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100 50 30 20 10 5 سرعت كمينه بيشينه  كمينه بيشينه سمت

2 همراه با مه و غبار 20 16 12 12 12 12 100 32 0.0 2.6 9.0 7 280 14.2 3.1 صاف تا قسمتی ابری 1401/08/22 یکشنبه
ـــــــــ -1 20 16 12 12 12 12 61 19 0.0 2.4 9.2 7 320 16.4 2.7 صاف 1401/08/23 دوشنبه
ـــــــــ 0 19 15 11 12 11 12 54 27 0.0 3.2 9.6 8 280 16.1 3.0 صاف 1401/08/24 سه شنبه

سرعت كمينه بيشينه

70 25 12 1401/08/25 چهارشنبه

90 50 12 1401/08/26 پنج شنبه

60 25 14 1401/08/27 جمعه

45 20 6 1401/08/28 شنبه

<   4  c°   c c  c c 26 تا  30 ° 

شهریار معاضدی:    كارشناس هواشناسی كشاورزی مرتضی قوامی    :  كارشناسان جهاد كشاورزی معصومه مقدم و عليرضا باالالن فرد: كارشناسان پيش بينی 

جلوگیری از هر گونه عملیات سم پاشی و محلول پاشی در باغات با توجه به پیش بینی صادره مبنی بر  رگبار باران و وزش باد- 1

توصيه های كاربردی 

كشاورزی

استفاده از کارتن های شیار دار یکطرفه برای دور تنه درختان، به منظور جمع آوری شفیره های زمستان گذران کرم سیب- 2

تسریع در برداشت محصول درختان انار و به-3

تسریع در کشت گندم و جو در مناطق سرد- 4 

تسریع در کشت دیم« دهستان ایپک و شهرستان طالقان» در مناطقی از استان که کشت دیم انجام می شود- 5

تنظیم شرایط محیطی در  گلخانه ها، مرغداری ها و دامداری ها از نظر کنترل دما، رطوبت نور و  تهویه- 6

تنظیم دریچه های سالن ها و تهویه گلخانه ها با توجه به پیش بینی گرد و خاک و غبار به منظور تنظیم نور ورودی- 7

اتخاذ تمهیدات مناسب جهت حفاظت و مراقبت از کندوهای زنبور عسل در برابر  وزش باد و گردو خاک و غبار- 8

11 تا 15  °      5 تا 10  ° 16 تا 20  °  21 تا  25 °  31  ° c  و  >

2 بعضی ساعات وزش باد شمالغربی- شمال  17 5 صاف تا قسمتی ابری

صاف تا کمی ابری

صاف

5 رگبار پراکنده و رعدوبرق، وزش باد و گردوخاک جنوبشرقی 16 8 نیمه ابری

به تدریج وزش باد شدید و گرد و خاک و افزایش ابر، رگبار پراکنده و رعد و برق 1 جنوبشرقی 16 3

همراه با  مه صبحگاهی، بعضی ساعات وزش باد شدید 3 شمالغربی 15 6
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