
1401/10/11 :تاریخ

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

1- همراه با غبار و مه 13 8 4 3 3 2 94 58 0.0 /// 7.8 7 327 5.5 -0.2 صاف تا نیمه ابری 1401/10/07 چهارشنبه
4- همراه با غبار 13 8 4 3 3 2 85 42 0.0 /// 9.0 5 310 7.8 -3.5 صاف  1401/10/08 پنج شنبه

4- اکثر اوقات غبار آلود 13 8 3 3 3 2 91 42 0.0 /// 8.9 4 70 8.9 -2.8 صاف 1401/10/09 جمعه
2- تمام طول روز غبار آلود 13 7 3 3 3 3 64 45 0.0 /// 7.6 6 70 8.3 1.5 صاف 1401/10/10 شنبه

سرعت كمينه بيشينه

95 50 4 1401/10/11 یکشنبه

85 45 4 1401/10/12 دوشنبه

90 50 4 1401/10/13 سه شنبه

<   4  c°   c c  c c 26 تا  30 ° 

نگهداری تجهیزات، ادوات مکانیزه و ماشین آالت کشاورزی در انبارها و مکانهای مسقف و انجام مراقبت های الزم- 9

محافظت 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 

آبیاری باغات و دادن یخ آب زمستانه جهت مدیریت کاهش دما- 1

توصيه های كاربردی 

كشاورزی

اتخاذ تمهیدات الزم جهت جلوگیری از سرما زدگی در باغات- 2

خود داری از انجام عملیات هرس جهت جلوگیری از خسارت شدید به شاخه های هرس شده در اثر سرما- 3

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

جمع آوری و از بین بردن شاخه ها و بقایای گیاهی آلوده از سطح باغات- 5

اطمینان از عملکرد سیستم گرمایشی و تنظیم دما و رطوبت در گلخانه ها و سالن های پرورش قارچ- 6 

اتخاذ تدابیر الزم جهت تعمیر پوشش و تأمین سوخت گلخانه ها- 7

کنترل، بررسی و بازدید ضدیخ در رادیاتور ماشین آالت کشاورزی و موتورهای چاه آب- 8

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

همراه با مه صبحگاهی، در طول روز هوا آلوده -1 شمالغربی-جنوبغربی 11 -1 صاف تا قسمتی ابری

پدیده های مهم جوی
 دمای حداقل سطح  

خاك

(%) نم نسبی  (M/S)باد  دمای هوا

صاف تا قسمتی  ابری

1- یخبندان صبحگاهی همراه با آلودگی هوا شمالغربی-جنوبغربی 10 -1 صاف تا قسمتی  ابری

وضعيت آسمان   تاریخ
سمت بيشينه كمينه

1- هوا آلوده همراه با غبار شمالغربی- غربی  9 -4.4

پدیده های مهم جوی
حداقل دمای 

سطح  خاك

(cm) ميانگين دمای اعماق خاك  (%) نم نسبی 
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  تاریخ وضعيت آسمان


