
1401/03/22 :تاریخ

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

صاف تا نیمه ابری همراه با غبار 21 22 27 30 31 31 29 41 12 0.0 11.4 8.5 10 150 35.4 21.4
صاف تا نیمه ابری همراه با 

غبار
1401/03/18 چهارشنبه

صاف 17 22 27 29 32 31 32 40 11 0.0 10.2 12.3 11 290 34.1 19.3 صاف 1401/03/19 پنج شنبه
صاف گاهی کمی ابری 18 22 27 29 31 31 32 52 7 0.0 11.4 11.7 14 260 33.3 19.3 صاف گاهی کمی ابری 1401/03/20 جمعه

صاف همراه با غبار 14 22 27 28 30 30 31 80 12 0.0 11.2 11.8 9 300 32.4 14.6 صاف همراه با غبار 1401/03/21 شنبه

سرعت كمينه بيشينه

60 10 6 1401/03/22 یکشنبه

65 15 15 1401/03/23 دوشنبه

65 15 20 1401/03/24 سه شنبه

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

مدیریت مصرف آب در مزارع سبزی و صیفی با توجه به افزایش دما- 4

کاهش دور آبیاری در مزارع و باغات با توجه به افزایش دما- 5

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

کشاورزان در اسرع وقت اقدام به برداشت گندم و جو نموده و با توجه به افزایش دما جهت جلوگیری از آتش سوزی تدابیر و اقدامات الزم را اتخاذ نمایند- 1

توصيه های كاربردی 

كشاورزی

در مزارعی که در مرحله رسیدگی محصول هستند« آتش شکن»مراقبت از رخداد آتش سوزی با ایجاد - 2

ذرت کاران استفاده از کود اوره بصورت سرک در مزارع- 3

در باغات با توجه به افزایش دما« سلو پتاس»استفاده از کودهای پتاسه - 6

در باغات پسته« پسیل پسته»پسته کاران مراقبت های الزم جهت نظارت و پایش آفت - 7

حفاظت از نهال های جوان با استفاده از قیم به دلیل وزش باد های نسبتاً شدید و شدید- 8

کنترل دما، رطوبت و تهویه در گلخانه ها، مرغداری ها و دامداری ها با توجه به افزایش محسوس دما- 9

بررسی و اتخاذ تدابیر الزم جهت تعمیر و یا تقویت سازه ها و پوشش گلخانه ها باتوجه به وزش بادهای شدید- 10

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

همراه با غبار محلی، بعضی ساعات وزش باد و گرد و خاک، کاهش کیفیت هوا 18 جنوبشرقی- جنوب  37 20 صاف تا قسمتی ابری

صاف

همراه با غبار محلی، بعضی ساعات وزش باد و گرد و خاک، کاهش کیفیت هوا 18 جنوبشرقی- جنوب  35 20 صاف تا قسمتی ابری

وضعيت آسمان   تاریخ
سمت بيشينه كمينه

همراه با غبار محلی 14 جنوبشرقی- جنوب  32 16

(M/S)باد   دمای هوا

  تاریخ وضعيت آسمان
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