
1401/11/09 :تاریخ

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

6- غبار آلود همراه با مه صبحگاهی 10 5 1 1 1 1 84 44 0.0 /// 8.4 6 330 3.9 -4.5 صاف تا کمی ابری 1401/11/05 چهارشنبه
ــــــــــ -5 10 5 2 1 1 1 80 38 0.0 /// 6.3 6 220 5.2 -3.3 صاف تا کمی ابری 1401/11/06 پنج شنبه

تمام طول روز غبارآلود -4 10 5 2 2 2 2 84 42 0.0 /// 2.5 5 280 4.4 -2.0 صاف تا ابری  1401/11/07 جمعه
6- تمام طول روز غبار آلود 10 5 1 1 1 1 94 38 0.0 /// 7.6 7 280 6.0 -5.0 صاف تا نیمه ابری 1401/11/08 شنبه

سرعت كمينه بيشينه

90 50 6 1401/11/09 یکشنبه

95 55 5 1401/11/10 دوشنبه

95 60 7 1401/11/11 سه شنبه

   4⁰  c    ≤ c c  c c   30⁰c  26  تا

پديده هاي مهم جوي
حداقل دماي 

سطح  خاك

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

بارش

 

 تبخير

ميليمتر

 

ساعات 

آفتابي

(M/S)باد   دماي هوا

  تاريخ وضعيت آسمان

پديده هاي مهم جوي
 دماي حداقل سطح  

خاك

(%) نم نسبي  (M/S)باد  دماي هوا

قسمتی تا ابری

مهآلود،بارشپراکندهبارانوبرف 0 شمالغربی-شمالشرقی 8 2 نیمه ابری تا ابری

وضعيت آسمان   تاريخ
سمت بيشينه كمينه

مهآلود،گاهیوزشباد،اواخروقتاحتمالبارشپراکنده -1 شمالغربی- شمالی  7 -1.4

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

مهرقیق،همراهبابارشباران،بعضیساعتهابارشبرف -1 جنوبشرقی- جنوبی  5 1 ابری

اطمینان از استحکام سازه و پوشش گلخانه ها و تخلیه محتویات سم پاش ها و جمع آوری سامانه های آبیاری تحت فشار- 1

توصيه هاي كاربردي 

كشاورزي

اتخاذ تدابیر الزم جهت تأمین سوخت گلخانه ها و سالن های پرورش قارچ با توجه به کاهش دما- 2

اطمینان از عملکرد سیستم گرمایشی و تنظیم دما و رطوبت در گلخانه ها و سالن های پرورش قارچ- 3

بازرسی و کنترل ضدیخ  رادیاتورماشین آالت و موتورهای چاه آب- 4

باغداران عزیز خودداری از انجام عملیات هرس و کاشت نهال- 5

باغدارانیکهچالکودیاکانالکودزدهاند،دراسرعوقتاقدامبهکوددهیوپرنمودنچالکودهانمایندواززدنچالکودجدیددراینروزهایسردجداًخوددارینمایند-6

اجتناب از توقف عشایر در حاشیه رودخانه ها و مسیل ها و همچنین اجتناب از توقف در دامنه کوه ها به دلیل ریزش سنگ و رانش کوه و سقوط بهمن- 7

عدم تردد در حاشیه رودخانه ها و مسیل ها- 8

محافظت از کندوهای زنبور عسل بویژه در ارتفاعات- 9

شهريار معاضدي:    كارشناس هواشناسي كشاورزي مرتضي قوامي    :  كارشناسان جهاد كشاورزي عليرضا باالالن فرد و امير نقوي آزاد:  كارشناسان پيش بيني 


