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(1402-1401)سال زراعی  ایالمصورت جلسه کمیته هواشناسی کشاورزی استان   

 : (20/11/1401تا  16/11/1401تاریخ از ) آیندهوضعیت جوی پیش بینی 

شود و تا اواخر چهارشنبه  یوارد استان م یپراکنده در ارتفاعات وجود دارد. از عصر فردا سامانه بارش یامروز احتمال بارش ها یهواشناس یعدد یمدل ها یو خروج یابی شیپ ینقشه ها یاساس بررسبر 

با توجه به وزش  نیهمچن.شود یم ینیب شیبارش برف )سه شنبه و چهارشنبه( پ یشمال یو شهرستان ها یریردسس یدر ارتفاعات برف و در نواح د،یبصورت بارش باران، احتمال رعد و برق، وزش باد شد

ر هفته کاهش روزانه و از اواخ یسه شنبه و چهارشنبه وجود دارد. در زمان عبور سامانه کاهش محسوس دما یگرد وخاک در منطقه و نفوذ آن به استان ط لیاحتمال تشک هیهمسا یکشور ها یرو دیباد شد

 شود.  یم ینیب شیپ خبندانی طیو شرا یصبحگاه یمحسوس دما

نظرات کارشناسان کلینیک های گیاهپزشکی  نسبت به رت کارشناسان جهاد کشاورزی ومروجان مراکز خدمات کشاورزی واستفاده از لذاانتظارمیرودکشاورزان، باغ داران، دامداران، مرغداران،زنبورداران ومراکز پرورش ماهی ، باتوجه به صدور پیش آگاهی های ذیل وبا مشو

 .اعمال توصیه های ذیل اقدام نمایند

جنوب در مزارع گندم و جو و کلزا و با توجه به شرایط استفاده از کود کلرور پتاسیم به عنوان سرک همراه با آب آبیاری کود سرک و اوره و محلول پاشی کودهای ریزمغذی برای حوزه  -1

آبیاری شبانه مزارع سبزی و سیفی  -4کانون کوبی شته مومی در مزارع کلزا  -3 اری زنگ زرد و سپتوریوزبا توجه به افزایش رطوبت پایش مزارع گندم و جو جهت جلوگیری از بیم -2شوداستفاده 

از سم پاشی و استفاده از کود اوره اجتناب گردد. با توجه به بارندگی و برودت هوا -6تخلیه آب لوله های آبیاری تحت فشار در حوزه شمالی  -5با آب چاه  

 توصیه های بخش زراعت

باغداران دیمکار جهت حفظ و ذخیره سازی رطوبت) اصالح تشتک ( اقدامات  -2در حوزه جنوب پوشش گذاری نهال ها و پاجوش ها کاشته شده به منظور حفاظت و جلوگیری از سرمازدگی -1 

با توجه به  -5با توجه به شروع فصل هرس باغداران بعد از پایان سرما و تعدیل دما اقدامات الزم را به عمل آورند  -4 تمهیدات الزم جهت سوخت جایگزین برای گلخانه ها -3الزم را به عمل آورند 

 برودت دما، گلخانه داران جهت حفظ دمای محیط کشت از وسایل گرمایشی استفاده نمایند.

و کشت توصیه های بخش باغبانی 

 های متراکم

استفاده از برزنت در  یصنعت مهین یدر واحد ها -3 خبندانیاز سرما و  یریدامداران جهت جلوگ ازیمورد ن رانهیشگیاقدامات پ -2جلوگیری از قرار گیری دام در ارتفاعات و انتقال به مکان های امن-1

برودت دما جادیزمان ا  

 توصیه های بخش دامداری و عشایر

از  یریجهت جلوگ نیگزیسوخت جا رهیذخ و هیته -2در فصل سرما  یپر انرژ یغذا یساز رهیو ذخ هیو ته وریپرورش ط یشبانه سالن ها یکنترل رطوبت و دما یها برا یبخار یساز آماده-1

 یسرمازدگ

 توصیه های بخش پرورش طیور

توصیه های بخش پرورش  جلوگیری از خسارات به زنبورستان ها انجام گیرد و احتمال بروز سیل تمهیدات الزم جهتبا توجه به بارش های هفته جاری -1

 زنبورعسل



در صورت گل آلودی آب استخرها، شست و  -3تنظیم دریچه های ورودی و خروجی نسبت به شدت جریان آب جهت جلوگیری از یخزدگی  -2در مزارع سردابی ایجاد سیل بند الزامی است  -1 

برای پیشگیری از آلودگی احتمالی شو و ضد عفونی استخرها  

 توصیه های بخش پرورش آبزیان
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