
 

 النشرة العشرية الخاصة بالفـالحـة

 

لشـهر نوفمبر الثانيةالعشرية   2020   



 المـحـتوى

 المالحـظات

 باعتباره التردد هذا اختيار تم قد و أيام عشرة كل  بالفالحة الخاصة العشرية النشرة إصدار و  إعداد يقع•

 بالقيام الزمني التردد هذا يسمح ذلك إلى باإلضافة الزراعات،   من كبير لعدد النمو وتيرة لمتابعة   مناسبا

 النشريات أغلب جعل مما أخرى، جهة من الزراعية والمحاصيل جهة من المناخ بين المتبادلة العالقة بتحليل

 ،العشري التردد حسب  إصدارها يقع العالم في المماثلة الفالحية

 الحسـابـيـة الصيغة حـسـب احـتسـابـه تمو  النـبـاتات و التـربة من المـتـبخـرة المياه كمية هي النتحي التبخـر•

 FAO  Penman-Monteith  الحتساب المستعملة المناخية العناصر أهم من النتحي التبخر ويعتبر هذا 

 ،للنبات المائية واالحتياجات المائية الموازنة

 ،سنة30 طولها زمنية فترة على المناخية للعناصر العادي الشهري المعدل احتساب يتم•

 العادي  الشهري المعدل – للعشرية اليومي الحرارة معدل = الشهري المعدل و الحرارة معدل بين الفارق•

 ،للحرارة

  العادي الشهري المعدل – للعشرية اليومي الرطوبة معدل = الشهري المعدل و الرطوبة معدل بين الفارق•

 ،للرطوبة

 zéro" النبات صفرو  اليومية  الحرارة  درجات معدل بين الفارق  مجموع هو الحرارة درجات مجموع•

de végétation"  المعنية العشرية خالل.  

 الجوية المعطيات أيام، عشرة كل مرة بمعدل أي الشهر، في مرات ثالث إنجازها يتم التي النشرة هذه تتضمن

 :التالية والمناخية

 الحرارة معدل C°10 و  C  ،  6°C°0 فوق لما الحرارة درجات مجموع : الحرارة لدرجات عشري ملخص•

  .الظل وتحت األرض سطح على المطلقة

 .الرطوبة و النتحي التبخر الهواء، حرارة األمطار، :للعشرية المناخية العناصر تحليل •

     2021 أوت 31 إلى 2020 سبتمبر 1  من ابتداء الجنوب و الوسط و بالشمال األمطار لهطول مقارنة •

 .(القصوى و الصغرى   ،الحرارة الجوية الظواهر) الموالية  للعشرية بالنسبة الجوية التوقعات •

 المعطيات وإضافة  المحتوى تحسين أجل من ومالحظاتكم اقتراحاتكم لتقبل اإلنصات في المعهد يبقى:  مالحظة

 .الفالحية األنشطة نجاعة في تساهم أن شأنها من التي



               الحـرارة          

  

 المسـجـلة المناخـية تحليل العـناصر     

 

 معدل الحرارة القـصـوى معدل الحرارة اليومية
الفارق بين معدل الحرارة والمعدل 

 الشهري

 

   :اليوميةمعدالت الحرارة   

 انخفاضا 2020 نوفمبر لشهر الثانية  العشرية خالل المسجلة اليومية الحرارة معدالت شهدت السابقة العشرية مع بالمقارنة

 .بتونس درجة 20 و  بتالة درجة 13.2 بين الحرارة معدالت تراوحت قد و  المناطق بأغلب

 

   : معدالت الحرارة  القصوى

             انخفاضا السابقة بالعشرية مقارنة 2020 نوفمبر لـشهر الثانية العشرية خالل المسجلة القصوى الحرارة معدالت شهدت

 .بالقيروان درجة 25 و   تالة بمحطة درجة 17 بين القصوى الحرارة معدالت  تراوحت قد و الجهات بأغلب

  

 :الشهري الفارق بين معدالت الحرارة والمعدل 

   المناطق بأغلب ارتفاعا 2020 نوفمبر لـشهر الثانية العشرية خالل اليومية الحرارة معدالت سجلت الشهري، بالمعدل مقارنة

 .بتونس درجات 3.7 و بتطاوين  واحدة درجة بين  االرتفاع تراوح  قد و



الفارق بين معدل الرطوبة  والمعدل 

  الشهري

 

   : الرطوبة الدنيامعدل 

 المناطق ببقية طفيفا وانخفاضا بالمرتفعات ارتفاعا 2020 نوفمبر لشهر الثانية العشرية شهدت السابقة بالعشرية مقارنة 

  .بالمهدية بالمائة 60 و البرمة بمحطة بالمائة 30  بين  الدنيا المعدالت تراوحت قد و

 

   : معدل الرطوبة القصوى

  نوفمبر لشهر االولى بالعشرية مقارنة  2020 نوفمبر لـشهر الثانية العشرية خالل القصوى  الرطوبة معدالت شهدت

 توزر بمحطة بالمائة 67  بين القصوى الرطوبة نسب تراوحت قد و الجهات ببقية استقرارا و بالجنوب ارتفاعا  2020

 .بزغوان بالمائة 98 و

 

الشهريبين معـدل الرطوبة  و المعدل الفارق   :  

 قد و المناطق ببقية انخفاضا و بالجنوب ارتفاعا العشرية هذه خالل الرطوبة معدالت شهدت الشهر، بمعدالت مقارنة

              برمادة بالمائة 3 بين  االرتفاع تراوح ما في بتونس بالمائة 14 و بوزيد بسيدي بالمائة 2 بين االنخفاض تراوح

   .بقابس بالمائة 9 و

  معدل الرطوبة القصوى معدل الرطوبة الدنيا

   الـرطـوبة

 المسـجـلة المناخـية تحليل العـناصر      

 



  مجموع كميات األمطار بالمليمتر

 2020نوفمبر   20إلى  1من 

   األمطاركـميات مجموع 

 من بعض نذكر و الجهات بأغلب متفاوتة و متوسطة بكميات أمطار بنزول 2020 لشهرنوفمبر الثانية العشرية تميزت

 57 و بمرناق 61 و بربرة بسد 70 و دراهم بعين مم 109  نوفمبر 20 إلى 2020 نوفمبر غرة منذ المسجلة الكميات

 .مدنين والية من بالسويحل مم 43 و بسدويكش 51 و كساب بسد

 

 النسبة المئوية  لألمطار المسجلة    

 .خداش ببني بالمائة 133 و بالبرمة لمائةبا 5 بين المسجلة األمطار لكميات المئوية النسب تراوحت

 

  النتحيالتبخر 

 تراوحت قد و استقرارا 2020 نوفمبر لشهر الثانية العشرية خالل النتحي التبخر كميات شهدت السابقة بالعشرية مقارنة

  .بتوزر  مم 3.5 و  بالكاف مم 1.9  بين اليومي التبخر كميات

   للعشرية بالمليمتر النتحيالتبخر 
من المسجلة النسبة المئوية  لألمطار 

مع بالمقارنة  2020نوفمبر  20إلى  1

 معدل الشهر

 النتحياألمـطـار و التبخر 

 المسـجـلة المناخـية تحليل العـناصر      

 



 بالمحطات الرئيسية  مـقارنة الهـطـول
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 قليبية نابل مقرن تونس سليانة الكاف طبرقة جندوبة  باجة بنزرت
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 2020نوفمبر  20إلى  2020سبتمبر  1مجموع األمطار بداية من   مقارنة لهطول األمطار بالشمال 

 2019نوفمبر  20الى   2019سبتمبر  1مجموع األمطار بداية من  
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 تالة القصرين سيدي بوزيد القيروان المهدية المنستير شط مريم النفيضة سـوسة
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 2020نوفمبر  20إلى  2020سبتمبر  1مجموع األمطار بداية من   مقارنة لهطول األمطار بالوسط 

 2019نوفمبر  20الى   2019سبتمبر  1مجموع األمطار بداية من  
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 البرمة رمادة تطاوين مدنين جربة قبلي توزر قفصة قابس صفاقس
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 2020نوفمبر  20إلى  2020سبتمبر  1مجموع األمطار بداية من   مقارنة لهطول األمطار بالجنوب 

 2019نوفمبر  20الى   2019سبتمبر  1مجموع األمطار بداية من  



 للعشرة األيام القادمةتطور الوضع الجوي 

 

   2020نوفمبر  26التوقعات الجوية ليوم الخميس * 

 مع الشرقية بالسواحل الظهر بعد تتكاثف و المناطق بأغلب السحب بعض ثم الصباح في كثيف محليا ضباب -

  .متفرقة بأمطار مصحوبة تكون رعدية خاليا ظهور

 .الجهات ببقية فمعتدلة وضعيفة الحمامات وبخليج الشمالية السواحل قرب نسبيا قوية جنوبية الريح -

 .بالمرتفعات درجة 14 حدود في وتكون درجة 20 و 16 بين القصوى الحرارة تتراوح -

 2020نوفمبر  27التوقعات الجوية ليوم الجمعة * 

 ببقية مغيم طقس ، رعدية مؤقتا و متفرقة أمطار مع والوسط للشمال الشرقية بالمناطق كثيفة أحيانا سحب -

  .رعدية ومؤقتا متفرقة أمطار مع الغربية بالمناطق ليال السحب كثيف ثم الجهات

 وبالمرتفعات السواحل قرب قوية بالجنوب الشرقي القطاع ومن والوسط بالشمال الجنوبي القطاع من الريح -

 .المناطق ببقية نسبيا فقوية ومعتدلة محلية رملية دواوير مع والجنوب

 .طفيف ارتفاع في الحرارة -

 2020نوفمبر  29واألحد  28التوقعات الجوية ليومي السبت * 

 .بالجنوب رملية دواوير مع قوية ورياح الوسط ومحليا بالشمال متفرقة بأمطار مصحوبة رعدية خاليا - 

 .وتدريجي طفيف انخفاض في الحرارة - 

 2020نوفمبر  30التوقعات الجوية ليوم االثنين * 

 .نسبي ارتفاع في والحرارة الجهات ببقية عابرة سحبو بالشمال المتفرقة األمطار بعض  

 2020ديسمبر  01التوقعات الجوية ليوم الثالثاء * 

 .الحرارة في طفيف ارتفاع مع البالد كامل على عابرة سحب  

 2020ديسمبر  03والخميس  02التوقعات الجوية ليومي األربعاء * 

 في والحرارة األمطار بعض نزول إمكانية مع الشمال بأقصى كثافة أكثر وتكون المناطق بأغلب عابرة سحب  

 .استقرار

 2020نوفمبر  05والسبت  04التوقعات الجوية ليومي الجمعة * 

 .الحرارة في ارتفاع مع والوسط بالشمال جزئيا مغيم وطقس بالجنوب األمطار لنزول مالئم الجوي الوضع  

 


