
1401/05/26 :تاریخ

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

15 همراه با غبار 28 32 32 34 34 36 43 10 0.0 8.7 12.0 5 160 37.0 17.7 صاف تا کمی ابری 1401/05/23 یکشنبه
ــــــــــ 22 28 31 33 35 34 33 30 11 0.0 9.6 11.5 5 80 38.6 23.2 صاف 1401/05/24 دوشنبه

20 بعضی ساعات همراه باغبار 28 31 33 35 35 36 35 9 0.0 8.8 12.0 5 150 38.4 22.4 صاف  1401/05/25 سه شنبه

سرعت كمينه بيشينه

40 10 9 1401/05/26 چهارشنبه

45 15 8 1401/05/27 پنج شنبه

50 20 5 1401/05/28 جمعه

60 35 5 1401/05/29 شنبه

<   4  c°   c c  c c 26 تا  30 ° 

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

در مزارع سبزی و صیفی« کنه، شته و مگس»مراقبت های الزم جهت مبارزه بر علیه - 1

توصيه های كاربردی 

كشاورزی

استفاده از کودهای پتاسه در مزارع پنبه با توجه به شروع رسیدگی قوزه های پنبه- 2

شرایط مساعد برای برداشت یونجه- 3

شرایط مساعد جهت استفاده از کود سرک در مزارع ذرت- 4

اعمال مدیریت الزم در باغات با توجه به مراحل نهایی رسیدگی میوه- 5

عایق بندی و مستحکم نمودن سازه های گلخانه ها و سالن های پرورش قارچ در برابر وزش باد- 6

تنظیم شدت نور گلخانه ها و کنترل سطوح پوششی سالن ها با توجه به افزایش گرد و خاک و غبار-  7

اتخاذ تمهیدات مناسب جهت حفاظت و مراقبت از کندوهای زنبور عسل در برابر وزش باد و گرد و غبار-  8

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

همراه با غبار محلی،  عصر و شب رشد ابر، کاهش کیفیت هوا 13 جنوبی 33 16 صاف

صاف

صاف

غبار محلی، بعضی ساعات وزش باد، روند کاهش دما و کاهش کیفیت هوا 14 جنوبغربی- جنوب  35 17 صاف

همراه با غبار محلی، بعضی ساعات وزش باد، روند کاهش دما 17 جنوبشرقی- جنوب  37 20

همراه با غبار محلی  14 جنوبی 34 17

پدیده های مهم جوی
 دمای حداقل سطح  

خاك

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