
                    93/06/23 93/06/17 لغایت

محصول چھارم

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

مقدار
23005

2
0.0

323.6
187.1 مجموع بارندگی  سال زراعی گذشتھ
0.2

46.7
77.0

مزرعھ شماره4 مزرعھ شماره3 مزرعھ شماره2 مزرعھ شماره1 عمق مقدار پارامتر دما عمق
5.2 5 43.8 حداكثر مطلق دماي سطح زمین 30.5 5
5.0 10 93/06/21 تاریخ وقوع 28.9 10
7.0 20 6.0 حداقل دماي مطلق سطح زمین 27.8 20
/// 30 93/06/23 تاریخ وقوع 27.3 30
8.0 50 42.7 متوسط حداكثر دماي سطح زمین 27.8 50
/// 100 7.2 متوسط حداقل دماي سطح زمین 27.2 100
آبی تاریخ آبیاری
آبی نوع آبیاری

محصول چھارم محصول سوم محصول دوم محصول اول
-- 4038.3 4344.7 149.3
-- 2696.3 2946.4 114.3
-- 1607.3 1814.8 79.3
-- 780.3 971.3 44.3

باالتر از صفر درجھ
باالتر از 5 درجھ

باالتر از 10 درجھ
باالتر از15 درجھ

تحلیل تاثیر شرایط آب وھوایی دررشد محصول و پیش بینی مرحلھ
محصول شماره 1  :   محصول تحت مطالعھ در تاریخ 04-05-1393 برداشت شد.

اطالعات آب و خاک
 (TDR بھ روش وزنی و یا)رطوبت خاک میانگین دمای سطح و اعماق خاک(درجھ سانتی گراد)

از بدو کاشت سال زراعی بلندمدت سال زراعی ھفتگی مجموع واحد ھای حرارتی (درجھ روز)

مجموع تبخیر ھفتگی (میلی متر) 34.7 متوسط حداکثر رطوبت نسبی ھوا (درصد)
مجموع ساعت آفتابي (ساعت) 12.0 متوسط حداقل رطوبت نسبی ھوا (درصد)

مجموع بارندگی سال زراعی جاری  93/06/23 تارخ وقوع
32.5 متوسط حداکثر دما (درجھ سانتی گراد)

مجموع بارندگی  سال زراعي بلند مدت 10.1 متوسط حداقل دما (درجھ سانتی گراد)

متوسط سرعت باد ھفتگي (متر برثانیھ) 93/06/21 تاریخ وقوع
مجموع بارندگي ھفتگي (میلی متر) 9.1 حداقل مطلق دمای ھوا (درجھ سانتی گراد)

پارامتر مقدار پارامتر
سمت و سرعت باد حداكثر 33.7 حداکثر مطلق دمای ھوا (درجھ سانتی گراد)

آفات مزرعھ
‐ بیماری ھای مزرعھ

اطالعات اقلیمی

‐
‐

- طول متوسط زمان طی مرحلھ بھ روز
‐

- درصد ورود بھ مرحلھ
- درجھ روز رشد مورد نیاز مرحلھ

آبی نوع کشت
برداشت مرحلھ فنولوژیکی

بک کراس روشن واریتھ
92/07/17 تاریخ کاشت

اطالعات فنولو  ژی   محصوالت کشت شده
محصول سوم محصول دوم  محصول اول

گندم  نام محصول  

 محصول شماره 2 :

 محصول شماره 3 : 

 محصول شماره 4 :

                  Email  :   torkaman@irimo.ir                                                                                             کارشناس مسئول  :                 مجتبی ترکمان

<table width="922" cellspacing="0" cellpadding="0" border="1"dir="ltr">

بسمھ تعالی
اداره کل ھواشناسی استان ھمدان

بولتن ھفتگی مرکز تحقیقات ھواشناسی کشاورزی اكباتان

سال زراعي :      93-92                   ھفتھ : 51


