
1401/04/12 :تاریخ

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

20 همراه با غبار 25 30 32 34 34 36 57 11 0.0 11.8 10.7 11 330 39.1 20.3 صاف 1401/04/08 چهارشنبه
همراه با غبار 18 25 30 31 33 33 35 54 15 0.0 17.5 10.8 10 280 36.6 17.7 صاف  1401/04/09 پنج شنبه
همراه با غبار 17 25 30 31 34 34 35 53 12 0.0 13.1 11.5 10 150 38.9 17.7 صاف  1401/04/10 جمعه
همراه با غبار 16 25 30 31 34 33 35 46 10 0.0 12.6 11.8 11 320 39.5 18.3 صاف 1401/04/11 شنبه

سرعت كمينه بيشينه

17 1401/04/12 یکشنبه

12 1401/04/13 دوشنبه

7 1401/04/14 سه شنبه

°c    <و -  4 تا 4 c c  c c 26 تا  29 ° 

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

کنترل دریچه های سقفی و مقاوم سازی تأسیسات گلخانه ها و سالن های پرورش قارچ در مقابل نوسانات دمایی و وزش باد- 1

توصيه های كاربردی 

كشاورزی

انجام هرگونه عملیات کود دهی، سم پاشی و محلول پاشی در باغات و مزارع در ساعات آرام و بدون وزش باد- 2

.کشاورزان ذرت کار هم زمان با کاهش دما، اقدام به آبیاری محصول خود جهت تعدیل رطوبتی نمایند- 4

.پنبه کاران اقدام به انجام عملیات وجین و همچنین استفاده از کود اوره نمایند- 5

برداشت محصول در ساعات اولیه روز و عصر، جهت افزایش کیفیت محصول برداشتی و افزایش ماندگاری محصول در هوای خنک- 6

حذف شاخه های اضافه، خشک، پاجوش ها و نرک ها در باغات میوه- 7

.باغداران جهت مقابله با تنش های دمایی، اقدام به استفاده از کودهای سلو پتاس نمایند- 8

پایش و مبارزه با آفات مکنده در باغات- 9

محافظت از گلخانه ها و درختان جوان بدلیل وزش بادهای شدید- 3

10 تا 14  °      5 تا 9  ° 15 تا 19  °  20 تا  25 °  30  ° c  و  >

بعضی ساعات وزش باد همراه با گرد و غبار، کاهش کیفیت هوا 12 شمالغربی 33 15 صاف تا قسمتی ابری

پدیده های مهم جوی
 دمای حداقل سطح  

خاك

(%) نم نسبی  (M/S)باد  دمای هوا

صاف

بعضی ساعات وزش باد همراه با گرد و غبار، کاهش کیفیت هوا 12 شمالغربی 33 15 صاف تا قسمتی ابری

وضعيت آسمان   تاریخ
سمت بيشينه كمينه

همراه با وزش باد شدید، گرد و خاک، روند کاهش محسوس دما 14 شمالغربی 35 16

پدیده های مهم جوی
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