
1401/10/28 :تاریخ

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

3- اوخر وقت نیمه ابری همراه با بارش برف و مه 11 6 3 1 0 0 100 41 2.4 /// 0.0 7 130 0.0 -3.7 تمام ابری 1401/10/25 یکشنبه
7- همراه با مه صبحگاهی اکثر اوقات غبارآلود 11 6 2 2 1 1 100 64 0.0 /// 6.8 7 310 1.7 -7.6 صاف تا نیمه ابری 1401/10/26 دوشنبه

7- همراه با مه شامگاهی و غبار 11 5 1 1 1 1 88 59 0.0 /// 4.2 7 280 4.3 -5.1 صاف تا ابری  1401/10/27 سه شنبه

سرعت كمينه بيشينه

85 55 4 1401/10/28 چهارشنبه

75 50 5 1401/10/29 پنج شنبه

70 50 5 1401/10/30 جمعه

80 55 5 1401/10/31 شنبه

   4⁰  c    ≤ c c  c c   30⁰c  26  تا

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

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

خودداری از هرس کلیه درختان و درختچه های مثمر و غیر مثمر با توجه به سرما ی هوا- 1

توصيه های كاربردی 

كشاورزی

جهت جلوگیری از سرما زدگی در باغات...اتخاذ تمهیدات الزم از قبیل یخ آب زمستانه، استفاده از بخاری های باغی و - 2

مدیریت کف باغ و کنترل علفهای هرز جهت مبارزه با کانون زمستان گذرانی آفات-3

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 -4

ترمیم و عایق بندی پوشش گلخانه ها جهت کاهش اتالف انرژی- 5

بازرسی و کنترل ضدیخ در 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 خسارات ناشی از یخبندان  و 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

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

همراه با یخبندان، غبار محلی -6 شمالشرقی 5 -4 صاف تا قسمتی ابری

صاف

صاف

همراه با یخبندان، غبارآلود -5 شمالشرقی 6 -3 صاف

همراه با یخبندان، غبارآلود -5 شمالی 6 -3.4

همراه با یخبندان، غبارآلود -5 شمالشرقی 6 -3

پدیده های مهم جوی
 دمای حداقل سطح  

خاك
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