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

 5911/ 1/ 51 ساعت 5481جلسه  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:

پیش بینی  غالبا آسمان آفتابی طی این مدت، . بنابرایناستدر منطقه  ساعت آینده 93طی  پایدار یاستقرار جونقشه های هواشناسی نشان دهنده 

تا روز چهارشنبه دور از انتظار و وزش باد و احتمال رعدوبرق  بارانرگبار در بعضی نقاط ، یناپایدار شکل گیریاز روز دوشنبه با  بتدریج می گردد.

 .نیست

 :زراعت

 اخیر هاي بارندگی از ناشی هاي آب نمودن خارج و آبیاري قطع با رسیدن مرحله در مزارع کردن خشک 

 برداشت آماده مزارع در برنج برداشت به اقدام 

 راتون پرورش و دوم کشت محصوالت براي شده برداشت شالیزاري اراضی سازي آماده 

 دام خوراک عنوان به آن از استفاده و کلش و کاه سوزاندن از خودداري 

 شیالت4

 هفته طول در شدید بارندگی صورت در مسقف غیر سردابی استخرهاي غذادهی عدم 

 نرمال نصف میزان به( ماهیان کپور)گرمابی ماهیان پرورش خاکی استخرهاي کوددهی 

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

 آب اکسیژن کاهش از جلوگیري جهت خاکی استخرهاي در آزوال آوري جمع 

 هفته طول در غروب21 و ظهر 21صبح، 6 ،ساعت روز در نوبت سه در ساعت دو مدت به گرمابی ماهیان 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 

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

 هرودخان آب آلودگی گل بروز صورت در اي کوهپایه مناطق سردابی ماهیان پرورش رسوبگیر استخرهاي برگشتی آب در هوادهی و فیلتراسیون از استفاده 

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

 منابع طبیعی4

 احتمال نیاز موارد از پس آن کردن خاموش از اطمینان و آتش برافروختن از پرهیز 

 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 ها مسیل 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 

 احتمال نیاز موارد از پس آن کردن خاموش از اطمینان و آتش برافروختن از پرهیز 

 2051 تلفن با تماس و سیل بروز یا سوزي آتش وقوع صورت در طبیعی منابع پایگاه ترین نزدیک به اطالع 
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    ای4چ

 آنها آوري جمع و کندن قطع، طریق از چاي باغات چندساله و تابستانه یکساله هرز هاي علف حذف 

 چایخیز مناطق برخی در چاي سوم برداشت براي سازي آماده جهت چاي باغات در سرک کود از استفاده 

 باد وزش عدم زمان در و غروب یا صبح در ترجیحا چاي باغات پاشی محلول 

 نوغانداری4

 پاییزه پرورش براي پرورشی امکانات سایر و( تلنبار و جوان کرم) پرورش جایگاه سازي آماده به اقدام  

 توت درختان پاي در  هرز هاي علف کنترل و ها توتستان مرتب آبیاري به اقدام 

 آنها کردن معدوم آلوده هاي سرشاخه آوري جمع و توت درختان بینی باز طریق از( اشجار سفید پروانه)  برگخوار کرم آفت علیه مبارزه به اقدام 

 (اشجار سفید پروانه) برگخوار کرم آفت علیه شیمیایی سموم از استفاده عدم 

  زنبورداری4

 ( گون،آویشن)ییالق عسل برداشت به اقدام.... 

 کندوها استقرار محل نزدیکی در شرب آب نمودن فراهم 

 عسل زنبور کندوهاي از مستمر بازدید انجام 

 کندو در کافی عسل وجود از اطمینان 

 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 

 دامداری4

 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 

 شده متولد تازه هاي گوساله و ها بره از مراقبت 

 دامداران توسط روزه 3 تب واکسیناسیون به اقدام 

 شنبه سه و دوشنبه روز در باران رگبار دلیل به ها رودخانه و ها مسیل حاشیه در دام چراي در احتیاط 

 ها دام خشبی علوفه تامین جهت برنج مزارع کلش و کاه سازي ذخیره به اقدام 

 باغبانی4

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

  حفظ نباتات4

 ----------------------------------------- 
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 اسامي حاضرین

 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

 مرکز توسه نوغان اسدپور 4

 مدیریت زراعت فتاحي 5

 مدیریت امور دام محمد زاده 6

 سازمان چای گل محمدی 7

 مرکز تحقیقات کشاورزی صبح زاهدی 8

 اتحادیه دام و طیور علیپور 9

 اداره کل منابع طبیعي اسدی 11

 اداره کل شیالت غالمي 11

12   


