
 بسمه تعالی

      61/70/61:تاریخ

      س/68 :شماره  

 

( 76-79سال زراعی )ایالمصورت جلسه کمیته هواشناسی کشاورزی استان   

 

 (:61/70/69تا  76/70/69از تاریخ )وضعیت جوی چند روز گذشته

صاف تا عمدتا  یآسمانبهمراه بدون بارش ای  مطابق انتظار هفتههفته گذشته 

تنها در برخی ساعات روزهای آخرهفته شاهد  که ابری و بدون پدیده، کمی

و بیشینه  61/70/69مربوط به  67.2کمینه مطلق دما  ؛گردوغبار رقیق بودیم

 عمدتا شمالغربی؛ سمت وسوی باد بیشینه. رخ داد 76/70/69روزکه در 33.8

 16وبیشینه  67کمینه رطوبت نسبی  .رخ داد 66/70/69و76 که در روز 37761

در طی هفته گذشته اتفاق  30.9 و بیشینه 1.2 کمینه دمای سطح خاک ودرصد 

 .افتاد

:پیش بینی وضعیت جوی   

 شرح مختصری از پیش بینی وضعیت جوی

 پارامتر 16/79/76 19/79/76 18/79/76 17/79/76

 بارش - - - -

تا قسمتی ابری  صاف

 گاهی وزش باد

تا قسمتی ابری  صاف

 گاهی وزش باد

تا قسمتی ابری  صاف

 گاهی وزش باد

تا قسمتی ابری  صاف

 گاهی وزش باد

 وضعیت آسمان

درجه حرارت  07 07 07 07

 (C°)بیشینه

درجه حرارت  11 11 16 16

 (C°)کمینه

رطوبت نسبی  17 17 17 17

 (%)بیشینه

رطوبت نسبی  17 17 17 17

 (%)کمینه

 سرعت باد 17 17 11 11

 سمت باد 077 077 077 077

کمینه دمای سطح  11 11 11 11

 خاک



لذاانتظارمیرودکشاورزان، باغ داران، دامداران، مرغداران،زنبورداران ومراکز پرورش ماهی ، باتوجه به صدور پیش آگاهی های ذیل 

ومروجان مراکز خدمات کشاورزی واستفاده از نظرات کارشناسان کلینیک های جهاد کشاورزی وبا مشورت کارشناسان 

 .اعمال توصیه های ذیل اقدام نمایند گیاهپزشکی  نسبت به

 ضد عفونی بذور گندم و جو طبق توصیه کارشناسان انجام گیرد -1: توصیه های بخش زراعت

با توجه به  -3 مبارزه با آفات و بیماری ها در باغات -2 تهویه و تنظیم دمای گلخانه ها  -1: توصیه های بخش باغبانی و کشت های متراکم

 .روند فصلی کاهش دما و تسریع در خزان باغات دور آبیاری کاهش یابد

 : توصیه های بخش دامداری و عشایر

ستم برق و موتور اضطراری بازرسی در واحد های مرغداری گوشتی بایستی سیستم تهویه و فن ها و سی -1:توصیه های بخش پرورش طیور

 .شود که سالم و دقیق کار کنند

 ان اقدام نمایندازدید پاییزه و خوراک دهی زنبورزنبورداران نسبت به ب-1: توصیه های بخش پرورش زنبورعسل

استفاده از سیستم های هواده در موقع  -2تعمیر و مرمت رسوب گیرهای ورودی مزارع پرورش ماهی  -1: توصیه های بخش پرورش آبزیان

 وبی کانال های انتقال آب به مزارع پرورش ماهیالیر -3گل آلودگی آب در مزارع پرورش ماهی 

 

 کارشناسان هواشناسی

 مجتبی میهن پرست

 قدرت اله جهانگیری

 سمیه عزیزمنش

 

 حوزه فعالیت

 ترویجمدیریت 

 کارشناسان کشاورزی

 فرمان جایدری


