
1401/04/22 :تاریخ

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

17 همراه با غبار 25 29 31 33 33 34 40 13 0.0 10.6 11.9 8 160 36.3 19.1 صاف 1401/04/19 یکشنبه
همراه با غبار 22 25 29 31 33 33 35 39 11 0.0 11.0 11.8 13 210 38.5 23.3 صاف  1401/04/20 دوشنبه
همراه با غبار 21 25 29 31 34 34 36 35 10 0.0 13.1 11.2 9 170 38.8 24.8 صاف  1401/04/21 سه شنبه

سرعت كمينه بيشينه

35 10 7 1401/04/22 چهارشنبه

38 15 6 1401/04/23 پنج شنبه

40 15 6 1401/04/24 جمعه

30 10 7 1401/04/25 شنبه

<   4  c°   c c  c c 26 تا  30 ° 

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

آبیاری باغات در صورت لزوم با توجه به باال بودن دما- 1

توصيه های كاربردی 

كشاورزی

استفاده از کودهای پتاسه در باغات جهت جلوگیری از ریزش محصوالت- 2

«پسیل»مانیتورینگ باغات پسته جهت جلوگیری از گسترش آفت - 3

استفاده از کودهای نیترات کلسیم، در صیفی جاتی مانند گوجه و هندوانه برای جلوگیری از کاهش عوارض کمبود کودهای کلسیمی- 4

استفاده از کودهای بیولوژیکی در مزارع پنبه جهت تقویت ریشه زایی و افزایش توان جذب ریشه- 5

استفاده از کولتیواتور و همچنین کود سرک در مزارع ذرت- 6

کنترل دریچه های سقفی و مقاوم سازی تأسیسات گلخانه ها و سالن های پرورش قارچ در مقابل نوسانات دمایی و وزش باد- 7

محافظت از گلخانه ها و درختان جوان بدلیل وزش بادهای شدید و لحظه ایی- 8

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

همراه با غبارمحلی 18 جنوبغربی- جنوب  37 20 صاف

صاف

صاف

همراه با غبارمحلی 18 جنوبشرقی- جنوب  37 21 صاف

پاره ای نقاط وزش باد و گردو غبار ، کاهش موقت کیفیت هوا 19 جنوبشرقی- جنوب  38 22

همراه با غبارمحلی 18 جنوبی 37 20

پدیده های مهم جوی
 دمای حداقل سطح  

خاك
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