
1401/02/11 :تاریخ

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

ـــــــــ 14 20 23 25 27 27 28 39 12 0.0 7.3 10.1 7 280 30.5 15.8 کمی ابری تا نیمه ابری 1401/03/08 یکشنبه

ـــــــــ 16 20 24 26 28 27 29 41 11 0.0 7.8 11.5 9 290 30.9 17.8 کمی ابری تا نیمه ابری 1401/03/09 دوشنبه

ـــــــــ 15 20 24 27 29 28 30 35 11 0.0 8.6 12.0 7 320 31.1 17.5 صاف تا کمی ابری 1401/03/10 سه شنبه

سرعت كمينه بيشينه

45 10 6 1401/02/11 چهار شنبه

40 10 5 1401/02/12 پنج شنبه

35 10 6 1401/02/13 جمعه

45 15 5 1401/02/14 شنبه

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

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

در مزارع گندم و جو«  پوره سن مادر»آخرین مرحله قبل از برداشت برای مبارزه با - 1

توصيه های كاربردی 

كشاورزی

در مزارع کلزا« مگس کلزا»پایش جهت مبارزه با آفت - 2

پایش و مراقبت در مزارع سبزی و صیفی جهت جلوگیری از توسعه  و گسترش بیماری های قارچی- 3

«شته»پایش مزارع یونجه برا ی مبارزه با آفت - 4

در باغات« سلو پتاس»استفاده از محلول - 5

کنترل مکانیکی و زراعی علفهای هرز باغات با استفاده از ادوات کشاورزی- 6

تنظیم دریچه های سالن ها و تهویه گلخانه ها با توجه به پیش بینی گرد و خاک و غبار به منظور تنظیم نور ورودی- 7

کنترل دما و رطوبت و تهویه در گلخانه ها، مرغداری ها و دامداری ها با توجه به افزایش محسوس دما- 8

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

𝑐

30تا 35 

صاف تا قسمتی ابری

غبار محلی، گاهی وزش باد، روند افزایش دما 15 جنوبشرقی- جنوبی  35 17 صاف

غبار محلی، گاهی وزش باد، روند افزایش دما 16 شمالغربی 35 18

صاف تا قسمتی ابری

14 روند افزایش دما جنوبشرقی- جنوبی  35 16 صاف

غبار محلی، بعضی ساعات وزش باد، روند افزایش دما 14 جنوبی 32 14

وضعيت آسمان   تاریخ
سمت بيشينه كمينه
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