
 (هواشناسي كشاورزي سرابله ايستگاه)ايالمبيني هواشناسي كشاورزي استان  بولتن پيش
            

 

 وضعيت جوي در چهار روز گذشته                  

 32دد32رالالاا             .

 

 

 آسمانوضعيت  تاريخ

 هوادماي  باد
 ساعات

 آفتابي

 تبخير 

 ترم ميلي

بارش 

 متر ميلي

 (cm) خاك يانگين دماي اعماقم ) % (نم نسبي
حداقل دماي سطح 

 خاك

ساير پديده هاي مهم 

 011 51 01 01 01 5 بيشينه كمينه بيشينه كمينه سرعت سمت جوي

 05 60 0 66 6006 00 00 7 070 تا كمي ابري  صاف 03/06/59چهار شنبه 

36 30 30 36 36 05 

00 - 

به       پنجشن

00/06/59 

 00 60 0 6606 200 06 00 7 300 صاف تا كمي ابري

39 33 30 30 36 05 

00 - 

                      جمعه   

09/06/59 

 06 5 0 60 2 06 03 9 650 صاف تا كمي ابري

39 33 30 36 36 05 

06 - 

 - 00 05 36 36 30 33 36 06 5 0 5 66 06 03 9 690 ابريقسمتي صاف تا  06/06/59       شنبه 

  

 وضعيت آسمان تاريخ

 

 باد

 

 دماي هوا

 

 نم نسبي

) % ( 

 حداقل دماي 

 سطح خاك
 هاي مهم جوي ساير پديده

 بيشينه كمينه بيشينه كمينه سرعت سمت

 7/6/55يكشنبه 
-  00 09 60 06 03 7 شمالغربي كمي ابري تا نيمه ابري گاهي وزش باد

 8/6/55دوشنبه 
 - 06 09 60 00 03 7 " كمي ابري تا نيمه ابري گاهي وزش باد

 - 06 09 60 00 03 2 " كمي ابري تا نيمه ابري گاهي وزش باد 5/6/55سه شنبه 

هاي كاربردي  توصيه

 كشاورزي

هوا در سااعات خنار روز ااادا      در صورت نیاز به آبیاری با توجه به گرمای-3ی مزارع و کاه و کلش به سبب فقر خاک و احتمال آتش سوزی عرصه های منابع طبیعیخودداری از آتش زدن بقایا -2تهویه و تنظیم رطوبت و دمای گلخانه ها و مرغداریها -1

چنانچه سرعت باد افزایش یابد از سم پاشی و محلول پاشی مازارع ذرت باه صاورت     -6شهرستان های سیروان و چرداول  کنترل بیولوژیر آفات در مزارع گوجه فرنگی در -5مبارزه با علف های هرز مزارع ذرت در شهرستان های مهران و دهلران  -4 شود

 .برداشت زیتون در نواحی گرمسیر شهرستان ایال  ادامه یابد -7موات خودداری شود 

 

 (حفظ نباتات)قای بهروز آوی، آ(ترویج) آقای فرمان جایدری: ورزی كارشناسان جهاد كشا         مجتبي ميهن پرستآقای : كارشناسان پيش بيني و تهک 

 غایب :كارشناسان شركت خدمات حمایتي كشاورزی

 

 

 

 7/6/55:تاريخ جلسه 


