
1401/05/05 :تاریخ

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

17 همراه با گرد و خاک غبار 27 31 32 34 33 35 77 23 0.0 12.0 10.8 13 340 35.3 17.7 صاف تا کمی ابری 1401/05/02 یکشنبه

16 همراه با گرد و خاک غبار 27 31 32 34 33 35 82 33 0.0 14.6 11.4 13 290 32.6 17.0 صاف تا کمی ابری  1401/05/03 دوشنبه

15 همراه با گرد و خاک غبار 27 31 32 37 37 38 85 24 0.0 12.2 11.6 9 320 34.8 16.8 صاف تا کمی ابری  1401/05/04 سه شنبه

سرعت كمينه بيشينه

35 18 12 1401/05/05 چهارشنبه

45 18 12 1401/05/06 پنج شنبه

60 30 12 1401/05/07 جمعه

50 20 6 1401/05/08 شنبه

<   4  c°   c c  c c 26 تا  30 ° 

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

.خودداری گردد... با توجه به پیش بینی صادره مبنی بر احتمال بارش و رعد و برق، از هرگونه عملیات سم پاشی و محلول پاشی در مواقع وزش باد و - 1

توصيه های كاربردی 

كشاورزی

با توجه به باال بودن دما از کودهای مکمل مانند اسید آمینه ها و کودهای پتاسه پس از رویداد افزایش دما و در مواقع آرامش نسبی هوا استفاده گردد- 2

استفاده از کودهای با بنیان فسفاته در مزارع پنبه در ساعات آرام روز- 3

استفاده از کود سرک در مزارع ذرت در ساعات آرام و بدون وزش باد- 4

استفاده از کودهای آلی محلول در مزارع یونجه در ساعات آرام روز- 5

در باغات پسته« پسیل»توجه به پایش و مبارزه با آفات مکنده از قبیل - 6

کنترل دریچه های سقفی و مقاوم سازی تأسیسات گلخانه ها و سالن های پرورش قارچ در مقابل نفوذ گرد و خاک و غبار- 7

کنترل و مدیریت دما، رطوبت و تهویه در گلخانه ها، سالن های مرغداری و دامداری مد نظر قرار گیرد- 8

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

مه رقیق، عصر بارش پراکنده  17 شمالغربی-جنوبشرقی 32 19 قسمتی تا نیمه ابری

نیمه تا ابری

قسمتی تا نیمه ابری

همراه با مه رقیق، بتدریج بادوگردوخاک، بعضی ساعات رگبار و رعدوبرق،پاره ای نقاط احتمال تگرگ 17 شمالغربی-جنوبشرقی 35 19 قسمتی تا ابری

همراه با باد وگرد و خاک، عصر رعدوبرق، احتمال بارش  19 شمالغربی-جنوبشرقی 37 21

همراه با مه رقیق،بتدریج بادوگردوخاک، بعضی ساعات رگبار و رعدوبرق،پاره ای نقاط احتمال تگرگ 17 شمالی-جنوبشرقی 32 19
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