
1401/02/28 :تاریخ

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

8 18 21 22 24 24 25 32 12 0.0 7.8 12.0 6 270 29.7 13.8 صاف 1401/02/25 یکشنبه

8 18 21 22 24 24 25 57 11 0.0 8.4 6.8 12 300 30.4 18.2 صاف تا ابری 1401/02/26 دوشنبه

8 19 22 23 24 23 24 76 20 0.0 8.0 9.2 10 320 27.9 9.9 صاف تا نیمه ابری 1401/02/27 سه شنبه

سرعت كمينه بيشينه

80 15 6 1401/02/28 چهار شنبه

80 15 6 1401/02/29 پنج شنبه

90 20 10 1401/02/30 جمعه

95 25 12 1401/02/31 شنبه

c c  c c 26 تا  29 ° 

ـــــ

اکثر ساعات غبارآلود

 تمام طول روز غبارآلود همراه با گردوخاک

وضعيت جوي در چند روز آینده

استفاده از کودهای پتاس باال در باغات- 3

(M/S)باد   دماي هوا
  تاريخ وضعيت آسمان

بولتن پيش بيني هواشناسي كشاورزي استان البرز

(اداره تحقيقات هواشناسي كشاورزي كرج)

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

ميليمتر

تبخير 

ميليمتر

 ساعات 

آفتابي

                                                                                                                                                 وضعيت جوي در سه روز گذشته

 پديده هاي مهم جوي
حداقل  دماي 

سطح  خاك

وضعيت آسمان   تاريخ
سمت بيشينه كمينه

 دماي حداقل سطح 

 خاك

(%) نم نسبي  (M/S)باد  دماي هوا
 پديده هاي مهم جوي

جنوبغربی- شمالغربی  29 13 صاف

9 جنوبغربی- شمالغربی  28 همراه با وزش باد و غبار محلی، روند افزایش دما11

همراه با غبار محلی

صاف تا قسمتی ابری

11 جنوبغربی- شمالغربی  31 12 صاف

10 جنوبغربی- شمالغربی  28 10

 عصر رشد ابر وزش باد و گرد و غبار

بعضی ساعات وزش باد و گردوخاک

صاف

10

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

𝑐

درجه سانتی گراد-  4 تا 304تا 35 

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

توصيه هاي كاربردي 

كشاورزي

استفاده از کلسیم و اسید آمینه در باغات پسته- 1

اقدام به محلول پاشی با عناصر ریز مغذی در باغات- 2

«سرخورطومی»پایش مزارع یونجه جهت مبارزه با آفت - 8

احتیاط در انجام عملیات سم پاشی و محلول پاشی با توجه به وزش باد های شدید و لحظه ایی و بارش های رگباری در این فصل از سال -9

تنظیم دریچه های سالن ها و تهویه گلخانه ها با توجه به پیش بینی گرد و خاک و غبار به منظور تنظیم نور ورودی- 10

شرایط مساعد برای کشت ذرت و پنبه- 4

استفاده از کود سرک در مزارع گندم و جو- 5

پایش آفات در مزارع کلزا- 6

در مزارع گندم و جو« سن مادر»اهتمام ویژه جهت مبارزه با - 7


