
1400/12/22 :تاریخ

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

1- همراه با غبار محلی 11 10 8 8 8 8 66 31 0.0 /// 1.7 9 310 13.5 4.4 صاف تا تمام ابری 1400/12/18 چهارشنبه
8 اکثر اوقات غبارآلود 11 10 10 11 11 11 64 33 0.2 /// 2.0 8 160 19.6 9.0 نیمه ابری تا تمام ابری  1400/12/19 پنج شنبه

8 همراه با رگبار باران، مه و غبار 11 11 10 11 11 12 95 42 4.8 /// 4.6 11 270 19.4 12.9 صاف تا تمام ابری  1400/12/20 جمعه
ــــــ 2 11 11 10 10 10 10 73 15 0.0 /// 0.8 7 290 17.2 4.6 کمی ابری تا تمام ابری 1400/12/21 شنبه

سرعت كمينه بيشينه

40 12 3-5 1400/12/22 یکشنبه

25 10 3-5 1400/12/23 دوشنبه

75 15 3-5 1400/12/24 سه شنبه

بولتن پيش بيني هواشناسي كشاورزي استان البرز 

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

 پديده هاي مهم جوي
حداقل دماي سطح  

خاك

(cm) ميانگين دماي اعماق خاك  (%) نم نسبي   بارش 

ميليمتر

 تبخير

ميليمتر

 

ساعات 

آفتابي

(M/S)باد   دماي هوا

  تاريخ وضعيت آسمان

وضعيت جوي سه روز آینده

پديده هاي مهم جوي
 دماي حداقل سطح  

خاك

(%) نم نسبي  (M/S)باد  دماي هوا
وضعيت آسمان   تاريخ

سمت بيشينه كمينه

همراه با غبار محلی 4 جنوبغرب- غرب  20 8.0

در پاره ای نقاط بارش خفیف 2 جنوبغرب- غرب  16 3 نیمه ابری تا ابری

صاف تا قسمتی ابری

همراه با غبار محلی، عصر و شب ابری با احتمال بارش خفیف 3 جنوبغرب- غرب  19 3 نیمه ابری

انجام عملیات کوددهی بصورت سرک در مزارع گندم ، جو و کلزا بالمانع می باشد- 1

توصيه هاي كاربردي 

كشاورزي

اتخاذ تدابیر الزم جهت پایش آفت سن مادر در مزارع گندم- 2

انجام روش های مناسب برای پایش علف های هرز در مزارع به ویژه مزارع کلزا- 3

تنظیم شرایط محیطی گلخانه ها از نظر دما، رطوبت و تهویه و حصول اطمینان از عملکرد مناسب- 5

انجام عملیات سم پاشی زمستانه درختان در باغات- 7

«فروت ست » انجام عملیات محلول پاشی درختان در باغات با ترکیبات - 8

جمع آوری و انتقال شاخه های هرس شده به بیرون از باغ و معدوم نمودن آنها- 9

مراقبت و نگهداری ادوات و تجهیزات مکانیزه در مکان های مسقف- 10

شهريار معاضدي:    كارشناس هواشناسي كشاورزي آقاي مرتضي قوامي    :  كارشناسان جهاد كشاورزي سركار خانم مقدم و آقاي عليرضا باالالن فرد: كارشناسان پيش بيني 

آماده سازی زمین جهت کاشت نهال جدید جهت اصالح، نوسازی و احداث باغ- 6

دقت الزم جهت پایش مزارع یونجه در رابطه با آفت سرخرطومی یونجه- 4


