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باسمه تعالی

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

با عنایت به فرمایشات مقام معظم رهبري در خصوص اقتصاد مقاومتی، ارائه . کشاورزیو بهره وري این بخشبسیار موثر می باشد

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

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

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

ر مقابلمخاطرات جوي و اقلیمی و تصمیمات راهبردي بخش کشاورزي توسط مسئولین،کاهش ریسک تولید و آسیب پذیري د

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

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

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

...دهی و سمپاشی متناسب با شرایط جوي و اقلیمی،افزایش بهره وري از منابع آب و خاك، و

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

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

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

.و پاسخگویی به نیاز کاربران بخش کشاورزي است

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

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

.نمایند

مسعود حقیقت            

مدیر شبکه پایش هواشناسی کشور



:1تصویر شماره 

با توجه .و نابهنجاري دماي میانگین نسبت به بلندمدت است97نقشه باال مربوط به پهنه بندي دماي میانگین در تابستان 
داراي ... ایستگاههاي دهلران، حسینیه و. نقشه باال نواحی جنوب غرب و جنوب کشور داراي باالترین دماها بوده اند

نقشه پایین نابهنجاري . داشته اند20درجه و ایستگاههاي فیروزکوه، الله زار داراي دماهاي زیر 35باالترین دما باالي 
از ... دهدشت و سیاه بیشه و , ست که به طور نقطه اي ایستگاههاي امامزاده جعفردماي میانگین نسبت به بلند مدت ا

. میانگین بلندمدت خنکتر بوده اند



:2تصویر شماره 

نشان می دهد که ناحیه شمالی کشور شامل استانهاي اردبیل و بخش 97بیشینه را در تابستان نقشه باالتر پهنه بندي دماي 

و گیالن داراي خنک ترین دماها بوده اند مانند ایستگاههاي دیلمان، ماسوله ، سیاه بیشه ، االشت، نمین هایی از مازندران

و از جنوب غربی تا جنوب و جنوب شرقی داراي بیشترین دماها بوده اند . درجه قرار دارند30که در دسته کمتر از ... .و

نقشه پایین . بوده اند45وان مثال زد که داراي دماهاي باالي که ایستگاههاي شوش، کشاورزي اهواز و دهلران را می ت

نابهنجاري دماي بیشینه نسبت به میانگین بلند مدت است که به طور کلی در کشور تابستان گرمتري نسبت به نرمال داشته 

خیر اباد زنجان، ایم و نواحی شمالی داراي بیشترین افزایش نسبت به بلند مدت بوده اند که در این میان ایستگاههاي

با مقادیر ... درجه گرمتر از نرمال بوده اند و ایستگاههاي امامزاده جعفر، بزمان، چاه بهار و 3فیروزکوه و ساوه بیش از 

. منفی از میانگین بلند مدت خنک تر بوده اند



:3تصویر شماره 

دماي کمینه را نسبت به بلند مدت نشان می نقشه هاي باال پهنه بندي دماي کمینه فصل تابستان و نابهنجاري 
درجه بوده 30به طور نقطه اي بیش از .... با توجه به نقشه اول ایستگاههاي حسینیه ، شهداد ، رامهرمز و . دهند

و با درجه بوده اند30تا 26اند و نیمه جنوبی از جنوبغربی تا جنوب شرقی در امتداد ساحل داراي دماهی بین 
درجه از میانگین 1.5تا 0.1دوم متوجه می شویم که اکثر مناطق نیمه جنوبی و شرق کشور بین نگاه به نقشه

در قسمت هایی از شمال کشور دماي کمینه خنکتر از میانگین بلند مدت بوده است مثل .خنکتر بوده اند
...ایستگاههاي پلدشت، کوه سفید ، خدابنده و



:4تصویر شماره 

درجه است که در هر دو نقشه بیشترین تعداد 40و 35نقشه فوق نمایانگر تعداد روزهاي با دماي بیشینه باالي 
و تعداد روزهاي با . مربوط به جنوب کشور است و کمترین تعداد مربوط به نوار ساحلی شمال کشور می باشد

.درجه در این فصل اکثر نقاط کشور را پوشش داده است35دماي باالي 



: 5تصویر شماره 

نقشه باال پهنه مجموع بارش فصل تابستان را نشان می دهد که نوار ساحلی شمال داراي بیشترین بارش بوده اند به 

م بوده و .م198و 213،  220عنوان مثال ایستگاههاي رامسر، آستارا ،الهیجان  داراي بارشی به ترتیب با مقادیر 

97نقشه پایین پهنه بندي نابهنجاري بارش تابستان . بدون بارش بوده اند... دهلران و ایستگاههاي شوش، آبادان و

نسبت به بلندمدت کاهش داشته اند و ...ونسبت به میانگین بلند مدت است که ایستگاههاي رشت و انزلی

.نسبت به بلند مدت افزایش داشته اند... وایستگاههاي چادران، قیروکارزین و پلدشت 



.

:6تصویر شماره 

م را نشان میدهند که با توجه به نقشه .م5نقشه هاي فوق تعداد روزهاي با بارش بیشتر از صفر و بیشتر یا مساوي 
م است و فقط در ناحیه .روز با بارش بیشتر از صفر م10تا 2اول نیمه شمالی و نوار ساحلی جنوب داراي تعداد 

روز بوده و در توضیح نقشه دوم اینکه 37و 57د داراي تعدا... ساحلی شمال ایستگاههاي ماسوله، آالشت و
م .م10روز است و بیشترین تعداد روز با بارش بیش یا مساوي 5تا 1بیشترین تعداد فراوانی ایستگاهها در دامنه 

. روز14مربوط به ایستگاههاي شادگان، ماسوله است با تعداد 



1397درجه در طی فصل تابستان درجه روزهاي رشد بیشتر از صفر:7تصویر شماره 

1397درجه روزهاي رشد بیشتر از پنج درجه در طی فصل تابستان :8تصویر شماره 



1397درجه روزهاي رشد بیشتر از ده  درجه در طی فصل تابستان :9تصویر شماره 

1397تابستان درجه روزهاي رشد بیشتر از پانزده درجه در طی فصل :10نقشه شماره 



:1397تابستانو بارش در مراکز تحقیقات هواشناسی کشاورزي کشور درو کمینه دما نمودار بیشینه 

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

سبز رنگ بیشینه دماي سال وخطوط	)1397تابستان(جاريدرسالبیشینهدمايقرمزرنگ	خطوطبوده بطوریکه

را در دوره آماري )تابستان(زمانیبازهدرهمینبلندمدتمتوسطرنگآبیوخطوط	)1396تابستان(گذشته 

نمودار میله اي میزان بارش . نمایش می دهد و درجه بندي آن بر اساس محور سمت چپ می باشد 1396-1380

را نمایش داده و درجه بندي آن بر اساس محور سمت راست )1396تابستان(ه شتو سال گذ1397تابستاندر

.می باشد



آملمرکز تحقیقات هواشناسی کشاورزي

باقالي اسپانیایی و برنج واریته طارم هاشمی

:ماهتیرجويشرایطتحلیل

درجه سانتیگراد و 26.7درجه سانتیگراد ، تیر سال گذشته 28.5برابر با 97میانگین دماي تیر:دماي هوا 

و نسبت به 1.8درجه سانتیگراد می باشدکه نسبت به دماي تیر سال گذشته26میانگین بلند مدت آن 

رجه د33.8ر با  براب97میانگین حداکثر دماي تیر . درجه سانتیگراد افزایش داشته است2.5دوره آماري  

به سال درجه سانتیگراد بوده که نسبت30يدرجه سانتیگراد و دوره آمار31.5سانتیگراد، سال گذشته

برابر 97تیر میانگین حداقل دماي . درجه افزایش داشته  است3.8دوره آماريدرجه ونسبت به2.3گذشته 

درجه سانتیگراد بوده که نسبت به سال 22.1و دوره آماري 21.8درجه سانتیگراد سال گذشته 23.3

درجه 36.6بابرابر،97حداکثر مطلق دماي تیر . درجه افزایش داشته است1.2و دوره آماري 1.5گذشته 

1/04/97رجه سانتیگراد در تاریخد17.2برابر با 1397و حداقل مطلق سال 21/04/97ر تاریخ  سانتیگراد د

.رخ داده است

میلیمتر و تیر دوره آماري برابر 5.8برابر با 96، تیر میلیمتر10.8برابر با 97رندگی تیر ع بامجمو:بارندگی

بت به دوره آماري کاهش نسبت به سال گذشته افزایش و نس96میلیمتر بوده که بارندگی تیر 26.7با

.رخ داده است31/04/97لیمتر در می4برابر با 97حداکثر بارندگی تیر . داشته است

درصد و تیر 78برابر با 1396، تیر درصد76برابر با 1397میانگین رطوبت نسبی تیر : وبت نسبی هوارط

. بت به دوره آماري کاهش داشته استبه سال گذشته  ونسمیلیمتر بوده که نسبت 78بر با دوره آماري برا

یر  دوره آماري درصد و ت94ا برابر ب1396درصد ، تیر91برابر با 1397نسبی تیر میانگین حداکثر رطوبت 

27،28و24/04/97روز درصد در 97برابر با 1397حداکثر مطلق رطوبت نسبی تیر . درصد بوده است93

درصد و تیر 61برابر 1396، تیر درصد61برابر 1397نسبی تیر میانگین حداقل رطوبت.رخ داده است



در درصد43برابر با 1397رطوبت نسبی تیر حداقل مطلق .درصد بوده است63آماري برابر دوره 

. رخ داده است1/04/97

، روزانه در ماهمیلیمتر 6.5میلیمتر با میانگین 200.1برابر 1397مجموع تبخیر تیر :مجموع تبخیر

میلیمتر 4.7با میانگین 146.5میلیمتر تبخیر روزانه و تیر دوره آماري 6.2با میانگین 190.9برابر 96تیر

به دوره آماري افزایش داشته نسبت به سال گذشته ونسبت1397مجموع تبخیر تیر .خیر روزانه می باشدتب

.است

، ساعت در روز7.7ساعت با میانگین 237.8برابر با 97مجموع ساعت آفتابی تیر :مجموع ساعت آفتابی

6.3ساعت با میانگین 194.8ريساعت در روز و تیر دوره آما7.5ساعت با میانگین 232.4برابر با 96تیر 

نسبت به سال گذشته و نسبت به  دوره آماري کاهش 97مجموع ساعت آفتابی تیر . ساعت در روز می باشد

.داشته است 

96، تیر سال 30/04/97متر بر ثانیه در تاریخ 7برابر با 97حداکثر سرعت باد تیر :حداکثر سرعت باد

،رخ 4/04/90متر بر ثانیه در تاریخ 15و تیر دوره آماري برابر با 14/04/96تاریخ متر بر ثانیه در 10برابر با 

. ت به دوره آماري کاهش داشته استنسبت به تیر سال گذشته و نسب97داده است حداکثر سرعت باد تیر 

:تحلیل شرایط جوي مرداد ماه

درجه 28.5درجه سانتیگراد ، مرداد سال گذشته 28.4برابر با 97میانگین دماي مرداد:دماي هوا

1/0درجه سانتیگراد می باشدکه نسبت به دماي مرداد سال گذشته27.4سانتیگراد و میانگین بلند مدت آن 

اي مرداد میانگین حداکثر دم. جه سانتیگراد افزایش داشته استدر1درجه کاهش و نسبت به دوره آماري

درجه سانتیگراد 32.3نتیگراد و دوره آماري درجه سا34.1درجه سانتیگراد، سال گذشته32.7برابر با  97

. درجه افزایش داشته  است4/0نسبت به  دوره آماري کاهش ودرجه1.4بوده که نسبت به سال گذشته 

درجه 22.5و دوره آماري  23.2ذشته  درجه سانتیگراد سال گ24.1برابر 97میانگین حداقل دماي مرداد 

حداکثر مطلق . درجه افزایش داشته است1.6ماري و دوره آ9/0سانتیگراد بوده که نسبت به سال گذشته 



21برابر با 1397، و حداقل مطلق سال 11/05/97ه سانتیگراد در تاریخ  درج38بابرابر،97دماي مرداد 

.رخ داده است26/05/97- 30در تاریخدرجه سانتیگراد 

میلیمتر و مرداد دوره 11.8برابر با 96میلیمتر ، مرداد 27برابر با 97وع بارندگی مرداد مجم:بارندگی

به دوره آماري نسبت به سال گذشته و نسبت96میلیمتر بوده که بارندگی مرداد 20.2آماري برابر با

. رخ داده است29/05/97یلیمتر در م9.4ا برابر ب97حداکثر بارندگی مرداد . افزایش داشته است

درصد75برابر با 1396درصد ، مرداد 76برابر با 1397میانگین رطوبت نسبی مرداد :رطوبت نسبی هوا 

به دوره آماري افزایش میلیمتر بوده که نسبت  به سال گذشته  ونسبت75و مرداد دوره آماري برابر با 

درصد 93برابر با 1396، مرداد  درصد94برابر با 1397بی مرداد وبت نسمیانگین حداکثر رط. داشته است

درصد در 97با برابر1397حداکثر مطلق رطوبت نسبی مرداد . درصد بوده است93د  دوره آماري و مردا

درصد ، مرداد 59برابر با 1397میانگین حداقل رطوبت نسبی مرداد . ،  رخ داده است8/05/97-9-21روز 

حداقل مطلق رطوبت نسبی مرداد . د بوده استدرص56درصد و مرداد دوره آماري برابر با 56برابر با 1396

. رخ داده است11/05/97درصد در 41برابر با 1397

میلیمتر روزانه در ماه ، 5.2میلیمتر با میانگین 160.6برابر با 1397مرداد مجموع تبخیر :مجموع تبخیر

5.2با میانگین 162.3میلیمتر تبخیر روزانه و مرداد دوره آماري 6.6با میانگین 203.4برابر با 96مرداد

نسبت به سال گذشته ونسبت به دوره آماري 1397مجموع تبخیر مرداد . میلیمتر تبخیر روزانه می باشد

.کاهش داشته است

، ساعت در روز4.2میانگین اساعت ب131برابر با 97مجموع ساعت آفتابی مرداد :مجموع ساعت آفتابی

ساعت با میانگین 226.7ساعت در روز و مرداد دوره آماري8.7ساعت با میانگین 269.1برابر با 96مرداد 

ت به  دوره آماري نسبت به سال گذشته و نسب97مجموع ساعت آفتابی مرداد . ساعت در روز می باشد7.3

. کاهش داشته است



، مرداد سال 28/05/97متر بر ثانیه در تاریخ 10برابر با 97سرعت باد مرداد حداکثر :حداکثر سرعت باد

متر بر ثانیه در تاریخ 12و مرداد دوره آماري برابر با 19/05/96متر بر ثانیه در تاریخ 10برابر با 96

ه دوره ت بنسبت به مرداد سال گذشته نرمال و نسب97حداکثر سرعت باد مرداد .،رخ داده است4/04/90

.آماري کاهش داشته است

:تحلیل شرایط جوي شهریور ماه

درجه 27.6درجه سانتیگراد ، شهریور سال گذشته 26برابر با 97میانگین دماي شهریور:دماي هوا

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

ثر حداکمیانگین. اشته  استدرجه سانتیگراد افزایش د5/0درجه کاهش و نسبت به دوره آماري  1.6گذشته

29.8درجه سانتیگراد و دوره آماري32.7درجه سانتیگراد، سال گذشته30.5برابر با97دماي شهریور 

درجه افزایش 7/0کاهش ونسبت به  دوره آماري درجه2.7درجه سانتیگراد بوده که نسبت به سال گذشته 

و دوره 22.5سال گذشته  اد درجه سانتیگر21.4برابر 97میانگین حداقل دماي شهریور . داشته  است

درجه 2/0آماري درجه کاهش و دوره 1.1درجه سانتیگراد بوده که نسبت به سال گذشته 21.2آماري

و 7/06/97جه سانتیگراد در تاریخ  در32.8بابرابر،97حداکثر مطلق دماي شهریور . افزایش داشته است

.رخ داده است31/06/97ر تاریخاد ددرجه سانتیگر18.2برابر با 1397حداقل مطلق سال 

میلیمتر و شهریور 38.5برابر با 96، شهریور میلیمتر4.5برابر با 97شهریور مجموع بارندگی :بارندگی 

ي نسبت به سال گذشته و نسبت به دوره آمار96میلیمتر بوده که بارندگی شهریور 55.7دوره آماري برابر با

رخ 28/06/97میلیمتر در 3.6برابر با 97حداکثر بارندگی شهریور . کاهش قابل مالحظه اي داشته است

. داده است

77برابر با 1396، شهریور درصد77برابر با 1397بی شهریور میانگین رطوبت نس:رطوبت نسبی هوا

بت به دوره به سال گذشته نرمال  ونست میلیمتر بوده که نسب78درصد و شهریور دوره آماري برابر با 

1396درصد، شهریور 94برابر با 1397ی شهریور میانگین حداکثر رطوبت نسب. آماري کاهش داشته است



1397حداکثر مطلق رطوبت نسبی شهریور . درصد بوده است93ور  دوره آماري درصد و شهری90برابر با 

59برابر با 1397میانگین حداقل رطوبت نسبی شهریور . رخ داده است21/06/97درصد در روز 98برابر با 

حداقل مطلق . درصد بوده است62آماري برابر با درصد و شهریور دوره 63برابر با 1396درصد ، شهریور 

.  رخ داده است24/06/97درصد در 47برابر با 1397رطوبت نسبی شهریور 

، میلیمتر روزانه در ماه4.7انگین میلیمتر با می146.2برابر با 1397مجموع تبخیر شهریور :مجموع تبخیر

3.9با میانگین 121.8میلیمتر تبخیر روزانه و شهریور دوره آماري 5.4با میانگین 167.8برابر با 96شهریور

وره نسبت به دنسبت به سال گذشته کاهش و1397مجموع تبخیر شهریور . میلیمتر تبخیر روزانه می باشد

. داشته استآماري افزایش

ساعت در 5.5ساعت با میانگین 171.4برابر با 97مجموع ساعت آفتابی شهریور :مجموع ساعت آفتابی

ساعت با 166.2ساعت در روز و شهریور دوره آماري8.5ساعت با میانگین 262.6برابر با 96روز ، شهریور 

نسبت به سال گذشته کاهش و 97ر مجموع ساعت آفتابی شهریو. ساعت در روز می باشد5.4یانگین م

. به دوره آماري افزایش داشته استنسبت 

، شهریور 10/06/97متر بر ثانیه در تاریخ 12برابر با 97حداکثر سرعت باد شهریور : حداکثر سرعت باد

ه در تاریخ متر بر ثانی26و شهریور دوره آماري برابر با 17/06/96متر بر ثانیه در تاریخ 14برابر با 96سال 

ت به دوره نسبت به شهریور سال گذشته و نسب97حداکثر سرعت باد شهریور .،رخ داده است12/06/95

. آماري کاهش داشته است

تحلیل مراحل فنولوژي محصول باقالي اسپانیایی و برنج واریته طارم هاشمی

به صد 7/4/97برابر با 28/6/2018آغاز شده و تا 1/4/97برابر با 22/6/2018مرحله ساقه دهی  از تاریخ 

8/7/2018اریخ در ت. عدد می باشد384متر تعداد تراکم سانتی114ارتفاع بوته . درصد مرحله رسیده است

به صد درصد مرحله 23/4/97برابر با 14/7/2018مرحله خوشه و گلدهی آغاز گشته و تا 17/4/97برابر با 

29/4/97برابر با 20/7/2018در تاریخ . علت هواي آفتابی مطلوب بوده استرسیده است وضعیت رویشی به



برابر با 20/7/2018در تاریخ . سانتیمتر می باشد152رتفاع بوته ا. مرحله شیري شدن آغاز گردیده است

دهیصد درصد مرحله رس2/5/97برابر با 24/7/2018و تا مرحله شیري شدن آغاز گردیده است 29/4/97

متریسانت157ارتفاع بوته . آغاز گشته است9/5/97برابر با 31/7/2018خیشدن در تاریمرحله موم. است

دهیقطع گرد1/5/97برابر با 23/7/2018خیدر تارنیزمياریباشدآبیعدد م384و تعداد تراکم بوده است 

24/5/97برابر با 15/8/2018آغاز گردیده و در تاریخ15/5/97برابر با 6/8/2018مرحله رسیدن از .است

عدد و میانگین بوته در یک متر مربع 21سانتیمتر معدل ساقه ها 158ارتفاع بوته .برداشت گردیده است

.گرم به دست آمده است11609گرم و عملکرد کاه در هکتار 3940عدد عملکرد دانه در هکتار 16
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پرتقال رقم تامسون 

:تیر ماهجويشرایطتحلیل

درجه سانتیگراد و بلند 26.5، سال گذشته درجه سانتیگراد28.6برابر با 97میانگین دماي تیر :دماي هوا

درجه سانتیگراد و نسبت 2.1درجه سانتیگراد می باشد که نسبت به دماي تیر سال گذشته 25.8مدت آن 

درجه 34.1برابر با 97میانگین حداکثر دماي تیر . درجه سانتیگراد افزایش داشته است2.8به دوره آماري 

درجه سانتیگراد بوده که نسبت به سال 30.1ه سانتیگراد و دوره آماري درج31.9سانتیگراد، سال گذشته 

میانگین حداقل دماي تیر . درجه افزایش داشته است4درجه سانتیگراد و نسبت به دوره آماري 2.2گذشته 

درجه سانتیگراد بوده که نسبت به 21.6و دوره آماري 21.1درجه سانتیگراد، سال گذشته 23.1برابر 97

حداکثر . درجه سانتیگراد افزایش داشته است1.5درجه سانتیگراد و نسبت به بلند مدت 2گذشته سال

97و حداقل مطلق تیر سال 11/4/97و 10درجه سانتیگراد در دو روز 37.6برابر با 97مطلق دماي تیر 

.  رخ داده است1/4/97درجه سانتیگراد در تاریخ 17برابر با 

میلیمتر و بارندگی 12.7برابر با 96، بارندگی تیر میلیمتر12.8برابر با 97بارندگی تیر مجموع :بارندگی

نسبت به سال گذشته تغییر قابل مالحظه اي 97میلیمتر بوده که بارندگی تیر 35.3تیر دوره آماري برابر با 

برابر با 97وزانه تیر حداکثر بارندگی ر. درصد کاهش داشته است64نداشته است و نسبت به دوره آماري 

.رخ داده است16/4/97میلیمتر در 4.3

برابر 96درصد، میانگین رطوبت نسبی تیر 74برابر با 97میانگین رطوبت نسبی تیر :رطوبت نسبی هوا

درصد بوده که نسبت  به سال گذشته و 77درصد و میانگین رطوبت نسبی تیر دوره آماري برابر با 75با 

برابر با 96و 97میانگین حداکثر رطوبت نسبی تیر . درصد کاهش داشته است3و 1ه ترتیب دوره آماري ب

حداکثر مطلق رطوبت . درصد بوده است94درصد و میانگین حداکثر رطوبت نسبی دوره آماري برابر با 95

طوبت نسبی میانگین حداقل ر. رخ داده است27/4/1397درصد بوده که در روز 98برابر با 97نسبی تیر 



درصد و میانگین حداقل رطوبت 59برابر با 96درصد، میانگین حداقل رطوبت نسبی تیر 57برابر با 97تیر 

درصد در تاریخ  39برابر با 97حداقل مطلق رطوبت نسبی تیر . درصد بوده است61تیر دوره آماري برابر با 

.رخ داده است7/4/97

96میلیمتر تبخیر روزانه، تیر 6.1میلیمتر با میانگین 189.1برابر با 97مجموع تبخیر تیر :مجموع تبخیر

میلیمتر 5میلیمتر با میانگین 154.9میلیمتر تبخیر روزانه و تیر دوره آماري 5.6با میانگین 174برابر با 

ماري نسبت به سال گذشته و میانگین دوره آ1397بنابراین مجموع تبخیر تیر . تبخیر روزانه می باشد

.افزایش داشته است

ساعت در روز و 8ساعت با میانگین 250.1برابر با 97مجموع ساعت آفتابی تیر :مجموع ساعت آفتابی

210.8ساعت در روز و تیر دوره آماري 7.9ساعت با میانگین 244.5برابر با 96مجموع ساعت آفتابی تیر 

نسبت به سال گذشته و نسبت 97ساعت آفتابی تیر مجموع . ساعت در روز می باشد6.8ساعت با میانگین 

.به  دوره آماري افزایش داشته است

96، تیر سال 24/4/97متر بر ثانیه در تاریخ 8برابر با 97حداکثر سرعت باد تیر :حداکثر سرعت باد

و 78،89تیر ماه سالهاي متر بر ثانیه در 9و تیر دوره آماري برابر با 2/4/96متر بر ثانیه در تاریخ 8برابر با 

.نسبت به سال گذشته تغییري نداشته است97بنابراین حداکثر سرعت باد تیر . رخ داده است90

:تحلیل شرایط جوي مرداد ماه

درجه 28.7درجه سانتیگراد ، مرداد سال گذشته 28.4برابر با 97میانگین دماي مرداد :دماي هوا

درجه 0.3درجه سانتیگراد می باشد که نسبت به دماي مرداد سال گذشته 27سانتیگراد و بلند مدت آن 

97اد میانگین حداکثر دماي مرد. درجه سانتیگراد افزایش داشته است1.4کاهش و نسبت به دوره آماري 

31.5درجه سانتیگراد و متوسط دوره آماري آن 34.5درجه سانتیگراد، مرداد سال گذشته 32.3برابر با  

0.7کاهش داشته است و نسبت به بلند مدت آن 2.2درجه سانتیگراد بوده که نسبت به مرداد سال گذشته 

درجه سانتیگراد ، مرداد 24.5بر برا97میانگین حداقل دماي مرداد . درجه سانتیگراد افزایش داشته است



درجه سانتیگراد بوده که نسبت به مرداد سال گذشته 22.3و میانگین دوره آماري آن 22.8سال گذشته  

حداکثر مطلق . درجه سانتیگراد افزایش داشته است2.2درجه سانتیگراد و نسبت به بلند مدت آن 1.7

97و حداقل مطلق دماي مرداد سال 11/5/97د در تاریخ  درجه سانتیگرا37.2، برابر با 97دماي مرداد 

.رخ داده است30/5/97درجه سانتیگراد در روز 21.2برابر با 

میلیمتر و بارندگی مرداد 0.2برابر با 96، مرداد میلیمتر54.9برابر با 97مجموع بارندگی مرداد :بارندگی

نسبت به مرداد سال گذشته افزایش بسیار قابل 97دگی مرداد میلیمتر بوده که بارن33.7دوره آماري برابر با 

حداکثر بارندگی . درصد افزایش داشته است63مالحظه اي داشته است و نسبت به متوسط  دوره آماري 

.رخ داده است29/5/97میلیمتر در 25برابر با 97مرداد 

رصد و میانگین رطوبت نسبی در سال د78برابر با 97میانگین رطوبت نسبی مرداد :رطوبت نسبی هوا 

درصد بوده که نسبت به مرداد 76درصد بوده است و میانگین رطوبت دوره آماري برابر با 70قبل برابر با 

میانگین حداکثر رطوبت نسبی . درصد افزایش داشته است12و 8به ترتیب6سال گذشته و دوره آماري 

. درصد بوده است94درصد و دوره آماري برابر با 88ذشته درصد ، مرداد سال گ92برابر با 97مرداد 

میانگین . رخ داده است29/5/1397درصد که در روز 99برابر با 97حداکثر مطلق رطوبت نسبی مرداد 

53درصد و میانگین حداقل رطوبت نسبی سال قبل برابر با 64برابر با 97حداقل رطوبت نسبی مرداد 

حداقل مطلق رطوبت . درصد بوده است59وبت نسبی مرداد دوره آماري برابر با درصد و میانگین حداقل رط

. رخ داده است11/5/97درصد در روز 42برابر با 97نسبی مرداد 

میلیمتر تبخیر روزانه در ماه ، 4میلیمتر با میانگین 125.1برابر با 97مجموع تبخیر مرداد :مجموع تبخیر

3.3با میانگین 103.8میلیمتر تبخیر روزانه و مرداد دوره آماري 3.5میانگین با107.7برابر با 96مرداد 

نسبت به مرداد سال گذشته و میانگین 1397بنابراین مجموع تبخیر مرداد . میلیمتر تبخیر روزانه می باشد

.دوره آماري آن افزایش داشته است



ساعت در روز 4.4ساعت با میانگین 135.3ا برابر ب97مجموع ساعت آفتابی مرداد :مجموع ساعت آفتابی

ساعت با میانگین 151.7ساعت در روز و مرداد دوره آماري 6.4ساعت با میانگین 199.5برابر با 96، مرداد 

نسبت به سال گذشته  و دوره آماري 97بنابراین مجموع ساعت آفتابی مرداد . ساعت در روز می باشد4.9

.کاهش داشته است

رخ داده 12/5/1397متر بر ثانیه در تاریخ 7برابر با 97حداکثر سرعت باد مرداد : سرعت بادحداکثر

متر بر ثانیه 11و مرداد دوره آماري برابر با 96/ 26/5متر بر ثانیه در تاریخ 7برابر با 96است ، مرداد سال 

.رخ داده است93در سال 

:تحلیل شرایط جوي شهریور ماه

درجه 27.9درجه سانتیگراد ، شهریور سال گذشته 25.6برابر با 97انگین دماي شهریور می:دماي هوا

درجه سانتیگراد می باشد که نسبت به دماي شهریور سال گذشته 25سانتیگراد و متوسط بلند مدت آن 

. درجه سانتیگراد افزایش داشته است0.6درجه سانتیگراد کاهش و نسبت به میانگین دوره آماري 2.3

درجه 33.8درجه سانتیگراد، شهریور سال گذشته 30.2برابر با 97میانگین حداکثر دماي شهریور 

3.6درجه سانتیگراد بوده که نسبت به شهریور سال گذشته 29.5سانتیگراد و میانگین دوره آماري آن 

اد افزایش داشته درجه سانتیگر0.7درجه سانتیگراد کاهش داشته است و نسبت به میانگین بلند مدت آن 

درجه سانتیگراد 22درجه سانتیگراد، شهریور سال گذشته 21برابر 97میانگین حداقل دماي شهریور . است

درجه سانتیگراد 1درجه سانتیگراد بوده که نسبت به شهریور سال گذشته 20.6و متوسط دوره آماري 

حداکثر مطلق دماي . زایش داشته استدرجه سانتیگراد اف0.4کاهش داشته است و نسبت به دوره آماري 

17.6برابر با 97، و حداقل مطلق شهریور 24/6/97درجه سانتیگراد در تاریخ  33.6، برابر با 97شهریور 

. ، رخ داده است31/6/97درجه سانتیگراد در تاریخ 

میلیمتر و شهریور 3.9برابر با 96میلیمتر ، شهریور 5.2برابر با 97مجموع بارندگی شهریور :بارندگی 

درصد افزایش 33نسبت به سال گذشته 97میلیمتر بوده که بارندگی شهریور 69.5دوره آماري برابر با 



97گی شهریور حداکثر بارند. دهددرصد کاهش نشان می93داشته است و نسبت به متوسط دوره آماري 

.، رخ داده است28/6/97میلیمتر در 3برابر با 

درصد و 71برابر با 96درصد ، شهریور 74برابر با 97میانگین رطوبت نسبی شهریور :رطوبت نسبی هوا

درصد افزایش داشته است و نسبت 3درصد بوده که نسبت به سال گذشته 78شهریور دوره آماري برابر با 

و سال قبل 97میانگین حداکثر رطوبت نسبی شهریور . درصد کاهش داشته است4ره آماري به متوسط دو

حداکثر مطلق . درصد بوده است95درصد و حداکثر رطوبت نسبی میانگین دوره آماري برابر با 92برابر با 

رطوبت میانگین حداقل. رخ داده است10/6/1397درصد در تاریخ 98برابر با 97رطوبت نسبی شهریور 

درصد و شهریور 51برابر با 96درصد، میانگین حداقل رطوبت نسبی شهریور 56برابر با 97نسبی شهریور 

درصد در 27برابر با 97حداقل مطلق رطوبت نسبی شهریور . درصد بوده است61دوره آماري برابر با 

.رخ داده است21/6/97

میلیمتر تبخیر روزانه در 4.7میلیمتر با میانگین 146.6برابر با 97مجموع تبخیر شهریور :مجموع تبخیر

116.1میلیمتر تبخیر روزانه  و شهریور دوره آماري 5.8میلیمتر با میانگین 178.9برابر با 96ماه ، شهریور 

نسبت به سال گذشته 1397مجموع تبخیر شهریور . میلیمتر تبخیر روزانه می باشد3.7میلیمتر با میانگین 

.اشته است و نسبت به میانگین دوره آماري افزایش داشته استکاهش د

ساعت در روز، 6.4با میانگین 198.9برابر 97مجموع ساعت آفتابی شهریور :مجموع ساعت آفتابی

ساعت با 170.3ساعت در روز و شهریور دوره آماري 8.4ساعت با میانگین 260.4برابر با 96شهریور 

نسبت به شهریور سال گذشته 97مجموع ساعت آفتابی شهریور . روز می باشدساعت در 5.5میانگین 

.دهدکاهش داشته است و نسبت به میانگین دوره آماري آن افزایش نشان می

، شهریور سال 10/6/97متر بر ثانیه در تاریخ 8برابر با 97حداکثر سرعت باد شهریور :حداکثر سرعت باد

متر بر 15روز اتفاق افتاده است و حداکثر باد شهریور دوره آماري برابر با 8ه در متر بر ثانی5برابر با 96



نسبت به شهریور سال گذشته افزایش  97حداکثر سرعت باد شهریور . رخ داده است8/3/94ثانیه در تاریخ 

.و نسبت به دوره آماري کاهش داشته است

پرتقالتحلیل مراحل فنولوژي محصول 

7محصول پرتقال رقم تامسون که ازمورد مطالعه قرار گرفته است یک محصول در قراخیل97طی تابستان 

، مرحله 1397طی تابستان "کال.ز شده است دوره رویشی آن با پیدایش جوانه رویشی آغا1396اسفند 

،سط  بودهوضعیت رویشی درختان متو،97طی دهه اول تیر . رویشی رشد میوه در پرتقال را شاهد بوده ایم

درصد سرشاخه ها طی این دهه آلوده به 10درصد درختان و 50با توجه به سمپاشی اواخر خرداد ماه تنها 

گرم و متوسط رشد روزانه 20همچنین طی این دهه متوسط وزن یک میوه . کنه نقره ایی و شته شده بودند

گرم در 0.6ن مشابه سال گذشته که که میزان آن نسبت به زماگرم در روز برآورد شده است1.1یک میوه 

ولی  از طرفی به علت دماي باالي هوا ریزش شدید میوه ها را . دهدبرابر افزایش نشان می2روز بوده حدود 

، همچنین عملیات آبیاري وضعیت رویشی در حد متوسط بوده،97طی دهه دوم تیر ماه .هم شاهد بوده ایم 

درصد سرشاخه 30ن  و درصد درختا70کنه و شته طی این مدت  مناسب هم انجام گرفته ،میزان آلودگی 

. گرم در روز برآورد شد0.7گرم و متوسط رشد روزانه یک میوه هم 28متوسط وزن یک میوه . ها بوده است

طی .گرم در روز کاهش نشان می دهد0.7گرم در روز بوده 1.4که نسبت به زمان مشابه سال گذشته که 

گرم و میزان متوسط 44وزن متوسط یک میوه . ت رویشی در حد متوسط بوده استدهه سوم تیر ، وضعی

گرم در روز 0.5گرم در روز برآورد شده ،که نسبت زمان مشابه سال گذشته  1.6رشد روزانه میوه ها هم 

.افزایش داشته است

براي اولین بار ، طی این دههرختان و میوه ها در حد خوب  بودهوضعیت رویشی د97طی دهه اول مرداد

گرم 53متوسط وزن یک میوه . سال گذشته رشد تابستانه زیاد شاخ و برگ ها را شاهد بوده ایم6الی 5طی 

به میزان  96گرم در روز برآورد شده ، که نسبت به دهه اول مرداد سال 1.4در روز و متوسط رشد روزانه 

وضعیت رویشی درختان در حد خوب ، میزان گرم در روز افزایش نشان میدهد طی دهه دوم مرداد 0.1

70متوسط وزن یک میوه . درصد سرشاخه ها بوده است10ان و درصد درخت80آلودگی کنه نقرایی و شته 



گرم 0.2که نسبت به زمان مشابه سال گذشته . گرم در روز برآوردشده است1.8گرم و متوسط رشد روزانه 

مناسب طی این دهه را می توان از عوامل موثر در د دما و بارندگی در روز کاهش داشته است که عواملی مانن

، ت رویشی درختان در حد متوسط بودهوضعی97طی دهه سوم مرداد .بوجود آمدن چنین وضعیتی دانست

78ها و متوسط وزن یک میوه درصد سرشاخه20درصد درختان و 80میزان آلودگی کنه نقره ایی و شته 

گرم در روز برآورد شده است که نسبت به زمان مشابه سال گذشته 0.8روزانه یک میوه و میانگین رشد گرم 

97در مجموع وضعیت رویشی درختان و میوه ها را در مرداد ماه سال .دهدبرابرکاهش نشان می3بیش از 

.توان ارزیابی کردرا در حد خوب می

حد خوب ، میزان آلودگی درختان به کنه وضعیت رویشی درختان و میوه ها در97طی دهه اول شهریور 

متوسط وزن یک میوه . درصد سر شاخه ها  بوده است30درصد درختان و 90نقره ایی و شته به میزان 

میزان  گرم در روز بوده است که نسبت به زمان مشابه سال گذشته به3.4گرم و متوسط رشد روزانه 115

ما و ساعات آفتابی و همچنین رطوبت مناسب خاك ازجمله د. دهدنشان میگرم در روز  افزایش 1.3

عیت رویشی طی دهه دوم شهریور وض.آمدن چنین وضعیتی دخیل بوده اند عواملی بودند که در بوجود

درصد سرشاخه ها بوده 40تان و درصد درخ90، میزان آلودگی کنه نقره ایی و شته ،درختان در حد بد  بوده

گرم در روز شده است که نسبت 0.6گرم و میانگین رشد روزانه یک میوه 121متوسط وزن یک میوه . است

"ر نتیجه نسبتاکه د. گرم در روز کاهش نشان می دهد0.2به دهه دوم شهریور سال گذشته به میزان 

که در ایحاد چنین وضعیتی میتوان به عواملی مانند دماي بسیار باالي هوا در این زمان وضعیت بدتري دارد

وضعیت رویشی درختان و میوه ها در حد 97طی دهه سوم شهریور . ل و بارندگی بسیار کم اشاره کرداز سا

. درصد سرشاخه ها بوده است40درصد درختان و 90و شته آلودگی درختان به کنه نقره ایی بد ، میزان

ت به زمان مشابه که نسب. گرم در روز بوده است 1.5گرم و متوسط رشد روزانه 137متوسط وزن یک میوه 

ص میانگین دماي ، بخصومیانگین دماي بسیار باالي هوا. ردگرم در روز افزایش دا0.2سال گذشته به میزان 

، تبخیر و تعرق زیاد و رطوبت کم خاك بر اثر دوره بسیار طوالنی عدم بارندگی طی این ماه باالي حداکثر دما

آمدن چنین وضعیت رویشی بدي در بسزایی در بوجودجاري از جمله عواملی بوده اند که تاثیر در سال



بهترین وضعیت رویشی درختان 1397در کل طی تابستان . میوه ها طی این دهه داشته انددرختان و

.مربوط به ماه مرداد و بدترین آن مربوط به ماه شهریور بوده است

قراخیلمرکز تحقیقات هواشناسی کشاورزي





اولتانمرکز تحقیقات هواشناسی کشاورزي 

L-17رقم سویا 

:تیر ماهجويشرایطتحلیل

انتیگراد و بلند مدت آن س27.1درجه سانتیگراد، سال گذشته 29.2برابر 97تیرمیانگین دماي :دماي هوا

2.8درجه و نسبت به دوره آماري 2.1سال گذشتهتیردرجه سانتیگراد می باشدکه نسبت به دماي 26.3

درجه سانتیگراد، سال 37.1برابر با 97تیرمیانگین بیشینه دماي . داشته استافزایش درجه سانتیگراد 

درجه2.7درجه سانتیگراد بوده که نسبت به سال گذشته32.9درجه سانتیگراد و دوره آماري 34.4گذشته 

21.2برابر97تیرمیانگین کمینه دماي . افزایش داشته استدرجه 4.2و نسبت به بلند مدت نیز افزایش 

1.5درجه سانتیگراد بوده که نسبت به سال گذشته 20.1و دوره آماري19.7درجه سانتیگراد سال گذشته  

44برابر با ،97تیرحداکثر مطلق دماي . داشته استافزایشدرجه 4.4و نسبت به بلند مدتدرجه کاهش

تاریخ درجه سانتیگراد در 15.5برابر با 97و حداقل مطلق سال 13/04/97یگراد در تاریخ  درجه سانت

.، رخ داده است01/04/97

میلیمتر و بارندگی 1.0برابر با 96تیرمیلیمتر ، بارندگی 06.1برابر با 97تیرمجموع بارندگی :بارندگی

و نسبت به افزایشنسبت به سال گذشته97تیررندگی میلیمتر بوده که با11.3دوره آماري برابر باتیر

. ،رخ داده است25/04/97میلیمتر در 2.7برابر با 97تیرحداکثر بارندگی . کاهش داشته استدوره آماري 

دوره تیردرصد و 62برابر با 96تیردرصد، 59برابر با 97تیرمیانگین رطوبت نسبی :رطوبت نسبی هوا

در صدکاهش داشته 1ونسبت به دوره آماري درصد3به سال گذشته بوده که نسبتدرصد 60آماري برابر با

دوره آماري تیردرصد و 86برابر با 96تیر، درصد87برابر با 97تیرمیانگین حداکثر رطوبت نسبی . است

/ 20/21/26/27/19در تاریخدرصد95برابر با 97تیرحداکثر مطلق رطوبت نسبی . درصد بوده است83

حداقل مطلق رطوبت . درصدبوده است59برابر با97تیرمیانگین حداقل رطوبت نسبی . رخ داده است97

. رخ داده است08/04/97درصد در 17برابر با 97تیرنسبی 



تیر میلیمتر روزانه در ماه ، 10.0میلیمتر با میانگین 310.4برابر با 97تیر مجموع تبخیر :مجموع تبخیر

میلیمتر 8.3با میانگین 256.1دوره آماري تیر میلیمتر تبخیر روزانه و 9.8با میانگین302.4برابر با 96

افزایشو نسبت به دوره آمارينسبت به سال گذشته1397تیر مجموع تبخیر .تبخیر روزانه می باشد 

.داشته است

ساعت در روز ، 10.5ساعت با میانگین324.1برابر با 97تیرمجموع ساعت آفتابی :مجموع ساعت آفتابی

ساعت با میانگین 298.8دوره آماري تیرساعت در روز و 9.8ساعت با میانگین 304.9برابر با 96تیر

نیز نسبت به سال گذشته و نسبت به  دوره آماري 97تیرمجموع ساعت آفتابی . ساعت در روز می باشد 9.8

. افزایش داشته است

96سال تیر، 16/04/97متر بر ثانیه در تاریخ 16برابر با 97تیرحداکثر سرعت باد :بادحداکثر سرعت 

1389تیر ماه سال متر بر ثانیه در 20دوره آماري برابر با تیرو 15/04/95متر بر ثانیه در تاریخ 17برابر با 

.کاهش داشته استه آمارينسبت به سال گذشته و نسبت به دور97تیرحداکثر سرعت باد . رخ داده است

:تحلیل شرایط جوي مرداد ماه 

درجه 28.2سال گذشته مرداددرجه سانتیگراد، 27.7برابر با97مردادمیانگین دماي :دماي هوا

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

میانگین بیشینه دماي . داشته استافزایش درجه سانتیگراد0.2و نسبت به دوره آماري کاهشدرجه0.7

درجه 33.9درجه سانتیگراد و دوره آماري 35.9درجه سانتیگراد، سال گذشته 33.6برابر با  97مرداد

انگین می. استدرجه  کاهش داشته 0.3و نسبت به بلند مدت 2.3سانتیگراد بوده که نسبت به سال گذشته 

درجه سانتیگراد 21.0و دوره آماري  20.6درجه سانتیگراد سال گذشته  21.7برابر 97مردادکمینه دماي 

حداکثر . داشته استافزایشدرجه 0.7درجه و نسبت به بلند مدت 1.1بوده که نسبت به سال گذشته 

برابر با 97وحداقل مطلق سال 07/05/97درجه سانتیگراد در تاریخ  37.6،برابر با 97مردادمطلق دماي 

.، رخ داده است 30/05/97درجه سانتیگراد در تاریخ14.4



میلیمتر و 0.0برابر با 95مردادمیلیمتر ، بارندگی 0.0برابر با 97مردادمجموع بارندگی :بارندگی

بدون نسبت به سال گذشته97مردادمیلیمتر بوده که بارندگی 5.1دوره آماري برابر بامردادبارندگی 

. داشته استکاهشو نسبت به دوره آماري تغییر

درصد و 62برابر با 96مرداد، درصد61برابر با 97مردادمیانگین رطوبت نسبی : رطوبت نسبی هوا

1نسبت به دوره آماري وکاهشادرصددرصد بوده که نسبت به سال گذشته 60دوره آماري برابر بامرداد

87برابر با 96مرداد، درصد84برابر با 97مردادمیانگین حداکثر رطوبت نسبی . داشته استصد افزایشدر

درصد در 95برابر با 97مردادحداکثر مطلق رطوبت نسبی . درصد بوده است84دوره آماري مرداددرصد و 

برابر 96مرداد، درصد38برابر با97مردادمیانگین حداقل رطوبت نسبی . رخ داده است06/05/9و01تاریخ 

برابر با 97مردادحداقل مطلق رطوبت نسبی .درصد بوده است37دوره آماري برابر با مرداددرصد و 37با

.رخ داده است09/05/97درصد در 25

96یرت، میلیمتر روزانه در ماه07.4میلیمتر با میانگین 230.6برابر97مردادمجموع تبخیر :مجموع تبخیر

میلیمتر تبخیر 8.4با میانگین 260.6دوره آماري تیر میلیمتر تبخیر روزانه و 9.7با میانگین 300.1برابر 

.داشته استکاهشو نسبت به دوره آمارينسبت به سال گذشته1397تیر مجموع تبخیر .روزانه می باشد

ساعت در 7.0ساعت با میانگین 216.6برابر با 97مردادمجموع ساعت آفتابی :مجموع ساعت آفتابی

ساعت با 294.7دوره آماري مردادساعت در روز و 9.9ساعت با میانگین 308.2برابر با 96مردادروز، 

نسبت به سال گذشته  و نسبت به 97مردادمجموع ساعت آفتابی . ساعت در روز می باشد9.5میانگین 

. دوره آماري کاهش داشته است

مرداد، 19/05/97متر بر ثانیه در تاریخ 18برابر با 97مردادحداکثر سرعت باد : عت بادحداکثر سر

مرداد متر بر ثانیه در 20دوره آماري برابر با مردادو 20/05/96متر بر ثانیه در تاریخ 17برابر با 96سال 

و نسبت به دوره افزایش نسبت به سال گذشته 97مردادحداکثر سرعت باد . رخ داده است1395ماه سال 

.  داشته استکاهش آماري 



:تحلیل شرایط جوي شهریور ماه 

درجه 25.8سال گذشته شهریور، درجه سانتیگراد24.2برابر با97شهریورمیانگین دماي :دماي هوا 

درجه1.6ر سال گذشته شهریودرجه سانتیگراد می باشد که نسبت به دماي 24سانتیگراد و بلند مدت آن 

برابر با  97شهریورمیانگین بیشینه دماي .کاهش داشته استدرجه سانتیگراد 0.2و نسبت به دوره آماري

درجه سانتیگراد بوده که 29.7درجه سانتیگراد و دوره آماري 32.7درجه سانتیگراد، سال گذشته 30.9

میانگین کمینه . داشته استافزایشدرجه 1.2نسبت به بلند مدت نیز کاهش و1.8نسبت به سال گذشته 

درجه سانتیگراد بوده 18.3و دوره آماري  18.9درجه سانتیگراد سال گذشته  17.5برابر 97شهریوردماي 

حداکثر مطلق دماي . کاهش داشته استدرجه0.8و نسبت به بلند مدت 1.4که نسبت به سال گذشته 

درجه 13.6برابر با 97، و حداقل مطلق سال 07/06/97درجه سانتیگراد در تاریخ  35،برابر با 97شهریور

. ، رخ داده است30/06/97سانتیگراد در تاریخ

دوره شهریورمیلیمتر و 0.0برابر با 96شهریور، میلیمتر30.9برابر با 97شهریورمجموع بارندگی :بارندگی 

و نسبت به دوره آماري نسبت به سال گذشته97شهریوربارندگی میلیمتر بوده که17.4آماري برابر با

.  ، رخ داده است27/06/97میلیمتر در 19.3برابر با 97شهریورحداکثر بارندگی . استداشته افزایش 

درصد و 67برابر با 96شهریور، درصد65برابر با 97شهریورمیانگین رطوبت نسبی :رطوبت نسبی هوا

اماري کاهش  داشته ونسبت به دورهدرصد بوده که نسبت  به سال گذشته67با  دوره آماري برابر شهریور

شهریوردرصد و 90برابر با 96شهریور، درصد91برابر با 97شهریورمیانگین حداکثر رطوبت نسبی . است

درصد در تاریخ 100برابر با 97شهریورحداکثر مطلق رطوبت نسبی . درصد بوده است89دوره آماري 

، میانگین حداقل رطوبت درصد38برابر با97شهریورمیانگین حداقل رطوبت نسبی . رخ داده است31/06/97

حداقل مطلق رطوبت . درصد بوده است45دوره آماري برابر با شهریوردرصد و 45برابر با96شهریورنسبی 

.، رخ داده است03/06/97درصد در 28برابر با 97شهریورنسبی 



، میلیمتر روزانه در ماه5.3میلیمتر با میانگین 164.8برابر با 97شهریورمجموع تبخیر :مجموع تبخیر

6.3با میانگین 196.4دوره آماري شهریورمیلیمتر تبخیر روزانه و 6.7با میانگین 207.0برابر با 96شهریور

و نسبت به دوره آمارينسبت به سال گذشته1397شهریورمجموع تبخیر.میلیمتر تبخیر روزانه می باشد

.داشته استکاهش

ساعت در 8.5ساعت با میانگین 263.0برابر با 97شهریورمجموع ساعت آفتابی :مجموع ساعت آفتابی

با ساعت 223.6دوره آماري شهریورساعت در روز و 8.8ساعت با میانگین 272.5برابر با 96شهریورروز ، 

و کاهشنسبت به سال گذشته 97شهریورمجموع ساعت آفتابی .ساعت در روز می باشد7.2میانگین 

.داشته استافزایشنسبت به  دوره آماري 

شهریور، 21/06/97متر بر ثانیه در تاریخ 13برابر با 97شهریورحداکثر سرعت باد :حداکثر سرعت باد

متر بر ثانیه در 18دوره آماري برابر با شهریورو 16/06/96تاریخمتر بر ثانیه در17برابر با 96سال 

نسبت به سال گذشته و نسبت به دوره 97شهریورحداکثر سرعت باد . رخ داده است1394شهریور سال 

.آماري کاهش داشته است

:L-17تحلیل مراحل فنولوژي محصول سویا رقم 

کشت گردیده ودر دهه سوم تیرماه در مرحله تشکیل نخستین سه برگی قرار 05/03/97این گیاه  درتاریخ  

از 24/03/97گرفته با افزایش دما وهمچنین عدم بارش کافی در روزهاي گذشته ، نیاز آبی گیاه در تاریخ 

رسیده ستین سه برگینخبه صددرصد مرحله 01/04/1397طریق آبیاري تامین شد و همچنین در تاریخ 

، گیاه به رشد نرمال خود ادامه داده ودر تاریخ مناسب بودن دما وسایر شرایط جوياست و به لحاظ

به صددرصد مرحله سومین سه برگی رسیددراین مرحله ضمن کودپاشی سرك و بعلت وجود 10/04/97

آبیاري مزرعه به 11/04/97اریخ علف هرز درمزرعه از سموم علف کش نیز استفاده گردید ودر روز بعد در ت

روز بطول 15شروع شده وحدود 30/04/97لحاظ تامین نیاز آبی گیاه صورت گرفت مرحله گلدهی از 

از این مرحله گیاه وارد مرحله غالف دهی گردید که این مرحله تا نیمه اول شهریور ادامه بعدانجامید و



شدن و کامل شدن دانه قرار گرفت که تا پایان شهریور به بعد از این مرحله وارد مرحله مومی . داشته است

در صد این مرحله رسید در طول مراحل رشد وهمچنین دیدبانی هیچ گونه بیماري که باعث صدمه 70

ي رعه بمنظور پایش وکنترل بیماریهاودیدبانی مداوم مزصول مورد مطالعه باشد مشاهده نشدوآسیب به مح

.احتمالی صورت می گیرد

اولتان مغان رکز تحقیقات هواشناسی کشاورزيم





اردبیلمرکز تحقیقات هواشناسی کشاورزي

بدون محصول

:تیرماهجويشرایطتحلیل

درجه سانتیگراد و بلند 19.4، سال گذشته درجه سانتیگراد19.9برابر با97میانگین دماي تیر :دماي هوا

و نسبت به دوره آماري 5/0باشدکه نسبت به دماي تیر سال گذشتهدرجه سانتیگراد می 18.2مدت آن 

درجه سانتیگراد، سال 26.7برابر با  97میانگین حداکثر دماي تیر .درجه سانتیگراد افزایش داشته است1.8

و 2/1درجه سانتیگراد بوده که نسبت به سال گذشته 24.5درجه سانتیگراد و دوره آماري 25.5گذشته  

درجه 13.1برابر 97میانگین حداقل دماي تیر . درجه افزایش داشته است2.2ه بلند مدت نیز نسبت ب

2/0درجه سانتیگراد بوده که نسبت به سال گذشته 11.2و دوره آماري13.3سانتیگراد سال گذشته  

برابر با ،97حداکثر مطلق دماي تیر . درجه افزایش داشته است9/1درجه کاهش و نسبت به بلند مدت  

درجه سانتیگراد در 5.4برابر با 97، و حداقل مطلق سال 19/04/97درجه سانتیگراد در تاریخ  40.2

.، رخ داده است30/04/97تاریخ

میلیمتر و بارندگی 12.2برابر با 96، بارندگی تیر میلیمتر 3.6برابر با 97مجموع بارندگی تیر :بارندگی

و نسبت به دوره 8.6نسبت به سال گذشته97میلیمتر بوده که بارندگی تیر 8.3تیر دوره آماري برابر با 

. ، رخ داده است26/04/97میلیمتر در 2.5برابر با 97حداکثر بارندگی تیر . کاهش نشان می دهد4.7آماري 

ابر با بر96، میانگین رطوبت نسبی تیر درصد62برابر با 97میانگین رطوبت نسبی تیر :رطوبت نسبی هوا

درصد بوده که نسبت  به سال گذشته  و70درصد و میانگین رطوبت نسبی تیر دوره آماري برابر با 67

81برابر با 97میانگین حداکثر رطوبت نسبی تیر . استدرصدکاهش داشته8و 5نسبت به دوره آماري 

داکثر رطوبت نسبی تیر دوره درصد و میانگین ح87برابر با 96، میانگین حداکثر رطوبت نسبی تیر  درصد

درصد در تاریخ هاي 100برابر با 97حداکثر مطلق رطوبت نسبی تیر . درصد بوده است89آماري 

، میانگین حداقل درصد42برابر با 97میانگین حداقل رطوبت نسبی تیر .تیررخ داده است 21،22،27،28



درصد بوده 50وبت تیر دوره آماري برابر با درصد و میانگین حداقل رط48برابر با 96رطوبت نسبی تیر 

. ، رخ داده است19/04/97درصد در 9برابر با 97حداقل مطلق رطوبت نسبی تیر . است

96ر ، تیمیلیمتر روزانه در ماه9.1انگین میلیمتر با می280.7برابر 97مجموع تبخیر تیر :مجموع تبخیر

میلیمتر تبخیر 6.5با میانگین 200تبخیر روزانه و تیر دوره آماري میلیمتر 7.7با میانگین238.1برابر با  

.نسبت به سال گذشته ونسبت به دوره آماري افزایش داشته است1397مجموع تبخیر تیر . روزانه می باشد

ساعت در روز ، 9.3ساعت با میانگین 297.4برابر با 97مجموع ساعت آفتابی تیر :مجموع ساعت آفتابی

10ساعت با میانگین 309.8ساعت در روز و تیر دوره آماري 9.3ساعت با میانگین 287.4برابر با 96تیر 

نسبت به سال گذشته اندکی افزایش  و نسبت به  97جموع ساعت آفتابی تیر م.ساعت در روز می باشد

.  داشته استدوره آماري کاهش

96، تیر سال 21/04/97متر بر ثانیه در تاریخ 16برابر با97حداکثر سرعت باد تیر :حداکثر سرعت باد

رخ داده 89متر بر ثانیه در تیرماه19و تیر دوره آماري برابر با 29/04/96متر بر ثانیه در تاریخ  14برابر با 

. نسبت به سال گذشته افزایش ونسبت به دوره آماري کاهش داشته است97است حداکثر سرعت باد تیر 

:وي مرداد ماهتحلیل شرایط ج

درجه سانتیگراد و 19.8درجه سانتیگراد ، سال گذشته 20.4برابر با 97میانگین دماي مرداد :دماي هوا

و نسبت به دوره 6/0درجه سانتیگراد می باشدکه نسبت به دماي مرداد سال گذشته18.6بلند مدت آن

درجه 29برابر با  97دماي مرداد میانگین حداکثر.د افزایش داشته استدرجه سانتیگرا8/1آماري 

درجه سانتیگراد بوده که نسبت به سال 25.4درجه سانتیگراد و دوره آماري  26.4سانتیگراد، سال گذشته  

برابر97میانگین حداقل دماي مرداد . درجه افزایش داشته است6/3و نسبت به بلند مدت نیز 6/2گذشته 

درجه سانتیگراد بوده که نسبت به سال 11.9و دوره آماري  13.2درجه سانتیگراد سال گذشته 11.8

برابر با ،97حداکثر مطلق دماي مرداد . درجه کاهش داشته است1/0و نسبت به بلند مدت  4/1گذشته 



درجه سانتیگراد در 7.6برابر با 97مرداد ماه  و حداقل مطلق سال 25درجه سانتیگراد در روزهاي  40.4

. ، رخ داده است4/05/97تاریخ

میلیمتر و مرداد دوره آماري 4/0برابر با 96میلیمتر ، مرداد 0.0برابر 97مجموع بارندگی مرداد :بارندگی

.داشته استسال گذشته ودوره آماري کاهش نسبت به 97میلیمتر بوده که بارندگی مرداد 3/5برابر با 

درصد و 51برابر با 96درصد ، مرداد 52برابر با 97میانگین رطوبت نسبی مرداد :رطوبت نسبی هوا

میلیمتر بوده که نسبت  به سال گذشته تقریبا ثابت  ونسبت به دوره آماري 68مرداد دوره آماري برابر با 

71برابر با 96درصد  ، مرداد  74برابر با 97میانگین حداکثر رطوبت نسبی مرداد . کاهش داشته است

درصد 100برابر با 97حداکثر مطلق رطوبت نسبی مرداد . درصد بوده است89ماري درصد و مرداد دوره آ

، مرداد درصد29برابر با 97نسبی مرداد میانگین حداقل رطوبت.رخ داده استمرداد 31و30در تاریخ هاي 

97مرداد حداقل مطلق رطوبت نسبی. درصد بوده است48درصد و مرداد دوره آماري برابر با 31برابر با 96

.، رخ داده است25/05/97درصد در 2برابر با 

، میلیمتر روزانه در ماه9.7انگین میلیمتر با می300.1برابر با 97مجموع تبخیر مرداد :مجموع تبخیر

7.1با میانگین 221میلیمتر تبخیر روزانه و مرداد دوره آماري 9.8با میانگین 302.8برابر با  96مرداد 

نسبت به سال گذشته اندکی کاهش و نسبت به 1397مجموع تبخیر مرداد .میلیمتر تبخیر روزانه می باشد

.دوره آماري افزایش داشته است

ساعت در 11.4ساعت با میانگین 353.3برابر با 97مجموع ساعت آفتابی مرداد : مجموع ساعت آفتابی

ساعت با 298.2ساعت در روز و مرداد دوره آماري 10.8گین ساعت با میان335.8برابر با 96روز ، مرداد 

و دوره آماري نسبت به سال گذشته  97مجموع ساعت آفتابی مرداد . ساعت در روز می باشد9.6میانگین 

. افزایش داشته است



اد سال ، مرد29/05/97متر بر ثانیه در تاریخ 13برابر با 97حداکثر سرعت باد مرداد :حداکثر سرعت باد

.متر بر ثانیه رخ داده است20و مرداد دوره آماري برابر با 13/05/96متر بر ثانیه در تاریخ   17برابر با 96

. داشته استنسبت به سال گذشته و نسبت به دوره آماري کاهش97حداکثر سرعت باد مرداد 

:تحلیل شرایط جوي شهریور ماه

درجه 18.8درجه سانتیگراد ، شهریور سال گذشته 16.9رابر باب97میانگین دماي شهریور :دماي هوا

درجه1.9درجه سانتیگراد می باشدکه نسبت به دماي شهریور سال گذشته16.8سانتیگراد و بلند مدت آن

برابر با  97میانگین حداکثر دماي شهریور . درجه سانتیگرادکاهش داشته است1/0و نسبت به دوره آماري 

درجه سانتیگراد بوده که 23.5درجه سانتیگراد و دوره آماري 25.8تیگراد، سال گذشته  درجه سان23.4

میانگین حداقل دماي . درجه کاهش داشته است1/0و نسبت به بلند مدت نیز 2.4نسبت به سال گذشته 

بوده که درجه سانتیگراد10.1و دوره آماري   11.8درجه سانتیگراد سال گذشته  10.4برابر 97شهریور 

حداکثر مطلق دماي . داشته استدرجه افزیش3/0کاهش و نسبت به بلند مدت  1.4نسبت به سال گذشته 

درجه 3.4برابر با 97، و حداقل مطلق سال 31/06/97درجه سانتیگراد در تاریخ  29برابر با ،97شهریور 

. ، رخ داده است29/06/97سانتیگراد در تاریخ

میلیمتر و شهریور دوره 6/0برابر 96میلیمتر ، شهریور 48.9برابر با 97مجموع بارندگی شهریور :بارندگی 

و نسبت به دوره آماري 48.3نسبت به سال گذشته 97میلیمتر بوده که بارندگی شهریور 9آماري برابر با

.  ، رخ داده است03/06/97میلیمتر در 18.3برابر 97بارندگی شهریور حداکثر . ته استافزایش داش39.9

درصد و 66برابر با 96درصد ، شهریور 69برابر با 97میانگین رطوبت نسبی شهریور :رطوبت نسبی هوا

نسبت به دوره آماري کاهشوه که نسبت  به سال گذشته افزایش درصد بود71شهریور دوره آماري برابر با

درصد و 85برابر با 96، شهریور درصد92برابر با 97میانگین حداکثر رطوبت نسبی شهریور. داشته است

درصد در 100برابر با 97حداکثر مطلق رطوبت نسبی شهریور . درصد بوده است92شهریور دوره آماري 

برابر 97میانگین حداقل رطوبت نسبی شهریور .شهریور ماه رخ داده است3،4،21،22،23،24،25تاریخ هاي 



50درصد و شهریور دوره آماري برابر با 46برابر با96اقل رطوبت نسبی شهریور درصد ، میانگین حد46با

.، رخ داده است30/06/97درصد در 13برابر با 97حداقل مطلق رطوبت نسبی شهریور . درصد بوده است 

ماه ، میلیمتر روزانه در5.4میلیمتر با میانگین 167.2برابر با 97مجموع تبخیر شهریور :مجموع تبخیر

5.1با میانگین 158میلیمتر تبخیر روزانه و شهریور دوره آماري 7.5با میانگین 231.6برابر با  96شهریور 

وره نسبت به سال گذشته کاهش ونسبت به د1397مجموع تبخیر شهریور .میلیمتر تبخیر روزانه می باشد

. آماري کاهش داشته است

ساعت در 7.7ساعت با میانگین 240برابر با 97بی شهریور مجموع ساعت آفتا:مجموع ساعت آفتابی

ساعت با 247.6ساعت در روز و شهریور دوره آماري 8.9ساعت با میانگین274.4برابر با 96روز ، شهریور 

نسبت به سال گذشته  و نسبت به  97مجموع ساعت آفتابی شهریور .ساعت در روز می باشد8میانگین 

.داشته استدوره آماري کاهش 

، شهریور 02/06/97متر بر ثانیه در تاریخ 12برابر با 97حداکثر سرعت باد شهریور :حداکثر سرعت باد

متر بر ثانیه در سال 17و شهریور دوره آماري برابر با 08/06/96متر بر ثانیه در تاریخ  15برابر با 96سال 

نسبت به سال گذشته و نسبت به دوره آماري کاهش 97حداکثر سرعت باد شهریور .رخ داده است1387

.داشته است

اردبیلمرکز تحقیقات هواشناسی کشاورزي





دارابمرکز تحقیقات هواشناسی کشاورزي

و پرتقال واریته واشنگتن ناول704سینگل کراسذرت هیبرید 

:تیر ماهجويشرایطتحلیل

برابر 96درجه سیلسیوس می باشد که این مقدار در سال 26.9میانگین کمینه دما در این ماه :دماي هوا

همچنین میانگین بیشینه دما در . درجه سیلسیوس بوده است25.6درجه سیلسیوس و در بلندمدت 26.3

درجه41.5ر براب96و در سال 41.7درجه سیلسیوس می باشد که این مقدار در بلندمدت نیز 41.7این ماه 

و 96باشد که این مقدار در سال درجه سیلسیوس می34.3میانگین دما در این ماه . بوده استسیلسیوس

.درجه سیلسیوس بوده است33.7و 33.9بلند مدت به ترتیب برابر 

بودهدرصد12مدتبلنددرودرصد09برابر96و97ماهتیردررطوبتکمینهمیانگین:رطوبت نسبی

37مدتبلنددرودرصد32برابر96ماهتیردرودرصد30ماهایندررطوبتبیشینهمیانگین. است

مدتبلندو96سالدرمقداراینکهباشدمیدرصد20برابررطوبتمیانگینهمچنین. استبودهدرصد

.استبودهدرصد24و20برابرترتیببه

صفربرابر97ماهتیردرمقداراینکهمیلیمتر1.0برابرمدتبلندجويریزشهايمجموع:بارندگی

.استبودهمیلیمتر4.5برابر96سالدرمشابهمدتدرومیلیمتر

بلندمدتدروروزدرمیلیمتر13.8میانگینبامیلیمتر428.0ماهاینشدهثبتتبخیرمجموع:تبخیر

13.3میانگینبامیلیمتر411.0برابرمشابهمدتدر96سالدروروزدرمیلیمتر12.6میانگینبا390.6

.استبودهروزدرمیلیمتر

ساعت،11.9میانگینباساعت367.9ماهایندر97سالشدهثبتآفتابیساعتمجموع:ساعات آفتابی

ساعت11.1و11.6میانگینباساعت343.1و360.5ترتیببهمشابهمدتدر96وسالمدتبلنددر

.استشدهثبت



:تحلیل شرایط جوي مرداد ماه

برابر96سالدرمقداراینکهباشدمیسیلسیوسدرجه27.3ماهایندردماکمینهمیانگین:دماي هوا

دردمابیشینهمیانگینهمچنین. استبودهسیلسیوسدرجه26.3بلندمدتدروسیلسیوسدرجه27.6

بوده40.3برابر96سالدرو40.9بلندمدتدرمقداراینکهباشدمیسیلسیوسدرجه41.8ماهاین

بهمدتبلندو96سالدرمقداراینکهباشدمیسیلسیوسدرجه34.5ماهایندردمامیانگین. است

.استبودهسیلسیوسدرجه33.6و33.9برابرترتیب

10کمینهمیانگین96سالدرکهباشدمیدرصد9.0ماهایندررطوبتکمینهمیانگین:رطوبت نسبی

و97ماهمرداددررطوبتبیشینهمیانگینمورددرموضوعاین. استبودهدرصد14مدتبلنددرودرصد

20برابررطوبتمیانگینهمچنین. استبودهدرصد39مدتبلنددرودرصد28و32ترتیببه96

.استبودهدرصد26و19برابرترتیببهمدتبلندو96سالدرمقداراینکهباشدمیدرصد

96و97ماهمرداددرمقداراینباشدمیمیلیمتر3.1برابرمدتبلندجويریزشهايمجموع:بارندگی

.استبودهمیلیمترصفر

دروروزدرمیلیمتر13.0میانگینبامیلیمتر402.8ماهایندر97سالشدهثبتتبخیرمجموع:تبخیر

بامیلیمتر408.6برابرمشابهمدتدر96سالدروروزدرمیلیمتر12.4میانگینبا384.9بلندمدت

.استبودهروزدرمیلیمتر13.2میانگین

ساعت11.5میانگینباساعت356.0ماهایندر97سالشدهثبتآفتابیساعتمجموع:ساعت آفتابی

ساعت11.8و11.0میانگینباساعت365.6و341.6ترتیببهمشابهمدتدر96وسالمدتبلند،در

.استشدهثبت



:تحلیل شرایط جوي شهریور ماه

برابر 95درجه سیلسیوس می باشد که این مقدار در سال 22.2میانگین کمینه دما در این ماه :دماي هوا

همچنین میانگین بیشینه دما در . درجه سیلسیوس بوده است21.9درجه سیلسیوس و در بلندمدت 23.5

بوده 38.6برابر 95و در سال 38.5درجه سیلسیوس می باشد که این مقدار در بلندمدت 37.3این ماه 

و بلند مدت به 95باشد که این مقدار در سال درجه سیلسیوس می29.8میانگین دما در این ماه . است

.درجه سیلسیوس بوده است30.2و 31.1ترتیب برابر 

96سالدرمقداراینکهباشدمیسیلسیوسدرجه23.4ماهایندردماکمینهمیانگین:رطوبت نسبی

دمابیشینهمیانگینهمچنین. استبودهسیلسیوسدرجه22.0بلندمدتدروسیلسیوسدرجه22.2برابر

بوده37.3برابر96سالدرو38.5بلندمدتدرمقداراینکهباشدمیسیلسیوسدرجه39.5ماهایندر

بهمدتبلندو96سالدرمقداراینکهباشدمیسیلسیوسدرجه31.4ماهایندردمامیانگین. است

.استبودهسیلسیوسدرجه30.3و29.8برابرترتیب

و97ماهشهریوردرمقداراینکهباشدمیمیلیمتر1.0برابرمدتبلندجويریزشهايمجموع:بارندگی

.   استبودهمیلیمترصفرو4.7برابرترتیببه96

دروروزدرمیلیمتر10.0میانگینبامیلیمتر311.1ماهایندر97سالشدهثبتتبخیرمجموع:تبخیر

بامیلیمتر314برابرمشابهمدتدر96سالدروروزدرمیلیمتر09.8میانگینبا302.5بلندمدت

.استبودهروزدرمیلیمتر10.1میانگین

ساعت10.5میانگینباساعت325.5ماهایندر97سالشدهثبتآفتابیساعتمجموع:ساعت آفتابی

ساعت10.6و11.0میانگینباساعت328.7و342.0ترتیببهمشابهمدتدر96وسالمدتبلند،در

.استشدهثبت



704تحلیل مراحل فنولوژي محصول ذرت هیبرید  سینگل کراس

روزیکوکاشت1397/ 01/05تاریخدرکهباشدمی704کراسسینگلواریتهذرتمطالعهموردمحصول

کرتهايدرآنبهمربوطفنولوژيمشاهداتوبیومتريهايبانیدیده02/05/1397بابرابر کاشتازپس

جوانهمرحلهواردمحصولماهمرداددومروزاز.ثبت رسیده استبهمربوطهفرمهايدروشدهآغازانتخابی

ترتیببهمحصولمدتاینطی. استرساندهپایانبهرامرحلهاینچهارمروزپایاندراستشدهزدن

محصولپنجمروزاز. استداشتهدریافتدرجه10وصفربااليحرارتیواحدروزدرجه95.2و135.2

مدتایندر. استرسیدهپایانبهمرحلهاینهفتمروزپایاندرواستشدهکردنسبزمرحلهوارد

دریافتدرجه10بااليروزدرجهحرارتیواحد76.2وصفربااليروزدرجهحرارتیواحد106.2محصول

بهرامرحلهایندوازدهمروزپایاندرواستشدهبرگیسهمرحلهواردمحصولهشتمروزاز. استداشته

وصفربااليحرارتیواحدروزدرجه115.0و165.0ترتیببهمحصولمدتایندر. استرساندهپایان

بیستروزدرمرحلهاینواستشدهدادنبرگواردمحصولسیزدهمروزاز. استداشتهدریافتدرجه10

وصفربااليروزدرجهحرارتیواحد1460.6دریافتبامحصول. استرسیدهپایانشهریور بهپنجمو

وبیستروزاز. استگذاشتهسرپشترامرحلهایندرجه10بااليروزدرجهحرارتیواحد1020.6

پایانبهامسیروزدرمرحلهاینوشدهمشاهدهمحصولدرصد10درنرآذینگلظهورمرحلهششم

درجهحرارتیواحد118.3وصفربااليروزدرجهحرارتیواحد178.3محصولمدتایندر. استرسیده

محصولدرصد40درنرخوشهدادنگلماهاینپایانیروزدر. استداشتهدریافتدرجه10بااليروز

10وصفربااليحرارتیواحدروزدرجه17.8و27.8ترتیببهمحصولروزایندر. استشدهمشاهده

.به علت آبیاري منظم و تغذیه مناسب وضعیت رویشی محصول مناسب می باشد. استداشتهدریافتدرجه

تحلیل مراحل فنولوژي محصول پرتقال واریته واشنگتن ناول

. کشت شده است17/01/1395تاریخدرکهباشدمیناولواشنگتنواریتهپرتقالمطالعهموردمحصول

بر فنولوژيمشاهداتوبیومتريهايبانیپس از قطع درختان قدیمی در روز سی و یکم مردادماه دیده

از ابتداي. استرسیدهثبتبهمربوطهفرمهايدروشدهآغاز95از ابتداي شهریورماه روي درختان جدید



درصد محصول مشاهده شده و تا پایان 100تیر ماه مرحله رویشی برگ دادن و زایشی رشد میوه در 

درجه روز واحد حرارتی 3108.0طی این مدت محصول . شهریورماه مرحله جدیدي مشاهده نگردیده است

بیاري منظم با توجه به آ. درجه دریافت داشته است10درجه روز واحد حرارتی باالي 2178.0باالي صفر و

ماهتیرپایانیروزهايدربرگمجددرویشکهاستذکربهالزم. وضعیت رویشی محصول مناسب می باشد

آفتابدچاردر تیرماه محصولخورشیدشدیدتابشوزیادگرمايعلتاست همچنین بهشدهمشاهده

.استشدهسوختگی

دارابمرکز تحقیقات هواشناسی کشاورزي





زرقانمرکز تحقیقات هواشناسی کشاورزي 

704ذرت واریته 

:ماهتیرجويشرایطتحلیل

درجه سانتیگراد و بلند 28.3درجه سانتیگراد ، سال گذشته  28.3برابر با 97میانگین دماي تیر :دماي هوا 

درجه سانتیگراد می باشدکه نسبت به دماي تیر سال گذشته  تغییري نداشته و نسبت به 27.6مدت آن 

37.9برابر با 97میانگین بیشینه دماي تیر. درجه سانتیگراد افزایش داشته است0.7دوره آماري درازمدت 

درجه سانتیگراد بوده که نسبت 37.6درجه سانتیگراد و دوره آماري 37.5درجه سانتیگراد، سال گذشته  

میانگین کمینه دماي تیر . استدرجه سانتیگراد افزایش داشته0.3و نسبت به بلند مدت 0.4به سال گذشته 

درجه سانتیگراد بوده 17.7دوره آماري بلند مدت  و 19.1سال گذشته  , درجه سانتیگراد 18.8برابر 97

. درجه سانتیگراد افزایش داشته است1.1درجه کاهش و نسبت به بلند مدت 0.3که نسبت به سال گذشته 

حداقل مطلق  31/4/97و04/04/97درجه سانتیگراد در تاریخ  39.6برابر با 97حداکثر مطلق دماي تیر 

.، رخ داده است03/04/97در تاریخانتیگراددرجه س16.0برابر با 97تیر

میلیمتر و بارندگی تیر 0.0برابر با 96میلیمتر ، بارندگی تیر 0.0برابر با 97مجموع بارندگی تیر : بارندگی

نسبت به سال گذشته تغییري نداشته و نسبت به 97میلیمتر بوده که بارندگی تیر 0.3دوره آماري برابر با 

. میلیمتر رخ داده است0.0برابر با 97حداکثر بارندگی تیر . داشته استهشدوره آماري کا

دوره درصد و تیر28برابر با 96درصد، تیر 30برابر با 97میانگین رطوبت نسبی تیر :رطوبت نسبی هوا

ه داشتبه سال گذشته ونسبت به دوره آماري بلند مدت افزایشدرصد بوده که نسبت26برابر با آماري 

درصد و تیر دوره آماري 41برابر با 96، تیر درصد43برابر با 97میانگین حداکثر رطوبت نسبی تیر . است

رخ داده 18/04/97درصد در تاریخ 57برابر با 97حداکثر مطلق رطوبت نسبی تیر . درصد بوده است40

درصد و تیر دوره آماري 15ا برابر ب97درصد، تیر 17برابر 97میانگین حداقل رطوبت نسبی تیر . است

. رخ داده است01/04/97درصد در 09برابر با 97حداقل مطلق رطوبت نسبی تیر .درصد بوده است13برابر



میلیمتر و تیر دوره 416.7برابر با 96تیر , میلیمتر 419.9برابر با  97مجموع تبخیرتیر :مجموع تبخیر

.و نسبت به دوره آماري افزایش داشته است96میلیمتر بوده که نسبت به تیر سال 386.4آماري 

در روز ساعت12.1ساعت با میانگین 375.8برابر با 97مجموع ساعت آفتابی تیر : مجموع ساعت آفتابی

ساعت با میانگین 343.8ساعت در روز و تیر دوره آماري 11.2.ساعت با میانگین348.7برابر با 96، تیر 

نسبت به سال گذشته و نسبت به  دوره آماري 97مجموع ساعت آفتابی تیر . ساعت در روز می باشد 11.1

. داشته استافزایش

، بوده است و 27/04/97متر بر ثانیه در تاریخ  10ابر با بر97حداکثر سرعت باد تیر : حداکثر سرعت باد

متر بر ثانیه در تاریخ 23و تیر دوره آماري برابر با 21/04/96متر بر ثانیه در تاریخ 11برابر با 96تیر سال 

دوره آماري کاهش نسبت به سال گذشته و نسبت به97حداکثر سرعت باد تیر . رخ داده است26/04/67

. ستداشته ا

:تحلیل شرایط جوي مرداد ماه 

درجه 27.4درجه سانتیگراد، مرداد سال گذشته 28.9برابر با 97میانگین دماي مرداد : دماي هوا

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

میانگین بیشینه . درجه سانتیگراد افزایش داشته است1.4درجه سانتیگراد و نسبت به دوره آماري 1.5

درجه 37.2درجه سانتیگراد و دوره آماري 36.3درجه سانتیگراد، سال گذشته 38.1برابر با 97دماي مرداد 

درجه 0.9درجه سانتیگراد و نسبت به بلند مدت نیز 1.8سانتیگراد بوده که نسبت به سال گذشته 

درجه سانتیگراد  و سال گذشته  19.7برابر 97میانگین کمینه دماي مرداد . استسانتیگراد افزایش داشته

درجه سانتیگراد و 1.1درجه سانتیگراد بوده که نسبت به سال گذشته 17.9درجه  و دوره آماري  18.6

39.4،برابر با 97حداکثر مطلق دماي مرداد . درجه سانتیگراد افزایش داشته است1.8نسبت به بلند مدت 

درجه سانتیگراد در 17.0برابر با 97مرداد وحداقل مطلق 30/05/97درجه سانتیگراد در تاریخ 

.، رخ داده است25/05/97تاریخ



میلیمتر و 1.4برابر با 96، بارندگی مرداد میلیمتر0.0برابر با  97مجموع بارندگی مرداد :بارندگی

نسبت به سال گذشته و نسبت به 97لیمتر بوده که بارندگی مرداد می0.4بارندگی مرداد دوره آماري برابر با 

.میلیمتر بوده است0.0برابر با 97حداکثر بارندگی مرداد . دوره آماري کاهش داشته است

درصد و 34برابر با 96درصد ، مرداد 32برابر با 97میانگین رطوبت نسبی مرداد : رطوبت نسبی هوا

درصد بوده که نسبت به سال گذشته کاهش ونسبت به دوره آماري  افزایش 27ا مرداد دوره آماري برابر ب

درصد و 48برابر با 96درصد  ،مرداد 46برابر با 97میانگین حداکثر رطوبت نسبی مرداد . داشته است

درصد در تاریخ 57برابر با 97حداکثر مطلق رطوبت نسبی مرداد . درصد بوده است42مرداد دوره آماري 

19برابر با 96درصد ، مرداد 18برابر با 97میانگین حداقل رطوبت نسبی مرداد . رخ داده است, 25/05/97

14برابر با 97حداقل مطلق رطوبت نسبی مرداد .درصد بوده است13درصد و مرداد دوره آماري برابر با 

.رخ داده است11/05/97درصد در تاریخهاي 

میلیمتر روزانه ، مرداد 13.5میلیمتر با میانگین 417.2برابر با 97مرداد مجموع تبخیر : مجموع تبخیر

میلیمتر 11.7با میانگین 363.0میلیمتر روزانه و مرداد دوره آماري 12.7با میانگین 394.5برابر با 96

ایش دوره آماري افزنسبت به سال گذشته و نسبت به 1397مجموع تبخیر مرداد .تبخیر روزانه می باشد 

.داشته است

ساعت در 11.6ساعت با میانگین 360.2برابر با 97مجموع ساعت آفتابی مرداد : مجموع ساعت آفتابی

ساعت با 334.5ساعت در روز و مرداد دوره آماري 10.5ساعت با میانگین 325.4برابر با 96روز، مرداد 

نسبت به سال گذشته و نسبت به 97د مجموع ساعت آفتابی مردا. ساعت در روز می باشد10.8میانگین 

. دوره آماري افزایش داشته است

، مرداد سال 05/05/97متر بر ثانیه در تاریخ 08برابر با 97حداکثر سرعت باد مرداد : حداکثر سرعت باد

ریخ متر بر ثانیه در تا21و مرداد دوره آماري برابر با 24/05/96متر بر ثانیه در تاریخ 10برابر با 96



نسبت به سال گذشته و نسبت به دوره آماري کاهش 97حداکثر سرعت باد مرداد . رخ داده است10/05/67

.  داشته است

:تحلیل شرایط جوي  شهریور ماه 

درجه 23.8درجه سانتیگراد ، شهریور سال گذشته 26.6برابر با 97میانگین دماي شهریور :دماي هوا 

2.8درجه سانتیگراد می باشد که نسبت به دماي شهریور سال گذشته  24.4سانتیگراد و بلند مدت آن 

ینه دماي میانگین بیش.درجه سانتیگراد افزایش داشته است 2.2درجه سانتیگراد و نسبت به دوره آماري 

درجه 34.6درجه سانتیگراد و دوره آماري 33.4درجه سانتیگراد، سال گذشته  36.2برابر با  97شهریور 

درجه سانتیگراد 1.6درجه و نسبت به بلند مدت 2.8سانتیگراد بوده که نسبت به شهریور سال گذشته 

شهریورسال گذشته  , ه سانتیگراد  درج16.9برابر 97میانگین کمینه دماي شهریور . افزایش داشته است

2.6درجه سانتیگراد بوده که نسبت به شهریور سال گذشته 14.2درجه و دوره آماري بلند مدت 14.3

97حداکثر مطلق دماي شهریور . درجه افزایش داشته است2.7مدت  درجه سانتیگراد و نسبت به بلند

درجه 15.4برابر با  97، و حداقل مطلق شهریور سال 01/06/97درجه سانتیگراد در تاریخ  38.5،برابر با 

. ، رخ داده است22/06/97سانتیگراد در تاریخ

میلیمتر و شهریور 0.0برابر با 96میلیمتر ، شهریور 0.0برابر با 97مجموع بارندگی شهریور : بارندگی

بت به سال گذشته تغییري نداشته و نسنسبت 97میلیمتر بوده که بارندگی شهریور 0.4دوره آماري برابر با 

.  میلیمتر بوده است0.0برابر با 97حداکثر بارندگی شهریور . به دوره آماري کاهش داشته است

درصد و 34برابر با 96درصد ، شهریور 37برابر با 97میانگین رطوبت نسبی شهریور :رطوبت نسبی هوا

به دوره آماري  افزایش داشته ه نسبت  به سال گذشته ونسبت درصد بوده ک28شهریور دوره آماري برابر با 

درصد و شهریور 48برابر با 96، شهریور درصد53برابر با 97میانگین حداکثر رطوبت نسبی شهریور . است

درصد در تاریخ 69برابر با 97حداکثر مطلق رطوبت نسبی شهریور . درصد بوده است44دوره آماري 

، میانگین حداقل درصد20برابر با 97میانگین حداقل رطوبت نسبی شهریور . سترخ داده ا14/06/97



حداقل مطلق . درصد بوده است12درصد و شهریور دوره آماري برابر با 19برابر با 96رطوبت نسبی شهریور 

. ، رخ داده است17/06/97درصد در 15برابر با 97رطوبت نسبی شهریور 

میلیمتر روزانه در ماه ، 10.7میلیمتر با میانگین 332.9برابر با 97ر شهریور مجموع تبخی: مجموع تبخیر

313.7میلیمتر تبخیر روزانه و شهریور دوره آماري بلند مدت 10.3با میانگین 318.4برابر با 96شهریور 

شهریورسال نسبت به1397مجموع تبخیر شهریور .میلیمتر تبخیر روزانه می باشد10.1میلیمتر با میانگین 

.داشته استگذشته و نسبت به دوره آماري افزایش

ساعت در 10.6ساعت با میانگین 328.3برابر با 97مجموع ساعت آفتابی شهریور : مجموع ساعت آفتابی

ساعت 323.9ساعت در روز و شهریور دوره آماري 10.8ساعت با میانگین 334.4برابر با 96روز ، شهریور 

نسبت به سال گذشته کاهش و  97مجموع ساعت آفتابی شهریور . ساعت در روز می باشد10.4با میانگین 

.داشته استنسبت به دوره آماري  افزایش 

، شهریور 12/06/97متر بر ثانیه در تاریخ 8برابر با 97حداکثر سرعت باد شهریور :حداکثر سرعت باد

متر بر ثانیه در تاریخ 21و شهریور دوره آماري برابر با 27/06/96متر بر ثانیه در تاریخ   6برابر با 96سال 

و نسبت به دوره نسبت به سال گذشته افزایش 97حداکثر سرعت باد شهریور . رخ داده است26/06/68

.آماري کاهش داشته است

704تحلیل مراحل فنولوژي محصول ذرت واریته 

11/05/97کاشت شده است در تاریخ 28/07/2018برابر با 06/05/97در تاریخ 704محصول ذرت واریته 

در . استوارد مرحله یک تا دو برگی شده13/05/97درصد رسیده و در تاریخ 100مرحله جوانه زنی به 

محصول ذرت وارد مرحله 17/05/97از تاریخ .رحله سه برگی به صدرصد رسیده استم15/05/97تاریخ 

برگ دادن شده که تا کنون ادامه دارد و از نظر دمایی شرایط باالتر از نرمال و رطوبت نسبی کمتر از نرمال 

.شی و کود دهی نیز انجام گردیدهاي هرز مشکلی مشاهده نشد و عملیات سم پابوده است از نظر علف

زرقانمرکز تحقیقات هواشناسی کشاورزي





جهرممرکز تحقیقات هواشناسی کشاورزي

پرتقال واریته واشنگتن ناول 

:ماهتیرجويشرایطتحلیل

کمینهمیانگینکهباشدمیسیلسیوسدرجه22.88ماهایندردمامدتبلندمیانگینکمینه:دماي هوا

ماهایندردمامدتبلندمیانگینبیشینههمچنین. استبوده22.4برابر96سالدرو22.6برابر97تیردر

. استبوده41.5برابر96سالدرو41.8برابر97تیرحداکثردرمیانگینکهباشدمیسیلسیوسدرجه40.5

برابر96سالدرمقداراینکهباشدمیسیلسیوسدرجه31.7ماهایندردمامتوسطمدتبلندمیانگین

.استبودهگرادسانتیدرجه32.2نیزجاريسالدرو.استبودهدرجه32

کمینهمیانگین96سالدرکهباشدمیدرصد16ماهایندررطوبتمدتبلندمیانگینکمینه:رطوبت

مدتبلندمیانگینمورددرموضوعاین. استافتادهاتفاقدرصد12کمینهمیانگین97سالدرودرصد12

96،47تیررطوبتبیشینهمیانگیندرصد،97،44تیررطوبتبیشینهومیانگیندرصد45رطوبتبیشینه

برابر96سالدرمقداراینکهباشدمیدرصد31برابرمدتبلندرطوبتمیانگینبنابراین. استبودهدرصد

.استبودهدرصد28برابر97سالدرودرصد30

ماهایندر96سالدرکهباشدمیمیلیمتر0.6برابرمدتبلندجويریزشهايمجموعمیانگین:بارندگی

.استبودهمیلیمتر0.0برابرمشابهمدتدر97سالدرومیلیمتر01.0

روزانهبلندمدتودرمیانگین،365،تیر97سال،ودر359.3ماهتیر96افتابساعتمجموع:ساعت افتابی

.استبوده11.8تیر

،ودرمیانگین381.5قبلسالتیرودراسترسیده372.6،به97تیرتبخیرماهانهمقدارمجموع:تبخیر

.استمیلیمتربوده13.2بلندمدت



96، تیر سال 22/04/97متر بر ثانیه در تاریخ 18برابر با 97حداکثر سرعت بادتیر :حداکثر سرعت باد

رخ 97و96متر بر ثانیه در تاریخ 18وتیر دوره آماري برابر با 25/04/96تاریخ   متر بر ثانیه در 18برابر با 

نسبت به سال گذشته تغییر نداشته و نسبت به دوره آماري افزایش97حداکثر سرعت باد تیر .داده است

. داشته است

:تحلیل شرایط جوي مرداد ماه

درکمینهمیانگینکهباشدمیسیلسیوسدرجه22.6ماهایندردمامدتبلندمیانگینکمینه:دماي هوا

ماهایندردمامدتبلندمیانگینبیشینههمچنین. استبوده21برابر96سالدرو22.7برابر97مرداد

. استبوده41برابر96سالدرو42.1برابر97مردادحداکثردرمیانگینکهباشدمیسیلسیوسدرجه39.8

برابر96سالدرمقداراینکهباشدمیسیلسیوسدرجه31.2ماهایندردمامتوسطمدتبلندمیانگین

.استبودهگرادسانتیدرجه32.4نیزجاريسالدرواستبودهدرجه31

کمینهمیانگین96سالدرکهباشدمیدرصد18ماهایندررطوبتمدتبلندمیانگینکمینه:رطوبت

مدتبلندمیانگینمورددرموضوعاین. استافتادهاتفاقدرصد14کمینهمیانگین97سالدرودرصد14

96مردادرطوبتبیشینهیانگینمودرصد،97،52مردادرطوبتبیشینهومیانگیندرصد47رطوبتبیشینه

سالدرمقداراینکهباشدمیدرصد33برابرمدتبلندرطوبتمیانگینبنابراین. استبودهدرصد50،

.استبودهدرصد33برابر97سالدرودرصد32برابر96

ماهایندر96سالدرکهباشدمیلیمترمی3.3برابرمدتبلندجويریزشهايمجموعمیانگین:بارندگی

.استبودهمیلیمتر0.0برابرمشابهمدتدر97سالدرومیلیمتر00.0

بلندمدتدرمیانگینو،345،مرداد96سالدرو،359.8ماهمرداد97یافتابساعتمجموع:یساعت افتاب

.استبوده. 10.8مردادروزانه



میانگینودر،328.8قبلسالتیرودراسترسیده358.9،به97مردادماهانهتبخیرمجموعمقدار:تبخیر

.استمیلیمتربوده12.4بلندمدت

،مرداد سال 26/05/96متر بر ثانیه در تاریخ ،12برابر با 96حداکثر سرعت بادمرداد :حداکثر سرعت باد

متر بر ثانیه در تاریخ 18ومرداد دوره آماري برابر با 21/05/97متر بر ثانیه در تاریخ 07برابر با 97

ه آماري نسبت به سال گذشته کاهش و نسبت به دور97رخ داده است حداکثر سرعت باد مرداد 93و95

.کاهش داشته است

:تحلیل شرایط جوي شهریور ماه

درکمینهمیانگینکهباشدمیسیلسیوسدرجه19.2ماهایندردمامدتبلندمیانگینکمینه:دماي هوا

ماهایندردمامدتبلندمیانگینبیشینههمچنین. استبوده16.7برابر96سالدرو21برابر97شهریور

بوده37.8برابر96سالدرو39.9برابر97شهریورحداکثردرمیانگینکهباشدمیسیلسیوسدرجه37.6

96سالدرمقداراینکهباشدمیسیلسیوسدرجه28.4ماهایندردمامتوسطمدتبلندمیانگین. است

.استبودهگرادسانتیدرجه30.5نیزجاريسالدرو.استبودهدرجه27.3برابر

کمینهمیانگین96سالدرکهباشدمیدرصد18ماهایندررطوبتمدتبلندمیانگینکمینه:رطوبت

مدتبلندمیانگینمورددرموضوعاین. استافتادهاتفاقدرصد19کمینهمیانگین97سالدرودرصد11

شهریوررطوبتبیشینهومیانگین،درصد97،61شهریوررطوبتبیشینهومیانگیندرصد51رطوبتبیشینه

درمقداراینکهباشدمیدرصد35برابرمدتبلندرطوبتمیانگینبنابراین. استبودهدرصد96،57

.استبودهدرصد40برابر97سالدرودرصد34برابر96سال

ایندر96سالدرکهباشدمیمیلیمتر01.0برابرمدتبلندجويریزشهايمجموعمیانگین: بارندگی

.استبودهمیلیمتر04.8برابرمشابهمدتدر97سالدرومیلیمتر00.0ماه



ودرمیانگین،333.6،شهریور96سال،ودر329.5ماهشهریور97افتابساعتمجموع:ساعت افتابی

.استبوده10.6شهریورروزانهبلندمدت

قبلسالشهریورودراسترسیده251.2،به97شهریورماهانهتبخیرمجموعمقدار:تبخیر

.استبودهمیلیمتر10.6بلندمدت،ودرمیانگین328.8

، شهریور 24/06/96متر بر ثانیه در تاریخ 12برابر با 96حداکثر سرعت باد شهریور :حداکثر سرعت باد

اریخ متر بر ثانیه در ت17و شهریور دوره آماري برابر با30/06/97متر بر ثانیه در تاریخ 14برابر با 97سال 

نسبت به سال گذشته افزایش و نسبت به دوره آماري 97رخ داده است حداکثر سرعت باد شهریور 92

. کاهش داشته است

تحلیل مراحل فنولوژي محصول پرتقال واریته واشنگتن ناول 

دماينیزاینماه. گذراندمیمیوهوبرگمیوهوبرگرشدورویشیرشدمرحلهماهتیرپرتقالدرختان

دریافتاستوبوده591.8تقریبادرجه10بااليرشدروزدرجهومجموعدرجه5بااليروزدرجه726.8

ازباالتربرايو740.8درجه5ازباالتررشداستانهبرايگذشتهسالدرمقدارایناستکردهانرزي

خنکتربودهاندگیگذشتهسالبهنسبتهواامسالتیرکهاستاینبیانگرکهاستبوده605.8درجه10

کهدرجه5بااليمدتبلندمیانگینبهنسبتوکردنددریافتبیشتريرشدروزدرجهودرختاناست

میانگینهمچنین.ایمداشتهکاهشنیزمدتبلندبهنسبتیعنیداشتهکاهشنیزماهاینبوده736.7

دهبااليمدتبلندمیانگیننسبتماهایندهدمینشانکهاست601.7دهبااليمدتبلند

.استداشتهدرجه،نیزکاهش

دماينیزاینماه. گذراندمیمیوهوبرگمیوهوبرگرشدورویشیرشدمرحلهماهمردادپرتقالدرختان

دریافتواست،بوده606.5تقریبادرجه10بااليرشدروزدرجهومجموعدرجه5بااليروزدرجه741.5

ازباالتربرايو699.9درجه5ازباالتررشداستانهبرايگذشتهسالدرمقدارایناستکردهيژانر

بودهگرمتراندگیگذشتهسالبهنسبتهواامسالمردادکهاستاینبیانگرکهاستبوده564.9درجه10



کهدرجه5بااليمدتبلندمیانگینبهنسبتوکردنددریافتبیشتريرشدروزدرجهودرختاناست

میانگینهمچنین.ایمداشتهافزایشنیزمدتبلندبهنسبتیعنیداشتهافزایشنیزماهاینبوده719.4

درجه،دهبااليمدتبلندمیانگیننسبتماهایندهدمینشانکهست584.4باالیدهمدتبلند

.استداشتهنیزافزایش

دماينیزاینماه. گذراندمیمیوهوبرگمیوهوبرگرشدورویشیرشدمرحلهماهشهریورپرتقالدرختان

دریافت،واستبوده560.6تقریبادرجه10بااليرشدروزدرجهومجموعدرجه5بااليروزدرجه695.6

ازباالتربرايو613.9درجه5ازباالتررشداستانهبرايگذشتهسالدرمقدارایناستکردهانرزي

گرمتراندگیگذشتهسالبهنسبتهواامسالشهریورکهاستاینبیانگرکهاستبوده478.9درجه10

کهدرجه5بااليمدتبلندمیانگینبهنسبتوکردنددریافتبیشتريرشدروزدرجهودرختاناستبوده

میانگینهمچنین.ایمداشتهافزایشنیزمدتبلندبهنسبتیعنیداشتهافزایشنیزماهاینبوده648.5

درجه،نیزدهبااليمدتبلندمیانگیننسبتماهایندهدمینشانکهاست513.5دهبااليمدتبلند

.استداشتهافزایش

جهرممرکز تحقیقات هواشناسی کشاورزي





فرخشهرمرکز تحقیقات هواشناسی کشاورزي

M9سویا 

:تیرماهجويشرایطتحلیل

و بلندمدت 23.5گراد، تیرماه سال گذشته درجه سانتی24.3برابر با 97ماه میانگین دماي تیر:دماي هوا

درجه و نسبت به دوره آماري 0.8باشد که نسبت به دماي تیر سال گذشته گراد میدرجه سانتی23.8آن 

، سال 33.9ابر با  بر97میانگین حداکثر دماي تیر . گراد افزایش داشته استدرجه سانتی0.5بلندمدت، 

درجه 0.4گراد بوده که نسبت به سال گذشته و بلندمدت درجه سانتی33.5و دوره آماري 33.5گذشته

گراد، سال گذشته درجه سانتی14.8برابر 97میانگین حداقل دماي تیر . گراد افزایش داشته استسانتی

0.7و نسبت به بلندمدت 1.3سال گذشته گراد بوده که نسبت بهدرجه سانتی14.1و دوره آماري  13.5

گراد در تاریخ  درجه سانتی36، برابر با 97حداکثر مطلق دماي تیرماه . گراد افزایش داشته استدرجه سانتی

.، رخ داده است01/04/97گراد در تاریخ درجه سانتی9.9و حداقل مطلق آن، برابر با  17/04/97

0.8بارندگی تیرماه دوره آماري، برابر با . و تیر سال گذشته رخ نداده است97بارندگی در تیرماه :بارندگی

نسبت به سال گذشته تغییري نداشته است ولی نسبت به دوره 97متر بوده است بنابراین بارش تیرماه میلی

. آماري بلندمدت، کاهش یافته است

درصد و تیر دوره 17برابر با 96درصد ، تیر 20برابر با 97میانگین رطوبت نسبی تیر :رطوبت نسبی هوا

درصد 4درصد افزایش ولی نسبت به دوره آماري 3درصد بوده که نسبت به سال گذشته 24آماري، برابر با 

درصد و تیر 32برابر با 96درصد، تیر 30میانگین حداکثر رطوبت نسبی تیر  برابر با . کاهش داشته است

26/04/97درصد در تاریخ 38حداکثر مطلق رطوبت نسبی تیر  برابر با . درصد بوده است42دوره آماري 

درصد و تیر دوره 9برابر با 96درصد ، تیر 14برابر با 97میانگین حداقل رطوبت نسبی تیر . رخ داده است

01/04/97درصد در تاریخ8برابر با 97سبی تیر حداقل مطلق رطوبت ن. درصد بوده است14آماري برابر با 

.   رخ داده است



، تیر متر روزانه در ماهمیلی10.9گین متر با میانمیلی336.4برابر 97مجموع تبخیر تیرماه :مجموع تبخیر

تر ممیلی10.2با میانگین 315متر تبخیر روزانه و تیر دوره آماري میلی10.7با میانگین 333.1برابر 96

.نسبت به سال گذشته و دوره آماري افزایش داشته است1397مجموع تبخیر تیر . تبخیر روزانه می باشد

ساعت در روز 10.9ساعت با میانگین 338.7برابر با 97مجموع ساعت آفتابی تیر : مجموع ساعت آفتابی

ساعت با میانگین 316.8آماري ساعت در روز و تیر دوره 10.3ساعت با میانگین 318.3برابر با 96، تیر 

نسبت به سال گذشته و دوره آماري بلندمدت، 97مجموع ساعت آفتابی تیر . ساعت در روز می باشد10.2

. افزایش داشته است

96، تیر سال 07/04/97متر بر ثانیه در تاریخ 17برابر با 97حداکثر سرعت باد تیر :حداکثر سرعت باد

نسبت به سال گذشته 97حداکثر سرعت باد تیر . بوده است25/04/96متر بر ثانیه در تاریخ 17برابر با 

استخراج و هاي ایستگاه خودکارچون در چهار سال اخیر، سرعت حداکثر باد از داده(تغییري نداشته است 

).ثبت گردیده است، لذا با دوره آماري بلندمدت مقایسه نگردید

:تحلیل شرایط جوي مردادماه

درجه 23.3و میانگین بلندمدت 23.5، مرداد سال گذشته 24.5برابر با 97میانگین دماي مرداد :دماي هوا

درجه 1.2به دوره آماريدرجه و نسبت 1باشد که نسبت به دماي مرداد سال گذشته گراد میسانتی

و دوره 32.9، سال گذشته  34.1برابر با  97میانگین حداکثر دماي مرداد . گراد افزایش داشته استسانتی

گراد افزایش درجه سانتی1.2گراد بوده که نسبت به سال گذشته و بلندمدت درجه سانتی32.9آماري 

درجه 13.7و دوره آماري14.1، سال گذشته  14.9برابر 97میانگین حداقل دماي مرداد . داشته است

گراد افزایش داشته درجه سانتی1.2مدتو نسبت به بلند0.8گراد بوده که نسبت به سال گذشته سانتی

و حداقل مطلق 01/05/97گراد در تاریخ  درجه سانتی35.9، برابر با 97حداکثر مطلق دماي مرداد . است

. ، رخ داده است28/05/97گراد در تاریخ سانتیدرجه12.4برابر با 97مرداد 



0.3بارش مرداد دوره آماري برابر با . و مرداد سال گذشته رخ نداده است97بارندگی در مرداد :بارندگی

. متر بوده استمیلی

درصد و 18برابر با 96درصد ، مرداد 23برابر با 97میانگین رطوبت نسبی مرداد :رطوبت نسبی هوا

درصد افزایش ولی نسبت به دوره 5درصد بوده که نسبت به سال گذشته 25داد دوره آماري برابر با مر

96، مرداد درصد36برابر با 97نسبی مرداد میانگین حداکثر رطوبت. درصد کاهش داشته است2آماري، 

برابر با 97ی مرداد حداکثر مطلق رطوبت نسب. درصد بوده است42درصد و مرداد دوره آماري 32برابر با 

درصد، 17برابر با 97میانگین حداقل رطوبت نسبی مرداد . رخ داده است31/05/97درصد در تاریخ55

حداقل مطلق رطوبت نسبی . درصد بوده است15درصد و مرداد دوره آماري برابر با 11برابر با 96مرداد 

.ده است، رخ دا24/05/97درصد در تاریخ 10برابر با 97مرداد 

متر روزانه در ماه، میلی10.9متر با میانگین میلی337.6برابر با 97مجموع تبخیر مرداد :مجموع تبخیر

متر میلی324متر تبخیر روزانه و مرداد دوره آماري میلی9.9متر با میانگین میلی308.3برابر با 96مرداد 

نسبت به سال گذشته کاهش 1397جموع تبخیر مرداد م. باشدمتر تبخیر روزانه میمیلی10.5با میانگین 

.ولی نسبت به دوره آماري افزایش داشته است

ت در روز، ساع10ساعت با میانگین 310.6برابر با 97مجموع ساعت آفتابی مرداد :مجموع ساعت آفتابی

ساعت با میانگین 326ساعت در روز و مرداد دوره آماري 10.3ساعت با میانگین 319.6برابر با 96مرداد 

نسبت به سال گذشته و دوره آماري کاهش 97مجموع ساعت آفتابی مرداد . باشدساعت در روز می10.5

.داشته است

، مرداد سال 11/05/97متر بر ثانیه در تاریخ 18برابر با 97حداکثر سرعت باد مرداد :حداکثر سرعت باد

نسبت به سال 97حداکثر سرعت باد مرداد . رخ داده است28/05/96متر بر ثانیه در تاریخ 18برابر با 96

هاي ایستگاه خودکار چون در چهار سال اخیر سرعت حداکثر باد از داده(گذشته تغییري نداشته است 

). استخراج و ثبت شده است لذا با دوره آماري بلندمدت مقایسه نگردید



:تحلیل شرایط جوي شهریورماه

گراد بوده است، میانگین دماي درجه سانتی22.2برابر با  1397میانگین دماي شهریورماه :دماي هوا

باشد که نسبت به دماي گراد میدرجه سانتی20.4و میانگین بلند مدت آن 19.9شهریور سال گذشته 

میانگین . گراد افزایش داشته استدرجه سانتی1.8درجه و نسبت به دوره آماري 2.3ذشته شهریور سال گ

گراد بوده که درجه سانتی30.5و دوره آماري 30.2، سال گذشته 32.4برابر با  97حداکثر دماي شهریور 

یانگین حداقل م. گراد افزایش داشته استدرجه سانتی1.9و نسبت به بلند مدت 2.2نسبت به سال گذشته 

گراد بوده که نسبت به سال درجه سانتی10.2و دوره آماري 9.5سال گذشته 12.1برابر 97دماي شهریور 

حداکثر مطلق دماي . گراد افزایش داشته استدرجه سانتی1.9درجه و نسبت به بلندمدت 2.6گذشته 

درجه 8.3برابر با 97و حداقل مطلق سال ، 01/06/97گراد در تاریخ  درجه سانتی35.7، برابر با 97شهریور 

. ، رخ داده است30/06/97گراد در تاریخ سانتی

متر و شهریور برابر با صفر میلی96متر، شهریور میلی2.4برابر با 97مجموع بارندگی شهریور :بارندگی

. افزایش داشته استنسبت به بلندمدت97متر بوده که بارندگی شهریورماه میلی0.6دوره آماري برابر با 

درصد و 18برابر با 96درصد، شهریور 24برابر با 97میانگین رطوبت نسبی شهریور :رطوبت نسبی هوا

درصد افزایش و نسبت به دوره 6درصد بوده است که نسبت به سال گذشته 26شهریور دوره آماري برابر با 

برابر با 97یانگین حداکثر رطوبت نسبی شهریور م. درصد کاهش داشته است2ترتیب آماري بلندمدت،  به

حداکثر مطلق رطوبت . درصد بوده است44درصد و شهریور دوره آماري 32برابر با 96درصد، شهریور 38

میانگین حداقل رطوبت نسبی . ، رخ داده است15/06/97درصد در تاریخ 72برابر با 97نسبی شهریور 

درصد بوده 15درصد و شهریور دوره آماري برابر با 10برابر با 96یور درصد، شهر15برابر با 97شهریور 

. ، رخ داده است20/06/97درصد در 11برابر با 97حداقل مطلق رطوبت نسبی شهریور . است

متر روزانه در ماه، میلی9.5متر با میانگین میلی295.8برابر با97مجموع تبخیر شهریور :مجموع تبخیر

8.5با میانگین 263متر تبخیر روزانه و شهریور دوره آماري میلی8.7با میانگین 269.4رابر با ب96شهریور 



متر در میلی0.9، نسبت به سال گذشته 97بنابراین مجموع تبخیر شهریور . متر تبخیر روزانه می باشدمیلی

.متر در روز افزایش داشته استمیلی1روز و نسبت به دوره آماري، 

ساعت در 10ساعت با میانگین 310.1برابر با 97مجموع ساعت آفتابی شهریور :ساعت آفتابیمجموع 

ساعت با 315.4ساعت در روز و شهریور دوره آماري 10.3ساعت با میانگین 319.3برابر با 96روز، شهریور 

شته و دوره نسبت به سال گذ97مجموع ساعت آفتابی شهریور . باشدساعت در روز می10.2میانگین 

. آماري، کاهش داشته است

، شهریور 14/06/97متر بر ثانیه در تاریخ 23برابر با 97حداکثر سرعت باد شهریور :حداکثر سرعت باد

نسبت به 97حداکثر سرعت باد شهریور . رخ داده است04/06/96متر بر ثانیه در تاریخ 13برابر با 96سال 

چون در چهار سال اخیر، سرعت باد از (یافته است ) متري10(اي سال گذشته، افزایش قابل مالحظه

).هاي ایستگاه خودکار استخراج و ثبت شده است لذا با دوره آماري بلندمدت مقایسه نگردیدداده

M9تحلیل مراحل فنولوژي محصول سویا واریته 

36سیلیسیوس و بیشینه دماي درجه 23.8میانگین دماي (97در دهه اول تیرماه افزایش دمابهتوجهبا

ها موقع سویا در خردادماه و انجام آبیاري منظم نوار تیپ، رشد رویشی بوتهو کاشت به) درجه سیلیسیوس

هاي هرز در اواسط تیرماه با کنترل علف. اي را تشکیل دادندبرگچهمناسب بود و در پایان دهه سومین سه

علفکش عمومی (ده از روش مکانیکی و شیمیایی با استفا) سلمک، تاج خروس و پیچک صحرایی(

عدد در 35رساندن تراکم بوته به (هاي متراکم و تنک بوته) هاهاي هرز بین ردیفگراماکسون روي علف

اي برگچههاي سویا وارد مرحله چهارمین سهبوته،)کیلوگرم در هکتار100(و کوددهی سرك اوره ) مترمربع

در دهه پایانی . متر رسیدسانتی30ها به حدود ها، ارتفاع بوتهتریپس در برگشدند و با وجود آفت مینوز و

ها بسیار خوب و کامل شد ولی ، پوشش سبز بوته)درجه سیلیسیوس25(تیرماه، با افزایش میانگین دما 

انی افزایش چند...) کمبود برخی عناصر میکرو و (دلیل تابش زیاد خورشید و عوامل دیگر ارتفاع بوته به

درصد 70گلدهی (اي، وارد مرحله زایشی برگچهها عالوه بر تولید ششمین سهدر این زمان، بوته. نداشت



دلیل افزایش نیاز آبی هاي هرز، بهدر دهه اول مرداد با وجود کنترل کامل علف. شدند) هابخش پائینی بوته

هاي پائینی زرد شدند و شروع به برگگیاه و کمبود منابع آب مزرعه، یک تنش آبی ایجاد گردید و برخی 

ها تشکیل ، غالف در برخی بوته)2018پایان ماه جوالي (97در روزهاي آخر دهه اول مرداد . ریزش نمودند

در اواسط مرداد، با افزایش مجدد دما و کاهش میزان آبیاري مزرعه، روند اثرات تنش خشکی گیاه . گردید

رت، اقدام به آبیاري فارو و کودپاشی سرك گردید تا گیاه به فعالیت دلیل ضرودر این زمان به. تشدید شد

دهی غالف(صورت نرمال هاي سویا بهدر دهه سوم مردادماه، با طی مراحل فنولوژي بوته. خود بازگشت

هایی در مراحل فنولوژي نظمیدلیل تنش ایجاد شده در نیمه اول مرداد، یکسري ناهماهنگی و بی، به)کامل

در . ها همزمان با تولید غالف یا گل، برگ جدید هم تولید نمودنداي که بعضی بوتهگونهیجاد شد بهگیاه ا

ها افزایش یافت و سوختگی و برخی بیماريدهه پایانی مرداد با تشدید خشکی هوا و خاك، خسارت آفتاب

ها نیز در مرحله پرکردن هاي پائینی ادامه یافت و حتی برخی از  غالفها و ریزش برگزردي و خشکی برگ

دلیل خشکی از بین رفتند که با ادامه این روند امیدي به برداشت محصول مناسب از دانه عقیم شدند و به

ها وارد مرحله پرشدن دانه اي، بوتهدر دهه اول شهریور با انجام آبیاري کامل فارو و سبک قطره. مزرعه نبود

پرشدن ) درجه سیلیسیوس21میانگین (اواسط شهریور با کاهش دما در . شدند و گیاه به ادامه رشد برگشت

ها شروع به ریزش متري باقی ماند و برگسانتی50ها در همان ارتفاع ها کامل شده ولی رشد طولی بوتهدانه

ها آغاز شد و ها و تغییر رنگ غالفاي، رسیدن دانهدر دهه سوم شهریور با انجام آبیاري سبک قطره. نمودند

طور کامل بههارنگ و خشک شدند و دانهايهاي سویا  قهوهحدود نیمی از غالف بوته97پایان تابستان 

اند و باید چند روزي هاي سویا نرسیدههاي زرد یا سبزند و دانهها داراي غالفاند اما نیمی دیگر از بوتهرسیده

ه رفع گردد و محصول در اواسط مهرماه قابل دلیل تنش خشکی مردادماصبر کرد تا این تاخیر ایجادشده به

هاي کشت شده سویا از ، مجموع واحد حرارتی دریافتی توسط بوته97در پایان شهریورماه . برداشت شود

درجه 10روز باالتر از درجه1537گراد و درجه سانتی15روز باالتر از درجه952، به )خرداد8(زمان کاشت 

درجه سیلیسیوس رسیده است که این میزان حرارت دریافتی، 5باالتر از روز درجه2122سیلیسیوس و 

.روز افزایش دارددرجه100نسبت به سال زراعی گذشته حدود 
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و تبریزي دیرگل10بادام واریته شاهرودي 

:ماهتیرجويشرایطتحلیل

و میانگین بلند مدت 24.6درجه سانتیگراد، تیر سال گذشته 25.4برابر با 97میانگین دماي تیر :دماي هوا

درجه سانتیگراد و نسبت به 8/0درجه سانتیگراد می باشد که نسبت به دماي تیر سال گذشته 25.3آن 

درجه سانتیگراد، 34.2برابر با 97تیر میانگین حداکثر دماي . درجه افزایش داشته است1/0دوره آماري 

9/0درجه سانتیگراد بوده که نسبت به سال گذشته 33.6درجه سانتیگراد و دوره آماري 33.3سال گذشته 

برابر 97میانگین حداقل دماي تیر . درجه سانتیگراد، افزایش داشته است0.6درجه و نسبت به بلند مدت 

درجه سانتیگراد بوده که نسبت به سال 16.4و دوره آماري  15.8درجه سانتیگراد سال گذشته 16.6

، برابر 97حداکثر مطلق دماي تیر . درجه افزایش داشته است2/0درجه و نسبت به بلند مدت 8/0گذشته 

درجه سانتیگراد در 13.2برابر با 97و حداقل مطلق تیر سال 04/04/97درجه سانتیگراد در تاریخ 36.7با 

. رخ داده است15/04/97تاریخ 

میلیمتر و بارندگی تیر 0.5برابر با 96برابر با صفر میلیمتر، بارندگی تیر 97مجموع بارندگی تیر :بارندگی

نسبت به سال گذشته و دوره آماري کاهش 97میلیمتر بوده که بارندگی تیر 01.8دوره آماري برابر با 

. داشته است

درصد و تیر دوره 15برابر با 96درصد، تیر 14برابر با 97سبی تیر میانگین رطوبت ن:رطوبت نسبی هوا

درصد بوده که نسبت به سال گذشته تغییر چندانی نداشته و نسبت به دوره آماري کاهش 20آماري برابر با 

درصد و تیر 27برابر با 1396درصد، تیر 23برابر با 1397میانگین حداکثر رطوبت نسبی تیر . داشته است

درصد در روز 35برابر با 97حداکثر مطلق رطوبت نسبی تیر . وده استدرصد ب31وره آماري د

درصد، تیر 10برابر با 97میانگین حداقل رطوبت نسبی تیر . رخ داده است13/04/1397و 12/04/1397



برابر 97ی تیر حداقل مطلق رطوبت نسب. درصد بوده است13درصد و تیر دوره آماري برابر با 8برابر با 96

. درصد طی هفت روز در تیر ماه رخ داده است08با 

ساعت در روز، 11.8ساعت با میانگین 365.1برابر با 97مجموع ساعت آفتابی تیر :مجموع ساعت آفتابی

11ساعت با میانگین 341.7ساعت در روز و تیر دوره آماري 10.8ساعت با میانگین 334.3برابر با 96تیر 

نسبت به سال گذشته و نسبت به دوره آماري افزایش 97مجموع ساعت آفتابی تیر . در روز می باشدساعت

.چشمگیري داشته است

96، تیر سال 11/04/97متر بر ثانیه در تاریخ 21برابر با 97حداکثر سرعت باد تیر :حداکثر سرعت باد

متر بر ثانیه در تاریخ 16بلند مدت برابر با ، دوره آماري21/04/96متر بر ثانیه در تاریخ 9برابر با 

نسبت به تیر سال گذشته و نسبت 97حداکثر سرعت باد تیر . ، رخ داده است31/04/1387و 27/04/1387

.به دوره آماري افزایش شدیدي داشته است

:تحلیل شرایط جوي مرداد ماه

درجه سانتیگراد و 24.2درجه سانتیگراد، سال گذشته 25.6برابر با 97میانگین دماي مرداد :دماي هوا

درجه 4/1درجه سانتیگراد می باشد که نسبت به دماي مرداد سال گذشته 24.1میانگین بلند مدت آن 

برابر با 97د میانگین حداکثر دماي مردا. درجه افزایش داشته است5/1سانتیگراد و نسبت به دوره آماري 

درجه سانتیگراد بوده که نسبت به سال 32.7و دوره آماري 32.8درجه سانتیگراد، سال گذشته 34.6

97میانگین حداقل دماي مرداد . درجه افزایش داشته است9/1درجه و نسبت به بلند مدت 8/1گذشته 

سانتیگراد بوده که نسبت به سال درجه15.5و دوره آماري 15.5درجه سانتیگراد، سال گذشته 16.6برابر 

درجه 36.6، برابر با 97حداکثر مطلق دماي مرداد . درجه افزایش داشته است1/1گذشته و بلند مدت 

24/05/97درجه سانتیگراد در تاریخ 12.9برابر با 97و حداقل مطلق سال 01/05/97سانتیگراد در تاریخ 

.رخ داده است



برابر با صفر میلیمتر و دوره آماري 96برابر با صفر میلیمتر، مرداد 97اد مجموع بارندگی مرد:بارندگی

نسبت به سال گذشته و دوره آماري بلند مدت تغییري 97برابر با صفر میلیمتر بوده که بارندگی مرداد 

.نداشته است

درصد و 15برابر با96درصد، مرداد 17برابر با 97میانگین رطوبت نسبی مرداد :رطوبت نسبی هوا

درصد بوده که نسبت به سال گذشته افزایش و نسبت به دوره آماري کاهش 20مرداد دوره آماري برابر با 

درصد و 24برابر با 1396درصد، مرداد 26برابر با 1397میانگین حداکثر رطوبت نسبی مرداد . داشته است

درصد در روز 46برابر با 1397ی مرداد حداکثر مطلق رطوبت نسب. درصد بوده است30مرداد دوره آماري 

برابر با 96درصد، مرداد 12برابر با 1397میانگین حداقل رطوبت نسبی مرداد . رخ داده است31/05/97

حداقل مطلق رطوبت . درصد بوده است14درصد و میانگین حداقل رطوبت مرداد دوره آماري برابر با 09

. ، رخ داده است29/05/97و 24/05/97درصد در8برابر با 1397نسبی مرداد 

ساعت در 10.9ساعت با میانگین 337.7برابر با 97مجموع ساعت آفتابی مرداد : مجموع ساعت آفتابی

ساعت با 338.9ساعت در روز و مرداد دوره آماري 10.7ساعت با میانگین 331.2برابر با 96روز، مرداد 

نسبت به سال گذشته افزایش داشته 97جموع ساعت آفتابی مرداد م. ساعت در روز می باشد10.9میانگین 

. و نسبت به دوره آماري تغییر چندانی نداشته است

، مرداد سال 11/05/97متر بر ثانیه در تاریخ 17برابر با 97حداکثر سرعت باد مرداد :حداکثر سرعت باد

متر 18و مرداد دوره آماري برابر با 25/05/96و24/05/96، 01/05/96متر بر ثانیه در تاریخ 6برابر با 96

نسبت به مرداد سال گذشته 97حداکثر سرعت باد مرداد . ، رخ داده است12/05/1388بر ثانیه در تاریخ 

. افزایش شدید و نسبت به دوره آماري تغییر معناداري نداشته است

:تحلیل شرایط جوي شهریور ماه

درجه سانتیگراد و 20.9درجه سانتیگراد، سال گذشته 23.7برابر با 97میانگین دماي شهریور :دماي هوا

درجه 8/2درجه سانتیگراد می باشد که نسبت به دماي شهریور سال گذشته 21.3میانگین بلند مدت آن 



برابر با 97میانگین حداکثر دماي شهریور . درجه افزایش داشته است4/2سانتیگراد و نسبت به دوره آماري 

درجه سانتیگراد بوده که 29.7درجه سانتیگراد و دوره آماري 29.8درجه سانتیگراد، سال گذشته 32.4

میانگین . درجه افزایش داشته است7/2درجه سانتیگراد و نسبت به بلند مدت 6/2نسبت به سال گذشته 

درجه 12.9و دوره آماري 12.1درجه سانتیگراد سال گذشته 14.9برابر 97حداقل دماي شهریور 

. درجه افزایش داشته است0/2درجه و نسبت به بلند مدت 8/2سانتیگراد بوده که نسبت به سال گذشته 

و حداقل مطلق دماي 01/06/97درجه سانتیگراد در تاریخ 36.1، برابر با 97حداکثر مطلق دماي شهریور 

. رخ داده است12/06/97درجه سانتیگراد در تاریخ 11.3برابر 97شهریور 

برابر با صفر میلیمتر و شهریور دوره 96میلیمتر، شهریور 0.6برابر با 97مجموع بارندگی شهریور :بارندگی

نسبت به سال گذشته و نسبت به دوره آماري بلند 97میلیمتر بوده که بارندگی شهریور 0.1آماري کمتر از 

.مدت افزایش داشته است

14برابر با 1396درصد، شهریور 20برابر با 1397شهریور میانگین رطوبت نسبی :رطوبت نسبی هوا

درصد بوده که نسبت  به سال گذشته افزایش داشته و نسبت به 20درصد و شهریور دوره آماري برابر با 

درصد، شهریور 30برابر با 1397میانگین حداکثر رطوبت نسبی شهریور . دوره آماري تغییري نداشته است

حداکثر مطلق رطوبت نسبی شهریور . درصد بوده است31درصد و شهریور دوره آماري 21برابر با 1396

برابر 1397میانگین حداقل رطوبت نسبی شهریور . رخ داده است24/06/97درصد در روز 46برابر با 1397

قل مطلق حدا. درصد بوده است14درصد و شهریور دوره آماري برابر با 09برابر با 96درصد، شهریور 12با 

. رخ داده است20/06/97درصد در 08برابر با 1397رطوبت نسبی شهریور 

ساعت در 10.1ساعت با میانگین 314.5برابر با 97مجموع ساعت آفتابی شهریور :مجموع ساعت آفتابی

عت با سا322.3ساعت در روز و شهریور دوره آماري 10.6ساعت با میانگین 329.8برابر با 96روز، شهریور 

نسبت به سال گذشته و نسبت به 97مجموع ساعت آفتابی شهریور . ساعت در روز می باشد10.4میانگین 

. دوره آماري بلند مدت کاهش داشته است



، شهریور 31/06/97متر بر ثانیه در تاریخ 21برابر با 97حداکثر سرعت باد شهریور : حداکثر سرعت باد

متر بر ثانیه در تاریخ 22و شهریور دوره آماري برابر با 02/06/96ه در تاریخ متر بر ثانی7برابر با 96سال 

نسبت به شهریور سال گذشته 97حداکثر سرعت باد شهریور . ، رخ داده است19/06/87و 18/06/87

. افزایش شدید و نسبت به دوره آماري تغییر چشمگیري نداشته است

:و تبریزي دیرگل10ه شاهرودي تحلیل مراحل فنولوژي محصول بادام واریت

در هفته . ، مرحله رشد میوه ادامه داشت1396-97از سال زراعی 40و در هفته 1397در اوایل تیر ماه سال 

شده و میوه هاي بادام افزایش وزن بستهدیرگلتبریزيو10شاهروديباداممیوهسال زراعی، مغز42

زراعی افزایش دما 44در هفته .بودشدهرسیدنمرحلهواردباداممیوهقابل توجهی را نشان نمی دادند، لذا

در مرحله رسیدن باعث شده بود تا درختان نیاز آبی بیشتري پیدا کنند و تغییرات ناشی از کم آبی در برگ 

در هفته . براي بادام تبریزي دیرگل ادامه داشت49مرحله رسیدن میوه تا هفته . درختان کامال مشهود بود

در اواخر تابستان درختان تبریزي دیرگل . شدبرداشتمرحلهواردتبریزي دیرگلاز سال زراعی، بادام50

از سال زراعی، بادام52وارد مرحله تکامل جوانه ها و چوبی شدن شاخه هاي جوان شدند ولی در هفته 

. هنوز در مرحله رسیدن میوه قرار داشت10شاهرودي 

سامانورزيمرکز تحقیقات هواشناسی کشا
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704ذرت  واریته سینگل کراس 

:تیر ماهجويشرایطتحلیل

درجه سانتیگراد و بلند 25.8، سال گذشته درجه سانتیگراد22.1برابر97میانگین دماي تیر :دماي هوا

کاهش و نسبت به دوره 3.7تیر سال گذشتهدرجه سانتیگراد می باشدکه نسبت به دماي26.1مدت آن 

درجه سانتیگراد، سال 35.1برابر با  97میانگین حداکثر دماي تیر . کاهش داشته است4.0آماري 

0.3درجه سانتیگراد بوده که نسبت به سال گذشته 35.1درجه سانتیگراد و دوره آماري 35.4گذشته

درجه سانتیگراد 12.3برابر 97میانگین حداقل دماي تیر .داشته استکاهش و نسبت به بلند مدت تفاوتی ن

درجه  و نسبت 4.9درجه سانتیگراد بوده که نسبت به سال گذشت 17.3و دوره آماري  17.2سال گذشته 

جه سانتیگراد در تاریخدر38.7برابر با ،97حداکثر مطلق دماي تیر . استبه بلند مدت کاهش داشته

.، رخ داده است14/4/97درجه سانتیگراد در تاریخ5.0برابر با 97و حداقل مطلق سال 20/4/97

میلیمتر و بارندگی 10.4برابر با 96برابر با صفر  میلیمتر ، بارندگی تیر 97مجموع بارندگی تیر :بارندگی

و نسبت به دوره کاهشل گذشتهنسبت به سا97تیر دوره آماري برابر با یک  میلیمتر بوده که بارندگی تیر 

. کاهش داشته استمیلیمتر 1.0آماري نیز 

برابر با  96، میانگین رطوبت نسبی تیر درصد25برابر با 97میانگین رطوبت نسبی تیر : رطوبت نسبی هوا

به سال گذشته وده که نسبت میلیمتر ب21درصد و میانگین رطوبت نسبی تیر دوره آماري برابر با 25

برابر با 97میانگین حداکثر رطوبت نسبی تیر . استتی نداشته ونسبت به دوره آماري افزایش داشته تفاو

حداکثر مطلق رطوبت . درصد بوده است36، و میانگین حداکثر رطوبت نسبی تیر دوره آماري درصد42

برابر 97نسبی تیر میانگین حداقل رطوبت . رخ داده است29/4/97درصد در تاریخ 94برابر با 97نسبی تیر 

درصد و میانگین حداقل رطوبت تیر دوره 16برابر  با 96، میانگین حداقل رطوبت نسبی تیر درصد14با 



، رخ 13/4/97درصد در 7برابر با 96حداقل مطلق رطوبت نسبی تیر . درصد بوده است11آماري برابر با 

. داده است

96در ماه ، تیر میلیمتر روزانه 9.4میلیمتر با میانگین 290.9برابر 97مجموع تبخیر تیر : مجموع تبخیر

میلیمتر تبخیر 16.9با میانگین 524.1میلیمتر تبخیر روزانه و تیر دوره آماري 12.1با میانگین 375.1برابر 

.ماري کاهش داشته استنسبت به سال گذشته ونسبت به دوره آ1397مجموع تبخیر تیر . روزانه می باشد

، ساعت در روز11.4ساعت با میانگین 354.2برابر با 97مجموع ساعت آفتابی تیر :مجموع ساعت آفتابی

12.0ساعت با میانگین 373.4ساعت در روز و تیر دوره آماري 12.1ساعت با میانگین 376.2برابر با 96تیر 

نسبت به سال گذشته و نسبت به  دوره آماري کاهش  97مجموع ساعت آفتابی تیر .ساعت در روز می باشد

.  داشته است

برابر 96، تیر سال 29/4/97متر بر ثانیه در تاریخ16برابر با 97حداکثر سرعت باد تیر:حداکثر سرعت باد

نسبت به سال گذشته و نسبت به دوره 97حداکثر سرعت باد تیر 21/04/96متر بر ثانیه در تاریخ  19با 

. داشته استآماري کاهش

:تحلیل شرایط جوي مرداد ماه

درجه سانتیگراد و بلند 25.2درجه سانتیگراد ، سال گذشته33.8برابر 97میانگین دماي مرداد :دماي هوا

افزایش و نسبت به دوره 8.0اد سال گذشته درجه سانتیگراد می باشدکه نسبت به دماي مرد25.1مدت آن 

درجه 35.1برابر با  97میانگین حداکثر دماي مرداد.درجه سانتیگراد افزایش داشته است 8.7آماري 

درجه سانتیگراد بوده که نسبت به سال 34.6درجه سانتیگراد و دوره آماري 34.2سانتیگراد، سال گذشته

97میانگین حداقل دماي مرداد . داشته استدرجه افزایش0.5دت افزایش و نسبت به بلند م0.9گذشته 

درجه سانتیگراد بوده که نسبت به سال 15.5و دوره آماري  16.1درجه سانتیگراد سال گذشته 16برابر 

،برابر 97حداکثر مطلق دماي مرداد . داشته استدرجه افزایش0.5کاهش  و نسبت به بلند مدت 0.1گذشته 



درجه سانتیگراد در 11.0برابر با 97و حداقل مطلق سال 3/5/97نتیگراد در تاریخدرجه سا39.0با 

. ، رخ داده است23/05/97تاریخ

برابر با صفر میلیمتر و در دوره آماري 96، مرداد میلیمتربرابر با صفر97مجموع بارندگی مرداد :بارندگی

نسبت به سال گذشته بدون تغییر و نسبت به 97رداد میلیمتر بوده که بارندگی م0.3مرداد ماه  برابر با 

. داشته استدوره آماري کاهش

درصد و 23برابر با 96درصد ، مرداد 24برابر با 97میانگین رطوبت نسبی مرداد :رطوبت نسبی هوا

ددرص5بوده که نسبت  به سال گذشته افزایش و نسبت به دوره آماري 19مرداد دوره آماري برابر با 

درصد 63برابر با 96، مرداد  درصد43برابر با 97میانگین حداکثر رطوبت نسبی مرداد . افزایش داشته است

درصد در تاریخ 66برابر با 97حداکثر مطلق رطوبت نسبی مرداد . درصد بوده است37و مرداد دوره آماري 

14برابر بل 96درصد ، مرداد 16با برابر 97میانگین حداقل رطوبت نسبی مرداد . رخ داده است16/5/97

10برابر با 97حداقل مطلق رطوبت نسبی مرداد. تدرصد بوده اس12درصد و مرداد دوره آماري برابر با 

.، رخ داده است3/5/97درصد در 

میلیمتر روزانه در ماه ، 14.5میلیمتر با میانگین 449.2برابر با 97مجموع تبخیر مرداد :مجموع تبخیر

13.8با میانگین 429.2میلیمتر تبخیر روزانه و مرداد دوره آماري 11.8با میانگین  366.9برابر با96داد مر

نسبت به سال گذشته ونسبت به دوره آماري 1397مجموع تبخیر مرداد . میلیمتر تبخیر روزانه می باشد

.افزایش داشته است

ساعت در روز 12.0ساعت با میانگین 376.3برابر با 97مجموع ساعت آفتابی مرداد :مجموع ساعت آفتابی

ساعت با 381.4ساعت در روز و مرداد دوره آماري 11.6ساعت با میانگین 360.2برابر با96، مرداد

نسبت به سال گذشته افزایش و 97مجموع ساعت آفتابی مرداد . ساعت در روز می باشد12.4میانگین 

.استنسبت به  دوره آماري کاهش داشته 



96، مرداد سال 15/5/97متر بر ثانیه در تاریخ 19برابر با 97حداکثر سرعت باد مرداد:حداکثر سرعت باد

نسبت به سال گذشته و نسبت به 97حداکثر سرعت باد مرداد 20/05/96متر بر ثانیه در تاریخ  17برابر با 

. داشته استدوره آماري افزایش 

:تحلیل شرایط جوي شهریور ماه

درجه 21.8درجه سانتیگراد ، شهریور سال گذشته 27.9برابر با 97میانگین دماي شهریور :دماي هوا

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

97داکثر دماي شهریور میانگین ح.درجه سانتیگرادافزایش داشته است6.0افزایش و نسبت به دوره آماري

درجه سانتیگراد بوده 29.4درجه سانتیگراد و دوره آماري 31.6درجه سانتیگراد، سال گذشته  36.5برابر با  

میانگین .درجه افزایش داشته است7.1افزایش و نسبت به بلند مدت نیز 5.9که نسبت به سال گذشته 

درجه 11.7و دوره آماري  11.9درجه سانتیگراد سال گذشته  19.7برابر 97حداقل دماي شهریور 

داشته درجه افزایش 8.0درجه افزایش و نسبت به بلند مدت  7.8سانتیگراد بوده که نسبت به سال گذشته 

، و حداقل مطلق 31/6/97تاریخ  درجه سانتیگراد در39.3،برابر با 97حداکثر مطلق دماي شهریور . است

. ، رخ داده است9/6/97درجه سانتیگراد در تاریخ 14.8برابر با 97سال 

میلیمتر و شهریور دوره 0.2برابر با 96میلیمتر ، شهریور 3.3برابر با 97مجموع بارندگی شهریور :بارندگی

، رخ 28/6/97میلیمتر در 3.3برابر با 97حداکثر بارندگی شهریور . استمیلیمتر بوده 0.9آماري برابر با

. داده است

درصد و 28برابر با 96درصد ، شهریور 18برابر با 97میانگین رطوبت نسبی شهریور :رطوبت نسبی هوا

بت به دوره آماري کاهش داشته درصد بوده که نسبت  به سال گذشته ونس25شهریور دوره آماري برابر با 

یور درصد و شهر42برابر با  96، شهریور درصد32برابر با 97رطوبت نسبی شهریور میانگین حداکثر . است

درصد در تاریخ 43رابر با ب97حداکثر مطلق رطوبت نسبی شهریور . درصد بوده است38دوره آماري 

، میانگین حداقل رطوبت درصد12برابر با 97سبی شهریور میانگین حداقل رطوبت ن.رخ داده است 4/6/97



حداقل مطلق . درصد بوده است16درصد و شهریور دوره آماري برابر با 14برابر با 96نسبی شهریور 

.، رخ داده است12/6/97درصد در 8برابر با 97رطوبت نسبی شهریور 

میلیمتر روزانه در ماه ، 14.5میلیمتر با میانگین 449.3برابر با 97مجموع تبخیر شهریور :مجموع تبخیر

با میانگین 316.9میلیمتر تبخیر روزانه و شهریور دوره آماري 10با میانگین 310.2برابر با 96ور شهری

نسبت به سال گذشته و دوره آماري  139مجموع تبخیر شهریور . میلیمتر تبخیر روزانه می باشد10.2

.  داشته استافزایش 

ساعت در 13.7ساعت با میانگین 394.8ا برابر ب97مجموع ساعت آفتابی شهریور :مجموع ساعت آفتابی

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

نسبت به سال گذشته و نسبت به  97مجموع ساعت آفتابی شهریور . ساعت در روز می باشد10.5میانگین 

.دوره آماري افزایش  داشته است

، شهریور 19/6/97متر بر ثانیه در تاریخ 19برابر با  97حداکثر سرعت باد شهریور : اکثر سرعت بادحد

نسبت به سال گذشته 97حداکثر سرعت باد شهریور 14/06/96متر بر ثانیه در تاریخ  12برابر با 95سال 

. داشته استو نسبت به دوره آماري کاهش

704واریته سینگل کراس تحلیل مراحل فنولوژي محصول ذرت  

. مراحل کشت و کوددهی و نوار آبیاري همزمان انجام شد.مزرعه  کشت گردید 23/4/1397در تاریخ 

در اواخر تیر ماه مزرعه  شروع به جوانه زنی نمود در اواسط مرداد مزرعه . آبیاري به روش تیپ انجام شد

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

لی کم سانتیمتر گردید در این زمان مقادر خی75مرحله برگدهی شد و در اواخر ماه ارتفاع متوسط حدود 

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

ریور مزرعه وارد مرحله شیري شدن وسپس مزرعه وارد مرحله رسیدن شده تارهاي ابریشمی  در اواخر شه

. سانتی متر بودند248ارتفاع متوسط بوته ها در اواخر شهریور حدود . مزرعه در دهم مهر برداشت شد. است



محصول دوم زعفران تربت حیدریه می باشد که در اوایل ماه تیر به خواب زمستانی رفت و تا اواخر شهریور 

.مزرعه وجین شد و اماده آبیاري گردید اتفاق خاصی پیش نیامدکه

نیشابورمرکز تحقیقات هواشناسی کشاورزي





گلمکانمرکز تحقیقات هواشناسی کشاورزي

انگور کشمشی

:ماهتیرجويشرایطتحلیل

درجه سانتیگراد و بلند 25.3گذشته ، سال درجه سانتیگراد27.5برابر 97میانگین دماي تیر :دماي هوا

2.4و نسبت به دوره آماري 2/2درجه سانتیگراد می باشدکه نسبت به دماي تیر سال گذشته25.1مدت آن 

درجه سانتیگراد، سال 35.9برابر با  97میانگین حداکثر دماي تیر .رجه سانتیگراد افزایش  داشته استد

1/3درجه سانتیگراد بوده که نسبت به سال گذشته 32.9ماري درجه سانتیگراد و دوره آ32.8گذشته  

19.1برابر 97میانگین حداقل دماي تیر . درجه افزایش داشته است0/3و نسبت به بلند مدت نیز افزایش

4/1درجه سانتیگراد بوده که نسبت به سال گذشته 17.2و دوره آماري17.7درجه سانتیگراد سال گذشته  

برابر با ،97حداکثر مطلق دماي تیر . ه استدرجه افزایش داشت9/1و نسبت به بلند مدت  درجه افزایش

درجه سانتیگراد در 14.2برابر با 97، و حداقل مطلق سال 29/04/97درجه سانتیگراد در تاریخ  39.2

.، رخ داده است06/04/97تاریخ

میلیمتر و بارندگی تیر 1.7برابر 97، بارندگی تیر میلیمتربرابر صفر97مجموع بارندگی تیر : بارندگی

. استکاهش داشته مدتو درازنسبت به سال گذشته97میلیمتر بوده که بارندگی تیر 1.2دوره آماري برابر 

برابر با 96، میانگین رطوبت نسبی تیر درصد22برابر با 97میانگین رطوبت نسبی تیر :رطوبت نسبی هوا

درصد بوده که نسبت  به سال گذشته  و 33ین رطوبت نسبی تیر دوره آماري برابر با درصد و میانگ30

، میانگین درصد41برابر با 97میانگین حداکثر رطوبت نسبی تیر . استنسبت به دوره آماري کاهش داشته

درصد 47درصد و میانگین حداکثر رطوبت نسبی تیر دوره آماري51برابر با 96حداکثر رطوبت نسبی تیر  

میانگین . رخ داده است19/4/97درصد در تاریخ 54برابر با 97حداکثر مطلق رطوبت نسبی تیر . بوده است

درصد و 18برابر  با 96، میانگین حداقل رطوبت نسبی تیر درصد11برابر با 97حداقل رطوبت نسبی تیر 



978حداقل مطلق رطوبت نسبی تیر . ستدرصد بوده ا18میانگین حداقل رطوبت تیر دوره آماري برابر با 

. ، رخ داده است11/04/97درصد در 

، تیر میلیمتر روزانه در ماه15.8میلیمتر با میانگین 489.5برابر با 97مجموع تبخیر تیر :مجموع تبخیر

11.4ن با میانگی355.9میلیمتر روزانه و تیر دوره آماري 13.9میلیمتر با میانگین 431.8برابر با 96

نسبت به سال گذشته  ونسبت به دوره آماري 1397مجموع تبخیر تیر . لیمتر تبخیر روزانه می باشدمی

.افزایش  داشته است

ساعت در روز 12.4ساعت با میانگین 384.3برابر با 97مجموع ساعت آفتابی تیر :مجموع ساعت آفتابی

ساعت با میانگین 359.3عت در روز و تیر دوره آماري سا11.6ساعت با میانگین 360.6برابر با 96، تیر 

نسبت به سال گذشته  و نسبت به  دوره افزایش 97مجموع ساعت آفتابی تیر . ساعت در روز می باشد11.6

.  استداشته  

96، تیر سال 06/04/97متر بر ثانیه در تاریخ 9برابر با 97حداکثر سرعت باد تیر : حداکثر سرعت باد

. متر بر ثانیه می باشد18و حداکثر سرعت باد اتفاق افتاده 02/04/96متر بر ثانیه در تاریخ   15با برابر

.نسبت به سال گذشته و دوره آماري  کاهش  داشته است97حداکثر سرعت باد تیر 

:ماهمردادشرایطتحلیل

درجه سانتیگراد و بلند 25درجه سانتیگراد ، سال گذشته 26.2برابر 97میانگین دماي مرداد :دماي هوا

افزایش  و نسبت به 2/1درجه سانتیگراد می باشدکه نسبت به دماي مرداد سال گذشته 24.5مدت آن 

درجه 34.5با  برابر97میانگین حداکثر دماي مرداد . درجه سانتیگراد افزایش داشته است7/1دوره آماري 

درجه سانتیگراد بوده که نسبت به سال 32.9درجه سانتیگراد و دوره آماري 33.2سانتیگراد، سال گذشته

97میانگین حداقل دماي مرداد . درجه افزایش داشته است6/1کاهش  و نسبت به بلند مدت 3/1گذشته 

درجه سانتیگراد بوده که نسبت به سال 16.2و دوره آماري16.9درجه سانتیگراد سال گذشته18برابر 

97حداکثر مطلق دماي مرداد . داشته استدرجه افزایش8/1افزایش  و نسبت به بلند مدت  19/1گذشته 



درجه سانتیگراد 12.8برابر با 97و حداقل مطلق سال 14/05/97درجه سانتیگراد در تاریخ  38.6،برابر با 

. ، رخ داده است23/05/97در تاریخ 

میلیمتر و در دوره آماري مرداد ماه  برابر 0.1برابر 96، مرداد صفربرابر 97مجموع بارندگی مرداد :بارندگی

. داشته استنسبت به سال گذشته و نسبت به دوره آماري کاهش97میلیمتر بوده که بارندگی مرداد 0.5با 

درصد و 26برابر با 96درصد ، مرداد 28برابر با97میانگین رطوبت نسبی مرداد :رطوبت نسبی هوا

8و نسبت به دوره آماري افزایشبوده که نسبت  به سال گذشته دو درصد36مرداد دوره آماري برابر با 

44برابر با 96درصد، مرداد47برابر با 97میانگین حداکثر رطوبت نسبی مرداد . داشته استدرصد کاهش 

د در درص73برابر با 97حداکثر مطلق رطوبت نسبی مرداد . درصد بوده است54درصد و مرداد دوره آماري 

برابر بل 96درصد ، مرداد 16برابر  با 97میانگین حداقل رطوبت نسبی مرداد . رخ داده است29/5/97تاریخ 

9با برابر97حداقل مطلق رطوبت نسبی مرداد . درصد بوده است19درصد و مرداد دوره آماري برابر با 15

.، رخ داده است05/05/97درصد در 

میلیمتر روزانه در ماه ، 14.9میلیمتر با میانگین 461.3برابر با 97مجموع تبخیر مرداد :مجموع تبخیر

با میانگین 347.5میلیمتر روزانه و مرداد دوره آماري 12.5میلیمتر با میانگین 388.1برابر با 96مرداد 

نسبت به سال گذشته ونسبت به دوره 1397مجموع تبخیر مرداد . انه می باشدیر روزمیلیمتر تبخ11.2

. آماري افزایش داشته است

ساعت در روز . 11.8ساعت با میانگین 366برابر با 97مجموع ساعت آفتابی مرداد :مجموع ساعت آفتابی

ساعت با میانگین 362.3آماري ساعت در روز و مرداد دوره 11.6ساعت با میانگین 361برابر با 96، مرداد 

نسبت به سال گذشته  و نسبت به  دوره 97مجموع ساعت آفتابی مرداد . ساعت در روز می باشد11.7

.آماري تغییر قابل مالحظه نداشته است



، مرداد سال 29/05/97متر بر ثانیه در تاریخ 11برابر با 97حداکثر سرعت باد مرداد :حداکثر سرعت باد

متر 16حداکثر سرعت باد مرداددر طول دوره آماري برابر 20/05/96متر بر ثانیه در تاریخ   14ر با براب96

. ، حداکثر سعت باد نسبت به سال قبل و نسبت به دوره آماري کاهش داشته استبر ثانیه

:تحلیل شرایط جوي شهریور ماه

درجه 22.1نتیگراد ، شهریور سال گذشته درجه سا20.6برابر با 97میانگین دماي شهریور :دماي هوا

درجه 1.5درجه سانتیگراد می باشدکه نسبت به دماي شهریور سال گذشته 20.7سانتیگراد و بلند مدت آن 

97میانگین حداکثر دماي شهریور . درجه سانتیگراد کاهش داشته است1/0کاهش و نسبت به دوره آماري

درجه سانتیگراد 29.6درجه سانتیگراد و دوره آماري 31.1ذشته  درجه سانتیگراد، سال گ29.7برابر با  

. داشته استدرجه افزایش  1/0کاهش  و نسبت به بلند مدت نیز 1.4بوده که نسبت به سال گذشته 

درجه 11.7و دوره آماري  13.2درجه سانتیگراد سال گذشته11.6برابر 97میانگین حداقل دماي شهریور 

داشته درجه کاهش 0/ 1درجه کاهش و نسبت به بلند مدت  1.6که نسبت به سال گذشته سانتیگراد بوده 

، و حداقل مطلق 20/06/97راد در تاریخدرجه سانتیگ36.4،برابر با 97حداکثر مطلق دماي شهریور . است

. ست، رخ داده ا14/06/97درجه سانتیگراد در تاریخ 2.8برابر با 97سال 

برابر با  صفر میلیمتر و شهریور 96، شهریور میلیمتربرابر با  صفر 97مجموع بارندگی شهریور :بارندگی 

. استمیلیمتر بوده 1.2دوره آماري برابر با

درصد و 26برابر با 96درصد ، شهریور 30برابر با 97میانگین رطوبت نسبی شهریور :رطوبت نسبی هوا

و نسبت به  دور افزایشدرصد4درصد بوده که نسبت  به سال گذشته 36شهریور دوره آماري برابر با 

، شهریور درصد 53برابر با 97میانگین حداکثر رطوبت نسبی شهریور . درصد کاهش داشته است 6آماري 

97حداکثر مطلق رطوبت نسبی شهریور . درصد بوده است54درصد و شهریور دوره آماري 45برابر با 96

16برابر با 97میانگین حداقل رطوبت نسبی شهریور .رخ داده است 29/6/97درصد در تاریخ 73برابر با 



درصد 19درصد و شهریور دوره آماري برابر با 14برابر با 96، میانگین حداقل رطوبت نسبی شهریور درصد

.اده است، رخ د26/06/97درصد در 8برابر با 97حداقل مطلق رطوبت نسبی شهریور . بوده است

میلیمتر روزانه در ماه ، 10میلیمتر با میانگین 310.9برابر با 97مجموع تبخیر شهریور :مجموع تبخیر

با 273.1میلیمتر تبخیر روزانه و شهریور دوره آماري 11.3میلیمتر با میانگین 351.2برابر با 96شهریور 

نسبت به سال گذشته کاهش و 1397تبخیر شهریور مجموع . بخیر روزانه می باشدمیلیمتر ت8.9میانگین 

.  دوره آماري بلند مدت  افزایش داشته است

ساعت در 10.8ساعت با میانگین 335.9برابر با 97مجموع ساعت آفتابی شهریور :مجموع ساعت آفتابی

ساعت 327.0ري ساعت در روز و شهریور دوره آما11.3ساعت با میانگین 349.3برابر با 96روز ، شهریور 

نسبت به سال گذشته کاهش و 97مجموع ساعت آفتابی شهریور .ساعت در روز می باشد10.8با میانگین 

.نسبت به  دوره آماري افزایش داشته است

، حداکثر 18/06/97متر بر ثانیه در تاریخ 9برابر با 97حداکثر سرعت باد شهریور :داکثر سرعت بادح

نسبت به دوره آماري 97متر بر ثانیه بوده ، حد اکثر سرعت باد 20وره آماري سرعت باد شهریور در د

.کاهش داشته است

تحلیل مراحل فنولوژي محصول انگور کشمشی 

اول تیر ماه باغ در مرحله غوره به سر می برد که تا اواخر ماه ادامه داشت بعد از ان به مرحله رسیدن در 

برد تا اخر شهریوربا توجه به این که باغ از سال میردر مرحله رسیدن بسرسید و از اواسط مرداد ماه باغ 

زراعی گذشته به صورت  اجاره به پیمانکار داده شده است لذا اندازگیري و برداشت محصول براي همکاران 

.د نبومقدور 

گلمکانمرکز تحقیقات هواشناسی کشاورزي





طرقمرکز تحقیقات هواشناسی کشاورزي

زعفران واریته تربت حیدریه و زردآلو واریته شاهرودي

:ماهتیرجويشرایطتحلیل

درجه سانتیگراد و بلند 28.2درجه سانتیگراد، سال گذشته 30.2برابر 97میانگین دماي تیر : دماي هوا

درجه سانتیگراد و نسبت به 2درجه سانتیگراد می باشدکه نسبت به دماي تیر سال گذشته 26.7مدت آن 

سال سانتیگراد،درجه 37.8برابر 97میانگین حداکثر دماي تیر . درجه افزایش داشته است3.5دوره آماري 

درجه 3.1درجه سانتیگراد بوده که نسبت به سال گذشته 34.6درجه سانتیگراد و دوره آماري 34.7گذشته 

درجه 22.5برابر 97میانگین حداقل دماي تیر . درجه افزایش داشته است3.2و نسبت به دوره آماري 

درجه 1.8بوده که نسبت به سال گذشته درجه سانتیگراد 18.9و دوره آماري 20.7سانتیگراد، سال گذشته 

درجه سانتیگراد 40.9،برابر 97حداکثر مطلق دماي تیر .درجه افزایش داشته است3.6و نسبت به دوره آماري 

.رخ داده است7/4/97درجه سانتیگراد در تاریخ 18.3برابر97حداقل مطلق سال ,30/4/97در تاریخ 

میلیمتر بوده 1.5فر بوده اما بارندگی درتیرماه دوره آماري برابر با بارندگی ص97و 96در تیرماه  :بارندگی

. است

برابر با 96، میانگین رطوبت نسبی تیر درصد21برابر با 97میانگین رطوبت نسبی تیر :رطوبت نسبی هوا

وره درصد بوده که نسبت به سال گذشته و د34درصد و میانگین رطوبت نسبی تیر دوره آماري برابر با 27

، میانگین حداکثر رطوبت درصد33برابر با 97میانگین حداکثر رطوبت نسبی تیر . استآماري کاهش داشته 

. درصد بوده است48درصد و میانگین حداکثر رطوبت نسبی تیر دوره آماري 41برابر با 96نسبی تیر 

میانگین حداقل . رخ داده است30/4/97درصد که در تاریخ 41برابر با 97حداکثر مطلق رطوبت نسبی تیر 

درصد و میانگین 14برابر با 96، میانگین حداقل رطوبت نسبی تیر درصد9برابر با 97رطوبت نسبی تیر 

درصد 6برابر 97حداقل مطلق رطوبت نسبی تیر . درصد بوده است20دوره آماري برابرحداقل رطوبت تیر

.  رخ داده استبوده که به دفعات



357.3میلیمتر و درسال گذشته 448.9مجموع تبخیر از تشت تبخیر در تیرماه امسال :مجموع تبخیر

بیشتر از سال گذشته و دوره 97تبخیر در سال . میلیمتر بوده است376.4میلیمتر که در دوره آماري 

.آماري بوده است

ساعت در روز ، 12.5ساعت با میانگین389برابر با 97مجموع ساعت آفتابی تیر : مجموع ساعت آفتابی

ساعت با میانگین 364.3ساعت در روز و تیر دوره آماري 12.1ساعت با میانگین 374.8برابر با 96تیر 

نسبت به سال گذشته کاهش  و نسبت به  دوره 97مجموع ساعت آفتابی تیر .ساعت در روز می باشد 11.7

.آماري افزایش  داشته است

96تیرماه، تیر ماه سال 10متر بر ثانیه در تاریخ 14برابر با 97ت باد تیر حداکثر سرع: حداکثر سرعت باد

متر بر ثانیه رخ داده است حداکثر 15و تیر دوره آماري برابر با 27/4/96متر بر ثانیه در تاریخ 14برابر با 

.نسبت به سال گذشته بدون تغییر و نسبت به دوره آماري کاهش داشته است97سرعت باد تیر 

:تحلیل شرایط جوي مرداد ماه

درجه سانتیگراد و 27.7، سال گذشته درجه سانتیگراد28.3برابر با 97میانگین دماي مرداد :دماي هوا

درجه کاهش و نسبت 0.6درجه سانتیگراد می باشدکه نسبت به دماي مرداد سال گذشته26بلند مدت آن 

35.4برابر با 97میانگین حداکثر دماي مرداد . شته استدرجه سانتیگراد افزایش دا2.3به دوره آماري 

درجه سانتیگراد بوده که نسبت به 34.1درجه سانتیگراد و دوره آماري 34.9درجه سانتیگراد، سال گذشته 

میانگین . درجه سانتیگراد افزایش داشته است1.3درجه افزایش و نسبت به بلند مدت 0.5سال گذشته 

درجه سانتیگراد 17.9و دوره آماري 20.4درجه سانتیگراد سال گذشته 21.1برابر 97حداقل دماي مرداد 

حداکثر . داشته استدرجه افزایش3.2درجه و نسبت به بلند مدت 0.7بوده که نسبت به سال گذشته 

برابر با 97و حداقل مطلق سال 1/5/97درجه سانتیگراد در تاریخ 39.5،برابر با 97مطلق دماي مرداد 

.  رخ داده است7/5/97درجه سانتیگراد در تاریخ 17.4



میلیمتر و مرداد دوره 3.8برابر با 96، مرداد میلیمتربرابر با صفر 97مجموع بارندگی مرداد :بارندگی

بت به دوره آماري نسبت به سال گذشته کاهش و نس97میلیمتر بوده که بارندگی مرداد 1.1آماري برابر با 

. استکاهش داشته 

درصد و مرداد 23برابر با 96، مرداد درصد26برابر با 97میانگین رطوبت نسبی مرداد : رطوبت نسبی هوا

به سال گذشته افزایش ونسبت به دوره آماري کاهش داشته بوده که نسبت درصد32دوره آماري برابر با 

درصد و مرداد دوره 36برابر با 96مرداد ، درصد39برابر با 97میانگین حداکثر رطوبت نسبی مرداد . است

درصد بوده که در تاریخ 59برابر با 97حداکثر مطلق رطوبت نسبی مرداد . درصد بوده است46آماري 

11برابر با 96، مرداد درصد13برابر 97میانگین حداقل رطوبت نسبی مرداد .رخ داده است29/5/97

7برابر با 97حداقل مطلق رطوبت نسبی مرداد . درصد بوده است18درصد و مرداد دوره آماري برابر با 

.رخ داده است22/5/97و 5درصد در

96میلیمتر در روز، مرداد 12.2میلیمتربا میانگین 377برابر با 97مجموع تبخیر مرداد : مجموع تبخیر

میلیمتر 11.7متر با میانگین میلی361.4میلیمتر در روزو مرداد دوره آماري 11.9با میانگین 370برابر با 

و 2میلیمتر که در تاریخ هاي 15.2به مقدار 97بیشترین مقدار تبخیر روزانه در مرداد . در روز بوده است

.نسبت به سال گذشته و دوره آماري افزایش داشته است97جمع تبخیر مرداد . رخ داده است4/5/97

ساعت در 11.9ساعت با میانگین 369.5برابر با 97مجموع ساعت آفتابی مرداد: مجموع ساعت آفتابی

ساعت با 355.5ساعت در روز و مرداد دوره آماري 12.2ساعت با میانگین 377.8برابر با 96روز ، مرداد 

نسبت به سال گذشته کاهش ونسبت 97مجموع ساعت آفتابی مرداد . می باشدساعت در روز11.5میانگین 

. شته استبه دوره آماري افزایش دا

، مرداد سال 15/5/97متر بر ثانیه در تاریخ 11برابر با 97حداکثر سرعت باد مرداد : حداکثر سرعت باد

متر بر ثانیه رخ داده است 20و مرداد دوره آماري برابر با 20/5/96متر بر ثانیه در تاریخ 16برابر با 96

. داشته استآماري کاهشنسبت به سال گذشته و دوره97حداکثر سرعت باد مرداد 



:تحلیل شرایط جوي شهریورماه

درجه 24.5درجه سانتیگراد ، شهریور سال گذشته 23.3برابر با 97میانگین دماي شهریور : دماي هوا

درجه 1.2درجه سانتیگراد می باشدکه نسبت به دماي شهریور سال گذشته 22.1سانتیگراد و بلند مدت آن 

97میانگین حداکثر دماي شهریور . درجه سانتیگراد افزایش داشته است1.2آماري کاهش و نسبت به دوره 

درجه سانتیگراد بوده 30.6درجه سانتیگراد و دوره آماري 32.6درجه سانتیگراد، سال گذشته 31.2برابر با 

. درجه افزایش داشته است0.6درجه کاهش و نسبت به بلند مدت نیز 1.4که نسبت به سال گذشته 

درجه سانتیگراد 13.6و دوره آماري 16.4درجه، سال گذشته 15.4برابر 97میانگین حداقل دماي شهریور 

درجه سانتیگراد افزایش داشته 1.8درجه کاهش و نسبت به بلند مدت 1بوده که نسبت به سال گذشته 

و حداقل مطلق 20/6/97درجه سانتیگراد در تاریخ 39.2،برابر با 97حداکثر مطلق دماي شهریور . است

. رخ داده است13/6/97درجه سانتیگراد در تاریخ 9برابر با 97سال 

میلیمتر و شهریور دوره 0برابر با 96میلیمتر ، شهریور 0.1برابر با 97مجموع بارندگی شهریور : بارندگی 

ایش و نسبت به دوره نسبت به سال گذشته افز97میلیمتر بوده که بارندگی شهریور 1.7آماري برابر با 

. داشته استآماري کاهش

درصد و 25برابر با 96درصد ، شهریور 25برابر با 97میانگین رطوبت نسبی شهریور : رطوبت نسبی هوا

نسبت به دوره آماري درصد بوده که نسبت به سال گذشته بدون تغییر و35شهریور دوره آماري برابر 

40برابر با 96، شهریور درصد38برابر با 97رطوبت نسبی شهریور میانگین حداکثر . داشته استکاهش

59برابر با 97حداکثر مطلق رطوبت نسبی شهریور . درصد بوده است35درصد و شهریور دوره آماري 

، میانگین درصد12برابر 97میانگین حداقل رطوبت نسبی شهریور . رخ داده است28/6/97درصدبوده که در

. درصد بوده است20درصد و شهریور دوره آماري برابر با 11برابر با 96بی شهریور حداقل رطوبت نس

. رخ داده است26/6/97و 15درصد در تاریخ 5برابر با 97حداقل مطلق رطوبت نسبی شهریور 



96میلیمتر در روز، شهریور 9میلیمتربا میانگین 281.8برابر با 97مجموع تبخیر شهریور :مجموع تبخیر

میلیمتر 8.9میلیمتر با میانگین 277.9میلیمتر در روز و شهریور دوره آماري 9.7با میانگین 301.7برابر با 

رخ داده 3/6/97میلیمتر در 13.1به مقدار 97بیشترین مقدار تبخیر روزانه  در مرداد . در روز بوده است

.دوره آماري افزایش داشته استنسبت به سال گذشته کاهش و نسبت به97جمع تبخیر مرداد . است

ساعت در 10.7ساعت با میانگین 331برابر با 97مجموع ساعت آفتابی شهریور :مجموع ساعت آفتابی

با 326.9ساعت در روز و شهریور دوره آماري 11.2ساعت با میانگین 346.1برابر با 96روز ، شهریور 

نسبت به سال گذشته کاهش و 97آفتابی شهریور مجموع ساعت . می باشدساعت در روز10.5میانگین 

. نسبت به  دوره آماري افزایش داشته است

، شهریور 10/6/97متر بر ثانیه در تاریخ 10برابر با 97حداکثر سرعت باد شهریور :حداکثر سرعت باد

تر بر ثانیه رخ داده م15و شهریور دوره آماري برابر با 12/6/94متر بر ثانیه در تاریخ 12برابر با 96سال 

.  نسبت به سال گذشته و دوره آماري کاهش داشته است97حداکثر سرعت باد شهریور . است

تحلیل مراحل فنولوژي زعفران واریته تربت حیدریه و زردآلو واریته شاهرودي

.در فصل تابستان به طور کامل برداشت شده استمحصول زعفران در خواب می باشد و محصول زردالو 

طرقمرکز تحقیقات هواشناسی کشاورزي
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پرتقال

:جوي تیر ماهشرایطتحلیل

درجه سانتیگراد و بلند 34.4، سال گذشته درجه سانتیگراد33.8برابر با97میانگین دماي تیر :دماي هوا

کاهش و نسبت به دوره 0.6دماي تیر سال گذشته درجه سانتیگراد می باشدکه نسبت به 36.7مدت آن 

درجه 43.2برابر با97میانگین حداکثر دماي تیر . داشته استدرجه سانتیگراد افزایش2.9آماري  

درجه سانتیگراد بوده که نسبت به سال 42.5درجه سانتیگراد و دوره آماري 42.9سانتیگراد، سال گذشته

میانگین حداقل دماي . داشته استدرجه افزایش0.7ه بلند مدت نیز درجه افزایش و نسبت ب0.3گذشته

درجه سانتیگراد بوده که نسبت 25.4و دوره آماري  25.9ال گذشته درجه سانتیگراد س24.4برابر 97تیر 

حداکثر مطلق دماي . اشته استدرجه کاهش د1درجه کاهش و نسبت به بلند مدت نیز 1.5به سال گذشته

درجه 19.9برابر با97، و حداقل مطلق تیر سال 05/04/97درجه سانتیگراد در تاریخ  45بر با ،برا97تیر

.، رخ داده است03/04/97سانتیگراد در تاریخ

میلیمتر و بارندگی تیر برابر با صفر96میلیمتر ، بارندگی تیر 1.4برابر با 97مجموع بارندگی تیر:بارندگی

نسبت به سال گذشته افزایش داشته  و نسبت به 97لیمتر بوده که بارندگی تیر می5.3دوره آماري برابر با

. میلیمتر رخ داده است1.4برابر با97حداکثر بارندگی تیر . قابل مالحظه اي داشته استدوره آماري  کاهش

برابر با 96، میانگین رطوبت نسبی تیر درصد26برابر با 97میانگین رطوبت نسبی تیر :رطوبت نسبی هوا

درصد بوده که نسبت  به سال گذشته  ونسبت 27درصد و میانگین رطوبت نسبی تیر دوره آماري برابر با27

میانگین حداکثر , درصد43برابر با 97میانگین حداکثر رطوبت نسبی تیر. به دوره آماري کاهش داشته است

درصد بوده 71وبت نسبی تیر دوره آماري درصد و میانگین حداکثر رط43نیز برابر با 96رطوبت نسبی تیر

میانگین .رخ داده است 30/04/97درصد در تاریخ 85برابر با 97حداکثر مطلق رطوبت نسبی تیر . است

درصد و 10برابر با96، میانگین حداقل رطوبت نسبی تیر درصد9برابر با97طوبت نسبی تیر حداقل ر



برابر 97حداقل مطلق رطوبت نسبی تیر . درصد بوده است7بر با میانگین حداقل رطوبت تیر دوره آماري برا

.  ، رخ داده است08/04/97درصد درتاریخ 5با 

96میلیمتر روزانه در ماه ،تیر 14.7میلیمتر با میانگین 454.3برابر با 97مجموع تبخیر تیر :مجموع تبخیر

میلیمتر 14.9با میانگین 450.9دوره آماري میلیمتر تبخیر روزانه وتیر 14.2با میانگین 441.3برابر با 

نسبت به سال گذشته افزایش ونسبت به دوره آماري 1397مجموع تبخیر تیر . تبخیر روزانه می باشد

.کاهش داشته است

، ساعت در روز11.3ساعت با میانگین 349.4برابر با 97مجموع ساعت آفتابی تیر: مجموع ساعت آفتابی

10.7ساعت با میانگین 331.5ساعت در روز و تیر دوره آماري 10.8ساعت با میانگین 333.5برابر با 96تیر

نسبت به سال گذشته افزایش و نسبت به  دوره آماري 97مجموع ساعت آفتابی تیر . ساعت در روز می باشد

. داشته استافزایشنیز

96، تیر سال 29/04/97انیه در تاریخ متر بر ث20برابر 97حداکثر سرعت باد تیر :حداکثر سرعت باد

.رخ داده است1385متر بر ثانیه درتیر 34وتیر دوره آماري برابر 07/04/96متر بر ثانیه در تاریخ  21برابر 

.نسبت به سال گذشته کاهش و نسبت به دوره آماري  نیزکاهش داشته است97حداکثر سرعت باد تیر 

:تحلیل شرایط جوي مرداد ماه

درجه سانتیگراد و بلند 34.8درجه سانتیگراد ، سال گذشته 35.1برابر با97میانگین دماي مرداد :ي هوادما

افزایش و نسبت به دوره 0.3درجه سانتیگراد می باشدکه نسبت به دماي مرداد سال گذشته36.2مدت آن 

درجه سانتیگراد، 43ابر بابر97میانگین حداکثر دماي مرداد .داشته استدرجه سانتیگرادکاهش1.1آماري 

درجه سانتیگراد بوده که نسبت به سال گذشته 41.8درجه سانتیگراد و دوره آماري 42.3سال گذشته

برابر 97میانگین حداقل دماي مرداد . داشته استدرجه افزایش1.2افزایش و نسبت به بلند مدت نیز 0.7

درجه سانتیگراد بوده که نسبت به سال 26.2ي  و دوره آمار27.3درجه سانتیگراد سال گذشته  27.2

برابر ،97حداکثر مطلق دماي مرداد . داشته استدرجه افزایش1کاهش و نسبت به بلند مدت 0.1گذشته 



درجه سانتیگراد در 23.5برابر با 97حداقل مطلق مرداد سال و17/05/97درجه سانتیگراد در تاریخ  45.2با

.  رخ داده است31/05/97تاریخ

میلیمتر و بارندگی مرداد 2برابر با 96مرداد ،میلیمتربرابر با صفر97مجموع بارندگی مرداد :بارندگی

ه کاهش  ونسبت به دوره نسبت به سال گذشت97میلیمتر بوده که بارندگی مرداد 6.3دوره آماري برابر با

. رخ داده استبرابر با صفر میلیمتر 97حداکثر بارندگی مرداد . داشته استآماري نیز کاهش

درصد ومرداد 24برابر با 96مرداد درصد ،28برابر با 97میانگین رطوبت نسبی مرداد :رطوبت نسبی هوا

داشته نسبت به دوره آماري نیز افزایشودرصد بوده که نسبت  به سال گذشته27دوره آماري برابر با

درصد ومرداد دوره 39برابر با 96درصد  ،مرداد  44برابر با 97میانگین حداکثر رطوبت نسبی مرداد . است

13/05/97درصد در تاریخ 74برابر با 97حداکثر مطلق رطوبت نسبی مرداد . درصد بوده است76آماري 

درصد ومرداد 9برابر با96درصد ، مرداد 13برابر با97طوبت نسبی مرداد میانگین حداقل ر.رخ داده است

درصد درتاریخ 5برابر با 97حداقل مطلق رطوبت نسبی مرداد. درصد بوده است7دوره آماري برابر با 

میلیمتر با میانگین 414.8برابر با97مجموع تبخیرمرداد :مجموع تبخیر.، رخ داده است26/05/97

میلیمتر تبخیر روزانه و مرداد دوره 14.9با میانگین 460.9برابر با 96متر روزانه در ماه ،مرداد میلی13.4

نسبت به سال 1397مجموع تبخیر مرداد . میلیمتر تبخیر روزانه می باشد14.5با میانگین444.5آماري 

.نسبت به دوره آماري نیزکاهش داشته استگذشته  و

ساعت در روز 10.6ساعت با میانگین 328برابر با 97ساعت آفتابی مرداد مجموع:مجموع ساعت آفتابی

ساعت با 330.8ساعت در روز و مرداد دوره آماري 11.5ساعت با میانگین 357.6برابر با 96، مرداد 

نسبت به سال گذشته  و نسبت به  97مجموع ساعت آفتابی مرداد . در روز می باشدساعت 10.7میانگین

.داشته استاري نیز کاهشدوره آم



، مرداد سال 12/05/97متر بر ثانیه در تاریخ 15برابر 97حداکثر سرعت باد مرداد :حداکثر سرعت باد

رخ 1386متر بر ثانیه در مرداد30و مرداد دوره آماري برابر 12/05/96متر بر ثانیه در تاریخ 21برابر با 96

.داشته استنسبت به سال گذشته و نسبت به دوره آماري کاهش97حداکثر سرعت باد مرداد .داده است

:شهریور ماهتحلیل شرایط جوي

درجه 31.4درجه سانتیگراد ،شهریور سال گذشته 31.5برابر با97میانگین دماي شهریور : دماي هوا

درجه 0.1گذشتهدرجه سانتیگراد می باشدکه نسبت به دماي شهریور سال 33.7سانتیگراد و بلند مدت آن 

97میانگین حداکثر دماي شهریور .درجه سانتیگرادکاهش داشته است 2.2افزایش و نسبت به دوره آماري 

یگراد بوده درجه سانت39.4درجه سانتیگراد و دوره آماري 39.5درجه سانتیگراد، سال گذشته  40.6برابر با  

میانگین . داشته استدرجه افزایش1د مدت نیز درجه افزایش و نسبت به بلن1.1که نسبت به سال گذشته

درجه 22.7و دوره آماري23.2سال گذشتهدرجه سانتیگراد و22.5برابر با97حداقل دماي شهریور 

داشته درجه کاهش0.2درجه کاهش و نسبت به بلند مدت نیز0.7سانتیگراد بوده که نسبت به سال گذشته 

، و حداقل مطلق 01/06/97درجه سانتیگراد در تاریخ  44.4برابر با ،97حداکثر مطلق دماي شهریور . است

. ، رخ داده است13/06/97درجه سانتیگراد در تاریخ18.6برابر با 97دماي شهریور سال 

میلیمتر و شهریور دوره 0.2برابر 96شهریور ،میلیمتربرابر با صفر97مجموع بارندگی شهریور : بارندگی 

نسبت به سال گذشته کاهش و نسبت به دوره آماري 97میلیمتر بوده که بارندگی شهریور 8.7آماري برابر 

.  میلیمتر  رخ داده استبرابر باصفر97حداکثر بارندگی شهریور . قابل مالحظه اي داشته استنیز کاهش

درصد و 22برابر با 96درصد ، شهریور 30برابر با 97میانگین رطوبت نسبی شهریور :رطوبت نسبی هوا

داشته درصد بوده که نسبت  به سال گذشته  و نسبت به دوره آماري افزایش28شهریور دوره آماري برابر با 

درصد وشهریور 36برابر با 96شهریور ،درصد 48برابر با 97میانگین حداکثر رطوبت نسبی شهریور . است

درصد در تاریخ 68برابر با 97یور حداکثر مطلق رطوبت نسبی شهر. درصد بوده است79دوره آماري 

درصد ، میانگین حداقل 12برابر با97میانگین حداقل رطوبت نسبی شهریور . رخ داده است27/06/97



حداقل مطلق . درصد بوده است8درصد وشهریور دوره آماري برابر با 7برابر با96رطوبت نسبی شهریور 

.، رخ داده است01/06/97درصد در تاریخ5برابر با 97رطوبت نسبی شهریور

میلیمتر روزانه در ماه 11.6میلیمتر با میانگین 358.8برابر با 97مجموع تبخیرشهریور :مجموع تبخیر

با 366.9دوره آماريمیلیمتر تبخیر روزانه وشهریور12.8با میانگین 397.7برابر با 96،شهریور 

سال گذشته و دوره نسبت به 1397تبخیرشهریور مجموع .میلیمتر تبخیر روزانه می باشد11.9میانگین

. داشته استآماري نیزکاهش

ساعت در 10.7ساعت با میانگین 331.7برابر با97مجموع ساعت آفتابی شهریور : مجموع ساعت آفتابی

ساعت با 323.5ساعت در روز وشهریور دوره آماري10.9ساعت با میانگین338.5برابر با 96روز ،شهریور

نسبت به سال گذشته  کاهش و 97مجموع ساعت آفتابی شهریور . ساعت در روز می باشد10.4ن میانگی

.نسبت به  دوره آماري افزایش  داشته است

، شهریور 10/06/97متر بر ثانیه در تاریخ 18برابر با 97حداکثر سرعت باد شهریور : حداکثر سرعت باد

متر بر ثانیه درشهریور 28وشهریور دوره آماري برابر با 23/06/96متر بر ثانیه در تاریخ 19برابر با 96سال 

نسبت به سال گذشته کاهش و دوره آماري نیز کاهش 97حداکثر سرعت باد شهریور .رخ داده است1392

.داشته است

تحلیل مراحل فنولوژي محصول پرتقال 

باتوجه به میانگین دماي سه ماهه این فصل که ازمیانگین بلند مدت بیشتر بوده وهمچنین میزان بارندگی 

که در ماههاي دوم و سوم این فصل کاهش بسیار چشمگیري نسبت به سال گذشته وبلند مدت داشته است 

بلند مدت نشان از افزایش میزان تبخیر ماهانه در هرسه ماه این فصل نسبت به سال گذشته ووهمچنین 

وده است که در براي این محصول بمساعد نا"نامساعد وشرایط آبی ورطوبتی نسبتا"شرایط جوي نسبتا

خسارت از وزش بادهاي گرم متداول منطقه بوده در برگها ومیوه وهمچنینآفتاب سوختگیاین راستا شاهد

.د به گونه اي قابل قبول محقق شده استرشد رویشی  ورشد میوه فراهم بوده واین رشلذا شرایط .ایم



و بهبود شرایط دمایی ورطوبتی ونیز با شروع بارشهاي پاییزه تا اواخر مهر ماه شاهد رشد همچنین با تداوم

.یل قند ورسیدگی میوه خواهیم بودبه مرحله تشکدرصدي میوه و ورود100

حاجی آبادمرکز تحقیقات هواشناسی کشاورزي





مینابمرکز تحقیقات هواشناسی کشاورزي

انبه و کنار پیوندي

:ماهتیرجويشرایطتحلیل

درجه سانتیگراد و بلند 36.7، سال گذشته درجه سانتیگراد35.8برابر با97میانگین دماي تیر :دماي هوا

نسبت به دوره کاهش و0.9درجه سانتیگراد می باشدکه نسبت به دماي تیر سال گذشته 35.8مدت آن 

43.9درجه سانتیگراد، سال گذشته 42برابر با  97میانگین حداکثر دماي تیر .آماري تغییري نداشته است

کاهش و نسبت به 1.6درجه سانتیگراد بوده که نسبت به سال گذشته 46.2درجه سانتیگراد و دوره آماري 

درجه سانتیگراد ، سال 29.7برابر 97تیر میانگین حداقل دماي. شته استدرجه کاهش دا4.2بلند مدت 

درجه  و نسبت به 0.3درجه سانتیگراد بوده که نسبت به سال گذشته 25.8و دوره آماري  29.3گذشته

درجه سانتیگراد در تاریخ  47.8برابر،97حداکثر مطلق دماي تیر  . اشته استدرجه افزایش د4.1بلند مدت

.، رخ داده است12/04/97درجه سانتیگراد در تاریخ 26.8برابر 96ل ، و حداقل مطلق سا13/04/97

میلیمتر و بارندگی 0.0برابر با 96میلیمتر ، بارندگی تیر  0.0برابر با 97تیرمجموع بارندگی :بارندگی

یر و نسبت به نسبت به سال گذشته بدون تغی97میلیمتر بوده که بارندگی تیر 0.6تیر دوره آماري برابر با

.داشته استمیلیمتر کاهش 0.6دوره آماري 

96درصد ، میانگین رطوبت نسبی تیر 51برابر با 97میانگین رطوبت نسبی تیر :رطوبت نسبی هوا

درصد بوده که نسبت  به سال 53درصد و میانگین رطوبت نسبی تیر دوره آماري برابر با 50برابر با 

میانگین حداکثر رطوبت نسبی . تدرصد کاهش داشته اس2ونسبت به دوره آماري د افزایشدرص1گذشته  

درصد و میانگین حداکثر 75برابر با 96درصد، میانگین حداکثر رطوبت نسبی تیر 73برابر با 97تیر 

درصد 88برابر با 97حداکثر مطلق رطوبت نسبی تیر . درصد بوده است72رطوبت نسبی تیر دوره آماري 

درصد ، میانگین 29برابر با 97میانگین حداقل رطوبت نسبی تیر .رخ داده است10/04/97ر تاریخ د



درصد 28درصد و میانگین حداقل رطوبت تیر دوره آماري برابر با 24برابر با 96تیرحداقل رطوبت نسبی 

.، رخ داده است13/04/97درصد در 8برابر با 97حداقل مطلق رطوبت نسبی تیر . ده استبو

میلیمتر روزانه در ماه ، 9.9میلیمتر با میانگین 306.1برابر با 97مجموع تبخیر تیر :مجموع تبخیر

9.9با میانگین 302.9میلیمتر تبخیر روزانه و تیر دوره آماري 9.8با میانگین 302.5برابر با 96تیر 

میلیمتر  افزایش و نسبت 3.6نسبت به سال گذشته 97یر مجموع تبخیر ت.میلیمتر تبخیر روزانه می باشد

.میلیمتر افزایش داشته است3.2به دوره آماري 

ساعت در 10.8ساعت با میانگین 323.6برابر با 97مجموع ساعت آفتابی تیر : مجموع ساعت آفتابی

ساعت با میانگین  318.3دوره آماري ساعت در روز و تیر10.5ساعت با میانگین 325برابر با 96روز ، تیر 

ساعت  کاهش و 1.4نسبت به سال گذشته 97مجموع ساعت آفتابی تیر .ساعت در روز می باشد10.2

.داشته استساعت افزایش5.3نسبت به  دوره آماري

، تیر سال 16/04/96متر بر ثانیه در تاریخ 11برابر با 97حداکثر سرعت باد تیر :حداکثر سرعت باد

متر بر ثانیه در تاریخ تیرماه 20و تیر دوره آماري برابر با 26/04/96متر بر ثانیه در تاریخ  14برابر با 96

ره آماري کاهش نسبت به سال گذشته  و نسبت به دو96رخ داده است حداکثر سرعت باد تیر 1365

.داشته است

:تحلیل شرایط جوي مرداد ماه

درجه سانتیگراد و 35.9درجه سانتیگراد ، سال گذشته 36.2برابر با 97میانگین دماي مرداد :دماي هوا

درجه و نسبت به 0.3درجه سانتیگراد می باشدکه نسبت به دماي مرداد سال گذشته 35.4بلند مدت آن 

درجه 41.5برابر با  97میانگین حداکثر دماي مرداد .درجه سانتیگراد افزایش داشته است0.8دوره آماري 

درجه سانتیگراد بوده که نسبت به 40.2درجه سانتیگراد و دوره آماري 42.5سانتیگراد، سال گذشته  

اقل دماي میانگین حد. داشته استدرجه افزایش1.3درجه کاهش  و نسبت به بلند مدت 1سال گذشته 

درجه سانتیگراد بوده که 29.3و دوره آماري  29.3درجه سانتیگراد سال گذشته  30.9برابر 97مرداد 



حداکثر مطلق دماي . داشته استتغییري نو نسبت به بلند مدت درجه افزایش 1.6نسبت به سال گذشته 

درجه 28.7برابر با97اقل مطلق سال و حد22/05/97درجه سانتیگراد در تاریخ  46.1برابر با ،97مرداد 

. ، رخ داده است30/05/97سانتیگراد در تاریخ  

میلیمتر و  مرداد دوره 0.0برابر با 96میلیمتر ، مرداد 0.0برابر با 97مجموع بارندگی مرداد :بارندگی

بدون تغییر و نسبت به دوره نسبت به سال گذشته97میلیمتر بوده که بارندگی مرداد 0.6آماري برابر با

.  داشته استمیلیمتر کاهش0.6آماري 

درصد و 57برابر با 96،  مرداد درصد53برابر با 97نسبی مرداد میانگین رطوبت :رطوبت نسبی هوا

درصد  کاهش ونسبت به دوره 4درصد  بوده که نسبت  به سال گذشته 56مرداد دوره آماري برابر با 

درصد  ، مرداد 75برابر با 97میانگین حداکثر رطوبت نسبی مرداد . استدرصد کاهش داشته 3آماري  

برابر 97حداکثر مطلق رطوبت نسبی مرداد . درصد بوده است75درصد و مرداد دوره آماري 82برابر با 96

درصد 31برابر با 97میانگین حداقل رطوبت نسبی مرداد .رخ داده است21/05/97درصد در تاریخ 84با 

حداقل مطلق رطوبت نسبی . درصد بوده است31درصد و مرداد دوره آماري برابر با 31برابر با 96، مرداد 

.، رخ داده است 6/5/97درصد در 10برابر با 97مرداد 

وز ، مرداد میلیمتر در ر8.8یمتر با میانگین میل272.2برابر با 97مجموع تبخیر مرداد :مجموع تبخیر

9.8با میانگین 301.9میلیمتر تبخیر روزانه و مرداد دوره آماري 9.2با میانگین 285.3برابر با 96

میلیمتر ونسبت به 13.1نسبت به سال گذشته 97مجموع تبخیر مرداد . میلیمتر تبخیر روزانه می باشد

.تر کاهش  داشته استمیلیم29.7دوره آماري 

ساعت در 9ساعت با میانگین 277.5برابر با 97مجموع ساعت آفتابی مرداد :مجموع ساعت آفتابی

ساعت با 303.4ساعت در روز و مرداد دوره آماري 10.4ساعت با میانگین 322.1برابر با 96روز ، مرداد 

ساعت و 44.6نسبت به سال گذشته 97ابی  مرداد مجموع ساعت آفت.ساعت در روز می باشد 9.8میانگین 

. داشته استساعت کاهش25.9نسبت به  دوره آماري 



، مرداد 11/05/97متر بر ثانیه در تاریخ  10برابر با 97حداکثر سرعت باد مرداد :حداکثر سرعت باد

متر بر ثانیه در مرداد 16ري برابر با و مرداد دوره آما07/05/96متر بر ثانیه در تاریخ 15برابر با 96سال 

متر بر ثانیه  و نسبت به دوره 5نسبت به سال گذشته 97رخ داده است حداکثر سرعت باد مرداد 1366

. داشته استمتربرثانیه کاهش6آماري 

:تحلیل شرایط جوي شهریور ماه

درجه 33.9، شهریور سال گذشته درجه سانتیگراد33.4برابر با 97دماي شهریور میانگین :دماي هوا

0.5درجه سانتیگراد می باشدکه نسبت به دماي شهریور سال گذشته 33.5سانتیگراد و بلند مدت آن 

97میانگین حداکثر دماي شهریور . داشته استدرجه سانتیگراد کاهش 0.1درجه و نسبت به دوره آماري 

درجه سانتیگراد38.6درجه سانتیگراد و دوره آماري 42.4درجه سانتیگراد، سال گذشته  39.1برابر با  

. داشته استدرجه افزایش0.5درجه کاهش و نسبت به بلند مدت نیز 3.3بوده که نسبت به سال گذشته 

27.1و دوره آماري  25.4درجه سانتیگراد سال گذشته  27.6برابر 97میانگین حداقل دماي شهریور 

درجه افزایش داشته 0.5درجه و نسبت به بلند مدت 2.2که نسبت به سال گذشته درجه سانتیگراد بوده

، و حداقل 30/06/97سانتیگراد در تاریخ  درجه41.8،برابر با 97حداکثر مطلق دماي شهریور . است

. ، رخ داده است12/06/97درجه سانتیگراد در تاریخ 24.7برابر با 97مطلق سال 

میلیمتر و شهریور 0.0برابر با96میلیمتر ، شهریور 0.0برابر با 97مجموع بارندگی شهریور :بارندگی 

نسبت به سال گذشته بدون تغییر  و نسبت 97میلیمتر بوده که بارندگی شهریور 0.3دوره آماري برابر با 

.  میلیمترکاهش داشته است0.3به دوره آماري 

درصد 47برابر با 96، شهریور ظدرصد60برابر با 97بت نسبی شهریور میانگین رطو:رطوبت نسبی هوا

2درصد ونسبت به دوره آماري 13درصد بوده که نسبت  به سال گذشته 58و شهریور دوره آماري برابر با 

ر براب96، شهریور درصد 82برابر با 97میانگین حداکثر رطوبت نسبی شهریور . داشته استدرصد افزایش

برابر با 97حداکثر مطلق رطوبت نسبی شهریور . درصد بوده است77درصد و شهریور دوره آماري 72با 



39برابر با 97میانگین حداقل رطوبت نسبی شهریور .رخ داده است97/ 25/06درصد در تاریخ 89

درصد 33ره آماري برابر با درصد و شهریور دو21برابر با 96، میانگین حداقل رطوبت نسبی شهریور درصد

.، رخ داده است12/06/97درصد در25برابر با 97حداقل مطلق رطوبت نسبی شهریور . بوده است

، شهریور میلیمتر روزانه8.6میلیمتر با میانگین 265.8برابر با 97مجموع تبخیر شهریور :مجموع تبخیر

میلیمتر با 268.4میلیمتر تبخیر روزانه و شهریور دوره آماري 8.3با میانگین میلیمتر258.6برابر با 96

7.2نسبت به سال گذشته 97مجموع تبخیر شهریور .میلیمتر تبخیر روزانه می باشد 8.7میانگین 

. داشته استمیلیمترکاهش2.6میلیمتر افزایش و نسبت به دوره آماري 

ساعت در 9.9ساعت با میانگین 308.1برابر با 97مجموع ساعت آفتابی شهریور :مجموع ساعت آفتابی

307.5ساعت در روز و شهریور دوره آماري 10.5ساعت با میانگین 324.8برابر با 96روز ، شهریور  

نسبت به سال گذشته 97مجموع ساعت آفتابی شهریور .ساعت در روز می باشد9.9ساعت با میانگین 

.ساعت افزایش داشته است0.6ساعت کاهش و نسبت به  دوره آماري 16.7

، شهریور 17/06/97متر بر ثانیه در تاریخ 10برابر با 97حداکثر سرعت باد شهریور :حداکثر سرعت باد

انیه در متر بر ث11و شهریور دوره آماري برابر با 12/06/96متر بر ثانیه در تاریخ   10برابر با 96سال 

نسبت به سال گذشته بدون تغییر و 97حداکثر سرعت باد شهریور .رخ داده است1371تاریخ شهریور ماه 

.متر برثانیه کاهش داشته است1نسبت به دوره آماري 

تحلیل مراحل فنولوژي محصول انبه و کنار پیوندي 

دماي هوا نسبت به سال قبـل و بلنـد مـدت    بررسی پارامترهاي جوي در این فصل حاکی از اینست که : انبه

درجه کاهش داشته همچنین بارندگی این فصل با سال گذشته و دوره مشـابه بـدون تغییـر بـوده     0.9حدود 

است همچنین پارامتر هایی چون رطوبت نسبی داراي تغییرات کمی بوده ضمن اینکه تبخیر روزانه و ساعت 

ه و دوره بلندمدت دستخوش تغییرات بسـیار چشـمگیر و قابـل    آفتابی مرداد سال جاري با مرداد سال گذشت

و با توجه به اینکه در اوایـل ایـن فصـل    . لذا شرایط آب و هوایی متفاوتی را شاهد بوده ایم.تاملی شده است



مرحله برداشت انبه را شاهد بودیم و درختان انبه بالفاصله بعد از برداشـت شـروع بـه جوانـه زنـی از محـل       

کنند که این مرحله هم در کلیه درختان بخوبی صورت گرفتـه و در ضـمن رشـد سرشـاخه     سرشاخه ها می

ها،خزان برگهاي پیر را هم شاهد بودیم و نهایتا در روزهاي پایانی این فصل عالوه بر رشد سرشاخه ها جوانه 

.زنی از محل شاخه هاي فرعی و انبوه سازي و متراکم سازي سطح سبز گیاه را هم شاهد بودیم

درختان کنار که در اردیبهشت ماه هرس کامل از محل تنه اصلی شده بودند بسـرعت جوانـه   : کنار پیوندي

زده و با ورود به فصل تابستان به رشد خود به بهترین شکل ممکن  با وجود شرایط سـخت تـابش و تبخیـر     

سانتیمتر 300تا 280ین ادامه داده اند و رشد طولی شاخه هاي جوان خود را از محل رویش جوانه به میانگ

رسانده اند که حاکی از شرایط مساعد آب و هوایی و تغذیه اي در این فصل بوده ، همچنـین در دهـه سـوم    

شهریورماه شاهد ظهور جوانه هاي زایشی و جوانه گلها در این درختان بودیم که ورود به فاز زایشی را نویـد  

انسیلهاي خاص این نوع گیاهان است که آنها را همیشه سبز خزان توام با رشد رویشی و زایشی از پت.دهدمی

کـود  (و ما با جمع آوري و دفن برگهاي خزان یافته در زیر همان درخت به نوعی کود دهـی  . نمایش میدهد

بدلیل رشد برگها و تشکیل گل آذین ها بر روي شاخه ها سبب سنگین شدن شاخه ها . اقدام کرده ایم) سبز

شاخه هاي پربار شده که اقدام به حذف شاخه هاي آسیب دیده و تنک سازي درختان و شکستن تعدادي از 

سـانتیمتر اطـراف تنـه اصـلی کـرده ایـم       180با عملیات هرس شاخه هاي متراکم و طراحی چتر با ارتفـاع  

.همچنین در برخی درختان با نصب قیم و ایجاد داربست اقدام به باالبردن شاخه ها از سطح زمین کرده ایم.

مینابمرکز تحقیقات هواشناسی کشاورزي





هاشم آبادمرکز تحقیقات هواشناسی کشاورزي

پنبه گلستان

:ماهتیرجويشرایطتحلیل

درجه سانتیگراد و بلند مدت 28.2، سال گذشته درجه سانتیگراد31.3برابر97میانگین دماي تیر :دماي هوا

. داشته استباشدکه نسبت به دماي تیر سال گذشته و دوره آماري افزایشدرجه سانتیگراد می 27.6آن 

میلیمتر و بارندگی 4.9برابر با 96میلیمتر ، بارندگی تیر 15.0برابر با 97مجموع بارندگی تیر :بارندگی

نسبت به سال گذشته افزایش و نسبت دوره 97میلیمتر بوده که بارندگی تیر 24.6تیر دوره آماري برابر 

.استمیلیمتر بوده8.1برابر با 97حداکثر بارندگی تیر . آماري کاهش داشته است

برابر 96درصد ، میانگین رطوبت نسبی تیر 55برابر با 97میانگین رطوبت نسبی تیر :رطوبت نسبی هوا

. استدرصد بوده که نسبت  به سال گذشته  کاهش داشته58با 

میلیمتر روزانه در ماه ، تیر 8.8میلیمتر با میانگین 272.0برابر با 97مجموع تبخیر تیر :مجموع تبخیر

نسبت به سال 1397مجموع تبخیر تیر .میلیمتر  تبخیر روزانه می باشد 7.3با میانگین 218.3رابر با ب96

. گذشته افزایش داشته است

ساعت در روز ، 9.9ساعت با میانگین 302.9برابر با 97مجموع ساعت آفتابی تیر :مجموع ساعت آفتابی

نسبت 97مجموع ساعت آفتابی تیر .عت در روز و می باشد سا8.7ساعت با میانگین 269.9برابر با 96تیر 

.  داشته استبه سال گذشته  افزایش

:تحلیل شرایط جوي مرداد ماه 

درجه سانتیگراد و 30.3درجه سانتیگراد ، سال گذشته 30.2برابر با 97میانگین دماي مرداد :دماي هوا

ت به دماي مرداد سال گذشته کاهش  ونسبت به دوره درجه سانتیگراد می باشدکه نسب28.5بلند مدت آن 

. آماري افزایش داشته است



میلیمتر و 00.0برابر با 96میلیمتر ، بارندگی مرداد 26.3برابر با 97مجموع بارندگی مرداد :بارندگی

ته و دوره نسبت به سال گذش97میلیمتر بوده که بارندگی مرداد 19.8بارندگی مرداد دوره آماري برابربا 

.داشته استآماري افزایش قابل توجهی

96درصد ، میانگین رطوبت نسبی مرداد 66برابر با 97میانگین رطوبت نسبی مرداد :رطوبت نسبی هوا

. استدرصد بوده که نسبت  به سال گذشته  افزایش داشته 57برابر با 

میلیمتر روزانه در ماه ، 6.5تر با میانگین میلیم200.0برابر با 97مجموع تبخیر مرداد :مجموع تبخیر

نسبت 1397مجموع تبخیر مرداد .میلیمتر تبخیر روزانه می باشد 8.4با میانگین 253.4برابر با 96مرداد 

. به سال گذشته کاهش داشته است

، ساعت در روز6.2با میانگین 193.2برابر با 97مجموع ساعت آفتابی مرداد :مجموع ساعت آفتابی

97مجموع ساعت آفتابی مرداد .ساعت در روز و می باشد 10.8ساعت با میانگین 333.7برابر با 96مرداد 

.  داشته استنسبت به سال گذشته  کاهش قابل توجهی

:تحلیل شرایط جوي شهریور ماه

سانتیگراد و درجه29.2درجه سانتیگراد ، سال گذشته 27.3برابر 97میانگین دماي شهریور :دماي هوا

درجه سانتیگراد می باشدکه نسبت به دماي شهریور سال گذشته کاهش ونسبت به دوره 26.3بلند مدت آن 

. استآماري افزایش داشته

میلیمتر و 0.0برابر با 96میلیمتر ، بارندگی شهریور 4.5برابر با 97مجموع بارندگی شهریور :بارندگی

نسبت به سال گذشته افزایش 97میلیمتر بوده که بارندگی شهریور 32.9بر بارندگی شهریور دوره آماري برا

.و نسبت به دوره آماري کاهش قابل مالحظه اي داشته است

درصد ، میانگین رطوبت نسبی شهریور 61برابر با 97میانگین رطوبت نسبی شهریور :رطوبت نسبی هوا

. داشته استافزایشدرصد بوده که نسبت  به سال گذشته54برابر با 96



میلیمتر روزانه در ماه ، 6.3میلیمتر با میانگین 194.2برابر با 97مجموع تبخیر شهریور :مجموع تبخیر

1397مجموع تبخیر شهریور . متر تبخیر روزانه می باشدمیلی7.2با میانگین 230.4برابر با 96شهریور 

. نسبت به سال گذشته کاهش داشته است

اعت در س8.1ساعت با میانگین 251.9برابر با 97مجموع ساعت آفتابی شهریور:ت آفتابیمجموع ساع

مجموع ساعت آفتابی . ساعت در روز می باشد10.1ساعت با میانگین 322.6برابر با 96، شهریور روز

.داشته استکاهشنسبت به سال گذشته 97شهریور 

گلستانتحلیل مراحل فنولوژي محصول پنبه  واریته 

. پنبه رقم گلستان در مزرعه تحقیقاتی هاشم آباد کشت شد14/02/97برابر با 04/05/2018خیدر تار

مراحل فنولوژي تشکیل جوانه میوه دهنده، گلدهی، تشکیل غوزه،باز شدن غوزه و رسیدن در فصل 

:استتابستان می باشد که در ذیل تاریخ وقوع هر کدام از مراحل فنولوژي آورده شده 

آغاز97ماهخرداد24بابرابر2018جون14ازمرحلهاین: مرحله تشکیل جوانه میوه دهنده

.داشتادامه97تیر13بابرابر2018جوالي4تاو

جوالي14تاوآغاز97ماهتیر15بابرابر2018جوالي6ازمرحلهاین:  مرحله گلدهی

.داشتادامه97تیر23بابرابر2018

30تاوآغاز97ماهتیر25بابرابر2018جوالي16ازمرحلهاین:  مرحله تشکیل غوزه

.داشتادامه97شهریور8بابرابر2018آگوست

5تاوآغاز97ماهشهریور10بابرابر2018سپتامبر1ازمرحلهاین: مرحله بازشدن غوزه

.داشتادامه97شهریور14بابرابر2018سپتامبر

 سپتامبر 13و آغاز97ماهشهریور16بابرابر2018سپتامبر7ازمرحلهاین: مرحله رسیدن

.شهریور برداشت پنبه صورت گرفت22برابر با 



هاشم آبادمرکز تحقیقات هواشناسی کشاورزي



میاندوابمرکز تحقیقات هواشناسی کشاورزي

اکباتانرقمقندچغندررقم شابلون وآلو

:ماهتیرجويشرایطتحلیل

به ) درجه سلسیوس6/25(درجه سلسیوس بوده که نسبت به سال گذشته 26میانگین دما در این ماه : دما 

درجه 2به میزان )درجه سلسیوس 24(درجه سلسیوس افزایش داشته ونسبت به دوره آماري 4/0میزان 

3/34(درجه سلسیوس  نسبت به سال گذشته0/36دما با سلسیوس افزایش یافته است میانگین ماکزیمم 

درجه 4/4)درجه سلسیوس6/31(درجه سلسیوس افزایش ونسبت به دوره آماري 7/1) درجه سلسیوس

9/16((درجه سلسیوس نسبت به سال گذشته 16سلسیوس افزایش داشته و میانگین حد اقل این ماه 

درجه 1) درجه سلسیوس0/15(ونسبت به دوره آماري سلسیوس کاهش 9/0به میزان ) درجه سلسیوس

8/39(درجه سلسیوس نسبت به سال گذشته5/41سلسیوس افزایش یافته و حد اکثر مطلق دما در این ماه 

5/2)درجه سلسیوس44(درجه سلسیوس افزایش ونسبت به دوره آماري 7/1به میزان ) درجه سلسیوس

درجه 12(درجه سلسیوس نسبت به سال گذشته 2/11مطلق درجه سلسیوس کاهش یافته است وحد اقل 

درجه 6/3) درجه سلسیوس6/7( درجه سلسیوس کاهش و نسبت به دوره آماري 8/0به میزان )سلسیوس

میلیمتر بوده که نسبت به سال گذشته صفربارندگی در این ماه :بارندگی.سلسیوس افزایش یافته است

میلیمتر 8/1به میزان )میلیمتر 8/1(لیمتر کاهش ونسبت به دوره آماري می3/1به میزان ) میلیمتر3/1(

.یافته استکاهش

به ) درصد41(درصد بوده که نسبت به سال گذشته 42میانگین رطوبت نسبی در این ماه :رطوبت نسبی

.یافته استدرصد کاهش5به میزان ) درصد47(درصد افزایش ونسبت به دوره آماري 1میزان 

ساعت ودهم آن بوده که نسبت به سال گذشته 3/391مجموع ساعت آفتابی در این ماه :عت آفتابیسا

377(ساعت ودهم آن افزایش یافته و نسبت به دوره آماري 5/22به میزان ) ساعت ودهم آن8/368(

.ساعت ودهم آن افزایش یافته است3/14به میزان ) ساعت ودهم آن 



4/29) میلیمتر311(میلیمتر بوده که نسبت به سال گذشته 4/340این ماه مجموع تبخیر در :تبخیر

.میلیمتر افزایش داشته است4/50) میلیمتر299(میلیمتر افزایش داشته و نسبت به دوره آماري 

.متر بر ثانیه از سمت جنوب غربی بوده است10شدید ترین باد در این ماه :حداکثر سرعت باد

:ماهمردادجويشرایطتحلیل

) درجه سلسیوس9/25(درجه سلسیوس بوده که نسبت به سال گذشته 9/25میانگین دما در این ماه : دما 

درجه سلسیوس افزایش یافته 9/0به میزان )درجه سلسیوس 25(بدون تغییر بوده ونسبت به دوره آماري 

4/0)درجه سلسیوس7/35(هدرجه سلسیوس  نسبت به سال گذشت3/35میانگین ماکزیمم دما با .است

درجه سلسیوس افزایش داشته و 6/1)درجه سلسیوس7/33(درجه سلسیوس کاهش ونسبت به دوره آماري 

درجه 4/0) درجه سلسیوس1/16(درجه سلسیوس نسبت به سال گذشته 5/16میانگین حد اقل این ماه 

سلسیوس افزایش یافته و حد درجه 8/0)درجه سلسیوس7/15(سلسیوس افزایش ونسبت به دوره آماري 

به میزان ) درجه سلسیوس2/38(درجه سلسیوس نسبت به سال گذشته6/40اکثر مطلق دما در این ماه 

درجه سلسیوس کاهش یافته 4/0) درجه سلسیوس41(درجه سلسیوس افزایش ونسبت به دوره آماري 4/2

درجه 6/0به میزان )جه سلسیوسدر11(درجه سلسیوس نسبت به سال گذشته 6/11است وحداقل مطلق 

.درجه سلسیوس افزایش یافته است6/6)درجه سلسیوس5(سلسیوس افزایش و نسبت به دوره آماري 

تغییر نکرده و ) میلیمترصفر(میلیمتر بوده که نسبت به سال گذشته صفربارندگی در این ماه :بارندگی

.لیمتر کاهش یافته استمی9/0به میزان  )میلیمتر 9/0(نسبت به دوره آماري 

به ) درصد43(درصد بوده که نسبت به سال گذشته 50میانگین رطوبت نسبی در این ماه :رطوبت نسبی

.درصد افزایش داشته است4به میزان ) درصد46(درصد افزایش ونسبت به دوره آماري 7میزان 



ساعت ودهم آن بوده که نسبت به سال گذشته 8/347مجموع ساعت آفتابی در این ماه :ساعت آفتابی

3/362(ساعت ودهم آن کاهش یافته است  ونسبت به دوره آماري 1/26به میزان ) ساعت ودهم آن9/373(

.ساعت ودهم آن کاهش داشته است5/14به میزان )ساعت ودهم آن

7/13) میلیمتر6/320(میلیمتر بوده که نسبت به سال گذشته 9/306مجموع تبخیر در این ماه :تبخیر

.میلیمتر افزایش داشته است9/11) میلیمتر295(میلیمترکاهش داشته و نسبت به دوره آماري 

متر بر ثانیه از سمت جنوب شرقی بوده است15شدید ترین باد در این ماه :حداکثر سرعت باد

:ماهشهریورجويشرایطتحلیل

) درجه سلسیوس8/22(درجه سلسیوس بوده که نسبت به سال گذشته 7/21میانگین دما در این ماه : دما 

4/0به میزان )درجه سلسیوس 3/21(درجه سلسیوس کاهش داشته ونسبت به دوره آماري 1/1به میزان 

ه سال درجه سلسیوس  نسبت ب9/31درجه سلسیوس افزایش یافته است میانگین ماکزیمم دما با 

به )درجه سلسیوس32(درجه سلسیوس کاهش ونسبت به دوره آماري 1/2) درجه سلسیوس34(گذشته

درجه سلسیوس نسبت به 5/11و میانگین حد اقل این ماه یافته است درجه سلسیوس کاهش1/0میزان 

درجه6/11(درجه سلسیوس کاهش ونسبت به دوره آماري 2/0) درجه سلسیوس7/11(سال گذشته 

درجه سلسیوس نسبت 6/35درجه سلسیوس کاهش یافته و حد اکثر مطلق دما در این ماه 1/0) سلسیوس

درجه 8/3) درجه سلسیوس4/39(کاهش ونسبت به دوره آماري 3) درجه سلسیوس6/38(به سال گذشته

درجه 4/7(درجه سلسیوس نسبت به سال گذشته 8/6سلسیوس کاهش یافته است وحد اقل مطلق 

درجه 8/3) درجه سلسیوس3(درجه سیلسیوس کاهش و نسبت به دوره آماري 6/0به میزان ) یوسسلس

.سلسیوس افزایش یافته است

بدون تغییر ) میلیمترصفر(میلیمتر بوده که نسبت به سال گذشته صفربارندگی در این ماه :بارندگی

.کاهش یافته استمیلیمتر 5/01به میزان )میلیمتر 5/01(ونسبت به دوره آماري 



4) درصد45(درصد بوده که نسبت به سال گذشته 49میانگین رطوبت نسبی در این ماه :رطوبت نسبی

.درصد کاهش داشته است1به میزان ) درصد50(در صد افزایش  ونسبت به دوره آماري 

به سال گذشته ساعت ودهم آن بوده که نسبت 7/350مجموع ساعت آفتابی در این ماه :ساعت آفتابی

ساعت ودهم آن افزایش یافته است  ونسبت به دوره آماري 8/03به میزان ) ساعت ودهم آن9/346(

.ساعت ودهم آن افزایش داشته است4/16به میزان )ساعت ودهم آن3/334(

2/6) میلیمتر5/259(میلیمتر بوده که نسبت به سال گذشته 3/253مجموع تبخیر در این ماه :تبخیر

.میلیمتر افزایش داشته است7/43) میلیمتر6/209(میلیمتر کاهش داشته و نسبت به دوره آماري 

.متر بر ثانیه از سمت شمال  غرب بوده است9شدید ترین باد در این ماه :حداکثر سرعت باد

اکباتانرقمقندو چغندررقم شابلون آلوتحلیل مراحل فنولوژي محصول 

ردیففاصلهبامیالدي05/04/2015بامطابقشمسی16/01/1394تاریخدرشابلونرقمآلومحصول: آلو

میاندوآبکشاورزيهواشناسیتحقیقاتایستگاهدرهکتاردردرختاصله625تراکمبهمتري4هاي

شکوفه و در تاریخ 19/12/96تاریخدروشدهبیدارزمستانیخواباز16/12/1396تاریخدروشدهکاشته

ازوداشتهرابرگرشددادنگلباهمراه16/01/97تاریخدرواستکردهشروعرادادنگل04/1/97

موثربارندگیهايعلتبههمچنیناستکردهسپريرامیوهوبرگرشدمرحلهکنونتا16/01/97تاریخ

تاریخهايدرواستکردهتامینبارندگیراگیاهآبینیازونگرفتهانجامآبیاريماهایندراردیبهشت ماه

علیهبرسمپاشی02/3/97تاریخدرواستگرفتهانجامغرقابیصورتبهمزرعهآبیاريخرداد30و31

در تیر ماه محصول فوق با مرحله رشد برگ و میوه تا پنجم شهریور ادامه . استگرفتهانجامآلوکرمآفت

و محصول فوقبا مرحله رشد شاخ وبرگ به , انجام گرفته داشته و در تاریخ ذکر شده برداشت محصول 

شهریور 24و9مرداد و23و11و2تیر و19و 11دهد و محصول آلو در تلریخ هاي فعالیت خود ادامه می

.آبیاري شده است



ي متریسانت60فواصلبهی فیردصورتبه11/2/97خیتاردراکباتانرقمقندچغندرمحصول:قندچغندر

جوانهمرحله 15/2/97و بالفاصله آبیاري شده  در تاریخ شدهکاشتهي متریسانت10ي هابذرفاصلهبهو

به مرحله 05/3/97خیتاردرواستدهیرسی واقعبرگدونیاولظهورمرحلهبه29/2/97خیتاردری زن

19/03/97ر تاریخ ديکاریک بار تنکظهور پنجمین برگ واقعی رسیده و تاکنون در این مرحله قرار دارد 

26/02/97ي خهایتاردرهرزعلفبامبارزهجهتی پاشسممورددوکنونتاواستگرفتهصورت

مرحله رشد این محصول ضخیم شدن غده بوده و در تاریخهاي .استشدهانجامD-4-2سمبا21/03/97و

زردي چغندر در ماههاي مرداد شهریور آبیاري شده و بیماري 22و6مرداد و21و10تیر همچنین 31و20و7

. و شهریور در مزرعه مشاهده کردیده و آفت مزرعه برگخوار بوته می باشد

میاندوابمرکز تحقیقات هواشناسی کشاورزي





نازلودانشگاهمرکز تحقیقات هواشناسی کشاورزي

سیب واریته گلدن و شلیل واریته رد گلد

:ماهتیرجويشرایطتحلیل

درجه سانتیگراد و بلند 26.3درجه سانتیگراد، سال گذشته 27.2برابر با97میانگین دماي تیر :هوادماي

و نسبت به دوره 1.1سال گذشتهنسبت به 97دماي تیرمیانگین . درجه سانتیگراد می باشد24مدت آن 

درجه 34.6برابر با  97میانگین حداکثر دماي تیر . داشته استدرجه سانتیگراد افزایش 3.2آماري 

درجه سانتیگراد بوده که نسبت به سال 32.6درجه سانتیگراد و دوره آماري 33.4سانتیگراد، سال گذشته 

برابر 97میانگین حداقل دماي تیر . درجه افزایش نشان می دهد2و نسبت به بلند مدت نیز 1.2گذشته 

درجه سانتیگراد بوده که نسبت به سال 18.4و دوره آماري  19.3درجه سانتیگراد سال گذشته  19.9

،برابر 97حداکثر مطلق دماي تیر ماه . ه افزایش داشته استدرج1.5درجه و نسبت به بلند مدت 0.6گذشته

درجه سانتیگراد در 16.4برابر با 97، و حداقل مطلق سال 21/04/97درجه سانتیگراد در تاریخ  38.8با 

.، رخ داده است01/04/97تاریخ

نیز  96فتاده و مجموع بارندگی صفر میلیمتر است ، بارندگی تیر بارندگی اتفاق نی97ماهدر تیر:بارندگی

نسبت به 97میلیمتر بوده که بارندگی تیر 4/08با میلیمتر و بارندگی تیرماه  دوره آماري برابر برابر با صفر

1367قابل ذکر است در طول دوره آماري بلند مدت در سال . کاهش داشته استمیلیمتر4/08دوره آماري 

. میلیمتر به ثبت رسیده که جزو رکورد هاي قابل مالحظه  این ایستگاه است4/76بارندگی تیر ماه 

برابر 96، میانگین رطوبت نسبی تیر درصد32برابر با 97میانگین رطوبت نسبی تیرماه :رطوبت نسبی هوا

7میلیمتر بوده که نسبت  به سال گذشته 55درصد و میانگین رطوبت نسبی تیر دوره آماري برابر با39با 

برابر با 97میانگین حداکثر رطوبت نسبی تیر . درصد کاهش داشته است23درصد  ونسبت به دوره آماري 

گین حداکثر رطوبت نسبی درصد و میان52برابر با نیز 96، میانگین حداکثر رطوبت نسبی تیر  درصد42

درصد در تاریخ 61برابر با 97حداکثر مطلق رطوبت نسبی تیر . درصد بوده است58تیر دوره آماري 



، میانگین حداقل رطوبت درصد22برابر با97میانگین حداقل رطوبت نسبی تیر .رخ داده است26/4/97

درصد بوده 26برابر با نیز دوره آماريماه تیردرصد و میانگین حداقل رطوبت 25برابر با96نسبی تیر 

. ، رخ داده است28/04/97درصد در 8برابر با 97حداقل مطلق رطوبت نسبی تیر . است

96میلیمتر روزانه در ماه ، تیر 6/9میلیمتر با میانگین 1/297برابر 97مجموع تبخیر تیر :مجموع تبخیر

میلیمتر تبخیر 5/9با میانگین 9/692یمتر تبخیر روزانه و تیر دوره آماري میل7/9با میانگین 7/301برابر با 

.نسبت به سال گذشته ونسبت به دوره آماري افزایش داشته است1396مجموع تبخیر تیر . روزانه می باشد

ساعت در روز 0/12ساعت با میانگین 8/372برابر با 97مجموع ساعت آفتابی تیر :مجموع ساعت آفتابی

ساعت با میانگین 7/349ساعت در روز و تیر دوره آماري 3/11ساعت با میانگین 4/350برابر با96تیر،

و نسبت به  دوره آماري نسبت به سال گذشته97مجموع ساعت آفتابی تیر . ساعت در روز می باشد2/11

. افزایش داشته است

جنوبیبا جهت 28/04/96متر بر ثانیه در تاریخ 9برابر با 97حداکثر سرعت باد تیر :حداکثر سرعت باد

.به وقوع پیوسته است

:تحلیل شرایط جوي مرداد ماه

درجه سانتیگراد و 6/27درجه سانتیگراد ، سال گذشته 3/26برابر با97میانگین دماي مرداد :هوادماي

و کاهشدرجه3/1اد سال گذشتهدرجه سانتیگراد می باشدکه نسبت به دماي مرد1/25بلند مدت آن 

برابر با  97میانگین حداکثر دماي مرداد . درجه سانتیگراد افزایش  داشته است2/1نسبت به دوره آماري 

درجه سانتیگراد بوده که 1/33درجه سانتیگراد و دوره آماري 6/34درجه سانتیگراد، سال گذشته  5/33

میانگین . درجه افزایش داشته است  4/0و نسبت به بلند مدت نیز کاهش1/1نسبت به سال گذشته 

درجه سانتیگراد 17.6و دوره آماري  6/20درجه سانتیگراد سال گذشته  19برابر 97حداقل دماي مرداد 

حداکثر . درجه افزایش داشته است 6/2و نسبت به بلند مدت  کاهش 6/1بوده که نسبت به سال گذشته 

برابر با 97و حداقل مطلق سال 05/05/97درجه سانتیگراد در تاریخ  0/38،برابر با 97مرداد مطلق دماي 



برابر با 97مجموع بارندگی مرداد :بارندگی. ، رخ داده است30/05/97درجه سانتیگراد در تاریخ6/12

میلیمتر بوده که بارندگی 7/5بامیلیمتر و مرداد دوره آماري برابر2/2برابر با 96میلیمتر ، مرداد  نیز0/0

. میلیمتر کاهش نشان می دهد7/5نسبت به دوره آماريمیلیمتر و2/2نسبت به سال گذشته 97مرداد 

.میلیمتر اتفاق افتاده است2/35به میزان 1386در سال ماهدر طول دوره آماري ،حداکثر بارندگی مرداد  

درصد و 39برابر با 96درصد ، مرداد 40برابر با 97مرداد میانگین رطوبت نسبی :رطوبت نسبی هوا

نسبت به دوره آماري و درصد افزایش1درصد بوده که نسبت  به سال گذشته 55مرداد دوره آماري برابر با

درصد، میانگین 51برابر با 97میانگین حداکثر رطوبت نسبی مرداد . درصد کاهش داشته است15بلند مدت 

74برابر با 97حداکثر مطلق رطوبت نسبی مرداد . درصد  بوده است51برابر 96حداکثر رطوبت سال 

درصد و سال 29برابر با97میانگین حداقل رطوبت نسبی مرداد .رخ داده است 20/5/97درصد در تاریخ 

، رخ داده 12/05/97درصد در 21برابر با 97اد حداقل مطلق رطوبت نسبی مرد. درصد بوده است 28قبل 

میلیمتر روزانه در ماه 4/7میلیمتر با میانگین 5/228برابر با 97مجموع تبخیر مرداد :مجموع تبخیر.است

با میانگین 6/318میلیمتر تبخیر روزانه و مرداد دوره آماري 3/9با میانگین 8/289برابر با 96، مرداد ماه  

نسبت به سال گذشته ونسبت به دوره 1397مجموع تبخیر مرداد . متر تبخیر روزانه می باشدمیلی1/10

. آماري کاهش داشته است

ساعت در 3/11ساعت با میانگین 7/350برابر با 97مجموع ساعت آفتابی مرداد :مجموع ساعت آفتابی

ساعت با 9/342ساعت در روز و مرداد دوره آماري 2/11ساعت با میانگین 8/348برابر با 96روز ، مرداد 

ه  نسبت به سال گذشته و نسبت ب97مجموع ساعت آفتابی مرداد .ساعت در روز می باشد 9/10میانگین 

. دوره آماري افزایش  داشته است

هت  با ج23/05/97متر بر ثانیه در تاریخ 8برابر با 97حداکثر سرعت باد مرداد :حداکثر سرعت باد

.جنوب غربی بوده است



:تحلیل شرایط جوي شهریور ماه

درجه 9/24درجه سانتیگراد ، شهریور سال گذشته 4/22برابر با97میانگین دماي شهریور :هوادماي

درجه 5/2درجه سانتیگراد می باشدکه نسبت به دماي شهریور سال گذشته8/21سانتیگراد و بلند مدت آن 

برابر با  97میانگین حداکثر دماي شهریور.افزایش داشته است درجه سانتیگراد6/0و نسبت به دوره آماري 

درجه سانتیگراد بوده که 0/29درجه سانتیگراد و دوره آماري 4/32درجه سانتیگراد، سال گذشته1/30

میانگین .  داشته استه افزایشدرج1/1نسبت به بلند مدت نیز لیوکاهش3/2نسبت به سال گذشته 

درجه 0/14و دوره آماري3/17درجه سانتیگراد سال گذشته 7/14برابر 97حداقل دماي شهریور 

داشته درجه افزایش7/0نسبت به بلند مدت  لیکاهش و6/2سانتیگراد بوده که نسبت به سال گذشته

، و حداقل مطلق 24/06/97سانتیگراد در تاریخ  درجه 6/33،برابر با 97حداکثر مطلق دماي شهریور .است

. ، رخ داده است25/06/97درجه سانتیگراد در تاریخ2/12برابر با 97سال 

میلیمتر و شهریور 0/0برابر با 96میلیمتر ، شهریور 8/0برابر با 97مجموع بارندگی شهریور :بارندگی 

نسبت به لیوافزایشنسبت به سال گذشته97میلیمتر بوده که بارندگی شهریور 9/5دوره آماري برابر با

97میانگین رطوبت نسبی شهریور : رطوبت نسبی هوا.  قابل مالحظه اي داشته استدوره آماري کاهش

به درصد بوده که نسبت  52درصد و شهریور دوره آماري برابر با41برابر با 96، شهریور درصد38برابر با 

97میانگین حداکثرهاي رطوبت نسبی شهریور . نسبت به دوره آماري کاهش داشته استسال گذشته  و

75برابر با 97حداکثر مطلق رطوبت نسبی شهریور . بوده استدرصد 51درصد و سال قبل 49برابر با 

درصد ، و27برابر با97میانگین حداقل رطوبت نسبی شهریور .رخ داده است 29/06/1397درصد در تاریخ 

درصد 33درصد و شهریور دوره آماري برابر با 30برابر با96نیز میانگین حداقل رطوبت نسبی شهریور 

.، رخ داده است24/06/97درصد در13برابر با 97حداقل مطلق رطوبت نسبی شهریور . بوده است 

میلیمتر روزانه در ماه ، 8/5یمتر با میانگینمیل4/179برابر با 97مجموع تبخیر شهریور :مجموع تبخیر

با میانگین 1/214میلیمتر تبخیر روزانه و شهریور دوره آماري 3/7با میانگین 9/226برابر با 96شهریور 



نسبت به سال گذشته و دوره آماري 1397مجموع تبخیر شهریور . میلیمتر تبخیر روزانه می باشد9/6

. داشته استکاهش

ساعت 6/10ساعت با میانگین 7/329برابر با 97مجموع ساعت آفتابی شهریور : اعت آفتابیمجموع س

ساعت 0/295ساعت در روز و شهریور دوره آماري 9.9ساعت با میانگین 9/306برابر با 96در روز ، شهریور 

نسبت به سال گذشته  و نسبت 97مجموع ساعت آفتابی شهریور . ساعت در روز می باشد5/9با میانگین 

.به  دوره آماري افزایش  داشته است

، با جهت 23/06/97متر بر ثانیه در تاریخ 9برابر با 97حداکثر سرعت باد شهریور :حداکثر سرعت باد

.وزش داشته استجنوب شرقی

دیلیشیز و شلیل رد گلدگلدنتحلیل مراحل فنولوژي محصول سیب 

دیلیشیز و شلیل رد گلددر ایستگاه هواشناسی کشاورزي نازلو ارومیه سیب گلدنمحصول مورد بررسی 

سابقه دیدبانی و فنولوژي براي این سال براي محصول شلیل2براي سیب و حدود سال3که حدود . است

. در ایستگاه تحقیقات هواشناسی کشاورزي دانشگاه نازلو به ثبت رسیده استتمحصوال

از ابتداي تیر ماه تا پایان شهریور این محصول در مرحله رشد میوه و رشد شاخه یب براي محصول س: سیب

در سه ماهه تابستان . آبیاري به روش قطره اي با توجه به نیاز گیاه انجام گرفته است. و برگ بوده است

کر آفت مهم قابل ذ. پدیده زیان بخش جوي قابل ذکري براي خسارت به محصول سیب مشاهده نشده است

که دو مرحله توصیه مقابله با این آفت براي نسل اول ودوم صادر شده و مبارزه انجام گرفته بودهکرم سیب 

. میانگین باالي دماي هوا در شهریور ماه رشد میوه را تسریع و دوره رسیدگی را کوتاهتر کرده است. است

رات شبانه روزي دماي هوا نسبت به سال همچنین با توجه به داده هاي اقلیمی سه ماهه تابستان، دامنه تغیی

قبل و نسبت به نرمال کمتر بوده و این امر از آنجا ناشی شده که دما هاي حداقل دوره رسیدگی عدد باالتري 

. به نظر می رسد انبار داري محصول سیب بازه زمانی کوتاه تري داشته باشد. نشان می دهدنسبت به نرمال 



متوسط عملکرد سیب منطقه . درهکتار براي سال جاري پیش بینی می شودکیلوگرم 18000میزان عملکرد 

. تن در هکتار است24

از ابتداي تیر ماه تا پایان شهریور این محصول در مرحله رشد میوه و رشد شاخه براي محصول شلیل :شلیل

در سه ماهه . ته استآبیاري به روش قطره اي با توجه به نیاز گیاه انجام گرف. بوده استو برداشتو برگ

ولی بطور .تابستان پدیده زیان بخش جوي قابل ذکري براي خسارت به محصول سیب مشاهده نشده است

کلی پدیده زیان بخش در طول دوره محصول سرمازدگی بوده است که خسارت این پدیده به گفته سازمان 

.درصد بوده است65جهاد کشاورزي استان آذربایجان غربی در حدود 

نازلودانشگاه مرکز تحقیقات هواشناسی کشاورزي





کبوترآبادمرکز تحقیقات هواشناسی کشاورزي 

بدون محصول

:ماهتیرجويشرایطتحلیل

درجه سانتیگراد و بلند 9/27درجه سانتیگراد، سال گذشته 6/28برابر با97میانگین دماي تیر :دماي هوا

درجه و نسبت به دوره 7/0که نسبت به دماي تیر  سال گذشتهدرجه سانتیگراد می باشد2/28مدت آن 

درجه سانتیگراد، 7/38برابر با97میانگین بیشینه دماي تیر . درجه سانتیگراد افزایش داشته است4/0آماري 

1/1درجه سانتیگراد بوده که نسبت به سال گذشته 8/37درجه سانتیگراد و دوره آماري 6/37سال گذشته 

درجه 5/18برابر 97میانگین کمینه دماي تیر . درجه افزایش داشته است9/0و نسبت به بلند مدت نیز 

4/0سانتیگراد بوده که نسبت به سال گذشته درجه 7/18و دوره آماري  1/18سانتیگراد، سال گذشته 

، 97حداکثر مطلق دماي تیر . درجه کاهش داشته است2/0افزایش درجه سانتیگراد و نسبت به بلند مدت

و حداقل مطلق 28/04/97و 26/04/97، 4/04/97، 2/04/97درجه سانتیگراد در تاریخ هاي6/40برابر با 

.، رخ داده است14/04/97یگراد در تاریخدرجه سانت14برابر با 97دماي تیر 

برابر با صفر میلیمتر و بارندگی تیر 96برابر با صفر میلیمتر، بارندگی تیر 97مجموع بارندگی تیر :بارندگی

نسبت به سال گذشته بدون تغییر و نسبت به دوره 97میلیمتر بوده که بارندگی تیر 8/1دوره آماري برابر با  

. استآماري کاهش داشته 

درصد و تیر دوره 21برابر با 96درصد، تیر 18برابر با 97میانگین رطوبت نسبی تیر :رطوبت نسبی هوا

میانگین . درصد بوده که نسبت  به سال گذشته  و نسبت به دوره آماري کاهش داشته است26آماري برابر با

درصد بوده 40درصد و تیر دوره آماري 35برابر با 96درصد، تیر 29برابر با 97حداکثر رطوبت نسبی تیر 

میانگین . رخ داده است97/ 13/04درصد در تاریخ 43برابر با 97حداکثر مطلق رطوبت نسبی تیر . است

درصد 5برابر با 97حداقل مطلق رطوبت نسبی تیر . درصد بوده است6برابر با97حداقل رطوبت نسبی تیر 

.این ماه رخ داده است31و 26، 23، 19، 18، 13، 2، 1در تاریخ هاي 



96میلیمتر روزانه در ماه، تیر 4/12میلیمتر با میانگین 5/384برابر 97مجموع تبخیر تیر :مجموع تبخیر

میلیمتر تبخیر 3/12با میانگین 2/381میلیمتر تبخیر روزانه و تیر دوره آماري 2/12با میانگین 6/378برابر 

.  نسبت به سال گذشته ونسبت به دوره آماري افزایش داشته است1397مجموع تبخیر تیر . روزانه می باشد

، ساعت در روز2/12ساعت با میانگین 377برابر با 97مجموع ساعت آفتابی تیر :اعت آفتابیمجموع س

ساعت با میانگین 3/347ساعت در روز و تیر دوره آماري 7/11ساعت با میانگین 1/363برابر با 96تیر 

دوره آماري ه و نسبت به  نسبت به سال گذشت97مجموع ساعت آفتابی تیر . ساعت در روز می باشد2/11

. داشته استافزایش 

تیر، تیر 20و19، 15متر بر ثانیه در تاریخ هاي 14برابر با 97حداکثر سرعت باد تیر :حداکثر سرعت باد

متر بر ثانیه در 18تیر و تیر دوره آماري برابر با 21و11، 1متر بر ثانیه در تاریخ هاي 10برابر با 96سال 

بت به دوره آماري نسبت به سال گذشته و نس97حداکثر سرعت باد تیر .رخ داده است27/04/80تاریخ 

.کاهش داشته است

:تحلیل شرایط جوي مرداد ماه 

درجه سانتیگراد 1/27درجه سانتیگراد، مرداد سال گذشته 6/28برابر با97میانگین دماي مرداد :دماي هوا

که نسبت به دماي مرداد سال گذشته و نسبت به درجه سانتیگراد می باشد1/27و میانگین بلند مدت آن 

درجه سانتیگراد، 6/38برابر با 97میانگین بیشینه دماي مرداد . درجه افزایش داشته است5/1دوره آماري 

9/0درجه سانتیگراد بوده که نسبت به سال گذشته 9/36درجه سانتیگراد و دوره آماري 7/36سال گذشته 

97میانگین کمینه دماي مرداد . درجه سانتیگراد افزایش داشته است7/1یز درجه و نسبت به بلند مدت ن

درجه سانتیگراد بوده که نسبت به سال 4/17و دوره آماري 5/17سال گذشتهدرجه سانتیگراد،6/18برابر 

، 97حداکثر مطلق دماي مرداد . درجه سانتیگراد افزایش داشته است2/1و نسبت به بلند مدت 1/1گذشته 

درجه سانتیگراد در 15برابر با 97وحداقل مطلق سال 03/05/97درجه سانتیگراد در تاریخ  41رابر با ب

.، رخ داده است09/05/97تاریخ



برابر با صفر میلیمتر و 96برابر با صفر میلیمتر، بارندگی مرداد 97مجموع بارندگی مرداد :بارندگی

نسبت به سال گذشته و نسبت به 97یلیمتر بوده که بارندگی مرداد بارندگی مرداد دوره آماري برابر با صفر م

. دوره آماري نرمال بوده است

درصد و مرداد 22برابر با 96، مرداد درصد20برابر با 97میانگین رطوبت نسبی مرداد :رطوبت نسبی هوا 

.استي کاهش داشتهدرصد بوده که نسبت به سال گذشته ونسبت به دوره آمار28دوره آماري برابر با 

درصد و مرداد دوره آماري 36برابر با 96درصد، مرداد32برابر با 97میانگین حداکثر رطوبت نسبی مرداد 

رخ داده 22/05/97درصد در تاریخ 47برابر با 97حداکثر مطلق رطوبت نسبی مرداد . درصد بوده است43

درصد و مرداد دوره 8برابر با96درصد، مرداد 7برابر با97میانگین حداقل رطوبت نسبی مرداد . است

رخ 01/05/97درصد در 5برابر با 97حداقل مطلق رطوبت نسبی مرداد .درصد بوده است12آماري برابر با 

.داده است

میلیمتر روزانه در ماه، 9/10میلیمتر با میانگین 7/338برابر با 97مجموع تبخیر مرداد :مجموع تبخیر

2/11با میانگین 6/348میلیمتر تبخیر روزانه و مرداد دوره آماري 5/11با میانگین 2/355ابر با بر96مرداد 

نسبت به سال گذشته ونسبت به دوره آماري 1397مجموع تبخیر مرداد . میلیمتر تبخیر روزانه می باشد

.کاهش داشته است

ساعت در روز، 2/11ساعت با میانگین 348برابر با 97مجموع ساعت آفتابی مرداد :مجموع ساعت آفتابی

ساعت با میانگین 3/351ساعت در روز و مرداد دوره آماري 8/11ساعت با میانگین 9/366برابر با 96مرداد 

نسبت به سال گذشته و نسبت به دوره آماري 97مجموع ساعت آفتابی مرداد . ساعت در روز می باشد4/11

. کاهش داشته است

، مرداد سال 12/05/97متر بر ثانیه در تاریخ 13برابر با 97حداکثر سرعت باد مرداد :حداکثر سرعت باد

متر بر ثانیه در تاریخ 22و مرداد دوره آماري برابر با 05/05/96متر بر ثانیه در تاریخ 8برابر با 96



به دوره نسبت به سال گذشته افزایش و نسبت97حداکثر سرعت باد مرداد . رخ داده است20/05/80

.  آماري کاهش داشته است

:تحلیل شرایط جوي شهریور ماه 

درجه 8/22درجه سانتیگراد، شهریور سال گذشته 2/26برابر با97میانگین دماي شهریور :دماي هوا

4/3درجه سانتیگراد می باشد که نسبت به دماي شهریور سال گذشته 7/23سانتیگراد و بلند مدت آن 

97میانگین بیشینه دماي شهریور . درجه سانتیگراد افزایش داشته است5/2دوره آماري درجه و نسبت به 

درجه سانتیگراد بوده 9/33درجه سانتیگراد و دوره آماري 6/33درجه سانتیگراد، سال گذشته  9/35برابر با 

کمینه دماي میانگین . درجه افزایش داشته است2و نسبت به بلند مدت نیز 3/2که نسبت به سال گذشته 

درجه سانتیگراد بوده که 5/13و دوره آماري  12درجه سانتیگراد سال گذشته 5/16برابر 97شهریور 

حداکثر مطلق دماي . درجه افزایش داشته است3درجه و نسبت به بلند مدت 5/4نسبت به سال گذشته 

درجه 2/12برابر با 97مطلق سال و حداقل 02/06/97درجه سانتیگراد در تاریخ 6/38، برابر با 97شهریور 

. ، رخ داده است31/06/97سانتیگراد در تاریخ

برابر با صفر  میلیمتر و شهریور 96برابر با صفر میلیمتر، شهریور 97مجموع بارندگی شهریور :بارندگی 

نسبت به نسبت به سال گذشته بدون تغییر و97میلیمتر بوده که بارندگی شهریور 3/0دوره آماري برابر با 

. دوره آماري کاهش قابل مالحظه اي داشته است

درصد و 25برابر با 96درصد، شهریور 21برابر با 97میانگین رطوبت نسبی شهریور :رطوبت نسبی هوا

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

درصد و شهریور 43برابر با 96درصد، شهریور 34برابر با 97طوبت نسبی شهریور میانگین حداکثر ر. است

/ 29/06درصد در تاریخ56برابر با97حداکثر مطلق رطوبت نسبی شهریور . درصد بوده است49دوره آماري 

، میانگین حداقل رطوبت نسبی درصد8برابر با97میانگین حداقل رطوبت نسبی شهریور . رخ داده است97



حداقل مطلق رطوبت نسبی . درصد بوده است13درصد و شهریور دوره آماري برابر با 8برابر با96ریور شه

.رخ داده است22/06/97و20/06/97، 08/06/97درصد در 6برابر با 97شهریور 

میلیمتر روزانه در ماه،3/9میلیمتر با میانگین 9/287برابر با 97مجموع تبخیر شهریور :مجموع تبخیر

9/8با میانگین 4/275میلیمتر تبخیر روزانه و شهریور دوره آماري 10با میانگین 8/308برابر با 96شهریور 

نسبت به سال گذشته کاهش و دوره آماري 1397مجموع تبخیر شهریور . میلیمتر تبخیر روزانه می باشد

. افزایش داشته است

ساعت در 7/10ساعت با میانگین 3/330برابر با 97مجموع ساعت آفتابی شهریور :مجموع ساعت آفتابی

ساعت با 331ساعت در روز و شهریور دوره آماري 11ساعت با میانگین 7/339برابر با 96روز ، شهریور 

نسبت به سال گذشته و نسبت به  97مجموع ساعت آفتابی شهریور . ساعت در روز می باشد7/10میانگین 

.دوره آماري کاهش داشته است

،  شهریور 29/06/97متر بر ثانیه در تاریخ 21برابر با 97حداکثر سرعت باد شهریور :حداکثر سرعت باد

متر بر ثانیه در تاریخ 18و شهریور دوره آماري برابر با 02/06/96متر بر ثانیه در تاریخ   8برابر با 96سال 

سال گذشته و نسبت به دوره آماري نسبت به97حداکثر سرعت باد شهریور . رخ داده است09/06/80

.افزایش داشته است

کبوترآبادمرکز تحقیقات هواشناسی کشاورزي





اکباتانمرکز تحقیقات هواشناسی کشاورزي 

گندم واریته سرداري

:تیر ماهجويشرایطتحلیل

درجه سانتیگراد و بلند 25.3، سال گذشته درجه سانتیگراد26.7برابر با 97میانگین دماي تیر :دماي هوا

و نسبت به سانتیگراد4/1سال گذشته درجه سانتیگراد می باشدکه نسبت به دماي تیر در 25.1مدت آن 

برابر با 97میانگین حداکثر دماي تیر . دهددرجه سانتیگراد افزایش نشان می6/1دوره آماري بلند مدت 

درجه سانتیگراد 34درجه سانتیگراد و دوره آماري بلند مدت 3/34رجه سانتیگراد، سال گذشتهد2/36

. افزایش داشته استدرجه سانتیگراد2/2و نسبت به بلند مدت نیز 9/1بوده که نسبت به سال گذشته 

6/13و دوره آماري بلندمدت14درجه سانتیگراد، سال گذشته  9/14برابر97میانگین حداقل دماي تیر 

درجه 3/1درجه سانتیگراد و نسبت به بلند مدت  9/0بوده که نسبت به سال گذشته درجه سانتیگراد 

درجه سانتیگراد در تاریخ  8/38، برابر 97حداکثر مطلق دماي تیر . افزایش داشته استسانتیگراد 

.، رخ داده است14/04/97درجه سانتیگراد در تاریخ6/10برابر با 97، و حداقل مطلق سال 19/04/97

متر و بارندگی تیر میلی2/1، سال گذشته برابر با مترمیلیصفر برابر با 97مجموع بارندگی تیر :دگیبارن

و نسبت به 2/1نسبت به سال گذشته97متر بوده که بارندگی تیر میلی2/3دوره آماري بلندمدت برابر با 

. داشته استمیلی مترکاهش 2/3دوره آماري بلند مدت 

، میانگین رطوبت نسبی سال گذشته درصد21برابر با 97میانگین رطوبت نسبی تیر :رطوبت نسبی هوا

درصد بوده که نسبت  به سال گذشته 33درصد و میانگین رطوبت نسبی تیر دوره آماري برابر با 25برابر با 

97میانگین حداکثر رطوبت نسبی تیر. استدرصد کاهش داشته12درصدو نسبت به دوره آماري نرمال 4

درصد و میانگین حداکثر رطوبت 42، میانگین حداکثر رطوبت نسبی سال گذشته برابر با درصد36برابر با 

برابر با 97حداکثر مطلق رطوبت نسبی تیر . درصد بوده است56نسبی تیر در دوره آماري بلند مدت برابر با 

، میانگین درصد10برابر با 97ی تیر میانگین حداقل رطوبت نسب. رخ داده است1/4/97درصد در تاریخ 46



19درصد و میانگین حداقل رطوبت تیر دوره آماري برابر با 13حداقل رطوبت نسبی سال گذشته برابر با 

.  ، رخ داده است24/04/97درصد در 5برابر با 97حداقل مطلق رطوبت نسبی تیر . درصد بوده است

، سال گذشته متر روزانه در ماهمیلی9/11میلیمتر با میانگین 370برابر97مجموع تبخیر تیر :مجموع تبخیر

میلیمتر تبخیر 3/10با میانگین 318میلیمتر تبخیر روزانه و تیر دوره آماري 2/11با میانگین 347برابر

. نسبت به سال گذشته ونسبت به دوره آماري افزایش داشته است1397مجموع تبخیر تیر .روزانه می باشد

ساعت در روز ، 1/12ساعت با میانگین 376برابر با 97مجموع ساعت آفتابی تیر :اعت آفتابیمجموع س

ساعت با میانگین 0/356ر روز و تیر دوره آماريساعت د0/11ساعت با میانگین 342سال گذشته برابر با 

دوره آماري نسبت به سال گذشته و نسبت به97مجموع ساعت آفتابی تیر .ساعت در روز می باشد5/11

. داشته استافزایش

، تیر سال 12/04/97متر بر ثانیه در تاریخ 16برابر با 97حداکثر سرعت باد تیر :حداکثر سرعت باد

حداکثر سرعت باد . متر بر ثانیه رخ داده است16متر بر ثانیه و تیر دوره آماري برابر با 13گذشته برابر با 

.  محسوسی نداشته استسبت به دوره آماري بلندمدت تغییرنسبت به سال گذشته و ن97تیر 

:تحلیل شرایط جوي مرداد ماه

درجه سانتیگراد و 8/25درجه سانتیگراد ، سال گذشته 9/27برابر با 97میانگین دماي مرداد :دماي هوا

درجه سانتیگراد و 1/2درجه سانتیگراد می باشدکه نسبت به دماي مرداد سال گذشته 5/25بلند مدت آن 

2/37برابر با97اد میانگین حداکثر دماي مرد. رجه سانتیگراد افزایش داشته استد4/2نسبت به دوره آماري

درجه سانتیگراد بوده که نسبت به 7/34درجه سانتیگراد و دوره آماري35اد، سال گذشتهدرجه سانتیگر

میانگین حداقل دماي مرداد . درجه افزایش داشته است5/2و نسبت به بلند مدت نیز 2/2سال گذشته

درجه سانتیگراد بوده که نسبت به 9/13و دوره آماري 4/14سال گذشته ،درجه سانتیگراد6/16برابر 97

،برابر 97حداکثر مطلق دماي مرداد . داشته استدرجه افزایش7/2و نسبت به بلند مدت 2/2سال گذشته 



درجه سانتیگراد در 5/12برابر با 97و حداقل مطلق سال 04/05/97درجه سانتیگراد در تاریخ5/39با

.  ، رخ داده است31/05/97تاریخ 

میلیمتر و مرداد صفر ، مرداد سال گذشته برابر با میلیمترصفربرابر با 97مجموع بارندگی مرداد :دگیبارن

نسبت به سال گذشته و نسبت به دوره آماري 97میلیمتر بوده که بارندگی مرداد 8/0دوره آماري برابر با 

. داشته استاي نتغییر قابل مالحظه

21، مرداد سال گذشته برابر با درصد21برابر با 97نسبی مرداد میانگین رطوبت :رطوبت نسبی هوا 

به سال گذشته بدون تغییر و نسبت به دوره بوده که نسبت درصد31درصد و مرداد دوره آماري برابر با 

سال درصد، مرداد 36برابر با 97میانگین حداکثر رطوبت نسبی مرداد . داشته استدرصد کاهش10آماري 

97حداکثر مطلق رطوبت نسبی مرداد . درصد بوده است53درصد و مرداد دوره آماري 38ر با گذشته براب

10برابر با 97میانگین حداقل رطوبت نسبی مرداد . رخ داده است29/5/97درصد در تاریخ 54برابر با 

حداقل مطلق . ستدرصد بوده ا18درصد و مرداد دوره آماري برابر با 11، مرداد سال گذشته برابر با درصد

.، رخ داده است28/05/97درصدکه در 5برابر با 97رطوبت نسبی مرداد 

میلیمتر در روز ، مرداد سال 2/13میلیمتر با میانگین410برابر با 97مجموع تبخیر مرداد :مجموع تبخیر

5/10با میانگین 326میلیمتر تبخیر روزانه و مرداد دوره آماري 3/11با میانگین 0/352گذشته برابر با 

نسبت به سال گذشته و نسبت به دوره آماري 1397میلیمتر تبخیر روزانه می باشد مجموع تبخیر مرداد 

. افزایش داشته است

ساعت در روز 6/10ساعت با میانگین 330برابر با 97مجموع ساعت آفتابی مرداد :مجموع ساعت آفتابی

ساعت با 334ساعت در روز و مرداد دوره آماري 2/11با میانگین ساعت 347، مرداد سال گذشته برابر با 

نسبت به سال گذشته و نسبت به  97ساعت در روز می باشد مجموع ساعت آفتابی مرداد 8/10میانگین 

. داشته استدوره آماري کاهش



، مرداد سال 27/05/97متر بر ثانیه در تاریخ 14برابر با 97حداکثر سرعت باد مرداد :حداکثر سرعت باد

متر بر ثانیه بوده است حداکثر سرعت باد مرداد 13متر بر ثانیه و مرداد دوره آماري برابر با 8گذشته برابر با 

. داشته استنسبت به سال گذشته و نسبت به دوره آماري بلندمدت افزایش 97

:تحلیل شرایط جوي شهریور ماه

درجه 5/22درجه سانتیگراد ، شهریور سال گذشته 6/22برابر با 97میانگین دماي شهریور :دماي هوا

درجه 1/0درجه سانتیگراد می باشد که نسبت به دماي شهریور سال گذشته 6/21سانتیگراد و بلند مدت آن 

برابر با  97میانگین حداکثر دماي شهریور .داشته استدرجه سانتیگراد افزایش1و نسبت به دوره آماري 

درجه سانتیگراد بوده که 3/31درجه سانتیگراد و دوره آماري 6/32درجه سانتیگراد، سال گذشته  33

میانگین حداقل . درجه افزایش داشته است 7/1و 4/0نسبت به سال گذشته و نسبت به بلند مدت بترتیب 

درجه سانتیگراد 6/9و دوره آماري  0/11درجه سانتیگراد ، سال گذشته  3/11برابر97دماي شهریور 

حداکثر . داشته استدرجه افزایش7/1کاهش و نسبت به بلند مدت  3/0بوده که نسبت به سال گذشته 

با برابر 97، و حداقل مطلق سال 8/06/97درجه سانتیگراد در تاریخ 1/37،برابر با 97مطلق دماي شهریور 

. ، رخ داده است31/06/97درجه سانتیگراد در تاریخ 1/7

برابر با صفر میلیمتر ، شهریور سال گذشته برابر با صفر میلیمتر و 97مجموع بارندگی شهریور :بارندگی 

نسبت به سال گذشته بدون تغییرو 97میلیمتر بوده که بارندگی شهریور 4/2شهریور دوره آماري برابر با 

. اي داشته است دوره آماري کاهش قابل مالحظهنسبت به 

، شهریور سال گذشته برابر با درصد24برابر با 97میانگین رطوبت نسبی شهریور :رطوبت نسبی هوا

درصد افزایش و نسبت 5درصد بوده که نسبت  به سال گذشته 32درصد و شهریور دوره آماري برابر با 19

، درصد42برابر با 97میانگین حداکثر رطوبت نسبی شهریور . استداشتهدرصد کاهش8به دوره آماري 

حداکثر مطلق رطوبت . درصد بوده است56درصد و شهریور دوره آماري 35شهریور سال گذشته برابر با 

میانگین حداقل رطوبت نسبی .رخ داده است29/06/97درصد در تاریخ 75برابر با 97نسبی شهریور 



درصد و شهریور 9، میانگین حداقل رطوبت نسبی شهریور سال گذشته برابر با درصد12برابر با97شهریور 

درصد در 7برابر با 97حداقل مطلق رطوبت نسبی شهریور . درصد بوده است18دوره آماري برابر با 

.رخ داده است21/06/97

میلیمتر در روز ، شهریور 7/9ن میلیمتر با میانگی300برابر با 97مجموع تبخیر شهریور :مجموع تبخیر 

با 258میلیمتر تبخیر روزانه و شهریور دوره آماري 5/9میلیمتر با میانگین 294سال گذشته برابر با 

نسبت به سال گذشته ونسبت به 1397مجموع تبخیر شهریور .باشدمیلیمتر تبخیر روزانه می3/8میانگین 

.داشته استدوره آماري افزایش

ساعت در 7/10ساعت با میانگین 332برابر با  97مجموع ساعت آفتابی شهریور :آفتابیمجموع ساعت 

0/329ساعت در روز و شهریور دوره آماري 7/10ساعت با میانگین 333روز ، شهریور سال گذشته برابر با 

گذشته نسبت به سال 97مجموع ساعت آفتابی شهریور . ساعت در روز می باشد6/10ساعت با میانگین 

.کاهش و نسبت به  دوره آماري افزایش داشته است

، شهریور 5/06/97متر بر ثانیه در تاریخ 12برابر با 97حداکثر سرعت باد شهریور :حداکثر سرعت باد

حداکثر سرعت باد .متر بر ثانیه بوده داده است18متر بر ثانیه و دوره آماري برابر با 14سال گذشته برابر با 

.  نسبت به سال گذشته و نسبت به دوره آماري کاهش داشته است97شهریور

تحلیل مراحل فنولوژي محصول گندم واریته سرداري

محصول تحت مطالعه بعلت عدم بارش مناسب . کشت گردید96آبان 10گندم دیم واریته سرداري در تاریخ 

مرحله جوانه زنی تا اوایل دي ماه بطول همچنین پایین بودن درجه حرارت هوا تکمیل تا نیمه ماه آذر و

بهمن مزرعه در زیر پوشش برف قرار داشت و در طی این مدت هیچ گونه 15در طی ماه دي و تا . انجامید

در انتهاي ماه بهمن مزرعه شاهد بارش باران شدید و همچنین بارش . تغییر در رشد و نمو گیاه مشاهده نشد

از ابتداي ماه اسفند و به همراه افزایش درجه . م در زیر پوشش برف بودبرف و قرار گرفتن گیاهچه هاي گند

حرارت هوا آغاز مرحله دو برگی در بین بوته هاي گندم مشاهده گردید و این مرحله از رشد گیاه با تداوم 



25از نیمه ماه اسفند تقریباً در . اسفند ماه تکمیل گردید12روند افزایش درجه حرارت هوا در در تاریخ 

مرحله شروع  پنجه . اسفند بطول انجامید20درصد مزرعه برگ سوم مشاهده گردید و تکمیل این مرحله تا 

درصد مزرعه مرحله 50اسفند در بیشتر از 29درصد مشاهده و در تاریخ 30اسفند به میزان 25زنی از 

ه حرارت و بارش بسیار اندك در فصل بهار و در ماه فروردین بعلت افزایش درج.پنجه زایی مشاهده گردید

گیاهچه هاي گندم به سرعت وارد مرحله ساقه دهی شدند و باز شروع ماه اردیبهشت و شروع بارش هاي بی 

سابقه و خنکی دما وضعیت محصول تحت مطالعه بسیار مطلوب گردید و در این فصل مراحل فنولوژیکی، 

مرحله . نرمال تا پایان بهار مشاهده شدندساقه دهی،گلدهی، شیري شدن و خمیري شدن در شرایط کامال

درصد 40تیر ماه به 8تیر مشاهده گردید و این مرحله در تاریخ 4فنولوژیکی سخت شدن دانه ها در تاریخ 

یولوژیکی شدند تیر ماه دانه ها وارد مرحله رسیدگی فیز20و بوته هاي گندم در تاریخ .پیشرفت خود رسید

مهمترین عامل تاثیر . مرداد ماه برداشت گردید2کیلوگرم در هکتار در تاریخ 2850و محصول با عملکرد

گذار بر عملکرد در ماه اردیبهشت بود که بارش هاي بسیار مطلوب و خنکی دما طول دوره پر شدن دانه ها 

.  افزایش داد که اثرات مثبت خود را بر عملکرد محصول بر جاي گذاشت و موجب افزایش عملکرد گردید
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یونجه مهاجران همدان

:ماهتیرجويشرایطتحلیل

درجه سانتیگراد و 25.7درجه سانتیگراد، سال گذشته 28.1برابر با 97میانگین دماي تیرماه:دماي هوا

درجه و نسبت به دوره 2.4درجه سانتیگراد می باشدکه نسبت به سال گذشته 26میانگین بلند مدت آن 

درجه 37.1برابر با 97میانگین حداکثر دماي تیرماه. درجه سانتیگرادافزایش داشته است1.9آماري 

حداکثر مطلق دماي تیرماه . درجه سانتیگراد است19.2برابر97سانتیگرادو میانگین حداقل دماي تیرماه 

16برابر با 97و حداقل مطلق دماي تیرماه سال 10/04/97درجه سانتیگراد در تاریخ 40، برابر با 97

.، رخ داده است8/04/97درجه سانتیگراد در تاریخ

میلیمتر و بارندگی 0برابر با 96میلیمتر ، بارندگی تیرماه 0برابر با97وع بارندگی تیرماهمجم:بارندگی

. نسبت به دوره آماري کاهش داشته است97میلیمتر بوده که بارندگی تیرماه 2.5با تیرماه دوره آماري برابر 

ین حداکثر رطوبت نسبی درصد، میانگ43برابر با 97میانگین رطوبت نسبی تیرماه :رطوبت نسبی هوا

97درصد، حداقل مطلق رطوبت نسبی تیرماه13و میانگین حداقل رطوبت نسبی تیرماه  برابر با 54برابر با 

. رخ داده است17/4/97درصد در تاریخ 81،و حداکثر رطوبت مطلق9/4/97درصد در 9برابر با 

در روز ساعت 12ساعت با میانگین 367.6برابر97جموع ساعت آفتابی تیرماه م:مجموع ساعت آفتابی

.است

.در روز است12ساعت با میانگین 372.9برابر با 97مجموع ساعت تبخیر تیرماه :مجموع تبخیر

و متوسط 8/04/96در تاریخ متر بر ثانیه6برابر با 97حداکثر سرعت باد تیرماه :حداکثر سرعت باد

. متر بر ثانیه است2.9باد



:تحلیل شرایط جوي مردادماه  

درجه سانتیگراد و 26.4درجه سانتیگراد ، سال گذشته 27.7برابر با 97میانگین دماي مردادماه :دماي هوا

درجه 1.3درجه سانتیگراد می باشدکه نسبت به دماي مردادماه سال گذشته 26.7میانگین بلند مدت آن 

97میانگین حداکثر دماي مردادماه . نتیگراد افزایش داشته استدرجه سا1افزایش و نسبت به دوره آماري  

حداکثر مطلق . درجه است19.2برابر 97درجه سانتیگرادو میانگین حداقل دماي مردادماه 36.3برابر با  

برابر 97، وحداقل مطلق مردادماه سال 4/05/97درجه سانتیگراد در تاریخ  41،برابر با 97دماي مردادماه 

.رخ داده است30/05/97درجه سانتیگراد در تاریخ13با  

میلیمتر و مردادماه 0.4برابر با 96میلیمتر ، مردادماه 0برابر با 97مجموع بارندگی مردادماه :بارندگی

. نسبت به دوره آماري کاهش داشته است97میلیمتر بوده که بارندگی مردادماه4.1دوره آماري برابر با

درصدومیانگین حداکثر رطوبت نسبی 42برابر با 97میانگین رطوبت نسبی مردادماه :وا رطوبت نسبی ه

مطلقدرصد، حداکثر19برابر با 97درصد و میانگین حداقل رطوبت نسبی مردادماه 63برابر با 97مردادماه 

درصد 10با و حداقل مطلق رطوبت نسبی برابر30/05/97دردرصد82بابرابر97مردادماهنسبیرطوبت

.، رخ داده است 9/05/97در 

میلیمتر روزانه در ماه 11میلیمتر با میانگین 340.3برابر با 97مجموع تبخیر مردادماه :مجموع تبخیر

. داشته است

ساعت در 10.9ساعت با میانگین 337.1برابر با 97مجموع ساعت آفتابی مردادماه:مجموع ساعت آفتابی

. روز داشته است

برابر 96و حداکثر سرعت باد مردادماه 2.1برابر با 97متوسط سرعت باد در مرداد ماه:حداکثر سرعت باد

.داشته است18/5/97متر بر ثانیه در تاریخ 8با 



:تحلیل شرایط جوي شهریور ماه 

رجه سانتیگراد د28.1درجه سانتیگراد ، سال گذشته 23.4برابر با 97میانگین دماي شهریورماه : دماي هوا

درجه سانتیگراد می باشدکه نسبت به دماي شهریورماه سال گذشته 23.3و میانگین بلند مدت آن 

میانگین حداکثر دماي . افزایش داشته استدرجه سانتیگراد0.1درجه کاهش و نسبت به دوره آماري4.7

درجه و 14.3برابر 97رماه درجه سانتیگرادو میانگین حداقل دماي شهریو32.5برابر با 97شهریورماه 

، و حداقل مطلق 8/06/97درجه سانتیگراد در تاریخ 36، برابر با 97حداکثر مطلق دماي شهریورماه 

.، رخ داده است23/06/97درجه سانتیگراد در تاریخ10برابر با 97شهریورماه سال 

میلیمتر و شهریورماه0برابر با 96ه میلیمتر ، شهریورما0برابر با 97مجموع بارندگی شهریورماه:بارندگی 

و سال گذشته ، نسبت به دوره آماري کاهش 97میلیمتر بوده که بارندگی شهریورماه 2دوره آماري برابر با 

. داشته است

درصد، میانگین حداکثر رطوبت 44برابر با 97میانگین رطوبت نسبی شهریورماه :رطوبت نسبی هوا

درصد، 18برابر با 97میانگین حداقل رطوبت نسبی شهریورماهودرصد70برابر با 97نسبی شهریورماه

درصد در 87،و حداکثر رطوبت17/06/97درصد در 8برابر با 97حداقل مطلق رطوبت نسبی شهریورماه

.رخ داده است30/06/97تاریخ 

میلیمتر روزانه در ماه 8.1نگین میلیمتر با میا251برابر 97مجموع تبخیر شهریورماه :مجموع تبخیر

. داشته است

ساعت 10.7ساعت با میانگین 332برابر با 97مجموع ساعت آفتابی شهریورماه :مجموع ساعت آفتابی

. در روز داشته است

97وحداکثر سرعت باد شهریورماه2.6برابر با 97متوسط سرعت باد در شهریور ماه :حداکثر سرعت باد

.داشته است28/06/97بر ثانیه در تاریخ متر7برابر با 



تحلیل مراحل فنولوژي محصول یونجه مهاجران همدان

کاشت و اولین آبیاري یونجه آغاز گردید و با توجه به گذر سرما و دماي مناسب خاك، 4/3/1396در تاریخ 

در مرحله ساقه 97در حال حاضر نیز با توجه به برداشت سوم درسال .شرایط براي رشد یونجه مناسب بود

.باشدشود و در این مرحله آفتی در مزرعه نمیبه روش جوي پشته آبیاري انجام می.باشددهی می
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کرجمرکز تحقیقات هواشناسی کشاورزي

k-704واریتهذرت

:ماهتیرجويشرایطتحلیل

درجه سانتیگراد 27.5درجه سانتیگراد، سال گذشته 30.3میانگین دماي تیر سال جاري برابر با :دماي هوا

درجه و نسبت به 2.8باشدکه نسبت به دماي تیر سال گذشته درجه سانتیگراد می26.8و بلندمدت آن 

38.1برابر با میانگین حداکثر دماي تیر سال جاري . درجه سانتیگراد افزایش داشته است3.5آماري دوره 

درجه سانتیگراد بوده که نسبت به 39.1درجه سانتیگراد و دوره آماري 35.7درجه سانتیگراد، سال گذشته 

میانگین حداقل دماي . درجه کاهش داشته است1.0درجه افزایش و نسبت به بلند مدت 2.4سال گذشته 

درجه سانتیگراد بوده؛ که 13.2وره آماري و د19.3درجه سانتیگراد، سال گذشته 22.5تیر سال جاري برابر 

حداکثر مطلق دماي . درجه افزایش داشته است9.3درجه و نسبت به بلند مدت 3.2نسبت به سال گذشته 

و حداقل مطلق سال جاري برابر با 10/04/1397درجه سانتیگراد در تاریخ 41.0تیر سال جاري برابر با 

.رخ داده است01/04/1397درجه سانتیگراد در تاریخ 16.1

، و بارندگی 0.9میلیمتر، بارندگی تیر سال گذشته 0.0مجموع بارندگی تیر سال جاري برابر با :بارندگی

0.9میلیمتر بوده که بارندگی تیر سال جاري نسبت به سال گذشته 4.5تیر ماه در دوره آماري برابر با 

.اشته استمیلیمتر کاهش د4.5میلیمتر و نسبت به دوره آماري 

درصد، میانگین رطوبت نسبی تیر 25میانگین رطوبت نسبی تیر سال جاري برابر با :رطوبت نسبی هوا

میانگین . درصد بوده است34درصد و میانگین رطوبت نسبی تیر دوره آماري برابر با 32سال گذشته برابر با 

داکثر رطوبت نسبی تیر سال گذشته درصد، میانگین ح48حداکثر رطوبت نسبی تیر سال جاري برابر با 

حداکثر مطلق . درصد بوده است59درصد و میانگین حداکثر رطوبت نسبی تیر دوره آماري نیز 57برابر با 

میانگین حداقل رطوبت . رخ داده است27/4/1397درصد در تاریخ 79رطوبت نسبی تیر سال جاري برابر با 

درصد و 14انگین حداقل رطوبت نسبی تیر سال گذشته برابر با درصد، می10نسبی تیر سال جاري برابر با 



حداقل مطلق رطوبت نسبی تیر سال . درصد بوده است17میانگین حداقل رطوبت تیر دوره آماري برابر با 

. رخ داده است16/04/1397درصد در 7جاري برابر با 

ساعت 12.1ساعت با میانگین 375مجموع ساعت آفتابی تیر سال جاري برابر با :مجموع ساعت آفتابی

ساعت 344ساعت در روز و تیر دوره آماري 11.8ساعت با میانگین 364.6در روز، تیر سال گذشته برابر با 

و 10.6مجموع ساعت آفتابی تیر سال جاري نسبت به سال گذشته . ساعت در روز می باشد8.9با میانگین 

مجموع تبخیر تیر سال جاري برابر :مجموع تبخیر. شته استساعت افزایش دا31.2نسبت به دوره آماري 

میلیمتر 12میلیمتر با میانگین 372میلیمتر در روز، تیر سال گذشته برابر با 15میلیمتر با میانگین 470با 

مجموع تبخیر تیر سال . میلیمتر در روز می باشد6.3میلیمتر با میانگین 365در روز و تیر دوره آماري 

. میلیمتر افزایش داشته است10.4میلیمتر و نسبت به دوره آماري 98.3سبت به سال گذشته جاري ن

تیر 27/04/1397متر بر ثانیه در تاریخ 9حداکثر سرعت باد تیر سال جاري برابر با : حداکثر سرعت باد

متر بر ثانیه و در تاریخ 27و تیر دوره آماري برابر 17/4/1396متر بر ثانیه در تاریخ 12سال گذشته برابر با 

.می باشد28/04/1394

:مرداد ماهجويشرایطتحلیل

درجه27.9گذشتهسالسانتیگراد،درجه29.6بابرابرجاريسالمرداددمايمیانگین:دماي هوا

ودرجه1.7گذشتهسالمرداددمايبهنسبتباشدکهمیسانتیگراددرجه27.2آنبلندمدتوسانتیگراد

جاريسالمرداددمايحداکثرمیانگین. استداشتهافزایشسانتیگراددرجه2.4آماريدورهبهنسبت

بودهسانتیگراددرجه38.5آماريدورهوسانتیگراددرجه35.9گذشتهسالسانتیگراد،درجه37.7بابرابر

میانگین. استداشتهکاهشدرجه0.8مدتبلندبهنسبتودرجه افزایش1.8گذشتهسالبهنسبتکه

درجه19.5آماريدورهو19.9گذشتهسالسانتیگراد،درجه21.5برابرجاريسالمرداددمايحداقل

. استداشتهافزایشدرجه2مدتبلندبهنسبتودرجه1.6گذشتهسالبهنسبتکهبودهسانتیگراد

مطلقحداقلو17/05/1397تاریخدرسانتیگراددرجه45.2بابرابرجاريسالمرداددمايمطلقحداکثر

. استدادهرخ30/05/1397تاریخدرسانتیگراددرجه14.8بابرابرجاريسال



0بابرابرگذشتهسالمردادبارندگیمیلیمتر،0بابرابرجاريسالمردادبارندگیمجموع:بارندگی

نسبتجاريسالمردادبارندگیکهبودهمیلیمتر0.9بابرابرآماريدورهدرماهمردادبارندگیومیلیمتر

سالمردادنسبیرطوبتمیانگین:هوانسبیرطوبت. استداشتهکاهشمیلیمتر0.9آماريدورهبه

رطوبتمیانگینودرصد32بابرابرگذشتهسالمردادنسبیرطوبتمیانگیندرصد،31بابرابرجاري

برابرجاريسالمردادنسبیرطوبتحداکثرمیانگین. استبودهدرصد33بابرابرآماريدورهمردادنسبی

رطوبتحداکثرمیانگینودرصد58بابرابرگذشتهسالمردادنسبیرطوبتحداکثرمیانگیندرصد،56با

83بابرابرجاريسالمردادنسبیرطوبتمطلقحداکثر. استبودهدرصد56آماريدورهمردادنسبی

14بابرابرجاريسالمردادنسبیرطوبتحداقلمیانگین. استدادهرخ30/05/1397تاریخدردرصد

مردادرطوبتحداقلمیانگینودرصد15بابرابرگذشتهسالمردادنسبیرطوبتحداقلمیانگیندرصد،

دردرصد8بابرابرجاريسالمردادنسبیرطوبتمطلقحداقل. استبودهدرصد17بابرابرآماريدوره

. استدادهرخ08/05/1397

11.2میانگینباساعت347.2بابرابرجاريسالمردادآفتابیساعتمجموع:آفتابیساعتمجموع

آماريدورهمردادوروزدرساعت11.8میانگینباساعت365.4بابرابرگذشتهسالمردادروز،درساعت

بهنسبتجاريسالمردادآفتابیساعتمجموع. باشدمیروزدرساعت11.3میانگینباساعت348.3

. استداشتهکاهشساعت1.1آماريدورهبهنسبتو18.2گذشتهسال

روز،درمیلیمتر14.1میانگینبامیلیمتر436بابرابرجاريسالمردادتبخیرمجموع: تبخیرمجموع

348.5آماريدورهمردادوروزدرمیلیمتر12میانگینبامیلیمتر372.3بابرابرگذشتهسالمرداد

گذشتهسالبهنسبتجاريسالمردادتبخیرمجموع. باشدمیروزدرمیلیمتر11.3میانگینبامیلیمتر

حداکثر:بادسرعتحداکثر. استداشتهافزایشمیلیمتر87.5آماريدورهبهنسبتومیلیمتر63.7

13بابرابرگذشتهسالمرداد28/05/1397تاریخدرثانیهبرمتر10بابرابرجاريسالمردادبادسرعت

می01/05/1390تاریخدروثانیهبرمتر30بابرابرآماريدورهمردادو26/05/1396تاریخدرثانیهبرمتر

.باشد



:شهریور ماهجويشرایطتحلیل

درجه25.4گذشتهسالسانتیگراد،درجه25.3بابرابرجاريسالشهریوردمايمیانگین:دماي هوا

درجه 0.1گذشتهسالشهریوردمايبهنسبتباشدکهمیسانتیگراددرجه24.3آنبلندمدتوسانتیگراد

سالشهریوردمايحداکثرمیانگین. استداشتهافزایشسانتیگراددرجه1.0آماريدورهبهنسبتوکاهش

سانتیگراددرجه31.9آماريدورهوسانتیگراددرجه33.2گذشتهسالسانتیگراد،درجه32.9برابرجاري

. استداشتهافزایشدرجه1.0مدتبلندبهنسبتودرجه کاهش0.3گذشتهسالبهنسبتکهبوده

آماريدورهو17.6گذشتهسالسانتیگراد،درجه17.7برابرجاريسالشهریوردمايحداقلمیانگین

افزایشدرجه1.0مدتبلندبهنسبتودرجه0.1گذشتهسالبهنسبتکهبوده؛سانتیگراددرجه16.7

و20/06/1397تاریخدرسانتیگراددرجه37.0بابرابرجاريسالشهریوردمايمطلقاست حداکثرداشته

.استدادهرخ23/06/1397تاریخدرسانتیگراددرجه13.9بابرابرجاريسالمطلقحداقل

0بابرابرگذشتهسالشهریوربارندگیمیلیمتر،0.5بابرابرجاريسالشهریوربارندگیمجموع:بارندگی

جاريسالشهریوربارندگیکهبودهمیلیمتر5.9بابرابرآماريدورهدرماهشهریوربارندگیومیلیمتر

.استداشتهکاهشمیلیمتر5.4آماريدورهبهنسبتومیلیمتر افزایش0.5گذشتهسالبهنسبت

.به ثبت رسید31/06/1397میلیمتر در تاریخ 0.4بیشترین بارش روزانه به میزان 

نسبیرطوبتمیانگیندرصد،34بابرابرجاريسالشهریورنسبیرطوبتمیانگین:هوانسبیرطوبت

درصد36بابرابرآماريدورهشهریورنسبیرطوبتمیانگینودرصد30بابرابرگذشته نیزسالشهریور

رطوبتحداکثرمیانگیندرصد،61بابرابرجاريسالشهریورنسبیرطوبتحداکثرمیانگین. استبوده

61آماريدورهشهریورنسبیرطوبتحداکثرمیانگینودرصد52بابرابرگذشته نیزسالشهریورنسبی

10/06/1397تاریخدردرصد85بابرابرجاريسالشهریورنسبیرطوبتمطلقحداکثر. استبودهدرصد

رطوبتحداقلمیانگیندرصد،16بابرابرجاريسالشهریورنسبیرطوبتحداقلمیانگین. استدادهرخ

درصد18بابرابرآماريدورهشهریوررطوبتحداقلمیانگینودرصد14بابرابرگذشتهسالشهریورنسبی

. استدادهرخ17/06/1397دردرصد6بابرابرجاريسالشهریورنسبیرطوبتمطلقحداقل. استبوده



10.6میانگینباساعت328.4بابرابرجاريسالشهریورآفتابیساعتمجموع:آفتابیساعتمجموع

آماريدورهشهریوروروزدرساعت11میانگینباساعت342.1بابرابرگذشتهسالشهریورروز،درساعت

بهنسبتجاريسالشهریورآفتابیساعتمجموع. باشدمیروزدرساعت10.4میانگینباساعت323

. استداشتهافزایشساعت5.4آماريدورهبهنسبتساعت کاهش و13.7گذشتهسال

روز،درمیلیمتر10.5میانگینبامیلیمتر325.9بابرابرجاريسالشهریورتبخیرمجموع:تبخیرمجموع

درمیلیمتر9.2میانگینبامیلیمتر285.7آماريدورهشهریورومیلیمتر294بابرابرگذشتهسالشهریور

بهنسبتوافزایشمیلیمتر31.9گذشتهسالبهنسبتجاريسالشهریورتبخیرمجموع. باشدمیروز

. استداشتهافزایشمیلیمتر40.2آماريدوره

27/06/1397تاریخدرثانیهبرمتر13بابرابرجاريسالشهریوربادسرعتحداکثر:بادسرعتحداکثر

برمتر20بابرابرآماريدورهشهریورو13/06/1396تاریخدرثانیهبرمتر8بابرابرگذشتهسالشهریور

.باشدمی03/06/1390تاریخدروثانیه

ذرتمراحل فنولوژي محصولتحلیل 

صدپتاسیم،سولفاتکودکیلوصد.در مزرعه کاشته شدk-704واریتهذرت1397ماهتیر16تاریخدر

درجه روزهاي دریافتی در تابستان . اوره نیز در زمان کاشت استفاده گردیدکیلو75فسفات وسوپرکودکیلو

.به شرح ذیل است

1397دوره رشد ذرت در تابستان درجه روز دریافتی در 

باالتر از صفر 5باالتر از  10باالتر از  15باالتر از 

2204.0 1814.0 1424.0 1034.0

کرجمرکز تحقیقات هواشناسی کشاورزي





رفسنجانمرکز تحقیقات هواشناسی کشاورزي

بدون محصول

:تیر ماهجويشرایطتحلیل

درجه سانتیگراد و بلند 29.6درجه سانتیگراد ، سال گذشته 29.6برابر با97میانگین دماي تیر :دماي هوا

درجه سانتیگراد می باشدکه نسبت به دماي تیر سال گذشته تغییري نداشته و نسبت به 30.1مدت آن 

درجه 38.1برابر با 97میانگین حداکثر دماي تیر . درجه سانتیگراد کاهش داشته است0.5دوره آماري 

درجه سانتیگراد بوده که نسبت به سال 37.8درجه سانتیگراد و دوره آماري 37.9سانتیگراد، سال گذشته  

میانگین حداقل دماي تیر . درجه افزایش داشته است0.3درجه افزایش و نسبت به بلند مدت نیز0.2گذشته 

درجه سانتیگراد 22.3اد و دوره آماري  درجه سانتیگر21.3درجه سانتیگراد سال گذشته 21.2برابر 97

حداکثر .درجه کاهش داشته است1.1درجه کاهش و نسبت به بلند مدت 0.1بوده که نسبت به سال گذشته 

برابر با 97و حداقل مطلق سال 03/04/97درجه سانتیگراد در تاریخ 40.7،برابر با 97مطلق دماي تیر 

. ، رخ داده است15/04/97درجه سانتیگراد در تاریخ16.6

برابر با صفر میلیمتر و بارندگی تیر 96برابر با صفر میلیمتر ، بارندگی تیر 97مجموع بارندگی تیر :بارندگی

نسبت به سال گذشته تغییري نداشته و نسبت به 97میلیمتر بوده که بارندگی تیر 0.6دوره آماري برابر با

.دوره آماري کاهش داشته است

برابر با 96درصد میانگین رطوبت نسبی تیر 11برابر با 97میانگین رطوبت نسبی تیر :ارطوبت نسبی هو

درصد بوده که نسبت به سال گذشته ونسبت 18درصد و میانگین رطوبت نسبی تیر دوره آماري برابر با14

نگین حداکثر درصد، میا16برابر با 97میانگین حداکثر رطوبت نسبی تیر . به دوره آماري کاهش داشته است

درصد بوده 46درصد و میانگین حداکثر رطوبت نسبی تیر دوره آماري 20برابر با 96رطوبت نسبی تیر 

میانگین .رخ داده است1397/ 27/4درصد در تاریخ 25برابر با 97حداکثر مطلق رطوبت نسبی تیر . است

درصد و 7برابر با96سبی تیر ، میانگین حداقل رطوبت ندرصد6برابر با97حداقل رطوبت نسبی تیر 



برابر 97حداقل مطلق رطوبت نسبی تیر . درصد بوده است5میانگین حداقل رطوبت تیر دوره آماري برابر با 

.  ، رخ داده است23/04/97و17و15و03درصد در 4با 

ه در میلیمتر روزان14.9میلیمتر با میانگین 462.8برابر با 97مجموع تبخیر تیر :مجموع تبخیر

با 523.1میلیمتر تبخیر روزانه و تیر دوره آماري 15.2با میانگین 471.5برابر با 96ماه،وتبخیر روزانه تیر 

نسبت به سال گذشته و نسبت به 1397مجموع تبخیر تیر .میلیمتر تبخیر روزانه می باشد16.9میانگین 

. دوره آماري کاهش داشته است

ساعت در روز 11.8ساعت با میانگین 365.4برابر با 97ت آفتابی تیر مجموع ساع:مجموع ساعت آفتابی

ساعت با میانگین 340.7ساعت در روز و تیر دوره آماري 11.6ساعت با میانگین 359.2برابر با 96، تیر 

نسبت به سال گذشته و نسبت به  دوره آماري 97مجموع ساعت آفتابی تیر . ساعت در روز می باشد11

. داشته استافزایش 

96، تیر سال 02/04/97متر بر ثانیه در تاریخ 10برابر با 97حداکثر سرعت باد تیر : حداکثر سرعت باد

/ 26/04متر بر ثانیه در تاریخ 20و تیر دوره آماري برابر با 22/04/96و21متر بر ثانیه در تاریخ 11برابر با 

ت به سال گذشته افزایش و نسبت به دوره آماري نسب97حداکثر سرعت باد تیر .رخ داده است1380

.  کاهش داشته است

:تحلیل شرایط جوي مرداد ماه

درجه سانتیگراد و بلند 27.6، سال گذشته درجه سانتیگراد29.3برابر با 97میانگین دماي مرداد : دماي هوا

رجه افزایش و نسبت به د1.7درجه سانتیگراد می باشدکه نسبت به دماي مرداد سال گذشته 28مدت آن 

درجه 37.9برابر با 97میانگین حداکثر دماي مرداد .درجه سانتیگراد افزایش داشته است 1.3دوره آماري 

درجه سانتیگراد بوده که نسبت به سال 36.5درجه سانتیگراد و دوره آماري 35.9سانتیگراد، سال گذشته 

میانگین .درجه سانتیگراد افزایش داشته است1.4درجه سانتیگراد و نسبت به بلند مدت نیز2گذشته 

درجه سانتیگراد 20.5و دوره آماري 19.3درجه سانتیگراد سال گذشته 20.8برابر 97حداقل دماي مرداد 



درجه افزایش داشته 0.3افزایش و نسبت به بلند مدت درجه سانتیگراد1.5بوده که نسبت به سال گذشته 

و حداقل مطلق 29/05/97و03درجه سانتیگراد در تاریخ 40.2،برابر با 97رداد حداکثر مطلق دماي م. است

.  ، رخ داده است09/05/97درجه سانتیگراد در تاریخ17برابر با 97سال 

برابر با صفر  میلیمتر و دوره آماري 96برابر با صفر میلیمتر ، مرداد 97مجموع بارندگی مرداد :بارندگی

نسبت به سال گذشته تغییري نداشته  و نسبت به دوره 97تر بوده که بارندگی مرداد میلیم0.5برابر با

. آماري کاهش داشته است

درصد و 16برابر با 96درصد ، مرداد 14برابر با 97میانگین رطوبت نسبی مرداد :رطوبت نسبی هوا

بت به دوره آماري کاهش داشته نسدرصد بوده که نسبت به سال گذشته و18مرداد دوره آماري برابر با

درصد و مرداد دوره 24برابر با 96، مرداد درصد21برابر با 97میانگین حداکثر رطوبت نسبی مرداد . است

رخ 30/5/97درصد در تاریخ 36برابر با 97حداکثر مطلق رطوبت نسبی مرداد . درصد بوده است43آماري 

درصد و مرداد دوره 8برابر با 96، مرداد درصد7برابر با 97اد میانگین حداقل رطوبت نسبی مرد.داده است

درصد درتاریخ 4برابر با 97حداقل مطلق رطوبت نسبی مرداد . درصد بوده است6آماري برابر با 

.، رخ داده است29/05/97و24و23و08و06

میلیمتر روزانه در ماه ، 13.9میلیمتر با میانگین 433.2برابر با 97مجموع تبخیر مرداد :مجموع تبخیر

با میانگین 478.6میلیمتر تبخیر روزانه و مرداد دوره آماري 13.6با میانگین 422.9برابر با 96مرداد 

نسبت به سال گذشته افزایش ونسبت به 1397مجموع تبخیر مرداد .میلیمتر تبخیر روزانه می باشد15.4

. دوره آماري کاهش داشته است

ساعت در 11.4ساعت با میانگین 352.1برابر با 97مجموع ساعت آفتابی مرداد :یمجموع ساعت آفتاب

ساعت با 351.1ساعت در روز و مرداد دوره آماري 11.9ساعت با میانگین 367.4برابر با 96روز ، مرداد 

نسبت به سال گذشته کاهش و 97مجموع ساعت آفتابی مرداد .ساعت در روز می باشد 11.3میانگین 

. نسبت به  دوره آماري افزایش داشته است



، مرداد سال 16/05/97متر بر ثانیه در تاریخ 9برابر با 97حداکثر سرعت باد مرداد :حداکثر سرعت باد

متر بر ثانیه در تاریخ 20و مرداد دوره آماري برابر با 25/05/96متر بر ثانیه در تاریخ 11برابر با 96

نسبت به سال گذشته تغییري نداشته و نسبت به 97ت حداکثر سرعت باد مرداد رخ داده اس04/05/1382

. دوره آماري کاهش داشته است

:تحلیل شرایط جوي شهریور ماه

درجه 23.7درجه سانتیگراد ، شهریور سال گذشته 26.9برابر با97میانگین دماي شهریور :دماي هوا

درجه 3.2گراد می باشدکه نسبت به دماي شهریور سال گذشتهدرجه سانتی25.7سانتیگراد و بلند مدت آن 

97میانگین حداکثر دماي شهریور .درجه سانتیگراد افزایش داشته است 1.2افزایش و نسبت به دوره آماري 

درجه سانتیگراد بوده 34درجه سانتیگراد و دوره آماري 32.7درجه سانتیگراد، سال گذشته 35.5برابر با 

میانگین حداقل . درجه افزایش داشته است1.5و نسبت به بلند مدت نیز 2.8سال گذشته که نسبت به

درجه سانتیگراد بوده 17.5و دوره آماري 14.7درجه سانتیگراد سال گذشته 18.3برابر 97دماي شهریور 

ماي حداکثر مطلق د. درجه افزایش داشته است8/0و نسبت به بلند مدت 3.6که نسبت به سال گذشته 

برابر با 97، و حداقل مطلق سال 20/06/97و19درجه سانتیگراد در تاریخ38،برابر با 97شهریور 

. ، رخ داده است12/06/97درجه سانتیگراد در تاریخ14.2

برابر با صفر میلیمتر و شهریور دوره 96میلیمتر، شهریور 0.2برابر با 97مجموع بارندگی شهریور :بارندگی 

نسبت به سال گذشته و نسبت به دوره آماري 97میلیمتر بوده که بارندگی شهریور 0.1آماري برابر با 

. افزایش داشته است

درصد و 14برابر با 96درصد ، شهریور 16برابر با97میانگین رطوبت نسبی شهریور : رطوبت نسبی هوا

درصد بوده که نسبت  به سال گذشته افزایش ونسبت به دوره آماري کاهش 18شهریور دوره آماري برابر با

درصد و 20برابر با 96درصد، شهریور 23برابر با 97میانگین حداکثر رطوبت نسبی شهریور . داشته است

درصد در 39برابر با 97حداکثر مطلق رطوبت نسبی شهریور . استدرصد بوده44شهریور دوره آماري 



درصد ، میانگین 8برابر با97میانگین حداقل رطوبت نسبی شهریور .رخ داده است 29/6/1397تاریخ 

حداقل . درصد بوده است5درصد و شهریور دوره آماري برابر با 7برابر با 96حداقل رطوبت نسبی شهریور 

.، رخ داده است21/06/97و20و18و01درصد در 4برابر با 97نسبی شهریور مطلق رطوبت 

میلیمتر روزانه در ماه ، 11.7میلیمتر با میانگین 362.5برابر با 97مجموع تبخیر شهریور :مجموع تبخیر

411.9میلیمتر تبخیر روزانه و شهریور دوره آماري 10.9میلیمتر با میانگین 338برابر با 96شهریور 

نسبت به سال 1397مجموع تبخیر شهریور .میلیمتر تبخیر روزانه می باشد13.3با میانگین میلیمتر

.گذشته افزایش و نسبت به دوره آماري کاهش داشته است

ساعت در 10.7ساعت با میانگین 331.6برابر با 97مجموع ساعت آفتابی شهریور :مجموع ساعت آفتابی

ساعت با 330.7ساعت در روز و شهریور دوره آماري 11.3ساعت با میانگین 351.6با برابر96روز، شهریور 

نسبت به سال گذشته کاهش و 97مجموع ساعت آفتابی شهریور . ساعت در روز می باشد10.7میانگین 

نسبت به دوره آماري افزایش داشته است 

، 11/06/97و9و04تر بر ثانیه در تاریخ م8برابر با 97حداکثر سرعت باد شهریور :حداکثر سرعت باد

متر بر ثانیه در 18و شهریور دوره آماري برابر با 03/06/96متر بر ثانیه در تاریخ10برابر با 96شهریور سال 

نسبت به سال گذشته و نسبت به دوره 97رخ داده است حداکثر سرعت باد شهریور 20/06/1374تاریخ 

.  آماري کاهش داشته است

رفسنجانتحقیقات هواشناسی کشاورزيمرکز





صفی آبادمرکز تحقیقات هواشناسی کشاورزي

703ذرت واریته اس سی 

:ماهتیرجويشرایطتحلیل

درجه سانتیگراد و بلند 4/37درجه سانتیگراد ، سال گذشته 2/37برابر با 97میانگین دماي تیر :دماي هوا

کاهش و نسبت به 2/0درجه سانتیگراد می باشدکه نسبت به دماي تیر در سال گذشته، 6/35مدت آن 

برابر با  97یر میانگین حداکثر دماي ت. دهددرجه سانتیگراد افزایش نشان می4/2دوره آماري بلند مدت 

درجه سانتیگراد بوده 9/45درجه سانتیگراد و دوره آماري بلند مدت درجه سانتیگراد، سال گذشته6/47

. درجه سانتیگراد افزایش داشته است7/1کاهش و نسبت به بلند مدت 4/0که نسبت به سال گذشته 

و دوره آماري بلندمدت 9/26گذشته  سال ،درجه سانتیگراد7/26برابر 97میانگین حداقل دماي تیر 

درجه سانتیگراد کاهش و نسبت به بلند مدت  2/0درجه سانتیگراد بوده که نسبت به سال گذشته 3/25

، سال درجه سانتیگراد1/51،برابر با 97حداکثر مطلق دماي تیر . درجه سانتیگراد افزایش داشته است4/1

درجه 1/0درجه سانتیگراد بوده که نسبت به سال گذشته 6/51و دوره آماري بلندمدت 2/51گذشته 

حداقل مطلق دماي . درجه سانتیگراد کاهش داشته است5/0سانتیگراد کاهش داشته و نسبت به بلند مدت 

درجه سانتیگراد 6/15و دوره آماري بلندمدت 3/20، سال گذشته درجه سانتیگراد9/21،برابر با 97تیر 

درجه سانتیگراد 3/6درجه سانتیگراد افزایش و نسبت به بلند مدت  6/1گذشته بوده که نسبت به سال 

.افزایش داشته است

متر و بارندگی میلیصفر برابر با 96متر ، بارندگی تیر میلیصفربرابر با 97مجموع بارندگی تیر :بارندگی

نسبت به سال گذشته و بلندمدت 97متر بوده که بارندگی تیر میلی1/0تیر دوره آماري بلندمدت برابر با 

. تغییري نداشته است

برابر با 96، میانگین رطوبت نسبی تیر درصد22برابر با 97بت نسبی تیر میانگین رطو:رطوبت نسبی هوا

بوده که نسبت  به سال درصد25درصد و میانگین رطوبت نسبی تیر دوره آماري بلندمدت برابر با 21



میانگین حداکثر رطوبت . درصد کاهش داشته است3نسبت به دوره آماري نرمال درصد افزایش و1گذشته

درصد و میانگین حداکثر 39برابر با 96، میانگین حداکثر رطوبت نسبی تیر  درصد42برابر با 97نسبی تیر 

ر حداکثر مطلق رطوبت نسبی تی. استدرصد بوده 45برابر با 96رطوبت نسبی تیر دوره آماري بلندمدت 

درصد 6برابر با 97حداقل مطلق رطوبت نسبی تیر . رخ داده است17/04/97درصد در تاریخ 62برابر با 97

.  ، رخ داده است11/04/97در 

96متر ، تیر میلی3/14متر با میانگین روزانه میلی8/441برابر با 97مجموع تبخیر تیر :مجموع تبخیر

نسبت به سال گذشته 1397مجموع تبخیر تیر .یلیمتر تبخیر می باشدم6/13با میانگین 0/421برابر با 

. متر افزایش داشته استمیلی8/20

ساعت در روز 0/11ساعت با میانگین 1/342برابر با 97مجموع ساعت آفتابی تیر :مجموع ساعت آفتابی

ساعت با میانگین 3/335اري ساعت در روز و تیر دوره آم5/11ساعت با میانگین 0/358برابر با 96، تیر 

نسبت به سال گذشته  کاهش و نسبت به  دوره 97مجموع ساعت آفتابی تیر .باشدساعت در روز می8/10

. داشته استآماري بلندمدت افزایش

96، تیر سال 01/04/97متر بر ثانیه در تاریخ 13برابر با 97حداکثر سرعت باد تیر :حداکثر سرعت باد

97حداکثر سرعت باد تیر . متر بر ثانیه رخ داده است20متر بر ثانیه و تیر دوره آماري برابر با 20برابر با 

.  نسبت به سال گذشته و دوره آماري بلندمدت کاهش داشته است

:تحلیل شرایط جوي مرداد ماه

درجه سانتیگراد و بلند 38درجه سانتیگراد ، سال گذشته 36.5برابر با 97میانگین دماي مرداد : هوادماي

کاهش و نسبت به 5/1درجه سانتیگراد می باشدکه نسبت به دماي مرداد در سال گذشته، 2/36مدت آن 

برابر با  97میانگین حداکثر دماي مرداد .دهد درجه سانتی گراد افزایش نشان می3/0دوره آماري بلند مدت 

درجه سانتیگراد 9/45نتیگراد و دوره آماري بلند مدت درجه سا6/47درجه سانتیگراد، سال گذشته  0/47

درجه سانتیگراد 1/1درجه سانتیگراد کاهش و نسبت به بلند مدت 6/0بوده که نسبت به سال گذشته 



درجه 5/28درجه سانتیگراد ،سال گذشته  0/26برابر 97میانگین حداقل دماي مرداد . افزایش داشته است

درجه 5/2درجه سانتیگراد بوده که نسبت به سال گذشته 4/26بلندمدت  سانتیگراد و دوره آماري 

حداکثر مطلق دماي مرداد . درجه سانتیگراد کاهش داشته است4/0و نسبت به بلند مدتسانتیگراد کاهش 

درجه سانتیگراد بوده 8/51و دوره آماري بلندمدت 3/49درجه سانتیگراد ، سال گذشته 9/49،برابر با 97

درجه سانتیگراد کاهش 4/1درجه سانتیگراد افزایش و نسبت به بلند مدت  6/0سبت به سال گذشته که ن

و دوره 4/22درجه سانتیگراد ، سال گذشته 0/23،برابر با 97حداقل مطلق دماي مرداد . داشته است

و نسبت شیافزااد درجه سانتیگر6/0درجه سانتیگراد بوده که نسبت به سال گذشته 2/19آماري بلندمدت 

.درجه سانتیگراد افزایش داشته است8/3به بلند مدت  

میلیمتر و مرداد دوره صفربرابر با 96میلیمتر ، مرداد صفربرابر با 97مجموع بارندگی مرداد :بارندگی

نسبت به سال گذشته و نسبت به دوره آماري 97میلیمتر بوده که بارندگی مرداد صفرآماري برابر با 

. بلندمدت تغییري نداشته است 

درصد و 26برابر با 96درصد ، مرداد 27برابر با 97میانگین رطوبت نسبی مرداد :رطوبت نسبی هوا 

و نسبت به دوره آماري شیافزادرصد 1درصد بوده که نسبت  به سال گذشته 29مرداد دوره آماري برابر با 

برابر 96درصد  ، مرداد  50برابر با 97میانگین حداکثر رطوبت نسبی مرداد . درصد کاهش داشته است 2

70برابر با 97حداکثر مطلق رطوبت نسبی مرداد . درصد بوده است 49درصد و مرداد دوره آماري 48با 

درصد ، مرداد 10برابر با 97میانگین حداقل رطوبت نسبی مرداد .رخ داده است20/05/97درصد در تاریخ 

حداقل مطلق رطوبت نسبی مرداد . درصد بوده است 16درصد و مرداد دوره آماري برابر با 11برابر با 96

.، رخ داده است16/05/97درصد در 7برابر با 97

میلیمتر در روز ، مرداد 1/13تر با میانگین میلیم6/404برابر با 97مجموع تبخیر مرداد :مجموع تبخیر

نسبت به 1397مجموع تبخیر مرداد . میلیمتر تبخیر روزانه می باشد6/13با میانگین 1/422برابر با 96

. متر کاهش داشته استمیلی5/17سال گذشته 



ساعت در 7/10ساعت با میانگین 0/332برابر با 97مجموع ساعت آفتابی مرداد : مجموع ساعت آفتابی

ساعت با 7/330ساعت در روز و مرداد دوره آماري 9/10ساعت با میانگین 2/338برابر با 96روز ، مرداد 

نسبت به سال گذشته  کاهش و 97مجموع ساعت آفتابی مرداد . ساعت در روز می باشد7/10میانگین 

. داشته استنسبت به  دوره آماري افزایش

، مرداد سال 09/05/97متر بر ثانیه در تاریخ 14برابر با 97ر سرعت باد مرداد حداکث:حداکثر سرعت باد

حداکثر سرعت باد مرداد .متر بر ثانیه بوده است 25متر بر ثانیه و مرداد دوره آماري برابر با 12برابر با 96

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

:یل شرایط جوي شهریور ماهتحل

درجه سانتیگراد و 4/34درجه سانتیگراد ، سال گذشته 0/35برابر با 97میانگین دماي شهریور :دماي هوا

درجه 6/0درجه سانتیگراد می باشدکه نسبت به دماي شهریور در سال گذشته، 8/32بلند مدت آن 

میانگین .ددهدرجه سانتیگراد افزایش نشان می2/2سانتیگراد افزایش و نسبت به دوره آماري بلند مدت 

درجه سانتیگراد و دوره 5/43درجه سانتیگراد، سال گذشته  7/44برابر با  97حداکثر دماي شهریور 

درجه سانتیگراد افزایش و نسبت 2/1درجه سانتیگراد بوده که نسبت به سال گذشته 6/42آماري بلند مدت 

4/25برابر 97حداقل دماي شهریور میانگین. داشته استدرجه سانتیگراد افزایش1/2به بلند مدت نیز 

درجه سانتیگراد بوده که نسبت به سال 0/23و دوره آماري بلندمدت4/25درجه سانتیگراد ،سال گذشته  

حداکثر مطلق دماي . داشته استدرجه سانتیگراد افزایش4/2و نسبت به بلند مدت گذشته بدون تغییر 

درجه سانتیگراد 5/49و دوره آماري بلندمدت 5/46، سال گذشته درجه سانتیگراد7/47،برابر با 97شهریور 

درجه سانتیگراد 8/1درجه سانتیگراد افزایش و نسبت به بلند مدت  2/1بوده که نسبت به سال گذشته 

و 2/21، سال گذشته درجه سانتیگراد3/22،برابر با 97حداقل مطلق دماي شهریور . کاهش داشته است

درجه سانتیگراد افزایش و 1/1درجه سانتیگراد بوده که نسبت به سال گذشته 0/15دت دوره آماري بلندم

.درجه سانتیگراد افزایش داشته است3/7نسبت به بلند مدت  



میلیمتر و شهریور صفربرابر با 96، شهریور میلیمترصفربرابر با 97مجموع بارندگی شهریور :بارندگی 

نسبت به سال گذشته و نسبت به 97متر بوده که بارندگی شهریور میلی6/0ا دوره آماري بلند مدت برابر ب

. داشته استدوره آماري تغییر مهمی ن

درصد و 39برابر با 96درصد ، شهریور 33برابر با 97میانگین رطوبت نسبی شهریور :رطوبت نسبی هوا

درصد کاهش و نسبت به 6سال گذشته بهدرصد بوده که نسبت 35شهریور دوره آماري بلندمدت برابر با 

درصد  ، 57برابر با 97میانگین حداکثر رطوبت نسبی شهریور . داشته استدرصد کاهش2دوره آماري 

حداکثر مطلق رطوبت نسبی شهریور . درصد بوده است 56درصد و شهریور دوره آماري 63برابر 96شهریور 

14برابر با 97میانگین حداقل رطوبت نسبی شهریور . ده استرخ دا27/06/97درصد در تاریخ 92برابر 97

درصد 20درصد و شهریور دوره آماري برابر با 18برابر با 96، میانگین حداقل رطوبت نسبی شهریور درصد

. رخ داده است21/06/97درصد در تاریخ 8برابر با 97حداقل مطلق رطوبت نسبی شهریور . بوده است

متر در روز ، میلی3/10میلیمتر با میانگین 8/318برابر با 97وع تبخیر شهریور مجم:مجموع تبخیر

1397مجموع تبخیر شهریور .متر تبخیر روزانه می باشدمیلی9/8با میانگین 5/275برابر با 96شهریور 

.متر افزایش داشته استمیلی3/43نسبت به سال گذشته 

ساعت در 2/10ساعت با میانگین 4/315برابر با 97مجموع ساعت آفتابی شهریور :مجموع ساعت آفتابی

ساعت با 3/319ساعت در روز و شهریور دوره آماري 8/9ساعت با میانگین 1/303برابر با 96روز ، شهریور 

و نسبت به سال گذشته افزایش97مجموع ساعت آفتابی شهریور .باشدساعت در روز می3/10میانگین 

. نسبت به  دوره آماري کاهش داشته است

، شهریور 29/06/97متر بر ثانیه در تاریخ 15برابر با 97حداکثر سرعت باد شهریور : حداکثر سرعت باد

حداکثر سرعت باد .داده استمتر بر ثانیه بوده25متر بر ثانیه و دوره آماري برابر با 9برابر با 96سال 

.  گذشته افزایش و نسبت به دوره آماري بلندمدت کاهش داشته استنسبت به سال97شهریور 



703تحلیل مراحل فنولوژي محصول ذرت واریته اس سی 

درصد 100در مرحله  14/05/1397کاشته شد و در تاریخ 10/05/1397در 703محصول ذرت اس سی 

23/05/1397در تاریخ .بردمیدرصد سه برگی بسر100مزرعه در 16/05/1397در تاریخ . سبز شدن بود

100محصول مرحله 31/06/1397محصول در تاریخ . برگی بسر می برد5درصد 100محصول مرحله 

.درصد گالذین نر  بسر می برد60برگی بسر و 15درصد 

صفی آبادمرکز تحقیقات هواشناسی کشاورزي





اهوازمرکز تحقیقات هواشناسی کشاورزي

خرما واریته برحی

:تیر ماهجويشرایطتحلیل

درجه سانتیگراد و بلند 3/38درجه سانتیگراد ، سال گذشته 5/38برابر با 97میانگین دماي تیر : دماي هوا

افزایش و نسبت به 2/0درجه سانتیگراد می باشدکه نسبت به دماي تیر در سال گذشته، 0/37مدت آن 

برابر با  97میانگین حداکثر دماي تیر . دهددرجه سانتیگراد افزایش نشان می5/1دوره آماري بلند مدت

درجه سانتیگراد 6/46درجه سانتیگراد و دوره آماري بلند مدت 1/48درجه سانتیگراد، سال گذشته  3/48

. ته استدرجه سانتیگراد افزایش داش7/1افزایش و نسبت به بلند مدت 2/0بوده که نسبت به سال گذشته 

و دوره آماري بلندمدت  6/28درجه سانتیگراد ،سال گذشته  8/28برابر 97میانگین حداقل دماي تیر 

درجه سانتیگراد افزایش و نسبت به بلند مدت  2/0درجه سانتیگراد بوده که نسبت به سال گذشته 4/27

درجه سانتیگراد ، سال 0/53بر با ،برا97حداکثر مطلق دماي تیر . درجه سانتیگراد افزایش داشته است4/1

درجه 6/1درجه سانتیگراد بوده که نسبت به سال گذشته 4/52و دوره آماري بلندمدت 4/51گذشته 

حداقل مطلق دماي . درجه سانتیگراد افزایش داشته است6/0سانتیگراد افزایش داشته و نسبت به بلند مدت 

درجه سانتیگراد 6/21و دوره آماري بلندمدت 0/23گذشته ، سال درجه سانتیگراد2/25،برابر با 97تیر 

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

.افزایش داشته است

بارندگی متر و میلی0/0برابر با 96متر ، بارندگی تیر میلی0/0برابر با 97مجموع بارندگی تیر :بارندگی

نسبت به سال گذشته و بلندمدت 97متر بوده که بارندگی تیر میلی0/0تیر دوره آماري بلندمدت برابر با 

. تغییري نداشته است

برابر 96درصد ، میانگین رطوبت نسبی تیر 20برابر با 97میانگین رطوبت نسبی تیر :رطوبت نسبی هوا

درصد بوده که نسبت  به سال 23ه آماري بلندمدت برابر با درصد و میانگین رطوبت نسبی تیر دور29با 



میانگین حداکثر رطوبت . درصد کاهش داشته است3درصد کاهش ونسبت به دوره آماري نرمال 9گذشته 

درصد و میانگین حداکثر 49برابر با 96، میانگین حداکثر رطوبت نسبی تیر  درصد37برابر با 97نسبی تیر 

حداکثر مطلق رطوبت نسبی تیر . درصد بوده است41برابر با 96دوره آماري بلندمدت رطوبت نسبی تیر 

4برابر با 97حداقل مطلق رطوبت نسبی تیر . رخ داده است17/04/97درصد در تاریخ 74برابر با 97

.  ، رخ داده است06/04/97درصد در 

برابر 96متر ، تیر میلی7/21میانگین روزانه متر بامیلی6/673برابر 97مجموع تبخیر تیر :مجموع تبخیر

0/131نسبت به سال گذشته 1397مجموع تبخیر تیر . میلیمتر تبخیر می باشد5/17با میانگین 6/542

. متر افزایش داشته استمیلی

ساعت در روز 9/11ساعت با میانگین 3/368برابر با 97مجموع ساعت آفتابی تیر :مجموع ساعت آفتابی

ساعت با میانگین 5/341ساعت در روز و تیر دوره آماري 4/11ساعت با میانگین 4/354برابر با 96تیر ،

نسبت به سال گذشته اندکی کاهش و نسبت به  97مجموع ساعت آفتابی تیر .باشد ساعت در روز می0/11

. داشته استدوره آماري بلندمدت افزایش

96، تیر سال 29/04/97متر بر ثانیه در تاریخ 15برابر با 97تیر حداکثر سرعت باد:حداکثر سرعت باد

97حداکثر سرعت باد تیر . متر بر ثانیه رخ داده است16متر بر ثانیه و تیر دوره آماري برابر با 12برابر با 

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

:رداد ماهتحلیل شرایط جوي م

درجه سانتیگراد و 5/38، سال گذشته درجه سانتیگراد6/37برابر با 97میانگین دماي مرداد :دماي هوا

درجه سانتیگراد 9/0درجه سانتیگراد می باشدکه نسبت به دماي مرداد در سال گذشته، 5/37بلند مدت آن 

میانگین حداکثر . دهددرجه سانتی گراد افزایش نشان می1/0کاهش و نسبت به دوره آماري بلند مدت 

درجه سانتیگراد و دوره آماري بلند مدت 1/48درجه سانتیگراد، سال گذشته 4/47برابر با97دماي مرداد 

درجه سانتیگراد کاهش و نسبت به بلند مدت 7/0درجه سانتیگراد بوده که نسبت به سال گذشته 1/47



درجه سانتیگراد ،سال 9/27برابر 97میانگین حداقل دماي مرداد . درجه سانتیگراد افزایش داشته است3/0

درجه سانتیگراد بوده که نسبت به سال گذشته 9/27دوره آماري بلندمدت  درجه سانتیگراد و0/29گذشته

97حداکثر مطلق دماي مرداد . درجه سانتیگراد کاهش و نسبت به بلند مدت تغییري نداشته است1/1

درجه سانتیگراد بوده که 8/51و دوره آماري بلندمدت 4/50درجه سانتیگراد ، سال گذشته 0/50،برابر با 

درجه سانتیگراد کاهش 8/1درجه سانتیگراد کاهش و نسبت به بلند مدت  4/0به سال گذشته نسبت 

و دوره 6/24درجه سانتیگراد ، سال گذشته 4/24،برابر با 97حداقل مطلق دماي مرداد . داشته است

و نسبت شدرجه سانتیگراد کاه2/0درجه سانتیگراد بوده که نسبت به سال گذشته 2/21آماري بلندمدت 

.درجه سانتیگراد افزایش داشته است2/3به بلند مدت  

میلیمتر و مرداد دوره 0/0برابر با 96میلیمتر ، مرداد 0/0برابر با 97مجموع بارندگی مرداد :بارندگی

نسبت به سال گذشته و نسبت به دوره آماري 97میلیمتر بوده که بارندگی مرداد 0/0آماري برابر با 

. تغییري نداشته است بلندمدت

درصد و 35برابر با 96درصد ، مرداد 22برابر با 97میانگین رطوبت نسبی مرداد :رطوبت نسبی هوا 

و نسبت به دوره درصد کاهش13درصد بوده که نسبت  به سال گذشته 27مرداد دوره آماري برابر با 

96درصد  ، مرداد  38برابر با 97بی مرداد میانگین حداکثر رطوبت نس. درصد کاهش داشته است 5آماري 

برابر با 97حداکثر مطلق رطوبت نسبی مرداد . درصد بوده است48درصد و مرداد دوره آماري 62برابر با 

درصد ، 11برابر با 97میانگین حداقل رطوبت نسبی مرداد .رخ داده است 13/05/97درصد در تاریخ 54

حداقل مطلق رطوبت نسبی . درصد بوده است 10مرداد دوره آماري برابر با درصد و16برابر با 96مرداد 

.، رخ داده است05/05/97درصد در 8برابر با 97مرداد 

میلیمتر در روز ، مرداد 0/21میلیمتر با میانگین 7/651برابر با 97مجموع تبخیر مرداد : مجموع تبخیر

نسبت به 1397مجموع تبخیر مرداد .ر تبخیر روزانه می باشد میلیمت4/14با میانگین 6/447برابر با 96

. متر افزایش داشته استمیلی1/204سال گذشته 



ساعت در 4/11ساعت با میانگین 8/353برابر با 97مجموع ساعت آفتابی مرداد :مجموع ساعت آفتابی

ساعت با 7/335داد دوره آماري ساعت در روز و مر1/11ساعت با میانگین 6/342برابر با 96روز ، مرداد 

نسبت به سال گذشته  افزایش و 97مجموع ساعت آفتابی مرداد .ساعت در روز می باشد 8/10میانگین 

. داشته استنسبت به  دوره آماري افزایش

، مرداد سال 09/05/97متر بر ثانیه در تاریخ 13برابر با 97حداکثر سرعت باد مرداد :حداکثر سرعت باد

حداکثر سرعت باد مرداد .متر بر ثانیه بوده است 20متر بر ثانیه و مرداد دوره آماري برابر با 15برابر با 96

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

:تحلیل شرایط جوي شهریور ماه

درجه سانتیگراد و 8/35سانتیگراد ، سال گذشته درجه6/36برابر با 97میانگین دماي شهریور : دماي هوا

درجه 8/0درجه سانتیگراد می باشدکه نسبت به دماي شهریور در سال گذشته، 7/34بلند مدت آن 

میانگین .دهد درجه سانتیگراد افزایش نشان می9/1سانتیگراد افزایش و نسبت به دوره آماري بلند مدت 

درجه سانتیگراد و دوره آماري 2/45درجه سانتیگراد، سال گذشته  6/46برابر با  97حداکثر دماي شهریور 

درجه سانتیگراد افزایش و نسبت به 4/1درجه سانتیگراد بوده که نسبت به سال گذشته 6/44بلند مدت 

درجه 6/26برابر 97میانگین حداقل دماي شهریور . داشته استدرجه سانتیگراد افزایش0/2بلند مدت نیز 

درجه سانتیگراد بوده که نسبت به سال گذشته 7/24و دوره آماري بلندمدت5/26تیگراد ،سال گذشته  سان

حداکثر .  داشته استدرجه سانتیگراد افزایش9/1و نسبت به بلند مدتدرجه سانتیگراد افزایش 1/0

8/49ماري بلندمدت و دوره آ2/48، سال گذشته درجه سانتیگراد0/49،برابر با 97مطلق دماي شهریور 

8/0درجه سانتیگراد افزایش و نسبت به بلند مدت  8/0درجه سانتیگراد بوده که نسبت به سال گذشته 

درجه سانتیگراد ، سال 6/22،برابر با 97حداقل مطلق دماي شهریور . درجه سانتیگراد کاهش داشته است 

درجه 6/0بوده که نسبت به سال گذشته درجه سانتیگراد 8/15و دوره آماري بلندمدت 0/22گذشته 

.داشته استدرجه سانتیگراد افزایش 8/6سانتیگراد افزایش و نسبت به بلند مدت  



میلیمتر و شهریور 0/0برابر با 96میلیمتر ، شهریور 0/0برابر با 97مجموع بارندگی شهریور : بارندگی 

نسبت به سال گذشته و نسبت به 97بارندگی شهریور متر بوده کهمیلی2/0دوره آماري بلند مدت برابر با 

. داشته استدوره آماري تغییر مهمی ن

درصد و 41برابر با 96درصد ، شهریور 34برابر با 97میانگین رطوبت نسبی شهریور :رطوبت نسبی هوا

و نسبت به درصد کاهش7درصد بوده که نسبت  به سال گذشته 30شهریور دوره آماري بلندمدت برابر با 

، درصد61برابر با 97میانگین حداکثر رطوبت نسبی شهریور . داشته استدرصد کاهش4دوره آماري 

حداکثر مطلق رطوبت نسبی . درصد بوده است53درصد و شهریور دوره آماري 72برابر با 96شهریور 

97قل رطوبت نسبی شهریور میانگین حدا.رخ داده است 25/06/97درصد در تاریخ 89برابر با 97شهریور 

درصد و شهریور دوره آماري برابر 19برابر با 96درصد ، میانگین حداقل رطوبت نسبی شهریور 14برابر با 

رخ 01/06/97درصد در تاریخ 7برابر با 97حداقل مطلق رطوبت نسبی شهریور . درصد بوده است12با 

. داده است

متر در روز ، میلی9/14میلیمتر با میانگین 7/463برابر با 97مجموع تبخیر شهریور : مجموع تبخیر

1397مجموع تبخیر شهریور .متر تبخیر روزانه می باشد میلی3/10با میانگین 5/318برابر با 96شهریور 

.متر افزایش داشته استمیلی2/145نسبت به سال گذشته 

ساعت در 6/10ساعت با میانگین 7/328ر با براب97مجموع ساعت آفتابی شهریور :مجموع ساعت آفتابی

ساعت در روز و شهریور دوره آماري بلند مدت 3/10ساعت با میانگین 6/320برابر با 96روز ، شهریور 

نسبت به سال 97مجموع ساعت آفتابی شهریور .باشد ساعت در روز می1/10ساعت با میانگین 4/314

. افزایش داشته استگذشته افزایش و نسبت به  دوره آماري 

، شهریور 01/06/97متر بر ثانیه در تاریخ 15برابر با 97حداکثر سرعت باد شهریور : حداکثر سرعت باد

حداکثر سرعت باد .متر بر ثانیه بوده داده است17متر بر ثانیه و دوره آماري برابر با 7برابر با 96سال 

.  به دوره آماري بلندمدت افزایش داشته استنسبت به سال گذشته افزایش و نسبت 97شهریور 



تحلیل مراحل فنولوژي محصول خرما واریته برحی

در مرحله  31/04/1397در مرحله اغاز کیمري و در تاریخ 01/04/1397محصول خرما واریته برحی  در 

محصول در مرحله در پایان شهریور . برددرصد رطب بسر می50در اوایل شهریور در مرحله . آغاز خارك بود

.برداشت شد10/07/1397محصول در تاریخ . خرما بسر می برد

اهوازمرکز تحقیقات هواشناسی کشاورزي





سرارودمرکز تحقیقات هواشناسی کشاورزي

بدون محصول

:تیر ماهجويشرایطتحلیل

درجه سانتیگراد و بلند 27.8، سال گذشته سانتیگراددرجه 27.7میانگین دماي تیر ماه برابر با:دماي هوا

درجه کمتر و نسبت به 0.1درجه سانتیـــــگراد می باشدکه نسبت به دماي سال گذشته 26.5مدت آن 

درجه سانتیگراد و 2/38میانگین حداکثر دما برابر با.داشته استدرجه سانتیگراد افزایش2/1دوره آماري

میانگین . داشته استدرجه افزایش9/0یگراد که نسبت به سال گذشته درجه سانت3/37سال گذشته  

. داشته استدرجه کاهش1/1که نسبت به سال گذشته 2/18درجه سانتیگراد وسال گذشته 1/17حداقل

درجه 2/11، و حداقل مطلق برابر با  9/4/97درجه سانتیگراد در تاریخ  41حداکثر مطلق دماي هوا برابر با 

.  ، رخ داده است2/4/97ر تاریخسانتیگراد د

میلیمتر و بارندگی 0برابر با 96میلیمتر ، بارندگی تیر ماه 0برابر با 97مجموع بارندگی تیر ماه  :بارندگی

میلیمتر بوده که نسبت به سال گذشته تغییري نداشته و نسبت به بلند 1/0بلند مدت دوره آماري برابر با

. استمیلیمتر کاهش داشته 1/0مدت 

، میانگین حداکثر رطوبت نسبی برابر با درصد11میانگین  حداقل رطوبت نسبی برابر با :رطوبت نسبی هوا

ام، وحداکثر  مطلق رطوبت نسبی برابر با 23درصد در تاریخ6حداقل مطلق رطوبت نسبی . درصد است 40

. ، رخ داده استام 2درصد در 63

:تحلیل شرایط جوي مرداد ماه

درجه سانتیگراد و بلند مدت 6/28درجه سانتیگراد ، سال گذشته 3/28میانگین دماي هوا برابر با:هوادماي 

درجه 8/3کاهش و نسبت به دوره آماري 3/0درجه سانتیگراد می باشد که نسبت به سال گذشته28آن 

1/38در سال گذشتهدرجه سانتیگراد و2/39میانگین حداکثر دما برابر با .داشته استسانتیگراد افزایش



درجه 4/17میانگین حداقل دما .   داشته استدرجه نسبت به سال گذشته افزایش1/1درجه سانتیگراد که 

حداکثر مطلق . داشته استدرجه افزایش2/.2که نسبت به سال گذشته 1/91سال گذشتهسانتیگراد و در 

درجه سانتیگراد در 4/14حداقل مطلق برابر با ام  ، و29درجه سانتیگراد در تاریخ  4/41دما برابر با 

.  ام ، رخ داده است4تاریخ

میلیمتر و بارندگی 0برابر با 96میلیمتر ، بارندگی مرداد 1/0مجموع بارندگی مرداد ماه برابر با :بارندگی

و نسبت به میلیمتر افزایش1/0میلیمتر بوده که نسبت به سال گذشته 1/0بلند مدت دوره آماري برابر با

. دوره آماري تغییري نداشته است

45درصد ، میانگین حداکثر رطوبت نسبی برابر با 29میانگین رطوبت نسبی برابر با : رطوبت نسبی هوا

میانگین حداقل رطوبت .ام رخ داده است 14درصد در تاریخ 59، حداکثر مطلق رطوبت نسبی برابر با درصد

. رخ داده استام11درصد درتاریخ  8نسبی برابر با درصد، حداقل مطلق رطوبت12نسبی 

:تحلیل شرایط جوي درشهریور ماه 

درجه سانتیگراد و بلند مدت 26درجه سانتیگراد ، سال گذشته 1/25میانگین دماي هوا برابر با :دماي هوا

ه آماري کاهش و نسبت به دور9/0درجه سانتیگراد می باشدکه نسبت به دماي سال گذشته9/23آن 

و سال درجه سانتیگراد 9/35میانگین حداکثر دماي هوا برابر با  .داشته استدرجه سانتیگراد افزایش2/1

میانگین حداقل . داشته استدرجه نسبت به سال گذشته افزایش3/0درجه سانتیگراد که 2/36گذشته

.ه کاهش داشته استدرج4/1که نسبت به سال گذشته  8/15درجه سانتیگراد وسال گذشته 4/14

8/9، و حداقل مطلق برابر باام4درجه سانتیگراد در تاریخ  2/39برابر با حداکثر مطلق دماي شهریور ماه ،

.  ام  رخ داده است31درجه سانتیگراد در تاریخ 

و میلیمتر0برابر با96میلیمتر ، بارندگی شهریور 3/2برابر با 97مجموع بارندگی شهریور :بارندگی

1میلیمتر  و نسبت به دوره آماري3/2میلیمتر بوده که نسبت به سال گذشته3/1بارندگی دوره آماري برابر با

. میلیمتر افزایش داشته است



، میانگین حداکثر رطوبت نسبی برابر با درصد11میانگین حداقل رطوبت نسبی برابر با :رطوبت نسبی هوا

حداقل مطلق رطوبت . رخ داده استام2درصد در تاریخ 51برابر با ، حداکثر مطلق رطوبت نسبی درصد40

. ، رخ داده استام10درصد در 4نسبی برابر با 

سرارودمرکز تحقیقات هواشناسی کشاورزي





سیالخورمرکز تحقیقات هواشناسی کشاورزي 

2گندم دیم  آذر و آلبالو رقم محلی

:ماهتیرجويشرایطتحلیل

درجه سانتیگراد و بلند 26.5، سال گذشته درجه سانتیگراد27.2برابر با97میانگین دماي تیر :دماي هوا

درجه افزایش و نسبت به 7/0درجه سانتیگراد می باشدکه نسبت به دماي تیر سال گذشته28.5مدت آن 

درجه 38.3برابر با 97تیرمیانگین بیشینه دماي . درجه سانتیگراد کاهش داشته است3/1دوره آماري 

درجه سانتیگراد بوده که نسبت به سال 37.3درجه سانتیگراد و دوره آماري 37.1سانتیگراد، سال گذشته

برابر 97میانگین کمینه دماي تیر. داشته استدرجه افزایش 1افزایش و نسبت به بلند مدت نیز 1.2گذشته 

درجه سانتیگراد بوده که نسبت به سال 15.5ه آماريو دور15.8درجه سانتیگراد سال گذشته  16.1

97حداکثر مطلق دماي تیر. درجه افزایش داشته است6/0درجه افزایش و نسبت به بلند مدت 3/0گذشته 

درجه 10.8برابر با 97و حداقل مطلق دماي تیر سال 29/04/97درجه سانتیگراد در تاریخ  41،برابر با 

.، رخ داده است1/4/97سانتیگراد در تاریخ

میلیمتر و بارندگی تیر 00برابر با 96، بارندگی تیرمیلیمتر00برابر با 97مجموع بارندگی تیر: بارندگی

نسبت به سال گذشته تغییري نداشته و نسبت به 97میلیمتر بوده که بارندگی تیر5/0دوره آماري برابر با

. داشته استدوره آماري کاهش

درصد و تیر دوره 36برابر با 96درصد، تیر32برابر با 97میانگین رطوبت نسبی تیر: رطوبت نسبی هوا

درصد 3درصد کاهش و نسبت به دوره آماري 4درصد بوده که نسبت  به سال گذشته 35آماري برابر با 

و تیر درصد 57برابر با 96، تیردرصد54برابر با 97میانگین حداکثر رطوبت نسبی تیر. داشته استکاهش

رخ 4/4/97درصد در تاریخ 67برابر با 97حداکثر مطلق رطوبت نسبی تیر. درصد بوده است55دوره آماري 

14درصد وتیر دوره آماري14برابر96یردرصد ،ت11برابر با97میانگین حداقل رطوبت نسبی تیر. داده است

. رخ داده است2/4/97درصد در 7برابر با 97حداقل مطلق رطوبت نسبی تیر. بوده استدرصد 



، تیر میلیمتر روزانه در ماه11.1میلیمتر با میانگین 342.4برابر 97مجموع تبخیر تیر:مجموع تبخیر

میلیمتر تبخیر 10.1با میانگین 312.6روزانه و تیر دوره آماري میلیمتر تبخیر10.9با میانگین 337.5برابر96

. داشته استبه سال گذشته و نسبت به دوره آماري افزایشنسبت 1397مجموع تبخیر تیر. روزانه می باشد

، روزساعت در 11.9ساعت با میانگین 368.5برابر 97مجموع ساعت آفتابی تیر:مجموع ساعت آفتابی

ساعت 11.4ساعت با میانگین 354.1دوره آماريدر روز و تیرساعت 11.5میانگین ساعت با 355.7برابر96تیر

. استنسبت به سال گذشته ودوره آماري افزایش داشته 97مجموع ساعت آفتابی تیر. در روز می باشد

برابر 96، تیر سال 17/4/97متر بر ثانیه در تاریخ 10برابر با 97حداکثر سرعت باد تیر: حداکثر سرعت باد

رخ داده 24/04/94تاریخ متر بر ثانیه در 25و تیر دوره آماري برابر با 21/4/96متر بر ثانیه در تاریخ 15با 

. داشته استنسبت به سال گذشته و دوره آماري کاهش96حداکثر سرعت باد تیر. است

:تحلیل شرایط جوي مرداد ماه 

درجه سانتیگراد 26.9درجه سانتیگراد،مرداد سال گذشته 28.4برابر با97میانگین دماي مرداد: دماي هوا

درجه 1.5نتیگراد می باشدکه نسبت به دماي مرداد سال گذشتهدرجه سا26.8و میانگین بلند مدت آن 

97میانگین بیشینه دماي مرداد. افزایش داشته استدرجه سانتیگراد1.6افزایش و نسبت به دوره آماري 

درجه سانتیگراد بوده 37.7درجه سانتیگراد و دوره آماري 37.7درجه سانتیگراد، سال گذشته 39.2برابر با  

میانگین . درجه افزایش داشته است1.4درجه افزایش و نسبت به بلند مدت نیز 1.5سال گذشته که نسبت به

درجه سانتیگراد 15.8و دوره آماري  16ل گذشتهدرجه سانتیگراد سا17.6برابر 97کمینه دماي مرداد

. استداشته درجه افزایش1.8درجه افزایش و نسبت به بلند مدت 1.6بوده که نسبت به سال گذشته 

برابر 97وحداقل مطلق سال 4/5/97درجه سانتیگراد در تاریخ  41.6،برابر با 97حداکثر مطلق دماي مرداد

.، رخ داده است29/5/97درجه سانتیگراد در تاریخ12.8با 



ی برابر با صفر  میلیمتر و بارندگ96، بارندگی مردادمیلیمتربرابر با صفر97مجموع بارندگی مرداد: بارندگی

نسبت به سال گذشته تغییري نداشته و 97میلیمتر بوده که بارندگی مرداد3/0مرداد دوره آماري برابر با

. نسبت به دوره آماري کاهش داشته است

درصد ومرداد 34برابر با 96، مرداددرصد32برابر با 97میانگین رطوبت نسبی مرداد: رطوبت نسبی هوا

. داشته استدرصد کاهش2ده که نسبت به سال گذشته ودوره آماري درصد بو34دوره آماري برابر با 

دوره آماري درصد و مرداد55برابر با 96، مرداددرصد52برابر با 97میانگین حداکثر رطوبت نسبی مرداد

رخ داده 29/5/97درصد در تاریخ 59برابر با 97حداکثر مطلق رطوبت نسبی مرداد. درصد بوده است54

دوره درصد و مرداد13برابر با96، مرداددرصد12برابر با97حداقل رطوبت نسبی مردادمیانگین. است

درصد در 9برابر با 97مردادق رطوبت نسبی حداقل مطل. درصد بوده است14برابر با آماري 

.رخ داده است31/5/97و30و8و7

، میلیمتر روزانه در ماه13.2میلیمتر با میانگین 408.8برابر با 97مجموع تبخیر مرداد:مجموع تبخیر

با میانگین 308.4روزانه و مرداد دوره آماري میلیمتر تبخیر10.2با میانگین 315برابر با 96مرداد

نسبت به  دوره نسبت به سال گذشته افزایش و 97مجموع تبخیر مرداد. میلیمتر تبخیر روزانه می باشد9.9

. آماري افزایش داشته است

ساعت در روز، 11.1ساعت با میانگین 345.1برابر با 97مجموع ساعت آفتابی مرداد: مجموع ساعت آفتابی

ساعت با میانگین 346.2ساعت در روز و مرداد دوره آماري 11.3ساعت با میانگین 350.3برابر با 96مرداد

نسبت به سال گذشته و نسبت به دوره آماري 97مجموع ساعت آفتابی مرداد. ساعت در روز می باشد11.2

. کاهش داشته است

برابر 96، مرداد 1/5/97متر بر ثانیه در تاریخ 9برابر با 97حداکثر سرعت باد مرداد:حداکثر سرعت باد

رخ داده 28/05/93یه در تاریخ متر بر ثان15ومرداد دوره آماري برابر با 27/5/96متر بر ثانیه در تاریخ 10با 

.  نسبت به سال گذشته و نسبت به دوره آماري کاهش داشته است97حداکثر سرعت باد مرداد. است



:تحلیل شرایط جوي شهریور ماه 

درجه 23.9درجه سانتیگراد ،شهریور سال گذشته 24.5برابر با97میانگین دماي شهریور:دماي هوا

درجه 6/0درجه سانتیگراد می باشد که نسبت به دماي شهریور سال گذشته23.4سانتیگراد و بلند مدت آن 

97میانگین بیشینه دماي شهریور.درجه سانتیگراد افزایش داشته است 1.1افزایش و نسبت به دوره آماري 

وده درجه سانتیگراد ب34.5درجه سانتیگراد و دوره آماري 35.3درجه سانتیگراد، سال گذشته35.8برابر با  

میانگین . درجه افزایش داشته است1.3درجه افزایش و نسبت به بلند مدت 5/0که نسبت به سال گذشته 

درجه سانتیگراد 12.3آماريو دوره 12.5درجه سانتیگراد سال گذشته  13.1برابر 97کمینه دماي شهریور

حداکثر مطلق . داشته استدرجه افزایش8/0درجه و نسبت به بلند مدت 6/0بوده که نسبت به سال گذشته 

درجه 8.8برابر با 97، و حداقل مطلق سال 8/6/96درجه سانتیگراد در تاریخ  39.6،برابر با 97دماي شهریور

. ، رخ داده است31/6/97سانتیگراد در تاریخ

دوره برابر با صفر  میلیمتر وشهریور 96، شهریورمیلیمتر8/0برابر با 97مجموع بارندگی شهریور:بارندگی 

نسبت به سال گذشته افزایش و نسبت به دوره آماري 97میلیمتر بوده که بارندگی شهریور2.1آماري برابر با

. داشته استکاهش

درصد و 33برابر با 96، شهریوردرصد34برابر با 97میانگین رطوبت نسبی شهریور:رطوبت نسبی هوا

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

درصد و 54برابر با 96، شهریوردرصد58برابر با 97میانگین حداکثر رطوبت نسبی شهریور. داشته است

درصد در تاریخ 84برابر با 97حداکثر مطلق رطوبت نسبی شهریور. درصد بوده است 57شهریور دوره آماري 

، میانگین حداقل رطوبت درصد11برابر با97گین حداقل رطوبت نسبی شهریورمیان. رخ داده است29/6/97

حداقل مطلق رطوبت . درصد بوده است14درصد وشهریور دوره آماري برابر با 12برابر با96نسبی شهریور

. ، رخ داده است24/6/97و6درصد در 7برابر با 97نسبی شهریور



، شهریور میلیمتر روزانه در ماه9.7میلیمتر با میانگین 302برابر97مجموع تبخیر شهریور: مجموع تبخیر

میلیمتر 8.2با میانگین 253.2روزانه وشهریور دوره آماري میلیمتر تبخیر8.7با میانگین 268.6برابر96

.داشته استنسبت به سال گذشته و دوره آماري افزایش 97مجموع تبخیر شهریور.تبخیر روزانه می باشد

ساعت در 10.7ساعت با میانگین 331.1برابر با 97مجموع ساعت آفتابی شهریور: آفتابیمجموع ساعت

ساعت با 327.7ساعت در روز و شهریور دوره آماري 10.8ساعت با میانگین 333.8برابر با 96روز ، شهریور

اهش و نسبت به سال گذشته ک96مجموع ساعت آفتابی شهریور.ساعت در روز می باشد10.6میانگین 

.نسبت به  دوره آماري افزایش داشته است

، شهریور 3/6/96متر بر ثانیه در تاریخ 17برابر با 97حداکثر سرعت باد شهریور: حداکثر سرعت باد

متر بر ثانیه در تاریخ 19و شهریور دوره آماري برابر با 3/6/96متر بر ثانیه در تاریخ   10برابر با 96سال

نسبت به سال گذشته افزایش و نسبت به 97حداکثر سرعت باد شهریور. خ داده استر17/06/94شهریور

.دوره آماري کاهش داشته است

2گندم دیم  آذر و تحلیل مراحل فنولوژي محصول آلبالو رقم محلی 

محصول آلبالو در مرحله رسیدن میوه وارد فصل تلبستان شد بطوریکه درصد ورود به مرحله آن : آلبالو

درصد بود با توجه به میانگین دماي مناسب محیطی و کنترل وسم پاشی ومحلول پاشی به 70ک به نزدی

درصد محصول به مرحله 95موقع از رشدمنا سبی برخوردار بود به طوري که درپایان هفته دوم تیرماه حدود 

والت باغی در محص.برداشت شدمحصول به طور کامل رسید و22/4/97رسیدن کامل رسید تا در تاریخ 

شود بعد از برداشت نیز گیاه به مراقبت احتیاج دارد چون جوانه هاي سال بعد نیز روي درخت تشکیل می

هفته دوم شهریور ماه ادامه تابه همین منظور آبیاري منظم بعد از برداشت محصول نیز در طول مرداد ماه و

.  این آبیاري نیز قطع شدپیدا کرد و پس از آن با شروع آرام آرام خزان وریزش برگها 



باتوجه به اینکه محصول گندم در مرحله رسیدن وآخرین مرحله فنولوژیکی دراین فصل است ودر :گندم

درصد مرحله رسیدن را سپري کرده ودر نیمه اول تیرماه مرحله رسیدن کامل به 75اوایل تیر ماه حدود 

. یدمحصول برداشت گرد15/04/97درصد رسیده ودر تاریخ 100

سیالخورمرکز تحقیقات هواشناسی کشاورزي





زهکمرکز تحقیقات هواشناسی کشاورزي

بدون محصول

:ماهتیرجويشرایطتحلیل

درجه سانتیگراد که 35.3.درجه سانتیگراد ، سال گذشته 36.8برابر با97تیر میانگین دماي :دماي هوا

درجه سانتیگراد، 44.2برابر با  97تیرمیانگین حداکثر دماي .وافزایش1.5سال گذشتهتیرنسبت به دماي 

میانگین . افزایش داشته استدرجه1.9درجه سانتیگراد بوده که نسبت به سال گذشته 42.3.سال گذشته

جه در1.1و نسبت به سال گذشته 28.3سال گذشته  , درجه سانتیگراد29.4برابر 97تیرحداقل دماي 

97درجه سانتیگراد ، و حداقل مطلق سال 47.2برابر با ،97تیرحداکثر مطلق دماي . افزایش داشته است

درجه سانتیگراد ، و 49برابر با ،96تیر حداکثر مطلق دماي  .، بوده استدرجه سانتیگراد24.4برابر با 

درجه1.8نسبت به سال گذشته 97کثرحدابوده استددرجه سانتیگرا25.6برابر با 96حداقل مطلق سال 

.داشته استکاهش1.2وحداقلکاهش

.می باشدمیلیمتر 00.0برابر با 96تیر میلیمتر ، بارندگی 00.0برابر با97تیرمجموع بارندگی:بارندگی

9برابر با 96تیر، میانگین رطوبت نسبی درصد11برابر 97تیرمیانگین رطوبت نسبی :رطوبت نسبی هوا

برابر 97تیرمیانگین حداکثر رطوبت نسبی . استداشتهافزایشدرصد2درصد که نسبت  به سال گذشته

حداکثر مطلق رطوبت نسبی. درصد بوده است22برابر 96تیر ، میانگین حداکثر رطوبت نسبیدرصد15

میانگین حداقل ، درصد03برابر 97تیرمیانگین حداقل رطوبت نسبی . ده استدرصد بو20برابر97تیر

.درصد است03برابر با 97تیرحداقل مطلق رطوبت نسبی . درصد بوده است15برابر 96تیر رطوبت نسبی

.درصد کاهش داشته است17رطوبت 97درصد که نسبت به تیر 37برابر 96حداکثر رطوبت تیر 

ماه تیرمیلیمتر روزانه در21.9میلیمتر با میانگین 680.4برابر با 97تیرمجموع تبخیر:مجموع تبخیر

نسبت به سال 1397تیرمجموع تبخیر .میلیمتر تبخیر روزانه می باشد22.1با میانگین 687برابر با 96

.داشته استکاهشمیلیمتر 6.6گذشته



ساعت در روز 11.4ساعت با میانگین 354.4برابر با 97تیرمجموع ساعت آفتابی :مجموع ساعت آفتابی

97تیر مجموع ساعت آفتابی . ساعت در روز  می باشد11.5ساعت با میانگین 357.6برابر با 96رتی، 

.کاهش  داشته استساعت 3.2نسبت به سال گذشته 

متر بر 23برابر با 96تیرمتر بر ثانیه ، سال 22برابر با 97تیر حداکثر سرعت باد :حداکثر سرعت باد

.داشته استکاهشمتر 1نسبت به سال گذشته  96تیرثانیه  حداکثر سرعت باد 

:تحلیل شرایط جوي مرداد ماه

درجه سانتیگراد که 34.5درجه سانتیگراد ، سال گذشته 36.2برابر با97مردادمیانگین دماي :دماي هوا

برابر با  97مردادمیانگین حداکثر دماي .افزایش داشته استدرجه 1.7سال گذشتهمردادنسبت به دماي 

. افزایش داشته است1.7درجه سانتیگراد که نسبت به سال گذشته 41.5درجه سانتیگراد، سال گذشته43.2

درجه که نسبت به سال 27.4درجه سانتیگراد سال گذشته   29.3برابر 97مردادمیانگین حداقل دماي

درجه سانتیگراد  و 47.8برابر با ،97مردادحداکثر مطلق دماي. داشته است افزایشدرجه 1.9گذشته 

،برابر با 96مردادحداکثر مطلق دماي .درجه سانتیگراد رخ داده است24.6برابر با 97حداقل مطلق سال 

بوده است که حداکثر مطلق ددرجه سانتیگرا19.6برابر با 96درجه سانتیگراد ، و حداقل مطلق سال 45

. داشته استافزایشدرجه5قل مطلق نسبت به سال گذشته وحداافزایشدرجه2.8نسبت به سال گذشته 

. برابر با صفر  میلیمتر بوده  است96مردادمیلیمتر 00.0برابر با 97مردادمجموع بارندگی:بارندگی

درصد که نسبت  13برابر با 96مرداد، درصد14برابر با97مردادمیانگین رطوبت نسبی رطوبت نسبی هوا

مرداد، درصد8برابر با 97مردادمیانگین حداکثر رطوبت نسبی . داشته استافزایشدرصد 1به سال گذشته

میانگین حداقل .داشته استدرصد افزایش 1درصد بوده است که نسبت  به سال گذشته 19برابر با 96

درصد بوده است که نسبت  به سال گذشته 8برابر با96مرداد، درصد8برابر با97مردادرطوبت نسبی

11بر با برا96درصد حد اقل مطلق 4برابر با 97مردادحداقل مطلق رطوبت نسبی. تغییري  نداشته است



36برابر با 97حداکثر مطلق .داشته استکاهشدرصد 7درصد بوده است که نسبت که  به سال گذشته 

.درصد افزایش داشته است6نسبت به سال گذشته درصد که30برابر96درصد و حداکثر  مطلق 

مرداد، میلیمتر روزانه در ماه24میلیمتر با میانگین 744.2برابر با 97مردادمجموع تبخیر :مجموع تبخیر

نسبت به سال 97مردادمجموع تبخیر.میلیمتر تبخیر روزانه می باشد22.1با میانگین 686برابر با 96

.داشته استافزایشمیلیمتر58.2گذشته

ساعت در روز 9.8ساعت با میانگین 302.7برابر با 97مردادمجموع ساعت آفتابی :مجموع ساعت آفتابی

97مردادمجموع ساعت آفتابی .ساعت در روز می باشد11.6ساعت با میانگین 361برابر با 96مرداد، 

. کاهش داشته استساعت58.3نسبت به سال گذشته  

متر 21برابر با 96سال مردادمتر بر ثانیه و26برابر با 97مردادحداکثر سرعت باد:حداکثر سرعت باد

. متر افزایش داشته است5نسبت به سال گذشته 97مردادبر ثانیه است حداکثر سرعت باد

:تحلیل شرایط جوي  شهریور ماه 

درجه 31.3سال گذشته شهریورماه  درجه سانتیگراد ،30.5برابر با97شهریورمیانگین دماي:دماي هوا

میانگین حداکثر . کاهش داشته استدرجه 0.8سال گذشتهشهریورسانتیگراد می باشدکه نسبت به دماي 

نسبت به سال . درجه سانتیگراد که38.7درجه سانتیگراد، سال گذشته  38.3برابر با  97شهریوردماي 

درجه سانتیگرادو سال گذشته  22.8برابر 97شهریورمیانگین حداقل دماي. تداشته اسکاهش0.4گذشته  

،برابر 97شهریورحداکثر مطلق دماي. کاهش داشته است1.2.سانتیگراد بوده که نسبت به سال گذشته 24

حداکثر مطلق . استدرجه سانتیگراد بوده15.5برابر با 97درجه سانتیگراد و حداقل مطلق سال 43.8با 

درجه سانتیگراد بوده است 18.8برابر96درجه سانتیگراد و حداقل مطلق سال 42برابر با ،96شهریوردماي

.داشته استکاهش درجه 3.2و حداقل مطلق افزایشدرجه 1.8که نسبت به سال گذشته حداکثرمطلق 

.    بوده است00.0با برابر96شهریورمیلیمتر و00.0برابر با 97شهریورمجموع بارندگی :بارندگی 



درصد بوده 13برابر با 96شهریور،درصد12برابر با97شهریورمیانگین رطوبت نسبی:رطوبت نسبی هوا

،و درصد 17برابر با 97شهریورو میانگین حداکثر رطوبت نسبیکاهش%1که نسبت  به سال گذشته 

درصد بوده است که نسبت به سال گذشته 19برابر با 96شهریورمیانگین حداکثر رطوبت نسبی

میانگین حداقل .درصد است35برابر با 97شهریورحداکثر مطلق رطوبت نسبی. داشته استکاهشدرصد2

درصد بوده است  7برابر با96شهریور، میانگین حداقل رطوبت نسبیدرصد7برابر با97شهریوررطوبت نسبی

و درصد3برابر با 97شهریورو حداقل مطلق رطوبت نسبی.استتغییري نداشتهکه نسبت به سال گذشته 

97حداکثر مطلق رطوبت استدرصد کاهش داشته2که نسبت  به سال %5برابر96حداقل مطلق رطوبت 

.درصد افزایش داشته است6که نسبت به سال گذشته درصد29برابر96درصد وحداکثر مطلق35برابر با 

میلیمتر روزانه در ماه 19.3میلیمتر با میانگین 598.5برابر با97شهریورمجموع تبخیر:مجموع تبخیر

52.5میلیمتر تبخیر روزانه که نسبت  به سال گذشته 17.6با میانگین 545.5برابر با 96شهریور،

.داشته استافزایشمیلیمتر

ساعت در روز 9.9ساعت با میانگین 30.8برابر 97شهریورمجموع ساعت آفتابی:مجموع ساعت آفتابی

نسبت 97شهریورمجموع ساعت آفتابیساعت در روز و11.3ساعت با میانگین 350.1برابر با 96شهریور،

.داشته استکاهشساعت42.1به سال گذشته 

20برابر با96سال شهریوردرومتر بر ثانیه24برابر با 97شهریورحداکثر سرعت باد:حداکثر سرعت باد

.افزایش داشته استمتر 4نسبت به سال گذشته 97شهریوررخ داده است حداکثر سرعت بادمتر بر ثانیه 

زهکمرکز تحقیقات هواشناسی کشاورزي





دهلرانمرکز تحقیقات هواشناسی کشاورزي

فاقد محصول

:تیرماهجويشرایطتحلیل

درجه سانتیگراد و 40.7درجه سانتیگراد، سال گذشته 40.4برابر با1397میانگین دماي تیر : دماي هوا

درجه - 3/0درجه سانتیگراد می باشدکه نسبت به دماي تیر سال گذشته 38.6میانگین بلند مدت آن 

برابر 97میانگین حداکثر دماي تیر . درجه سانتیگرادافزایش داشته است1.8کاهش و نسبت به دوره آماري 

درجه سانتیگراد بوده که 45.9درجه سانتیگراد و دوره آماري 48درجه سانتیگراد، سال گذشته  48.1با 

میانگین . درجه افزایش داشته است2.2درجه بیشتر و نسبت به بلند مدت نیز /. 1نسبت به سال گذشته 

درجه سانتیگراد بوده 31.3و دوره آماري 33.4اد سال گذشته درجه سانتیگر32.3برابر 97حداقل دماي تیر 

حداکثر مطلق . درجه افزایش داشته است1کاهش و نسبت به بلند مدت - 1.1که نسبت به سال گذشته 

برابر با 97و حداقل مطلق سال 12،19،20/4/97درجه سانتیگراد در تاریخ  51.6،برابر با 97دماي تیر 

.  ، رخ داده است1/4/97اد در تاریخدرجه سانتیگر27.8

میلیمتر 0میلیمتر و دوره آماري برابر 0برابر با 96میلیمتر، سال 0برابر 97مجموع بارندگی تیر :بارندگی

. نسبت به سال گذشته و نسبت به دوره آماري بدون بارش اتفاق افتاده است97بوده که بارندگی تیر 

درصد و تیر 14برابر با 1396درصد، تیر 13برابر با 1397ت نسبی تیر میانگین رطوب:رطوبت نسبی هوا

درصد بوده که نسبت  به سال گذشته کاهش و نسبت به دوره آماري نیز کاهشی بوده 19دوره آماري برابر با

درصد و تیر دوره 20برابر با 1396درصد، تیر 20برابر با 1397میانگین حداکثر رطوبت نسبی تیر . است

رخ 17/4/97درصد در تاریخ 36برابر با 1397حداکثر مطلق رطوبت نسبی تیر . درصد بوده است28آماري 

درصد و دوره 8برابر با 1396درصد، تیر 6برابر با 1397میانگین حداقل رطوبت نسبی تیر . داده است

رخ 14/4/97درصد در1ا برابر ب1397حداقل مطلق رطوبت نسبی تیر . درصد بوده است12آماري برابر با 

. داده است



میلیمتر روزانه در ماه، تیر 23.6میلیمتر با میانگین 732.8برابر با 97مجموع تبخیر تیر : مجموع تبخیر

میلیمتر 20.2با میانگین 619.4میلیمتر تبخیر روزانه و تیر دوره آماري 23.3با میانگین 720.8برابر با 96

نسبت به سال گذشته و نسبت به  دوره آماري افزایش 1397موع تبخیر تیر مج. تبخیر روزانه می باشد

.داشته است

ساعت در روز 11.9ساعت با میانگین 367.9برابر با 97مجموع ساعت آفتابی تیر :مجموع ساعت آفتابی

میانگین ساعت با348.9ساعت در روز و تیر دوره آماري 11.2ساعت با میانگین 348.3برابر با 96، تیر 

نسبت به سال گذشته و نسبت به دوره آماري 97مجموع ساعت آفتابی تیر . ساعت در روز می باشد11.3

. افزایش داشته است

96، تیر سال 22/4/97متر بر ثانیه در تاریخ 11برابر با 97حداکثر سرعت باد تیر :حداکثر سرعت باد

رخ داده 1388متر بر ثانیه در سال 15تیر دوره آماري برابر با و 8/4/96متر بر ثانیه در تاریخ 12برابر با 

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

:تحلیل شرایط جوي مرداد ماه

نتیگراد و درجه سا41.8درجه سانتیگراد، سال گذشته 39.4برابر با1397میانگین دماي مرداد :دماي هوا

درجه -2.4درجه سانتیگراد می باشدکه نسبت به دماي مرداد سال گذشته 39.4میانگین بلند مدت آن 

50.8برابر با 97میانگین حداکثر دماي مرداد . کاهش و نسبت به دوره آماري بلند مدت نرمال بوده است

درجه سانتیگراد بوده که نسبت به 46.8درجه سانتیگراد و دوره آماري 51.2درجه سانتیگراد، سال گذشته 

میانگین حداقل . درجه افزایش داشته است4درجه کاهش و نسبت به بلند مدت نیز - 4/0سال گذشته 

درجه سانتیگراد بوده که 32.1و دوره آماري  34درجه سانتیگراد سال گذشته  31.2برابر 97دماي مرداد 

حداکثر مطلق دماي . کاهش داشته است0-/9لند مدت کاهش و نسبت به ب- 2.8نسبت به سال گذشته 

درجه 28برابر با 97و حداقل مطلق سال 5/5/97درجه سانتیگراد در تاریخ  50.8،برابر با 97مرداد 

. ، رخ داده است23/5/97سانتیگراد در تاریخ



متر و اردیبهشت دوره میلی0برابر با 96میلیمتر، مرداد 0برابر با 97مجموع بارندگی مرداد :بارندگی

نسبت به سال گذشته و نسبت به دوره آماري بدون 97میلیمتر بوده که بارندگی مرداد 0آماري برابر با 

.بارش اتفاق افتاده است

درصد و 12برابر با 1396درصد، مرداد 16برابر با 1397میانگین رطوبت نسبی مرداد : رطوبت نسبی هوا

درصد بوده که نسبت به سال گذشته افزایش و نسبت به دوره آماري کاهش 20امرداد دوره آماري برابر ب

درصد 31برابر با 1396درصد ، مرداد 31برابر با 1397میانگین حداکثر رطوبت نسبی مرداد . داشته است

درصد در 33برابر با 1397حداکثر مطلق رطوبت نسبی مرداد . درصد بوده است28و مرداد دوره آماري 

1396درصد، مرداد 8برابر با 1397میانگین حداقل رطوبت نسبی مرداد . رخ داده است19/5/97ریخ تا

1397حداقل مطلق رطوبت نسبی مرداد . درصد بوده است12درصد و مرداد دوره آماري برابر با 6برابر با 

. ، رخ داده است17/5/97درصد در4برابر با 

میلیمتر روزانه در ماه، 20.3میلیمتر با میانگین 629.6برابر با 97مجموع تبخیر مرداد :مجموع تبخیر

19.1با میانگین 585.9میلیمتر تبخیر روزانه و مرداد دوره آماري 24.8با میانگین 767.4برابر با 96مرداد 

کاهش و نسبت به  دوره نسبت به سال گذشته 1397مجموع تبخیر مرداد. میلیمتر تبخیر روزانه می باشد

.آماري افزایش داشته است

ساعت در 11.1ساعت با میانگین 343.9برابر با 97مجموع ساعت آفتابی مرداد : مجموع ساعت آفتابی

ساعت با 338.5ساعت در روز و مرداد دوره آماري 11ساعت  با میانگین 339.5برابر با 96روز ، مرداد 

نسبت به سال گذشته و نسبت به 97مجموع ساعت آفتابی مرداد . ی باشدساعت در روز م10.9میانگین 

.دوره آماري افزایش داشته است

96، مرداد سال 8/5/97متر بر ثانیه در تاریخ 11برابر با 97حداکثر سرعت باد مرداد : حداکثر سرعت باد

رخ داده 1381متر بر ثانیه در سال 20با و مرداد دوره آماري برابر13/5/96متر بر ثانیه در تاریخ 16برابر با 

.نسبت به سال گذشته و نسبت به دوره آماري کاهش داشته است97حداکثر سرعت باد مرداد . است



:تحلیل شرایط جوي شهریور ماه

درجه 39.3درجه سانتیگراد ، شهریور سال گذشته 38.7برابر با 97میانگین دماي شهریور: دماي هوا

درجه سانتیگراد می باشدکه نسبت به دماي شهریور سال 36.3انگین بلند مدت آن سانتیگراد و می

میانگین حداکثر . درجه افزایش داشته است2.4درجه سانتیگراد کاهش و نسبت به دوره آماري -/.6گذشته

43.6درجه سانتیگراد و دوره آماري 47.2درجه سانتیگراد، سال گذشته  46.2برابر با 97دماي شهریور 

درجه افزایش داشته 2.6درجه کاهش و دوره آماري 1درجه سانتیگراد بوده که نسبت به سال گذشته 

29و دوره آماري 31.3درجه سانتیگراد سال گذشته 31.1برابر 97میانگین حداقل دماي شهریور . است

درجه افزایش 2.1ت درجه کاهش و نسبت به بلند مد- /.2درجه سانتیگراد بوده که نسبت به سال گذشته 

و حداقل 22/06/97درجه سانتیگراد در تاریخ  49.2، برابر با 97حداکثر مطلق دماي شهریور . داشته است

.، رخ داده است19/06/97درجه سانتیگراد در تاریخ27.4برابر با 97مطلق سال 

میلیمتر و شهریور دوره 0ر با براب96میلیمتر، شهریور 0برابر با 97مجموع بارندگی شهریور : بارندگی

. نسبت به نسبت به دوره آماري کاهش داشته است97میلیمتر بوده که بارندگی شهریور 1.3آماري برابر با 

درصد و 15برابر با 96درصد ، شهریور 17برابر با 97میانگین رطوبت نسبی شهریور : رطوبت نسبی هوا

تر بوده که نسبت  به سال گذشته  افزایش ونسبت به دوره آماري میلیم21شهریور دوره آماري برابر با

22برابر با 96درصد ، شهریور  25برابر با97میانگین حداکثر رطوبت نسبی شهریور . کاهش داشته است

44برابر با 97حداکثر مطلق رطوبت نسبی شهریور . درصد بوده است30درصد و شهریور  دوره آماري 

96درصد، شهریور 9برابر با97میانگین حداقل رطوبت نسبی شهریور . رخ داده است28/6/96درصد در روز 

97حداقل مطلق رطوبت نسبی شهریور . درصد بوده است13درصد و شهریور دوره آماري برابر با 8برابر با 

. رخ داده است22و 21/06/97درصد در 6برابر با 

میلیمتر روزانه در ماه ، 15.8میلیمتر با میانگین 490رابر با ب97مجموع تبخیر شهریور :مجموع تبخیر

با میانگین 510.9میلیمتر تبخیر روزانه و شهریور دوره آماري 16.9با میانگین 523.5برابر با 96شهریور



نسبت به سال گذشته ونسبت به دوره 1397مجموع تبخیر شهریور . میلیمتر تبخیر روزانه می باشد16.5

. کاهش داشته استآماري 

ساعت در 10.6ساعت با میانگین 329.6برابر با 97مجموع ساعت آفتابی شهریور : مجموع ساعت آفتابی

ساعت با 329.4ساعت در روز و شهریور دوره آماري 10.2ساعت با میانگین 317برابر با 96روز ، شهریور 

نسبت به سال گذشته و نسبت به  97ی شهریور مجموع ساعت آفتاب. ساعت در روز می باشد10.6میانگین 

. دوره آماري افزایش داشته است

، شهریور 1/06/97متر بر ثانیه در تاریخ 10برابر با 97حداکثر سرعت باد شهریور :حداکثر سرعت باد

ر ثانیه در متر ب16و شهریور دوره آماري برابر با 24و 17/06/96متر بر ثانیه در تاریخ 9برابر با 96سال 

نسبت به شهریور سال گذشته افزایش و 97رخ داده است حداکثر سرعت باد شهریور 13/6/84تاریخ  

. نسبت به دوره آماري کاهش داشته است

دهلرانمرکز تحقیقات هواشناسی کشاورزي





برازجانمرکز تحقیقات هواشناسی کشاورزي

فاقد محصول

:ماهتیرجويشرایطتحلیل

و میانگین بلند مدت 5/38درجه سانتیگراد، تیر سال گذشته1/38برابر با 97میانگین دماي تیر : دماي هوا

و نسبت کاهش درجه سانتیگراد 4/0ه که نسبت به دماي تیر سال گذشتدرجه سانتیگراد می باشد9/36آن 

درجه سانتیگراد، 1/46برابر با 97میانگین حداکثر دماي تیر . داشته استافزایش درجه 2/1آماريبه دوره 

6/0درجه سانتیگراد بوده که نسبت به سال گذشته3/45درجه سانتیگراد و دوره آماري 7/46سال گذشته

97میانگین حداقل دماي تیر . داشته استافزایشدرجه 8/0و نسبت به بلند مدتکاهشدرجه

درجه سانتیگراد بوده که نسبت به سال 6/28و دوره آماري  3/30یگراد سال گذشته درجه سانت1/30برابر

حداکثر مطلق دماي تیر . بوده استدرجه داراي افزایش5/1و نسبت به بلند مدت کاهشدرجه 2/0گذشته

درجه 8/26برابر با 97و حداقل مطلق سال 20/04/97درجه سانتیگراد در تاریخ 6/51با ، برابر 97

. رخ داده است4/04/97انتیگراد در تاریخ س

. در مرکز تحقیقات هواشناسی کشاورزي برازجان صفر بوده است97مجموع بارندگی تیر : بارندگی

درصد و تیر دوره 24برابر با 96درصد ، تیر 33برابر با 97میانگین رطوبت نسبی تیر :رطوبت نسبی هوا

درصد2و9به ترتیبو نسبت به دوره آماريبوده که نسبت  به سال گذشته درصد31آماري برابر با 

درصد 37برابر با 1396درصد، تیر35برابر با 1397میانگین حداکثر رطوبت نسبی تیر . داشته استافزایش

درصد در روز 61برابر با 1397حداکثر مطلق رطوبت نسبی تیر . درصد بوده است44و تیر  دوره آماري 

درصد 12برابر با 96درصد، تیر 13برابر با 1397میانگین حداقل رطوبت نسبی تیر . رخ داده است6/4/97

درصد 4برابر با 1397حداقل مطلق رطوبت نسبی تیر . درصد بوده است18و تیر دوره آماري برابر با 

. رخ داده است13/04/97در



96، تیرمیلیمتر روزانه در ماه2/15یلیمتر با میانگین م6/470برابر 97مجموع تبخیر تیر :مجموع تبخیر

میلیمتر تبخیر 5/13با میانگین 418.5میلیمتر تبخیر روزانه و تیر دوره آماري 6/13با میانگین 6/429برابر 

. داشته استافزایشنسبت به سال گذشته ونسبت به دوره آماري 1397مجموع تبخیر تیر . روزانه می باشد

ساعت در روز، تیر 1/12ساعت با میانگین 376برابر با97مجموع ساعت آفتابی تیر :ساعت آفتابیمجموع 

10.4عت با میانگینسا4/322ساعت در روز و تیر دوره آماري 9/10ساعت با میانگین7/353برابر با96

وره آماري نسبت به سال گذشته  و نسبت به  د97مجموع ساعت آفتابی تیر . ساعت در روز می باشد

.افزایش داشته است

96، تیر سال 20/04/97متر بر ثانیه در تاریخ 11برابر با 97حداکثر سرعت باد تیر :حداکثر سرعت باد

97متر بر ثانیه رخ داده است حداکثر سرعت باد تیر 15متر بر ثانیه و تیر دوره آماري برابر با 9برابر با 

.نسبت به دوره آماري کاهش داشته استوافزایش نسبت به تیر سال گذشته 

:تحلیل شرایط جوي مرداد ماه 

درجه سانتیگراد و 39.4درجه سانتیگراد ، سال گذشته 38.1برابر با 97میانگین دماي مرداد :دماي هوا

درجه 3/1درجه سانتیگراد می باشدکه نسبت به دماي مرداد سال گذشته 37.6میانگین بلند مدت آن 

97میانگین حداکثر دماي مرداد . درجه افزایش داشته است5/0و نسبت به دوره آماري د کاهش سانتیگرا

درجه سانتیگراد بوده که نسبت به سال 45.6و دوره آماري 46.8درجه سانتیگراد، سال گذشته  46برابر با  

اقل دماي مرداد میانگین حد. درجه افزایش داشته است4/0و نسبت به بلند مدت کاهشدرجه 0.8گذشته 

درجه سانتیگراد بوده که نسبت به 29.6و دوره آماري 31.9سال گذشته  ورجه سانتیگراد د30.1برابر97

حداکثر مطلق دماي . درجه افزایش داشته  است5/0و نسبت به بلند مدت کاهش درجه 8/0سال گذشته 

درجه 28برابر با 97ل مطلق سال و حداق17/05/97خ درجه سانتیگراد در تاری8/50، برابربا 97مرداد 

.رخ داده است1/05/97سانتیگراد در تاریخ 

. ایستگاه برازجان صفر می باشد97مجموع بارندگی مرداد :بارندگی



درصد و مرداد 33برابر با 96مرداددرصد، 28برابر با 97میانگین رطوبت نسبی مرداد :رطوبت نسبی هوا

درصد 8و5به ترتیب بوده که نسبت به سال گذشته و نسبت به دوره آماري صد در36دوره آماري برابر با

48برابر با 1396درصد، مرداد 41برابر با 1397میانگین حداکثر رطوبت نسبی مرداد . داشته استکاهش

درصد 56برابر با 1397حداکثر مطلق رطوبت نسبی مرداد . درصد بوده است51درصد و مرداد  دوره آماري 

برابر 96درصد، مرداد 15برابر با1397میانگین حداقل رطوبت نسبی مرداد . رخ داده است25/5/97وزردر

حداقل مطلق رطوبت . درصد بوده است21درصد و میانگین حداقل رطوبت مرداد دوره آماري برابر با 18با 

. ، رخ داده است30/05/97در درصد 9برابر با 1397نسبی مرداد 

میلیمتر روزانه در ماه ، 9/12میلیمتر با میانگین 399.3برابر با 97مجموع تبخیر مرداد :تبخیرمجموع 

13.1با میانگین 406میلیمتر تبخیر روزانه و مرداد دوره آماري 13.4با میانگین 414.3برابر با 96مرداد

گذشته ونسبت به دوره آماري نسبت به سال 1397مجموع تبخیر مرداد . میلیمتر تبخیر روزانه می باشد

. داشته استکاهش

ساعت در روز 6/11ساعت با میانگین 359برابر با 97مجموع ساعت آفتابی مرداد :مجموع ساعت آفتابی

ساعت با 319.3ساعت در روز و مرداد دوره آماري 10.3ساعت با میانگین 317.9برابر با 96، مرداد 

نسبت به سال گذشته و نسبت به  97مجموع ساعت آفتابی مرداد . دساعت در روز می باش10.3میانگین

. داشته استافزایشدوره آماري 

، مرداد سال 11/05/97متر بر ثانیه در تاریخ 9برابر با 97حداکثر سرعت باد مرداد :حداکثر سرعت باد

97حداکثر سرعت باد مرداد . استبودهمتر بر ثانیه 14متر بر ثانیه و مرداد دوره آماري برابر با 9برابر با 96

. و نسبت به دوره آماري کاهش داشته استبدون تغییرنسبت به مرداد سال گذشته 

:تحلیل شرایط جوي شهریور ماه 

درجه سانتیگراد و 36.6درجه سانتیگراد ، سال گذشته 36.6برابر با97میانگین دماي شهریور:دماي هوا

و بدون تغییردرجه سانتیگراد می باشدکه نسبت به دماي شهریور سال گذشته35.1میانگین بلند مدت آن 



درجه 44برابر با 97میانگین حداکثر دماي شهریور . درجه افزایش داشته است1.5نسبت به دوره آماري 

درجه سانتیگراد بوده که نسبت به سال 43.7درجه سانتیگراد و دوره آماري 2/44سانتیگراد، سال گذشته

میانگین حداقل دماي . درجه افزایش داشته است3/0ت درجه کاهش و نسبت به بلند مد2/0گذشته 

درجه سانتیگراد بوده که 29.2و دوره آماري 28.9درجه سانتیگراد سال گذشته  1/29برابر 97شهریور 

داکثر مطلق ح. داشته استکاهشدرجه1/0ت و نسبت به بلند مدافزایشدرجه0.2ته نسبت به سال گذش

28برابر 97حداقل مطلق دماي شهریور 2/06/97درجه سانتیگراد در تاریخ  46، برابر با 97دماي شهریور 

. رخ داده است17/06/97درجه در تاریخ 

میلیمتر و شهریور دوره 17برابر با 96میلیمتر ، شهریور 0برابر با97مجموع بارندگی شهریور :بارندگی 

نسبت به سال گذشته و نسبت به دوره آماري 97میلیمتر بوده که بارندگی شهریور 2/0آماري برابر با 

. داشته استکاهش چشمگیري

40برابر با 1396شهریوردرصد ، 41برابر با 1397میانگین رطوبت نسبی شهریور :رطوبت نسبی هوا

ونسبت به درصد افزایش 1به سال گذشتهبوده که نسبت درصد42ابر با درصد و شهریور دوره آماري بر

درصد، شهریور  61برابر با1397میانگین حداکثر رطوبت نسبی شهریور . استداشته کاهش1دوره آماري 

حداکثر مطلق رطوبت نسبی شهریور . درصد بوده است62درصد و شهریور  دوره آماري 61برابر با 1396

برابر 1397میانگین حداقل رطوبت نسبی شهریور . رخ داده است21/06/97درصد در روز 84ابرابر ب1397

حداقل مطلق . درصد بوده است21درصد و شهریور دوره آماري برابر با 21برابر با 96درصد ، شهریور 21با

.  رخ داده است2/06/97درصد در 8برابر با 1397رطوبت نسبی شهریور 

میلیمتر روزانه در ماه ، 9/11میلیمتر با میانگین 8/368برابر با 97مجموع تبخیر شهریور :مجموع تبخیر

با میانگین 362.7تبخیر روزانه و شهریور دوره آماري میلیمتر9با میانگین277.5برابر با 96شهریور

نسبت به سال گذشته ونسبت به دوره 1397مجموع تبخیر شهریور . میلیمتر تبخیر روزانه می باشد11.7

. بوده  استداراي افزایشآماري 



ساعت در10.7ساعت با میانگین 8/332برابر با 97مجموع ساعت آفتابی شهریور :مجموع ساعت آفتابی

ساعت با 328.6ساعت در روز و شهریور دوره آماري 6/10ساعت با میانگین 328.6برابر با 96، شهریور روز

نسبت به سال گذشته  و نسبت به  97مجموع ساعت آفتابی شهریور . ساعت در روز می باشد10.6میانگین 

. استافزایش داشتهدوره آماري 

شهریور ،18/06/97متر بر ثانیه در تاریخ 8برابر با 97حداکثر سرعت باد شهریور :حداکثر سرعت باد

حداکثر سرعت . متر بر ثانیه رخ داده است27متر بر ثانیه و شهریور دوره آماري برابر با 30برابر با96سال 

. داشته استکاهشو نسبت به دوره آماري افزایش نسبت به شهریور سال گذشته 97باد شهریور 

برازجانمرکز تحقیقات هواشناسی کشاورزي





بسطامتحقیقات هواشناسی کشاورزيمرکز 

گندم رقم پیشگام  و انگور رقم سرخ فخري شاهرودي

:ماهتیرجويشرایطتحلیل

درجه سانتیگراد و بلند 23.1، سال گذشته درجه سانتیگراد27.7برابر با 97میانگین دماي تیر :دماي هوا

3و نسبت به دوره آماري 4.6گذشتهدرجه سانتیگراد می باشدکه نسبت به دماي تیر سال24.7مدت آن 

درجه سانتیگراد، سال 35.1برابر با  97میانگین حداکثر دماي تیر . داشته استدرجه سانتیگراد افزایش

و 3.4درجه سانتیگراد بوده که نسبت به سال گذشته 32.4درجه سانتیگراد و دوره آماري 31.7گذشته

درجه 20.3برابر 97میانگین حداقل دماي تیر . داشته استدرجه افزایش2.7نسبت به بلند مدت نیز 

درجه 5.8درجه سانتیگراد بوده که نسبت به سال گذشته 17.3و دوره آماري  14.5سانتیگراد سال گذشته  

درجه 39.5برابر با ،97حداکثر مطلق دماي تیر . داشته استدرجه افزایش3و نسبت به بلند مدت 

، 01/04/97درجه سانتیگراد در تاریخ15برابر با 97، و حداقل مطلق سال 29/04/97سانتیگراد در تاریخ  

.رخ داده است

میلیمتر و بارندگی تیر دوره آماري 3برابر با 96، بارندگی تیر برابر صفر97مجموع بارندگی تیر :بارندگی

.   کاهش داشته استدوره آماري نسبت به سال گذشته و 97میلیمتر بوده که بارندگی تیر 3.4برابر با

برابر با 96، میانگین رطوبت نسبی تیر درصد38برابر با 97میانگین رطوبت نسبی تیر :رطوبت نسبی هوا

میانگین حداکثر رطوبت نسبی تیر . بوده استدرصد کاهش یافته 11شتهدرصد که نسبت  به سال گذ49

حداکثر مطلق . درصد بوده است71برابر با 96بی تیر  ، میانگین حداکثر رطوبت نسدرصد54برابر با 97

میانگین حداقل رطوبت نسبی . رخ داده است01/4/97درصد در تاریخ 54برابر با 97رطوبت نسبی خرداد 

حداقل مطلق . درصد بوده است27برابر با96، میانگین حداقل رطوبت نسبی تیر درصد22برابر با97تیر 

.  ، رخ داده است07/04/97درصد در 10با برابر97رطوبت نسبی تیر 



96، تیر میلیمتر روزانه در ماه13.3میلیمتر با میانگین 413برابر با 97مجموع تبخیر تیر :مجموع تبخیر

نسبت به سال گذشته 1397مجموع تبخیر تیر . می باشدمیلیمتر تبخیر روزانه 12با میانگین 372برابر با 

. افزایش داشته است

ساعت در روز ، تیر 13ساعت با میانگین 402برابر با 97مجموع ساعت آفتابی تیر :جموع ساعت آفتابیم

به سال نسبت 97مجموع ساعت آفتابی تیر . باشدساعت در روز می 12.9ساعت با میانگین 401برابر با 96

.             گذشته  افزایش داشته است

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

نسبت به سال گذشته 97رخ داده است حداکثر سرعت باد تیر 21/04/96متر بر ثانیه در تاریخ  14برابر با 

.استبدون تغییر بوده 

:تحلیل شرایط جوي مرداد ماه

درجه سانتیگراد و بلند 24.2، سال گذشته درجه سانتیگراد26.1برابر با 97میانگین دماي مرداد :دماي هوا

درجه1.9آماري دورهدرجه سانتیگراد می باشدکه نسبت به دماي مرداد سال گذشته و24.2مدت آن 

درجه سانتیگراد، سال گذشته  33.4برابر با  97میانگین حداکثر دماي مرداد . استداشتهافزایشسانتیگراد

و نسبت به بلند 1درجه سانتیگراد بوده که نسبت به سال گذشته 32درجه سانتیگراد و دوره آماري 32.4

درجه سانتیگراد سال 18.8برابر 97میانگین حداقل دماي مرداد . داشته استدرجه افزایش1.4مدت نیز 

درجه و نسبت به بلند2.9درجه سانتیگراد بوده که نسبت به سال گذشته 16.4و دوره آماري15.9گذشته 

درجه سانتیگراد در تاریخ  38،برابر با 97حداکثر مطلق دماي مرداد . درجه افزایش داشته است2.4مدت 

. ، رخ داده است31/05/97درجه سانتیگراد در تاریخ13.5برابر با 97و حداقل مطلق سال 04/05/97

برابر با صفر و مرداد دوره آماري برابر 96مرداد میلیمتر، 6برابر با 97مجموع بارندگی مرداد : بارندگی

. ته استنسبت به سال گذشته و نسبت به دوره آماري افزایش داش97میلیمتر بوده که بارندگی مرداد 1.1با



درصد و مرداد 48برابر با 96، مرداد درصد51برابر با 97میانگین رطوبت نسبی مرداد :رطوبت نسبی هوا

. داشته استمیلیمتر بوده که نسبت  به سال گذشته و دوره آماري افزایش47بادوره آماري برابر

درصد و مرداد دوره 66برابر با 96درصد  ، مرداد  70برابر با 97میانگین حداکثر رطوبت نسبی مرداد 

رخ 20/5/97درصد در تاریخ 95برابر با 97حداکثر مطلق رطوبت نسبی مرداد . درصد بوده است66آماري 

درصد و مرداد 27برابر با96، مرداد درصد29برابر با97میانگین حداقل رطوبت نسبی مرداد . داده است

درصد در 12برابر با 97حداقل مطلق رطوبت نسبی مرداد . درصد بوده است28دوره آماري برابر با 

.، رخ داده است19/05/97

، میلیمتر روزانه در ماه10.8میلیمتر با میانگین 334.4برابر با 97مجموع تبخیر مرداد :مجموع تبخیر

نسبت به 1397مجموع تبخیر مرداد . میلیمتر تبخیر روزانه می باشد11.8با میانگین 367برابر با 96مرداد 

.سال گذشته افزایش داشته است

ساعت در 11.9ساعت با میانگین 370.1برابر با 97مجموع ساعت آفتابی مرداد :مجموع ساعت آفتابی

97مجموع ساعت آفتابی مرداد . ساعت در روز می باشد13.3ساعت با میانگین 411برابر با 96روز ، مرداد 

. داشته استنسبت به سال گذشته  کاهش

، مرداد سال 06/05/97متر بر ثانیه در تاریخ 20برابر با 97حداکثر سرعت باد مرداد :حداکثر سرعت باد

نسبت به سال 97حداکثر سرعت باد مرداد . رخ داده است10/05/96متر بر ثانیه در تاریخ10برابر با 96

. استکاهش یافته 

:تحلیل شرایط جوي شهریور ماه

درجه 21.5درجه سانتیگراد ، شهریور سال گذشته 21.8برابر با97میانگین دماي شهریور : دماي هوا

درجه و 0.3درجه سانتیگراد می باشدکه نسبت به دماي شهریور سال گذشته21سانتیگراد و بلند مدت آن 

برابر با  97میانگین حداکثر دماي شهریور .درجه سانتیگراد افزایش داشته است0.8نسبت به دوره آماري 

درجه سانتیگراد بوده که 28.9درجه سانتیگراد و دوره آماري 29.9تیگراد، سال گذشته  درجه سان29.8



میانگین حداقل . داشته استدرجه افزایش0.9کاهش و نسبت به بلند مدت نیز 0.1نسبت به سال گذشته 

اد بوده درجه سانتیگر12.9و دوره آماري13.1درجه سانتیگراد سال گذشته  13.8برابر 97دماي شهریور 

حداکثر مطلق دماي . داشته استدرجه افزایش0.9و نسبت به بلند مدت 0.7که نسبت به سال گذشته 

درجه 9برابر با 97، و حداقل مطلق سال 20/06/97درجه سانتیگراد در تاریخ  36، برابر با 97شهریور 

. ، رخ داده است12/06/97سانتیگراد در تاریخ

میلیمتر و شهریور 0.2برابر با 96میلیمتر ، شهریور 6.5برابر با  97شهریور مجموع بارندگی :بارندگی

نسبت به سال گذشته افزایش و نسبت به دوره 97میلیمتر بوده که بارندگی شهریور 6.9دوره آماري برابر با

.  اده است، رخ د22/06/97میلیمتر در 0.2برابر با 97حداکثر بارندگی شهریور . داشته استآماري کاهش

درصد و 47برابر با 96درصد ، شهریور 51برابر با 97میانگین رطوبت نسبی شهریور :رطوبت نسبی هوا

درصد بوده که نسبت  به سال گذشته افزایش و نسبت به دوره آماري کاهش 52شهریور دوره آماري برابر با

درصد و 70برابر با96، شهریور درصد72برابر با 97میانگین حداکثر رطوبت نسبی شهریور . استداشته

درصد در تاریخ 88برابر با 97حداکثر مطلق رطوبت نسبی شهریور . درصد بوده است72شهریور دوره آماري 

، میانگین حداقل رطوبت درصد30برابر با97میانگین حداقل رطوبت نسبی شهریور .رخ داده است28/6/97

حداقل مطلق رطوبت . درصد بوده است32شهریور دوره آماري برابر با درصد و 24برابر با96نسبی شهریور 

.، رخ داده است18/06/97درصد در 18برابر با 97نسبی شهریور 

میلیمتر روزانه در ماه ، 10.9میلیمتر با میانگین 338.8برابر با 97مجموع تبخیر شهریور :مجموع تبخیر

1397مجموع تبخیر شهریور .میلیمتر تبخیر روزانه می باشد 10.1با میانگین 333برابر با 96شهریور 

. داشته استنسبت به سال گذشته افزایش

ساعت در 11.6ساعت با میانگین  360برابر با 97مجموع ساعت آفتابی شهریور :مجموع ساعت آفتابی

مجموع ساعت آفتابی .ساعت در روز می باشد12.5ساعت با میانگین 387.6برابر با 96روز ، شهریور 

97حداکثر سرعت باد شهریور :حداکثر سرعت باد.نسبت به سال گذشته کاهش  داشته است97شهریور 



رخ 10/06/96متر بر ثانیه در تاریخ  10برابر با 96، شهریور سال 09/06/97متر بر ثانیه در تاریخ 20برابر با 

.استگذشته افزایش یافتهنسبت به سال97داده است حداکثر سرعت باد شهریور 

تحلیل مراحل فنولوژي محصول گندم رقم پیشگام  و انگور رقم سرخ فخري شاهرودي

در تاریخ و قرار داشت رسیدنمرحله در ) آبی(پیشگام با ورود به اولین ماه تابستان گندم رقم:گندم

ریزش هنگام درو، عملیات و جهت جلوگیري از خشک شدن بیش از حد بذر و دهیرسکامال 15/04/1397

تن 9.5گرم و عملکرد در هکتار 36وزن هزار دانه و متریسانت80ارتفاع بوته متوسط. برداشت صورت گرفت

.در هکتار بوده است

انگور رقم سرخ فخري پس از اتمام مرحله گلدهی انگورکه در اواسط خرداد ماه بود گیاه  وارد مرحله :انگور

ت  در تمام طول تابستان مرحله رشد غوره  قرار داشت بطوریکه وزن  متوسط یک رشد خوشه و قرار گرف

همچنین به رشد ساقه و افزایش تعداد . گرم در انتهاي فصل رسید250گرم در ابتداي فصل به 28خوشه از 

در عدد 45برگ در ابتداي فصل به 38برگ در طول تابستان ادامه داشت بطوریکه متوسط تعداد  برگها از 

180سانتیمتري در ابتداي فصل به 125همچنین متوسط  طول ساقه  از . آخر فصل افزایش یافت

در انتهاي فصل براي رساندن نور بیشتر به خوشه ها و رسیدن بهتر . سانتیمتري در انتهاي فصل رسید

ین فصل همچنین در ا. محصول عملیات هرس سبز انجام شد و قسمتی از طول ساقه هاي جوان کاسته شد

با توجه به باال بودن دما و افزایش نیاز آبی گیاه ، دور آبیاري هم افزایش یافت که به تبع آن رشد علفهاي 

در انتهاي فصل تابستان . هرز هم افزایش داشت که طی دو مرحله علف کشی در باغات صورت گرفت

.رسیده و قابل برداشت باشدمحصول وارد مرحله رسیدن شد و پیش بینی می شود تا نیمه مهرماه کامال 

بسطاممرکز تحقیقات هواشناسی کشاورزي





گیالنمرکز تحقیقات هواشناسی کشاورزي

زیتون,چاي,برنج

:ماهتیرجويشرایطتحلیل

1.9ي دما در ایستگاه هاي هواشناسی مختلف استان گیالن بین ، میانگین ماهانه1397در تیر :دماي هوا 

، باالترین میانگین 30.2ایستگاه منجیل با دماي . سلسیوس باالتر از میانگین بلندمدت بوددرجه4.4تا 

هاي سلسیوس، کمترین دماي میانگین ماهانه را در میان ایستگاهدرجه22.5دماي ماهانه و ماسوله با 

درجه، 41.2طلق ایستگاه هواشناسی ماسوله با دماي بیشینه م. اندهواشناسی استان به خود اختصاص داده

هاي هواشناسی استان ي مطلق دماي ایستگاهمحدوده تغییرات کمینه. دار دمایی استان بوده استرکورد

در تمامی ایستگاه هاي . سلسیوس براي منجیل به ثبت رسیده استدرجه20براي ماسوله تا 13.4بین 

فزایش دما بر روي افزایش مصرف که این ا. هواشناسی میانگین دماي هوا افزایش چشمگیر داشته است

.رزي مستقیما تاثیر گذار بوده استانرژي برق و آب در بخش هاي  شرب و کشاو

استان نسبت به سال قبل در همه ایستگاه هاي هواشناسی جلگه اي افزایش قابل 97در تیر بارش : بارندگی

. نجیل و جیرنده بارشی نباریدتوجه داشته است و در ایستگاه ماسوله نسبت به سال قبل کاهشی و در م

ایستگاه هواشناسی الهیجان با بارش . ایستگاه هاي هواشناسی انزلی و الهیجان بیشترین بارش را داشته اند

بیشترین تعداد روز بارشی . ساعت براي استان بود24میلی متر رکورد دار بیشترین بارندگی طی 51.5

ز و در ایستگاه هاي آستارا و هواشناسی کشاورزي رشت، تعداد رو9مربوط به ایستگاه هواشناسی ماسوله با 

. کاهش یافت% 30روز بارشی به کمتر از 

میزان ثبت ساعت آفتابی در ایستگاه هاي هواشناسی گیالن نسبت به میانگین بلند :مجموع ساعت آفتابی

است، حتی در ایستگاه مدت، در همه ایستگاه هاي هواشناسی بجزء بندر انزلی افزایش قابل توجه داشته

ساعت افزایش تابش مستقیم آفتاب 2ساعت در ماه رسید به عبارتی 60بندر کیاشهر این افزایش به حدود 

.در هر روز رخداده است



کیلومتر بر 97.2و تا )ماسوله(18، بین 97ي سرعت باد طی تیر ماه مقادیر بیشینه:حداکثر سرعت باد

.سمت وزش آنها بیشتر شرقی و شمالی بوده استدر نوسان بوده و) منجیل(ساعت

:تحلیل شرایط جوي مرداد ماه

هاي هواشناسی استان گیالن کمی باالتر از در ایستگاه، میانگین دماي ماهانه 1397در مرداد :دماي هوا

جیرنده با ، باالترین میانگین دماي ماهانه و 28.4ایستگاه هواشناسی منجیل با دماي . میانگین بلندمدت بود

هاي هواشناسی استان به خود سلسیوس، کمترین میانگین ماهانه دماي هوا را در میان ایستگاهدرجه 20.6

سلسیوس در روز دهم درجه37.4ایستگاه هواشناسی منجیل با دماي بیشینه مطلق . انداختصاص داده

هاي کمینۀ مطلق دماي ایستگاهمحدوده تغییرات. استبوده1397رکورددار دمایی استان در مرداد ماه 

.سلسیوس براي بندرانزلی به ثبت رسیده استدرجه20.8براي جیرنده تا 12.6هواشناسی استان بین 

مناسبی هاي هواشناسی استان داراي توزیع نادر ایستگاه1397مقادیر بارندگی طی مرداد ماه :بارندگی

ایستگاه هواشناسی منجیل و بندرانزلی به ترتیب به اندازه صفر که دامنه مقادیر بارش براي دوطوريبوده، به

متر رکورددار بیشترین میلی164.4ایستگاه هواشناسی بندرانزلی با بارش . متر ثبت گردیدمیلی204.9تا 

تا بیش 38هاي منجیل، جیرنده و کیاشهرکه بین غیراز ایستگاهبه. ساعته براي استان است24بارندگی طی 

هاي هواشناسی استان در مقایسه با سال قبل افزایش بیش دهند، بقیه ایستگاهدرصدکاهش نشان می100از 

. انددرصدي داشته100از 

هاي هواشناسی گیالن نسبت ، میزان ثبت ساعت آفتابی در ایستگاه97در مرداد :مجموع ساعت آفتابی

.استبه میانگین بلندمدت، کاهش داشته

هاي هواشناسی استان، بین مطلق سرعت باد طی مرداد ماه در ایستگاهمقادیر بیشینه:حداکثر سرعت باد

.ها بوده استها در تمامی سمتآنکیلومتر بر ساعت در نوسان بوده و سمت وزش 101تا 22

:تحلیل شرایط جوي شهریور ماه

هواشناسی استان گیالن باالتر از هاي در اکثر ایستگاه، میانگین دماي ماهانه 1397در شهریور:دماي هوا

درجه سلسیوس، باالترین میانگین دما و 26.2ایستگاه هواشناسی منجیل با دماي . میانگین بلندمدت بود



هاي هواشناسی استان به سلسیوس، کمترین میانگین دماي هوا را در میان ایستگاهدرجه 18.2ماسوله با 

درجه، رکورددار دمایی استان در 35.2ا دماي بیشینه مطلق ایستگاه الهیجان ب. اندخود اختصاص داده

10.8هاي هواشناسی استان بین محدوده تغییرات کمینۀ مطلق دماي ایستگاه. استبوده1397شهریور ماه 

.سلسیوس براي بندرانزلی به ثبت رسیده استدرجه18.8براي جیرنده تا 

ایستگاه . در مقایسه با بلندمدت، کاهش چشمگیر یافتبارش ایستگاههاي هواشناسی استان :بارندگی

0.4ل با متر، رکورددار بیشترین بارندگی استان بوده و منجیمیلی125.5هواشناسی آستارا با بارش 

هاي بارندگی ایستگاه. هاي هواشناسی استان داشته استرا در بین ایستگاهمتر، کمترین بارش میلی

روزهاي بارشی . دهدماه شهریور، نسبت به سال قبل افزایش را نشان میهواشناسی در غرب استان در طی

.ها به یک سوم رسید، بسیار کمتر از شرایط نرمال بوده و در بیشتر ایستگاه1397در شهریور 

هاي هواشناسی گیالن نسبت ، میزان ثبت ساعت آفتابی در ایستگاه97در شهریور :مجموع ساعت آفتابی

که، در طوريها متفاوت بوده، بهستگاهمقادیر این افزایش در ای. استبه میانگین بلندمدت، افزایش داشته

.درصد است34درصد و در ایستگاهی مانند کشاورزي رشت 10ایستگاهی مانند جیرنده این میزان 

هاي هواشناسی استان، بین مطلق سرعت باد طی شهریور در ایستگاهمقادیر بیشینه:حداکثر سرعت باد

فراوانی .ها بوده استها در تمامی سمتآنکیلومتر بر ساعت در نوسان بوده و سمت وزش 82.8تا 21.6

.ها ثبت شده استغربی و شمالی بیشتر از دیگر جهتجهت شمال

زیتون,چاي,برنجتحلیل مراحل فنولوژي محصول 

% 36چرا که حدودا ً. محصوالتی مانند برنج، چاي وزیتون را می توان هویت اصلی زراعی منطقه به شمارآورد

این سه محصول که هم از . زیتون کشور در استان گیالن تولید می شود% 83چاي و% 90برنج کشور، 

قیاس منطقه گیالن، بلکه در مقیاس ملی حائز برخوردارند نه در مزیادي سطح زیر کشت وهم از تولید نسبتاً 

استان گیالن با توجه به سه عامل فراوانی آب، خاك مستعد و مرغوب و تنوع آب و .اهمیت فراوانی هستند

این .درصد از آن به کشت برنج اختصاص دارد60هکتار زمین کشاورزي دارد که 400000هوائی، حدودا 

هزار تن برنج سفید 700هکتار شالیزار است که به طور متوسط ساالنه بیش از 2300000استان داراي 



همچنین از مجموع باغات استان حدود .درصد تولید برنج کشور است37تولید میکند که این رقم معادل 

درصد 92ه چایسازي، کارخان140هکتار به کشت چاي اختصاص دارد و این استان با داشتن حدود 34000

زیتون که در رودبار گیالن .از چاي کشور را تولید میکند و در این بخش نیز مقام اول کشوري را دارا است

هکتار از باغات رستم آباد، رودبار ، منجیل و لوشان را به خود اختصاص داده و 2759ساله دارد 900قدمت 

.میشود و استان در این زمینه نیز مقام اول کشور را داراستتن از این باغات برداشت 12000ساالنه بیش از 

به سمتسیاست . اجتناب ناپذیر استبرنجها، محدود شدن کشت آبیبه دلیل کاهش بارندگی:برنج

مصرف بهینه آب در حوزه کشاورزي و اجراي سیستم هاي نوین آبیاري و تمرکز کاشت برنج صرفا در 

.ستهاي گیالن و مازندران ااستان

متري را میلی230خشک جهان، میانگین بارش ساالنه حدود یران با قرار گرفتن روي کمربند خشک و نیمها

کند که حدود یک سوم میانگین بارش ساالنه دنیاست و نکته مهم آن است که شرایط دمایی، تجربه می

ها تبخیر و از دسترس ظم بارشاي است که بخش اعگونهگرم ایران بهو ابرناکی و وزش باد در پهنه خشک

.شوندخارج می

هاي و استان) درصدي60کاهش تا (ها براي کل کشور ترین سالبارشاز کمیکی 97-96سال زراعی 

از اول مهرماه تا نیمه بهمن ماه امسال، .ذکر شده است) درصدي55تا 15کاهش (حوضه سد سفیدرود 

درصد و در 15ریده که در مقایسه با مدت مشابه بلندمدت، حدود متر باران در گیالن بامیلی400حدود 

هاي نواحی عمده بارشکه دهددرصد کاهش را نشان می19مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، حدود 

.افتداتفاق می) پاییز و زمستان(در فصل هاي غیرکشت ) درصد70حدود ( اي گیالن جلگه

درصد آبیاري اراضی آن از طریق سد 80ی شالیزاري دارد که حدود هزار هکتار اراض230استان گیالن 

براي آب شرب گیالن ) شهربیجار(سفیدرود در شهرستان رودبار تامین می شود و اخیراً سد آیت اهللا بهجت 

.جایگزین آب شرب این سد شده است

آب شرب شهرها و روي رودخانه سفیدرود در منجیل به منظور تامین1341سد منجیل یا سفیدرود سال 

فصل .میلیون مترمکعب به بهره برداري رسید600کشاورزي جلگه گیالن با ظرفیت بیش از یک میلیارد و 



آبیاري در گیالن از طریق شبکه هاي آبیاري سد مخزنی سفیدرود، از اوایل اردیبهشت ماه با آب تخت کردن 

.می یابدشالیزارها براي نشاءکاري آغاز و تا نیمه مردادماه ادامه

مناسب آب در استان هاي شمالی، کشاورزان امسال ناوضعیت و در سال جاريبارندگی کاهش به علت 

تون داشته باشند و از این رو پیش اتا بتوانند کشت مجدد و کشت رهزودتر کشت نشا را انجام دادنتوانستند

.یابدکاهشتون ازیرکشت مجدد و رشود سطح میبینی 

تن برآورد شده است که سهم آن از 23564در استان حدود 1396زیتون در سال تولید :زیتون

.درصد رشد داشته است2.9حدود 1395درصد بوده است و نسبت به سال 17.1کشور

هاي آینده ارائه گزارش از با توجه به شروع برداشت زیتون در باغات زیتون استان گیالن طی ماه جاري و ماه

.به گزارش فصل آینده موکول خواهد گردیدعملکرد زیتون استان

وجود اینکه در برداشت چین بهاره چاي در باغ هاي گیالن افزایش تولید وجود داشت ولی به سبب با :چاي

کاهش نزوالت جوي و گرماي طوالنی در هنگام چین دوم در تابستان با کاهش محصول برگ سبز روبه رو 

درصد این باغ ها در 90هزار هکتار باغ چاي دارند که 28تا 25ین استان هاي گیالن و مازندران ب.شدیم

برداشت برگ سبز چاي، به طور معمول در سه مرحله بهاره، تابستانه و پاییزه انجام .استان گیالن قرار دارند

.می شود و مراحل آن از اردیبهشت ماه آغاز و تا مهرماه ادامه می یابد

درصد 93.1تن برآورد شده است که سهم آن از کشور87303ان حدود در است1396تولید چاي در سال 

اما با توجه به سرماي دیررس بهاره و وقوع دماهاي زیر صفر بیولوژیک گیاه چاي در فصل بهار به بوده است

فروردین باعث کاهش عملکرد به خصوص در چین اول و همچنین تاخیر 30و 29، 28خصوص در روزهاي 

گراد و دماي کمینه دما در طی روزهاي یاد شده در حدود صفر درجه سانتی. دوم گردیددر برداشت چین 

در نتیجه با توجه به تداوم برداشت طی . اي حتی به زیر صفر درجه نیز رسیدسطح زمین در مناطق جلگه

. گردداخیر ارائه گزارشی از عملکرد تولید چاي به گزارش فصل آینده موکول میماه
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:انگور عسگري, 12بادام شاهرود

:ماهتیرجويشرایطتحلیل

و میانگین بلند مدت آن 28.6درجه سانتیگراد، سال گذشته 29.3برابر با97تیرمیانگین دماي :دماي هوا

درجه 2/0و نسبت به دوره آماري درجه7/0درجه سانتیگراد می باشدکه نسبت به سال گذشته 29.1

درجه سانتیگراد، سال 37.3برابر با97تیرمیانگین حداکثر دماي . داشته استافزایش سانتیگراد

درجه و نسبت به بلند 7/0درجه سانتیگراد بوده که نسبت به سال گذشته 37.0و دوره آماري 36.6گذشته

درجه سانتیگراد سال 21.4برابر 97تیرمیانگین حداقل دماي .داشته استافزایش درجه 3/0مدت نیز

و نسبت افزایش درجه9/0درجه سانتیگراد بوده که نسبت به سال گذشته 21.4و دوره آماري20.5گذشته  

درجه سانتیگراد در تاریخ  40.2،برابر با 97تیرحداکثر مطلق دماي . داشته استنتغییري مدت به بلند 

.رخ داده است14/04/97درجه سانتیگراد در تاریخ4/18برابر با 97و حداقل مطلق دماي سال 17/04/97

دوره آماري .میلیمتربوده است1برابر 96سال میلیمتر و در تیر 0برابربا 97میزان بارندگی درتیر:بارندگی

. داشته استکاهش نسبت به سال گذشته و نسبت به دوره آماري 97تیرمیلیمتر بوده که بارندگی 0.9برابر 

تیردرصد و 18برابر با هم 96تیردرصد ، 18برابر با 97تیرمیانگین رطوبت نسبی :رطوبت نسبی هوا

ش داشته کاهدوره آماري بدون تغییرونسبت به به سال گذشتهدرصد بوده که نسبت21دوره آماري برابر با

30دوره آماري تیردرصد و 29برابر با 96تیردرصد، 28برابر 97تیرمیانگین حداکثر رطوبت نسبی . است

. رخ داده است11/04/97درصد در تاریخ 84برابر با 97تیرحداکثر مطلق رطوبت نسبی . درصد بوده است

دوره آماري برابر با تیردرصد و 12برابر با96تیردرصد ، 11برابر با97تیراقل رطوبت نسبی میانگین حد

. رخ داده است13/04/97درصد در 2برابر با 97تیرحداقل مطلق رطوبت نسبی . درصد بوده است15



تیرمیلیمتر روزانه در ماه ، 11.0میلیمتر با میانگین 342.9برابر با 97تیرمجموع تبخیر :مجموع تبخیر

میلیمتر 11.8با میانگین 366.8میلیمتر تبخیر روزانه و دوره آماري 13.0با میانگین403.5برابر با 96

. داشته استکاهش نسبت به سال گذشته و دوره آماري 1397تیرمجموع تبخیر . تبخیر روزانه می باشد

ساعت در روز 8/11ساعت با میانگین 364.9برابر با 97یرتمجموع ساعت آفتابی :مجموع ساعت آفتابی

ساعت با میانگین 354.0دوره آماري تیرساعت در روز و 11.3ساعت با میانگین 350.9برابر با 96تیر، 

افزایشدوره آماري ونسبت به سال گذشته 97تیرمجموع ساعت آفتابی . ساعت در روز می باشد11.4

.  داشته است

96سال تیر، 12/04/97متر بر ثانیه در تاریخ 12برابر با 97تیرحداکثر سرعت باد :حداکثر سرعت باد

10/04/90متر بر ثانیه در تاریخ 12دوره آماري برابر با تیرو 18/04/96متر بر ثانیه در تاریخ   10برابر با 

.استبودهدوره آماري برابرباو ایشافزنسبت به سال گذشته 97تیرحداکثر سرعت باد . رخ داده است

:تحلیل شرایط جوي مرداد ماه

و میانگین بلند مدت 27.7درجه سانتیگراد، سال گذشته 29.5برابر با97مردادمیانگین دماي :دماي هوا

1.4و نسبت به دوره آماري 1.8سال گذشتهمرداددرجه سانتیگراد می باشدکه نسبت به دماي 28.1آن 

و دوره 35.4، سال گذشته  37.5برابر با 97مرداد میانگین حداکثر دماي . داشته استافزایشدرجه 

درجه 1.3نسبت به بلند مدت نیز ودرجه 9/1درجه سانتیگراد بوده که نسبت به سال گذشته 36.2آماري

و دوره 9/19درجه سانتیگراد سال گذشته18.4برابر 97مردادمیانگین حداقل دماي . داشته استافزایش

درجه 1.7درجه و نسبت به بلند مدت 1.5درجه سانتیگراد بوده که نسبت به سال گذشته 20.1آماري  

وحداقل 03/05/97درجه سانتیگراد درتاریخ40.0،برابربا97مردادحداکثر مطلق دماي . داشته استکاهش

. سترخ داده ا09/05/97درجه سانتیگراد در تاریخ18.4برابر با 97سالمطلق 

1.2و دوره آماري برابر با0.0برابر با 96مردادمیلیمتر ،0.0برابر با 97مردادمجموع بارندگی :بارندگی

.داشته استکاهشنسبت به دوره آماري 97مردادمیلیمتر بوده که بارندگی 



درصد و دوره آماري 19برابر با 96درصد ، 17برابر با 97مرداد میانگین رطوبت نسبی : رطوبت نسبی هوا

میانگین حداکثر رطوبت .استکاهش داشتهدوره آماري وبوده که نسبت  به سال گذشته درصد22برابر با

حداکثر . درصد بوده است32درصد و دوره آماري 27برابر با 96مرداددرصد،30برابر با 97مرداد نسبی 

میانگین حداقل رطوبت . رخ داده است19/05/97درصد در روز 41برابر با 97مردادمطلق رطوبت نسبی 

. درصد بوده است15درصد و دوره آماري برابر با 12برابر با 96، سال درصد20برابر با97مردادنسبی 

. رخ داده است14/05/97درصد در 17برابر با 97مردادحداقل مطلق رطوبت نسبی 

میلیمتر روزانه در ماه ، 10.5میلیمتر با میانگین 325.8برابر با 97مردادمجموع تبخیر :مجموع تبخیر

میلیمتر 12.2با میانگین 360.8میلیمتر تبخیر روزانه و دوره آماري 10.8با میانگین335.0برابر با 96سال

.دوره آماري کاهش داشته استونسبت به سال گذشته 1397مردادمجموع تبخیر .تبخیر روزانه می باشد

ساعت در 11.6ساعت با میانگین358.1برابر با 97مردادمجموع ساعت آفتابی :تابیمجموع ساعت آف

ساعت با 3/355دوره آماري مردادساعت در روز و 11.6ساعت با میانگین 359.8برابر با 96مردادروز ، 

کاهش ونسبت نسبت به سال گذشته 97مردادمجموع ساعت آفتابی . ساعت در روز می باشد11.5میانگین 

. داشته استافزایشدوره آماري به 

، حداکثر سرعت 12/05/97متر بر ثانیه در تاریخ 6برابر با 97مردادحداکثر سرعت باد : حداکثر سرعت باد

دوره آماري برابر با مردادو حداکثر سرعت باد 18/05/96متر بر ثانیه در تاریخ 7برابر با 96سال مردادباد 

سال گذشته مردادنسبت به 97مردادحداکثر سرعت باد . ،رخ داده است11/05/93ه در تاریخ متر بر ثانی11

. و نسبت به دوره آماري کاهش داشته است

:تحلیل شرایط جوي شهریور ماه

و میانگین 24.3سال گذشته شهریور، درجه سانتیگراد26.8برابر با 97شهریورمیانگین دماي :دماي هوا

ودرجه سانتیگراد2.5سال گذشتهشهریوردرجه سانتیگرادمی باشدکه نسبت به دماي 24.8بلند مدت آن 

درجه 37.6برابر با 97شهریورمیانگین حداکثر دماي .داشته استافزایش درجه 0/2نسبت به دوره آماري



درجه 2.8درجه سانتیگراد بوده که نسبت به سال گذشته 32.0و دوره آماري34.8سانتیگراد، سال گذشته  

درجه سانتیگراد 15.2برابر97شهریورمیانگین حداقل دماي . استدرجه باالتربوده 6/5و نسبت به بلند مدت

درجه و نسبت به 0/2درجه سانتیگراد بوده که نسبت به سال گذشته 5/17و دوره آماري16.2سال گذشته

درجه سانتیگراد در 37.6رابر با ، ب97شهریورحداکثر مطلق دماي . داشته استکاهشدرجه 7/1د مدتبلن

.رخ داده است30/06/97درجه سانتیگراد در تاریخ15.2برابر با 76و حداقل مطلق سال 08/06/97تاریخ  

میلیمتر و 0/0برابر با 96شهریورمیلیمتر ، بارندگی 0.0برابر با 97شهریورمجموع بارندگی :بارندگی 

سال گذشته برابرنسبت 97شهریورمیلیمتر بوده که بارندگی 0.9دوره آماري برابر باشهریوربارندگی 

. داشته استکاهش دوره آماري نسبت بهو

درصد و 20برابر با 96شهریوردرصد ، 18برابر با 97شهریورمیانگین رطوبت نسبی :رطوبت نسبی هوا

. داشته استکاهشبه سال گذشته  ودوره آماري بوده که نسبت درصد25دوره آماري برابر باشهریور

دوره شهریوردرصد و 30برابر با 96شهریور، درصد27برابر با 97شهریورمیانگین حداکثر رطوبت نسبی 

رخ 01/06/97درصد در روز 37برابر با 97شهریورحداکثر مطلق رطوبت نسبی . درصد بوده است35آماري 

درصد و 13برابر با 96شهریوردرصد ، 13برابر با97شهریورمیانگین حداقل رطوبت نسبی . داده است

درصد در 8برابر با 97شهریورحداقل مطلق رطوبت نسبی . درصد بوده است15دوره آماري برابر با 

. ، رخ داده است14/06/97

میلیمتر روزانه در ماه ، 9.1میلیمتر با میانگین 292.1برابر با 97شهریورمجموع تبخیر :مجموع تبخیر

8.8با میانگین 271.5دوره آماري شهریورمیلیمتر تبخیر روزانه و 9.4با میانگین 291.3برابر با 96شهریور

نسبت به سال گذشته ونسبت به دوره آماري 1397شهریورمجموع تبخیر . میلیمتر تبخیر روزانه می باشد

.ه استافزایش داشت

ساعت در 11.1ساعت با میانگین 344.2برابر با 97شهریورمجموع ساعت آفتابی : مجموع ساعت آفتابی

ساعت با 324.5دوره آماري شهریورساعت در روز و 9.4ساعت با میانگین 229.5برابر با 96شهریورروز ، 



دوره آماري ونسبت به سال گذشته 97شهریورمجموع ساعت آفتابی . ساعت در روز می باشد10.5میانگین 

. افزایش داشته است

سال شهریور، 14/06/97متر بر ثانیه در تاریخ 8برابر با 97شهریورحداکثر سرعت باد : حداکثر سرعت باد

متر بر ثانیه در تاریخ 13دوره آماري برابر با شهریورو 28/06/96متر بر ثانیه در تاریخ 7برابر با 96

افزایش ونسبت به سال گذشته شهریورنسبت به 97شهریور،رخ داده است حداکثر سرعت باد 20/06/81

.دوره آماري کاهش داشته است

تحلیل مراحل فنولوژي محصول بادام شاهرودي و انگورعسگري

حرارتیواحدهاي.آغاز نمودرویشی رشد شاخه فنولوژيمرحلهفصل تابستان را درمحصول بادام:بادام

رشد باالتر از - روز- درجه6/1593صفر ورشد باالتر از آستانه- روز- درجه6/2188تابستان تا اولشدهجذب

مرحله زایشی رشدمیوه که .شدمحاسبهدرجه10رشد باالتر از آستانه -روز-درجه0/1004و 5آستانه

تابستانباغ درفصل ارياولین آبی.درخردادماه تکمیل ودراوایل تابستان هیچگونه مرحله زایشی به ثبت نرسید

.پذیرفتصورتبیست ویکم تیرماه 

ــا دریافــت   ــین روزمردادمــاه مرحلــه زایشــی رســیدن میــوه ب رشــدواحدحرارتی -روز-درجــه3100.5ازاول

و 5رشـــدواحدحرارتی بـــاالتراز آســـتانه -روز-درجـــه2350.5بـــاالتر از آســـتانه صـــفردرجه ودریافـــت 

ــاالتر از -روز-درجــه1605.9دریافــت  ــاغ درروز.درجــه آغازشــد10آســتانه رشــد ب ام 19دومــین آبیــاري ب

لحــاظ ازمیــوه هــاي بــادامرشــدمردادمــاه صــورت گرفــت و همانطورکــه درتحلیــل فصــل بهارذکرشــد،  

سـی سـی   8گرمـی وزن و  8دربررسـی هـاي بعـدي افـزایش حـدود     .وزن امسـال بـی سـابقه بـود    حجم و

دربــابررســی بیشــتربــهنیــازیــن رخــدادا. حجــم میــوه هــا نســبت بــه ســالهاي قبــل بــه ثبــت رســید 

ــاکی دارد    ــی وخ ــایرعوامل آب ــرفتن س ــه .نظرگ ــان مرحل ــیپای ــیدن زایش ــوهرس ــاه  25درمی ــرداد م م

ــذب ــه3788.1باج ــفردرجه    -روز-درج ــتانه ص ــی باالترازآس ــد حرارت ــد واح ــترش ــید وثب ــول رس محص

کیلــوگرم درهکتارمحاســبه کــه نســبت بــه ســال 800عملکــرد امســال محصــول .درایــن روزبرداشــت شــد

ــزایش  ــل اف ــویی داشــت500قب ــت   . کیل ــان فعالی ــرگ درخت ــه وشــته درطــول تابســتان روي ب ــات کن آف



درایــن فصــل محصــول مرحلــه رویشـی رشدشــاخه هــارا بصــورت بطئــی  .داشـت و باعــث صــدمه مــی شـد  

ــا خنــک و مســاعد شــدن شــرایط دمــایی درشــه  ریورماه رشدرویشــی جدیدشــاخه هــا مشــاهده ادامــه و ب

تــا پایــانمحصــولتوســطشــدهدریافــتحرارتــیواحــدهايکــل. وایــن مرحلــه رویشــی شــدت گرفــت

ــاالتر از آســتانه-روز-درجــه9/4737تابســتانفصــل  ــاالتر از -روز-درجــه9/3682صــفر و رشــد ب رشــد ب

.گردیدمحاسبهدرجه10هرشد باالتر از آستان-روز-درجه3/2633رشد و -روز-درجه5آستانه

ــور ــول:انگ ــور و   انگورمحص ــد انگ ــی رش ــه زایش ــتان را درمرحل ــل تابس ــهفص ــوژيمرحل ــی فنول رویش

درجـه 2/1508بـاالتر از صـفر و  واحـد حرارتـی  2/2043بـا جـذب  ایـن فصـل   . شاخه ها آغـاز نمـود  رشد

ــد– ــتانه روز رش ــاالتر از آس ــه5ب ــه4/977و درج ــتانه  -روز-درج ــاالتر از آس ــد ب ــه10رش ــاز درج آغ

بـا وجـود آبیـاري هـاي     . ام تیرمـاه  بسـیار مسـاعد بـود    12توجـه بـه آبیـاري    شرایط رطوبتی خاك بـا .شد

گرمـی وزن آنهـا نسـبت بـه سـال      2به موقع درختـان، شـرایط خوشـه هـاي انگورمناسـب نبـود وکـاهش        

ــت رســید  ــه ثب ــل ب ــه. قب ــوژيمرحل ــاهتیرام24رشــدانگورتافنول ــتم رشــد-روز-درجــه2713.2بادریاف

و10ازبــاالتررشــد-روز-درجــه1417.4و5باالترارآســتانهرشــد-روزدرجــه2063.2وصــفرازبــاالتر

ــتانهازبـــاالتررشـــد-روز-درجـــه862.0دریافـــت جدیدرســـیدنمرحلـــهوگردیـــدتکمیـــل15آسـ

ــد ــز   .انگورآغازش ــه نی ــن مرحل ــاای ــتب ــه3230.9دریاف ــد-روز-درج ــدحرارتیرش ــتانهواح باالترازآس

ــه2495.9وصــفردرجه ــد-روز-درج ــدحرارتیرش ــاالترواح ــتانهازب ــه5آس ــه1765.1ودرج -روز-درج

درجـــه15ازآســـتانهبـــاالتررشـــد-روز-درجـــه1124.7ودرجـــه10باالترازآســـتانهرشـــدواحدحرارتی

ــاریخ  ــد  10تات ــت ش ــل و محصــول برداش ــاه تکمی ــدود. ام مردادم ــا 800عملکردمحصــول ح کیلودرهکتارب

ام مردادمـاه نیـز مرحلـه رویشـی رسـیدن شـاخه       12از روز . خوشـه هـا بـه ثبـت رسـید     وضعیت متوسـط  

ــل شــد   ــه وتکمی ــان تابســتان ادام ــه تاپای ــن مرحل ــاز و ای ــن .هــا آغ ــت ای ــا دریاف واحــد 5/4592فصــل ب

ــی ــاالتر از صــفر و حرارت ــی5/3597ب ــاالتر از آســتانهواحــد حرارت ــی7/2606و درجــه5ب واحــد حرارت

ــتانه  ــاالتر از آس ــه10ب ــه1706.3درج ــتانه  -روز-درج ــد باالترازآس ــه 15رش ــرايدرج ــنب ــولای محص

.یافتخاتمه



نجف آبادمرکز تحقیقات هواشناسی کشاورزي



گنبد کاووسمرکز تحقیقات هواشناسی کشاورزي

فاقد محصول

:ماهتیرجويشرایطتحلیل

درجه سانتی گراد و 29.9، در سال گذشته سانتی گراددرجه 32.9وادر تیرماه میانگین دماي ه: دماي هوا

درصد افزایش و نسبت به 10که نسبت به سال گذشته .درجه سانتیگراد می باشد29میانگین بلند مدت آن 

درجه سانتی گراد و 41.2میانگین حداکثر دما در تیر ماه . درصد افزایش داشته است13.5دوره اماري 

درجه سانتی گراد در تاریخ 46.8حداکثر دما . جه سانتی گراد می باشددر24.7ما میانگین حداقل د

.می باشد2/4/97درجه سانتی گراد در تاریخ 19.5و حداقل دما 21/4/97

میلی متر و دوره آماري برابر با 7.1برابر با 96و سال 00برابر با 97مجموع بارندگی تیر ماه :بارندگی

درصد کاهش بارش و نسبت به دوره آماري 7رش تیرماه نسبت به سال گذشته که با.میلیمتر بوده است22.6

.درصد کاهش بارش بوده است23

.درصد می باشد49برابر با 97میانگین رطوبت نسبی هوا در تیر ماه :رطوبت نسبی هوا

.ز می باشدرومیلیمتر در 10.1متر با میانگین میلی314برابر 97مجموع تبخیر تیر ماه :مجموع تبخیر

15.8ساعت با میانگین روزانه 489.3برابر با 97مجموع ساعت آفتابی در تیر ماه :مجموع ساعت آفتابی

.ساعت می باشد

.می باشد 12/4/97متر بر ثانیه در تاریخ 12حداکثر سرعت باد در تیر ماه :حداکثر سرعت باد

:ماهمردادجويشرایطتحلیل

درجه سانتی گراد 31.5درجه سانتی گراد ، در سال گذشته 31.5میانگین دماي هوادر مرداد ماه :دماي هوا

که نسبت به سال گذشته تغییري نداشته و نسبت .درجه سانتیگراد می باشد29.9و میانگین بلند مدت آن 



ه سانتی گراد و درج37.8میانگین حداکثر دما در مرداد ماه . درصد افزایش داشته است5به دوره اماري 

درجه سانتی گراد در تاریخ 42.9حداکثر دما .درجه سانتی گراد می باشد25.2میانگین حداقل دما 

.می باشد30/5/97درجه سانتی گراد در تاریخ 17.8و حداقل دما10/5/97

25.6رابر میلی متر و دوره آماري ب32برابر 96و سال 7.1برابر 97مجموع بارندگی مرداد ماه :بارندگی

درصد کاهش بارش و نسبت به دوره آماري 7.8که بارش مرداد ماه نسبت به سال گذشته میلیمتر بوده است 

.درصد کاهش بارش بوده است72

.درصد می باشد60برابر با 97میانگین رطوبت نسبی هوا در مرداد ماه :رطوبت نسبی هوا

.میلیمتر در روز می باشد7.6میلی متر با میانگین235.4برابر 97مجموع تبخیر مرداد ماه :مجموع تبخیر

7.8ساعت با میانگین روزانه 241.2برابر با 97مجموع ساعت آفتابی در مرداد ماه :مجموع ساعت آفتابی

.ساعت می باشد

.می باشد 4/5/97متر بر ثانیه در تاریخ 11حداکثر سرعت باد در مرداد ماه :حداکثر سرعت باد

:ماهشهریورجويشرایطتحلیل

درجه سانتی 29.4درجه سانتی گراد ، در سال گذشته 27.7میانگین دماي هوادر شهریورماه : دماي هوا

درصد کاهش  و 6که نسبت به سال گذشته درجه سانتیگراد می باشد 27.5گراد و میانگین بلند مدت آن 

درجه سانتی 35.1داکثر دما در شهریور ماه میانگین ح. درصد افزایش داشته است1نسبت به دوره آماري 

درجه سانتی گراد در تاریخ 39.2حداکثر دما . درجه سانتی گراد می باشد20.4گراد و میانگین حداقل دما 

.می باشد30/6/97درجه سانتی گراد در تاریخ 13.8و حداقل دما 5/6/97

میلی متر و دوره آماري برابر 0برابر 96و سال میلی متر 2برابر 97مجموع بارندگی شهریور ماه :بارندگی

درصد افزایش بارش و نسبت به دوره 2که بارش شهریورماه نسبت به سال گذشته میلیمتر بوده است20

.استداشتهدرصد کاهش 90آماري 



.درصد می باشد55برابر با 97میانگین رطوبت نسبی هوا در شهریور ماه :رطوبت نسبی هوا

.میلیمتر در روز می باشد7میلی متر میانگین 217.7برابر 97مجموع تبخیر شهریور ماه :تبخیرمجموع 

ساعت با میانگین روزانه 284.8برابر با 97مجموع ساعت آفتابی در شهریور ماه :مجموع ساعت آفتابی

.ساعت می باشد9.2

.می باشد28/6/97نیه در تاریخ متر بر ثا13حداکثر سرعت باد درشهریور ماه :حداکثر سرعت باد

گنبدگاووسمرکز تحقیقات هواشناسی کشاورزي



خسروشاهمرکز تحقیقات هواشناسی کشاورزي 

گندم واریته پیشگام

:ماهتیرجويشرایطتحلیل

درجه سانتیگراد و 27.1درجه سلسیوس ، سال گذشته 29.3برابر با 97میانگین دماي تیر ماه :دماي هوا 

درجه و نسبت به دوره 2.2درجه سانتیگراد می باشدکه نسبت به دماي تیر سال گذشته 26.4بلند مدت آن 

درجه 37.4ا برابر ب97میانگین بیشینه دماي تیر ماه . درجه سلسیوس افزایش داشته است2.9آماري 

درجه سانتیگراد بوده که نسبت به سال 33.8درجه سانتیگراد و دوره آماري 34.5، سال گذشته سانتیگراد

میانگین کمینه دماي تیر . داشته استدرجه افزایش3.6درجه سلسیوس و نسبت به بلند مدت 2.9گذشته 

درجه سانتیگراد 18.9س و دوره آماري درجه سلسیو19.6درجه سانتیگراد و سال گذشته21.2برابر 97ماه 

درجه سلسیوس افزایش 2.3درجه سلسیوس، و نسبت به بلند مدت 1.6بوده که نسبت به سال گذشته 

و حداقل 20/04/97درجه سانتیگراد در تاریخ 42.4، برابر با 97حداکثر مطلق دماي تیر ماه . یافته است

.، رخ داده است30/04/97نتیگراد و در تاریخ درجه سا18.2برابر با 97مطلق تیر ماه سال 

برابر با صفر میلیمتر و 96برابر با صفر میلیمتر ، بارندگی تیر 97مجموع بارندگی تیر ماه :بارندگی

نسبت به سال گذشته و دوره آماري 97میلیمتر بوده که بارندگی تیر 4.6بارندگی تیر دوره آماري برابر با 

. برابر با صفر میلیمتر بوده است97کثر بارندگی تیر حدا. داشته استکاهش

درصد و تیر دوره 33برابر با 96درصد، تیر 29برابر با 97میانگین رطوبت نسبی تیر :رطوبت نسبی هوا

میانگین . داشته استبه سال گذشته و نسبت به دوره آماري کاهشدرصد بوده که نسبت 39آماري برابر با 

درصد 57درصد و تیر دوره آماري 49برابر با 96، تیر درصد44برابر با 97بی تیر ماه حداکثر رطوبت نس

. رخ داده است20/04/97درصد در تاریخ، 75برابر با 97حداکثر مطلق رطوبت نسبی تیر ماه . بوده است

برابر 97ر حداقل مطلق رطوبت نسبی تی. بوده استدرصد 15برابر با 97میانگین حداقل رطوبت نسبی تیر 

. رخ داده است28/04/97-29درصد در8با 



میلیمتر روزانه در ماه ، تیر 13.2میلیمتر با میانگین 409.6برابر با 97مجموع تبخیر تیر :مجموع تبخیر

میلیمتر 12.3با میانگین 383.8میلیمتر تبخیر روزانه و تیر دوره آماري 12.6با میانگین 389.1برابر با 96

نسبت به سال گذشته و نسبت به دوره آماري افزایش 1397مجموع تبخیر تیر . روزانه می باشدتبخیر

.داشته است

ساعت در روز 12.5ساعت با میانگین 386.8برابر با 97مجموع ساعت آفتابی تیر :مجموع ساعت آفتابی

ساعت با 351.2ره آماري ساعت در روز و تیر ماه دو11.4ساعت با میانگین 352.5برابر با 96، تیر 

نسبت به سال گذشته و نسبت به دوره 97مجموع ساعت آفتابی تیر . ساعت در روز می باشد11.3میانگین 

. داشته استآماري افزایش

، تیر سال 05/04/97متر بر ثانیه در تاریخ 18برابر با 97حداکثر سرعت باد تیر ماه :حداکثر سرعت باد

1/04/95متر بر ثانیه در تاریخ 24و تیر دوره آماري برابر با 10/04/96بر ثانیه در تاریخ متر 19برابر با 96

. داشته  استنسبت به سال گذشته و نسبت به دوره آماري کاهش97حداکثر سرعت باد تیر . رخ داده است

:تحلیل شرایط جوي مرداد ماه 

درجه 28.1جه سانتیگراد ، مرداد سال گذشته در29.2برابر با 97میانگین دماي مرداد :دماي هوا 

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

97میانگین بیشینه دماي مرداد . درجه سانتیگراد افزایش داشته است1.7درجه و نسبت به دوره آماري 1.1

درجه سانتیگراد بوده که 35.1درجه سانتیگراد و دوره آماري 36.2سال گذشته درجه سانتیگراد، 37برابر با 

میانگین . درجه افزایش داشته است1.9درجه سلسیوس و نسبت به بلند مدت 0.8نسبت به سال گذشته 

درجه سانتیگراد 19.8و دوره آماري 20.1درجه سانتیگراد ، سال گذشته21.3برابر 97کمینه دماي مرداد 

حداکثر . درجه افزایش داشته است1.5درجه و نسبت به بلند مدت 1.2وده که نسبت به سال گذشته ب

برابر 97و حداقل مطلق سال 04/05/97درجه سانتیگراد در تاریخ  41.8،برابر با 97مطلق دماي مرداد ماه 

.، رخ داده است 29/05/97-30درجه سانتیگراد در تاریخ 17با 



میلیمتر و بارندگی 0.2برابر با 96، بارندگی مرداد میلیمتربرابر با صفر 97وع بارندگی مرداد مجم:بارندگی

نسبت به سال گذشته و دوره آماري کاهش96می باشد که بارندگی مرداد TRمرداد دوره آماري برابر با 

. برابر با صفر میلیمتر بوده است97حداکثر بارندگی مرداد . یافته است

30برابر با 96، مرداد درصد36برابر با 97میانگین رطوبت نسبی مرداد ماه سال : نسبی هوا رطوبت 

درصد بوده که نسبت به سال گذشته و نسبت به دوره آماري افزایش 35درصد و مرداد دوره آماري برابر با 

درصد و مرداد 46برابر با 96، مرداد درصد52برابر با 97میانگین حداکثر رطوبت نسبی مرداد . داشته است

حداکثر . درصد بوده است که نسبت به سال گذشته و دوره آماري افزایش نشان می دهد51دوره آماري 

میانگین حداقل رطوبت . رخ داده است21/05/97درصد در تاریخ 72برابر با 97مطلق رطوبت نسبی مرداد 

درصد بوده 19درصد و مرداد دوره آماري برابر با 13برابر با 96درصد ، مرداد20برابر با 97نسبی مرداد 

حداقل مطلق رطوبت نسبی . است که نسبت به سال گذشته و دوره آماري افزایش جزئی نشان می دهد

.                                                           رخ داده است04/05/97درصد در 11برابر با 97مرداد 

میلیمتر روزانه در ماه ، 12.4میلیمتر با میانگین 385برابر با 97مجموع تبخیر مرداد :مجموع تبخیر

12.4با میانگین 386.6میلیمتر تبخیر روزانه و مرداد دوره آماري 12.2با میانگین 378برابر با 96مرداد 

نسبت به سال گذشته افزایش جزئی و نسبت به 1397مجموع تبخیر مرداد . اشدمیلیمتر تبخیر روزانه می ب

. دوره آماري کاهش جزئی داشته است

ساعت در 11.3ساعت با میانگین 349.2برابر با 97مجموع ساعت آفتابی مرداد :مجموع ساعت آفتابی

ساعت با 345.9مرداد دوره آماري ساعت در روز و 11.4ساعت با میانگین 353.3برابر با 96روز، مرداد 

نسبت به سال گذشته 97مجموع ساعت آفتابی مرداد ماه سال . ساعت در روز می باشد11.1میانگین 

. کاهش ولی نسبت به دوره آماري افزایش جزئی داشته است



، 20/05/97متر بر ثانیه در تاریخ 18برابر با 96حداکثر سرعت باد مرداد ماه سال :حداکثر سرعت باد

متر بر ثانیه در 20و مرداد دوره آماري برابر با 25/05/96متر بر ثانیه در تاریخ 18برابر با 96مرداد سال 

نسبت به سال گذشته و نسبت به دوره آماري 97حداکثر سرعت باد مرداد . رخ داده است12/05/93تاریخ 

.  کاهش داشته است

:تحلیل شرایط جوي شهریور ماه

درجه 25.7درجه سانتیگراد ، شهریور سال گذشته 24.8برابر با 97میانگین دماي شهریور ماه :هوا دماي 

0.9درجه سانتیگراد می باشد که نسبت به دماي شهریور سال گذشته 23.7سانتیگراد و بلند مدت آن 

. می دهددرجه سانتیگراد افزایش نشان1.1درجه سلسیوس کاهش یافته ولی نسبت به دوره آماري 

درجه سانتیگراد و دوره 34.2درجه سانتیگراد، سال گذشته 32.3برابر با 97میانگین بیشینه دماي شهریور 

0.7درجه کاهش  ولی نسبت به بلند مدت 1.9درجه سانتیگراد بوده که نسبت به سال گذشته 31.6آماري 

درجه سانتیگراد، سال 22.1برابر 97میانگین کمینه دماي شهریور . درجه سلسیوس افزایش داشته است

درجه و 5درجه سانتیگراد بوده که نسبت به سال گذشته 16.4درجه سلسیوس و دوره آماري 17.1گذشته 

درجه افزایش داشته است که افزایش قابل مالحظه حداقل دما قابل تحقیق می 5.7نسبت به بلند مدت 

، و حداقل مطلق 09/06/97درجه سانتیگراد در تاریخ  36.2، برابر با 97حداکثر مطلق دماي شهریور . باشد

. ، رخ داده است31/06/97درجه سانتیگراد در تاریخ 13.2برابر با 97شهریور سال 

برابر صفر میلیمتر و شهریور دوره 96، شهریور میلیمتر3.1برابر 97مجموع بارندگی شهریور :بارندگی 

نسبت به سال گذشته افزایش یافته ولی نسبت به دوره 97بارندگی شهریور میلیمتر بوده که3.1آماري برابر

.  ه استبود28/06/97میلیمتر و در تاریخ 3.1برابر با 97حداکثر بارندگی شهریور . آماري تغییر نکرده است

صد و در28برابر با 96درصد ، شهریور 38برابر با 97میانگین رطوبت نسبی شهریور :رطوبت نسبی هوا

درصد بوده که نسبت  به سال گذشته افزایش یافته ولی نسبت به دوره 38شهریور دوره آماري برابر با 

برابر 96، شهریور درصد53برابر با 97میانگین حداکثر رطوبت نسبی شهریور . آماري تغییراتی نداشته است



88برابر با 97طوبت نسبی شهریور حداکثر مطلق ر. درصد بوده است56درصد و شهریور دوره آماري 43با 

، درصد22برابر با 97میانگین حداقل رطوبت نسبی شهریور . رخ داده است28/06/97درصد در تاریخ 

درصد بوده 20درصد و شهریور دوره آماري برابر با 14برابر با 96میانگین حداقل رطوبت نسبی شهریور 

. ، رخ داده است25/06/97درصد در  12ر با براب97حداقل مطلق رطوبت نسبی شهریور . است

میلیمتر روزانه در ماه ، 9.6میلیمتر با میانگین 296.5برابر با 97مجموع تبخیر شهریور :مجموع تبخیر

9.1با میانگین 282.8میلیمتر تبخیر روزانه و شهریور دوره آماري 10با میانگین 311.2برابر با 96شهریور 

نسبت به سال گذشته کاهش ولی نسبت به 1397مجموع تبخیر شهریور . انه می باشدمیلیمتر تبخیر روز

. دوره آماري افزایش داشته است

ساعت در 10.6ساعت با میانگین 327.6برابر با 97مجموع ساعت آفتابی شهریور :مجموع ساعت آفتابی

ساعت 320.6ساعت در روز و شهریور دوره آماري 10.4ساعت با میانگین 330.2برابر با 96روز ، شهریور 

نسبت به سال گذشته کاهش 97مجموع ساعت آفتابی شهریور . ساعت در روز می باشد10.3با میانگین 

.ولی نسبت به  دوره آماري افزایش داشته است

، شهریور 10/06/96متر بر ثانیه در تاریخ 14برابر با 97حداکثر سرعت باد شهریور :حداکثر سرعت باد

متر بر ثانیه در 20و شهریور دوره آماري برابر با 04/06/96و11متر بر ثانیه در تاریخ  20برابر با 96سال 

نسبت به سال گذشته و نسبت به دوره 97حداکثر سرعت باد شهریور . رخ داده است04/06/96و11تاریخ 

.آماري کاهش داشته است

تحلیل مراحل فنولوژي محصول گندم واریته پیشگام

. درصد وارد مرحله رسیدگی گردیده بود68حدود 22/06/2018برابر با 97محصول که در اول تیر ماه سال 

کامل به رسیدگی28/06/2018برابر با 04/97/ 07وب در منطقه، محصول تا  تاریخ با توجه به دماي مطل

.برداشت گردید30/06/2018برابر با 09/04/97رسید و در تاریخ 



خسروشاهمرکز تحقیقات هواشناسی کشاورزي


