
      1401/ت/2ه :شمار      25/10/1401تاریخ:                                                                  بسمه تعالی

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

 : (29/10/1401تا  25/10/1401از تاریخ ) آیندهوضعیت جوی پیش بینی 

 ی)ارتفاعات برف( در سطح استان فراهم م یو نقطه ا یمقطع یجهت رخداد بارش ها طیاز استان خارج شده اما تا اواخر امروز شرا یهر چند سامانه بارش یهواشناس یعدد یمدل ها ینقشه ها و خروج یمطابق بررس

شنبه ن سه  صر  سامانه ناپا زیباشد. از بامداد دوشنبه تا ع شور، انتظار م وباز جن یداریبا گذر  شاهد رخداد رگبار و رعد و برق نقطه ا یجنوب ینواح یرود در برخ یغرب ک ستان   ش یا شبانه و  دهی. پدمیبا مه 

شبانه  یدما یجیچهارشنبه کاهش تدر بحاز امشب تا ص نیگردد. همچن ینقاط م یدر برخ یافق دیشود که سبب کاهش د یم ینیب شیپ یجنوب ینواج ژهیدر استان به و ندهیروز آ 3 یال 2تا   زین یصبحگاه

 .صفر خواهد رفت ریدرجه به ز 4تا  2 نیدما ب ریسردس یدهد که در نواح یرخ م

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

 .اعمال توصیه های ذیل اقدام نمایند

 هیو تخل یاز سرمازدگ یریجلوگ یمزارع غالت در ساعات شبانه با آب چاه برا یاریآب -2 ی و صیفی برای جلوگیری از خسارت سرما محصوالت سبز یبرا یکیپالست یاستفاده از پوشش ها -1

خودداری از محلول پاشی و سمپاشی باغات و مزارع در هوای سرد و  -4 استفاده از ضد یخ در ماشین آالت کشاورزی و انتقال آنها به مکان های مسقف -3رتحت فشا یاریآب یآب لوله ها

 مرطوب

 توصیه های بخش زراعت

تمهیدات الزم جهت سوخت --3 استحکام پوشش گلخانه ها جهت جلوگیری از سرمازدگی -2 تمهیدات الزم برای کنترل سرمازدگی در مزارع گل نرگس طی سه روز آینده -1

                                            جایگزین                     

توصیه های بخش باغبانی و کشت های 

 متراکم

 توصیه های بخش دامداری و عشایر                                                      خبندانیاز سرما و  یریدامداران جهت جلوگ ازیمورد ن ی رانهیشگیاقدامات پ -1

از  یریجهت جلوگ نیگزیسوخت جا هیته -2 - در فصل سرما یپرانرژ یغذا یساز رهیو ذخ هیو ته وریپرورش ط یشبانه سالنها یکنترل رطوبت و دما یها و ژنراتور ها برا یبخار یآماده ساز-1

                                                               یسرما زدگ

 توصیه های بخش پرورش طیور

لیاز ورود س یریجهت جلوگ یاستخر ماه یکنترل ورود -1  توصیه های بخش پرورش زنبورعسل 

 توصیه های بخش پرورش آبزیان                      یزدگ خیاز  یریآب  جهت جلوگ انیشدت جر شیو افزا یماه یاستخرها یو خروج یکنترل ورود -1

کارشناس مدیریت  کارشناس امور دام کارشناس هماهنگی و ترویج کارشناس زراعت

 شیالت

کارشناس مدیریت 

 باغبانی

کارشناس مسئول  پیش بینی 

 هواشناسی

کارشناس مسئول 

هواشناسی 

 کاربردی

رییس اداره تحقیقات و توسعه 

 هواشناسی کاربردی

 مدیر کل هواشناسی استان معون توسعه و پیش بینی هواشناسی



 


