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مقدمه
محگوالت کشاورزی از نظر کمي و کیفي شديدا تحت تأثیر شرايط جوی هر منطقه قرار دارند .در شرايط مناسب
جوی میزان بهرهوری کشاورزی و تامین مواد ذیايي ميتواند به شکل قابل توجهي ا زايش يابد .هه چنین است
برای آ ات شیاهي و جانوریی به اين معني که در شرايط مناسب آب و هوايي آ ات شیاهي و جانوری مانند قارچها
و حشرات تولید شده و رشد ميکنند که ميتوانند خسارات جبران ناپیيری به کشاورزی وارد نمايند .اين تاثیر
دوشانه آب و هوا بر کشاورزی خود نشان از اهمیت و حساسیت باالی هواشناسي کشاورزی است .هواشناسي
کشاورزی ميتواند با مطالعه دقیق هر ي

از شونههای شیاهي و آ ات مرتبط با آنها در شرايط آب و هوايي منطقه

به ياری کشاورز آمده و او را در مراحل مخکلف کاشتی داشتی برداشت و مقابله با آ ات ياری رساند.
همزمان با توسعه نآوریهای نوين که انقالبي در تولید محگوالت کشاورزی بوجود آوردندی ايجاد شرايط
بهینه آب وهوايي در محیطهای کنکرل شده نظیر شلخانهها نیز تولید محگول در گول مخکلف را امکانپیير نمود.
در عین حال ميتوان با مطالعه دقیق خرد اقلیه هر منطقه محگول مناسب برای کشت در آن منطقه را شناسايي کرد تا
بیشکرين بازدهي و کمکرين خسارت را در پي داشکه باشد .به عبارت ديگر با انکخاب محگول مناسب هر منطقه مي-
توان آنجا را به ي

شلخانهی بزرگ طبیعي تبديل نمود .هواشناسيکشاورزی به عنوان علمي میان رشکهای مسئولیت

اين مهه را به عهده دارد .اين شاخه از عله هواشناسي به مطالعه مراحل رشد شیاهان و ارتباط آنها با شرايط آب
وهوايي هر منطقه و تحلیل وتفسیر آنها ميپردازد .برای انجام اين نوع مطالعات الزم است ار مراحل رشد شیاهان به
طور مسکمر در مزرعه داده برداری شود .اين دادهها کم

شايان توجهي به کشاورزان در مراحل مخلکف کاشتی

داشت و برداشت مينمايد.
ازعله هواشناسيکشاورزی به عنوان علمي نوين ياد ميشود که دارای عمری کمکر از ي

قرن است .نوين بودن

اين شاخه از عله هواشناسي ايجاب ميکند که تعريف دقیقي از دامنه کاربردهای آن ارائه شردد .در هواشناس
کشاورزی امروزه دامنه کاربران از کشاورزان شیشکه و تمامي بخشهای عال در حوزه تامین مواد ذیايي را دربر
ميشیرد .وجود اين طیف وسیع کاربری ايجاد ي

سامانه ارتباطي دو سويه بین کاربرنهايي و سازمان هواشناسي

کشور را الزامي مينمايد .با داشکن اين سامانه ميتوان دادههای اطالعات و پیشآشاهيهای مورد نیاز کاربران را به
هنگام و با کمکرين هزينه در اخکیار آنها قرار داد و در صورت نیاز حکي آموزش داد .نبود شناخت کا ي از خدمات
هواشناسي کشاورزی در بین کاربران و يا نبود دانش نحوهی کاربست داده و اطالعات هواشناسي در کار از جمله
مهمکرين مشکالتي است که باعث وارد آمدن خسارات زيادی به کاربران ميشود .يکي از مهمکرين مسائل
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کشورهای در حال توسعهی عدم توجه به اطالعات هواشناسي و به کارشیری آنها در کشاورزی است .عوامل مخکلفي
در اين موضوع نقش دارند که عبارتند از:
 ناآشنايي کاربران بي اعکمادی کاربران به سیسکههای هواشناسي وعدم شرايش آنان به اسکفاده از اين اطالعات عدم احساس نیاز کاربران نهايي به اين اطالعات تخگگي بودن مکنها و توصیهها وعدم درک کشاورزان از اين مکون عدم آشاهي مروجین و مکخگگین کشاورزی در زمینههای تخگگي هواشناسي عدم ارائه به هنگام اطالعات به کاربران نهايي ضعف ارتباط کارشناسان هواشناسي کشاورزی با کاربران نهايي مشارکت ضعیف نهادها وسازمان های مرتبط با تولید دانشی اطالعکات و دادههکا در تکرويج اطالعکات هواشناسکيکشاورزی
 عدم دريا ت بازخورد مناسب و عدم آشاهي از نیاز کاربران نهايي نداشکن سواد رايانه ای ( عدم مهارت اسکفاده از رايانه )از طريق اين سامانه ميتوان آموزشهای الزم را نیز ارائه کرد.
در راسکای بهبود مسکمر خدمات رساني به کاربران نهاييی در اين سامانه ي

بخش به عنوان زير سامانه بازخورد

تعريف شده است که اين امکان را راهه ميکند تا از اثرات نهايي کار و نظرات کاربران مطلع شده و نقاط قوت و
ضعف خدمات رساني را شناسايي و در جهت ر ع نواقص احکمالي اقدام کرد .اين زير سامانه باعث ارتقاء کیفي و
کمي خدمات رساني خواهد شد.
در مکون مخکلف هواشناسي هدف اصلي هواشناسيکشاورزی کم

به کشاورزان برای مديريت بهینه منابع اقلیمي

(خاکی آبی اقلیه و انرژی ) بیان شده است که نکیجه آن کشت محگول مناسب منطبکق بکا شکرايط اقلیمکي موجکود
خواهد بود به شونه ای که شیاه بیشکرين اسکفاده را از شرايط اقلیمي بنمايد .هدف اين شاخه از عله هواشناسي کشف
عوامل جوی اثر شیار و به کار بسکن دانش هواشناسي در عالیکتهکای کشکاورزی اسکت .اهکداف و مقاصکد اصکلي
هواشناسي کشاورزی بطور کلي در دو مورد زير خالصه ميشود:
الف) ترويج و بهکارشیری کامل دانسکه های بشری پیرامون رآيندهای جوی به منظور بهینه سازی تولیدات زراعي و
کاهش ريس
ب)کم

تولیدات که منجر به بهبود کمي وکیفي محگوالت زراعيی باذي و دامي ميشود.

به حفظ منابع طبیعي و حفاظت از محیط زيست (نظیر جنگلهای مراتع و پناهگاههای حیات وحش).
2

حوزه عالیت هواشناسيکشاورزی از اليه خاک حاوی ريشههای عمیق شیاهي آذاز شده و بعد از شیشکن از اليکه
های نزدي

سطح زمین که شیاهان زراعيی درخکان وحیوانات در آن زندشي ميکنندی به مرتفعتکرين اليکه جکو ککه

مورد توجه آئروبیولوژی ميباشد شسکرش مييابد .بعالوه هواشناسيکشاورزی در مکوارد زيکر از اهمیکت برخکوردار
است  :اعمال تغییرات در خرد اقلیهها (از جمله بادشکنهایکمربنکدهای حفکاظکيی آبیکاری و محا ظکت از يخبنکدان)
شرايط اقلیمي حاکه در مدت انبارداریی وضعیت جکوی در مزرعکه و کنککرل شکرايط انبکارهکای شکرايط محیطکي در
پناهگاههای دامها و ساخکمانهای مزرعه و نقل و انکقاالت و جابجائي محگوالت.
کاربران و کاربردها

دادههای هواشناسي با توجه به تنوع آ نها مورد اسکفاده کاربران مکفاوتي قرار مکيشیکرد .ککاربراني ککه در يککي از
زمینههای کشاورزیی منابع آبی انرژیی تحقیقات هواشناسيیتولیدی ساخکمانيی تفريحي وشردشگریی حمل و نقکل
اشکغال دارند داده ها و اطالعات هواشناسي را برای يکي از اهداف طراحيیبرنامه ريزی و عالیتهای کاربردی و يکا
اقدامات ارزيابي خود مورد اسکفاده قرار مي دهند.آنچه که از بررسيهکا بکر مکيآيکد حکاکي از آن اسکت ککه تعکداد
کاربران دربخش کشاورزی بیشکر از ساير بخشها است.
کاربران اطالعات و پیشبینيهای هواشناسي کشاورزی در شسکرهای از مشاذل عمومي و خگوصي قرار
ميشیرند که شامل کشاورزانی مروجین کشاورزیی تولیدکنندشان کود و مواد شیمیائيی شرکتهای تولید بیری
رسانههای تولیدکنندشان انرژی آبيیکارشناسان منابع آبی مکخگگین بیماری شیاهي و دامی کارشناسان باليای
طبیعيی مؤسسات تحقیقاتي ودانشگاهها هسکند .صاحبان مزارع دارای دانش در مديريت مزرعه خود از اطالعات
شسکرده آب وهوايي و اقلیمي اسکفاده کرده و برنامهريزی آبیاریی برآورد کود مورد نیازی پیشبیني عملکرد
محگول و قیمت نهائي آن را بر اساس اين اطالعات تنظیه ميکنند.
خدمات هواشناسيکشاورزي در جهان
در اين بخش دو نمونه از سامانههای ته
-1

که در دنیا مورد بهره برداری قرار شر کهاند مورد بررسي قرار ميشیرد.

مدارس اقلیمي در اندونزي

درايالت Indramayuدولت اندونزی تالش کرد از کشاورزان در خگوص تگمیهشیری در مورد زمان مناسکب
کشت برنج در شرايط تغییر اقلیه کم

شر که و آنها را برای آمادشي بهکر بکرای رويکارويي بکا رخکدادهکای مککرر

سیالب و خشکسالي در آينده نزدي

مهیا نمايد .در اين منطقه برنامههای بهبود مکديريت آب در مکزارع بکا کشکت

چندشانه به وسیله سیسکه ترويج دولکي ساماندهي شد .در اين خگوص مسائل زير بايسکي مد نظر قرار ميشر ت:
 oنهادينه کردن يا که های مدارس اقلیمي در مقیاسهای بزرگ.
 oارزيابي بهکر نیازها با شروههای کشاورزان که به همراهي اين مدارس سازماندهي مي شوند.
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 oراهه کردن تولیدات بهکری مهیا سازی اين نیازها وکاربرد وسیع در کشاورزی.
 oتقدير از سامانههای ترويجي برتر
 oآموزش بهکر واسطههای ترويجيی بین کشاورزان و سرويسهای خدمات دهنده و سازمانهای مردمنهاد.
 oآموزش عمومي وحر ه ای بهکر کشاورزان در مورد مسائلي مانند بيسوادی یقابلیت آسکیب پکیيری ی قکر و
نیازهای مخکلف کشاورزان.
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سامانه تهک هند

سازمان هواشناسي هند  )IMD(1ارائه سکرويس بکه کشکاورزان را از سکال  1345آذکاز ککرد .اخبکار آنهکا از طريکق
راديوی سراسری هند به شکل بولکنهای هواشناسي کشاورزی )FWB(2منکشر ميشد.
مکعاقبا در سال  1376سازمان هواشناسي هند سرويس مشاوره هواشناسي کشکاورزی  )AAS(1را از مراککز رسکمي
هواشناسي با همکاری وزارت کشاورزی شروع ککرد .ايکن سکرويسهکا در سکالهای بسکیار مکمکادی بوسکیله سکازمان
هواشناسي هند تجهیز مي شدند IMD .سرويس هواشناسي کشاورزی جامع را در کشور در سال  2007با همکاری با
موسسات و ارشان های مخکلف آذاز کرد.در حال حاضردر اين کشور بولکنهای مشاوره ای هواشناسکي کشکاورزی
در سه سطح تهیه ميشوند:
الف -بولتنهاي مشاوره هواشناسي کشاورزي بین المللي
اين بولکنها برای برنامهريزی و مديريت در سطح بین الملي آمادهسازی شده و به وسکیله مرککز سکرويس مشکاوره
هواشناسي کشاورزیی اتحاديه باشگاههای هواشناسي کشاورزی و وزارتخانه هواشناسي هند منکشر مي شود.مهمکرين
مگرفکنندشان اين بولکنها شروه نظارت بکرآب وهکوای محگکول (CWWG)4و وزارت کشکاورزی بکوده و ايکن
بولکنها دروزارت خانههای (مرکزی و ايالکي)یارشانها وسازمانهای ذیر دولکي (مردم نهاد) مورد اسکفاده مي شود.
ب-

بولتن هاي رسمي مشاوره هواشناسي کشاورزي

اين بولکنها از  22واحد سیسکه مشاوره کشکاورزی( )AASمخکلکف در ايالکهکای هنکد منکشکر مکيشکوند.مهمککرين
مگرف کننده اين بولکن ها شروه های نظارتي برهواشناسي محگول بوده و اين بولکن ها با همککاری ديگکر مگکرف
کنندشان مانند :صنايع کود شیمیائي یصنايع تولید سه وآ ت کشهکای مؤسسکات آبیکاری یتعکاونيهکای تولیکد بکیر و
ديگر ارشانها تولید مي شوند .اين بولکنها به صورت منطقهای برای آمادشي کشاورزان تولید شده واين بولکنها از
 10مرکز هواشناسي کشاورزی عال در دانشگاه های رسمي انکشار يا که و شامل مشاورههايي برای همه راسنج هکای
موثر هواشناسي در عملیات کشاورزی از کاشت تا برداشت محگوالت زراعي و مشاورههايي در زمینکه محگکوالت
باذي و دام است .اين خدمات هواشناسي به وسکیله جمعکي از رسکانههکای ارتبکاط جمعکيی اينکرنکت و ذیکرهی بعکالوه
واسطههايي در سطح منطقه منکشر مي شود .نمونه ای از اين بولکن ها در ادامه ارائه مي شود(شکل.)1
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در بولکن زير خالصه ای از وضع هوا در چهار روز شیشکه وضع هوا در چهکار روز آينکدهی مشکاورههکای هواشناسکي
کشاورزی برای برنج یانبهی ساير درخکان میوه ودام وآبزيان ارائه شده است.

شکل  :1بولکن مشاوره هواشناسي کشاورزی منطقه ای در هند

5

شکل  :2نمائي از ي
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بولکن هواشناسي کشاورزی هند

ديدگاه استیکتر نسبت به سامانه تهک

هواشناسي کشاورزیی زماني به صورتي جدی عملیاتي ميشود که مسکقیماً در تولیدات کشاورزی و در حل
مشکالت تولیدکنندشان کشاورزی بهکارشر که شود .اين موضوع ميتواند به صورت اطالعاتی اخطارهای مشاورهها
و سرويسهای مؤسسات دولکيی سازمانهای مردمي وذیردولکي ويا کشاورزان بزرگ شکل بگیرد ودر اسکقرار اين
پايگاهها از کشاورزان خردهپای سرويسهای هواشناسي دولکيی مؤسسات تحقیقاتي و دانشگاهي کم

شر که شود.

در 40سککال شیشکککه مزارعککي کککه از خککدمات هواشناسککيکشککاورزی اسکککفاده کککردهانککد رشککد وسککیعي داشکککه
اند)WMO2006).
تعريف هواشناسي کشاورزیی موا ق با شرايط کشورهای در حال توسکعه در باليکا و مخکاطرات محیطکي اقلیمکي و
هواشناسککي توسککعه پیککدا کککرده اسککت .ايککن اولککین قککدم در توسککعه تککدريجي اولويککتهککا در هواشناسککيکشککاورزی
است(.اسکیگکری2003ی)2002
اسکیگکر بیان ميکندشرچه جامعه شناسي واقکگاد مکناظر بکا هواشناسکيکشکاورزی نیسککند امکا برآمکدهکای آنهکا بکر
هواشناسيکشاورزی تاثیرشیارند .محیط تولید کشاورزی مانند ي

جريان زير سکطحي بکه تکدريج وارد هواشناسکي

کشاورزی ميشود .در کشورهای قیرتر عناصر جهت شیریهای اقکگادی -اجکمکاعي آنهکا بکه سکمت کشکت چنکد
محگوليی آبیاری بهینهی انبارداری صحیحی جلوشیری ازسیالبی خشکساليی رسايشی کويرزاييی يخبنکدان و بطکور
کلي کشاورزی پايدار است.در هدفهای توسعهيا کگي وق قدان آموزش وتربیت در کشورهای در حال توسعه به
شدت احساس مي شود.
درتعريف جديد(اسکیکگکر و واککر ی)2002سکازمانهکای هواشناسکيکشکاورزی واقلکیهشناسکيکشکاورزی نیازهکای
کشاورزان را به عنوان تگمیهشیرندشان مطالعه ميکنند .سازمانهای هواشناسکيکشکاورزی در برنامکههکای آبیکاری
کشاورزیی اخطار سريع در باليای جویی خرداقلیههای ساخت بشری و کاربرد پیشبیني هکوا واقلیمکي در تغییکرات
مکغیرهککای اقلیمککي توصککیههککايي صککادر مککيکننککد .همگککام بککا سککرويسهککای هواشناسککيکشککاورزیی تککرويج
هواشناسيکشاورزی نیز مطرح ميشودکه با اصولي مانند آموزشی تعلیه وترويج همراه است.
خدمات هواشناسيکشاورزي از ديدگاه استیگتر

اسکیگکر ( )2007خدمات هواشناسي کشاورزی را به صورت زير تعريف مي کند:
 اداره هواشناسي کشاورزی مشاورههايي در ارتباط با مديريت خرد اقلیمکي وتغییکرات مگکنوعي در آنی در جهکتبهبود خرد اقلیه محگوالت مانند سکايه انکدازیی حفاظکت در مقابکل بکادی مکال پاشکي و ديگکر اصکالحات سکطحی
انبارداری یمقابله با يخبندان وذیره ارائه ميدهد.
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 مشاورههايي بر اساس نکايج آزمايشات کشاورزی از زمان کاشکت تکا برداشکتی بکا اسککفاده از دادههکا و آمکارهکایتغییرات اقلیمي در دورههای اخیر و يا اطالعات لحظه به لحظه هواشناسي.
 برقرارسازی سنجه هايي برای کاهش اثرات و تخفیف نککايج باليکای طبیعکي مربکوط بکه آب وهکوا واقلکیه بکه نفکعمحگوالت کشاورزی .
پايش مداوم و هشدارهای به موقع که مسکقیما با سنجههايي از پیش تعیین شکده در تولیکدات کشکاورزی بکه منظکورکاهش اثرات وتخفیف نکايح باليای طبیعي واقلیمي در ارتباط با تولیدات کشاورزی انجام ميشود.
 پیش شويي وپیشبیني های اقلیمي و هواشناسي در ارتباط با کشاورزی و عالیکتهکای آن یدر بکازههکای مخکلکفزماني یاز سال شر که تا گل و هفکه و از منابع مخکلف.
 توسعه واعکبار بخشي روش های سازشاری نسبت به شرايط مکغیر اقلیمکي و تغییکرات آب و هکوايي و سکاير شکرايطیزيکيی اجکماعي یاقکگادی محیط معیشکي کشاورزان .
مشاورههايي در جهت کاهش اثرات شرمايش جهاني بر تولیدات کشاورزی. پیشبیني های ويژه هواشناسي برای کشاورزی یشامل اخطار در مورد شرايط مساعد رشد آ کات و بیمکاریهکا و يکامشاورههايي برای جبران خسارت حاصل.
 همکاری مسکقیه هواشناسيکشاورزی با مديريت منابع طبیعي به منظکور توسکعه سیسککههکای کشکاورزی پايکدار وپیشر ت تکنولوژی با اجزاء هواشناسي کشاورزی قوی.
ادارات هواشناسي کشاورزی اطالعات خود را مي توانند به وسیله رايند های ارتباطي زير انکشار دهند:
نوشکاری :بولکنی بروشوری نامه و يادداشت ها و نظاير آن.
رسانه های شروهي :راديویتلويزيونی ماهواره.
مجالت :ادواریی مجالت تخگگي.
ارتباطات مخابراتي :تلفنی اکسی موبايلی سرويس پیام کوتاه.
شبکههای رايانه ای :کامپیوترهای شخگيی اينکرنتی ايمیل ونظاير آن.
ايل های ديجیکال :سي دیی الپيی لش و نوار ونظاير آن.
وسمینارها یکارشاههای آموزشيی مالقاتهای شروهي و برهه کنشهای چهره به چهرهی و عالیتهای سازمانهکای
مردم نهاد(ذیر دولکي).
مهمکرين بخش عالیت های ادارات هواشناسي کشاورزی بازخوردهايي است که دريا ت مکي کننکد .مسکائل مهکه
مطرح شده در اين زمینه عبارتند از :کیفیت پیشبینيهایکیفیت ونحوه ارتباط مشاوره دهندشان بکا کشکاورزانی بیکان
راه حل مشکال ت ازطريق روشهای برخورد مکقابلی پاسخ به سکواالتي ککه معمکوال نسکبت بکه آنهکا عالقکه منکدی در
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مطالب بکولکن هکا وجکود داردی دسکرسکي بکه اطالعکات از طريکق روشهکای کارآمکدتر و دسکرسکي بکه مکخگگکین
وبرنامههای کنفرانس ها.
سامانه تهک ايران
با توجه به اهکمام دولت تدبیر و امید در راسکای اقکگاد مقاومکي از طريق ايجاد امنیت ذیايي درکشوری دادههای
هواشناسي و کاربرد آنها در توسعه کشاورزی به خگوص در تولید محگوالت راهبردیی از اهمیت ويژهای
برخوردار ميشوند .در واقع اسکفاده بهینه از امکانات موجود و توجه به زمینههای کاربردی دادههای هواشناسي
کشاورزی به صورت جامع ميبايست مورد توجه قرارشیرد .اما در اين بین موانعي مانند منابع انساني ناکا يی پايین
بودن سطح مهارت نیروهای کارشناسيی قديمي يا ناکا ي بودن نآوریی ضعیف بودن امکانات پردازشيی محدود
بودن شبکه پايش در سطح ملي و ناپیوسکگي دادههای ديدباني وجود دارند که باعث بروز محدوديت در ظر یت
خدمت رساني ادارات هواشناسي کشاورزی ميشوند .به هرست مشکالت میکور ميتوان مواردی همچون عدم
انکقال به هنگام داده ها از مزارع محلي به مراکز پردازش داده و انکقال نکايج از مراکز میکور به سطح مزارع به سبب
نبود سامانههای برخط و به هنگام تبادل داده و اطالعات را نیز اضا ه نمود.
برای پیشگری از ا ت کمي و کیفي محگوالت کشاورزیی کاهش خسارات ناشي از باليای طبیعي جویی بر
طرف کردن ضعف سیسکههای اطالع رسانيی پیشگیری از اتالف زمانی انرژی و منابع مالي به دلیل سهل انگاری يا
نداشکن کارآيي کارکنان موثر در تولید محگوالت هواشناسي کشاورزیی اهمیت پرداخکن به ايجاد سامانهای برای
ترويج اطالعات هواشناسي کشاورزی آشکار ميشود.
اين سامانه که قرار است ارتباط دو سويهی بي واسطه و تنگا تنگ را با کاربرنهايي برقرار کند دارای بخکشهکای زيکر
است:
 -1شناسايي کاربران نهايي
 -2نیاز سنجي
 -1تهیه داده و محگول
 -4سامانههای توزيع داده و محگول
 -5ظر یت سازی
 -6نظر سنجي و بازخورد
 -7مسکندسازی
که به ترتیب به توضیح هر بخش پرداخکه ميشود.
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-1

شناسايي کاربران نهايي

در اين مرحله با مراجعه کارشناسان ادارات و ايسکگاههای هواشناسي مسکقر در شهرسکانها به مراکز اشکاره شکده در
هر بخش کاربر نهايي شناسايي شده و با پر کردن کاربرگ تهیه شدهی جامعه آماری هر ي

از شروههای کاربری و

تعداد آنها مشخص ميشود .اطالعات صحیح و دقت در پر ککردن ککاربرگ بسکیار ضکروری اسکت .چکون ککه ايکن
اطالعات مبنای اقدامات بعدی قرار ميشیرند.کاربران در بخش کشاورزی و تولید مواد ذیايي را ميتکوان در دسککه-
های زير تعريف کرد:
الف -بهره برداران
الف -1-زارعین( گندم ،جو ،برنج ،ذرت ،پنبه ،چغندر قند ،سويا ،حبوبات ،گلرنگ ،زعفران ،جالیز و ) . . .

دسکرسي به زارعین از طريق مراجعه به سازمانهای کشاورزی اسکانهکای مکديريت جهکاد کشکاورزی شهرسککانهکای
مراکز خدمات جهاد کشاورزی قگبات و دهسکانهای شرکتهای تعاوني پنبه کارانی ادارات و سازمانهای تعکاوني
روسکايي امکان پیير است.
الف -1 -باغداران(مرکبات ،انواع آلو ،سیب ،سیاه ريشه و ) . . .

با مراجعه به شرکت های تعاوني باذداران ( د کرچه باذداری )
الف -3 -دامداران سبک ( انواع گوسفند ) و سنگین ( گاو ،شتر ،شترمرغ و ). . .

مراجعه به واحد اموردام و مرتع سازمان ها و مديريت های جهاد کشاورزی مراکز اسکان و شهرسکانها
الف -4 -صاحبان مرغداري ها(مرغ ،بلدرچین ،بوقلمون و ) . . .

مراجعه به واحد اموردام و مرتع سازمان ها و مديريت های جهاد کشاورزی مراکز اسکان و شهرسکانها
الف -5 -صاحبان کشتهاي متراکم ( گلخانه داران ،پرورش دهندگان قارچ و گل هاي زينتي و ) . . .

از طريق شرکت های تعاوني شلخانه داران
الف -2 -زنبورداران

از طريق شرکت های تعاوني زنبورداران و بکار شیری کارشناسان ادارات و ايسکگاههای هواشناسي مسکقر در
شهرسکانها و تکمیل رم نظر سنجي در روسکاها و مکانهای اسکقرار زنبور داران.
الف -7 -نوغانداران ( پرورش دهندگان کرم ابريشم و توت )

از طريق شرکت هکای تعکاوني نوذانکداران و بککارشیری کارشناسکان ادارات و ايسککگاههای هواشناسکي مسککقر در
شهرسکانها و تکمیل رم نظر سنجي در روسکاها و مکانهای اسکقرار نوذان داران.
الف -2-شیالت (آبزي پروران ماهیان سردابي و ماهیان زينتي و صیادان )
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مراجعه به د اتر مربوطه مسکقر در سازمان و مديريت های جهاد کشاورزی مراککز اسککانهکا و شهرسککانهکا و بککار
شیری کارشناسان ادارات و ايسکگاههای هواشناسي مسکقر در شهرسککانها و تکمیکل کرم نظکر سکنجي در اسککخرهای
پرورش آبزيان .
الف -9-عشاير ( دامدار سبک و سنگین )

سازمانها و ادارات امور عشاير در مراکز اسکانها و شهرسکانهکا و بککارشیری کارشناسکان ادارات و ايسککگاههای
هواشناسي مسکقر در شهرسکانها و تکمیل رم نظر سنجي در روسکاها .
الف -11 -صاحبان سورتبنگ و سردخانهها

مراجعه مسکقیه به واحد مربوطه و ادارات و ايسکگاههای هواشناسي مسکقر در شهرسکانها .
الف - 11-باربري ها و سیستم هاي حمل و نقل

از طريق سنديکا های باربری و ادارات و ايسکگاههای هواشناسي مسکقر در شهرسکانها .
الف -11 -میادين میوه و تره بار

از طريق شهرداری ها و يا مراجعه مسکقیه به میادينی ادارات و ايسکگاههای هواشناسي مسکقر در شهرسکانها .
ب -متخصصین
ب -1-مديران کشاورزي( مديران بخشهاي مختلف اعم از منابع طبیعي ،دامپزشکي ،امور عشاير ،زراعت ،باغباني،
آب و خاک ،آبخیز داري ،مرتع ،آفات و بیماري ها ،امور دام و  . . .و همچنین مديران پارسل در استانهايي کهه
طرح پارسل بندي درآن اجرا شده است .
ب -1-کارشناسان ( بخشهاي مختلف تحقیقات ،آموزش و اجرا )
ب -3-مروجین ( مروجین مراکز خدمات کشاورزي و کارشناسان نظام مهندسي )
ب -4-محققین ( مراکز تحقیقات و دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي )
ب -2-تولید گنندگان نهادههاي کشاورزي و دامي
ب -7-سازندگان و طراحان گلخانه ها و کشتهاي متراکم

راههای دسکرسي به مکخگگین از طريق مکاتبه و يا مراجعه مسکقیه به د اتر آنها امکان پیير است.

-2

نیاز سنجي
نیاز سنجي به دو صورت ميتواند صورت پیيرد -1 :از طريق مطالعه هر ي

از عالیتها و حساسیت آنها به

تغییرات عوامل جوی و  -2از طريق تماس مسکقیه با کاربرنهايي و کسب اطالعات از تجربیات آنها .در زير
نکايج به دست آمده از برخي مطالعات انجام شده به صورت جدول ارائه ميشردد .تکمیل و اصالح آن
همکاری نیاز به کار بیشکری دارد.
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 -1-2نیاز سنجي بر اساس مطالعات انجام شده

داده هاي طوالني مدت باد
خريد امالک جديد

چون آب و هواي نامساعد ممکن است باز

،دما،و يخبندان ( تعيين

پرداخت وام ها را با دشواري همراه کند

اقليم و ميکرو اقليم هاي
کشور )

سرمايه گذاري براي
خريد ماشين آالت
جديد

خريد ماشين آالت با قيمت باال زماني با اطمينان

پيش بيني هاي فصلي

صورت مي گيرد که شرايط آب و هوايي مساعد و

کمينه شش ماهه

فرا تر از نرمال است سرمايه گذاري انجام شود .

خوبي داشته باشيم .

مرطوب باعث شيوع آفات و امراض گياهي و

استفاده موثر از نيروي کار در شرايط دماهاي

و تجهيزات

باال ،رطوبت زياد و بادشديد امکان پذير نيست.
در شرايط سوز باد و دماهاي پائين نيز اين
شرايط برقرا ر است .

بازار يابي

شود .

در حالتهايي که پيش بيني در حالتهاي نرمال و

علفهاي هرز مي شود .

اداره کردن نيروي کار

معرض خشکسالي ،سيل و يخبندان هستند اجتناب

بازپرداخت آسان هزينه هاي اجاره کرايه يا

هواي گرم باعث بلوغ زودرس و فصل خيلي
برنامه ريزي فصلي

از سرمايه گذاري در نواحي که به طور متناوب در

محاسبه تغييرات توان و سود با ارزيابي اطالعات
کيفي توليد

پيش بيني هاي فصلي

برداشت سريع محصوالت توسط کارگران و

کمينه شش ماهه

شرکتهاي توليدي

پيش بيني هاي دما،
رطوبت و باد در بازه هاي
24 ،42و  24ساعت

در شرايطي که هوا معتدل و ماليم بوده و چند روز
تداوم دارد عمليات انجام گيرد .

پيش بيني سوز باد در
مناطق مختلف کشور
پيش بيني هاي فصلي در
سطح جهاني ،ملي و
استاني

پايش منظم وضع هوا در کشورهاي توليد کننده
محصوالت استراتژيک

برآورد احتمال رخداد

انتخاب گياهاني که مرحله حساس آنها با شرايط

چه نوع محصولي

با استفاده از اطالعات اقليم مي توان بهترين

نابهنجاري دما ،بارش و

بحراني منطبق نگردد و يا استفاده از گياهان

کشت شود؟

گياهي را که با منطقه سازگار است کشت نمود.

ساير فراسنج هاي

زودرس و يا انتخاب گياهان مقاوم با شرايط

هواشناسي

خشکسالي

پيش بيني هاي فصلي

استفاده از شرايط رشدي گياهان مختلف و مقاوم

کمينه شش ماهه

در هر منطقه

گونه هاي گياهي قابل
کشت

با توجه به اينکه گونه هاي گياهي با شرايط اقليم
هر منطقه سازگاري يافته اند  .هر گونه گياهي
مخصوص يک ناحيه آب و هوايي مي باشد .
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در هواي خيلي خشک ،رطوبت خاک بدليل تبخير
عمق مطلوب کاشت بذر
جهت جوانه زني موثر بذور
گياهان

زياد به سرعت کاهش يافته از اين رو نيمرخ
فوقاني آن به سرعت خشک شده که باعث عدم
جوانه زني بذر مي گردد  .و همچنين دماهاي باال
باعث عدم جوانه زني بذر در اعماق بااليي خاکي

در حالتهايي که شرايط جوي خشک
پيش بيني هاي  01تا 01

عمق کاشت بذر مخصوصاً در کشت

روزه دما ،بارش و تبخير

ديم عميق تر و در دوره هاي

و باد

مرطوبت تر عمق کاشت بذر در حالت
عادي باشد .

مي شود.
حاصلخيزي خاک با کودهاي نيتروژنه در شرايط
حاصلخيزي خاک

وجود باران موثر باعث افزايش عملکرد محصول
مي شود .

پيش بيني هاي فصلي
کمينه  3ماهه

اگر پيش بيني بارش در حد مطلوب
باشد افزايش کود باعث حاصلخيزي
خاک مي شود .
زماني اقدام به کود پاشي کنيد که
پيش بيني هواي خشک و باد ماليم

دما ،بارش و سرعتهاي مختلف باد زمان هاي کود
کاربرد کودها

پاشي را تعيين مي کنند .سرعت باد بيشتر از 01
کيلومتر در ساعت مانع از انجام صحيح کود پاشي
مي شود .

پيش بيني دما ،بارش،و
باد در بازه هاي
 24،24،42،04،7ساعته

باشد  .و زماني که دماي هوا کمتر از
 01درجه سلسيوس و بارش وجود
نداشته و سرعت باد کمتر از 01
کيلومتر در ساعت باشد اقدام به
کود پاشي نموده و در غير اين صورت
اقدام نکنيد .
اگر پيش بيني هاي فصلي دال بر

بسياري از امراض گياهي ناشي از وضع هوا مي
کنترل بيماريها

وجود فصل مرطوب مي باشد،

باشند .به عنوان مثال زنگ زرد گندم ممکن است

پيش بيني هاي فصلي

تجهيزات و مواد مورد نياز آماده

در سالهاي مرطوب شيوع يافته و باعث افت کيفي

کمينه شش ماهه

گرديده و به محض مشاهده اولين
نشانه هاي بيماري شروع به مقابله

و کمي عملکرد شود.

شود .

کنترل آفات

بسياري از آفات در شرايط خاص دمايي و رطوبت

پيش بيني هاي فصلي

شروع به رشد کرده و شيوع پيدا مي کنند  .بعنوان

کمينه شش ماهه و پيش

مثال سن گندم و يا زنگ گندم  .بسياري از آفات

بيني هاي کوتاه مدت

بهمراه توده هاي هوايي جابجا مي شوند .

24، 42و  24ساعته
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محسبه تقويم آفات در مناطق
مختلف بر اساس داده هاي تاريخچه
اي و پيش بيني هاي فصلي

کنترل علفهاي هرز

پيش بيني هاي فصلي

تعيين تاريخ مبارزه با علفهاي هرز

در سال هاي مرطوب و بارش هاي بيش از ميانگين

کمينه شش ماهه و پيش

در سطح وسيع توسط ماشين آالت

فصلي رشد علفهاي هرز بيشتر مي شود .

بيني هاي کوتاه مدت

سمپاش درصورتي که کمينه آسيب

24، 42و  24ساعته

را به گياه اصلي بزند.

دوره باراني از برداشت محصوالت جلوگيري
مي کند و براي حمل و انبار داري محصوالت
برداشت

برداشت شده مشکل ساز مي باشد .بارش باران در
زمان رسيدن فيزيولوژيکي محصول کيفيت دانه را
کاهش داده و باعث رشد بيماري هاي قارچي در

در صورت پيش بيني بارش برداشت
پيش بيني هاي کوتاه

محصوالت و عمليات زراعي بتاخير

مدت24، 42 ،04و 24

افتاده و در روزهاي آتي که شرايط

ساعته بارش و ابرناکي

مهيا مي باشد اين عمليات انجام
گيرد .

انبارها مي شود .
کاشت دوباره يا حفظ نهال

در فصول خشک و غير باراني در جاهاي خالي و

پيش بيني هاي فصلي

هاي قديمي

معيوب کشت جديد انجام گيرد .

کمينه شش ماهه

تعيين برنامه برداشت و خرد

باران درصد قند نيشکر را کاهش داده و مانع حمل

کردن ساقه ها

نيشکر از مزرعه مي شود.

پيش بيني هاي کوتاه
مدت24، 42 ،04و 24
ساعته بارش و ابرناکي

کاشت نهال هاي جديد بايستي در
زمان مناسب پيش بيني شده انجام
گيرد.
ابتدا بخشهاي پر محصول و يا در
بخشهايي که احتمال باران وجود
داشته و به آب گرفتگي حساس
مي باشند برداشت شود .

پيش بيني هاي کوتاه
زمان آتش زدن نيشکر قبل

تاثير آب و هوا بر امنيت استفاده از آتش بعنوان

مدت24، 42 ،04و 24

نيشکر را در روزهايي که پيش بيني

از برداشت

ابزاري براي پاک کردن نيشکر موثر است .

ساعته بارش ،دما و

سرعت باد کمتر است آتش بزنيد .

رطوبت نسبي
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پارامترهاي ثبت شده وضع هوا ممکن است تعيين
انتخاب محل

کند که آيا زمين مناسب کاشت گياهان و درختان
خاصي هست يا خير؟

اغلب درختان و گياهان شرايط آب و هوايي ويژه
اي براي رشد دارند .دماهاي پائين و باال مي تواند
انتخاب گياه

بر سرعت رشد و کيفيت محصول اثر کذار باشد
بارندگي در بسياري از مکانهاي پرورش گياهان اگر
آبياري محدود نباشدموجب ضرر و زيان و افزايش
شيوع بيماري ها مي شود .

آمار ثبت شده دما،
بارش ،باد ،رطوبت نسبي

محل مناسب را بر اساس شرايط

و يخبندان در دوره هاي

جوي بلند مدت انتخاب کنيد .

طوالني مدت
داده هاي تاريخچه اي
بارش ،سرعت باد،

نهال هايي را انتخاب کنيد که با

رطوبت و يخبندان،

اقليم منطقه سازگار بوده و مراحل

فرواني ساالنه وقوع

رشدي گياه با شرايط بحراني برخورد

يخبندانها ،اولين و

نکند  .مثالً استفاده از ارقام دير گل

آخرين يخبندان و پيش

در بادام و زردآلو

بيني فصلي
آمار ثبت شده دما،

شرايط آب و هوايي اندازه و مکان مخزن سطحي
محل و اندازه مخزن آب

آب را تعيين کرده و اب مورد نياز را مشخص مي
کند .

بارش ،باد ،رطوبت نسبي

در اين شرايط مخزني را بسازيد که

و يخبندان در دوره هاي

بتواند در دوره هاي خشک رودخانه

طوالني مدت و پيش

ها تکافوي نياز آب محصوالت و

بيني فصلي و جريان

باغات باشد مثل آب بند ها و سدها

رودخانه ها

انتخاب آب

آب انبار

شرايط آب و هوايي تعيين مي کند که به آب انبار

پيش بيني فصلي و

نياز مي باشد يا خير؟

جريان رودخانه ها

در زمانهايي که فصل خشک پيش
بيني ميشود از سطح زير کشت
کاشته شود .

پيش بيني هاي فصلي

در صورتي که فصل خشک پيش

در هواي گرم و خشک برداشت از مخازن و سدها

کمينه شش ماهه و پيش

بيني مي شود از روهاي ديگري

زياد تر شده و تبخير از سطح آب زيادتر مي شود .

بيني هاي کوتاه مدت

جهت آبياري استفاده شود مثل

24، 42و  24ساعته

آبياري قطره اي و يا سفالي

برنامه ريزي زمانهاي آبياري

زمانهايي که سرعت باد ،تبخير و دما و کاهش بارش

و مقدار آب آبياري

وجود دارد برنامه ريزي و زمان آبياري مهم مي باشد
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پيش بيني هاي فصلي کمينه

در سرعت باد ماليم ،ساعات با دماي

شش ماهه و پيش بيني هاي

پائين آبياري انجام و در مواقع پيش بيني

کوتاه مدت 24، 42و  24ساعته

بارش موثر آبياري قطع شود

دماي مطلوب براي سمپاشي بين  1تا
پيش بيني هاي کوتاه
زمان سمپاشي بر عليه

تبخير ماده نگه دارنده سموم و محلول ها در

مدت وضع هوا در طي 7

عفلهاي هرز ،آفات و بيماري

دماي باالي  31درجه سلسيوس،تلفات سموم در

24 ،04،42،و  24ساعته

ها چه زماني است ( سمپاشي

اثر وزش باد شديد ،و کاهش ماده نگه دارنده در

از دما ،بارش ،رطوبت

زميني )

اثر تبخير و رطوبت کم

نسبي ،باد و تبخير و
ساعات آفتابي

 42و عدم وجود بارش تا  7ساعت
بعد از سمپاشي ،سرعت باد کمتر از
 4کيلومتر در ساعت مطلوب ،سرعت
باد  4تا  01کيلومتر در ساعت خوب،
سرعت باد  43تا  44کيلومتر در
ساعت نامطلوب و سرعت باد بيش از
 44کيلومتر در ساعت خيلي
نامطلوب براي سمپاشي مي باشد.

آمار ثبت شده دما،
مقدار ذخاير مطلوب علوفه

وضع هوا نوع و مقدار علوفه و رشد گياه را تعيين
مي کند.

بارش ،باد ،رطوبت نسبي

اگر پيش بيني فصلي مطلوب باشد

و يخبندان و گرمباد ها

مقادير ذخيره علوفه ممکن است در

در دوره هاي طوالني

سطح فعلي باقي بماند.

مدت و پيش بيني فصلي
تعداد دام هايي که بايد در

وضع هوا تعيين کننده تعداد دام هايي که بر

پيش بيني فصلي دما،

فصل خشک جابجا شوند

اساس ميزان علوفه بايستي نگه داشته شود .

بارش

غذا و فرآورده هايي غذايي

دوره هاي خشک باعث کاهش و يا فقدان رشد مي شود

پيش بيني فصلي دما ،بارش

بر اساس ميزان علوفه موجود در
مراتع تعداد دام ها بايستي متناسب
شود.
برنامه ريزي براي انبار کردن فرآورده
هاي غذايي و علوفه دام ها از طريق
خريد

پيش بيني هاي کوتاه مدت
کنترل علفهاي هرز

بارش و دما شدت گسترش علفهاي هرز را کنتر ل
مي کند.

وضع هوا در طي ،04،42، 7
24و  24ساعته از دما،
بارش ،رطوبت نسبي ،باد و

کنترل علفهاي هرز با سموم شيميايي در
صورت عدم مقاومت علفهاي هرز

تبخير و ساعات آفتابي
آمار ثبت شده دما ،بارش ،باد،

بهبود مراتع

بهبود مراتع يک برنامه هزينه بر بوده و شرايط

رطوبت نسبي و يخبندان و

در صورت مساعد بودن پيش بيني

اقليمي يک فاکتور مهم مي باشد.

گرمباد ها در دوره هاي طوالني

فصلي مراتع اصالح شود.
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مدت و پيش بيني فصلي

آمار ثبت شده دما،
زمان چيدن علوفه هاي چه
زماني است ؟

اگر پس از قطع علوفه ها بارش رخ دهد و يا
ابرناکي باشد علوفه بدليل ماندگار ي زياد مواد
غذايي خود را از دست مي دهند.

بارش ،باد ،رطوبت

در صورت پيش بيني چهار روز

نسبي و يخبندان و

متوالي بدون ابر و بارش و در هواي

گرمباد ها در دوره هاي

آفتابي نسبت به چيدن علوفه

طوالني مدت و پيش

اقدام شود .

بيني فصلي
بازار يابي

قيمت علوفه در فصول مرطوب پائين و در

پيش بيني فصلي دما و

در فصول مرطوب علوفه را براي

خشک باال است .

بارش

فصول خشک ذخيره کنيد.

پيش بيني هاي کوتاه
زمان پشم چيني

در زمان پشم چيني تغييرات دما و بارش
بايستي اندک باشد.

مدت وضع هوا در طي 7

زماني اقدام به پشم چيني شود که

24 ،04،42،و  24ساعته

احتمال رخداد بارش اندک و يا

از دما ،بارش و پيش

تغييرات آب و هوا اندک باشد .

بيني فصلي

محافظت گوسفندان در
مقابل سوز باد

دماهاي پائين تر از  01درجه سلسيوس به همراه
بارش و باد شديد باعث بيماري هيپو ترميا مي
شود .

پيش بيني هاي کوتاه
مدت وضع هوا در طي 7

نگه داري گوسفندان و گاوها در

24 ،04،42،و  24ساعته

آغل هاي گرم و مسقف

از دما ،بارش و برف
پيش بيني هاي کوتاه

راههاي کنترل مگس در

هواي گرم و مرطوب باعث افزايش شيوع مگس

آغل ها

هاي گوسفندي مي شود .

مدت وضع هوا در طي 7

معاينه گوسفندان و گاوها و ضد

24 ،04،42،و  24ساعته

عفوني آغل ها و گوسفندان و

از دما و پيش بيني

گاوها

فصلي
در مناطق مرطوب گوسفندان و
کنترل انگلها

در شرايط مرطوب تعداد انگلهاي داخلي

پيش بيني فصلي دما و

گاوها را رها نکنيد و با خيس

گوسفندان افزايش مي يابد.

بارش و تبخير

کردن گوسفندان و کاوها از بروز
انگلها جلوگيري کنيد .
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کاهش استرس گرمايي

در دماهاي بيشتر از  31درجه سلسيوس در

پيش بيني هاي کوتاه

مرغدار ي ها ي پر جمعيت افزايش سريعي در

مدت وضع هوا در طي 7

تهويه ،تامين آب آشاميدني سالم و

مرگ و مير جوجه ها ي کمتر از  4ماه رخ

24 ،04،42،و  24ساعته

امکان بال زدن ماکيان مهيا شود

مي دهد

از دما
پيش بيني هاي کوتاه

کاهش استرس گرمايي

هواي گرم سبب استرس گرمايي در گاوهاي

مدت وضع هوا در طي 7

شيري و کاهش شير مي شود .

24 ،04،42،و  24ساعته
از دما

خنک سازي آغل ها از طريق ايجاد
سايه بان و تهويه مناسب ،آب
پاشي و پنکه ها

 2معيار اقليمي ميانگين
سرعت باد اسفند ماه،
تعداد روز با بارش يک
ميليمتر و بيشتر در
کندوهاي بومي در مقايسه با کندوهاي مدرن با
محافظت از کندوها در

تعداد بيشتري از عناصر اقليمي در ارتباط بوده

مقابل شرايط نامساعد

و کامالً تحت تأثير شرايط آب و هوايي منطقه
هستند

دوره پرورش زنبور
عسل ،دماي ميانگين
کمينه بهار و تعداد روز
با دماي  01درجه

به توصيه هاي کوتاه مدت و ميان
مدت هواشناسي توجه شود.

سانتيگراد و بيشتر ،به
عنوان عناصر با سطح
اهميت زياد نسبت به
ساير عناصر شناسايي
شدند.

اثرات محيطي؛ جايي که دائماً داراي آب و هواي
نامساعد ،بارانهاي شديد ،سايه ناشي از واقع

آمار ثبت شده دما،

شدن در دامنه شمالي کوههاي بلند و يا

بارش ،باد ،رطوبت

محاظت از گلخانه هاي

درختان سربه فلک کشيده مي باشد مناسب

نسبي و يخبندان و

سنتي

احداث گلخانه نيست  .شدت نور يکي از عوامل

گرمباد ها در دوره هاي

تعيين کننده محسوب مي شود .

طوالني مدت و پيش
بيني فصلي

18

در فصول سرد سيستم سرمايش و
و در فصول گرم سيستم سرمايش
و تهويه در گلخانه ها برقرا رگردد و
از سيستم مالچ پاشي بر روي
پوشش گلخانه ها استفاده شود.

آبزيان از جمله جانداران خونسردمحسوب
محافظت استخرهاي
پرورشي در مقابل شرايط
نامساعد جوي

ميشوند .فعاليت اين دسته از جانداران به شدت

پيش بيني هاي کوتاه

تحت تاثير دماي محيط است .اگر دما پايين

مدت وضع هوا در طي 7

بيايد جانوران فوق به حالت غيرفعال درخواهند

24 ،04،42،و  24ساعته

آمد .اما چنانچه دما زياد شود بقايشان به شدت

از دما

با استفاده از هوا دهي در
استخرهاي پرورشي نسبت به
تهويه و تنظيم دما اقدام شود.

به خطر خواهد افتاد

 -2-2نیاز سنجي بر اساس تجربیات کاربرنهايي

در اين بخش با مراجعه به کاربران نهايي و پر کردن کاربرگهای مربوطه از دانش تجربي کاربران بهره بکرده و نیکاز
شروههای کاربری مشخص خواهد شد .برای نمونه کاربرگ زير طراحي شده است:
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کاربرگ شماره  ( :1قسمت اول )
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کاربرگ شماره  ( : 1قسمت دوم )
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تهیه داده و محصول

در حال حاضر در سازمان هواشناسي کشور محگوالت مکنوعي تولید و به کاربران عرضکه مکيشکردد .بطکور کلکي
محگوالت مورداسکفاده در بخش هواشناسي کشاورزی در  12شروه زير قرار ميشیرنکد ککه در پیوسکت  1جزئیکات
بیشکری ذکر شده است.
الف -پیش بیني دمای بارشی سمت و سرعت بادی رطوبت نسبيی ابرناکيی جريانات درياييی دمای آبی ارتفاع مکو،ی
سمت و سرعت باد بر روی دريای رخداد بارش شديدیشرمبادیاموا ،شرمايي و سرمايي در بازهای زمکاني 72ی42ی24
و هفت روزه
ب -آمار داده های وضکع هکوا در ايسککگاههای همديکدیی هواشناسکي کشکاورزیی جکو بکاالی اقلکیه شناسکيی بکاران
سنجيیدرياييیآلودشيی تابش سنجيی در بازه های زماني لحظه اییروزانهی ماهانهی گلي و طوالني مدت
روزه تا چند روزه

 -،نقشه های دما و بارش در مقیاس زماني ي

د -نقشه های وضعیت ترسالي و خشکسالي در بازه های ي
ه -تحلیل های وضعیت جوی در مقیاس ي

ماهه تا چند ساله

روزهی ماهانه و گلي

و -نقشه های و جداول اسکاني اولین يخبندان پائیزه و آخرين يخبندان بهاره
ز -نقشه ها و جداول بازه های زماني کاشت محگوالت مخکلف از ديدشاه هواشناسي کشاورزی
ح -نقشه های بارش موثر از ديدشاه هواشناسي کشاورزی در مقیاس زماني روزانهی ماهانه و گلي
ط -تعیین زمان مناسب عملیات عملیات داشت و برداشت محگوالت زراعيی باذيیشلخانه ای در مقیاس روزانکه تکا
هفکگي
ی -نقشه های آينده نگری دما و بارش در مقیاس زماني ي

تا سه ماهه

ک -جداول نیاز آبي محگوالت مخکلف بشکل اسکاني
ل -داده های سنجش از دور ماهواره و رادار
با توجه به تغییر و تنوع نیازمندیهای کاربران بخش تولیدات ذیاييی نیازهای اين شکروههکا بايسککي بکه شککل مکنظه
اسکخرا ،شرديده و بر اساس بازخوردهای شر که شده اقدام به تامین نیازهای جديد در اين حوزه نمود.
-4

سامانههاي توزيع داده و محصول

جهت ارائه خدمات و محگوالت هواشناسي کشاورزی سامانههای مکعددی بر اساس نآوریهای نوين قابل
طراحي است که در حال حاضر در سازمان هواشناسي کشور بسیاری از آنها در حال بهره برداری ميباشد .اين
سامانهها در زير به طور مشروح مورد بررسي قرار ميشیرند .بديهي است که بهکرين سامانه برای کاربر نهايي آن
22

سامانه ايست که در دسکرسی ارزان قیمتی پايدار و مطمن باشد .سامانههای اطالع رساني ميتوانند با توجه به عالیت
کاربران به سه دسکه تقسیه شوند -1 .سامانههای مورد اسکفاده مديران سیاسي و اجراييی  -2سامانههای مورد اسکفاده
کارشناسان و مکخگگین امور تولید مواد ذیايي و  -1سامانههای مورد اسکفاده بهره برداران شامل :زارعینی
باذدارانی دامدارانی زنبوردارانی نوذان دارانی شلخانه دارانی مرذداران و آبزی پروران و  . . .که در ذيل به معر ي
هر ي

از آنها پرداخکه ميشود:

 -1سامانههاي مورد استفاده مديران سیاسي و اجرايي

 -1-1شزارشها و بیانیههای علميی ني و تخگگي هواشناسي کشاورزی
 -2-1پست الککرونیکي ( ايمیل)
 -1-1تارنمای هواشناسي کشاورزی
 -4-1روزنامههای محلي و ضاهای مجازی پايگاههای خبری
 -5-1سامانه پیام
 -6-1زير نويس صدا و سیما
 -7-1ارائه خدمات از طريق صدا و سیما توسط کارشناسان هواشناسي کشاورزی
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سامانههاي مورد استفاده کارشناسان و متخصصین امور تولید مواد غذايي

 -1-2روزنامههای محلي و ضاهای مجازی پايگاههای خبری
 -2-2پست الککرونیکي ( ايمیل)
 -1-2تارنمای هواشناسي کشاورزی
 -4-2سامانه پیام
 -5-2تلفن هواشو
 -6-2جلسات منظه و همايشهای ادواری
 -7-2زير نويس صدا و سیما
 -2-2ارائه خدمات از طريق صدا و سیما توسط کارشناسان هواشناسي کشاورزی
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سامانههاي مورد استفاده بهره برداران

 -1-1پیامهای راديويي محلي
 -2-1سامانه پیام
 -1-1تلفن هواشو
 -4-1زير نويس صدا و سیما
 -5-1ارائه خدمات از طريق صدا و سیما توسط کارشناسان هواشناسي کشاورزی
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 -6-1تارنمای هواشناسي کشاورزی و سازمان جهاد کشاورزی
 -7-1شوراهای محلي
 -2-1انجمن صنفي کارهای کشاورزی
 -3-1ائمه جماعت مساجد روسکاها و بخشها
 -10-1پالکارد
 -11-1بروشور ترويجي و گلي
 -12-1ناظرين مزارع وزارت جهاد کشاورزی
 -11-1مراکز خدمات جهاد کشاورزی
 -14-1کشاورزان پیشرو
 -15-1مراکز تحقیقات هواشناسي کشکاورزی و ايسککگاههکای هواشناسکي همديکدی در سکطح شهرسککانهکا و
بخشها
-5

ظرفیت سازي

ظر یت سازی عبارتست از ايجاد ي

راه و روش نظامشرا و برنامکهريکزی شکده بکرای دشرشکون ککردن باورهکا و

نگرشها در درون و برون سازمان .ظر یت سازی در درون سازمان به اين معني است که با توجه به نیاز کاربر نهکايي
و توسعه روز ا زون نآوری و دانش هواشناسيی نگرشي جديد در بخش کارشناسي و مديريکي سازمان به وجود آيد
به نحوی که بکواند پاسخگوی نیاز کاربران باشد .در بخش خار ،از سازمان ظر یت سکازی بکه ايکن معنکي اسکت ککه
کاربر نهايي ابکدا به اين باور برسد که بايد از دانش هواشناسي کشاورزی در عالیت خکود اسککفاده کنکد و سکپس بکا
کسب دانش کا ي در رابطه با هري

از محگوالت هواشناسي و نحوه کاربست آن در عالیت روزمره خودی باعکث

باال ر کن بهرهوری شردد .بر مبنای اين تعريفی ظر یت سازی نميتواند ي

جريان موقت وکوتاه مدت باشدی بلککه

بايد آن را برنامهای مداوم برای بهبود اثربخشي خدمات هواشناسي کشاورزی دانست ککه وظیفکه اصکلي آن مکحکول
نمودن ر کار و عملکرد سازمان و کاربران نهايي در رابطه با هشدارهای اخطاريهها و ساير محگوالت هواشناسي مکي-
باشد .در ظر یت سازی مي توان اهداف زير را دنبال نمود:
 ارتقای کیفي دانش هواشناسي کاربران بخشهای مخکلف کشاورزی و توسعه مهارتهای اسکفاده از آن ايجاد ضای اعکماد مکقابل بین کاربران وسازمان هواشناسي کشور ا زايش انگیزه در کاربران جهت اسکفاده از خدمات هواشناسي -تقويت روحیه همکاریی تشري

مساعي و کارشروهي در سازمان

 راهه آوردن زمینههای مطلوب برای بروز خالقیتی نوآوری و ابککار در سطح سازمان24

 ايجاد زمینه برای شناخت توانمندیهای موجود و به کارشیری آنها و شناخت موانع احکمالي موجود و ر ع آنها.برای اينکه اهداف برشمرده شده با مو قیت حاصل شردند توجه به دو نککه ضروری است:
 -1ظر یت سازی بايد از سطوح باالی کاربری (کشاورزان پیشرو) شروع و به تکدريج همکه ککاربران را در بکر
بگیرد.
 -2در راسکای بهبود اثر بخشيی نحوه آموزش و هماهنگ سازی کاربران بکا تغییکرات مسککمر وضکعیت جکویی
بعنوان راهبرد اصلي تعريف شود.
بر اساس طرح راهبردی سازمان هواشناسي کشور ظر یت سازی در رابطه با تولید مواد ذیايي بايسکي در دو بخش
برون و درون سازمان انجام شیرد:
جهت دسکیابي به اين مهه در درون سازمان بايسکي موارد زير انجام پیيرد :
 -1مشارکت عال کارشناسان هواشناسي کشاورزی سکاد و اسکانها در دوره های آموزشي کوتاه مدت و بلند
مدت
 -2دعوت از اساتید مجرب هواشناسي کشاورزی درراسکای ارائه آموزش به کارشناسان از طريق کارشاه
آموزشيی سمینار و ...
 -1تقويت ساخکار سازماني بخش هواشناسي کشاورزی در سکاد و اسکانها
و در بخش برون سازماني نیاز است موارد زير انجام پیيرد:
 -1پس از شناسايي کاربران نهايي بخشهای مخکلف عال در امور تولیدات ذیاييی آموزش و رهنگ سازی
در هر شروه بگورت مجزای در خگوص روشهای اسکفاده از محگوالت هواشناسي کشاورزی انجام شیرد
 .بعنوان مثال  :اشر آموزش عاالن عرصه دام سب

مد نظر باشد بايسکي در خگوص نحوه اسکفاده و تاثیر

راسنجهای جوی در تولید دامها به اين شروه آموزش الزم داده شود  .اين آموزشها بايسکي بطور مداوم
انجام پیير که و بازخوردهای دورهای مناسب برای ارتقاء کمي و کیفي خدمات دريا ت شردد .سامانههای
آموزشي بايد مبکني بر اصول ترويجيی نظیر آموزش در مزرعهی صدا و سیمای صفحات وبیکلیپهای
تگويریی نگب پالکاردی بروشوری خبرنامه و گلنامه باشد که بهکرين آنها برای هر شروه کاربری براساس
سطح سواد تعیین ميشردد.
 -2شروه ديگری از جامعه کاربران محگوالت هواشناسي کشاورزیی مکخگگان بخشهای مخکلف
کشاورزی هسکند .به عنوان مثال در خگوص مکخگگان بخش زراعت ميتوان با اسکفاده از روشهای
مناسب نظیر صفحات وبی بروشور و جلسات سخنراني اين مکخگگان را با دانش هواشناسي کشاورزی
آشنا و روشهای به کارشیری آن را ارائه نمود .
25
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نظرسنجي و بازخورد

سازمان با درک اهمیت رضايت کاربرانی مجموعه اقداماتي را برنامه ريزی و اجرا ميکند .اما سوال اين است که
اين اقدامات که عموماً هزينههای سنگیني به سازمان تحمیل مي کند تا چه میزان اثربخش بودهاند؟ آيا صرف اين
هزينه هدف سازمان در جلب رضايت کاربران را تأمین نموده است؟ اين رضايت مندی تا چه حد است؟ برای
پاسخگويي به اين پرسشها نیاز است که سامانه نظرسنجي و بازخورد طراحي و عملیاتي شردد تا همواره و به طور
مسکمر در ر ع نواقص احکمالي و ارتقاء سطح خدمات رساني سازمان را ياری نمايد .اين سامانه بايد بکواند به دقتی به
سرعتی به سادشيی با کمکرين هزينهی به طور پیوسکه و به شونهای اثر بخش میزان رضايکمندی کاربران را پايش
نموده و با ارائه شزارشهای به هنگامی مديران را در اتخاذ تدابیر مناسب جهت اصالح رآيندها و آشاهي از
اثربخشي اقدامات صورت شر که ياری نمايد .اين سامانه قطعاً نقطه قوت و عامل محوری در مو قیت سازمان خواهد
بود.
برای اندازهشیری و آشاهي از میزان رضايکمندی کاربران روشهای مکعددی وجود دارد .هر ي

از اين روشها

از جنبههای مخکلف نقاط قوت و ضعف مکفاوتي دارند .در ادامه به دو روش چهره به چهره و روش اسکفاده از
نآوریهای نوين اشاره ميشود:
 -1روش چهره به به چهره

در اين روش با اسکفاده از کاربرگهای طراحي شده با مراجعه مسکقیه به کاربر نهاييی اقدام به نظرسنجي و
تهیه بازخورد ميشردد .برای نمونه کاربرگ زير طراحي شده است.
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کاربرگ شماره  ( : 2قسمت اول )
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کاربرگ شماره  ( : 2قسمت دوم )

-2

28

 -2روش استفاده از فنآوريهاي نوين

امروزه ناوریهای نويني در کشور وجود دارند که انجام نظر سنجي از راه دور و بدون حضور یزيکي کاربر
را امکانپیير کرده است.به عنوان مثال چند نمونه از آنها در زير ميآيند:
 -1-2جانمايي رم نظر سنجي در پايگاه اينکرنکي سازمان هواشناسي کشور يا اداره کل هواشناسي اسکان
 -2-2تعامل با سازمان جهاد کشاورزی اسکان وجانمايي رم نظر سنجي در در پايگاه اينکرنکي اين سازمان
 -1-2تلفن شويا ( ضبط نظر سنجي کاربران )
 -4-2اسکفاده از سامانه پیامکي دو سويه
 -5-2مکاتبه و دريا ت بازخورد از شوراهای محلي روسکاها
 -6-2مکاتبه و دريا ت بازخورد از انجمن صنفي شهرسکان و اسکان
 -7-2مکاتبه و دريا ت بازخورد از تعاونيهای تولید
-7

مستندسازي
مسکندسازی به معني شردآوری و جمعبندی عالیتهای انجام شده در هر اسکان در رابطه با هر ي

از شکروه-

های کاربری تولید مواد ذیايي و آشکار سازی نقش پر اهمیت و شهگاه حیاتي خدمات هواشناسکي کشکاورزی
در آن عالیت است .چنانچه اين مهه با دقت و حساسیت انجام پیيردی نقش و جايگاه سازمان هواشناسي کشکور
در ايجاد ارزش ا زوده در بخش تولید مواد ذیايي در سطح ملي مشخص خواهکد شکد .جايگکاهي ککه در حکال
حاضر اصله زيادی تا آن وجود دارد .عالوه بر اين مسکند سازی مشخص خواهد کرد که سازمان تا چه حکد در
راسکای يکي از اصليترين اهداف تعريف شده در طرح راهبردی يعني تصمیم سازي در مديريت کشور و امور

روزمره مردم مو ق عمل کرده است.
همان طور که در باال اشاره شد سامانه ته

دارای  7مرحله است که در شام هفکه بايسکي مراحل شکش شانکه

برای هر شروه کاربری مسکندسازی شود .در مرحله اول شناسايي کاربر نهايي مسکند سازی ميشود به اين معنکي
که اين کاربر به کدام ي

از روشهای اشاره شکده در مککن شناسکايي شکده اسکت .در مرحلکه دوم نیازسکنجي

کاربر مشخص ميشود که آيا بر اساس پرسشنامه  1که توسط کاربر تکمیل شده صکورت شر ککه و يکا از طريکق
مراجعه به منابع علمي تعیین شده است.در مرحله سوم اين موضوع مشخص ميشود که آيا محگکول مکورد نیکاز
کاربر از قبل تولید ميشده و يا برای تولید آن اقدام خاصي صورت شر ککه اسکت .اشکر محگکول جديکد اسکتی
رآيند تولید محگول جديد نیز مسکند سازی شود .شکل و محکوای محگول با توجه به دانش ککاربران مکفکاوت
خواهد بود و بايسکي به روش مناسب در اخکیار کاربر قرار شر که و بکديهي اسکت ککه در دسککرس قکرار شکر کن
محگول به کاربر نهايي بايد پايش شود .کلیه مراحل مربوط به محگول از تولید تکا در دسککرس قکرار شکر کن و
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اسکفاده از آن بگورت شکفاف در مرحلکه چهکارم مسککند سکازی مکيشکردد  .بعنکوان مثکال اشکر از طريکق پسکت
الککرونیکي و يا خبرنامه محگول در اخکیار کاربر قرار ميشیرد اين مسکندات نیز بايسکي ضمیمه شکردد .در شکام
پنجه اشر کاربر در ابکدا باور و دانش به کارشیری محگوالت هواشناسي کشاورزی در امور خود را نداشکه و بکا
تالش اداره هواشناسي اسکان اين ظر یت سازی انجام شده به نحوی که نه تنها به اين دسکت خکدمات بکاور پیکدا
کرده بلکه از آن نیز به خوبي در کار خود بهره ميبردی مشروح ظر یت سازی بايکد بکا اشکاره بکه روش بکه ککار
شر که شده و منابع آموزشي اسکفاده شده مسکند شردد .در شام ششه از مسکندسکازیی پکس از کسکب اطمینکان از
کارکرد مناسب سامانه ترويج در مراحل پنج شانه قبليی برای بررسي نکايج حاصله از خدمات ارائه شکده نیکاز بکه
کسب اطالعات مورد نظر از کاربر است .در اين بخش خروجي کار کاربر مکورد نظکر از طريکق ککاربرگ نظکر
سنجي شماره  2مورد ارزيابي قرار ميشیرد .نظر کاربران برای ارتقاء کمي و کیفي خدمات بسیار با ارزش است.
اين نظرات بايد مسکندسازی شود .در نهايت کاربرگ شماره  1بکه شککل چکیکده تمکامي اطالعکات موجکود در
مسکندات را برای مديريت راهه خواهد کرد .دقت نمايید که مسکند مربوط به هر رد ممکن است چنکد صکفحه
بیشکر نشود .اما ککابچه مسکند هر شروه کاربری با توجه به تعداد کاربران ممکن است تا چند صد صفحه برسد.
در انکها يادآور ميشود که برای هر ي
بیرون آيد .خروجي هر ي

از شروههای کاربری در هر سکال زراعکي بايکد يک

ککابچکه مسککند

از اين ککابچهها میزان و سهه خدمات هواشناسي کشکاورزی در ا کزايش تولیکد آن

محگول در سطح ملي را مشخص خواهد کرد و جمع تمامي اين ککابچهها نقش سکازمان هواشناسکي کشکور در
تامین مواد ذیايي را که آرمان دوم تعريف شده در طرح راهبردی است را آشکار خواهد نمود.
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کاربرگ شماره  : 1چکیده مسکندسازی سامانه ترويج ( بعنوان مثال )
اطالعات مربوط به واحد اقدام کننده
نام اداره کل

هواشناسي اسکان يزد

نام اداره

مرکز تحقیقات هواشناسي کشاورزی اردکان

نام کارشناس مسکند ساز

علي مهريزی

شماره تماس:

11545555

نام شروه کاربری

زارع شندم کار

شهرسکان

نام و نام خانوادشي کاربر

حسن میرک آبادی

نشاني:

سطح زير کشت

 10هککار

اطالعات مربوط به کاربر
روسکای

اردکان

حسن آباد

تلفن تماس0311165665655 :

نوع کشت

ديه

برداشت به تن

50

سهه خدمات هواشناسي کشاورزی در ا زايش تولید محگول کاربر

به درصد

10

به تن

5

سهه خدمات هواشناسي کشاورزی در حفظ منا ع کاربر به ريال

(قیمت شندم برای هر تن به ريال) × ( 5تن ا زايش ناشي از خدمات هواشناسي کشاورزی)
= ارزش ريالي
اطالعات مربوط به سامانه تهک

رديف

1

عنوان رآيند

دسکه بندی

روش اجرايي

شناسايي کاربر

بهره بردار

پرسشنامه ( مسکند ) 1

10

نهايي

مکخگص

پرسشنامه ( مسکند ) 2

10

بر اساس مطالعات انجام شده

منابع علمي ( مسکند )2

20

بر اساس تجربیات کاربر

پرسشنامه ( مسکند ) 1

10

از قبل تولید ميشده

مسکند( )4

10

محگول

جديد تولید شده

مسکند( )5

10

سامانههای توزيع

پیامهای راديويي محلي

مسکند( )6

10

مسکند( )7

10

2
نیاز سنجي
1

4

زمان تقريبي انجام

تهیه داده و

داده و محگول

سامانه پیام
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عالیت به ساعت

5
ظر یت سازی
6

نظر سنجي و
بازخورد

تلفن هواشو

مسکند( )2

14

زيرنويس صدا و سیما

مسکند( )3

15

شزارش کارشناس در صدا و سیما

مسکند( )10

15

تارنمای هواشناسي

مسکند( )11

12

شورای محلي

مسکند( )12

10

انجمن صنفي

مسکند( )11

10

ائمه جماعت مساجد روسکاها و بخشها

مسکند( )14

12

پالکارد

مسکند( )15

12

بروشور ترويجي

مسکند( )16

12

ناظرين مزارع

مسکند( )17

10

مراکز خدمات کشاورزی

مسکند( )12

16

کشاورزان پیشرو

مسکند( )13

15

ايسکگاه هواشناسي

مسکند( )20

14

کاربران نهايي

مسکند( )21

20

مکخگگان

مسکند( )22

40

چهره به چهره

مسکند( )21

10

کاربرگ نظر سنجي

مسکند( )24

25

انکقاد و چالش( :در اين بخش به طرح چالشها و انکقادهای موجود نسبت به سامانه و يا بخشهای آن پرداخکه شود)

پیشنهاد ( :در اين بخش به طرح پیشنهادهای جايگزين بخشهای انکقادی و يا تکمیلي سامانه پرداخکه شود)
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پیوست:1
محصوالت تولید شده در بخش هواشناسي کشاورزي :

الف  :داده های خام دمای هوا
 -1دمای کمینه
 -2دمای بیشینه
 -1دمای مکوسط
 -4کمینه مطلق دمای هوا
 -5بیشینه مطلق دمای هوا
 -6میانگین کمینه ها
 -7میانگین بیشینه ها
 -2میانگین کلي دمای هوا
ب -اطالعات پردازش شده دمای هوا
 -1آسکانه های تحمل شیاه نسبت به دما شامل ماکزيمه ی مینیمه و بهینه دمای هوا( در حال حاضر انجام نشده است )
-2نقطه دمايي رشد محگول( در حال حاضر انجام نشده است )
 -1درجه روزهای مورد نیاز برای عبور از مراحل مخکلف رشدی اعه از درجه_روزهای عال و مؤثر
 -4تعداد روزهای بحراني
 -5تعداد روزهای داغ
 -6تعداد روزها و ساعات يخبندان
-7نوع يخبندان ی جبهه ای و يا تابشي
-6احکمال وقوع اولین يخبندان پايیزه و آخرين يخبندان بهاره
 -7احکمال وقوع شرمای ديررس پايیزه
-2احکمال وقوع سرمای زودرس پايیزه
-3احکمال وقوع سرمای ديررس بهاره
-10احکمال وقوع شرمای زودرس بهاره
 -11اثرات سرما زدشي و يخبندان( در حال حاضر انجام نشده است )
 -12بهکرين تاريخ کاشت از نقطه نظر راسنج های جوی
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 -11بهکرين تاريخ انجام و يا عدم انجام عملیاتي نظیر ی آبیاری ی سه پاشي و توزيع کود از نظر دمای هوا
-14بهکرين تاريخ مبارزه با آ ات و بیماری های شیاهي و دامي و مبارزه با علف هرز از نقطه نظر راسنج های جوی(
در حال حاضر انجام نشده است )
 -15نیاز آبي شیاهان زراعي و باذي
 -16نیاز سرمايي محگوالت اسکراتژي

نظیر پسکه

-17دامنه دمايي و سرمايي محگوالتي نظیر مرکبات در دوره خواب اجباری
-12اثرات مخرب نوسانات دمايي در دوره رکود و خواب بر کاهش عملکرد محگوالت مرکبات
الف -داده های خام دمای خاک
 -1دمای کمینه
 -2دمای بیشینه
 -1دمای مکوسط
 -4کمینه مطلق دمای سطح خاک
 -5بیشینه مطلق دمای سطح خاک
 -6میانگین کمینه ها
 -7میانگین بیشینه ها
 -2میانگین کلي دمای سطح خاک
 -3کمینهیبیشینه و میانگین دمای اعماق  5ی  10ی  20ی  10ی  50و  100سانکیمکری خاک
ب -اطالعات پردازش شده ی دمای خاک
 -1دمای عمق مؤثر ريشه جهت رشد بهینه( در حال حاضر انجام نشده است )
-2دمای بهینه عمق خاک جهت رشد و تکثیرآ ات و بیماری های مربوط به ريشه( در حال حاضر انجام نشده است )
 -1عمق يخبندان
-4اثر شبنه يخي برريشه های سطحي( در حال حاضر انجام نشده است )
-5اثر يخبندان برتخريب خاک و پارشي ريشه( در حال حاضر انجام نشده است )
الف -داده های خام رطوبت هوا
 -1میانگین کمینه رطوبت نسبي هوا
 -2میانگین بیشینه رطوبت نسبي هوا
 -1کمینه مطلق رطوبت نسبي هوا
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-4بیشینه مطلق رطوبت نسبي هوا
 -5میانگین رطوبت نسبي هوا
 -6رطوبت مطلق
 -7رطوبت حجمي
 -3نقطه شبنه
 -10شار حقیقي يخارآب
 -11شار بخارآب اشباع
ب -اطالعات پردازش شده رطوبت هوا
-1نیاز رطوبکي محگول در مراحل مخکلف نولوژی
 -2اثرات رطوبت های باال بر طغیان آ ات و بیماری ها( در حال حاضر انجام نشده است )
 -1تنش های خشکي حاصل از کاهش رطوبت هوا
 -4تنظیه دور آبیاری مکناسب با رطوبت نسبي هوا
-5اثرات مخرب آبیاری مزارع در روزهای آرام و مرطوب
 -6لزوم آبیاری سنگین در روزهای شرم و خش
 -7اثرات خشکي هوا بر راندمان آبیاری( در حال حاضر انجام نشده است )
 -2اثرات خشکي و يا رطوبت باال بر خشکیدشي و يا ترشیدشي محگوالتي نظیر خرما
الف-داده های خام رطوبکي خاک
 -1میانگین رطوبت حجمي و وزني خاک در اعماق  5ی  10ی  20ی  10ی  50و  100سانکیمکری
-2ظر یت مزرعه( در حال حاضر انجام نشده است )
-1نقطه پژمردشي( در حال حاضر انجام نشده است )
 -4اخکالف رطوبت لحظه ای با نقطه پژمردشي
 -5رطوبت قابل دسکرس لحظه ای
-6رطوبت قابل دسکرس خاک برحسب درصد
ب -اطالعات پردازش شده رطوبت خاک
-1نیازرطوبکي عمق مؤثر ريشه
 -2نیاز آبي( در حال حاضر انجام نشده است )
-1اثرات مخرب رطوبت های باال بر طغیان ا ات و بیماری ها
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-4اثرات مخرب رطوبت که بر تشديد يخبندان
-5اثرات مخرب رطوبت های باال بر تنش های حاصل از ا زايش رطوبت ضای مزارع و باذات
الف -داده های بارشي خام
-1میزان بارندشي ساعکي یروزانه ی هفکگي ی ماهانه و سال زراعي
-2بیشینه بارش  24ساعکه
-1میانگین بارندشي بلند مدت
-4نوع بارش ی جامد يا مايع ی باران يا رشبار
 -5تعداد روزهای باراني
-6تعداد روزهای بر ي
 -7عمق برف
ب -اطالعات پردازش شده بارش
-1مقادير بارش روزانه ی هفکگي ی ماهانه ی گلي قابل انکظار( نرمال)
 -2مقادير بارش روزانه ی هفکگي ی ماهانه ی گلي واقع شده در سال زراعي جاری
-1اخکالف مقادير بارش واقعي با نرمال
-4درصد تغییرات اعه از کاهش يا ا زايش سال جاری با نرمال
-5دامنه تغییرات بارندشي ي

ناحیه

-6واريانس و انحراف معیار
 -7میانگین ی میانه و نما بارش ي

ناحیه در بلند مدت

-2توزيع و پراکنش بارندشي ي

ناحیه

-3بیشینه بارش محکمل
ناحیه

 -10شدت ی مدت و راواني انواع بارش ها در ي

 -11خشکسالي و شاخص های تعیین شدت ی مدت و راواني
-12خشکسالي و انواع ی هواشناخکي ی هیدرولوژيکي ی کشاورزی ی اقکگادی اجکماعي و زيست محیطي
-11ترسالي
-14تاريخ وقوع اولین و آخرين بارش مؤثر
 -15آب ثقلي ی مويرشي ی قابل دسکرس( در حال حاضر انجام نشده است )
الف -داده های خام تبخیر
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-1پکانسیل تبخیر  24ساعکه ی هفکگي ی ماهانه و ساالنه حاصل از قرائت تشت
-2میانگین بلند مدت تبخیر پکانسیل  24ساعکه ی هفکگي و ماهانه حاصل از قرائت تشت
ب -داده های پردازش شده تبخیر
 -1تبخیرپکانسیل
-2تبخیر واقعي
 -1تبخیر و تعرق پکانسیل( در حال حاضر انجام نشده است )
-4تبخیر و تعرق واقعي( در حال حاضر انجام نشده است )
 -5ضريب تشک
-6ضريب شیاهي( در حال حاضر انجام نشده است )
-7ضريب کاهنده شیاهي
 -2نیاز آبي( در حال حاضر انجام نشده است )
الف-داده های خام ساعات آ کابي
 -1مجموع ساعات آ کابي روزانه ی هفکگي ی ماهانه و ساالنه
-2میانگین بلند مدت ساعات آ کابي روزانه ی هفکگي ی ماهانه و ساالنه
ب-اطالعات پردازش شده ساعات آ کابي
 -1طول روز و شب( در حال حاضر انجام نشده است )
 -2نیاز نوری شیاه( در حال حاضر انجام نشده است )
 -1تابش زمیني یآسماني و مکفرقه
 -4اثرات تابش بر ا کاب سوخکگي میوه( در حال حاضر انجام نشده است )
 -5اثرات تابش بر تغییر شکل و ضخیه شدن پوست میوه مرکبات( در حال حاضر انجام نشده است )
الف -داده های خام ابرناکي
 -1مجموع ساعات ابری روزانه ی هفکگي ی ماهانه و ساالنه
 -2میانگین بلند مدت ساعات ابری روزانه ی هفکگي ی ماهانه و ساالنه
 -1مقدار ابر ی نوع ابر و ارتفاع ابر
ب -داده های پردازش شده ابرناکي
 -1رابطه معکوس بین ساعات آ کابي و ابرناکي( در حال حاضر انجام نشده است )
الف -داده های خام باد
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 -1سمت باد
-2سرعت باد
 -4نسیه ماليه ی مکوسط ی شديد
 -5باد ماليه ی مکوسط و شديد
-6طو ان ی ماليه ی مکوسط و شديد
ب -داده های پردازش شده باد
 -1بیشینه سرعت وزش باد روزانه ی هفکگي ی ماهانه و ساالنه و سمت آن
-2میانگین سرعت وزش باد
 -1باد ذالب
 -4اثرات مفید و مخرب باد بر سازه های کشاورزی( در حال حاضر انجام نشده است )
 -5اثرات مفید و مخرب باد بر شیاه( در حال حاضر انجام نشده است )
 -6پديده ورس يا خوابیدشي( در حال حاضر انجام نشده است )
-7اثرات وزش باد بر ا زايش نیاز آبي شیاه( در حال حاضر انجام نشده است )
 -2اثرات وزش باد بر کاهش راندمان آب( در حال حاضر انجام نشده است )
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