
1401/01/14 :تاریخ

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

ـــــــــ 3 13 13 12 14 14 14 32 13 0.0 /// 11.2 7 160 20.0 6.8 صاف 1401/01/10 چهارشنبه
3 همراه با رگبار باران و غبار 13 13 14 15 16 16 70 19 0.2 /// 6.2 21 280 21.6 8.7 صاف تا ابری 1401/01/11 پنج شنبه

ـــــــــ 5 13 13 14 15 14 15 85 18 0.0 2.8 8.8 10 280 23.2 5.9 صاف تا ابری 1401/01/12 جمعه
10 همراه با غبار 13 14 15 17 17 18 26 17 0.0 8.0 10.4 7 80 25.3 14.1 صاف تا کمی ابری گاهی ابری 1401/01/13 شنبه

سرعت كمينه بيشينه

30 15 8 1401/01/14 یکشنبه

32 18 8 1401/01/15 دوشنبه

45 20 10 1401/01/16 سه شنبه

درجه سانتی گراد-  4 تا 4 c c  c c 26 تا  29 ° 

بولتن پيش بيني هواشناسي كشاورزي استان البرز 

       (اداره تحقيقات هواشناسي كشاورزي كرج)         
                                                                                                                                                   وضعيت جوي در چهار روز گذشته

 پديده هاي مهم جوي
حداقل دماي سطح  

خاك

(cm) ميانگين دماي اعماق خاك  (%) نم نسبي   بارش 

ميليمتر

 تبخير

ميليمتر

 

ساعات 

آفتابي

(M/S)باد   دماي هوا

  تاريخ وضعيت آسمان

وضعيت جوي سه روز آینده

پديده هاي مهم جوي
 دماي حداقل سطح  

خاك

(%) نم نسبي  (M/S)باد  دماي هوا

صاف

در بعضی ساعات وزش باد و گرد و خاک و افزایش ابر 12 شمالغربی 27 14 صاف تا قسمتی ابری

وضعيت آسمان   تاريخ
سمت بيشينه كمينه

همراه با غبار محلی، پاره ای نقاط وزش باد و گرد و خاک 12 شمالی 28 16

10 تا 14  °      5 تا 9  ° 15 تا 19  °  20 تا  25 °  30 تا 35 °  

بعضی ساعات وزش باد شدید و گردوخاک، پاره ای نقاط احتمال بارش خفیف 12 شمالغربی- غربی  25 14 کمی تا نیمه ابری

در مزارع یونجه« سرخورطومی» اقدام به مبارزه با آفت - 9

در مزارع کلزا« شته مومی» اقدام به مبارزه بر علیه - 10

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

اتخاذ تمهیدات مناسب جهت حفظ و مراقبت از زنبورهای عسل با توجه به عملیات سم پاشی در مزارع و باغات- 1

توصيه هاي كاربردي 

كشاورزي

استفاده از قیم جهت حفاظت از نهال های جوان در برابر وزش باد های نسبتاً شدید و لحظه ایی- 2

انجام عملیات محلول پاشی و کودپاشی در مزارع و باغات ترجیحاً در ساعات ابتدایی و آرام روز- 3

بر روی درختانی که در مرحله تورم جوانه قرار دارند، در ساعات بدون وزش باد "فرود ست"محلول پاشی با - 4

کنترل و مبارزه با علفهای هرز در باغات- 5

تنظیم شرایط محیطی از نظر دما، رطوبت و تهویه در مرغداری ها، دامداری ها، سالن های پرورش قارچ و گلخانه ها به منظور جلوگیری از بروز آفات و بیماری ها- 6

«سن گندم»پایش و بازدید مزارع جهت شناسایی - 7

انجام عملیات کوددهی به صورت سرک در مزارع گندم و جو- 8


