
النشرة العشریة الخاصة بالفـالحـة

أوتلشـھر الثانیة العـشریة   2019



المـحـتوى

المالحـظات

  باعتباره التردد ھذا اختیار تم قد و أیام عشرة كل  بالفالحة الخاصة العشریة النشرة إصدار و  إعداد یقع•
  بالقیام الزمني التردد ھذا یسمح ذلك إلى باإلضافة الزراعات،   من كبیر لعدد النمو وتیرة لمتابعة   مناسبا
  النشریات أغلب جعل مما أخرى، جھة من الزراعیة والمحاصیل جھة من المناخ بین المتبادلة العالقة بتحلیل

،العشري التردد حسب  إصدارھا یقع العالم في المماثلة الفالحیة
الحسـابـیـة الصیغة حـسـب احـتسـابـھ تمو  النـبـاتات و التـربة من المـتـبخـرة المیاه كمیة ھي النتحي التبخـر•

FAO Penman-Monteithالحتساب المستعملة المناخیة العناصر أھم من النتحي التبخر ویعتبر ھذا 
،للنبات المائیة واالحتیاجات المائیة الموازنة

،سنة30 طولھا زمنیة فترة على المناخیة للعناصر العادي الشھري المعدلاحتساب یتم•
 العادي  الشھري المعدل –  للعشریة الیومي الحرارة معدل = الشھري المعدل و الحرارة معدل بین الفارق•

،للحرارة
العادي الشھري المعدل – للعشریة الیومي الرطوبة معدل = الشھري المعدل و الرطوبة معدل بین الفارق•

،للرطوبة
zéro"النبات صفرو  الیومیة  الحرارة  درجاتمعدل بین الفارقمجموع ھو الحرارة درجات مجموع•

de végétation"المعنیة العشریة خالل.

 الجویة المعطیات أیام، عشرة كل مرة بمعدل أي الشھر، في مرات ثالث إنجازھا یتم التي النشرة ھذه تتضمن
:التالیة والمناخیة

  الحرارة معدل C°10 و C، 6°C°0فوق لما الحرارة درجات مجموع : الحرارة لدرجات عشري ملخص•
.الظل وتحت األرض سطح على المطلقة

.الرطوبة و النتحي التبخر الھواء، حرارة األمطار، :للعشریة المناخیة العناصر تحلیل•
.2019 أوت 31 إلى 2018 سبتمبر 1  من ابتداء الجنوب و الوسط و بالشمال األمطار لھطول مقارنة•
.)القصوى و الصغرى   ،الحرارة الجویة الظواھر( الموالیة  للعشریة بالنسبة الجویة التوقعات•

 المعطیات وإضافة  المحتوى تحسین أجل من ومالحظاتكم اقتراحاتكم لتقبل اإلنصات في المعھد یبقى: مالحظة
.الفالحیة األنشطة نجاعة في تساھم أن شأنھا من التي



الحـرارة          

المسـجـلةالمناخـیةتحلیل العـناصر

الفارق بین معدل الحرارة والمعدل معدل الحرارة القـصـوىمعدل الحرارة الیومیة
الشھري

  :معدالت الحرارة الیومیة
                      .السابقة بالعشریة مقارنة الیومیة الحرارة معدالت في انخفاضا 2019 أوت لـشھر الثانیة العشریة عرفت

.توزر بمحطة درجة 33.8و  طبرقة بمحطة درجة27.1  بین المسجلة المعدالت وتراوحت

:معدالت الحرارة  القصوى
  درجة 30.9 بین المعدالت تراوحت وقـد انخفاضا 2019 أوت لـشھر الثانیة العشریة خالل القصوى الحرارة معدالت سجلت
 .توزر بمحطة درجة40 و  المھدیة بمحطة

  
:الشھري الفارق بین معدالت الحرارة والمعدل 

 بأغلب طفیفا ارتفاعا 2019 أوت لـشھر الثانیة العشریة خالل الیومیة الحرارة معدالت عرفت الشھري، بالمعدل مقارنة
.ةتال ةبمحط اتدرج 3 و رمادة بمحطة ةدرج 0.2 بین رتفاعاال وتراوح .المحـطات

  



الفارق بین معدل الرطوبة  والمعدل 
الشھري

:الرطوبة الدنیامعدل 
 بمحطة بالمائة 60و قفصة  بمحطة بالمائة15 بین الدنیا الرطوبة نسب تراوحت ،2019 أوت لـشھر الثانیة العشریة خالل

  .المھـدیة

  :معدل الرطوبة القصوى
 بالمائة95 و البرمة بمحطة بالمائة53 بین القصوى الرطوبة معدالت تراوحت ،2019 أوت لـشھر الثانیة العشریة خالل

  .المنستیر بمحطة
  

:المعدل الشھري والفارق بین معـدل الرطوبة  
  عدا ما المحطات بأغلب انخفاضا 2019 أوت لـشھر الثانیة العشریة خالل الرطوبة معدالت شھدت الشھر، بمعدالت مقارنة

  بمحطة بالمائة 15 بین المناطق ببقیة االنخفاض وتراوح  .بالمائة 9 و 2 بین ارتفاعا شھدت حیث المھدیة و مقرن و بتطاوین
.البرمة بمحطة بالمائة1و  جربة

معدل الرطوبة القصوىمعدل الرطوبة الدنیا

الـرطـوبة

المسـجـلةالمناخـیةتحلیل العـناصر



مجموع كمیات األمطار بالملیمتر
  2019 أوت منذ غرة 

األمطاركـمیات مجموع 
 مجموع وكان .تالة و القصرین و الكاف بجھات متوسطةأمطاربكمیات نزول 2019 أوت لـشھر الثانیة العشریة شھدت

. سنان بقلعة مم16 و بتالة33 و بالسبیبة 40 و بالقصرین مم45حدود في الشھر بدایة منذ المسجلة الكمیات
  

النسبة المئویة  لألمطار المسجلة   
.القصرین بمحطة المائةب 150و تالة بمحطة لمائةبا130 حدود في المسجلة األمطار لكمیات المئویة النسب كانت

 النتحيالتبخر 
  ةبمحط مم 11و طبرقة بمحطة الیوم في مم 6.2 بین 2019 أوت لـشھر الثانیة العشریة خالل النتحي التبخر كمیات تراوحت

  .توزر

للعشریة بالملیمتر النتحيالتبخر 
النسبة المئویة  لألمطار المسجلة منذ 

بالمقارنة مع معدل  2019 أوتغرة 
الشھر

النتحياألمـطـار و التبخر 

المسـجـلةالمناخـیةتحلیل العـناصر



ملخص عشري لدرجات الحرارة



مـقارنة الھـطـول
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بنزرت باجة جندوبة   طبرقة الكاف سلیانة تونس مقرن نابل قلیبیة

ملم

مقارنة لھطول األمطار بالشمال  2019أوت  20إلى  2018سبتمبر  1مجموع األمطار بدایة من  

2018أوت  20الى  2017سبتمبر  1مجموع األمطار بدایة من  
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سـوسة النفیضة شط مریم المنستیر المھدیة القیروان سیدي بوزید القصرین تالة

ملم

مقارنة لھطول األمطار بالوسط  2019أوت  20إلى  2018سبتمبر  1مجموع األمطار بدایة من  

2018أوت  20الى  2017سبتمبر  1مجموع األمطار بدایة من  
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صفاقس قابس قفصة توزر قبلي جربة مدنین تطاوین رمادة البرمة

ملم

مقارنة لھطول األمطار بالجنوب  2019أوت  20إلى  2018سبتمبر  1مجموع األمطار بدایة من  

2018أوت  20الى  2017سبتمبر  1مجموع األمطار بدایة من  



للعشرة األیام القادمةتطور الوضع الجوي 

2019أوت  28التوقعات الجویة لیوم األربعاء * *

تكون محلیا غزیرة بعد الظھر خاصة  والوسط  وطقس أحیانا كثیف السحب مع أمطار مؤقتا رعدیة بالشمال -

.ظھور الصواعق بأماكن محدودة وبالشمال مع تساقط البرد 

 15س قرب السواحل وضعیفة فمعتدلة من /كلم 55إلى  40الریح من القطاع الجنوبي قویة نسبیا فقویة من -

س أثناء /كلم 80س داخل البالد ثم تتجھ إلى القطاع الشمالي بعد الظھر بالشمال وتتجاوز مؤقتا /كلم 30إلى 

.ظھور الخالیا الرعدیة

درجة ببقیة المناطق  40 و 36درجة بالشمال والمرتفعات وبین  35 و 30تتراوح الحرارة القصوى بین -

 .درجة بالجنوب الغربي 42وتصل إلى 

2019أوت  29التوقعات الجویة لیوم الخمیس * 

.سحب عابرة تكون أحیانا كثیفة مع أمطار متفرقة بالشمال ومحلیا الوسط والجنوب الشرقي - 

 38 و 33درجة بالشمال والمرتفعات وبین  33 و 29الحرارة في انخفاض طفیف وتتراوح القصوى بین -

.درجة بأقصى الجنوب 40درجة ببقیة الجھات وتصل إلى 

  2019أوت  30التوقعات الجویة لیوم الجمعة * 

سحب عابرة تكون أحیانا كثیفة مع أمطار متفرقة بالشمال ومحلیا الوسط والجنوب الشرقي والحرارة في 

.استقرار

 2019سبتمبر  01أوت واألحد  31التوقعات الجویة لیومي السبت * 

.أمطار منتظرة بالشمال والوسط ومحلیا الجنوب مع انخفاض في الحرارة   

  2019سبتمبر  02التوقعات الجویة لیوم االثنین * 

.طقس أحیانا كثیف السحب مع أمطار متفرقة بالشمال والمناطق الشرقیة والحرارة دون تغییر 

2019سبتمبر  05إلى یوم الخمیس  03التوقعات الجویة من یوم الثالثاء * 

.سحب عابرة وتكون أكثر كثافة بالشمال والوسط مع استقرار في الحرارة   

  2019سبتمبر  06التوقعات الجویة لیوم الجمعة * 
.بعض السحب بأغلب مناطق البالد مع ارتفاع طفیف في الحرارة 


