برابر با 97شهریور 

نسبت به سال گذشته و دوره 1398مجموع تبخیر شهریور . میلیمتر تبخیر روزانه می باشد8/8میانگین 

. آماري کاهش داشته است

ساعت در 11ساعت با میانگین 8/340برابر با 98مجموع ساعت آفتابی شهریور : مجموع ساعت آفتابی

ساعت 5/331ساعت در روز و شهریور دوره آماري 7/10اعت با میانگین س3/330برابر با 97روز ، شهریور 

نسبت به سال گذشته و نسبت به  98مجموع ساعت آفتابی شهریور . ساعت در روز می باشد7/10با میانگین 

.دوره آماري افزایش داشته است

،  شهریور 18/06/98تاریخ متر بر ثانیه در10برابر با 98حداکثر سرعت باد شهریور : حداکثر سرعت باد

متر بر ثانیه در تاریخ 18،  و شهریور دوره آماري برابر با 29/06/97متر بر ثانیه در تاریخ 21برابر با 97سال 

نسبت به سال گذشته و نسبت به دوره آماري 98حداکثر سرعت باد شهریور . رخ داده است09/06/80

.کاهش داشته است

مرکز تحقیقات هواشناسی کشاورزي کبوترآباد 
اصفهان





نجف آبادحقیقات هواشناسی کشاورزيمرکز ت

:انگور عسگري, 12بادام شاهرود

:ماهتیرجوي شرایطتحلیل

و میانگین بلند مدت آن 29.3درجه سانتیگراد، سال گذشته 31.1برابر با98تیرمیانگین دماي :دماي هوا

درجه 2اري و نسبت به دوره آمدرجه8/1درجه سانتیگراد می باشدکه نسبت به سال گذشته 29.1

37.3درجه سانتیگراد، سال گذشته38.8برابر با98تیرمیانگین حداکثر دماي . داشته استافزایشسانتیگراد

8/1درجه و نسبت به بلند مدت نیز5/1درجه سانتیگراد بوده که نسبت به سال گذشته 37.0و دوره آماري 

و 21.4درجه سانتیگراد سال گذشته  20.4برابر 98تیرمیانگین حداقل دماي .داشته استافزایش درجه 

. داشته استکاهش درجه1ونرمالدرجه سانتیگراد بوده که نسبت به سال گذشته21.4دوره آماري  

و حداقل مطلق دماي سال 13/04/98درجه سانتیگراد در تاریخ  40.6،برابر با 98تیرحداکثر مطلق دماي 

.رخ داده است06/04/98ریخدرجه سانتیگراد در تا4/20برابر با 98

میلیمتر بوده که 0.9دوره آماري برابر بامیلیمترمی باشد و0برابربا 97و98میزان بارندگی درتیر:بارندگی

. داشته استکاهش نسبت به دوره آماري 98تیربارندگی 

تیردرصد و 18برابر با هم 97تیردرصد ، 17برابر با 98تیرمیانگین رطوبت نسبی :رطوبت نسبی هوا

میانگین . ش داشته استکاهدوره آماري ودرصد بوده که نسبت به سال گذشته21دوره آماري برابر با

درصد بوده 30دوره آماري تیردرصد و 28برابر با 97تیردرصد، 26برابر با98تیرحداکثر رطوبت نسبی 

میانگین . رخ داده است11/04/97ریخ درصد در تا59برابر با 98تیرحداکثر مطلق رطوبت نسبی . است

درصد 15دوره آماري برابر با تیردرصد و 11برابر با97تیردرصد ، 11برابر با98تیرحداقل رطوبت نسبی 

. رخ داده است18/04/98درصد در 6برابر با 98تیرحداقل مطلق رطوبت نسبی . بوده است



تیرمیلیمتر روزانه در ماه ، 11.0میلیمتر با میانگین 339.8برابر با 98تیرمجموع تبخیر :مجموع تبخیر

میلیمتر 11.8با میانگین 366.8میلیمتر تبخیر روزانه و دوره آماري 11.0با میانگین442.9برابر با 97

. داشته استکاهش نسبت به سال گذشته و دوره آماري 1398تیرمجموع تبخیر . تبخیر روزانه می باشد

ساعت در روز 3/11ساعت با میانگین 349.2برابر با 98تیرمجموع ساعت آفتابی :آفتابیمجموع ساعت 

ساعت با میانگین 354.0دوره آماري تیرساعت در روز و 11.8ساعت با میانگین 364.9برابر با 97تیر، 

کاهش ري دوره آماونسبت به سال گذشته 98تیرمجموع ساعت آفتابی . ساعت در روز می باشد11.4

.  داشته است

97سال تیر، 03/04/98متر بر ثانیه در تاریخ 10برابر با 98تیرحداکثر سرعت باد :حداکثر سرعت باد

10/04/90متر بر ثانیه در تاریخ 12دوره آماري برابر با تیرو 12/04/97متر بر ثانیه در تاریخ 12برابر با 

کمتر دوره آماري نسبت به و بدون تغییر بت به سال گذشته نس98تیرحداکثر سرعت باد . رخ داده است

.استبوده

:تحلیل شرایط جوي مرداد ماه

و میانگین بلند مدت 29.5درجه سانتیگراد، سال گذشته 29.2برابر با98مردادمیانگین دماي :دماي هوا

نسبت به دوره آماري و کاهش 0.3سال گذشتهمرداددرجه سانتیگراد می باشدکه نسبت به دماي 28.2آن 

و دوره 37.5، سال گذشته  37.1برابر با 98مرداد میانگین حداکثر دماي . داشته استافزایشدرجه 1

نسبت به بلند مدت کاهش ودرجه 4/0درجه سانتیگراد بوده که نسبت به سال گذشته 36.2آماري

درجه سانتیگراد سال 21.3برابر98مردادمیانگین حداقل دماي . داشته استافزایشدرجه 0.9نیز

درجه و نسبت به بلند 2.9درجه سانتیگراد بوده که نسبت به سال گذشته 20.1و دوره آماري  4/18گذشته

درجه سانتیگراد 41.0،برابربا98مردادحداکثر مطلق دماي . داشته استافزایشدرجه 1.2مدت 

. رخ داده است30/05/98راد در تاریخدرجه سانتیگ16.8برابر با 98وحداقل مطلق سال15/05/98درتاریخ



1.2و دوره آماري برابر با0.0برابر با 97مردادمیلیمتر ،0.0برابر با 98مردادمجموع بارندگی :بارندگی

.داشته استکاهشنسبت به دوره آماري 98مردادمیلیمتر بوده که بارندگی 

درصد و دوره 17برابر با 97درصد ، 18ا برابر ب98مرداد میانگین رطوبت نسبی : رطوبت نسبی هوا

.استکاهش داشتهدوره آماري افزایش و نسبت به به سال گذشته درصد بوده که نسبت22آماري برابر با

32درصد و دوره آماري 30برابر با 97مرداددرصد،27برابر با 98مرداد میانگین حداکثر رطوبت نسبی 

. رخ داده است24/05/98درصد در روز 53برابر با 98مردادنسبی حداکثر مطلق رطوبت. درصد بوده است

درصد و دوره آماري برابر با 20برابر با 97درصد ، سال 12برابر با98مردادمیانگین حداقل رطوبت نسبی 

. رخ داده است13/05/98درصد در 6برابر با 98مردادحداقل مطلق رطوبت نسبی . درصد بوده است15

میلیمتر روزانه در ماه ، 11.7میلیمتر با میانگین 361.6برابر با 98مردادمجموع تبخیر :بخیرمجموع ت

میلیمتر 12.2با میانگین 360.8میلیمتر تبخیر روزانه و دوره آماري 10.5با میانگین325.8برابر با 97سال

.داشته استافزایشره آماري دوونسبت به سال گذشته 1398مردادمجموع تبخیر .تبخیر روزانه می باشد 

ساعت در 11.1ساعت با میانگین344.7برابر با 98مردادمجموع ساعت آفتابی :مجموع ساعت آفتابی

ساعت با 3/355دوره آماري مردادساعت در روز و 11.6ساعت با میانگین 358.1برابر با 97مردادروز ، 

دوره آماري و نسبت به سال گذشته 98مردادآفتابی مجموع ساعت. ساعت در روز می باشد11.5میانگین 

. داشته استکاهش 

، حداکثر 06/05/98متر بر ثانیه در تاریخ 13برابر با 98مردادحداکثر سرعت باد : حداکثر سرعت باد

دوره آماري مردادو حداکثر سرعت باد 12/05/97متر بر ثانیه در تاریخ 6برابر با 97سال مردادسرعت باد 

سال مردادنسبت به 98مردادحداکثر سرعت باد . ،رخ داده است11/05/93متر بر ثانیه در تاریخ 11برابر با 

. داشته استافزایشگذشته و دوره آماري 



:تحلیل شرایط جوي شهریور ماه

نگین و میا26.8سال گذشته شهریوردرجه سانتیگراد ، 25.5برابر با 98شهریورمیانگین دماي :دماي  هوا

درجه 1.3سال گذشتهشهریوردرجه سانتیگرادمی باشدکه نسبت به دماي 24.9بلند مدت آن 

98شهریورمیانگین حداکثر دماي .داشته استافزایش درجه 6/0ونسبت به دوره آماريکاهش سانتیگراد

ه نسبت به درجه سانتیگراد بوده ک32.0و دوره آماري37.6درجه سانتیگراد، سال گذشته  34.1برابر با 

میانگین حداقل دماي . استدرجه باالتربوده 1/2و نسبت به بلند مدتکاهش درجه 3.5سال گذشته 

درجه سانتیگراد بوده که نسبت 5/17و دوره آماري15.2درجه سانتیگراد سال گذشته16.9برابر98شهریور

حداکثر مطلق دماي . ه استداشتکاهشدرجه 6/0و نسبت به بلند مدت افزایش درجه 7/1به سال گذشته 

برابر با 98و حداقل مطلق سال 17/06/98درجه سانتیگراد در تاریخ  36.6، برابر با 98شهریور

.رخ داده است23/06/98درجه سانتیگراد در تاریخ13.0

تر و میلیم0/0برابر با 97شهریورمیلیمتر ، بارندگی 0.0برابر با 98شهریورمجموع بارندگی :بارندگی 

نسبت بهسال گذشته وبرابر98شهریورمیلیمتر بوده که بارندگی 0.9دوره آماري برابر باشهریوربارندگی 

. داشته استکاهش دوره آماري 

درصد و 18برابر با 97شهریوردرصد ، 21برابر با 98شهریورمیانگین رطوبت نسبی :رطوبت نسبی هوا

کاهشدوره آماري نسبت به وافزایش بوده که نسبت به سال گذشته درصد25دوره آماري برابر باشهریور

درصد و 27برابر با 97شهریوردرصد، 33برابر با 98شهریورمیانگین حداکثر رطوبت نسبی . داشته است

درصد در روز 46برابر با 98شهریورحداکثر مطلق رطوبت نسبی . درصد بوده است35دوره آماري شهریور

برابر با 97شهریوردرصد ، 14برابر با98شهریورمیانگین حداقل رطوبت نسبی . خ داده استر19/06/98

5برابر با 98شهریورحداقل مطلق رطوبت نسبی . درصد بوده است15درصد و دوره آماري برابر با 13

. ، رخ داده است16/06/98درصد در 



میلیمتر روزانه در ماه ، 8.8میلیمتر با میانگین 273.2برابر با 98شهریورمجموع تبخیر :مجموع تبخیر

8.8با میانگین 271.5دوره آماري شهریورمیلیمتر تبخیر روزانه و 9.1با میانگین 292.1برابر با 97شهریور

ونسبت به دوره کاهش نسبت به سال گذشته 1398شهریورمجموع تبخیر . میلیمتر تبخیر روزانه می باشد

.داشته است افزایشآماري 

ساعت در 11.0ساعت با میانگین 340.2برابر با 98شهریورمجموع ساعت آفتابی : مجموع ساعت آفتابی

ساعت 324.5دوره آماري شهریورساعت در روز و 11.1ساعت با میانگین 344.2برابر با 97شهریورروز ، 

کاهش نسبت به سال گذشته 98هریورشمجموع ساعت آفتابی . ساعت در روز می باشد10.5با میانگین 

. دوره آماري افزایش داشته استونسبت به 

سال شهریور، 01/06/98متر بر ثانیه در تاریخ 7برابر با 98شهریورحداکثر سرعت باد : حداکثر سرعت باد

در تاریخ متر بر ثانیه13دوره آماري برابر با شهریورو 14/06/97متر بر ثانیه در تاریخ 8برابر با 97

دوره آماري کاهش و سال گذشته شهریورنسبت به 98شهریور،رخ داده است حداکثر سرعت باد 20/06/81

.داشته است

تحلیل مراحل فنولوژي محصول بادام شاهرودي و انگورعسگري

واحـدهاي .دشـ آغـاز  رویشـی رشـد شـاخه    فنولـوژي مرحلـه فصل تابسـتان بـراي محصـول بـادام در    :بادام

ــی ــذبحرارت ــدهج ــا اولش ــتان ت ــه6/1972تابس ــتانه  -روز-درج ــاالتر از آس ــد ب ــفر ورش 6/1397ص

ــه ــتانه -روز-درج ــاالتر از آس ــد ب ــه9/872و 5رش ــتانه  -روز-درج ــاالتر از آس ــد ب ــه10رش ــبهدرج محاس

مرحلــه زایشــی رشــدمیوه کــه درخردادمــاه تکمیــل ودراوایــل تابســتان هیچگونــه مرحلــه زایشــی بــه .شــد

ـ باتوجـه .ثبت نرسـید  ولـی نداشـتند آبـی کمبـود هیچگونـه درختـان بـاغ ومناسـب موقـع بـه آبیـاري هب

ــنش ــدمت ــاريع ــالیآبی ــالوخشکس ــلس ــانقب ــهکماک ــانب ــمدرخت ــوردرق ــهم ــدمهمطالع ــیص م

.یافتکاهشهوادمايافزایشبعلتفصلایندرطولشتهخسارت.زند



ــت   ــوه بادریافــ ــیدن میــ ــی رســ ــه زایشــ ــاه مرحلــ ــارمین روزمردادمــ ــه3028.1ازچهــ -روز-درجــ

ــت   ــفردرجه ودریافــ ــتانه صــ ــدواحدحرارتی باالترازآســ ــه2283.1رشــ ــدواحدحرارتی -روز-درجــ رشــ

ــت 5باالترازآســتانه  ــاغ  .درجــه آغازشــد10رشدباالترازآســتانه -روز-درجــه1588.4ودریاف ــاري ب ــین  آبی اول

ــت و  22درتابســتان درروز ــورت گرف ــاه ص ــر م ــال  ام تی ــم ووزن امس ــادام ازلحــاظ حج ــاي ب ــدمیوه ه رش

هـا شـته رفـتن ازبـین باعـث کـه بـود بـاالتر ازنرمـال درجـه 1حـدود  ي تابسـتان دمـا متوسط.بودنرمال

ــاتوبرخــی ــاتیآف ــدنب ــیگردی ــتول ــهفعالی ــارتنکن ــهت ــن.داشــتادام ــايای ــیگرم ــابقهب ــثس باع

مــورد مطالعــه دراوایــل ایــن مــاه گردیــد کــه بــراي 12خشــکیدگی یــک ازدرختــان بــادام رقــم شــاهرود 

.ررسیهاي فنولوژي درخت دیگري انتخاب شدادامه ب

بـه توجـه بـا امسـال .راشـاهدبودیم کنـه آفـات شـیوع شـدوکماکان هواکاسـته ازگرمـاي اهازاواسط مردادم

هنگـام کـه بطـوري .بـود مطلـوب رسـیده بادامهـاي مغـز ولـی بـود پـایین محصـول سـرماعملکرد خسارت

ام2دربــاداممحصــول.داشــتوزنگــرم1/3ومغــزآنگــرم4/8بطورمتوســطبــادامهرعــددمیوهبرداشــت

ــن.شــدکیلودرهکتارمحاســبه200حــدودوعملکــردآنبرداشــتماهشــهریور ــهعملکردنســبتای ســالهايب

ــل ــاهشقبـ ــتهکـ ــتداشـ ــیدن.اسـ ــلرسـ ــندرکامـ ــاریخایـ ــتتـ ــه3862.1بابادریافـ -روز-درجـ

.پذیرفتصورتصفردرجهباالترازآستانهرشدواحدحرارتی

-روز-درجــه1/4603تابســتانفصــل تــا پایــانمحصــولتوســطشــدهفــتدریاحرارتــیواحــدهايکــل

رشــد و -روز-درجــه5رشــد بــاالتر از آســتانه  -روز-درجــه1/3568صــفر و رشــد بــاالتر از آســتانه  

.گردیدمحاسبهدرجهدهرشد باالتر از آستانه-روز-درجه4/2583

شاخه رشدرویشی فنولوژيمرحلهفصل تابستان رادرمرحله زایشی رشدانگور وانگورمحصول: انگور

روز رشدباالتر از –درجه1/1365باالتر از صفر وواحد حرارتی1/1870با جذباین فصل . هاآغازنمود

شرایط رطوبتی خاك باتوجه به .آغاز شددرجه10رشد باالتر از آستانه- روز- درجه3/872و درجه5آستانه

درجه2حدوداوایل تابستان طیدمامتوسط.دبودام تیرماه بسیارمساع27اولین آبیاري این فصل در



فنولوژيمرحله.گردیدماهتیرماه ام29تاریخازمحصولزودهنگامرسیدگیباعثکهبودباالترازنرمال

رشدباالترارآستانه-روزدرجه2048.6رشدباالترازصفرو- روز-درجه2683.6بادریافتماهتیرام27رشدانگورتا

گردیدومرحلهتکمیل15رشدباالترازآستانه-روز-درجه901.3ودریافت10دباالترازرش-روز- درجه1425.8و5

باالترازآستانهرشدواحدحرارتی- روز- درجه3607.0بادریافتاین مرحله نیز.انگورآغازشدجدیدرسیدن

-روز-درجه2039.2ودرجه5باالترازآستانهرشدواحدحرارتی-روز-درجه2817.0وصفردرجه

ام 27تاتاریخ درجه15رشدباالترازآستانه-روز-درجه1559.7ودرجه10االترازآستانهبرشدواحدحرارتی

کیلودرهکتارباوضعیت خوب خوشه هابه 1500عملکردمحصول حدود.مردادماه تکمیل و محصول برداشت شد

مه ام مردادماه نیز مرحله رویشی رسیدن شاخه هاآغازواین مرحله تاپایان تابستان ادا31ازروز.ثبت رسید

5باالتر از آستانهواحد حرارتی6/3535باالتر از صفر و واحد حرارتی6/4500فصل با دریافت این .داشت

درجه 15رشد باالترازآستانه -روز-درجه1728.3درجه10باالتر از آستانهواحد حرارتی8/2582و درجه

.یافتخاتمهمحصولاینبراي

نجف آبادمرکز تحقیقات هواشناسی کشاورزي





دارابمرکز تحقیقات هواشناسی کشاورزي

703سینگل کراس واریته ذرت ,پرتقال واریته واشنگتن ناول

:ماهتیرجوي شرایطتحلیل

برابر 97مقدار در سال نیباشد که ایموسیلسیدرجه س25.9ماه نیدما در انهیکمنیانگیم:دماي هوا

دما در نهیشیبنیانگیمنیهمچن. بوده استوسیلسیدرجه س25.6و در بلندمدت وسیلسیجه سدر26.9

بوده 41.7برابر 97و در سال 41.8مقدار در بلندمدت نیباشد که ایموسیلسیدرجه س43.8ماه نیا

دت به و بلند م97مقدار در سال نیباشد که ایموسیلسیدرجه س34.9ماه نیدما در انیانگیم. است

.بوده استوسیلسیدرجه س33.7و 34.3برابر بیترت

درصد و 09نهیکمنیانگیم97باشد که در سال یدرصد م07ماه نیرطوبت در انهیکمنیانگیم:رطوبت

به 97و 98ماه ریرطوبت در تنهیشیبنیانگیموضوع در مورد منیا. درصد بوده است12در بلند مدت 

یدرصد م21رطوبت برابر نیانگیمنیهمچن. درصد بوده است37و در بلند مدت درصد 30و 34بیترت

.درصد بوده است25درصد و در بلند مدت برابر 20برابر 97مقدار در سال نیباشد که ا

و در 0.0برابر با 97ماه ریمقدار در تنیکه امتریلیم0.0ماه برابر نیايجويزشهایمجموع ر:بارندگی

.بوده استمتریلیم1.0دت برابر بلند م

میلیمتر در روز و در 11.6با میانگین متریلیم359.4ماه نیدر ا98مجموع تبخیر ثبت شده سال :تبخیر

با متریلیم428در مدت مشابه برابر 97در روز و در سال متریلیم12.5نیانگیبا م388.7بلندمدت 

.میلیمتر در روز بوده است13.8نیانگیم

ساعت، 10.4نیانگیساعت با م321.3ماه نیدر ا98ثبت شده سال یمجموع ساعت آفتاب: ساعات آفتابی

نیانگیبا م367.9یمجموع ساعت آفتاب97ریو در ت11.0نیانگیبا م342.3در بلند مدت در مدت مشابه 

.ساعت ثبت شده است11.9



ریماه، تنیو ششم استیدر روز بهیمتر بر ثان21ا برابر ب98ریحداکثر سرعت باد ت:بادسرعتحداکثر

هیمتر بر ثان33ماه و در بلند مدت در مدت مشابه برابر با نیام ایدر روز سهیمتر بر ثان16برابر با 97سال 

.رخ داده است01/04/1386خیدر تار

:تحلیل شرایط جوي مرداد ماه

برابر 97مقدار در سال نیباشد که ایموسیلسیدرجه س26.4ماه نیدما در انهیکمنیانگیم:دماي هوا

دما در نهیشیبنیانگیمنیهمچن. بوده استوسیلسیدرجه س26.3و در بلندمدت وسیلسیدرجه س27.3

بوده 41.8برابر 97و در سال 41.0مقدار در بلندمدت نیباشد که ایموسیلسیدرجه س41.9ماه نیا

و بلند مدت به 97مقدار در سال نیباشد که ایموسیلسیدرجه س34.1ماه نیدما در انیانگیم. است

.بوده استوسیلسیدرجه س33.6و 34.5برابر بیترت

درصد و 09نهیکمنیانگیم97باشد که در سال یدرصد م11ماه نیرطوبت در انهیکمنیانگیم: رطوبت

به 97و 98رطوبت در مرداد ماه نهیشیبنینگایموضوع در مورد منیا. درصد بوده است14در بلند مدت 

یدرصد م24رطوبت برابر نیانگیمنیهمچن. درصد بوده است39درصد و در بلند مدت 32و 38بیترت

.درصد بوده است26درصد و در بلند مدت برابر 20برابر 97مقدار در سال نیباشد که ا

و 0.0برابر با 97مقدار در مرداد ماه نیکه امتریلیم20.7ماه برابر نیايجويزشهایمجموع ر:بارندگی

.بوده استمتریلیم6.0در بلند مدت برابر 

میلیمتر در روز و در 12.3با میانگین متریلیم380.1ماه نیدر ا98مجموع تبخیر ثبت شده سال :تبخیر

با متریلیم402.8مشابه برابر در مدت 97در روز و در سال متریلیم12.4نیانگیبا م384.6بلندمدت 

.میلیمتر در روز بوده است13.0نیانگیم



ساعت، 10.7نیانگیساعت با م332.2ماه نیدر ا98ثبت شده سال یمجموع ساعت آفتاب: ساعت آفتابی

با 356.0یمجموع ساعت آفتاب97و در مرداد 11.0نیانگیبا م341.2در بلند مدت در مدت مشابه 

.ساعت ثبت شده است11.5نیانگیم

ماه، مرداد نیدر روز هفدهم اهیمتر بر ثان20برابر با 98حداکثر سرعت باد مرداد :بادسرعتحداکثر

هیمتر بر ثان24ماه و در بلند مدت در مدت مشابه برابر با نیاستمیدر روز بهیمتر بر ثان10برابر با 97سال 

.رخ داده است1377هفتم مرداد سال و 1375مرداد سال 29و 28يدر روزها

:تحلیل شرایط جوي شهریور ماه

برابر 97مقدار در سال نیباشد که ایموسیلسیدرجه س22.9ماه نیدما در انهیکمنیانگیم:دماي هوا

دما در نهیشیبنیانگیمنیهمچن. بوده استوسیلسیدرجه س22.0و در بلندمدت وسیلسیدرجه س23.4

بوده 39.5برابر 97و در سال 38.6مقدار در بلندمدت نیباشد که ایموسیلسیدرجه س40.2ماه نیا

و بلند مدت به 97مقدار در سال نیباشد که ایموسیلسیدرجه س31.5ماه نیدما در انیانگیم. است

.بوده استوسیلسیدرجه س30.3و 31.4برابر بیترت

درصد و 12نهیکمنیانگیم97باشد که در سال یدرصد م09ماه نیرطوبت در انهیکمنیانگیم:رطوبت

به 97و 98ماه وریرطوبت در شهرنهیشیبنیانگیموضوع در مورد منیا. درصد بوده است14در بلند مدت 

یدرصد م20ررطوبت برابنیانگیمنیهمچن. درصد بوده است43درصد و در بلند مدت 42و 32بیترت

.درصد بوده است28درصد و در بلند مدت برابر 27برابر 97ر سال مقدار دنیباشد که ا

و در 4.7برابر با 97وریمقدار در شهرنیکه امتریلیماه برابر صفر  منیايجويزشهایمجموع ر: بارندگی

.بوده استمتریلیم0.9بلند مدت برابر 



میلیمتر در روز و در 10.2با میانگین متریلیم317.2ماه نیدر ا98مجموع تبخیر ثبت شده سال :تبخیر

با متریلیم311.1در مدت مشابه برابر 97در روز و در سال متریلیم9.8نیانگیبا م303.4بلندمدت 

.میلیمتر در روز بوده است10.0نیانگیم

ساعت،11.0نیانگیساعت با م341.2ماه نیدر ا98ثبت شده سال یمجموع ساعت آفتاب: ساعت آفتابی

با 325.5یمجموع ساعت آفتاب97وریو در شهر10.6نیانگیبا م329.2در بلند مدت در مدت مشابه 

.ساعت ثبت شده است10.5نیانگیم

وریماه، شهرنیدر روز اول اهیمتر بر ثان17برابر با 98وریحداکثر سرعت باد شهر:بادسرعتحداکثر

هیمتر بر ثان20ماه و در بلند مدت در مدت مشابه برابر با نیام ایسدر روز هیمتر بر ثان18برابر با 97سال 

.رخ داده است1375سال وریشهر5در روز 

و پرتقال واریته واشنگتن ناول703سینگل کراس واریته تحلیل مراحل فنولوژي محصول ذرت 

1398/ 29/04تاریخ می باشد که در) یپرورش(703کراسنگلیمحصول مورد مطالعه ذرت واریته س: ذرت

دیده بانی هاي بیومتري و مشاهدات فنولوژي مربوط به 31/04/1398کاشت و دو روز پس از کاشت برابر با  

درصد 25مرداد ماه ياز ابتدا.آن در کرتهاي انتخابی آغاز شده و در فرمهاي مربوطه به ثبت رسیده است

نیایط. رسانده استانیمرحله را به پانیز سوم اروانیمحصول وارد مرحله جوانه زدن شده است در پا

داشته افتیدرجه در10صفر و يباالیدرجه روز واحد حرارت74.2و 104.2بیمدت محصول به ترت

انیمرحله به پانیروز ششم اانیاز روز چهارم محصول وارد مرحله سبز کردن شده است و در پا. است

یدرجه روز واحد حرارت66.9باالي صفر و یواحد حرارتدرجه روز 96.9مدت محصول نیدر ا. استدهیرس

روز انیشده است و در پایاز روز هفتم محصول وارد مرحله سه برگ. داشته استافتیدرجه در10باالي 

درجه روز واحد 119.5و 169.5بیمدت محصول به ترتنیدر ا. رسانده استانیمرحله را به پانیاازدهمی

ایناز روز دوازدهم محصول وارد برگ دادن شده است و . داشته استافتیدرجه در10صفر و يباالیحرارت

درجه روز واحد 1291.2افتیمحصول در مجموع با در. استدهیرسانیبه پاشهریورمرحله در روز نوزدهم



کرده يمرحله را سپرنیروز ا39و در مدت 10باالي یدرجه روز واحد حرارت901.2باالي صفر و یحرارت

و سوم ستیمرحله در روز بنیدرصد محصول مشاهده شده و ا20نر در نیظهور گل آذستمیاز روز ب. است

درجه روز 82.4باالي صفر و یدرجه روز واحد حرارت122.4مدت محصول نیادر . استدهیرسانیبه پا

اندام یو چهارم محصول وارد مرحله گلدهستیاز روز ب. داشته استافتیدرجه در10باالي یواحد حرارت

مدت محصول به نیدر ا. استدهیرسانیماه به پانیو هفتم استیمرحله در روز بنینر شده است و ا

و ستیاز روز ب. داشته استافتیدرجه در10صفر و يباالیدرجه روز واحد حرارت91.5و 131.5بیترت

يدیماه مرحله جدانیدرصد محصول مشاهده شده و تا پا10دریشمیابريهشتم مرحله ظهور تارها

درجه روز 80.0باالي صفر و یدرجه روز واحد حرارت120.0مدت محصول نیدر ا. مشاهده نشده است

محصول خوب و مزرعه در یشیدر مجموع وضع رو. داشته استافتیدرجه در10باالي یواحد حرارت

.  قرار داردیمناسبطیشرا

کشت شده 17/01/1395تاریخدرکهباشدمیناولواشنگتنواریتهپرتقالمطالعهموردمحصول:پرتقال

مشاهداتوبیومتريهايبانیدیده95پس از قطع درختان قدیمی در روز سی و یکم مردادماه . است

از . استرسیدهثبتبهمربوطهفرمهايدروشدهاز ابتداي شهریورماه آغازبر روي درختان جدیدفنولوژي

مشاهده يدیماه مرحله جدشهریورانیدرصد محصول مشاهده شده و تا پا100در وهیرشد مرماهیتيابتدا

10صفر و يباالیدرجه روز واحد حرارت2186.6و 3135.9بیمدت محصول به ترتنیایط. نشده است

دد برگ مشاهده شده ولی به علت الزم به ذکر است که چندین مرحله رویش مج. داشته استافتیدرجه در

. عدم مبارزه با آفت پسیل محصول وضعیت مطلوبی ندارد

داراب هواشناسی کشاورزي مرکز تحقیقات
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703ذرت واریته 

:تیر ماهجويشرایطتحلیل

گراد و بلند درجه سانتی28.3درجه سانتیگراد ، سال گذشته 29.9برابر با 98میانگین دماي تیر :دماي هوا 

و نسبت به دوره آماري 1.6درجه سانتیگراد می باشدکه نسبت به دماي تیر سال گذشته 27.6مدت آن 

درجه 39.2برابر با 98میانگین بیشینه دماي تیر . درجه سانتیگراد افزایش داشته است2.3درازمدت 

ه سانتیگراد بوده که نسبت به سال درج37.6درجه سانتیگراد و دوره آماري 37.9سانتیگراد، سال گذشته  

98میانگین کمینه دماي تیر . استدرجه سانتیگراد افزایش داشته1.6و نسبت به بلند مدت 1.3گذشته 

درجه سانتیگراد بوده که 17.7و دوره آماري بلند مدت 18.8سال گذشته  , درجه سانتیگراد20.6برابر 

حداکثر . درجه سانتیگراد افزایش داشته است2.9مدت درجه و نسبت به بلند1.8نسبت به سال گذشته 

17.4برابر با 98و حداقل مطلق  تیر14/04/98درجه سانتیگراد در تاریخ  41برابر با 98مطلق دماي تیر 

.، رخ داده است10/04/98درجه سانتیگراد در تاریخ

میلیمتر و بارندگی 0.0برابر با 97یر میلیمتر ، بارندگی ت0.0برابر با 98مجموع بارندگی تیر :بارندگی

نسبت به سال گذشته تغییري نداشته و نسبت 98میلیمتر بوده که بارندگی تیر 0.3تیر دوره آماري برابر با 

. میلیمتر رخ داده است0.0برابر با 98حداکثر بارندگی تیر . داشته استبه دوره آماري کاهش

درصد و تیر دوره 30برابر با 97درصد، تیر 32برابر با 98بی تیر میانگین رطوبت نس:رطوبت نسبی هوا

داشته درصد بوده که نسبت  به سال گذشته و نسبت به دوره آماري بلند مدت افزایش26آماري برابر با 

درصد و تیر دوره آماري 43برابر با 97، تیر درصد47برابر با 98میانگین حداکثر رطوبت نسبی تیر .است 

رخ داده 02/04/98درصد در تاریخ 60برابر با 98حداکثر مطلق رطوبت نسبی تیر . درصد بوده است40

درصد و تیر دوره آماري 17برابر با 97درصد ، تیر 17برابر با  98میانگین حداقل رطوبت نسبی تیر . است

. رخ داده است09/04/98درصد در 11برابر 98حداقل مطلق رطوبت نسبی تیر 0درصد بوده است13برابر 



میلیمتر و تیر دوره 419.9برابر با 97تیر , میلیمتر 430.9برابر با  98مجموع تبخیرتیر :مجموع تبخیر

.و نسبت به دوره آماري افزایش داشته است97میلیمتر بوده که نسبت به تیر سال 386.4آماري 

، ساعت در روز11ساعت با میانگین 340.2ر با براب98مجموع ساعت آفتابی تیر : مجموع ساعت آفتابی

ساعت با میانگین 343.8ساعت در روز و تیر دوره آماري 12.1.ساعت با میانگین375.8برابر با 97تیر 

نسبت به سال گذشته و نسبت به  دوره آماري 98مجموع ساعت آفتابی تیر . در روز می باشدساعت11.1

. داشته استکاهش

، بوده است و 27/04/98متر بر ثانیه در تاریخ  10برابر با 98حداکثر سرعت باد تیر :بادحداکثر سرعت 

متر بر ثانیه در تاریخ 23و تیر دوره آماري برابر با 27/04/97متر بر ثانیه در تاریخ 10برابر با 97تیر سال 

دوره یري نداشته و نسبت بهنسبت به سال گذشته تغی98حداکثر سرعت باد تیر . رخ داده است26/04/67

. آماري کاهش داشته است

:تحلیل شرایط جوي مرداد ماه 

درجه 28.9درجه سانتیگراد، مرداد سال گذشته 28.8برابر با 98میانگین دماي مرداد :دماي هوا 

درجه سانتیگراد می باشدکه نسبت به دماي مرداد سال گذشته27.5سانتیگراد و میانگین بلند مدت آن 

میانگین . درجه سانتیگراد افزایش داشته است1.3درجه سانتیگراد کاهش و نسبت به دوره آماري 0.1

درجه سانتیگراد و دوره آماري 38.1درجه سانتیگراد، سال گذشته 38.1برابر با 98بیشینه دماي مرداد 

درجه 0.9بلند مدت نیز درجه سانتیگراد بوده که نسبت به سال گذشته تغییري نداشته و نسبت به 37.2

. سانتیگراد افزایش داشته است

درجه  و دوره آماري  19.7درجه سانتیگراد  و سال گذشته  19.4برابر 98میانگین کمینه دماي مرداد 

درجه سانتیگراد کاهش داشته و نسبت به بلند 0.3درجه سانتیگراد بوده که نسبت به سال گذشته 17.9

درجه 41.4،برابر با 98حداکثر مطلق دماي مرداد . د افزایش داشته استدرجه سانتیگرا1.5مدت 



27/05/98درجه سانتیگراد در تاریخ14.4برابر با 98وحداقل مطلق  مرداد 11/05/98سانتیگراد در تاریخ  

.، رخ داده است

میلیمتر و 0.0ر با براب97میلیمتر ، بارندگی مرداد 0.0برابر با  98مجموع بارندگی مرداد :بارندگی

نسبت به سال گذشته تغییري 98میلیمتر بوده که بارندگی مرداد 0.4بارندگی مرداد دوره آماري برابر با 

.میلیمتر بوده است0.0برابر با 98حداکثر بارندگی مرداد . نداشته و نسبت به دوره آماري کاهش داشته است

درصد و 32برابر با 97، مرداد درصد32برابر با 98میانگین رطوبت نسبی مرداد :رطوبت نسبی هوا 

درصد بوده که نسبت به سال گذشته تغییري نداشته ونسبت به دوره آماري  27مرداد دوره آماري برابر با 

درصد 46برابر با 97درصد  ،مرداد 48برابر با 98میانگین حداکثر رطوبت نسبی مرداد .افزایش داشته است

درصد در تاریخ 61برابر با 98حداکثر مطلق رطوبت نسبی مرداد . درصد بوده است42اري و مرداد دوره آم

برابر با 97درصد ، مرداد 17برابر با 98میانگین حداقل رطوبت نسبی مرداد . رخ داده است,  06/05/98

11برابر با 98د حداقل مطلق رطوبت نسبی مردا.درصد بوده است 13درصد و مرداد دوره آماري برابر با 18

.رخ داده است16/05/98درصد در تاریخهاي 

میلیمتر روزانه ، مرداد 12.5میلیمتر با میانگین 386.1برابر با 98مجموع تبخیر مرداد :مجموع تبخیر

میلیمتر 11.7با میانگین 363.0میلیمتر روزانه و مرداد دوره آماري 13.5با میانگین 417.2برابر با 97

دوره نسبت به سال گذشته کاهش داشته و نسبت به 1398مجموع تبخیر مرداد .روزانه می باشد تبخیر

.آماري افزایش داشته است

ساعت در 10.9ساعت با میانگین 338.6برابر با 98مجموع ساعت آفتابی مرداد :مجموع ساعت آفتابی

ساعت با 334.5روز و مرداد دوره آماري ساعت در 11.6ساعت با میانگین 360.2برابر با 97روز، مرداد 

نسبت به سال گذشته کاهش داشته 98مجموع ساعت آفتابی مرداد . ساعت در روز می باشد10.8میانگین 

. و نسبت به دوره آماري افزایش داشته است



رداد سال ، م24/05/98متر بر ثانیه در تاریخ 10برابر با 98حداکثر سرعت باد مرداد :حداکثر سرعت باد

متر بر ثانیه در تاریخ 21و مرداد دوره آماري برابر با 05/05/97متر بر ثانیه در تاریخ 08برابر با 97

نسبت به سال گذشته افزایش داشته و نسبت به 98حداکثر سرعت باد مرداد . رخ داده است10/05/67

.  دوره آماري کاهش داشته است

:تحلیل شرایط جوي  شهریور ماه 

درجه 26.6درجه سانتیگراد ، شهریور سال گذشته 25.5برابر با 98میانگین دماي شهریور : دماي هوا

1.1درجه سانتیگراد می باشد که نسبت به دماي شهریور سال گذشته  24.4سانتیگراد و بلند مدت آن 

میانگین بیشینه .داشته استدرجه سانتیگراد افزایش1.1درجه سانتیگراد کاهش و نسبت به دوره آماري 

34.6درجه سانتیگراد و دوره آماري 36.2درجه سانتیگراد، سال گذشته  35.7برابر با  98دماي شهریور 

درجه 1.1درجه کاهش و نسبت به بلند مدت 0.5درجه سانتیگراد بوده که نسبت به شهریور سال گذشته 

شهریورسال , درجه سانتیگراد  15.3برابر 98ر میانگین کمینه دماي شهریو.سانتیگراد افزایش داشته است

درجه سانتیگراد بوده که نسبت به شهریور سال گذشته 14.2درجه و دوره آماري بلند مدت 16.9گذشته  

حداکثر مطلق دماي . داشته استدرجه افزایش1.1و نسبت به بلند مدتدرجه سانتیگراد کاهش 1.6

برابر با  98، و حداقل مطلق شهریور سال 16/06/98تیگراد در تاریخ  درجه سان37.8،برابر با 98شهریور 

. ، رخ داده است23/06/98درجه سانتیگراد در تاریخ9.2

میلیمتر و شهریور 0.0برابر با 97میلیمتر ، شهریور 0.0برابر با 98مجموع بارندگی شهریور :بارندگی 

نسبت به سال گذشته تغییري نداشته و نسبت 98ارندگی شهریور میلیمتر بوده که ب0.4دوره آماري برابر با 

.  میلیمتر بوده است0.0برابر با 98حداکثر بارندگی شهریور . استبه دوره آماري کاهش داشته

درصد و 37برابر با 97درصد ، شهریور 36برابر با 98میانگین رطوبت نسبی شهریور :رطوبت نسبی هوا

درصد بوده که نسبت  به سال گذشته کاهش ونسبت به دوره آماري  افزایش 28رابر با شهریور دوره آماري ب

درصد و 53برابر با 97، شهریور درصد52برابر با 98میانگین حداکثر رطوبت نسبی شهریور . استداشته



در درصد 70برابر با 98حداکثر مطلق رطوبت نسبی شهریور . درصد بوده است44شهریور دوره آماري 

، میانگین درصد19برابر با 98میانگین حداقل رطوبت نسبی شهریور . رخ داده است29/06/98تاریخ 

. درصد بوده است12درصد و شهریور دوره آماري برابر با 20برابر با 97حداقل رطوبت نسبی شهریور 

. ت، رخ داده اس21/06/98درصد در 15برابر با 98حداقل مطلق رطوبت نسبی شهریور 

میلیمتر روزانه در ماه ، 10.1میلیمتر با میانگین 314.9برابر با 98مجموع تبخیر شهریور : مجموع تبخیر

313.7میلیمتر تبخیر روزانه و شهریور دوره آماري بلند مدت 10.7با میانگین 332.9برابر با 97شهریور 

نسبت به شهریورسال 1397ع تبخیر شهریور مجمو.میلیمتر تبخیر روزانه می باشد 10.1میلیمتر با میانگین 

.داشته استگذشته کاهش و نسبت به دوره آماري افزایش

ساعت در روز 11ساعت با میانگین 340برابر با 98مجموع ساعت آفتابی شهریور :مجموع ساعت آفتابی

ساعت با 323.9ري ساعت در روز و شهریور دوره آما10.6ساعت با میانگین 328.3برابر با 97، شهریور 

نسبت به سال گذشته و  نسبت به 98مجموع ساعت آفتابی شهریور .ساعت در روز می باشد 10.4میانگین 

.داشته استدوره آماري  افزایش 

، شهریور 16/06/98متر بر ثانیه در تاریخ 8برابر با 98حداکثر سرعت باد شهریور : حداکثر سرعت باد

متر بر ثانیه در تاریخ 21و شهریور دوره آماري برابر با 12/06/97ر ثانیه در تاریخمتر ب8برابر با 97سال 

نسبت به سال گذشته تغییري نداشته و نسبت به 97حداکثر سرعت باد شهریور . رخ داده است26/06/68

.دوره آماري کاهش داشته است

:703تحلیل مراحل فنولوژي محصول ذرت واریته 

01/04/98کشت شده است در تاریخ 16/06/2019برابر با 26/03/98در تاریخ 703یته محصول ذرت وار

در . وارد مرحله یک تا دو برگی شده است03/04/98درصد رسیده و در تاریخ 100مرحله جوانه زنی به 

له محصول ذرت وارد مرح13/04/98از تاریخ .رحله سه برگی به صدرصد رسیده استم11/04/98تاریخ 



گل آذین نر مشاهده شده  و ظهور 23/05/98ادامه داشته و در تاریخ 19/5/98برگ دادن شده که  تا تاریخ 

هم زمان در تاریخ . ست و مرحله گل دادن شروع شده استادامه داشته ا31/05/98گل آذین نر تا تاریخ 

ادامه 16/06/98ست که تا تاریخ وارد مرحله ظهور تارهاي ابریشمی و مرحله گرده افشانی شده ا31/05/98

محصول ذرت وارد مرحله شیري شدن شده که 18/06/98از تاریخ . داشته است و به صدرصد رسیده است

از نظر دمایی شرایط باالتر از نرمال و رطوبت .این مرحله به صدرصد رسیده است31/6/98در پایان شهریور 

لفهاي هرز نیز مشکلی مشاهده نشد و عملیات سم پاشی و کود و از نظر ع. نسبی نیزکمتر از نرمال بوده است

.دهی نیز انجام گردید

زرقانمرکز تحقیقات هواشناسی کشاورزي 





جهرممرکز تحقیقات هواشناسی کشاورزي

پرتقال واریته واشنگتن ناول

:ماهتیرجوي شرایطتحلیل

درکمینهمیانگینکهباشدمیسیلسیوسدرجه22.8ماهایندردمامدتبلندمیانگینکمینه:دماي هوا

ماهایندردمامدتبلندمیانگینبیشینههمچنین. استبوده22.6برابر97سالدرو25.2برابر98تیر

. استبوده41.8برابر97سالدرو42.3برابر98تیرحداکثردرمیانگینکهباشدمیسیلسیوسدرجه40.6

برابر97سالدرمقداراینکهباشدمیسیلسیوسدرجه31.7ماهایندردمامتوسطمدتبلندمیانگین

.استبودهگرادسانتیدرجه33.8نیزجاريسالدرواست بودهدرجه32.2

میانگین97سالدرکهباشدمیدرصد16ماهایندررطوبتمدتبلندمیانگینکمینه:تحلیل رطوبت

بلندمیانگینمورددرموضوعاین. استافتادهفاقاتدرصد16کمینهمیانگین98سالدرودرصد12کمینه

97تیررطوبتبیشینهومیانگیندرصد،98،51تیررطوبتبیشینهومیانگیندرصد45رطوبتبیشینهمدت

97سالدرمقداراینکهباشدمیدرصد31برابرمدتبلندرطوبتمیانگینبنابراین. استبودهدرصد44،

.استبودهدرصد34برابر98سالدرودرصد28برابر

در97سالدرکهباشدمیمیلیمتر0.7برابرمدتبلندجويریزشهايمجموعمیانگین:تحلیل بارندگی

.استبودهمیلیمتر3.3برابرمشابهمدتدر98سالدرومیلیمتر0.0ماهاین

بلندمدتودرمیانگین،347.6،تیر98سال،ودر365ماهتیر97افتابساعتمجموع:تحلیل ساعت افتاب

.استبوده13.2تیرروزانه

،ودرمیانگین372.6قبلسالتیرودراسترسیده333.9به،98تیرماهانهتبخیرمجموعمقدار:تبخیر

.استمیلیمتربوده12.4بلندمدت



97سال ، تیر 25/04/98متر بر ثانیه در تاریخ 18برابر با 98حداکثر سرعت بادتیر : حداکثر سرعت باد

رخ داده 98متر بر ثانیه در تاریخ 18و تیر دوره آماري برابر با 22/04/97متر بر ثانیه در تاریخ   018برابر با 

. است نسبت به سال گذشته و نسبت به دوره آماري تغییري نداشته 98است حداکثر سرعت باد تیر 

:تحلیل شرایط جوي مرداد ماه

درکمینهمیانگینکهباشدمیسیلسیوسدرجه22.6ماهایندردمامدتدبلنمیانگینکمینه:هوادماي

ماهایندردمامدتبلندمیانگینبیشینههمچنین. استبوده22.7برابر97سالدرو23.9برابر98مرداد

بوده42.1برابر97سالدرو41.3برابر98مردادحداکثردرمیانگینکهباشدمیسیلسیوسدرجه39.8

97سالدرمقداراینکهباشدمیسیلسیوسدرجه31.2ماهایندردمامتوسطمدتبلندمیانگین. ستا

.استبودهگرادسانتیدرجه32.6نیزجاريسالدرواستبودهدرجه32.4برابر

کمینهمیانگین97سالدرکهباشدمیدرصد18ماهایندررطوبتمدتبلندمیانگینکمینه:رطوبت

مدتبلندمیانگینمورددرموضوعاین. استافتادهاتفاقدرصد14کمینهمیانگین98سالدروددرص14

97مردادرطوبتبیشینهومیانگیندرصد،98،53مردادرطوبتبیشینهومیانگیندرصد48رطوبتبیشینه

97سالدرمقداریناکهباشدمیدرصد34برابرمدتبلندرطوبتمیانگینبنابراین. استبودهدرصد52،

.استبودهدرصد34برابر98سالدرودرصد33برابر

ماهایندر97سالدرکهباشدمیمیلیمتر3.3برابرمدتبلندجويریزشهايمجموعمیانگین:بارندگی

.استبودهمیلیمتر0.8برابرمشابهمدتدر98سالدرومیلیمتر0.0

بلندمدتودرمیانگین341.2،مرداد98سال،ودر359.8ماهمرداد97افتابساعتمجموع:ساعت افتاب

.استبوده11مردادروزانه

،ودرمیانگین357.2قبلسالمردادودراسترسیده360.8،به98مردادماهانهتبخیرمجموعمقدار:تبخیر

.استمیلیمتربوده11.6بلندمدت



،مرداد سال 21/05/97متر بر ثانیه در تاریخ ،07برابر با 97حداکثر سرعت باد مرداد :حداکثر سرعت باد

رخ 95متر بر ثانیه در تاریخ 18و مرداد دوره آماري برابر با 18/05/98متر بر ثانیه در تاریخ   12برابر با 98

نسبت به سال گذشته افزایش و نسبت به دوره آماري نیزکاهش 98داده است حداکثر سرعت باد مرداد 

.داشته است

:یل شرایط جوي شهریور ماهتحل

درکمینهمیانگینکهباشدمیسیلسیوسدرجه19.2ماهایندردمامدتبلندمیانگینکمینه:دماي هوا

ماهایندردمامدتبلندمیانگینبیشینههمچنین. استبوده21برابر97سالدرو19.5برابر98شهریور

بوده39.9برابر97سالدرو39.5برابر98شهریورثردرحداکمیانگینکهباشدمیسیلسیوسدرجه37.7

97سالدرمقداراینکهباشدمیسیلسیوسدرجه28.5ماهایندردمامتوسطمدتبلندمیانگین. است

.استبودهگرادسانتیدرجه29.5نیزجاريسالدرواستبودهدرجه30.5برابر

کمینهمیانگین97سالدرکهباشدمیدرصد18ماهنایدررطوبتمدتبلندمیانگینکمینه:رطوبت

مدتبلندمیانگینمورددرموضوعاین. استافتادهاتفاقدرصد13کمینهمیانگین98سالدرودرصد19

شهریوررطوبتبیشینهومیانگیندرصد،98،53شهریوررطوبتبیشینهومیانگیندرصد51رطوبتبیشینه

سالدرمقداراینکهباشدمیدرصد34برابرمدتبلندرطوبتمیانگینابراینبن. استبودهدرصد97،61

.استبودهدرصد33برابر98سالدرودرصد40برابر97

ماهایندر97سالدرکهباشدمیمیلیمتر01.0برابرمدتبلندجويریزشهايمجموعمیانگین:بارندگی

.استبودهمیلیمتر0.0رابربمشابهمدتدر98سالدرومیلیمتر04.8

بلندمدتودرمیانگین339.2،شهریور98سال،ودر329.5ماهشهریور97افتابساعتمجموع:ساعت افتاب

.استبوده10.8شهریورروزانه



قبلسالشهریورودراسترسیده296.7،به98شهریورماهانهتبخیرمجموعمقدار:تبخیر

.استربودهمیلیمت10.6بلندمدت،ودرمیانگین279.3

، شهریور 30/06/97متر بر ثانیه در تاریخ 14برابر با 97حداکثر سرعت باد شهریور :حداکثر سرعت باد

متر بر ثانیه در تاریخ 17و شهریور دوره آماري برابر با22/06/98متر بر ثانیه در تاریخ   10برابر با 98سال 

به سال گذشته کاهش و نسبت به دوره آماري نیز نسبت97رخ داده است حداکثر سرعت باد شهریور 92

. داشته استکاهش

تحلیل مراحل فنولوژي محصول پرتقال واریته واشنگتن ناول 

درجه5بااليروزدرجه891دماينیزدرختاناینماه. شدندمیوهرشدمرحلهواردماهتیرپرتقالدرختان

استکردهيژانردریافتمرحلهاین،کهاستبوده736.3تقریبادرجه10بااليرشدروزدرجهومجموع

استبوده678.6درجه10ازباالتربرايو842درجه5ازباالتررشداستانهبرايگذشتهسالدرمقداراین

رشدروزدرجهودرختاناستبودهگرمترگذشتهسالبهنسبتهواامسالتیرکهاستاینبیانگرکه

داشتهافزایشماهاینبوده848.5کهدرجه5بااليمدتبلندمیانگینبهتنسبوکردنددریافتبیشتري

مینشانکهاست693.5دهبااليمدتبلندمیانگینهمچنین.ایمداشتهافزایشمدتبلندبهنسبتیعنی

.استداشتهدرجه،نیزافزایشدهبااليمدتبلندمیانگیننسبتماهایندهد

5بااليروزدرجه854.7دماينیزدرختاناینماه. باشندمیمیوهرشدمرحلهدرماهمردادپرتقالدرختان

کردهيژانردریافتمرحلهاین،دراستبوده699.7تقریبادرجه10بااليرشدروزدرجهومجموعدرجه

694.3درجه10ازباالتربرايو8429.3درجه5ازباالتررشداستانهبرايگذشتهسالدرمقدارایناست

درجهودرختاناستبودهگرمترگذشتهسالبهنسبتهواامسالمردادکهاستاینبیانگرکهاستبوده

افزایشماهاینبوده823.5کهدرجه5بااليمدتبلندمیانگینبهنسبتوکردنددریافتبیشتريرشدروز

کهاست668.5دهبااليدتمبلندمیانگینهمچنین.ایمداشتهافزایشمدتبلندبهنسبتیعنیداشته

.استداشتهافزایشنیزدرجه،دهبااليمدتبلندمیانگیننسبتماهایندهدمینشان



5بااليروزدرجه760.5دماينیزدرختاناینماه. باشندمیمیوهرشدمرحلهدرماهشهریورپرتقالدرختان

کردهيژانردریافتمرحلهاین،دراستبوده605.5تقریبادرجه10بااليرشدروزدرجهومجموعدرجه

634.1درجه10ازباالتربرايو789.1درجه5ازباالتررشداستانهبرايگذشتهسالدرمقدارایناست

درجهودرختاناستبودهخنکترگذشتهسالبهنسبتهواامسالشهریورکهاستاینبیانگرکهاستبوده

افزایشماهاینبوده735.5کهدرجه5بااليمدتبلندمیانگینبهنسبتوکردنددریافتکمتريرشدروز

کهاست580.5دهبااليمدتبلندمیانگینهمچنین.ایمداشتهافزایشمدتبلندبهنسبتیعنیداشته

.استداشتهدرجه،نیزافزایشدهبااليمدتبلندمیانگیننسبتماهایندهدمینشان

جهرممرکز تحقیقات هواشناسی کشاورزي 





برازجانمرکز تحقیقات هواشناسی کشاورزي

بدون محصول

:ماهتیرجوي شرایطتحلیل

میانگین بلند مدت 1/38هسانتیگراد، تیر سال گذشتدرجه 5/37برابر با 98میانگین دماي تیر : دماي هوا

و نسبت به کاهش سانتیگراد 6/0ه  که نسبت به دماي تیر سال گذشتدرجه سانتیگراد می باشد9/36آن 

درجه سانتیگراد، 3/45برابر با 98میانگین حداکثر دماي تیر . داشته استافزایش درجه 6/0آماري دوره 

درجه سانتیگراد بوده که نسبت به سال 3/45درجه سانتیگراد و دوره آماري 1/46سال گذشته

98تیر میانگین حداقل دماي . استیکسان بوده و نسبت به بلند مدتکاهشدرجه8/0گذشته

درجه سانتیگراد بوده که نسبت به سال 6/28و دوره آماري  1/30درجه سانتیگراد سال گذشته 8/29برابر

حداکثر مطلق دماي تیر . بوده استدرجه داراي افزایش2/1و نسبت به بلند مدت کاهشدرجه 3/0گذشته

درجه 5/24برابر با 98ال و حداقل مطلق س04/04/98درجه سانتیگراد در تاریخ 2/48با ، برابر 98

. رخ داده است19/04/98سانتیگراد در تاریخ 

. در مرکز تحقیقات هواشناسی کشاورزي برازجان صفر بوده است98مجموع بارندگی تیر :بارندگی

درصد و تیر دوره 33برابر با 97درصد ، تیر 26برابر با 98میانگین رطوبت نسبی تیر : رطوبت نسبی هوا

درصد5و7به ترتیببوده که نسبت  به سال گذشته  و نسبت به دوره آماريدرصد31بر با آماري برا

درصد 35برابر با 1397درصد، تیر  39برابر با 1398میانگین حداکثر رطوبت نسبی تیر . داشته استکاهش

رصد در روز د63برابر با 1398حداکثر مطلق رطوبت نسبی تیر . درصد بوده است44و تیر  دوره آماري 

درصد 13برابر با 97درصد، تیر 14برابر 1398میانگین حداقل رطوبت نسبی تیر . رخ داده است13/4/98

درصد 6برابر با 1398حداقل مطلق رطوبت نسبی تیر . درصد بوده است18و تیر دوره آماري برابر با 

. رخ داده است14/04/98در



میلیمتر روزانه در ماه ، 16/با میانگین میلی متر3/496بر بابرا98مجموع تبخیر تیر : مجموع تبخیر

با میانگین 418.5میلیمتر تبخیر روزانه و تیر دوره آماري 2/15با میانگین 6/496برابر با 97تیر

نسبت به سال گذشته ونسبت به دوره آماري 1398مجموع تبخیر تیر . میلیمتر تبخیر روزانه می باشد5/13

. ه استداشتافزایش

ساعت در روز، 5/11ساعت با میانگین 5/356برابر با98مجموع ساعت آفتابی تیر : مجموع ساعت آفتابی

10.4عت با میانگینسا4/322ساعت در روز و تیر دوره آماري 1/12با میانگینساعت376برابر با97تیر 

و نسبت به  دوره آماري کاهش نسبت به سال گذشته  98مجموع ساعت آفتابی تیر . ساعت در روز می باشد

.افزایش داشته است

97، تیر سال 12/04/98متر بر ثانیه در تاریخ 6برابر با 98حداکثر سرعت باد تیر :حداکثر سرعت باد

98متر بر ثانیه رخ داده است حداکثر سرعت باد تیر 15متر بر ثانیه و تیر دوره آماري برابر با 11برابر با 

.ل گذشته و نسبت به دوره آماري کاهش داشته استنسبت به تیر سا

:تحلیل شرایط جوي مرداد ماه 

درجه سانتیگراد و 38.1درجه سانتیگراد ، سال گذشته 9/37برابر با 98میانگین دماي مرداد :دماي هوا

درجه 2/0درجه سانتیگراد می باشدکه نسبت به دماي مرداد سال گذشته 37.6میانگین بلند مدت آن 

98میانگین حداکثر دماي مرداد . افزایش داشته استدرجه 3/0و نسبت به دوره آماري د کاهش سانتیگرا

درجه سانتیگراد بوده که نسبت به سال 45.6و دوره آماري 46درجه سانتیگراد، سال گذشته  45برابر با  

98گین حداقل دماي مرداد میان. درجه افزایش داشته است6/0و نسبت به بلند مدت کاهشدرجه 1گذشته 

درجه سانتیگراد بوده که نسبت به سال 29.6و دوره آماري 30.1سال گذشته  ورجه سانتیگراد د30.8برابر

حداکثر مطلق دماي مرداد . درجه افزایش داشته  است2/1و نسبت به بلند مدت افزایش درجه 7/0گذشته 

درجه 1/29برابر با 98و حداقل مطلق سال 17/05/98خ سانتیگراد در تاریدرجه1/49ا ، برابرب98

.رخ داده است08/05/98سانتیگراد در تاریخ 



. ایستگاه برازجان صفر می باشد98مجموع بارندگی مرداد :بارندگی

درصد و 28برابر با 97مرداددرصد، 34برابر با 98میانگین رطوبت نسبی مرداد : رطوبت نسبی هوا

درصد 6به ترتیب بوده که نسبت به سال گذشته و نسبت به دوره آماري درصد 36رابر بامرداد دوره آماري ب

درصد، مرداد  50برابر با 1398میانگین حداکثر رطوبت نسبی مرداد . داشته استدرصد کاهش2افزایش و

1398د حداکثر مطلق رطوبت نسبی مردا. درصد بوده است51درصد و مرداد  دوره آماري 41برابر با 1397

درصد، 19برابر با1398میانگین حداقل رطوبت نسبی مرداد . رخ داده است9/5/98وزدرصد در ر81برابر با 

حداقل . درصد بوده است21درصد و میانگین حداقل رطوبت مرداد دوره آماري برابر با 19برابر با 97مرداد 

. رخ داده است،6/05/98در درصد 11برابر با 1398مطلق رطوبت نسبی مرداد 

میلیمتر روزانه در ماه ، 4/15میلیمتر با میانگین 6/476برابر با 98مجموع تبخیر مرداد :مجموع تبخیر

13.1با میانگین 406میلیمتر تبخیر روزانه و مرداد دوره آماري 9/12با میانگین 399.3برابر با 97مرداد

نسبت به سال گذشته ونسبت به دوره آماري 1398داد مجموع تبخیر مر. میلیمتر تبخیر روزانه می باشد

. داشته استافزایش

ساعت در روز ، 11ساعت با میانگین 5/341برابر با 98مجموع ساعت آفتابی مرداد : مجموع ساعت آفتابی

ساعت با 319.3ساعت در روز و مرداد دوره آماري 6/11ساعت با میانگین 359برابر با 97مرداد 

و نسبت کاهش نسبت به سال گذشته 98مجموع ساعت آفتابی مرداد . ساعت در روز می باشد10.3میانگین

. داشته استافزایشبه  دوره آماري 

، مرداد سال 13/05/98متر بر ثانیه در تاریخ 6برابر با 98حداکثر سرعت باد مرداد : حداکثر سرعت باد

حداکثر سرعت باد مرداد . استبودهمتر بر ثانیه 14برابر با متر بر ثانیه و مرداد دوره آماري 9برابر با 97

. نسبت به دوره آماري کاهش داشته استونسبت به مرداد سال گذشته 98

:تحلیل شرایط جوي شهریور ماه 



درجه سانتیگراد و 36.6درجه سانتیگراد ، سال گذشته 36.4برابر با98میانگین دماي شهریور:دماي هوا

درجه 2/0درجه سانتیگراد می باشدکه نسبت به دماي شهریور سال گذشته35.1ند مدت آن میانگین بل

برابر با 98میانگین حداکثر دماي شهریور . درجه افزایش داشته است1.3و نسبت به دوره آماري کاهش

ده که درجه سانتیگراد بو43.7درجه سانتیگراد و دوره آماري 44درجه سانتیگراد، سال گذشته  6/44

میانگین . درجه افزایش داشته است9/0ت و نسبت به بلند مدافزایشدرجه 6/0نسبت به سال گذشته 

درجه 29.2و دوره آماري 1/29درجه سانتیگراد سال گذشته  1/28برابر 98حداقل دماي شهریور 

داشته اهشکدرجه1/0ت و نسبت به بلند مدکاهشدرجه1ته سانتیگراد بوده که نسبت به سال گذش

حداقل مطلق 15/06/98درجه سانتیگراد در تاریخ  9/47، برابر با 98حداکثر مطلق دماي شهریور . است

. رخ داده است23/06/98درجه در تاریخ 2/24برابر 98دماي شهریور 

ر دوره میلیمتر و شهریو0برابر با 97میلیمتر ، شهریور 0برابر با98مجموع بارندگی شهریور : بارندگی 

و نسبت به دوره یکسان نسبت به سال گذشته 98میلیمتر بوده که بارندگی شهریور 2/0آماري برابر با 

. داشته استکاهش آماري 

41برابر با 1397شهریوردرصد ، 31برابر با 1398میانگین رطوبت نسبی شهریور :رطوبت نسبی هوا

ونسبت به درصد کاهش 10ده که نسبت  به سال گذشتهبودرصد42درصد و شهریور دوره آماري برابر با 

درصد، شهریور  47برابر با1398میانگین حداکثر رطوبت نسبی شهریور . استداشته کاهش11دوره آماري 

حداکثر مطلق رطوبت نسبی شهریور . درصد بوده است62درصد و شهریور  دوره آماري 61برابر با 1397

برابر 1398میانگین حداقل رطوبت نسبی شهریور . رخ داده است1/06/98درصد در روز 91برابر با1398

حداقل مطلق . درصد بوده است21درصد و شهریور دوره آماري برابر با 21برابر با 97درصد ، شهریور 15با

.  رخ داده است15/06/98درصد در 9برابر با 1398رطوبت نسبی شهریور 

میلیمتر روزانه در ماه ، 9/12میلیمتر با میانگین 400برابر با 98یور مجموع تبخیر شهر: مجموع تبخیر

با میانگین 362.7تبخیر روزانه و شهریور دوره آماري میلیمتر9/11با میانگین8/368برابر با 97شهریور



نسبت به سال گذشته ونسبت به دوره 1398مجموع تبخیر شهریور . میلیمتر تبخیر روزانه می باشد11.7

. بوده  استداراي افزایشاري آم

ساعت در 2/11ساعت با میانگین 346برابر با 98مجموع ساعت آفتابی شهریور : مجموع ساعت آفتابی

ساعت 328.6ساعت در روز و شهریور دوره آماري 7/10ساعت با میانگین 8/332برابر با 97روز ، شهریور 

نسبت به سال گذشته  و نسبت 98ساعت آفتابی شهریور مجموع. می باشدساعت در روز 10.6با میانگین 

. استافزایش داشتهبه  دوره آماري 

، شهریور 19/06/98متر بر ثانیه در تاریخ 5برابر با 98حداکثر سرعت باد شهریور : حداکثر سرعت باد

حداکثر سرعت باد . ده استمتر بر ثانیه رخ دا27متر بر ثانیه و شهریور دوره آماري برابر با 8برابر با97سال 

. داشته استکاهشنسبت به شهریور سال گذشته و نسبت به دوره آماري 98شهریور 

برازجان      مرکز تحقیقات هواشناسی کشاورزي 





دانشگاه زنجانمرکز تحقیقات هواشناسی کشاورزي

2گندم دیم رقم آذر

:ماهتیرجوي شرایطتحلیل

98میانگین حداکثر دماي تیر .باشدسانتیگراد میدرجه25.1برابر با 98میانگین دماي تیر :دماي هوا

.باشددرجه سانتیگراد می15.3برابر با 98میانگین حداقل دماي تیر .باشددرجه سانتیگراد می35برابر با 

98و حداقل مطلق دماي تیر 28/4/98درجه سانتیگراد در تاریخ 39برابر با , 98حداکثر مطلق دماي تیر 

.رخ داده است, 10/4/98ه سانتیگراد در تاریخ درج10برابر با 

. باشدبرابر با صفر میلیمتر می98مجموع بارندگی تیر : بارندگی 

میانگین حداکثر رطوبت .باشددرصد می34برابر با 98میانگین رطوبت نسبی تیر : رطوبت نسبی هوا

درصد در تاریخ 63برابر با 98حداکثر رطوبت نسبی تیر . باشددرصد می50برابر با 98نسبی تیر 

حداقل رطوبت . باشددرصد می17برابر با 98میانگین حداقل رطوبت نسبی تیر .رخ داده است, 21/4/98

.رخ داده است, 27/4/98- 26- 21درصد در تاریخ 8برابر با 98نسبی تیر 

.میلیمتر می باشد318.9برابر با 98مجموع تبخیر تیر : مجموع تبخیر

.استساعت در روز 12ساعت با میانگین 371.9برابر 98تیر مجموع ساعت آفتاب: عت آفتابمجموع سا

.باشدمی08/4/98متر در ثانیه در تاریخ 16برابر با 98حداکثر سرعت باد تیر : حداکثر سرعت باد

به طور . ده استبو778.6برابر با ) GDD>0(میزان واحدهاي حرارتی دریافت شده باالتر از صفر در تیر ماه 

محصول مورد مطالعه در سال زراعی جاري از 15, 10, 5, 0کلی واحدهاي حرارتی کسب شده باالتر از 

.بوده است2916, 1692.4, 982, 527.8به میزان , تا پایان تیر ماه به ترتیب ) اولین آبیاري(بدو کاشت 



لـه شـیري شـدن را آغـاز نمـود و تـا تـاریخ        مرح01/04/98از لحاظ مراحل فنولوژیکی ،محصـول از تـاریخ   

مرحله رسیدن کامل آغاز گردید که این مرحله نیز 12/04/98از تاریخ .این مرحله را تکمیل نمود11/04/98

.برداشت گردید04/05/98محصول در تاریخ .تکمیل گردید23/04/98در تاریخ 

:تحلیل شرایط جوي مرداد ماه 

98میانگین حداکثر دماي مرداد .باشددرجه سانتیگراد می25.4برابربا98میانگین دماي مرداد:دماي هوا

درجه سانتیگراد می16.2برابر با 98میانگین حداقل دماي مرداد .باشددرجه سانتیگراد می34.7برابر با 

طلق دماي و حداقل م10/5/98درجه سانتیگراد در تاریخ 39.5برابر با , 98حداکثر مطلق دماي مرداد .باشد

.رخ داده است, 29/5/98درجه سانتیگراد در تاریخ 12.1برابر با 98مرداد 

0.1برابر با 98حداکثر بارندگی مرداد . باشدمیلیمتر می0.1برابر با 98مجموع بارندگی مرداد :بارندگی 

.رخ داده است, 18/5/98میلیمتر در تاریخ 

میانگین حداکثر رطوبت .باشددرصد می35برابر با 98اد میانگین رطوبت نسبی مرد:رطوبت نسبی هوا

درصد در تاریخ 70برابر با 98حداکثر رطوبت نسبی مرداد .باشددرصد می52برابر با 98نسبی مرداد 

.باشددرصد می19برابر با 98میانگین حداقل رطوبت نسبی مرداد .رخ داده است, 16-18/5/98

.رخ داده است, 11/5/98درصد در تاریخ 5برابر با 98حداقل رطوبت نسبی مرداد 

.میلیمتر می باشد308.1برابر با 98مجموع تبخیر مرداد : مجموع تبخیر

ساعت در 11.6ساعت با میانگین 360.2برابر با 98مجموع ساعت آفتابی مرداد : مجموع ساعت آفتابی

.باشدروز می

.باشدمی01/5/98متر در ثانیه در تاریخ 15برابر 98اد حداکثر سرعت باد مرد:حداکثر سرعت باد



به . بوده است787.7برابر با ) GDD>0(میزان واحدهاي حرارتی دریافت شده باالتر از صفر در مرداد ماه 

محصول مورد مطالعه در سال زراعی 15, 10, 5, 0طور کلی واحدهاي حرارتی کسب شده باالتر از 

, 577.3به میزان , به ترتیب 04/05/98تا برداشت محصول تا تاریخ ) اولین آبیاري(جاري از بدو کاشت 

.بوده است3025.5, 1781.9, 1051.5

.برداشت گردید04/05/98از لحاظ مراحل فنولوژیکی ،محصول در تاریخ 

:تحلیل شرایط جوي شهریور ماه 

میانگین حداکثر دماي .باشدسانتیگراد میدرجه 21.1برابر با 98میانگین دماي شهریور : دماي هوا

درجه 12.1برابر با 98میانگین حداقل دماي شهریور .باشددرجه سانتیگراد می30.1برابر با 98شهریور 

و 02/6/98درجه سانتیگراد در تاریخ 36.6برابر با , 98حداکثر مطلق دماي شهریور .باشدسانتیگراد می

.رخ داده است, 23/6/98درجه سانتیگراد در تاریخ 6.3برابر با 98حداقل مطلق دماي شهریور 

برابر با 98حداکثر بارندگی شهریور . باشدمیلیمتر می0.5برابر با 98مجموع بارندگی شهریور : بارندگی

.رخ داده است, 09/6/98میلیمتر در تاریخ 0.5

میانگین حداکثر .باشددرصد می41برابر با 98میانگین رطوبت نسبی شهریور : رطوبت نسبی هوا

درصد 87برابر با 98حداکثر رطوبت نسبی شهریور . باشددرصد می60برابر با 98رطوبت نسبی شهریور 

.باشددرصد می22برابر با 98میانگین حداقل رطوبت نسبی شهریور .رخ داده است, 23/6/98در تاریخ 

.رخ داده است, 29/6/98صد در تاریخ در7برابر با 98حداقل رطوبت نسبی شهریور 

.میلیمتر می باشد218.8برابر با 98مجموع تبخیر شهریور : مجموع تبخیر

ساعت 10.8ساعت با میانگین 334.4برابر با 98مجموع ساعت آفتابی شهریور :مجموع ساعت آفتابی 

.باشددر روز می



.باشدمی26/6/98متر در ثانیه در تاریخ 15با برابر98حداکثر سرعت باد شهریور : حداکثر سرعت باد

به . بوده است655.3برابر با ) GDD>0(میزان واحدهاي حرارتی دریافت شده باالتر از صفر در شهریور ماه 

محصول مورد مطالعه در سال زراعی 15, 10, 5, 0طور کلی واحدهاي حرارتی کسب شده باالتر از 

, 577.3به میزان , به ترتیب 04/05/98تا برداشت محصول تا تاریخ ) بیارياولین آ(جاري از بدو کاشت 

.بوده است3025.5, 1781.9, 1051.5

.برداشت گردید04/05/98از لحاظ مراحل فنولوژیکی ،محصول در تاریخ 

دانشگاه زنجان   مرکز تحقیقات هواشناسی کشاورزي 





دانشگاه نازلومرکز تحقیقات هواشناسی کشاورزي

شلیل رقم رد گلد, لیشیز سیب رقم گـــــلدن دی

:تیرماهجويشرایطتحلیل

، میانگین دماي سال گذشته برابر با درجه سانتیگراد2/25برابر با 1398میانگین دماي تیر ماه :دماي هوا

تغییرات میانگین دما نسبت به  سال . درجه سانتیگراد می باشد7/22درجه سانتیگراد و بلند مدت آن 27.2

درجه سانتیگراد افزایش نشان می 5/2درجه کاهش و نسبت به دوره آماري به میزان 2ان گذشته به میز

درجه سانتیگراد و 34.6درجه سانتیگراد، سال گذشته 32برابر با 1398میانگین بیشینه دماي تیر ماه . دهد

سبت به بلند مدت درجه سانتیگراد و ن6/2درجه سانتیگراد بوده که نسبت به سال گذشته 32.6دوره آماري 

درجه سانتیگراد و 4/18برابر 1398میانگین حداقل دماي تیر ماه . درجه کاهش نشان می دهد 6/0نیز 

درجه سانتیگراد می باشد که نسبت به سال گذشته 18.4درجه سانتیگراد و دوره آماري 19.9سال گذشته 

98حداکثر مطلق دماي تیر ماه . می دهددرجه سانتیگراد کاهش و نسبت به بلند مدت تغییري نشان ن5/1

درجه سانتیگراد در تاریخ 6/13، و حداقل مطلق برابر با 31/04/98درجه سانتیگراد در تاریخ 6/36،برابر با 

.اتفاق داده است11/04/98

ابر با نیز  بر97برابر با صفر میلیمتر بوده ، در تیر ماه سال 98مجموعه بارندگی در تیرماه سال:بارندگی

نسبت به دوره 98میلیمتر، که بارندگی تیر 4/08صفر میلیمتر و در تیرماه دوره آماري بلند مدت برابر با 

. میلیمتر کاهش داشته است4/08آماري 

97درصد ، میانگین رطوبت نسبی تیر 36برابر با 98میانگین رطوبت نسبی در تیرماه :رطوبت نسبی هوا

میلیمتر بوده که نسبت به سال گذشته 55نگین رطوبت نسبی تیر دوره آماري برابر با درصد و میا32برابر با 

میانگین حداکثر . درصد کاهش داشته است19درصد افزایش نشان می دهد و نسبت به دوره آماري 4

درصد و 42نیز برابر با 97درصد، میانگین حداکثر رطوبت نسبی تیر 48برابر با 98رطوبت نسبی تیر 

98حداکثر مطلق رطوبت نسبی تیر . درصد بوده است 58یانگین حداکثر رطوبت نسبی تیر دوره آماري م



درصد ، 25برابر 98میانگین حداقل رطوبت نسبی تیر . رخ داده است 19/4/98درصد در تاریخ 64برابر با 

ماه دوره آماري نیز برابر درصد و میانگین حداقل رطوبت تیر22برابر 97میانگین حداقل رطوبت نسبی تیر 

. رخ داده است22/04/98درصد در 15برابر 97حداقل مطلق رطوبت نسبی تیر . درصد بوده است26با 

97میلیمتر روزانه در ماه ، تیر 8میلیمتر با میانگین 3/249برابر با 98مجموع تبخیر تیر : مجموع تبخیر

میلیمتر تبخیر 5/9با میانگین 9/292ر روزانه و تیر دوره آماري میلیمتر تبخی6/9با میانگین 1/297برابر با 

. نسبت به سال گذشته و نسبت به دوره آماري کاهش داشته است1398مجموع تبخیر تیر . روزانه می باشد

ساعت در روز 7/11ساعت با میانگین 6/361برابر با 98مجموع ساعت آفتابی تیر : مجموع ساعت آفتابی

ساعت با میانگین 7/349ساعت در روز و تیر دوره آماري 12ساعت با میانگین 8/372رابر با ب97، تیر 

نسبت به سال گذشته کاهش و نسبت به دوره 98مجموع ساعت آفتابی تیر . ساعت در روز می باشد2/11

. آماري افزایش داشته است

با جهت جنوب 6/04/98ثانیه در تاریخ متر بر 8برابر با 98حداکثر سرعت باد تیر :حداکثر سرعت باد

.غربی به وقوع پیوسته است

:تحلیل شرایط جوي مرداد ماه

درجه سانتیگراد و بلند 3/26درجه سانتیگراد، سال گذشته 26برابر با 98میانگین دماي مرداد :دماي هوا

درجه کاهش و نسبت 3/0درجه سانتیگراد می باشد که نسبت به دماي مرداد سال گذشته 4/24مدت آن 

6/32برابر با 98میانگین حداکثر دماي مرداد . درجه سانتیگراد افزایش داشته است6/1به دوره آماري 

درجه سانتیگراد بوده که نسبت به 1/33درجه سانتیگراد و دوره آماري 5/33درجه سانتیگراد، سال گذشته 

میانگین حداقل دماي مرداد . کاهش داشته استدرجه 5/0درجه و نسبت به بلند مدت نیز 9/0سال گذشته 

درجه سانتیگراد بوده که نسبت به سال 6/17و دوره آماري 19درجه سانتیگراد سال گذشته 5/19برابر 98

،برابر 98حداکثر مطلق دماي مرداد . درجه افزایش داشته است9/1درجه و نسبت به بلند مدت 5/0گذشته 



درجه سانتیگراد در 2/16برابر با 98و حداقل مطلق سال 01/05/98تاریخ درجه سانتیگراد در 4/37با 

.، رخ داده است18/05/98تاریخ 

برابر با صفر میلیمتر و مرداد دوره 97میلیمتر ، مرداد نیز0/0برابر با 98مجموع بارندگی مرداد :بارندگی

سال گذشته تغییري نکرده و نسبت به دوره نسبت به98میلیمتر بوده که بارندگی مرداد 7/5آماري برابر با 

.میلیمتر کاهش نشان می دهد7/5آماري 

درصد و 40برابر با 97درصد ، مرداد 39برابر با 98میانگین رطوبت نسبی مرداد :رطوبت نسبی هوا

د درصد و نسبت به دوره آماري بلن1درصد بوده که نسبت به سال گذشته 55مرداد دوره آماري برابر با 

. درصد بوده است49برابر با 98میانگین حداکثر رطوبت نسبی مرداد . درصد کاهش داشته است16مدت 

میانگین حداقل .رخ داده است 19/5/98درصد در تاریخ 64برابر با 98حداکثر مطلق رطوبت نسبی مرداد 

طلق رطوبت نسبی حداقل م. درصد بوده است29درصد و سال قبل 28برابر با 98رطوبت نسبی مرداد 

. ، رخ داده است31/05/98درصد در 11برابر با 98مرداد 

میلیمتر روزانه در ماه، 8/7میلیمتر با میانگین 6/242برابر با 98مجموع تبخیر مرداد :مجموع تبخیر

میانگین با 6/318میلیمتر تبخیر روزانه و مرداد دوره آماري 4/7با میانگین 5/228برابر با 97مرداد ماه 

نسبت به سال گذشته افزایش و نسبت به 1398مجموع تبخیر مرداد .میلیمتر تبخیر روزانه می باشد 1/10

. دوره آماري کاهش داشته است

ساعت در 9/10ساعت با میانگین 7/338برابر با 98مجموع ساعت آفتابی مرداد :مجموع ساعت آفتابی

ساعت با 9/342ساعت در روز و مرداد دوره آماري 3/11میانگین ساعت با7/350برابر با 97روز ، مرداد 

نسبت به سال گذشته و نسبت به 98مجموع ساعت آفتابی مرداد .ساعت در روز می باشد 1/11میانگین 

. دوره آماري کاهش داشته است



با جهت 27/05/98متر بر ثانیه در تاریخ 9برابر با 98حداکثر سرعت باد مرداد :حداکثر سرعت باد

.جنوب غربی بوده است

:تحلیل شرایط جوي شهریور ماه

درجه 4/22درجه سانتیگراد، شهریور سال گذشته 4/21برابر با 98میانگین دماي شهریور :دماي هوا

درجه 1درجه سانتیگراد می باشد که نسبت به دماي شهریور سال گذشته 9/19سانتیگراد و بلند مدت آن 

98میانگین حداکثر دماي شهریور . درجه سانتیگراد افزایش داشته است5/1ه دوره آماري کاهش و نسبت ب

درجه سانتیگراد بوده 0/29درجه سانتیگراد و دوره آماري 1/30درجه سانتیگراد، سال گذشته 9/27برابر با 

درجه 15بر برا98میانگین حداقل دماي شهریور . درجه کاهش داشته است1/1که نسبت به سال گذشته 

درجه 3/0درجه سانتیگراد بوده که نسبت به سال گذشته 0/14و دوره آماري 7/14سانتیگراد سال گذشته 

درجه 36،برابر با 98حداکثر مطلق دماي شهریور . درجه افزایش داشته است1و نسبت به بلند مدت 

، 19/06/98ه سانتیگراد در تاریخ درج11برابر با 98و حداقل مطلق سال 01/06/98سانتیگراد در تاریخ 

. رخ داده است

میلیمتر و شهریور 8/0برابر با 97میلیمتر و شهریور 2/8برابر با 97مجموع بارندگی شهریور : بارندگی 

نسبت به سال گذشته و نسبت به دوره آماري 98میلیمتر بوده که بارندگی شهریور 9/5دوره آماري برابر با 

.  ظه اي داشته استافزایش قابل مالح

درصد و 38برابر با 97درصد، شهریور 1/45برابر با 98میانگین رطوبت نسبی شهریور :رطوبت نسبی هوا

درصد بوده که نسبت به سال گذشته افزایش و نسبت به دوره آماري کاهش 52شهریور دوره آماري برابر با 

درصد بوده 49درصد و سال قبل 57برابر با 98میانگین حداکثرهاي رطوبت نسبی شهریور . داشته است

. رخ داده است19/06/1398درصد در تاریخ 78برابر با 98حداکثر مطلق رطوبت نسبی شهریور . است

97درصد و نیز میانگین حداقل رطوبت نسبی شهریور 33برابر با 98میانگین حداقل رطوبت نسبی شهریور 



98حداقل مطلق رطوبت نسبی شهریور . درصد بوده است33ري برابر با آمادرصد و شهریور دوره 27برابر با 

.، رخ داده است01/06/98درصد در10برابر با 

میلیمتر روزانه در ماه ، 7/5میلیمتر با میانگین 9/175برابر با 98مجموع تبخیر شهریور :مجموع تبخیر

با میانگین 1/214روزانه و شهریور دوره آماري میلیمتر تبخیر8/5با میانگین 4/179برابر با 97شهریور 

نسبت به سال گذشته و دوره آماري 1398مجموع تبخیر شهریور .میلیمتر تبخیر روزانه می باشد 9/6

. کاهش داشته است

ساعت در 7/9ساعت با میانگین 1/300برابر با 98مجموع ساعت آفتابی شهریور :مجموع ساعت آفتابی

ساعت 0/295ساعت در روز و شهریور دوره آماري 6/10ساعت با میانگین 7/329برابر با 96روز ، شهریور 

نسبت به سال گذشته کاهش و 98مجموع ساعت آفتابی شهریور .ساعت در روز می باشد5/9میانگین با 

. نسبت به دوره آماري افزایش داشته است

، با جهت 08/06/98متر بر ثانیه در تاریخ 18با برابر 98حداکثر سرعت باد شهریور :حداکثر سرعت باد

. شمال شرقی وزش داشته است

تحلیل مراحل فنولوژي محصول سیب گـــــلدن دیلیشیز و شلیل رد گلد

گلدن دیلیشیز و شلیل رد گلد محصول مورد بررسی در ایستگاه هواشناسی کشاورزي نازلو ارومیه سیب

سال براي محصول شلیل سابقه دیدبانی و فنولوژي براي این 3سال براي سیب و حدود 4که حدود است

. محصوالت در ایستگاه تحقیقات هواشناسی کشاورزي دانشگاه نازلو به ثبت رسیده است

براي محصول سیب از ابتداي تیر ماه تا پایان شهریور این محصول در مرحله رشد میوه و رشد شاخه : سیب

در سه ماهه تابستان . طره اي با توجه به نیاز گیاه انجام گرفته استآبیاري به روش ق. و برگ بوده است

آفت مهم قابل ذکر کرم سیب بوده . تگرگ پدیده زیان بخش جوي براي خسارت به محصول سیب بوده است

ین میانگ. که دو مرحله توصیه مقابله با این آفت براي نسل اول و دوم صادر شده و مبارزه انجام گرفته است



همچنین با . پایین دماي هوا در شهریور ماه رشد میوه و دوره رسیدگی را بلند تر از سال قبل کرده است

توجه به داده هاي اقلیمی سه ماهه تابستان، دامنه تغییرات شبانه روزي دماي هوا نسبت به سال قبل و 

. نسبت به نرمال کمتر بود

ا پایان شهریور این محصول در مرحله رشد میوه و رشد شاخه براي محصول شلیل از ابتداي تیر ماه ت: شلیل

در سه ماهه . آبیاري به روش قطره اي با توجه به نیاز گیاه انجام گرفته است. و برگ و برداشت بوده است

ولی بطور . تابستان پدیده زیان بخش جوي قابل ذکري براي خسارت به محصول شلیل مشاهده نشده است

.در طول دوره محصول سرمازدگی بوده استکلی پدیده زیان بخش

دانشگاه نازلومرکز تحقیقات هواشناسی کشاورزي 





میاندوابمرکز تحقیقات هواشناسی کشاورزي

چغندرقند رقم اکباتان,آلو رقم شابلون 

:ماهتیرجوي شرایطتحلیل

جه در0/26(درجه سلسیوس بوده که نسبت به سال گذشته 3/25میانگین دما در این ماه :دماي هوا

به )درجه سلسیوس 0/24(درجه سلسیوس کاهش داشته ونسبت به دوره آماري 7/00به میزان ) سلسیوس

درجه سلسیوس  نسبت به 8/33درجه سلسیوس افزایش یافته است میانگین ماکزیمم دما با 3/01میزان 

رجه د6/31(سلسیوس کاهش ونسبت به دوره آماري درجه 2/02) درجه سلسیوس0/36(سال گذشته

درجه سلسیوس نسبت به 8/16درجه سلسیوس افزایش داشته و میانگین حد اقل این ماه 2/02)سلسیوس

درجه 0/15(سلسیوس افزایش ونسبت به دوره آماري 8/00به میزان ) درجه سلسیوس0/16((سال گذشته 

ه سلسیوس درج5/41درجه سلسیوس افزایش یافته و حد اکثر مطلق دما در این ماه 8/01) سلسیوس

درجه 0/44(تغییر نکرده ونسبت به دوره آماري ) درجه سلسیوس5/41(نسبت به سال گذشته

درجه سلسیوس نسبت به سال 2/12حد اقل مطلق درجه سلسیوس کاهش یافته است و5/02)سلسیوس

6/07( درجه سلسیوس افزایش و نسبت به دوره آماري 0/01به میزان )درجه سلسیوس2/11(گذشته 

.درجه سلسیوس افزایش یافته است6/04) درجه سلسیوس

تغییر نکرده ) میلیمتر0/00(میلیمتر بوده که نسبت به سال گذشته 0/00بارندگی در این ماه :بارندگی

.میلیمتر کاهش یافته است8/01به میزان )میلیمتر 8/01(ونسبت به دوره آماري 

به ) درصد42(درصد بوده که نسبت به سال گذشته 37اه میانگین رطوبت نسبی در این م:رطوبت نسبی

.درصد کاهش یافته است10به میزان ) درصد47(درصد کاهش ونسبت به دوره آماري 5میزان 



ساعت ودهم آن بوده که نسبت به سال گذشته 7/398مجموع ساعت آفتابی در این ماه : ساعت آفتابی

0/377(دهم آن افزایش یافته و نسبت به دوره آماري عت وسا4/07به میزان ) ساعت ودهم آن3/391(

.ساعت ودهم آن افزایش یافته است7/21به میزان ) ساعت ودهم آن 

4/340(میلیمتر بوده که نسبت به سال گذشته 9/333مجموع تبخیر در این ماه :تبخیر پتانسیل

میلیمتر افزایش 9/43) میلیمتر0/299(میلیمتر کاهش داشته و نسبت به دوره آماري 5/06) میلیمتر

.متر بر ثانیه از سمت شرق بوده است14داشته است شدید ترین باد در این ماه 

:ماهمرداد جويشرایطتحلیل

درجه 9/25(درجه سلسیوس بوده که نسبت به سال گذشته 1/26میانگین دما در این ماه :دماي هوا

به میزان )درجه سلسیوس 0/25(فزایش ونسبت به دوره آماري درجه سلسیوس ا2/00به میزان ) سلسیوس

نسبت به سال درجه سلسیوس1/35میانگین ماکزیمم دما با .درجه سلسیوس افزایش یافته است1/01

درجه 7/33(درجه سلسیوس کاهش ونسبت به دوره آماري 2/00)درجه سلسیوس3/35(گذشته

درجه سلسیوس نسبت به 1/17میانگین حد اقل این ماه درجه سلسیوس افزایش داشته و 4/01)سلسیوس

درجه 7/15(نسبت به دوره آماري درجه سلسیوس افزایش و6/00) درجه سلسیوس5/16(سال گذشته 

درجه سلسیوس 3/40درجه سلسیوس افزایش یافته و حد اکثر مطلق دما در این ماه 4/01)سلسیوس

درجه سلسیوس کاهش ونسبت به دوره آماري 3/00میزان به ) درجه سلسیوس6/40(نسبت به سال گذشته

درجه سلسیوس 2/13درجه سلسیوس کاهش یافته است وحداقل مطلق 7/00) درجه سلسیوس0/41(

درجه سلسیوس افزایش و نسبت به دوره 6/01به میزان )درجه سلسیوس6/11(نسبت به سال گذشته 

.ایش یافته استدرجه سلسیوس افز2/08)درجه سلسیوس0/05(آماري 

تغییر نکرده و ) میلیمتر0/00(میلیمتر بوده که نسبت به سال گذشته 0/00بارندگی در این ماه : بارندگی

.میلیمتر کاهش یافته است9/00به میزان  )میلیمتر 9/00(نسبت به دوره آماري 



به ) درصد50(گذشته درصد بوده که نسبت به سال 41میانگین رطوبت نسبی در این ماه :رطوبت نسبی

.درصد کاهش داشته است5به میزان ) درصد46(درصد کاهش ونسبت به دوره آماري 9میزان 

ساعت ودهم آن بوده که نسبت به سال گذشته 9/373مجموع ساعت آفتابی در این ماه :ساعت آفتابی

بت به دوره آماري نسویافته استساعت ودهم آن افزایش1/26به میزان ) ساعت ودهم آن8/347(

.ساعت ودهم آن افزایش داشته است6/11به میزان )ساعت ودهم آن3/362(

9/306(میلیمتر بوده که نسبت به سال گذشته 8/340مجموع تبخیر در این ماه :تبخیر پتانسیل

ایش میلیمتر افز8/45) میلیمتر0/295(میلیمتر افزایش داشته و نسبت به دوره آماري 9/33) میلیمتر

.متر بر ثانیه از سمت شمال شرقی بوده است15داشته است شدید ترین باد در این ماه 

:ماهشهریورجوي شرایطتحلیل

درجه 7/21(درجه سلسیوس بوده که نسبت به سال گذشته 9/21میانگین دما در این ماه :دماي هوا

به )درجه سلسیوس 3/21(ره آماري درجه سلسیوس افزایش داشته ونسبت به دو2/00به میزان ) سلسیوس

درجه سلسیوس  نسبت به 3/31درجه سلسیوس افزایش یافته است میانگین ماکزیمم دما با 6/00میزان 

درجه 0/32(درجه سلسیوس کاهش ونسبت به دوره آماري 6/00) درجه سلسیوس9/31(سال گذشته

درجه 5/12ین حد اقل این ماه و میانگیافته استدرجه سلسیوس کاهش7/00به میزان )سلسیوس

درجه سلسیوس افزایش ونسبت به دوره 0/01) درجه سلسیوس5/11(سلسیوس نسبت به سال گذشته 

1/39درجه سلسیوس افزایش یافته و حد اکثر مطلق دما در این ماه 9/00) درجه سلسیوس6/11(آماري 

4/39(ایش ونسبت به دوره آماري افز5/03) درجه سلسیوس6/35(درجه سلسیوس نسبت به سال گذشته

درجه سلسیوس نسبت به 8/05درجه سلسیوس کاهش یافته است وحد اقل مطلق 3/00) درجه سلسیوس

0/03(درجه سیلسیوس کاهش و نسبت به دوره آماري 0/01به میزان ) درجه سلسیوس8/06(سال گذشته 

.درجه سلسیوس افزایش یافته است8/02) درجه سلسیوس



بدون تغییر ) میلیمتر0/00(میلیمتر بوده که نسبت به سال گذشته 0/00بارندگی در این ماه :یبارندگ

میانگین : میلیمتر کاهش یافته است رطوبت نسبی5/01به میزان )میلیمتر 5/01(ونسبت به دوره آماري 

نسبت به ودر صدکاهش1) درصد49(درصد بوده که نسبت به سال گذشته 48رطوبت نسبی در این ماه 

.درصد کاهش داشته است2به میزان ) درصد50(دوره آماري 

ساعت ودهم آن بوده که نسبت به سال گذشته 9/346مجموع ساعت آفتابی در این ماه: ساعت آفتابی

3/334(نسبت به دوره آماري ویافته است ساعت ودهم آنکاهش8/03به میزان ) ساعت ودهم آن7/350(

.ساعت ودهم آن افزایش داشته است6/12ه میزان ب)ساعت ودهم آن

3/253(میلیمتر بوده که نسبت به سال گذشته 5/255مجموع تبخیر در این ماه :تبخیر پتانسیل

میلیمتر افزایش 9/45) میلیمتر6/209(میلیمتر افزایش داشته و نسبت به دوره آماري 2/02) میلیمتر

.متر بر ثانیه از سمت شمال  غرب بوده است18داشته است شدید ترین باد در این ماه

آلو رقم شابلون و چغندقند رقم اکباتانتحلیل مراحل فنولوژي 

ردیففاصلهبامیالدي05/04/2015بامطابقشمسی16/01/1394تاریخدرشابلونرقمآلومحصول:آلو

میاندوآبکشاورزياشناسیهوتحقیقاتایستگاهدرهکتاردردرختاصله625تراکمبهمتري4هاي

شکوفه و در تاریخ 07/01/98تاریخدروشدهبیدارزمستانیخواباز21/12/1397تاریخدروشدهکاشته

است و کردهسپريرامیوهوبرگبه بعد رشد25/01/98تاریخازواستکردهشروعرادادنگل25/1/98

در 16/06/98برداشت شده است و از تاریخ 15/6/98اریخ به رسیدن کامل رسیده و در ت9/06/98در مورخه 

-14-1و خرداد27-18-8اردیبهشت و 26تاریخهايدر.حال گذراندن مرحله رشد شاخ و برگ می باشد

تاریخدرواستگرفتهانجامغرقابیصورتبهمزرعهآبیاريشهریور29- 18- 2مردادو 23-17-4تیر و 25

مبارزه با علف هرز با 7/4/98گرفته و در تاریخ انجامآلوکرمآفتعلیهبرسمپاشی7/4/98و 30/2/98

برداشت میوه 16/6/98در مرحله رسیدن میوه بوده ودر تاریخ 14/6/98علف کش صورت گرفته ودر تاریخ 

.انجام شده است و اکنون در مرحله رشد شاخ و برگ می باشد



60فواصلبهی فیردصورتبه05/03/98خیتاردراکباتانرقمقندچغندرمحصول:قندچغندر

07/3/98در تاریخ . و بالفاصله آبیاري شده استشدهکاشتهي متریسانت10ي هابذرفاصلهبهوي متریسانت

خیتاردرواستدهیرسی واقعبرگدونیاولظهورمرحلهبه14/3/98خیتاردررسیده ویزنجوانهمرحله 

يکاریک بار تنکنجمین برگ واقعی رسیده و تاکنون در این مرحله قرار دارد به مرحله ظهور پ26/3/98

خ یتاردرهرزعلفبامبارزهجهتی پاشسمموردیککنونتاواستگرفتهصورت19/03/98در تاریخ 

23-7مرداد و21-17- 5تیر و25- 14-1است همچنین در تاریخهاي شدهانجامD-4-2سمبا21/03/98

مبارزه با علف هرز با علف کش انجام گرفته و اکنون در مرحله 3/4/98آبیاري انجام شده و در تاریخ شهریور

.ضخیم شدن غده قرار دارد

میاندوابت هواشناسی کشاورزي مرکز تحقیقا





:دهلرانمرکز تحقیقات هواشناسی کشاورزي 

:بدون محصول

:ماهتیرجوي شرایطتحلیل

درجـه سـانتیگراد و   40.2درجه سانتیگراد، سال گذشـته  39.6بر بابرا1398میانگین دماي تیر :دماي هوا 

درجـه  -0.6درجه سانتیگراد می باشدکه نسبت بـه دمـاي تیـر سـال گذشـته      38.7میانگین بلند مدت آن 

برابر 98میانگین حداکثر دماي تیر . درجه سانتیگراد افزایش داشته است0.9کاهش و نسبت به دوره آماري 

درجه سـانتیگراد بـوده کـه    46درجه سانتیگراد و دوره آماري 48.1نتیگراد، سال گذشته  درجه سا48.4با 

میـانگین  . درجه افزایش داشته است2.4درجه افزایش و نسبت به بلند مدت نیز 0.3نسبت به سال گذشته 

تیگراد درجـه سـان  31.4و دوره آمـاري  32.3درجه سانتیگراد سال گذشته 30.8برابر 98حداقل دماي تیر 

حـداکثر  . درجه کاهش داشته اسـت -0.6کاهش و نسبت به بلند مدت -1.5بوده که نسبت به سال گذشته 

27.3برابر بـا  98و حداقل مطلق تیر 30/4/98درجه سانتیگراد در تاریخ  51برابر با ،98مطلق دماي تیر 

.  ، رخ داده است14/4/98درجه سانتیگراد در تاریخ

میلیمتر 0میلیمتر و دوره آماري برابر با 0برابر 97میلیمتر، سال 0برابر 98بارندگی تیر مجموع :بارندگی

. نسبت به سال گذشته و نسبت به دوره آماري بدون بارش اتفاق افتاده است98بوده که بارندگی تیر 

درصد و تیر 13ا برابر ب1397درصد، تیر 12برابر با 1398میانگین رطوبت نسبی تیر :رطوبت نسبی هوا

درصد بوده که نسبت  به سال گذشته کاهش و نسبت بـه دوره آمـاري نیـز کاهشـی     19دوره آماري برابر با 

درصـد و تیـر   20برابر با 1397درصد، تیر 19برابر با 1398میانگین حداکثر رطوبت نسبی تیر . بوده است

درصـد در تـاریخ   33برابـر بـا   1398ر حداکثر مطلـق رطوبـت نسـبی تیـ    . درصد بوده است27دوره آماري 

6برابـر بـا   1397درصـد، تیـر   5برابر بـا  1398میانگین حداقل رطوبت نسبی تیر . رخ داده است24/4/98

درصد در 1برابر با 1398حداقل مطلق رطوبت نسبی تیر . درصد بوده است11درصد و دوره آماري برابر با 

. رخ داده است14/4/98و13



97میلیمتر روزانه در مـاه، تیـر   24میلیمتر با میانگین 742.7برابر 98مجموع تبخیر تیر : مجموع تبخیر

میلیمتر تبخیـر  20.3با میانگین 629میلیمتر تبخیر روزانه و تیر دوره آماري 23.6با میانگین 732.8برابر 

.ایش داشته استنسبت به سال گذشته و دوره آماري افز1398مجموع تبخیر تیر . روزانه می باشد

ساعت در روز 12.1ساعت با میانگین 374.7برابر با 98مجموع ساعت آفتابی تیر :مجموع ساعت آفتابی

سـاعت بـا میـانگین    349.7ساعت در روز و تیر دوره آماري 11.9ساعت با میانگین 367.9برابر با 97، تیر 

بت به سال گذشته و نسبت بـه دوره آمـاري   نس98مجموع ساعت آفتابی تیر . ساعت در روز می باشد11.3

. افزایش داشته است

97، تیـر سـال   21/4/98متر بر ثانیه در تاریخ 10برابر با 98حداکثر سرعت باد تیر :حداکثر سرعت باد

1382و1384متر بر ثانیـه در سـال   15و تیر دوره آماري برابر با 22/4/97متر بر ثانیه در تاریخ 11برابر با 

.ت به دوره آماري کاهش داشته استنسبت به سال گذشته و نسب98حداکثر سرعت باد تیر . اده استرخ د

:تحلیل شرایط جوي مرداد ماه

درجـه سـانتیگراد و   39.4درجه سانتیگراد، سال گذشته 40برابر با 1398میانگین دماي مرداد :دماي هوا

درجـه  0.6که نسبت به دمـاي مـرداد سـال گذشـته     درجه سانتیگراد می باشد39.5میانگین بلند مدت آن 

برابـر بـا   98میانگین حداکثر دماي مرداد . افزایشی  بوده است/. 5افزایش و نسبت به دوره آماري بلند مدت 

درجه سانتیگراد بوده که نسبت 47درجه سانتیگراد و دوره آماري 47.6درجه سانتیگراد، سال گذشته 48.5

میانگین حـداقل  . درجه افزایش داشته است1.5افزایش و نسبت به بلند مدت نیز درجه /. 9به سال گذشته 

درجه سانتیگراد بـوده  32.1و دوره آماري  31.2درجه سانتیگراد سال گذشته  31.6برابر 98دماي مرداد 

حداکثر مطلـق . کاهش داشته است-0.5درجه افزایش و نسبت به بلند مدت 0.4که نسبت به سال گذشته 

28.2برابـر بـا   98و حداقل مطلق سـال  11/5/98درجه سانتیگراد در تاریخ  51.4،برابر با 98دماي مرداد 

. رخ داده است28/5/98درجه سانتیگراد در تاریخ 



میلیمتـر و مـرداد دوره آمـاري    0برابر بـا  97میلیمتر، مرداد 0برابر با 98مجموع بارندگی مرداد :بارندگی

نسبت به سال گذشته و نسـبت بـه دوره آمـاري بـدون بـارش      98لیمتر بوده که بارندگی مرداد می0برابر با 

.اتفاق افتاده است

درصـد  20برابر با 1397درصد، مرداد 20برابر با 1398میانگین رطوبت نسبی مرداد : رطوبت نسبی هوا

. وره آماري بدون تغییر بـوده اسـت  درصد بوده که نسبت به سال گذشته و د20و مرداد دوره آماري برابر با 

درصد و مرداد دوره 31برابر با 1397درصد ، مرداد 31برابر با 1398میانگین حداکثر رطوبت نسبی مرداد 

27/5/98درصد در تـاریخ  35برابر با 1398حداکثر مطلق رطوبت نسبی مرداد . درصد بوده است28آماري 

درصـد و  8برابر با 1397درصد، مرداد 9برابر با 1398ی مرداد میانگین حداقل رطوبت نسب. رخ داده است

درصـد  1برابـر بـا   1398حداقل مطلق رطوبت نسبی مرداد . درصد بوده است12مرداد دوره آماري برابر با 

. ، رخ داده است3/5/98در

ر روزانـه در مـاه،   میلیمتـ 22.1میلیمتر با میانگین 685.2برابر با 98مجموع تبخیر مرداد :مجموع تبخیر

19.2بـا میـانگین   595میلیمتر تبخیر روزانه و مرداد دوره آماري 20.3با میانگین 629.6برابر با 97مرداد 

نسبت به سال گذشته و نسبت به  دوره آمـاري  1398مجموع تبخیر مرداد . میلیمتر تبخیر روزانه می باشد

.افزایش داشته است

سـاعت در  11.3ساعت با میـانگین  349.7برابر با 98ت آفتابی مرداد مجموع ساع:مجموع ساعت آفتابی

سـاعت بـا   338.7ساعت در روز و مرداد دوره آماري 11.1ساعت  با میانگین 343.9برابر با 97روز ، مرداد 

نسبت به سال گذشـته و نسـبت بـه    98مجموع ساعت آفتابی مرداد . ساعت در روز می باشد10.9میانگین 

.ري افزایش داشته استدوره آما

97، مرداد سال 19/5/98متر بر ثانیه در تاریخ 13برابر 98حداکثر سرعت باد مرداد :حداکثر سرعت باد

رخ داده 1380متـر بـر ثانیـه در سـال     20و مرداد دوره آماري برابر 8/5/97متر بر ثانیه در تاریخ 11برابر 

.ل گذشته افزایش و دوره آماري کاهش داشته استنسبت به سا98حداکثر سرعت باد مرداد . است



:تحلیل شرایط جوي شهریور ماه

درجـه  38.7درجـه سـانتیگراد ، خـرداد سـال گذشـته      38.3برابر با 98میانگین دماي شهریور : دماي هوا

درجه سانتیگراد می باشد که نسبت به دماي شهریور سال گذشـته  36.3سانتیگراد و میانگین بلند مدت آن 

میـانگین حـداکثر دمـاي    . درجه افزایش داشته است2درجه سانتیگراد کاهش و نسبت به دوره آماري -/.5

درجـه  43.6درجه سـانتیگراد و دوره آمـاري   46.2درجه سانتیگراد، سال گذشته  46.3برابر با 98شهریور 

. جـه افـزایش داشـته اسـت    در2.7درجه افزایش و دوره آماري /. 1سانتیگراد بوده که نسبت به سال گذشته 

درجـه  29و دوره آمـاري  31.1درجه سانتیگراد سال گذشـته  30.3برابر 98میانگین حداقل دماي شهریور 

درجه افزایش داشته 1.3درجه کاهش و نسبت به بلند مدت  -/.8سانتیگراد بوده که نسبت به سال گذشته 

و حـداقل مطلـق   4/6/98سانتیگراد در تـاریخ   درجه50.2، برابر با 98حداکثر مطلق دماي شهریور . است

.، رخ داده است22/6/98درجه سانتیگراد در تاریخ 25.2برابر با 98سال 

میلیمتـر و شـهریور دوره   0برابـر بـا   97میلیمتر، شهریور 0برابر با 98مجموع بارندگی شهریور :بارندگی

نسبت به سـال گذشـته و نسـبت بـه دوره آمـاري      98ر میلیمتر بوده که بارندگی شهریو1.3آماري برابر با 

. کاهش بارش اتفاق افتاده است

درصـد و  17برابر با 97درصد ، شهریور 17برابر با 98میانگین رطوبت نسبی شهریور : رطوبت نسبی هوا

آمـاري  درصد بوده که نسبت  به سال گذشته بدون تغییر و نسبت بـه دوره  21شهریور دوره آماري برابر با 

25برابـر بـا   97درصد ، شهریور 24برابر با 98میانگین حداکثر رطوبت نسبی شهریور . کاهش داشته است

32برابـر بـا   98حداکثر مطلق رطوبـت نسـبی شـهریور    . درصد بوده است30درصد و شهریور  دوره آماري 

درصـد، شـهریور   9برابر با 98میانگین حداقل رطوبت نسبی شهریور . رخ داده است19/6/98درصد در روز 

حداقل مطلق رطوبت نسبی شـهریور  . درصد بوده است13درصد و شهریور دوره آماري برابر با 9برابر با 97

. رخ داده است30/6/98و1درصد در 6برابر با 98



ر ماه ، میلیمتر روزانه د18.8میلیمتر با میانگین 583.4برابر با 98مجموع تبخیر شهریور :مجموع تبخیر

بـا  513.4میلیمتر تبخیر روزانه و شـهریور دوره آمـاري    15.8میلیمتر با میانگین 490برابر با 97شهریور 

نسبت به سال گذشته و نسـبت  1398مجموع تبخیر شهریور . میلیمتر تبخیر روزانه می باشد16.6میانگین 

. به دوره آماري افزایش داشته است

ساعت در 11.1ساعت با میانگین 342.7برابر با 98ساعت آفتابی شهریور مجموع :مجموع ساعت آفتابی

سـاعت  328.9ساعت در روز و شهریور دوره آماري 10.6ساعت با میانگین 329.6برابر با 97روز ، شهریور 

نسبت به سال گذشـته و نسـبت   98مجموع ساعت آفتابی شهریور . ساعت در روز می باشد10.6با میانگین 

. وره آماري افزایش داشته استبه  د

، شـهریور  20/6/98متر بـر ثانیـه در تـاریخ    10برابر با 98حداکثر سرعت باد شهریور : حداکثر سرعت باد

متـر بـر ثانیـه در سـال     16و شهریور دوره آماري برابر بـا  1/6/97متر بر ثانیه در تاریخ 10برابر با 97سال 

نسبت به خرداد سال گذشته  بدون تغییر و نسـبت بـه   98هریور رخ داده است حداکثر سرعت باد ش1383

. دوره آماري کاهش داشته است

برنامه توصیه اي براي محصول تابستانه ذرت

در این مقطع از بحث هواشناسی کشاورزي براي محصوالت تابستانه با همکاري کارشناسان کشاورزي و با در 

ی روزانه وهمچنـین  پـیش بینـی تـدوام افـزایش دمـاي هـوا و        اختیار قرار دادن اطالعات جوي و هواشناخت

:افزایش باالي  تبخیر و کاهش رطوبت نسبی نسبت به شرایط بلند مدت ،به کشاورزان ذرت کار توصیه شده

از سیستم کشت درون جوي براي حداکثر اسـتفاده از رطوبـت خـاك اسـتفاده شـود یعنـی بـذرها        - 1

دن در قسمت پشته  خـاك بـه درون جـوي مسـیر آبیـاري      برخالف سالهاي گذشته به جاي قرار دا

.مزرعه منتقل و کاشته شوند



صبح به اتمـام  9آبیاري مزارع ذرت در بهترین حالت در ساعات شب و صبحگاهان تا قبل از ساعت - 2

.برسد

.کوددهی ومحلول پاشی در ساعات خنک و پایانی روز انجام گردد- 3

کارادینا ، آزادسازي زنبور براکـون در اواسـط شـهریور انجـام     براي مبارزه بیولوژیک  با کرم برگخوار - 4

.گیرد

همچنین به کلزا کاران و گندم کاران توصیه گردید براي حفظ ثبات مواد ارگانیک خـاك و تثیبـت بـاروري    

خاك  و جلوگیري از شوري خاك  از آتش زدن بقایا و کاه وکلش محصول قبلی خودداري  PHخاك و حفظ 

کیلو گرم در هکتار اوره براي 100و قبل از شروع ریزش باران هاي پائیزي ، الزم است حدود در شهریور ماه 

کمک به پوسیدگی بقایاي محصول سال قبل بویژه گندم روي زمین پاشـیده گـردد  و دو دیسـک سـنگین     

.عمود برهم زده شود تا بقایاي محصول قبلی به خوبی در خاك  اختالط یابند

سازي تهیه بستر زمین زراعی در مزارع کلزا از کودهـاي پایـه پـیش کاشـت فسـفاته و      همچنین براي آماده 

.پتاسه استفاده شود

همچنین توصیه شد براي حذف و از بین بردن علف هاي هـرز خـودرویی  مثـل جـو داس و پنیرك،خـردل      

خـش عظیمـی از   وحشی  که کیفیت بالقوه بذور مزارع گندم و جو را پایین می آورند و با رشد سریع خـود ب 

مزرعه را در بر می گیرند ابتدا مزرعه را با یک شخم نیمه عمیق و یک آبیاري سنگین مزرعـه را در وضـعیت    

ماخار گذاشته و اجازه دهند علف هاي هرز رشد کرده و سپس با یک شخم عمیق برگـردان درسـطح خـاك    

ند و پـس از اولـین بـارش مـوثر     مزرعه برگردانده و بطوریکه  بذرها علف به سطح خاك رسیده و خشک شو

.اقدام کاشت محصوالت پاییزي گندم و جو نمایند





فرخشهرمرکز تحقیقات هواشناسی کشاورزي

M9سویا 

:ماهتیرجوي شرایطتحلیل

و بلندمدت . 24.3گراد، تیرماه سال گذشته درجه سانتی25.1برابر با 98ماه میانگین دماي تیر:دماي هوا

درجه و نسبت به دوره آماري 0.8باشد که نسبت به دماي تیر سال گذشته گراد میدرجه سانتی23.9آن 

، سال 35.2برابر با  98میانگین حداکثر دماي تیر . گراد افزایش داشته استدرجه سانتی1.2بلندمدت، 

و نسبت به بلندمدت 1.3گراد بوده که نسبت به سال گذشته درجه سانتی33.6و دوره آماري 33.9گذشته  

گراد، سال درجه سانتی14.9برابر 98میانگین حداقل دماي تیر . گراد افزایش داشته استدرجه سانتی1.6

و نسبت به بلندمدت 0.1گراد بوده که نسبت به سال گذشته درجه سانتی14.2و دوره آماري  14.8گذشته 

گراد در درجه سانتی36.9، برابر با 98مطلق دماي تیرماه حداکثر . گراد افزایش داشته استدرجه سانتی0.7

.، رخ داده است01/04/98گراد در تاریخ درجه سانتی11.4و حداقل مطلق آن، برابر با  15/04/98تاریخ  

0.7بارندگی تیرماه دوره آماري، برابر با . و تیر سال گذشته رخ نداده است98بارندگی در تیرماه :بارندگی

نسبت به سال گذشته تغییري نداشته است ولی نسبت به دوره 98متر بوده است بنابراین بارش تیرماه میلی

. آماري بلندمدت، کاهش یافته است

درصد و تیر دوره 20برابر با 97درصد ، تیر 20برابر با 98میانگین رطوبت نسبی تیر : رطوبت نسبی هوا

درصد 4به سال گذشته تغییري نداشته ولی نسبت به دوره آماري درصد بوده که نسبت 24آماري، برابر با 

درصد و تیر 30برابر با 97درصد، تیر 31برابر با 98میانگین حداکثر رطوبت نسبی تیر . کاهش داشته است

12/04/98درصد در تاریخ 55برابر با 98حداکثر مطلق رطوبت نسبی تیر . درصد بوده است41دوره آماري 

درصد بوده 14برابر و تیر دوره آماري برابر با 97، تیر 98میانگین حداقل رطوبت نسبی تیر . استرخ داده

.   رخ داده است28/04/98درصد در تاریخ 9برابر با 98حداقل مطلق رطوبت نسبی تیر . است



ر روزانه در ماه ، تیر متمیلی11.2متر با میانگین میلی346برابر با 98مجموع تبخیر تیرماه : مجموع تبخیر

10.2با میانگین 315.9متر تبخیر روزانه و تیر دوره آماري میلی10.9با میانگین 336.4برابر با 97

10ترتیب نسبت به سال گذشته و دوره آماري به1398مجموع تبخیر تیر . متر تبخیر روزانه می باشدمیلی

.متر افزایش داشته استمیلی30و 

ساعت در روز 10.7ساعت با میانگین 330.3برابر با 98مجموع ساعت آفتابی تیر : فتابیمجموع ساعت آ

10.2ساعت با میانگین 317ساعت در روز و تیر دوره آماري 10.9ساعت با میانگین 338.7برابر با 97، تیر 

هش داشته ساعت کا8نسبت به سال گذشته حدود 98مجموع ساعت آفتابی تیر . ساعت در روز می باشد

. ساعت افزایش داشته است13ولی نسبت به دوره آماري بلندمدت، 

97، تیر سال 19/04/98متر بر ثانیه در تاریخ 18برابر با 98حداکثر سرعت باد تیر :حداکثر سرعت باد

ه نسبت به سال گذشت98حداکثر سرعت باد تیر . بوده است07/04/97متر بر ثانیه در تاریخ 17برابر با 

هاي ایستگاه خودکار سال اخیر، سرعت حداکثر باد از داده5چون در (تغییري محسوسی نداشته است 

).استخراج و ثبت گردیده است، لذا با دوره آماري بلندمدت مقایسه نگردید

:تحلیل شرایط جوي مردادماه

درجه 23.3انگین بلندمدت و می24.5، مرداد سال گذشته 24.1برابر با 98میانگین دماي مرداد :دماي هوا

گراد کاهش  داشته ولی نسبت درجه سانتی0.4باشد که نسبت به دماي مرداد سال گذشته گراد میسانتی

، سال 34برابر با 98میانگین حداکثر دماي مرداد . گراد افزایش داشته استدرجه سانتی0.8به دوره آماري 

بوده که نسبت به سال گذشته تغییر محسوسی نداشته گراددرجه سانتی33و دوره آماري 34.1گذشته 

، 14.3برابر 98میانگین حداقل دماي مرداد . گراد افزایش داشته استدرجه سانتی1ولی نسبت به بلندمدت 

درجه 0.6گراد بوده که نسبت به سال گذشته درجه سانتی13.7و دوره آماري 14.9سال گذشته  

حداکثر مطلق دماي . گراد افزایش داشته استدرجه سانتی0.6لندمدت گراد کاهش ولی نسبت به بسانتی



درجه 10برابر با 98و حداقل مطلق مرداد 11/05/98گراد در تاریخ  درجه سانتی37.9، برابر با 98مرداد 

. ، رخ داده است28/05/98گراد در تاریخ سانتی

. ه است و مرداد سال گذشته بارش رخ نداده استمتر بودمیلی7.1برابر 98بارندگی در مرداد :بارندگی

نسبت به سال گذشته و 98بنابراین بارندگی مرداد . متر بوده استمیلی0.3بارش مرداد دوره آماري برابر با 

. متر افزایش داشته استمیلی7بلندمدت حدود 

درصد و 23برابر با 97درصد ، مرداد 22برابر با 98میانگین رطوبت نسبی مرداد : رطوبت نسبی هوا

درصد بوده که نسبت به سال گذشته تغییر محسوسی نداشته ولی نسبت به 25مرداد دوره آماري برابر با 

درصد ، مرداد 35برابر با 98میانگین حداکثر رطوبت نسبی مرداد . درصد کاهش داشته است3دوره آماري، 

برابر 98حداکثر مطلق رطوبت نسبی مرداد . بوده استدرصد 42درصد و مرداد دوره آماري 36برابر با 97

درصد، 15برابر با 98میانگین حداقل رطوبت نسبی مرداد . رخ داده است24/05/98درصد در تاریخ86با 

حداقل مطلق رطوبت نسبی . درصد بوده است15درصد و مرداد دوره آماري برابر با 17برابر با 97مرداد 

.، رخ داده است07/05/98درصد در تاریخ 9برابر با 98مرداد 

متر روزانه در ماه، میلی11.3متر با میانگین میلی348.9برابر با 98مجموع تبخیر مرداد : مجموع تبخیر

325.2متر تبخیر روزانه و مرداد دوره آماري میلی10.9متر با میانگین میلی337.6برابر با 97مرداد 

نسبت به سال گذشته 1398مجموع تبخیر مرداد . باشدمتر تبخیر روزانه میمیلی10.5متر با میانگین میلی

.متر افزایش داشته استمیلی24متر و نسبت به دوره آماري حدود میلی11حدود 

ساعت در 10.6ساعت با میانگین 330.1برابر با 98مجموع ساعت آفتابی مرداد :مجموع ساعت آفتابی

ساعت با 326.2ساعت در روز و مرداد دوره آماري 10ساعت با میانگین 310.6با برابر 97روز، مرداد 

نسبت به سال گذشته و دوره آماري 98مجموع ساعت آفتابی مرداد . باشدساعت در روز می10.5میانگین 

.ساعت افزایش داشته است4و 20ترتیب حدود به



، مرداد سال 01/05/98متر بر ثانیه در تاریخ 18ر با براب98حداکثر سرعت باد مرداد :حداکثر سرعت باد

نسبت به سال 98حداکثر سرعت باد مرداد . رخ داده است11/05/97متر بر ثانیه در تاریخ 18برابر با 97

هاي ایستگاه خودکار استخراج سال اخیر سرعت حداکثر باد از داده5چون در (گذشته تغییري نداشته است 

). ا با دوره آماري بلندمدت مقایسه نگردیدو ثبت شده است لذ

:تحلیل شرایط جوي شهریورماه

گراد بوده است، میانگین دماي درجه سانتی20.9برابر با  1398میانگین دماي شهریورماه :دماي هوا

باشد که نسبت به دماي گراد میدرجه سانتی20.4و میانگین بلند مدت آن 22.2شهریور سال گذشته

گراد درجه سانتی0.5گراد کاهش ولی نسبت به دوره آماري درجه درجه سانتی1.3شهریور سال گذشته 

و دوره آماري 32.4، سال گذشته 31.9برابر با  98میانگین حداکثر دماي شهریور . افزایش داشته است

گراد کاهش ولی نسبت به بلند مدت درجه سانتی0.5گراد بوده که نسبت به سال گذشته درجه سانتی30.6

و 12.1سال گذشته 10برابر 98میانگین حداقل دماي شهریور . گراد افزایش داشته استدرجه سانتی1.3

0.2بت به بلندمدت درجه و نس2.1گراد بوده که نسبت به سال گذشته درجه سانتی10.2دوره آماري 

گراد در درجه سانتی33.5، برابر با 98حداکثر مطلق دماي شهریور . گراد کاهش داشته استدرجه سانتی

. ، رخ داده است22/06/98گراد در تاریخ درجه سانتی6.7برابر با 98، و حداقل مطلق سال 29/06/98تاریخ 

متر و شهریور دوره آماري میلی2.4برابر 97ش شهریور رخ نداده است، بار98بارندگی در شهریور : بارندگی

. نسبت به سال گذشته و بلندمدت کاهش داشته است98متر بوده که بارندگی شهریورماه میلی0.6برابر 

درصد و 24برابر با 97درصد، شهریور 22برابر با 98میانگین رطوبت نسبی شهریور : رطوبت نسبی هوا

ترتیب درصد بوده است که نسبت به سال گذشته و دوره آماري بلندمدت،  به26ابر با شهریور دوره آماري بر

97درصد، شهریور 36برابر با 98میانگین حداکثر رطوبت نسبی شهریور . درصد کاهش داشته است4و 2

برابر 98حداکثر مطلق رطوبت نسبی شهریور . درصد بوده است43درصد و شهریور دوره آماري 38برابر با 

13برابر با 98میانگین حداقل رطوبت نسبی شهریور . ، رخ داده است07/06/98درصد در تاریخ 52با 



حداقل مطلق . درصد بوده است15درصد و شهریور دوره آماري برابر با 15برابر با 97درصد، شهریور 

. ، رخ داده است12/06/98و11درصد در 10برابر با 98رطوبت نسبی شهریور 

متر روزانه در ماه، میلی9متر با میانگین میلی278.7برابر با  98مجموع تبخیر شهریور :جموع تبخیرم

با میانگین 263.7متر تبخیر روزانه و شهریور دوره آماري میلی9.5با میانگین 295.8برابر با 97شهریور 

متر در روز میلی0.5به سال گذشته نسبت98مجموع تبخیر شهریور . متر تبخیر روزانه می باشدمیلی8.5

.متر در روز افزایش داشته استمیلی0.5کاهش ولی نسبت به دوره آماري، 

ساعت در 10.4ساعت با میانگین 322.2برابر با 98مجموع ساعت آفتابی شهریور : مجموع ساعت آفتابی

ساعت با 315.7شهریور دوره آماري ساعت در روز و 10ساعت با میانگین 310.1برابر با 97روز، شهریور 

نسبت به سال گذشته و دوره 98مجموع ساعت آفتابی شهریور . باشدساعت در روز می10.2میانگین 

. ساعت افزایش داشته است7و 12ترتیب حدود آماري، به

، شهریور 07/06/98متر بر ثانیه در تاریخ 16برابر با 98حداکثر سرعت باد شهریور : حداکثر سرعت باد

نسبت به 98حداکثر سرعت باد شهریور . رخ داده است14/06/97متر بر ثانیه در تاریخ 23برابر با 97سال 

هاي ایستگاه خودکار سال اخیر، سرعت باد از داده5چون در (متربرثانیه کاهش داشته است 7سال گذشته، 

).نگردیداستخراج و ثبت شده است لذا با دوره آماري بلندمدت مقایسه 

M9تحلیل مراحل فنولوژي محصول سویا واریته 

خردادماه کشت سویا با چند 26، در روز 98درجه سلیسیوس در اواخر بهار 21به رسیدن میانگین دمابا

هاي زنی دانهو شروع گرماي تابستان، جوانه) نوار تیپ(اي با انجام آبیاري منظم قطره. روز تاخیر انجام شد

بیشینه (درجه سلیسیوس 25اي که متوسط دماي دهه اول تیرماه به نزدیک گونهانجام شد بهخوبیسویا به

هاي حقیقی رسید و اکثر بذرها پس از سبز شدن وارد مرحله تشکیل اولین برگ) درجه سلیسیوس36دماي 

ها ی بوتهدرجه سلیسیوس و آبیاري کافی، رشد رویش25در دهه دوم تیرماه با وجود متوسط دماي . شدند



اي نیز تشکیل گردید اما برگچهاي تشکیل شد و در پایان دهه دوم، سومین سهبرگچهمناسب بود و اولین سه

میري در مزرعه شیوع پیدا کرد و تعدادي از هاي خاکزاد ازجمله فوزاریوم، بیماري بوتهدلیل وجود قارچبه

پاشی اواخر تیرماه با ماده قارچکش و تقویتی حلولهاي ضعیف آلوده شده و در پایان تیرماه با وجود مبوته

25ها به اي نیز تشکیل گردید و ارتفاع بوتهبرگچهدر دهه اول مرداد پنجمین سه. فوسگارد از بین رفتند

میانگین دماي (درجه سلیسیوس 38در اواسط مردادماه با رسیدن بیشینه دما به حدود . متر رسیدسانتی

ها افزوده شد و ارتفاع ايبرگچهدهی سویا انجام شد و همزمان بر تعداد سهلگ) درجه سلیسیوس25.5

بنابراین در دهه دوم مردادماه، با کنترل بیماري . متر رسیدسانتی50ها در مزرعه به بیش از متوسط بوته

هاي از بوتهمیري و انجام آبیاري منظم و دماي مناسب هوا، رشد رویشی مزرعه بسیار خوب بود و به غیربوته

هاي کاشت را پائین آوردند مشکل خاصی در مزرعه آلوده شده به بیماري که از بین رفتند و تراکم ردیف

ها دچار آفت هاي مستقر در مزرعه سبز و شاداب بود و فقط درصدي از برگوجود نداشت و برگ بوته

دهی سویا ادامه یافت و ن مردادماه گلتا پایا. خوار و تریپس شده بودندبرگچهی ها برتشکیل مکل حادیمبرگ

دهی اي میانگین دما در دهه سوم، غالفدرجه3با رخداد بارش رگباري در اواسط دهه سوم مرداد و افت 

هاي تراکم بوتهها،صورت دستی و تنک بوتههاي هرز بهدر اوایل شهریورماه با کنترل علف. سویا آغاز شد

ها به حدود در این زمان ارتفاع بوته. دهی ادامه یافتمربع رسید و غالفبوته در هر متر55سویا به حدود 

درجه سلیسیوس و رسیدن کمینه 20در اواسط شهریورماه با کاهش نسبی دما به . متر رسیده بودسانتی85

اي و سوختگیهاي قهوهها دچار لکهدرجه سلیسیوس و همچنین بیماري لکه باکتریایی، برخی برگ6دما به 

پاشی با کود ریزمغذي بیومیل، تا حدي شیوع اند که با انجام یک مرحله محلولدر سطح پهنک برگ شده

هاي سویا اختالل بوجود بیماري و ضعف گیاه مرتفع گردید اما در تشکیل دانه درون غالف و کامل شدن دانه

در دهه پایانی تابستان با . هاي غالف با تاخیر مواجه گردیدآمد و مرحله تشکیل دانه و کامل شدن دانه

ها ها در شرف رسیدن هستند و برخی برگها ادامه یافت  و برخی از دانهافزایش نسبی دما، کامل شدن دانه

هاي ، مجموع واحد حرارتی دریافتی توسط بوته98در پایان تابستان .نیز زرد شده و در مرحله ریزش هستند

درجه 15روز باالتر از درجه818تا آخر شهریورماه، به حدود  )خرداد26(کشت شده سویا از زمان کاشت 



درجه سیلیسیوس و 5روز باالتر از درجه1808درجه سیلیسیوس، 10روز باالتر از درجه1312گراد، سانتی

.روز باالتر از صفر درجه سلیسیوس رسیده است درجه2303

فرخشهررزي مرکز تحقیقات هواشناسی کشاو





سامانت هواشناسی کشاورزيمرکز تحقیقا

و تبریزي دیرگل10بادام واریته شاهرود 

:ماهتیرجوي شرایطتحلیل

و میانگین بلند مدت 25.4درجه سانتیگراد، تیر سال گذشته 27.2برابر با 98میانگین دماي تیر :دماي هوا

سانتیگراد و نسبت به درجه8/1درجه سانتیگراد می باشد که نسبت به دماي تیر سال گذشته 25.3آن 

درجه سانتیگراد، 35.5برابر با 98میانگین حداکثر دماي تیر . ش داشته استافزایدرجه 9/1دوره آماري 

3/1درجه سانتیگراد بوده که نسبت به سال گذشته 33.7و دوره آماري درجه سانتیگراد 34.2سال گذشته 

برابر 98میانگین حداقل دماي تیر .ش داشته استایافزدرجه سانتیگراد، 1.8درجه و نسبت به بلند مدت 

درجه سانتیگراد بوده که نسبت به سال 16.4دوره آماري  و 16.6درجه سانتیگراد سال گذشته 18.9

، برابر 98حداکثر مطلق دماي تیر . ش داشته استافزایدرجه 5/2درجه و نسبت به بلند مدت 3/2گذشته 

درجه سانتیگراد در 15.5برابر با 98و حداقل مطلق تیر سال 27/04/98ریخ درجه سانتیگراد در تا37.2با 

. رخ داده است29/04/98تاریخ 

بارندگی تیر میلیمتر و صفربرابر با 97میلیمتر، بارندگی تیر 0.1برابر با 98مجموع بارندگی تیر :بارندگی

دوره نسبت به و افزایشنسبت به سال گذشته98میلیمتر بوده که بارندگی تیر 01.7دوره آماري برابر با 

. آماري کاهش داشته است

تیر دوره درصد و 14برابر با 97درصد، تیر 17برابر با 98میانگین رطوبت نسبی تیر :رطوبت نسبی هوا

. و نسبت به دوره آماري کاهش داشته استافزایشدرصد بوده که نسبت به سال گذشته 20آماري برابر با 

دوره آماري درصد و تیر 23برابر با 1397درصد، تیر 26برابر با 1398گین حداکثر رطوبت نسبی تیر میان

رخ داده 12/04/1398درصد در روز 50برابر با 98حداکثر مطلق رطوبت نسبی تیر . درصد بوده است30

دوره آماري درصد و تیر 10برابر با 97درصد، تیر 11برابر با 98میانگین حداقل رطوبت نسبی تیر . است



طی پنج روز در تیر ماهدرصد 08برابر با 98حداقل مطلق رطوبت نسبی تیر .درصد بوده است13برابر با 

. رخ داده است

ساعت در روز، 11.2ساعت با میانگین 348.0برابر با 98مجموع ساعت آفتابی تیر :مجموع ساعت آفتابی

ساعت با میانگین 343.7تیر دوره آماري ساعت در روز و 11.8یانگین ساعت با م365.1برابر با 97تیر 

و نسبت به دوره کاهشنسبت به سال گذشته98مجموع ساعت آفتابی تیر . ساعت در روز می باشد11.1

.داشته استافزایش آماري 

97، تیر سال 30/04/98متر بر ثانیه در تاریخ 16برابر با 98حداکثر سرعت باد تیر :حداکثر سرعت باد

متر بر ثانیه در تاریخ 21دوره آماري بلند مدت برابر با ، 11/04/97متر بر ثانیه در تاریخ 21برابر با 

کاهشنسبت به تیر سال گذشته و دوره آماري 98حداکثر سرعت باد تیر . رخ داده است11/04/1397

.داشته است

:تحلیل شرایط جوي مرداد ماه

سانتیگراد و درجه 25.6درجه سانتیگراد، سال گذشته 25.6برابر با 98دماي مرداد میانگین:دماي هوا

تغییري درجه سانتیگراد می باشد که نسبت به دماي مرداد سال گذشته 24.2میانگین بلند مدت آن 

98میانگین حداکثر دماي مرداد . افزایش داشته استسانتی گراد درجه 4/1و نسبت به دوره آماري نداشته

درجه سانتیگراد بوده که نسبت به 32.9آماري و دوره 34.6درجه سانتیگراد، سال گذشته 34.5برابر با 

میانگین حداقل دماي . درجه افزایش داشته است6/1و نسبت به بلند مدت کاهشدرجه1/0سال گذشته 

رجه سانتیگراد بوده که نسبت د15.6و دوره آماري 16.6درجه سانتیگراد، سال گذشته 16.7برابر 98مرداد 

، برابر 98حداکثر مطلق دماي مرداد .ش داشته استافزایدرجه 1/1و بلند مدت درجه1/0به سال گذشته

درجه سانتیگراد در 10.4برابر با 98و حداقل مطلق سال 15/05/98درجه سانتیگراد در تاریخ 38.0با 

.رخ داده است27/05/98تاریخ 



برابر برابر با صفر میلیمتر و دوره آماري 97میلیمتر، مرداد 5/0برابر با 98بارندگی مرداد مجموع:بارندگی

.استافزایش داشتهنسبت به سال گذشته و دوره آماري بلند مدت 98صفر میلیمتر بوده که بارندگی مرداد 

درصد و 17برابر با 97درصد، مرداد 19برابر با 98میانگین رطوبت نسبی مرداد :رطوبت نسبی هوا

دوره آماري کاهش نسبت به و افزایشدرصد بوده که نسبت به سال گذشته20با مرداد دوره آماري برابر 

درصد و 26برابر با 1397درصد، مرداد 28برابر با 1398میانگین حداکثر رطوبت نسبی مرداد . داشته است

درصد در روز 63برابر با 1398طوبت نسبی مرداد داکثر مطلق رح. درصد بوده است30مرداد دوره آماري 

برابر با 97درصد، مرداد 13برابر با 1398میانگین حداقل رطوبت نسبی مرداد . رخ داده است24/05/98

حداقل مطلق رطوبت .درصد بوده است14میانگین حداقل رطوبت مرداد دوره آماري برابر با درصد و 12

. ، رخ داده است05/05/98درصد در 6برابر با 1398نسبی مرداد 

ساعت در 11.1ساعت با میانگین 344.8برابر با 98مجموع ساعت آفتابی مرداد :مجموع ساعت آفتابی

ساعت با 338.8دوره آماري ساعت در روز و مرداد 10.9ساعت با میانگین 337.7برابر با 97روز، مرداد 

دوره آماري ونسبت به سال گذشته98ع ساعت آفتابی مرداد مجمو. ساعت در روز می باشد10.9میانگین 

. داشته استافزایش 

، مرداد سال 23/05/98متر بر ثانیه در تاریخ 22برابر با 98حداکثر سرعت باد مرداد :حداکثر سرعت باد

یه در تاریخ متر بر ثان18دوره آماري برابر با و مرداد 11/05/97متر بر ثانیه در تاریخ17برابر با 97

و نسبت به دوره نسبت به مرداد سال گذشته98حداکثر سرعت باد مرداد . ، رخ داده است12/05/1388

.داشته استافزایش شدید،آماري 

:تحلیل شرایط جوي شهریور ماه

درجه سانتیگراد و 23.7درجه سانتیگراد، سال گذشته 22.7برابر با 98میانگین دماي شهریور :دماي هوا

درجه 0/1درجه سانتیگراد می باشد که نسبت به دماي شهریور سال گذشته 21.5بلند مدت آن یانگین م



98میانگین حداکثر دماي شهریور . ش داشته استافزایدرجه 2/1و نسبت به دوره آماري کاهشسانتیگراد

درجه سانتیگراد بوده 29.9درجه سانتیگراد و دوره آماري 32.4درجه سانتیگراد، سال گذشته 32.1با برابر 

. درجه افزایش داشته است2/2و نسبت به بلند مدت کاهشدرجه سانتیگراد3/0که نسبت به سال گذشته 

درجه 13.1و دوره آماري 14.9درجه سانتیگراد سال گذشته 13.2برابر98میانگین حداقل دماي شهریور 

درجه 1/0و نسبت به بلند مدت تی گراد کاهشساندرجه7/1سانتیگراد بوده که نسبت به سال گذشته 

و 29/06/98درجه سانتیگراد در تاریخ 34.6، برابر با 98حداکثر مطلق دماي شهریور . ش داشته استافزای

. رخ داده است24/06/98درجه سانتیگراد در تاریخ 07.6برابر 98حداقل مطلق دماي شهریور 

شهریور دوره میلیمتر و 0.6برابر با 97بر با صفر میلیمتر، شهریور برا98مجموع بارندگی شهریور :بارندگی

نسبت به سال گذشته و نسبت به دوره آماري بلند مدت 98میلیمتر بوده که بارندگی شهریور 0.1آماري 

.داشته استکاهش 

20ا برابر ب1397درصد، شهریور 19برابر با 1398میانگین رطوبت نسبی شهریور :رطوبت نسبی هوا

تغییر چندانیو دوره آماري درصد بوده که نسبت  به سال گذشته20آماري برابر با درصد و شهریور دوره 

30برابر با 1397درصد، شهریور 30برابر با 1398میانگین حداکثر رطوبت نسبی شهریور . داشته استن

49برابر با 1398ی شهریور مطلق رطوبت نسبحداکثر. درصد بوده است31شهریور دوره آماري درصد و 

درصد، 12برابر با 1398میانگین حداقل رطوبت نسبی شهریور . رخ داده است19/06/98درصد در روز 

حداقل مطلق رطوبت نسبی . درصد بوده است14آماري برابر با درصد و شهریور دوره12برابر با 97شهریور 

.رخ داده استیور ماهطی شش روز در شهردرصد 08برابر با 1398شهریور 

ساعت در 10.9ساعت با میانگین 338.6برابر با 98مجموع ساعت آفتابی شهریور :مجموع ساعت آفتابی

ساعت با 321.7شهریور دوره آماري ساعت در روز و 10.1ساعت با میانگین 314.5برابر با 97روز، شهریور 

نسبت به سال گذشته و نسبت به 98تابی شهریور مجموع ساعت آف. ساعت در روز می باشد10.4میانگین 

. ش داشته استافزایدوره آماري بلند مدت 



، شهریور 21/06/98متر بر ثانیه در تاریخ 16برابر با 98حداکثر سرعت باد شهریور : حداکثر سرعت باد

متر بر ثانیه در تاریخ 22شهریور دوره آماري برابر با و 31/06/97متر بر ثانیه در تاریخ 21برابر با 97سال 

ونسبت به شهریور سال گذشته98حداکثر سرعت باد شهریور . ، رخ داده است19/06/87و 18/06/87

.داشته استکاهشنسبت به دوره آماري 

:و تبریزي دیرگل10تحلیل مراحل فنولوژي محصول بادام واریته شاهرود 

در .ادامه داشتمرحله رشد میوه ، 1397-98ل زراعی سااز 40در هفته و1398در اوایل تیر ماه سال 

در هفته .، رشد میوه و سپس شیري شدن مغز بادام طی شد1397-98سال زراعی 45تا 41ادامه، از هفته 

و میوه هاي بادام افزایش وزن قابل شدهبستهدیرگلتبریزيو10شاهرودباداممیوهسال زراعی، مغز46

ادامه 49مرحله رسیدن تا هفته .بودشدهرسیدنمرحلهواردباداممیوهدند، لذاتوجهی را نشان نمی دا

در اواخر . شدبرداشتمرحلهوارد10دیرگل و شاهرود تبریزيباداماز سال زراعی، 50در هفته . داشت

هاي و تبریزي دیرگل وارد مرحله تکامل جوانه ها و چوبی شدن شاخه 10تابستان درختان بادام شاهرود 

متاسفانه در طول تابستان خسارت ناشی از کمبود آب قابل مشاهده بود، گرماي هوا نیز باعث . جوان گردید

. افزایش نیاز آبی گردید و همین امر سبب افزایش درصد خسارت به محصول بادام بود

سامانمرکز تحقیقات هواشناسی کشاورزي 
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پنبه  واریته سپید

:ماهتیرجوي شرایطتحلیل

درجه سانتیگراد و بلند مدت 31.3، سال گذشتهدرجه سانتیگراد98,28.7میانگین دماي تیر :دماي هوا

. داشته استدرجه سانتیگراد می باشدکه نسبت به دماي تیر سال گذشته و دوره آماري افزایش27.7آن 

میلیمتر و بارندگی 15.0برابر با 97، بارندگی تیر یلیمترم46.6برابر با 98مجموع بارندگی تیر :بارندگی

نسبت به سال گذشته افزایش و نسبت دوره 98میلیمتر بوده که بارندگی تیر 24.0تیر دوره آماري برابر 

.استمیلیمتر بوده21.6برابر با 98حداکثر بارندگی تیر . آماري افزایش داشته است

برابر 97درصد ، میانگین رطوبت نسبی تیر 65برابر با 98بت نسبی تیر میانگین رطو:رطوبت نسبی هوا

. درصد بوده که نسبت  به سال گذشته  افزایش داشته است55با 

میلیمتر روزانه در ماه ، تیر 5.7میلیمتر با میانگین 176.8برابر با 98مجموع تبخیر تیر :مجموع تبخیر

نسبت به سال 1398مجموع تبخیر تیر . یلیمتر  تبخیر روزانه می باشدم8.8با میانگین 272.0برابر با 97

. گذشته کاهش داشته است

ساعت در روز، 6.0ساعت با میانگین 185.9برابر با 98مجموع ساعت آفتابی تیر : مجموع ساعت آفتابی

نسبت 98ابی تیر مجموع ساعت آفت. ساعت در روز می باشد9.9ساعت با میانگین 302.9برابر با 97تیر 

.  داشته استبه سال گذشته  کاهش



:تحلیل شرایط جوي مرداد ماه

ه سانتیگراد و درج30.2، سال گذشته تیگراددرجه سان28.2برابر با 98میانگین دماي مرداد : دماي هوا

به دوره درجه سانتیگراد می باشدکه نسبت به دماي مرداد سال گذشته کاهش  و نسبت28.6بلند مدت آن 

. آماري هم کاهش داشته است

میلیمتر و 26.3برابر با 97میلیمتر ، بارندگی مرداد 7.8برابر با 98مجموع بارندگی مرداد :بارندگی

نسبت به سال گذشته و دوره 98میلیمتر بوده که بارندگی مرداد 19.2بارندگی مرداد دوره آماري برابر با 

.ه استداشتآماري کاهش قابل توجهی

97درصد ، میانگین رطوبت نسبی مرداد 64برابر با 98میانگین رطوبت نسبی مرداد :رطوبت نسبی هوا

. ه سال گذشته  کاهش داشته  استدرصد بوده که نسبت  ب66برابر با 

،میلیمتر روزانه در ماه6.3انگین میلیمتر با می195.5برابر با 98مجموع تبخیر مرداد :مجموع تبخیر

نسبت به 1398مجموع تبخیر مرداد .می باشد میلیمتر تبخیر روزانه 6.5با میانگین 200.0برابر با 97مرداد 

. سال گذشته کاهش داشته است

ساعت در روز ، 7.3با میانگین 226.2برابر با 98مجموع ساعت آفتابی مرداد : مجموع ساعت آفتابی

98مجموع ساعت آفتابی مرداد . ساعت در روز و می باشد6.2ساعت با میانگین193.2برابر با 97مرداد 

.  به سال گذشته  افزایش داشته استنسبت

:ماهتحلیل شرایط جوي شهریور

درجه سانتیگراد و 27.3درجه سانتیگراد ، سال گذشته 25.7برابر 98میانگین دماي شهریور : دماي هوا

ه نسبت به دماي شهریور سال گذشته کاهش و نسبت به درجه سانتیگراد می باشدک26.4بلند مدت آن 

. استدوره آماري کاهش داشته



میلیمتر و 4.5برابر با 97، بارندگی شهریور مترمیلی24.5برابر با 98مجموع بارندگی شهریور :بارندگی

شته افزایش نسبت به سال گذ98میلیمتر بوده که بارندگی شهریور 32بارندگی شهریور دوره آماري برابر 

.فابل توجه و نسبت به دوره آماري کاهش داشته است

، میانگین رطوبت نسبی شهریور درصد63برابر با 98نسبی شهریور میانگین رطوبت :رطوبت نسبی هوا

. داشته استدرصد بوده که نسبت  به سال گذشته  افزایش61برابر با 97

میلیمتر روزانه در ماه ، 5.4میلیمتر با میانگین 166.4با برابر 98مجموع تبخیر شهریور :مجموع تبخیر

1398مجموع تبخیر شهریور . میلیمتر تبخیر روزانه می باشد6.3با میانگین 194.2برابر با 97شهریور 

. نسبت به سال گذشته کاهش داشته است

ساعت در 8.1یانگین ساعت با م251.9برابر با 98مجموع ساعت آفتابی شهریور :مجموع ساعت آفتابی

مجموع ساعت آفتابی . ساعت در روز و می باشد10.1ساعت با میانگین 322.6برابر با 97روز ، شهریور 

.  داشته استکاهشبت به سال گذشته نس98شهریور 

:تحلیل مراحل فنولوژي محصول پنبه  واریته سپید

مراحل . ر مزرعه تحقیقاتی هاشم آباد کشت شدپنبه رقم سپید د16/02/98برابر با 06/05/2019خیدر تار

فنولوژي تشکیل جوانه میوه دهنده، گلدهی، تشکیل قوزه، باز شدن قوزه و رسیدن در فصل تابستان می 

:باشد که در ذیل تاریخ وقوع هر کدام از مراحل فنولوژي آورده شده است

آغاز98ماهخرداد21باربراب2019جون11ازمرحلهاین: مرحله تشکیل جوانه میوه دهنده

.داشتادامه98تیر12بابرابر2019جوالي03تاو

جوالي25تاوآغاز98ماهتیر13بابرابر2019جوالي04ازمرحلهاین:  مرحله گلدهی

.داشتادامه98مرداد03بابرابر2019



25تاوآغاز98ماهردادم04بابرابر2019جوالي26ازمرحلهاین:  مرحله تشکیل قوزه

.داشتادامه98شهریور03بابرابر2019آگوست

07تاوآغاز98ماهشهریور04بابرابر2019آگوست 26ازمرحلهاین: مرحله بازشدن قوزه

.داشتادامه98شهریور16بابرابر2019سپتامبر

 18و آغاز98ماهشهریور17بابرابر2019سپتامبر08ازمرحلهاین: مرحله رسیدن

.شهریور برداشت پنبه صورت گرفت27سپتامبر برابر با 

هاشم آبادمرکز تحقیقات هواشناسی کشاورزي 
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بدون محصول

:ماهتیرجوي شرایطتحلیل

درجه 9/32سال گذشته ، درتیر ماهدرجه سانتی گراد7/30برابر با 98میانگین دماي هوادر تیرماه: دماي هوا

درصد کاهش 7/6که نسبت به تیر ماه سال گذشته .درجه سانتیگراد می باشد29سانتی گراد و بلند مدت آن 

برابر 98میانگین حداکثر دما در تیر ماه . درصد افزایش داشته است8/5و نسبت به دوره اماري بلند مدت  

درجه سانتی گراد بوده که نسبت به سال 2/35ماري و دوره آ2/41درجه سانتی گراد وسال گذشته 9/36با 

. گرادافزایش داشته استدرجه سانتی7/1درجه سانتی گراد کاهش و نسبت به بلند مدت 7/4گذشته

درجه 7/22و دوره آماري 7/24درجه سانتی گراد،سال گذشته 6/24برابر با 98میانگین حداقل دما تیر ماه 

درجه 9/1درجه سانتی گراد کاهش و نسبت به بلند مدت 0.1ال گذشته سانتی گراد بوده که نسبت به س

درجه سانتی گراد در تاریخ 43برابر با 98حداکثر مطلق دماي تیر ماه . سانتی گراد افزایش داشته است

.رخ داده است12/04/98درجه سانتی گراد در تاریخ 4/1719.5و حداقل دما 03/04/98

22رخ نداده است و دوره آماري برابر با 97و سال 1/7برابر با 98تیر ماه مجموع بارندگی :بارندگی

درصد افزایش بارش و نسبت به دوره 100بنابراین بارش تیرماه نسبت به سال گذشته .میلیمتر بوده است

.آماري بلند مدت کاهش یافته است

49برابر با 97درصد،تیر ماه 60برابر با 98میانگین رطوبت نسبی هوا در تیر ماه :رطوبت نسبی هوا

درصد افزایش و نسبت به دوره 22درصد بوده که نسبت به سال گذشته 59درصد و تیر دوره آماري برابر با 

د ، تیر درص82برابر با 98میانگین حداکثر رطوبت نسبی تیر ماه .درصد افزایش داشته است7/1آماري نیز 

برابر با 98حداکثر رطوبت نسبی تیر ماه . درصد بوده است78آماري تیر دوره و درصد73برابر با 97ماه 

درصد ، 38برابر با 98میانگین حداقل رطوبت نسبی تیر ماه . ده استرخ دا23/04/98درصد در تاریخ 96



حداقل مطلق رطوبت نسبی تیر . درصد بوده است40درصد و تیر دوره آماري برابر با 26برابر با 97تیر ماه 

.رخ داده است28/04/98درصد در تاریخ 21برابر با 98ه ما

میلیمترروزانه در ماه ، 7/7میلی متر با میانگین 239برابر با 98مجموع تبخیر در تیر ماه :مجموع تبخیر

متر میلی9/6با میانگین 215متر تبخیر روزانه و تیر دوره آماري میلی10.1با میانگین 314برابر با 97تیر 

میلی متر روزانه کاهش و نسبت 4/2نسبت به سال گذشته1398مجموع تبخیر تیر . بخیر روزانه می باشدت

.متر افزایش داشته استمیلی8/0به دوره آماري 

ساعت در روز ، 3/8ساعت با میانگین 3/256برابر با 98مجموع ساعت آفتابی تیر :مجموع ساعت آفتابی

8.4ساعت با میانگین 6/262ساعت در روز و تیر دوره آماري 11.2میانگین ساعت با7/347برابر با 97تیر 

ساعت کاهش 4/91نسبت به سال گذشته حدود 98مجموع ساعت آفتابی تیر . ساعت در روز می باشد

. ساعت کاهش داشته است6.3داشته ولی نسبت به دوره آماري بلندمدت نیز، 

97، تیر سال 05/04/98متر بر ثانیه در تاریخ 11برابر با 98ر حداکثر سرعت باد تی:حداکثر سرعت باد

حداکثر . متر بر ثانیه بوده است25و تیر دوره آماري برابر با 20/04/97متر بر ثانیه در تاریخ 12برابر با 

متر بر ثانیه 14متر بر ثانیه افزایش  و نسبت به دوره آماري 1نسبت به سال گذشته 98سرعت باد تیر 

.استکاهش داشته

:تحلیل شرایط جوي مردادماه

درجه 30و میانگین بلندمدت 5/31، مرداد سال گذشته 5/29برابر با 98میانگین دماي مرداد :دماي هوا

5/0گراد و نسبت به دوره آماري درجه سانتی5/2باشد که نسبت به دماي مرداد سال گذشته گراد میسانتی

و دوره 9/42، سال گذشته 36برابر با 98میانگین حداکثر دماي مرداد . ته استگراد کاهش داشدرجه سانتی

درجه 3/13گراد و بلندمدتدرجه سانتی9/6گراد بوده که نسبت به سال گذشته درجه سانتی3/49آماري 

و دوره آماري2/25، سال گذشته  23برابر 98میانگین حداقل دماي مرداد . گراد کاهش داشته استسانتی



گراد کاهش و نسبت به بلندمدت نیز درجه سانتی2/2گراد بوده که نسبت به سال گذشته درجه سانتی6/23

گراد در درجه سانتی6/43، برابر با 98حداکثر مطلق دماي مرداد . گراد کاهش داشته استدرجه سانتی0.6

، رخ داده 26/05/98د در تاریخ گرادرجه سانتی2/16برابر با 98و حداقل مطلق مرداد 09/05/98تاریخ  

. است

میلی متر بوده 1/7برابر با 97متر بوده است و مرداد سال میلی3/8برابر 98بارندگی در مرداد :بارندگی

نسبت به سال 98بنابراین بارندگی مرداد . متر بوده استمیلی6/25بارش مرداد دوره آماري برابر با . است

.مترکاهش داشته استمیلی3/17ش و بلندمدت حدود میلی متر افزای2/1گذشته 

درصد و 60برابر با 97درصد ، مرداد 60برابر با 98میانگین رطوبت نسبی مرداد :رطوبت نسبی هوا

درصد بوده که نسبت به سال گذشته تغییر محسوسی نداشته ولی نسبت به 59مرداد دوره آماري برابر با 

درصد ، مرداد 82برابر با 98میانگین حداکثر رطوبت نسبی مرداد . شته استدرصد افزایش دا1دوره آماري، 

برابر 98حداکثر مطلق رطوبت نسبی مرداد . درصد بوده است79درصد و مرداد دوره آماري 82برابر با 97

د، درص37برابر با 98میانگین حداقل رطوبت نسبی مرداد . رخ داده است17/05/98درصد در تاریخ97با 

حداقل مطلق رطوبت نسبی . درصد بوده است39درصد و مرداد دوره آماري برابر با 38برابر با 97مرداد 

.، رخ داده است25/05/98درصد در تاریخ 16برابر با 98مرداد 

متر روزانه در ماه، میلی1/7متر با میانگین میلی9/219برابر با 98مجموع تبخیر مرداد :مجموع تبخیر

7/217متر تبخیر روزانه و مرداد دوره آماري میلی6/7متر با میانگین میلی4/235برابر با 97مرداد

نسبت به سال گذشته 1398مجموع تبخیر مرداد . باشدمتر تبخیر روزانه میمیلی7متر با میانگین میلی

.ایش داشته استمتر افزمیلی1/0متر روزانه کاهش و نسبت به دوره آماري حدود میلی5/0حدود 

ساعت در 7/7ساعت با میانگین 2/240برابر با 98مجموع ساعت آفتابی مرداد :مجموع ساعت آفتابی

ساعت با 3/274ساعت در روز و مرداد دوره آماري 8/7ساعت با میانگین 2/241برابر با 97روز، مرداد 



نسبت به سال گذشته و دوره آماري 98مجموع ساعت آفتابی مرداد . باشدساعت در روز می8/8میانگین 

.ساعت کاهش داشته است1/34و 2/1ترتیب حدود به

، مرداد سال 22/05/98متر بر ثانیه در تاریخ 12برابر با 98حداکثر سرعت باد مرداد :حداکثر سرعت باد

حداکثر سرعت . استمتر بر ثانیه رخ داده35و دوره آماري 28/05/97متر بر ثانیه در تاریخ 11برابر با 97

متر بر ثانیه کاهش 23متر بر ثانیه افزایش و نسبت به دوره آماري 1نسبت به سال گذشته 98باد مرداد 

.داشته است

:تحلیل شرایط جوي شهریور ماه

گراد بوده است، میانگین دماي درجه سانتی3/26برابر با  1398میانگین دماي شهریورماه :دماي هوا

باشد که نسبت به دماي گراد میدرجه سانتی5/27و میانگین بلند مدت آن 7/27گذشته شهریور سال

گراد کاهش درجه سانتی2/1گراد کاهش و نسبت به دوره آماري درجه سانتی1.4شهریور سال گذشته 

جه در9/33و دوره آماري 1/35، سال گذشته 33برابر با  98میانگین حداکثر دماي شهریور . داشته است

درجه 9/0گراد کاهش و نسبت به بلند مدت نیز درجه سانتی1/2گراد بوده که نسبت به سال گذشته سانتی

و دوره 4/20، سال گذشته 7/19برابر 98میانگین حداقل دماي شهریور . گراد کاهش داشته استسانتی

درجه 3/1ه بلندمدت درجه و نسبت ب7/0گراد بوده که نسبت به سال گذشته درجه سانتی21آماري 

گراد در تاریخ درجه سانتی7/40، برابر با 98حداکثر مطلق دماي شهریور . گراد کاهش داشته استسانتی

.، رخ داده است25/06/98گراد در تاریخ درجه سانتی8/14برابر با 98، و حداقل مطلق سال 02/06/98

. میلی متر بوده است2برابر با 97است و مرداد سال متر بوده میلی12برابر 98بارندگی درشهریور :بارندگی

نسبت به سال گذشته 98بنابراین بارندگی مرداد . متر بوده استمیلی20بارش مرداد دوره آماري برابر با 

.مترکاهش داشته استمیلی8میلی متر افزایش و بلندمدت حدود 10



درصد و 55برابر با 97درصد، شهریور 60با برابر 98میانگین رطوبت نسبی شهریور :رطوبت نسبی هوا

درصد افزایش و نسبت به دوره 5درصد بوده است که نسبت به سال گذشته 61شهریور دوره آماري برابر با 

درصد، 84برابر با 98میانگین حداکثر رطوبت نسبی شهریور . درصد کاهش داشته است1آماري بلندمدت

حداکثر مطلق رطوبت نسبی . درصد بوده است82یور دوره آماري درصد و شهر78برابر با 97شهریور 

98میانگین حداقل رطوبت نسبی شهریور . ، رخ داده است23/06/98درصد در تاریخ 96برابر با 98شهریور 

حداقل . درصد بوده است40درصد و شهریور دوره آماري برابر با 31برابر با 97درصد، شهریور 37برابر با 

. ، رخ داده است30/06/98درصد در 20برابر با 98ت نسبی شهریور مطلق رطوب

متر روزانه در ماه، میلی6متر با میانگین میلی9/184برابر با  98مجموع تبخیر شهریور :مجموع تبخیر

6/5با میانگین 3/175متر تبخیر روزانه و شهریور دوره آماري میلی7با میانگین 7/217برابر با 97شهریور 

متر در روز کاهش میلی1نسبت به سال گذشته 98مجموع تبخیر شهریور . متر تبخیر روزانه می باشدمیلی

.متر در روز افزایش داشته استمیلی4/0ولی نسبت به دوره آماري،

ساعت در روز، 7/7ساعت با میانگین 240برابر با 98مجموع ساعت آفتابی شهریور :مجموع ساعت آفتابی

ساعت با 6/253ساعت در روز و شهریور دوره آماري 2/9ساعت با میانگین 8/284برابر با 97شهریور 

نسبت به سال گذشته و دوره آماري، 98مجموع ساعت آفتابی شهریور . باشدساعت در روز می2/8میانگین 

.ساعت کاهش داشته است6/13و 8/48ترتیب حدود به

، شهریور 17/06/98متر بر ثانیه در تاریخ 12برابر با 98شهریور حداکثر سرعت باد : حداکثر سرعت باد

حداکثر .متر بر ثانیه رخ داده است16و دوره آماري 28/06/97متر بر ثانیه در تاریخ 13برابر با 97سال 

متر بر ثانیه کاهش 4متربرثانیه و نسبت به دوره آماري 1نسبت به سال گذشته، 98سرعت باد شهریور 

.استداشته

گنبد کاووسمرکز تحقیقات هواشناسی کشاورزي 





رفسنجانمرکز تحقیقات هواشناسی کشاورزي

بدون محصول

:ماهتیرجوي شرایطتحلیل

درجه سانتیگراد و بلند 29.6درجه سانتیگراد ، سال گذشته 32.8برابر با 98میانگین دماي تیر : هوادماي

درجه سانتیگراد و نسبت 3.2درجه سانتیگراد می باشدکه نسبت به دماي تیر سال گذشته 30.2مدت آن 

درجه 40.4برابر با 98میانگین حداکثر دماي تیر .داشته استدرجه سانتیگراد افزایش 2.6به دوره آماري 

درجه سانتیگراد بوده که نسبت به سال 37.9درجه سانتیگراد و دوره آماري 38.1سانتیگراد، سال گذشته 

میانگین . درجه سانتسگراد افزایش داشته است 2.5مدت نیزدرجه سانتیگراد و نسبت به بلند 2.3گذشته 

22.4درجه سانتیگراد و دوره آماري  21.2درجه سانتیگراد سال گذشته 25.1برابر 98حداقل دماي تیر 

درجه سانتیگراد 2.7درجه و نسبت به بلند مدت 3.9درجه سانتیگراد بوده که نسبت به سال گذشته 

و حداقل 17/04/98درجه سانتیگراد در تاریخ 42،برابر با 98ثر مطلق دماي تیر حداک.افزایش داشته است

. ، رخ داده است04/04/98درجه سانتیگراد در تاریخ21.2برابر با 98مطلق سال 

برابر با صفر میلیمتر و بارندگی تیر 97برابر با صفر میلیمتر ، بارندگی تیر 98مجموع بارندگی تیر :بارندگی

نسبت به سال گذشته تغییري نداشته و نسبت به 98میلیمتر بوده که بارندگی تیر 0.6آماري برابر بادوره 

.دوره آماري کاهش داشته است

برابر با 97درصد میانگین رطوبت نسبی تیر 14برابر با 98میانگین رطوبت نسبی تیر :رطوبت نسبی هوا

درصد بوده که نسبت به سال گذشته افزایش 18برابر با درصد و میانگین رطوبت نسبی تیر دوره آماري11

درصد، میانگین 21برابر با 98میانگین حداکثر رطوبت نسبی تیر . ونسبت به دوره آماري کاهش داشته است

درصد 46درصد و میانگین حداکثر رطوبت نسبی تیر دوره آماري 16برابر با 97حداکثر رطوبت نسبی تیر 

رخ داده است 1398/ 13/4و12درصد در تاریخ 33برابر با 98مطلق رطوبت نسبی تیر حداکثر . بوده است

6برابر با 97، میانگین حداقل رطوبت نسبی تیر درصد7برابر با 98وبت نسبی تیر میانگین حداقل رط.



تیر حداقل مطلق رطوبت نسبی. درصد بوده است5درصد و میانگین حداقل رطوبت تیر دوره آماري برابر با 

.  ، رخ داده است29/04/98و28و27و25درصد در 4برابر با 98

میلیمتر روزانه در 15.5میلیمتر با میانگین 479.4برابر با 98مجموع تبخیر تیر :مجموع تبخیر

با 521.4میلیمتر تبخیر روزانه و تیر دوره آماري 14.9با میانگین 462.8برابر با 97ماه،وتبخیر روزانه تیر 

نسبت به سال گذشته افزایش و 1398مجموع تبخیر تیر .میلیمتر تبخیر روزانه می باشد 16.8انگین می

. نسبت به دوره آماري کاهش داشته است

ساعت در روز ، 10.8ساعت با میانگین 334.9برابر با 98مجموع ساعت آفتابی تیر : مجموع ساعت آفتابی

11ساعت با میانگین 340.7ساعت در روز و تیر دوره آماري 11.8ن ساعت با میانگی365.4برابر با 97تیر 

نسبت به سال گذشته و نسبت به  دوره آماري کاهش 98مجموع ساعت آفتابی تیر .ساعت در روز می باشد 

. داشته است

ال ، تیر س18/04/98و01متر بر ثانیه در تاریخ 9برابر با 98حداکثر سرعت باد تیر :حداکثر سرعت باد

/ 26/04متر بر ثانیه در تاریخ 20و تیر دوره آماري برابر با 02/04/97متر بر ثانیه در تاریخ 10برابر با 97

نسبت به سال گذشته افزایش و نسبت به دوره آماري 98رخ داده است حداکثر سرعت باد تیر 1380

.  کاهش داشته است

:تحلیل شرایط جوي مرداد ماه

درجه سانتیگراد و 29.3درجه سانتیگراد ، سال گذشته 29.9برابر با 98دماي مرداد میانگین:دماي هوا

درجه افزایش و 0.6درجه سانتیگراد می باشدکه نسبت به دماي مرداد سال گذشته 28.6بلند مدت آن 

با برابر98میانگین حداکثر دماي مرداد .درجه سانتیگراد افزایش داشته است 1.3نسبت به دوره آماري 

درجه سانتیگراد بوده که 36.7درجه سانتیگراد و دوره آماري 37.9درجه سانتیگراد، سال گذشته 38.1

درجه سانتیگراد افزایش داشته 1.4درجه سانتیگراد و نسبت به بلند مدت نیز 0.2نسبت به سال گذشته 



20.3و دوره آماري 20.8ه درجه سانتیگراد سال گذشت21.6برابر 98میانگین حداقل دماي مرداد . است 

درجه 1.3درجه سانتیگرادافزایش و نسبت به بلند مدت 0.8درجه سانتیگراد بوده که نسبت به سال گذشته 

و 15/05/98درجه سانتیگراد در تاریخ 43،برابر با 98حداکثر مطلق دماي مرداد . افزایش داشته است

.  ، رخ داده است31/05/98د در تاریخدرجه سانتیگرا14.8برابر با 98حداقل مطلق سال 

برابر با صفر  میلیمتر و دوره آماري 97برابر با صفر میلیمتر ، مرداد 98مجموع بارندگی مرداد :بارندگی

نسبت به سال گذشته تغییري نداشته  و نسبت به دوره 98میلیمتر بوده که بارندگی مرداد 0.5برابر با

. آماري کاهش داشته است

درصد و 14برابر با 97درصد ، مرداد 15برابر با 98میانگین رطوبت نسبی مرداد :نسبی هوارطوبت

درصد بوده که نسبت به سال گذشته افزایش ونسبت به دوره آماري کاهش 18مرداد دوره آماري برابر با

درصد و 21ر با براب97درصد ، مرداد 22برابر با 98میانگین حداکثر رطوبت نسبی مرداد . داشته است 

درصد در تاریخ 38برابر با 98حداکثر مطلق رطوبت نسبی مرداد . درصد بوده است43مرداد دوره آماري 

7برابر با 97درصد ، مرداد 7برابر با 98میانگین حداقل رطوبت نسبی مرداد .رخ داده است 23/5/98

درصد 4برابر با 98مطلق رطوبت نسبی مرداد حداقل. درصد بوده است6درصد و مرداد دوره آماري برابر با 

.، رخ داده است29/05/98و28و27و26و24و02درتاریخ 

میلیمتر روزانه در ماه ، 14.3میلیمتر با میانگین 444.4برابر با 98مجموع تبخیر مرداد : مجموع تبخیر

با میانگین 477.3ره آماري میلیمتر تبخیر روزانه و مرداد دو13.9با میانگین 433.2برابر با 97مرداد 

نسبت به سال گذشته افزایش ونسبت به 1398مجموع تبخیر مرداد .میلیمتر تبخیر روزانه می باشد 15.4

. دوره آماري کاهش داشته است

ساعت در 11.4ساعت با میانگین 353.3برابر با 98مجموع ساعت آفتابی مرداد : مجموع ساعت آفتابی

ساعت با 351.1ساعت در روز و مرداد دوره آماري 11.4ساعت با میانگین 352.1با برابر 97روز ، مرداد 



نسبت به سال گذشته و نسبت به  98مجموع ساعت آفتابی مرداد .ساعت در روز می باشد 11.3میانگین 

. دوره آماري افزایش داشته است

، 21/05/98و17و15ثانیه در تاریخ متر بر 8برابر با 98حداکثر سرعت باد مرداد : حداکثر سرعت باد

متر بر ثانیه در 20و مرداد دوره آماري برابر با 16/05/97متر بر ثانیه در تاریخ 9برابر با 97مرداد سال 

نسبت به سال گذشته و نسبت به دوره 98رخ داده است حداکثر سرعت باد مرداد 04/05/1382تاریخ 

. آماري کاهش داشته است

:جوي شهریور ماهتحلیل شرایط 

درجه 26.9درجه سانتیگراد ، شهریور سال گذشته 26.8برابر با98میانگین دماي شهریور :دماي هوا

درجه 0.1درجه سانتیگراد می باشدکه نسبت به دماي شهریور سال گذشته25.8سانتیگراد و بلند مدت آن 

98میانگین حداکثر دماي شهریور .است درجه سانتیگراد افزایش داشته1کاهش و نسبت به دوره آماري 

درجه سانتیگراد بوده 34درجه سانتیگراد و دوره آماري 35.5درجه سانتیگراد، سال گذشته 35.6برابر با 

میانگین حداقل . درجه افزایش داشته است1.6و نسبت به بلند مدت نیز 0.1که نسبت به سال گذشته 

درجه سانتیگراد بوده که 17.5و دوره آماري 18.3یگراد سال گذشته درجه سانت18برابر 98دماي شهریور 

درجه سانتیگراد افزایش داشته 5/0درجه سانتیگراد کاهش و نسبت به بلند مدت 0.3نسبت به سال گذشته 

، و حداقل مطلق 17/06/98درجه سانتیگراد در تاریخ 39.2،برابر با 98حداکثر مطلق دماي شهریور . است

. ، رخ داده است06/06/98درجه سانتیگراد در تاریخ 14.8برابر با 98سال 

میلیمتر و شهریور دوره 0.2برابر با 97برابر با صفر میلیمتر، شهریور 98مجموع بارندگی شهریور : بارندگی

نسبت به سال گذشته  و نسبت به دوره آماري98میلیمتر بوده که بارندگی شهریور 0.1آماري برابر با 

. کاهش داشته است



درصد و 16برابر با 97درصد ، شهریور 16برابر با 98میانگین رطوبت نسبی شهریور :رطوبت نسبی هوا

درصد بوده که نسبت  به سال گذشته تغییري نداشته ونسبت به دوره آماري 18شهریور دوره آماري برابر با 

23برابر با 97درصد، شهریور 24برابر با 98میانگین حداکثر رطوبت نسبی شهریور . کاهش داشته است

درصد 35برابر با 98حداکثر مطلق رطوبت نسبی شهریور . درصد بوده است44درصد و شهریور دوره آماري 

درصد ، میانگین 8برابر با98میانگین حداقل رطوبت نسبی شهریور .رخ داده است 19/6/1398در تاریخ 

حداقل . درصد بوده است 5درصد و شهریور دوره آماري برابر با 8رابر با ب97حداقل رطوبت نسبی شهریور 

. ، رخ داده است28/06/98و04درصد در 5برابر با 98مطلق رطوبت نسبی شهریور 

میلیمتر روزانه در ماه ، 11میلیمتر با میانگین 342.2برابر با 98مجموع تبخیر شهریور : مجموع تبخیر

409.2میلیمتر تبخیر روزانه و شهریور دوره آماري 11.7میلیمتر با میانگین 362.5برابر با 97شهریور 

نسبت به سال گذشته 1398مجموع تبخیر شهریور .میلیمتر تبخیر روزانه می باشد 13.2میلیمتربا میانگین 

.و نسبت به دوره آماري کاهش داشته است

ساعت در 11.1ساعت با میانگین 344.7برابر با 98مجموع ساعت آفتابی شهریور : مجموع ساعت آفتابی

ساعت با 330.7ساعت در روز و شهریور دوره آماري 10.7ساعت با میانگین 331.6برابر با 97روز، شهریور 

نسبت به سال گذشته کاهش و 98مجموع ساعت آفتابی شهریور .ساعت در روز می باشد10.7یانگین م

داشته است نسبت به دوره آماري افزایش 

، شهریور 09/06/98متر بر ثانیه در تاریخ 8برابر با 98حداکثر سرعت باد شهریور : حداکثر سرعت باد

متر بر ثانیه در 18و شهریور دوره آماري برابر با 11/06/97و09و04متر بر ثانیه در تاریخ8برابر با 97سال 

نسبت به سال گذشته تغییري نداشته  و 98ر رخ داده است حداکثر سرعت باد شهریو20/06/1374تاریخ 

.  نسبت به دوره آماري کاهش داشته است

رفسنجانمرکز تحقیقات هواشناسی کشاورزي 





جیرفتمرکز تحقیقات هواشناسی کشاورزي

پرتقال,خرما 

:ماهتیرجوي شرایطتحلیل

لند درجه سانتیگراد و ب36.4، سال گذشته رجه سانتیگرادد36.3برابر 98میانگین دماي تیر :دماي هوا

کاهش و نسبت به دوره 0.1درجه سانتیگراد می باشد که نسبت به دماي تیر سال گذشته 37.5مدت آن 

درجه 45.7برابر با98میانگین حداکثر دماي تیر . ش  داشته استدرجه سانتیگراد کاه1.2آماري 

بوده که نسبت به سال درجه سانتیگراد48.4درجه سانتیگراد و دوره آماري 45.6سانتیگراد، سال گذشته  

برابر 98میانگین حداقل دماي تیر . داشته استکاهش7/2و نسبت به بلند مدت نیزافزایش0.1گذشته 

درجه سانتیگراد بوده که نسبت به سال 25.8و دوره آماري  27.2درجه سانتیگراد سال گذشته  26.8

98حداکثر مطلق دماي تیر . داشته استافزایشدرجه1و نسبت به بلند مدتدرجه کاهش 0.4گذشته 

درجه سانتیگراد 24.6برابر با 98، و حداقل مطلق سال 14/04/98درجه سانتیگراد در تاریخ  49.6،برابر با 

.، رخ داده است05/04/98در تاریخ 

تر و بارندگی تیر برابر با صفر میلیم97، بارندگی تیر میلیمتربرابر با صفر98مجموع بارندگی تیر :بارندگی

نسبت به سال گذشته یکسان و نسبت به دوره 98میلیمتر بوده که بارندگی تیر 0.1دوره آماري برابر با

.استبرابر با صفرمیلیمتر بوده98حداکثر بارندگی تیر .داشته استآماري کاهش

برابر 97طوبت نسبی تیر ، میانگین ردرصد36.3برابر با 98میانگین رطوبت نسبی تیر :رطوبت نسبی هوا

و بوده که نسبت  به سال گذشتهدرصد28درصد و میانگین رطوبت نسبی تیر دوره آماري برابر 26.9با 

، میانگین درصد61برابر با 98میانگین حداکثر رطوبت نسبی تیر . استنسبت به دوره آماري افزایش داشته

درصد 46میانگین حداکثر رطوبت نسبی تیر دوره آماري درصد و 45برابر با 97حداکثر رطوبت نسبی تیر  

میانگین . رخ داده است29/4/98درصد در تاریخ 79برابر با 98حداکثر مطلق رطوبت نسبی تیر . بوده است

درصد و 9برابر با 97، میانگین حداقل رطوبت نسبی تیر درصد12برابر با 98حداقل رطوبت نسبی تیر 



98حداقل مطلق رطوبت نسبی تیر . درصد بوده است19تیر دوره آماري برابر با میانگین حداقل رطوبت 

.، رخ داده است14/04/98درصد در 4برابر با 

، تیر میلیمتر روزانه در ماه13.6میلیمتر با میانگین 420.6برابر 98مجموع تبخیر تیر :مجموع تبخیر

میلیمتر 17.2با میانگین 533.7روزانه و تیر دوره آماري میلیمتر تبخیر 18.1با میانگین560.7برابر 97

.دوره آماري کاهش داشته استو نسبت به سال گذشته 1398مجموع تبخیر تیر . تبخیر روزانه می باشد

ساعت در روز 10.3ساعت با میانگین 318.1برابر با 98مجموع ساعت آفتابی تیر : مجموع ساعت آفتابی

ساعت با میانگین 316.1ساعت در روز و تیر دوره آماري 10.6ساعت با میانگین 329.1برابر با 97، تیر 

نسبت به سال گذشته کاهش و نسبت به  دوره 98مجموع ساعت آفتابی تیر .ساعت در روز می باشد10.2

. داشته استآماري افزایش

:تحلیل شرایط جوي مرداد ماه

درجه سانتیگراد و بلند 36.2، سال گذشته درجه سانتیگراد35.6بر بابرا98میانگین دماي مرداد :دماي هوا

کاهش و نسبت به دوره 6/0درجه سانتیگراد می باشد که نسبت به دماي مرداد سال گذشته 36.8مدت آن 

درجه 43.8برابر با  98میانگین حداکثر دماي مرداد . داشته است درجه سانتیگراد کاهش1.2آماري 

درجه سانتیگراد بوده که نسبت به سال 48درجه سانتیگراد و دوره آماري 45.1سال گذشته سانتیگراد، 

برابر 98میانگین حداقل دماي مرداد . داشته استدرجه کاهش 4.2و نسبت به بلند مدت نیز 1.3گذشته 

به سال درجه سانتیگراد بوده که نسبت 22.4و دوره آماري  27.3درجه سانتیگراد سال گذشته  27.5

،98حداکثر مطلق دماي مرداد . ش داشته استدرجه افزای5.1افزایش و نسبت به بلند مدت  2/0گذشته 

درجه سانتیگراد 23.1برابر با 98و حداقل مطلق سال 16/05/98درجه سانتیگراد در تاریخ  48.4برابر با 

.، رخ داده است31/05/98و 28در تاریخ هاي 



برابر با صفر میلیمتر و بارندگی مرداد 97، مرداد میلیمتر2.2برابر با 98ندگی مرداد مجموع بار:بارندگی

نسبت به سال گذشته افزایش و نسبت به دوره 98میلیمتر بوده که بارندگی مرداد 4.8دوره آماري برابر با

.استمیلیمتر بوده1.1برابر با 98حداکثر بارندگی مرداد . اشته استآماري کاهش د

درصد و 30.9برابر 97، مرداد درصد37.4برابر با 98میانگین رطوبت نسبی مرداد :طوبت نسبی هوار

داشته درصد بوده که نسبت  به سال گذشته و نسبت به دوره آماري افزایش 29.5مرداد دوره آماري برابر با

درصد و مرداد دوره 51ابر بر97، مرداد  درصد59برابر با 98میانگین حداکثر رطوبت نسبی مرداد . است

رخ 15/5/98درصد در تاریخ 77برابر با 98حداکثر مطلق رطوبت نسبی مرداد . درصد بوده است56آماري 

درصد و مرداد 10برابر با97درصد ، مرداد 16برابر با98میانگین حداقل رطوبت نسبی مرداد .داده است 

درصد در 5برابر با 86مطلق رطوبت نسبی مرداد حداقل. درصد بوده است24دوره آماري برابر با 

.، رخ داده است23/05/98

، میلیمتر روزانه در ماه11.9میلیمتر با میانگین 368برابر با 98مجموع تبخیر مرداد :مجموع تبخیر

میلیمتر 15.8با میانگین 488.8میلیمتر تبخیر مرداد دوره آماري 15.9با میانگین 492.4برابر با 97مرداد 

نسبت به سال گذشته ونسبت به دوره آماري کاهش 1398مجموع تبخیر مرداد . تبخیر روزانه می باشد

.داشته است

ساعت در روز ، 9.2ساعت با میانگین 286برابر با 98مجموع ساعت آفتابی مرداد :مجموع ساعت آفتابی

ساعت با میانگین 307.8و مرداد دوره آماري ساعت در روز 9.7ساعت با میانگین 302برابر با 97مرداد 

نسبت به سال گذشته  و نسبت به  دوره آماري 98مجموع ساعت آفتابی مرداد .ساعت در روز می باشد 9.9

. داشته استکاهش



:تحلیل شرایط جوي شهریور ماه

درجه 32.7گذشته ، شهریور سالدرجه سانتیگراد33.5برابر با 98میانگین دماي شهریور :دماي هوا

درجه 0.8درجه سانتیگراد می باشد که نسبت به دماي شهریور سال گذشته34.4سانتیگراد و بلند مدت آن 

43.3برابر با  98میانگین حداکثر دماي شهریور . کاهش  داشته است 0.9افزایش و نسبت به دوره آماري 

درجه سانتیگراد بوده که نسبت به 45.6ره آماري درجه سانتیگراد و دو42.6درجه سانتیگراد، سال گذشته  

میانگین حداقل دماي . داشته استدرجه کاهش2.3افزایش و نسبت به بلند مدت نیز 0.7سال گذشته 

درجه سانتیگراد بوده که 21.2ه آماريو دور22.7درجه سانتیگراد سال گذشته23.6برابر 98شهریور 

حداکثر مطلق دماي . داشته استدرجه افزایش2.4ه بلند مدتو نسبت ب0.9نسبت به سال گذشته 

برابر 98، و حداقل مطلق دماي شهریور سال 08/06/98درجه سانتیگراد در تاریخ  45.6،برابر با 98شهریور 

. ، رخ داده است29/06/96درجه سانتیگراد در تاریخ20

برابر صفر میلیمتر و شهریور دوره 97تر ، شهریور میلیم0.2برابر با 98مجموع بارندگی شهریور :بارندگی 

نسبت به سال گذشته  افزایش و نسبت به دوره آماري 98میلیمتر بوده که بارندگی شهریور 3.5آماري برابر 

.رخ داده است02/06/1398میلیمتر در تاریخ 0.2برابر 98حداکثر بارندگی شهریور . داشته استکاهش

درصد و 31برابر با 97درصد ، شهریور 27برابر با 98نگین رطوبت نسبی شهریور میا:رطوبت نسبی هوا

درصد بوده که نسبت  به سال گذشته و نسبت به دوره آماري کاهش داشته 51شهریور دوره آماري برابر با

شهریور درصد و 53برابر با 97، شهریور درصد 46برابر با 98میانگین حداکثر رطوبت نسبی شهریور . است

درصد در تاریخ 76برابر با 98حداکثر مطلق رطوبت نسبی شهریور . درصد بوده است51دوره آماري 

، میانگین حداقل رطوبت ددرص8برابر با 98میانگین حداقل رطوبت نسبی شهریور .رخ داده است01/6/98

حداقل مطلق رطوبت . وده استدرصد ب21درصد و شهریور دوره آماري برابر با 8برابر با 97نسبی شهریور 

.، رخ داده است05/06/98درصد در 2برابر با 98نسبی شهریور 



میلیمتر روزانه در ماه ، 11.2میلیمتر با میانگین 346.3برابر با 98مجموع تبخیر شهریور :مجموع تبخیر

با میانگین 411ره آماري میلیمتر تبخیر روزانه و شهریور دو14.5با میانگین 448.2برابر با 97شهریور 

نسبت به سال گذشته و دوره آماري 1398مجموع تبخیر شهریور . میلیمتر تبخیر روزانه می باشد13.3

.داشته استکاهش

ساعت در 10.3ساعت با میانگین319.4برابر با 98مجموع ساعت آفتابی شهریور : مجموع ساعت آفتابی

ساعت با 301.3ساعت در روز و شهریور دوره آماري 10.3ا میانگین ساعت ب318برابر با 97، شهریور روز

نسبت به سال گذشته  و نسبت به  98مجموع ساعت آفتابی شهریور . ساعت در روز می باشد9.7میانگین 

. دوره آماري افزایش  داشته است

تحلیل مراحل فنولوژي محصول خرما

کیمري وارد مرحله فنولوژیک خالل گردید که این محصول درخت خرما از مرحله20/04/98خیدر تار

ادامه داشته و در این تاریخ صد درصد وارد مرحله خالل گردیده است و از 20/5/96مرحله تقریبا تا تاریخ 

ادامه داشته و دراین تاریخ مرحله 12/6/96این تاریخ به بعد گیاه وارد مرحله رطب گردید که این مرحله نیز 

رسیده است و گیاه آماده برداشت گردید که برداشت آن به تدریج آغاز گردید و تا اواخر رطب به صد درصد

شهریور ادامه داشت که بنظر میرسد به علت اینکه در سال جاري میانگین دما نسبت به سال قبل و 

کردن همچنین میانگین دوره آماري پایین تر بوده لذا نتیجتا گیاه واحدهاي حرارتی مورد نیاز براي طی

مراحل مختلف فنولوژیک در مدت بیشتري دریافت نموده و دیر تر به مرحله برداشت رسیده است لذا 

. برداشت محصول خرما در منطقه دیر تر از سال هاي قبل انجام و تا اوایل مهرماه طول کشیده است

وده که این عدد کیلو گرم ب28همچنین برداشت محصول به طور میانگین در هر اصله درخت خرما حدودا 

نشانگر عملکرد محصول در واحد سطح می باشد و کماکان عارضه خشکیدگی خوشه امسال نیز در این 

محصول وجود داشته است و الزم به ذکر است که بارش هاي متناوب و رگباري در برخی از نقاط منطقه در 

.فصل گرده افشانی و تلقیح باعث مشکل در این امر گردیده است



راحل فنولوژي محصول پرتقالتحلیل م

درخت پرتقال دراین مدت وارد مرحله رشد میوه گردیده است و خوشبختانه در تابستان امسال به علت 

پایین بودن میانگین دما و باال بودن رطوبت نسبی نسبت به سال گذشته و همچنین میانگین دوره آماري، 

.بات مواجه بوده ایمدر این محصول کمتر با سوختگی برگ ها و درختان مرک

جیرفتمرکز تحقیقات هواشناسی کشاورزي 



مینابمرکز تحقیقات هواشناسی کشاورزي

انبه و کنار پیونديبرنج هاشمی

:ماهتیرجوي شرایطتحلیل

درجه سانتیگراد و بلند 35.8، سال گذشته درجه سانتیگراد35.1برابر با98میانگین دماي تیر :هوادماي

کاهش و نسبت به دوره 0.7بت به دماي تیر سال گذشته درجه سانتیگراد می باشدکه نس35.8مدت آن 

درجه سانتیگراد، سال گذشته 40.2برابر با  98میانگین حداکثر دماي تیر .شته استکاهش دا0.7آماري 

کاهش و 1.8درجه سانتیگراد بوده که نسبت به سال گذشته 46.2درجه سانتیگراد و دوره آماري 42

، درجه سانتیگراد30.1برابر 98میانگین حداقل دماي تیر . شته استاهش دادرجه ک6نسبت به بلند مدت 

درجه  و نسبت 0.4درجه سانتیگراد بوده که نسبت به سال گذشته 25.8و دوره آماري29.7سال گذشته

ر درجه سانتیگراد د44.2،برابر با 98حداکثر مطلق دماي تیر. اشته استدرجه افزایش د4.3به بلند مدت  

.، رخ داده است09/04/98درجه سانتیگراد در تاریخ 26.3برابر 98، و حداقل مطلق سال 09/04/97تاریخ  

میلیمتر و 0.0برابر با 97میلیمتر ، بارندگی تیر  0.0برابر با 98مجموع بارندگی تیر  : بارندگی

نسبت به سال گذشته بدون تغییر و 98یر میلیمتر بوده که بارندگی ت0.6بارندگی تیر دوره آماري برابر با

.داشته استمیلیمتر کاهش 0.6نسبت به دوره آماري 

برابر 97، میانگین رطوبت نسبی تیر درصد57برابر با 98نسبی تیر میانگین رطوبت: رطوبت نسبی هوا

6سبت  به سال گذشته  درصد بوده که ن53درصد و میانگین رطوبت نسبی تیر دوره آماري برابر با 51با 

98میانگین حداکثر رطوبت نسبی تیر . تدرصد افزایش داشته اس4درصد افزایش ونسبت به دوره آماري 

درصد و میانگین حداکثر رطوبت 73برابر با 97درصد، میانگین حداکثر رطوبت نسبی تیر 77برابر با 

درصد در 87برابر با 98ق رطوبت نسبی تیر حداکثر مطل. درصد بوده است72نسبی تیر دوره آماري 

، میانگین حداقل صددر37برابر با 98میانگین حداقل رطوبت نسبی تیر .رخ داده است 06/04/98تاریخ 



ده درصد بو28درصد و میانگین حداقل رطوبت تیر دوره آماري برابر با 29.2برابر با 97رطوبت نسبی تیر 

.، رخ داده است09/04/98درصد در 10برابر 98ت نسبی تیر حداقل مطلق رطوب. است

میلیمتر روزانه در ماه ، 9.5میلیمتر با میانگین 293.1برابر با 98مجموع تبخیر تیر :مجموع تبخیر

9.9با میانگین 302.9میلیمتر تبخیر روزانه و تیر دوره آماري 9.9با میانگین 306.1برابر با 97تیر 

میلیمتر و نسبت به دوره 13نسبت به سال گذشته 98مجموع تبخیر تیر .لیمتر تبخیر روزانه می باشد می

.میلیمتر کاهش داشته است9.8آماري 

ساعت در 10.2ساعت با میانگین 315.8برابر با 98مجموع ساعت آفتابی تیر : مجموع ساعت آفتابی

ساعت با 318.3ساعت در روز و تیر دوره آماري 10.8با میانگین ساعت 323.6برابر با 97روز ، تیر 

ساعت  7.8نسبت به سال گذشته 98مجموع ساعت آفتابی تیر . وز می باشدساعت در ر10.2میانگین  

.ساعت کاهش داشته است2.5ره آماريکاهش و نسبت به  دو

، تیر سال 23/04/98متر بر ثانیه در تاریخ 10برابر با 98حداکثر سرعت باد تیر :حداکثر سرعت باد

متر بر ثانیه در تاریخ تیرماه 20و تیر دوره آماري برابر با 16/04/97متر بر ثانیه در تاریخ  11برابر با 97

نسبت به سال گذشته  و نسبت به دوره آماري کاهش 98رخ داده است حداکثر سرعت باد تیر 1365

.داشته است

:ط جوي مرداد ماهتحلیل شرای

درجه سانتیگراد و بلند 36.2درجه سانتیگراد ، سال گذشته 35برابر با 98میانگین دماي مرداد :دماي هوا

درجه و نسبت به دوره 1.2درجه سانتیگراد می باشدکه نسبت به دماي مرداد سال گذشته 35.4مدت آن 

درجه 39.5برابر با  98حداکثر دماي مرداد میانگین .درجه سانتیگراد کاهش داشته است 0.4آماري 

درجه سانتیگراد بوده که نسبت به سال 40.2درجه سانتیگراد و دوره آماري 41.5سانتیگراد، سال گذشته  

میانگین حداقل دماي مرداد . داشته استدرجه کاهش0.7درجه کاهش  و نسبت به بلند مدت 2گذشته 



درجه سانتیگراد بوده که نسبت 29.3و دوره آماري  30.9سال گذشته  درجه سانتیگراد 30.4برابر 98

حداکثر مطلق دماي . داشته استدرجه افزایش 1.1درجه کاهش و نسبت به بلند مدت  0.5به سال گذشته 

درجه 27.4برابر با98و حداقل مطلق سال 17/05/98ه سانتیگراد در تاریخ  درج47.1،برابر با 98مرداد 

. ، رخ داده است26/05/98انتیگراد در تاریخ  س

میلیمتر و  مرداد دوره 0.0برابر با 97میلیمتر ، مرداد 0.0برابر با 98مجموع بارندگی مرداد :بارندگی

نسبت به سال گذشته بدون تغییر و نسبت به دوره 98میلیمتر بوده که بارندگی مرداد 0.6آماري برابر با   

.  داشته استمیلیمتر کاهش0.6آماري 

درصد و 53برابر با 97،  مرداد درصد57برابر با 98میانگین رطوبت نسبی مرداد :رطوبت نسبی هوا

درصد  افزایش ونسبت به دوره 4درصد  بوده که نسبت  به سال گذشته 56مرداد دوره آماري برابر با 

97، مرداد درصد75برابر با 98سبی مرداد حداکثر رطوبت نمیانگین. استدرصد افزایش داشته 3آماري  

برابر با 98حداکثر مطلق رطوبت نسبی مرداد . درصد بوده است75درصد و مرداد دوره آماري 75برابر با 

، درصد39بر با برا98میانگین حداقل رطوبت نسبی مرداد .رخ داده است12/05/98درصد در تاریخ 84

حداقل مطلق رطوبت نسبی . درصد بوده است31درصد و مرداد دوره آماري برابر با 31برابر با 97مرداد 

.، رخ داده است17/5/98درصد در 10برابر با 98مرداد 

میلیمتر در روز ، مرداد 9.6میلیمتر با میانگین 298.4برابر با 98مجموع تبخیر مرداد : مجموع تبخیر

9.8با میانگین 301.9میلیمتر تبخیر روزانه و مرداد دوره آماري 8.8با میانگین 272.2برابر با 97

میلیمتر افزایش 26.2نسبت به سال گذشته 98مجموع تبخیر مرداد .میلیمتر تبخیر روزانه می باشد

.میلیمتر کاهش داشته است3.5ونسبت به دوره آماري 

ساعت در 8.9ین ساعت با میانگ277.2برابر با 98مرداد مجموع ساعت آفتابی : مجموع ساعت آفتابی

ساعت با 303.4ساعت در روز و مرداد دوره آماري 9ساعت با میانگین 277.5برابر با 97روز ، مرداد 



ساعت و 0.3نسبت به سال گذشته 98مجموع ساعت آفتابی  مرداد . ساعت در روز می باشد9.8میانگین 

. داشته استساعت کاهش26.2ماري نسبت به  دوره آ

، مرداد 29/05/98متر بر ثانیه در تاریخ  11برابر با 98حداکثر سرعت باد مرداد :حداکثر سرعت باد

متر بر ثانیه در مرداد 16و مرداد دوره آماري برابر با 11/05/97متر بر ثانیه در تاریخ 10برابر با 97سال 

متر بر ثانیه افزایش و نسبت به 1نسبت به سال گذشته 98ثر سرعت باد مرداد رخ داده است حداک1366

. داشته استمتربرثانیه کاهش5دوره آماري 

:تحلیل شرایط جوي شهریور ماه

درجه 33.4، شهریور سال گذشته درجه سانتیگراد34.2برابر با 98دماي شهریور میانگین : دماي هوا

درجه 0.8درجه سانتیگراد می باشدکه نسبت به دماي شهریور سال گذشته 33.5سانتیگراد و بلند مدت آن

برابر 98میانگین حداکثر دماي شهریور .درجه سانتیگراد افزایش  داشته است 0.7و نسبت به دوره آماري 

ده که درجه سانتیگراد بو38.6دوره آماري درجه سانتیگراد و 39.1درجه سانتیگراد، سال گذشته 41.2با  

میانگین . داشته استدرجه افزایش2.6درجه افزایش و نسبت به بلند مدت نیز 2.1نسبت به سال گذشته 

درجه 27.1و دوره آماري 27.6د سال گذشته درجه سانتیگرا27.2برابر 98حداقل دماي شهریور 

درجه افزایش داشته  0.1درجه کاهش و نسبت به بلند مدت 0.4سانتیگراد بوده که نسبت به سال گذشته 

، و حداقل 7/06/98سانتیگراد در تاریخ   درجه47.6،برابر با 98حداکثر مطلق دماي شهریور . است 

. ، رخ داده است29/06/98درجه سانتیگراد در تاریخ 24.3برابر با 98مطلق سال 

میلیمتر و شهریور 0.0برابر با97ر میلیمتر ، شهریو0.0برابر با 98مجموع بارندگی شهریور :بارندگی 

نسبت به سال گذشته بدون تغییر  و نسبت 98میلیمتر بوده که بارندگی شهریور 0.3دوره آماري برابر با 

.  میلیمترکاهش داشته است0.3به دوره آماري 



درصد 60ابر با بر97درصد ، شهریور 55برابر با 98میانگین رطوبت نسبی شهریور :رطوبت نسبی هوا

3وره آماري درصد ونسبت به د5درصد بوده که نسبت  به سال گذشته 58و شهریور دوره آماري برابر با 

برابر 97، شهریور درصد82برابر با 98ی شهریور میانگین حداکثر رطوبت نسب. درصد کاهش داشته است

برابر با 98اکثر مطلق رطوبت نسبی شهریور حد. درصد بوده است77درصد و شهریور دوره آماري 82با 

درصد 27برابر با 98میانگین حداقل رطوبت نسبی شهریور .رخ داده است 98/ 14/06درصد در تاریخ 91

درصد بوده 33درصد و شهریور دوره آماري برابر با 39برابر با 97، میانگین حداقل رطوبت نسبی شهریور 

.، رخ داده است6/06/98درصد در4برابر با 98شهریور سبیحداقل مطلق رطوبت ن. است

، شهریور میلیمتر روزانه8.8میلیمتر با میانگین 272برابر با 98مجموع تبخیر شهریور :مجموع تبخیر

با میلیمتر 268.4میلیمتر تبخیر روزانه و شهریور دوره آماري 8.6میلیمتر   با میانگین 265.8برابر با 97

میلیمتر 6.2نسبت به سال گذشته 98مجموع تبخیر شهریور .میلیمتر تبخیر روزانه می باشد 8.7میانگین 

. داشته استمیلیمترافزایش3.6افزایش و نسبت به دوره آماري 

ساعت در 10.2ساعت با میانگین 317.4برابر 98مجموع ساعت آفتابی شهریور : مجموع ساعت آفتابی

ساعت 307.5ساعت در روز و شهریور دوره آماري 9.9ساعت با میانگین 308.1برابر با 97ریور  روز ، شه

9.3نسبت به سال گذشته  98مجموع ساعت آفتابی شهریور .ساعت در روز می باشد 9.9با میانگین 

.ساعت افزایش داشته است9.9ساعت افزایش و نسبت به  دوره آماري 

، شهریور 18/06/98متر بر ثانیه در تاریخ 09برابر با 98حداکثر سرعت باد شهریور : حداکثر سرعت باد

متر بر ثانیه در 11و شهریور دوره آماري برابر با 17/06/97متر بر ثانیه در تاریخ   10برابر با 97سال 

متر برثانیه  1گذشته نسبت به سال 98رخ داده است حداکثر سرعت باد شهریور 1371تاریخ شهریور ماه 

متر برثانیه کاهش داشته است  2و نسبت به دوره آماري 



تحلیل مراحل فنولوژي محصول انبه و کنار پیوندي 

بررسی پارامترهاي جوي در این فصل حاکی از اینست که دماي هوا نسبت به سال قبـل و بلنـد مـدت    : انبه

فصل با سال گذشته و دوره مشابه بدون تغییـر بـوده   درجه کاهش داشته و همچنین بارندگی این 0.7حدود 

است همچنین پارامتر هایی چون رطوبت نسبی داراي تغییرات کمی بوده ضمن اینکه تبخیر روزانه و ساعت 

آفتابی مرداد سال جاري با مرداد سال گذشته و دوره بلندمدت دستخوش تغییرات بسـیار چشـمگیر و قابـل    

و با توجه به اینکه در اوایـل ایـن فصـل    . و هوایی متفاوتی را شاهد بوده ایملذا شرایط آب.تاملی شده است 

مرحله برداشت انبه را شاهد بودیم و درختان انبه بالفاصله بعد از برداشـت شـروع بـه جوانـه زنـی از محـل       

سرشاخه ها میکنند که این مرحله هم در کلیه درختان بخوبی صـورت گرفتـه و در ضـمن رشـد سرشـاخه      

ن برگهاي پیر را هم شاهد بودیم و نهایتا در روزهاي پایانی این فصل عالوه بر رشد سرشاخه ها جوانه ها،خزا

زنی از محل شاخه هاي فرعی و انبوه سازي و متراکم سازي سطح سبز گیاه را هم شاهد بودیم

سـرعت جوانـه   درختان کنار که در اردیبهشت ماه هرس کامل از محل تنه اصلی شده بودند ب:کنار پیوندي

زده و با ورود به فصل تابستان به رشد خود به بهترین شکل ممکن  با وجود شرایط سـخت تـابش و تبخیـر     

سانتیمتر 290تا 250ادامه داده اند و رشد طولی شاخه هاي جوان خود را از محل رویش جوانه به میانگین 

ر این فصل بوده ، همچنـین در دهـه سـوم    رسانده اند که حاکی از شرایط مساعد آب و هوایی و تغذیه اي د

شهریورماه شاهد ظهور جوانه هاي زایشی و جوانه گلها در این درختان بودیم که ورود به فاز زایشی را نویـد  

آنها را همیشه سـبز  خزان توام با رشد رویشی و زایشی از پتانسیلهاي خاص این نوع گیاهان است که .میدهد

) کود سبز(دفن برگهاي خزان یافته در زیر همان درخت به نوعی کود دهی و با جمع آوري و نمایش میدهد

البته بدلیل رشد برگها و تشکیل گل آذین ها بر روي شاخه ها سبب سنگین شدن شاخه ها و .اقدام کرده ایم

شکستن تعدادي از شاخه هاي پربار شده که اقدام به حذف شاخه هاي آسیب دیده و تنک سازي درختان با 

همچنین .سانتیمتر اطراف تنه اصلی کرده ایم 180ت هرس شاخه هاي متراکم و طراحی چتر با ارتفاع عملیا

.در برخی درختان با نصب قیم و ایجاد داربست اقدام به باالبردن شاخه ها از سطح زمین کرده ایم

مینابمرکز تحقیقات هواشناسی کشاورزي 





خسروشاهمرکز تحقیقات هواشناسی کشاورزي 
:گندم واریته پیشگام

:ماهتیرجوي شرایطتحلیل

درجه سانتیگراد و 29.3، سال گذشته درجه سلسیوس27.2برابر 98میانگین دماي تیر ماه :دماي هوا 

درجه کاهش و نسبت 2.1درجه سانتیگراد می باشدکه نسبت به دماي تیر سال گذشته 26.5بلند مدت آن 

درجه 34.5برابر 98ه دماي تیر ماه میانگین بیشین. درجه سلسیوس افزایش داشته است0.7به دوره آماري 

درجه سانتیگراد بوده که نسبت به سال 34.7درجه سانتیگراد و دوره آماري 37.4، سال گذشته سانتیگراد

میانگین کمینه دماي تیر . داشته استدرجه کاهش0.2درجه سلسیوس و نسبت به بلند مدت 2.9گذشته 

درجه سانتیگراد 19درجه سلسیوس و دوره آماري 21.2گذشته درجه سانتیگراد و سال 19.9برابر 98ماه 

درجه سلسیوس 0.9درجه سلسیوس کاهش، ولی نسبت به بلند مدت 1.3بوده که نسبت به سال گذشته 

و 30/04/98و31درجه سانتیگراد در تاریخ  40، برابر98حداکثر مطلق دماي تیر ماه . افزایش یافته است

.، رخ داده است4/04/98و5درجه سانتیگراد و در تاریخ 14برابر 98حداقل مطلق تیر ماه سال 

برابر با صفر میلیمتر و 97برابر با صفر میلیمتر ، بارندگی تیر 98مجموع بارندگی تیر ماه : بارندگی

نسبت به سال گذشته تغییر نکرده 97میلیمتر بوده که بارندگی تیر 4.2بارندگی تیر دوره آماري برابر با 

. برابر با صفر میلیمتر بوده است98حداکثر بارندگی تیر . ولی نسبت به دوره آماري کاهش داشته است 

درصد و تیر دوره 29برابر با 97درصد، تیر 39برابر با 98میانگین رطوبت نسبی تیر :رطوبت نسبی هوا

به دوره آماري فرقی نکردهدرصد بوده که نسبت  به سال گذشته افزایش، ولی نسبت39آماري برابر با 

درصد و تیر دوره 44برابر با 97درصد  ، تیر 54برابر با 98میانگین حداکثر رطوبت نسبی تیر ماه . است

درصد در تاریخ، 73برابر با 98حداکثر مطلق رطوبت نسبی تیر ماه . درصد بوده است57آماري 

حداقل مطلق . درصد بوده است 25برابر با 98ر میانگین حداقل رطوبت نسبی تی. رخ داده است11/04/98

. رخ داده است19/04/98درصد در 18برابر با 98رطوبت نسبی تیر 



میلیمتر روزانه در ماه ، تیر 13.3میلیمتر با میانگین 411.4برابر با 98مجموع تبخیر تیر :مجموع تبخیر

12.5با میانگین 386.1وزانه و تیر دوره آماري میلیمتر تبخیر ر13.2با میانگین 409.6برابر با 97

نسبت به سال گذشته و نسبت به دوره آماري 1398مجموع تبخیر تیر . میلیمتر تبخیر روزانه می باشد

.افزایش داشته است

ساعت در روز 12.1ساعت با میانگین 375.2برابر با 98مجموع ساعت آفتابی تیر : مجموع ساعت آفتابی

ساعت با 353.2ساعت در روز و تیر ماه دوره آماري 12.5ساعت با میانگین 386.8ابر با بر97، تیر 

نسبت به سال گذشته کاهش، ولی 98مجموع ساعت آفتابی تیر . ساعت در روز می باشد 11.4میانگین 

. داشته استنسبت به دوره آماري افزایش

، تیر سال 11/04/98متر بر ثانیه در تاریخ 21با برابر98حداکثر سرعت باد تیر ماه : حداکثر سرعت باد

1/04/95متر بر ثانیه در تاریخ 24و تیر دوره آماري برابر با 05/04/97متر بر ثانیه در تاریخ 18برابر با 97

نسبت به سال گذشته افزایش، ولی نسبت به دوره آماري کاهش98حداکثر سرعت باد تیر . رخ داده است

.داشته  است

:حلیل شرایط جوي مرداد ماه ت

درجه 29.2درجه سانتیگراد ، مرداد سال گذشته 27.7برابر با 98میانگین دماي مرداد : دماي هوا

درجه سانتیگراد می باشدکه نسبت به دماي مرداد سال گذشته 27.5سانتیگراد و میانگین بلند مدت آن 

میانگین بیشینه دماي . نتیگراد افزایش داشته استدرجه سا0.2درجه کاهش ولی نسبت به دوره آماري 1.5

درجه 35.1درجه سانتیگراد و دوره آماري 37درجه سانتیگراد، سال گذشته 35.1برابر با 98مرداد 

درجه سلسیوس کاهش، ولی نسبت به بلند مدت تغییراتی 1.9سانتیگراد بوده که نسبت به سال گذشته 

و دوره آماري 21.3درجه سانتیگراد ، سال گذشته  20.4برابر 98داد میانگین کمینه دماي مر. نکرده است

درجه 0.5درجه کاهش ولی نسبت به بلند مدت 0.9درجه سانتیگراد بوده که نسبت به سال گذشته 19.9



27/05/98درجه سانتیگراد در تاریخ  38.8،برابر با 98حداکثر مطلق دماي مرداد ماه . افزایش داشته است

.، رخ داده است24/05/98درجه سانتیگراد در تاریخ 17.2برابر با 98قل مطلق سال و حدا

برابر با صفر میلیمتر و 97برابر با صفر میلیمتر ، بارندگی مرداد 98مجموع بارندگی مرداد :بارندگی

غییري نداشته نسبت به سال گذشته ت98میباشد که بارندگی مرداد TRبارندگی مرداد دوره آماري برابر با 

. برابر با صفر میلیمتر بوده است98حداکثر بارندگی مرداد . ولی به دوره آماري کاهش یافته است

36برابر با 97درصد ، مرداد 42برابر با 98میانگین رطوبت نسبی مرداد ماه سال : رطوبت نسبی هوا 

گذشته و نسبت به دوره آماري افزایش درصد بوده که نسبت به سال36درصد و مرداد دوره آماري برابر با 

درصد و 52برابر با 97درصد  ، مرداد 55برابر با 98میانگین حداکثر رطوبت نسبی مرداد . داشته است

. درصد بوده است که نسبت به سال گذشته و دوره آماري افزایش نشان می دهد51مرداد دوره آماري 

میانگین حداقل . رخ داده است12/05/98درصد در تاریخ 71ا برابر ب98حداکثر مطلق رطوبت نسبی مرداد 

20درصد و مرداد دوره آماري برابر با 20برابر با 97درصد ، مرداد 28برابر با 98رطوبت نسبی مرداد 

حداقل مطلق رطوبت نسبی . درصد بوده است که نسبت به سال گذشته و دوره آماري افزایش نشان می دهد

.      رخ داده است29/05/98درصد در 17با برابر 98مرداد 

، مرداد میلیمتر روزانه در ماه13.2میلیمتر با میانگین 407.7برابر 98مجموع تبخیر مرداد :مجموع تبخیر

میلیمتر 12.5با میانگین 388.4میلیمتر تبخیر روزانه و مرداد دوره آماري 12.4با میانگین 385برابر 97

. نسبت به سال گذشته و دوره آماري افزایش داشته است1398مجموع تبخیر مرداد . اشدتبخیر روزانه می ب

ساعت در 11.1ساعت با میانگین 345.3برابر با 98مجموع ساعت آفتابی مرداد :مجموع ساعت آفتابی

اعت با س345.9ساعت در روز و مرداد دوره آماري 11.3ساعت با میانگین 349.2برابر با 97روز، مرداد 

نسبت به سال گذشته و 98مجموع ساعت آفتابی مرداد ماه سال . ساعت در روز می باشد11.1میانگین 

. دوره آماري کاهش جزئی داشته است



، 15/05/98متر بر ثانیه در تاریخ 15برابر با 98حداکثر سرعت باد مرداد ماه سال :حداکثر سرعت باد

متر بر ثانیه در 20و مرداد دوره آماري برابر با 20/05/97ثانیه در تاریخ متر بر18برابر با 97مرداد سال 

نسبت به سال گذشته و نسبت به دوره آماري 98حداکثر سرعت باد مرداد . رخ داده است12/05/93تاریخ 

.  کاهش داشته است

:تحلیل شرایط جوي شهریور ماه

درجه 24.8درجه سانتیگراد ، شهریور سال گذشته 23.4برابر با98میانگین دماي شهریور ماه : دماي هوا

1.4درجه سانتیگراد می باشد که نسبت به دماي شهریور سال گذشته 23.7سانتیگراد و بلند مدت آن 

میانگین بیشینه دماي . درجه سانتیگراد کاهش نشان می دهد0.3درجه سلسیوس و نسبت به دوره آماري 

درجه 31.5درجه سانتیگراد و دوره آماري 32.3ه سانتیگراد، سال گذشته درج30.5برابر با 98شهریور 

درجه سلسیوس کاهش داشته 1درجه و نسبت به بلند مدت 1.8سانتیگراد بوده که نسبت به سال گذشته 

درجه سلسیوس و 22.1درجه سانتیگراد، سال گذشته 16.4برابر 98میانگین کمینه دماي شهریور . است

درجه کاهش ولی نسبت به بلند مدت 5.7درجه سانتیگراد بوده که نسبت به سال گذشته 16.4دوره آماري

01/06/98درجه سانتیگراد در تاریخ  38.2، برابر با 98حداکثر مطلق دماي شهریور . تغییراتی نداشته است

. اده استرخ د،31/06/98درجه سانتیگراد در تاریخ 9.1برابر با 98، و حداقل مطلق شهریور سال 

میلیمتر و شهریور 3.1برابر با 97برابر با صفر میلیمتر ، شهریور 98مجموع بارندگی شهریور :بارندگی 

نسبت به سال گذشته و نسبت به دوره آماري 98میلیمتر بوده که بارندگی شهریور 2.8دوره آماري برابر با 

.  ه استبا صفر میلیمتر بودبرابر 98حداکثر بارندگی شهریور . کاهش داشته است

درصد و 38برابر با 97، شهریور درصد51برابر با 98میانگین رطوبت نسبی شهریور : رطوبت نسبی هوا

. درصد بوده که نسبت  به سال گذشته و دوره آماري افزایش داشته است39شهریور دوره آماري برابر با 

درصد و شهریور دوره 53برابر با 97، شهریور درصد68برابر با98میانگین حداکثر رطوبت نسبی شهریور 

19/06/98درصد در تاریخ 86برابر با 98حداکثر مطلق رطوبت نسبی شهریور . درصد بوده است57آماري 



درصد ، میانگین حداقل رطوبت نسبی 34برابر با 98میانگین حداقل رطوبت نسبی شهریور . رخ داده است

حداقل مطلق رطوبت نسبی . درصد بوده است21آماري برابر با درصد و شهریور دوره 22برابر با 97شهریور 

. ، رخ داده است02/06/98درصد در  18برابر با 98شهریور 

، میلیمتر روزانه در ماه10.5میلیمتر با میانگین 325.5برابر 98مجموع تبخیر شهریور :مجموع تبخیر

9.2با میانگین 286.4میلیمتر تبخیر روزانه و شهریور دوره آماري 9.6با میانگین296.5برابر 97شهریور 

نسبت به سال گذشته و دوره آماري افزایش 1398مجموع تبخیر شهریور . میلیمتر تبخیر روزانه می باشد

. داشته است

عت در سا10.3ساعت با میانگین 318.5برابر با 98مجموع ساعت آفتابی شهریور : مجموع ساعت آفتابی

ساعت 320.4ساعت در روز و شهریور دوره آماري 10.6ساعت با میانگین 327.6برابر با 97روز ، شهریور 

نسبت به سال گذشته کاهش و 98مجموع ساعت آفتابی شهریور .ساعت در روز می باشد 10.3با میانگین 

.دوره آماري کاهش داشته است

، 17/06/98و18متر بر ثانیه در تاریخ 15برابر با 98ور حداکثر سرعت باد شهری: حداکثر سرعت باد

متر بر ثانیه 20و شهریور دوره آماري برابر با 10/06/97متر بر ثانیه در تاریخ  14برابر با 97شهریور سال 

نسبت به سال گذشته افزایش ولی 98حداکثر سرعت باد شهریور . رخ داده است04/06/96و11در تاریخ 

.ره آماري کاهش داشته استنسبت به دو

تحلیل مراحل فنولوژي محصول گندم واریته پیشگام

. درصد وارد مرحله رسیدگی گردیده بود40حدود 22/06/2019برابر با 98محصول که در اول تیر ماه سال 

مل کابه رسیدگی30/06/2019برابر با 04/97/ 09با توجه به دماي مطلوب در منطقه، محصول تا  تاریخ 

.برداشت گردید02/07/2019برابر با 11/04/97رسید و در تاریخ 

خسروشاهمرکز تحقیقات هواشناسی کشاورزي 



سرارودمرکز تحقیقات هواشناسی کشاورزي

بدون محصول

:ماهتیرجوي شرایطتحلیل

درجه سانتیگراد و بلند 27.7، سال گذشته درجه سانتیگراد26.8میانگین دماي ماهیانه برابر با:دماي هوا

درجه سردتر و نسبت به 0.9نتیـــــگراد می باشدکه نسبت به دماي سال گذشته درجه سا26.5مدت آن 

درجه سانتیگراد و 1/38میانگین حداکثر دما برابر با.داشته استدرجه سانتیگراد افزایش0.3دوره آماري

میانگین . داشته استدرجه کاهش 1/0درجه سانتیگراد که نسبت به سال گذشته 2/38سال گذشته  

داشته درجه کاهش6/1درجه که نسبت به سال گذشته 1/17درجه سانتیگراد وسال گذشته5/15حداقل

، و حداقل مطلق برابر با  29/4/98درجه سانتیگراد در تاریخ43حداکثر مطلق دماي ماهیانه برابر با . است

.  ، رخ داده است10/4/98درجه سانتیگراد در تاریخ5/11

میلیمتر و 0میلیمتر ، بارندگی این ماه در سال گذشته برابر با 0انه برابر با مجموع بارندگی ماهی:بارندگی

. میلیمتر بوده که نسبت به سال و بلند مدت تغییري داشته است0بارندگی بلند مدت دوره آماري برابر با

برابر درصد ، میانگین حداکثر رطوبت نسبی10میانگین  حداقل رطوبت نسبی برابر با : رطوبت نسبی هوا

درصد در تاریخ پانزدهم ، وحداکثر  مطلق رطوبت نسبی 6حداقل مطلق رطوبت نسبی . است، درصد43با 

.درصد در تاریخ نهم ، رخ داده است52برابر با 

:تحلیل شرایط جوي مرداد ماه

گراد و بلند درجه سانتی3/28، سال گذشته درجه سانتیگراد4/28بامیانگین دماي ماهیانه برابر :دماي هوا 

درجه گرمتر و نسبت به 1/0درجه سانتیـــــگراد می باشدکه نسبت به دماي سال گذشته 0/28مدت آن 

درجه سانتیگراد و 8/38میانگین حداکثر دما برابر با.داشته استدرجه سانتیگراد افزایش4/0دوره آماري

میانگین . داشته استکاهش درجه4/0درجه سانتیگراد که نسبت به سال گذشته 2/39سال گذشته



. داشته استدرجه افزایش5/0که نسبت به سال گذشته 4/17درجه سانتیگراد وسال گذشته9/17حداقل

، و حداقل مطلق برابر با  17/5/98درجه سانتیگراد در تاریخ  5/42حداکثر مطلق دماي ماهیانه برابر با 

.، رخ داده است6/5/987درجه سانتیگراد در تاریخ3/13

میلیمتر 1/0، بارندگی این ماه در سال گذشته برابر با میلیمتر0/0مجموع بارندگی ماهیانه برابر با :بارندگی

میلیمتر  1/0میلیمتر بوده که نسبت به سال گذشته و بلند مدت 1/0و بارندگی بلند مدت دوره آماري برابر با

. کاهش داشته است

، میانگین حداکثر رطوبت نسبی برابر با درصد11ت نسبی برابر با میانگین  حداقل رطوب: رطوبت نسبی هوا

درصد در تاریخ یازدهم ، وحداکثر  مطلق رطوبت نسبی 8حداقل مطلق رطوبت نسبی . است، درصد43

.درصد درپانزدهم ، رخ داده است48برابر با 

:تحلیل شرایط جوي درشهریور ماه 

درجه سانتیگراد و بلند 1/25، سال گذشته درجه سانتیگراد2/24بامیانگین دماي ماهیانه برابر: هوادماي

درجه کاهش و نسبت به 9/0درجه سانتیـــــگراد می باشدکه نسبت به دماي سال گذشته 9/23مدت آن 

درجه سانتیگراد و 2/35میانگین حداکثر دما برابر با.داشته استدرجه سانتیگراد افزایش 3/0دوره آماري

میانگین . داشته استدرجه کاهش 7/0درجه سانتیگراد که نسبت به سال گذشته 9/35سال گذشته  

. داشته استدرجه کاهش2/1که نسبت به سال گذشته 4/14درجه سانتیگراد وسال گذشته2/13حداقل

، و حداقل مطلق برابر با  3/6/98درجه سانتیگراد در تاریخ  7/38حداکثر مطلق دماي ماهیانه برابر با 

.  ، رخ داده است27/6/98درجه سانتیگراد در تاریخ8/7

میلیمتر 3/2میلیمتر ، بارندگی این ماه در سال گذشته برابر با 0/0مجموع بارندگی ماهیانه برابر با :بارندگی

میلیمتر  کاهش و 3/2میلیمتر بوده که نسبت به سال گذشته2/1و بارندگی بلند مدت دوره آماري برابر با

. میلیمتر کاهش داشته است2/1ند مدت نسبت به بل



درصد ، میانگین حداکثر رطوبت نسبی برابر با 10میانگین  حداقل رطوبت نسبی برابر با : رطوبت نسبی هوا

درصد در تاریخ بیست و هشتم، وحداکثر مطلق رطوبت 4حداقل مطلق رطوبت نسبی . است، درصد43

. اده استدرصد در بیست ویکم ، رخ د56نسبی برابر با 

سرارودمرکز تحقیقات هواشناسی کشاورزي 





زهکمرکز تحقیقات هواشناسی کشاورزي

فاقد محصول

:ماهتیرجوي شرایطتحلیل

درجه سانتیگراد که 36.8درجه سانتیگراد، سال گذشته 36.3برابر با 98میانگین دماي تیر :دماي هوا

درجه 43.3برابر با 98گین حداکثر دماي تیر کاهش داشته است ومیان0.5نسبت به دماي تیر سال گذشته

. درجه کاهش داشته است0.9درجه سانتیگراد بوده که نسبت به سال گذشته 44.2سانتیگراد، سال گذشته 

0.1که نسبت به سال گذشته 29.4سال گذشته  . درجه سانتیگراد29.3برابر 98میانگین حداقل دماي تیر 

و حداقل مطلق سال درجه سانتیگراد 46.6، برابر با 98مطلق دماي تیر حداکثر . درجه کاهش داشته است

درجه سانتیگراد، و 47.2، برابر با 97درجه سانتیگراد بوده است حداکثر مطلق دماي  تیر 24.7برابر با 98

درجه 0.6نسبت به سال گذشته 98درجه سانتیگراد بوده است حداکثر24.4برابر با 97حداقل مطلق سال 

.افزایش داشته است0.3ش وحداقل کاه

.باشدمیلیمتر می00.0برابر با 97میلیمتر،  بارندگی تیر 00.0برابر 98مجموع بارندگی تیر : بارندگی

برابر با 97درصد، میانگین رطوبت نسبی تیر 16برابر با 98میانگین رطوبت نسبی تیر :رطوبت نسبی هوا

98میانگین حداکثر رطوبت نسبی تیر . درصدافزایش داشته است 5درصد که نسبت  به سال گذشته 11

درصد بوده است که نسبت به سال 15برابر با 97درصد، میانگین حداکثر رطوبت نسبی تیر 22برابر با 

. درصد بوده است39برابر با 98حداکثر مطلق رطوبت نسبی تیر . درصد افزایش داشته است7گذشته 

درصد 6برابر با 97درصد، میانگین حداقل رطوبت نسبی تیر 9برابر با98بت نسبی تیر میانگین حداقل رطو

برابر با 97حداکثر مطلق رطوبت تیر . درصد است5برابر با 98حداقل مطلق رطوبت نسبی تیر . بوده است

.درصد افزایش داشته است19نسبت به سال قبل  98حداکثر مطلق تیر .  درصد20



میلیمتر روزانه در تیر ماه 22.2میلیمتر با میانگین 687.8برابر با 98مجموع تبخیر تیر : مجموع تبخیر

نسبت به سال 1398مجموع تبخیر تیر . میلیمتر تبخیر روزانه می باشد21.9با میانگین 680.4برابر با 97

. میلیمتر افزایش داشته است7.4گذشته 

ساعت در روز، 12.2ساعت با میانگین 377برابر با 98تیر مجموع ساعت آفتابی:مجموع ساعت آفتابی

نسبت 98مجموع ساعت آفتابی تیر . می باشدساعت در روز 11.4ساعت با میانگین 354.4برابر با 97تیر 

. داشته استساعت افزایش22.6به سال گذشته 

متر بر ثانیه 22برابر با 97، تیر متر بر ثانیه24برابر با 98حداکثر سرعت باد تیر : حداکثر سرعت باد

.متر افزایش داشته است2نسبت به سال گذشته 98حداکثر سرعت باد تیر 

:تحلیل شرایط جوي مرداد ماه 

درجه سانتیگراد که 36.2درجه سانتیگراد، سال گذشته 35.3برابر با 98میانگین دماي مرداد :دماي هوا

برابر با  98میانگین حداکثر دماي مرداد . درجه کاهش داشته است0.9نسبت به دماي مرداد سال گذشته 

درجه کاهش 1.3درجه سانتیگراد که نسبت به سال گذشته 43.2درجه سانتیگراد، سال گذشته  41.9

درجه که نسبت 29.3درجه سانتیگراد سال گذشته 28.6برابر 98میانگین حداقل دماي مرداد . داشته است

درجه سانتیگراد 48.7، برابر با 98حداکثر مطلق دماي مرداد . درجه کاهش داشته است0.7به سال گذشته 

درجه 47.8، برابر با 97درجه سانتیگراد است حداکثر مطلق دماي مرداد 23.9برابر 98و حداقل مطلق سال 

بت به سال درجه سانتیگراد بوده است که حداکثر مطلق نس24.6برابر 97سانتیگراد،  و حداقل مطلق سال 

. درجه کاهش داشته است0.7افزایش و حداقل مطلق نسبت به سال گذشته درجه 0.9گذشته  

. برابر با صفر میلیمتر بوده است97میلیمتر مرداد 00.0برابر با 98مجموع بارندگی مرداد :بارندگی

درصد که 14برابر با 97درصد، مرداد 15برابر 98میانگین رطوبت نسبی مرداد : رطوبت نسبی هوا

21برابر 98میانگین حداکثر رطوبت نسبی مرداد . استدرصد افزایش داشته 1نسبت  به سال گذشته



.  درصد افزایش داشته است1درصد بوده است که نسبت  به سال گذشته 20برابر 97درصد، مرداد 

درصد بوده است که نسبت  به سال 8برابر 97درصد، مرداد 9برابر 98میانگین حداقل رطوبت نسبی مرداد 

درصد  و حد اقل مطلق 5برابر 98حداقل مطلق رطوبت نسبی مرداد . درصد افزایش داشته است1گذشته  

98حداکثر مطلق . درصد افزایش داشته است1درصد بوده است که نسبت که  به سال گذشته 4برابر 97

.درصد کاهش داشته است2د که نسبت به سال گذشته درص36برابر97درصد و حداکثر  مطلق 34برابر 

میلیمتر روزانه در ماه،  22.3میلیمتر با میانگین 692.0برابر با 98مجموع تبخیر مرداد :مجموع تبخیر

نسبت به 98مجموع تبخیر مرداد . میلیمتر تبخیر روزانه می باشد24با میانگین 744.2برابر با 97مرداد 

.یلیمترکاهش  داشته استم52.2سال گذشته 

ساعت در 10.5ساعت با میانگین 326.9برابر با 98مجموع ساعت آفتابی مرداد :مجموع ساعت آفتابی

مجموع ساعت آفتابی مرداد . ساعت در روز می باشد 9.8ساعت با میانگین 302.7برابر با 97روز، مرداد 

. تساعت افزایش داشته اس24.2نسبت به سال گذشته  98

متر 26برابر با 97متر بر ثانیه و مرداد سال 28برابر با 98حداکثر سرعت باد مرداد :حداکثر سرعت باد

. داشته استمتر افزایش 2نسبت به سال گذشته 98بر ثانیه است حداکثر سرعت باد مرداد 

:تحلیل شرایط جوي  شهریور ماه

درجه 30.5درجه سانتیگراد ،شهریورماه  سال گذشته 30.9برابر با98میانگین دماي شهریور:دماي هوا

میانگین حداکثر .داشته استدرجه افزایش0.4سانتیگراد می باشدکه نسبت به دماي شهریور سال گذشته

نسبت به سال درجه سانتیگراد که 38.3درجه سانتیگراد، سال گذشته38.3برابر با98دماي شهریور 

و سال گذشته  درجه سانتیگراد23.5برابر 98میانگین حداقل دماي شهریور. تغییري نداشته استگذشته 

98حداکثر مطلق دماي شهریور. داشته استافزایش0.7.سانتیگراد بوده که نسبت به سال گذشته 22.8

حداکثر . استدرجه سانتیگراد بوده16.3برابر با 98درجه سانتیگراد و حداقل مطلق سال 42.5،برابر با 



درجه سانتیگراد 15.5بابرابر97درجه سانتیگراد و حداقل مطلق سال 43.8،برابر با 97ق دماي شهریورمطل

درجه افزایش  0.8درجه کاهش و حداقل مطلق 1.3که نسبت به سال گذشته حداکثرمطلق بوده است 

.  داشته است

.    بوده است.00.0برابر با 97میلیمتر وشهریور00.0برابر با 98مجموع بارندگی شهریور: بارندگی 

درصد بوده 12برابر با 97درصد ،شهریور15برابر با98میانگین رطوبت نسبی شهریور : رطوبت نسبی هوا

درصد  21برابر با 98میانگین حداکثر رطوبت نسبی شهریوردرصد افزایش و3که نسبت  به سال گذشته 

درصد بوده است که نسبت به سال گذشته 17ر با براب97،و میانگین حداکثر رطوبت نسبی شهریور

درصد ، میانگین حداقل 9برابر با98میانگین حداقل رطوبت نسبی شهریور. درصدافزایش داشته است4

درصد افزایش داشته است و 2درصد بوده است که نسبت به سال گذشته 7برابر با97رطوبت نسبی شهریور

درصدکه نسبت  به 3برابر97درصد و حداقل مطلق رطوبت 5ر با براب98حداقل مطلق رطوبت نسبی شهریور

97درصد وحداکثر مظلق31برابر با98حداکثر مطلق رطوبت .درصد افزایش داشته است2سال  گذشته

.درصد کاهش داشته است4که نسبت به سال گذشته درصد35برابر

میلیمتر روزانه در ماه 20.3ا میانگین میلیمتر ب630.8برابر با98مجموع تبخیرشهریور: مجموع تبخیر

32.8به سال گذشته که نسبتمیلیمتر تبخیر روزانه19.3با میانگین 598برابر با 97،شهریور

.میلیمترافزایش داشته است

ساعت در 11.2ساعت با میانگین 346.8برابر با 98مجموع ساعت آفتابی شهریور: مجموع ساعت آفتابی

نسبت 98مجموع ساعت آفتابی شهریور.ساعت در روز و9.9ساعت با میانگین 308با برابر97روز ،شهریور

.ساعت افزایش داشته است38.8به سال گذشته 

24برابر با97متر بر ثانیه و درشهریور سال 23برابر با 98حداکثر سرعت بادشهریور: حداکثر سرعت باد

.داشته استمتر کاهش1نسبت به سال گذشته 98ورمتر بر ثانیه  رخ داده است حداکثر سرعت بادشهری

زهکمرکز تحقیقات هواشناسی کشاورزي 





صفی آبادمرکز تحقیقات هواشناسی کشاورزي

704ذرت واریته اس سی 

:ماهتیرجوي شرایطتحلیل

درجه سانتیگراد و بلند 2/37درجه سانتیگراد ، سال گذشته 3/36برابربا 98میانگین دماي تیر :دماي هوا

کاهش و نسبت به 9/0تیگراد می باشدکه نسبت به دماي تیر در سال گذشته، درجه سان7/35مدت آن 

برابر با  98میانگین حداکثر دماي تیر . دهددرجه سانتیگراد افزایش نشان می6/0دوره آماري بلند مدت 

د درجه سانتیگرا0/46درجه سانتیگراد و دوره آماري بلند مدت 6/47درجه سانتیگراد، سال گذشته  5/47

. درجه سانتیگراد افزایش داشته است5/1کاهش و نسبت به بلند مدت 1/0بوده که نسبت به سال گذشته 

و دوره آماري بلندمدت  7/26درجه سانتیگراد ،سال گذشته  2/26برابر 98میانگین حداقل دماي تیر 

نسبت به بلند مدت  درجه سانتیگراد کاهش و5/0درجه سانتیگراد بوده که نسبت به سال گذشته 3/25

درجه سانتیگراد ، سال 3/49،برابر با 98حداکثر مطلق دماي تیر . درجه سانتیگراد افزایش داشته است9/0

درجه 8/1درجه سانتیگراد بوده که نسبت به سال گذشته 6/51و دوره آماري بلندمدت 1/51گذشته 

حداقل مطلق دماي . یگراد کاهش داشته استدرجه سانت3/2سانتیگراد کاهش داشته و نسبت به بلند مدت 

درجه سانتیگراد 6/15و دوره آماري بلندمدت 9/21درجه سانتیگراد ، سال گذشته 0/21،برابر با 98تیر 

درجه سانتیگراد 4/5درجه سانتیگراد کاهش و نسبت به بلند مدت  9/0بوده که نسبت به سال گذشته 

.افزایش داشته است

متر و بارندگی میلی0/0برابر با 97متر ، بارندگی تیر میلی0/0برابر با 98ارندگی تیر مجموع ب:بارندگی

نسبت به سال گذشته و بلندمدت 98متر بوده که بارندگی تیر میلی1/0تیر دوره آماري بلندمدت برابر با 

. تغییري نداشته است

برابر 97درصد ، میانگین رطوبت نسبی تیر 3/25برابر با 98میانگین رطوبت نسبی تیر : رطوبت نسبی هوا

درصد بوده که نسبت  به سال 25درصد و میانگین رطوبت نسبی تیر دوره آماري بلندمدت برابر با 22با 



میانگین حداکثر . درصد افزایش داشته است3/0درصد افزایش ونسبت به دوره آماري بلندمدت 3/3گذشته 

درصد و میانگین 42برابر با 97، میانگین حداکثر رطوبت نسبی تیردرصد51برابر با 98رطوبت نسبی تیر 

حداکثر مطلق رطوبت . درصد بوده است 45برابر با 96حداکثر رطوبت نسبی تیر دوره آماري بلندمدت 

برابر 98حداقل مطلق رطوبت نسبی تیر . رخ داده است30/04/98درصد در تاریخ 64برابر با 98نسبی تیر 

.  ، رخ داده است13/04/97درصد در 3با 

97متر ، تیر میلی1/12متر با میانگین روزانه میلی2/375برابر با 98مجموع تبخیر تیر :مجموع تبخیر

نسبت به سال گذشته 1398مجموع تبخیر تیر .میلیمتر تبخیر می باشد 3/14با میانگین 8/441برابر با 

. متر کاهش داشته استمیلی6/66

ساعت در روز 9/11ساعت با میانگین 4/369برابر با 98مجموع ساعت آفتابی تیر : جموع ساعت آفتابیم

ساعت با میانگین 3/335ساعت در روز و تیر دوره آماري 0/11ساعت با میانگین 1/342برابر با 97، تیر 

افزایش و نسبت به  دوره نسبت به سال گذشته 98مجموع ساعت آفتابی تیر .باشد ساعت در روز می8/10

. داشته استآماري بلندمدت افزایش

97، تیر سال 22/04/98متر بر ثانیه در تاریخ 7برابر با 98حداکثر سرعت باد تیر : حداکثر سرعت باد

98حداکثر سرعت باد تیر . متر بر ثانیه رخ داده است20متر بر ثانیه و تیر دوره آماري برابر با 13برابر با 

.  سبت به سال گذشته و دوره آماري بلندمدت کاهش داشته استن

:تحلیل شرایط جوي مرداد ماه

درجه سانتیگراد و 5/36، سال گذشته درجه سانتیگراد4/36برابر با 98میانگین دماي مرداد : دماي هوا

درجه کاهش و 1/0درجه سانتیگراد می باشدکه نسبت به دماي مرداد در سال گذشته، 2/36بلند مدت آن 

میانگین حداکثر دماي مرداد .دهد درجه سانتی گراد افزایش نشان می2/0نسبت به دوره آماري بلند مدت 

درجه 0/46درجه سانتیگراد و دوره آماري بلند مدت 0/47درجه سانتیگراد، سال گذشته  6/46برابر با98



درجه 6/0اد کاهش و نسبت به بلند مدت درجه سانتیگر4/0سانتیگراد بوده که نسبت به سال گذشته 

درجه سانتیگراد ،سال گذشته  2/26برابر 98میانگین حداقل دماي مرداد . سانتیگراد افزایش داشته است

2/0درجه سانتیگراد بوده که نسبت به سال گذشته 4/26درجه سانتیگراد و دوره آماري بلندمدت  0/26

حداکثر مطلق دماي . درجه سانتیگراد کاهش داشته است2/0لند مدتو نسبت به بدرجه سانتیگراد افزایش 

درجه سانتیگراد 8/51و دوره آماري بلندمدت 9/49درجه سانتیگراد ، سال گذشته 7/49،برابر با 98مرداد 

درجه سانتیگراد 1/2و نسبت به بلند مدتدرجه سانتیگراد کاهش 2/0بوده که نسبت به سال گذشته 

و 0/23درجه سانتیگراد ، سال گذشته 4/22،برابر با 98حداقل مطلق دماي مرداد . استکاهش داشته 

و درجه سانتیگراد کاهش6/0درجه سانتیگراد بوده که نسبت به سال گذشته 2/19دوره آماري بلندمدت 

.درجه سانتیگراد افزایش داشته است2/3نسبت به بلند مدت  

میلیمتر و مرداد دوره 0/0برابر با 97میلیمتر ، مرداد 0/0برابر با 98مجموع بارندگی مرداد:بارندگی

نسبت به سال گذشته و نسبت به دوره آماري 97میلیمتر بوده که بارندگی مرداد 0/0آماري برابر با 

. داشته استبلندمدت تغییري ن

درصد و 27برابر با 97داد درصد ، مر28برابر با 98میانگین رطوبت نسبی مرداد : رطوبت نسبی هوا

و نسبت به دوره آماري شیافزادرصد 1درصد بوده که نسبت  به سال گذشته 29مرداد دوره آماري برابر با 

برابر با 97، مرداد  درصد50برابر با 98میانگین حداکثر رطوبت نسبی مرداد . داشته استدرصد کاهش 1

57برابر با 98حداکثر مطلق رطوبت نسبی مرداد . استدرصد بوده49درصد و مرداد دوره آماري 50

درصد ، مرداد 10برابر با 98میانگین حداقل رطوبت نسبی مرداد .رخ داده است 13/05/98درصد در تاریخ 

98حداقل مطلق رطوبت نسبی مرداد . درصد بوده است15آماري برابر با درصد و مرداد دوره 10برابر با 97

.، رخ داده است02/05/98د در درص5برابر با 



میلیمتر در روز ، مرداد 2/12میلیمتر با میانگین 6/378برابر با 98مجموع تبخیر مرداد : مجموع تبخیر

نسبت به 1398مجموع تبخیر مرداد .میلیمتر تبخیر روزانه می باشد 1/13با میانگین 6/404برابر با 97

. ستمتر کاهش داشته امیلی0/26سال گذشته 

ساعت در 8/10ساعت با میانگین 6/334برابر با 98مجموع ساعت آفتابی مرداد : مجموع ساعت آفتابی

ساعت با 7/330ساعت در روز و مرداد دوره آماري 7/10ساعت با میانگین 0/332برابر با 97روز ، مرداد 

ساعت 6/2به سال گذشتهنسبت98مجموع ساعت آفتابی مرداد .ساعت در روز می باشد 7/10میانگین 

. داشته استساعت افزایش9/3افزایش و نسبت به  دوره آماري 

، مرداد سال 02/05/98متر بر ثانیه در تاریخ 9برابر با 98حداکثر سرعت باد مرداد : حداکثر سرعت باد

حداکثر سرعت باد مرداد .متر بر ثانیه بوده است 25متر بر ثانیه و مرداد دوره آماري برابر با 14برابر با 97

. داشته استنسبت به سال گذشته کاهش و نسبت به دوره آماري بلندمدت کاهش 98

:تحلیل شرایط جوي شهریور ماه

درجه سانتیگراد و 0/35، سال گذشته درجه سانتیگراد0/34برابر با 98میانگین دماي شهریور : دماي هوا

درجه 0/1اشدکه نسبت به دماي شهریور در سال گذشته، درجه سانتیگراد می ب9/32بلند مدت آن 

میانگین .دهد درجه سانتیگراد افزایش نشان می1/1سانتیگراد کاهش و نسبت به دوره آماري بلند مدت 

درجه سانتیگراد و دوره آماري 7/44درجه سانتیگراد، سال گذشته  8/43برابر با  98حداکثر دماي شهریور 

درجه سانتیگراد کاهش و نسبت به 9/0سانتیگراد بوده که نسبت به سال گذشته درجه7/42بلند مدت 

درجه 2/24برابر 98میانگین حداقل دماي شهریور . داشته استدرجه سانتیگراد افزایش1/1بلند مدت نیز 

ذشته درجه سانتیگراد بوده که نسبت به سال گ0/23و دوره آماري بلندمدت4/25سانتیگراد ،سال گذشته  

حداکثر مطلق دماي . داشته استدرجه سانتیگراد افزایش2/1درجه کاهش و نسبت به بلند مدت  2/1

درجه سانتیگراد 6/49و دوره آماري بلندمدت 7/47، سال گذشته درجه سانتیگراد3/47،برابر با 98شهریور 

درجه سانتیگراد 3/2ت درجه سانتیگراد کاهش و نسبت به بلند مد4/0بوده که نسبت به سال گذشته 



و 3/22، سال گذشته درجه سانتیگراد3/19،برابر با 98حداقل مطلق دماي شهریور . کاهش داشته است

درجه سانتیگراد کاهش و 0/3درجه سانتیگراد بوده که نسبت به سال گذشته 0/15دوره آماري بلندمدت 

.داشته استدرجه سانتیگراد افزایش 3/7نسبت به بلند مدت  

میلیمتر و شهریور دوره 0/0برابر 97میلیمتر ، شهریور 0/0برابر با 98مجموع بارندگی شهریور :بارندگی 

نسبت به سال گذشته و نسبت به دوره 98متر بوده که بارندگی شهریور میلی6/0آماري بلند مدت برابر با 

. داشته استآماري تغییر مهمی ن

درصد و 33برابر با 97، شهریور ددرص31برابر 98نسبی شهریور میانگین رطوبت:رطوبت نسبی هوا

درصد کاهش و نسبت به 2درصد بوده که نسبت  به سال گذشته 35شهریور دوره آماري بلندمدت برابر 

، درصد51برابر با 98میانگین حداکثر رطوبت نسبی شهریور. داشته استدرصد کاهش4دوره آماري 

حداکثر مطلق رطوبت نسبی . درصد بوده است56درصد و شهریور دوره آماري 57برابر با 97شهریور 

98میانگین حداقل رطوبت نسبی شهریور .رخ داده است02/06/98درصد در تاریخ 70برابر با 98شهریور 

19درصد و شهریور دوره آماري برابر با 14برابر 97، میانگین حداقل رطوبت نسبی شهریور درصد13برابر 

. رخ داده است28/06/98درصد در تاریخ 4برابر 98حداقل مطلق رطوبت نسبی شهریور . درصد بوده است

متر در روز ، میلی7/10میلیمتر با میانگین 5/330برابر با 98مجموع تبخیر شهریور : مجموع تبخیر

1398مجموع تبخیر شهریور .د متر تبخیر روزانه می باشمیلی3/10با میانگین 8/318برابر با 97شهریور 

.متر افزایش داشته استمیلی7/11نسبت به سال گذشته 

ساعت در 6/10ساعت با میانگین 2/328برابر با 98مجموع ساعت آفتابی شهریور : مجموع ساعت آفتابی

ساعت 3/319ساعت در روز و شهریور دوره آماري 2/10ساعت با میانگین 4/315برابر با 97روز ، شهریور 

نسبت به سال گذشته افزایش و 98مجموع ساعت آفتابی شهریور .باشد ساعت در روز می3/10با میانگین 

. نسبت به  دوره آماري افزایش داشته است



، شهریور 11/06/98متر بر ثانیه در تاریخ 15برابر با 98حداکثر سرعت باد شهریور : حداکثر سرعت باد

حداکثر سرعت باد شهریور .داده استمتر بر ثانیه بوده25ثانیه و دوره آماري برابر متر بر 15برابر 97سال 

.  نسبت به سال گذشته تغییري نداشته است و نسبت به دوره آماري بلندمدت کاهش داشته است98

704تحلیل مراحل فنولوژي محصول ذرت واریته اس سی 

درصد 100در مرحله  14/05/1398و در تاریخ . کاشته شد7/05/1398در 704محصول ذرت اس سی 

در تاریخ .برد درصد چهار برگی بسر می100مزرعه در 22/05/1398در تاریخ . سبز شدن بود

محصول 02/07/1398محصول در تاریخ . برگی بسر می برد6درصد 100محصول مرحله 25/05/1398

درتاریخ .گل آذین نر ظاهرگردید02/07/1398برگی قرار دارد و در تاریخ 12درصد 100مرحله 

.گل آذین نر بسر می برد% 100محصول به 06/07/1398

صفی آبادمرکز تحقیقات هواشناسی کشاورزي 





اهوازمرکز تحقیقات هواشناسی کشاورزي

خرما واریته برحی

:جوي تیر ماهشرایطتحلیل

درجه سانتیگراد و بلند 5/38، سال گذشته درجه سانتیگراد6/36برابر با 98میانگین دماي تیر :دماي هوا

کاهش و نسبت به 9/1درجه سانتیگراد می باشدکه نسبت به دماي تیر در سال گذشته، 1/37مدت آن 

3/46برابر 98میانگین حداکثر دماي تیر . دهددرجه سانتیگراد کاهش نشان می5/0دوره آماري بلند مدت 

درجه سانتیگراد بوده 7/46دوره آماري بلند مدت درجه سانتیگراد و 31/48درجه سانتیگراد، سال گذشته  

درجه سانتیگراد کاهش 4/0درجه سانتیگراد کاهش و نسبت به بلند مدت 0/2که نسبت به سال گذشته 

و دوره آماري 8/28درجه سانتیگراد ،سال گذشته  8/26برابر 98میانگین حداقل دماي تیر . داشته است

و نسبت به درجه سانتیگراد کاهش 0/2بوده که نسبت به سال گذشته درجه سانتیگراد 5/27بلندمدت  

درجه 0/49،برابر با 98حداکثر مطلق دماي تیر . درجه سانتیگراد کاهش داشته است7/0بلند مدت

درجه سانتیگراد بوده که نسبت به سال گذشته 0/53و دوره آماري بلندمدت 0/53سانتیگراد ، سال گذشته 

حداقل . درجه سانتیگراد کاهش داشته است0/4گراد کاهش داشته و نسبت به بلند مدت درجه سانتی0/4

درجه 6/21و دوره آماري بلندمدت 2/25، سال گذشته درجه سانتیگراد4/23،برابر با 98مطلق دماي تیر 

جه در8/1درجه سانتیگراد کاهش و نسبت به بلند مدت  8/1سانتیگراد بوده که نسبت به سال گذشته 

.سانتیگراد افزایش داشته است

متر و بارندگی میلی0/0برابر با 97متر ، بارندگی تیر میلی0/0برابر با 98مجموع بارندگی تیر :بارندگی

نسبت به سال گذشته و بلندمدت 98متر بوده که بارندگی تیر میلی0/0تیر دوره آماري بلندمدت برابر با 

. تغییري نداشته است

برابر با 97، میانگین رطوبت نسبی تیر درصد27برابر با 98میانگین رطوبت نسبی تیر :بی هوارطوبت نس

درصد بوده که نسبت  به سال 23درصد و میانگین رطوبت نسبی تیر دوره آماري بلندمدت برابر با 20



حداکثر رطوبت میانگین. درصد افزایش داشته است4درصد افزایش ونسبت به دوره آماري نرمال 7گذشته 

درصد و میانگین حداکثر 37برابر با 97، میانگین حداکثر رطوبت نسبی تیر  درصد51برابر با 98نسبی تیر 

حداکثر مطلق رطوبت نسبی تیر . درصد بوده است40برابر با 97رطوبت نسبی تیر دوره آماري بلندمدت 

7برابر با 98اقل مطلق رطوبت نسبی تیر حد. رخ داده است08/04/98درصد در تاریخ 85برابر با 98

.  ، رخ داده است16/04/98درصد در 

برابر 97، تیر مترمیلی9/17متر با میانگین روزانه میلی4/554برابر 98مجموع تبخیر تیر :مجموع تبخیر

2/119نسبت به سال گذشته 1398مجموع تبخیر تیر .میلیمتر تبخیر می باشد7/21میانگین 6/673

. متر کاهش داشته استمیلی

ساعت در روز 3/12ساعت با میانگین 8/379برابر با 98مجموع ساعت آفتابی تیر : مجموع ساعت آفتابی

ساعت با میانگین 2/343ساعت در روز و تیر دوره آماري 9/11ساعت با میانگین 3/368برابر با 97، تیر 

میلیمتر افزایش و 5/11نسبت به سال گذشته 98بی تیر مجموع ساعت آفتا.باشد ساعت در روز می9/11

. داشته استمیلیمتر افزایش6/36نسبت به  دوره آماري بلندمدت 

97، تیر سال 25/04/98متر بر ثانیه در تاریخ 16برابر با 98حداکثر سرعت باد تیر : حداکثر سرعت باد

98حداکثر سرعت باد تیر . متر بر ثانیه رخ داده است16ا متر بر ثانیه و تیر دوره آماري برابر ب15برابر با 

.  نسبت به سال گذشته افزایش و نسبت به دوره آماري بلندمدت تغییري نداشته است

:تحلیل شرایط جوي مرداد ماه

درجه سانتیگراد و 6/37، سال گذشته درجه سانتیگراد5/36برابر با 98میانگین دماي مرداد :دماي هوا

درجه سانتیگراد 1/1درجه سانتیگراد می باشدکه نسبت به دماي مرداد در سال گذشته، 5/37مدت آن بلند

میانگین حداکثر . دهددرجه سانتی گراد کاهش نشان می0/01کاهش و نسبت به دوره آماري بلند مدت 

و دوره آماري بلند درجه سانتیگراد 4/47درجه سانتیگراد، سال گذشته  8/45برابر با  98دماي مرداد 



درجه سانتیگراد کاهش و نسبت به بلند 6/1درجه سانتیگراد بوده که نسبت به سال گذشته 1/47مدت 

درجه سانتیگراد 2/27برابر 98میانگین حداقل دماي مرداد . درجه سانتیگراد کاهش داشته است3/1مدت 

درجه سانتیگراد بوده که نسبت به سال 9/27درجه سانتیگراد و دوره آماري بلندمدت  9/27،سال گذشته  

حداکثر مطلق دماي . کاهش داشته است7/0درجه سانتیگراد کاهش و نسبت به بلند مدت 7/0گذشته 

درجه سانتیگراد 8/51و دوره آماري بلندمدت 0/50درجه سانتیگراد ، سال گذشته 4/48،برابر با 98مرداد 

درجه سانتیگراد 4/3سانتیگراد کاهش و نسبت به بلند مدت  درجه6/1بوده که نسبت به سال گذشته 

و 4/24درجه سانتیگراد ، سال گذشته 8/24،برابر با 98حداقل مطلق دماي مرداد . کاهش داشته است 

و درجه سانتیگراد افزایش4/0درجه سانتیگراد بوده که نسبت به سال گذشته 2/21دوره آماري بلندمدت 

.درجه سانتیگراد افزایش داشته است6/3دت  نسبت به بلند م

میلیمتر و مرداد دوره 0/0برابر با 97میلیمتر ، مرداد 0/0برابر با 98مجموع بارندگی مرداد :بارندگی

نسبت به سال گذشته و نسبت به دوره آماري 98میلیمتر بوده که بارندگی مرداد 0/0آماري برابر با 

. داشته استبلندمدت تغییري ن

درصد و 22برابر با 97، مرداد درصد33برابر با 98نسبی مرداد میانگین رطوبت: رطوبت نسبی هوا

ه آماري و نسبت به دوردرصد افزایش11به سال گذشته بوده که نسبتدرصد27مرداد دوره آماري برابر با 

برابر 97درصد  ، مرداد  55با برابر 98میانگین حداکثر رطوبت نسبی مرداد . درصد افزایش داشته است6

82برابر با 98حداکثر مطلق رطوبت نسبی مرداد . درصد بوده است47داد دوره آماري درصد و مر38با 

، مرداد درصد16برابر با 98میانگین حداقل رطوبت نسبی مرداد . رخ داده است23/05/98درصد در تاریخ 

حداقل مطلق رطوبت نسبی مرداد . درصد بوده است 11رابر با درصد و مرداد دوره آماري ب11برابر با 97

.، رخ داده است04/05/98درصد در 11برابر با 98



میلیمتر در روز ، مرداد 2/15میلیمتر با میانگین 6/472برابر با 98مجموع تبخیر مرداد :مجموع تبخیر

نسبت به 1398مجموع تبخیر مرداد .باشد میلیمتر تبخیر روزانه می 0/21با میانگین 6/651برابر با 97

. متر کاهش داشته استمیلی0/179سال گذشته 

ساعت در 5/11ساعت با میانگین 6/357برابر با 98مجموع ساعت آفتابی مرداد : مجموع ساعت آفتابی

ساعت با 8/336ساعت در روز و مرداد دوره آماري 4/11ساعت با میانگین 8/353برابر با 97روز ، مرداد 

ساعت 8/3نسبت به سال گذشته  98مجموع ساعت آفتابی مرداد .ساعت در روز می باشد 9/10میانگین 

. داشته استساعت افزایش8/20افزایش و نسبت به  دوره آماري 

، مرداد سال 17/05/98متر بر ثانیه در تاریخ 15برابر با 98حداکثر سرعت باد مرداد : حداکثر سرعت باد

حداکثر سرعت باد مرداد . استمتر بر ثانیه بوده20متر بر ثانیه و مرداد دوره آماري برابر با 13برابر با 97

. داشته استنسبت به سال گذشته افزایش و نسبت به دوره آماري بلندمدت کاهش 98

:تحلیل شرایط جوي شهریور ماه

درجه سانتیگراد و 6/36، سال گذشته سانتیگراددرجه 2/34برابر با 98میانگین دماي شهریور : دماي هوا

درجه 4/2درجه سانتیگراد می باشدکه نسبت به دماي شهریور در سال گذشته، 8/34بلند مدت آن 

میانگین .دهددرجه سانتیگراد کاهش نشان می6/0سانتیگراد کاهش و نسبت به دوره آماري بلند مدت 

درجه سانتیگراد و دوره آماري 6/46رجه سانتیگراد، سال گذشتهد6/43برابر با  98حداکثر دماي شهریور 

درجه سانتیگراد کاهش و نسبت به 0/3درجه سانتیگراد بوده که نسبت به سال گذشته 7/44بلند مدت 

درجه 8/24برابر 98میانگین حداقل دماي شهریور . داشته استدرجه سانتیگراد کاهش1/1بلند مدت نیز 

درجه سانتیگراد بوده که نسبت به سال گذشته 9/24و دوره آماري بلندمدت6/26گذشتهسانتیگراد ،سال

حداکثر مطلق . داشته استدرجه سانتیگراد کاهش1/0درجه سانتیگراد کاهش و نسبت به بلند مدت  8/1

درجه 8/49و دوره آماري بلندمدت 0/49، سال گذشته درجه سانتیگراد8/46،برابر با 98دماي شهریور 

درجه 0/3درجه سانتیگراد کاهش و نسبت به بلند مدت  2/2سانتیگراد بوده که نسبت به سال گذشته 



، سال گذشته درجه سانتیگراد8/19،برابر با 98حداقل مطلق دماي شهریور . سانتیگراد کاهش داشته است

درجه سانتیگراد 8/2ته درجه سانتیگراد بوده که نسبت به سال گذش8/15و دوره آماري بلندمدت 6/22

.داشته استدرجه سانتیگراد افزایش 0/4کاهش و نسبت به بلند مدت  

میلیمتر و شهریور دوره 0/0برابر 97میلیمتر ، شهریور 0/0برابر با 98مجموع بارندگی شهریور :بارندگی 

ال گذشته و نسبت به دوره نسبت به س98متر بوده که بارندگی شهریور میلی2/0آماري بلند مدت برابر با 

. داشته استآماري تغییر مهمی ن

درصد و 34برابر 97، شهریور درصد40برابر 98میانگین رطوبت نسبی شهریور : رطوبت نسبی هوا

درصد افزایش و نسبت به 6درصد بوده که نسبت  به سال گذشته 31شهریور دوره آماري بلندمدت برابر با 

، درصد66برابر با 98میانگین حداکثر رطوبت نسبی شهریور . داشته استیشدرصد افزا9دوره آماري 

حداکثر مطلق رطوبت نسبی شهریور . درصد بوده است54درصد و شهریور دوره آماري 61برابر 97شهریور 

20برابر 98میانگین حداقل رطوبت نسبی شهریور .رخ داده است02/06/98درصد در تاریخ 89برابر با 98

درصد 12درصد و شهریور دوره آماري برابر با 14برابر 97، میانگین حداقل رطوبت نسبی شهریور رصدد

. رخ داده است13/06/98درصد در تاریخ 13برابر با 98حداقل مطلق رطوبت نسبی شهریور . بوده است

متر در روز ، میلی9/14میلیمتر با میانگین 2/371برابر با 98مجموع تبخیر شهریور : مجموع تبخیر

1398مجموع تبخیر شهریور .متر تبخیر روزانه می باشد میلی0/12با میانگین 7/463برابر با 97شهریور 

.متر کاهش داشته استمیلی5/92نسبت به سال گذشته 

ساعت در 1/11ساعت با میانگین 7/342برابر با 98مجموع ساعت آفتابی شهریور : مجموع ساعت آفتابی

ساعت در روز و شهریور دوره آماري بلند مدت 6/10ساعت با میانگین 7/328برابر با 97ز ، شهریور رو

نسبت به سال 98مجموع ساعت آفتابی شهریور .باشد ساعت در روز می1/10ساعت با میانگین 3/315

. ساعت افزایش داشته است4/27ساعت افزایش و نسبت به  دوره آماري 14گذشته 



، شهریور 10/06/98متر بر ثانیه در تاریخ 10برابر با 98حداکثر سرعت باد شهریور :ر سرعت بادحداکث

حداکثر سرعت باد .متر بر ثانیه بوده داده است17ا متر بر ثانیه و دوره آماري برابر ب15برابر با 97سال 

.  داشته استنسبت به سال گذشته کاهش و نسبت به دوره آماري بلندمدت کاهش98شهریور 

تحلیل مراحل فنولوژي محصول خرما واریته برحی

در مرحله  9/05/1398درصد کیمري و در تاریخ 25در مرحله 01/04/1398در محصول خرما واریته برحی

در پایان شهریور محصول در مرحله .برددرصد خالل بسر می50در اواسط شهریور در مرحله . آغاز خالل بود

. بسر می برددرصد رطب25

اهوازمرکز تحقیقات هواشناسی کشاورزي 





بسطاممرکز تحقیقات هواشناسی کشاورزي

گندم رقم پیشگام  و انگور رقم سرخ فخري شاهرودي

:ماهتیرجوي شرایطتحلیل

درجه سانتیگراد و بلند 27.7، سال گذشته درجه سانتیگراد27.5برابر با 98میانگین دماي تیر :دماي هوا

درجه کاهش و نسبت به 0.2سانتیگراد می باشدکه نسبت به دماي تیر سال گذشتهدرجه 24.7مدت آن 

درجه 35.6برابر با  98میانگین حداکثر دماي تیر .داشته استدرجه سانتیگراد افزایش2.8دوره آماري 

ال درجه سانتیگراد بوده که نسبت به س32.4درجه سانتیگراد و دوره آماري 35.1سانتیگراد، سال گذشته

برابر 98میانگین حداقل دماي تیر . داشته استدرجه افزایش32و نسبت به بلند مدت نیز 0.5گذشته 

درجه سانتیگراد بوده که نسبت به سال گذشته 17.3و دوره آماري20.3درجه سانتیگراد سال گذشته19.5

برابر با ،98لق دماي تیر حداکثر مط. داشته استدرجه افزایش2.2درجه کاهش و نسبت به بلند مدت 0.8

درجه سانتیگراد در 13برابر با 98، و حداقل مطلق سال 26/04/98سانتیگراد در تاریخدرجه39.5

.، رخ داده است12/04/98تاریخ

و بارندگی تیر دوره آماري برابر با صفر97، بارندگی تیر برابر با صفر98مجموع بارندگی تیر :بارندگی

. کاهش داشته استنسبت به دوره آماري 98لیمتر بوده که بارندگی تیر می3.4برابر با

برابر با 97، میانگین رطوبت نسبی تیر درصد38برابر با 98میانگین رطوبت نسبی تیر :رطوبت نسبی هوا

میانگین حداکثر رطوبت نسبی تیر . بوده استدرصد کاهش یافته 8درصد که نسبت  به سال گذشته41

حداکثر مطلق . درصد بوده است54برابر با 97درصد، میانگین حداکثر رطوبت نسبی تیر64با برابر98

میانگین حداقل رطوبت نسبی .رخ داده است20/4/98درصد در تاریخ 76برابر با 98رطوبت نسبی خرداد 

حداقل مطلق . تدرصد بوده اس22برابر با97، میانگین حداقل رطوبت نسبی تیر درصد17برابر با98تیر 

.  ، رخ داده است27/04/98درصد در 7برابر با 98رطوبت نسبی تیر 



97، تیر میلیمتر روزانه در ماه13.3میلیمتر با میانگین 413برابر با 98مجموع تبخیر تیر :مجموع تبخیر

ه سال گذشته نسبت ب1398مجموع تبخیر تیر . می باشدمیلیمتر تبخیر روزانه 12با میانگین 372برابر با 

. افزایش داشته است

ساعت در روز ، تیر 13ساعت با میانگین 402برابر با 98مجموع ساعت آفتابی تیر : مجموع ساعت آفتابی

به سال نسبت 98مجموع ساعت آفتابی تیر .ساعت در روز می باشد12.9ساعت با میانگین 401برابر با 97

.             گذشته  افزایش داشته است

97، تیر سال 05/04/98متر بر ثانیه در تاریخ 14برابر با 98حداکثر سرعت باد تیر :داکثر سرعت بادح

نسبت به سال گذشته 98رخ داده است حداکثر سرعت باد تیر 04/04/97متر بر ثانیه در تاریخ  14برابر با 

.استبدون تغییر بوده 

:تحلیل شرایط جوي مرداد ماه

درجه سانتیگراد و بلند 26.1، سال گذشته جه سانتیگراددر25.1برابر با 98دماي مرداد میانگین:دماي هوا

آماري دورهدرجه کاهش و1درجه سانتیگراد می باشدکه نسبت به دماي مرداد سال گذشته 24.2مدت آن 

سانتیگراد، درجه33.5برابر با  98میانگین حداکثر دماي مرداد .استداشتهافزایشسانتیگراددرجه0.9

و 0.1درجه سانتیگراد بوده که نسبت به سال گذشته 32درجه سانتیگراد و دوره آماري 33.4سال گذشته

درجه 16.6برابر 98میانگین حداقل دماي مرداد . داشته استدرجه افزایش1.5نسبت به بلند مدت نیز 

درجه 2.2ه که نسبت به سال گذشته درجه سانتیگراد بود16.4و دوره آماري  18.8سانتیگراد سال گذشته  

درجه 40برابر با ،98حداکثر مطلق دماي مرداد . درجه افزایش داشته است0.2مدت کاهش و نسبت به بلند

، رخ 23/05/98درجه سانتیگراد در تاریخ8برابر با 98و حداقل مطلق سال 14/05/98سانتیگراد در تاریخ

.داده است



میلیمتر و مرداد دوره آماري برابر 6برابر با 97برابر با صفر، مرداد 98رداد مجموع بارندگی م:بارندگی

.داشته استنسبت به سال گذشته و نسبت به دوره آماري کاهش98میلیمتر بوده که بارندگی مرداد 1.1با

د و درص51برابر با 97، مرداد درصد38برابر با 98میانگین رطوبت نسبی مرداد :رطوبت نسبی هوا

درصد کاهش9درصد و دوره آماري13به سال گذشته میلیمتر بوده که نسبت47مرداد دوره آماري برابر با

درصد و مرداد 70برابر با 97، مرداددرصد61برابر با 98میانگین حداکثر رطوبت نسبی مرداد . داشته است

8/5/98درصد در تاریخ 83برابر با 98حداکثر مطلق رطوبت نسبی مرداد . استدرصد بوده 66دوره آماري 

درصد و مرداد 29برابر با97، مرداد درصد15برابر با98میانگین حداقل رطوبت نسبی مرداد .رخ داده است

درصد در 7برابر با 98حداقل مطلق رطوبت نسبی مرداد . درصد بوده است28دوره آماري برابر با 

.، رخ داده است10/05/98

، میلیمتر روزانه در ماه10.8میلیمتر با میانگین 334.4برابر با 98موع تبخیر مرداد مج:مجموع تبخیر

نسبت به 1398مجموع تبخیر مرداد .میلیمتر تبخیر روزانه می باشد11.8با میانگین 367برابر با 97مرداد 

.سال گذشته افزایش داشته است

ساعت در 11.9ساعت با میانگین 370.1بر با برا98مجموع ساعت آفتابی مرداد : مجموع ساعت آفتابی

98مجموع ساعت آفتابی مرداد .ساعت در روز می باشد13.3یانگین ساعت با م411برابر با 97روز ، مرداد 

. داشته استنسبت به سال گذشته  کاهش

، مرداد سال 21/05/98متر بر ثانیه در تاریخ 20برابر با 98حداکثر سرعت باد مرداد : حداکثر سرعت باد

نسبت به سال 98حداکثر سرعت باد مرداد . رخ داده است06/05/97متر بر ثانیه در تاریخ 20برابر با 97

.استبودهتغییرگذشته بدون



:تحلیل شرایط جوي شهریور ماه

رجه د21.8، شهریور سال گذشته درجه سانتیگراد21.3برابر با98میانگین دماي شهریور :دماي هوا

درجه 0.5درجه سانتیگراد می باشدکه نسبت به دماي شهریور سال گذشته21سانتیگراد و بلند مدت آن 

98میانگین حداکثر دماي شهریور .داشته استدرجه سانتیگراد افزایش0.3کاهش و نسبت به دوره آماري 

درجه سانتیگراد بوده 28.9ي درجه سانتیگراد و دوره آمار29.8درجه سانتیگراد، سال گذشته29.8برابر با  

میانگین حداقل . داشته استدرجه افزایش0.9که نسبت به سال گذشته بدون تغییر و نسبت به بلند مدت 

درجه سانتیگراد بوده 12.9و دوره آماري13.8درجه سانتیگراد سال گذشته  12.7برابر 98دماي شهریور 

حداکثر مطلق دماي . داشته استدرجه کاهش0.2و نسبت به بلند مدت1.1که نسبت به سال گذشته 

درجه 8.5برابر با 98، و حداقل مطلق سال 24/06/98درجه سانتیگراد در تاریخ  37، برابر با 98شهریور 

. ، رخ داده است20/06/98سانتیگراد در تاریخ

یلیمتر و شهریور دوره آماري م6.5برابر با 97برابر با  صفر، شهریور 98مجموع بارندگی شهریور :بارندگی 

نسبت به سال گذشته افزایش و نسبت به دوره آماري 98میلیمتر بوده که بارندگی شهریور 6.9برابر با

.داشته استکاهش

درصد و 51برابر با 97، شهریور درصد47برابر با 98میانگین رطوبت نسبی شهریور :رطوبت نسبی هوا

5درصد و نسبت به دوره آماري 4درصد بوده که نسبت  به سال گذشته 52شهریور دوره آماري برابر با

برابر 97، شهریور درصد71برابر با 98میانگین حداکثر رطوبت نسبی شهریور . داشته استدرصد کاهش

90برابر با 98حداکثر مطلق رطوبت نسبی شهریور . درصد بوده است72درصد و شهریور دوره آماري 72با

، میانگین درصد23برابر با98میانگین حداقل رطوبت نسبی شهریور .رخ داده است13/6/98درصد در تاریخ

حداقل . درصد بوده است32درصد و شهریور دوره آماري برابر با 30برابر با97حداقل رطوبت نسبی شهریور 

.، رخ داده است01/06/98درصد در 13برابر با 98مطلق رطوبت نسبی شهریور 



میلیمتر روزانه در ماه ، 10.9میلیمتر با میانگین 338.8برابر با 98مجموع تبخیر شهریور :رمجموع تبخی

1398مجموع تبخیر شهریور .میلیمتر تبخیر روزانه می باشد10.1با میانگین 333برابر با 97شهریور 

.  داشته استنسبت به سال گذشته افزایش

ساعت در 11.6ساعت با میانگین  360برابر با 98هریور مجموع ساعت آفتابی ش:مجموع ساعت آفتابی

مجموع ساعت آفتابی .ساعت در روز می باشد 12.5ساعت با میانگین 387.6برابر با 97روز ، شهریور 

.نسبت به سال گذشته کاهش  داشته است98شهریور 

، شهریور 19/06/98در تاریخ متر بر ثانیه14برابر با 98حداکثر سرعت باد شهریور :حداکثر سرعت باد

نسبت به 98رخ داده است حداکثر سرعت باد شهریور 09/06/97متر بر ثانیه در تاریخ  20برابر با 97سال 

.استسال گذشته کاهش یافته

تحلیل مراحل فنولوژي محصول گندم رقم پیشگام  و انگور رقم سرخ فخري شاهرودي

در و قرار داشت رسیدنمرحله در ) آبی(پیشگام گندم رقمبا ورود به اولین ماه تابستان:گندم

و جهت جلوگیري از خشک شدن بیش از حد بذر و ریزش هنگام درو، دهیرسکامال 19/04/1398تاریخ

گرم و عملکرد در 37وزن هزار دانه و متریسانت83ارتفاع بوته متوسط. عملیات برداشت صورت گرفت

.تتن در هکتار بوده اس10هکتار 

پس از اتمام مرحله گلدهی  انگورکه در اواسط خرداد ماه بود گیاه  وارد مرحله رشد خوشه و قرار : انگور

گرم در 28گرفت  در تمام طول تابستان مرحله رشد غوره  قرار داشت بطوریکه وزن  متوسط یک خوشه از 

افزایش تعداد برگ در طول همچنین به رشد ساقه و . گرم در انتهاي فصل رسید230ابتداي فصل به 

عدد در آخر فصل 42برگ در ابتداي فصل به 36تابستان ادامه داشت بطوریکه متوسط تعداد  برگها از 

سانتیمتري در 172سانتیمتري در ابتداي فصل به 115همچنین متوسط  طول ساقه  از . افزایش یافت

بیشتر به خوشه ها و رسیدن بهتر محصول هرچند در انتهاي فصل براي رساندن نور . انتهاي فصل رسید



همچنین در این فصل با توجه . عملیات هرس سبز انجام شد و قسمتی از طول ساقه هاي جوان کاسته شد

، دور آبیاري هم افزایش یافت که به تبع آن رشد علفهاي هرز هم بودن دما و افزایش نیاز آبی گیاهبه باال 

در انتهاي فصل تابستان محصول وارد . ی در باغات صورت گرفتافزایش داشت که طی دو مرحله علف کش

.مرحله رسیدن شد و پیش بینی می شود تا نیمه مهرماه کامال رسیده و قابل برداشت باشد

بسطاممرکز تحقیقات هواشناسی کشاورزي 



اکباتانمرکز تحقیقات هواشناسی کشاورزي

گندم واریته سرداري

:ماهتیرجوي شرایطتحلیل

درجه سانتیگراد و بلند 26.7، سال گذشته درجه سانتیگراد25برابر با 98ماي تیر میانگین د:دماي هوا

و نسبت به سانتیگراد1.7درجه سانتیگراد می باشدکه نسبت به دماي تیر در سال گذشته 25.1مدت آن 

ا  برابر ب98میانگین حداکثر دماي تیر . دهددرجه سانتیگراد کاهش نشان می0.1دوره آماري بلند مدت 

درجه سانتیگراد 34درجه سانتیگراد و دوره آماري بلند مدت 2/36رجه سانتیگراد، سال گذشتهد5/35

افزایش داشته درجه سانتیگراد5/1کاهش و نسبت به بلند مدت نیز 7/0بوده که نسبت به سال گذشته 

و دوره آماري بلندمدت  9/14درجه سانتیگراد، سال گذشته  5/14برابر98میانگین حداقل دماي تیر . است

و نسبت به بلند مدتدرجه سانتیگراد کاهش 4/0درجه سانتیگراد بوده که نسبت به سال گذشته 6/13

درجه سانتیگراد در تاریخ  5/38، برابر 98حداکثر مطلق دماي تیر . درجه سانتیگراد افزایش داشته است9/0

.، رخ داده است23/04/98سانتیگراد در تاریخدرجه8/10برابر با 98، و حداقل مطلق سال 28/04/98

متر و بارندگی تیر دوره میلی00متر ، سال گذشته برابر با میلی00برابر با 98مجموع بارندگی تیر :بارندگی

نسبت به سال گذشته بدون تغییر و نسبت به 98متر بوده که بارندگی تیر میلی2/3آماري بلندمدت برابر با 

. داشته استمیلی مترکاهش 2/3بلند مدت دوره آماري 

درصد ، میانگین رطوبت نسبی سال گذشته 25برابر با 98میانگین رطوبت نسبی تیر :رطوبت نسبی هوا

درصد بوده که نسبت  به سال گذشته 33درصد و میانگین رطوبت نسبی تیر دوره آماري برابر با 21برابر با 

میانگین حداکثر رطوبت نسبی . استدرصد کاهش داشته8اري نرمال درصد افزایش و نسبت به دوره آم4

درصد و میانگین حداکثر 36، میانگین حداکثر رطوبت نسبی سال گذشته برابر با درصد38برابر با 98تیر 

حداکثر مطلق رطوبت نسبی تیر . درصد بوده است56رطوبت نسبی تیر در دوره آماري بلند مدت برابر با 

10برابر با 98میانگین حداقل رطوبت نسبی تیر .رخ داده است12/4/98درصد در تاریخ 60ا برابر ب98



درصد و میانگین حداقل رطوبت تیر دوره 10درصد ، میانگین حداقل رطوبت نسبی سال گذشته برابر با 

، رخ 13/04/98درصد در 6برابر با 98حداقل مطلق رطوبت نسبی تیر . درصد بوده است19آماري برابر با 

.  داده است

متر روزانه در ماه ، سال میلی9/10میلیمتر با میانگین 338برابر با 98مجموع تبخیر تیر : مجموع تبخیر

میلیمتر 3/10با میانگین 318میلیمتر تبخیر روزانه و تیر دوره آماري 9/11با میانگین 370گذشته برابر با 

نسبت به سال گذشته کاهش ونسبت به دوره آماري 1398ر تیر مجموع تبخی.تبخیر روزانه می باشد

. افزایش داشته است

، ساعت در روز2/12ساعت با میانگین 380برابر با 98مجموع ساعت آفتابی تیر : مجموع ساعت آفتابی

ین ساعت با میانگ0/356ساعت در روز و تیر دوره آماري  1/12ساعت با میانگین 376سال گذشته برابر با 

نسبت به سال گذشته و نسبت به  دوره آماري 98مجموع ساعت آفتابی تیر .ساعت در روز می باشد5/11

. داشته استافزایش

، تیر سال 12/04/98متر بر ثانیه در تاریخ 14برابر با 98حداکثر سرعت باد تیر :حداکثر سرعت باد

حداکثر سرعت باد . متر بر ثانیه رخ داده است16رابر با متر بر ثانیه و تیر دوره آماري ب16گذشته برابر با 

.  نسبت به سال گذشته و نسبت به دوره آماري بلندمدت افزایش داشته است98تیر 

:تحلیل شرایط جوي مرداد ماه

درجه سانتیگراد و 9/27درجه سانتیگراد ، سال گذشته 7/25برابر با 98میانگین دماي مرداد :دماي هوا

درجه سانتیگراد 2/2درجه سانتیگراد می باشدکه نسبت به دماي مرداد سال گذشته 5/25دت آن بلند م

98میانگین حداکثر دماي مرداد . رجه سانتیگراد افزایش داشته استد0/ 2کاهش و نسبت به دوره آماري

جه سانتیگراد بوده در7/34درجه سانتیگراد و دوره آماري2/37اد، سال گذشتهدرجه سانتیگر5/35برابر با  

میانگین حداقل . درجه افزایش داشته است8/0و نسبت به بلند مدت نیز 7/1که نسبت به سال گذشته



درجه سانتیگراد بوده که 9/13ودوره آماري 6/16سال گذشتهدرجه سانتیگراد ،8/15برابر 98دماي مرداد 

حداکثر مطلق دماي . داشته استافزایشدرجه7/2کاهش و نسبت به بلند مدت 8/0نسبت به سال گذشته 

درجه 8/11برابر با 98و حداقل مطلق سال 10/05/98درجه سانتیگراد در تاریخ  3/38،برابر با98مرداد 

.  ، رخ داده است31/05/98سانتیگراد در تاریخ 

میلیمتر و مرداد 0/0میلیمتر ، مرداد سال گذشته برابر با9/0برابر با 98مجموع بارندگی مرداد :بارندگی

نسبت به سال گذشته و نسبت به دوره آماري 98میلیمتر بوده که بارندگی مرداد 8/0دوره آماري برابر با 

. داشته استافزایش 

21، مرداد سال گذشته برابر با درصد24برابر با 98میانگین رطوبت نسبی مرداد : رطوبت نسبی هوا

درصد بوده که نسبت به سال گذشته افزایش و نسبت به دوره آماري 31با درصد و مرداد دوره آماري برابر

، مرداد  سال گذشته درصد42برابر با 98میانگین حداکثر رطوبت نسبی مرداد .درصد کاهش داشته است7

برابر با 98حداکثر مطلق رطوبت نسبی مرداد . درصد بوده است53درصد و مرداد دوره آماري 36برابر با 

، مرداد درصد10برابر با 98میانگین حداقل رطوبت نسبی مرداد . رخ داده است23/5/98درصد در تاریخ 74

حداقل مطلق رطوبت نسبی . ده استدرصد بو18درصد و مرداد دوره آماري برابر با 10سال گذشته برابر با 

.، رخ داده است27/05/98درصدکه در 7برابر با 98مرداد 

، مرداد سال روزمیلیمتر در 11میلیمتر با میانگین341برابر با 98موع تبخیر مرداد مج: مجموع تبخیر

5/10با میانگین 326میلیمتر تبخیر روزانه و مرداد دوره آماري 2/13با میانگین 410برابر باگذشته 

به دوره نسبت به سال گذشته کاهش و نسبت1398مجموع تبخیر مرداد .میلیمتر تبخیر روزانه می باشد 

. آماري افزایش داشته است

ساعت در روز 1/10ساعت با میانگین 313برابر با 98مجموع ساعت آفتابی مرداد :مجموع ساعت آفتابی

ساعت با 334ساعت در روز و مرداد دوره آماري 6/10نگینساعت با میا330، مرداد سال گذشته برابر با 



نسبت به سال گذشته و نسبت به  98جموع ساعت آفتابی مرداد م.ساعت در روز می باشد8/10میانگین 

. داشته استدوره آماري کاهش

، مرداد سال 22/05/98متر بر ثانیه در تاریخ 17برابر با 98حداکثر سرعت باد مرداد : حداکثر سرعت باد

حداکثر سرعت باد .بوده استمتر بر ثانیه 13متر بر ثانیه و مرداد دوره آماري برابر با 14گذشته برابر با 

. داشته استنسبت به سال گذشته و نسبت به دوره آماري بلندمدت افزایش 98مرداد 

:تحلیل شرایط جوي شهریور ماه

درجه 6/22، شهریور سال گذشته درجه سانتیگراد3/21برابر با 98میانگین دماي شهریور :دماي هوا

درجه 3/1یگراد می باشد که نسبت به دماي شهریور سال گذشته درجه سانت6/21سانتیگراد و بلند مدت آن 

برابر با  98میانگین حداکثر دماي شهریور .درجه سانتیگراد کاهش داشته است 3/0و نسبت به دوره آماري  

درجه سانتیگراد بوده که 3/31درجه سانتیگراد و دوره آماري 33سانتیگراد، سال گذشتهدرجه 8/31

میانگین حداقل . داشته استدرجه افزایش5/0کاهش و نسبت به بلند مدت 2/1ذشته نسبت به سال گ

درجه سانتیگراد بوده 6/9و دوره آماري3/11سال گذشته، درجه سانتیگراد7/10برابر 98دماي شهریور 

حداکثر مطلق. داشته استدرجه افزایش1/1کاهش و نسبت به بلند مدت  6/0که نسبت به سال گذشته 

2/7برابر با 98، و حداقل مطلق سال 3/06/98درجه سانتیگراد در تاریخ 4/34،برابر با 98دماي شهریور 

.، رخ داده است29/06/98درجه سانتیگراد در تاریخ 

برابر با صفر میلیمتر ، شهریور سال گذشته برابر با صفر میلیمتر و 98مجموع بارندگی شهریور : بارندگی

نسبت به سال گذشته بدون تغییرو 98میلیمتر بوده که بارندگی شهریور 4/2آماري برابر با شهریور دوره 

. ته استاي داشنسبت به دوره آماري کاهش قابل مالحظه

24درصد ، شهریور سال گذشته برابر با 24برابر با 98میانگین رطوبت نسبی شهریور : رطوبت نسبی هوا

درصد بوده که نسبت  به سال گذشته بدون تغییر و نسبت به دوره 32ر با درصد و شهریور دوره آماري براب



، شهریور درصد44برابر با 98میانگین حداکثر رطوبت نسبی شهریور . داشته استدرصد کاهش8آماري 

حداکثر مطلق رطوبت نسبی . درصد بوده است56درصد و شهریور دوره آماري 42سال گذشته برابر با 

98میانگین حداقل رطوبت نسبی شهریور . رخ داده است9/06/98درصد در تاریخ  55رابر با ب98شهریور 

درصد و شهریور دوره 12، میانگین حداقل رطوبت نسبی شهریور سال گذشته برابر با درصد10برابر با 

14/06/98درصد در6برابر با 98حداقل مطلق رطوبت نسبی شهریور . درصد بوده است18آماري برابر با 

.رخ داده است

میلیمتر در روز، شهریور 8/8میلیمتر با میانگین 275برابر با 98مجموع تبخیر شهریور :مجموع تبخیر

با 258میلیمتر تبخیر روزانه و شهریور دوره آماري 7/9میلیمتر با میانگین 300سال گذشته برابر با 

نسبت به سال گذشته  کاهش 1398جموع تبخیر شهریور م.باشدمیلیمتر تبخیر روزانه می3/8میانگین 

.داشته استونسبت به دوره آماریافزایش 

ساعت در 9/9ساعت با میانگین 307برابر با  98مجموع ساعت آفتابی شهریور : مجموع ساعت آفتابی

0/329آماري ساعت در روز و شهریور دوره 7/10ساعت با میانگین 332روز ، شهریور سال گذشته برابر با 

نسبت به سال گذشته 98مجموع ساعت آفتابی شهریور .ساعت در روز می باشد 6/10ساعت با میانگین 

.کاهش و نسبت به  دوره آماري افزایش داشته است

، شهریور 11/06/98متر بر ثانیه در تاریخ 19برابر با 98حداکثر سرعت باد شهریور :حداکثر سرعت باد

حداکثر سرعت باد .متر بر ثانیه بوده داده است 18متر بر ثانیه و دوره آماري برابر با 12با سال گذشته برابر

.  نسبت به سال گذشته و نسبت به دوره آماري افزایش داشته است98شهریور 

تحلیل مراحل فنولوژي محصول گندم واریته سرداري

ر پایان فصل زمستان مرحله پنجه زنی را در کاشته شد  و د30/08/1397محصول گندم واریته سرداري در 

فروردین گیاهچه هاي گندم وارد مرحله شروع  ساقه دهی شدند 24در تاریخ . اسفند تکمیل نمود25تاریخ 



همچنین . اردیبهشت مرحله خوشه دهی مشاهده گردید29اردیبهشت وارد مرحله شکم پر و 20و در تاریخ 

خرداد، و مرحله خمیري 12اد ماه و مرحله شیري شدن در تاریخ خرد2شروع مرحله گلدهی در تاریخ 

الزم به ذکر است رشد . خرداد در سطح مزرعه مشاهده و در تاریخ دوم تیر ماه به پایان رسید21شدن 

محصول بعلت بارش هاي مناسب و رطوبت مطلوب خاك و همچنین خنکی درجه حرارت هوا تا نیمه ماه 

و افزایش درجه ) عدم بارش موثر(مطلوبی برخودار بود اما بعلت کاهش بارندگی اردیبهشت از شرایط کامال

مرحله رسیدن 20/04/98حرارت هوا اندکی از شرایط مساعد رشد کاسته شد با این حال بوته ها در تاریخ 

داشت کیلوگرم در هکتار بر1030مرداد ماه محصول با عملکرد 1فیزیولوژیکی به پایان رسانده و در تاریخ 

مهمترین عامل تاثیر گذار بر عملکرد در فصل تابستان قطع بارش ها از نیمه دوم ماه اردیبهشت بود . گردید

.که اثرات منفی خود را بر عملکرد محصول بر جاي گذاشت و موجب کاهش عملکرد گردید

اکباتانمرکز تحقیقات هواشناسی کشاورزي 





سیالخورمرکز تحقیقات هواشناسی کشاورزي

جو آبی رقم بهمنویشگامگندم آبی پ

:ماهتیرجوي شرایطتحلیل

درجه سانتیگراد و بلند 2/27، سال گذشته درجه سانتیگراد2/27برابر با 98میانگین دماي تیر :دماي هوا

درجه سانتیگراد می باشدکه نسبت به دماي تیر سال گذشته تغیري نداشته و نسبت به دوره 4/28مدت آن 

درجه سانتیگراد، 0/38برابر با98میانگین بیشینه دماي تیر. نتیگراد کاهش داشته استدرجه سا2/1آماري 

3/0درجه سانتیگراد بوده که نسبت به سال گذشته 7/37درجه سانتیگراد و دوره آماري 3/38سال گذشته  

درجه 16.1ر براب98میانگین کمینه دماي تیر. داشته استدرجه افزایش 3/1کاهش و نسبت به بلند مدت نیز 

درجه سانتیگراد بوده که نسبت به سال گذشته تغیري 9/15و دوره آماري1/16سانتیگراد سال گذشته 

درجه 0/41،برابر با 98حداکثر مطلق دماي تیر. درجه افزایش داشته است2/0نداشته و نسبت به بلند مدت 

درجه سانتیگراد در 0/12ابر با بر98و حداقل مطلق دماي تیر سال 28/04/98سانتیگراد در تاریخ  

.، رخ داده است1/4/98تاریخ

میلیمتر و بارندگی تیر 00برابر با 97میلیمتر ، بارندگی تیر00برابر با 98مجموع بارندگی تیر:بارندگی

نسبت به سال گذشته تغییري نداشته و نسبت به 98میلیمتر بوده که بارندگی تیر5/0دوره آماري برابر با 

. داشته استره آماري کاهشدو

درصد و تیر دوره 32برابر با 97درصد، تیر32برابر با 98میانگین رطوبت نسبی تیر:رطوبت نسبی هوا

درصد 8درصد بوده که نسبت  به سال گذشته تغیري نداشته و نسبت به دوره آماري 35آماري برابر با 

درصد و تیر 54برابر با 97، تیردرصد54برابر با 98میانگین حداکثر رطوبت نسبی تیر. داشته استکاهش

درصد در تاریخ 63برابر با 98حداکثر مطلق رطوبت نسبی تیر. درصد بوده است55دوره آماري 

درصد وتیر دوره 11برابر97درصد ،تیر10برابر با98میانگین حداقل رطوبت نسبی تیر. رخ داده است29/4/97

. رخ داده است13/4/98درصد در 6برابر با 98مطلق رطوبت نسبی تیرحداقل. بوده استدرصد 14آماري



میلیمتر روزانه در ماه ، تیر 10.7میلیمتر با میانگین 331.9برابر با 98مجموع تبخیر تیر:مجموع تبخیر

میلیمتر 6/10با میانگین 9/326میلیمتر تبخیر روزانه و تیر دوره آماري 11.0با میانگین 342.4برابر با 97

نسبت به سال گذشته کاهش و نسبت به دوره آماري 1398مجموع تبخیر تیر. تبخیر روزانه می باشد

. ته استافزایش داش

ساعت در روز ، 1/12ساعت با میانگین 375.1برابر با 98مجموع ساعت آفتابی تیر: مجموع ساعت آفتابی

ساعت با میانگین 7/345روز و تیر دوره آماري ساعت در 9/11ساعت با میانگین 5/367برابر با 97تیر

نسبت به سال گذشته ودوره آماري افزایش 98مجموع ساعت آفتابی تیر. ساعت در روز می باشد1/11

. استداشته 

برابر 97، تیر سال 13/4/98متر بر ثانیه در تاریخ 13برابر 98حداکثر سرعت باد تیر:حداکثر سرعت باد

رخ داده 24/04/94متر بر ثانیه در تاریخ 25و تیر دوره آماري برابر 17/4/96یه در تاریخ متر بر ثان10با 

. نسبت به سال گذشته افزایش و نسبت به دوره آماري کاهش داشته است 98حداکثر سرعت باد تیر. است

:تحلیل شرایط جوي مرداد ماه 

درجه سانتیگراد 4/28انتیگراد،مرداد سال گذشته درجه س9/27برابر با 98میانگین دماي مرداد: دماي هوا

درجه 5/1درجه سانتیگراد می باشدکه نسبت به دماي مرداد سال گذشته 8/26و میانگین بلند مدت آن 

برابر 98میانگین بیشینه دماي مرداد. درجه سانتیگرادافزایش داشته است1/1کاهش و نسبت به دوره آماري 

درجه سانتیگراد بوده که 7/37درجه سانتیگراد و دوره آماري 2/39سال گذشته درجه سانتیگراد،3/38با   

میانگین . درجه افزایش داشته است6/0درجه کاهش و نسبت به بلند مدت نیز 9/0نسبت به سال گذشته 

درجه سانتیگراد 9/15و دوره آماري  6/17درجه سانتیگراد سال گذشته4/17برابر 98کمینه دماي مرداد

. درجه افزایش داشته است5/1درجه کاهش و نسبت به بلند مدت 2/0وده که نسبت به سال گذشته ب

98وحداقل مطلق سال 16/5/98درجه سانتیگراد در تاریخ6/41برابر با 98حداکثر مطلق دماي مرداد 

.، رخ داده است9/5/98درجه سانتیگراد در تاریخ8/13برابر با 



برابر با صفر  میلیمتر و 97برابر با صفر میلیمتر ، بارندگی مرداد98گی مردادمجموع بارند:بارندگی

نسبت به سال گذشته تغییري 98میلیمتر بوده که بارندگی مرداد3/0بارندگی مرداد دوره آماري برابر با

. نداشته و نسبت به دوره آماري کاهش  داشته است

درصد ومرداد 32برابر با 97درصد ، مرداد33برابر با 98میانگین رطوبت نسبی مرداد:رطوبت نسبی هوا 

1درصد افزایش و نسبت به دوره آماري 1درصد بوده که نسبت به سال گذشته 34دوره آماري برابر با 

برابر با 97، مرداددرصد55برابر با 98میانگین حداکثر رطوبت نسبی مرداد. درصد کاهش  داشته است

درصد 69برابر با 98حداکثر مطلق رطوبت نسبی مرداد. درصد بوده است54اري درصد و مرداد دوره آم52

برابر 97درصد ، مرداد11برابر با98میانگین حداقل رطوبت نسبی مرداد. رخ داده است24/5/98در تاریخ 

7با برابر 98حداقل مطلق رطوبت نسبی مرداد.درصد بوده است14درصد و مرداد دوره آماري برابر با 12با

.رخ داده است29/5/98درصد در تاریخ 

میلیمتر روزانه در ماه ، 0/10میلیمتر با میانگین 1/309برابر با 98مجموع تبخیر مرداد:مجموع تبخیر

6/10با میانگین 9/326میلیمتر تبخیر روزانه و مرداد دوره آماري 2/13با میانگین 8/408برابر با 97مرداد

نسبت به سال گذشته کاهش  و نسبت به  دوره 98مجموع تبخیر مرداد. نه می باشدمیلیمتر تبخیر روزا

. آماري هم  کاهش داشته است 

ساعت در 9/10ساعت با میانگین 4/338برابر با 98مجموع ساعت آفتابی مرداد: مجموع ساعت آفتابی

ساعت با 7/345دوره آماري ساعت در روز و مرداد11.1ساعت با میانگین 1/345برابر با 97روز، مرداد

نسبت به سال گذشته و نسبت به 98مجموع ساعت آفتابی مرداد. ساعت در روز می باشد2/11میانگین 

. دوره آماري کاهش داشته است

برابر 97، مرداد 5/5/98متر بر ثانیه در تاریخ 10برابر با 98حداکثر سرعت باد مرداد:حداکثر سرعت باد

رخ داده 28/05/93متر بر ثانیه در تاریخ 15ومرداد دوره آماري برابر با 1/5/97نیه در تاریخ متر بر ثا9با 

.  نسبت به سال گذشته افزایش و نسبت به دوره آماري کاهش داشته است98حداکثر سرعت باد مرداد. است



:تحلیل شرایط جوي شهریور ماه 

درجه 5/24درجه سانتیگراد ،شهریور سال گذشته 7/23برابر با 98میانگین دماي شهریور :دماي هوا

درجه 8/0درجه سانتیگراد می باشد که نسبت به دماي شهریور سال گذشته4/23سانتیگراد و بلند مدت آن 

98میانگین بیشینه دماي شهریور. داشته استدرجه سانتیگراد افزایش4/0کاهش و نسبت به دوره آماري 

درجه سانتیگراد 5/34درجه سانتیگراد و دوره آماري 8/35راد، سال گذشته  درجه سانتیگ2/35برابر با  

. درجه افزایش داشته است7/0درجه کاهش و نسبت به بلند مدت 6/0بوده که نسبت به سال گذشته 

درجه 3/12و دوره آماري 1/13درجه سانتیگراد سال گذشته  3/12برابر 98میانگین کمینه دماي شهریور

. داشته استدرجه کاهش و نسبت به بلند مدت تغییري ن8/0د بوده که نسبت به سال گذشته سانتیگرا

، و حداقل مطلق سال 4/6/98درجه سانتیگراد در تاریخ4/37،برابر با 98حداکثر مطلق دماي شهریور

. ، رخ داده است31/6/97درجه سانتیگراد در تاریخ8.8برابر با 97

میلیمتر وشهریور دوره 8/0برابر با 97برابر با  صفر میلیمتر ، شهریور98یورمجموع بارندگی شهر: بارندگی

نسبت به سال گذشته و نسبت به دوره آماري کاهش98میلیمتر بوده که بارندگی شهریور9/1آماري برابر با 

. داشته است

درصد و 34بر با برا97درصد ، شهریور35برابر با 98میانگین رطوبت نسبی شهریور: رطوبت نسبی هوا

درصد بوده که نسبت  به سال گذشته افزایش ونسبت به دوره آماري تغییر 35شهریوردوره آماري برابر با

برابر 97، شهریوردرصد59برابر با 98میانگین حداکثر رطوبت نسبی شهریور. قابل مالحظه اي نداشته است 

74برابر با 98کثر مطلق رطوبت نسبی شهریورحدا. درصد بوده است57درصد و شهریور دوره آماري 58با 

، میانگین درصد11برابر با98میانگین حداقل رطوبت نسبی شهریور. رخ داده است24/6/98درصد در تاریخ 

حداقل . درصد بوده است14درصد وشهریور دوره آماري برابر با 11برابر با97حداقل رطوبت نسبی شهریور

. ، رخ داده است19/6/98و13درصد در تاریخ 8بر با برا98مطلق رطوبت نسبی شهریور



میلیمتر روزانه در ماه ، 0/8میلیمتر با میانگین 3/247برابر با 98مجموع تبخیر شهریور: مجموع تبخیر

7/8با میانگین 2/268میلیمتر تبخیر روزانه وشهریور دوره آماري 7/9با میانگین 302برابر با 97شهریور 

نسبت به سال گذشته و دوره آماري افزایش و 98مجموع تبخیر شهریور.ر روزانه می باشد میلیمتر تبخی

.داشته استنسبت به دوره آماري کاهش 

ساعت در 11ساعت با میانگین 7/339برابر با 98مجموع ساعت آفتابی شهریور: مجموع ساعت آفتابی

ساعت با 6/328ت در روز و شهریور دوره آماري ساع7/10ساعت با میانگین 1/331برابر با 97روز ، شهریور

نسبت به سال گذشته افزایش و 98مجموع ساعت آفتابی شهریور.ساعت در روز می باشد10.6میانگین 

.نسبت به  دوره آماري هم  افزایش داشته است

، شهریور 10/6/98متر بر ثانیه در تاریخ 12برابر با 98حداکثر سرعت باد شهریور: حداکثر سرعت باد

متر بر ثانیه در تاریخ 19و شهریور دوره آماري برابر با 28/6/97متر بر ثانیه در تاریخ   17برابر با 97سال

نسبت به سال گذشته و نسبت به دوره 98حداکثر سرعت باد شهریور. رخ داده است17/06/94شهریور

.آماري کاهش داشته است

و جو آبی رقم بهمنپیشگامرقمتحلیل محصول گندم آبی

کشت گندم آبی رقم پیشگام در دهه سوم خرداد ماه وارد مرحله رسیدن شده ودر اوایل تیر ماه بیش :گندم

.  محصول برداشت گردید5/4/98درصد مرحله رسیدن را گذرانده و  در تاریخ 75از 

80ازبیشماهتیراوایلدروشدهرسیدنمرحلهواردماهخرداددومدههدربهمنرقمآبیجوکشت:جو

.  گردیدبرداشتمحصول5/4/98تاریخدروگذراندهرارسیدنمرحلهدرصد

سیالخورمرکز تحقیقات هواشناسی کشاورزي




