
1401/06/27 :تاریخ

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

ــــــــــ 15 27 28 28 29 29 30 64 14 0.0 9.8 9.3 12 120 35.7 20.4 صاف تا ابری 1401/06/23 چهارشنبه
15 همراه با گرد و غبار 26 28 28 30 29 30 89 20 0.0 8.4 10.0 9 290 31.1 17.2 صاف تا کمی ابری  1401/06/24 پنج شنبه

ــــــــــ 13 26 28 27 28 28 29 89 14 0.0 8.6 10.9 7 280 31.0 14.1 صاف 1401/06/25 جمعه
ــــــــــ 14 26 27 27 28 28 29 54 18 0.0 10.7 10.8 6 320 32.1 13.7 صاف 1401/06/26 شنبه

سرعت كمينه بيشينه

50 15 5 1401/06/27 یکشنبه

50 15 5 1401/06/28 دوشنبه

65 25 5 1401/06/29 سه شنبه

<   4  c°   c c  c c 26 تا  30 ° 

تنظیم شرایط محیطی در  گلخانه ها، مرغداری ها و دامداری ها از نظر کنترل دما، رطوبت نور و  تهویه-  9

اتخاذ تمهیدات مناسب جهت حفاظت و مراقبت از کندوه های زنبور عسل در برابر  وزش باد و گردو خاک و غبار- 10

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

 درجه سانتیگراد باشد9اولین آبیاری مزارع زعفران در مناطق سردسیر استان در شرایطی که دما کمتر از - 1

توصيه های كاربردی 

كشاورزی

شرایط مساعد جهت تهیه بستر و کاشت کلزا- 2

جهت شکوفایی قوزه های پنبه، اقدام به قطع عملیات آبیاری مزارع پنبه- 3

شرایط مناسب جهت برداشت ذرت- 4

تسریع در برداشت محصوالت باغی بخصوص انگور- 5

استفاده از محلول سلو پتاس، جهت جلوگیری از ترکیدگی انار- 6

جمع آوری و خاک کردن میوه ها و شاخه های آلوده و سوزاندن شاخه ها بعداز برداشت میوه- 7

تنظیم دریچه های سالن ها و تهویه گلخانه ها با توجه به پیش بینی گرد و خاک و غبار به منظور تنظیم نور ورودی-  8

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

17 همراه با افزایش ابر، بعضی ساعات افزایش غبار جنوبی 35 20 کمی تا قسمتی ابری

پدیده های مهم جوی
 دمای حداقل سطح  

خاك

(%) نم نسبی  (M/S)باد  دمای هوا

صاف

16 بعضی ساعات همراه با غبار،  روند افزایش دما جنوبغربی- جنوب  35 19 صاف

وضعيت آسمان   تاریخ
سمت بيشينه كمينه

13 بعضی ساعات غبار جنوبشرقی- جنوب  33 16

پدیده های مهم جوی
حداقل دمای 

سطح  خاك

(cm) ميانگين دمای اعماق خاك  (%) نم نسبی 
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