
1401/08/22 :تاریخ

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

ــــــــــ 3 20 18 14 14 14 14 59 28 TR 4.2 8.7 5 240 15.0 5.3 1401/08/18اکثر ساعات صاف، گاهی کمی ابری و نیمه ابری چهارشنبه
2 همراه با باران و مه 20 17 13 12 12 11 100 40 2.0 2.2 3.2 4 170 12.9 5.3 کمی ابری تا تمام ابری همراه با باران و مه 1401/08/19 پنج شنبه

4 همراه با مه صبحگاهی و گرد و خاک وغبار 20 16 12 11 12 11 100 38 0.0 2.4 7.6 5 270 15.7 4.7 کمی ابری تا ابری  1401/08/20 جمعه
6 همراه با گرد و خاک وغبار و مه رقیق 20 16 13 13 13 13 100 50 0.0 1.3 2.3 6 320 14.5 6.8 نیمه ابری تا ابری 1401/08/21 شنبه

سرعت كمينه بيشينه

100 35 5 1401/08/22 یکشنبه

100 40 6 1401/08/23 دوشنبه

100 50 5 1401/08/24 سه شنبه

<   4  c°   c c  c c 26 تا  30 ° 

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

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

شرایط دمایی مناسب برای کشت گندم و جو- 1

توصيه های كاربردی 

كشاورزی

با توجه به کم بارشی و بی بارشی در سطح استان، در صورت نیاز انجام آبیاری مزارع کلزا بالمانع است- 2

یونجه کاران در اسرع وقت نسبت به برداشت چین آخر یونجه اقدام نمایند- 3

شرایط مساعد برای برداشت پنبه- 4

خود داری از آبیاری باغات بویژه باغات پسته، جهت جلوگیری از رشد مجدد- 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

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

پاره ای نقاط مه صبحگاهی 7 شمالغربی 16 4 صاف

پدیده های مهم جوی
 دمای حداقل سطح  

خاك

(%) نم نسبی  (M/S)باد  دمای هوا

صاف

عصر و شب همراه با مه رقیق 6 شمالغربی 17 4 صاف

وضعيت آسمان   تاریخ
سمت بيشينه كمينه

5 بعضی ساعات غبار محلی شمالغربی 16 3

پدیده های مهم جوی
حداقل دمای 

سطح  خاك

(cm) ميانگين دمای اعماق خاك  (%) نم نسبی 
 

بارش

 

 تبخير

ميليمتر

 

ساعات 

آفتابی

(M/S)باد   دمای هوا

  تاریخ وضعيت آسمان


