
1401/09/09 :تاریخ

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

ــــــــــ 6 17 14 12 11 11 11 64 31 0.0 2.2 6.8 8 330 17.1 8.1 صاف تا نیمه ابری 1401/09/06 یکشنبه
ــــــــــ 2 17 14 10 10 9 9 76 38 0.0 4.4 6.3 5 300 13.5 2.7 صاف تا نیمه ابری 1401/09/07 دوشنبه
2- همراه با غبار 17 14 7 9 9 9 83 30 0.0 1.6 8.2 4 160 15.8 2.0 صاف  1401/09/08 سه شنبه

سرعت كمينه بيشينه

75 40 6 1401/09/09 چهارشنبه

90 60 9 1401/09/10 پنج شنبه

70 45 7 1401/09/11 جمعه

70 30 5 1401/09/12 شنبه

<   4  c°   c c  c c 26 تا  30 ° 

کنترل، بررسی و بازدید ضدیخ در رادیاتور ماشین آالت کشاورزی، موتورهای چاه آب و تخلیه محتویات داخل سم پاش ها- 2
محافظت از کندوهای زنبور عسل بویژه در ارتفاعات:         توصیه های الزم برای زنبور داران

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

اتخاذ تمهیداتی جهت حفظ گرمای کف باغ- 1:         با توجه به شرایط دمایی و روند کاهش دما، در باغات

توصيه های كاربردی 

كشاورزی

استفاده از سیستم های گرمایشی و بخاری های باغی- 2
انجام آبیاری در باغات جهت تعدیل دما- 3
شرایط مساعد برای هرس باغات- 4

پایش مزارع کلزا برای مبارزه با آفات- 2
تأمین سوخت مناسب برای کنترل دما و رطوبت در سالن های تولیدی همچون گلخانه ها، دامداری، مرغداری و سالن های پرورش قارچ- 1 :  در گلخانه ها و سالن های تولیدی       

اطمینان از استحکام پوشش گلخانه ها و جلوگیری از خسارات احتمالی به سازه های گلخانه با توجه به وزش باد شدید- 2
نگهداری تجهیزات، ادوات مکانیزه و ماشین آالت کشاورزی در انبارها و مکانهای مسقف و انجام مراقبت های - 1:        توصیه های الزم برای ماشین آالت کشاورزی

استفاده از چالکود در باغات- 5
در صورت تداوم عدم بارش اقدام به آبیاری مزارع گندم، جو و کلزا- 1:         در مزارع 

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

همراه با غبار محلی، روند کاهش دما غبار ، روند کاهش دما 1 جنوبشرقی 13 4 نیمه ابری تا ابری

کمی تا نیمه ابری

نیمه ابری

همراه با مه رقیق، بعضی ساعات وزش باد ، بارش پراکنده  4 شمالغربی 13 7 نیمه ابری

همراه با غبار و افزایش آالینده ها،شب وزش باد و بارش پراکنده  2 جنوبشرقی 15 5

همراه با مه رقیق و غبار محلی، گاهی وزش باد، روند کاهش دما 1 جنوبشرقی 13 4

پدیده های مهم جوی
 دمای حداقل سطح  

خاك

(%) نم نسبی  (M/S)باد  دمای هوا
وضعيت آسمان   تاریخ
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