
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1401تابستان

1401 

 فصلنامه هواشناسي کشاورزي
 

 تهیه و تدوین : 

 گلستان اداره کل هواشناسی استان 

 تحقیقات هواشناسی کشاورزي هاشم آباد گرگان  اداره 
 

 کاهش ريسک تولید و آسیب پذيری در مقابل مخاطرات جوی و اقلیمی  ✓

 الزم برای واکنش سريع در مقابل تغییرات مخرب جوی آمادگی  ✓

 ايجاد زمینه مناسب برای بهینه سازی تولیدات کشاورزی ✓

 افزايش کمی و کیفی تولیدات کشاورزی  ✓



 أ

 

 مشخصات نشريه   

 

 فصلنامه هواشناسي کشاورزي عنوان نشريه : 

 شاکری، میعاد کیاء و سعید فرخنده هیأت تحریریه : حسین 

 مسئول مکاتبه : حسین شاکری  

 جاده هاشم آباد اداره تحقیقات هواشناسی کشاورزی 4نشانی : گرگان کیلومتر 

 4918937151کدپستی : 

 golestanmet.irپایگاه اینترنتی هواشناسی استان گلستان : 

 09112774716-09113408700شماره تماس مسئول مکاتبه : 

 

 

 

 

 



 ب

 

 چکیده 

مشابهبلندمدتودرمحدودهنرمالخواهدبود.هازنظربارشتاانتهایمهرماه،پیشبینیفصلیبرایاینادار

درجهسلسیوس0.5ماهدیوبرای1آذر،1آباندرجهبرای0.5ماهمهرهمچنینمقداردمابهترتیببرای

میزاندرجهروزرشدفعالسالزراعیجاریدرمقایسهبامیانگینبلندباالترازنرمالپیشبینیشدهاست.

اینکاهشمیتواندسببتاخیردرتکمیلمراحلفنولوژیکیمحصوالتزراعیگردد.کاهشنشانمیدهد؛مدت

باتوجهبهار؛ضمناینکهدرفصلدادنشاننرمالبرایفصلبهارهواراپیشبینیفصلیشرایطبارشودمای

قداردرجهروزدادهاست.دراینفصلمنبهنقشههایدریافتشدهخشکسالیهایشدیددرحوزهاینادارهرخ

ثبتنمیگرددوایننیازاینمنطقهگندمارقامکاهشداشت.نیازسرماییبررویرشدنسبتبهبلندمدت

کهبرداشتشدندماینادارهگمحصولبهارصورتالقاییبهبذورصورتمیگیرد.درانتهایفصلسرماییبه

همچنیندرپایاناینفصلمجصول.شتبلمالحظهایندابهلحاظفنولوژیکیدرمقایسهباسالگذشتهتفاوتقا

پنبهدرمرحلهتشکیلجواتهمیوهدهندهقراردارد.

شدهدچارخشکسالیهایمتوسطتاخیلیشدید1401شهریورازنظرکشاورزیاینادارهدردورهمنتهیبه

مدیریتآبیاریبهموقعوامابهدلیل،فصلرشداواسطبارندگیهاکاهشوجوداینادارهباپنبهمحصولاست.

.داشتدتنعملکر4تقریبیحدودبصورتمواجهنشدوسبتبهسالگذشتهنعملکردباکاهشزراعیمناسب

درجهبرایاینمنطقهباالتر1نرمالومقداردمابینکمترازبراساسپیشبینیفصلیانجامشده،میزانبارش

.گرددتپاییزهمحصوالتاریخهایکاشتغییرکهمیتواندمنجربهت؛پیشبینیشدهاست
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  مقدمه –1

تاسیسواز1363کیلومتریشهرگرگاندرسال4ادارهتحقیقاتهواشناسیکشاورزیهاشمآبادگرگاندر

درعرضمترازسطحدریاارتفاعداشتهو3/13است.اینادارههمانسالآمارهایهواشناسیراثبتنموده

میباشد.،دارایاقلیممدیترانهای)دومارتن(54:16وطولجغرافیایی36:51جغرافیایی

0/1شرقیدریایخزرواقعشدهودرحدودکیلومترمربعدرجنوب23087استانگلستانباوسعتیبالغبر

متردرسالمیلی460.1نهالایناستانبامتوسطبارندگیساشود.کشورراشاملمیدرصدازمساحتکل

خشکدرنوارهایمختلفآبوهواییازاقلیمنیمهتحتتأثیرعواملمختلفآبوهوائیوجغرافیایی،اقلیم

کوهستاندرمناطقمرطوبدرمناطقجنوبیوغربیتااقلیمسردمرزیوحوضهآبریزاترکتامعتدلونیمه

.شودمرتفعوکوهستانیدرآنمشاهدهمی

هزارهکتار30هزارهکتارزمینزراعی،667اقلیمدنیاودارابودن13استانباجایدادنهفتاقلیمازاین

هزارهکتارمرتعودسترسی862هزارهکتارجنگل،482واحدمرغداری،970باغ،سهمیلیونواحددامی،

 .کیلومترساحلدریایخزر،ازقطبهایمهمکشاورزیایراناست110به

56درصد،خاویاربا60.3درتولیدسویاباایناستان97بنابرگزارشسازمانجهادکشاورزیتاپایانسال

.درصدازتولیدکشور،دارندهرتبهاولاست34درصدودانهروغنیکلزابا

درصدازتولید23درصدوآفتابگردانبا1/7درصد،جوبا10تمرغهرکدامبادرتولیدگندموگوشهمچنین

درصدازتولیدکشور17درصد،پیلهترابریشمبا3/14درصد،توتونبا6/12کشوردررتبهدوم،تولیدپنبهبا

10درصدوخرمالوبا8/5درصد،آلوقطرهطالبا7.5درصد،هلوبا10)برنج(بادررتبهسوم،تولیدشلتوک

.درصدازکلتولیدکشوردررتبهششمقراردارد9/4درصدازتولیدکشوردررتبهچهارمودرتولیدزیتونبا

درجهسانتیگراد18ومیانگیندمایسالیانهمیلیمتر518.5میانگینبارندگیسالیانهاینادارهدربلندمدت

بودهوبهطورمیانگین-6/12وحداقلدما48.4همچنینحداکثردمایمطلقثبتشدهدرایناداره.میباشد

میلیمترتبخیرثبتمینماید.6/1322سالیانهحدود
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 جدول اطالعات اقلیمی  - 2

 450.5برابراستباتابستانمجموعبارشازشروعسالجاریتاپایانفصل

تابستانفصلجدولمیانگیندماورطوبتخاکماهانه-1– 2

































 تیر

 خاک یدما یانگینم
5 10 20 30 50 100 

33.8 31.3 29.5 28.9 27.5 25.5 

 میانگین رطوبت خاک 
510203050100 

* 9.5 * 13 6 5 

 مرداد 

 خاک یدما یانگینم
5 10 20 30 50 100 

32.5 30.7 29.6 29.4 28.7 27.5 

 میانگین رطوبت خاک 
5 10 20 30 50 100 

* 11 * 12 5.5 5 

 شهریور

 خاک یدما یانگینم
5 10 20 30 50 100 

32.4 30.3 29.4 29.2 28.9 28 

 میانگین رطوبت خاک 
5 10 20 30 50 100 

* 9 * 12 5 5 
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تابستانجدولاطالعاتاقلیمیماهانهفصل-2– 2



 نام ایستگاه هاشم آباد گرگان 

 بلند مدت  سال گذشته  سال جاری تیر
اختالف با 

 سال گذشته 

اختالف با بلند  

 مدت
 

 -24.2-0424.24 مجموع بارش 

 44.9-254.2258.3209.34.1 مجموع تبخیر

 273268.4232.74.640.3 ساعت آفتابی مجموع 

 -14122026 بیشینه سرعت باد

 1.2-28.930.627.71.7 میانگین دما 

 0-22.824.422.81.6 میانگین دمای کمینه

 2.4-3536.832.61.8 میانگین دمای بیشینه

 -7-5758641 میانگین رطوبت نسبی 

 بلند مدت  گذشته سال  سال جاری مرداد 
اختالف با 

 سال گذشته 

اختالف با بلند  

 مدت

 

 
  -0.4 14.7 19 3.9 18.6 مجموع بارش 

  -20.7 -45.7 214.1 239.1 193.4 مجموع تبخیر

  -11.8 -44.5 250.9 283.6 239.1 مجموع ساعت آفتابی 

  -6 -2 17 13 11 بیشینه سرعت باد

  1.7 1.4 28.6 28.9 30.3 میانگین دما 

  -0.2 -1.2 23.7 24.7 23.5 میانگین دمای کمینه

  1.3 -1.7 33.5 36.5 34.8 میانگین دمای بیشینه

  6 10 65 61 71 میانگین رطوبت نسبی 

 بلند مدت  سال گذشته  سال جاری شهریور
اختالف با 

 سال گذشته 

اختالف با بلند  

 مدت

 

 
  -19.7 6.5 30.7 4.5 11 مجموع بارش 

  26.2 1.4 167.6 192.4 193.8 مجموع تبخیر

  24.7 31.5 225.6 218.8 250.3 مجموع ساعت آفتابی 

  -10 -1 22 13 12 بیشینه سرعت باد

  1.8 -0.8 26.4 29 28.2 میانگین دما 

  -0.8 -3 21.3 23.5 20.5 میانگین دمای کمینه

  3.6 0.7 31.5 34.4 35.1 میانگین دمای بیشینه

  -12 -4 68 60 56 میانگین رطوبت نسبی 
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 فصلی بارش و دمای هوا   بینیپیش  - 3

پیشبینیفصلیبرایاینادارهازنظربارشتاانتهایمهرماهتوقعشرایطمشابهبلندودرمحدودهنرمالخواهد

درجه0.5ماهدیوبرای1آذر،1آباندرجهبرای0.5ماهمهربود.همچنینمقداردمابرایبهترتیببرای

 ت.سلسیوسباالترازنرمالپیشبینیشدهاس

 جدول نرمال های اقلیمی بلند مدت اداره هواشناسی کشاورزی هاشم آباد گرگان  – 1 – 3

محاسبهوبعدماه  ام    9  روز  ماه تاام هر    10  روز  از:میانگیندماومجموعبارشجدولنرمالاقلیمیتوجه 

 درجدولزیرآوردهشود.

 هاشم آباد نام ایستگاه  
  ماهاز دهم  

 تیر

ماه از دهم  

 مرداد 

ماه از دهم  

 شهریور 

  ماهاز دهم  

 مهر

  ماهاز دهم  

 آبان 

26.328.328.425.419.7 میانگین دما 

21.918.120.541.353.4 بارش مجموع 

 

 بارش بلند مدت  بینیپیش – 2 – 3

  
آبان)اکتبر(9مهرتا9 آذر)نوامبر(9آبانتا10   
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دی)دسامبر(10آذرتا10 (2023بهمن)ژانویه11دیتا11   

 

 

 

 

 

 

 

(2023اسفند)فوریه9بهمنتا12  

 

 بارش:تحلیل 

 مترمیلی41.3بابرابربلندمدتبارشمیانگین-مالنر حددر:آبان9مهرتا9 بارش

مترمیلی53.4بابرابربلندمدتبارشمیانگین-نرمالازکمترحددر:آذر9آبانتا10 بارش

مترمیلی64.6بابرابربلندمدتبارشمیانگین-نرمالازکمترحددر:دی10آذرتا10 بارش

بارشپیش-شکل نرمال از انحراف کشوربینی

(mmاز تانهم( تااسفندنهممهر اکتبر معادل

 (ECMWF)ازمدل2023فوریه
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مترمیلی46.5بابرابربلندمدتبارشمیانگین-نرمالحددر:بهمن11دیتا11بارش

مترمیلی50.5بابرابربلندمدتبارشمیانگین-نرمالحددر:اسفند9بهمنتا12بارش

 دمای بلند مدت  بینیپیش  - 3 – 3

  
آبان)اکتبر(9مهرتا9 آذر)نوامبر(9آبانتا10   

  
دی)دسامبر(10آذرتا10 (2023بهمن)ژانویه11دیتا11   
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(2023اسفند)فوریه9بهمنتا12  

 

  دما : تحلیل 

 درجهسلسیوس25.4بابرابربلندمدتدمایمیانگین-نرمالحددر:آبان9مهرتا9 دمای

درجهسلسیوس19.7بابرابربلندمدتدمایمیانگین-نرمالازبیشترحددر:آذر9آبانتا10 دمای

درجهسلسیوس13.7بابرابربلندمدتدمایمیانگین-نرمالازبیشترحددر:دی10آذرتا10 دمای

درجهسلسیوس9.5بابرابربلندمدتدمایمیانگین-نرمالازبیشترحددر:بهمن11دیتا11 دمای

درجهسلسیوس7.9بابرابربلندمدتدمایمیانگین-نرمالحددر:اسفند9بهمنتا12 دمای













مهرتانهمبینیانحرافازنرمالدماازپیش-شکل

فوریهنهم تا اکتبر معادل مدل2023اسفند )از

ECMWF) 
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   خشکسالی کشاورزیپایش  - 4

 SPEIشاخص 

  SPEI.ارایهشد  .2009Vicente - Serrano et alشاخصخشکسالیبارشاستانداردتبخیرتعرقتوسط

اقلیمیمی بباشدکهدرجهخشکسالیوترسالیرانشانمییکشاخصخشکسالی زیروسیلهرابطهدهدو

:گرددمحاسبهمی

𝑆𝑃𝐸𝐼 = 𝐷 =  𝑃𝑖 − 𝐸𝑇0𝑖 

شاخصبارشاستاندردتبخیرتعرق،  SPEI(day/mm)فمقدارتبخیرماهانهازمقداربارندگیالاخت  Dکه

𝑃𝑖بارندگیماهانه(mm)  و𝐸𝑇0𝑖تبخیرتعرقمرجعماهانه(mm)باشند.تبخیروتعرقمرجعمی𝐸𝑇0با

نه،سرعتمتوسطباد،فشاربخاراشباع،الماهانهوساهایموردنیازآنشاملآمارروشپنمنمانتیثفائوکهداده

میانگیندمایروزانه،ساعاتروشنایی،انرژیتابشی،شارگرمایی،حداقلرطوبتنسبی،شیبفشاربخاراشباع

علتاستفادهازتبخیرتعرقمرجعبرایبرآوردشاخصبارشاستانداردمحاسبهشد.باشد،رطوبتمیوحداکثر

.باشدتبخیرتعرقباروشپنمنمانتیثفائودخالتدادنپارامترهایگوناگونجویمی
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 تفسیر :  

متوسطخشکسالی وضعیت در)هاشمآباد کشاورزی تحقیقاتهواشناسی اداره( گرگان شهرستان نقشه اساس بر

هایشدیدخشکسالیشهریور پایان تا)1401تیر(تابستانفصل شروع از ماهه 3 دوره در و تاشدیدقرارداشت

 .فتادااتفاقاینناحیهدر
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   تفسیر :

جنوبجزدرنواحیهب)هاشمآباد کشاورزی هواشناسیتحقیقات اداره( گرگان شهرستان باال نقشه اساس بر

ودرنواحیجنوبشرقیمتوسطخفیفتاخشکسالیدرسایرنواحی،کهدرمحدودهنرمالقرارداشتندغربی

ابستانتفصل پایان تا ) 1400مهر( فصلپاییز شروع از ماهه 12 دوره در خشکسالی ورخدادشدیدشکسالیخ

 کامالمشاهدهشد.،درسایرنواحیبغربیوجنجزدرنواحیهب1401
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 تحلیل کلی وضعیت خشکسالی کشاورزی شهرستان گرگان :  

طورقطعازتوانبهباشد،درحالیکهنمیطورکلینوساناتوضعیترطوبتیدرسطحاستانبسیارزیادمیبه

ایـنواقعیـتوجودیکسیکلمشخصدرنوساناترطوبتیووقوعخشکسالی به بود،ولیمیتوان مطمئن

اند.وقوعپیوستهسالبه11هایمهمبافواصلزمانیحدوداشـارهنمـودکـهدرمواردیترسالییاخشکسالی

است.همچنینباتوجهبهنقشهضمنآنکهدرفاصلهسالهایاشارهشدهبهدفعاتشرایطرطوبتیتغییرنموده

دراسـتانگلسـتان،دامنـهنوساناتوفراوانیخشکسالیدرمناطقمرزیونوارساحلیهایگسـترهخشکسـالی

برآنزمانشروعوباشد.عالوهدریایخزرکهدروضعیتاقلیمیخشکونیمـهخشـکقـراردارند،شدیدمی

رطوبتیدرسطحوضعیت3خاتمهخشکسالیدرمناطقمختلفاستانمتفاوتبودهودرهـرسـالآبـیحداقل

علیالخصوصدرزمانهایحساسبرایباتوجهبهکاهشقابلمالحظهبارندگیها.استانمشاهدهشدهاست

تاثیراتاینشرایطوپراکندگینامناسببارندگیها،تبخیرقابلتوجهودرعینحالافزایشمحصوالتزراعی

لوتسریعدرظهورمراحلفنولوژیکیمحصولومحدوددرکاهشمیانگینعملکردمحصوالتوتعجیرامیتوان

 مالحظهکرد.شدنآبقابلاستفادهبرایمحصول

 (  GDDدرجه روز رشد ) نمودارهای - 5

هسلسیوسجدر15دمای پایه براساستابستانتاپایانفصلازتاریخکاشتیاشروعجوانهزنی

 (GDD) تعریف درجه روز رشد

درجهمراحلفنولوژیودرنهایترسیدنکاملنیازداردازمقداردماییکهگیاهاززمانکاشتتاهریکبه

است.اونموورسیدگیگیاهبادمایهویسادهدرجهروزرشد،ارتباطرشدمعنا.اطالقمیشودروزرشد

 های برآورد نیاز حرارتی  روش

ادهمیشود:برایمحاسبهحرارتموردنیازدورههایفنولوژیکیگیاهازدوروشمتداولزیراستف

دراینروشازدمایپایهبیولوژیکیگیاهاستفادهمیگرددکهبارابطهزیرمحاسبهمی:  روز موثر    –درجه    –  1

فاصلهدومرحلهنموبرحسبروزهستند.دمایموثرnدمایپایهو𝑇𝑏میانگیندمایروزانهو�̅�𝑖شودودرآن

 هماندمایآستانهرشدگیاهمیباشد.

GDD = ∑  ( �̅�𝑖 − 𝑇𝑏  )𝑛
𝑖=1   if  �̅�𝑖   𝑇𝑏 
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Σ (𝑑𝑎𝑖𝑙𝑦 𝐺𝐷𝐷) = 0  wℎ𝑒𝑛  �̅�𝑖 ≤ 𝑇𝑏 

دراینروشبیشتردمایصفردرجهبهعنواندمایپایهمورداستفادهقرارمیگیردو: روز فعال  –درجه   – 2

مبنایدمایپایهصفردرجهایحرارتیبرزهمیانگینمجموعنیاروزفعال-بارابطهزیرمحاسبهمیشود.درجه

 میباشد.رادسانتیگ

Hu = ∑ 𝑇𝑖
𝑛
𝑖=1   if  𝑇𝑖   0 

دیگرمتغیراست،لذادرجهروزرشدنیزتغییرمیکند.گیاهباتوجهبهاینکهدمایپایهازگیاهیبه:  نکته

همچنینمجموعدرجهروزرشددرگیاهانمختلفودرارقاممختلفیکگیاهبایکدیگرمتفاوتمیباشدکه

برایهرگیاهبهصورتجداگانهتعریفومحاسبهمیشود.

   (GDD)نمودار درجه روز رشد  - 1 – 5

برتابستاننموداردرجهروزرشدادارهتحقیقاتهواشناسیکشاورزیهاشمآبادازتاریخکاشتتاپایانفصل

پنبه.اساسدماهایپایه







هواشناسیکشاورزیهاشمآبادتحقیقاتادارهدرجه15براساسدمایپایهپنبهنموداردرجهروزرشدمحصول
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 :  پنبه درجه روز رشد تحلیل کلی نمودار

که نمایانگرایناست هاشمآبادبرایمحصولپنبهکشاورزی هواشناسی تحقیقات اداره رشد روز درجه نمودار

 زمانیبلندمدتعقبترازبازه ، 1401تابستان ماهه 3 طی گیاه نمو و رشد جهت الزمدرجهروزرشد مقدار

 دوره ازمدتزمانمشابه گیاهپنبهدراینمدتبلندتر فنولوژی دورههرمرحله یعنیطول میباشد،بهعبارتی

بااینشرایطدیرتررخداد. فنولوژیآن مراحل و بوده خود آماری

درجهروزرشدفعالدریافتنماید.1750حدوداینادارهتابستانبرهمیناساسانتظارمیرفتتاانتهایفصل

.اینآماربرایدرجهروزهایموثرنیزبههمینصورتبودهاست

 پایش تحت  جداول نیاز حرارتی محصوالت  - 6

:تاریخآغازوپایانمراحلرشدپنبهومیانگیندمایروزانه،کمینهوبیشینهوطولدورههریکاز1جدول

مراحلرشدگیاهپنبهدرمنطقهگرگان

مراحل 

رشد گیاه  

 پنبه

تاریخ آغاز 

 مرحله 

تاریخ خاتمه 

 مرحله 

دمای پایه 

 مرحله 

دوره رشد  

 )روز( 

میانگین 

دمای 

 روزانه

میانگین 

دمای کمینه 

 دوره رشد 

میانگین 

دمای 

بیشینه  

 دوره رشد 

15.0327.621.334.0 1401/02/30 1401/02/28کاشت

15.0 1401/03/04 1401/02/31جوانه زدن
 

5 


28.621.136.1

سر از خاک 

درآوردن 
1401/03/05 1401/03/15 15.01128.221.434.9

پیدایش 

برگ سوم 

 

1401/03/16 


1401/04/01 15.01727.719.835.7

تشکیل  

نخستین 

 جوانه میوه 
1401/04/02 1401/04/14 15.0 13 27.8 22.4 33.2 

 گل رفتن 
1401/04/15 1401/04/28 15.0 14 29.7 22.6 36.7 
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کامل شدن  

 35.8 23.1 29.4 42 15.0 1401/06/08 1401/04/29 قوزه 

باز شدن  

 35.1 20.9 28.0 15 15.0 1401/06/23 1401/06/09 قوزه پنبه 

رسیدن  

 35.1 19.0 27.0 7 15.0 1401/06/30 1401/06/24 الیاف پنبه

 برداشت 
1401/06/31 1401/06/31 15.0 1 28.9 18.4 39.3 



موردنیازمراحلفنولوژیکگیاهپنبهدرمنطقهگرگانبهدوروشموثرو(GDD)رشدروز–:درجه2جدول

فعال

مراحلرشد

گیاهپنبه

میانگین

دمای

هر

مرحله

(دمایپایهروزآستانه)–مجموعدرجه

درجهسانتیگراد15
میزاندمایفعالباآستانهصفردرجهسانتیگراد

دمای

پایه

مرحله

مطلق

مرحله

تجمعیتا

شروعهر

مرحله

تجمعی

تاپایان

هر

مرحله

دمای

پایه

مرحله

مطلق

مرحله

تجمعیتا

شروعهر

مرحله

تجمعیتا

پایانهر

مرحله

27.61537.90.037.90.082.90.082.9کاشت

28.61568.237.9106.10.0143.282.9226.1زدن  جوانه

خاک  سر از

درآوردن 
28.215144.8106.1250.90.0309.8226.1535.9

 پیدایش

برگ سوم 
27.715216.1250.9467.00.0471.1535.91007.0

تشکیل  

نخستین 

 جوانه میوه 
27.8 15 166.7 467.0 633.6 0.0 361.7 1007.0 1368.6 

 گل رفتن 

 
29.7 15 205.2 633.6 838.8 0.0 415.2 1368.6 1783.8 
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کامل شدن  

 قوزه 
29.4 15 606.0 838.8 1444.8 0.0 1236.0 1783.8 3019.8 

باز شدن  

 قوزه پنبه 
28 15 194.6 1444.8 1639.4 0.0 419.6 3019.8 3439.4 

رسیدن  

 الیاف پنبه
27 15 84.3 1639.4 1723.7 0.0 189.3 3439.4 3628.7 

 3657.5 3628.7 28.8 0.0 1737.5 1723.7 13.8 15 28.9 برداشت 

 

 تحلیل جداول :

تکمیلشود.پایان فصل رشددر7تا  5بند تکمیلشودوآخرین مرحله فصل جاری تا 4تا  1بند 

سرازخاکدرآوردن؛مرحله106.1،جوانهزدنبرایمرحلهدمای موثرمجموعدرجهروزرشدبرحسب– 1

وبرایمرحلهبه633.6برایمرحلهتشکیلنخستینجوانهو467.0،پیدایشبرگسوممرحلهو250.9،

برایمرحله1639.4ودرمرحلهبازشدنقوزه1444.8ودرمرحلهکاملشدنقوزه838.8گلرفتن و

)درجه روز(  میباشد.1723.7ورسیدنالیافپنبه

،سرازخاکدرآوردن؛مرحله226.1،جوانهزدنبرایمرحلهدمای فعالمجموعدرجهروزرشدبرحسب

برایمرحلهبهو1368.6برایمرحلهتشکیلنخستینجوانه1007.0،پیدایشبرگسوممرحلهو535.9

برایمرحلهو3439.4درمرحلهبازشدنقوزهو3019.8درمرحلهکاملشدنقوزهو1783.8گلرفتن

)درجه روز( میباشد.3628.7رسیدنالیافپنبه

1723.7،انتهایمرحلهرسیدنالیافپنبهازشروعرشدتادمای موثر مجموعدرجهروزرشدبرحسب–2

درجهروزاست.

درجه3628.7،تاانتهایمرحلهرسیدنالیافپنبهازشروعرشددمای فعال مجموعدرجهروزرشدبرحسب

روزاست.
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پیدایشمرحلهو28.6،سرازخاکدرآوردن؛مرحله27.6،جوانهزدنمرحلهمیانگین دمای روزانه -3

ودرمرحلهکامل29.7برایمرحلهبهگلرفتنو27.8برایمرحلهتشکیلنخستینجوانهو27.7،برگسوم

)درجه سلسیوس( میباشد.27وبرایمرحلهرسیدنالیافپنبه28ودرمرحلهبازشدنقوزه29.4شدنقوزه

یانگیندمایروزانهمکمترینو29.7بهگلرفتنبرابربامیانگیندمایروزانهمربوطبهمرحلهبیشترین

است.بوده27.7پیدایشبرگسومبرابربامربوطبهمرحله

17،پیدایشبرگسوممرحلهو11،سرازخاکدرآوردن؛مرحله5،جوانهزدنمرحلهطول دوره رشد -4

ودر42ودرمرحلهکاملشدنقوزه14وبرایمرحلهبهگلرفتن13وبرایمرحلهتشکیلنخستینجوانه

)روز( میباشد.7وبرایمرحلهرسیدنالیافپنبه15مرحلهبازشدنقوزه

.بودجوانهزدندورهرشدمربوطبهمرحلهکوتاهترینوکاملشدنقوزهدورهرشدمربوطبهمرحلهبلندترین

قوزهشدنکاملمربوطبهمرحلهرشد  فصل تا پایانموردنیازگیاهازشروعرشدواحدحرارتیبیشترین–5

میباشد.فعال دمایدرجهروز1236.0وموثر دمایدرجهروز606.0استکهبرابر

استکهبرابرجوانهزنیمربوطبهمرحلهرشد  فصل  تا پایانموردنیازگیاهازشروعرشدواحدحرارتیکمترین  

میباشد.فعالدمایدرجهروز143.2وموثر دمای درجهروز68.2

دمای موثر درجهروز1737.5بهرشد   فصل  تا پایانبرایتکمیلفعالیتهایفنولوژیکیخودپنبهگیاه–6

نیازدارد.دمای فعالدرجهروز3657.5و

نیازدارد.روز130بهرشد  فصل پایانتاازشروعرشدپنبهگیاه– 7
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 جدول نیاز سرمایی محصوالت استراتژیک   - 7

سایرمحصوالتییسرماازین و ایستگاه پایش تحت محصوالت )شامل کشاورزی هواشناسی اداره استراتژیک

بهمن سال    30یک آبان تا  ازتاریخوتایویساعتنیازسرماییبادوروشمحصوالتاستراتژیکآنشهرستان(

زیرتکمیلگردد:ازسامانهزراعی جاری 

reports.irimo.ir  /  User : agro  /  Pass : agromet123 

Chilling_requirements_hourly 

 

Chilling_Requirement_Utah_Method_Sum 

،فقطشهرستانتماستلفنیباجهادکشاورزیضمن،محصولهر:برایبدستآوردنکلنیازسرماییتوجه 

ردیفاولساعتبوددر1000عددپرسیدهشودودرجدولزیردرجشود.برایمثالاگرنیازسرماییسیب

درجشود.1000جدولزیر

:برایمحاسبهنیازسرماییالزامیبهاستفادهازجدولاکسلنیازسرماییپیوستنمیباشد،جدولجهتتوجه 

 آشناییباروشکاروانجامامورتحقیقاتیارائهشدهاست.

 راهنما :  

 :کلنیازسرماییهرمحصولازجهادکشاورزیپرسیدهشود.1ردیف

:ازسامانهباالتکمیلشود.2ردیف

:ازسامانهباالتکمیلشود.3ردیف

:تاریخبیدارشدنیاجوانهزنیهرمحصولدرجدولآوردهشود.4ردیف

است.1ازردیف2،حاصلکمکردنمقدارردیف0-7:میزانکمبودنیازسرماییبهروش5ردیف

است.1ازردیف3یبهروشیوتا،حاصلکمکردنمقدارردیف:میزانکمبودنیازسرمای6ردیف

درجدولآوردهشود.:زمانرخداداولینخطرسرمازدگیدرپاییز،7ردیف

درجدولآوردهشود.:زمانرخداداولینخطرسرمازدگیدربهار،8ردیف

رجدولآوردهشود.:درصورتوقوعسرمازدگیوایجادخسارتسنگین،تاریخخسارتد9ردیف
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هاینکهبذورپسازهماهنگیومشورتبااداراتتحقیقاتکشاورزیوسازمانمدیریتجهادکشاورزیباتوجهب

نیازیکنندارقامیکهدرپاییزکشتمیشوند(نیازسرماییخودرابصورتالقاییدریافتمیارقامبهارهگندم)

   . بهپرکردناینجدولنمیباشد

 

 

 

 

جدولنیازسرماییمحصوالتتحتپایشادارههواشناسیکشاورزیهاشمآبادگرگان

ردیف نامایستگاههاشمآبادگرگان  گندم

1  محصولکلنیازسرمایی
 - 

2  0-7روشنیازسرماییدریافتیبه
 - 

روشیوتانیازسرماییدریافتیبه 3  
 - 

 تاریخبیدارشدنیابهارهسازی 4
 - 

نبهم30میزانکمبودنیازسرماییتا 5

7تا0-  
 - 

نبهم30میزانکمبودنیازسرماییتا 6

یوتا-  
 - 

پاییزهزمانرخدادخطرسرمازدگی 7  
 - 

بهارهزمانرخدادخطرسرمازدگی 8  
 - 

 تاریخخسارت 9
 - 
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 تحلیل مراحل فنولوژی محصوالت تحت پایش  - 8

 پنبه 

 پنبه هوایی محصول آب و  نیازهای -8- 1

ــتگیاهیپنبه ــالهچندذاتاًاس ــورتکهس ــالهگیاهیبص ــهدارایپنبه. گیردمیقرارزراعتموردیکس ریش

کند.مینفوذخاکاعماقبهزیادیسرعتبهکهاستمستقیمی

دفـصلیکوگرمهوایبهکهدوـستگرمااـستگیاهیپنبه .اـستمحتاجروزه200حداقلیخبندانبدونرـش

. شودمیغوزهتولیدنقصانوایسبزینهرشدافزایشموجبنورکمبود.داردنیازفراوانآفتاببهپنبه

ــانتیدرـجه15ـتا13گـیاهدراینگـیاهـپاـیهحرارتدرـجه 22ـحدودزنیدرجواـنهبرایمطلوبگراد،دـمایسـ

برایحرارتگراددرجهسـانتیدرجه26تا21پنبهرشـدبرایحرارتدرجهترینگراد،مناسـبسـانتیدرجه

ــانتیدرـجه45ـتا35اینگـیاهدرـحدودبرایتحـملـقاـبلوحرارت32ـتا26دهیمیوهودهیـگل گرادمیسـ

باشد.

کافینورپنبهکشتشرایطترینمهمازیکی.داردقرارپسندونوردوستگرماگیاهانگروهدرپنبهکلیطوربه

کاهشدلیلبهامراینکهشودمیقوزهوگلریزشباعثوداردمنفیتأثیراتعملکرددرآنکمبودکهاست

.استجانبیهایشاخهبهموادنرسیدنوفتوسنتز

پنبهگیاهمطلوبزیادعمقباخیزرسی،حاصلوشنیهایخاکاما.داردسازگاریهاخاکانواعبهپنبهمعموالً

پنبه.شودمیکشت10تا5حدودPHباهاییخاکدرکهطوریبهنیستحساسزیادخاکPHبهپنبه.است

.استشوریبهمقاومگیاهانجزء

 پنبه  محصول رشد  فنولوژی مراحل -8- 2

پنبهگیاهیاسترشدنامحدودوبطورهمزمانتولیداندامهایرویشیوزایشیمینماید.همچنیندرروییک

جوانهگلوغوزههایرسیدهبطورهمزمانقابلمشاهدهمیباشند.کهباعثاشکالدرامرمدیریتیعدمبوته،

تعادلرشدرویشیبازایشیشدهویاموجبریزشجوانهگلویامیوهگردیدهاست.

 دورهرشدپنبهبهچهارمرحلهتقسیممیشود:
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شدنسبزتابذرکشت   .1

غنچهورظهتاشدنسبز   .2

غوزهتشکیلتاگلغنچهظهور   .3

نآشدنبازتاغوزهتشکیل   .4

درجه15تا5/15دمایپنبهبذرزنیجوانهبرایالزمومناسبحرارتدرجهحداقل :زنی  جوانه

زنیجوانهبرایهوامناسبدمایاست،متوالیروزسهمدتبهخاکسانتیمتری10عمقدرسانتیگراد

.باشدمیروز14تا7پنـبهزنیجوانهزمانمدت.استگرادسانتیدرجه21تا1۸پـنبه

مرحله سبز شدن  

درصدنقاطکاشتهشدهسرازخاکبیرونآوردهوبهحالتعمودینسبتبهزمین50زمانیاستکهلپههادر

کشدوتکمیلسبزشدنهربوتهبابازشدنلپههامشخصروزطولمی15تا5قرارگرفتهاستایندورهبین

میشود.

مرحله رشد زایشی  

درصدبوتههایمزرعهودرزاویهداخلیبکبرگحقیقیرویساقه50زمانیاستکهاولینشاخهزایشیدر

گزاگووجودظاهرزییزایشیقبلازساقههایرویشیرشدمیکنند.رشدآنهاااصلیمشاهدهشود.شاخهه

یکجوانهگلبهحالتمتقابلبایکبرگدرهرگرهمشخصشدهاست.هرشاخهزایشیتولیدچندینجوانه

گلمیکند.پسقسمتاعظمغوزههایقابلبرداشترویاولینودومینگرههرشاخهزایشیواقعشدهاست

.

رویاولینگرهشاخههایزایشیقراردارند.باتداومدرصدازغوزههایقابلبرداشت90حدود،درتراکمباال

رشدگیاهوارتفاعگرفتنآن،برگهایپائینترازگرهحاملاولینشاخهزایشیشروعبهریزشمیکنندوساقه

هایرویشیازگرههاپائینشروعبهرشدمیکنندهیچساقهرویشیدرباالیاولینشاخهزایشیتشکیلنمی

 درتراکمکمگرههایبیشتریازشاخههایزایشیتولیدغوزهقابلبرداشتمیکنند..شود
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گلدهیمرحله  

درصدبوتههایمزرعهمشخصمیگردد.گلدهییکمزرعه50باظهوراولینجوانهگلرویشاخهزایشیدر

تعدادگلراداریم.وقتیرشدهفتهبعدازشروعگلدهیبیشترین4الی3هفتهبهطولمیانجامد،12تا7

مریستمانتهاییساقهاصلیمتوقفشودگیاهمراحلپایانیدورانگلدهیرامیگذراند.

 غوزه دهی 

.دانآنبهزردیگراییدهشدهباشدهرغوزههنگامیرسیدهکهکامالشکفتهشدهودیوارهتخم



 ی  جو  یاساس پارامترهابر  پنبهمحصول  ی ومتری ب و  یفنولوژ  تیوضع  لیتحل -8- 3

افزایشوتیرماهدرگذشتهسالبهنسبتبارشکاهشدهندهنشان1401تابستانفصلدرجویشرایطبررسی

بازههمیندرمدتبلندنسبتبهبارشهمچنین.باشدمیگذشتهسالبهنسبتماهبارشدرمردادوشهریور

.استداشتهکاهشزمانی

دوره  .کرد تقسیم زمانی دوره سهبه موثر بارش و پراکنش براساس توان می را دوره این در داده رخ های بارندگی

بامرداد18و17هایروزدردومدورهدرومترمیلی18تجمعیصورتهبکهمرداد6و7درتاریخاول

دادهرخبارانبارشمترمیلی11جمعاشهریور19و18و17یهاتاریخدرسومدورهومترمیلی0.6

تجمعیبصورتبارندگیمترمیلی29.6حدوددر1401سالتابستانفصلدرمجموعدرحالاینبا.است

میلی42.4است،دادهرخبارندگیمترمیلی72حدوددرکه1401بهاربامقایسهدرکهاستشدهدریافت

متربارشرخدادهاستافزایشمیلی8.4که1400ودرمقایسهباتابستاندهدمینشانبارندگیکاهشمتر

متریرانشانمیدهد.میلی21.2
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  پنبهتحلیل مرحله فنولوژیکی 

.انجامشدماهاردیبهشت28تاریخدراینمرحله: مرحله کاشت -

ادامهداشت.خرداد04آغازوتااردیبهشت31اینمرحلهاز: زدن مرحله جوانه -

  ادامهداشت.خرداد15آغازوتاخرداد05اینمرحلهاز: درآوردن خاک از مرحله سر -

.داشتادامهتیر01تاوآغازخرداد16ازمرحلهاین: سوم برگ پیدایش مرحله -

تیرماهادامهداشت.14تیرماهشروعوتا02ازمرحله تشکیل نخستین جوانه میوه : -

تیرماهادمهداشت.28تیرماهآغازوتا15اینمرحلهازمرحله گل رفتن : -

شهریورادامهداشت.08تیرماهشروعوتا29اینمرحلهازمرحله کامل شدن قوزه : -

شهریورادامهداشت.23شهریورماهآغازوتا09اینمرحلهازمرحله باز شدن قوزه پنبه : -

شهریورادامهداشت.30شهریورماهشروعوتا24اینمرحلهازمرحله رسیدن الیاف پنبه : -

شهریورماهانجامشد.31اینمرحلهدربرداشت :  -
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 تصاویر 

 

 پنبه 

                                                برگ سوم                                                                 سر از خاک بیرون آوردن

                              

 گلدهی                                                          میوه  جوانه نخستین تشکیل      
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قوزه  شدن  قوزه                                        کامل  شدن                 باز 

                                                

 رسیدن الیاف پنبه               
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 ( توصیه برای آینده جمع بندی ) - 9

:دادههایجمعآوریشدهوپیشبینیفصلیدماوبارشباتوجهبهخروجی

فصلی،بارشبرایاینمنطقهدرمحدودهنرمالبودهاستوازلحاظدماییدرخصوصپنبه،براساسپیشبینی

بااینوجودمیانگیندرجهروز؛درجهافزایشدمانسبتبهمیانگینبلندمدتپیشبینیشدهاست2تا1بین

بودهصولمراحلفنولوژیکیاینمحرشدهایموثرپایینترازدورهبلندمدتمشابهبودکهنتیجهآنکندشدن

.است

برایپنبهاواخرفصلرشدآبیاریقطعایناداره،توصیهپنبهدرمقطعکنونیوباتوجهبهمرحلهفنولوژیکی

وخسارتعدمباعثفرارسیدنبارشهایپاییزیبرداشتبهموقعقبلازهمچنین.میباشددکیفیتالیافبهبو

.خواهدشدکاهشکیفیتالیافپنبه







.



 


