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 444  : جلسه شماره گیالن کشاورزي جهاد سازمان و گیالن هواشناسی کل اداره ها دستگاه عنوان

 5911/ 7/ 6 ساعت 5441جلسه  مدت -فضاي مجازي جلسه مكان

 گیالن استان کشاورزان و کاربران براي کشاورزي هواشناسی هاي توصیه صدور و آینده روز چند جوي شرایط تبیین جلسه دستور

   پیش بیني وضعیت جوی:

ساعت آینده، روند کاهش دما/بعضی نقاط  77گذر جریانات کم و بیش ناپایدار از منطقه است. بر این اساس طی  دهنده نشان هواشناسی ینقشه ها

 بارندگی و وزش باد )گاهی موقتی شدید( و رعد و برق مورد انتظار است.

  چای4

 پایانی) پاییزه چین براي باغ سازي آماده و آنها آوري جمع و کندن قطع، طریق از چاي باغات چندساله و تابستانه یکساله هرز هاي علف حذف( 

 باغی عملیات گونه هر انجام هنگام در احتمالی برق و رعد زمان در مناسب مکان در گرفتن پناه 

 :زراعت

 اي علوفه نباتات و اي غده و برگی سبزیجات جمله از دوم کشت محصوالت زراعت براي  شالیزاري اراضی سازي آماده 

 رودبار شهرستان در کلزا کشت براي ورزي خاک عملیات شروع و شناسایی براي ربزي برنامه 

 ايه بیماري از جلوگیري جهت انبار محیطی شرایط کنترل و ها کن خشک یا و انبار به مزارع از محصول سریع انتقال و زمینی بادام برداشت در تسریع 
 قارچی

 منابع طبیعی4

 ارتفاعات و ها کوهپایه در بویژه وبرق رعد وقوع هنگام در مناسب  و امن هاي مکان در گرفتن پناه و باز مناطق در استقرار عدم  

 شدید رگبارهاي از پس بویژه ها رودخانه  دبی افزایش احتمال و ها رودخانه در آب حرکت مسیر بودن باز از اطمینان  

 شدید رگبار و بارندگی از پس ساعت 3 تا آنها حاشیه در توقف از پرهیز و مسیلها و ها رودخانه حریم رعایت 

 احتمالی هاي رانش وقوع علت به آن از پس ساعت چند وتا شدید بارندگی و رگبار مناطق در ارتفاعات به نقل و حمل مسیر در رعایت و توجه 

 استفاده از پس آن شدن خاموش از اطمینان و غیرضروري آتش برافروختن از پرهیز 

 4051 تلفن با تماس و سیل بروز یا سوزي آتش وقوع صورت در طبیعی منابع پایگاه ترین نزدیک به اطالع 

 نوغانداری4

 شکخ نیمه به نسبت محلی گیاهان از استفاده صورت در و شود اندیشیده الروها روي پیله براي پیله تنیدن جایگاه سازي آماده خصوص در الزم تمهیدات 
 .گردد اقدام آفتاب زیر در آن نمودن

 الروها پیله تنیدن مرحله در مناسب تهویه و رطوبت دما،  کنترل و رعایت به اقدام 

 پتاس و فسفر ازت، شیمیایی کودهاي ترکیبات از استفاده با توت درختان پاي پاییزه پاشی کود به اقدام 

 :باغبانی

 باد وزش و پراکنده بارش دلیل به آینده هاي روز در گیالن استان در پاشی سم و پاشی محلول عملیات انجام در احتیاط  

 (دمایی تغییرات و باد وزش به توجه با) هاگلخانه در مناسب تهویه رطوبت، دما، کنترل 

 بارده هايباغ در کافی و مناسب هايقیم از استفاده 
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 مرکبات درختان اندازسایه اطراف در و ايریشه بصورت هابارش با همزمان مرکبات   درختان نیاز مورد کود از بخشی مصرف 

 امداری4د

 شیر آوري جمع ایستگاه به ممکن زمان حداقل در و دوشش از پس شده دوشیده شیر انتقال.  

 ها دام چراي زمان در برق و رعد با مواجهه در ایمنی نکات رعایت. 

 دام علوفه تامین جهت مزارع در دوم کشت عنوان به اي علوفه گیاهان کشت به اقدام. 

 مرغداری4

 ها مرغداري در رطوبت و دما تهویه و تنظیم. 

 ها آلودگی و بیماریزا عوامل افزایش به توجه با گله ازحد بیش تراکم از اجتنبات. 

 ها مرغداري سالن در ریزي جوجه فاصله رعایت. 

  حفظ نباتات4

 موقت آوري جمع محل در آفت هاي شفیره و الرو، آلوده هاي میوه آوري جمع، کننده جلب هاي تله, چسبنده زرد کارت نصب قبیل از الزم اقدامات انجام 
 زیتون میوه مگس خسارت کاهش جهت کارشناسی هاي توصیه اساس بر باغ بهداشت رعایت و میوه

 جلب هاي تله، چسبنده زرد کارت نصب ، درختان پاي شده ریخته وخورده  ترک هاي میوه آوري جمع قبیل از الزم اقدامات انجام و باغ از منظم بازدید 
 اي مدیترانه مگس کنترل جهت کارشناسی نظر اساس بر پاشی طعمه نیاز صورت در و کننده

 نهالستانها و جوان باغات در خصوصا مرکبات مینوز با مبارزه 

 باغات کف هرز هاي علف با مبارزه و بهداشت رعایت 

 مکانیکی روش به باغات در توت سپردار شپشک آفت با مبارزه 

 شیالت4

 هفته طول در ماهیان کپور بچه پرورش خاکی استخرهاي کوددهی عدم 

 هفته طول در نرمال میزان به ماهیان کپور پرورش خاکی استخرهاي غذادهی 

 هفته طول در غروب41 و ظهر 41 ،ساعت روز در نوبت دو در ساعت یک مدت به گرمابی ماهیان پرورش استخرهاي در اسپالش هاي هواده نمودن روشن 

 سردابی ماهیان پرورش استخرهاي در دار دیفیوزر هاي دمنده و ایرجت هاي هواده نمودن روشن 

 سردابی ماهیان تولید آب برگشت استخرهاي در کامبوجت هاي هواده نمودن روشن 

 ورودي آب مقادیر خروج همراه به روز در ساعت یک مدت به گرمابی  خاکی استخرهاي به تازه آب ورود 

 ارتفاعات در بویژه هفته طول در  ماهیان کپور شده تخلیه استخرهاي پاشی آهک عدم 

 هفته طول در وقت اول صبح در ماهیان کپور استخرهاي در صید به اقدام 

 شکارچی پرندگان ورود  از جلوگیري جهت ماهیان کپور بچه استخرهاي کشی نوار 

 سیل مخاطرات از جلوگیري جهت اي کوهپایه مناطق در سردابی ماهیان پرورش استخرهاي ورودي آب  مهار در الزم تمهیدات به اقدام 

  نبورداری4ز

 -------------------------- 

 

 



 کاربردیتوسعه هواشناسي 

 حاضریناسامي 

 در جلسه

 کشاورزی مخاطرات کاهش و بحران مدیریت اداره هادی زاده 1

 کشاورزی مخاطرات کاهش و بحران مدیریت اداره مهاجری 2

 کشاورزی هواشناسيمرکز تحقیقات  سدیدی 3

 سازمان چای گل محمدی 4

 مدیریت زراعت فتاحي 5

 مرکز تحقیقات کشاورزی صبح زاهدی 6

 اداره کل منابع طبیعي اسدی 7

 مرکز توسه نوغان اسدپور 8

 باغبانيمدیریت  پارسافر 9

 اتحادیه دام و طیور علیپور 11

 مدیریت حفظ نباتات علي نژاد 11

 اداره کل شیالت غالمي 12


