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

 : (13/10/1401تا  9/10/1401تاریخ از ) آیندهوضعیت جوی پیش بینی 

به صورت باران غالباً پراکنده و در ارتفاعات برف پراکنده مورد انتظار  یمقطع یبارش ها یشمال مهین ژهیاستان به و ینواح یامروز در برخ یهواشناس یعدد یمدل ها ینقشه ها و خروج یمطابق بررس   

 جادیو ا یآبگرفتگ ،یشود که موجب لغزندگ یم ینیب شی)سه شنبه( و مه پ دیو برق، ارتفاعات برف، وزش باد شد عدبارش باران، ر ینسبتاً قو یسامانه بارش تیدوشنبه و سه شنبه با فعال یروزها یاست. ط

 یگرید یسامانه بارش تیفعال امجدد زیروز پنجشنبه ن یشود اما ط یم فیگردد. روز چهارشنبه سامانه تضع یسبک و گلخانه ها م ساتیبه تاس بیرودخانه ها، آس انیو احتمال طغ لهایشدن مس یالبیرواناب، س

 تواند بارش برف را به همراه داشته باشد. یم ریسردس یداشت که در نواح میرا در سطح استان خواه

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

 .اعمال توصیه های ذیل اقدام نمایند

ع گندم و جو جهت جلوگیری از با توجه به افزایش رطوبت پایش مزار -2کود سرک و اوره و محلول پاشی کودهای ریزمغذی برای حوزه جنوب در مزارع گندم و جو و کلزا  -1

 بیماری زنگ زرد و سپتوریوس 

 توصیه های بخش زراعت

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

برای گلخانه ها تمهیدات الزم جهت سوخت جایگزین -3 تشتک ( اقدامات الزم را به عمل آورند  

توصیه های بخش باغبانی و کشت های 

 متراکم

 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 جادیاستفاده از برزنت در زمان ا  

 توصیه های بخش دامداری و عشایر

جهت  نیگزیسوخت جا رهیذخ هویته -2در فصل سرما  یپر انرژ یغذا یساز رهیو ذخ هیو ته وریپرورش ط یشبانه سالن ها یکنترل رطوبت و دما یها برا یبخار یآماده ساز-1

 یاز سرمازدگ یریجلوگ

پرورش طیور توصیه های بخش  

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

در مزارع سردابی ایجاد سیل بند الزامی است  -1   توصیه های بخش پرورش آبزیان 

هماهنگی و ترویجکارشناس  کارشناس زراعت رییس اداره تحقیقات و توسعه هواشناسی  کارشناس مسئول هواشناسی کاربردی کارشناس مسئول  پیش بینی هواشناسی کارشناس مدیریت باغبانی کارشناس مدیریت شیالت کارشناس امور دام 

 کاربردی

 


