
1400/12/25 :تاریخ

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

ـــــــ 4 12 11 11 11 11 11 49 18 0.0 /// 10.1 10 130 19.5 8.0 صاف بندرت کمی ابری 1400/12/22 یکشنبه

1 همراه با باران، مه و غبارمحلی 12 11 10 11 11 10 80 30 TR /// 6.5 10 280 17.2 2.0 صاف تا تمام ابری 1400/12/23 دوشنبه

1- همراه با غبار محلی 12 12 11 11 11 11 84 31 0.0 /// 7.3 9 310 17.2 -0.2 صاف تا تمام ابری 1400/12/24 سه شنبه

سرعت كمينه بيشينه
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1400/12/25 چهار شنبه
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1400/12/26 پنج شنبه

30 15 3-5 1400/12/27 جمعه

40 15 3-5 1400/12/28 شنبه

بولتن پيش بيني هواشناسي كشاورزي استان البرز

(اداره تحقيقات هواشناسي كشاورزي كرج)

                                                                                                                                                 وضعيت جوي در سه 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 در چند روز آینده

وضعيت آسمان   تاريخ
سمت بيشينه كمينه

 پديده هاي مهم جوي
 دماي حداقل 

سطح  خاك

(%) نم نسبي  (M/S)باد  دماي هوا

کمی تا قسمتی ابری، شب ابری

وزش باد شدید، کاهش شدید دما، در ارتفاعات بارش پراکنده برف -4 شمالغربی 10 -3 قسمتی ابری تا نیمه ابری

وزش باد نسبتا شدید، با احتمال بارش پراکنده و خفیف برف 2 شمالغربی 15 3

کمی تا قسمتی ابری

غبار محلی -2 جنوبشرقی- شرق  12 0 قسمتی تا ابری

غبار محلی -2 جنوبشرقی- شرق  14 0

انجام اقدامات الزم جهت مقابله با سرما زدگی در باغات با استفاده از ماشین آالت گرمایشی، بخاری های باغی و سایر تجهیزات- 1

توصيه هاي كاربردي 

كشاورزي

استفاده از قیم و مواد پوششی مناسب به منظور حفاظت از نهال های جوان و تازه کشت شده و تنه درختان، در مقابل سرمای شدید و خطر وزش باد- 2

خود داری از هرگونه هرس درختان در باغات با توجه به شرایط آب و هوایی- 3

انجام آبیاری در باغات جهت تعدیل دمایی- 4

خودداری از هرگونه سم پاشی و محلول پاشی در مزارع و باغات با توجه به وزش باد و روند کاهش دما- 5

تأمین سوخت مناسب برای کنترل دما و رطوبت در سالن های تولیدی همچون گلخانه ها، دامداری، مرغداری و سالن های پرورش قارچ- 6

نگهداری تجهیزات، ادوات مکانیزه و ماشین آالت کشاورزی در انبارها و مکانهای مسقف و انجام مراقبت های الزم- 8

کنترل، بررسی و بازدید ضدیخ در رادیاتور ماشین آالت کشاورزی، موتورهای چاه آب و تخلیه محتویات داخل سم پاش ها-  9

اجتناب از توقف عشایر در حاشیه رودخانه ها و مسیل ها و همچنین اجتناب از توقف در دامنه کوه ها به دلیل ریزش سنگ و رانش کوه و سقوط بهمن- 11

اطمینان از استحکام پوشش گلخانه ها و جلوگیری از خسارات احتمالی به سازه های گلخانه با توجه به وزش باد شدید- 7

خودداری از چرای احشام در ارتفاعات با توجه به هشدارهای هواشناسی- 12

تخلیه و جمع آوری اتصاالت و تجهیزات سیستم های آبیاری تحت فشار- 10

محافظت از کندوهای زنبور عسل بویژه در ارتفاعات- 13

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


