
1401/10/04 :تاریخ

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

1 همراه با بارش پراکنده، مه و غبار 14 10 6 6 6 6 83 41 0.0 /// 4.5 8 90 10.7 1.0 نیمه ابری تا تمام ابری 1401/09/30 چهارشنبه
ــــــــــ -1 14 10 5 5 5 5 62 40 0.0 /// 4.2 6 316 9.3 3.1 صاف تا تمام ابری 1401/10/01 پنج شنبه
1- همراه با غبار 14 10 6 6 5 5 61 38 0.0 /// 6.7 9 170 9.3 1.7 کمی ابری تا تمام ابری  1401/10/02 جمعه

2- همراه با بارش توأم برف و باران و مه 13 9 6 4 4 3 100 47 0.8 /// 0.0 12 140 6.3 2.0 تمام ابری 1401/10/03 شنبه

سرعت كمينه بيشينه

95 70 5 1401/10/04 یکشنبه

90 65 5 1401/10/05 دوشنبه

85 65 5 1401/10/06 سه شنبه

<   4  c°   c c  c c 26 تا  30 ° 

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

قسمتی ابری تا ابری

5- صبح همراه با مه رقیق و یخبندان، در بعضی ساعات غبار محلی غربی- شمالشرقی  6 -3 نیمه ابری تا ابری

وضعيت آسمان   تاريخ
سمت بيشينه كمينه

مه  آلود، همراه با یخبندان -4 شمالغربی- شمال  5 -0.8

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

همراه با مه رقیق و یخبندان، در بعضی ساعات غبار محلی -4 غربی- شمالشرقی  6 -1 قسمتی تا نیمه ابری

اقدامات الزم جهت جلوگیری از سرمازدگی در باغات- 1

توصيه هاي كاربردي 

كشاورزي

اجتناب از انجام هرگونه عملیات سم پاشی و محلول پاشی در باغات- 2

جلوگیری شود از انجام هرس و کاشت نهال با توجه به سرما که می تواند سبب خسارت شدید به شاخه های هرس شده گردد- 3

حفاظت از نهالهای جوان در مقابل خسارت جوندگان و سرما با پوشش مناسب- 4

مدیریت و کنترل دما و رطوبت در سالن های تولیدی همچون گلخانه ها، دامداری، مرغداری و سالن های پرورش قارچ- 5

ترمیم و عایق بندی پوشش گلخانه ها جهت کاهش اتالف انرژی-6

نگهداری تجهیزات، ادوات مکانیزه و ماشین آالت کشاورزی در انبارها و مکانهای مسقف و انجام مراقبت های الزم- 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- 8

اتخاذ تمهیدات مناسب جهت حفاظت و مراقبت از کندوهای زنبور عسل بویژه در ارتفاعات- 9

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


