
1401/06/02 :تاریخ

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

16 به ندرت کمی ابری 28 31 31 33 33 34 59 13 0.0 10.6 11.6 6 310 33.0 18.6 صاف 1401/05/30 یکشنبه
13 همراه با غبار 28 31 31 33 32 34 82 20 0.0 10.8 10.7 7 320 33.3 15.9 صاف تا کمی ابری  1401/05/31 دوشنبه
ــــــــــ 16 28 31 31 33 32 34 82 23 0.0 9.7 9.2 7 320 31.7 16.0 صاف تا نیمه ابری 1401/06/01 سه شنبه

سرعت كمينه بيشينه

30 15 8 1401/06/02 چهارشنبه

30 15 6 1401/06/03 پنج شنبه

35 20 5 1401/06/04 جمعه

50 35 5 1401/06/05 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
وضعيت آسمان   تاريخ

سمت بيشينه كمينه

صاف

صاف

همراه با غبار محلی 13 جنوبشرقی- جنوب  32 16 صاف

همراه با غبار محلی، پاره ای نقاط وزش باد 13 جنوبشرقی- جنوب  32 16

همراه با غبار محلی 13 جنوبشرقی- جنوب  32 16

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

همراه با غبار محلی، روند افزایش دما 14 جنوبغربی- جنوب  34 17 صاف

رعایت بهداشت، جمع آوری و انهدام میوه های خشک و آفت زده در سطح باغات بمنظور کنترل آفات- 1

توصيه هاي كاربردي 

كشاورزي

مبارزه با علف های هرز بصورت مکانیکی بمنظور مدیریت کف باغ ها- 2

مبارزه با نسل سوم کرم سیب با توصیه ها و مشورت کارشناسان مراکز جهاد کشاورزی- 3

در صورت نیاز استفاده از ترکیبات اسید آمینه و سلوپتاس جهت پرشدن مغز پسته در ساعات خنک روز- 4

شرایط مناسب جهت استفاده از کود سرک در مزارع ذرت- 5

پنبه کاران استان جهت زود رسی محصول می توانند از کود پتاسه استفاده نمایند- 6

تهیه پیاز زعفران و آماده سازی اراضی که برای کاشت زعفران در نظر گرفته شده است- 7

افزایش دور آبیاری و کم کردن حجم آبیاری برای جلوگیری از شیوع بیماری های قارچی- 8

کنترل دما، رطوبت و تهویه در گلخانه ها و سالن های پرورش قارچ با توجه به روند افزایش نسبی دما- 9

تنظیم شدت نور گلخانه ها و کنترل سطوح پوششی سالن ها با توجه به افزایش گرد و خاک و غبار-  10

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


