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 بسمه تعالي                                                   
    يشهر سازوزارت راه و  

 سازمان هواشناسي كشور 

مديريت شبكه پايش هواشناسي              

   (94 -95زراعي  سال هجدهمهفته ) خبرنامه هفتگي هواشناسي كشاورزي      

 

 

 

 

   

  

 

  

 

 

 

 

 

  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :كشور گذشتهتحلیل وضعیت دما و بارش طي هفته 
میلیمتر  5425میزان بارش در سال گذشته در اين بازه زماني. باشدمیلیمتر مي  5.925دي ماه سال جاري  ششممیانگین بارندگي كل كشور از ابتداي سال زراعي تا 

میلیمتر بوده است كه بارش  5.421همچنین میانگین بلند مدت كشور در بازه زماني مذكور . درصد بارش سال گذشته مي باشد 55121بوده است، كه بارش سال جاري 

. میلیمتر بوده است 21..5به میزان گیالناستان  كیاشهرمتعلق به منطقه  هجدهمان بارش در هفته بیشترين میز. درصد بارش بلند مدت مي باشد 5.125سال جاري 

به  آذربايجان غربياستان  چالدرانسرد ترين منطقه  میانگیندرجه سلسیوس و  522.به میزان  سیستان و بلوچستاناستان  راسکگرم ترين منطقه  میانگین

  .استدرجه سلسیوس بوده  5.25منفي میزان 

   (51/55/94لغايت  5/55/94.از تاريخ ) وضع هوا پیش بیني 

:بارش
 

بارش پراكنده برف در خراسان شمالي و خراسان رضوي، بارش باران با رگبار و رعد و برق و وزش باد در . بارش پراكنده برف و باران در استان هاي گیالن، مازندران و گلستان: پنج شنبه

بارش پراكنده باران و . بارش پراكنده برف در آذربايجان غربي، آذربايجان شرقي و اردبیل: يكشنبه .بارش قابل توجه در سطح كشور پیش بیني نمي شود: عه و شنبهجم .سیستان و بلوچستان

  .بارش در سطح كشور پیش بیني نمي شود: دوشنبه و سه شنبه .برف در گیالن

  :دما
   روند تدريجي افزايش دما: شنبه تا سه شنبه .درجه در بقیه نقاط كشور 4 – 1. درجه در سواحل درياي خزر، شمال غرب و شمال شرق 1 – 5كاهش دما : چهارشنبه، پنج شنبه و جمعه

  .افزايش مجدد دما: چهارشنبه تا جمعه .درجه در نیمه جنوبي . – 4درجه در نیمه شمالي و  4 – 1
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 (درجه سلسیوس)میانگین دماي خاك (درجه روز)مجموع واحد حرارتي حجمي( %)رطوبت خاك 
 آفات و

 بیماريها

 

 مرحله

 فنولوژي

 

 واريته

 

 نام محصول

 
 

 نام ايستگاه

5.. 5. 1. .. 5. 5 55 5. 5 . 5.. 5. 1. .. 5. 5      

 -  -  -  -  -  - 7.0 9.8 39.3 03.3 0..7 0..7 00.0 00.3 07.1 07..  -  آمل باقال اسپانیایی غالف دهی

 -  -  -  -  -  - 7.7 7.7 ... .0.0 0.8 1.0 ... 3.3 3.. ..3  -  اردبیل گندم میهن پنجه زنی

 -  -  -  -  -  - 7.7 3..3 38.3 07..3 09.. 01.1 01.3 01.. 01.7 01.1  -  اهواز گندم چمران پنجه زنی

 -  - 0..7 03.8 00.3 09.3 7.7 7..7 0.7 0.3 0.0 1.1 1.. 3.0 0.7 3.0  -  بسطام انگور سرخ فخری خواب زمستانه

 -  - 09.0 03.3 09.0 03.0 7.7 7..7 0.7 0.3 0.0 1.1 1.. 3.0 0.7 3.0  -  بسطام گندم پیشگام پنجه زنی

 -  -  -  -  - 00.3 7.7 0..0 .8.0 9..0 0..9 0..8 0..7 0..0 0..3 0..1  -  داراب پرتقال واشنگتن ناول سیكل خواب

 - 00..  - 0..3 01.3 03.7 7.7 7.7 ..9 .8.3 3.1 1.0 1.. ..7 ..7 ...  -  اکباتان گندم پیشگام پنجه زنی

 -  -  -  -  -  - 7.7 7.7 3.3 30.3 9.3 3.. 1.0 ..3 ... ..3  -  - -  -  فرخشهر

1.3 1.. 3.. 3.1 0.0 3.9 7.7 ..9 .0.9 3..0 8.8 9.. 0.. 0.. 0.. 0.1  -  گلمکان انگور کشمشی خواب زمستانه

1.0 1.3 3.3 3.0 0.3 3.8 7.7 ..9 .0.9 3..0 8.8 9.. 0.. 0.. 0.. 0.1  -  گلمکان گندم باران پنجه زنی

.9.7 .1.7 ...7 30.7 3..7 33.7 7.7 0.7 33.7 00.7 0..3 00.0 07.8 07.1 07.7  -  -  قراخیل گندم گنبد پنجه زنی کامل

 -  -  -  -  -  - 7.7 0..0 .0.0 9..0 00.8 09.3 0... 00.9 00.0 07.3  -  جی آبادحا پرتقال محلی رسیدن میوه

 -  -  -  -  -  - 0.0 9.. 31.3 07.3 01.3 0..3 03.. 00.1 00.7 0..3  -  هاشم آباد گندم مروارید پنجه زنی

 -  - 03.7 03.7 0..7 0..7 7.7 0... .0.. 9... 0... 0... 00.. 07.3 07.3 8.9  -  جهرم پرتقال واشنگتن استراحت

 -  - 03.7 03.7 0..7 0..7 7.7 0... .0.. 9... 0... 0... 00.. 07.3 07.3 8.9  -  جهرم خرما شاهانی استراحت

.9.

. 

.0.

1 

.3.

3 

.3.3 .3.7 .1.3 7.7 7.7 03.3 10.3 00.7 9.. 3.0 3.3 3.3 3.8  -  کبوترآباد جو یوسف پنجه زنی کامل

.9.

0 

.9.

. 

.9.8 .9.0 .3.. ...3 7.7 7.7 03.3 10.3 00.7 9.. 3.0 3.3 3.3 3.8  -  کبوترآباد گندم افق آغاز پنجه زنی

-  گزارشفاقد   کرج گندم بهار پنجه زدن

9.1 00.1 0..7 0..7 03.7 00.7 7.7 7.7 7.. 03.0 0.0 ..9 ..7 3.1 ..9 ..3  -  خسرو شاه گندم پیشگام برگی .تا  3

0..7 .3.7 .1.

0 

.3.

1 

.3.1 0..9 7.7 7.7 7.7 7.7 3.1 3.3 ..3 ..0 0.0 0..  -  کهریز سیب مالینگ خواب

 -  -  -  -  -  - 7.7 7.7 7.7 ...7 0.7 1.. 3.8 3.3 3.3 3..  -  میاندوآب آلو شابلون خواب

 -  -  -  -  -  - 7.7 7.7 0.3 .7.1 1.. 3.0 ..0 0.8 0.0 0..  -  خیرآباد گندم پیشگام پنجه زنی

 - 3.7 3.7 0.7 9.7 8.7 ..0 .8.8 3..8 88.8  -  -  -  -  -  -  -  -  میانده جیرفت خرما مضافتي
00.7 00.7 09.7 09.7 08.7 09.7 ..0 .8.8 3..8 88.8  -  -  -  -  -  -  -  میانده جیرفت پرتقال والنسیا رسیدن میوه
 - 0..7 01.7 03.7 00.7 00.7 ..0 .8.8 3..8 88.8  -  -  -  -  -  -  -  میانده جیرفت سیب زمینی سانته رسیدن
 -  -  -  -  -  - 7.7 .7.7 81.. 037.. .3.3 .0.7 08.0 08.3 09.0 08.7  -  میناب انبه محلی خواب

 -  -  -  -  -  - 7.7 .7.7 81.. 037.. .3.3 .0.7 08.0 08.3 09.0 08.7  -  میناب کنار محلی میوه رشد

 - 3.7 3.7 ..7 ..7  - 7.7 7.3 ...3 10.0 0..0 07.9 8.1 8.3 8.8 8.0  -  نجف آباد بادام .0شاهرود خواب

 -  -  -  -  -  - 7.7 7.3 ...3 10.0 0..0 07.9 8.1 8.3 8.8 8.0  -  نجف آباد انگور عسکری خواب

03.1 00.0 09.8 08.9 .0.. ...1 7.7 ..0 .0.1 3..1 0..0 3.1 1.3 3.0 1.. 0..  - تربت  رشد برگ

 حیدریه
 نیشابور زعفران

03.. 03.. 01.3 01.. 0..0 03.. 7.7 ..0 .0.1 3..1 0..0 3.1 1.3 3.0 1.. 0..  -  نیشابور گندم سیروان پنج زنی

 -  -  -  -  -  - 7.7 7.7 1.0 .9.7 0..3 0.3 3.1 3.7 ..1 ..3  -  اولتان مغان گندم میهن پنجه زنی

 -  -  -  -  -  - 7.3 01.0 17.0 91.0 03.. 0..7 0..8 03.. 03.9 03.9  -  رفسنجان پسته فندقی خواب

 -  -  -  -  --  - ..7 9.. 3..3 38.. 07.3 07.0 07.8 07.8 0..7 0..0  -  -  -  -  رشت

 -  -  -  -  -  - 7.0 1.9 3..3 30.3 0... 00.. 07.0 07.1 07.0 07.9  -  -  الهیجان چای هیبرید چینی

 -  - ...3 .3.. .0.9 .8.1 7.7 0.3 31.. 07.. 03.7 00.8 00.0 07.3 8.8 07.0  -  -  منجیل زیتون روغنی

08.. 00.0 09.0 09.8 09.9 09.. 0.1 .8.. 3... 88..  - 03.3 0..3 0..3 0... 0..1  -  صفی آباد گندم مهرگان پنجه زنی

...7 .1.7 .3.7 .0.7 .9.7 .8.7 7.7 7.3 .3.7 1..7 00.8 07.. 8.7 9.3 9.3 9..  -  سرآبله گندم سبالن برگی .تا  3

 -  -  -  -  -  - 7.7 0.7 0..7 .3.7 07.0 0.0 3.1 3.. 3.. 3.7  -  سرآرود گندم .آذر  پنجه زنی

 سیالخور گندم .آذر برگی .تا  0 - گزارشفاقد 

 سامان بادام شاهرودی خواب شته 3.. 3.. 1.. 1.7 1.3 ..0 30.3 9.7 7.7 7.7 0.3 8.7 07.8 0..0 01.8 7.3.

.0.7 01.8 .7.. 0..0 0... 0..3            -  طرق زعفران تربت حیدریه رشد برگ

0... 03.0 0..3 0..3 03.. 0... 7.7 07.. 39.. 03.. 07.9 9.8 9.. 9.9 9.3 9.0  -  طرق زردآلو شاهرودی خواب

 -  -  -  -  -  - 7.7 3.7 .3.. 30.. 00.0 9.9 9.0 9.0 9.3 9.8  -  زرقان گندم شیرودی پنجه زدن

.0.7 .0.7 .7.7 08.7 00.7 01.7 7.7 0..9 .0.. 9... 03.9 03.. 00.0 8.8 8.3 8.3  -  برگی .تا  0
 نمار

 زهک جو

 شناسي كشاورزي طي هفته گذشته  جدول وضعیت رشد محصوالت در مراكز تحقیقات هوا 
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  (11/11/59لغایت  80/11/59تاریخ )کشاورزی توصیه های هواشناسی 

 استان هاي آذربايجان هاي شرقي و غربي، اردبیل و زنجان: 

 باغباني: 

 به دلیل كاهش محسوس دما  تهويه و تنظیم دما و رطوبت گلخانه ها، سالن هاي پرورش قارچ و انبارها 

 ي قارچ خوراكي و مرغداري ها و گلخانه ها كنترل ذخیره سوخت واحدهاي تولید 

 حفوظ نمودن ساقه نهال هاي جوان در مقابل جوندگان مانند خرگوش 

  و هرس در باغات با توجه به كاهش دما و بارش( چالكود)خودداري از انجام عملیات تغذيه  

 بستن منافذ و عايق بندي دريچه ها جهت تنظیم دما  در انبارهاي سیب زمیني و پیاز 

 مبارزه با موش هاي مضر كشاورزي با استفاده از طعمه مسموم 

 خاكدهي پاي درختاني كه به علت عملیات كشاورزي  يا بارندگي بیرون قرار گرفته به منظور جلوگیري از  سرمازدگي ريشه ها 

 دام داري: 

  به دلیل كاهش محسوس دما تهويه و تنظیم دما و رطوبت در مرغداري ها و دامداري ها 

 بور داريزن: 

  استفاده از پوشش هاي برزنتي داراي منفذ مناسب به منظور گرم نگه داشتن كندوهاي زنبور عسل 

 در كلني هاي زنبور عسل( خمیر شیرين) بازيد و استفاده از غذاي كمكي 

 ماشین آالت كشاورزي: 

  آالت كشاورزي جهت جلوگیري از بازديد وضعیت ضديخ موتورهاي آبكشي، وسايل نقلیه كشاورزي، تراكتور و كلیه ماشین

 زدگي  خسارات يخ

 

  استان هاي كرمانشاه، كردستان، همدان، لرستان، چهارمحال و بختیاري و

 : كهگیلويه و بوير احمد

 باغباني: 

 به دلیل كاهش محسوس دما  تهويه و تنظیم دما و رطوبت گلخانه ها، سالن هاي پرورش قارچ و انبارها 

 تولیدي قارچ خوراكي و مرغداري ها و گلخانه ها  كنترل ذخیره سوخت واحدهاي 

  و هرس در باغات با توجه به كاهش دما و بارش( چالكود)خودداري از انجام عملیات تغذيه  

 حفوظ نمودن ساقه نهال هاي جوان در مقابل جوندگان مانند خرگوش 

  مبارزه با آفات و جوندگان موذي هدايت آبهاي حاصل از بارش به مزارع و باغات جهت انجام يخ آب و به منظور 

 مبارزه با جوندگان در مزارع گندم، جو و زعفران با استفاده از طعمه مسموم 

 خاكدهي پاي درختاني كه به علت عملیات كشاورزي  يا بارندگي بیرون قرار گرفته به منظور جلوگیري از  سرمازدگي ريشه ها 

 دام داري: 

 به دلیل كاهش محسوس دما ري ها و دامداري ها تهويه و تنظیم دما و رطوبت در مرغدا 

 زنبورداري: 

  استفاده از پوشش هاي برزنتي داراي منفذ مناسب به منظور گرم نگه داشتن كندوهاي زنبور عسل 

 در كلني هاي زنبور عسل( خمیر شیرين) بازيد و استفاده از غذاي كمكي 

 ماشین آالت كشاورزي: 

 پوشاندن موتور آنها به وسیله در جايگاه محفوظ، تخلیه تانكرهاي سم پاش و  آنها اريكاربرد ضديخ در ماشین آالت و نگهد

 آنها هاي رايزرهاي آبیاري و پمپ نايلون و جمع آوري

 

 استان هاي گیالن و مازندران : 

 باغباني: 

 به دلیل كاهش محسوس دما  تهويه و تنظیم دما و رطوبت گلخانه ها، سالن هاي پرورش قارچ و انبارها 
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 (با توجه به كاهش نسبي دما ) ها  هاي هوا ، كنترل دما ، رطوبت و تهويه مناسب در گلخانه بسته بودن دريچه 

  زير پوشش بردن نهال ها و انجام تمهیدات الزم در خصوص استفاده از وسايل گرمايشي توسط تولید كنندگان نهال با توجه

 به افت دما در روزهاي آتي

 بارهاي میوه مركبات، با توجه به احتمال بروز دماي زير صفرهاي ان ضرورت بستن دريچه 

 پاكسازي مسیر آبراهه ها و مسیل ها 

 ايجاد زهكش در نهالستان ها به منظور جلوگیري و خفگي ريشه نهال هاي مثمر و غیر مثمر 

 خودداري از انجام عملیات هرس در باغات كیوي با توجه به كاهش دما و احتمال يخبندان 

 دامات مقابله با سرمازدگي با توجه به كاهش دما و يخبندان توسط باغداران زيتون منطقه جیرنده استان گیالن با انجام اق

 راهنمايي مديريت جهاد كشاورزي

 ها در اراضي كلزا و سبزيجات كنترل حلزون و راب 

 آماده سازي زمین جهت كشت سیب زمیني 

 زراعي: 

 آماده سازي اراضي شالیزاري 

 آماده سازي سمپاش ها براي مبارزه احتمالي با آفات و بیماري ها مزارع غالت مهیا نمودن و 

 شخم زمستانه اراضي شالیزاري با استفاده از رواناب هاي موجود 

 هاي مناسب در مزارع كلزا و غالت و همچنین سبزيجات برگي احداث زهكش 

 دام داري: 

 دان صبحگاهي خودداري از رها سازي دام ها در اوايل صبح به دلیل يخبن 

 ها رودخانه و ها مسیل حاشیه در دام چراي از خودداري 

  به دلیل كاهش محسوس دما تهويه و تنظیم دما و رطوبت در مرغداري ها و دامداري ها 

 ها جهت جلوگیري از برروز   ردگي علوفه و چراي آنان بعد از باز شدن يخ عدم چراي گوسفندان در صبح زود ، به هنگام يخ

 ي گوارشي ها بیماري

 زنبورداري: 

  استفاده از پوشش هاي برزنتي داراي منفذ مناسب به منظور گرم نگه داشتن كندوهاي زنبور عسل 

 در كلني هاي زنبور عسل( خمیر شیرين) بازيد و استفاده از غذاي كمكي 

 شیالت: 

 هاي سردآبي  تنظیم ورودي و خروجي آب استخرهاي پرورش ماهي 

  آلود به داخل استخر در پرورش ماهي گرم آبي مخصوصا استخر هاي زير يک هكتارجلو گیري از ورود آب گل 

 منابع طبیعي: 

  خودداري از تردد در مجاورت آبراهه ها و رودخانه هاي مناطق تفرجگاهي جنگلي با توجه به الگوي بارش 

 

 استان گلستان : 
 باغباني: 
 به دلیل كاهش محسوس دما  رچ و انبارهاتهويه و تنظیم دما و رطوبت گلخانه ها، سالن هاي پرورش قا 

   احداث و ترمیم تشتک در سايه انداز درختان جهت حفظ و ذخیره رطوبت خاك در باغات ديم 

  زير پوشش بردن نهال ها و انجام تمهیدات الزم در خصوص استفاده از وسايل گرمايشي توسط تولید كنندگان نهال با توجه

 به افت دما در روزهاي آتي

 زهكش در نهالستان ها به منظور جلوگیري و خفگي ريشه نهال هاي مثمر و غیر مثمر ايجاد 

  خودداري از انجام عملیات احداث باغ در روز هاي آينده با توجه به كاهش دما و خطر سرمازدگي 

  و هرس در باغات با توجه به كاهش دما و بارش( چالكود)خودداري از انجام عملیات تغذيه  

 ود مرغي بر روي پشته هاي سیب زمیني بعد از بارندگي روزهاي آتي به منظور افزايش بهره وري استفاده از ك 

 زراعي: 
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  كشاورزان مناطق شمالي كه  قصد كشت اول آفتابگردان را در سال جاري دارند جهت افزايش نفوذ بارش هاي جوي نسبت به

 .شخم با گاو آهن جیزل اقدام نمايند

 ارش هاي فصلي جهت آبشويي و كاهش شوري خاك هاي قلیايي با استفاده از راهنمائي هاي كارشناسان استفاده از سیالب ها و ب 

  خرد كردن بقاياي پنبه جهت كمک به اصالح بافت خاك و ذخیره بارش ها ي زمستانه 

 دام داري: 

  به دلیل كاهش محسوس دما تهويه و تنظیم دما و رطوبت در مرغداري ها و دامداري ها 

 اريزنبورد: 

  استفاده از پوشش هاي برزنتي داراي منفذ مناسب به منظور گرم نگه داشتن كندوهاي زنبور عسل 

 استقرار كلني هاي زنبور عسل به ازاي هر هكتار دو عدد كندو در مزارع كلزا باتوجه به شروع گلدهي 

 ماشین آالت كشاورزي: 

 ،تراكتور و كلیه ماشین آالت كشاورزي جهت جلوگیري از  بازديد وضعیت ضديخ موتورهاي آبكشي، وسايل نقلیه كشاورزي

 زدگي  خسارات يخ

 منابع طبیعي: 

  خودداري از تردد در مجاورت آبراهه ها و رودخانه هاي مناطق تفرجگاهي جنگلي با توجه به الگوي بارش 

 شیالت: 

  خودداري از هر گونه عملیات در دريا و تور ريزي از اواسط هفته 

 

 ،البرز، قم، قزوين، مركزي و سمنان استان هاي تهران: 

 باغباني: 
 به دلیل كاهش محسوس دما  تهويه و تنظیم دما و رطوبت گلخانه ها، سالن هاي پرورش قارچ و انبارها 

  در براي رقم هاي اكبري و اوحردي   به علت عدم تأمین نیاز سرمايي بهمن .1تا  55روغن پاشي با روغن ولک در درختان پسته از

 شهرهاي تهران، كرج، قم، قزوين، بوئین زهرا، سمنان، ساوه و گرمسار

 قزوينو  البرز، تهراندر روز دوشنبه در استان هاي  انجام تمهیدات الزم با توجه به احتمال وقوع تگرگ  

 نهال با توجه  زير پوشش بردن نهال ها و انجام تمهیدات الزم در خصوص استفاده از وسايل گرمايشي توسط تولید كنندگان

 به افت دما در روزهاي آتي

  و هرس در باغات با توجه به كاهش دما و بارش( چالكود)خودداري از انجام عملیات تغذيه  

 خاكدهي پاي درختاني كه به علت عملیات كشاورزي  يا بارندگي بیرون قرار گرفته به منظور جلوگیري از  سرمازدگي ريشه ها 

 زراعي: 

 ياحتمال سرمازدگ و كاهش قابل توجه دما از اواسط هفته لیسرك اوره در مزارع گندم به دل ياشاز كود پ  خودداري   

 دام داري : 

  به دلیل كاهش محسوس دما تهويه و تنظیم دما و رطوبت در مرغداري ها و دامداري ها 

 زنبورداري: 

 دوهاي زنبور عسل استفاده از پوشش هاي برزنتي داراي منفذ مناسب به منظور گرم نگه داشتن كن 

 در كلني هاي زنبور عسل( خمیر شیرين) بازيد و استفاده از غذاي كمكي 

 ماشین آالت كشاورزي: 

  بازديد وضعیت ضديخ موتورهاي آبكشي، وسايل نقلیه كشاورزي، تراكتور و كلیه ماشین آالت كشاورزي جهت جلوگیري از

 زدگي  خسارات يخ

 

  استان هاي اصفهان و يزد: 

 باغباني: 

 به دلیل كاهش محسوس دما  هويه و تنظیم دما و رطوبت گلخانه ها، سالن هاي پرورش قارچ و انبارهات 
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  در براي رقم هاي اكبري و اوحردي   به علت عدم تأمین نیاز سرمايي بهمن .1تا  55روغن پاشي با روغن ولک در درختان پسته از

 یبد، مشهرهاي كاشان، نائین، عقدا، بافق، يزد، مهريز و ملبس

  

  زير پوشش بردن نهال ها و انجام تمهیدات الزم در خصوص استفاده از وسايل گرمايشي توسط تولید كنندگان نهال با توجه

 به افت دما در روزهاي آتي

  دو پوشه كردن استخر يا منبع آب گلخانه ها جهت جلوگیري از آبیاري با آب سرد و ورود شوك به بوته ها 

 در باغات پسته استفاده از كود هاي دامي 

  هرس در ختان پسته تا قبل از شروع مجدد جريان شیره گیاهي در شاخه هاي درخت، و سوزاندن سرشاخه هاي هرس شده

 جهت كاهش آفت  سوسک سرشاخه خوار پسته

 زراعي: 

  كوددهي مزارع گندم و جو با كود هاي ازته به صورت سرپاش قبل از آبیاري 

 ،جو، كلزا و زعفران  مبارزه با علف هرز مزارع گندم 

 دام داري : 

  به دلیل كاهش محسوس دما تهويه و تنظیم دما و رطوبت در مرغداري ها و دامداري ها 

 زنبورداري: 

 در كلني هاي زنبور عسل( خمیر شیرين) بازيد و استفاده از غذاي كمكي 

 ي زنبور عسل استفاده از پوشش هاي برزنتي داراي منفذ مناسب به منظور گرم نگه داشتن كندوها 

 ماشین آالت كشاورزي: 

  بازديد وضعیت ضديخ موتورهاي آبكشي، وسايل نقلیه كشاورزي، تراكتور و كلیه ماشین آالت كشاورزي جهت جلوگیري از

 زدگي احتمالي  خسارات يخ

 منابع طبیعي: 

 بارندگي  از خودداري  از ورود دام به مراتع بالفاصله بعد 

 

 اسان رضوياستان هاي خراسان شمالي و خر: 

 باغباني: 

 به دلیل كاهش محسوس دما  تهويه و تنظیم دما و رطوبت گلخانه ها، سالن هاي پرورش قارچ و انبارها 

  براي رقم هاي اكبري و  به علت عدم تأمین نیاز سرمايي بهمن .1تا  55روغن پاشي با روغن ولک در درختان پسته از

 و گناباد ت جام، اسفراين، سرخس، سبزوارمشهد، نیشابور، كاشمر، ترب در شهرهاياوحدي 

  زير پوشش بردن نهال ها و انجام تمهیدات الزم در خصوص استفاده از وسايل گرمايشي توسط تولید كنندگان نهال با توجه

 به افت دما در روزهاي آتي

  و هرس در باغات با توجه به كاهش دما و بارش( چالكود)خودداري از انجام عملیات تغذيه  

 فاده از يخ آب زمستانه براي باغات و زراعت جهت تامین رطوبت و كنترل آفات خاكزي است 

 تهويه و تنظیم دماي انبارهاي سیب زمیني و پیاز و جداسازي غده هاي ناسالم 

  انتقال عدلهاي تولید شده توسط كارخانجات پنبه پاك كني به انبار هاي مسقف 

 دام داري: 

 به دلیل كاهش محسوس دما مرغداري ها و دامداري ها  تهويه و تنظیم دما و رطوبت در 

  خودداري از نگهداري گوسفند در ارتفاعات و فضاي باز هنگام شب 

 زنبورداري: 

  استفاده از پوشش هاي برزنتي داراي منفذ مناسب به منظور گرم نگه داشتن كندوهاي زنبور عسل 

 اي زنبور عسلدر كلني ه( خمیر شیرين) بازيد و استفاده از غذاي كمكي 

 ماشین آالت كشاورزي: 

 پوشاندن موتور آنها به وسیله در جايگاه محفوظ، تخلیه تانكرهاي سم پاش و  آنها كاربرد ضديخ در ماشین آالت و نگهداري

 آنها هاي رايزرهاي آبیاري و پمپ نايلون و جمع آوري
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 شیالت: 

 سردآبي   تغذيه با غذاي شناور در اواخر ظهر در استخرهاي پرورش ماهیان 

 

 استان هاي كرمان، سیستان و بلوچستان و خراسان جنوبي: 

 باغباني: 
 به دلیل كاهش محسوس دما  تهويه و تنظیم دما و رطوبت گلخانه ها، سالن هاي پرورش قارچ و انبارها 

  در اكبري و اوحردي   براي رقم هاي به علت عدم تأمین نیاز سرمايي بهمن .1تا  55روغن پاشي با روغن ولک در درختان پسته از

 شهرهاي زاهدان، شهر بابک، سیرجان، فردوس، قائن، كرمان، گناباد، خاش

 خاكدهي پاي درختاني كه به علت عملیات كشاورزي  يا بارندگي بیرون قرار گرفته به منظور جلوگیري از  سرمازدگي ريشه ها 

 تسطیع زمین  جهت يكسان سازي و عدم آب ايستادگي در باغات 

 تک دور درختان چهت جلوگیري از انتقال قارچ عامل بیماري گوموز در باغات به ساير درختانايجاد تش 

 درختان هسته دار ييايشانكر باكتر يماریمبارزه با ب جهت يشده توسط كارشناسان كشاورز هیبا سموم توص يسم پاش 

  از نگهداري در انبار مركبات و جداسازي میوه هاي سالم مركبات از آسیب ديده قبلمناسب  يانباردار 

 زيیتوجه به اتمام فصل پابا خاك  شيبه روش نوار كود و بر اساس آزما پسته درختان هيتغذ 

 زراعي: 

 بذور ياز خفگ يریمناسب در مزارع تازه كشت شده جهت جلوگ يزه كش يبر قرار 

 دام داري: 

  حسوس دما به دلیل كاهش متهويه و تنظیم دما و رطوبت در مرغداري ها و دامداري ها 

 ماشین آالت كشاورزي: 

  كردن ضد يخ به رادياتور ماشین آالت كشاورزي و تخلیه محتويات داخل سم پاش هااضافه 

 شیالت: 

  سیستان و بلوچستانخودداري از انجام عملیات صید و صیادي از روز چهارشنبه تا جمعه در سواحل استان  

 

 استان هاي فارس، بوشهر و هرمزگان: 

 باغباني: 

 به دلیل كاهش محسوس دما  ه و تنظیم دما و رطوبت گلخانه ها، سالن هاي پرورش قارچ و انبارهاتهوي 

  براي رقم هاي اكبري و  به علت عدم تأمین نیاز سرمايي بهمن .1تا  55روغن پاشي با روغن ولک در درختان پسته از

 شیراز و فسا در شهرهاياوحدي 

 الزم در خصوص استفاده از وسايل گرمايشي توسط تولید كنندگان نهال با توجه  زير پوشش بردن نهال ها و انجام تمهیدات

 به افت دما در روزهاي آتي

 استفاده از كودهاي فسفاته و پتاسه در باغات میوه به روش چالكود 

  نگهداري محصوالت برداشت شده در انبارهاي استاندارد با توجه به كاهش دما 

  مانده در باغ جهت جلوگیري از شیوع بیماري در سال بعدجمع آوري میوه هاي آلوده باقي 

 دام داري و مرغداري: 

  به دلیل كاهش محسوس دما تهويه و تنظیم دما و رطوبت در مرغداري ها و دامداري ها 

 زنبورداري: 

  استفاده از پوشش هاي برزنتي داراي منفذ مناسب به منظور گرم نگه داشتن كندوهاي زنبور عسل 

 در كلني هاي زنبور عسل( خمیر شیرين) فاده از غذاي كمكيبازيد و است 

 ماشین آالت كشاورزي: 

  كردن ضد يخ به رادياتور ماشین آالت كشاورزي و تخلیه محتويات داخل سم پاش هااضافه 

 شیالت: 

  هرمزگانو  بوشهرشنبه در استان پنج روز  درخودداري از انجام عملیات صید و صیادي 
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 زستاناستان هاي ايالم و خو: 

 باغباني: 

 به دلیل كاهش محسوس دما  تهويه و تنظیم دما و رطوبت گلخانه ها، سالن هاي پرورش قارچ و انبارها 

  زير پوشش بردن نهال ها و انجام تمهیدات الزم در خصوص استفاده از وسايل گرمايشي توسط تولید كنندگان نهال 

  بارندگي بیرون قرار گرفته به منظور جلوگیري از  سرمازدگي ريشه هاخاكدهي پاي درختاني كه به علت عملیات كشاورزي  يا 

 يفیوص يپوشش بردن مزارع سبز ريز 

 يزدگ خياز  يریجهت جلوگ مزارع شبانه ياریآب 

 محافظت از محصوالت در برابر خطر سرمازدگي 

 زراعي: 

  ايالممبارزه با سوسک قهوه اي ، سیاه و مینوز در مزارع گندم در مناطق شمالي استان 

  ايالممبارزه با شته در مزارع گندم مناطق جنوبي استان 

 دام داري و مرغداري: 

  به دلیل كاهش محسوس دما تهويه و تنظیم دما و رطوبت در مرغداري ها و دامداري ها 

 زنبورداري: 

  استفاده از پوشش هاي برزنتي داراي منفذ مناسب به منظور گرم نگه داشتن كندوهاي زنبور عسل 

 


