
1401/06/16 :تاریخ

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

صاف 10 27 29 29 30 30 31 34 9 0.0 6.5 11.4 7 290 33.0 13.9 صاف 1401/06/13 یکشنبه
صاف 13 27 28 28 30 30 31 31 9 0.0 4.1 11.3 5 300 34.9 15.9 صاف 1401/06/14 دوشنبه
صاف 18 27 29 29 31 31 32 76 11 0.0 7.2 11.0 7 120 33.3 21.5 صاف 1401/06/15 سه شنبه

سرعت كمينه بيشينه

80 50 15 1401/06/16 چهارشنبه

80 60 15 1401/06/17 پنج شنبه

70 45 15 1401/06/18 جمعه

90 60 15 1401/06/19 شنبه

<   4  c°   c c  c c 26 تا  30 ° 

اتخاذ تمهیدات مناسب جهت حفاظت و مراقبت از کندوهای زنبور عسل در برابر وزش باد و گرد و غبار- 9

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

استفاده ازترکیبات نیترات پتاسیم به همراه منگنز جهت خندان شدن پسته- 1

توصيه های كاربردی 

كشاورزی

پس از برداشت سیب، جمع آوری محصوالت آفت زده از سطح باغ  و معدوم نمودن آنها خارج از باغ- 2

استفاده از اسید آمینه در مزارع ذرت، برای تنظیم هورمونی- 3

اقدام به برداشت سریع تر یونجه، با توجه به روند کاهش دما- 4

شرایط مساعد جهت کشت زعفران- 5

استفاده از محلول پتاس در مزارع پنبه جهت زود رسی محصول- 6

تنظیم شرایط محیطی در گلخانه ها، دامداری ها، مرغداری ها و سالن های پرورش قارچ از نظر دما، رطوبت، نور و تهویه-  7

تنظیم شدت نور در گلخانه ها و کنترل سطوح پوششی سالن ها- 8

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

پاره ای نقاط وزش باد، غبار و گردوخاک، روند کاهش دما 15 شمالغربی 32 18 صاف

صاف

صاف

پاره ای نقاط وزش باد، غبار و گردوخاک 13 جنوبشرقی- شرقی  34 17 صاف

12 پاره ای نقاط وزش باد، غبار و گردوخاک جنوبشرقی- شرقی  34 15

پاره ای نقاط وزش باد، غبار و گردوخاک 16 جنوبشرقی- شرقی  35 19

پدیده های مهم جوی
 دمای حداقل سطح  

خاك

(%) نم نسبی  (M/S)باد  دمای هوا
وضعيت آسمان   تاریخ
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