
1401/02/04 :تاریخ

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

 همراه با رعد وبرق، رگبار باران، بیشتر 

ساعات غبارآلود
9 16 17 19 21 21 22 46 17 0.2 3.5 9.6 5 270 29.8 11.6 صاف تا نیمه ابری 1401/01/31 چهارشنبه

17 همراه رعدو برق و باران و غبار 16 18 20 22 22 23 39 16 0.1 7.8 4.5 16 220 29.0 18.3 نیمه ابری تا ابری  1401/02/01 پنج شنبه
ــــــــ 12 16 18 20 22 22 23 51 18 0.0 7.4 10.1 11 330 27.6 13.3 صاف تا کمی ابری  1401/02/02 جمعه
ــــــــ 8 16 19 21 21 21 22 89 16 0.0 8.6 10.7 6 240 28.1 8.7

صاف تا کمی ابری گاهی نیمه 

ابری
1401/02/03 شنبه

سرعت كمينه بيشينه

80 70 12 1401/02/04 یکشنبه

90 75 12 1401/02/05 دوشنبه

100 80 14 1401/02/06 سه شنبه

درجه سانتی گراد-  4 تا 4 c c  c c 26 تا  29 ° 

سرویس و تنظیم ماشین آالت و ادوات کاشت قبل از شروع عملیات کشت- 10

مراقبت و نگهداری ادوات و تجهیزات مکانیزه در مکان های مسقف- 11

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

اقدام به محلول پاشی در باغات در ساعات آرام روز- 1

توصيه های كاربردی 

كشاورزی

.استفاده از سموم قارچ کش در باغات جهت مبارزه با بیماری ها- 2

استفاده از کودهای کلسیم دار در باغات- 3

در اسرع وقت اقدام به کود دهی بصورت سرک در مزارع گندم و جو- 5

در مزارع گندم و جو« سن گندم»پایش - 6

استفاده از کود پتاسیم در مزارع کلزا جهت افزایش عملکر و مقاومت در برابر تنش های محیطی- 7

مبارزه بر علیه شته مومی در مزارع کلزا- 8

تنظیم شرایط محیطی در گلخانه ها، دامداری ها، مرغداری ها و سالن های پرورش قارچ از نظر دما، رطوبت، نور، تهویه و حصول اطمینان از عملکرد مناسب- 9

در باغات پسته« شته» اقدام به مبارزه بر علیه آفت - 4

10 تا 14  °      5 تا 9  ° 15 تا 19  °  20 تا  25 °  30 تا 35 °  

رعد و برق، رگبار باران، تگرگ، وزش باد شدیدولحظه ای، گرد وخاک 8 جنوبشرقی- جنوب  25 10 قسمتی تا ابری

وضعيت جوي سه روز آینده

پدیده های مهم جوی
 دمای حداقل سطح  

خاك

(%) نم نسبی  (M/S)باد  دمای هوا

صاف تا قسمتی ابری

رعد و برق، رگبار پراکنده، تگرگ، وزش باد، گرد وخاک، غبار 10 شمالغربی- غربی  26 13 نیمه ابری تا ابری

وضعيت آسمان   تاریخ
سمت بيشينه كمينه

بتدریج پاره ای نقاط بارش     پراکنده همراه وزش باد، گرد و خاک،غبار 7 جنوبشرقی 29 9

بولتن پيش بيني هواشناسي كشاورزي استان البرز 

       (اداره تحقيقات هواشناسي كشاورزي كرج)         
                                                                                                                                                   وضعيت جوي در چهار روز گذشته

 پدیده های مهم جوی
حداقل دمای سطح  

خاك

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

ميليمتر

 تبخير

ميليمتر

 

ساعات 

آفتابی

(M/S)باد   دمای هوا

  تاریخ وضعيت آسمان


