
1401/04/08 :تاریخ

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

23 همراه با گرد و غبار 25 30 31 34 33 35 30 7 0.0 15.6 10.5 15 150 38.7 24.0 صاف تا نیمه ابری 1401/04/05 یکشنبه
18 همراه با غبار 25 30 31 33 33 34 58 7 0.0 13.9 11.8 9 310 38.4 19.0 صاف  1401/04/06 دوشنبه
18 همراه با غبار 25 30 31 34 33 35 57 6 0.0 12.4 11.6 11 160 40.2 20.6 صاف  1401/04/07 سه شنبه

سرعت كمينه بيشينه

50 10 7 1401/04/08 چهار شنبه

5 15 7 1401/04/09 پنج شنبه

60 20 12 1401/04/10 جمعه

65 25 12 1401/04/11 شنبه

°c    <و -  4 تا 4 c c  c c 26 تا  29 ° 

3917صاف

جهت تعدیل اثرات دمایی« اسید های آمینه» سبزی و صیفی کاران، با توجه به افزایش دما، استفاده از - 9
در واحدهای گلخانه ای، تولید دام و طیور و قارچ« تعادل بخشی دمایی» مدیریت دما طی روزهای آینده جهت - 10
تنظیم دریچه های سالن ها و تهویه گلخانه ها با توجه به پیش بینی گرد و خاک و غبار به منظور تنظیم نور ورودی- 11

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

.با توجه به وزش بادهای شدید لحظه ایی، و خشکی اراضی زراعی، آمادگی الزم جهت کنترل و مهار آتش سوزی های احتمالی در مزارع اجتناب ناپذیر می باشد- 1

توصيه های كاربردی 

كشاورزی

خودداری از آتش زدن کاه و کلش مزارع  برداشت شده- 2
جهت جلوگیری از گسترش آتش سوزی های احتمالی در مزارع (...سم پاش و دیسک و  )آماده نگه داشتن ادواتی نظیر- 3
باغداران اقدام به محلول پاشی با استفاده از کودهای سلو پتاس و نیترات کلسیم، جهت افزایش مقاومت در برابر تنش های دمایی- 4
«الروی»و « سرشاخه خوار »مراقبت و نظارت در باغات بر آفات درختان میوه بویژه آفات - 5
در صورت لزوم مبارزه با آتشک درختان میوه دانه دار- 6
ذرت کاران استفاده از کود اوره بصورت سرک و آبیاری بهنگام بمنظور جلوگیری از تنش رطوبتی- 7
پنبه کاران اقدام به انجام عملیات وجین در مزارع پنبه نمایند- 8

10 تا 14  °      5 تا 9  ° 15 تا 19  °  20 تا  25 °  30  ° c  و  >

بعضی ساعات وزش باد شدیدو گرد و غبار،افزایش دما 16 جنوبی- جنوبشرقی 38 18 صاف تا کمی ابری

صاف

بعضی ساعات وزش باد شدید و گرد و غبار،افزایش دما 18
- جنوبغربی

جنوبشرقی
40 20 صاف تا کمی ابری

بعضی ساعات وزش باد و گرد و غبار جنوبغربی- جنوب  19

وضعيت آسمان   تاریخ
سمت بيشينه كمينه

18 بعضی ساعات وزش باد و گرد و غبار،افزایش دما جنوبغربی- جنوب  40 20

(M/S)باد   دمای هوا
  تاریخ وضعيت آسمان

پدیده های مهم جوی
 دمای حداقل سطح  

خاك

(%) نم نسبی  (M/S)باد  دمای هوا

پدیده های مهم جوی

حداقل 

دمای سطح  

خاك

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

ميليمتر
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ميليمتر

 

ساعات

 


