
 (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

 95 22 7 0 5.0 85 28 5 857 تا كمي ابري صاف 82/70/59چهار شنبه 

89 89 89 82 89 89 

 وزش بادنسبتاشديد 5

پنجشنبه       

85/70/59 

 99 5 0 4.2 27.9 82 28 5 927 صاف تا كمي ابري

89 89 89 82 89 89 

 وزش بادنسبتاشديد 5

 جمعه

97/70/59 

 27 29 7 5 27 82 2 22 977 صاف تا كمي ابري

89 89 89 82 89 89 

 وزش بادنسبتاشديد 0

 - 27 89 82 89 89 89 82 92 24 7 0 0.9 97 22 4 977 نيمه ابري 72/72/59شنبه        

  

 ت آسمانوضعي تاريخ

 

 باد

 

 دماي هوا

 

 نم نسبي

) % ( 

 حداقل دماي 

 سطح خاك
 هاي مهم جوي ساير پديده

 بيشينه كمينه بيشينه كمينه سرعت سمت

 0/8/55يكشنبه 
-  27 99 29 82 29 5 شمالغربي   گاهي وزش باد قسمتي ابريصاف تا 

 0/8/55دوشنبه 
 - 27 99 27 80 22 5 " از اواخر وقت افزايش ابرصاف تا نيمه ابري گاهي وزش باد 

 -   27 29 29 84 22 5 " نيمه ابري گاهي وزش باد نسبتا شديد و احتمال رگبار و رعدو برق 4/8/55سه شنبه 

هاي كاربردي  توصيه

 كشاورزي

با توجه به احتمال تاخیر در بارشها عملیات کاشت غالت پاییزه با تاخیر نسبت به سال  -4ستان جهت کنترل علفهای هرز توصیه بر انجام عملیات ماخار در مناطق جنوب ا -3و جو ضدعفونی بذور گندم - 2تهویه و تنظیم رطوبت و دمای گلخانه ها و مرغداریها -1

 اواسط هفتهتسریع در برداشت برنج و دیگر محصوالت با توجه به احتمال رگبارهای پاییزی  -5. زراعی گذشته انجام گیرد

 

 (غایب)، نماینده  باغباني(غایب)نماینده زراعت ، (حفظ نباتات)آقای بهروز آوی،(ترویج)آقای فرمان جایدری : كارشناسان جهاد كشاورزی ، بي ميهن پرستمجتآقای : كارشناسان پيش بيني و تهک 

 غایب :كارشناسان شركت خدمات حمایتي كشاورزی

 

 

 

 0/8/55:تاريخ جلسه 


