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 باسمه تعالي

 این بخشبهره وری  و بر بهبود و افزایش تولید محصوالت کشاورزی و به کارگیری مدل های پیش بینی هواشناسی کشاورزیاستفاده از داده ها و اطالعات 

خدمات هواشناسی کشاورزی به عنوان یکی از مولفه های مهم  ارائه ،به فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص اقتصاد مقاومتیعنایت با  می باشد.موثر  بسیار

استفاده کاربردی و  این دانش توجه ویژه بهمستلزم  ،در محصوالت کشاورزی و ایجاد ارزش افزوده برنامه ریزی جهت پایداری و امنیت غذایی کشور در راستای

 .استآن در کشاورزی نوین 

اخذ تصمیمات راهبردی بخش تعیین سیاست های کالن و موثر آن درو نقش  برنامه ریزی ها عبارت است از: هواشناسی کشاورزی گستره کاربرد دانش

 و آفات و بیماری های گیاهی ناشی از شرایط آب و هوایی مخاطرات جوی و اقلیمی آسیب پذیری در مقابل وکاهش ریسک تولید ،کشاورزی توسط مسئولین

بهینه سازی  مناسب برای زمینهایجاد ، کشاورزی افزایش کمی و کیفی تولیدات و آمادگی الزم برای واکنش سریع و به موقع در مقابل تغییرات مخرب جوی، 

اقدام به موقع و موثر در مراحل کاشت، داشت و برداشت محصوالت کشاورزی و نیز تعیین زمان مناسب ارزیابی و تعیین نوع کشت و تولیدات کشاورزی،

 و... افزایش بهره وری از منابع آب و خاک، ،متناسب با شرایط جوی و اقلیمی آبیاری، کود دهی و سمپاشی

 که حاصل تالش همکاران محترم ادارات و مراکز تحقیقات هواشناسی کشاورزی موجود در استان های کشور می باشد؛ هدف از تهیه و انتشار این مجموعه،

موقع از داده ها و اطالعات هواشناسی کشاورزی و ظرفیت های  اهمیت استفاده صحیح و بهتاکید بر  ،ارتقای دانش هواشناسی کشاورزیاطالع رسانی، ترویج و 

 .است و پاسخگویی به نیاز کاربران بخش کشاورزی جهت افزایش محصوالت کشاورزی سازمان هواشناسی کشور در موجود

ن های کشور، قدردانی و تشکر نمایم. امید است در خاتمه برخود الزم می دانم از همکاری صمیمانه کلیه کارشناسان و مدیران محترم ادارات کل هواشناسی استا

 کمک نمایند. با ارائه نظرات و پیشنهادات سازنده این مدیریت را در پر بار نمودن شماره های بعدی

 

 مسعود حقیقت            

 مدیر شبکه پایش هواشناسی کشور

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : 1تصوير شماره 

نقشه بخش هایی از جنوب و جنوب غرب کشور گرمترین نقشه باالتر پهنه بندی دمای متوسط در دوره بلند مدت را نشان می دهد که با توجه به 

ی درجه دارای بیشترین دماهای ثبت شده بوده اند. همچنین ایستگاهها 33درجه و رودان با دمای  34ر بود ه اند که ایستگاه راسک با دمای وت کشمقس

زکوه ، چالدران، زرینه، آبعلی و وو ایستگاههای فیر  درجه بوده اند. 30نیکشهر، کهنوج، آقاجاری ، آبادان، برازجان و ... نیز دارای دماهای باالی 

ی جغتای و که ایستگاههابا بررسی نقشه دوم مشخص می شود  درجه بوده است. 7... دارای کمترین مقدار دما می باشند که دمای فیروزکوه حدود 

 نسبت به بلندمدت خنکتر بوده اند و ایستگاه ساوه نسبت به بلندمدت گرمتر بوده است.ایمان آباد 

 



 

 

 

 

 

با توجه به نقشه پهنه بندی دمای بیشینه، نیمه جنوبی ، جنوب شرق و جنوب غربی کشور دارای بیشترین مقدار دما بوده  : 2شماره  تصوير

با . درجه خنک ترین ایستگاه بوده است  10درجه از همه جا گرمتر بوده است و فیروزکوه با دمای  41اند که ایستگاه راسک با دمای 

ایستگاههای جغتای، بزمان نسبت به بلندمدت خنکتر بوده اند و ایستگاه ساوه نسبت به بلندمدت گرمتر بوده  بررسی نقشه دوم مشخص می شود که

 است.

 

 

 



 

 

 

 

 

د . با درجه سلسیوس را در فصل بهار نشان می ده 20باالی  ینهبیشنقشه های باال پهنه بندی تعداد روزهای با دمای :  3تصوير شماره 

درجه سلسیوس بوده اند و فقط برخی ایستگاهها مثل کوهبنان، ده  20اکثر نواحی ایران دارای دمای باالی نگاهی به نقشه باال می بینیم که 

 درجه 35پهنه بندی ایستگاهها بر مبنای دمای نقشه دوم  درجه سلسیوس را تجربه نکرده اند. 20سلم، همدان نوژه ... دمای بیشینه باالی 

است که حاکی از آن است که نواحی جنوبی و جنوب غرب کشور دارای این دما بوده اند و قسمت های شمال  در فصل بهار سلسیوس

درجه سلسیوس مربوط به  35غرب و شمال و بخش هایی از غرب مرکزی این دما را تجربه نکرده اند. بیشترین تعداد روز با دمای بیشینه 

  روز است. 28و  30،29و رودان به ترتیب با مقادیر ایستگاههای راسک، نیکشهر 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

را در فصل بهار نشان می دهند . با نگاهی به نقشه باال می بینیم  کمینهبا دمای ی پهنه بندی تعداد روزهانقشه های باال  : 4شماره  تصوير

درجه دارای  26و   27ایستگاه های چابهار  جاسک به ترتیب با که نواحی جنوب، شرق مرکزی کشر دارای بیشترین دما بده اند که 

درجه سلسیوس دارای کمترین مقادیر دما بوده  3.5و  3.8بیشترین دماها بوده اند و ایستگاههای ایمان آباد و فیروزکوه  به ترتیب با مقادیر 

مدت بیشتر بوده است به جز مواردی مثل ایستگاههای جغتای،  اند. با بررسی نقشه دوم می بینیم که دمای اکثر مناطق ایران از مقدار بلند

 بزمان، زابلی،  ایمان اباد و...

 

 



 

 

 

 

درجه سلسیوس است.  10به تعداد روزهای با دمای مساوی و کمتر از پهنه بندی کشور با توجه نقشه فوق نمایانگر : 5شماره  تصوير

قسمت های جنوب شرق و جنوب  جنوب غرب  وروز باالترین تعداد روز  30 تعداد با الدران، ورزقان و هزارخانیچزرینه، ایستگاه های 

 تعداد صفر روز داشته اند. .مهران، دهلران، دزفول ، دوشان تپه و.. بم، بندرعباس، میناب، نیکشهر، ایستگاههای به عنوان مثال

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

را نشان می چند ساله با میانگین بلند مدت  بهارو فصل  1397 بهار فصلنابهنجاری میزان بارش طی فوق های نقشه  :6شماره  تصوير

 ده اند.ویا کم باران باین فصل بدون بارش  قسمت های مرکزی، شرق، جنوب شرق و جنوب در در نقشه اول اکثر مناطق ایران در. دهد

ایستگاههای کوهرنگ، ایوان ، الشتر .... با مقدار   بیشترین مقدار بارندگی مربوط به نواحی غرب و شمال غرب کشور است به عنوان مثال

مناطق مرکزی، غرب   قسمت هایی ازمیلیمتر دارای بیشترین مقدار باران در این فصل بوده اند. با بررسی نقشه دوم می بینیم که  300حدود 

 دارای بارش بیش از میانگین بلند مدت می باشند. کشور شمال غرب

  



 

 

 

 

 

نشان می دهند. که در  1397 بهارمیلیمتر را در فصل  5تعداد روزهای با بارش مساوی یا بیشتر از نقشه باال پهنه بندی :7تصوير شماره 

 بارش روز بیشترین فراوانی این مقدار  2روز و دهدز، کامیاران، هزارخانیان و کوهرنگ با تعداد  10شادگانبا تعداد این میان ایستگاههای 

 داشته اند. را

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 1397بهار درجه روزهای رشد بیشتر از صفر درجه در طی فصل : 8تصوير شماره 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1397بهار  درجه روزهای رشد بیشتر از پنج درجه در طی فصل: 9شماره  تصوير

 

 

 



 

 

 

 1397بهار  درجه روزهای رشد بیشتر از ده  درجه در طی فصل: 10اره شم تصوير

 

 

 1397بهار درجه روزهای رشد بیشتر از پانزده درجه در طی فصل : 11نقشه شماره 

 

 

 

 



 

 

 :1397بهار  و بارش در مراکز تحقیقات هواشناسي کشاورزي کشور درمینه دما کو  نمودار بیشینه 

 که نشان دهنده متوسط، بیشینه و کمینه دما بوده بطوری میفرمائید نمودار هایی که در صفحات بعدی مشاهده:  شرح نمودار

 رنگ آبی وخطوط (1396بهار سبز رنگ بیشینه دمای سال گذشته ) وخطوط (1397بهار ) جاری درسال بیشینه دمای قرمزرنگ خطوط

نمایش می دهد و درجه بندی آن بر اساس محور سمت چپ  1380-1396را در دوره آماری (بهار) زمانی بازه همین در بلندمدت متوسط

را نمایش داده و درجه بندی آن بر اساس محور سمت  (1396بهار )شته و سال گذ 1397بهار میزان بارش درمی باشد . نمودار میله ای 

 . راست می باشد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

اولتان مغان مرکز تحقیقات هواشناسي کشاورزي  

 گندم مروارید

 : فروردین ماه  جوي شرایط تحليل

درجه سانتيگراد  4.2انتيگراد و بلند مدت آن س 3.5درجه سانتيگراد ، سال گذشته  5.8برابر  97 فروردینميانگين دماي : دماي هوا 

داشته است.   افزایشدرجه سانتيگراد  6/1درجه و نسبت به دوره آماري   2.3 سال گذشته فروردینمي باشدکه نسبت به دماي 

درجه سانتيگراد  8.8 درجه سانتيگراد و دوره آماري  9.3درجه سانتيگراد، سال گذشته  9.4برابر با  97 فروردینميانگين بيشينه دماي 

 فروردینداشته است . ميانگين کمينه دماي  افزایش درجه  0.6و نسبت به بلند مدت نيز   درجه 0.1بوده که نسبت به سال گذشته

و  درجه  4.6به سال گذشته درجه سانتيگراد بوده که نسبت  -1.5و دوره آماري   -2.3درجه سانتيگراد سال گذشته   2.3 برابر 97

 08/10/97درجه سانتيگراد در تاریخ  20.6،برابر با  97 فروردینداشته است. حداکثر مطلق دماي  افزایشدرجه 8/3نسبت به بلند مدت 

 ، رخ داده است . 27/10/97تاریخ درجه سانتيگراد در  - 2.5برابر با  97و حداقل مطلق سال 

دوره  فروردینميليمتر و بارندگي  0.4برابر با  95 فروردینميليمتر ، بارندگي   17.7برابر با  97 فروردینمجموع بارندگي  بارندگي: 

نسبت به سال گذشته و نسبت به دوره آماري افزایش داشته است .  97 فروردینميليمتر بوده که بارندگي   15.9 آماري برابر با

 ،رخ داده است.  25/10/97ر در ميليمت6.5برابر با 97 فروردینحداکثر بارندگي 

دوره آماري  فروردیندرصد و  71برابر با  95 فروردیندرصد،  80برابر با  97 فروردینميانگين رطوبت نسبي  رطوبت نسبي هوا: 

داشته است . ميانگين حداکثر رطوبت در صدافزایش  3ونسبت به دوره آماري  درصد9درصد بوده که نسبت  به سال گذشته  77برابر با

درصد بوده است . حداکثر مطلق  88دوره آماري  فروردیندرصد و  88برابر با  95 فروردیندرصد  ،  94برابر با  97 فروردیننسبي 

 درصد 98برابر با  97 فروردینرطوبت نسبي 

درصدبوده است . حداقل مطلق   65برابر با 97 فروردینرخ داده است. ميانگين حداقل رطوبت نسبي 97 /10/ 27و11در تاریخ  

 رخ داده است .   08/10/97درصد در  25برابر با  97 فروردینرطوبت نسبي 

 با توجه به شروع فصل یخبندان اندازه گيري تبخير برابر ضوابط سازمان هواشناسي کشور صورت نمي گيرد.  مجموع تبخير: 



 

 

برابر با  95 فروردینساعت در روز ،   3ساعت با ميانگين 90.2برابر با  97 فروردینمجموع ساعت آفتابي  مجموع ساعت آفتابي:

ساعت در روز مي باشد . مجموع ساعت 4ساعت با ميانگين  129دوره آماري  فروردینساعت در روز و   5.3ساعت با ميانگين   157.8

 داشته است .  هشنيز کانسبت به سال گذشته و نسبت به  دوره آماري  97 فروردینآفتابي 

متر  16برابر با  95سال  فروردین،  20/10/97متر بر ثانيه در تاریخ  20برابر با  97 فروردینحداکثر سرعت باد  حداکثر سرعت باد:

رخ داده است. حداکثر سرعت  1388فروردین ماه سال متر بر ثانيه در  17دوره آماري برابر با  فروردینو  14/10/95بر ثانيه در تاریخ 

 نسبت به سال گذشته و نسبت به دوره آماري افزایش داشته است .  97 فروردینباد 

 تحليل شرایط جوي اردیبهشت  ماه :

درجه سانتيگراد و ميانگين   1.5سال گذشته   اردیبهشتدرجه سانتيگراد،  5.3 برابر با 97  اردیبهشتميانگين دماي  دماي هوا :

درجه  1.2درجه و نسبت به دوره آماري 3.8 سال گذشته  اردیبهشتدرجه سانتيگراد مي باشدکه نسبت به دماي  4.1آن  بلند مدت

درجه سانتيگراد 5.4درجه سانتيگراد، سال گذشته  9.2برابر با   97  اردیبهشتداشته است. ميانگين بيشينه دماي  افزایش سانتيگراد

است. ميانگين درجه  افزایش داشته  0.5و نسبت به بلند مدت  3.8درجه سانتيگراد بوده که نسبت به سال گذشته  8.7و دوره آماري 

درجه سانتيگراد بوده که نسبت به  -0.5و دوره آماري   -2.4درجه سانتيگراد سال گذشته   1.5برابر  97  اردیبهشتکمينه دماي 

درجه  20.3،برابر با  97  اردیبهشتداشته است. حداکثر مطلق دماي  افزایشدرجه  2درجه و نسبت به بلند مدت  3.9سال گذشته 

 ، رخ داده است . 11/11/97درجه سانتيگراد در تاریخ -4.3برابر با  97وحداقل مطلق سال  16/11/97سانتيگراد در تاریخ  

  اردیبهشتميليمتر و بارندگي   49.8برابر با  95  شتاردیبهميليمتر ، بارندگي  38برابر با  97  اردیبهشتمجموع بارندگي  بارندگي: 

و نسبت به دوره آماري افزایش  کاهش  نسبت به سال گذشته 97  اردیبهشتميليمتر بوده که بارندگي  17.8 دوره آماري برابر با

 ، رخ داده است.  29/11/97ميليمتردر 14برابر با 97  اردیبهشتداشته است. حداکثر بارندگي 

دوره   اردیبهشتدرصد و  82برابر با  95  اردیبهشتدرصد ،  81برابر با  97  اردیبهشتميانگين رطوبت نسبي :  نسبي هوارطوبت 

کاهش داشته است. ميانگين درصد  5کاهش  ونسبت به دوره آماري  ادرصددرصد بوده که نسبت به سال گذشته  76 آماري برابر با

درصد بوده  92دوره آماري   اردیبهشتدرصد و  95برابر با  95  اردیبهشتدرصد  ،  94ر با براب 97  اردیبهشتحداکثر رطوبت نسبي 



 

 

رخ داده است. 20/11/97و21و23و24و25و28و29درصد در تاریخ  100برابر با  97  اردیبهشتاست. حداکثر مطلق رطوبت نسبي 

دوره آماري برابر با   اردیبهشتدرصد و 97برابر با 95  اردیبهشتدرصد ،  69برابر با 97  اردیبهشتميانگين حداقل رطوبت نسبي 

 رخ داده است. 19/11/97درصد در  30برابر با  97  اردیبهشتدرصد بوده است .حداقل مطلق رطوبت نسبي  58

 با توجه به شروع فصل یخبندان اندازه گيري تبخير برابر ضوابط سازمان هواشناسي کشور صورت نمي گيرد. مجموع تبخير: 

 95  اردیبهشتساعت در روز،  2.1ساعت با ميانگين  63.2برابر با  97  اردیبهشتمجموع ساعت آفتابي  وع ساعت آفتابي:مجم

ساعت در روز مي باشد.  4.3ساعت با ميانگين  127.3دوره آماري   اردیبهشتساعت در روز و  4ساعت با ميانگين  119.7برابر با 

 نسبت به سال گذشته  و نسبت به دوره آماري کاهش داشته است.  97  اردیبهشتمجموع ساعت آفتابي 

برابر با  95سال   اردیبهشت،  4/11/97متر بر ثانيه در تاریخ  13برابر با  97  اردیبهشتحداکثر سرعت باد  حداکثر سرعت باد: 

رخ داده است.  1393اردیبهشت ماه سال در  متر بر ثانيه 16دوره آماري برابر با   اردیبهشتو  03/11/95متر بر ثانيه در تاریخ  14

 داشته است.   کاهش نسبت به سال گذشته و نسبت به دوره آماري  97  اردیبهشتحداکثر سرعت باد 

 تحليل شرایط جوي خرداد ماه :

 7.4درجه سانتيگراد و بلند مدت آن  8.8سال گذشته  خرداددرجه سانتيگراد ،   8.5 برابر با 97 خردادميانگين دماي  دماي هوا :

 کاهشدرجه سانتيگراد  1.1و نسبت به دوره آماري  درجه  0.3خرداد سال گذشته درجه سانتيگراد مي باشد که نسبت به دماي 

 درجه سانتيگراد و دوره آماري 14.5درجه سانتيگراد، سال گذشته  12.6برابر با   97 خردادداشته است .ميانگين بيشينه دماي 

داشته است. ميانگين کمينه  افزایشدرجه  2/0و نسبت به بلند مدت نيز   1.9درجه سانتيگراد بوده که نسبت به سال گذشته 12.4

 1.5درجه سانتيگراد بوده که نسبت به سال گذشته  2.2و دوره آماري    3درجه سانتيگراد سال گذشته   4.5برابر  97 خرداددماي 

درجه سانتيگراد در تاریخ   22.8،برابر با  97 خردادداشته است . حداکثر مطلق دماي کاهش  هدرج2.3و نسبت به بلند مدت 

 ، رخ داده است .  12/12/97درجه سانتيگراد در تاریخ  0.3برابر با  97، و حداقل مطلق سال  29/12/97



 

 

ميليمتر   24.8دوره آماري برابر با خردادميليمتر و  5.9برابر با  95 خردادميليمتر ،  22برابر با  97 خردادمجموع بارندگي  بارندگي :

 خردادداشته است . حداکثر بارندگي  کاهش داشته و نسبت به دوره آماري  افزایش نسبت به سال گذشته 97 خردادبوده که بارندگي 

 ، رخ داده است .   26/12/97ميليمتر در 10.7برابر با 97

 71بادوره آماري برابر  خرداددرصد و  71برابر با  95 خرداددرصد ،  78برابر با  97 ادخردميانگين رطوبت نسبي رطوبت نسبي هوا: 

برابر با  97 خردادداشته است . ميانگين حداکثر رطوبت نسبي  اماري کاهش  ونسبت به دوره  درصد بوده که نسبت  به سال گذشته

برابر با  97 خرداددرصد بوده است . حداکثر مطلق رطوبت نسبي  93دوره آماري  خرداددرصد و  90برابر با  95 خرداددرصد  ،  94

درصد ، ميانگين حداقل رطوبت 62برابر با 97 خردادرخ داده است. ميانگين حداقل رطوبت نسبي  06/12/97درصد در تاریخ  99

برابر با  97 خردادرطوبت نسبي  درصد بوده است . حداقل مطلق 55دوره آماري برابر با  خرداددرصد و   53برابر با 95 خردادنسبي 

  ، رخ داده است. 13/12/97درصد در  34

 با توجه به شروع فصل یخبندان اندازه گيري تبخير برابر ضوابط سازمان هواشناسي کشور صورت نمي گيرد.: مجموع تبخير

 147برابر با  95 خردادساعت در روز ، 2.8ساعت با ميانگين  84.6برابر با  97 خردادمجموع ساعت آفتابي مجموع ساعت آفتابي: 

ساعت در روز مي باشد .مجموع ساعت آفتابي  4.5با ميانگين ساعت  134.8دوره آماري  خردادساعت در روز و  4.9ساعت با ميانگين 

 داشته است. کاهشنسبت به سال گذشته  و نسبت به  دوره آماري  97 خرداد

متر بر  24برابر با  95سال  خرداد،  14/12/97متر بر ثانيه در تاریخ  16برابر با  97 دخرداحداکثر سرعت باد  حداکثر سرعت باد: 

رخ داده است. حداکثر سرعت باد  88و 82متر بر ثانيه در خرداد سال  19دوره آماري برابر با  خردادو  08/12/95ثانيه در تاریخ   

 نسبت به سال گذشته و نسبت به دوره آماري کاهش داشته است. 97 خرداد

 تحليل مراحل فنولوژي محصول گندم مروارید : 

در طي این مدت به لحاظ اینکه بارش مناسبي که نياز و ماه شروع پنجه زني خود را آغاز نموده فروردینگياه مورد مطالعه در اوایل 

بنابراین هيچ گونه آبياري در طي این مدت صورت  سال زراعي  وجود داشته است  18و 17را تامين نماید در هفته هاي  آبي گياه

)حداقل  ماه اردیبهشتماه  و نيمه اول  فروردینروزهاي   بعضي از نگرفته است.به لحاظ کاهش دما و نامناسب بودن شراط جوي در



 

 

با مناسب ، ماه  اردیبهشت پایان دهه اول نمي شود.اما ازمشاهده  تغييرات محسوسي در رشد گياه دما کمتر از آستانه رشد گياه ( 

به پنجه زني کامل  20/11/97رمال خود ادامه داده و در تاریخبه رشد ن گياه جوي و افزایش نسبي دما در طول روزشرایط شدن 

رسيده است که علت آن روز زودتر به مرحله پنجه زني کامل  10این تاریخ بيانگر این است که نسبت به سال قبل  رسيده است.

 فروردینبيشترین مقدار سرعت باد در ميتواند مناسب بودن پارامترها و افزایش دما امسال نسبت به سال قبل در مدت مشابه  باشد 

وته ده است که به لحاظ ارتفاع کم بمتر بر ثانيه به ثبت رسي 16ماهخرداديه و در نمتر بر ثا 13ماه اردیبهشتدر و متر بر ثانيه 20ماه

 آسيبي به گياه وارد نشده است. ها

 ادامه داشته و درتاریخ  خردادو این مرحله تا پایان  دهفروردینیعني ساقه دهي گر فروردینگياه وارد مرحله بع 11/11/97از تاریخ 

سانتي متر رسيده  32 به خردادميانگين ارتفاع بوته ها در پایان  نمایند .  مرحله ساقه دهي را طي مي صددرصد  بوته ها  29/12/97

گرفت ودر هفته اول فرورفروردینن ماه سال مورد سم پاشي قرار   است.قابل ذکر است که به لحاظ وجود علف هرز در مزرعه ، مزرعه

 آبياري تکميلي مزرعه صورت خواهد گرفت.  1397

 

 

 

 

 

 

اولتان مغان  مرکز تحقیقات هواشناسی کشاورزی  



 

 

 

 

 



 

 

 هواشناسي کشاورزي قراخیلاداره تحقیقات 

 : فروردین ماه جوي شرایط تحليل

 13.8درجه سانتيگراد و بلند مدت آن  14درجه سانتيگراد ، سال گذشته  14.7برابر با  97ميانگين دماي فروردین : درجه حرارت

درجه سانتيگراد  0.9درجه سانتيگراد و نسبت به دوره آماري  0.7درجه سانتيگراد مي باشدکه نسبت به دماي فروردین سال گذشته 

درجه سانتيگراد و دوره  19.1درجه سانتيگراد، سال گذشته  20.1برابر با  97روردین افزایش داشته است. ميانگين حداکثر دماي ف

درجه افزایش داشته  1.3درجه سانتيگراد و نسبت به دوره آماري  1درجه سانتيگراد بوده که نسبت به سال گذشته  18.8آماري 

درجه سانتيگراد بوده که  9و دوره آماري   8.9شته درجه سانتيگراد، سال گذ 9.2برابر  97است. ميانگين حداقل دماي فروردین 

درجه سانتيگراد افزایش داشته است. حداکثر مطلق دماي  0.2درجه سانتيگراد و نسبت به بلند مدت  0.3نسبت به سال گذشته 

ه سانتيگراد در تاریخ درج 2.6برابر با  97و حداقل مطلق فروردین سال  1/1/97درجه سانتيگراد در تاریخ   34برابر با  97فروردین 

 رخ داده است.   28/1/97

ميليمتر و بارندگي فروردین دوره  58.1برابر با  96ميليمتر ، بارندگي فروردین  38.3برابر با  97مجموع بارندگي فروردین  بارندگي:

درصد کاهش  15دوره آماري  درصد و نسبت به 34نسبت به سال گذشته  97ميليمتر بوده که بارندگي فروردین  45.2آماري برابر با 

 رخ داده است. 26/1/97ميليمتر در  17.2برابر با  97داشته است. حداکثر بارندگي روزانه فروردین 

و ميانگين رطوبت  96درصد ، ميانگين رطوبت نسبي فروردین  78برابر با  97ميانگين رطوبت نسبي فروردین  رطوبت نسبي هوا: 

درصد کاهش داشته است. ميانگين  1درصد بوده که نسبت  به سال گذشته و دوره آماري  79نسبي فروردین دوره آماري برابر با 

درصد بوده است.  96و دوره آماري برابر با  96يانگين رطوبت نسبي فروردین درصد و م 95برابر با  97حداکثر رطوبت نسبي فروردین 

روز رخ داده است. ميانگين حداقل رطوبت نسبي فروردین  3درصد بوده که طي  100برابر با  97حداکثر مطلق رطوبت نسبي فروردین 

درصد  63رطوبت فروردین دوره آماري برابر با  و ميانگين حداقل 96درصد، ميانگين حداقل رطوبت نسبي فروردین  62برابر با  97

 رخ داده است.  2/1/97درصد در تاریخ   25برابر با  97بوده است. حداقل مطلق رطوبت نسبي فروردین 

 با  72.4برابر با  96ميليمتر تبخير روزانه، فروردین  2.3ميليمتر با ميانگين  72برابر با  97مجموع تبخير فروردین  مجموع تبخير:



 

 

ميليمتر تبخير روزانه مي باشد. بنابراین  2.6ميليمتر با ميانگين  79.1ميليمتر تبخير روزانه و فروردین دوره آماري  2.3ميانگين 

 نسبت به سال گذشته تغييري نداشته است و نسبت به دوره آماري کاهش داشته است. 1397مجموع تبخير فروردین 

ساعت در روز و مجموع ساعت آفتابي  2.3ساعت با ميانگين  72برابر با  97فروردین مجموع ساعت آفتابي  مجموع ساعت آفتابي:

ساعت در روز  4.9ساعت با ميانگين  153.4ساعت در روز و فروردین دوره آماري  4.8ساعت با ميانگين  148.5برابر با  96فروردین 

 ه  دوره آماري کاهش  داشته است.نسبت به سال گذشته و نسبت ب 97مي باشد. مجموع ساعت آفتابي فروردین 

متر بر  14برابر با  96، فروردین سال  1/1/97متر بر ثانيه در تاریخ  25برابر با  97حداکثر سرعت باد: حداکثر سرعت باد فروردین  

نابراین حداکثر سرعت رخ داده است. ب 97متر بر ثانيه در فروردین ماه  25و فروردین دوره آماري برابر با  18/1/96ثانيه در تاریخ   

 نسبت به سال گذشته افزایش داشته است.  97باد فروردین 

 : تحليل شرایط جوي اردیبهشت ماه

درجه سانتيگراد و بلند  20درجه سانتيگراد ، اردیبهشت سال گذشته  19.8برابر با  97ميانگين دماي اردیبهشت  درجه حرارت هوا:

 1.1درجه کاهش و نسبت به دوره آماري  0.2درجه سانتيگراد مي باشد که نسبت به دماي اردیبهشت سال گذشته  18.7مدت آن 

درجه سانتيگراد، اردیبهشت سال گذشته   25.3برابر با   97دماي اردیبهشت  درجه سانتيگراد افزایش داشته است. ميانگين حداکثر

درجه سانتيگراد بوده که نسبت به اردیبهشت سال گذشته تغييري نداشته  23.3درجه سانتيگراد و متوسط دوره آماري آن  25.3

درجه  14.3برابر  97ماي اردیبهشت درجه سانتيگراد افزایش داشته است. ميانگين حداقل د 2است و نسبت به بلند مدت آن 

درجه سانتيگراد بوده که نسبت به اردیبهشت سال  14.2و ميانگين دوره آماري آن   14.7سانتيگراد ، اردیبهشت سال گذشته  

ت درجه سانتيگراد افزایش داشته است. حداکثر مطلق دماي اردیبهش 0.1درجه سانتيگراد کاهش و نسبت به بلند مدت آن  0.4گذشته 

درجه سانتيگراد در روز  8.4برابر با  97و حداقل مطلق دماي اردیبهشت سال  16/2/97درجه سانتيگراد در تاریخ   33.6، برابر با  97

 رخ داده است.  12/2/97

 دوره آماري ميليمتر و بارندگي اردیبهشت  37.5برابر با  97ميليمتر ، اردیبهشت  6.7برابر با  97مجموع بارندگي اردیبهشت  :بارندگي



 

 

درصد و نسبت به متوسط  دوره آماري  82نسبت به اردیبهشت سال گذشته  97ميليمتر بوده که بارندگي اردیبهشت  32.6برابر با 

 رخ داده است. 2/2/97ميليمتر در 4برابر با  97درصد کاهش داشته است. حداکثر بارندگي اردیبهشت  79

 78درصد و ميانگين رطوبت نسبي در سال قبل و دوره آماري برابر با  72،  97دیبهشت ميانگين رطوبت نسبي ار:  رطوبت نسبي هوا 

درصد کاهش داشته است. ميانگين حداکثر رطوبت نسبي اردیبهشت  6درصد بوده که نسبت به اردیبهشت سال گذشته و دوره آماري 

درصد بوده است. حداکثر مطلق رطوبت نسبي  95با درصد و دوره آماري برابر  94درصد ، اردیبهشت سال گذشته  92برابر با  97

برابر با  97رخ داده است. ميانگين حداقل رطوبت نسبي اردیبهشت  8/2/1397و  2درصد که در دو روز  98برابر با  97اردیبهشت 

ره آماري برابر درصد و ميانگين حداقل رطوبت نسبي اردیبهشت دو 61درصد و ميانگين حداقل رطوبت نسبي سال قبل برابر با  52

 رخ داده است.  29/2/97درصد در روز  34برابر با  97درصد بوده است. حداقل مطلق رطوبت نسبي اردیبهشت  62با 

برابر  96ميليمتر تبخير روزانه در ماه ، اردیبهشت  4ميليمتر با ميانگين  125.1برابر با  97مجموع تبخير اردیبهشت  مجموع تبخير:

ميليمتر تبخير روزانه مي باشد.  3.3با ميانگين  103.8ميليمتر تبخير روزانه و اردیبهشت دوره آماري  3.5 با ميانگين 107.7با 

 نسبت به اردیبهشت سال گذشته و ميانگين دوره آماري آن افزایش داشته است.  1397بنابراین مجموع تبخير اردیبهشت 

برابر  96ساعت در روز ، اردیبهشت  6.4ساعت با ميانگين  197.2برابر با  97مجموع ساعت آفتابي اردیبهشت  مجموع ساعت آفتابي:

ساعت در روز مي باشد. بنابراین  5.6ساعت با ميانگين  173.6ساعت در روز و اردیبهشت دوره آماري  5ساعت با ميانگين  156.3با 

 گذشته  و دوره آماري افزایش داشته است. نسبت به سال  97مجموع ساعت آفتابي اردیبهشت 

 9برابر با  96روز رخ داده است ، اردیبهشت سال  5متر بر ثانيه در  7برابر با  97حداکثر سرعت باد اردیبهشت حداکثر سرعت باد:  

 ت.رخ داده اس 87متر بر ثانيه در سال  21و اردیبهشت دوره آماري برابر با  96 /3/2متر بر ثانيه در تاریخ 

 : تحليل شرایط جوي خرداد ماه

درجه سانتيگراد و متوسط بلند  23.9درجه سانتيگراد ، خرداد سال گذشته  23.7برابر با  97ميانگين دماي خرداد  درجه حرارت هوا:

ن درجه سانتيگراد کاهش و نسبت به ميانگي 0.2درجه سانتيگراد مي باشد که نسبت به دماي خرداد سال گذشته  23.4مدت آن 

درجه سانتيگراد، خرداد سال  28.3برابر با  97درجه سانتيگراد افزایش داشته است. ميانگين حداکثر دماي خرداد  0.3دوره آماري 



 

 

درجه  0.7درجه سانتيگراد بوده که نسبت به خرداد سال گذشته  27.9درجه سانتيگراد و ميانگين دوره آماري آن  29گذشته 

درجه سانتيگراد افزایش داشته است. ميانگين حداقل دماي  0.4سبت به ميانگين بلند مدت آن سانتيگراد کاهش داشته است و ن

درجه سانتيگراد بوده که نسبت به خرداد  18.8درجه سانتيگراد، خرداد سال گذشته و متوسط دوره آماري  19.1برابر  97خرداد 

درجه سانتيگراد  34.2، برابر با 97حداکثر مطلق دماي خرداد درجه سانتيگراد افزایش داشته است.  0.3سال گذشته و دوره آماري 

 ، رخ داده است.  8/3/97درجه سانتيگراد در تاریخ  15.4برابر با  97، و حداقل مطلق خرداد  05/3/97در تاریخ  

  23.9ميليمتر و خرداد دوره آماري برابر با   2.6برابر با  96ميليمتر ، خرداد  11.4برابر با   97مجموع بارندگي خرداد بارندگي : 

درصد کاهش  52برابرافزایش و نسبت به متوسط دوره آماري  4نسبت به سال گذشته بيش از  97ميليمتر بوده که بارندگي خرداد 

 ، رخ داده است.   22/3/97ميليمتر در  4.3برابر با  97د نشان ميدهد. حداکثر بارندگي خردا

 76درصد و خرداد دوره آماري برابر با  75برابر با  96درصد ، خرداد  76برابر با  97ميانگين رطوبت نسبي خرداد رطوبت نسبي هوا: 

تغييري نداشته است. ميانگين درصد افزایش داشته است و نسبت به متوسط دوره آماري  1درصد بوده که نسبت به سال گذشته 

درصد بوده است. حداکثر  93برابر و ميانگين دوره آماري برابر با  96درصد، خرداد سال  91برابر با  97حداکثر رطوبت نسبي خرداد 

رابر ب 97رخ داده است. ميانگين حداقل رطوبت نسبي خرداد  12/3/1397درصد در تاریخ  97برابر با  97مطلق رطوبت نسبي خرداد  

درصد بوده است. حداقل  59درصد و خرداد دوره آماري برابر با  58برابر با  97درصد، ميانگين حداقل رطوبت نسبي خرداد  60با 

 .رخ داده است 1/3/97درصد در  39برابر با  97مطلق رطوبت نسبي خرداد 

برابر با  96ميليمتر تبخير روزانه در ماه ، خرداد  5/4ميليمتر با ميانگين  140.3برابر با  97مجموع تبخير خرداد  مجموع تبخير:

ميليمتر تبخير روزانه  5.1ميليمتر با ميانگين  157.3ميليمتر تبخير روزانه  و خرداد دوره آماري  8/5ميليمتر  با ميانگين  178.7

 اشته است. نسبت به سال گذشته و ميانگين دوره آماري کاهش د 1397مي باشد. بنابراین مجموع تبخير خرداد 

ساعت  198.8برابر با  96ساعت در روز، خرداد  5.6با ميانگين  174.9برابر  97مجموع ساعت آفتابي خرداد مجموع ساعت آفتابي:  

ساعت در روز مي باشد. مجموع ساعت آفتابي خرداد  7.4ساعت با ميانگين  229.1ساعت در روز و خرداد دوره آماري  6.4با ميانگين 

 رداد سال گذشته و نسبت به ميانگين دوره آماري آن کاهش نشان ميدهد. نسبت به خ 97



 

 

متر بر ثانيه  10برابر با  96، خرداد سال  11/3/97متر بر ثانيه در تاریخ  15برابر با  97حداکثر سرعت باد خرداد حداکثر سرعت باد: 

نسبت به  97رخ داده است. حداکثر سرعت باد خرداد  8/3/94 متر بر ثانيه در تاریخ 15و خرداد دوره آماري برابر با  25/3/97در روز 

 خرداد سال گذشته افزایش  و نسبت به دوره آماري تغييري نداشته است.  

 :در قراخيل 1397تحليل کلي محصوالت پرتقال و کلزا طي بهار 

کاشت  96مهر  18مورد مطالعه قرار گرفته است .محصول اول کلزا واریته ظفر بوده  که در تاریخ  دو محصول در قراخيل 97طي بهار 

اردیبهشت مرحله غالف 11فروردین تا  14مرحله رویشي گل دهي و از  97فروردین ماه  13آن انجام گرفته است.این گياه طي اول تا 

وده است .در آخرین اندازه گيري انجام شده طي فروردین ماه متوسط دهي را گذرانده و وضعيت رویشي آن طي این مدت در حد بد ب

خرداد هم مرحله  9اردیبهشت تا  13سانتيمتر در روز برآورد شده است .و از  1.3سانتيمتر و ميانگين رشد روزانه  161ارتفاع بوته ها 

ر هکتار برآورد شده است که نسبت به سال کيلوگرم د 1300رسيدن کامل را شاهد بوده ایم .ميزان عملکرد محصول طي سالجاري 

درصد کاهش نشان ميدهد. که عمده دليل آنرا ميتوان در وجود علفهاي هرز فراوان به علت عدم مبارزه الزم با 50گذشته نزدیک به 

م تامسون تعيين شده است. محصول دوم  پرتقال رق510000علفهاي هرز دانست.، در ضمن ميزان متوسط تراکم بوته ها در هکتار 

مرحله شگفتن جوانه  را گذرانده، فروردین  16دوره رویشي آن با پيدایش جوانه رویشي آغاز شده است .از اول تا   1396اسفند  5که از

اردیبهشت مرحله گل دادن  را شاهد بوده ایم، که  11فروردین تا  17که طي این مدت درختان وضعيت رویشي خوبي داشته اند. از 

خرداد  10اردیبهشت تا  12ن وضعيت رویشي درختان خوب بوده است . و بعد از آن تا حد متوسط ، تنزل یافته است.از فروردی 30تا 

خرداد تا آخر این ماه مرحله رشد ميوه را  11مرحله تشکيل ميوه را داشته ایم که طي این مدت وضعيت رویشي در حد متوسط و از 

، ي تعيين درصد ميوه هاي تشکيل شدهدر اندازه گير.  شي درختان در حد بد بوده استشاهد بوده ایم که طي این مدت وضعيت روی

درصدکاهش داشته است. که نشان از  1درصد برآورد شده است.که نسبت به سال گذشته که  4ميزان درصد ميوه هاي تشکيل شده 

خرداد انجام گرفته، متوسط وزن ميوه ها  30و  20ریزش شدید ميوه هاي تشکيل شده مي باشد. در اندزه گيري وزن ميوه ها که در 

گرم در روز تعيين شده است . که نسبت به زمان مشابه سال گذشته چندان تغييري  0.6گرم و متوسط رشد روزانه  9و  3.2بترتيب 

بوده اند. در مجموع شته و ميوه ها آلوده به کنه نقره اي درصد سرشاخه ها 40درصد درختان و  80نشان نميدهد.و در ماه خرداد 

  ميتوان وضعيت رویشي درختان و ميوه ها طي فروردین خوب در اردیبهشت متوسط و در خرداد ماه در حد بد ارزیابي کرد.

قراخیل   مرکز تحقیقات هواشناسی کشاورزی  



 

 

 

 

 



 

 

 اداره تحقیقات هواشناسي کشاورزي اردبیل

 : فروردين ماه جوي شرايط تحلیل

درجه سانتيگراد  8.1درجه سانتيگراد و بلند مدت آن  8.0درجه سانتيگراد ، سال گذشته   8.2 برابر با 97ميانگين دماي فروردین 

افزایش داشته است .ميانگين حداکثر دماي فروردین  0.1و نسبت به بلند مدت  0.2مي باشدکه نسبت به دماي فروردین سال گذشته

درجه سانتيگراد بوده که نسبت به سال 14. 8يگراد و دوره آماري درجه سانت 13.3درجه سانتيگراد، سال گذشته   14.2برابر با   97

درجه   2.1برابر  97درجه کاهش داشته است  . ميانگين حداقل دماي فروردین  0.6افزایش و نسبت به بلند مدت   0.9گذشته 

درجه  و نسبت به بلند مدت  0.4درجه سانتيگراد بوده که نسبت به سال گذشته  1.3و دوره آماري    1.7سانتيگراد سال گذشته  

، و حداقل   24/01/96درجه سانتيگراد در تاریخ   23.8،برابر با  97درجه افزایش داشته است  . حداکثر مطلق دماي فروردین  0.8

 درجه سانتيگراد رخ داده است  -4.4برابر با  97مطلق سال 

ميليمتر و بارندگي فروردین    59.6برابر با  96، بارندگي فروردین ميليمتر   30.3برابر با  97مجموع بارندگي فروردین  بارندگي: 

ميليمتر  4.7ميليمتر و نسبت به دوره آماري  29.3نسبت به سال گذشته 97ميليمتر بوده که بارندگي فروردین  35دوره آماري برابر با 

 ، رخ داده است .  21/01/97ميليمتر در  7.1برابر با 97کاهش نشان مي دهد. حداکثر بارندگي فروردین 

درصد و  72برابر با  96درصد ، ميانگين رطوبت نسبي فروردین  69برابر با  97ميانگين رطوبت نسبي فروردین  رطوبت نسبي هوا:

درصد کاهش ونسبت به دوره آماري  3درصد بوده که نسبت  به سال گذشته   67ميانگين رطوبت نسبي فروردین دوره آماري برابر با 

درصد  ، ميانگين حداکثر رطوبت نسبي فروردین   90برابر با  97بت نسبي فروردین درصدافزایش داشته است . ميانگين حداکثر رطو 2

درصد بوده است . حداکثر مطلق رطوبت نسبي  89درصد و ميانگين حداکثر رطوبت نسبي فروردین دوره آماري  91برابر با  96

 47برابر با  97ن حداقل رطوبت نسبي فروردین روز ماه رخ داده است.ميانگي 17درصد بوده است که طي  100برابر با  97فروردین 

درصد  44درصد و ميانگين حداقل رطوبت فروردین دوره آماري برابر با  54برابر با  96درصد ، ميانگين حداقل رطوبت نسبي فروردین 

 ، رخ داده است .  17/01/97درصد در  17برابر با  97بوده است . حداقل مطلق رطوبت نسبي فروردین 

برابر با   96ميليمتر ، فروردین  46.7به دليل برقراري تشت تبخير در اواخر ماه برابر با  97مجموع تبخير فروردین  تبخير: مجموع 

 و دوره آماري برابر با  صفر ميليمتر مي باشدکه نسبت به سال گذشته و دوره آماري افزایش داشته است. 2.7

برابر  96ساعت در روز ، فروردین  6.5ساعت با ميانگين  202.7برابر با  97مجموع ساعت آفتابي فروردین  مجموع ساعت آفتابي:

ساعت در روز مي باشد .مجموع  6.3ساعت با ميانگين  193. 8ساعت در روز و فروردین دوره آماري  5.1ساعت با ميانگين  157.9با 

 وره آماري افزایش داشته است . د نسبت به سال گذشته و  97ساعت آفتابي فروردین 

 متر  20برابر با  96، فروردین سال  25/01/96متر بر ثانيه در تاریخ  28برابر با  97حداکثر سرعت باد فروردین  حداکثر سرعت باد:



 

 

ال گذشته ونسبت نسبت به س 97متر بر ثانيه  رخ داده است حداکثر سرعت باد فروردین  26بر ثانيه  و فروردین دوره آماري برابر با 

 به دوره آماري افزایش داشته است. 

 : تحليل شرایط جوي اردیبهشت ماه

درجه سانتيگراد و بلند مدت  12.2درجه سانتيگراد ، سال گذشته  14.4برابر با  97ميانگين دماي اردیبهشت  درجه حرارت هوا:

درجه سانتيگراد افزایش و نسبت به دوره آماري  2.2درجه سانتيگراد مي باشدکه نسبت به دماي اردیبهشت سال گذشته 15.5آن  

 20.9درجه سانتيگراد، سال گذشته   21.4برابر با   97کثر دماي اردیبهشت درجه سانتيگراد کاهش  داشته است .ميانگين حدا 1.1

درجه افزایش   2.5و نسبت به بلند مدت  0.5درجه سانتيگراد بوده که نسبت به سال گذشته   18.9درجه سانتيگراد و دوره آماري  

درجه سانتيگراد  5.5و دوره آماري    9.1ل گذشته  درجه سانتيگراد سا 7.4برابر   97داشته است  . ميانگين حداقل دماي اردیبهشت 

درجه افزایش داشته است . حداکثر مطلق دماي 1.9درجه سانتيگراد کاهش و نسبت به بلند مدت  1.7بوده که نسبت به سال گذشته 

درجه سانتيگراد در  -2.6برابر با  97اردیبهشت ماه  و حداقل مطلق سال  29درجه سانتيگراد در روز   30.4،برابر با  97اردیبهشت 

 ، رخ داده است.  07/02/97تاریخ

ميليمتر و اردیبهشت دوره آماري   29.7برابر با  96ميليمتر ، اردیبهشت  32.9برابر با  97مجموع بارندگي اردیبهشت  بارندگي: 

 15.3ونسبت به دوره آماري  ميليمتر افزایش 3.2نسبت به  سال گذشته 97ميليمتر بوده که بارندگي اردیبهشت  48.2برابر با 

 ، رخ داده است .   16/02/97ميليمتر در   14.2برابر با 97ميليمترکاهش داشته است . حداکثر بارندگي اردیبهشت 

درصد و اردیبهشت دوره  66برابر با  96درصد ، اردیبهشت  63برابر با  97ميانگين رطوبت نسبي اردیبهشت  :رطوبت نسبي هوا 

درصدکاهش داشته است . ميانگين  5درصد ونسبت به دوره آماري  3ميليمتر بوده که نسبت  به سال گذشته  68آماري برابر با 

درصد بوده  90درصد و اردیبهشت دوره آماري  88برابر با  96درصد  ، اردیبهشت   88برابر با  97حداکثر رطوبت نسبي اردیبهشت 

روز اردیبهشت ماه رخ داده است .ميانگين  17درصد بوده که طي  100ر با براب 97است . حداکثر مطلق رطوبت نسبي اردیبهشت 

درصد  46درصد و اردیبهشت دوره آماري برابر با  45برابر با  96درصد ، اردیبهشت  37برابر با  97حداقل رطوبت نسبي اردیبهشت 

 ، رخ داده است . 18/02/96درصد در  13برابر با  97بوده است . حداقل مطلق رطوبت نسبي اردیبهشت 

 173.2برابر با   96ميليمتر روزانه ، اردیبهشت  7.1ميليمتر با ميانگين  220.9برابر با  97مجموع تبخير اردیبهشت  مجموع تبخير:

 ميليمتر تبخير روزانه مي باشد .مجموع تبخير 4.4با ميانگين  135.1ميليمتر تبخير روزانه و اردیبهشت دوره آماري  5.6با ميانگين 

 ميليمترافزایش داشته است.   85.8ميليمتر و نسبت به دوره آماري  47.7نسبت به سال گذشته  1397اردیبهشت 

 96ساعت در روز ، اردیبهشت   7.5ساعت با ميانگين  232.6برابر با  97مجموع ساعت آفتابي اردیبهشت  مجموع ساعت آفتابي:

ساعت در روز مي باشد  7.4ساعت با ميانگين  229. 8و اردیبهشت دوره آماري  ساعت در روز 6.4ساعت با ميانگين  198.4برابر با 

 نسبت به سال گذشته  و دوره آماري افزایش  داشته است .  97.مجموع ساعت آفتابي اردیبهشت 



 

 

برابر با  96سال ، اردیبهشت  04/02/97متر بر ثانيه در تاریخ  22برابر با  97حداکثر سرعت باد اردیبهشت  حداکثر سرعت باد: 

نسبت به سال  97متر بر ثانيه رخ داده است .حداکثر سرعت باد اردیبهشت  23متر بر ثانيه و اردیبهشت دوره آماري برابر با  18

  گذشته افزایش و نسبت به دوره آماري کاهش داشته است  .

 : تحليل شرایط جوي خرداد ماه

درجه سانتيگراد و بلند مدت  17.0درجه سانتيگراد ، خرداد سال گذشته  17.3با  برابر 97ميانگين دماي خرداد  درجه حرارت هوا:

درجه سانتيگراد  1.6و نسبت به دوره آماري   درجه 0.3درجه سانتيگراد مي باشدکه نسبت به دماي خرداد سال گذشته15.7آن

درجه سانتيگراد و دوره   24.6اد، سال گذشته  درجه سانتيگر 24.5برابر با   97افزایش داشته است .ميانگين حداکثر دماي خرداد 

درجه افزایش داشته است   1.6درجه کاهش و نسبت به بلند مدت  0.1درجه سانتيگراد بوده که نسبت به سال گذشته 22.9آماري 

د بوده که نسبت درجه سانتيگرا 8.6و دوره آماري     9.5درجه سانتيگراد سال گذشته   10برابر  97. ميانگين حداقل دماي خرداد 

درجه  34.8،برابر با  96درجه افزیش داشته است . حداکثر مطلق دماي خرداد  1.4درجه و نسبت به بلند مدت   0.5به سال گذشته 

 ، رخ داده است .  13/03/97درجه سانتيگراد در تاریخ 4.4برابر با  97، و حداقل مطلق سال   17/03/96سانتيگراد در تاریخ  

 26.5ميليمتر و خرداد دوره آماري برابر با  14.2برابر با  96ميليمتر ، خرداد  2.4برابر با  97مجموع بارندگي خرداد  :بارندگي

ميليمترکاهش داشته   23.1ميليمتر و نسبت به دوره آماري   11.8نسبت به سال گذشته  97ميليمتر بوده که بارندگي خرداد 

 ، رخ داده است .   12/03/97ميليمتر در   1.5با  برابر  97است . حداکثر بارندگي خرداد 

درصد و خرداد دوره آماري برابر  64برابر با  96درصد ، خرداد  68برابر با  97ميانگين رطوبت نسبي خرداد رطوبت نسبي هوا: 

ميانگين حداکثر درصدکاهش داشته است .  1درصد افزایش  ونسبت به دوره آماري  4درصد بوده که نسبت  به سال گذشته  69با

درصد بوده است . حداکثر مطلق  91درصد و خرداد دوره آماري  90برابر با  96درصد  ، خرداد  93برابر با  97رطوبت نسبي خرداد 

برابر  97روز خرداد ماه رخ داده است .ميانگين حداقل رطوبت نسبي خرداد  14درصد طي  100برابر با  97رطوبت نسبي خرداد 

درصد بوده است . حداقل  47درصد و خرداد دوره آماري برابر با   38برابر با 96انگين حداقل رطوبت نسبي خرداد درصد ، مي 43با

  ، رخ داده است 17/03/97درصد در  7برابر با  97مطلق رطوبت نسبي خرداد 

با  212.2برابر با   96ه ، خرداد ميليمتر روزان  9.5ميليمتر با ميانگين  295.4برابر با  97مجموع تبخير خرداد  :مجموع تبخير

ميليمتر تبخير روزانه مي باشد .مجموع تبخير  6.1با ميانگين  188.4ميليمتر تبخير روزانه و خرداد دوره آماري  6.4ميانگين 

 نسبت به سال گذشته ونسبت به دوره آماري افزایش داشته است .  1397خرداد 

برابر با  96ساعت در روز ، خرداد  10.7ساعت با ميانگين  331.7برابر با  97خرداد مجموع ساعت آفتابي مجموع ساعت آفتابي:  

ساعت در روز مي باشد .مجموع  9.7ساعت با ميانگين 301. 8ساعت در روز و خرداد دوره آماري   8.8ساعت با ميانگين273.8

 اشته است.نسبت به سال گذشته  و نسبت به  دوره آماري افزایش د 97ساعت آفتابي خرداد 



 

 

متر بر  15برابر با  96، خرداد سال  25/03/97متر بر ثانيه در تاریخ  16برابر با  97حداکثر سرعت باد خرداد  حداکثر سرعت باد: 

نسبت به سال گذشته  افزایش و  96متر بر ثانيه رخ داده است حداکثر سرعت باد خرداد  24ثانيه و خرداد دوره آماري نيز برابر با 

 دوره آماري کاهش داشته است .  نسبت به

 تحليل مراحل فنولوژي محصول گندم رقم حيدري :

وارد مرحله ساقه دهي گردیده که به علت کاهش نسبي دما و  2017مارس  21برابر با   01/01/97محصول گندم حيدري  از تاریخ 

در این مدت  به صد در صد رسيده است .2018مي  17برابر با  27/02/97ساعات آفتابي این دوره کمي طوالني تر شده و تا تاریخ  

ضعيت به توجه با ست .بعد از این مرحله  گردیده آبياري مطالعه مورد مزرعه 2018 مي 5 برابر 15/02/97 تاریخ در دما و رطوبت و ا

در این تاریخ به صد در صد  ادامه داشته و 2018ژوئن  4برابر با   14/03/97گياه وارد مرحله شکم پر شده ،که این مرحله تا تاریخ 

مرحله شکم پر رسيده است.گياه مورد مطالعه وارد مرحله بعد یعني خوشه دهي شده و به علت وجود شرایط مناسب به سرعت این 

درصددد مرحله خوشدده دهي رسدديده اسددت .در تاریخ  70به  2018ژوئن  7برابر با  17/03/97مرحله را طي کرده ، بطوریکه تا تاریخ 

گياه مرحله گلدهي را کامل نموده و به صددرصد این مرحله رسيده و وارد مرحله خميري شدن  2018ژوئن  14برابر با  24/03/97

 درصد خود رسيده است .50این مرحله به ميزان  2018ژوئن  21( برابر با31/03/97گردیده است و تا پایان خرداد ماه )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اردبیل  مرکز تحقیقات هواشناسی کشاورزی  



 

 

 

 

 



 

 

 نیشابور مرکز تحقیقات هواشناسي کشاورزي

 : فروردين ماه جوي شرايط تحلیل

درجه سانتيگراد و بلند مدت 14درجه سانتيگراد ، سال گذشته  14.1برابر با 97ميانگين دماي فروردین ماه  : تحليل شرایط دمایي

درجه سانتيگراد  1.5افزایش و نسبت به دوره آماري 0.1درجه سانتيگراد مي باشدکه نسبت به دماي فروردین سال گذشته 12.6آن 

درجه سانتيگراد و دوره    20.6درجه سانتيگراد، سال گذشته 21.2برابر با   97  افزایش  داشته است .ميانگين حداکثر دماي فروردین

درجه افزایش داشته است  1.6درجه افزایش  و نسبت به بلند مدت 0.6درجه سانتيگراد بوده که نسبت به سال گذشته   19.1آماري 

درجه سانتيگراد بوده که   5.8و دوره آماري     7.8هدرجه سانتيگراد سال گذشت  6.7برابر   97. ميانگين حداقل دماي فروردین  

،برابر با  97درجه  افزایش  داشته است. حداکثر مطلق دماي فروردین  0.9درجه و نسبت به بلند مدت  1.1نسبت به سال گذشته 

 ، رخ داده است.  28/1/97 درجه سانتيگراد در تاریخ 0.4برابر با  96، و حداقل مطلق سال 10/1/97درجه سانتيگراد در تاریخ  33.3

ميليمتر و بارندگي فروردین   82.5برابر 96ميليمتر ، بارندگي فروردین ماه28.8برابر  97مجموع بارندگي فروردین ماه   بارندگي: 

افزایش  و نسبت به دوره آماري  53.7نسبت به سال گذشته  97ميليمتر بوده که بارندگي فروردین ماه   44.0ماه  دوره آماري برابر با 

 ت. ميليمتر کاهش داشته اس15.2

درصد و 61برابر با   96درصد ، ميانگين رطوبت نسبي فروردین51برابر با  97ميانگين رطوبت نسبي فروردین  رطوبت نسبي هوا:

درصد بوده که نسبت  به سال گذشته کاهش  ونسبت به دوره آماري   60ميانگين رطوبت نسبي فروردین ماه دوره آماري برابر با 

 96درصد  ، ميانگين حداکثر رطوبت نسبي فروردین 72برابر با  97اکثر رطوبت نسبي فروردین ماه کاهش داشته است . ميانگين حد

درصد بوده است . حداکثر مطلق رطوبت نسبي  88درصد و ميانگين حداکثر رطوبت نسبي فروردین ماه دوره آماري  86برابر با 

درصد  30برابر با  97.ميانگين حداقل رطوبت نسبي فروردین ماه رخ داده است 28/1/97درصد در تاریخ 97برابر با  97فروردین ماه 

 33درصد و ميانگين حداقل رطوبت فروردین ماه دوره آماري برابر با   35برابر  با 96، ميانگين حداقل رطوبت نسبي فروردین ماه 

 ، رخ داده است. 2023/01/97درصد در  8برابر با  97درصد بوده است . حداقل مطلق رطوبت نسبي فروردین ماه 

 ميليمتر بوده است.  113.7مقدار تبخير فروردین ماه برابر  مجموع تبخير: 

 96ساعت در روز ، فروردین ماه 6.3ساعت با ميانگين 194.8برابر با  97مجموع ساعت آفتابي فروردین ماه  مجموع ساعت آفتابي:

 ساعت در روز مي باشد . 6.8ساعت با ميانگين  212.0اه دوره آماري ساعت در روز و فروردین م6.2ساعت با ميانگين 196.5برابر با 

 نسبت به سال گذشته  و نسبت به  دوره آماري کاهش داشته است .   96مجموع ساعت آفتابي فروردین ماه 

 18برابر با 96ال ، فروردین ماه س 4/1/97متر بر ثانيه در تاریخ 22برابر با  97حداکثر سرعت باد فروردین ما حداکثر سرعت باد:

 نسبت به سال گذشته افزایش داشته است.  96حداکثر سرعت باد فروردین ماه   9/01/96متر بر ثانيه در تاریخ  

 



 

 

 : اردیبهشت  جوي شرایط تحليل

مدت درجه سانتيگراد و بلند  19.3درجه سانتيگراد ، سال گذشته 19.2برابر 1397ميانگين دماي اردیبهشت: تحليل شرایط دمایي

درجه سانتيگراد  افزایش   1.2و نسبت به دوره آماري  0.1درجه سانتيگراد مي باشدکه نسبت به دماي اردیبهشت سال گذشته 18آن 

درجه سانتيگراد که نسبت به    27.9درجه سانتيگراد، سال گذشته25.1برابر با  1397داشته است. ميانگين حداکثر دماي اردیبهشت

  7.8درجه سانتيگراد سال گذشته  10.1برابر 1397هش داشته است. ميانگين حداقل دماي اردیبهشتدرجه کا  2.8سال گذشته 

 32.9،برابر با 1397درجه افزایش  داشته است. حداکثر مطلق دماي اردیبهشت   2.3درجه سانتيگراد بوده که نسبت به سال گذشته

 ، رخ داده است . 13/2/97درجه  سانتيگراد در تاریخ 3.6برابر با 1397، و حداقل مطلق سال 1397/2/19درجه سانتيگراد در تاریخ

ميليمتر و بارندگي  16.7برابر با 1396ميليمتر ، بارندگي اردیبهشت  56.3برابر با    1397مجموع بارندگي اردیبهشت  بارندگي: 

نسبت به سال گذشته و دوره آماري افزایش داشته  1397ميليمتر بوده که بارندگي اردیبهش   8.8اردیبهشت دوره آماري برابر با

 است . 

 50ابر بابر 1396درصد ، ميانگين رطوبت نسبي اردیبهشت  50برابر با  1397ميانگين رطوبت نسبي اردیبهشت  رطوبت نسبي هوا:

درصد، ميانگين  74برابر با  1397درصد، که نسبت  به سال گذشته  تغييري  نداشته است . ميانگين حداکثر رطوبت نسبي اردیبهشت 

 97برابر با  1397درصد بوده است . حداکثر مطلق رطوبت نسبي اردیبهشت  69برابر با  1396حداکثر رطوبت نسبي اردیبهشت 

درصد وحداقل مطلق رطوبت  26برابر با  1397رخ داده است .ميانگين حداقل رطوبت نسبي اردیبهشت  26/2/97درصد در تاریخ 

 ، رخ داده است.  12/2/97درصد در  11برابر با  1397نسبي اردیبهشت 

به سال قبل ميليمتر و مقدار تبخير مشا 5.5ميليمتر با متوسط روزانه 170.9برابر   1397مقدار  تبخير اردیبهشت  مجموع تبخير: 

  ميليمتر تبخير بوده است. 7.4ميليمتر با متوسط روزانه    230.9برابر 

 1396ساعت در روز ، اردیبهشت  8ساعت با ميانگين 250.4برابر با 1397مجموع ساعت آفتابي اردیبهشت  مجموع ساعت آفتابي:

نسبت به سال گذشته کاهش  1396فتابي اردیبهشت ساعت در روز مي باشد .مجموع ساعت آ10.4ساعت با ميانگين  324.5برابر با 

 داشته است .  

 1396، در اردیبهشت سال 3/2/1397متر بر ثانيه در تاریخ   18برابر با 1397حداکثر سرعت باد اردیبهشت  حداکثر سرعت باد:

 گذشته افزایش داشته است .  نسبت به سال 1396حداکثر سرعت باد اردیبهشت   25/02/1396متر بر ثانيه در تاریخ   19برابر با

 : تحليل شرایط جوي خرداد ماه 

درجه سانتيگراد و بلند مدت    23.8درجه سانتيگراد ، خرداد سال گذشته 24.3برابر با  97ميانگين دماي خرداد  درجه حرارت هوا:

درجه سانتيگراد 2.2افزایش  و نسبت به دوره آماري 0.5درجه سانتيگراد مي باشدکه نسبت به دماي خرداد سال گذشته  22.1آن 

درجه سانتيگراد و دوره  33.2درجه سانتيگراد، سال گذشته   32.3برابر با   97 افزایش داشته است. ميانگين حداکثر دماي خرداد



 

 

درجه ا کاهش داشته است.  5/0کاهش  و نسبت به بلند مدت نيز  0.9درجه سانتيگراد بوده که نسبت به سال گذشته   32.8آماري 

درجه سانتيگراد بوده که  13.9و دوره آماري       14.4درجه سانتيگراد سال گذشته  15.5برابر  97ميانگين حداقل دماي خرداد 

،برابر با  97درجه افزایش  داشته است . حداکثر مطلق دماي خرداد  1.6افزایش و نسبت به بلند مدت  1.1نسبت به سال گذشته 

 ، رخ داده است . 1/3/97درجه سانتيگراد در تاریخ 9.6برابر با  97، و حداقل مطلق سال   16/3/97درجه سانتيگراد در تاریخ   38.1

ميليمتر  10.0ودر  خرداد دوره آماري برابر با   11.2بارندگي 96ميليمتر ، خرداد  5.2برابر با  97مجموع بارندگي خرداد  بارندگي :

 ، رخ داده است . 13/3/97ميليمتر در   2.6بوده  است . حداکثر بارندگي خرداد برابر با 

درصد و خرداد دوره آماري برابر با  32برابر با   96درصد ، خرداد 28برابر با  97نسبي خرداد  ميانگين رطوبترطوبت نسبي هوا:  

درصد   49برابر با  97درصد بوده که نسبت  به سال گذشته کاهش و دوره آماري برابر است. ميانگين حداکثر رطوبت نسبي خرداد  28

درصد  83برابر با  97رصد بوده است . حداکثر مطلق رطوبت نسبي خرداد د 58درصد و خرداد دوره آماري  62برابر با  96، خرداد 

درصد  ، ميانگين حداقل رطوبت نسبي خرداد  20برابر با  97رخ داده است .ميانگين حداقل رطوبت نسبي خرداد 13/3/97در تاریخ 

درصد  در 9برابر با  97رطوبت نسبي خرداد  درصد بوده است . حداقل مطلق  19درصد و خرداد دوره آماري برابر با  18برابر با  96

 ، رخ داده است.5/3/97

با متوسط   329.7ميليمتر در روز و در سال گذشته برابر  11با متوسط روزانه 341.1برابر  1397مقدار تبخير خرداد  :مجموع تبخير 

 ميليمتر بوده است. 10.7روزانه 

  326.6برابر با 96ساعت در روز ، خرداد   11ساعت با ميانگين 343.2برابر با  97مجموع ساعت آفتابي خرداد مجموع ساعت آفتابي: 

ساعت در روز مي باشد .مجموع ساعت  10.6ساعت با ميانگين  328.6.5ساعت در روز و خرداد دوره آماري 10.5ساعت با ميانگين 

 اشته است . نسبت به سال گذشته  افزایش و نسبت به  دوره آماري  افزایش د97آفتابي خرداد 

متر بر ثانيه  30برابر با  96، خرداد سال 6/3/97متر بر ثانيه در تاریخ 19برابر با  97حداکثر سرعت باد خرداد  حداکثر سرعت باد: 

 نسبت به سال گذشته کاهش داشته است .  97حداکثر سرعت باد خرداد    01/03/95در تاریخ  

  :تربت حيدریه تحليل مراحل فنولوژي محصول زعفران  واریته

حدود نودو پنج درصد مزرعه در اوایل  فروردین ماه در مرحله رشد برگها  بسر مي برد در اوایل دهه دوم فروردین تمام مزرعه وارد 

مرحله رشد برگها گردید  و این مرحله تا اوایل اردیبهشت ادامه داشت، با گرم شدن هوا برگها دچار زرد شدن گردیدند و این مرحله 

نيمه ماه ادامه داشت طور ي که در اوایل دهه سوم اردیبهشت تمام مزرعه زردگردید و  سپس  مزرعه وارد مرحله ریزش برگها شد تا 

 در اوایل خرداد تمام مزرعه دچار ریزش برگها شد و بعد از آن مزرعه به خو اب تابستاني رفت. 

   :تحليل مراحل فنولوژي محصول گندم  واریته سيروان



 

 

یل فروردین ماه حدود نيمي از مزرعه در مرحله ساقه دهي بود  این مرحله تا اواسط فروردین ادمه داشت تا روز هفدهم که تمام در اوا

مزرعه مرحله ساقه دهي را پشت سر گذاشت و وراد مرحله خوشه دهي گردید. مرحله خوشه دهي تا اخر فروردین ادمه داشت در این 

رشد داشت که مزرعه سم پاشي گردید از اوایل اردیبهشت مزرعه وارد مرحله گل دهي گردید تا  مدت مقدار ي علف هرز در مزرعه

یازدهم اردیبهشت ادامه داشت سپس وارد مرحله شيري شدن گردید.  از اوایل دهه سوم اردیبهشت مزرعه وارد مرحله خميري ) 

پشت سر گذاشت در این مرحله تمام مزرعه مخلوط کشي پنيري( شدن گردید و در روز چهارم خرداد تمام مزرعه این مرحله را 

 گردید . سپس مزرعه وارد مرحله رسيدن گردید و در بيست و دوم خرداد  مزرعه برداشت گردید.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ی نیشابورمرکز تحقیقات هواشناسی کشاورز  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 اداره تحقیقات هواشناسي کشاورزي گلمکان  

 : جوي فروردين  شرايط تحلیل

درجه سانتيگراد و بلند مدت  12.3درجه سانتيگراد ، سال گذشته  12.9برابر با  96ميانگين دماي فروردین  :تحليل شرایط دمایي

درجه سانتيگراد    1افزایش و نسبت به دوره آماري  0/ 6درجه سانتيگراد مي باشدکه نسبت به دماي فروردین سال گذشته  11.9آن 

درجه سانتيگراد و  17.9درجه سانتيگراد، سال گذشته   19.3برابر با   97ین افزایش  داشته است .ميانگين حداکثر دماي فرورد

درجه افزایش   0/ 9افزایش  و نسبت به بلند مدت نيز  1.4درجه سانتيگراد بوده که نسبت به سال گذشته   18.4دوره آماري 

درجه سانتيگراد   5.5و دوره آماري    6.6ه  درجه سانتيگراد سال گذشت  6.6برابر  97داشته است. ميانگين حداقل دماي فروردین 

 97درجه افزایش  داشته است. حداکثر مطلق دماي فروردین 1/1بوده که نسبت به سال گذشته بدون تغيير و نسبت به بلند مدت  

 28/01/97در تاریخ برابر با صفر درجه سانتيگراد  97، و حداقل مطلق سال    97 /10/01درجه سانتيگراد در تاریخ   32.4،برابر با 

 ، رخ داده است.  

ميليمتر و بارندگي فروردین دوره   90.2برابر  96ميليمتر ، بارندگي فروردین   26.6برابر  97مجموع بارندگي فروردین  بارندگي: 

دوره آماري نيز  ميليمتر کاهش  و نسبت به 57.8نسبت به سال گذشته  97ميليمتر بوده که بارندگي فروردین   39.0آماري برابر با 

 ميليمتر  کاهش داشته است.  12.3

درصد و  68برابر با  96درصد ، ميانگين رطوبت نسبي فروردین  56برابر با  97ميانگين رطوبت نسبي فروردین  رطوبت نسبي هوا:

ي  کاهش داشته است . درصد  بوده که نسبت  به سال گذشته و دوره آمار  57ميانگين رطوبت نسبي فروردین دوره آماري برابر با 

درصد و  88برابر با  96درصد  ، ميانگين حداکثر رطوبت نسبي فروردین   79برابر با  97ميانگين حداکثر رطوبت نسبي فروردین 

 99برابر با  97درصد بوده است . حداکثر مطلق رطوبت نسبي فروردین  77ميانگين حداکثر رطوبت نسبي فروردین دوره آماري 

درصد ، ميانگين حداقل رطوبت   37برابر با  97رخ داده است. ميانگين حداقل رطوبت نسبي فروردین  29/01/97خ درصد در تاری

درصد بوده است . حداقل مطلق  37درصد و ميانگين حداقل رطوبت فروردین دوره آماري برابر با   48برابر  با  96نسبي فروردین 

 ، رخ داده است.  23/01/97درصد در  8برابر با  97رطوبت نسبي فروردین 

برابر   96ميليمتر و مجموع تبخير فروردین  7.1ميليمتر با متوسط روزانه   221.3برابر   97مجموع تبخير فروردین  مجموع تبخير: 

 ميليمتر  مي باشد.  4ميليمتر با متوسط روزانه  128ميليمتر  و در دوره آماري  4.6ميليمتر با متوسط روزانه   141.6

برابر  96ساعت در روز ، فروردین  5.7ساعت با ميانگين  175.6برابر با  97مجموع ساعت آفتابي فروردین  وع ساعت آفتابي:مجم

ساعت در روز مي باشد .مجموع  7.0ساعت با ميانگين  210.2ساعت در روز و فروردین دوره آماري  6.1ساعت با ميانگين  188.5با 

 سال گذشته و دوره آماري کاهش  داشته است .   نسبت به 97ساعت آفتابي فروردین 



 

 

متر  14برابر با  96، فروردین سال  11/01/97متر بر ثانيه در تاریخ  20برابر با  97حداکثر سرعت باد فروردین  حداکثر سرعت باد:

 هنسبت به سال گذشته شش متر بر ثانيه افزایش داشت 97بر ثانيه بوده است   حداکثر سرعت باد فروردین 

 : اردیبهشت    جوي شرایط تحليل

درجه سانتيگراد و بلند  18.6درجه سانتيگراد ، سال گذشته  16.9برابر  1397ميانگين دماي  اردیبهشت   : تحليل شرایط دمایي

 0.3کاهش  و نسبت به دوره آماري نيز   1/ 7درجه سانتيگراد مي باشدکه نسبت به دماي اردیبهشت  سال گذشته 17.2مدت آن 

درجه سانتيگراد   23.9درجه سانتيگراد، سال گذشته   26.4برابر با   1397کاهش داشته  است. ميانگين حداکثر دماي  اردیبهشت  

 0.4درجه کاهش داشته است و نسبت به دوره آماري نيز   5/2درجه سانتيگراد که نسبت به سال گذشته   24.3و دوره آماري 

درجه    10.7سال گذشته   درجه سانتيگراد  9.9برابر  1397درجه کاهش داشته است.  ميانگين حداقل دماي  اردیبهشت  

 33.8،برابر با  1397درجه  کاهش  داشته است  . حداکثر مطلق دماي  اردیبهشت   8/0سانتيگراد بوده که نسبت به سال گذشته 

 07درجه سانتيگراد در تاریخ  5برابر با   1397، و حداقل مطلق  اردیبهشت  سال  19/02/1397درجه سانتيگراد در تاریخ  

 ، رخ داده است  02/1397/

ميليمتر و بارندگي    11.4برابر با  1396ميليمتر ، بارندگي  اردیبهشت    41.1برابر با   1397مجموع بارندگي  اردیبهشت   بارندگي: 

ميليمتر افزایش و  29.7نسبت به سال گذشته  1397ميليمتر بوده که بارندگي  اردیبهشت    35.0اردیبهشت  دوره آماري برابر با 

 ميليمتر افزایش  داشته است.  6.1دوره آماري  نيز 

برابر  1396درصد ، ميانگين رطوبت نسبي  اردیبهشت   48با برابر  1397ميانگين رطوبت نسبي  اردیبهشت   رطوبت نسبي هوا:

درصد  که نسبت  به سال گذشته و دوره آماري افزایش داشته است . ميانگين حداکثر رطوبت نسبي   45درصد و دوره آماري  44با 

درصد بوده است . حداکثر  67برابر با  1396درصد  ، ميانگين حداکثر رطوبت نسبي  اردیبهشت    72برابر با  1397اردیبهشت  

رخ داده است .ميانگين حداقل رطوبت نسبي   27/02/1397درصد در تاریخ  99برابر با  1397مطلق رطوبت نسبي  اردیبهشت  

درصد بوده است. حداقل مطلق   24برابر  با  1396درصد ، ميانگين حداقل رطوبت نسبي  اردیبهشت    30برابر با  1397اردیبهشت  

 ، رخ داده است.  12/02/1397درصد در  11برابر با  1397سبي  اردیبهشت  رطوبت ن

با معدل  282.1ميليمتر و در سال گذشته برابر  8.7با متوسط روزانه  269.1بربر  1397مجموع تبخير  اردیبهشت   مجموع تبخير: 

 تر مي باشد. ميليم 6.6با متوسط روزانه  204.4ميليمتر و در دوره اماري برابر   9.1روزانه 

ساعت در روز ،  اردیبهشت   7.9ساعت با ميانگين  246.6برابر با  1397مجموع ساعت آفتابي  اردیبهشت   مجموع ساعت آفتابي:

ساعت مي باشد .مجموع  8.1با متوسط روزانه  250.8ساعت در روز و در دوره آماري برابر  9.8ساعت با ميانگين  303.8برابر با  1396

 نسبت به سال گذشته کاهش داشته است .   1397ي  اردیبهشت  ساعت آفتاب



 

 

، در  اردیبهشت  سال  03/02/1397متر بر ثانيه در تاریخ  14برابر با  1397حداکثر سرعت باد  اردیبهشت  حداکثر سرعت باد:

 ته  تغيير نداشته است.نسبت به سال گذش 1397متر بر ثانيه بوده است   حداکثر سرعت باد  اردیبهشت   14برابر با  1396

 : تحليل شرایط جوي  خردادماه

درجه سانتيگراد و بلند  24.2درجه سانتيگراد ،  خرداد سال گذشته   22.7برابر با  1397ميانگين دماي  خرداد  درجه حرارت هوا:

 9/0درجه  کاهش  و نسبت به دوره آماري   1.5درجه سانتيگراد مي باشدکه نسبت به دماي  خردادسال گذشته  21.8مدت آن 

درجه  32.2درجه سانتيگراد، سال گذشته   30.4برابر با   97ر دماي  خرداد درجه سانتيگراد افزایش  داشته است. ميانگين حداکث

درجه افزایش  8/0کاهش  و نسبت به بلند مدت   1.8درجه سانتيگراد بوده که نسبت به سال گذشته   29.6سانتيگراد و دوره آماري 

درجه   14.0و دوره آماري     16.1گذشته   درجه سانتيگراد سال  15.1برابر  97داشته است . ميانگين حداقل دماي  خرداد 

درجه افزایش  داشته است . حداکثر مطلق دماي   1/1کاهش  و نسبت به بلند مدت   1سانتيگراد بوده که نسبت به سال گذشته 

تيگراد در تاریخ درجه سان  7.8برابر با  97، و حداقل مطلق سال    97 /16/03درجه سانتيگراد در تاریخ   37.4،برابر با  97خرداد 

 ، رخ داده است .  18/03/97

 14.8ميليمتر و خرداد دوره آماري برابر با  10.3برابر با   96ميليمتر ، خرداد  17.9برابر با   97مجموع بارندگي خرداد  بارندگي:

 ، رخ داده است .  16/03/97ميليمتر در   8.1برابر با  97ميليمتر بوده است. حداکثر بارندگي خرداد 

درصد و  خرداد دوره آماري برابر  37برابر با   96درصد ،  خرداد  36برابر با  97ميانگين رطوبت نسبي  خرداد رطوبت نسبي هوا:  

  97درصد بوده که نسبت  به سال گذشته و نسبت  دوره آماري  کاهش  داشته است. ميانگين حداکثر رطوبت نسبي  خرداد  37با 

 97درصد بوده است. حداکثر مطلق رطوبت نسبي  خرداد  54درصد و  خرداد دوره آماري  60برابر با  96اد درصد  ،  خرد 59برابر با 

درصد، ميانگين حداقل  21برابر با   97رخ داده است. ميانگين حداقل رطوبت نسبي  خرداد    97 /13/03درصد در تاریخ  99برابر با 

درصد بوده است . حداقل مطلق رطوبت نسبي  خرداد   20رداد دوره آماري برابر با درصد و  خ  21برابر با  96رطوبت نسبي  خرداد 

 ، رخ داده است. 5/03/97درصد  در  10برابر با   97

با متوسط  413.7ميليمتر و در سال گذشته رابر  12.3با متوسط روزانه  382.0برابر  97مجموع تبخير  خرداد    مجموع تبخير: 

 ميليمتر مي باشد.  9.6با متوسط روزانه  296.4ميليمتر و در دوره اماري برابر  13.3روزانه 

برابر    96ساعت در روز ،  خرداد   10.1با ميانگين ساعت  311.6برابر با   97مجموع ساعات آفتابي  خرداد مجموع ساعات آفتابي: 

ساعت در روز مي باشد  10.8ساعت با ميانگين  333.6ساعت در روز ،  و  خرداد دوره آماري   11.3ساعت با ميانگين  349.9با 

 نسبت به سال گذشته  و نسبت به دوره آماري کاهش داشته است.  97.مجموع ساعت آفتابي  خرداد 



 

 

متر بر  12برابر با  96،  خردادسال  11/03/97متر بر ثانيه در تاریخ  13برابر با  97حداکثر سرعت باد  خرداد  سرعت باد:حداکثر  

 ثانيه بوده است سرعت باد حد اکثر نسبت به سال گذشته یک متر بر ثانيه افزایش داشته است.  

 تحليل مراحل فنولوژي محصول گندم  واریته باران   

در اوایل فروردین ماه حدود نيمي از مزرعه در مرحله ساقه دهي بود  این مرحله تا اواسط فروردین ادمه داشت تا روز هفدهم که 

تمام مزرعه مرحله ساقه دهي را پشت سر گذاشت و وراد مرحله خوشه دهي گردید. مرحله خوشه دهي تا اخر فروردین ادمه داشت 

مزرعه رشد داشت که مزرعه سم پاشي گردید از اوایل اردیبهشت مزرعه وارد مرحله گل دهي  در این مدت مقدار ي علف هرز در

گردید تا اواسط اردیبهشت ادامه داشت سپس وارد مرحله شيري شدن گردید.  از اوایل دهه سوم اردیبهشت مزرعه وارد مرحله 

ه را پشت سر گذاشت در این مرحله تمام مزرعه مخلوط خميري ) پنيري( شدن گردید و در روز چهارم خرداد تمام مزرعه این مرحل

کشي گردید . سپس مزرعه وارد مرحله رسيدن گردید و تا پایان خرداد برداشت نشده است . احتماال تا چند روز اینده برداشت مي 

 گردد.  

 تحليل مراحل فنولوژي محصول انگور  واریته کشمشي  

مرحله گریه کردن بود و این مرحله در نيمه اول فروردین کامل گردید سپس وارد مرحله درصد باغ در  25در اوایل فروردین حدود 

جوانه زدن گردید. سپس براي کنترل علفهاي هرز تمام باغ را با بيل کندن ) شبيه شخم زدن( و شاخه هاي هرس شده از باغ خارج 

از اوایل اردیبهشت ماه رشد  شاخ وبرگ شروع شد با توجه به  گردیدند.از نيمه دوم فروردین به بعد باغ وارد مرحله جوانه زدن شد و

شرایط دمایي و آبياریهاي منظم انجام شده رشد باغ ادامه داشت تا اوایل خرداد سپس باغ وارد مرحله غوره دهي گردید و به جهت 

 .هوادهي به ميوه باغ تنک  گردید. در اواخر خرداد ماه هنوز در مرحله غوره دهي بسر مي برد

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 رجکاداره تحقیقات هواشناسي کشاورزي 

 : فروردين ماه جوي شرايط تحلیل

درجه سانتيگراد  12.6درجه سانتيگراد و بلندمدت آن  12.7درجه سانتيگراد، سال گذشته  14.8برابر با  1397ميانگين دماي فروردین 

درجه سانتيگراد افزایش داشته است. ميانگين  2.2درجه و نسبت به دوره آماري  2.1ميباشدکه نسبت به دماي فروردین سال گذشته 

درجه سانتيگراد  18.6درجه سانتيگراد و دوره آماري  17.5درجه سانتيگراد، سال گذشته  21.3برابر با  1397حداکثر دماي فروردین 

 1397درجه افزایش داشته است. ميانگين حداقل دماي فروردین  2.7درجه و نسبت به بلند مدت  3.9بوده که نسبت به سال گذشته 

درجه و نسبت  0.4درجه سانتيگراد بوده؛ که نسبت به سال گذشته  6.7آماري و دوره  7.9درجه سانتيگراد، سال گذشته  8.3برابر 

 09/01/1397درجه سانتيگراد در تاریخ  29.8برابر با  1397درجه افزایش داشته است. حداکثر مطلق دماي فروردین  1.6به بلند مدت 

 رخ داده است.  28/01/1397درجه سانتيگراد در تاریخ  -0.3برابر با  1397و حداقل مطلق سال 

ميليمتر و بارندگي فروردین  29.6برابر با  1396ميليمتر، بارندگي فروردین  37.2برابر با  1397مجموع بارندگي فروردین  بارندگي:

ميليمتر افزایش و نسبت به  7.6نسبت به سال گذشته  1397ميليمتر بوده که بارندگي فروردین  46.0ماه در دوره آماري برابر با 

رخ  26/01/1397ميليمتر و در تاریخ  23برابر با  1397ميليمتر کاهش داشته است. حداکثر بارندگي روزانه سال  8.8آماري دوره 

برابر  1396درصد، ميانگين رطوبت نسبي فروردین  43برابر با  1397ميانگين رطوبت نسبي فروردین  نسبي هوا: رطوبت .داده است

درصد بوده است. ميانگين حداکثر رطوبت نسبي فروردین  47فروردین دوره آماري برابر با درصد و ميانگين رطوبت نسبي  52با 

درصد و ميانگين حداکثر رطوبت نسبي فروردین  74برابر با  1396درصد، ميانگين حداکثر رطوبت نسبي فروردین  68برابر با  1397

رخ داده  18/01/1397درصد در تاریخ  100برابر با  1397درصد بوده است. حداکثر مطلق رطوبت نسبي فروردین  69دوره آماري 

 35برابر با  1396درصد، ميانگين حداقل رطوبت نسبي فروردین  26برابر با  1397است. ميانگين حداقل رطوبت نسبي فروردین 

برابر  1397فروردین درصد بوده است. حداقل مطلق رطوبت نسبي  30درصد و ميانگين حداقل رطوبت فروردین دوره آماري برابر با 

ساعت با  220برابر با  1397مجموع ساعت آفتابي فروردین  مجموع ساعت آفتابي:. رخ داده است 05/01/1397درصد در  11با 

ساعت  223.7ساعت در روز و فروردین دوره آماري  6.0ساعت با ميانگين  187.1برابر با  1396ساعت در روز، فروردین  7.1ميانگين 

افزایش و نسبت به دوره  33.1نسبت به سال گذشته  1397ساعت در روز مي باشد. مجموع ساعت آفتابي فروردین  7.3با ميانگين 

 ساعت کاهش داشته است. 3.5آماري 

ميليمتر  76برابر با  1396ميليمتر در روز، فروردین  4ميليمتر با ميانگين  126برابر با  1397مجموع تبخير فروردین  مجموع تبخیر: 

ميليمتر در روز مي باشد. مجموع تبخير فروردین  4.8ميليمتر با ميانگين  88ميليمتر در روز و فروردین دوره آماري  4ميانگين  با

 ميليمتر افزایش داشته است.  37.1ميليمتر و نسبت به دوره آماري  49.4نسبت به سال گذشته  1397

برابر  1396فروردین سال  10/01/1397متر بر ثانيه در تاریخ  10برابر با  1397حداکثر سرعت باد فروردین  حداکثر سرعت باد:

 مي باشد. 29/01/1370متر بر ثانيه و در تاریخ  29و فروردین دوره آماري برابر با  01/01/1396متر بر ثانيه در تاریخ  17با 



 

 

 : ارديبهشت ماه جوي شرايط تحلیل

درجه  17.9درجه سانتيگراد و بلند مدت آن  19.7درجه سانتيگراد، سال گذشته  17.0برابر با  1397ميانگين دماي اردیبهشت 

درجه سانتيگراد کاهش داشته  0.9درجه و نسبت به دوره آماري  2.7سانتيگراد ميباشدکه نسبت به دماي اردیبهشت سال گذشته 

 24.5درجه سانتيگراد و دوره آماري  26.6شته درجه سانتيگراد، سال گذ 23.1برابر با  1397است. ميانگين حداکثر دماي اردیبهشت 

درجه کاهش داشته است. ميانگين  1.4درجه کاهش و نسبت به بلند مدت  3.5درجه سانتيگراد بوده که نسبت به سال گذشته 

ه نسبت درجه سانتيگراد بوده؛ ک 11.1و دوره آماري  12.8درجه سانتيگراد، سال گذشته  10.9برابر  1397حداقل دماي اردیبهشت 

 29.0برابر با  1397درجه کاهش داشته است. حداکثر مطلق دماي اردیبهشت  0.2درجه و نسبت به بلند مدت  1.8به سال گذشته 

رخ داده  04/02/1397درجه سانتيگراد در تاریخ  5.7برابر با  1397و حداقل مطلق سال  31/02/1397درجه سانتيگراد در تاریخ 

 است.

ميليمتر و بارندگي  52.9برابر با  1396ميليمتر، بارندگي اردیبهشت  38.1برابر با  1397بارندگي اردیبهشت مجموع  بارندگي: 

ميليمتر کاهش  14.8نسبت به سال گذشته  1397ميليمتر بوده که بارندگي اردیبهشت  27.1اردیبهشت ماه در دوره آماري برابر با 

 19/02/1397ميليمتر در  12.8برابر با  1397اشته است. حداکثر بارندگي اردیبهشت ميليمتر افزایش د 11.0و نسبت به دوره آماري 

 رخ داده است.

 47برابر با  1396درصد، ميانگين رطوبت نسبي اردیبهشت  54برابر با  1397ميانگين رطوبت نسبي اردیبهشت  رطوبت نسبي هوا: 

 1397درصد بوده است. ميانگين حداکثر رطوبت نسبي اردیبهشت  45درصد و ميانگين رطوبت نسبي اردیبهشت دوره آماري برابر با 

درصد و ميانگين حداکثر رطوبت نسبي اردیبهشت  72برابر با  1396درصد، ميانگين حداکثر رطوبت نسبي اردیبهشت  82برابر با 

رخ داده  1397/02/03تاریخ  درصد در 100برابر با  1397درصد بوده است. حداکثر مطلق رطوبت نسبي اردیبهشت  68دوره آماري 

 28برابر با  1396درصد، ميانگين حداقل رطوبت نسبي اردیبهشت  33برابر با  1397است. ميانگين حداقل رطوبت نسبي اردیبهشت 

 1397درصد بوده است. حداقل مطلق رطوبت نسبي اردیبهشت  27درصد و ميانگين حداقل رطوبت اردیبهشت دوره آماري برابر با 

 رخ داده است. 1397/02/31درصد در  15ا برابر ب

 1396ساعت در روز، اردیبهشت  7.6ساعت با ميانگين  234.9برابر با  1397مجموع ساعت آفتابي اردیبهشت  مجموع ساعت آفتابي: 

ز مي باشد. ساعت در رو 8.3ساعت با ميانگين  257.5ساعت در روز و اردیبهشت دوره آماري  9.1ساعت با ميانگين  283.6برابر با 

 ساعت کاهش داشته است.  22.6و نسبت به دوره آماري  48.7نسبت به سال گذشته  1397مجموع ساعت آفتابي اردیبهشت 

برابر با  1396ميليمتر در روز، اردیبهشت  6.4ميليمتر با ميانگين  196.9برابر با  1397مجموع تبخير اردیبهشت  مجموع تبخیر:

ميليمتر در روز مي باشد.  6.2ميليمتر با ميانگين  191.5ميليمتر در روز و اردیبهشت دوره آماري  5.8ميليمتر با ميانگين  179.7

  ميليمتر افزایش داشته است.  5.4ميليمتر و نسبت به دوره آماري   17.2نسبت به سال گذشته  1397مجموع تبخير اردیبهشت 

 1396اردیبهشت سال  18/02/1397متر بر ثانيه در تاریخ  14برابر با  1397حداکثر سرعت باد اردیبهشت  حداکثر سرعت باد: 

 مي باشد. 15/02/1390متر بر ثانيه و در تاریخ  30و اردیبهشت دوره آماري برابر با  04/02/1396متر بر ثانيه در تاریخ  17برابر با 



 

 

 : خرداد ماه جوي شرايط تحلیل

درجه سانتيگراد  23.4درجه سانتيگراد و بلند مدت آن  24.1سانتيگراد، سال گذشته  درجه 23.4برابر با  1397ميانگين دماي خرداد 

درجه کاهش و نسبت به دوره آماري بدون تغيير بوده است. ميانگين حداکثر دماي  0.7ميباشدکه نسبت به دماي خرداد سال گذشته 

درجه سانتيگراد بوده که نسبت  31.1گراد و دوره آماري درجه سانتي 32.2درجه سانتيگراد، سال گذشته  31.5برابر با  1397خرداد 

برابر  1397درجه افزایش داشته است. ميانگين حداقل دماي خرداد  0.4درجه کاهش و نسبت به بلند مدت  0.7به سال گذشته 

درجه و نسبت  0.6درجه سانتيگراد بوده؛ که نسبت به سال گذشته  15.6و دوره آماري  16.0درجه سانتيگراد، سال گذشته  15.4

 30/03/1397درجه سانتيگراد در تاریخ  35.3برابر با  1397درجه کاهش داشته است. حداکثر مطلق دماي خرداد  0.2به بلند مدت 

 رخ داده است.  07/03/1397درجه سانتيگراد در تاریخ  11برابر با  1397و حداقل مطلق سال 

ميليمتر و بارندگي خرداد ماه در  0.8برابر با  1396ميليمتر، بارندگي خرداد  41.9برابر با  1397مجموع بارندگي خرداد  بارندگي:

 36.4ميليمتر و نسبت به دوره آماري  41.1نسبت به سال گذشته  1397ميليمتر بوده که بارندگي خرداد  5.5دوره آماري برابر با 

 رخ داده است.  01/03/1397ميليمتر و در تاریخ  23.4ا برابر ب 1397ميليمتر افزایش داشته است. حداکثر بارندگي خرداد سال 

درصد و  28برابر با  1396درصد، ميانگين رطوبت نسبي خرداد  44برابر با  1397ميانگين رطوبت نسبي خرداد  رطوبت نسبي هوا: 

درصد،  78برابر با  1397داد درصد بوده است. ميانگين حداکثر رطوبت نسبي خر 35ميانگين رطوبت نسبي خرداد دوره آماري برابر با 

درصد بوده  59درصد و ميانگين حداکثر رطوبت نسبي خرداد دوره آماري  55برابر با  1396ميانگين حداکثر رطوبت نسبي خرداد 

رخ داده است. ميانگين حداقل رطوبت  01/03/1397درصد در تاریخ  100برابر با  1397است. حداکثر مطلق رطوبت نسبي خرداد 

درصد و ميانگين حداقل رطوبت خرداد  13برابر با  1397درصد، ميانگين حداقل رطوبت نسبي خرداد  21برابر با  1397داد نسبي خر

 رخ داده است. 28/03/1397درصد در  11برابر با  1397درصد بوده است. حداقل مطلق رطوبت نسبي خرداد  19دوره آماري برابر با 

برابر با  1396ساعت در روز، خرداد  9.9ساعت با ميانگين  307.1برابر با  1397تابي خرداد مجموع ساعت آف مجموع ساعت آفتابي: 

ساعت در روز مي باشد. مجموع  10.7ساعت با ميانگين  331.4ساعت در روز و خرداد دوره آماري  12.1ساعت با ميانگين  388

 ساعت کاهش داشته است. 24.3وره آماري ساعت و نسبت به د 80.9نسبت به سال گذشته  1397ساعت آفتابي خرداد 

 336.3برابر با  1396ميليمتر در روز، خرداد  9.2ميليمتر با ميانگين  285.1برابر با  1397مجموع تبخير خرداد  مجموع تبخیر: 

ي باشد. مجموع ميليمتر در روز م 9.7ميليمتر با ميانگين  294.6ميليمتر در روز و خرداد دوره آماري  10.8ميليمتر با ميانگين 

 ميليمتر کاهش داشته است.  9.5ميليمتر و نسبت به دوره آماري   51.2نسبت به سال گذشته  1397تبخير خرداد 

برابر با  1396خرداد سال  21/03/1397متر بر ثانيه در تاریخ  16برابر با  1397حداکثر سرعت باد خرداد  حداکثر سرعت باد: 

 مي باشد. 01/03/1372متر بر ثانيه و در تاریخ  25و خرداد دوره آماري برابر با  08/03/1396متر بر ثانيه در تاریخ  10

 

 



 

 

     تحلیل مراحل فنولوژي محصول 

سيروان در مزرعه کشت شد.در طول فصل بهار مراحل ساقه دهي، شکم پر، گل  واریته گندم محصول 1396 ماه آبان 20 تاریخ در

 روزهاي دریافتي محصول در طي دوره رشد در جدول ذیل بوده است. دادن در مزرعه به ثبت رسيد. درجه

 

 گندمدرجه روز دریافتی در دوره رشد 

 15باالتر از  10باالتر از  5باالتر از  باالتر از صفر دوره زمانی

 383.4 792.2 1247.55 1709.3 1397بهار 

 351.8 743.0 1205.7 1670.7 بلندمدت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کرجمرکز تحقیقات هواشناسی کشاورزی   



 

 

 

 

 



 

 

 اهواز مرکز تحقیقات هواشناسي کشاورزي

 : فروردین ماه جوي شرایط تحليل

 23درجه سانتيگراد و بلند مدت آن  24درجه سانتيگراد ، سال گذشته  9/24برابر با  97ميانگين دماي فروردین درجه حرارت هوا: 

درجه سانتيگراد افزایش داشته  9/1درجه سانتيگراد و نسبت به دوره آماري  9/0که نسبت به سال گذشته  درجه سانتيگراد مي باشد

 8/30درجه سانتيگراد و دوره آماري  4/31درجه سانتيگراد، سال گذشته  1/33برابر با  97است. ميانگين حداکثر دماي فروردین 

درجه سانتيگراد افزایش داشته  3/2ه سانتيگراد و نسبت به بلند مدت نيز درج 7/1درجه سانتيگراد بوده که نسبت به سال گذشته 

درجه  3/15درجه سانتيگراد و دوره آماري  6/16درجه سانتيگراد، سال گذشته  7/16برابر  97است. ميانگين حداقل دماي فروردین 

درجه سانتيگراد افزایش داشته است. حداکثر  4/1درجه سانتيگراد و نسبت به بلند مدت  1/0سانتيگراد بوده که نسبت به سال گذشته 

درجه  8/11برابر با  97و حداقل مطلق دماي فروردین  08/01/97درجه سانتيگراد در تاریخ   4/40برابر با  97مطلق دماي فروردین 

   رخ داده است. 03/01/97سانتيگراد در تاریخ 

ميليمتر و بارندگي فروردین دوره  20/8برابر با  96ر، بارندگي فروردین ميليمت 28برابر با  97مجموع بارندگي فروردین بارندگی: 

 بوده است. 25/01/97ميليمتر و در تاریخ  10/8برابر با  97ميليمتر بوده است. حداکثر بارندگي فروردین  17/9آماري برابر با 

درصد و  50برابر با  96درصد، ميانگين رطوبت نسبي فروردین  48برابر با  97ميانگين رطوبت نسبي فروردین رطوبت نسبی هوا: 

درصد کاهش و نسبت به دوره آماري  2درصد بوده که نسبت به سال گذشته  47ميانگين رطوبت نسبي فروردین دوره آماري برابر با 

درصد، ميانگين حداکثر رطوبت نسبي فروردین  72برابر با  97نسبي فروردین  درصد افزایش داشته است. ميانگين حداکثر رطوبت 1

درصد بوده است. ميانگين حداقل رطوبت نسبي  71درصد و ميانگين حداکثر رطوبت نسبي فروردین دوره آماري  73برابر با  96

درصد و ميانگين حداقل رطوبت فروردین دوره  28برابر با  96درصد، ميانگين حداقل رطوبت نسبي فروردین  24برابر با  97فروردین 

رخ داده است.  19/01/97درصد در تاریخ  90برابر با  97درصد بوده است. حداکثر مطلق رطوبت نسبي فروردین  22آماري برابر با 

 رخ داده است.   30/01/97درصد در تاریخ  12برابر با  97حداقل مطلق رطوبت نسبي فروردین 

 221/9برابر با  96ميليمتر روزانه در ماه، فروردین  7/5ميليمتر با ميانگين  233/5برابر با  97تبخير فروردین  مجموعمجموع تبخیر: 

ميليمتر تبخير روزانه مي باشد.  6/7ميليمتر با ميانگين  220/4ميليمتر تبخير روزانه و فروردین دوره آماري  7/2ميليمتر با ميانگين 

 نسبت به سال گذشته و نسبت به دوره آماري افزایش داشته  است.  97مجموع تبخير فروردین 

برابر با  96ساعت در روز، فروردین  8/8ساعت با ميانگين  272برابر با  97مجموع ساعت آفتابي فروردین مجموع ساعت آفتابی: 

ساعت در روز مي باشد. مجموع  9/7ساعت با ميانگين  7/245ت در روز و فروردین دوره آماري ساع 9/6ساعت با ميانگين  5/214

 نسبت به سال گذشته و دوره آماري افزایش داشته است.   97ساعت آفتابي فروردین 

متر  12برابر با  96ل ، فروردین سا 23/01/97متر بر ثانيه در تاریخ  15برابر با  97حداکثر سرعت باد فروردین حداکثر سرعت باد: 

رخ داده است. حداکثر سرعت باد  16/01/83متر بر ثانيه در تاریخ  35و فروردین دوره آماري برابر با  03/01/96بر ثانيه در تاریخ 

 نسبت به سال گذشته افزایش و نسبت به دوره آماري کاهش داشته است.  97فروردین 



 

 

 : تحلیل شرایط جوی اردیبهشت ماه

درجه سانتيگراد و بلند مدت آن  9/31درجه سانتيگراد، سال گذشته  29برابر با  97ميانگين دماي اردیبهشت هوا:  درجه حرارت

درجه سانتيگراد کاهش 2/1سانتيگراد و نسبت به دوره آماري  درجه 9/2درجه سانتيگراد مي باشد که نسبت به سال گذشته  2/30

درجه سانتيگراد و دوره آماري  41درجه سانتيگراد، سال گذشته  5/36برابر با  97داشته است. ميانگين حداکثر دماي اردیبهشت 

درجه سانتيگراد کاهش داشته  2درجه سانتيگراد و نسبت به بلند مدت نيز  5/4درجه سانتيگراد بوده که نسبت به سال گذشته  5/38

درجه  9/21درجه سانتيگراد و دوره آماري  8/22گذشته درجه سانتيگراد، سال  6/21برابر  97است. ميانگين حداقل دماي اردیبهشت 

درجه سانتيگراد کاهش داشته است. حداکثر  3/0درجه سانتيگراد و نسبت به بلند مدت 2/1سانتيگراد بوده که نسبت به سال گذشته 

درجه  15برابر با  97شت و حداقل مطلق دماي اردیبه  31/02/97درجه سانتيگراد در تاریخ  43برابر با  97مطلق دماي اردیبهشت 

   رخ داده است. 04/02/97سانتيگراد در تاریخ 

ميليمتر و اردیبهشت دوره آماري برابر با  0/1برابر با  96ميليمتر ، اردیبهشت  23/6برابر با  97مجموع بارندگي اردیبهشت بارندگی: 

 بوده است.  20/02/97تر و در تاریخ ميليم17/6برابر با  97ميليمتر بوده است. حداکثر بارندگي اردیبهشت  4/9

درصد و اردیبهشت دوره آماري  31برابر با  96درصد، اردیبهشت  40برابر با  97ميانگين رطوبت نسبي اردیبهشت رطوبت نسبی هوا: 

درصد افزایش داشته است. ميانگين حداکثر  7درصد و نسبت به دوره آماري  9درصد بوده که نسبت به سال گذشته  33برابر با 

درصد بوده است.  53درصد و اردیبهشت دوره آماري  51برابر با  96بهشت درصد، اردی 61برابر با  97رطوبت نسبي اردیبهشت 

 14درصد و اردیبهشت دوره آماري برابر با  12برابر با  96درصد، اردیبهشت  19برابر با  97ميانگين حداقل رطوبت نسبي اردیبهشت 

رخ داده است. حداقل مطلق  20/02/97یخ درصد در تار 90برابر با  97درصد بوده است. حداکثر مطلق رطوبت نسبي اردیبهشت 

 رخ داده است.  30/02/97درصد در  9برابر با  97رطوبت نسبي اردیبهشت 

برابر با  96ميليمتر روزانه در ماه ، اردیبهشت  10/2ميليمتر با ميانگين  315/1برابر با  97مجموع تبخير اردیبهشت مجموع تبخیر: 

ميليمتر تبخير روزانه  11/1ميليمتر با ميانگين  370متر تبخير روزانه و اردیبهشت دوره آماري ميلي 12/4ميليمتر با ميانگين  383/8

 نسبت به سال گذشته و دوره آماري کاهش داشته است.  97مي باشد. مجموع تبخير اردیبهشت 

برابر با  96در روز، اردیبهشت ساعت  8ساعت با ميانگين  9/246برابر با  97مجموع ساعت آفتابي اردیبهشت مجموع ساعت آفتابی: 

ساعت در روز مي باشد. مجموع  1/8ساعت با ميانگين  2/250ساعت در روز و اردیبهشت دوره آماري  6/8ساعت با ميانگين  4/267

 نسبت به سال گذشته و نسبت به  دوره آماري کاهش داشته است.   97ساعت آفتابي اردیبهشت 



 

 

 10برابر با  96، اردیبهشت سال  03/02/97متر بر ثانيه در تاریخ  10برابر با  97اردیبهشت  حداکثر سرعت بادحداکثر سرعت باد: 

رخ داده است. حداکثر سرعت  04/02/85متر بر ثانيه در تاریخ  18و اردیبهشت دوره آماري برابر با  01/02/96متر بر ثانيه در تاریخ 

 بت به دوره آماري کاهش داشته است. نسبت به سال گذشته بدون تغيير و نس 97باد اردیبهشت 

 : تحلیل شرایط جوی خرداد ماه

درجه سانتيگراد و بلند مدت  6/35درجه سانتيگراد ، خرداد سال گذشته  7/36برابر با  97ميانگين دماي خرداد درجه حرارت هوا: 

درجه  7/1د و نسبت به دوره آماري درجه سانتيگرا 1/1درجه سانتيگراد مي باشد که نسبت به دماي خرداد سال گذشته  35آن 

درجه سانتيگراد  8/45درجه سانتيگراد، سال گذشته  7/45برابر با  97سانتيگراد افزایش داشته است. ميانگين حداکثر دماي خرداد 

. افزایش داشته است 2/1کاهش و نسبت به بلند مدت  1/0درجه سانتيگراد بوده که نسبت به سال گذشته  5/44و دوره آماري 

درجه سانتيگراد  3/25درجه سانتيگراد و دوره آماري  4/25درجه سانتيگراد، سال گذشته  8/27برابر  97ميانگين حداقل دماي خرداد 

درجه سانتيگراد افزایش داشته است. حداکثر مطلق  5/2درجه سانتيگراد و نسبت به بلند مدت  4/2بوده که نسبت به سال گذشته 

درجه سانتيگراد در  24برابر با  97و حداقل مطلق دماي خرداد  16/03/97درجه سانتيگراد در تاریخ  8/49برابر با  97دماي خرداد 

 رخ داده است. 06/03/97تاریخ 

  ميليمتر است. 2/0ميليمتر و خرداد دوره آماري برابر با  0برابر با  96ميليمتر، خرداد  0برابر با  97مجموع بارندگي خرداد بارندگی: 

 23درصد و خرداد دوره آماري برابر با  19برابر با  96درصد، خرداد  23برابر با  97: ميانگين رطوبت نسبي خرداد نسبی هوارطوبت 

درصد افزایش و نسبت به دوره آماري تغيير نداشته است. ميانگين حداکثر رطوبت نسبي  4درصد بوده که نسبت به سال گذشته 

درصد   4درصد بوده است که نسبت به سال گذشته  38درصد و خرداد دوره آماري  31برابر با  96درصد، خرداد  37برابر با  97خرداد 

درصد، ميانگين  9برابر با  97درصد کاهش داشته است. ميانگين حداقل رطوبت نسبي خرداد  1افزایش و نسبت به دوره آماري 

درصد بوده است. حداکثر مطلق رطوبت نسبي خرداد  7برابر با درصد و خرداد دوره آماري  6برابر با  96حداقل رطوبت نسبي خرداد 

 18/03/97درصد در تاریخ  4برابر با  97رخ داده است. حداقل مطلق رطوبت نسبي خرداد  05/03/97درصد در تاریخ  76برابر با  97

 رخ داده است. 

با  2/640برابر با  96ميليمتر روزانه در ماه ، خرداد  4/20ميليمتر با ميانگين  633برابر با  97مجموع تبخير خرداد مجموع تبخیر: 

ميليمتر تبخير روزانه مي باشد. مجموع تبخير خرداد  19با ميانگين  1/590ميليمتر تبخير روزانه و خرداد دوره آماري  7/20ميانگين 

   نسبت به سال گذشته کاهش و نسبت به دوره آماري افزایش داشته است. 97



 

 

برابر با  96ساعت در روز ، خرداد  1/11ساعت با ميانگين  9/343برابر با  97مجموع ساعت آفتابي خرداد : مجموع ساعت آفتابی

ساعت در روز مي باشد. مجموع  11ساعت با ميانگين  9/339ساعت در روز و خرداد دوره آماري  3/15ساعت با ميانگين  2/473

  ت به دوره آماري اندکي افزایش داشته است.نسبت به سال گذشته کاهش و نسب 97ساعت آفتابي خرداد 

متر بر ثانيه  15برابر با  96، خرداد سال  30/03/97متر بر ثانيه در تاریخ  17برابر با  97حداکثر سرعت باد خرداد حداکثر سرعت باد: 

 97ت. حداکثر سرعت باد خرداد رخ داده اس 16/03/92متر بر ثانيه در تاریخ  16و خرداد دوره آماري برابر با  10/03/96در تاریخ 

 نسبت به سال گذشته و نسبت به دوره آماري افزایش داشته است.  

 97تحلیل مراحل فنولوژی محصول گندم رقم چناب و خرما رقم برحی در تابستان 

 برداشت شده است. 8/2/97 خیدر تارمراحل رسيدن شيري، خميري و رسيدن کامل را طي نموده و  97محصول گندم در بهار  

 وضعيت مزرعه مناسب اما داراي مقداري علف هرز بود.

 علف و عاري از خوب حد در مزرعه مراحل گرده افشاني، حبابوک و کيمري را سپري نموده است. وضعيت 97محصول خرما در بهار   

 .هرز است

 

 

 

 

 

 

 

اهواز   مرکز تحقیقات هواشناسی کشاورزی  



 

 

 

 

 



 

 

 هواشناسي کشاورزي کبوترآباداداره تحقیقات 

 : فروردین ماه جوي شرایط تحليل

درجه  6/13درجه سانتيگراد و بلند مدت آن  3/15درجه سانتيگراد، سال گذشته  16برابر با  97ميانگين دماي فروردین  :هوا دماي 

درجه سانتيگراد افزایش داشته  4/2درجه و نسبت به دوره آماري  7/0سانتيگراد مي باشدکه نسبت به دماي فروردین  سال گذشته

  6/21درجه سانتيگراد و دوره آماري  3/23درجه سانتيگراد، سال گذشته  5/24برابر با  97است. ميانگين بيشينه دماي فروردین 

دماي درجه افزایش داشته است. ميانگين کمينه  9/2و نسبت به بلند مدت نيز  2/1درجه سانتيگراد بوده که نسبت به سال گذشته 

 1/0درجه سانتيگراد بوده که نسبت به سال گذشته  7/5و دوره آماري   4/7درجه سانتيگراد، سال گذشته  5/7برابر  97فروردین 

درجه سانتيگراد  4/30، برابر با 97درجه افزایش داشته است. حداکثر مطلق دماي فروردین 8/1درجه سانتيگراد و نسبت به بلند مدت 

 ، رخ داده است. 29/01/97درجه سانتيگراد در تاریخ 6/2برابر با  97و حداقل مطلق سال  09/01/97در تاریخ  

ميليمتر و بارندگي فروردین دوره   8/13برابر با  96ميليمتر، بارندگي فروردین  5/8برابر با  97مجموع بارندگي فروردین  بارندگي: 

نسبت به سال گذشته و نسبت به دوره آماري کاهش داشته است. حداکثر  97ميليمتر بوده که بارندگي فروردین  6/19آماري برابر با

 رخ داده است.  27/01/97ميليمتر در   2برابر با  97بارندگي فروردین 

درصد و فروردین دوره آماري برابر  42برابر با  96درصد، فروردین  39برابر با  97ميانگين رطوبت نسبي فروردین  رطوبت نسبي هوا: 

بوده که نسبت  به سال گذشته  و نسبت به دوره آماري کاهش کمي داشته است. ميانگين حداکثر رطوبت نسبي فروردین  درصد 44با

درصد بوده است . حداکثر مطلق رطوبت نسبي  67درصد و فروردین دوره آماري  67برابر با  96درصد، فروردین  60برابر با  97

درصد بوده  18برابر با 97رخ داده است. ميانگين حداقل رطوبت نسبي فروردین 97 /26/01درصد در تاریخ  97برابر با  97فروردین

 .رخ داده است  02/01/97درصد در  4برابر با  97است. حداقل مطلق رطوبت نسبي فروردین 

 1/210برابر با  96دین ميليمتر روزانه در ماه، فرور9/6ميليمتر با ميانگين  3/213برابر با  97مجموع تبخير فروردین  مجموع تبخیر: 

ميليمتر تبخير روزانه مي باشد. مجموع تبخير  9/5با ميانگين  1/175ميليمتر تبخير روزانه و فروردین دوره آماري  8/6با ميانگين 

 نسبت به سال گذشته ونسبت به دوره آماري افزایش داشته است.   1397فروردین 



 

 

برابر با  96ساعت در روز ،فروردین  5/7ساعت با ميانگين  8/233برابر با  97مجموع ساعت آفتابي فروردین  مجموع ساعت آفتابي:

ساعت در روز مي باشد. مجموع 3/8ساعت با ميانگين  7/255ساعت در روز و فروردین دوره آماري 9/7ساعت با ميانگين  8/244

 ه  دوره آماري کاهش  داشته است. نسبت به سال گذشته و نسبت ب 97ساعت آفتابي فروردین 

متر بر  14برابر با  96، فروردین سال 27/01/96متر بر ثانيه در تاریخ 18برابر با 97حداکثر سرعت باد فروردین  حداکثر سرعت باد:

کثر سرعت باد رخ داده است. حدا 02/01/81متر بر ثانيه در تاریخ  30و فروردین دوره آماري برابر با  19/01/96ثانيه در تاریخ 

  نسبت به سال گذشته افزایش و نسبت به دوره آماري کاهش داشته است.  97فروردین 

 تحليل شرایط جوي اردیبهشت ماه :

درجه سانتيگراد و ميانگين  2/20درجه سانتيگراد، اردیبهشت سال گذشته  1/18برابر با 97ميانگين دماي اردیبهشت  دماي هوا :

درجه  6/0درجه و نسبت به دوره آماري  1/2انتيگراد مي باشدکه نسبت به دماي اردیبهشت سال گذشته درجه س 7/18بلند مدت آن 

درجه سانتيگراد  5/28درجه سانتيگراد، سال گذشته  8/25برابر با   97سانتيگراد کاهش داشته است. ميانگين بيشينه دماي اردیبهشت 

درجه سانتيگراد کاهش  6/1درجه و نسبت به بلند مدت نيز 7/2ه سال گذشته درجه سانتيگراد بوده که نسبت ب 4/27و دوره آماري 

درجه  4/10و دوره آماري   8/11درجه سانتيگراد، سال گذشته   3/10برابر  97داشته است. ميانگين کمينه دماي اردیبهشت 

ته است. حداکثر مطلق دماي درجه کاهش داش1/0درجه و نسبت به بلند مدت  5/1سانتيگراد بوده که نسبت به سال گذشته 

درجه سانتيگراد در  6/6برابر با  97وحداقل مطلق سال  31/02/97درجه سانتيگراد در تاریخ   4/30، برابر با 97اردیبهشت 

 ، رخ داده است.23/02/97تاریخ

ميليمتر و بارندگي اردیبهشت   26برابر با  96ميليمتر، بارندگي اردیبهشت  6/29برابر با  97مجموع بارندگي اردیبهشت  بارندگي: 

نسبت به سال گذشته و نسبت به دوره آماري افزایش قابل مالحظه  97ميليمتر بوده که بارندگي اردیبهشت 4/10دوره آماري برابر با

 اي داشته است. 

ردیبهشت دوره آماري درصد و ا 43برابر با  96درصد، اردیبهشت 45برابر با  97ميانگين رطوبت نسبي اردیبهشت :  رطوبت نسبي هوا

درصد بوده که نسبت به سال گذشته ونسبت به دوره آماري افزایش داشته است. ميانگين حداکثر رطوبت نسبي اردیبهشت  40برابر با 

درصد بوده است. حداکثر مطلق رطوبت نسبي  60درصد و اردیبهشت دوره آماري  67برابر با  96درصد، اردیبهشت  70برابر با  97



 

 

درصد،  21برابر با97رخ داده است. ميانگين حداقل رطوبت نسبي اردیبهشت  04/02/97درصد در تاریخ  97برابر با  97 اردیبهشت

برابر 97درصد بوده است.حداقل مطلق رطوبت نسبي اردیبهشت  19درصد و اردیبهشت دوره آماري برابر با  20برابر با 96اردیبهشت 

 رخ داده است. 30/02/97درصد در  10با 

برابر با  96ميليمتر روزانه در ماه، اردیبهشت 6/7ميليمتر با ميانگين  2/236برابر با  97مجموع تبخير اردیبهشت  مجموع تبخیر: 

ميليمتر تبخير روزانه مي باشد. مجموع  3/8با ميانگين  258ميليمتر تبخير روزانه و اردیبهشت دوره آماري  4/7با ميانگين  9/228

 نسبت به سال گذشته افزایش ونسبت به دوره آماري کاهش داشته است. 1397تبخير اردیبهشت 

برابر با  96ساعت در روز، اردیبهشت 9/7ساعت با ميانگين 3/245برابر با  97مجموع ساعت آفتابي اردیبهشت  مجموع ساعت آفتابي:

ساعت در روز مي باشد. مجموع  3/9يانگين ساعت با م 6/276ساعت در روز و اردیبهشت دوره آماري 8/8ساعت با ميانگين  6/272

 نسبت به سال گذشته و نسبت به دوره آماري کاهش داشته است.  97ساعت آفتابي اردیبهشت 

 16برابر با  96، اردیبهشت سال 03/02/97متر بر ثانيه در تاریخ  26برابر با  97حداکثر سرعت باد اردیبهشت  حداکثر سرعت باد: 

رخ داده است. حداکثر سرعت  19/02/80متر بر ثانيه در تاریخ  35و اردیبهشت دوره آماري برابر با  15/02/96خ متر بر ثانيه در تاری

 نسبت به سال گذشته افزایش و نسبت به دوره آماري کاهش داشته است.   97باد اردیبهشت 

 تحليل شرایط جوي خرداد ماه :

 9/23درجه سانتيگراد و بلند مدت آن  5/25رجه سانتيگراد، خرداد سال گذشته د 4/25برابر با 97ميانگين دماي خرداد  دماي هوا :

درجه سانتيگراد  5/1درجه کاهش و نسبت به دوره آماري  1/0درجه سانتيگراد مي باشد که نسبت به دماي خرداد سال گذشته

درجه سانتيگراد و دوره آماري  6/35گذشته  درجه سانتيگراد، سال 3/34برابر با97افزایش داشته است. ميانگين بيشينه دماي خرداد 

درجه افزایش داشته است.  9/0درجه کاهش و نسبت به بلند مدت نيز 3/1درجه سانتيگراد بوده که نسبت به سال گذشته 4/33

ه که نسبت درجه سانتيگراد بود 4/14و دوره آماري    4/15درجه سانتيگراد سال گذشته   6/16برابر  97ميانگين کمينه دماي خرداد 

درجه سانتيگراد  39،برابر با  97درجه افزایش داشته است. حداکثر مطلق دماي خرداد  2/2و نسبت به بلند مدت  2/1به سال گذشته 

 ، رخ داده است. 03/03/97درجه سانتيگراد در تاریخ 10برابر با  97، و حداقل مطلق سال 31/03/97در تاریخ 



 

 

ميليمتر  8/1برابر با صفر  ميليمتر و خرداد دوره آماري برابر با 96ميليمتر، خرداد  7/14برابر با 97مجموع بارندگي خرداد  بارندگي :

 نسبت به سال گذشته و نسبت به دوره آماري افزایش قابل مالحظه اي داشته است. 97بوده که بارندگي خرداد 

 30درصد و خرداد دوره آماري برابر با 22برابر با  96خرداد درصد،  30برابر با 97ميانگين رطوبت نسبي خرداد  رطوبت نسبي هوا:

برابر 97درصد بوده که نسبت  به سال گذشته افزایش ونسبت به دوره آماري نرمال بوده است. ميانگين حداکثر رطوبت نسبي خرداد 

 95برابر با97ق رطوبت نسبي خرداد درصد بوده است. حداکثر مطل 47درصد و خرداد دوره آماري  37برابر با  96درصد، خرداد  49با 

درصد ، ميانگين حداقل رطوبت نسبي 12برابر با97رخ داده است. ميانگين حداقل رطوبت نسبي خرداد 97 /03/03درصد در تاریخ

در  درصد 6برابر با 97درصد بوده است. حداقل مطلق رطوبت نسبي خرداد 14درصد و خرداد دوره آماري برابر با  7برابر با 96خرداد 

  ، رخ داده است.29/03/97

با  2/362برابر با  96ميليمتر روزانه در ماه، خرداد 2/11ميليمتر با ميانگين  3/346برابر با 97مجموع تبخير خرداد  مجموع تبخیر:

موع تبخير ميليمتر تبخير روزانه مي باشد. مج 9/10با ميانگين  4/339ميليمتر تبخير روزانه و خرداد دوره آماري  7/11ميانگين 

 نسبت به سال گذشته کاهش و نسبت به دوره آماري افزایش داشته است.  1397خرداد 

 6/380برابر با  96ساعت در روز ،خرداد  1/11ساعت با ميانگين  343برابر با  97مجموع ساعت آفتابي خرداد  مجموع ساعت آفتابي:

ساعت در روز مي باشد. مجموع ساعت 5/11ساعت با ميانگين  7/346ساعت در روز و خرداد دوره آماري 3/12ساعت با ميانگين 

 نسبت به سال گذشته  و نسبت به  دوره آماري کاهش داشته است. 97آفتابي خرداد 

متر بر  12برابر با  96، خرداد سال 21/03/97متر بر ثانيه در تاریخ  11برابر با  97حداکثر سرعت باد خرداد  حداکثر سرعت باد: 

رخ داده است. حداکثر سرعت باد خرداد  16/03/81متر بر ثانيه در تاریخ  26و خرداد دوره آماري برابر با  11/03/96اریخ   ثانيه در ت

 نسبت به سال گذشته کاهش و نسبت به دوره آماري افزایش داشته است. 97

 به رختحلیل مراحل فنولوژي محصول جو رقم   

روز  واحد  –درجه  7/499روز باالي صفر درجه و –واحد حرارتي درجه  1046محصول جو رقم به رخ از ابتداي کاشت با دریافت 

درجه مرحله ساقه دهي  را تا پایان دهه اول فروردین به اتمام رسانيد. جو واریته به رخ با توجه به اتمام مرحله ساقه  5حرارتي باالي 



 

 

 افتیو در سانتيگراد صفر درجه يروز باال -درجه 1/1079 افتیبا دره جدید فنولوژي یعني مرحله شکم پر را دهي در ماه قبل، مرحل

صفر  يروز باال -درجه 1/1236افتیبا درآغاز کرد. گياه   1397در سيزدهم فروردین  گراديدرجه سانت 5 يباال يواحد حرارت 8/522

در بيست و سوم فروردین وارد مرحله خوشه دهي شد. جو  گراديدرجه سانت 5 ياالب يواحد حرارت 8/629 افتیو در سانتيگراد درجه

 يروز باال -درجه 3/1341 افتیبا درواریته به رخ با توجه به اتمام مرحله خوشه دهي، مرحله جدید فنولوژي یعني مرحله گلدهي را 

در سي و یکم فروردین   آغاز کرد. گياه در دهم اردیبهشت   گراديدرجه سانت 5 يباال يواحد حرارت 695 افتیو در سانتيگراد صفر درجه

مرحله گلدهي را  گراديدرجه سانت 5 يباال يواحد حرارت 2/821 افتیو در سانتيگراد صفر درجه يروز باال -درجه 5/1517با دریافت 

له مهم فنولوژیکي را پشت سر گذاشت سه   مرح   1397به پایان برد. جو رقم به رخ  از دهه دوم اردیبهشت تا پایان دهه اول خرداد

واحد حرارتي باالي صفر  9/1825که شامل شيري شدن، مومي شدن و رسيدن کامل مي باشد.  مرحله مومي شدن  را با دریافت 

ا واحد حرارتي باالي پنج درجه سانتيگراد به پایان برد. و مرحله رسيدن کامل را ب 6/1044درجه سانتيگراد و همچنين با دریافت 

واحد حرارتي  باالي پنج درجه سانتيگراد  3/1176واحد حرارتي باالي صفر درجه سانتيگراد و همچنين با دریافت  6/2002دریافت 

اردیبهشت هنگام دیده باني محصول،  26به پایان برد و در بيست وهشتم اردیبهشت ماه وارد مرحله رسيدن کامل شد. در تاریخ 

درصد مرحله رسيدن کامل    100ده و مرحله رسيدن کامل مشاهده گردید.  در نهم خرداد ماه گياه مرحله مومي شدن به پایان رسي

را پشت سر گذاشت. با توجه به گرم شدن ناگهاني هوا در فروردین ماه رشد طولي ساقه به طور کامل انجام نگرفت و سریعا وارد فاز 

 سانتيمتر رسيد. 6/54ساقه فقط به زایشي شکم پر و خوشه دهي گردید بطوریکه ميانگين طولي 

 تحلیل مراحل فنولوژي محصول گندم  رقم رخشان

درصد گردید. با توجه به 50محصول گندم رقم رخشان وارد مرحله فنولوژیکي پنجه زني به ميزان  1397با شروع فصل بهار     

 13/1/97از نرمال باعث گردید این مرحله در تاریخ آبياري متناوب محصول و قرار گرفتن در شرایط مناسب رطوبتي و حرارتي باالتر 

بصورت همزمان وارد مرحله فنولوژیکي شکم پر  17/1/97به پایان برسد و بالفاصله وارد مرحله فنولوژیکي ساقه دهي و در تاریخ 

و  مرحله فنولوژیکي  25/1/97سانتيمتر اندازه گيري شد. مرحله ساقه دهي  در تاریخ 36گردید. ميزان ارتفاع بوته ها بطور ميانگين 

به پایان رسيد و وارد مرحله فنولوژیکي خوشه دهي گردید در این مرحله از رشد آفت سن مشاهده و به  27/1/97شکم پر در تاریخ 

کارشناسان مسئول تاکيد و با توجه به پيش بيني ها و توصيه هاي تهک کشاورزي در وضعيت هواشناسي منطقه بموقع محصول 

ردید و طي این مدت نيز محصول بطور متناوب آبياري گردید و ميزان آب در دسترس منطقه ریشه افزایش یافته و فرایند سمپاشي گ



 

 

سانتيمتر اندازه گيري شد که کمتر 52مرحله خوشه رفتن تکميل شده و ميزان ارتفاع بوته ها  10/2/97رشد تسریع گردید. در تاریخ 

وارد مرحله حساس و مهم گل دهي شده و دوباره محصول آبياري گردید  2/2/97صول در تاریخاز وضعيت نرمال را نشان مي دهد. مح

نشانه هاي ورود محصول به مرحله شيري شدن مشاهده  22/2/97و امکان انجام عمليات هواشناسي کشاورزي ميسر نشد در تاریخ 

 دانه و شده ها دانه در غذائي مواد پرشدن بر تاثير و هوا  حرارت درجه تدریجي درصد برآورد شد افزایش 38گردید و ميزان آن 

اتمام رسيد و  به 1/3/97شدن در تاریخ  شيري مرحله به ورود ميزان و مي یابد افزایش هوا دانه ميزان وزن و داشته حجم افزایش

با  .داشت خاک رطوبت یشافزا بر خوبي تاثير در اردیبهشت ماه  ميليمتري6/29بارندگي  ميزان وارد مرحله رسيدن کامل گردید.

ميزان مرحله رسيدن کامل به  26/3/97توجه به شرایط مناسب حرارتي مطلوب روند رسيدن دانه تسهيل گردید بطوري در تاریخ 

درصد بالغ گردید و دوره رویش محصول گندم رقم رخشان پایان یافت و درکل ميزان واحد هاي حرارتي آستانه باالتر از صفر و  100

 .درجه روز محاسبه شد 2451،1548درجه کسب شده از مرحله کاشت تا رسيدن کامل محصول به ترتيب 5 باالتراز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مرکز تحقیقات هواشناسی کشاورزی کبوترآباد 

 اصفهان



 

 

 

 

 



 

 

 اداره تحقیقات هواشناسي کشاورزي داراب

 : فروردين ماه جوي شرايط تحلیل

 درجه 13.1 برابر 96 سال در مقدار این که باشد مي سيلسيوس درجه 12.1 ماه این در دما کمينه ميانگين درجه حرارت:

 مي سيلسيوس درجه 28.6 ماه این در دما بيشينه ميانگين همچنين. است بوده سيلسيوس درجه 11.6 بلندمدت در و سيلسيوس

 درجه20.4 ماه این در دما ميانگين. است بوده سيلسيوس درجه 26.3 برابر 96 سال در و 26.5 بلندمدت در مقدار این که باشد

 .است بوده سيلسيوس درجه 19.1 و 19.7 برابر ترتيب به مدت بلند و 96 سال در مقدار این که باشد مي سيلسيوس

 درصد 26 مدت بلند در و درصد 31 کمينه ميانگين 96 سال در که باشد مي درصد 16 ماه این در رطوبت کمينه ميانگين رطوبت:

 69 مدت بلند در و درصد 76 و 59 ترتيب به  96 و 97 ماه فروردین در رطوبت بيشينه ميانگين مورد در موضوع این. است بوده

  48 و 54 برابر  ترتيب به مدت بلند و 96 سال در مقدار این که باشد مي درصد 37 برابر رطوبت ميانگين همچنين. است بوده درصد

 .است بوده درصد

 برابر 97 ماه فروردین در مقدار این که باشد مي 1.1 ميانگين با ميليمتر 33.7 برابر مدت بلند جوي ریزشهاي مجموع بارندگي:

 .است بوده 1.9 ميانگين با ميليمتر 55.2 برابر 96 سال در مشابه مدت ودر 0.2 ميانگين با ميليمتر 6.4

  5.0 ميانگين با 154.3 بلندمدت در و روز در ميليمتر 5.3 ميانگين با ميليمتر 163.3  ماه این شده ثبت تبخير مجموع تبخیر:

 .است بوده روز در ميليمتر 4.4 ميانگين با ميليمتر 136.10 برابر مشابه مدت در 96 سال در و روز در ميليمتر

 96 وسال مدت بلند ،در ساعت 9.4 ميانگين با ساعت 290.3 ماه این در 97 سال شده ثبت آفتابي ساعت مجموع ساعات آفتابي:

 .است شده ثبت ساعت 8.3 و 8.9 ميانگين با ساعت 256.3 و 275.8 ترتيب به مشابه مدت در

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 : تحلیل شرايط جوي ارديبهشت ماه

 درجه 18.3 برابر 96 سال در مقدار این که باشد مي سيلسيوس درجه 16.9 ماه این در دما کمينه ميانگيندرجه حرارت هوا: 

 مي سيلسيوس درجه 32.2 ماه این در دما بيشينه ميانگين همچنين. است بوده سيلسيوس درجه 16.8 بلندمدت در و سيلسيوس

 درجه 24.6 ماه این در دما ميانگين. است بوده سيلسيوس درجه 34.2 برابر 96 سال در و 33.5 بلندمدت در مقدار این که باشد

 .است بوده سيلسيوس درجه 25.2 و 26.3 برابر ترتيب به مدت بلند و 96 سال در مقدار این که باشد مي سيلسيوس

 درصد 16 مدت بلند در و درصد 14 کمينه ميانگين 96 سال در که باشد مي درصد 14 ماه این در رطوبت کمينه ميانگين رطوبت:

 51 مدت بلند در و درصد 52 و 49 ترتيب به  96 و 97 ماه اردیبهشت در رطوبت بيشينه ميانگين مورد در موضوع این. است بوده

  34 و 33 برابر  ترتيب به مدت بلند و 96 سال در مقدار این که باشد مي درصد 31 برابر رطوبت ميانگين همچنين. است بوده درصد

 .است بوده درصد

 برابر 97 ماه اردیبهشت در مقدار این که باشد مي 0.2 ميانگين با ميليمتر 5.8 برابر مدت بلند جوي ریزشهاي :  مجموعبارندگي

 .است بوده ميليمتر 1.2 برابر 96 سال در مشابه مدت ودر 0.1 ميانگين با ميليمتر 1.7

  8.1 ميانگين با 252.1 بلندمدت در و روز در ميليمتر 8.0 ميانگين با ميليمتر 247.2  ماه این شده ثبت تبخير مجموع تبخیر:

 .است بوده روز در ميليمتر 8.1 ميانگين با ميليمتر 251.1 برابر مشابه مدت در 96 سال در و روز در ميليمتر

 96 وسال مدت بلند ساعت، در 9.3 ميانگين با ساعت 287.7 ماه این در 97 سال شده ثبت آفتابي ساعت مجموع: ساعت آفتابي

 .است شده ثبت ساعت 8.3 و 10.2 ميانگين با ساعت 316.0 و 328.9 ترتيب به مشابه مدت در

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 : تحلیل شرايط جوي خرداد ماه

 درجه 21.5 برابر 96 سال در مقدار این که باشد مي سيلسيوس درجه 22.1 ماه این در دما کمينه ميانگين درجه حرارت هوا:

 مي سيلسيوس درجه 39.6 ماه این در دما بيشينه ميانگين همچنين. است بوده سيلسيوس درجه 21.6 مدت بلند در و سيلسيوس

 درجه 30.9 ماه این در دما ميانگين. است بوده سيلسيوس درجه 40.7 برابر 96 سال در و 39.3 بلندمدت در مقدار این که باشد

 .است بوده سيلسيوس درجه 30.5 و 31.1 برابر ترتيب به مدت بلند و 96 سال در مقدار این که باشد مي سيلسيوس

 درصد 11 مدت بلند در و درصد 07 کمينه ميانگين 96 سال در که باشد مي درصد 09 ماه این در رطوبت کمينه ميانگين رطوبت:

. است بوده درصد 37 مدت بلند در و درصد 35 برابر  96 و 97 ماه خرداد در رطوبت بيشينه ميانگين مورد در موضوع این. است بوده

 .است بوده درصد  24 و 21 برابر  ترتيب به مدت بلند و 96 سال در مقدار این که باشد مي درصد 22 برابر رطوبت ميانگين همچنين

 مشابه مدت در و ميليمتر 0.2 برابر 97 ماه خرداد در مقدار این که ميليمتر 1.0 برابر مدت بلند جوي ریزشهاي مجموع بارندگي: 

 .است بوده ميليمتر صفر برابر 96 سال در

  11.2 ميانگين با 346.9 بلندمدت در و روز در ميليمتر 9.9 ميانگين با ميليمتر 306.1  ماه این شده ثبت تبخير مجموع  تبخیر:

 .است بوده روز در ميليمتر 11.2 ميانگين با ميليمتر 367.4 برابر مشابه مدت در 96 سال در و روز در ميليمتر

 96 وسال مدت بلند ،در ساعت 11.5 ميانگين با ساعت 357.1 ماه این در 97 سال شده ثبت آفتابي ساعت مجموع ساعت آفتابي:

 است. شده ثبت ساعت 11.9 و 11.7 ميانگين با ساعت 380.1 و 361.7 ترتيب به مشابه مدت در

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 سیروانواريته  تحلیل مراحل فنولوژي محصول گندم 

 23/08/96  با برابر کاشت از پس روز دو و کاشت 1396 /21/08 تاریخ در که باشد مي سيروان واریته گندم مطالعه مورد محصول

است. رسيده ثبت به مربوطه فرمهاي در و شده آغاز انتخابي کرتهاي در آن به مربوط فنولوژي مشاهدات و بيومتري هاي دیده باني  

 طي. است رسيده پایان به دهم روز در مرحله این و شده مشاهده محصول درصد 40 در رفتن خوشه مرحله ماه فروردین ابتداي از 

 گل یازدهم روز از. است داشته دریافت درجه 5 و صفر باالي حرارتي واحد روز درجه 218.9و 293.9  ترتيب به محصول مدت این

  289.9 محصول مدت این طي. است رسيده پایان به چهارم و بيست روز در مرحله این و شده مشاهده محصول درصد 20 در دادن

 پنجم فروردین و بيست روز از. است داشته دریافت درجه 5 باالي حرارتي واحد روز درجه 219.9 صفر باالي حرارتي واحد روز درجه

 دریافت با محصول مجموع در. است رسيده اردیبهشت ماه به پایان هفتم در و شده مشاهده محصول درصد 15 در شدن شيري مرحله

 هشتم روز از. است گذاشته سر پشت را شدن شيري مرحله درجه 5 و صفر باالي حرارتي واحد روز درجه 226.1 و 296.1 ترتيب به

  278.5 محصول مدت این طي. است رسيده پایان به هجدهم روز در مرحله این و شده مشاهده محصول درصد 15 در شدن مومي

 رسيدن مرحله نوزدهم روز از. است داشته دریافت درجه 5 باالي حرارتي واحد روز درجه 223.5 و صفر باالي حرارتي واحد روز درجه

 شده برداشت ماه این یکم و سي روز در محصول و رسيده درصد 100 به هجدهم روز در و شده مشاهده محصول درصد 15 در کامل

 محصول.  است داشته دریافت درجه 5 و صفر باالي حرارتي واحد روز درجه  254.9و 319.9   ترتيب به محصول مدت این طي. است

 پایان به روز 191 طول در و درجه 5 و صفر از بيش حرارتي واحد روز درجه 2145.1 و 3100.5 مجموع با ترتيب به را فصل این

درجه  5درجه روز واحد حرارتي باالي صفر و  1866.1و  2614.3در مجموع از کاشت تا برداشت، محصول به ترتيب . است رسانده

 اشت شد.کيلوگرم در هکتار برد 10382دریافت داشته است.  محصول با عملکرد 

 تحلیل مراحل فنولوژي محصول پرتقال واريته واشنگتن ناول

کشت شده است. پس از قطع درختان قدیمي  17/01/1395 تاریخ در که باشد مي ناول واشنگتن واریته پرتقال مطالعه مورد محصول

 و شده از ابتداي شهریورماه آغاز جدیدبر روي درختان  فنولوژي مشاهدات و بيومتري هاي باني دیده 95در روز سي و یکم مردادماه 

 . است رسيده ثبت به مربوطه فرمهاي در

 رسيده پایان به شانزدهم روز در مرحله این و شده مشاهده محصول درصد 90 در برگ و ميوه جوانه تشکيل ماه فروردین ابتداي از

 روز از. است داشته دریافت درجه 10 و صفر باالي حرارتي واحد روز درجه  174.2 و 334.2  ترتيب به محصول مدت این طي. است

. است رسيده در روز هفدهم اردیبهشت ماه به پایان مرحله این و شده مشاهده محصول درصد 15 در  دادن ميوه و دادن برگ هفدهم

 10 باالي حرارتي واحد روز درجه 391.2 و صفر باالي حرارتي واحد روز درجه 711.2 دریافت با محصول محصول مدت این طي

و در ابتداي خرداد  شده مشاهده محصول درصد 20 در ميوه رشد زایشي اردیبهشت مرحله هجدهم روز است. از کرده دریافت  درجه

درجه  854و  1304طي این مدت محصول به ترتيب   .است نشده مشاهده جدیدي مرحله خرداد ماه پایان درصد رسيده و تا 100به 



 

 

درجه دریافت داشته است. الزم به ذکر است که رویش مجدد برگ در هجدهم اردیبهشت ماه  10االي صفر و روز واحد حرارتي ب

 چهاردهم فروردین و روز در هرز علف و مرکبات پسيل آفت با مبارزه مشاهده شده و تا پایان خرداد ماه ادامه داشته است. جهت

 .شد پاشي سم محصول

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مرکز تحقیقات هواشناسی کشاورزی داراب  



 

 

 

  

 

 



 

 

ي زرقانشاورزکمرکزتحقیقات هواشناسي   

 : 1397فروردین ماه  جوي شرایط تحليل

 13.3درجه سانتيگراد و بلند مدت آن  15.5درجه سانتيگراد ، سال گذشته   16.0برابر با  97ميانگين دماي فروردین  :دماي هوا

درجه  2.7درجه افزایش و نسبت به دوره آماري درازمدت  0.5سانتيگراد مي باشدکه نسبت به دماي فروردین سال گذشته  درجه 

 سانتيگراد افزایش داشته است.

درجه   21.2درجه سانتيگراد و دوره آماري  23.0درجه سانتيگراد، سال گذشته  24.8برابر با  97ميانگين بيشينه دماي فروردین  

 درجه سانتيگراد افزایش داشته است .  3.6درجه افزایش و نسبت به بلند مدت  1.8راد بوده که نسبت به سال گذشته سانتيگ

درجه سانتيگراد بوده  5.5و دوره آماري بلند مدت   8.0درجه سانتيگراد . سال گذشته   7.1برابر  97ميانگين کمينه دماي فروردین 

 97درجه افزایش داشته است. حداکثر مطلق دماي فروردین  1.6ش و نسبت به بلند مدت درجه کاه 0.9که نسبت به سال گذشته 

درجه سانتيگراد در  3.0برابر با  97و حداقل مطلق  فروردین 10/01/97و09و08درجه سانتيگراد در تاریخهاي   29.0برابر با 

 ، رخ داده است . 14/01/97تاریخ

ميليمتر و بارندگي فروردین دوره  69.4برابر با  96ميليمتر ، بارندگي فروردین 17.6بر با برا 97مجموع بارندگي فروردین  بارندگي: 

نسبت به سال گذشته کاهش شدید و نسبت به دوره آماري بلند مدت نيز  97ميليمتر بوده که بارندگي فروردین  42.0آماري برابر با 

 رخ داده است.  27/01/97ميليمتر که در تارِیخ   8.8برابر با  97کاهش داشته است . حداکثر بارندگي فروردین  

درصد و فروردین دوره آماري  56برابر با  96درصد، فروردین  46برابر با  97ميانگين رطوبت نسبي فروردین  رطوبت نسبي هوا: 

 ست .درصد بوده که نسبت  به سال گذشته کاهش  و نسبت به دوره آماري بلند مدت نيزکاهش داشته ا 52برابر با 

درصد  76درصد و فروردین دوره آماري  80برابر با  96درصد  ، فروردین  69برابر با  97ميانگين حداکثر رطوبت نسبي فروردین  

رخ داده است. ميانگين حداقل رطوبت  24/01/97درصد در تاریخ  95برابر با  97بوده است . حداکثر مطلق رطوبت نسبي فروردین 

رخ داده   31/01/97درصد در  8برابر با  97درصدبوده است . حداقل مطلق رطوبت نسبي فروردین  23ا  برابر ب 97نسبي فروردین 

 است . 

ميليمتر و فروردین دوره آماري  177.4برابر با  96ميليمتر . فروردین  193.7برابر با  97مجموع تبخيرفروردین  مجموع تبخير: 

 و دوره آماري افزایش داشته است. 96ميليمتر بوده که نسبت به فروردین سال  152.6

برابر  96ساعت در روز ، فروردین  9.0ساعت با ميانگين  279.3برابر با  97مجموع ساعت آفتابي فروردین  مجموع ساعت آفتابي:

. مجموع ساعت در روز مي باشد  8.3ساعت با ميانگين  257.9ساعت در روز و فروردین دوره آماري  8.4ساعت با ميانگين  261.7با 

 نسبت به سال گذشته کاهش و نسبت به  دوره آماري افزایش داشته است .  97ساعت آفتابي فروردین 



 

 

بوده است و فروردین سال   25/01/97متر بر ثانيه در تاریخهاي   10برابر با  97حداکثر سرعت باد فروردین  حداکثر سرعت باد:

رخ داده است.  21/01/63متر بر ثانيه در تاریخ  21و فروردین دوره آماري برابر با  15/01/96متر بر ثانيه در تاریخ  12برابر با  96

 سال گذشته  و نسبت به دوره آماري کاهش داشته است . نسبت به  97حداکثر سرعت باد فروردین 

 : 1397تحليل شرایط جوي اردیبهشت ماه 

درجه سانتيگراد و ميانگين  20.7برابر با 96درجه سانتيگراد، اردیبهشت سال  18.6برابر با  97ميانگين دماي اردیبهشت  دماي هوا :

درجه افزایش و نسبت به دوره آماري  2.1دماي اردیبهشت سال گذشته   درجه سانتيگراد مي باشدکه نسبت به  18.9بلند مدت آن 

 29.1برابر با  96درجه سانتيگراد، سال  26.2برابر  97درجه سانتيگرادکاهش داشته است. ميانگين بيشينه دماي اردیبهشت  0.3

رجه سانتيگراد و نسبت به بلند مدت نيز د 2.9درجه سانتيگراد بوده که نسبت به سال گذشته  27.9درجه سانتيگراد و دوره آماري 

  12.3درجه سانتيگراد  و سال گذشته   11.0برابر  97درجه سانتيگراد کاهش داشته است. ميانگين کمينه دماي اردیبهشت  1.7

به  درجه سانتيگراد و نسبت 1.3درجه سانتيگراد بوده که نسبت به سال گذشته  9.9درجه سانتيگراد و دوره آماري بلندمدت  

درجه سانتيگراد در  31.5،برابر با  97درجه سانتيگراد کاهش داشته است. حداکثر مطلق دماي اردیبهشت  1.1اردیبهشت بلند مدت 

 ، رخ داده است . 01/02/97درجه سانتيگراد در تاریخ 8.0برابر با  97وحداقل مطلق  اردیبهشت  18/02/97تاریخهاي  

ميليمتر و بارندگي اردیبهشت  27.3برابر با  96ميليمتر ، بارندگي اردیبهشت  33.0برابر با   97 مجموع بارندگي اردیبهشت بارندگي: 

نسبت به سال گذشته و نسبت به دوره آماري افزایش داشته است.  97ميليمتر بوده که بارندگي اردیبهشت  12.7دوره آماري برابر با 

  ، رخ داده است. 08/02/97يليمتردر م16.8برابر با  97حداکثر بارندگي روزانه اردیبهشت 

درصد و اردیبهشت دوره  48برابر با  96درصد ، اردیبهشت  50برابر با  97ميانگين رطوبت نسبي اردیبهشت  رطوبت نسبي هوا:

 درصد بوده که نسبت به سال گذشته و دوره آماري بلند مدت  افزایش داشته است. 43آماري برابر با 

 64درصد و اردیبهشت دوره آماري  69برابر با  96درصد  ،اردیبهشت  71برابر با  97نسبي اردیبهشت  ميانگين حداکثر رطوبت 

 .  رخ داده است. 22/02/97درصد در تاریخ  95برابر با  97درصد بوده است. حداکثر مطلق رطوبت نسبي اردیبهشت 

درصد و اردیبهشت دوره آماري برابر  27برابر با  96درصد ، اردیبهشت سال  29برابر با  97ميانگين حداقل رطوبت نسبي اردیبهشت  

 رخ داده است. 04/02/97درصد در تاریخهاي  12برابر با  97درصد بوده است .حداقل مطلق رطوبت نسبي اردیبهشت 21با 

برابر  96ميليمتر روزانه در ماه ، اردیبهشت  7ميليمتر با ميانگين  215.6برابر با  97ت سال مجموع تبخير اردیبهش مجموع تبخير: 

ميليمتر تبخير روزانه مي باشد  7.4با ميانگين 228.2ميليمتر و اردیبهشت دوره آماري  7.5ميليمتر با ميانگين روزانه  231.5با 

 آماري کاهش داشته است . نسبت به سال گذشته و دوره 1397.مجموع تبخير اردیبهشت 



 

 

 96ساعت در روز، اردیبهشت  8.2ساعت با ميانگين  254.6برابر با  97مجموع ساعت آفتابي اردیبهشت  مجموع ساعت آفتابي:

ساعت در روز مي باشد.  9.8ساعت با ميانگين  302.4ساعت در روز و اردیبهشت دوره آماري  9.5ساعت با ميانگين  295.5برابر با 

 نسبت به سال گذشته و نسبت به دوره آماري بلند مدت کاهش داشته است.  97اعت آفتابي اردیبهشت مجموع س

برابر با  97، اردیبهشت سال  24/02/97متر بر ثانيه در تاریخ  12برابر با  97حداکثر سرعت باد اردیبهشت  حداکثر سرعت باد: 

رخ داده است. حداکثر  04/02/68متر بر ثانيه در تاریخ   13اري برابر با و اردیبهشت دوره آم 15/02/96متر بر ثانيه در تاریخ  11

 نسبت به سال گذشته افزایش و نسبت به دوره آماري کاهش داشته است.   97سرعت باد اردیبهشت 

 : 1397تحليل شرایط جوي  خرداد ماه 

درجه سانتيگراد و بلند مدت آن   26.2برابر با  96سال درجه سانتيگراد ، خرداد  26.3برابر با  97ميانگين دماي خرداد  :دماي هوا

 2.2درجه افزایش و نسبت به دوره آماري بلند مدت  0.1درجه سانتيگراد مي باشد که نسبت به دماي خرداد سال گذشته   24.1

 درجه سانتيگراد افزایش داشته است .

  34.3درجه سانتيگراد و دوره آماري بلند مدت  36.1سال گذشته  درجه سانتيگراد،  35.4برابر با   97ميانگين بيشينه دماي خرداد 

درجه سانتيگراد  1.1درجه سانتيگراد کاهش و نسبت به بلند مدت دوره آماري  0.7درجه سانتيگراد بوده که نسبت به سال گذشته 

 افزایش داشته است.

درجه    13.8درجه و دوره آماري بلند مدت  16.3ته  درجه سانتيگراد  . سال گذش 17.2برابر  97ميانگين کمينه دماي خرداد  

 درجه افزایش داشته است . 3.4درجه سانتيگراد و نسبت به دوره آماري بلند مدت   0.9سانتيگراد بوده که نسبت به سال گذشته 

 12.0برابر با   97، و حداقل مطلق خرداد سال  17/03/97درجه سانتيگراد در تاریخ   39.0،برابر با  97حداکثر مطلق دماي خرداد  

 ، رخ داده است .  03/03/97درجه سانتيگراد در تاریخ

ميليمتر  0.5رداد دوره آماري برابر با ميليمتر و خ  0.0برابر با  96ميليمتر ، خرداد 0.2برابر با  97مجموع بارندگي خرداد  :بارندگي

نسبت به سال گذشته افزایش و نسبت به دوره آماري کاهش داشته است . حداکثر بارندگي روزانه خرداد  97بوده که بارندگي خرداد 

   رخ داده است . 01/03/97ميليمتر بوده که در تاریخ   0.2برابر با 97

درصد و خرداد دوره آماري برابر با  32برابر با  96درصد ، خرداد  34برابر با  97داد ميانگين رطوبت نسبي خر رطوبت نسبي هوا:

  درصد بوده که نسبت  به سال گذشته ونسبت به دوره آماري  افزایش داشته است . 29

درصد بوده است 45درصد و خرداد دوره آماري  46برابر با  96درصد  ، خرداد  49برابر با  97ميانگين حداکثر رطوبت نسبي خرداد 

 رخ داده است.  03/03/97درصد در تاریخ  69برابر با  97. حداکثر مطلق رطوبت نسبي خرداد 

درصد و خرداد  17برابر با  96درصد ، ميانگين حداقل رطوبت نسبي خرداد  18برابر با  97ميانگين حداقل رطوبت نسبي خرداد  

 ، رخ داده است.  28/03/97درصد در  10برابر با  97مطلق رطوبت نسبي خرداد درصد بوده است . حداقل 13دوره آماري برابر با 



 

 

 397.2برابر با  96ميليمتر روزانه در ماه ، خرداد  12.0ميليمتر با ميانگين  372.6برابر با  97مجموع تبخير خرداد  مجموع تبخير:

ميليمتر تبخير روزانه مي باشد .مجموع  10.8ميليمتر با ميانگين  334.3ميليمتر تبخير روزانه و خرداد دوره آماري  12.8با ميانگين 

 نسبت به سال گذشته کاهش و نسبت به دوره آماري افزایش داشته است . 1397تبخير خرداد 

برابر با  96ساعت در روز ، خرداد  11.6ساعت با ميانگين  358.3برابر با  97مجموع ساعت آفتابي خرداد  مجموع ساعت آفتابي:

ساعت در روز مي باشد .مجموع  11.5ساعت با ميانگين  356.0ساعت در روز و خرداد دوره آماري  12.3ساعت با ميانگين  382.7

 نسبت به سال گذشته کاهش و  نسبت به دوره آماري  افزایش داشته است . 97ساعت آفتابي خرداد 

متر بر  09برابر با  96، خرداد سال  05/03/97ر ثانيه در تاریخ متر ب 08برابر با  97حداکثر سرعت باد خرداد  حداکثر سرعت باد: 

رخ داده است. حداکثر سرعت باد خرداد  21/03/68متر بر ثانيه در تاریخ  16و خرداد دوره آماري برابر با  11/03/97ثانيه در تاریخ   

 نسبت به سال گذشته و نسبت به دوره آماري کاهش داشته است. 97

 نولوژي محصول گندم واریته سيروان :تحليل مراحل ف  

مرحله ساقه دهي   01/01/97کاشت شده است در تاریخ   08/11/2017برابر با  17/08/97محصول گندم واریته سيروان در تاریخ 

به صدرصد رسيده  31/01/97وارد مرحله ظهور سنبله شده است و این مرحله تا تاریخ    04/01/97درصد رسيده و در تاریخ  100به 

ادامه داشته است و سپس در  11/02/97محصول گندم وارد مرحله گل دهي شده که این مرحله تا تاریخ   01/02/97از تاریخ  .است

محصول گندم  25/02/97این مرحله ادامه داشته است.در تاریخ  24/02/97وارد مرحله شيري شدن شده و تا تاریخ  12/02/97تاریخ 

ادامه و در همان تاریخ برداشت گردید در نيمه اول فروردین به دليل   30/03/97مي شدن و رسيدن شده و تا تاریخ وارد مرحله مو

افزایش ناگهاني دما که نسبت به نرمال افزایش شدید داشت محصول گندم وارد مرحله ظهور سنبله گردید و به دليل کاهش بارندگي 

ول فروردین بسيار نامناسب بود ولي از نيمه دوم فروردین شرایط دمایي و بارشي مناسب در این ماه شرایط دمایي خصوصا در نيمه ا

 4950شد و خنکي هوا در ماه اردیبهشت شرایط مناسبي براي طي مراحل بعدي گندم بوجود آمد و ميزان محصول پس از برداشت 

 کيلو گرم در هکتار بوده است.

 دیده :تحليل مراحل فنولوژي محصول گلرنگ واریته پ

محصول گلرنگ  1/1/97کشت شده است در ابتداي فصل بهار در تاریخ  2017-10-21برابر با  29/07/97محصول گلرنگ در تاریخ 

ظهور غوزه ها و غوزه  26/01/97ادامه داشته است و از تاریخ  25/01/97در مرحله رشد ساقه هاي اصلي و جانبي  بوده و تا تاریخ 

این مرحله به صدرصد رسيده است سپس محصول وارد مرحله مومي شدن و رسيدن شده  10/03/97دهي مشاهده شده و تا تاریخ 

درصد رسيدن وارد شده است.در طول فصل بهار محصول گلرنگ سه بار ابياري شده و عمليات سم  50به  31/03/97که تا تاریخ 

 97ارزه با علفهاي هرز انجام گردید و در حال حاضر شرایط مزرعه بسيار مناسب مي باشد. و در تير ماه پاشي بر عليه شته و مب

  محصول برداشت ميگردد.
زرقان مرکز تحقیقات هواشناسی کشاورزی   

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 مرکز تحقیقات هواشناسي کشاورزي حاجي آباد

  97  فروردین ماه جوي شرایط تحليل

درجه سانتيگراد  23.7درجه سانتيگراد و بلند مدت آن  21درجه سانتيگراد ، سال گذشته 21.3برابر با 97ميانگين دماي فروردین 

درجه سانتيگراد کاهش  داشته است  2.4درجه افزایش و نسبت به دوره آماري  0.3مي باشدکه نسبت به دماي فروردین سال گذشته

درجه   29.4درجه سانتيگراد و دوره آماري 28.6درجه سانتيگراد، سال گذشته   31.3برابر با   97.ميانگين حداکثر دماي فروردین 

درجه افزایش داشته است  . ميانگين حداقل  1.9درجه افزایش و نسبت به بلند مدت نيز 2.7 سانتيگراد بوده که نسبت به سال گذشته

درجه سانتيگراد بوده که نسبت به سال  12.1ماري  و دوره آ  13.3درجه سانتيگراد سال گذشته    11.3برابر  97دماي فروردین 

درجه  36.1،برابر با  97درجه افزایش داشته است  . حداکثر مطلق دماي فروردین0.8درجه کاهش و نسبت به بلند مدت  2گذشته

، رخ داده  01/01/97درجه سانتيگراد در تاریخ5.9برابر با  97، و حداقل مطلق فروردین سال   08/01/97و07سانتيگراد در تاریخ  

 است  

ميليمتر و بارندگي فروردین دوره آماري 14برابر با  96ميليمتر ، بارندگي فروردین 1برابر با  97مجموع بارندگي فروردین بارندگي:

 نسبت به سال گذشته کاهش و نسبت به دوره آماري نيز کاهش قابل مالحظه 97ميليمتر بوده که بارندگي فروردین 454.8برابر با

 .  ، رخ داده است 25/01/97ميليمتر در   1برابر با7اي داشته است . حداکثر بارندگي فروردین 

درصد و 56برابر با  96درصد ، ميانگين رطوبت نسبي فروردین  43برابر با  97ميانگين رطوبت نسبي فروردین  رطوبت نسبي هوا:

وده که نسبت  به سال گذشته کاهش ونسبت به دوره آماري افزایش درصد ب 36ميانگين رطوبت نسبي فروردین دوره آماري برابر با

 84برابر با  96درصد  ، ميانگين حداکثر رطوبت نسبي فروردین   72برابر با  97داشته است . ميانگين حداکثر رطوبت نسبي فروردین

برابر با  97لق رطوبت نسبي فروردین درصد بوده است . حداکثر مط 92درصد و ميانگين حداکثر رطوبت نسبي فروردین دوره آماري 

درصد ، ميانگين حداقل رطوبت  13برابر با 97رخ داده است .ميانگين حداقل رطوبت نسبي فروردین  25/1/97درصد در تاریخ  93

رطوبت درصد بوده است . حداقل مطلق 8درصد و ميانگين حداقل رطوبت فروردین دوره آماري برابر با  27برابر با 96نسبي فروردین 

 ، رخ داده است .  10/1/97و09و08درصد در  6برابر با  97نسبي فروردین 

 192.8برابر با  96ميليمتر روزانه در ماه ، فروردین 7.9ميليمتر با ميانگين 243.4برابر با  97مجموع تبخير فروردین  مجموع تبخير: 

ميليمتر تبخير روزانه مي باشد .مجموع تبخير 7.4با ميانگين  229.1ميليمتر تبخير روزانه و فروردین دوره آماري  6.2با ميانگين 

 نسبت به سال گذشته افزایش ونسبت به دوره آماري نيزافزایش داشته است . 1397فروردین 

برابر با  96ساعت در روز ، فروردین 9.3ساعت با ميانگين  288.7برابر با  97مجموع ساعت آفتابي فروردین مجموع ساعت آفتابي:

ساعت در روز مي باشد .مجموع ساعت  9.2ساعت با ميانگين  284.6ساعت در روز و فروردین دوره آماري 8ساعت با ميانگين  249.9

   نسبت به سال گذشته افزایش و نسبت به  دوره آماري نيزافزایش  داشته است . 97آفتابي فروردین 



 

 

متر 20برابر با  96، فروردین سال  28/01/97متر بر ثانيه در تاریخ  17 برابر با 97حداکثر سرعت باد فروردین  حداکثر سرعت باد:

رخ داده است حداکثر سرعت باد  1389متر بر ثانيه درفروردین  25و فروردین دوره آماري برابر با  17/01/96بر ثانيه در تاریخ  

 .دوره آماري نيزکاهش داشته است نسبت به سال گذشته کاهش و نسبت به 97فروردین 

  : تحليل شرایط جوي اردیبهشت ماه

درجه سانتيگراد و بلند مدت آن 27.6درجه سانتيگراد ، سال گذشته 25.7برابر با97ميانگين دماي اردیبهشت  درجه حرارت هوا:

درجه  5.1درجه کاهش و نسبت به دوره آماري نيز 1.9درجه سانتيگراد مي باشدکه نسبت به دماي اردیبهشت سال گذشته 30.8

درجه سانتيگراد 36.6درجه سانتيگراد، سال گذشته   34.9برابر با   97سانتيگرادکاهش  داشته است .ميانگين حداکثر دماي اردیبهشت 

درجه کاهش داشته  1.5کاهش و نسبت به بلند مدت نيز 1.7درجه سانتيگراد بوده که نسبت به سال گذشته 36.4و دوره آماري 

درجه سانتيگراد  17.6و دوره آماري    18.6درجه سانتيگراد سال گذشته  16.5برابر  97دیبهشت است  . ميانگين حداقل دماي ار

درجه کاهش داشته است . حداکثر مطلق دماي 1.1درجه کاهش و نسبت به بلند مدت نيز  2.1بوده که نسبت به سال گذشته 

درجه سانتيگراد 11.3برابر با  97اقل مطلق اردیبهشت سال وحد   18/02/97درجه سانتيگراد در تاریخ   38.6،برابر با 97اردیبهشت 

ميليمتر   6برابر با  96ميليمتر ،اردیبهشت  11برابر با  97رخ داده است.  بارندگي: مجموع بارندگي اردیبهشت   27/02/97در تاریخ

به سال گذشته افزایش   داشته و نسبت  نسبت 97ميليمتر بوده که بارندگي اردیبهشت  15.3و بارندگي اردیبهشت دوره آماري برابر با

 ميليمتر  رخ داده است . 11برابر با 97به دوره آماري کاهش داشته است . حداکثر بارندگي اردیبهشت 

درصد واردیبهشت دوره  38برابر با  96درصد ، اردیبهشت 36برابر با  97ميانگين رطوبت نسبي اردیبهشت  :رطوبت نسبي هوا 

صد بوده که نسبت  به سال گذشته کاهش  ونسبت به دوره آماري  افزایش داشته است . ميانگين حداکثر رطوبت در23آماري برابر با

درصد بوده است . حداکثر  71درصد واردیبهشت دوره آماري  62برابر با  96درصد  ،اردیبهشت   59برابر با  97نسبي اردیبهشت 

رخ داده است .ميانگين حداقل رطوبت نسبي اردیبهشت  21/02/97ر تاریخ درصد د 88برابر با  97مطلق رطوبت نسبي اردیبهشت 

درصد بوده است . حداقل مطلق رطوبت  7درصد و اردیبهشت دوره آماري برابر با  13برابر با 96درصد ، اردیبهشت  12برابر با 97

 ، رخ داده است  26/02/97در تاریخدرصد  5برابر با  97نسبي اردیبهشت

برابر با  96ميليمتر روزانه در ماه ،اردیبهشت 11ميليمتر با ميانگين 341.5برابر با 97مجموع تبخيراردیبهشت  مجموع تبخير:

ميليمتر تبخير روزانه مي باشد .مجموع 11.8با ميانگين 350.9ميليمتر تبخير روزانه و اردیبهشت دوره آماري  10.9با ميانگين 337.9

 ته افزایش ونسبت به دوره آماري کاهش داشته است.نسبت به سال گذش 1397تبخير اردیبهشت 

 96ساعت در روز ، اردیبهشت  9.9ساعت با ميانگين  305.8برابر با  97مجموع ساعت آفتابي اردیبهشت  مجموع ساعت آفتابي: 

ساعت در روز مي باشد 10.7ساعت با ميانگين 318.7ساعت در روز و اردیبهشت دوره آماري  10.1ساعت با ميانگين  314.5برابر با 

 کاهش  و نسبت به  دوره آماري نيز کاهش  داشته است . نسبت به سال گذشته  97.مجموع ساعت آفتابي اردیبهشت 



 

 

برابر با  96،اردیبهشت سال  24/02/97متر بر ثانيه در تاریخ  17برابر با  97حداکثر سرعت باد اردیبهشت  حداکثر سرعت باد: 

رخ داده است حداکثر  1389 بهشتمتر بر ثانيه در اردی 30اردیبهشت دوره آماري برابر با  و 19/02/96متر بر ثانيه در تاریخ    20

  نسبت به سال گذشته کاهش و نسبت به دوره آماري نيز کاهش داشته است  . 97سرعت باد اردیبهشت 

 :97 تحلیل شرايط جوي خرداد ماه

درجه سانتيگراد و بلند مدت آن 32.3درجه سانتيگراد ،خرداد سال گذشته 30.7برابر با 97ميانگين دماي خرداد  درجه حرارت هوا:

درجه  4.7درجه کاهش و نسبت به دوره آماري نيز 1.6درجه سانتيگراد مي باشدکه نسبت به دماي خرداد سال گذشته 35.4

درجه سانتيگراد  42.6سانتيگراد، سال گذشته   درجه 41.3برابر با   97سانتيگرادکاهش داشته است .ميانگين حداکثر دماي خرداد 

درجه افزایش داشته 0.3درجه کاهش و نسبت به بلند مدت نيز 1.3درجه سانتيگراد بوده که نسبت به سال گذشته 41و دوره آماري 

سانتيگراد بوده که درجه  21.8و دوره آماري    22درجه سانتيگراد سال گذشته   20.1برابر  97است  . ميانگين حداقل دماي خرداد 

،برابر با  97درجه کاهش داشته است . حداکثر مطلق دماي خرداد 1.7کاهش و نسبت به بلند مدت نيز1.9نسبت به سال گذشته 

 02/03/97ر تاریخدرجه سانتيگراد د16.3برابر با  97، و حداقل مطلق دماي خرداد سال   16/03/97درجه سانتيگراد در تاریخ   46.4

برابر با صفر  ميليمتر و خرداد دوره آماري برابر  96برابر با صفر ميليمتر ،خرداد  97بارندگي : مجموع بارندگي خرداد ست ، رخ داده ا

نسبت به سال گذشته صفر و نسبت به دوره آماري کاهش قابل مالحظه اي داشته است .  97ميليمتر بوده که بارندگي خرداد 25.7با

 باصفر  ميليمتر  رخ داده است . برابر97حداکثر بارندگي خرداد 

درصد و خرداد دوره آماري برابر 26برابر با  96درصد ، خرداد  44برابر با  97ميانگين رطوبت نسبي خرداد  رطوبت نسبي هوا:  

ر درصد بوده که نسبت  به سال گذشته افزایش  وهمچنين نسبت به دوره آماري نيز افزایش داشته است . ميانگين حداکث 22.1با

درصد بوده است . حداکثر مطلق  63درصد و خرداد دوره آماري  45برابر با  96درصد  ،خرداد  78برابر با  97رطوبت نسبي خرداد 

درصد 9برابر با 97رخ داده است .ميانگين حداقل رطوبت نسبي خرداد  28/03/97درصد در تاریخ  63برابر با  97رطوبت نسبي خرداد 

درصد بوده است . حداقل مطلق رطوبت نسبي  7درصد وخرداد دوره آماري برابر با  7برابر با 96سبي خرداد ، ميانگين حداقل رطوبت ن

 ، رخ داده است. 17/03/97درصد درتاریخ 2برابر با  97خرداد 

 418.6برابر با  96ماه ،خرداد ميليمتر روزانه در  12.3ميليمتر با ميانگين  381.4برابر با  97مجموع تبخيرخرداد  :مجموع تبخير 

ميليمتر تبخير روزانه مي باشد .مجموع تبخيرخرداد  14.3با ميانگين413.6ميليمتر تبخير روزانه وخرداد دوره آماري  13.5ميانگينبا 

 نسبت به سال گذشته کاهش ونسبت به دوره آماري نيزکاهش داشته است .  1397

 364.7برابر با  96ساعت در روز ،خرداد 10.7ساعت با ميانگين  332برابر با 97خرداد  مجموع ساعت آفتابي مجموع ساعت آفتابي: 

ساعت در روز مي باشد .مجموع ساعت آفتابي  11.4ساعت با ميانگين 337.4ساعت در روز وخرداد دوره آماري11.8ساعت با ميانگين 

 داشته است.  نسبت به سال گذشته  کاهش و نسبت به  دوره آماري نيزکاهش  97خرداد 



 

 

متر بر  15برابر با  96، خرداد سال  01/03/97متر بر ثانيه در تاریخ  16برابر با  97حداکثر سرعت بادخرداد  حداکثر سرعت باد:

 97داد رخ داده است حداکثر سرعت بادخر 1380متر بر ثانيه درخرداد  20وخرداد دوره آماري برابر با  09/03/96ثانيه در تاریخ   

 و دوره آماري کاهش داشته است. سال گذشته افزایش نسبت به

 تحلیل مراحل فنولوژي محصول پرتقال درفصل بهار

ميوه را به  محصول مورد مطالعه این مرکز در فروردین ماه با توجه به شرایط مساعد دمایي ورطوبتي مراحل رشد رویشي وتشکيل

تلقيح درآنهابه خوبي صورت گرفته ومادگي بارورشده  با رشد مادگي خوبي پشت سر گذاشته است به گونه اي که گلهایي که عمل 

تا پایان فصل بهار به رشد خود ادامه داده است.وبا ریزش دانه هاي غير مرغوب تعداد ميوه  دانه هاي ميوه روي شاخه ها ظاهر شده و

رویشي هم درختان شرایط مطلوبي داشته  هاي باقيمانده روي درخت نشانگر عملکرد مناسب در فصل تابستان ميباشد.از نظر رشد

 اند وبجزء الرو پروانه مينوز مرکبات آفت یاعامل خسارت زاي دیگري روي ایندرختان تاثير منفي نداشته است.

 

 

 

 

 

 

 مرکز تحقیقات هواشناسی کشاورزی حاجی آباد  



 

 

 

 

 



 

 

 اداره تحقیقات هواشناسي کشاورزي میناب 

 :  97فروردین جوي شرایط تحليل

درجه سانتيگراد و بلند مدت آن  26.4درجه سانتيگراد ، سال گذشته  28.1 برابر با  97ميانگين دماي فروردین :درجه حرارت هوا

درجه سانتيگراد  1.3افزایش و نسبت به دوره آماري   1.7درجه سانتيگراد مي باشدکه نسبت به دماي فروردین سال گذشته  26.8

درجه سانتيگراد و    33.4درجه سانتيگراد، سال گذشته    35.8برابر با    97حداکثر دماي فروردین  افزایش داشته است .ميانگين

درجه افزایش داشته است  .   3.6درجه و نسبت به بلند مدت  2.4درجه سانتيگراد بوده که نسبت به سال گذشته  32.2دوره آماري 

درجه سانتيگراد بوده که  18.7و دوره آماري    16.4انتيگراد ، سال گذشته  درجه س 20.4برابر   97ميانگين حداقل دماي فروردین  

  97درجه افزایش داشته است  . حداکثر مطلق دماي فروردین   1.7درجه افزایش  و نسبت به بلند مدت    4نسبت به سال گذشته 

  18/01/97درجه سانتيگراد در تاریخ  16.4برابر با   97، و حداقل مطلق سال   27/01/97درجه سانتيگراد در تاریخ   41.6،برابر با 

 ، رخ داده است.

ميليمتر و بارندگي فروردین دوره  68.9برابر با   96ميليمتر ، بارندگي فروردین  0.6برابر با   97مجموع بارندگي فروردین  بارندگي:  

 18.7ميليمتر کاهش و نسبت به دوره آماري  68.3گذشته نسبت به سال   97ميليمتر بوده که بارندگي فروردین  19.3آماري برابر با 

 ميليمتر کاهش داشته است  .

درصد   60برابر با   96درصد ، ميانگين رطوبت نسبي فروردین  47برابر با   97ميانگين رطوبت نسبي فروردین  رطوبت نسبي هوا: 

 5درصد ونسبت به دوره آماري  13ه نسبت  به سال گذشته  درصد بوده ک  52و ميانگين رطوبت نسبي فروردین دوره آماري برابر با 

درصد  ، ميانگين حداکثر رطوبت نسبي فروردین    72برابر با   97درصد کاهش داشته است . ميانگين حداکثر رطوبت نسبي فروردین 

حداکثر مطلق رطوبت نسبي  درصد بوده است .  76درصد و ميانگين حداکثر رطوبت نسبي فروردین  دوره آماري  86برابر با   96

درصد ،   22برابر با   97رخ داده است .ميانگين حداقل رطوبت نسبي فروردین  5/01/97و4درصد در تاریخ  98برابر با   97فروردین 

بوده درصد   38درصد و ميانگين حداقل رطوبت فروردین دوره آماري برابر با   34برابر با   96ميانگين حداقل رطوبت نسبي فروردین 

 ، رخ داده است . 17/01/97درصد در   12برابر با   97است . حداقل مطلق رطوبت نسبي فروردین 

برابر با   96ميليمتر روزانه در ماه ، فروردین   7.6ميليمتر با ميانگين  235.2برابر با   97مجموع تبخير فروردین  مجموع تبخير:  

ميليمتر تبخير روزانه مي باشد .مجموع   6.4با ميانگين   194.2و فروردین دوره آماري  ميليمتر تبخير روزانه 5.3با ميانگين   163.4

 ميليمتر افزایش داشته است. 41ميليمتر افزایش و نسبت به دوره آماري  71.8نسبت به سال گذشته   97تبخير فروردین 

  96ساعت در روز ، فروردین  9.1ت با ميانگين ساع  283.5برابر با   97مجموع ساعت آفتابي فروردین  مجموع ساعت آفتابي: 

ساعت در روز مي باشد   8.9ساعت با ميانگين    273ساعت در روز و فروردین دوره آماري  8.6ساعت با ميانگين  265.9برابر با 



 

 

ت افزایش داشته ساع  10.7ساعت  افزایش و نسبت به  دوره آماري  17.6نسبت به سال گذشته   97.مجموع ساعت آفتابي فروردین 

 است .

 7برابر با   96، فروردین سال  22/01/97متر بر ثانيه در تاریخ  11برابر با   97حداکثر سرعت باد فروردین   حداکثر سرعت باد:  

کثر رخ داده است حدا 1382متر بر ثانيه در تاریخ فروردین  22و فروردین دوره آماري برابر با  15/01/96متر بر ثانيه در تاریخ  

 متر برثانيه کاهش داشته است   11متر برثانيه افزایش  و نسبت به دوره آماري  4نسبت به سال گذشته   97سرعت باد فروردین 

 :97 تحليل شرایط جوي اردیبهشت ماه

درجه سانتيگراد و بلند مدت آن  32درجه سانتيگراد ، سال گذشته   32.2برابر با   97ميانگين دماي اردیبهشت  درجه حرارت هوا:

درجه  0.1درجه افزایش و نسبت به دوره آماري  0.2درجه سانتيگراد مي باشدکه نسبت به دماي اردیبهشت سال گذشته  32.1

درجه    40.6درجه سانتيگراد، سال گذشته   39.5برابر با    97دیبهشت سانتيگراد کاهش داشته است .ميانگين حداکثر دماي ار

درجه  1.7درجه کاهش و نسبت به بلند مدت  1.1درجه سانتيگراد بوده که نسبت به سال گذشته   37.8سانتيگراد و دوره آماري 

  22.9و دوره آماري   23.3سال گذشته  درجه سانتيگراد   24.9برابر   97افزایش داشته است  . ميانگين حداقل دماي اردیبهشت 

درجه افزایش داشته است . حداکثر مطلق دماي  2درجه و نسبت به بلند مدت  1.6درجه سانتيگراد بوده که نسبت به سال گذشته 

تيگراد در درجه سان  18.1برابر با   97و حداقل مطلق سال    20/02/96درجه سانتيگراد در تاریخ   44.9،برابر با   97اردیبهشت 

 ، رخ داده است.  04/02/97تاریخ

ميليمتر و  اردیبهشت دوره آماري برابر با     0برابر با   96ميليمتر ، اردیبهشت  0برابر با   97مجموع بارندگي اردیبهشت  بارندگي: 

ميليمتر کاهش  داشته   3.1 نسبت به سال گذشته بدون تغيير و نسبت به دوره آماري  97ميليمتر بوده که بارندگي اردیبهشت   3.1

   است .

درصد و اردیبهشت دوره  45برابر با   96درصد ،  اردیبهشت  32برابر با   97ميانگين رطوبت نسبي اردیبهشت  :رطوبت نسبي هوا  

داشته  است . درجه افزایش  13درصد افزایش ونسبت به دوره آماري   13درصد  بوده که نسبت  به سال گذشته  45آماري برابر با 

درصد و اردیبهشت دوره آماري  73درصد  ، اردیبهشت سال گذشته برابر با  73برابر با  97ميانگين حداکثر رطوبت نسبي اردیبهشت 

رخ داده است .ميانگين  02/97/ 02درصد در تاریخ  93برابر با   97درصد بوده است . حداکثر مطلق رطوبت نسبي اردیبهشت   66

درصد و اردیبهشت دوره آماري برابر با  17درصد ، اردیبهشت سال گذشته  برابر با  18برابر با   97بي اردیبهشت حداقل رطوبت نس

 ، رخ داده است . 03/02/97درصد در   6برابر با   97درصد بوده است . حداقل مطلق رطوبت نسبي اردیبهشت  32

   249.8برابر با   96ميليمتر در روز ، اردیبهشت  9.3يليمتر با ميانگين م 287.2برابر با   97تبخير اردیبهشت  مجموع مجموع تبخير:

ميليمتر تبخير روزانه مي باشد .مجموع تبخير   8.8با ميانگين   263.5ميليمتر تبخير روزانه و اردیبهشت دوره آماري   8.1ميانگين  با

 ميليمتر افزایش  داشته است. 23.7ه آماري ميليمتر افزایش ونسبت به دور 37.4نسبت به سال گذشته   97اردیبهشت 



 

 

ساعت در روز ، اردیبهشت   9.8ساعت با ميانگين   302.4برابر با   97مجموع ساعت آفتابي اردیبهشت  مجموع ساعت آفتابي: 

ساعت در روز    10.8ساعت با ميانگين   319.9ساعت در روز و اردیبهشت دوره آماري   10.9ساعت با ميانگين   339.1برابر با   96

ساعت  17.5ساعت کاهش و نسبت به  دوره آماري  36.7نسبت به سال گذشته   97مي باشد .مجموع ساعت آفتابي  اردیبهشت  

 کاهش داشته است 

برابر با  96، اردیبهشت سال  24/02/97متر بر ثانيه در تاریخ    14برابر با   97حداکثر سرعت باد اردیبهشت  حداکثر سرعت باد: 

رخ داده است حداکثر   1368متر بر ثانيه در اردیبهشت  14و اردیبهشت دوره آماري برابر با  17/02/96متر بر ثانيه در تاریخ      11

 متر بر ثانيه افزایش و نسبت به دوره آماري تغييري نداشته است  .  3نسبت به سال گذشته   97سرعت باد اردیبهشت 

 :97 تحليل شرایط جوي خرداد ماه

درجه سانتيگراد و بلند  34.2درجه سانتيگراد ، خرداد سال گذشته    34.7برابر با   97ميانگين دماي خرداد  درجه حرارت هوا:

درجه  0.7درجه افزایش و نسبت به دوره آماري  0.5درجه سانتيگراد مي باشدکه نسبت به دماي خرداد سال گذشته  35.4مدت آن 

درجه سانتيگراد  41.9درجه سانتيگراد، سال گذشته    41.8برابر با    97نگين حداکثر دماي خرداد سانتيگراد کاهش داشته است .ميا

درجه افزایش   1درجه کاهش و نسبت به بلند مدت نيز  0.1درجه سانتيگراد بوده که نسبت به سال گذشته   40.8و دوره آماري 

درجه سانتيگراد   26.4و دوره آماري    26.6رجه سانتيگراد سال گذشته  د 27.6برابر   97داشته است  . ميانگين حداقل دماي خرداد 

،برابر   97درجه افزایش داشته است . حداکثر مطلق دماي خرداد  1.2درجه  و نسبت به بلند مدت  1بوده که نسبت به سال گذشته 

،  11/03/97درجه سانتيگراد در تاریخ   23.3با برابر   97، و حداقل مطلق سال   03/97/ 06درجه سانتيگراد در تاریخ     47.4با 

 رخ داده است . 

  2.1ميليمتر و خرداد دوره آماري برابر با    0.0برابر با  96ميليمتر ، خرداد  0.0برابر با   97مجموع بارندگي خرداد  بارندگي :

   ميليمترکاهش داشته است . 2.1وره آماري نسبت به سال گذشته بدون تغيير  و نسبت به د  97ميليمتر بوده که بارندگي خرداد 

درصد و خرداد دوره آماري برابر    50برابر با   96درصد ، خرداد   43برابر با   97ميانگين رطوبت نسبي خرداد  رطوبت نسبي هوا:

ميانگين حداکثر درصد کاهش داشته است .  3درصد کاهش ونسبت به دوره آماري  7درصد بوده که نسبت  به سال گذشته   46با 

درصد بوده است . حداکثر   65درصد و خرداد دوره آماري    76برابر با   96درصد  ، خرداد   66برابر با   97رطوبت نسبي خرداد 

 97رخ داده است .ميانگين حداقل رطوبت نسبي خرداد   97 /15/03درصد در تاریخ   92برابر با   97مطلق رطوبت نسبي خرداد  

درصد بوده است  34درصد و خرداد  دوره آماري برابر با   24.1برابر با   96درصد ، ميانگين حداقل رطوبت نسبي خرداد   20برابر با 

 ، رخ داده است. 03/97/ 11درصد در     6برابر با   97. حداقل مطلق رطوبت نسبي خرداد  

 289.5برابر با   96ميليمتر روزانه  ، خرداد   10.6يانگين ميليمتر با م  327.2برابر با   97مجموع تبخير خرداد   مجموع تبخير: 

ميليمتر تبخير روزانه مي    9.9ميليمتر با ميانگين    294.8ميليمتر تبخير روزانه و خرداد  دوره آماري  9.3ميليمتر   با ميانگين 



 

 

ميليمترافزایش داشته   32.4وره آماري ميليمتر افزایش و نسبت به د 37.7نسبت به سال گذشته  97باشد .مجموع تبخير خرداد  

   است .

  96ساعت در روز ، خرداد اسفند   11ساعت با ميانگين   340برابر با   97مجموع ساعت آفتابي خرداد   مجموع ساعت آفتابي:

عت در روز مي باشد سا 11.3ساعت با ميانگين    336ساعت در روز و خرداد  دوره آماري   11.5ساعت با ميانگين    357.7برابر با 

ساعت افزایش  داشته   4ساعت کاهش و نسبت به  دوره آماري  17.7نسبت به سال گذشته    97.مجموع ساعت آفتابي خرداد  

 است.

  14برابر با   96، خرداد  سال  03/97/ 02متر بر ثانيه در تاریخ  12برابر با   97حداکثر سرعت باد خرداد  حداکثر سرعت باد: 

رخ داده است حداکثر  1372متر بر ثانيه در تاریخ خرداد ماه  12و خرداد  دوره آماري برابر با  25/03/96ثانيه در تاریخ   متر بر 

 متر بر ثانيه کاهش و نسبت به دوره آماري تغييري نداشته است   2نسبت به سال گذشته   97سرعت باد خرداد  

 ي تحلیل مراحل فنولوژي محصول انبه و کنار پیوند

توجه به بازهاي دمایي و رطوبتي فصل بهار امسال و تفاوت چشمگير این فصل با فصل مشابه سال قبل و دوره آماري شاهد  با :انبه

شرایطي ایده آل براي رشد و نمو درختان انبه بودیم و عالوه بر رشد متناسب سرشاخه ها براي دومين سال شاهد ظهور جوانه هاي 

شد گل و تلقيح به موقع و  سبب ر شرایط دمایي و رطوبتي تا نيمه اول خرداد ماه  شبختانه تداوم  نهایتا باروري این گياه بودیم و خو

ميوه و ورود به مرحله رسيدگي شد .البته شرایط مساعد دمایي سبب ازدیاد مگس ميوه انبه )مگس داکوس( و خسارت به محصول 

جام پذیرفت.در روزهاي پایاني خردادماه و فصددل بهار شدداهد تغييرات دما و شددد که با روشددهاي غير شدديميایي مبارزه با این آفت ان

 )باد هوشا( بودیم که خوشبختانه سبب خسارت و زیان محسوسي نشده است. رطوبت و همچنين وزش بادهاي گرم

شت ميب کنار پيوندي: صول کنار و زمان بردا سيدگي مح صا نيمه اول فروردین ماه اوج ر صو صل بهار خ شد که تا اواخر ابتداي ف ا

صله اقدام به هرص کامل درختان ازمحل تنه و باالتراز محل پيوند ميکنيم. این  صول بالفا شت مح فروردین ماه تداوم دارد. بعداز بردا

عمل سبب نوسازي ارگان سبز گياه و جلوگيري از آلوده شدن شاخه ها به عوامل انگلي و حشرات ميگردد . همچنين با کنترل حجم 

سزایي و انداز سال بعد تاثير ب صول بوجود مي آوریم. و نهایتا این عمل در عملکرد  شت مح شرایط بهتري را هنگام بردا شاخه ها  ه 

 خواهد داشت.

شرایط دمایي و رطوبتي بهار امسال سبب رشد و نمو بسيا مناسب این گياه شده و رشد شاخه ها به حدي است که در کليه باغات 

صل پایيز ادامه خواهد  شي این گياه بدون وقفه وتا ظهور جوانه هاي گل در ف شد روی شد.ر سبب خواهد  سبز را  سطح  شاني  همپو

سانتيمتر را  160اردیبهشت ماه شروع به رشد کرده اند تا پایان خرداد ماه ميانگين طولي داشت.  شاخه هاي جدید که بعد از هرس 

داشددته اند.البته کنار در خرداد ماه به فاز گلدهي خارج فصددل نيز وارد شددده و بدليل گرماي هوا تلقيح صددورت نگرفته و کليه گلها 

میناب  مرکز تحقیقات هواشناسی کشاورزی  ریزش ميکنند.   



 

 

 

 

 



 

 

 باد گرگاناداره تحقیقات هواشناسي کشاورزي هاشم آ

 : 1397جوي فروردین ماه  شرایط تحليل

درجه سانتيگراد  14.3درجه سانتيگراد و بلند مدت آن  13.7درجه سانتيگراد ، سال گذشته  15.1برابر با  97فروردین  دماي ميانگين

 مي باشدکه نسبت به دماي فروردین سال گذشته و دوره آماري افزایش  داشته است . 

ميليمتر و بارندگي فروردین دوره   35.0برابر با  96ميليمتر ، بارندگي فروردین  34.3برابر با  97بارندگي فروردین مجموع  بارندگي:

نسبت به سال گذشته دوره آماري کاهش داشته است . حداکثر بارندگي  97ميليمتر بوده که بارندگي فروردین  50.9آماري برابر 

 ه است .ميليمتر بود 10.1برابر با 97فروردین 

درصد  78برابر با  96درصد ، ميانگين رطوبت نسبي فروردین  77برابر با  97ميانگين رطوبت نسبي فروردین  رطوبت نسبي هوا: 

  بوده که نسبت  به سال گذشته  کاهش داشته است .

 64.6برابر با  96ميليمتر روزانه در ماه ، فروردین  2.5ميليمتر با ميانگين  78.2برابر با  97مجموع تبخير فروردین  مجموع تبخير:

 نسبت به سال گذشته افزایش داشته است.  1397ميليمتر  تبخير روزانه مي باشد .مجموع تبخير فروردین  2.1با ميانگين 

برابر با  96ساعت در روز ، فروردین 4.8ساعت با ميانگين  150.0برابر با  97وردین مجموع ساعت آفتابي فر مجموع ساعت آفتابي:

نسبت به سال گذشته  کاهش  داشته  97ساعت در روز و مي باشد .مجموع ساعت آفتابي فروردین  5.3ساعت با ميانگين  164.0

 .  است

 : 1397تحليل شرایط جوي اردیبهشت ماه 

درجه   19.4درجه سانتيگراد و بلند مدت آن  20.3درجه سانتيگراد ، سال گذشته  20.6ابر با بر 97ميانگين دماي اردیبهشت 

 سانتيگراد مي باشدکه نسبت به دماي اردیبهشت سال گذشته  ودوره آماري افزایش داشته است . 

ميليمتر و بارندگي اردیبهشت    37.2 برابر با 96ميليمتر ، بارندگي اردیبهشت  19.2برابر با  97مجموع بارندگي اردیبهشت  بارندگي:

نسبت به سال گذشته و دوره آماري کاهش قابل توجهي داشته  97ميليمتر بوده که بارندگي اردیبهشت  43.5دوره آماري برابربا 

  است

درصد  74برابر با  96درصد ، ميانگين رطوبت نسبي اردیبهشت  66برابر با  97ميانگين رطوبت نسبي اردیبهشت  رطوبت نسبي هوا: 

 بوده که نسبت  به سال گذشته  کاهش داشته  است . 



 

 

برابر با  96ميليمتر روزانه در ماه ، اردیبهشت  4.1ميليمتر با ميانگين  128.3برابر با  97مجموع تبخير اردیبهشت  مجموع تبخير:

 نسبت به سال گذشته افزایش داشته است.  1397ميليمتر تبخير روزانه مي باشد .مجموع تبخير اردیبهشت  3.5با ميانگين  108.5

برابر با  96ساعت در روز ، اردیبهشت  6.5با ميانگين  201.9برابر با  97مجموع ساعت آفتابي اردیبهشت  مجموع ساعت آفتابي:

نسبت به سال گذشته  افزایش  داشته  97ساعت در روز و مي باشد .مجموع ساعت آفتابي اردیبهشت  5.8ين ساعت با ميانگ 178.6

   است .

 : 1397تحليل شرایط جوي خرداد ماه 

درجه سانتيگراد  24.9درجه سانتيگراد و بلند مدت آن   25.1درجه سانتيگراد ، سال گذشته  25.8برابر  97ميانگين دماي خرداد 

 مي باشدکه نسبت به دماي خرداد سال گذشته و  دوره آماري افزایش داشته است . 

ميليمتر و بارندگي خرداد دوره آماري   2.2برابر با  96 ميليمتر ، بارندگي خرداد 9.7برابر با  97مجموع بارندگي خرداد  بارندگي:

نسبت به سال گذشته افزایش و نسبت به دوره آماري کاهش قابل مالحظه اي داشته  97ميليمتر بوده که بارندگي خرداد  20.8برابر 

 است .

درصد بوده  60برابر با  96ي خرداد درصد ، ميانگين رطوبت نسب 61برابر با  97ميانگين رطوبت نسبي خرداد  رطوبت نسبي هوا: 

 که نسبت  به سال گذشته  افزایش داشته است . 

با  202.0برابر با  96ميليمتر روزانه در ماه ، خرداد  6.6ميليمتر با ميانگين  203.3برابر با  97مجموع تبخير خرداد  مجموع تبخير:

 نسبت به سال گذشته افزایش داشته است.  1397اد ميليمتر تبخير روزانه مي باشد .مجموع تبخير خرد 6.5ميانگين 

برابر با  96ساعت در روز ، خرداد  8.2ساعت با ميانگين  252.7برابر با  97مجموع ساعت آفتابي خرداد  مجموع ساعت آفتابي:

   .ش  داشته استت به سال گذشته  کاهنسب 97ساعت در روز و مي باشد .مجموع ساعت آفتابي خرداد  8.6ساعت با ميانگين  265.2

 تحليل مراحل فنولوژي محصول گندم واریته مروارید

گندم رقم مروارید در مزرعه تحقيقاتي هاشم آباد کشت شد. مراحل فنولوژي ساقه دهي  15/09/97برابر با  06/12/2017 خیدر تار  

مدت هر کدام از مراحل فنولوژي آورده  ، خوشه دهي ،گلدهي،خميري شدن و رسيدن در فصل بهار مي باشد که در ذیل تاریخ وقوع و

 شده است:

ادامه  97فروردین ماه  17برابر با  2018آوریل  6آغاز و تا  96بهمن  02برابر با  2018فوریه  22مرحله ساقه دهي: این مرحله از 

 داشت.



 

 

فروردین ماه  29برابر با  2018یل آور 18آغاز و تا  97فروردین ماه  19برابر با  2018آوریل  08مرحله خوشه دهي: این مرحله از 

 ادامه داشت. 97

ادامه  97اردیبهشت ماه  14برابر با  2018مي  04آغاز و تا  97فروردین  31برابر با  2018آوریل  20مرحله گلدهي : این مرحله از 

 داشت.

ادامه  97خرداد  03برابر با  2018مي  24آغاز و تا  97اردیبهشت ماه  16برابر با  2018مي  06مرحله خميري شدن : این مرحله از 

 داشت.

به مرحله رسيدگي کامل رسيد  97خرداد  07برابر با  2018مي  28آغاز  و در  97خرداد  05برابر با  2018مي    26مر حله رسيدن:

 و برداشت صورت گرفت.

 تحلیل مراحل فنولوژي محصول پنبه  واريته سپید:

پنبه رقم سپيد در مزرعه تحقيقاتي هاشم آباد کشت شد. مراحل فنولوژي جوانه زدن، سراز  14/02/97برابر با  04/05/2018 خیدر تار

خاک درآوردن، برگ دادن)سه برگي و پنج برگي( و تشکيل جوانه ميوه دهنده در فصل بهار مي باشد که در ذیل تاریخ وقوع هر کدام 

 از مراحل فنولوژي آورده شده است:

 اردیبهشت 27 با برابر 2018 مي 17 تا و آغاز 97 ماه اردیبهشت 25 با برابر 2018 مي 15 از مرحله : اینمرحله سر از خاک درآوردن 

 .داشت ادامه 97

 خرداد 14 با برابر 2018 جون 04 تا و آغاز 97 ماه اردیبهشت 29 با برابر 2018 مي 19 از مرحله مرحله برگ دادن)سه برگي(: این

 .داشت ادامه 97

 97 خرداد 22 با برابر 2018 جون 12 تا و آغاز 97 ماه خرداد 16 با برابر 2018 جون 06 از مرحله دادن)پنج برگي(: اینمرحله برگ 

 .داشت ادامه

کنون محصول در همين مرحله  تا و آغاز 97 ماه خرداد 24 با برابر 2018 جون 14 از مرحله مرحله تشکيل جوانه ميوه دهنده: این

 .فنولوژي قرار دارد

 
هاشم آباد گرگان مرکز تحقیقات هواشناسی کشاورزی   



 

 

 

 

 



 

 

 آمل شاورزيکمرکز تحقیقات هواشناسي 

  : 97ه فروردین ما جوي شرایط تحليل

درجه سانتيگراد و ميانگين بلند  14.4درجه سانتيگراد ، سال گذشته  15 برابر با 1397ميانگين دماي فروردین  درجه حرارت هوا :

درجه  7/0درجه و نسبت به دوره آماري  6/0درجه سانتيگراد مي باشدکه نسبت به دماي فروردین سال گذشته  14.3مدت آن 

درجه سانتيگراد  18.6درجه سانتيگراد، سال گذشته   18برابر با  97سانتيگرادافزایش داشته است .ميانگين حداکثر دماي فروردین 

. درجه کاهش داشته است 7/0دت نيز و نسبت به بلند م 6/0درجه سانتيگراد بوده که نسبت به سال گذشته   18.7دوره آماري و 

درجه سانتيگراد بوده که  9.8و دوره آماري    10.3درجه سانتيگراد سال گذشته  12.1برابر  97ميانگين حداقل دماي فروردین 

درجه  32.8،برابر با  97افزایش داشته است . حداکثر مطلق دماي فروردین  2.3بلند مدت  و نسبت به   1.8نسبت به سال گذشته 

 بارندگي: ، رخ داده است . 28/1/97درجه سانتيگراد در تاریخ 4.6برابر با  97و حداقل مطلق سال   1/1/97سانتيگراد در تاریخ  

ميليمتر بوده که  50ميليمتر و دوره آماري برابر با  44.5برابر با  96ميليمتر ، فروردین  41.4برابر با  97مجموع بارندگي فروردین 

  12.4برابر با  97نسبت به سال گذشته و نسبت به دوره آماري نرمال بوده است . حداکثر بارندگي فروردین  97بارندگي فروردین 

 ، رخ داده است . 26/1/97ميليمتر در 

درصد و فروردین دوره  78برابر با  1396درصد ، فروردین  76برابر با  1397دین ميانگين رطوبت نسبي فرور رطوبت نسبي هوا: 

درصد بوده که نسبت  به سال گذشته  ونسبت به دوره آماري کاهش بوده است . ميانگين حداکثر رطوبت نسبي  78 آماري برابر با

درصد بوده است . حداکثر مطلق  93فروردین دوره آماريدرصد و  94برابر با  1396درصد  ، فروردین  88برابر با  1397فروردین 

 21/1/96درصد در روزهاي  98برابر با  1396و فروردین  11/1/97-12-29درصد در تاریخ  97برابر با  1397رطوبت نسبي فروردین 

درصد ،  65برابر با 1397درصد در اکثر روزها رخ داده است .ميانگين حداقل رطوبت نسبي فروردین  100و همچنين دوره آماري 

 10برابر با  1397درصد بوده است . حداقل مطلق رطوبت نسبي فروردین  65درصد و دوره آماري برابر با  63 برابر با 1396فروردین 

رخ  7/1/87درصد  13و حداقل مطلق دوره آماري برابر با  1/96/ 20درصد در تاریخ   23برابر با  1396، فروردین  5/1/97درصد در

  ه است .داد

 78.6برابر با  96ميليمتر روزانه در ماه ، فروردین  3.1ميليمتر با ميانگين  97.3برابر با  97مجموع تبخير فروردین  مجموع تبخير:

ميليمتر تبخير روزانه مي باشد .مجموع تبخير   2.2با ميانگين  68.9ميليمتر تبخير روزانه و فروردین دوره آماري 2.5با ميانگين 

 .  نسبت به سال گذشته و نسبت به  دوره آماري افزایش داشته است 1396ن فروردی

ساعت در روز ، مجموع ساعت  4.2ساعت با ميانگين  128.9برابر با  97مجموع ساعت آفتابي فروردین  مجموع ساعت آفتابي:

ساعت  140.4ابي فروردین دوره آماري ساعت در روز و مجموع ساعت آفت4.5ساعت  با ميانگين  140.2برابر با  96آفتابي فروردین 

 

کهریز  مرکز تحقیقات هواشناسی کشاورزی   



 

 

نسبت به سال گذشته و نسبت به دوره آماري کاهش   96ساعت در روز مي باشد .مجموع ساعت آفتابي فروردین  4.5با ميانگين 

 . داشته است

متر بر ثانيه  14با  برابر 95، سال  21/1/97متر بر ثانيه در تاریخ  20برابر با  97حداکثر سرعت باد فروردین سرعت باد:  حداکثر

نسبت به  97رخ داده است حداکثر سرعت باد فروردین  3/1/87متر بر ثانيه در تاریخ  24و دوره آماري برابر با  15/1/95در تاریخ   

 سال گذشته افزایش و نسبت به دوره آماري کاهش داشته است  .

:97 تحليل شرایط جوي اردیبهشت ماه  

درجه سانتيگراد و ميانگين بلند  20.1درجه سانتيگراد ، سال گذشته  20.3برابر با  97دماي اردیبهشتميانگين  درجه حرارت هوا:

 1.2درجه سانتيگراد  و نسبت به دوره آماري  2/0درجه سانتيگراد مي باشدکه نسبت به دماي اردیبهشت سال گذشته 19.1مدت آن 

درجه سانتيگراد   24.2درجه سانتيگراد، سال گذشته   24.9برابر با   97 درجه افزایش داشته است .ميانگين حداکثر دماي اردیبهشت

درجه افزایش داشته    1.9درجه ونسبت به  دوره آماري  7/0درجه سانتيگراد بوده که نسبت به سال گذشته   23و دوره آماري   

درجه سانتيگراد  15.2و دوره آماري   16 درجه سانتيگراد سال گذشته   15.7برابر  96است  . ميانگين حداقل دماي اردیبهشت 

درجه افزایش داشته است  . حداکثر مطلق دماي اردیبهشت  5/0کاهش و دوره آماري  3/0بوده که نسبت به سال گذشته 

، رخ  4/02/97درجه سانتيگراد در تاریخ 8.8برابر با  97و حداقل مطلق سال   18/02/97درجه سانتيگراد در تاریخ    32.8،برابربا97

 .  داده است

ميليمتر و اردیبهشت دوره آماري برابر  52.2برابر با  96ميليمتر ، اردیبهشت   6.4برابر با  97مجموع بارندگي اردیبهشت  بارندگي:

نسبت به سال گذشته و نسبت به دوره آماري کاهش قابل مالحظه اي داشته است  96ميليمتر بوده که بارندگي اردیبهشت    32.8با

  .، رخ داده است 3/02/97ميليمتر در  3.8برابر با 96اکثر بارندگي اردیبهشت . حد

درصد و اردیبهشت  77برابر با  1396درصد ، اردیبهشت  73برابر با  1397ميانگين رطوبت نسبي اردیبهشت  رطوبت نسبي هوا :

آماري کاهش داشته است . ميانگين حداکثر رطوبت  ميليمتر بوده که نسبت  به سال گذشته  ونسبت به دوره  78دوره آماري برابر با 

درصد بوده است .  92درصد و اردیبهشت  دوره آماري  93برابر با  1396درصد  ، اردیبهشت   91برابر با  1397نسبي اردیبهشت 

اقل رطوبت رخ داده است .ميانگين حد 6-5-4 3/02/97درصد در روز  95برابر با  1397حداکثر مطلق رطوبت نسبي اردیبهشت 

درصد بوده است  64درصد و اردیبهشت دوره آماري برابر با  61برابر با  1396درصد ، اردیبهشت  56برابر با  1397نسبي اردیبهشت 

 .   ، رخ داده است 19/02/97درصد در  39برابر با  1397. حداقل مطلق رطوبت نسبي اردیبهشت 



 

 

برابر با  96ميليمتر روزانه در ماه ، اردیبهشت 4.3ميليمتر با ميانگين   133.7ا برابر ب 97مجموع تبخير اردیبهشت  مجموع تبخير:

ميليمتر تبخير روزانه مي باشد .مجموع  3.1با ميانگين  96.6ميليمتر تبخير روزانه و اردیبهشت دوره آماري  3.7با ميانگين  114

 . یش داشته استنسبت به سال گذشته ونسبت به دوره آماري افزا 1397تبخير اردیبهشت 

ساعت در روز ، مجموع ساعت  5.7ساعت با ميانگين 177.2برابر با  97مجموع ساعت آفتابي اردیبهشت  مجموع ساعت آفتابي:

  159.1ساعت در روز و مجموع ساعت آفتابي اردیبهشت دوره آماري 4.8ساعت با ميانگين  148.9برابر با  96آفتابي اردیبهشت 

نسبت به سال گذشته و نسبت به  دوره آماري  97اعت در روز مي باشد .مجموع ساعت آفتابي اردیبهشت س 5.1ساعت با ميانگين 

  افزایش داشته است

برابر  96، اردیبهشت سال  1/02/97-9-16متر بر ثانيه در تاریخ  10برابر با  97حداکثر سرعت باد اردیبهشت  حداکثر سرعت باد:

،رخ 29/02/89، 7/2/93، 4/02/95متر بر ثانيه در تاریخ  20و اردیبهشت دوره آماري برابر با  2/02/96متر بر ثانيه در تاریخ  19با 

   نسبت به اردیبهشت سال گذشته و نسبت به دوره آماري کاهش داشته است 96داده است حداکثر سرعت باد اردیبهشت 

 : 97 تحليل شرایط جوي خرداد ماه

درجه سانتيگراد و ميانگين بلند مدت  24.2درجه سانتيگراد ، سال گذشته  23.9برابر با  97ميانگين دماي خرداد درجه حرارت هوا:

درجه سانتيگراد کاهش و نسبت به دوره آماري نرمال  3/0درجه سانتيگراد مي باشدکه نسبت به دماي خرداد سال گذشته 23.9آن 

 27.8درجه سانتيگراد و دوره آماري     28.1درجه سانتيگراد، سال گذشته   28ر با  براب 97بوده است .ميانگين حداکثر دماي خرداد 

درجه افزایش داشته  است  . ميانگين   2/0درجه کاهش ونسبت به  دوره آماري  1/0درجه سانتيگراد بوده که نسبت به سال گذشته 

درجه سانتيگراد بوده که نسبت به سال  20دوره آماري   و 20.4درجه سانتيگراد سال گذشته    19.9برابر  97حداقل دماي خرداد 

درجه سانتيگراد در تاریخ   33.2،برابربا97درجه کاهش داشته است  . حداکثر مطلق دماي خرداد  1/0و دوره آماري  5/0گذشته 

 . ، رخ داده است 24/03/97درجه سانتيگراد در تاریخ 16.8برابر با  1397و حداقل مطلق سال   16/03/97

ميليمتر  18.1ميليمتر و دوره آماري برابر با 3.5برابر با  96ميليمتر ، خرداد    12.8برابر با  97مجموع بارندگي خرداد  بارندگي : 

 97نسبت به سال گذشته افزایش و نسبت به دوره آماري کاهش داشته است . حداکثر بارندگي خرداد  96بوده که بارندگي خرداد 

 .  ، رخ داده است 22/03/97ميليمتر در  5.8برابر با 

  77درصد و دوره آماري برابر با  78برابر با  1396درصد ، خرداد  77برابر با  1397ميانگين رطوبت نسبي خرداد  رطوبت نسبي هوا:

 1397سبي خرداد ميليمتر بوده که نسبت  به سال گذشته  کاهش ونسبت به دوره آماري نرمال بوده است . ميانگين حداکثر رطوبت ن

درصد بوده است . حداکثر مطلق رطوبت نسبي خرداد  91درصد و خرداد  دوره آماري  93برابر با  1396درصد  ، خرداد   93برابر با 

درصد ، خرداد  61برابر با  1397، رخ داده است .ميانگين حداقل رطوبت نسبي خرداد 13و 11/03/97درصد در روز  98برابر با  1397



 

 

درصد در  33برابر با  1397درصد بوده است . حداقل مطلق رطوبت نسبي خرداد  62درصد و دوره آماري برابر با  63ابر با بر 1396

 .   ، رخ داده است 15/03/97

با  179.4برابر با  96ميليمتر روزانه در ماه ، خرداد 4.8ميليمتر با ميانگين   147.9برابر با  97مجموع تبخير خرداد  مجموع تبخير:

ميليمتر تبخير روزانه مي باشد .مجموع تبخير خرداد  4.5با ميانگين  139.7ميليمتر تبخير روزانه و خرداد دوره آماري  5.8ميانگين 

  نسبت به سال گذشته کاهش ونسبت به دوره آماري افزایش داشته است . 1397

 227.9برابر با  96ساعت در روز ، خرداد  5ا ميانگين ساعت ب155برابر با  97مجموع ساعت آفتابي خرداد  مجموع ساعت آفتابي:

ساعت در روز مي باشد .مجموع ساعت آفتابي 7.1ساعت با ميانگين   219.8ساعت در روز و خرداد دوره آماري7.4ساعت با ميانگين 

 .  نسبت به سال گذشته و نسبت به  دوره آماري کاهش داشته است 96خرداد 

متر بر  8برابر با  96، خرداد سال  15/03/97متر بر ثانيه در تاریخ  16برابر با  97رعت باد خرداد حداکثر س حداکثر سرعت باد:

،رخ داده است حداکثر سرعت باد خرداد 31/03/87متر بر ثانيه در تاریخ  20و خرداد دوره آماري برابر با  25/03/96ثانيه در تاریخ 

  دوره آماري کاهش داشته است  . نسبت به خرداد سال گذشته افزایش و نسبت به 97

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 تحليل مراحل فنولوژي محصول باقالي اسپانيایي و برنج واریته طارم هاشمي

به صد درصد مرحله رسيده است وضعيت  2/1/97برابر با  22/3/2018آغاز و تا  23/12/96برابر با  14/3/2018دانه بستن باقال از .

مرحله رسيدن  17/1/97برابر با  6/4/2018سانتيمتر مي باشد .در تاریخ  122پایان ماه مارس ارتفاع بوته رویشي مطلوب مي باشد تا 

 30برابر با  19/4/2018صد درصد مرحله طي شده است . در تاریخ  27/1/97برابر با  16/4/2018آغاز شده است و تا پایان تاریخ 

عدد  6بوته در متر مربع و ميانگين ساقه هاي هر بوته  6انتيمتر با ميانگين س 127برداشت صورت گرفت ارتفاع بوته  97فروردین 

کيلو گرم در هکتار بوده  17421کيلوگرم در هکتار و ميزان عملکرد دانه  49313بوده است . ميزان عملکرد دانه با غالف در هکتار 

ي و وجود علفهاي هرز کاهش داشته است .محصول ده است که ميزان محصول به علت باریدن برف و وزش باد شدید در زمان غالف

درصد طي شده است زمين اصلي براي انتقال  100در خزانه پاشيده شده است و مرحله گياهچه اي آن  22/12/96دوم برنج در تاریخ 

 نيانگيعدد و م 4اقه س نيانگيانجام شده است م ينشاءکار 16/2/97برابر با  16/5/2018 خیدر تار نشاء در حال آماده شدن مي باشد .

آغاز  يپنجه ده 7/3/97برابر با  28/5/2018 خیبوده است . در تار متريسانت 25 زيباشد و ارتفاع آن ن يبوته م 16متر مربع  بوته در

عدد  192پنجه  نيانگيو م متريسانت 73انجام شده است ارتفاع بوته  يدرصد پنجه ده صد 20/3/97برابر  ،10/06/2018شده و تا 

مرحله ساقه  کيلو کود اوره نيز پاشيده شده است . 50کيلو کود تریپل و  150وجين اوليه انجام شده است  باشد . يدر متر مربع م

عدد مي باشد . عالئم اوليه  288سانتيمتر تعداد تراکم  87آغاز شده است .ارتفاع بوته   1/4/97برابر با  22/6/2018دهي  از تاریخ 

درصد مزرعه را گرفته است . که یکي از عوامل ایجاد آن بذر اوليه در خزانه آلوده به بيماري بوده است . وضعيت  5بالست حدود 

 رویشي مطلوب مي باشد . 

 

 

 

 

 

 

 

 

آمل  مرکز تحقیقات هواشناسی کشاورزی   



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 مرکز تحقیقات هواشناسي کشاورزي سیالخور

 : 97فروردین  جوي شرایط تحليل

درجه سانتيگراد و بلند مدت آن  2/12درجه سانتيگراد و فروردین سال گذشته  7/13برابر با  97ميانگين دماي فروردین  : دماي هوا

درجه افزایش  0/2درجه افزایش و نسبت به دوره آماري 5/1درجه سانتيگراد مي باشدکه نسبت به دماي فروردین سال گذشته  7/11

درجه سانتيگراد و دوره آماري  3/18درجه سانتيگراد، سال گذشته   3/21برابر با  97فروردین داشته است. ميانگين بيشينه دماي 

داشته است .  درجه افزایش 6/2درجه افزایش و نسبت به بلند مدت  0/3درجه سانتيگراد بوده که نسبت به سال گذشته   7/18

درجه سانتيگراد بوده که نسبت  8/4و دوره آماري   1/6شته  درجه سانتيگراد سال گذ 2/6برابر  97ميانگين کمينه دماي فروردین 

برابر  97درجه افزایش داشته است. حداکثر مطلق دماي فروردین  4/1درجه افزایش و نسبت به بلند مدت نيز   1/0 به سال گذشته

رخ داده 13/1/97انتيگراد در تاریخدرجه س 8/0برابر با  97و حداقل مطلق فروردین سال  9/1/97درجه سانتيگراد در تاریخ   2/28با 

 است .

ميليمتر و بارندگي فروردین   1/71برابر با  96ميليمتر ، بارندگي فروردین  1/174برابر با  97مجموع بارندگي فروردین  بارندگي: 

و نسبت به دوره آماري ميليمتر افزایش  103نسبت به سال گذشته  97ميليمتر بوده که بارندگي فروردین   1/85دوره آماري برابر با 

 ،رخ داده است.  17/1/97ميليمتر در  2/11برابر با  97ميليمتر افزایش داشته است . حداکثر بارندگي در روز در فروردین   62

درصد و فروردین دوره آماري  62برابر با  96درصد، فروردین  55برابر با     97ميانگين رطوبت نسبي فروردین  رطوبت نسبي هوا: 

درصد بوده که نسبت  به سال گذشته کاهش  ونسبت به دوره آماري هم کاهش داشته است . ميانگين حداکثر رطوبت   59بر با برا

درصد بوده است . حداکثر مطلق  82درصد و فروردین دوره آماري  84برابر با  96درصد  ، فروردین  81برابر با  97نسبي فروردین 

 29برابر با  97رخ داده است. ميانگين حداقل رطوبت نسبي فروردین  42/1/96درصد در تاریخ  97برابر با  97رطوبت نسبي فروردین 

درصد در  8برابر با  97درصد بوده است . حداقل مطلق رطوبت نسبي فروردین 35درصد وبلندمدت برابر  40برابر با   96درصد سال 

 رخ داده است .   3/1/96

برابر  96روز ، فروردین  25ميليمتر روزانه در  1/5ميليمتر با ميانگين   3/127برابر با   97فروردین مجموع تبخير  مجموع تبخير: 

ميليمتر تبخير روزانه مي باشد. مجموع  4/4با ميانگين  2/70ميليمتر تبخير روزانه و فروردین دوره آماري  2/5با ميانگين  3/89با 

 ش و نسبت به دوره آماري نيز افزایش  داشته است . نسبت به سال گذشته کاه 1397تبخير فروردین 

برابر  96ساعت در روز ، فروردین  4/7ساعت با ميانگين  8/230برابر با  97مجموع ساعت آفتابي فروردین  مجموع ساعت آفتابي:

در روز مي باشد . مجموع  ساعت 7.5ساعت با ميانگين  7/231ساعت در روز و فروردین دوره آماري  6/6ساعت با ميانگين    6/205با 

 و نسبت به  دوره آماري نيز کاهش داشته  است .  نسبت به سال گذشته افزایش 97ساعت آفتابي فروردین 



 

 

 21برابر با  96فروردین سال   10/1/97و  5متر بر ثانيه در تاریخ  15برابر با   97حداکثر سرعت باد فروردین  حداکثر سرعت باد:

رخ داده است. حداکثر سرعت باد  10/1/93متر بر ثانيه در تاریخ  25و فروردین دوره آماري برابر با  27/1/96خ متر بر ثانيه در تاری

  و نسبت به دوره آماري هم کاهش داشته است . نسبت به سال گذشته  کاهش داشته  97فروردین

 : 97تحليل شرایط جوي اردیبهشت ماه

درجه سانتيگراد و ميانگين  9/17درجه سانتيگراد، اردیبهشت سال گذشته  8/14برابر با 97ميانگين دماي اردیبهشت  دماي هوا :

درجه کاهش  و نسبت به دوره آماري  1/3درجه سانتيگراد مي باشدکه نسبت به دماي اردیبهشت سال گذشته  2/16بلند مدت آن 

 5/26درجه سانتيگراد، سال گذشته  1/21رابر با ب 97داشته است. ميانگين بيشينه دماي اردیبهشت  درجه سانتيگراد کاهش 4/1

 0/3درجه کاهش و نسبت به بلند مدت نيز  4/5درجه سانتيگراد بوده که نسبت به سال گذشته 1/24درجه سانتيگراد و دوره آماري 

 4/8ره آماري  و  دو 3/9درجه سانتيگراد سال گذشته    6/8برابر  97درجه کاهش داشته است. ميانگين کمينه دماي اردیبهشت 

داشته است. حداکثر مطلق  درجه افزایش2/0درجه کاهش  و نسبت به بلند مدت  7/0درجه سانتيگراد بوده که نسبت به سال گذشته 

درجه سانتيگراد در  6/3برابر با  97وحداقل مطلق اردیبهشت  31/2/97درجه سانتيگراد در تاریخ   0/27برابر با  97دماي اردیبهشت 

 رخ داده است . 4/2/97تاریخ

ميليمتر و بارندگي اردیبهشت  9/31برابر با  96ميليمتر ، بارندگي اردیبهشت 8/142برابر با  97مجموع بارندگي اردیبهشت  بارندگي: 

ميليمتر افزایش و نسبت به دوره 9/110نسبت به سال گذشته 97ميليمتر بوده که بارندگي اردیبهشت  8/48دوره آماري برابر با 

 ، رخ داده است.  8/2/97ميليمتردر   7/16برابر با 97ميليمتر افزایش داشته است. حداکثر بارندگي اردیبهشت  4/99آماري 

درصد و اردیبهشت دوره  55برابر با  96درصد ، اردیبهشت  66برابر با  97ميانگين رطوبت نسبي اردیبهشت  رطوبت نسبي هوا :

داشته است. ميانگين حداکثر  ال گذشته افزایش  ونسبت به دوره آماري هم افزایشدرصد بوده که نسبت به س 58آماري برابر با

درصد بوده است.  83درصد و اردیبهشت دوره آماري  82برابر با  96درصد  ، اردیبهشت   91برابر با  97رطوبت نسبي اردیبهشت 

خ داده است. ميانگين حداقل رطوبت نسبي ر 2/97/ 7درصد در تاریخ  98برابر با  97حداکثر مطلق رطوبت نسبي اردیبهشت 

درصد  32درصد و اردیبهشت دوره آماري برابر با  29برابر با  96درصد و ميانگين حداقل رطوبت اردیبهشت 42برابر با 97اردیبهشت 

 رخ داده است. 5/2/97درصد در 14برابر با  97بوده است .حداقل مطلق رطوبت نسبي اردیبهشت 

ميليمتر روزانه در ماه ومجموع تبخير اردیبهشت  8/3ميليمتر با ميانگين  4/117برابر با  97تبخير اردیبهشت  مجموع مجموع تبخير: 

ميليمتر تبخير  8/4با ميانگين  1/149ميليمتر تبخير روزانه و اردیبهشت دوره آماري  0/6با ميانگين  ميليمتر 3/185برابر با  96

 نسبت به سال گذشته کاهش و نسبت به دوره آماریهم کاهش داشته است .  1397 روزانه مي باشد. مجموع تبخير اردیبهشت

 96ساعت در روز، اردیبهشت   7/6ساعت با ميانگين  1/206برابر با  97مجموع ساعت آفتابي اردیبهشت  مجموع ساعت آفتابي:

ساعت در روز مي باشد.  5/8 اعت با ميانگينس 8/261 ساعت در روز و اردیبهشت دوره آماري 3/9ساعت با ميانگين  5/288برابر با 



 

 

داشته  ساعت کاهش 7/55ساعت کاهش و نسبت به دوره آماري  4/82نسبت به سال گذشته  97مجموع ساعت آفتابي اردیبهشت 

 است. 

 16برابر با  96و اردیبهشت سال  22/2/97متر بر ثانيه در تاریخ 15برابر با  97حداکثر سرعت باد اردیبهشت  حداکثر سرعت باد: 

رخ داده است. حداکثر سرعت باد  27/2/92متر بر ثانيه در تاریخ  18و اردیبهشت دوره آماري برابر با  31/2/96متر بر ثانيه در تاریخ 

   نسبت به سال گذشته کاهش و نسبت به دوره آماري بلند مدت هم کاهش داشته است. 97اردیبهشت 

 : 97تحليل شرایط جوي خرداد ماه

درجه سانتيگراد و بلند مدت آن  9/21درجه سانتيگراد ، خرداد سال گذشته  1/21برابر با  97ميانگين دماي خرداد  هوا :دماي 

درجه سانتيگراد  5/0درجه کاهش و نسبت به دوره آماري  8/0درجه سانتيگراد مي باشد که نسبت به دماي خرداد سال گذشته  6/21

درجه سانتيگراد و دوره  2/33درجه سانتيگراد، سال گذشته   3/30برابر با   97اي خرداد کاهش داشته است .ميانگين بيشينه دم

درجه کاهش داشته  7/1درجه کاهش  و نسبت به بلند مدت نيز  2.9درجه سانتيگراد بوده که نسبت به سال گذشته   0/32آماري 

درجه سانتيگراد بوده که  2/11  و دوره آماري 7/10ذشته  درجه سانتيگراد سال گ 0/12برابر  97است. ميانگين کمينه دماي خرداد 

،برابر  97درجه افزایش داشته است . حداکثر مطلق دماي خرداد 8/0درجه کاهش و نسبت به بلند مدت  5/0نسبت به سال گذشته 

رخ داده است  1/3/97در تاریخدرجه سانتيگراد  6/9برابر با  97و حداقل مطلق خرداد   31/3/97درجه سانتيگراد در تاریخ   0/36با 

 . 

 0/4ميليمتر و خرداد دوره آماري برابر با  برابر با صفر 96ميليمتر ، خرداد   6/28برابر با  97مجموع بارندگي خرداد  بارندگي :

افزایش ميليمتر   6/24ميليمتر افزایش و نسبت به دوره آماري  6/28نسبت به سال گذشته  97ميليمتر بوده که بارندگي خرداد 

 ميليمتر  بوده است .   6/22برابر با  97داشته است . حداکثر بارندگي خرداد 

 42خرداد دوره آماري برابر با درصد و 39برابر با  96درصد ، خرداد  51برابر با  97ميانگين رطوبت نسبي خرداد رطوبت نسبي هوا: 

هم افزایش داشته است . ميانگين حداکثر رطوبت نسبي خرداد  درصد بوده که نسبت  به سال گذشته افزایش ونسبت به دوره آماري

درصد بوده است که نسبت به سال گذشته افزایش  و  68درصد و خرداد دوره آماري  66برابر با  96درصد  ، خرداد  80برابر با  97

رخ  3/3/97و 1رصد در تاریخ  د 95برابر با  97داشته است. حداکثر مطلق رطوبت نسبي خرداد  نسبت به دوره آماري هم افزایش

درصد   13برابر با  96درصد ، ميانگين حداقل رطوبت نسبي خرداد  23برابر با  97داده است. ميانگين حداقل رطوبت نسبي خرداد 

رخ داده  29/3/97درصد در  10برابر با  97درصد بوده است . حداقل مطلق رطوبت نسبي خرداد  17و خرداد دوره آماري برابر با 

  است.

  7/249برابر با  96ميليمتر روزانه در ماه ، خرداد  3/7ميليمتر با ميانگين  7/224برابر با  97مجموع تبخير خرداد  مجموع تبخير:

ميليمتر تبخير روزانه مي باشد  4/8با ميانگين   ميليمتر 0/261ميليمتر تبخير روزانه و خرداد دوره آماري  1/8ميليمتر با ميانگين 

 داشته است .  ميليمتر کاهش  3/36ميليمتر و نسبت به دوره آماري  0/70نسبت به سال گذشته  1396تبخير خرداد .مجموع 



 

 

برابر با  96ساعت در روز ، خرداد  8/10ساعت با ميانگين  8/335برابر با  97مجموع ساعت آفتابي خرداد مجموع ساعت آفتابي: 

ساعت در روز مي باشد .مجموع  2/11ساعت با ميانگين  3/346خرداد دوره آماري ساعت در روز و  7/12ساعت با ميانگين  6/393

 ساعت کاهش داشته است. 5/10ساعت  و نسبت به  دوره آماري  8/57نسبت به سال گذشته  96ساعت آفتابي خرداد 

متر بر ثانيه در  11برابر با  96، خرداد  9/3/97متر بر ثانيه در تاریخ  12برابر با  97حداکثر سرعت باد خرداد  حداکثر سرعت باد: 

نسبت به  96رخ داده است. حداکثر سرعت باد خرداد  3/3/93متر بر ثانيه در تاریخ  20خرداد دوره آماري برابر با  26/3/96تاریخ   

 آماري کاهش داشته است. سال گذشته افزایش و نسبت به دوره

  2تحليل مراحل فنولوژي محصول گندم دیم آذر

درصد سه تا چهاربرگي  را  80بيش از  18/1/1397وارد مرحله سه تا چهار برگي و تا تاریخ  97در اوایل فروردین   2گندم دیم آذر 

ا گذرانده  و وارد مرحله  ساقه دهي شده است درصد مرحله پنجه زدن ر 70سپري کرده و وارد پنجه شده  وتاپایان فروردین بيشاز 

درصد مرحله ساقه دهي  70بيش از  22/2/97درصد مرحله ساقه دهي راسپري کرده و در تاریخ  40نزدیک به  15/2/97که در تاریخ 

ه خوشه دهي شده گرم بوده و در اوایل خرداد وارد مرحل 2/448را گذرانده و وارد مرحله شکم پر شده وزن تر محصول در متر مکعب 

 50از  بيش 20/3/97درصد مرحله گل دهي را پشت سر نهاده و  وارد مرحله شيري شدن ودر تاریخ  70بيش از   15/3/97در تاریخ 

مقدار   2/4/97درصد مرحله رسيدن را سپري کرده است ودر تاریخ  20بيش از  26/3/97درصد این مرحله را گذرانده است ودر تاریخ 

 ه رسيدن گزارش گردیده استدرصد مرحل 40

 تحليل مراحل فنولوژي محصول آلبالو رقم محلي:

 70سال زراعي است با مرحله تورم جوانه برگ به ميزان  26را که مقارن هفته  97محصول آلبالو اولين ماه فصل بهار یعني فروردین 

ناسب در نيمه فروردین گياه وارد مرحله شکفتن جوانه درصد آغاز کردرفته رفته با افزایش نسبي ميانگين دما و بارندگيهاي نسبتا م

فروردین ماه ادامه  24درصد ميباشد.این مرحله تا حدود 50سال زراعي درصدورود به مرحله به ميزان  28برگ شد که تا پایان هفته 

درصد ميباشد  50به مرحله آنسال زراعي  گياه در مرحله گلدهي ودرصد ورود  29پيدا ميکند وازاین تاریخ به بعد مقارن با هفته 

.بال فاصله بعداز اتمام مرحله گلدهي مرحله ریزش گلبرگها آغاز شده واین مرحله تاهفته اول  اردیبهشت ادامه پيدا ميکند در پایان 

حساسي  اردیبهشت به بعد گياه وارد مرحله رشد ميوه ميشود که مرحله بسيار 8درصد ميباشد.از  90درصد ورودبه این مرحل 31هفته 

درصد 70زراعي درصد ورود به مرحله رشد ميوه  34است و باغ کامال باید از لحاظ آبياري و کمبود عناصر در کنترل باشد.درپایان هفته 

سال زراعي که مصادف با پایان  39ميباشد ازاین به بعدتاپایان فصل بهار  همين مرحله ادامه پيدا ميکند به طوري که در پایان هفته 

 درصد ميرسد.    100اد وفصل بهار ميباشد درصد ورود به این مرحله به نزدیک ماه خرد

 

 

سیالخور مرکز تحقیقات هواشناسی کشاورزی   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

بادآمرکز تحقیقات هواشناسي کشاورزي خیر  

 م(پيشگا) گندم

 :  97 ماه فروردین جوي شرایط تحليل

 سانتيگراد درجه 7.7 آن مدت بلند ميانگين و 8.3 گذشته سال.  سانتيگراد درجه 9.8 با برابر 97 فروردین دماي ميانگين : هوا دماي

 .است داشته افزایش سانتيگراد درجه 2.1 بلندمدت دوره به نسبت و افزایش سانتيگراد درجه 1.5 گذشته  سال به نسبت که باشد مي

 سانتيگراد درجه 15.1 آن مدت بلند ميانگين و 15.0 گذشته سال.  سانتيگراد درجه 18.4 با برابر 97 فروردین دماي حداکثر ميانگين

 .است داشته افزایش سانتيگراد درجه 3.3 بلندمدت دوره به نسبت و افزایش سانتيگراد درجه 3.4 گذشته  سال به نسبت که باشد مي

 مي سانتيگراد درجه 0.4 آن مدت بلند ميانگين و 1.5 گذشته سال.  سانتيگراد درجه 1.3 با برابر 97 فروردین دماي حداقل ميانگين

 .است داشته افزایش سانتيگراد درجه 0.9 بلندمدت دوره به نسبت و کاهش سانتيگراد درجه 0.2 گذشته  سال به نسبت که باشد

- با برابر 97 فروردین دماي مطلق حداقل و 97/01/09 تاریخ در سانتيگراد درجه 27.0 با برابر. 97 فروردین دماي مطلق حداکثر

 .است داده رخ. 97/01/28 تاریخ در سانتيگراد درجه 7.6

 50.1 با برابر بلندمدت دوره و ميليمتر 31.5 با برابر گذشته سال و ميليمتر 24.6 با برابر 97 فروردین بارندگي مجموع : بارندگي

 کاهش ميليمتر 25.5 بلندمدت دوره به نسبت و کاهش ميليمتر 6.9 گذشته سال به نسبت 97 فروردین بارندگي که بوده ميليمتر

  .است داشته

 .است داده رخ. 97/01/25 تاریخ در ميليمتر 9.1 با برابر 97 فروردین بارندگي حداکثر

 57 با برابر مدت بلند ميانگين و درصد 59 گذشته سال.  درصد 49 با برابر 97 فروردین نسبي رطوبت ميانگين :هوا نسبي رطوبت 

 .است داشته  کاهش درصد 8 بلندمدت دوره به نسبت و کاهش درصد 10 گذشته  سال به نسبت که باشد مي درصد

 مي درصد 79 با برابر مدت بلند ميانگين و درصد 83 گذشته سال.  درصد 72 با برابر 97 فروردین نسبي رطوبت حداکثر ميانگين

 .است داشته  کاهش درصد 7 بلندمدت دوره به نسبت و کاهش درصد 11 گذشته  سال به نسبت که باشد

 .است داده رخ. 97/01/16 تاریخ در درصد 100 با برابر 97 فروردین نسبي رطوبت حداکثر 

 مي درصد 34 با برابر مدت بلند ميانگين و درصد 36 گذشته سال.  درصد 25 با برابر 97 فروردین نسبي رطوبت حداقل ميانگين

 .است داشته  کاهش درصد 9 بلندمدت دوره به نسبت و کاهش درصد 11 گذشته  سال به نسبت که باشد

 .است داده رخ. 97/01/02 تاریخ در درصد 5 با برابر 97 فروردین نسبي رطوبت حداقل 



 

 

 برابر گذشته سال.  روز در ساعت 7.6 ميانگين با ساعت 234.5 با برابر 97 فروردین آفتابي ساعت مجموع : آفتابي ساعت مجموع

 .باشد مي روز در ساعت 6.8 ميانگين با ساعت 202.8 با برابر بلندمدت ميانگين و روز در ساعت 6.4 ميانگين با ساعت 197.1 با

 داشته افزایش ساعت 31.7 بلندمدت دوره به نسبت و افزایش ساعت 37.4 گذشته  سال به نسبت 97 فروردین آفتابي ساعت مجموع

 .است

 در متر 20 با برابر گذشته سال. 97/01/05 تاریخ در ثانيه در متر 20 با برابر 97 فروردین باد سرعت حداکثر : باد سرعت حداکثر 

 .است داده رخ 81/01/09 تاریخ در ثانيه در متر 28 با برابر بلندمدت فروردین و. 96/01/25 تاریخ در ثانيه

 .است داشته  کاهش ثانيه بر متر 8 بلندمدت دوره به نسبت و تغيير بدون گذشته  سال به نسبت 97 فروردین باد سرعت حداکثر

مرحله پنجه زني را ادامه داد و تا تاریخ سيزدهم فروردین  1397از لحاظ مراحل فونولوژیکي محصول مورد مطالعه از یکم فروردین ماه 

ین ماه مرحله ساقه دهي را شروع و تا پایان ماه جاري ماه مرحله پنجه زني را تکميل نمود و در ادامه رشد خود از تاریخ پانزدهم فرورد

 درصد تکميل نمود. 58این مرحله را تا 

 حرارتي واحدهاي کلي طور به. است بوده 305 با برابر (GDD>0) ماه فروردین در صفر از باالتر شده دریافت حرارتي واحدهاي ميزان

 ماه فروردین پایان تا( آبياري اولين) کاشت بدو از جاري زراعي سال در مطالعه مورد محصول  15.  10.  5.  0 از باالتر شده کسب

 .است بوده 1100.2. 443.6. 106.6. 12.6 ميزان به.  ترتيب به

 : 97ه ما اردیبهشت جوي شرایط تحليل

 درجه 12.6 آن مدت بلند ميانگين و 14.4 گذشته سال.  سانتيگراد درجه 11.8 با برابر 97 اردیبهشت دماي ميانگين : هوا دماي

  کاهش سانتيگراد درجه 0.8 بلندمدت دوره به نسبت و کاهش سانتيگراد درجه 2.6 گذشته  سال به نسبت که باشد مي سانتيگراد

 .است داشته

 درجه 20.5 آن مدت بلند ميانگين و 23.2 گذشته سال.  سانتيگراد درجه 18.4 با برابر 97 اردیبهشت دماي حداکثر ميانگين

  کاهش سانتيگراد درجه 2.1 بلندمدت دوره به نسبت و کاهش سانتيگراد درجه 4.8 گذشته  سال به نسبت که باشد مي سانتيگراد

 .است داشته

 سانتيگراد درجه 4.7 آن مدت بلند ميانگين و 5.6 گذشته سال.  سانتيگراد درجه 5.1 با برابر 97 اردیبهشت دماي حداقل ميانگين

 .است داشته افزایش سانتيگراد درجه 0.4 بلندمدت دوره به نسبت و کاهش سانتيگراد درجه 0.5 گذشته  سال به نسبت که باشد مي

 با برابر 97 اردیبهشت دماي مطلق حداقل و 97/02/30 تاریخ در سانتيگراد درجه 24.1 با برابر. 97 اردیبهشت دماي مطلق حداکثر

 .است داده رخ. 97/02/04 تاریخ در سانتيگراد درجه 0.8-



 

 

 43.9 با برابر بلندمدت دوره و ميليمتر 25.7 با برابر گذشته سال و ميليمتر 85.8 با برابر 97 اردیبهشت بارندگي مجموع : بارندگي

 افزایش ميليمتر 41.9 بلندمدت دوره به نسبت و افزایش ميليمتر 60.1 گذشته سال به نسبت 97 اردیبهشت بارندگي که بوده ميليمتر

  .است داشته

 .است داده رخ. 97/02/14 تاریخ در ميليمتر 35.9 با برابر 97 اردیبهشت بارندگي حداکثر

 با برابر مدت بلند ميانگين و درصد 52 گذشته سال.  درصد 65 با برابر 97 اردیبهشت نسبي رطوبت ميانگين :هوا نسبي رطوبت 

 .است داشته افزایش درصد 11 بلندمدت دوره به نسبت و افزایش درصد 13 گذشته  سال به نسبت که باشد مي درصد 54

 مي درصد 74 با برابر مدت بلند ميانگين و درصد 78 گذشته سال.  درصد 88 با برابر 97 اردیبهشت نسبي رطوبت حداکثر ميانگين

 .است داشته افزایش درصد 14 بلندمدت دوره به نسبت و افزایش درصد 10 گذشته  سال به نسبت که باشد

 .است داده رخ. 97/02/03 تاریخ در درصد 100 با برابر 97 اردیبهشت نسبي رطوبت حداکثر 

 مي درصد 34 با برابر مدت بلند ميانگين و درصد 27 گذشته سال.  درصد 42 با برابر 97 اردیبهشت نسبي رطوبت حداقل ميانگين

 .است داشته افزایش درصد 8 بلندمدت دوره به نسبت و افزایش درصد 15 گذشته  سال به نسبت که باشد

 .است داده رخ. 97/02/28 تاریخ در درصد 10 با برابر 97 اردیبهشت نسبي رطوبت حداقل 

 178.7 با برابر گذشته سال.  روزانه ميليمتر 4.2 ميانگين با ميليمتر 130.0 با برابر 97 اردیبهشت تبخير مجموع : تبخير مجموع

 .باشد مي روزانه تبخير ميليمتر 6.0 ميانگين با ميليمتر 149.0 با برابر بلندمدت ميانگين و روزانه ميليمتر 5.8 ميانگين با ميليمتر

 داشته  کاهش ميليمتر 19 بلندمدت دوره به نسبت و کاهش ميليمتر 48.7 گذشته  سال به نسبت 97 اردیبهشت تبخير مجموع

 .است

 گذشته سال.  روز در ساعت 6.6 ميانگين با ساعت 203.8 با برابر 97 اردیبهشت آفتابي ساعت مجموع : آفتابي ساعت مجموع

 .باشد مي روز در ساعت 8.2 ميانگين با ساعت 231.8 با برابر بلندمدت ميانگين و روز در ساعت 9.4 ميانگين با ساعت 290.5 با برابر

 داشته  کاهش ساعت 28 بلندمدت دوره به نسبت و کاهش ساعت 86.7 گذشته  سال به نسبت 97 اردیبهشت آفتابي ساعت مجموع

 .است

 متر 17 با برابر گذشته سال. 97/02/09 تاریخ در ثانيه در متر 16 با برابر 97 اردیبهشت باد سرعت حداکثر : باد سرعت حداکثر 

 .است داده رخ 81/02/05 تاریخ در ثانيه در متر 28 با برابر بلندمدت اردیبهشت و. 96/02/31 تاریخ در ثانيه در



 

 

  کاهش ثانيه بر متر 12 بلندمدت دوره به نسبت و کاهش ثانيه بر متر 1 گذشته  سال به نسبت 97 اردیبهشت باد سرعت حداکثر

 .است داشته

مرحله ساقه دهي را ادامه و تا تاریخ یازدهم اردیبهشت  1397از لحاظ مراحل فونولوژیکي محصول مورد مطالعه از یکم اردیبهشت ماه 

ماه مرحله ساقه دهي را تکميل نمود و در ادامه رشد خود از تاریخ دوازدهم اردیبهشت ماه مرحله شکم پر را شروع و تا تاریخ بيست 

و چهارم اردیبهشت این مرحله را تکميل نمود و از تاریخ بيست و ششم اردیبهشت ماه مرحله خوشه دهي آغاز  و تا پایان ماه جاري 

 يل نمود.این مرحله را نيز تکم

 واحدهاي کلي طور به. است بوده 365.2 با برابر (GDD>0) ماه اردیبهشت در صفر از باالتر شده دریافت حرارتي واحدهاي ميزان

 پایان تا( آبياري اولين) کاشت بدو از جاري زراعي سال در مطالعه مورد محصول  15.  10.  5.  0 از باالتر شده کسب حرارتي

 .است بوده 1465.4. 653.8. 166.3. 13.7 ميزان به.  ترتيب به ماه اردیبهشت

 : 97  ماه خرداد جوي شرایط تحليل

 درجه 17.4 آن مدت بلند ميانگين و 17.8 گذشته سال.  سانتيگراد درجه 17.7 با برابر 97 خرداد دماي ميانگين : هوا دماي

 افزایش سانتيگراد درجه 0.3 بلندمدت دوره به نسبت و کاهش سانتيگراد درجه 0.1 گذشته  سال به نسبت که باشد مي سانتيگراد

 .است داشته

 سانتيگراد درجه 26.7 آن مدت بلند ميانگين و 29.4 گذشته سال.  سانتيگراد درجه 26.6 با برابر 97 خرداد دماي حداکثر ميانگين

 .است داشته  کاهش سانتيگراد درجه 0.1 بلندمدت دوره به نسبت و کاهش سانتيگراد درجه 2.8 گذشته  سال به نسبت که باشد مي

 مي سانتيگراد درجه 8.1 آن مدت بلند ميانگين و 6.3 گذشته سال.  سانتيگراد درجه 8.7 با برابر 97 خرداد دماي حداقل ميانگين

 .است داشته افزایش سانتيگراد درجه 0.6 بلندمدت دوره به نسبت و افزایش سانتيگراد درجه 2.4 گذشته  سال به نسبت که باشد

 درجه 4.4 با برابر 97 خرداد دماي مطلق حداقل و 97/03/30 تاریخ در سانتيگراد درجه 30.4 با برابر. 97 خرداد دماي مطلق حداکثر

 .است داده رخ. 97/03/07 تاریخ در سانتيگراد

 ميليمتر 15.1 با برابر بلندمدت دوره و ميليمتر 0.0 با برابر گذشته سال و ميليمتر 57.0 با برابر 97 خرداد بارندگي مجموع : بارندگي

  .است داشته افزایش ميليمتر 41.9 بلندمدت دوره به نسبت و افزایش ميليمتر 57 گذشته سال به نسبت 97 خرداد بارندگي که بوده

 .است داده رخ. 97/03/01 تاریخ در ميليمتر 22.3 با برابر 97 خرداد بارندگي حداکثر

 44 با برابر مدت بلند ميانگين و درصد 30 گذشته سال.  درصد 55 با برابر 97 خرداد نسبي رطوبت ميانگين :هوا نسبي رطوبت 

 .است داشته افزایش درصد 11 بلندمدت دوره به نسبت و افزایش درصد 25 گذشته  سال به نسبت که باشد مي درصد



 

 

 باشد مي درصد 65 با برابر مدت بلند ميانگين و درصد 49 گذشته سال.  درصد 83 با برابر 97 خرداد نسبي رطوبت حداکثر ميانگين

 .است داشته افزایش درصد 18 بلندمدت دوره به نسبت و افزایش درصد 34 گذشته  سال به نسبت که

 .است داده رخ. 97/03/01 تاریخ در درصد 100 با برابر 97 خرداد نسبي رطوبت حداکثر 

 باشد مي درصد 22 با برابر مدت بلند ميانگين و درصد 11 گذشته سال.  درصد 26 با برابر 97 خرداد نسبي رطوبت حداقل ميانگين

 .است داشته افزایش درصد 4 بلندمدت دوره به نسبت و افزایش درصد 15 گذشته  سال به نسبت که

 .است داده رخ. 97/03/30 تاریخ در درصد 8 با برابر 97 خرداد نسبي رطوبت حداقل 

 ميليمتر 264.9 با برابر گذشته سال.  روزانه ميليمتر 6.6 ميانگين با ميليمتر 204.8 با برابر 97 خرداد تبخير مجموع : تبخير مجموع

 .باشد مي روزانه تبخير ميليمتر 8.7 ميانگين با ميليمتر 247.3 با برابر بلندمدت ميانگين و روزانه ميليمتر 8.5 ميانگين با

 .است داشته  کاهش ميليمتر 42.5 بلندمدت دوره به نسبت و کاهش ميليمتر 60.1 گذشته  سال به نسبت 97 خرداد تبخير مجموع

 برابر گذشته سال.  روز در ساعت 11.0 ميانگين با ساعت 339.6 با برابر 97 خرداد آفتابي ساعت مجموع : آفتابي ساعت مجموع

 .باشد مي روز در ساعت 10.9 ميانگين با ساعت 308.0 با برابر بلندمدت ميانگين و روز در ساعت 12.5 ميانگين با ساعت 388.4 با

 داشته افزایش ساعت 31.6 بلندمدت دوره به نسبت و کاهش ساعت 48.8 گذشته  سال به نسبت 97 خرداد آفتابي ساعت مجموع

 .است

 در متر 12 با برابر گذشته سال. 97/03/12 تاریخ در ثانيه در متر 12 با برابر 97 خرداد باد سرعت حداکثر : باد سرعت حداکثر 

 .است داده رخ 93/03/21 تاریخ در ثانيه در متر 30 با برابر بلندمدت خرداد و. 96/03/03 تاریخ در ثانيه

 .است داشته  کاهش ثانيه بر متر 18 بلندمدت دوره به نسبت و تغيير بدون گذشته  سال به نسبت 97 خرداد باد سرعت حداکثر

مرحله گل دهي را آغاز نمود و تا تاریخ چهاردهم خرداد  1397مراحل فونولوژیکي محصول مورد مطالعه از یکم خرداد ماه از لحاظ 

ماه مرحله گل دهي را تکميل نمود و در ادامه رشد خود از تاریخ بيستم خرداد ماه مرحله شيري شدن را شروع و تا  پایان ماه جاري 

 نمود. درصد تکميل 40این مرحله را تا 

 حرارتي واحدهاي کلي طور به. است بوده 547.7 با برابر (GDD>0) ماه خرداد در صفر از باالتر شده دریافت حرارتي واحدهاي ميزان

 به ماه خرداد پایان تا( آبياري اولين) کاشت بدو از جاري زراعي سال در مطالعه مورد محصول  15.  10.  5.  0 از باالتر شده کسب

 .است بوده 2013.1. 653.8. 404. 97.2 ميزان به.  ترتيب

خیرآباد مرکز تحقیقات هواشناسی کشاورزی    



 

 

 

 

 

 



 

 

 مرکز تحقیقات هواشناسي کشاورزي نجف آباد 

 :  97ماه جوي فروردین  شرایط تحليل

درجه 14.1و بلند مدت آن  درجه سانتيگراد15.2سال گذشته  ، درجه سانتيگراد16.3برابر با 97ميانگين دماي فروردین دماي هوا: 

داشته  افزایشدرجه سانتيگراد  2/2درجه ونسبت به دوره آماري  1.1سانتيگراد مي باشدکه نسبت به دماي فروردین سال گذشته

درجه 20.6درجه سانتيگراد و دوره آماري  22.0درجه سانتيگراد، سال گذشته 23.6برابر با  97است.ميانگين بيشينه دماي فروردین

داشته است.ميانگين کمينه دماي فروردین  افزایشدرجه 0/3و نسبت به بلند مدت نيز  6/1سانتيگراد بوده که نسبت به سال گذشته 

و نسبت به بلند 0.7درجه سانتيگراد بوده که نسبت به سال گذشته 7.6و دوره آماري 3/8سال گذشته   ،درجه سانتيگراد 0/9برابر  97

وحداقل  07/01/97درجه سانتيگراد در تاریخ 4/29،برابر با  97داشته است.حداکثر مطلق دماي فروردین افزایشدرجه 7/2مدت 

 رخ داده است . 29/01/97درجه سانتيگراد در تاریخ 2/4برابر با  97مطلق سال

ميليمتروبارندگي فروردین دوره آماري برابر 13.6برابربا96فروردین ميليمتر،بارندگي4/21برابربا97مجموع بارندگي فروردین بارندگي: 

دوره آماري کاهش داشته است.حداکثر بارندگي افزایش ونسبت به نسبت به سال گذشته 97ميليمتر بوده که بارندگي فروردین  26.0با

 رخ داده است.  18/01/97 تاریخميليمتردر7.9برابر با97فروردین 

درصد و فروردین دوره آماري برابر  41برابر با 96درصد،فروردین37برابر با97نگين رطوبت نسبي فروردینميا رطوبت نسبي هوا: 

 55برابربا 97ميانگين حداکثر رطوبت نسبي فروردین داشته است. کاهشآماري دوره درصد بوده که نسبت به سال گذشته و 40با

برابر با  97درصد بوده است.حداکثر مطلق رطوبت نسبي فروردین 60ي درصد و فروردین دوره آمار 62برابر با  96فروردین ، درصد

حداقل مطلق  درصدبوده است. 25برابر با 97رخ داده است.ميانگين حداقل رطوبت نسبي فروردین 97 /19/01درصد در تاریخ  94

 رخ داده است . 11/01/97درصد درتاریخ  3برابر با  97رطوبت نسبي فروردین 

 196.6برابر با  96ميليمتر روزانه در ماه، فروردین 6.7ميليمتر با ميانگين  208.4برابر با  97مجموع تبخيرفروردین: مجموع تبخير 

ميليمتر تبخير روزانه مي باشد .مجموع تبخير  3/5با ميانگين  165.8ميليمتر تبخير روزانه و فروردین دوره آماري 3/6با ميانگين 

 و نسبت به دوره آماري افزایش داشته است. نسبت به سال گذشته 1397فروردین 

برابر  96ساعت در روز ، فروردین  7.9ساعت با ميانگين  244.3برابر با  97مجموع ساعت آفتابي فروردین  مجموع ساعت آفتابي: 

ساعت در روز مي باشد . مجموع  8.6ساعت با ميانگين  256.8ساعت در روز و فروردین دوره آماري  7.9ساعت با ميانگين  244.1با 

 داشته است . کاهش دوره آماري نسبت به وافزایش نسبت به سال گذشته  96ساعت آفتابي فروردین



 

 

متر  13برابر با  96، فروردین سال 10/01/97متر بر ثانيه در تاریخ  12برابر با 97حداکثر سرعت باد فروردین حداکثر سرعت باد: 

رخ داده است. حداکثر سرعت باد  14/01/86متر بر ثانيه در تاریخ  30و فروردین دوره آماري برابر با  30/01/96بر ثانيه در تاریخ 

 دوره آماري کاهش داشته است.  ونسبت به سال گذشته  97فروردین

 :  97ماه تحليل شرایط جوي اردیبهشت 

درجه سانتيگرادوميانگين بلندمدت 20.5درجه سانتيگراد،اردیبهشت سال گذشته 18.0برابربا97ميانگين دماي اردیبهشتدماي هوا : 

درجه 1.5نسبت به دوره آماري ودرجه  5/2درجه سانتيگراد مي باشدکه نسبت به دماي اردیبهشت سال گذشته19.5آن

درجه سانتيگرادودوره 27.8گذشته درجه سانتيگراد،سال24.4 برابربا97اردیبهشت ش داشته است.ميانگين بيشينه دمايکاهسانتيگراد

داشته است. ميانگين  کاهشدرجه 6/3درجه و نسبت به بلند مدت نيز4/3درجه سانتيگراد بوده که نسبت به سال گذشته  28.0آماري

درجه سانتيگراد بوده که نسبت به سال 13.5يو دوره آمار13.1درجه سانتيگراد سال گذشته11.5برابر  97کمينه دماي اردیبهشت 

درجه سانتيگراد  28.8،برابر با 97درجه کاهش داشته است. حداکثر مطلق دماي اردیبهشت0/2درجه ونسبت به بلند مدت1.6گذشته 

 رخ داده است. 04/02/97درجه سانتيگراد در تاریخ 7.0برابر با  97وحداقل مطلق سال  31/02/97در تاریخ

ميليمتر و بارندگي اردیبهشت  13.8برابر با  96ميليمتر ، بارندگي اردیبهشت 24.0برابر با  97مجموع بارندگي اردیبهشت  بارندگي: 

داشته است.حداکثر  افزایشدوره آماري ونسبت به سال گذشته  97ميليمتر بوده که بارندگي اردیبهشت 14.4دوره آماري برابر با

 رخ داده است.  03/02/97ليمتردر مي2/11برابر با 97بارندگي اردیبهشت

درصد و اردیبهشت دوره آماري 33برابر با  96درصد،اردیبهشت43برابر با 97ميانگين رطوبت نسبي اردیبهشت: رطوبت نسبي هوا

برابر  97درصد بوده که نسبت به سال گذشته ودوره آماري افزایش داشته است. ميانگين حداکثر رطوبت نسبي اردیبهشت  30برابر با

 97درصد بوده است. حداکثر مطلق رطوبت نسبي اردیبهشت 49درصد و اردیبهشت دوره آماري  56برابر با  96درصد،اردیبهشت 66با 

 96درصد، اردیبهشت 27برابر با 97رخ داده است. ميانگين حداقل رطوبت نسبي اردیبهشت  20/02/97درصد در تاریخ  93برابر با 

درصد  12برابر با  97حداقل مطلق رطوبت نسبي اردیبهشت درصد بوده است. 20هشت دوره آماري برابر با درصد و اردیب 23برابر با

 رخ داده است. 30/02/97در 

 251برابر با  96ميليمتر روزانه در ماه، اردیبهشت 6.2ميليمتر با ميانگين  193.5برابر با  97مجموع تبخيراردیبهشتمجموع تبخير: 

ميليمتر تبخير روزانه مي باشد .مجموع تبخير  9/7با ميانگين  245.8متر تبخير روزانه و اردیبهشت دوره آماري ميلي 1/8با ميانگين 

 داشته است. کاهشنسبت به سال گذشته و دوره آماري  1397اردیبهشت 



 

 

 96ساعت در روز، اردیبهشت  7.8ساعت با ميانگين  243.0برابر با  97مجموع ساعت آفتابي اردیبهشت مجموع ساعت آفتابي:

ساعت در روز مي  9.6ساعت با ميانگين  299.3ساعت در روز و اردیبهشت دوره آماري  8.8ساعت با ميانگين  271.9برابر با 

 داشته است.  کاهشنسبت به سال گذشته و دوره آماري  97باشد.مجموع ساعت آفتابي اردیبهشت

 10برابر با  96اردیبهشت سال  ،15/02/97متر بر ثانيه در تاریخ  9برابر با  97بهشتحداکثر سرعت باد اردی حداکثر سرعت باد: 

رخ داده است. حداکثر سرعت  20/02/81متر بر ثانيه در تاریخ  20و اردیبهشت دوره آماري برابر با  16/02/96متر بر ثانيه در تاریخ 

 ست.  دوره آماري کاهش داشته اونسبت به سال گذشته  96باد اردیبهشت

 : 97 تحليل شرایط جوي خرداد ماه

 25.3درجه سانتيگراد و بلند مدت آن  26.7درجه سانتيگراد ، خرداد سال گذشته  25.5برابر با 96ميانگين دماي خرداد  دماي هوا :

افزایش داشته 0.2و نسبت به دوره آماري کاهش درجه  1.2درجه سانتيگراد مي باشد که نسبت به دماي خرداد سال گذشته

درجه 34درجه سانتيگراد و دوره آماري 34.9درجه سانتيگراد، سال گذشته   32.8برابر با   97است.ميانگين بيشينه دماي خرداد 

 97داشته است. ميانگين کمينه دماي خرداد  کاهشدرجه  2/1و نسبت به بلند مدت 2.1سانتيگراد بوده که نسبت به سال گذشته 

و نسبت  0.4درجه سانتيگراد بوده که نسبت به سال گذشته  18.6و دوره آماري    18.5درجه سانتيگراد سال گذشته   18.1برابر 

و حداقل  31/03/97درجه سانتيگراد در تاریخ 37.4،برابر با  97داشته است.حداکثر مطلق دماي خرداد کاهشدرجه 0.5به بلند مدت 

 رخ داده است . 03/03/97اد در تاریخدرجه سانتيگر11.0برابر با  96مطلق سال 

ميليمتر  5.2ميليمتر و خرداد دوره آماري برابر با  5.4برابر با  96ميليمتر ، خرداد  18.6برابر با  97مجموع بارندگي خرداد بارندگي :

برابر 97ارندگي خرداد حداکثر ب قابل مالحظه اي داشته است. افزایشنسبت به سال گذشته ودوره آماري  97بوده که بارندگي خرداد 

 رخ داده است.   02/03/97روزميليمتر در  11.0با 

 28درصد وخرداد دوره آماري برابر با 30برابر با  96درصد ، خرداد  28برابر با  97ميانگين رطوبت نسبي خردادرطوبت نسبي هوا: 

 44برابر با  97ميانگين حداکثر رطوبت نسبي خرداد. بوده استدوره آماري برابر با وکاهش درصد بوده که نسبت  به سال گذشته 

درصد  91درصد بوده است . حداکثر مطلق رطوبت نسبي خرداد برابر با  29درصد و خرداد دوره آماري  28برابر با  96درصد، خرداد

ل رطوبت نسبي درصد ، ميانگين حداق16برابر با 97رخ داده است. ميانگين حداقل رطوبت نسبي خرداد1397 /03/03در تاریخ 

درصد در  5درصد بوده است . حداقل مطلق رطوبت نسبي خرداد برابر با  18درصد و خرداد دوره آماري برابر با  22برابر با 96خرداد

  رخ داده است.  29/03/97

با  250.2برابر با  96ميليمتر روزانه در ماه، خرداد 9.5ميليمتر با ميانگين  295.1برابر با  97مجموع تبخيرخردادمجموع تبخير: 

ميليمتر تبخير روزانه مي باشد .مجموع تبخير خرداد  9/7با ميانگين  245.8ميليمتر تبخير روزانه و خرداد دوره آماري  1/8ميانگين 

 نسبت به سال گذشته و دوره آماري افزایش داشته است 1397



 

 

 350.5برابر با  96ساعت در روز ، خرداد 11ت با ميانگين ساع 341.6برابر با  97مجموع ساعت آفتابي خردادمجموع ساعت آفتابي: 

ساعت در روز مي باشد .مجموع ساعت آفتابي  8.2ساعت با ميانگين  345.5ساعت در روز وخرداد دوره آماري  8.3ساعت با ميانگين 

 داشته است.کاهش دوره آماري و نسبت به سال گذشته  97خرداد

متربرثانيه 14برابر با  96،خرداد سال  17/03/97متر بر ثانيه در تاریخ  8برابر با  97خردادحداکثر سرعت باد حداکثر سرعت باد: 

نسبت  97رخ داده است. حداکثر سرعت باد خرداد 23/03/88متر بر ثانيه در تاریخ  15وخرداد دوره آماري برابر با  10/03/96درتاریخ 

 داشته است. کاهشدوره آماري وبه سال گذشته 

 مطالعه: مراحل فنولوژي محصول موردتحليل 

 12بادام رقم شاهرودي

 حرارتي واحدهاي.آغاز نموددرصد ورود به این مراحل 50شکفتن جوانه برگ وگل با  فنولوژي مرحلهفصل بهار را در  محصول بادام

رشد -روز-درجه 6/82و  5 آستانهرشد باالتر از -روز-درجه 4/231صفر و رشد باالتر از آستانه-روز-درجه 4/386بهار تا اول شده جذب

درختان .رسيد ثبت به ماه فروردین تشکيل برگ وگلدهي وتشکيل ميوه هم ازششم آغاز مراحل.شد محاسبه درجه 10باالتر از آستانه 

 در طول فصل پایيز وزمستان قبل به علت عدم بارش مناسب وخشکسالي درتنش رطوبتي به سر بردند تا اینکه اولين بارشهاي خوب

 بهاري که ازاواسط فروردین ماه آغاز شد تاحدي ازاین تنش ها کاست.

به دليل کاهشهاي متوسط دما دراوایل فصل بهار مراحل فنولوژي با تاخير فاز نسبت به نرمال درحال شروع وپایان بودند واز تاریخ 

وزن امسال  لحاظ حجم و ميوه هاي بادام از درشام فروردین ماه آغاز مرحله فنولوژي رشد ميوه وشاخه محصول به وقوع پيوست.  21

به دليل عدم آبياري باغ بسيار نامرغوب و نافرم بوده ودرختان بعضا فاقد ميوه وعملکرد شدند. حتي گلدهي مجدد جوانه هاي خفته ، 

رحاليست که هيچگونه این دبعد از ميوه دهي ناموفق مرحله اول در اردیبهشت ماه بصورت پدیده ایي نادر امسال به وقوع پيوست. 

 ماهاردیبهشت  اواخر .خاک مشهود بودرطوبت خاک درنمونه هاي برداشت شده  کمبوددرطول فصل بهار صورت نگرفت وآبياري باغ 

با توجه به عدم تکميل مرحله رشد ميوه درختان وخسارت  .بودیم درباغ شته آفت جمعيت شاهدافزایش دما وباالرفتن ابرناکي دليل به

شدید کمبود آب ، عملکرد افت شدید داشت وبرآورد دقيق زمان پایان یافتن این مرحله رویشي بسيارسخت بود ولي شواهد ازپایان 

رشد باالتر -روز-درجه 5/2219 فصل بهار تا پایان محصول توسط شده دریافت حرارتي واحدهاي کلمرحله تاپایان فصل بهار خبر داد.

 درجه ده رشد باالتر از آستانه-روز-درجه 4/996رشد و -روز-درجه 5 رشد باالتر از آستانه-روز-درجه 5/1604صفر و  از آستانه

 .گردید محاسبه



 

 

               

                   

 عسگري رقم انگور

– درجه7/84 باالتر از صفر و واحد حرارتي 7/134 مو با جذب هايجوانهشکفتن   فنولوژي در مرحلهفصل بهار را انگور  محصول

نمود. بعلت عدم بارش خوب درطول فصل آغاز  درجه 10 رشد باالتر از آستانه-روز-درجه 1/35و  درجه 5 روز رشد باالتر از آستانه

در اواسط فروردین انجام و تا حدودي  بسيار پایين وباعث تنش به گياهان شد. اولين آبياري محصول رطوبت خاکزمستان درصد 

و  دادن گل مرحله .داشت ادامه ماه و اردیبهشت فروردین در طول هم دادن و شاخه دهي برگ مراحل در ادامهازاین تنش کاست.

مرحله پایين دليل طوالني شدن این .یافت خاتمه ماه اردیبهشتام  28آغاز و تا  هنگامدیربصورت  اردیبهشت ، 10 انگور از روز تشکيل

 واحدحرارتي 4/1200 ماه بادریافت خردادم یکنيز از  رشد انگور یا غوره مرحله شروع بودن متوسط هاي دمانسبت به نرمال مي باشد.

و تا  ثبت درجه10 رشد باالتر از آستانه-روز -درجه 5/481و  درجه 5 رشد باالتر از آستانه-روز-درجه 4/840صفر و  باالتر از آستانه

 اردیبهشت 15فروردین،15 در روزهاي باغ آبياریهاي.داشت ادامه دهيشاخه رویشي فنولوژي با مرحله زایشي مرحله این فصلآخر 

بسيار بد  شرایط دهنده نشان محصول و فنولوژي بيومتري هايگيرياندازه در کل .پذیرفت صورت خردادماه28 اردیبهشت و 22،

این عوامل .که اثرات کمبود بارش زمستان وعدم آبياري درختان درآن موقع مي باشد ودب فصل این در طولمحصول از لحاظ رویشي 



 

 

واحد  8/1967بهار با دریافت  فصل باعث شد شاخه هاي انگور چنان خشک شوند که مرحله فنولوژي اشک مو اصال مشاهده نگردد.

 این براي درجه 10 باالتر از آستانه واحد حرارتي 9/948و  درجه 5 باالتر از آستانه واحد حرارتي 8/1457باالتر از صفر و  حرارتي

 .یافت خاتمه محصول

            

          

 

 

 

 

 

نجف آباد مرکز تحقیقات هواشناسی کشاورزی   



 

 

 

 

 



 

 

 بادآصفي  مرکز تحقیقات هواشناسي کشاورزي

 :  97  فروردین ماه جوي شرایط تحليل

درجه سانتيگراد و بلند مدت آن  1/22درجه سانتيگراد ، سال گذشته  8/22برابر با  97فروردین ميانگين دماي  درجه حرارت هوا:

درجه  2/2افزایش و نسبت به دوره آماري بلند مدت  7/0درجه سانتيگراد مي باشدکه نسبت به دماي فروردین در سال گذشته،  6/20

درجه   3/29درجه سانتيگراد، سال گذشته   2/31برابر با   97ین دهد. ميانگين حداکثر دماي فروردسانتيگراد افزایش نشان مي

درجه  1/3افزایش و نسبت به بلند مدت  9/1درجه سانتيگراد بوده که نسبت به سال گذشته  1/28سانتيگراد و دوره آماري بلند مدت 

و دوره آماري   9/14راد ،سال گذشته  درجه سانتيگ 4/14برابر  97سانتيگراد افزایش داشته است. ميانگين حداقل دماي فروردین 

درجه  3/1درجه سانتيگراد  کاهش و نسبت به بلند مدت   5/0درجه سانتيگراد بوده که نسبت به سال گذشته  1/13بلندمدت  

اري و دوره آم 6/38درجه سانتيگراد ، سال گذشته  8/37،برابر با  97سانتيگراد افزایش داشته است. حداکثر مطلق دماي فروردین 

درجه سانتيگراد افزایش داشته است. حداقل مطلق  8/0درجه سانتيگراد بوده که نسبت به سال گذشته و بلند مدت  6/38بلندمدت 

درجه سانتيگراد بوده که نسبت به   4/3و دوره آماري بلندمدت  6/8درجه سانتيگراد ، سال گذشته  9/8،برابر با  97دماي فروردین 

 درجه سانتيگراد افزایش داشته است . 5/5نسبت به بلند مدت   درجه سانتيگراد افزایش و 3/0سال گذشته 

متر و بارندگي فروردین ميلي  9/47برابر با  96متر ، بارندگي فروردین ميلي 1/24برابر با  97مجموع بارندگي فروردین  بارندگي:

در صد  28درصد و بلندمدت  50ل گذشته نسبت به سا 97متر بوده که بارندگي فروردین ميلي 4/33دوره آماري بلندمدت برابر با 

 کاهش داشته است . 

درصد و  53برابر با  96درصد ، ميانگين رطوبت نسبي فروردین  54برابر با  97ميانگين رطوبت نسبي فروردین  رطوبت نسبي هوا:

درصد افزایش ونسبت به  1  درصد بوده که نسبت  به سال گذشته 57ميانگين رطوبت نسبي فروردین دوره آماري بلندمدت برابر با 

درصد  ، ميانگين حداکثر  83برابر با  97درصد کاهش داشته است. ميانگين حداکثر رطوبت نسبي فروردین  3دوره آماري نرمال 

درصد بوده  80درصد و ميانگين حداکثر رطوبت نسبي فروردین دوره آماري بلندمدت برابر با  79برابر با  96رطوبت نسبي فروردین  

رخ داده است. حداقل مطلق رطوبت نسبي  17/01/97درصد در تاریخ  100برابر با  97ت. حداکثر مطلق رطوبت نسبي فروردین اس

 ، رخ داده است .   30/01/97درصد در  13برابر با  97فروردین 

با  5/147برابر با  96فروردین  متر ،ميلي 5متر با ميانگين روزانه ميلي 4/154برابر با  97مجموع تبخير فروردین  مجموع تبخير:

 متر افزایش داشته است. ميلي 9/6نسبت به سال گذشته  1397ميليمتر تبخير مي باشد .مجموع تبخير فروردین  4.8ميانگين 



 

 

برابر با  96ساعت در روز ، فروردین  8ساعت با ميانگين  2/249برابر با  97مجموع ساعت آفتابي فروردین  مجموع ساعت آفتابي:

باشد .مجموع ساعت در روز مي 6/7ساعت با ميانگين  41/236ساعت در روز و فروردین دوره آماري  5/6ساعت با ميانگين  6/201

 نسبت به سال گذشته  و نسبت به  دوره آماري بلندمدت افزایش  داشته است .  97ساعت آفتابي فروردین 

متر  12برابر با  96، فروردین سال  27/01/97متر بر ثانيه در تاریخ  20ا برابر ب 97حداکثر سرعت باد فروردین  حداکثر سرعت باد:

نسبت به سال گذشته افزایش  97متر بر ثانيه رخ داده است. حداکثر سرعت باد فروردین  24بر ثانيه و فروردین دوره آماري برابر با 

 و نسبت به دوره آماري بلندمدت کاهش داشته است.  

 :97 بهشت ماهتحليل شرایط جوي اردی

درجه سانتيگراد و بلند مدت  7/29درجه سانتيگراد ، سال گذشته   5/26برابر با  97ميانگين دماي اردیبهشت  درجه حرارت هوا:

 9/0کاهش و نسبت به دوره آماري بلند مدت   2/3درجه سانتيگراد مي باشدکه نسبت به دماي اردیبهشت در سال گذشته،  4/27آن 

  4/39درجه سانتيگراد، سال گذشته   5/34برابر با   97دهد .ميانگين حداکثر دماي اردیبهشت کاهش نشان ميدرجه سانتي گراد 

درجه سانتيگراد کاهش داشته و  9/4درجه سانتيگراد بوده که نسبت به سال گذشته  1/36درجه سانتيگراد و دوره آماري بلند مدت 

درجه سانتيگراد   6/18برابر  97شته است . ميانگين حداقل دماي اردیبهشت درجه سانتيگراد کاهش دا 8/1نسبت به بلند مدت 

درجه  4/1درجه سانتيگراد بوده که نسبت به سال گذشته  7/18درجه سانتيگراد و دوره آماري بلندمدت   0/20،سال گذشته  

 6/41،برابر با  97مطلق دماي اردیبهشت درجه سانتيگراد کاهش داشته است  . حداکثر  1/0سانتيگراد کاهش و نسبت به بلند مدت  

درجه  8/2درجه سانتيگراد بوده که نسبت به سال گذشته  8/45و دوره آماري بلندمدت  4/44درجه سانتيگراد ، سال گذشته 

  6/12،برابر با  97درجه سانتيگراد کاهش داشته است . حداقل مطلق دماي اردیبهشت  2/4سانتيگراد کاهش و نسبت به بلند مدت  

درجه  6/1درجه سانتيگراد بوده که نسبت به سال گذشته   0/9و دوره آماري بلندمدت   2/14درجه سانتيگراد ، سال گذشته 

 درجه سانتيگراد افزایش داشته است . 6/3سانتيگراد کاهش و نسبت به بلند مدت  

ميليمتر و اردیبهشت دوره آماري برابر   0/3برابر با  96ميليمتر ، اردیبهشت  4/75برابر با  97مجموع بارندگي اردیبهشت  بارندگي:

برابر افزایش داشته  3/4برابر بوده و نسبت به بلندمدت  25نسبت به سال گذشته  97ميليمتر بوده که بارندگي اردیبهشت  5/17با 

 است .

درصد و اردیبهشت دوره  30بر با برا 96درصد ، اردیبهشت  48برابر با  97ميانگين رطوبت نسبي اردیبهشت  رطوبت نسبي هوا :

درصد افزایش داشته است .  8درصد افزایش و نسبت به دوره آماري  18درصد بوده که نسبت  به سال گذشته  40آماري برابر با 

 65درصد و اردیبهشت دوره آماري  75برابر با  96درصد  ، اردیبهشت   76برابر با  97ميانگين حداکثر رطوبت نسبي اردیبهشت 

رخ داده است .ميانگين حداقل  03/02/97درصد در تاریخ  99برابر با  97رصد بوده است . حداکثر مطلق رطوبت نسبي اردیبهشت د



 

 

درصد بوده  22درصد و اردیبهشت دوره آماري برابر با  10برابر با  96درصد ، اردیبهشت  27برابر با  97رطوبت نسبي اردیبهشت 

 ، رخ داده است. 30/02/97درصد در  10برابر با  97ردیبهشت است . حداقل مطلق رطوبت نسبي ا

 2/251برابر با  96ميليمتر در روز ، اردیبهشت  3/7ميليمتر با ميانگين  6/225برابر با  97مجموع تبخير اردیبهشت  مجموع تبخير:

متر کاهش داشته ميلي 6/25گذشته  نسبت به سال 1397ميليمتر تبخير روزانه مي باشد .مجموع تبخير اردیبهشت  1/8با ميانگين 

 است. 

 96ساعت در روز ، اردیبهشت  4/7ساعت با ميانگين  0/229برابر با  97مجموع ساعت آفتابي اردیبهشت  مجموع ساعت آفتابي:

ي باشد ساعت در روز م 2/8ساعت با ميانگين  1/253ساعت در روز و اردیبهشت دوره آماري  4/7ساعت با ميانگين  7/230برابر با 

  نسبت به سال گذشته  و نسبت به  دوره آماري بلندمدت کاهش  داشته است . 97.مجموع ساعت آفتابي اردیبهشت 

 20برابر با  96، اردیبهشت سال  18/02/97متر بر ثانيه در تاریخ  22برابر با  97حداکثر سرعت باد اردیبهشت  حداکثر سرعت باد:

نسبت به سال گذشته  97متر بر ثانيه بوده است .حداکثر سرعت باد اردیبهشت  25ري برابر با متر بر ثانيه و اردیبهشت دوره آما

 افزایش و نسبت به دوره آماري بلندمدت کاهش داشته است . 

 :97 تحليل شرایط جوي خرداد ماه

درجه سانتيگراد و بلند مدت آن  6/33درجه سانتيگراد ، سال گذشته   7/34برابر با  97ميانگين دماي خرداد  :درجه حرارت هوا

درجه سانتيگراد افزایش و نسبت به دوره آماري بلند   1/1درجه سانتيگراد مي باشدکه نسبت به دماي خرداد در سال گذشته،  9/32

ه  درجه سانتيگراد، سال گذشت 0/44برابر با   97دهد .ميانگين حداکثر دماي خرداد درجه سانتيگراد افزایش نشان مي 8/1مدت 

درجه سانتيگراد کاهش و  9/0درجه سانتيگراد بوده که نسبت به سال گذشته  2/43درجه سانتيگراد و دوره آماري بلند مدت   9/44

درجه سانتيگراد ،سال   4/25برابر  97درجه سانتيگراد افزایش داشته است . ميانگين حداقل دماي خرداد  8/0نسبت به بلند مدت نيز 

درجه سانتيگراد افزایش و نسبت  2/3درجه سانتيگراد بوده که نسبت به سال گذشته  7/22آماري بلندمدت  و دوره  2/22گذشته  

درجه سانتيگراد ، سال گذشته  9/47،برابر با  97درجه سانتيگراد افزایش داشته است  . حداکثر مطلق دماي خرداد  7/2به بلند مدت  

درجه سانتيگراد کاهش و نسبت به بلند  7/1راد بوده که نسبت به سال گذشته درجه سانتيگ 8/50و دوره آماري بلندمدت  6/49

 7/15درجه سانتيگراد ، سال گذشته   9/21،برابر با  97درجه سانتيگراد کاهش داشته است . حداقل مطلق دماي خرداد  9/2مدت  

رجه سانتيگراد افزایش و نسبت به بلند مدت  د 2/6درجه سانتيگراد بوده که نسبت به سال گذشته   4/14و دوره آماري بلندمدت 

 درجه سانتيگراد افزایش داشته است . 5/7

ميليمتر و خرداد دوره آماري بلند مدت برابر با   0/0برابر با  96ميليمتر ، خرداد  5/0برابر با  97مجموع بارندگي خرداد  بارندگي :

 ه و نسبت به دوره آماري تغيير قابل مالحظه اي نداشته است . نسبت به سال گذشت 97ميليمتر بوده که بارندگي خرداد  3/0



 

 

درصد و خرداد دوره آماري بلندمدت  15برابر با  96درصد ، خرداد  23برابر با  97ميانگين رطوبت نسبي خرداد  رطوبت نسبي هوا:

درصد کاهش داشته است . ميانگين  2درصد افزایش و نسبت به دوره آماري  8درصد بوده که نسبت  به سال گذشته   25برابر با 

درصد بوده است . حداکثر  47درصد و خرداد دوره آماري  40برابر با  96درصد  ، خرداد  45برابر با  97حداکثر رطوبت نسبي خرداد 

رابر ب 97رخ داده است .ميانگين حداقل رطوبت نسبي خرداد  05/03/97درصد در تاریخ  67برابر با  97مطلق رطوبت نسبي خرداد 

درصد بوده است .  12درصد و خرداد دوره آماري بلندمدت  برابر با  2برابر با  96درصد ، ميانگين حداقل رطوبت نسبي خرداد  11با 

 ، رخ داده است. 18/03/97درصد در  5برابر با  97حداقل مطلق رطوبت نسبي خرداد 

با  4/417برابر با  96ميليمتر در روز ، خرداد  6/13با ميانگين ميليمتر  1/423برابر با  97مجموع تبخير خرداد  مجموع تبخير :

 متر افزایش داشته است.ميلي 7/5نسبت به سال گذشته  1397ميليمتر تبخير روزانه مي باشد .مجموع تبخير خرداد  5/13ميانگين 

برابر با  96ساعت در روز ، خرداد  2/10ساعت با ميانگين  1/315برابر با  97مجموع ساعت آفتابي خرداد  مجموع ساعت آفتابي:

باشد .مجموع ساعت در روز مي 6/10ساعت با ميانگين  8/329ساعت در روز و خرداد دوره آماري  5/11ساعت با ميانگين  9/357

  نسبت به سال گذشته و نسبت به  دوره آماري بلندمدت کاهش داشته است. 97ساعت آفتابي خرداد 

متر بر  16برابر با  96، خرداد سال  29/03/97متر بر ثانيه در تاریخ  15برابر با  97حداکثر سرعت باد خرداد  حداکثر سرعت باد:

نسبت به سال گذشته و نسبت به دوره آماري  97متر بر ثانيه بوده داده است .حداکثر سرعت باد خرداد  18ثانيه و دوره آماري برابر با 

 بلندمدت کاهش داشته است.  

  چمرانمراحل فنولوژي محصول گندم واریته  تحليل

 08/01/1397درصد ساقه رفتن و  35در مرحله   01/01/1397کاشته شد و در تاریخ  24/09/1396محصول گندم واریته چمران در 

 21/01/1397شروع گلدهي ،  17/01/1397در مرحله شروع ظهور خوشه ، مزرعه  13/01/1397پایان مرحله ساقه رفتن بود. در تاریخ 

برد .در در مرحله پایان خميري شدن دانه بسر مي 29/01/1397شروع خميري شدن دانه  و   25/01/1397شروع شيري شدن دانه، 

ي دانه را به پایان رساند و در رسيدگ 18/02/1397محصول مرحله رسيدگي دانه راآغاز کرد. محصول در تاریخ  31/01/1397تاریخ 

 برداشت شد.  1397اردیبهشت   28

صفی آباد دزفول     مرکز تحقیقات هواشناسی کشاورزی    



 

 

 

 

 



 

 

 طرق مرکز تحقیقات هواشناسي کشاورزي

 : 97ه مافروردین  جوي شرایط تحليل

درجه  12.9درجه سانتيگراد و بلند مدت آن 13.6درجه سانتيگراد، سال گذشته  16برابر با  97ميانگين دماي فروردین  دما :

درجه افزایش داشته است.  3.1درجه سانتيگراد و دوره آماري  2.4سانتيگراد مي باشدکه نسبت به دماي فروردین سال گذشته 

درجه  19درجه سانتيگراد و دوره آماري  19.5درجه سانتيگراد، سال گذشته  20.2برابر با  97ميانگين حداکثر دماي فروردین 

درجه افزایش داشته است. ميانگين حداقل دماي فروردین  1.2و نسبت به دوره آماري  0.7ه سانتيگراد بوده که نسبت به سال گذشت

کاهش و  3/0درجه سانتيگراد بوده که نسبت به سال گذشته  6.7و دوره آماري   8.1درجه سانتيگراد سال گذشته  7.8برابر  97

درجه سانتيگراد در تاریخ  32.9،برابر با  97فروردین درجه افزایش داشته است. حداکثر مطلق دماي  1.1نسبت به دوره آماري 

 رخ داده است. 28/1/97درجه سانتيگراد در تاریخ  1برابر با  97و حداقل مطلق سال  10/1/97

ميليمتر و بارندگي فروردین دوره  74.6برابر با  96ميليمتر ، بارندگي فروردین  37.8برابر با  97مجموع بارندگي فروردین : بارندگي

نسبت به سال گذشته کاهش ونسبت به دوره آماري کاهش داشته است .  97ميليمتر بوده که بارندگي فروردین  49.5آماري برابر با 

  رخ داده است . 25/1/97ميليمتر در  19.3برابر با 97حداکثر بارندگي فروردین 

درصد و  66برابر با  96نگين رطوبت نسبي فروردین درصد ، ميا 59برابر با  97ميانگين رطوبت نسبي فروردین  رطوبت نسبي هوا:

درصد بوده که نسبت به سال گذشته و دوره آماري کاهش داشته است .  62ميانگين رطوبت نسبي فروردین دوره آماري برابر با 

درصد و  89با برابر  96درصد ، ميانگين حداکثر رطوبت نسبي فروردین  83برابر با  97ميانگين حداکثر رطوبت نسبي فروردین 

 100برابر با  97درصد بوده است . حداکثر مطلق رطوبت نسبي فروردین  83ميانگين حداکثر رطوبت نسبي فروردین دوره آماري 

درصد ، ميانگين حداقل رطوبت نسبي  35برابر با  97درصد که به طور متناوب رخ داده است .ميانگين حداقل رطوبت نسبي فروردین 

درصد بوده است . حداقل مطلق رطوبت نسبي  41درصد و ميانگين حداقل رطوبت فروردین دوره آماري برابر با 43بابرابر  96فروردین 

 رخ داده است .   10/1/97درصد در  9برابر با  97فروردین 

 بوده است. 130.3برابر با  97مجموع تبخير در سال  :مجموع تبخير

برابر  96ساعت در روز ، فروردین  5.6ساعت با ميانگين  175.9برابر با  97ین مجموع ساعت آفتابي فرورد مجموع ساعت آفتابي:

ساعت در روز مي باشد .مجموع  6.1ساعت با ميانگين  190.2ساعت در روز و فروردین دوره آماري  6.4ساعت با ميانگين 198.7با 

 اهش داشته است.نسبت به سال گذشته کاهش  و نسبت به  دوره آماري ک 97ساعت آفتابي فروردین 

 



 

 

متر 15برابر با  96، فروردین ماه سال  6/1/97متر بر ثانيه در تاریخ  20برابر با  97حداکثر سرعت باد فروردین  حداکثر سرعت باد:

دین متر بر ثانيه رخ داده است حداکثر سرعت باد فرور 23رخ داده است  و فروردین دوره آماري برابر با  23/1/96بر ثانيه که در تاریخ 

   نسبت به سال گذشته افزایش و نسبت به دوره آماري کاهش داشته است. 97

 :97 تحليل شرایط جوي اردیبهشت ماه

درجه سانتيگراد و بلند مدت آن  21.5درجه سانتيگراد ، سال گذشته  19.2برابر با 97ميانگين دماي اردیبهشت  درجه حرارت هوا:

درجه  0.6درجه کاهش و نسبت به دوره آماري  2.3دماي اردیبهشت سال گذشته درجه سانتيگراد مي باشدکه نسبت به 18.6

درجه سانتيگراد  28درجه سانتيگراد، سال گذشته  26برابر با  97سانتيگراد افزایش داشته است. ميانگين حداکثر دماي اردیبهشت 

درجه سانتيگراد افزایش  0.6نسبت به بلند مدت  درجه کاهش و 2درجه سانتيگراد بوده که نسبت به سال گذشته  25.4و دوره آماري 

درجه سانتيگراد  11.7و دوره آماري  13.5درجه سانتيگراد سال گذشته  12.4برابر  97داشته است. ميانگين حداقل دماي اردیبهشت 

لق دماي اردیبهشت درجه افزایش داشته است . حداکثر مط 0.7درجه کاهش و نسبت به بلند مدت  1.1بوده که نسبت به سال گذشته 

، رخ  1/2/97درجه سانتيگراد در تاریخ  8.4برابر با  97و حداقل مطلق سال  19/2/97درجه سانتيگراد در تاریخ  36.1،برابر با  97

   داده است.

آماري برابر  ميليمتر و اردیبهشت دوره 18.5برابر با  96ميليمتر ، اردیبهشت  41.3برابر با  97مجموع بارندگي اردیبهشت  بارندگي:

نسبت به سال گذشته و دوره آماري افزایش داشته است . حداکثر بارندگي اردیبهشت  97ميليمتر بوده که بارندگي اردیبهشت  33.7با 

  رخ داده است . 25/2/97ميليمتر در  14.5برابر با 97

درصد و اردیبهشت دوره  44برابر با  96درصد ، اردیبهشت  46برابر با  97ميانگين رطوبت نسبي اردیبهشت  رطوبت نسبي هوا:

درصد بوده که نسبت  به سال گذشته افزایش و نسبت به دوره آماري کاهش داشته است . ميانگين حداکثر رطوبت  53آماري برابر با 

. حداکثر  درصد بوده است 74درصد و اردیبهشت دوره آماري  67برابر با  96درصد  ، اردیبهشت  67برابر با  97نسبي اردیبهشت 

 97درصد بوده که به تناوب رخ داده است .ميانگين حداقل رطوبت نسبي اردیبهشت  100برابر با  97مطلق رطوبت نسبي اردیبهشت 

درصد بوده است . حداقل مطلق رطوبت نسبي  33درصد و اردیبهشت دوره آماري برابر با  22برابر با  96درصد ، اردیبهشت  24برابر با

 رخ داده است.  16/2/97درصد در  10ابر با بر 97اردیبهشت 

با  221.9برابر با  96ميليمتر در روز، اردیبهشت  7ميليمتربا ميانگين  218.6برابر با  97مجموع تبخير اردیبهشت  مجموع تبخير:

است. بيشترین مقدار ميليمتر در روز بوده  6.7ميليمتر با ميانگين  206.9ميليمتر در روز و اردیبهشت دوره آماري  7.2ميانگين 

نسبت به سال گذشته  97رخ داده است. جمع تبخير اردیبهشت  31/2/97ميليمتر در  12.2به مقدار  97تبخير روزانه در اردیبهشت 

 کاهش ونسبت به دوره آماري افزایش داشته است.



 

 

برابر  96ساعت در روز ، اردیبهشت  8ساعت با ميانگين  248برابر با  97مجموع ساعت آفتابي اردیبهشت  مجموع ساعت آفتابي:

ساعت در روز مي باشد .مجموع  8ساعت با ميانگين  248.9ساعت در روز و اردیبهشت دوره آماري  9.9ساعت با ميانگين  306با 

  نسبت به سال گذشته  و نسبت به دوره آماري کاهش داشته است. 97ساعت آفتابي اردیبهشت 

 17برابر با  96، اردیبهشت سال  3/2/97متر بر ثانيه در تاریخ  15برابر با  97د اردیبهشت حداکثر سرعت با حداکثر سرعت باد:

 97متر بر ثانيه رخ داده است حداکثر سرعت باد اردیبهشت  25و اردیبهشت دوره آماري برابر با  14/2/96متر بر ثانيه در تاریخ 

  ته است  .نسبت به سال گذشته افزایش و نسبت به دوره آماري کاهش داش

 :97 ماه تحليل شرایط جوي خرداد

درجه سانتيگراد و بلند مدت  27.7درجه سانتيگراد ، خرداد سال گذشته  25.2برابر با  97ميانگين دماي خرداد  درجه حرارت هوا:

درجه  1.7درجه کاهش و نسبت به دوره آماري  2.5درجه سانتيگراد مي باشدکه نسبت به دماي خرداد سال گذشته  23.5آن 

درجه سانتيگراد  34.7درجه سانتيگراد، سال گذشته  32.6برابر با  97سانتيگراد افزایش داشته است. ميانگين حداکثر دماي خرداد 

درجه افزایش  1.3درجه کاهش و نسبت به بلند مدت نيز  2.1درجه سانتيگراد بوده که نسبت به سال گذشته  31.3و دوره آماري 

درجه سانتيگراد بوده که  15.8و دوره آماري  19.5درجه، سال گذشته  17.7برابر  97حداقل دماي خرداد  داشته است. ميانگين

درجه سانتيگراد افزایش داشته است. حداکثر مطلق دماي خرداد  1.9درجه کاهش و نسبت به بلند مدت  1.8نسبت به سال گذشته 

رخ  8/3/97درجه سانتيگراد در تاریخ  13.7برابر با  97حداقل مطلق سال  و 16/3/97درجه سانتيگراد در تاریخ  40.1،برابر با  97

  داده است .

 10.3ميليمتر و خرداد دوره آماري برابر با  2.6برابر با  96ميليمتر ، خرداد  17.6برابر با  97مجموع بارندگي خرداد  بارندگي :

 97به دوره آماري افزایش داشته است . حداکثر بارندگي خرداد  نسبت به سال گذشته و نسبت 97ميليمتر بوده که بارندگي خرداد 

   رخ داده است. 6/3/97ميليمتر در  15.5برابر با 

 40درصد و خرداد دوره آماري برابر با 32برابر با  96درصد ، خرداد  32برابر با  97ميانگين رطوبت نسبي خرداد  رطوبت نسبي هوا:

دون تغيير ونسبت به دوره آماري کاهش داشته است . ميانگين حداکثر رطوبت نسبي خرداد درصد بوده که نسبت به سال گذشته ب

درصد بوده است . حداکثر مطلق رطوبت نسبي خرداد  40درصد و خرداد دوره آماري  49برابر با  96درصد ، خرداد  48برابر با  97

درصد ، ميانگين حداقل  16برابر با 97رطوبت نسبي خرداد  ميانگين حداقل .رخ داده است 6/3/97وده که دردرصدب 99برابر با  97

 97درصد بوده است . حداقل مطلق رطوبت نسبي خرداد  22درصد و خرداد دوره آماري برابر با  15برابر با  96رطوبت نسبي خرداد 

  رخ داده است. 5/3/97درصد در تاریخ 8برابر با 

با ميانگين  329.3برابر با  96ميليمتر در روز، خرداد  11.1ميليمتربا ميانگين  343.3برابر با  97مجموع تبخير خرداد  مجموع تبخير:

ميليمتر در روز بوده است. بيشترین مقدار تبخير روزانه  در  9.9ميليمتر با ميانگين  308ميليمتر در روز و خرداد دوره آماري 10.6



 

 

نسبت به سال گذشته و دوره آماري افزایش  97رخ داده است. جمع تبخير خرداد  22/3/97ليمتر در مي 13.3به مقدار  97خرداد 

 داشته است.

برابر با  96ساعت در روز ، خرداد  11.7ساعت با ميانگين  340.7برابر با  97مجموع ساعت آفتابي خرداد  مجموع ساعت آفتابي:

ساعت در روز مي باشد .مجموع ساعت  10.8با ميانگين  333.7اد دوره آماري ساعت در روز و خرد 11.7ساعت با ميانگين  363.3

  نسبت به سال گذشته کاهش و نسبت به دوره آماري افزایش داشته است. 97آفتابي خرداد 

متر بر  20برابر با  96، خرداد سال  11/3/97متر بر ثانيه در تاریخ  23برابر با  97حداکثر سرعت باد خرداد  حداکثر سرعت باد:

نسبت به سال  97متر بر ثانيه رخ داده است. حداکثر سرعت باد خرداد  23و خرداد دوره آماري برابر با  26/3/97ثانيه در تاریخ 

   گذشته افزایش و نسبت به دوره آماري بدون تغيير بوده است.

 تحليل مراحل فنولوژي زعفران واریته تربت حيدریه

محصول در حال زرد شدن بودند که تقریبا تا دهه سوم اردیبهشت ماه ادامه داشت و همزمان بيشتر  از اوایل فروردین ماه برگهاي

 برگهاي زرد ریزش کردند و در دهه آخر اردیبهشت کل محصول از روي زمين برداشته شد و محصول دوره خواب را مي گذراند.

 تحليل مراحل فنولوژي زردآلو واریته شاهرودي

شکوفه دهي درختان شروع شد و تقریبا تا دهه آخر اسفند ماه ادامه داشت وسپس برگدهي شروع و از دهه  96ه از دهه اول اسفندما

اول فروردین ميوه دهي شروع گردید و رشد ميوه تا دهه سوم خردادماه ادامه داشت و دهه آخر خرداد ماه تقریبا رسيدن ميوه کامل 

 و در اواخرهمين دهه برداشت ميوه شروع گردید.

 

 

 

طرق مشهد     مرکز تحقیقات هواشناسی کشاورزی   



 

 

 

 

 



 

 

سامان مرکز تحقیقات هواشناسي کشاورزي  

 :97ه فروردین ما جوي شرایط تحليل

درجه  10.0و ميانگين بلند مدت آن  3.7درجه سانتيگراد، فروردین سال گذشته  13.1برابر با  97ميانگين دماي فروردین : دماي هوا

درجه افزایش داشته  1/3درجه سانتيگراد و نسبت به دوره آماري  4/9سانتيگراد مي باشد که نسبت به دماي فروردین سال گذشته 

 17.2درجه سانتيگراد و دوره آماري  18.0درجه سانتيگراد، سال گذشته  20.1برابر با  97است. ميانگين حداکثر دماي فروردین 

درجه سانتيگراد، افزایش داشته است. ميانگين  2.9درجه و نسبت به بلند مدت  1/2درجه سانتيگراد بوده که نسبت به سال گذشته 

درجه سانتيگراد بوده که نسبت به سال  4.3و دوره آماري   5.3درجه سانتيگراد سال گذشته  6.1برابر  97حداقل دماي فروردین 

درجه  25.3، برابر با 97درجه افزایش داشته است. حداکثر مطلق دماي فروردین  8/1درجه و نسبت به بلند مدت  8/0گذشته 

 رخ داده است.  29/01/97درجه سانتيگراد در تاریخ  1.0برابر با  97و حداقل مطلق دماي سال  09/01/97سانتيگراد در تاریخ 

ميليمتر و بارندگي فروردین دوره  41.5برابر با  96ميليمتر، بارندگي فروردین  36.6برابر با  97مجموع بارندگي فروردین  بارندگي:

نسبت به سال گذشته و دوره آماري کاهش چشمگيري داشته است.  97ميليمتر بوده که بارندگي فروردین  63.0آماري برابر با 

  رخ داده است. 24/01/97ميليمتر در  36.6برابر با  97بارندگي فروردین  حداکثر

درصد و فروردین دوره آماري  41برابر با  96درصد، فروردین  35برابر با  97ميانگين رطوبت نسبي فروردین  رطوبت نسبي هوا:

است. ميانگين حداکثر رطوبت نسبي فروردین درصد بوده که نسبت به سال گذشته و نسبت به دوره آماري کاهش داشته  41برابر با 

درصد بوده است. حداکثر مطلق رطوبت نسبي  58درصد و فروردین دوره آماري  59برابر با  1396درصد، فروردین  51برابر با  1397

درصد،  25ا برابر ب 97رخ داده است. ميانگين حداقل رطوبت نسبي فروردین  29/01/1397درصد در روز  90برابر با  97فروردین 

برابر با  97درصد بوده است. حداقل مطلق رطوبت نسبي فروردین  27درصد و فروردین دوره آماري برابر با  27برابر با  96فروردین 

 رخ داده است.  13/01/97و  04/01/97درصد در  07



 

 

برابر با  96ساعت در روز، فروردین  7.7ساعت با ميانگين  239.0برابر با  97مجموع ساعت آفتابي فروردین : مجموع ساعت آفتابي

ساعت در روز مي باشد. مجموع  7.8ساعت با ميانگين  243.2ساعت در روز و فروردین دوره آماري  7.7ساعت با ميانگين  237.8

 نسبت به سال گذشته و نسبت به دوره آماري تغيير چنداني نداشته است. 97ساعت آفتابي فروردین 

متر  12برابر با  96، فروردین سال 27/01/97متر بر ثانيه در تاریخ  33برابر با  97ر سرعت باد فروردین حداکث حداکثر سرعت باد: 

، رخ 09/01/1391و  04/01/1386متر بر ثانيه در تاریخ  25، دوره آماري بلند مدت برابر با 23/01/96و  20/01/96بر ثانيه در تاریخ 

 سبت به فروردین سال گذشته و نسبت به دوره آماري افزایش چشمگيري داشته است.ن 97داده است. حداکثر سرعت باد فروردین 

 :97ه تحليل شرایط جوي اردیبهشت ما

درجه سانتيگراد و ميانگين بلند مدت آن  16.9درجه سانتيگراد، سال گذشته  14.3برابر با  97ميانگين دماي اردیبهشت  دماي هوا:

درجه  8/1درجه سانتيگراد و نسبت به دوره آماري  6/2نسبت به دماي اردیبهشت سال گذشته درجه سانتيگراد مي باشد که  16.1

 23.2و دوره آماري  24.5درجه سانتيگراد، سال گذشته  20.8برابر با  97کاهش داشته است. ميانگين حداکثر دماي اردیبهشت 

درجه کاهش داشته است. ميانگين حداقل دماي  4/2مدت  درجه و نسبت به بلند 7/3درجه سانتيگراد بوده که نسبت به سال گذشته 

 4/1درجه سانتيگراد بوده که نسبت به سال گذشته  8.8و دوره آماري  9.2درجه سانتيگراد، سال گذشته  7.8برابر  97اردیبهشت 

درجه سانتيگراد در  25.0، برابر با 97درجه کاهش داشته است. حداکثر مطلق دماي اردیبهشت  0/1درجه و نسبت به بلند مدت 

 رخ داده است. 05/02/97درجه سانتيگراد در تاریخ  4.3برابر با  97و حداقل مطلق سال  31/02/97و  30/02/97تاریخ 

 21.4ميليمتر و دوره آماري برابر با  28.9برابر با  96ميليمتر، اردیبهشت  62.6برابر با  97مجموع بارندگي اردیبهشت  بارندگي: 

نسبت به سال گذشته و دوره آماري بلند مدت افزایش چشمگيري را نشان مي داد. حداکثر  97که بارندگي اردیبهشت ميليمتر بوده 

 رخ داده است.  20/02/97ميليمتر در  21.9برابر با  97بارندگي اردیبهشت 

درصد و اردیبهشت دوره  38برابر با  96درصد، اردیبهشت  46برابر با  97ميانگين رطوبت نسبي اردیبهشت  رطوبت نسبي هوا:

درصد بوده که نسبت به سال گذشته و دوره آماري افزایش داشته است. ميانگين حداکثر رطوبت نسبي اردیبهشت  36آماري برابر با 

درصد بوده است. حداکثر مطلق رطوبت  54درصد و اردیبهشت دوره آماري  59برابر با  1396درصد، اردیبهشت  64برابر با  1397



 

 

برابر با  1397رخ داده است. ميانگين حداقل رطوبت نسبي اردیبهشت  19/02/97درصد در روز  84برابر با  1397نسبي اردیبهشت 

درصد بوده است. حداقل  23ي برابر با درصد و ميانگين حداقل رطوبت اردیبهشت دوره آمار 24برابر با  96درصد، اردیبهشت  32

 ، رخ داده است. 15/02/97و  04/02/97درصد در  21برابر با  1397مطلق رطوبت نسبي اردیبهشت 

 96ساعت در روز، اردیبهشت  7.2ساعت با ميانگين  222.2برابر با  97مجموع ساعت آفتابي اردیبهشت  مجموع ساعت آفتابي:

ساعت در روز مي باشد.  8.5ساعت با ميانگين  262.4ساعت در روز و اردیبهشت دوره آماري  8.7گين ساعت با ميان 271.2برابر با 

  نسبت به سال گذشته و نسبت به دوره آماري کاهش داشته است. 97مجموع ساعت آفتابي اردیبهشت 

 18برابر با  96، اردیبهشت سال 19/02/97متر بر ثانيه در تاریخ  40برابر با  97حداکثر سرعت باد اردیبهشت  حداکثر سرعت باد:

، رخ داده است. حداکثر 12/02/1388متر بر ثانيه در تاریخ  25و اردیبهشت دوره آماري برابر با  07/02/96متر بر ثانيه در تاریخ 

 نسبت به اردیبهشت  سال گذشته و نسبت به دوره آماري افزایش شدیدي داشته است.  97سرعت باد اردیبهشت 

 : 97ه شرایط جوي خرداد ماتحليل 

درجه سانتيگراد و ميانگين بلند مدت آن  22.8درجه سانتيگراد، سال گذشته  21.9برابر با  97ميانگين دماي خرداد  دماي هوا:

درجه  3/0درجه سانتيگراد کاهش و نسبت به دوره آماري  9/0درجه سانتيگراد مي باشد که نسبت به دماي خرداد سال گذشته  21.6

درجه سانتيگراد و دوره  31.3درجه سانتيگراد، سال گذشته  29.7برابر با  97خرداد افزایش داشته است. ميانگين حداکثر دماي 

درجه کاهش داشته  2/0درجه سانتيگراد و نسبت به بلند مدت  6/1درجه سانتيگراد بوده که نسبت به سال گذشته  29.9آماري 

درجه سانتيگراد بوده که  13.1و دوره آماري  14.4درجه سانتيگراد سال گذشته  14.1برابر  97است. ميانگين حداقل دماي خرداد 

، برابر 97درجه افزایش داشته است. حداکثر مطلق دماي خرداد  0/1درجه کاهش و نسبت به بلند مدت  3/0نسبت به سال گذشته 

رخ  03/03/97خ درجه سانتيگراد در تاری 7.7برابر  97و حداقل مطلق دماي خرداد  31/03/97درجه سانتيگراد در تاریخ  33.7با 

 داده است. 

ميليمتر  0.1برابر با صفر ميليمتر و خرداد دوره آماري برابر با  96ميليمتر، خرداد  12.9برابر با  97مجموع بارندگي خرداد  بارندگي:

 داري داشته است.نسبت به سال گذشته و نسبت به دوره آماري بلند مدت افزایش معني 97بوده که بارندگي خرداد 



 

 

درصد و خرداد دوره آماري برابر  13برابر با  1396درصد، خرداد  28برابر با  1397ميانگين رطوبت نسبي خرداد  نسبي هوا: رطوبت

 1397درصد بوده که نسبت  به سال گذشته و نسبت به دوره آماري افزایش داشته است. ميانگين حداکثر رطوبت نسبي خرداد  20با 

درصد بوده است. حداکثر مطلق رطوبت نسبي خرداد  32درصد و خرداد دوره آماري  22رابر با ب 1396درصد، خرداد  42برابر با 

 96درصد، خرداد  18برابر با  1397رخ داده است. ميانگين حداقل رطوبت نسبي خرداد  03/03/97درصد در روز  87برابر با  1397

درصد در  08برابر با  1397ت. حداقل مطلق رطوبت نسبي خرداد درصد بوده اس 12درصد و خرداد دوره آماري برابر با  07برابر با 

  رخ داده است. 31و  18/03/97

برابر با  96ساعت در روز، خرداد  10.8ساعت با ميانگين  334.6برابر با  97مجموع ساعت آفتابي خرداد  مجموع ساعت آفتابي:

ساعت در روز مي باشد. مجموع  11.5ساعت با ميانگين  355.3ساعت در روز و خرداد دوره آماري  12.6ساعت با ميانگين  389.1

 نسبت به سال گذشته و نسبت به دوره آماري بلند مدت کاهش چشمگيري داشته است.  97ساعت آفتابي خرداد 

متر بر  10برابر با  96، خرداد سال 12/03/97متر بر ثانيه در تاریخ  30برابر با  97حداکثر سرعت باد خرداد  حداکثر سرعت باد:

، رخ داده است. حداکثر سرعت باد خرداد 28/03/89متر بر ثانيه در تاریخ  20و خرداد دوره آماري برابر با  03/03/96ثانيه در تاریخ 

 نسبت به خرداد سال گذشته و نسبت به دوره آماري افزایش شدیدي داشته است.  97

 تبریزي دیرگل:و  10تحليل مراحل فنولوژي محصول بادام واریته شاهرودي 

در مرحله شکفتن و درختان واریته تبریزي دیرگل در مرحله نوک  10، درختان بادام شاهرودي 1397در اوایل فروردین ماه سال 

 سانتي درجه 0.5به  هفته در هوا دماي مطلق حداقل اینکه وجود با 1396-97سال زراعي  26صورتي قرار داشتند. در اواخر هفته 

 صورتي نوک مرحله در فنولوژي لحاظ از بادام اینکه به توجه با ولي رسيد گراد سانتي درجه 1 منهاي به خاک سطح دماي و گراد

در اواخر فروردین ماه هر دو رقم مورد مطالعه بادام در مرحله رشد ميوه قرار  .نشد مطالعه مورد گياهان متوجه خسارتي داشت، قرار

 ها شکوفه از بخشي ریزش سبب شدید بادهاي داشتند و همچنين رشد شاخه و برگها ادامه داشت. در پایان فروردین ماه نيز وزش

 رگبار هاي پدیده وقوع 1396-97 زراعي سال 33و  32 هفته ، مرحله رشد ميوه ادامه داشت. در1397در اردیبهشت ماه سال  .گردید

از اوایل  .شد مي بادام در فتوسنتز سرعت کاهش به منجر عوامل این همه که داشتيم منطقه در را آسمان ابرناکي و برق و رعد باران،

اردیبهشت ماه شرایط براي شيوع آفات شته و زنبور مغزخوار بادام فراهم بود که با توجه به انجام عمليات محلول پاشي و سمپاشي، 



 

 

خسارتي متوجه محصول نگردید. در اواخر اردیبهشت ماه به دليل افزایش دما و باال رفتن نياز آبي درختان، آبياري شروع شد. در طول 

 ه رشد ميوه ها ادامه پيدا کرد و شرایط براي رشد محصول مناسب بود.خرداد ما

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سامان      مرکز تحقیقات هواشناسی کشاورزی   



 

 

 

 

 



 

 

  رفرخشه مرکز تحقیقات هواشناسي کشاورزي

( :9)واریته اکاپي(/ سویا )ام     کلزا      

 : 97ماه  فروردین جوي شرایط تحليل

گراد درجه سانتي 9.9و بلندمدت آن  11گراد، فروردین سال گذشته درجه سانتي 11.6برابر با  97ميانگين دماي فروردین  دماي هوا:

گراد افزایش داشته است. درجه سانتي 1.7درجه و نسبت به دوره آماري بلندمدت  0.6باشد که نسبت به دماي سال گذشته مي

گراد بوده که نسبت به سال درجه سانتي 17.3و دوره آماري  18.1، سال گذشته  19.8با  برابر  97ميانگين حداکثر دماي فروردین 

،  3.5برابر  97گراد افزایش داشته است. ميانگين حداقل دماي فروردین درجه سانتي 2.5درجه و نسبت به بلندمدت   1.7گذشته 

گراد کاهش ولي نسبت به درجه سانتي 0.4ه سال گذشته گراد بوده که نسبت بدرجه سانتي 2.4و دوره آماري   3.9سال گذشته 

گراد در تاریخ  درجه سانتي 25.7، برابر با 97گراد افزایش داشته است. حداکثر مطلق دماي فروردین درجه سانتي 1.1بلندمدت 

 ، رخ داده است.14/01/97گراد در تاریخ درجه سانتي -1.4و حداقل مطلق برابر با   09/01/97

متر و بارندگي فروردین ميلي 38.1برابر با  96متر ، بارندگي فروردین ميلي 32.6برابر با  97مجموع بارندگي فروردین : يبارندگ 

 97متر بوده که نسبت به سال گذشته و دوره آماري بلندمدت، کاهش داشته است. بارندگي فروردین ميلي 49.7دوره آماري، برابر با 

 رخ داده است. 24،23،21،19،18،16/01/97و27هاي در تاریخ

درصد و فروردین دوره آماري،  47برابر با  96درصد ، فروردین  39برابر با  97ميانگين رطوبت نسبي فروردین  رطوبت نسبي هوا: 

درصد کاهش داشته است. ميانگين حداکثر رطوبت نسبي  8درصد بوده که نسبت به سال گذشته و دوره آماري حدود  46برابر با 

درصد بوده است. حداکثر مطلق رطوبت  68درصد و فروردین دوره آماري  70برابر با  96درصد ، فروردین  57برابر با  97وردین فر

برابر با  96درصد ، فروردین  30برابر با  97درصد بوده است. ميانگين حداقل رطوبت نسبي فروردین  91برابر با  97نسبي فروردین 

درصد در تاریخ  9برابر با  97درصد بوده است. حداقل مطلق رطوبت نسبي فروردین  31اري برابر با درصد و فروردین دوره آم 32

 ، رخ داده است.   13/01/97



 

 

   203برابر با  96متر، فروردین ميلي 5.1متر با ميانگين روزانه ميلي 159.2برابر با  97مجموع تبخير فروردین  مجموع تبخير:

متر تبخير روزانه مي ميلي 5.2متر با ميانگين ميلي 160.9متر تبخير روزانه و فروردین دوره آماري ميلي 6.5متر با ميانگين ميلي

اي نسبت به سال گذشته کاهش داشته ولي نسبت به دوره آماري بلندمدت تغيير قابل مالحظه 1397باشد. مجموع تبخير فروردین 

 نداشته است.

برابر با  96ساعت در روز ، فروردین  7.6ساعت با ميانگين  236برابر با  97تابي فروردین مجموع ساعت آف مجموع ساعت آفتابي: 

ساعت در روز مي باشد. مجموع  7.9ساعت با ميانگين  244.2ساعت در روز و فروردین دوره آماري  7.4ساعت با ميانگين  232.2

ساعت کاهش  8لي نسبت به دوره آماري بلندمدت حدود ساعت افزایش و 4نسبت به سال گذشته حدود  97ساعت آفتابي فروردین 

 داشته است. 

متر  20برابر با  96، فروردین سال 10/01/97متر بر ثانيه در تاریخ  23برابر با  97حداکثر سرعت باد فروردین  حداکثر سرعت باد: 

متربرثانيه افزایش داشته است )چون  3گذشته نسبت به سال  97بوده است. حداکثر سرعت باد فروردین  10/01/96بر ثانيه در تاریخ 

هاي ایستگاه خودکار استخراج و ثبت گردیده است، لذا با دوره آماري بلندمدت مقایسه در چهار سال اخير، سرعت حداکثر باد از داده

 نگردید(.

 :97ماه  تحليل شرایط جوي اردیبهشت

گراد درجه سانتي14.7و ميانگين بلندمدت  15.9یبهشت سال گذشته ، ارد13.8برابر با  97ميانگين دماي اردیبهشت  دماي هوا:

گراد کاهش داشته است. درجه سانتي 1.9درجه و نسبت به دوره آماري بلندمدت،  2.1باشد که نسبت به اردیبهشت سال گذشته مي

گراد بوده که نسبت به سال سانتي درجه 22.8و دوره آماري  25، سال گذشته  20.8برابر با   97ميانگين حداکثر دماي اردیبهشت 

،  6.9برابر  97گراد کاهش داشته است. ميانگين حداقل دماي اردیبهشت درجه سانتي 2درجه و نسبت به بلند مدت،  4.2گذشته 

داکثر گراد بوده که نسبت به سال گذشته و دوره آماري تغيير چنداني نداشته است. حدرجه سانتي 6.5و دوره آماري  6.8سال گذشته 

درجه  3.3برابر با  97و حداقل مطلق اردیبهشت  31/02/97گراد در تاریخ  درجه سانتي  24.8، برابر با 97مطلق دماي اردیبهشت 

 ، رخ داده است. 05/02/97گراد در تاریخ سانتي



 

 

متر و اردیبهشت دوره آماري برابر ميلي 41برابر با  96متر، اردیبهشت ميلي 47.4برابر با  97مجموع بارندگي اردیبهشت  بارندگي: 

 30متر و نسبت به بلندمدت حدود ميلي 6حدود  96 نسبت به اردیبهشت  97ماه متر بوده است که بارندگي اردیبهشتميلي 17.2با 

 داده است.رخ 22،20،19،09،08،03/02/97و27در روزهاي  97متر افزایش داشته است. بارندگي اردیبهشت ميلي

درصد و اردیبهشت دوره  46برابر با  96درصد ، اردیبهشت  49برابر با  97ميانگين رطوبت نسبي اردیبهشت  ي هوا:رطوبت نسب 

درصد افزایش داشته است.  7درصد و نسبت به دوره آماري بلندمدت،  3درصد بوده که نسبت به سال گذشته  42آماري برابر با 

درصد  65درصد و اردیبهشت دوره آماري  75برابر با  96درصد، اردیبهشت  71با  برابر 97ميانگين حداکثر رطوبت نسبي اردیبهشت 

 97درصد بوده است. ميانگين حداقل رطوبت نسبي اردیبهشت  89برابر با  97بوده است. حداکثر مطلق رطوبت نسبي اردیبهشت 

درصد بوده است. حداقل مطلق رطوبت نسبي  26با درصد و اردیبهشت دوره آماري برابر  27برابر با  96درصد، اردیبهشت  36برابر با 

 ، رخ داده است.30/02/97درصد در تاریخ  24برابر با  97اردیبهشت 

 179.4برابر با  96متر، اردیبهشت ميلي 4.9متر با ميانگين روزانه ميلي 152.3برابر با  97مجموع تبخير اردیبهشت  مجموع تبخير:

متر تبخير روزانه  مي ميلي 6متر با ميانگين ميلي 187.4تبخير روزانه و اردیبهشت دوره آماري  مترميلي 5.8متر با ميانگين ميلي

متر ميلي 35متر و نسبت به دوره آماري بلندمدت، حدود ميلي 27نسبت به سال گذشته حدود  1397باشد. مجموع تبخير اردیبهشت 

 کاهش داشته است.

 96ساعت در روز، اردیبهشت  7.4ساعت با ميانگين  230.7برابر با  97اردیبهشت  مجموع ساعت آفتابي مجموع ساعت آفتابي:

باشد. ساعت در روز مي 8.6ساعت با ميانگين  266.1ساعت در روز و اردیبهشت دوره آماري  8.5ساعت با ميانگين  263.6برابر با 

 ساعت در روزکاهش داشته است. 1.2ت، حدود نسبت به سال گذشته و دوره آماري بلندمد 97مجموع ساعت آفتابي اردیبهشت 

 38برابر با  96، اردیبهشت سال 07/02/97متر بر ثانيه در تاریخ  24برابر با  97حداکثر سرعت باد اردیبهشت  حداکثر سرعت باد: 

ه است )چون نسبت به سال گذشته کاهش داشت 97رخ داده است. حداکثر سرعت باد اردیبهشت  17/02/96متر بر ثانيه در تاریخ 

هاي ایستگاه خودکار، استخراج و ثبت شده است، لذا با دوره آماري بلندمدت مقایسه در چهار سال اخير سرعت حداکثر باد از داده

 نگردید(.  



 

 

 : 97ماه  تحليل شرایط جوي خرداد

و  20.3دماي خرداد سال گذشته  گراد بوده است، ميانگيندرجه سانتي 20.1برابر با  1397ميانگين دماي خردادماه  دماي هوا:  

باشد که نسبت به دماي خرداد سال گذشته تغيير محسوسي نداشته است و نسبت گراد ميدرجه سانتي 19.5ميانگين بلند مدت آن 

وره و د 31.3، سال گذشته 29.7برابر با   97گراد افزایش داشته است. ميانگين حداکثر دماي خرداد درجه سانتي 0.6به دوره آماري 

درجه  0.3گراد کاهش ولي نسبت به بلندمدت، درجه سانتي 0.4گراد بوده که نسبت به سال گذشته درجه سانتي 29.4آماري 

گراد درجه سانتي 9.7و دوره آماري  9.4، سال گذشته 10.6برابر  97گراد افزایش داشته است. ميانگين حداقل دماي خرداد سانتي

گراد افزایش داشته است. حداکثر درجه سانتي 0.9گراد و نسبت به بلندمدت درجه سانتي 1.2ه بوده است که نسبت به سال گذشت

گراد درجه سانتي 4.7برابر با  97، و حداقل مطلق سال 31/03/97گراد در تاریخ  درجه سانتي 33.6، برابر با 97مطلق دماي خرداد 

 ، رخ داده است. 03/03/97در تاریخ 

  بدون بارش بوده است. 97خردادماه  بارندگي:

درصد و خرداد دوره آماري برابر با 18برابر با  96درصد ، خرداد  33برابر با  97ميانگين رطوبت نسبي خرداد  رطوبت نسبي هوا: 

درصد افزایش داشته است. ميانگين حداکثر رطوبت  5درصد و نسبت به دوره آماري بلندمدت  15درصد بوده که نسبت به سال  28

درصد بوده است. حداکثر مطلق رطوبت  49درصد و خرداد دوره آماري  34ر با براب 96درصد، خرداد  52برابر با  97نسبي خرداد 

درصد،  22برابر با  97، رخ داده است. ميانگين حداقل رطوبت نسبي خرداد 03/03/97درصد در تاریخ  91برابر با  97نسبي خرداد 

درصد  9برابر با  97داقل مطلق رطوبت نسبي خرداد درصد بوده است. ح 16درصد و خرداد دوره آماري برابر با  9برابر با  96خرداد 

 ، رخ داده است. 31/03/97هاي در تاریخ

متر ميلي 309.6برابر با  96متر، خرداد ميلي 7متر با ميانگين روزانه ميلي 218.2برابر با  97مجموع تبخير خرداد  مجموع تبخير:

باشد. تبخير متر تبخير روزانه ميميلي 8.9متر با ميانگين ميلي  277.4ري متر تبخير روزانه و خرداد دوره آماميلي 10با ميانگين 

 متر در روز کاهش داشته است.ميلي 1متر و نسبت به دوره آماري بلندمدت، ميلي 3نسبت به سال گذشته حدود  1397خرداد 



 

 

برابر با  96ساعت در روز، خرداد  10.2 ساعت با ميانگين 315.2برابر با  97مجموع ساعت آفتابي خرداد  مجموع ساعت آفتابي:

باشد. مجموع ساعت در روز مي 10.9ساعت با ميانگين  339.4ساعت در روز و خرداد دوره آماري  11.5ساعت با ميانگين  356.5

ساعت در روز ساعت کاهش داشته  0.7ساعت و نسبت به دوره آماري،  1.3نسبت به سال گذشته حدود  97ساعت آفتابي خرداد 

 است.

متر بر  21برابر با  96، خرداد سال 13/03/97متر بر ثانيه در تاریخ  19برابر با  97حداکثر سرعت باد خرداد  :حداکثر سرعت باد

متر برثانيه کاهش داشته است )چون 2نسبت به سال گذشته،  97رخ داده است. حداکثر سرعت باد خرداد  12/03/96ثانيه در تاریخ 

هاي ایستگاه خودکار استخراج و ثبت شده است، لذا با دوره آماري بلندمدت مقایسه رعت حداکثر باد از دادهدر چهار سال اخير، س

 نگردید(.

 Okapiتحليل مراحل فنولوژي محصول کلزا واریته 

رشد درجه سيليسيوس( و شرایط مناسب براي  13.5، با وجود گرم شدن دما )متوسط 1397 دهه اول فروردین در کلزا هايبوته

ورزي و تسطيح زمين، عدم موقع )کشت با تاخير(، عدم  عمليات خاکدليل سوء مدیریت شدید مزرعه در انجام کشت بهرویشي، به

درصد باقيمانده  30کلي از بين رفتند و حدود هاي هرز و آفات، بيش از نيمي از آنها بهکوددهي و آبياري مناسب، عدم مبارزه با علف

هاي هرز و ضعف شدید در قسمتي از مزرعه قرار داشتند و در مرحله گل و غالف با آفت شته مومي همراه با علف صورت پراکنده وبه

شدیدي مواجه شده و در نيمه دوم فروردین از بين رفتند و عمالً کلزایي در پایان فروردین براي برداشت باقي نماند. بنابراین باید 

درجه روز  940درصد غالف( برابر  20) 97دریافتي کلزا تا پایان فروردین  روز حرارتدرجه شد. ميزاننسبت به شخم زمين اقدام مي

هاي مناسب، درجه سيليسيوس بوده است. در اردیبهشت با رخداد بارندگي 10درجه روز باالي  333درجه سيليسيوس و  5باالي 

انجام گردید و در اواسط اردیبهشت زمين مزرعه شخم زده عمليات شخم مزرعه کلزاي نابودشده به دليل خيس بودن زمين با تاخير 

 شد. و تا پایان ماه کشتي انجام نشد. در اوایل خرداد اقدام به کشت سویا در قسمت دیگري از مزرعه گردید.

 M9تحليل مراحل فنولوژي محصول سویا واریته



 

 

درجه سيليسيوس در دهه اول خرداد( عمليات  18دماي ها و مساعد شدن شرایط محيطي )ميانگين در اوایل خرداد با پایان بارش

صورت ردیفي گردید و اقدام به کشت بذر سویا به 97خردادماه  8زن و ... ( انجام گردید و در روز ورزي )شخم، دیسک، ردیفخاک

درجه  21ز با متوسط دماي اي انجام شد. در این روهاي کاشت، آبياري قطرهخرداد با خوابانيدن نوارهاي طيف بر روي ردیف 9روز 

زني بذور سویا فراهم گردید. در اواسط درجه سيليسيوس( شرایط کامالً براي جوانه 30و بيشينه دماي  12سيليسيوس )کمينه دماي 

درصد در روز پنجم پس از کاشت( و در آخر دهه دوم ماه، مزرعه سبز  90زني بيشتر بذور کشت شده سویا انجام شد )خرداد جوانه

اي مناسب و متوسط هاي واقعي اوليه ظاهر شدند. با فراهم بودن شرایط محيطي )آبياري قطرهو در بيشتر گياهان سبزشده، برگ شد

درصد(.  30اي نيز تشکيل شد )برگچههاي سویا مناسب بود و در پایان خردادماه، دومين سهدرجه سيليسيوس، رشد بوته 20دماي 

هاي سویا دچار زني انجام شده و تقویت گياه در تيرماه بوتهنوز و تریپس مشاهده گردید که با علفها اثر آفت ميدر برخي از برگ

 265 اي دوم(،برگچهدرصد سه 30) دریافتي سویا از زمان کاشت تا پایان خردادماه روز حرارتدرجه آسيب جدي نخواهند شد. ميزان

درجه سيليسيوس بوده  5روز باالي درجه 385درجه سيليسيوس  و  15االي روز بدرجه 145درجه سيليسيوس و  10روز باالي درجه

 است. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فرخ شهر       مرکز تحقیقات هواشناسی کشاورزی   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 رفسنجان زيمرکز تحقیقات هواشناسي کشاور

 : 97ماه  فروردین جوي شرایط تحليل 

درجه  17.1درجه سانتيگراد و بلند مدت آن  19.7درجه سانتيگراد ، سال گذشته  19 برابر با 97ميانگين دماي فروردین  دما :

درجه افزایش  1.9درجه کاهش داشته و نسبت به دوره آماري نيز  0.7سانتيگراد مي باشدکه نسبت به دماي فروردین سال گذشته 

درجه سانتيگراد و دوره آماري  26.3د، سال گذشته درجه سانتيگرا 26.9برابر با  97داشته است .ميانگين حداکثر دماي فروردین 

درجه افزایش داشته است . 2.8درجه افزایش و نسبت به بلند مدت نيز  0.3درجه سانتيگراد بوده که نسبت به سال گذشته  24.1

راد بوده که نسبت درجه سانتيگ 10.1و دوره آماري  13درجه سانتيگراد سال گذشته  11.2برابر  97ميانگين حداقل دماي فروردین 

،برابر با  97درجه افزایش داشته است. حداکثر مطلق دماي فروردین   1.1درجه کاهش و نسبت به بلند مدت  1.8به سال گذشته 

، رخ داده  29/01/97درجه سانتيگراد در تاریخ 4.4برابر با  97، و حداقل مطلق سال  09/01/97درجه سانتيگراد در تاریخ  32.7

  است.

میلیمتر و بارندگی فروردین دوره آماری  28برابر با  96میلیمتر ، بارندگی فروردین  15.5برابر با  97مجموع بارندگی فروردین  ي:بارندگ

میلیمتر کاهش  0.6 میلیمتر کاهش و نسبت به دوره آماری 12.5نسبت به سال گذشته  97میلیمتر بوده که بارندگی فروردین  16.1برابر با 

 ، رخ داده است .  28/01/97میلیمتر در  5برابر با 97داشته است . حداکثر بارندگی فروردین 

درصد و  35برابر با  96درصد ، ميانگين رطوبت نسبي فروردین  30برابر با  97ميانگين رطوبت نسبي فروردین  رطوبت نسبي هوا:

درصد بوده که نسبت  به سال گذشته ونسبت به دوره آماري کاهش داشته  33ابر باميانگين رطوبت نسبي فروردین دوره آماري بر

درصد  54برابر با  96درصد  ، ميانگين حداکثر رطوبت نسبي فروردین  46برابر با  97است . ميانگين حداکثر رطوبت نسبي فروردین 

 100برابر با  97حداکثر مطلق رطوبت نسبي فروردین  درصد بوده است . 88.2و ميانگين حداکثر رطوبت نسبي فروردین دوره آماري 

درصد ، ميانگين حداقل  13برابر با 97رخ داده است .ميانگين حداقل رطوبت نسبي فروردین 1397 /29/01و28و24درصد در تاریخ 

وده است . حداقل مطلق درصد ب 5درصد و ميانگين حداقل رطوبت فروردین دوره آماري برابر با  16برابر با 96رطوبت نسبي فروردین 

 . ، رخ داده است 15/01/97و14و13و10و09و06و04درصد در  4برابر با  97رطوبت نسبي فروردین 

برابر با  96ميليمتر روزانه در ماه ، فروردین  9.5ميليمتر با ميانگين  295.3برابر با  97مجموع تبخير فروردین  مجموع تبخير:

ميليمتر تبخير روزانه مي باشد .مجموع 9.7با ميانگين  302.7ر روزانه و فروردین دوره آماري ميليمتر تبخي 9.4با ميانگين  293.4

  .نسبت به سال گذشته افزایش و نسبت به دوره آماري کاهش داشته است 1397تبخير فروردین 

برابر  96در روز ، فروردین ساعت  8.9ساعت با ميانگين  276.9برابر با  97مجموع ساعت آفتابي فروردین مجموع ساعت آفتابي: 

ساعت در روز مي باشد .مجموع  8.3ساعت با ميانگين  257.3ساعت در روز و فروردین دوره آماري  8.4ساعت با ميانگين  261.1با 



 

 

نسبت به سال گذشته و نسبت به  دوره آماري افزایش داشته است . حداکثر سرعت باد: حداکثر سرعت  97ساعت آفتابي فروردین 

 14/01/96متر بر ثانيه در تاریخ 16برابر با  96، فروردین سال  28/01/97و27و25متر بر ثانيه در تاریخ  14برابر با  97فروردین باد 

نسبت به سال  97رخ داده است حداکثر سرعت باد فروردین  17/01/1390متر بر ثانيه در تاریخ  35و فروردین دوره آماري برابر با 

 آماري کاهش داشته است. گذشته و نسبت به دوره

 :97 تحليل شرایط جوي اردیبهشت ماه

درجه سانتيگراد و بلند مدت آن  23.3درجه سانتيگراد ، سال گذشته  21.4برابر با 97دماي اردیبهشت  ميانگين درجه حرارت هوا:

درجه   1.2دوره آماري درجه کاهش و نسبت به  1.9درجه سانتيگراد مي باشدکه نسبت به دماي اردیبهشت سال گذشته 22.6

درجه سانتيگراد  30.8درجه سانتيگراد، سال گذشته  28.4برابر با  97سانتيگراد کاهش داشته است .ميانگين حداکثر دماي اردیبهشت 

درجه کاهش داشته  1.7کاهش و نسبت به بلند مدت نيز  2.4درجه سانتيگراد بوده که نسبت به سال گذشته  30.1و دوره آماري 

درجه سانتيگراد بوده  15.2و دوره آماري  15.7درجه سانتيگراد سال گذشته  14.4برابر  97يانگين حداقل دماي اردیبهشت است. م

درجه کاهش داشته است . حداکثر مطلق دماي اردیبهشت  0.8درجه کاهش و نسبت به بلند مدت  1.3که نسبت به سال گذشته 

،  29/02/97درجه سانتيگراد در تاریخ 10.4برابر با  97و حداقل مطلق سال  19/02/97 درجه سانتيگراد در تاریخ 34.9،برابر با  97

 . رخ داده است

  6.5ميليمتر و دوره آماري برابر با  20.2برابر با  96ميليمتر ، اردیبهشت  2.9برابر با  97مجموع بارندگي اردیبهشت  بارندگي: 

سال گذشته و نسبت به دوره آماري کاهش داشته است . حداکثر بارندگي اردیبهشت نسبت به  97ميليمتر بوده که بارندگي اردیبهشت 

  ، رخ داده است . 13/02/97ميليمتر در  1.5برابر با 97

درصد و اردیبهشت دوره  34برابر با  96درصد ، اردیبهشت  32برابر با  97ميانگين رطوبت نسبي اردیبهشت  رطوبت نسبي هوا:

د بوده که نسبت  به سال گذشته کاهش  ونسبت به دوره آماري افزایش داشته است.ميانگين حداکثر رطوبت درص 26آماري برابر با 

درصد بوده است . حداکثر  73درصد و اردیبهشت دوره آماري  53برابر با  96درصد  ، اردیبهشت   48برابر با  97نسبي اردیبهشت 

رخ داده است .ميانگين حداقل رطوبت نسبي اردیبهشت  14/02/97تاریخ درصد در  95برابر با  97مطلق رطوبت نسبي اردیبهشت 

درصد بوده است . حداقل مطلق رطوبت  4درصد و اردیبهشت دوره آماري برابر با  15برابر با  96درصد ، اردیبهشت  16برابر با 97

  .، رخ داده است 25/02/97درصد در  4برابر با  97نسبي اردیبهشت 

برابر با  96ميليمتر روزانه در ماه ، اردیبهشت  10.9ميليمتر با ميانگين  338.3برابر با  97ع تبخير اردیبهشت مجمو مجموع تبخير:

ميليمتر تبخير روزانه مي باشد .مجموع 12.6با ميانگين 390.1ميليمتر تبخير روزانه و اردیبهشت دوره آماري  9.6با ميانگين  298.8

  گذشته افزایش ونسبت به  دوره آماري کاهش داشته است.نسبت به سال  1397تبخير اردیبهشت 



 

 

 96ساعت در روز ، اردیبهشت  8.7ساعت با ميانگين  268.4برابر با  97ساعت آفتابي اردیبهشت مجموع  مجموع ساعت آفتابي:

ساعت در روز مي باشد  9.8ساعت با ميانگين  304.9ساعت در روز و اردیبهشت دوره آماري  8.6ساعت با ميانگين  267.5برابر با 

 نسبت به سال گذشته افزایش و نسبت به  دوره آماري کاهش داشته است .  97.مجموع ساعت آفتابي اردیبهشت 

 16برابر با  96، اردیبهشت سال  03/02/97متر بر ثانيه در تاریخ  16برابر با  97حداکثر سرعت باد اردیبهشت  حداکثر سرعت باد: 

رخ داده  24/02/1386و  16/02/1383متر بر ثانيه در تاریخ 30و اردیبهشت دوره آماري برابر با  15/02/96متر بر ثانيه در تاریخ 

 به سال گذشته تغييري نداشته و نسبت به دوره آماري کاهش داشته است. نسبت  97است حداکثر سرعت باد اردیبهشت 

 :97 تحليل شرایط جوي خرداد ماه

درجه سانتيگراد و بلند مدت  29.2درجه سانتيگراد ، خرداد سال گذشته  28.9 برابر با 97ميانگين دماي خرداد  درجه حرارت هوا:

درجه  1.5درجه کاهش و نسبت به دوره آماري  0.3خرداد سال گذشته  درجه سانتيگراد مي باشدکه نسبت به دماي 27.4آن 

درجه سانتيگراد  38.2درجه سانتيگراد، سال گذشته  36.9برابر با  97سانتيگراد افزایش داشته است .ميانگين حداکثر دماي خرداد 

درجه افزایش  2.2ت به بلند مدت نيز درجه کاهش و نسب 1.3درجه سانتيگراد بوده که نسبت به سال گذشته  34.7و دوره آماري 

درجه سانتيگراد بوده  20و دوره آماري  20.3درجه سانتيگراد سال گذشته  20.9برابر  97داشته است . ميانگين حداقل دماي خرداد 

ابر با ،بر 97درجه افزایش داشته است . حداکثر مطلق دماي خرداد 9/0درجه و نسبت به بلند مدت  0.6که نسبت به سال گذشته 

، رخ داده  01/03/97درجه سانتيگراد در تاریخ14.4برابر با  97، و حداقل مطلق سال   15/03/97درجه سانتيگراد در تاریخ  40.8

 است .

ميليمتر  0.8برابر با صفر ميليمتر و خرداد دوره آماري برابر با  96ميليمتر ، خرداد  0.2برابر با  97مجموع بارندگي خرداد  بارندگي:

برابر 97نسبت به سال گذشته افزایش و نسبت به دوره آماري کاهش داشته است . حداکثر بارندگي خرداد  97ده که بارندگي خرداد بو

  رخ داده است. 02/03/1397ميليمتر بوده است که در تاریخ  0.2با 

 19درصد و خرداد دوره آماري برابر با 13 برابر با 96درصد ، خرداد  17برابر با  97ميانگين رطوبت نسبي خرداد  رطوبت نسبي هوا:

 97درصد بوده که نسبت  به سال گذشته افزایش ونسبت به دوره آماري کاهش داشته است. ميانگين حداکثر رطوبت نسبي خرداد 

 97خرداد درصد بوده است . حداکثر مطلق رطوبت نسبي  49درصد و خرداد دوره آماري  19برابر با  96درصد  ، خرداد  25برابر با 

درصد ، ميانگين حداقل  8برابر با 97رخ داده است .ميانگين حداقل رطوبت نسبي خرداد  03/03/1397درصد در تاریخ  53برابر با 

برابر  97درصد بوده است . حداقل مطلق رطوبت نسبي خرداد  6درصد و خرداد دوره آماري برابر با  6برابر با 96رطوبت نسبي خرداد 

  ، رخ داده است. 26/03/97و25و21درصد در  4با 



 

 

 450.6برابر با  96ميليمتر روزانه در ماه ، خرداد  14.1ميليمتر با ميانگين  437.9برابر با  97مجموع تبخير خرداد  مجموع تبخير:

شد .مجموع تبخير ميليمتر تبخير روزانه مي با 15.5با ميانگين   479.2ميليمتر تبخير روزانه و خرداد دوره آماري  14.5با ميانگين 

 . نسبت به سال گذشته و نسبت به دوره آماري کاهش داشته است  1397خرداد 

برابر با  96ساعت در روز ، خرداد  10.6ساعت با ميانگين  327.9برابر با  97مجموع ساعت آفتابي خرداد  مجموع ساعت آفتابي:

ساعت در روز مي باشد .مجموع  11.2ساعت با ميانگين  347.9ساعت در روز و خرداد دوره آماري  12ساعت با ميانگين  373.4

 وره آماري کاهش داشته است. نسبت به سال گذشته و نسبت به  د 97ساعت آفتابي خرداد 

متر بر  12برابر با  96، خرداد سال  06/03/97متر بر ثانيه در تاریخ   13برابر با  97حداکثر سرعت باد خرداد  حداکثر سرعت باد:

رخ 24/03/75و  31/03/1380و 08/03/1382و07متر بر ثانيه در تاریخ  25و خرداد دوره آماري برابر با  13/03/96ثانيه در تاریخ 

   نسبت به سال گذشته و نسبت به دوره آماري کاهش داشته است. 97داده است حداکثر سرعت باد خرداد 

 

 

 

 

 

 

 

 

رفسنجانمرکز تحقیقات هواشناسی کشاورزی   



 

 

 

 

 

 



 

 

 زهک مرکز تحقیقات هواشناسي کشاورزي

 : 97جوي فروردین ماه  شرایط تحليل

درجه سانتيگراد که نسبت به دماي فروردین سال  23.7، سال گذشته رجه سانتيگرادد 23.8 با برابر 97ميانگين دماي فروردین  دما :

درجه سانتيگراد بوده که  31.9درجه سانتيگراد، سال گذشته. 32.5برابر با   97ميانگين حداکثر دماي فروردین وافزایش  10.گذشته

درجه سانتيگراد سال گذشته   15.2برابر  97حداقل دماي فروردین . ميانگين داشته است درجه افزایش 0.6نسبت به سال گذشته 

، و درجه سانتيگراد 41.6برابر با  ،97. حداکثر مطلق دماي فروردین داشته است درجه کاهش 0.3و نسبت به سال گذشته 15.5

، و درجه سانتيگراد 42.2بر با برا ،96، بوده است حداکثر مطلق دماي فروردیندرجه سانتيگراد 8.8برابر با  97حداقل مطلق سال 

افزایش  1.6درجه کاهش  وحداقل 0.8نسبت به سال گذشته  97حداکثرد بوده که درجه سانتيگرا 7.2برابر با  96حداقل مطلق سال 

 .داشته است

 97ندگي فروردین بارميليمتر و  12.2برابر با  96، بارندگي فروردین ميليمتر 10.4 برابر با 97مجموع بارندگي فروردین : بارندگي

 .فروردیندوروز در– 96و سال  دوروز- 97ميليمتر کاهش دارد. تعداد روزهاي باراني  سال  1.8نسبت به سال گذشته 

درصد که  40برابر با  96، ميانگين رطوبت نسبي فروردین درصد29برابر با  97ميانگين رطوبت نسبي فروردین : رطوبت نسبي هوا

، ميانگين حداکثر درصد 42برابر با  97. ميانگين حداکثر رطوبت نسبي فروردین است درصدکاهش داشته11نسبت  به سال گذشته 

ميانگين  .ده استدرصد بو54با برابر  97. حداکثر مطلق رطوبت نسبي فروردیندرصد بوده است 58برابر با  96رطوبت نسبي فروردین 

 .درصد بوده است 22برابر با 96نگين حداقل رطوبت نسبي فروردین ، ميادرصد 15برابر با 97حداقل رطوبت نسبي فروردین 

 درصد است . 6برابر با  97حداقل مطلق رطوبت نسبي فروردین 

 237.4برابر با  96ميليمتر روزانه در فروردین ماه  9.3ميليمتر با ميانگين  287.3برابر با  97مجموع تبخير فروردین : مجموع تبخير

افزایش  ميليمتر درصد 49.9 نسبت به سال گذشته 1397مجموع تبخير فروردین تر تبخير روزانه مي باشد، ميليم 7.6با ميانگين 

 .داشته است

برابر  96ساعت در روز ، فروردین  8.9ساعت با ميانگين  274.4برابر با  97مجموع ساعت آفتابي فروردین : مجموع ساعت آفتابي

ساعت افزایش   0.1نسبت به سال گذشته  97وز  مي باشد .مجموع ساعت آفتابي فروردین ساعت در ر 8.8ساعت با ميانگين  274.3با 

 داشته است .

ثانيه  حداکثر سرعت متر بر 23برابر با  96، سال فروردین متر برثانيه 22برابر با  97حداکثر سرعت باد فروردین : حداکثر سرعت باد

 متر کاهش داشته است. 1 نسبت به سال گذشته 96باد فروردین 



 

 

 : 97تحليل شرایط جوي اردیبهشت ماه 

درجه سانتيگراد که نسبت به 27.9، سال گذشته درجه سانتيگراد 27.7 برابر با 97ميانگين دماي اردیبهشت : درجه حرارت هوا

درجه سانتيگراد، سال 35.9 برابر با 97ميانگين حداکثر دماي اردیبهشت داشته است،  درجه کاهش 0.2دماي اردیبهشت سال گذشته

برابر  97. ميانگين حداقل دماي اردیبهشت داشته است درجه کاهش  0.2درجه سانتيگراد که نسبت به سال گذشته  36.1گذشته 

. حداکثر مطلق دماي داشته استدرجه افزایش  0.3درجه که نسبت به سال گذشته  19.8درجه سانتيگراد سال گذشته 19.5

درجه سانتيگراد رخ داده است حداکثر مطلق دماي  9برابر با  97حداقل مطلق سال درجه سانتيگراد  و 43.6برابر با  ،97اردیبهشت 

درجه سانتيگرا دبوده است که حداکثر مطلق نسبت 13.2برابر با  96حداقل مطلق سال درجه سانتيگراد، و 43برابر با  ،96اردیبهشت 

 کاهش داشته است. 4.2مطلق نسبت به سال گذشته درجه افزایش وحداقل 0.6به سال گذشته 

 ميليمتر بوده است .برابر با صفر  96ميليمتر اردیبهشت  11.3برابر با  97مجموع بارندگي اردیبهشت : بارندگي

درصد که نسبت  به سال  25برابر با  96، اردیبهشت درصد 23برابر با 97ميانگين رطوبت نسبي اردیبهشت  :رطوبت نسبي هوا

درصد  37برابر با  96، اردیبهشت درصد 32برابر با  97. ميانگين حداکثر رطوبت نسبي اردیبهشت است کاهش داشته درصد 2تهگذش

، اردیبهشت درصد 13 برابر با 97کاهش داشته است.ميانگين حداقل رطوبت نسبي اردیبهشت %5بوده است که نسبت  به سال گذشته 

برابر با  97بت  به سال گذشته  مساوي بوده  است. حداقل مطلق رطوبت نسبي اردیبهشت درصد بوده است که نس 13 برابر با 96

 درصد کاهش داشته است. 3درصد بوده است که نسبت که  به سال گذشته  5ابر با رب 96اقل مطلق حد درصد 3

برابر با  96، اردیبهشت ميليمتر روزانه در ماه 12.2ميليمتر با ميانگين  377برابر با  97مجموع تبخير اردیبهشت : مجموع تبخير

ميليمتر کاهش   5.4 نسبت به سال گذشته 96مجموع تبخير اردیبهشت  .ميليمتر تبخير روزانه مي باشد 12.3با ميانگين  382.4

 .داشته است

برابر  96، اردیبهشت در روزساعت 9.3ساعت با ميانگين  289.4برابر با  97مجموع ساعت آفتابي اردیبهشت : مجموع ساعت آفتابي

ساعت  9.3نسبت به سال گذشته   97مجموع ساعت آفتابي اردیبهشت ساعت در روز مي باشد،  10.3ساعت با ميانگين  320.5با 

 داشته است. کاهش

ر ثانيه است. متر ب 23برابر با  96متر بر ثانيه و اردیبهشت سال  23برابر با  97حداکثر سرعت باد اردیبهشت : حداکثر سرعت باد

 .داشته استنسبت به سال گذشته تغييري  ن 97حداکثر سرعت باد اردیبهشت 

 : 97تحليل شرایط جوي  خرداد ماه 

باشدکه درجه سانتيگراد مي 34.2سال گذشته ماه خرداد ،درجه سانتيگراد 33.3 برابر با 97ميانگين دمایخرداد: درجه حرارت هوا

درجه سانتيگراد،  41.4برابر با   97ميانگين حداکثر دماي خرداد ، درجه کاهش داشته است0.9 نسبت به دماي خرداد سال گذشته



 

 

 برابر  97 کاهش داشته است  ميانگين حداقل دماي خرداد 1.9 نسبت به سال گذشته  درجه سانتيگراد که. 43.3سال گذشته 

 . حداکثر مطلق دمايداشته استل گذشته تغييري نسانتيگراد بوده که نسبت به سا 25.2وسال گذشته   درجه سانتيگراد25.2

 خرداد مطلق دمايحداکثر  .است درجه سانتيگراد بوده15.2برابر با  97درجه سانتيگراد و حداقل مطلق سال  47.6برابر با  ،97خرداد

 سبت به سال گذشته حداکثردرجه سانتيگراد بوده است که ن 20 برابر با 96درجه سانتيگراد و حداقل مطلق سال  48.6برابر با  ،96

 .درجه کاهش  داشته است 4.8درجه کاهش و حداقل مطلق  1مطلق 

 .بوده است.00.0برابر با  96ميليمتر وخرداد 00.0برابر با   97مجموع بارندگي خرداد:  بارندگي

بوده که نسبت  به سال گذشته درصد  9برابر با  96 خرداد ،درصد14برابر با 97ميانگين رطوبت نسبي خرداد  رطوبت نسبي هوا:

درصد 22برابر با  96خرداد ميانگين حداکثر رطوبت نسبيو ،درصد 20برابر با  97خردادميانگين حداکثر رطوبت نسبي افزایش  و5%

ميانگين درصد است، 70با برابر 97خرداد درصدکاهش داشته است. حداکثر مطلق رطوبت نسبي2بوده است که نسبت به سال گذشته 

که نسبت به  درصد بوده است 15 برابر با 96 ، ميانگين حداقل رطوبت نسبي خرداددرصد 8برابر با 97خرداد رطوبت نسبي حداقل

که %6برابر96درصد و حداقل مطلق رطوبت  3برابر با  97خرداد کاهش داشته است .و حداقل مطلق رطوبت نسبيدرصد7سال گذشته 

 .کاهش داشته است %3نسبت  به سال گذشته 

با  687برابر با  96 خرداد ،ميليمتر روزانه در ماه 15.8ميليمتر با ميانگين  491 برابر با 97 مجموع تبخيرخرداد: جموع تبخيرم

 ميليمترکاهش داشته است. 196ميليمتر تبخير روزانه که نسبت  به سال گذشته  22.1ميانگين 

برابر با  96 خرداد ،ساعت در روز 10.8ساعت با ميانگين  334.2برابر با  97 خرداد مجموع ساعت آفتابي: مجموع ساعت آفتابي

 .ساعت کاهش داشته است 39.2نسبت به سال گذشته  97 خرداد مجموع ساعت آفتابيساعت در روز و 12ساعت با ميانگين  373.4

 .متر بر ثانيه  رخ داده است 24 برابر با 96ثانيه درخرداد سال متر بر 22برابر با  97 خرداد حداکثر سرعت باد: حداکثر سرعت باد

 .داشته است  متر کاهش 2نسبت به سال گذشته  97 خرداد حداکثر سرعت باد

 تحليل مراحل فنو لوژي محصول گندم نارین و افق

 27/8/96کاشت دو رقم گندم افق و نارین در تاریخ 

است  پشت سر گذاشتهدرصد 80جوانه زني را  3/9/96الغایت  27/8/96کشت شده است و در تاریخ  27/8/96در تاریخ : گندم افق

یک  17/9/96لغایت  11/9/96تاریخ و از درصد سپري نموده است 60یک تا دو برگي را مرحله  10/9/96لغایت   4/9/96یخ و از تار

و در ادامه  درصد24/9/96،30لغایت  18/9/96و مرحله سه تا چهار برگي از تاریخ  تا دو برگي به صورت کامل به پایان رسيده است.

 .طي نموده استدرصد  80گندم افق سه تا چهار برگي  1/10/96لغایت  25/9/96از تاریخ 



 

 

پنجه زني را به پایان  22/10/96غاز و در آپنجه زني را  9/10/96از . مرحله سه و چهار برگي راکامل کرده است 8/10/96در تاریخ 

اولين  14/11/96تاریخ .درپایان رسيده استساقه روي به 30/11/96و در تاریخ غاز آساقه روي  1/11/96و از تاریخ .رسانده است

مرحله خوشه  22/12/96از تاریخ .مرحله شکم پر را  سپري کرده است 22/12/96تا وغاز آشکم پر  14/12/96از .صورت گرفت آبياري

 .به پایان رسيده است 10/1/97و تا تاریخ گردید، غاز گل دهي آ 27/12/96اریخ از ت.پایان رسيده استبه 29/12/96وتا غاز آدهي 

طول کشيده و  17/2/97ع و تاریخ شرو 24/1/97بياري دوم گندم افق صورت گرفت.مرحله شيري شدن از تاریخ آ 6/1/97در تاریخ 

 .گندم افق درو شد 18/2/97رتاریخ د

گذاشته  است پشت سردرصد 80جوانه زني را  3/9/96لغایت ا 27/8/96کشت شده است و در تاریخ  27/8/96در تاریخ :  گندم نارین

یک  17/9/96لغایت  11/9/96و از تاریخ .درصد سپري نموده است 60مرحله  یک تا دو برگي را  10/9/96لغایت   4/9/96و از تاریخ 

در ادامه از و درصد 30 ،24/9/96لغایت  18/9/96ازتاریخ  تا دو برگي به صورت کامل به پایان رسيده است.و مرحله سه تا چهار برگي

مرحله سه و چهار برگي  8/10/96در تاریخ .رشد نموده استدرصد 80م نارین سه تا چهار برگي گند 1/10/96لغایت  25/9/96تاریخ 

ساقه روي  1/11/96و از تاریخ .پنجه زني را به پایان رسانده است 22/10/96غاز و در آپنجه زني را  9/10/96از .کامل کرده است را

غاز آشکم پر  14/12/96از  اولين ابياري صورت گرفت 14/11/96در تاریخ .ساقه روي به پایان رسيده است 30/11/96غاز و در تاریخ آ

 .استبه پایان رسيده  29/12/96غاز و تا آمرحله خوشه دهي  20/12/96از تاریخ .سپري کرده استمرحله شکم پر را  22/12/96تا و

بياري دوم گندم نارین صورت آ 6/1/97در تاریخ .به پایان رسيده است 10/1/97تاریخ گردید و تا غاز آگل دهي  25/12/96از تاریخ 

گندم نارین درو شده   16/2/97و در تاریخ طول کشيده و در 17/2/97و تاریخ  شروع 24/1/97گرفت.مرحله شيري شدن از تاریخ 

 است.

 

 

 

 

 

 

زهک زابل       مرکز تحقیقات هواشناسی کشاورزی   



 

 

 

 

 



 

 

جهرم مرکز تحقیقات هواشناسي کشاورزي  

 :   97 جوي فروردین شرایط تحليل

 97 فروردین در کمينه ميانگين که باشد مي سيلسيوس درجه 10.1 ماه این در دما مدت بلند ميانگين کمينه درجه حرارت هوا:

 باشد مي سيلسيوس درجه25.9 ماه این در دما مدت بلند ميانگين بيشينه همچنين. است بوده11.8 برابر 96 سال در و 11.2 برابر

 درجه18 ماه این در دما متوسط مدت بلند ميانگين. است بوده27.2 برابر 96 سال در و29.3 برابر 97 فروردین حداکثردر ميانگين که

 .است بوده گراد سانتي درجه29.3 نيز جاري سال در و.است بوده درجه19.5 برابر 96 سال در مقدار این که باشد مي سيلسيوس

 در و درصد32 کمينه ميانگين 96 سال در که باشد مي درصد 32 ماه این در رطوبت مدت بلند ميانگين کمينه تحليل رطوبت :

 وميانگين درصد70رطوبت بيشينه مدت بلند ميانگين مورد در موضوع این. است افتاده اتفاق درصد17 کمينه ميانگين 97 سال

 بلند رطوبت ميانگين بنابراین. است بوده درصد 81 ، 96 فروردین رطوبت بيشينه وميانگين  ، درصد66، 97 فروردین رطوبت بيشينه

 .است بوده درصد42 برابر 97 سال در و درصد57 برابر 96 سال در مقدار این که باشد مي درصد 51 برابر مدت

 ميليمتر44.6  ماه این در 96 سال در که باشد مي  ميليمتر26.4 برابر مدت بلند جوي ریزشهاي مجموع ميانگين : بارندگيتحليل 

 .است بوده ميليمتر2.5 برابر مشابه مدت در 97 سال در و

 روزانه بلندمدت  ودرميانگين  ،280.3،فروردین97 سال ،ودر257.7ماه فروردین96 افتاب ساعت مجموع :يفتابآتحليل ساعت 

 قبل سال  فروردین ودر است رسيده196.5،به97 فروردین ماهانه تبخير مجموع تحليل تبخير:مقدار است بوده08 فروردین

 . است ميليمتربوده6.5 بلندمدت ،ودرميانگين165.3

متر  08برابر با  96فروردین سال ،  16/01/97متر بر ثانيه در تاریخ  12برابر با  97حداکثر سرعت بادفروردین  حداکثر سرعت باد:

رخ داده است حداکثر سرعت باد فروردین 97متر بر ثانيه در تاریخ  12و فروردین دوره آماري برابر با  19/01/96بر ثانيه در تاریخ   

  نسبت به سال گذشته افزایش و نسبت به دوره آماري نيز افزایش داشته است  . 97

 :97 تحليل شرایط جوي اردیبهشت ماه

 97 اردیبهشت در کمينه ميانگين که باشد مي سيلسيوس درجه 15.2 ماه این در دما مدت بلند ميانگين کمينه درجه حرارت هوا:

 که باشد مي سيلسيوس درجه33 ماه این در دما مدت بلند ميانگين بيشينه همچنين. است بوده15.9 برابر 96 سال در و 16.2 برابر

 درجه24.1 ماه این در دما متوسط مدت بلند ميانگين. است بوده34.7 برابر 96 سال در و32.2 برابر 97 فروردین حداکثردر ميانگين

 .است بوده گراد سانتي درجه24.2 نيز جاري سال در و.است بوده درجه25.3 برابر 96 سال در مقدار این که باشد مي سيلسيوس

 سال در و درصد16 کمينه ميانگين 96 سال در که باشد مي درصد 23 ماه این در رطوبت مدت بلند ميانگين کمينه تحليل رطوبت:

 بيشينه وميانگين درصد57رطوبت بيشينه مدت بلند ميانگين مورد در موضوع این. است افتاده اتفاق درصد16 کمينه ميانگين 97



 

 

 بلند رطوبت ميانگين بنابراین. است بوده درصد 61 ، 96 اردیبهشت رطوبت بيشينه وميانگين  ، درصد57، 97 اردیبهشت رطوبت

 .است بوده درصد37 برابر 97 سال در و درصد39 برابر 96 سال در مقدار این که باشد مي درصد 40 برابر مدت

 و ميليمتر0.0  ماه این در 96 سال در که باشد مي  ميليمتر4.5 برابر مدت بلند جوي ریزشهاي مجموع ميانگين تحليل بارندگي:

 .است بوده ميليمتر0.0 برابر مشابه مدت در 97 سال در

 روزانه بلندمدت  ودرميانگين  ،  276.7،اردیبهشت97 سال ،ودر330.2ماه اردیبهشت96 افتاب ساعت مجموع :يفتابآتحليل ساعت 

 . است بوده 9.8اردیبهشت

 ،ودرميانگين292.4 قبل سال  اردیبهشت ودر است رسيده264.8،به97 اردیبهشت ماهانه تبخير مجموع مقدار:  تحليل تبخير

 . است ميليمتربوده09.0 بلندمدت

 13برابر با  97،اردیبهشت سال  24/02/96متر بر ثانيه در تاریخ ، 08برابر با  96حداکثر سرعت باد اردیبهشت  حداکثر سرعت باد:

رخ داده است حداکثر سرعت باد 97خ متر بر ثانيه در تاری 13و اردیبهشت دوره آماري برابر با  22/02/97متر بر ثانيه در تاریخ   

 نسبت به سال گذشته افزایش و نسبت به دوره آماري نيز افزایش داشته است. 97اردیبهشت 

 : 97 تحليل شرایط جوي خرداد ماه  

 20.3 برابر 97 خرداد در کمينه ميانگين که باشد مي سيلسيوس درجه 18.8 ماه این در دما مدت بلند ميانگين کمينه تحليل دما:

 ميانگين که باشد مي سيلسيوس درجه38.4 ماه این در دما مدت بلند ميانگين بيشينه همچنين. است بوده18.2 برابر 96 سال در و

 سيلسيوس درجه28.6 ماه این در دما متوسط مدت بلند ميانگين. است بوده40.5 برابر 96 سال در و39.5 برابر 97 خرداد حداکثردر

 .است بوده گراد سانتي درجه29.9 نيز جاري سال در و.است بوده درجه29.4 برابر 96 سال در مقدار این که باشد مي

 سال در و درصد09 کمينه ميانگين 96 سال در که باشد مي درصد 17 ماه این در رطوبت مدت بلند ميانگين کمينه تحليل رطوبت:

 بيشينه وميانگين درصد46رطوبت بيشينه مدت بلند ميانگين مورد در موضوع این. است افتاده اتفاق درصد12 کمينه ميانگين 97

 برابر مدت بلند رطوبت ميانگين بنابراین. است بوده درصد 48 ، 96 خرداد رطوبت بيشينه وميانگين  ، درصد48، 97 خرداد رطوبت

 .است بوده درصد30 برابر 97 سال در و درصد29 برابر 96 سال در مقدار این که باشد مي درصد 30

 و ميليمتر0.0  ماه این در 96 سال در که باشد مي  ميليمتر0.3 برابر مدت بلند جوي ریزشهاي مجموع ميانگين تحليل بارندگي:

 .است بوده ميليمتر0.0 برابر مشابه مدت در 97 سال در

 روزانه بلندمدت  درميانگين و  ، 364.1 ،خرداد97 سال ،ودر382.6ماه خرداد96 افتاب ساعت مجموع :يفتابآتحليل ساعت 

 .. است بوده 12خرداد



 

 

 بلندمدت ،ودرميانگين360.8 قبل سال  خرداد ودر است رسيده337.3،به97 خرداد ماهانه تبخير مجموع مقدار تحليل تبخير:

 . است ميليمتربوده12.4

متر بر  06برابر با  97خرداد سال ،  13/03/96متر بر ثانيه در تاریخ  07برابر با  96حداکثر سرعت باد خرداد   حداکثر سرعت باد: 

نسبت  97رخ داده است حداکثر سرعت باد خرداد 93متر بر ثانيه در تاریخ  11و خرداد دوره آماري برابر با 31/03/97ثانيه در تاریخ   

  . به سال گذشته کاهش و نسبت به دوره آماري نيز کاهش داشته است

 97واشنگتن ناول در بهار تحليل مراحل فنولوژي محصول پرتقال واریته 

 باالي روز درجه419.1 دماي نيز اینماه. شدند ميوه و برگ  ميوه و برگ رشد و رویشي رشد مرحله وارد ماه فروردین پرتقال درختان

 سال در مقدار این است کرده انرزي دریافت مرحله این ،که  است بوده 284.1 تقریبا درجه10 باالي رشد روز درجه ومجموع درجه 5

 هوا امسال فروردین که است این بيانگر که است بوده237.6درجه10 از باالتر براي و 327.6 درجه5 از باالتر رشد استانه براي گذشته

 درجه5 باالي مدت بلند ميانگين به نسبت و کردند دریافت بيشتري رشد روز درجه ودرختان است بوده گرمتر گذشته سال به نسبت

 است230.8 ده باالي مدت بلند ميانگين همچنين.ایم داشته افزایش مدت بلند به نسبت یعني داشته افزایش ماه این بوده365.8 که

 دریافت علت به امسال درختان بنابراین. است داشته  درجه،نيزافزایش ده باالي مدت بلند ميانگين نسبت ماه این دهد مي نشان که

 .شدند  ميوه و برگ رشد مرحله وارد زودتر بيشتر رشد روز درجه

 روز درجه519.4 دماي نيز اینماه. شدند ميوه و برگ  ميوه و برگ رشد و رویشي رشد مرحله وارد ماه اردیبهشت پرتقال درختان

 مقدار این است کرده انرزي دریافت مرحله این ،که  است بوده 384.4 تقریبا درجه10 باالي رشد روز درجه ومجموع درجه 5 باالي

 اردیبهشت که است این بيانگر که است بوده540.3درجه10 از باالتر براي و 675.3 درجه5 از باالتر رشد استانه براي گذشته سال در

 مدت بلند ميانگين به نسبت و کردند دریافت کمتري رشد روز درجه ودرختان است بوده خنکتر گذشته سال به نسبت هوا امسال

 باالي مدت بلند ميانگين همچنين.ایم داشته کاهش  نيز مدت بلند به نسبت یعني داشته کاهش ماه این بوده523.8 که درجه5 باالي

 ماه خرداد پرتقال درختان.است داشته  درجه،نيزافزایش ده باالي مدت بلند ميانگين نسبت ماه این دهد مي نشان که است388.8 ده

 روز درجه ومجموع درجه 5 باالي روز درجه664.8 دماي نيز اینماه. گذراند مي ميوه و برگ  ميوه و برگ رشد و رویشي رشد مرحله

 درجه5 از باالتر رشد استانه براي گذشته سال در مقدار این است کرده انرزي دریافت ،و  است بوده 529.8 تقریبا درجه10 باالي رشد

 ودرختان است بوده گرمتر گذشته سال به نسبت هوا امسال خرداد که است این بيانگر که است بوده516درجه10 از باالتر براي و 651

 نسبت یعني داشته افزایش ماه این بوده645.6 که درجه5 باالي مدت بلند ميانگين به نسبت و کردند دریافت بيشتري رشد روز درجه

 بلند ميانگين نسبت ماه این دهد مي نشان که است510.6 ده باالي مدت بلند ميانگين همچنين.ایم داشته افزایش  نيز مدت بلند به

 .است داشته  درجه،نيزافزایش ده باالي مدت

جهرممرکز تحقیقات هواشناسی کشاورزی    



 

 

 

 

 



 

 

بآمیاندو مرکز تحقیقات هواشناسي کشاورزي  

 : 97ماه  فروردینتحليل شرایط جوي 

درجه  6/02درجه سلسيوس( به ميزان  6/10درجه سلسيوس بوده که نسبت به سال گذشته ) 2/13در این ماه  ميانگين دما دما :

درجه سلسيوس افزایش یافته است ميانگين  2/03درجه سلسيوس (به ميزان  0/10سلسيوس افزایش داشته ونسبت به دوره آماري )

درجه سلسيوس افزایش ونسبت به دوره  8/03درجه سلسيوس(  6/16درجه سلسيوس  نسبت به سال گذشته) 4/20ماکزیمم دما با 

درجه سلسيوس نسبت به سال  9/05درجه سلسيوس افزایش داشته و ميانگين حد اقل این ماه  6/05درجه سلسيوس( 8/14آماري )

درجه  3/02درجه سلسيوس(  6/03سلسيوس افزایش ونسبت به دوره آماري ) 2/01درجه سلسيوس( به ميزان   7/04گذشته ))

درجه سلسيوس( به  6/25درجه سلسيوس نسبت به سال گذشته) 0/26سلسيوس افزایش یافته و حد اکثر مطلق دما در این ماه 

اقل درجه سلسيوس کاهش یافته است وحد 5/02درجه سلسيوس( 5/28درجه سلسيوس افزایش ونسبت به دوره آماري ) 4/00ميزان

درجه سلسيوس افزایش و نسبت به  2/00درجه سلسيوس(به ميزان  -4/02گذشته ) درجه سلسيوس نسبت به سال -2/02مطلق 

 درجه سلسيوس افزایش یافته است. 8/07درجه سلسيوس(  -0/10دوره آماري ) 

ميليمتر کاهش ونسبت  5/19به ميزان  ميليمتر( 5/45بوده که نسبت به سال گذشته ) ميليمتر 0/26بارندگي در این ماه بارندگي:  

 ميليمتر کاهش یافته است. 3/23ميليمتر (به ميزان  9/49وره آماري )به د

درصد کاهش  5درصد( به ميزان  56درصد بوده که نسبت به سال گذشته ) 51ميانگين رطوبت نسبي در این ماه  رطوبت نسبي:

 6/253آفتابي در این ماه مجموع ساعت  ساعت آفتابي:درصد کاهش یافته است  10درصد( به ميزان  61ونسبت به دوره آماري )

ساعت ودهم آن افزایش یافته و نسبت به  5/28ساعت ودهم آن( به ميزان  1/225ساعت ودهم آن بوده که نسبت به سال گذشته )

 ساعت ودهم آن افزایش یافته است. 8/30ساعت ودهم آن ( به ميزان  8/222دوره آماري )

ميليمتر افزایش  8/35ميليمتر(  7/81ميليمتر بوده که نسبت به سال گذشته ) 5/118مجموع تبخير در این ماه  تبخير پتانسيل:

متر بر ثانيه از  22در این ماه  شدید ترین بادميليمتر افزایش داشته است  2/47ميليمتر(  3/71داشته و نسبت به دوره آماري )

 سمت جنوب غربي بوده است

 : 97ماه  اردیبهشتتحليل شرایط جوي 

درجه  0/04درجه سلسيوس( به ميزان  2/17درجه سلسيوس بوده که نسبت به سال گذشته ) 2/13در این ماه  ميانگين دما دما :

درجه سلسيوس کاهش یافته است ميانگين  4/01درجه سلسيوس (به ميزان  6/14سلسيوس کاهش داشته ونسبت به دوره آماري )

درجه سلسيوس افزایش ونسبت به دوره  7/03رجه سلسيوس(د 9/24درجه سلسيوس  نسبت به سال گذشته) 2/21ماکزیمم دما با 

درجه سلسيوس نسبت به سال  6/08درجه سلسيوس افزایش داشته و ميانگين حد اقل این ماه  9/00درجه سلسيوس(3/20آماري )



 

 

س درجه سلسيو 1/01درجه سلسيوس( 5/07درجه سلسيوس کاهش ونسبت به دوره آماري ) 9/00درجه سلسيوس(  5/09گذشته )

 0/02درجه سلسيوس( به ميزان  6/30درجه سلسيوس نسبت به سال گذشته) 6/28افزایش یافته و حد اکثر مطلق دما در این ماه 

درجه سلسيوس کاهش یافته است وحد اقل مطلق  4/04درجه سلسيوس(  0/33درجه سلسيوس افزایش ونسبت به دوره آماري )

درجه سلسيوس کاهش و نسبت به دوره آماري  6/01درجه سلسيوس(به ميزان  8/04درجه سلسيوس نسبت به سال گذشته ) 2/03

 درجه سلسيوس افزایش یافته است  7/04درجه سلسيوس( -5/01)

ميليمتر افزایش و نسبت  0/48به ميزان  ميليمتر( 7/14بوده که نسبت به سال گذشته ) ميليمتر 7/62بارندگي در این ماه  بارندگي:

 ميليمتر افزایش یافته است.  2/15 ميليمتر (به ميزان  5/47به دوره آماري )

درصد افزایش  10درصد( به ميزان  50درصد بوده که نسبت به سال گذشته ) 60ميانگين رطوبت نسبي در این ماه  رطوبت نسبي:

 درصد( به ميزان یک درصد کاهش داشته است 61ونسبت به دوره آماري )

ساعت ودهم آن(  8/302ساعت ودهم آن بوده که نسبت به سال گذشته ) 6/222مجموع ساعت آفتابي در این ماه  ساعت آفتابي:

ساعت ودهم آن  8/48ساعت ودهم آن(به ميزان  4/271ساعت ودهم آن کاهش یافته است  ونسبت به دوره آماري ) 2/80به ميزان 

 کاهش داشته است 

ميليمتر کاهش  3/57ميليمتر(  5/214ميليمتر بوده که نسبت به سال گذشته ) 2/157ماه مجموع تبخير در این  تبخير پتانسيل :

متر بر ثانيه از  16در این ماه  شدید ترین باد ميليمتر افزایش داشته است 5/09ميليمتر(  7/147داشته و نسبت به دوره آماري )

 سمت جنوب غربي بوده است

 : 97تحليل شرایط جوي خرداد ماه 

درجه  2/00درجه سلسيوس( به ميزان  9/20سلسيوس بوده که نسبت به سال گذشته ) درجه 7/20ماه ميانگين دما در این  دما :

یافته است ميانگين  افزایشدرجه سلسيوس  7/01ميزان به  (درجه سلسيوس0/19داشته ونسبت به دوره آماري ) کاهشسلسيوس 

ونسبت به دوره  کاهشسلسيوس  درجه 2/01درجه سلسيوس(  4/30گذشته)درجه سلسيوس  نسبت به سال  2/29ماکزیمم دما با 

سلسيوس  درجه 2/12یافته است  و ميانگين حد اقل این ماه  افزایشدرجه سلسيوس  4/02درجه سلسيوس(به ميزان  8/26آماري )

 0/01درجه سلسيوس(  2/11ونسبت به دوره آماري ) افزایشدرجه سلسيوس  8/00درجه سلسيوس( 4/11نسبت به سال گذشته )

درجه سلسيوس(  4/34درجه سلسيوس نسبت به سال گذشته) 8/31حد اکثر مطلق دما در این ماه  یافته و افزایشدرجه سلسيوس 

درجه  0/10درجه سلسيوس کاهش یافته است وحد اقل مطلق  2/06درجه سلسيوس(  0/38کاهش ونسبت به دوره آماري ) 6/02

درجه  5/00درجه سلسيوس افزایش و نسبت به دوره آماري ) 8/03درجه سلسيوس(به ميزان  2/06)سلسيوس نسبت به سال گذشته 



 

 

بوده که نسبت به سال گذشته  ميليمتر 1/27بارندگي در این ماه  بارندگي:درجه سلسيوس افزایش یافته است  5/09سلسيوس( 

 ميليمتر افزایش یافته است  8/16يمتر (به ميزان ميل3/10ميليمتر افزایش   ونسبت به دوره آماري ) 8/25 ميليمتر(3/01)

در صد افزایش  ونسبت  13درصد(  38درصد بوده که نسبت به سال گذشته ) 51ميانگين رطوبت نسبي در این ماه  رطوبت نسبي:

 درصد( به ميزان یک درصد افزایش داشته است. 50به دوره آماري )

ساعت ودهم آن(  1/400ساعت ودهم آن بوده که نسبت به سال گذشته ) 5/339مجموع ساعت آفتابي در این ماه  ساعت آفتابي:

ساعت ودهم آن  8/11ساعت ودهم آن(به ميزان 3/351ساعت ودهم آن کاهش یافته است  ونسبت به دوره آماري ) 6/60به ميزان 

 کاهش داشته است.

ميليمتر کاهش  9/34ميليمتر(  8/291به سال گذشته )ميليمتر بوده که نسبت  9/256مجموع تبخير در این ماه  تبخير پتانسيل:

متر بر ثانيه از  14در این ماه  شدید ترین بادميليمتر افزایش داشته است  0/18ميليمتر(  9/238داشته و نسبت به دوره آماري )

 محصوالت مورد مطالعه در ایستگاه تحقيقات هواشناسي کشاورزي مياندوآب . سمت غرب بوده است

 آلو

 تراکم به متري 4 هاي ردیف فاصله با ميالدي 05/04/2015 با مطابق شمسي 16/01/1394 تاریخ در شابلون رقم آلو لمحصو

 خواب از 16/12/1396 تاریخ در و شده کاشته مياندوآب کشاورزي هواشناسي تحقيقات ایستگاه در هکتار در درخت اصله625

 با همراه 16/01/97 تاریخ در و است کرده شروع را دادن گل 04/1/97در تاریخ شکوفه و  19/12/96 تاریخ در و شده بيدار زمستاني

 بارندگيهاي علت به همچنين است کرده سپري را ميوه و برگ رشد مرحله کنون تا 16/01/97 تاریخ از و داشته را برگ رشد دادن گل

 خرداد 30 و 31 تاریخهاي در و است کرده تامين بارندگي را گياه آبي نياز و نگرفته انجام آبياري ماه این در ماه اردیبهشت  موثر

 است گرفته انجام آلو کرم آفت عليه بر سمپاشي 02/3/97 تاریخ در و است گرفته انجام غرقابي صورت به مزرعه آبياري

 قند چغندر

ي متريسانت 10ي ها بذر فاصله به وي متريسانت 60فواصل بهي فیرد صورت به 11/2/97 خیتار در اکباتان  رقم قند چغندر محصول

ي واقع برگ دو نياول ظهور مرحله به 29/2/97 خیتار دري زن جوانه مرحله  15/2/97و بالفاصله آبياري شده  در تاریخ   شده کاشته

 يکار یک بار تنک به مرحله ظهور پنجمين برگ واقعي رسيده و تاکنون در این مرحله قرار دارد  05/3/97 خیتار در و است دهيرس

  21/03/97و 26/02/97ي خهایتار در هرز علف با مبارزه جهتي پاش سم مورد دو کنون تا و است گرفته صورت  19/03/97در تاریخ 

 .است شده انجام  D-4-2 سم با

 
میاندواب        مرکز تحقیقات هواشناسی کشاورزی  



 

 

 

 

  



 

 

نازلو ز تحقیقات هواشناسي کشاورزيکمر   

 97فروردین  جوي شرایط تحليل

درجه و بلند مدت  10.4درجه سانتي گراد،  ميانگين دماي سال گذشته برابر با   9/12برابر  1397ميانگين دماي فروردین ماه :  دما

درجه سانتي گراد ونسبت به دوره آماري  5/2درجه سانتي گراد مي باشد که نسبت به  دماي ميانگين سال گذشته به ميزان  10.0

درجه سانتي گراد،  نسبت  9/18برابر  با  97درجه سانتي گراد افزایش نشان مي دهد. ميانگين بيشينه دماي فروردین  9/2به ميزان 

درجه  9/0درجه سانتي گراد( 8/19درجه سانتي گراد افزایش ونسبت به دوره آماري ) 0/03درجه سانتي گراد(  9/15به سال گذشته)

درجه   0/05درجه سانتي گراد، نسبت به سال گذشته ) 9/06کمينه دماي فروردین ماه  سانتي گراد کاهش داشته  است.  ميانگين

درجه  3/05درجه سانتي گراد(  6/01سانتي گراد افزایش  ونسبت به ميانگين حداقل دماي دوره آماري ) 9/01سانتي گراد( به ميزان 

 2/1وحد اقل مطلق 30/01/1397درجه سانتي گراد در تاریخ  23/ 8ي فروردین ماهیش یافته است . حداکثر مطلق دماسانتي گراد افزا

ميليمتر ، فروردین  56.7برابربا    97مجموع بارندگي فروردین  بارندگي:اتفاق افتاده است.  28/01/1397درجه سانتي گراد در تاریخ 

نسبت به سال گذشته و نسبت  96فروردین  ميليمتر بوده که بارندگي 43.5ميليمتر و فروردین دوره آماري برابر با 53.9برابر با  96

ميليمتر به ثبت  14.6به ميزان  05/01/97در تاریخ  96ساعته این ماه در سال  24به بلند مدت افزایش داشته است . بيشينه بارش 

 3ان درصد( به ميز53درصد بوده که نسبت به سال گذشته ) 50ميانگين رطوبت نسبي در این ماه  رطوبت نسبي:رسيده است. 

درصد در  98درصد کاهش یافته است. حداکثر رطوبت نسبي این ماه  5درصد( به ميزان  55درصد کاهش ونسبت به دوره آماري )

درصد و ميانگين  33اتفاق افتاده است. ميانگين حداقل این ماه  06/01/97در صد در تاریخ  15و حداقل مطلق آن  05/01/97تاریخ 

ساعت ودهم آن بوده که نسبت به سال 2/245مجموع ساعت آفتابي در این ماه ساعت آفتابي:درصد است.  66حداکثر رطوبت 

ساعت ودهم آن ( به  6/214ساعت ودهم آن افزایش یافته و نسبت به دوره آماري ) 1/13ساعت ودهم آن( به ميزان  1/232گذشته )

ميليمتر ثبت شده است.  57.5برابر با  97وردین ماه مجموع تبخير فر تبخير: ساعت ودهم آن افزایش یافته است . 6/30ميزان 

ميليمتر افزایش داشته  0.6نسبت به سال قبل به ميزان  97ميليمتر بوده است. تبخير فروردین 58  /1مجموع تبخير سال قبل نيز 

 داشته است. متر بر ثانيه از سمت جنوب غربي وزش 23شدیدترین باد با سرعت  97است.شدیدترین باد: در ماه فروردین 

 97اردیبهشت  جوي شرایط تحليل

درجه سانتيگراد  9/16درجه سانتيگراد ، اردیبهشت سال گذشته نيز  14.5برابر با 97ميانگين دماي اردیبهشت  درجه حرارت هوا:

و   4/2درجه سانتيگراد مي باشدکه نسبت به دماي اردیبهشت سال گذشته  و نسبت به دوره آماري به ترتيب  15.0و بلند مدت آن 

 22.7درجه سانتيگراد، سال گذشته   19.5برابر با   97حداکثر دماي اردیبهشت  درجه سانتيگراد کاهش  داشته است . ميانگين 0.5

درجه 4/5کاهش  و نسبت به بلند مدت نيز  03.2درجه سانتيگراد بوده که نسبت به سال گذشته   24.9درجه سانتيگراد و دوره آماري 

 07.0و دوره آماري    11.1نتيگراد سال گذشته  درجه سا 09.5برابر  97کاهش داشته است  . ميانگين حداقل دماي اردیبهشت 



 

 

درجه افزایش داشته  02 /5درجه سانتي گراد کاهش و نسبت به بلند مدت   01.6درجه سانتيگراد بوده که نسبت به سال گذشته 

برابر با  97، و حداقل مطلق سال   30/02/97درجه سانتيگراد در تاریخ 25، برابر با 97است . حداکثر مطلق دماي اردیبهشت 

 ، رخ داده است .  02/2/97درجه سانتيگراد در تاریخ02.0

ميليمتر و اردیبهشت دوره آماري   19.9برابر با  96ميليمتر ، اردیبهشت  132.6برابر با  97مجموع بارندگي اردیبهشت  بارندگي :

ت به دوره آماري افزایش چشمگيري  داشته نسبت به سال گذشته و نسب 96ميليمتر بوده که بارندگي اردیبهشت   49.3برابر با  

ميليمتر در 37.8برابر با 97ميليمتر ( . حداکثر بارندگي اردیبهشت  83.3و   112.7است ) به ترتيب نسبت به سال قبل و بلند مدت 

 ، رخ داده است .  01/02/97

درصد و اردیبهشت دوره  51برابر با  96ت درصد ، اردیبهش 61برابر با  97ميانگين رطوبت نسبي اردیبهشت  رطوبت نسبي هوا: 

درصد  افزایش داشته است . ميانگين  6درصد و نسبت به دوره آماري 10درصد بوده که نسبت  به سال گذشته  55آماري برابر با

د بوده درص 72درصد و اردیبهشت دوره آماري   71برابر با 96درصد ، اردیبهشت  76برابر با  97حداکثر رطوبت نسبي اردیبهشت 

رخ داده است. ميانگين حداقل رطوبت نسبي 97 /02/02درصد در تاریخ 96برابر با  97است . حداکثر مطلق رطوبت نسبي اردیبهشت 

 40درصد و اردیبهشت دوره آماري برابر با  32برابر با  96درصد ، ميانگين حداقل رطوبت نسبي اردیبهشت 47برابر با  97اردیبهشت 

 ، رخ داده است.  05/02/97درصد در تاریخ  28برابر با  97اقل مطلق رطوبت نسبي اردیبهشت درصد بوده است . حد

برابر با  96ميليمتر روزانه در ماه ، اردیبهشت  2.6ميليمتر با ميانگين  81.9برابر با  97مجموع تبخير اردیبهشت  مجموع تبخير:

ميليمتر تبخير روزانه مي باشد  08.4با ميانگين   258.6ميليمتر تبخير روزانه و اردیبهشت دوره آماري   06.2با ميانگين  190.7

 دوره آماري  کاهش داشته است . نسبت به سال گذشته و نسبت به  1397.مجموع تبخير اردیبهشت 

 96ساعت در روز ، اردیبهشت  2/6ساعت با ميانگين 191.5برابر با  97مجموع ساعت آفتابي اردیبهشت  مجموع ساعت آفتابي: 

ساعت در روز مي باشد  07.0ساعت با ميانگين  214.6ساعت در روز و اردیبهشت دوره آماري 8.8ساعت با ميانگين  273.2برابر با 

 نسبت به سال گذشته  و نيز نسبت به  دوره آماري کاهش  داشته است . 97مجموع ساعت آفتابي اردیبهشت .

 از سمت غرب وزش داشته است. 30/2/96متر بر ثانيه در تاریخ  11برابر با  97حداکثر سرعت باد اردیبهشت  حداکثر سرعت باد:

  97ماه  خرداد جوي شرایط تحليل

درجه  20.5درجه سانتيگراد و بلند مدت آن  22.3درجه سانتيگراد ، سال گذشته 20.5برابر با  97ميانگين دماي خرداد  دما :

درجه سانتيگراد افزایش و نسبت به دوره آماري تغييري  نداشته  0 8/1سانتيگراد مي باشدکه نسبت به دماي خرداد سال گذشته

 31.6درجه سانتيگراد و دوره آماري  29.7درجه سانتيگراد، سال گذشته   27.1ر با  براب 97است. ميانگين حداکثر دماي خرداد 

درجه کاهش داشته است . ميانگين حداقل  4.5درجه و نسبت به بلند مدت  6/2درجه سانتيگراد بوده که نسبت به سال گذشته 



 

 

درجه سانتيگراد بوده که نسبت به سال  11.6ري  و دوره آما   14.9درجه سانتيگراد،  سال گذشته    13.9برابر  97دماي خرداد 

 30.4، برابر با  97درجه افزایش داشته است . حداکثر مطلق دماي خرداد ماه  3/2درجه  کاهش و نسبت به بلند مدت   1گذشته 

 ، رخ داده است .  04/3/97درجه سانتيگراد در تاریخ11.4برابر با  97، و حداقل مطلق سال   28/03/97درجه سانتيگراد در تاریخ  

ميليمتر است ، متوسط بارش بلند مدت  01.8ميليمتر ، بارندگي سال گذشته  برابر  27.2برابر  97مجموع بارندگي خرداد  بارندگي: 

ميليمتر افزایش   25.4ميليمتر و نسبت  نرمال بلند مدت    4.3نسبت به سال قبل  97است. بارندگي خرداد  22.9ماه یاد شده 

 به ثبت رسيده است.  26/3/97ميليمتر در تاریخ  10.6به ميزان  97ساعته خرداد ماه  24است. بيشترین بارش داشته 

درصد و  39برابر با 96درصد ، ميانگين رطوبت نسبي خرداد  51برابر با  97ميانگين رطوبت نسبي خرداد ماه  رطوبت نسبي هوا: 

 5درصد  ونسبت به دوره آماري 12ميليمتر بوده که نسبت  به سال گذشته  46ميانگين رطوبت نسبي خرداد دوره آماري برابر با

 96درصد  ، ميانگين حداکثر رطوبت نسبي خرداد   66برابر با  97درصد افزایش داشته است . ميانگين حداکثر رطوبت نسبي خرداد 

 97ه است . حداکثر مطلق رطوبت نسبي خرداد درصد بود 61درصد و ميانگين حداکثر رطوبت نسبي خرداد دوره آماري  55برابر با 

درصد ، ميانگين حداقل رطوبت  22برابر با  97رخ داده است. ميانگين حداقل رطوبت نسبي خرداد  4/3/97درصد در تاریخ  89برابر با 

داقل مطلق رطوبت درصد بوده است . ح 34درصد و ميانگين حداقل رطوبت خرداد دوره آماري برابر با 22برابر با 96نسبي خرداد 

 ، رخ داده است . 11/03/97درصد در  20برابر با  97نسبي خرداد 

با  317.3برابر با  96ميليمتر روزانه در ماه ، خرداد  5ميليمتر با ميانگين  156.1برابر با  97مجموع تبخير خرداد  مجموع تبخير:  

 نسبت به سال گذشته کاهش  داشته است. 1397داد ميليمتر تبخير روزانه مي باشد . مجموع تبخير خر 10.2ميانگين 

برابر با  96ساعت در روز ، خرداد 10.2ساعت با ميانگين  317.4برابر با  97مجموع ساعت آفتابي خرداد  مجموع ساعت آفتابي: 

داشته است گذشته  کاهش نسبت به سال  97ساعت در روز مي باشد . مجموع ساعت آفتابي خرداد11.6ساعت با ميانگين  360.2

از سمت جنوب غرب به وقوع پيوسته   24/03/97متر بر ثانيه در تاریخ  11برابر با  97حداکثر سرعت باد: حداکثر سرعت باد خرداد 

 است.

 تحليل رشد سيب )گلدن دیليشيز( در ایستگاه تحقيقات هواشناسي کشاورزي دانشگاه نازلو اروميه

دومين سال زراعي ثبت دیدباني هاي فنولوژي براي  97قم گلدن دیليشيز است.  سال  محصول مورد بررسي در این  ایستگاه سيب ر

محصول سيب مورد مطالعه در مرحله خواب  بود و در این هفته عمليات  97این محصول محسوب  مي شود. تا هفته اول فروردین ماه 

 17/01/97برابر با  06/04/2017جوانه شروع و تا تاریخ مرحله تورم  10/01/97برابر با  30/03/2018هرس باغ صورت گرفت. ازتاریخ 

فنولوژي  97و فروردین  96ادامه داشته است. همچنان که در تحليل داده هاي نيز اشاره شد به دليل دما هاي باالتر از نرمال زمستان 

برابر با  25/04/2018تا تاریخ   21/01/97برابر با  10/04/2018روز تعجيل رشد شروع شده است. از تاریخ  8محصول در منطقه با 

 06/05/2017تا تاریخ  7/2/97برابر با  27/04/2018مرحله شکفتن جوانه به ثبت رسيده است.  مرحله گلدهي از تاریخ  5/02/97



 

 

يل  و رشد مرحله  تشک 20/02/97برابر با  10/05/2018به ثبت رسيده است  و از این تاریخ به بعد یعني از تاریخ  16/02/97برابر با 

ميوه شروع شده است. در سه ماهه زمستان  پدیده زیان بخش جوي قابل ذکري براي خسارت به محصول سيب مشاهده نشده است. 

در بازه زماني هفته آخر اردیبهشت و هفته اول خرداد عمليات مبارزه  با کرم سيب توصيه و اعمال شده است. به منظور افزایش حجم 

ه با آب و آبياري اوليه درختان تغذیه گردیدند. ادامه ثبت فنولوژي تا پایان فصل بهار) رشد ميوه( ثبت شده ميوه از کود سرک همرا

انجام شده و رشد ميوه تا  3/97/ 17تن در هکتار است. مبارزه با علف هرز کف باغ در تاریخ  24است. متوسط عملکرد سيب منطقه 

 این تاریخ مطلوب ارزیابي مي شود.

 محصول باغي  شليل )رد گــلد( در ایستگاه تحقيقات هواشناسي کشاورزي دانشگاه نازلو اروميه تحليل رشد

اولين سال زراعي ثبت مراحل دیدباني فنولوژي براي  97محصول دوم مورد بررسي در این  ایستگاه شليل رقم رد گددلد است.  سال 

 30/03/2018د شده مورد مطالعه در مرحله خواب  بود. ازتاریخ محصول یا 97این محصول محسوب  مي شود. تا دهم فروردین ماه 

ادامه داشته است..  مرحله گلدهي از تاریخ  17/01/97برابر با  06/04/2017مرحله تورم جوانه شروع و تا تاریخ  10/01/97برابر با 

است  و از این تاریخ به بعد مرحله  تشکيل به ثبت رسيده  23/01/97برابر با  12/04/2018تا تاریخ  13/1/97برابر با  02/04/2018

رشد ميوه شروع شده است. در سه ماهه بهار از  پدیده زیان بخش جوي قابل ذکر براي  11/2/97برابر با  01/05/2018ميوه و تاریخ 

هسته دار در  فروردین اشاره کرد که با عث آسيب به باغات 28و  27خسارت به محصول شليل مي توان به کاهش دما طي روز هاي 

مرحله گلدهي شده است اشاره کرد. در دهه اول خرداد براي بار دوم  مبارزه با علف هاي هرز کف باغ صورت گرفته است. به منظور 

افزایش حجم ميوه از کود سرک همراه با آب و آبياري اوليه درختان تغذیه گردیدند. ادامه ثبت فنولوژي تا پایان فصل بهار) رشد 

 شده است. ميوه( ثبت 
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نازلو       مرکز تحقیقات هواشناسی کشاورزی  



 

 

 

 

 

 



 

 

 روشاهمرکز تحقيقات هواشناسي کشاورزي خس 

 گندم واریته پيشگام:

 : 97ه فروردین ما جوي شرایط تحليل

 10.4سانتيگراد و بلند مدت آن درجه  9.5درجه سلسيوس ، سال گذشته  12.5برابر با  97ميانگين دماي فروردین ماه  دماي هوا  :

درجه سلسيوس افزایش  2.1درجه و نسبت به دوره آماري  3درجه سانتيگراد مي باشدکه نسبت به دماي فروردین سال گذشته 

درجه سانتيگراد و دوره آماري  15.3درجه سانتيگراد ، سال گذشته  19.2برابر با  97داشته است. ميانگين بيشينه دماي فروردین ماه 

درجه افزایش داشته است .  2.8درجه سلسيوس و نسبت به بلند مدت  3.9درجه سانتيگراد بوده که نسبت به سال گذشته  16.4

درجه سانتيگراد  4.3درجه سلسيوس و دوره آماري 3.7درجه سانتيگراد و سال گذشته  5.8برابر  97ميانگين کمينه دماي فروردین ماه 

درجه سلسيوس افزایش یافته است. حداکثر مطلق  1.5درجه سلسيوس و نسبت به بلند مدت  2.1بوده که نسبت به سال گذشته 

درجه  1.6برابر با  97و حداقل مطلق فروردین ماه سال  04/01/97درجه سانتيگراد در تاریخ   24.5، برابر با  97دماي فروردین ماه 

 ، رخ داده است . 28/01/97سانتيگراد زیر صفر و در تاریخ 

ميليمتر و بارندگي فروردین  57.1برابر با  96ميليمتر ، بارندگي فروردین  48.9برابر با  97مجموع بارندگي فروردین ماه  بارندگي: 

نسبت به سال گذشته کاهش ولي نسبت به دوره آماري افزایش  97ميليمتر بوده که بارندگي فروردین  39.3دوره آماري برابر با 

 ،رخ داده است.  10/01/97ميليمتر در  18.4برابر با  97ندگي فروردین داشته است . حداکثر بار

درصد و فروردین دوره آماري  56برابر با  96درصد، فروردین  51برابر با  97ميانگين رطوبت نسبي فروردین  رطوبت نسبي هوا: 

ست . ميانگين حداکثر رطوبت نسبي فروردین درصد بوده که نسبت  به سال گذشته و نسبت به دوره آماري کاهش داشته ا 57برابر با 

درصد بوده است . حداکثر مطلق رطوبت نسبي  82درصد و فروردین دوره آماري  82برابر با  96درصد  ، فروردین  77برابر با  97ماه 

درصد و  26ر با براب 97رخ داده است. ميانگين حداقل رطوبت نسبي فروردین 10/01/97درصد در تاریخ،  99برابر با  97فروردین 

درصد مي باشد.  31درصد و ميانگين حداقل رطوبت نسبي دوره آماري برابر با  31برابر با  96ميانگين حداقل رطوبت نسبي سال 

 رخ داده است .   12/01/97درصد در  12برابر با  97حداقل مطلق رطوبت نسبي فروردین 

طقه در ماه فروردین ميزان تبخير محاسبه نمي شود. ولي با توجه به به علت حادث شدن سرما و یخبندان در من مجموع تبخير: 

ميليمتر  120فروردین محاسبه شده و برابر  12نسبت به سال گذشته و فروردین درازمدت ميزان تبخير از  97افزایش دما در فروردین 

در برخي از سالها که از نيمه دوم فروردین ميباشد. تبخير سال گذشته به علت یخبندان محاسبه نگردیده و ميزان تبخير درازمدت 

نسبت به دوره آماري افزایش داشته  97ميليمتر ميباشد که ميزان تبخير سال  96.9به بعد اندازه گيري و محاسبه گردیده به ميزان 

 است.



 

 

برابر  96ز ، فروردین ساعت در رو 7.7ساعت با ميانگين  239.4برابر با  97مجموع ساعت آفتابي فروردین  مجموع ساعت آفتابي:

ساعت در روز مي باشد . مجموع  7.2ساعت با ميانگين  225ساعت در روز و فروردین ماه دوره آماري  7.2ساعت با ميانگين  221.7با 

 نسبت به سال گذشته و نسبت به دوره آماري افزایش داشته است .  97ساعت آفتابي فروردین 

برابر با  96، فروردین سال  04.05/01/97متر بر ثانيه در تاریخ  25برابر با  97وردین ماه حداکثر سرعت باد فر حداکثر سرعت باد:

رخ داده است. حداکثر  04.05/01/97متر بر ثانيه در تاریخ  25و فروردین دوره آماري برابر با  13/01/96متر بر ثانيه در تاریخ  22

 ره آماري افزایش داشته  است. . نسبت به سال گذشته و نسبت به دو 97سرعت باد فروردین 

 : 97 تحليل شرایط جوي اردیبهشت  ماه

درجه سانتيگراد و ميانگين  16.4درجه سانتيگراد ، اردیبهشت سال گذشته  14.4برابر با  97ميانگين دماي اردیبهشت  دماي هوا :

درجه  1.3درجه و نسبت به دوره آماري  2درجه سانتيگراد مي باشدکه نسبت به دماي اردیبهشت سال گذشته  15.7بلند مدت آن 

درجه سانتيگراد  23.2درجه سانتيگراد، سال گذشته  20.4برابر با   97سانتيگراد کاهش داشته است. ميانگين بيشينه دماي اردیبهشت 

جه کاهش در 1.9درجه سلسيوس و نسبت به بلند مدت  2.8درجه سانتيگراد بوده که نسبت به سال گذشته  22.3و دوره آماري 

درجه سانتيگراد  9.1و دوره آماري  9.7درجه سانتيگراد ، سال گذشته   8.4برابر  97داشته است. ميانگين کمينه دماي اردیبهشت 

 97درجه کاهش داشته است. حداکثر مطلق دماي اردیبهشت  0.7درجه و نسبت به بلند مدت  1.3بوده که نسبت به سال گذشته 

، رخ  04/02/97درجه سانتيگراد در تاریخ  3.1برابر با  97و حداقل مطلق سال  30/02/97يگراد در تاریخ  درجه سانت 26.8،برابر با 

 داده است .

ميليمتر و بارندگي اردیبهشت  21.2برابر با  96ميليمتر ، بارندگي اردیبهشت  78.3برابر با  97مجموع بارندگي اردیبهشت  بارندگي: 

نسبت به سال گذشته و دوره آماري افزایش یافته است. حداکثر  97ر بوده که بارندگي اردیبهشت ميليمت 36.9دوره آماري برابر 

 بوده است.   01/02/97ميليمتر در تاریخ  14.9برابر با  97بارندگي اردیبهشت 

اردیبهشت دوره درصد و  54برابر با  96درصد ، اردیبهشت  64برابر با  97ميانگين رطوبت نسبي اردیبهشت  رطوبت نسبي هوا :

درصد بوده که نسبت به سال گذشته و نسبت به دوره آماري افزایش داشته است. ميانگين حداکثر رطوبت نسبي  56آماري برابر با 

درصد بوده است. حداکثر مطلق  81درصد و اردیبهشت دوره آماري  79برابر با  96درصد  ، اردیبهشت  89برابر با  97اردیبهشت 

 97رخ داده است. ميانگين حداقل رطوبت نسبي اردیبهشت  03.02/02/97درصد در تاریخ  99برابر با  97بهشت رطوبت نسبي اردی

درصد بوده است. حداقل مطلق رطوبت نسبي  31درصد و اردیبهشت دوره آماري برابر با  28برابر با  96درصد ، اردیبهشت  39برابر با 

 رخ داده است. 28/02/97درصد در  17برابر با  97اردیبهشت 



 

 

برابر با  96ميليمتر روزانه در ماه ، اردیبهشت  5.4ميليمتر با ميانگين  167.5برابر با  97مجموع تبخير اردیبهشت  مجموع تبخير: 

ميليمتر تبخير روزانه مي باشد. مجموع  6.1با ميانگين  191.6ميليمتر تبخير روزانه و اردیبهشت دوره آماري   7.2با ميانگين  194.1

 نسبت به سال گذشته و نسبت به دوره آماري کاهش داشته است.  1397تبخير اردیبهشت 

 

 96ساعت در روز، اردیبهشت  6.8ساعت با ميانگين  211.1برابر با  97مجموع ساعت آفتابي اردیبهشت  مجموع ساعت آفتابي:

ساعت در روز مي باشد.  8.3ساعت با ميانگين  258.4ساعت در روز و اردیبهشت دوره آماري  9.1ساعت با ميانگين  281.5برابر با 

 نسبت به سال گذشته و نسبت به دوره آماري کاهش داشته است.  97مجموع ساعت آفتابي اردیبهشت 

برابر با  96، اردیبهشت سال  18/02/97متر بر ثانيه در تاریخ  20برابر با  97حداکثر سرعت باد اردیبهشت  حداکثر سرعت باد: 

رخ داده است. حداکثر  01/02/94متر بر ثانيه در تاریخ  24و اردیبهشت دوره آماري برابر با  29/02/96بر ثانيه در تاریخ متر  23

   نسبت به سال گذشته و نسبت به دوره آماري کاهش داشته است. 97سرعت باد اردیبهشت 

 : 97 تحليل شرایط جوي خرداد ماه

درجه سانتيگراد و بلند مدت آن  21.6درجه سانتيگراد ، خرداد سال گذشته  21.1برابر با  97ميانگين دماي خرداد ماه  دماي هوا :

درجه سانتيگراد کاهش  0.1درجه و نسبت به دوره آماري 0.5درجه سانتيگراد مي باشد که نسبت به دماي خرداد سال گذشته  21.2

 28.6درجه سانتيگراد و دوره آماري  29.5انتيگراد، سال گذشته درجه س 28.5برابر با  97داشته است. ميانگين بيشينه دماي خرداد 

درجه سلسيوس کاهش داشته است. ميانگين  0.1و نسبت به بلند مدت نيز  1.0درجه سانتيگراد بوده که نسبت به سال گذشته 

درجه سانتيگراد بوده  13.7درجه سلسيوس و دوره آماري  13.8درجه سانتيگراد، سال گذشته  13.6برابر  97کمينه دماي خرداد 

 31.6، برابر با 97درجه کاهش داشته است . حداکثر مطلق دماي خرداد  0.1و نسبت به بلند مدت  0.2که نسبت به سال گذشته 

، رخ داده 03/97/ 06درجه سانتيگراد در تاریخ  10برابر با  97، و حداقل مطلق خرداد سال  30/03/97درجه سانتيگراد در تاریخ  

  است .

 14.1ميليمتر و خرداد دوره آماري برابر با  5.8برابر با  96ميليمتر ، خرداد  27.2برابر با  97مجموع بارندگي خرداد  بارندگي :

برابر با  97نسبت به سال گذشته و دوره آماري افزایش داشته است . حداکثر بارندگي خرداد  97ميليمتر بوده که بارندگي خرداد 

 اده است .  ، رخ د01/03/97ميليمتر در  11.9

درصد و خرداد دوره آماري برابر با  37برابر با  96درصد ، خرداد  51برابر با  97ميانگين رطوبت نسبي خرداد  رطوبت نسبي هوا:

برابر  97درصد بوده که نسبت  به سال گذشته و نسبت به دوره آماري افزایش یافته است . ميانگين حداکثر رطوبت نسبي خرداد  46

نسبت به  97درصد بوده است . ميانگين حداکثر رطوبت خرداد  69درصد و خرداد دوره آماري  59برابر با  96، خرداد  درصد  76با 

رخ داده  04/03/97درصد در تاریخ  96برابر با  97سال گذشته و دوره آماري افزایش یافته است. حداکثر مطلق رطوبت نسبي خرداد 

درصد و خرداد  15برابر با  96درصد ، ميانگين حداقل رطوبت نسبي خرداد  25برابر با  97 است. ميانگين حداقل رطوبت نسبي خرداد



 

 

نسبت به سال گذشته و دوره آماري افزایش یافته  97درصد بوده است . ميانگين حداقل رطوبت نسبي سال  23دوره آماري برابر با 

 ، رخ داده است. 17/03/97درصد در  13برابر با  97است. حداقل مطلق رطوبت نسبي خرداد 

 317.8برابر با  96ميليمتر روزانه در ماه ، خرداد  10.3ميليمتر با ميانگين  317.8برابر با  97مجموع تبخير خرداد  مجموع تبخير:

تبخير ميليمتر تبخير روزانه مي باشد. مجموع  9.4با ميانگين  292.7ميليمتر تبخير روزانه و خرداد دوره آماري   10.3با ميانگين 

  نسبت به سال گذشته و نسبت به دوره آماري افزایش داشته است. 1396خرداد 

برابر با  96ساعت در روز ، خرداد  10.6ساعت با ميانگين  329.8برابر با  97مجموع ساعت آفتابي خرداد  مجموع ساعت آفتابي:

ساعت در روز مي باشد .مجموع ساعت  10.4ميانگين  ساعت با 325ساعت در روز و خرداد دوره آماري  12ساعت با ميانگين  370.6

 نسبت به سال گذشته کاهش، ولي نسبت به  دوره آماري افزایش جزئي داشته است. 97آفتابي خرداد 

متر بر  16برابر با  96، خرداد سال  26/03/97متر بر ثانيه در تاریخ  24برابر با  97حداکثر سرعت باد خرداد  حداکثر سرعت باد: 

رخ داده است. حداکثر سرعت باد خرداد  29/03/95متر بر ثانيه در تاریخ  25و خرداد دوره آماري برابر با  03/03/96يه در تاریخ   ثان

 نسبت به سال گذشته افزایش، ولي نسبت به دوره آماري کاهش داشته است. 97

 تحليل مراحل فنولوژي محصول گندم واریته پيشگام

درصد وارد مرحله ساقه دهي گردیده بود. در روز  34حدود  21/03/2018برابر با  97محصول که در اول فروردین ماه سال 

وارد مرحله  97 فروردین 5برابر با  14/04/2018مرحله ساقه دهي را تکميل نمود و در تاریخ  97فروردین  25برابر با  13/04/2108

برابر با  24/04/2018ر را با توجه به دماي مناسب منطقه و بارندگيهاي مطلوب، در تاریخ شکم پر گردید. محصول مرحله شکم پ

 06/05/2018به پایان رسانيد و در همان روز وارد مرحله خوشه دهي گردید. محصول مرحله خوشه دهي را در تاریخ  04/02/1397

آغاز نمود.  12/02/1397برابر با  02/05/2018گل دهي را از  به پایان رسانيد و این در حالي بود که مرحله 15/02/1397برابر با 

به پایان رسانيد در حالي که مرحله شيري شدن را از تاریخ  24/02/1397برابر با   14/05/2018محصول مرحله گل دهي را در تاریخ 

برابر با  31/05/2018ریخ آغاز نمود. محصول مورد مطالعه مرحله شيري شدن را در تا 22/02/1397برابر با  12/05/2018

آغاز نمود. مرحله  07/03/1397برابر با  28/05/2018به پایان رسانيد در حالي که مرحله خميري شدن را از تاریخ  10/03/1397

به پایان رسيد این در حالي بود که محصول مرحله رسيدگي را از تاریخ  26/03/1397برابر با  16/06/2018خميري شدن در تاریخ 

 درصد وارد مرحله رسيدگي گردید.  55حدود  21/06/2018آغاز کرده بود و تا آخر ماه خرداد برابر با  12/06/2018

 

 

 

 

خسروشاه        مرکز تحقیقات هواشناسی کشاورزی  



 

 

 

 

 



 

 

آباد اسماعیل مرکز تحقیقات هواشناسي کشاورزي  

 : 97 جوي فروردین ماه شرایط تحليل

درجه سانتيگراد و ميانگين بلند مدت آن  10.3درجه سانتيگراد، سال گذشته  12.2برابر با  97فروردین ميانگين دماي  دماي هوا:

درجه سانتيگراد افزایش داشته است.  0.8درجه و نسبت به دوره آماري  1.9درجه سانتيگراد مي باشدکه نسبت به سال گذشته  11.4

درجه سانتيگراداست.  3.2برابر  97ه سانتيگرادو ميانگين حداقل دماي فرودین درج 20.4برابر با  97ميانگين حداکثر دماي فروردین 

برابر با  97و حداقل مطلق دماي فروردین سال   9/01/97درجه سانتيگراد در تاریخ  29، برابر با  97حداکثر مطلق دماي فروردین 

 ، رخ داده است. 28/01/97درجه سانتيگراد در تاریخ -3.8

ميليمتر و بارندگي فروردین دوره   31برابر با  96ميليمتر ، بارندگي فروردین  4.1برابر با  97بارندگي فروردین مجموع  بارندگي: 

نسبت به سال گذشته و نسبت به دوره آماري کاهش قابل مالحظه اي  97ميليمتر بوده که بارندگي فروردین  44.7آماري برابر با

 ، رخ داده است. 22/01/97ميليمتر در   5.6رابر با ب 97داشته است. حداکثر بارندگي فروردین 

برابر  1396درصد، ميانگين حداکثر رطوبت نسبي فروردین  59برابر با  1397ميانگين رطوبت نسبي فروردین  رطوبت نسبي هوا:

درصد  18رابر با ب 97درصد، حداقل مطلق رطوبت نسبي فروردین 29برابر با  1396و ميانگين حداقل رطوبت نسبي فروردین  77با 

 رخ داده است.  22/01/97درصد در تاریخ   97،و حداکثر رطوبت مطلق فروردین   9/01/97در 

 ساعت در روز است. 6.1ساعت با ميانگين  189برابر با  97مجموع ساعت آفتابي فروردین  مجموع ساعت آفتابي:

 متر بر ثانيه است.  2.1و متوسط باد 7/01/96ثانيه در تاریخ  متر بر8برابر با  97حداکثر سرعت باد فروردین حداکثر سرعت باد: 

 : 97 تحليل شرایط جوي اردیبهشت ماه 

درجه سانتيگراد و ميانگين بلند مدت  16.5درجه سانتيگراد ، سال گذشته  14.3برابر با  97ميانگين دماي اردیبهشت  دماي هوا:

درجه  2.3درجه و نسبت به دوره آماري   2.2درجه سانتيگراد مي باشدکه نسبت به دماي اردیبهشت سال گذشته  16.6آن 

درجه سانتيگرادو ميانگين حداقل دماي اردیبهشت  20.9برابر با   97ردیبهشت سانتيگرادکاهش داشته است. ميانگين حداکثر دماي ا



 

 

، وحداقل مطلق  8/02/97درجه سانتيگراد در تاریخ   25،برابر با  97درجه است. حداکثر مطلق دماي اردیبهشت  7.4برابر  96

 رخ داده است. 3/02/97درجه سانتيگراد در تاریخ3.4اردیبهشت برابر با 

ميليمتر و اردیبهشت دوره آماري   56.4برابر با  96ميليمتر ، اردیبهشت  89.1برابر با  97مجموع بارندگي اردیبهشت  بارندگي: 

نسبت به سال گذشته و نسبت به دوره آماري افزایش قابل مالحظه اي داشته  97ميليمتر بوده که بارندگي اردیبهشت  40.8برابر با

 ، رخ داده است. 3/02/97ميليمتر در  14.2رابر با ب97است. حداکثر بارندگي اردیبهشت 

 1397درصدوميانگين حداکثر رطوبت نسبي اردیبهشت  65برابر با  1397ميانگين رطوبت نسبي اردیبهشت  رطوبت نسبي هوا : 

  درصد است . 41درصد ، ميانگين حداقل رطوبت نسبي  برابر با  90برابر با 

 ساعت در روز داشته است.  5.9ساعت با ميانگين  183برابر با     97مجموع ساعت آفتابي اردیبهشت مجموع ساعت آفتابي:

 داشته است. 17/02/97متر بر ثانيه در تاریخ  6برابر با  97حداکثر سرعت باد اردیبهشت  حداکثر سرعت باد:

 وزانه در ماه داشته است.ميليمتر ر 5ميليمتر با ميانگين  157مجموع تبخير  برابر با  مجموع تبخير:

 : 97 تحليل شرایط جوي خرداد ماه

 22.2درجه سانتيگراد و ميانگين بلند مدت آن  22.5درجه سانتيگراد ، سال گذشته  21برابر با  97ميانگين دماي خرداد  دماي هوا:

درجه سانتيگراد کاهش داشته  1.2آماريدرجه و نسبت به دوره  1.5درجه سانتيگراد مي باشدکه نسبت به دماي خرداد سال گذشته  

درجه و حداکثر  11.5برابر  97درجه سانتيگرادو ميانگين حداقل دماي خرداد  28.1برابر با  97است. ميانگين حداکثر دماي خرداد

درجه  8.7برابر با 97، و حداقل مطلق خرداد سال 28/03/97درجه سانتيگراد در تاریخ   33.2، برابر با  97مطلق دماي خرداد 

 ، رخ داده است. 07/03/97سانتيگراد در تاریخ

   9.8ميليمتر و خرداد دوره آماري برابر با  0برابر با   96ميليمتر ، خرداد  24.5برابر با  97مجموع بارندگي خرداد  بارندگي :  

  وجهي داشته است.نسبت به سال گذشته و نسبت به دوره آماري افزایش قابل ت 97ميليمتر بوده که بارندگي خرداد



 

 

 87برابر با  1397درصد، ميانگين حداکثر رطوبت نسبي خرداد  59برابر با  97ميانگين رطوبت نسبي خرداد  رطوبت نسبي هوا:

 درصد است. 28برابر با 1397درصدوميانگين حداقل رطوبت نسبي خرداد 

  ميليمتر روزانه در ماه داشته است. 6ميليمتر با ميانگين  187برابر با  97مجموع تبخير خرداد مجموع تبخير: 

  ساعت در روز داشته است. 9.3ساعت با ميانگين  288برابر با   97مجموع ساعت آفتابي خرداد  مجموع ساعت آفتابي:

 داشته است. 17/03/97متر بر ثانيه در تاریخ  6برابر با  97حداکثر سرعت باد خرداد  حداکثر سرعت باد:

 حصول یونجه مهاجران همدانتحليل مراحل فنولوژي م

کاشت و اولين آبياري یونجه آغاز گردید و با توجه به گذر و دماي مناسب خاک، شرایط براي رشد یونجه مناسب  4/3/1396در تاریخ 

 به روش جوي پشته آبياري انجام ميشود و در باشد. ميباشد.در حال حاضر نيزبا توجه به برداشت چين دوم در مرحله ساقه دهي مي

 باشد. این مرحله آفتي در مزرعه نمي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اسماعیل آباد        مرکز تحقیقات هواشناسی کشاورزی  



 

 

 

 

 


