
1401/10/21 :تاریخ

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

ــــــــــ -2 11 7 4 4 4 4 68 44 0.0 /// 6.5 6 270 10.0 0.6 صاف تا ابری 1401/10/18 یکشنبه
ــــــــــ 1 11 7 4 5 5 5 99 37 0.0 /// 6.0 10 290 9.2 0.9 کمی ابری تا تمام ابری 1401/10/19 دوشنبه
ــــــــــ -5 11 7 3 3 2 1 82 53 0.0 /// 1.0 9 300 3.0 -4.0 نیمه ابری تا ابری 1401/10/20 سه شنبه

سرعت كمينه بيشينه

90 60 5 1401/10/21 چهارشنبه

80 50 5 1401/10/22 پنج شنبه

75 45 6 1401/10/23 جمعه

65 55 4 1401/10/24 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
وضعيت آسمان   تاريخ

سمت بيشينه كمينه

کمی تا قسمتی ابری

نیمه ابری تا ابری

همراه با یخبندان -5 جنوبی 2 -3 قسمتی تا ابری

همراه با یخبندان ، بعضی ساعات بارش خفیف و پراکنده -6 جنوبی 3 -4.2

همراه با یخبندان، بعضی ساعات رشد ابر -7 جنوب شرقی 2 -6

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

همراه با  مه رقیق -7 جنوبی 3 -6 قسمتی تا ابری

کنترل دما و رطوبت در گلخانه ها و سالن های پرورش قارچ و همچنین در دامداریها و مرغداری ها باالخص در ساعات پایانی روز با تنظیم دریچه های هوادهی - 1

توصيه هاي كاربردي 

كشاورزي

ترمیم و عایق بندی پوشش گلخانه ها جهت کاهش اتالف انرژی- 2

جهت جلوگیری از سرما زدگی در باغات...اتخاذ تمهیدات الزم از قبیل یخ آب زمستانه، استفاده از بخاری های باغی و -3

ممانعت از انجام هر گونه عملیات محلول پاشی و سم پاشی در باغات- 4

با توجه به سرما ی هوا از هرس کلیه درختان و درختچه های مثمر و غیر مثمر خودداری شود- 5

اضافه کردن ضدیخ به رادیاتورماشین آالت، موتورهای چاه آب و تخلیه محتویات داخل سم پاش ها- 6

انتقال نهاده ها و ادوات کشاورزی به مکانهای مسقف جهت جلوگیری از خسارت باران و برف و عدم استهالک و زنگ زدگی ماشین آالت- 7

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- 8

خودداری از چرای احشام در ارتفاعات با توجه به هشدارهای هواشناسی- 9

اتخاذ تمهیدات مناسب جهت حفاظت و مراقبت از کندوهای زنبور عسل بویژه در ارتفاعات-10

شهريار معاضدي:    كارشناس هواشناسي كشاورزي مرتضي قوامي    :  كارشناسان جهاد كشاورزي معصومه مقدم و عليرضا باالالن فرد: كارشناسان پيش بيني 


