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یدسترسجهتکشاورزیشناسیاقلیموهواحوزه یدرمرجعمجموعهیکعنوانبهحاضرکتابچه

هادجسازماننوینفن آوری هایدفتردرکشاورزیبخشفعاالنوسازانتصمیمکارشناسان،بهتر

دریافتآمادهمشتاقانهپیشاپیش،تشکرضمنسازماناین.استشدهتهیهفارساستانکشاورزی

وازیسبهینهدرراماشما،ارزشمندنظراتمطمئنا.می باشدخوانندگانکلیهپیشنهاداتونظرات

.نمودخواهدیاریمجوعهاینآیندهویرایش های

محمدمهدی قاسمی

سازمانرئیس 

پیشگفتار





کوچکهپهنیکیاونقطهیکخصوصدرموجوددانشواطالعاتبهتنهانمی توانآندرکهاستدانشیشناسیاقلیموهوا

قرارخودالشعاعتحتراآنوافکندهسایهنظرموردمنطقه یبراطرافهواییوآبشرایطهمواهکهچرا.نموداکتفامحلیو

درست تریدرکبهبتوانتاگیرندقراربررسیموردوسیع ترمقیاس هایدرهواییوآبشرایطبایستیهموارهبنابراین.می دهد

شه هاینقازاستفادهبدونهواییوآبپارامترهایتغییراتصحیحبررسیوتحلیلوتجزیه.یافتدستموجودشرایطاز

هم-دماهم)هواییوآبپارامترهایمقدارهمنقشه هایترسیم.می باشدممکنغیرمواردیدرومشکلبسیارکاریاقلیمی

راوسیعمقیاسدرهواییوآبشرایطمطالعهامکانکهاستابزاریجملهاز(مقدارهمنقشه هایسایروبارشهم-رطوبت

.دبونخواهدپذیرامکانسهولتبهشناسیاقلیموهوامطالعاتوداده هاتحلیلنقشهازاستفادهبدونوساختهفراهم

مقدمه



فارستاناس.استشدهگردآوریوتهیهکشورجنوبیبخشدرواقعفارساستانشناسیاقلیموهوانقشه هایاطلسایندر

دراقلیمینظرازوشدهواقعشرقیطولدرجه56و50نصف النهارهایوشمالیدرجه32و27مدارهایبینتقریبیبه طور

.استگرفتهقرارگرمومعتدلکوهستانی،دستهسه

رخ(میلی متر62/1متوسطبا)ماهبهمندربارندگیمقداربیشترینکهبودهمیلی متر286/7استانساالنهبارشمتوسط

شهر هایکم بارش ترینوپربارش.می باشدماهدرمیلی متر1/8متوسطباتابستانفصلبهمتعلقبارندگیکمترین.می دهد

.می باشندسالدرمیلی متر132/9و648/6باآبادهوسپیدانترتیببهاستان

ماهتیردرسانتی گراددرجه ی37/3متوسطباکارزینوقیر.می باشدسانتی گراددرجه18/9استانساالنهدمایمتوسط

.می باشداستانشهرسردترینماهدیدرسانتی گراددرجه ی0/8متوسطباصفاشهرواستانشهرگرم ترین



گیاهانربمختلفیطرقبهپارامترهاایندرتغییریگونههرومی باشند،گیاهاننموورشددرکلیدیپارامتردودماوبارش

استواراساسآنبرآبیاریبرنامه ریزی هایکهبودهگیاهآبینیازمیزانبیان گرتبخیرمیزاندیگرسویاز.می باشدگذاراثر

افزایشاربیماری زاعواملرخداداحتمالمی توانگیاهی،تعرق-تبخیرمیزانبرتاثیرگزاریبرعالوهنیزهوارطوبت.می باشد

.گرفتقراربررسیموردفوقپارامترهایاطلسایندربنابراین.دهد

نقشه های)مدتکوتاهو(1398ساالنهوفصلیماهانه،)مدتمیان،(ساله20)مدتبلنددستهسهدرشدهتهیه هاینقشه

بلندمانیزمقیاسدرکهبودندپارامترهایتبخیرتشتازتبخیرمتوسطوروزانهدمایمیانگینبارش،.گردیدرسم(موردی

سال)بارشونسبیرطوبت،(میانگینبیشینه،،کمینه)دمانقشه های.گردیدرسمآن هااقلیمینقشه هایوشدهبررسیمدت

سالردپاییزهبارشنقشه یهمچنین.استشدهارایهاطلسایندروتهیهساالنهوفصلیماهانه،مقیاس هایدرنیز(1398

دیگرموردینقشه هایبرخیو99/11/30تاریخدر(کیمنهوبیشینهدمایاختالفمیانگین،بیشینه،کمینه،)دما،1398

.شدترسیمنیزبارشبهوابسته



استانیهواشناسسازمانباران سنجیواقلیم شناسیسینوپتیک،ایستگاه هایازهواشناسیخامداده هایگامنخستیندر

این.گردیدجمع آوری(فارساستانکشاورزیجهادسازمانبهمتعلق)کماواسکاداهواشناسیخودکارایستگاه هایفارس،

.گردیدتبدیلمکانیاطالعاتبه)کاویدادهتکنیک هایتوسطتوسطآماریآنالیزهایوسازیهمگنکنترل،ازپسداده ها

(آمارینزموقطعیروش  های)نرم افزارتوسطشدهارایهمیان یابیروش هایتمامیروپیشنقشه هایترسیموتهیهمنظوربه

وکریجینگآمارزمینروشکهگردیدمشخص،R2وRMSEآماره هایازاستفادهبانهایتدروگرفتهقرارمطالعهمورد

روشاساسبرنهایتدر.می باشندهواشناسیآمارمیان یابیبرایمناسب تریابزارخودماهیتبهتوجهباسادهکوکریجینگ

.گردیداستخراجپارامترهرنقشه هایشدهانتخاببهینه



نقشه جانمایی ایستگاه ها





نقشه های هم مقدار اقلیمی
در بازه زمانی بلند مدت

103 سفاراستانماهانهبارشمدتطوالنیمتوسطنقشه های

121
نقشه های متوسط طوالنی مدت دمای میانگین روزانه 

استان فارس 

139 ارسنقشه های متوسط طوالنی مدت تبخیر ماهانه استان ف

نقشه های هم مقدار اقلیمی 
1398سال در 

7 1398سال نقشه های هم بارش استان فارس در 

19 1398سال نقشه های هم دمای متوسط روزانه در 

37 1398سال نقشه های متوسط هم دمای حداقل روزانه در 

55 1398سال نقشه های متوسط هم دمای حداکثر روزانه در 

73 1398سال نقشه های متوسط رطوبت نسبی روزانه در 

91 1398سال نقشه های موردی در 

فهرست نقشه ها



7 1398سال متوسط هم بارش استان فارس در 

8 1398سال بهار –متوسط هم بارش استان فارس 

9 1398سال تابستان –متوسط هم بارش استان فارس 

10 1398سال پاییز –متوسط هم بارش استان فارس 

11 1398سال زمستان –متوسط هم بارش استان فارس 

12 1398سالماهفرودین–فارساستانهم بارشمتوسط

13 1398سال آبان ماه –متوسط هم بارش استان فارس 

14 1398سال آذر ماه –متوسط هم بارش استان فارس 

15 1398سال دی ماه –متوسط هم بارش استان فارس 

16 1398سال بهمن ماه –متوسط هم بارش استان فارس 

17 1398سال اسفند ماه –متوسط هم بارش استان فارس 

هم بارشفهرست نقشه های 

1398سال نقشه های هم مقدار اقلیمی 



19 1398سال در روزانه متوسط دمای 

20 1398سال بهار –روزانه متوسط دمای 

21 1398سال تابستان –روزانه متوسط دمای 

22 1398سال پاییز –روزانه متوسط دمای 

23 1398سال زمستان –روزانه متوسط دمای 

24 1398سال فروردین ماه –روزانه متوسط دمای 

25 1398سال اردیبهشت ماه –روزانه متوسط دمای 

26 1398سال خرداد ماه –متوسط دمای روزانه 

27 1398سالماهتیر–روزانهدمایمتوسط

28 1398سالماهمرداد–روزانهدمایمتوسط

29 1398سال شهریور ماه –متوسط دمای روزانه 

30 1398سال مهر ماه –متوسط دمای روزانه 

31 1398سال آبان ماه –متوسط دمای روزانه 

32 1398سال آذر ماه –متوسط دمای روزانه 

33 1398سال دی ماه –متوسط دمای روزانه 

34 1398سال بهمن ماه –متوسط دمای روزانه 

35 1398سال اسفند ماه –متوسط دمای روزانه 

فهرست نقشه های هم دمای متوسط

1398سال نقشه های هم مقدار اقلیمی 



37 1398سال در حداقل روزانه متوسط دمای 

38 1398سال بهار –حداقل روزانه متوسط دمای 

39 1398سال تابستان –حداقل روزانه متوسط دمای 

40 1398سال پاییز –حداقل روزانه متوسط دمای 

41 1398سال زمستان –حداقل روزانه متوسط دمای 

42 1398سال فروردین ماه –حداقل روزانه متوسط دمای 

43 1398سال اردیبهشت ماه –حداقل روزانه متوسط دمای 

44 1398سال خرداد ماه –متوسط دمای حداقل روزانه 

45 1398سالماهتیر–روزانهحداقلدمایمتوسط

46 1398سالماهمرداد–روزانهحداقلدمایمتوسط

47 1398سال شهریور ماه –متوسط دمای حداقل روزانه 

48 1398سال مهر ماه –متوسط دمای حداقل روزانه 

49 1398سال آبان ماه –متوسط دمای حداقل روزانه 

50 1398سال آذر ماه –متوسط دمای حداقل روزانه 

51 1398سال دی ماه –متوسط دمای حداقل روزانه 

52 1398سال بهمن ماه –متوسط دمای حداقل روزانه 

53 1398سال اسفند ماه –متوسط دمای حداقل روزانه 

حداقلفهرست نقشه های هم دمای 

1398سال نقشه های هم مقدار اقلیمی 



55 1398سال در حداکثر روزانه متوسط دمای 

56 1398سال بهار –حداکثر روزانه متوسط دمای 

57 1398سال تابستان –حداکثر روزانه متوسط دمای 

58 1398سال پاییز –حداکثر روزانه متوسط دمای 

59 1398سال زمستان –حداکثر روزانه متوسط دمای 

60 1398سال فروردین ماه –حداکثر روزانه متوسط دمای 

61 1398سال اردیبهشت ماه –حداکثر روزانه متوسط دمای 

62 1398سال خرداد ماه –متوسط دمای حداکثر روزانه 

63 1398سالماهتیر–روزانهحداکثردمایمتوسط

64 1398سالماهمرداد–روزانهحداکثردمایمتوسط

65 1398سال شهریور ماه –متوسط دمای حداکثر روزانه 

66 1398سال مهر ماه –متوسط دمای حداکثر روزانه 

67 1398سال آبان ماه –متوسط دمای حداکثر روزانه 

68 1398سال آذر ماه –متوسط دمای حداکثر روزانه 

69 1398سال دی ماه –متوسط دمای حداکثر روزانه 

70 1398سال بهمن ماه –متوسط دمای حداکثر روزانه 

71 1398سال اسفند ماه –متوسط دمای حداکثر روزانه 

فهرست نقشه های هم دمای حداکثر

1398سال نقشه های هم مقدار اقلیمی 



73 1398سال متوسط رطوبت نسبی روزانه در 

74 1398سال بهار –متوسط رطوبت نسبی روزانه 

75 1398سال تابستان –متوسط رطوبت نسبی روزانه 

76 1398سال پاییز –متوسط رطوبت نسبی روزانه 

77 1398سال زمستان –متوسط رطوبت نسبی روزانه 

78 1398سال فروردین ماه –متوسط رطوبت نسبی روزانه 

79 1398سال اردیبهشت ماه –متوسط رطوبت نسبی روزانه 

80 1398سال خرداد ماه –متوسط رطوبت نسبی روزانه 

81 1398سالماهتیر–روزانهنسبیرطوبتمتوسط

82 1398سالماهمرداد–روزانهنسبیرطوبتمتوسط

83 1398سال شهریور ماه –متوسط رطوبت نسبی روزانه 

84 1398سال مهر ماه –متوسط رطوبت نسبی روزانه 

85 1398سال آبان ماه –متوسط رطوبت نسبی روزانه 

86 1398سال آذر ماه –متوسط رطوبت نسبی روزانه 

87 1398سال دی ماه –متوسط رطوبت نسبی روزانه 

88 1398سال بهمن ماه –متوسط رطوبت نسبی روزانه 

89 1398سال اسفند ماه –متوسط رطوبت نسبی روزانه 

فهرست نقشه های هم رطوبت نسبی

1398سال نقشه های هم مقدار اقلیمی 



91 (1399-98زراعیسال)فارساستانپاییزههم بارشنقشه

92 با میانگین بارش بلند مدت پاییزه استان فارس1398سال نقشه اختالف بارش پاییزه 

93 فارساستان 1397پاییزه با بارش 1398سال نقشه اختالف بارش پاییزه 

94 98/11/8تاریخ استان فارس تا 1398-99زراعی نقشه همبارش سال 

95 (98/10/30تاریخ )نقشه هم  متوسط دمای روزانه استان فارس 

96 (98/10/30تاریخ )نقشه هم دمای حداقل استان فارس 

97 (98/10/30تاریخ )نقشه هم دمای حداکثر استان فارس 

98 (98/10/30تاریخ )نقشه هم دامنه تغییرات شبانه روزی دمای هوا  استان فارس  

1398سال فهرست نقشه های موردی 

1398سال نقشه های هم مقدار اقلیمی 



103 فارساستان–ساالنهبارشمدتطوالنیمتوسط

104 فصل بهار استان فارس–متوسط طوالنی مدت بارش

105 فصل تابستان استان فارس–متوسط طوالنی مدت بارش

106 فصل پاییز استان فارس–متوسط طوالنی مدت بارش

107 فصل زمستان استان فارس–متوسط طوالنی مدت بارش

108 فروردین ماه استان فارس–متوسط طوالنی مدت بارش ماهانه

109 اردیبهشت ماه استان فارس–متوسط طوالنی مدت بارش ماهانه

110 خرداد ماه استان فارس–متوسط طوالنی مدت بارش ماهانه

111 فارساستانماهتیر–ماهانهبارشمدتطوالنیمتوسط

112 فارساستانماهمرداد–ماهانهبارشمدتطوالنیمتوسط

113 شهریور ماه استان فارس–متوسط طوالنی مدت بارش ماهانه

114 مهر ماه استان فارس–متوسط طوالنی مدت بارش ماهانه

115 آبان ماه استان فارس–متوسط طوالنی مدت بارش ماهانه 

116 آذر ماه استان فارس–متوسط طوالنی مدت بارش ماهانه

117 فارسدی ماه استان –متوسط طوالنی مدت بارش ماهانه

118 بهمن ماه استان فارس–متوسط طوالنی مدت بارش ماهانه

119 اسفند ماه استان فارس–متوسط طوالنی مدت بارش ماهانه

فهرست نقشه های طوالنی مدت بارش

اقلیمی بازه زمانی بلند مدتنقشه های هم مقدار 



121 فارساستان–ساالنهمیانگیندمایمدتطوالنیمتوسط

122 فصل بهار استان فارس–متوسط طوالنی مدت دمای میانگین

123 ارس فصل تابستان استان ف–متوسط طوالنی مدت دمای میانگین

124 فصل پاییز استان فارس–متوسط طوالنی مدت دمای میانگین

125 فصل زمستان استان فارس–متوسط طوالنی مدت دمای میانگین

126 فروردین ماه استان فارس–متوسط طوالنی مدت دمای میانگین روزانه

127 ارس اردیبهشت ماه استان ف–متوسط طوالنی مدت دمای میانگین روزانه

128 خرداد ماه استان فارس–متوسط طوالنی مدت دمای میانگین روزانه

129 فارساستانماهتیر–روزانهمیانگیندمایمدتطوالنیمتوسط

130 فارساستانماهمرداد–روزانهمیانگیندمایمدتطوالنیمتوسط

131 ارسفشهریور ماه استان –متوسط طوالنی مدت دمای میانگین روزانه

132 فارسمهر ماه استان –متوسط طوالنی مدت دمای میانگین روزانه

133 فارسآبان ماه استان –متوسط طوالنی مدت دمای میانگین روزانه 

134 فارسآذر ماه استان –متوسط طوالنی مدت دمای میانگین روزانه

135 فارسدی ماه استان –متوسط طوالنی مدت دمای میانگین روزانه

136 سفاربهمن ماه استان –متوسط طوالنی مدت دمای میانگین روزانه

137 ارسفاسفند ماه استان –متوسط طوالنی مدت دمای میانگین روزانه

فهرست نقشه های هم متوسط دمای میانگین

اقلیمی بازه زمانی بلند مدتنقشه های هم مقدار 



139 فارساستان –متوسط طوالنی مدت تبخیر ساالنه 

140 فارسبهار استان –متوسط طوالنی مدت تبخیر

141 فارستابستان استان –متوسط طوالنی مدت تبخیر

142 فارسپاییز استان –متوسط طوالنی مدت تبخیر

143 فارسزمستان استان –متوسط طوالنی مدت تبخیر

144 فروردین ماه استان فارس–متوسط طوالنی مدت تبخیر ماهانه

145 رساردیبهشت ماه استان فا–متوسط طوالنی مدت تبخیر ماهانه

146 خرداد ماه استان فارس–متوسط طوالنی مدت تبخیر ماهانه

147 فارستیر ماه استان –متوسط طوالنی مدت تبخیر ماهانه

148 فارسمرداد ماه استان –متوسط طوالنی مدت تبخیر ماهانه

149 سفارشهریور ماه استان –متوسط طوالنی مدت تبخیر ماهانه

150 فارسمهر ماه استان –متوسط طوالنی مدت تبخیر ماهانه

151 فارسآبان ماه استان –متوسط طوالنی مدت تبخیر ماهانه 

153 فارسآذر ماه استان –متوسط طوالنی مدت تبخیر ماهانه

154 فارسدی ماه استان –متوسط طوالنی مدت تبخیر ماهانه

155 فارسبهمن ماه استان –متوسط طوالنی مدت تبخیر ماهانه

156 فارساسفند ماه استان –متوسط طوالنی مدت تبخیر ماهانه

فهرست نقشه ها تبخیر طوالنی مدت

اقلیمی بازه زمانی بلند مدتنقشه های هم مقدار 



نقشههایهممقداراقلیمیاستانفارس

1398درسال

دفتر فن آوری اهی نویندفتر فن آوری اهی نوین





وفصلیماهانه،)متفاوتزمانیبازههایدرفارساستانبارشهمنقشههایقسمتایندر

سالگرمماههایدربارشمیزانکهآنبهتوجهبا.استشدهارایه1398سالبرای(ساالنه

لذات،اسنشدهثبتبارشیایستگاههاازیکهیچدرماههابرخیدرحتیوبودهپایینبسیار

.نگردیدرسممهروشهریورمرداد،تیر،خرداد،اردیبهشت،ماههایهمبارشنقشهی





ودراینبخشازاطلسنقشههایهمقدارطوالنیمدتبارش،دمایمیانگین،کمینهوبیشینه

.ارایهشدهاست1398رطوبتنسبیسال

1398اقلیمیدرسالنقشههایهممقدار

رطوبت نسبی 
(درصد)

دمای بیشینهمتوسط
( گرادسانتی)

دمای کمینهمتوسط
( گرادسانتی)

دمامتوسط
( گرادسانتی)

بارش 
(میلی متر)

40/4 26/8 12/9 19/5 441/0 متوسط

30/7
نیریز

---
6/9-

صفاشهر-بهمن
12/1
صفاشهر

202/6
ایزدخواست

حداقل

52/4
جهرم

46
المرد-تیر

---
25/9
المرد

742/3
سپیدان

حداکثر

248/3mm سپیدان 133/5mm فروردین ترینماهپربارش

38/2C قیروکارزیرن 31/8C تیر ماهگرمترین

0/6C صفاشهر 8/1C بهمن سردترینماه

72% شیراز 62/1% آذر ماهمرطوبترین





























































































































































































هممقداراقلیمیاستانفارسنقشههای

دربازهیزمانیبلندمدت

نویندفتر فن آوری اهینویندفتر فن آوری اهی





در این بخش از اطلس نقشه های همقدار طوالنی مدت بارش، دمای میانگین و تبخیر در بازه ی زمانی 

ساله ایستگاه های 20به منظور رسم این نقشه ها از آمار طوالنی مدت . ساله ارایه شده است20

.هواشناسی استفاده شده است

مدتبازهزمانیبلنداقلیمیدرنقشههایهممقدار

(میلی متر)تبخیر 
دما 

( گرادسانتی)
بارش 

(میلی متر)

2553/4 18/9 286/8 متوسط

1876/1
صفاشهر

11/94
صفاشهر

132/9
آباده

حداقل

3328/1
الر

25/5
المرد

648/6
سپیدان

حداکثر

136/8mm سپیدان 62/1mm بهمن  ترین ماه سالپربارش

37/3C قیر و کارزیرن 30/1C تیر ماه سالگرمترین

0/8C صفاشهر 10/1C دی سردترین ماه سال

















































































































Fars Province Atlas 

of Weather and 

Climatology

Agricultural Organization 

of Fars

Modern Agricultural 

Technology Office

2020
9

789645 000361

ISBN:978-964-500-036-1


	First(99-06-24)-min.pdf (p.1-25)
	1398-min.pdf (p.26-123)
	LongTerm-min.pdf (p.124-180)

