
                                                                                                 

1399هواشناسی کشاورزی استان فارس پاییز  پیش بینی بولتن  

:1399آبان9وضعیت دما و بارش در سال زراعی جاری تا   

بلند  به نسبت تغییرات

 مدت

مدت بلند تغییرات نسبت به سال قبل  زراعی سال 

 گذشته

 پارامتر سال زراعی جاری

بارش درصد کاهش99 بارش درصد کاهش98   6.7 3/8  1/0  مجموع بارش 

درجه کاهش دما1/2 0  9/20  1/23  9/20  میانگین دما 

-شمالیانار و پسته شهرستانهای -پنبه-ذرت علوفه ای-کنجد-خسارات سرمازدگی به محصوالت چغندر1399در دهه سوم مهر ماه 

.گزارش شده استداراب -مرودشت-نیریز  

                                          بارش: پیش بینی

درصد کاهش بارندگی پیش بینی می شود که در بخشهایی از استان به ویژه قسمتهای شمال، شمال  20تا  10تقریبا در تمام استان : 99ماهآبان 

پیش بینی می شود.درصد  40تا  20غرب و غرب میزان کاهش بین   

 غربجنوب و  غربکاهش بارش پیش بینی می شود که میزان این کاهش در قسمتهایی از درصد  40 تا 10: در اکثر نقاط استان 99بارش آذر 

درصد نیز می رسد. 80 تا 40 بیناستان   

.پیش بینی می شود  نرمال: در اکثر قسمتهای استان 99بارش دی  

پیش بینی می شود . درصد باالتر از نرمال 40تا 20شمال غربیمرکزی و و در مناطق  استان نرمالوبی جن: در قسمتهای 99بارش بهمن  

 

دما:پیش بینی   

در قسمتهایی از شمال و شمال شرقی استان میزان  ودرجه ای دما پیش بینی می شود  2تا  5/0افزایش  مرکزی تا جنوبیدر اکثر قسمتهای  :99آبان

  درجه می باشد. نیمافزایش دما کمتر از 

 افزایش میزان استان شرقی شمال از قسمتهایی در و شود می بینی پیش دما ای درجه 2 تا 5/0 افزایش جنوبی تا مرکزی قسمتهای اکثر در :99 ذرآ

باشد می درجه یک از کمتر دما  

درجه ای دما پیش بینی می شود. 2تا  1تمام استان افزایش در  :99 دی  

.شود می بینی پیش دما درجه افزایش 1تا  5/0  استان ال غربیمو ش درجه و مرکز و شمال 2تا1استان جنوب : 99بهمن   

1399توصیه های هواشناسی کشاورزی استان فارس پاییز   

 آماده سازی زمین جهت کاشت محصوالت پاییزی 

 .باتوجه به کاهش بارش در ماههای آبان و آذر جهت کشت دیم دقت بیشتری بعمل آید 

 ی پاییزهنسبت به  سرما اهیگ تیحساس جادیازته با توجه به روند کاهش دما وا یعدم مصرف کودها 


