
نام خداهب

وزارت جهاد کشاورزياداره کل هواشناسی  استان اصفهان     
سازمان جهاد کشاورزي استان اصفهانبینیمرکز پیش

21/03/1396:ه  نبیکش)تهک هواشناسی کشاورزي(کشاورزان  هاي هواشناسی کشاورزي  بهتوصیه

اساس وضعیت  جوي به صورت صاف تا بر این . پایداري وضعیت جوي تا اواخر هفته می باشد تداومهاي هواشناسی بیانگربررسی نقشه:فسیر نقشهت
.از لحاظ دمایی اواخر هفته هوا گرمتر می شود . قسمتی ابري همراه با وزش باد پیش بینی می شود 

پیش بینی وزش پیش بینیتاریخروز
باد

پیش بینی دما
حداقلحداکثر

3015معمولیباد افزایش ابرگاهیدر بعدازظهر ،صاف 21/03/96یکشنبه

3014باد معمولیصاف تا کمی ابري22/03/96دو شنبه

23/03/96سه شنبه
،در بعدازظهر صاف تا کمی ابري

افزایش ابر گاهی
3116باد معمولی

3117نسبتا شدیدباد صاف تا کمی ابري24/03/96چهار شنبه

3217نسبتا شدیدباد افزایش ابر ،در بعدازظهر گاهیصاف 25/03/96پنج شنبه

داراناداره هواشناسیمقایسه اي بارش جدول ونمودار 

21/03/96تا تاریخ) اول مهر( مقدار بارش از ابتداي سال زراعی
92-93 93-94 94-95 95-96 میانگین بلند مدت

٣١٠.٢ ٣٨٨.٤ ٢٨٥.٤ ٣٦١.٤ ٣٢٧.٢
تغییر به میانگین تغییر به سال قبل ساعته تا 24بارش 

صبح9:30 دوره آماري میانگین بلند مدت

١٠% ٢٧% ٠ ١٩٩٢ -٢٠١٣

جهاد کشاورزي شهرستان فریدنمدیریت
هواشناسی داراناداره 
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:شودداران عزیزشهرستان فریدن توصیه میداران و مرتعبر این اساس به کشاورزان و باغ

به منظور تامین نیاز بذري مراتع نسبت به قرق بخشی از مرتع اقدام نمایندمرتعداران عزیز-1
در 3با سم  بردوفیکس به نسبت سوم بمنظور مبارزه با بیماریهاي باکتریایی و قارچی نسبت به سم پاشی مرحله باغدارانکلیه -2

هزار اقدام نمایند
در مزارع بوده نسبت به بازدید مزارع با حضور مبارزه با سن غالتط سال جاري زمان یبا توجه به شرا:گندم کاران عزیز-3

.اقدام نمایندغالتدرصورت لزوم مبارزه شیمیائی با سنشاورزي و کارشناسان ناظر جهاد ک
محدودیت زمانی در اولین فرصت ممکن نسبت به کاشت محصول سیب زمینی اقدام نمایندبا توجه به -4
درصورت تمایل به کاشت از ارقام زودرس استفاده ذرت علوفه اي با توجه به سپري شدن زمان کاشت-5

.نمایند
با توجه به نیاز آبیاري کلیه مزارع در ساعات آرام نسبت به انجام آبیاري بارانی اقدام نمایند:کشاورزان عزیز-6

شاورزيرئیس اداره هواشناسی داران                                                                           مسئول تولیدات گیاهی جهادک
ملکی                                                                                                           شهرستان فریدن

واعظ زاده


