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 484: جلسِ ضوبرُ گیالى وطبٍرسي جْبد سبسهبى ٍ گیالى َّاضٌبسی ول ادارُ َا دستگاٌ ػىًان

 5911/ 54/ :4 سبػت ;:54جلسِ  هذت -فضبي هجبسي جلسٍ مكان

 گیالى استبى وطبٍرساى ٍ وبرثزاى ثزاي وطبٍرسي َّاضٌبسی ّبي تَصیِ صذٍر ٍ آیٌذُ رٍس چٌذ جَي ضزایط تجییي جلسٍ دستًر

تا پایان َفتٍ غالبا آسمان صاف تا قسمتي ابری ي ريوذ افسایش دما مًرد اوتظار است. قابل رکر است تا ديشىبٍ شرایط  : پیش بیىي يضؼیت جًی

 برای يقًع پذیذٌ یخبىذان )طي ساػات صبح ي شب( مُیا مي باشذ.
 

 شیالت4
 ضٌجِ سِ ٍ  دٍضٌجِیىطٌجِ،   رٍس سِ در ثخصَظ اي وَّپبیِ هٌبطك ي آال لشل پزٍرش استخزّبي در سیل اس ًبضی ٍرٍدي آة هْبر در السم توْیذات 

 ِّفتِ طَل در ضذُ سبسي آهبدُ استخزّبي ٍآثگیزي  خبوی استخزّبي ثِ آة ٍرٍدي در سٌگی فیلتزّبي اس استفبدُ یب تَریْب تؼجی 

 خز ّفتِػذم غذادّی استخزّبي خبوی ٍ سیٌىبلیَهی غیزهسمف پزٍرش وپَرهبّیبى در سِ رٍس اٍل ّفتِ ٍ غذادّی ثِ هیشاى ًصف ًزهبل اس سِ ضٌجِ تب ا 

 در سِ رٍس آخز ّفتِ صجح اٍل در گزهبثی هبّیبى صیذ 

 ُرٍدخبًِ آة آلَدگی گل ثزٍس صَرت در اي وَّپبیِ هٌبطك سزداثی هبّیبى پزٍرش رسَثگیز استخزّبي ثزگطتی آة در َّادّی ٍ فیلتزاسیَى اس استفبد 

 طَل ّفتِ در ضذُ تخلیِ استخزّبي پبضی آّه ػذم 

 َّا ثزٍدت جْت ثِ اي وَّپبیِ هٌبطك استخزّبي در آة ارتفبع افشایص 

 ضىبرچی پزًذگبى ّجَم اس جلَگیزي جْت وپَرهبّیبى پزٍرش خبوی استخزّبي ثٌذوطی 

 
 4آبخیسداریمنابع طبیعی و 

 ُآیٌذُ ٍ ثَیژُ در سهبى ٍسش ثبد سٌگیي رٍس دٍ تب جٌگل حَاضی در ًیبس هَرد آتص اس هطوئي استفبد  

 اس رٍس سِ ضٌجِ ثِ ثؼذ چَة سراػت ٍ جلگِ ضزایط در ًْبل وبضت ٍ اًتمبل ٍ سهیي وزدى آهبدُ ثزاي هسبػذ ضزایط 

 4054 تلفي ثب توبس ٍ سیل ثزٍس یب سَسي آتص ٍلَع صَرت در طجیؼی هٌبثغ پبیگبُ تزیي ًشدیه ثِ اطالع 

 

 4 چای

 تسزیغ در اًجبم سزّزس ثبغبت چبي ثِ هٌظَر ثَتِ سبسي ٍ تسطیح سطح ثزي چیٌی 

 آًْب گستزش اس جلَگیزي جْت آًْب آٍري جوغ ٍ وٌذى لطغ، طزیك اس ّزس ّبي ػلف حذف  

 جوغ آٍري ضبخِ ّبي ّزس ضذُ اس ثبغبت چبي 

 

 4نوغانذاری

 ضذُ اصالح تَت ّبي ًْبل وطت ثزاي( وبًبل یب گَدال حفز ٍ ضخن ضبهل) سهیي سبسي آهبدُ ثِ الذام 

 ضیویبیی ٍ هىبًیىی رٍش ثِ تَتستبًْب در راة ٍ حلشٍى آفت ثب هجبرسُ ثزاي آهبدگی َّا ضذى گزم ٍ ثْبر فصل ًشدیىی ثِ تَجِ ثب 
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 باغبانی4

 هحل ٍ آفت اثز در ضذُ خطه ّبي تٌِ ٍ ّبضبخِ خصَصب ّزس چسجٌذُ، اًجبم سرد وبرتْبي ثبؽ، ًصت ثْذاضت سیتَى، رػبیت هگس ثب آفت هجبرسُ ثزاي 

 آى سهستبًگذراًی

 اًجبم ػولیبت رٍغي پبضی ػلیِ ضپطه سیبُ ٍ پسیل سیتَى ثب ًظز وبرضٌبسبى هذیزیت ٍ هزاوش خذهبت جْبد وطبٍرسي ٍ ولیٌیه گیبّپشضىی 

 ّز دٍ رٍس یىجبر هٌبست ػوك در آلَدُ ّبي هیَُ وزدى خبن ٍسیز آٍري ثبؽ، جوغ ثْذاضت اي رػبیت هذیتزاًِ هیَُ هگس ثب هجبرسُ جْت 

 ػفًَی ضذ ٍ ضذُ ضىستِ ٍ سدُ ضذُ، آفت خطه ّبي ضبخِ اًْذام ٍ هثوز درختبى ّزس اًجبم ثیوبریْب ٍ  آفبت ثزخی سهستبًی پٌبّگبّْبي ثزدى ثیي اس ثزاي 

 پیًَذ چست ثب آى پَضبًذى ٍ هسی تزویجبت ثب ّب پبرگی ٍ ّب ّب، ضىبف ثزش هحل

  هزوجبت ثزداضت ضذُ در جؼجِ ّبي پالستیىی تویش، سبلن ٍ هٌبست حول جْت جلَگیزي اس وبّص پَسیذگی ٍ ضیَع ثیوبري ّبي لبرچی،ًگْذاري  ٍ

 در اًجبر هٌبست )دهب، تَْیِ، رطَثت ٍ ثْذاضت هٌبست(  ّوچٌیي

  ّبي گیبّپشضىیهزوجبت ثب ًظز وبرضٌبسی هذیزیت ٍ هزاوش جْبد وطبٍرسي ٍ ولیٌیهاًجبم ػولیبت رٍغي پبضی ثبغبت 

 َُتْیِ ٍ خزیذ ًْبل ّب اس هزاوش هجبس  ٍ داراي هجَس ثب تَجِ ثِ سهبى وبضت ثزخی ًْبل ّبي هی 

 ضذُ وطت گیبّبى ًشدیه ّبيپٌبّگبُ خصَصب آًْب سهستبًی ّبيپٌبّگبُ ثزدى ثیي اس ٍ هىبًیىی ٍ سراػی ّبيرٍش اس استفبدُ ثب حلشٍى ٍ هجبرسُ ثب راة 

 طی در صَرت رٍیت وطبٍرساى، ثبغذاراى، داهذاراى ٍ سبیز ثْزُ ثزداراى هٌبطك لَضبى ٍ هٌجیل ضْزستبى رٍدثبر ثب تَجِ ثِ هطبّذُ خزٍج پَرُ ّبي  هلخ هزاو

 بٍرسي ضْزستبى رٍدثبر ّوىبري داضتِ ثبضٌذ.ًسجت ثِ اطالع اس هحل ٍ ّوىبري در وٌتزل ٍ هجبرسُ ثب آى ثب هذیزیت جْبد وط

 ثذٍر ضبلی در سهبى جَاًِ دار وزدى ػلیِ ثزخی ثیوبري ّبي ثذر ساد ثب سوَم هجبس ثزاي الذام ثِ ضذػفًَی 

 

 4زراعت

  در فزصت سهبًی ثبلیوبًذُ هَجَد رٍاًبة اس استفبدُ ثب  ضبلیشاري اراضی سهستبًِ ضخنتسزیغ در 

 ثبرش اس ًبضی آة حفظ هٌظَر ثِ هشرػِ آة ّبي خزٍجی ثستي 

 ّب سزدٌِّ تزهین ٍ آثزسبى ّبي وبًبل ٍ ّب آثجٌذاى الیزٍثی ّب، وزت هزس تزهین ٍ تؼزیض 

 َالذام ثِ وَددّی سزن ٍ هجبرسُ ثب ػلف ّبي ّزس هشارع گٌذم ٍ ج 

 
 

 4دامذاری

 ضیز آٍري جوغ ایستگبُ ثِ هوىي سهبى حذالل در ٍ دٍضص اس پس ضذُ دٍضیذُ ضیز اًتمبل 

 ّفتِ طَل در  ّب گَسبلِ ثزاي خصَصب ّب داهذاري در دهب تَْیِ ٍ تٌظین 

 آثستي داهْبي در ٍیژُ ثِ گَارضی ثیوبریْبي ٍ استزس اس جلَگیزي جْت یخجٌذاى ضزایط در آثطخَرّب در سدُ یخ آة اس دام استفبدُ اس هوبًؼت 

 ّب دام ثِ اسىیي لوپی ٍاوسي تشریك 

 

 مرغذاری4

 ّب هزغذاري در رطَثت ٍ دهب تَْیِ ٍ تٌظین 

 ّب آلَدگی ٍ ثیوبریشا ػَاهل افشایص ثِ تَجِ ثب گلِ اسحذ ثیص تزاون اس اجتٌجبت 

 ّب هزغذاري سبلي در ریشي جَجِ فبصلِ رػبیت 

 آًْب وف خصَصبً ّب سبلي ضذى گزم اس ضذى هطوئي ٍ ریشي جَجِ اس لجل سبػت 48 طیَر پزٍرش ّبي  سبلي وزدى گزم 

 ّب هزغذاري در پزًذگبى حبد فَق آًفَالًشاي پبیص  
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