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

 : (6/11/1401تا  2/11/1401از تاریخ ) آیندهوضعیت جوی پیش بینی 

 ریصفر و ز یدما یریسردس یسرد شبانه ) در نواح یمدت تداوم هوا نیاست. در ا داریتا روز چهارشنبه جو استان پا یهواشناس یابی شیپ ینقشه ها یبر اساس بررس       

استان وجود دارد  یشرق مهین ژهیبو ینواح یبارش باران در برخ طیابرو شرا شیافزا فیگذر موج نسبتا ضع لیپنجشنبه به دل یشود( مورد انتظار است. ط یم ینیب شیصفر پ

 خواهد آمد. زین ندهیآ یدر خصوص آن در بولتن روز ها شتریبارش ها اطالعات ب تیکه در صورت تثب

ومروجان مراکز خدمات کشاااورزی واسااتفاده از نظرات رت کارشااناسااان جهاد کشاااورزی لذاانتظارمیرودکشاااورزانب باد دارانب دامدارانب مرادارانبزنبورداران ومراکز پرورش ماهی ب باتوجه به صاادور پیش آگاهی های ویل وبا مشااو

 .کارشناسان کلینیک های گیاهپزشکی  نسبت به اعمال توصیه های ویل اقدام نمایند

جلوگیری از به تاخیر انداختن کشت سبزی و سیفی برای  -3استفاده از کود حیوانی در نواحی جنوب استان جهت حفاظت از سرما-2 تسریع در برداشت ورت دانه ای-1

آبیاری مزارع االت در ساعات شبانه با آب چاه  -5استفاده از پوشش های پالستیکی برای محصوالت سبزی و صیفی برای جلوگیری از خسارات سرما  -4 سرمازدگی

انتقال آنها به مکان های مسقفاستفاده از ضد یخ در ماشین آالت کشاورزی و  -6برای جلوگیری از سرمازدگی و تخلیه آب لوله های آبیاری تحت فشار   

 توصیه های بخش زراعت

برای گلخانه ها تمهیدات الزم جهت سوخت جایگزین -2 توصیه به کوددهی )کود سرک( می گردد.طی ده روز آیندهب  با توجه به اوج گلدهی نرگس -1 توصیه های بخش باغبانی و  
 کشت های متراکم

زمان ایجاد برودت دمادر واحد های نیمه صنعتی استفاده از برزنت در  -2 دامداران جهت جلوگیری از سرما و یخبنداناقدامات پیشگیرانه مورد نیاز -1 توصیه های بخش دامداری و  
 عشایر

سوخت جایگزین  وخیره تهیه -2آماده سازی بخاری ها برای کنترل رطوبت و دمای شبانه سالن های پرورش طیور و تهیه و وخیره سازی اذای پر انرژی در فصل سرما -1

 جهت جلوگیری از سرمازدگی

وصیه های بخش پرورش ت
 طیور

مراقبت های معمول-1 توصیه های بخش پرورش  
 زنبورعسل

مراقبت های معمول-1 توصیه های بخش پرورش  
 آبزیان
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