
 سازمان ھواشناسی کشو
 اداره کل ھواشناسی استان اصفھان

 بولتن  ھفتگی مرکز تحقیقات ھواشناسی کشاورزی کبوترآباد

محصول چھارم

وزن تر محصول گرم درمتر مربع
وزن خشک محصول گرم در مترمربع

مقدار
13008

6
1.4
15.4

0 مجموع بارندگی  سال زراعی گذشتھ
5.6
20.7
40.6

مزرعھ شماره۴ مزرعھ شماره٣ مزرعھ شماره٢ مزرعھ شماره١ عمق مقدار پارامتر دما عمق
26.5 5 25.8 حداكثر مطلق دماي سطح زمین 13.4 5
25.7 10 1397/08/14 تاریخ وقوع 13.6 10
25.7 20 -2 حداقل دماي مطلق سطح زمین 14.5 20
22.1 30 1397/08/18 تاریخ وقوع 15.3 30
27.5 50 22.8 متوسط حداكثر دماي سطح زمین 17.8 50
26.6 100 0.1 متوسط حداقل دماي سطح زمین 20.3 100

تاریخ آبیاری
نوع آبیاری

محصول چھارم محصول سوم محصول دوم محصول اول
152.8 814.3 815.2 74.7
82.8 569.5 570.2 39.7
16.7 330.1 329.1 6.1
0.0 124.9 137.5 0.0

متوسط سرعت باد ھفتگي (متر برثانیھ)

            mnasr49@yahoo.com  :Email                               كارشناس مسئول  :                    مھرداد نصراصفھانی

باالتر از١۵ درجھ

تحلیل تاثیر شرایط آب وھوایی دررشد محصول و پیش بینی مرحلھ
 محصول شماره ١   

  محصول شماره٢

 محصول شماره٣

 محصول شماره ۴

متوسط حداقل دما (درجھ سلسیوس)

باالتر از ١٠ درجھ

ھفتگی

مجموع بارندگی  سال زراعي بلند مدت

مجموع بارندگی سال زراعی جاری 

3.6

سمت و سرعت باد حداكثر

مجموع تبخیر ھفتگی (میلی متر)

مجموع بارندگي ھفتگي (میلی متر)
1397/08/18

از بدو کاشت

باالتر از ۵ درجھ

حداکثر مطلق دمای ھوا (درجھ سلسیوس)

باالتر از صفر درجھ

متوسط حداکثر رطوبت نسبی ھوا (درصد)

متوسط حداکثر دما (درجھ سلسیوس)
تارخ وقوع

حداقل مطلق دمای ھوا (درجھ سلسیوس)

تاریخ کاشت

تاریخ وقوع

آفات مزرعھ

مرحلھ فنولوژیکی
40

20.2

یک تا دو برگی
درصد ورود بھ مرحلھ

آبی

سال زراعی

026

سال زراعی بلندمدت

اطالعات آب و خاک
رطوبت خاک(بھ روش حجمی )  میانگین دمای سطح و اعماق خاک(درجھ سلسیوس)

مجموع ساعت آفتابي (ساعت)

مجموع واحد ھای حرارتی (درجھ روز)

Barley      جو
واریتھ

نام محصول  
Armaghan  ارمغان

نوع کشت

متوسط حداقل رطوبت نسبی ھوا (درصد)

درجھ روز رشد مورد نیاز مرحلھ
طول متوسط زمان طی مرحلھ بھ روز

17.8

1.8
1397/08/16

073

1397-8-06

از تاریخ    ١٣٩٧/٠٨/١٣                        لغایت ١٣٩٧/٠٨/١٩ سال زراعي :        ١٣٩٨-١٣٩٧        ھفتھ : ھفتم
اطالعات فنولو  ژی   محصوالت کشت شده

محصول سوم محصول دوم محصول اول

پارامتر پارامتر

بیماری ھای مزرعھ

مقدار
اطالعات اقلیمی


