
 97-98سال زراعی یکم  و چهلاداره هواشناسی کشاورزی خبرنامه هفته   –مدیریت شبکه پایش هواشناسی 

 tahakirimo@صفحه مجازی :              Agro.irimo.irوب سایت: 

 

 

1 

 

 بسمه تعالي                                                   

    يشهر سازوزارت راه و  

 كشور  هواشناسي سازمان  

 مديريت شبكه پايش هواشناسي            

   (97 -98زراعي  سال چهل و يكمهفته ) خبرنامه هفتگي هواشناسي كشاورزي      

 

 

 
 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 تحلیل وضعیت دما و بارش طي هفته گذشته كشور:

میلیمتر 2/159ازه زماني میلیمتر مي باشد. میزان بارش در سال گذشته در اين ب 0/312جاري  ماه سالتیر  شانزدهمزراعي تا سال میانگین بارندگي كل كشور از ابتداي 

 بوده است كه بارش سال جاري 4/223 . همچنین میانگین بلند مدت كشور در بازه زماني مذكوراشدگذشته مي ببیشتر از سال درصد 9/95بوده است، كه بارش سال جاري 

 میانگینبوده است. میلیمتر  7/97 به میزان  گلستان استان كاركنده  متعلق به منطقهو يكم  چهلمي باشد. بیشترين میزان بارش در هفته  بیشتر از سال بلند مدتدرصد  7/39

درجه سلسیوس بوده 4/7 میزانبه  سیستان و بلوچستان استان كنارک چابهارمنطقه  سرد ترين میانگیندرجه سلسیوس و  8/48 به میزان ايالماستان  شوش منطقه گرم ترين

 است.
 

 (04/98 /22لغایت   98/ 04 /15پیش بینی وضع هوا )از تاریخ 

آذربایجان غربی، ارتفاعات البرز در گیالن و مازندران و ارتفاعات شمال هرمزگان و شرق فارس.وزش باد و گردوخاک در شمال سیستان و رشد ابر و احتمال رعدوبرق و بارش پراکنده در شمال  شنبه:بارش:

ووزش باد در ساعات بعدازظهر در شمال آذربایجان شرقی،  رگبار پراکنده باران و رعدوبرق یکشنبه:بلوچستان)زابل( و خراسان جنوبی؛ وزش باد و احتمال گردوخاک در جنوب سمنان، شمال هرمزگان و غرب خوزستان.

وزش باد و احتمال گردوخاک در جنوب سمنان، جنوب تهران و  آذربایجان غربی، ارتفاعات اردبیل، گیالن، مازندران، ارتفاعات شرقی فارس و شمال هرمزگان و جنوب سیستان و بلوچستان و خراسان جنوبی و

در خراسان رضوی، خراسان جنوبی، غرب  کنده باران با رعدوبرق ووزش باد در شمال آذربایجان غربی، شمال آذربایجان شرقی، ارتفاعات گلستان و خراسان شمالی؛ وزش باد و گردوخاکرگبار پرا دوشنبه:خوزستان.

بعدازظهر در آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، شمال اردبیل، وزش باد و احتمال گردوخاک در خراسان رگبارو رعدوبرق و وزش باد در  سه شنبه:خوزستان، بوشهر ووزش باد و احتمال بادوگردوخاک در جنوب سمنان.

سان شمالی؛ وزش باد و احتمال رگبار پراکنده باران گاهی با ر عدوبرق و وزش باد در شمال آذربایجان غربی، شمال آذربایجان شرقی، خرا چهارشنبه:جنوبی، شمال سیستان و بلوچستان، جنوب سمنان، خوزستان و بوشهر.

رگبار پراکنده باران با رعدوبرق و وزش باد در شمال آذربایجان غربی، شمال آذربایجان شرقی، اردبیل، گیالن، گلستان، خراسان شمالی  پنجشنبه:در شمال سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی، خوزستان ، ایالم و بوشهر. 

بارش پراکنده در گیالن و غرب مازندران، ارتفاعات خراسان شمالی و گلستان.وزش باد و احتمال گردوخاک  .جمعه:تمال گردوخاک در شمال سیستان و بلوچستان و خراسان جنوبیو شمال خراسان رضوی.وزش باد و اح

 اک در شمال سیستان و بلوچستان و خراسان جنوبی.بارش در کل کشور پیش بینی نمی شود.وزش باد و احتمال گردوخ شنبه:در شمال سیستان و بلوچستان و خراسان جنوبی.

 درجه در شمال غرب و سواحل دریای خزر. 3تا  2درجه  در شمال شرق و افزایش 3تا  2کاهش دوشنبه: درجه در شمال غرب و سواحل دریای خزر. 3تا  2کاهش  یکشنبه:تغییرات دما قابل توجه نیست. شنبه:دما:

 افزایش  جمعه:درجه در شمال غرب و غرب. 3تا  2افزایش  پنجشنبه:درجه در سواحل دریای خزر و دامنه های جنوبی البرز و شمال شرق. 3تا  2کاهش  چهارشنبه:مال غرب و غرب.درجه در ش 3تا  2کاهش  سه شنبه:

 تغییرات دما قابل توجه نیست. :شنبهدرجه در غالب نقاط کشور. 2تا  1

 

 

 
 



 97-98سال زراعی یکم  و چهلاداره هواشناسی کشاورزی خبرنامه هفته   –مدیریت شبکه پایش هواشناسی 

 tahakirimo@صفحه مجازی :              Agro.irimo.irوب سایت: 

 

 

2 

 

 گذشته هت در مراکز تحقیقات هواشناسی کشاورزی طی هفتالجدول وضعیت رشد محصو

 

 

 میانگین دماي خاک)درجه سلسیوس( مجموع واحد حرارتي)درجه روز( 0/ 0رطوبت خاک
 آفات و

 بیماريها

 

 مرحله

 فنولوژي

 

 واريته

 

 نام محصول

 
 

 نام ايستگاه

100 50 30 20      10 5 15 10 5 0 100 50 30 20 10 5      

 زرقان گندم سیروان برداشت - 33.4 31 30 29.8 28.2 25.1 213 178 143 108 - - - - - -

 زرقان ذرت 703 برگ دادن   33.4 31 30 29.8 28.2 25.1 213 178 143 108 23.2 25.4 25 24.4 23.6 -

 آمل برنج طارم هاشمی خوشه و گلدهی - 28 27.8 27.4 27.4 27.5 25.4 154.6 121.6 91.6 61.6 22 26 - 29 32 -

 اردبیل گندم حیدری رسیدن - 25.2 22.7 21.9 22.1 21 18.3 132 98 63 27 9.6 10.4 11.8 14.7 16 15.7

 اسماعیل آباد یونجه مهاجران ساقه دهی - 30 26.8 30.7 25.5 24.1 23 167.7 132.7 97.7 62.7 - 12 10 11 10 -

 اهواز نخل برحی کیمری - 40.4 39.1 37.8 37.6 32.7 33.3 255.5 220.5 185.5 150.5 - - - - - -

 بسطام گندم پیشگام رسیدن - 32.1 31.4 30.6 29.2 26.8 25.8 184.1 149.1 114.1 79.1 1.5 1.7 4.5 6.5 - -

 بسطام انگور سرخ فخری و غوره  خوشه رشد - 32.1 31.4 30.6 29.2 26.8 25.8 184.1 149.1 114.1 79.1 7.5 8.3 10.2 12.5 - -

 برازجان خرما کبکاب کیمری - عدم ارسال گزارش 

واشنگتن  رشد میوه و برگ - 39.3 37.5 37.5 36.6 35.6 33.6 247.6 212.6 177.6 142.6 12.8 14.4 18.2 17.5 14.1 20.7

 ناول

 داراب پرتقال

 دهلران - - - - 44.6 41 41.5 41.1 40.2 37.9 272.1 237.1 202.1 167.1 - - - - - -

 فرخشهر کلزا اکاپی رسیدن کامل - 32.8 28.6 25.7 24.5 22.4 19.2 173.2 138.2 103.2 68.2 0 2 6 10 - -

 فرخشهر گندم میهن رسیدن - 32.8 28.6 25.7 24.5 22.4 19.2 173.2 138.2 103.2 68.2 1 5 7 11 - -

 فرخشهر سویا N9 اولین سه برگچه تولید   32.8 28.6 25.7 24.5 22.4 19.2 173.2 138.2 103.2 68.2 12 15 16 12 - -

 گلمکان انگور کشمشی تشکیل خوشه و غوره - 32.2 30.9 29.9 29.2 28.3 25.9 175.9 140.9 105.9 70.9 17.5 18 18.2 22 18.2 16.3

 گلمکان گندم باران برداشت  - 32.2 30.9 29.9 29.2 28.3 25.9 175.9 140.9 105.9 70.9 9.1 13.4 15.4 16.5 15.5 13.9

 گنبد کاووس - - - - 32 31 30.2 30.1 30 27.7 200.2 165.2 130.2 95.2 - - - - - -

 اکباتان گندم  سرداری رسیدن - 37.7 34.3 30.9 29.5 28.2 24.4 243.6 203.2 171.4 134.2 - - - - - -

 قراخیل پرتقال تامسون رشد میوه - 27 27.2 25.9 26 25.2 13.4 176 141 106 71 9 17 20 23 36 -

 حاجی آباد پرتقال محلی میوه و نمو رشد - 42.3 40.1 36.8 35.6 33.7 30.3 209.4 204.4 169.4 134.4 16 16.5 18 17.5 17.2 -

 حاجی اباد گندم  ران چم برداشت   42.3 40.1 36.8 35.6 33.7 30.3 209.4 204.4 169.4 134.4 10 10.4 11 10.6 10.4 -

 ظهور اولین گل  - 27.6 27.3 26.8 26.6 26.3 25.4 187.3 152.3 117.3 82.3 22.4 23.1 19.3 17.9 18.6 16.3

 میوه دهنده 

 هاشم آباد پنبه سپید

 جهرم پرتقال واشنگتن رشد  میوه - 38.8 36.1 34.5 33.9 33.6 31.4 232.2 196.2 160.2 124.2 12 14 11 12 - -

 جهرم خرما شاهانی کیمری - 38.8 36.1 34.5 33.9 33.6 31.4 232.2 196.2 160.2 124.2 12 14 11 12 - -

 کبوترآباد - - - - 37.2 34.5 30.3 28.8 27.7 24.3 216.3 181.3 146.3 11.3 - - - - - -

 کرج گندم بهار برداشت  30.9 30.5 30.6 30.8 30.5 27 190.7 155.7 12.7 85.7 - 4 - 5 3 3

برداشت   - 36.4 30.8 28.5 28.7 27.8 23.9 174.7 139.7 104.7 69.7 5 6 7 7 8 9

 محمحصول 

 لدهی

 خسرو شاه  گندم پیشگام

 میاندوآب آلو شابلون رشد برگ و میوه - 32 30.4 28.6 27.8 26.4 22.9 159 124 89 54 23.4 19.3 116.1 17.6 17.8 17.7

 میاندوآب چغندرقند اکباتان ضخیم شدن غده   32 30.4 28.6 27.8 26.4 22.9 159 124 89 54 24.1 20.3 16.2 18.1 18.3 17.9

 رسیدن دانه  - 32.5 30.2 29.1 28.7 27.9 24 163.7 128.7 93.7 58.7 9 14 19 17 - -

 دانه

 دانشگاه زنجان گندم آذر

 میناب انبه محلی رسیدن - 43 42.3 40.6 40.1 40.4 38.4 246.2 211.2 176.2 141.2 8.6 9.6 10.9 11.1 11.9 12.8

 میناب کنار محلی رشد سرشاخه - 43 42.3 40.6 40.1 40.4 38.4 246.2 211.2 176.2 141.2 8.6 9.6 10.9 11.1 11.9 12.8

 کیمری - 42.6 41.8 39.2 38.5 38 36.2 259 224 189 154 9 9 10 10 9 7

 

 میانده جیرفت خرما مضافتي

 میانده جیرفت پرتقال وانسیا رشد میوه - 42.6 41.8 39.2 38.5 38 36.2 259 224 189 154 12 12 11 10 9 7

 نازلو ارومیه سیب گلدن رشد میوه - 30.5 30.2 28.6 28.8 29.6 26.2 183 148 113 78 14 13.7 13.5 13 12.8 13.7

 نازلو ارومیه شلیل ردگلد رشدمیوه - 30.5 30.2 28.6 28.8 29.6 26.2 183 148 113 78 13.2 12.8 13.5 13.4 13.2 12.8

 نجف آباد بادام  شاهرود رشد میوه - 41 37.3 36 34.7 33.5 30.2 217.1 182.1 147.1 112.1 3 5 6 6 7 8

 نجف آباد انگور عسکری رشدمیوه - 41 37.3 36 34.7 33.5 30.2 217.1 182.1 147.1 112.1 6 7 8 9 9 10

 نجف آباد انار ملس دانه قرمز تشکیل میوه  - 41 37.3 36 34.7 33.5 30.2 217.1 182.1 147.1 112.1 4 5 6 6 7 8

12.7 12.1 11 9.8 9.4 9 79.6 1414.
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تربت  خواب - 33.5 31.3 30 29.2 27.8 24.4 184.6 149.6

 حیدریه

 نیشابور زعفران

12.5 11.5 11 10.6 9.6 8.4 79.6 1414.
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 نیشابور گندم سیروان برداشت  - 33.5 31.3 30 29.2 27.8 24.4 184.6 149.6

 اولتان مغان سویا n-17 ساقه دهی  - 28.8 28.5 28.5 28.4 28.4 25.5 171 136 101 66 9.6 14.1 16.8 17.4 15.9 16.4

 رفسنجان پسته فندقی رشد جنین - عدم ارسال گزارش 

 عدم ارسال گزارش

 رشت برنج هاشمی ساقه دهی -

هیبرید  جوانه زنی -

 چینی

 الهیجان چای

 منجیل زیتون روغنی تشکیل میوه -

 سامان بادام شاهرودی رشدمیوه - 33.4 30.1 27.6 26.6 25.3 21.5 192.5 157.5 122.5 87.5 7.3 9.8 10.5 11 9.8 10.5

 صفی آباد - - - - 44.2 41.3 38.8 38.4 38.4 34.1 252.7 217.7 182.7 147.7 4 6 8.3 11.2 13.5 14.8

 سرآرود گندم  2آذر  برداشت - - 34.5 36.9 30.6 27.8 24.8 182 147 112 77 - - - - - -

 عدم ارسال گزارش
 سیالخور جو بهمن رسیدن -

 سیالخور گندم پیشگام رسیدن -

 عدم ارسال گزارش
تربت  خواب -

 حیدریه

 طرق زعفران

 طرق زرد آلو شاهرودی رسیدن -

 زهک - - - - 38.5 37.8 35.6 34.3 33.6 30.2 240.6 205.6 170.6 135.6 3 4 5 5 6 6
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 (20/04/98لغایت  17/04/98کشاورزی )از تاریخ توصیه های هواشناسی 
 استان هاي آذربايجان غربي، آذربايجان شرقي، اردبیل، زنجان و همدان: 

 يجان شرقي از روز دوشنبه تا چهارشنبه و در اردبیل در روز سه احتیاط در انجام عملیات سم پاشي و محلول پاشي در آذربا

 شنبه به دلیل بارش پراكنده و وزش باد در بعد از ظهر 

 ها، مرغداري ها و دامداري ها با توجه به افزايش نسبي دماكنترل دما و رطوبت و تهويه در گلخانه 

 باكتريايي لكه به آلودگي نظر از گندم مزارع پايش 

 نترلي براي پیشگیري از شیوع بیماري هاي قارچي، باكتريايي و ويروسي در باغات میوهاقدامات ك 

  اجراي عملیات وجین علف هاي هرز در زراعت هاي بهاره 

 ادامه  عملیات كاشت زراعت هاي بهاره از جمله ذرت علوفه اي و محصوالت جالیزي 

 مصرف كود سرک در زراعت هاي بهاره آبي 

 جو و عدس ديم  حصولم برداشت جهت آمادگي 

 تنظیم دور آبیاري در باغات میوه متناسب با وضعیت خاک و شرايط دمايي خاک 

  پايش آفت زنجره مو در تاكستان  و در صورت نیاز  انجام مبارزه  با مشورت كارشناسان جهاد كشاورزي 

 مديريت علف هاي هرز كف باغات و مزارع 

 

 اسان شمالي: استان هاي گیالن، مازندران، گلستان و خر 
  احتیاط در انجام عملیات سم پاشي و محلول پاشي در گیالن و گلستان در روز هاي سه شنبه و چهارشنبه و در خراسان

 شمالي از روز دو شنبه تا پنج شنبه به دلیل بارش پراكنده و وزش باد در بعد از ظهر 

 درجه اي دما 2ها با توجه به افزايش  ها، مرغداري ها و دامداريكنترل دما و رطوبت و تهويه در گلخانه 

  كنترل بیولوژيک يا شیمیايي طبق دستور العمل حفظ نباتات در مزارع پنبه و گوجه فرنگي در صورت مشاهده تخم يا الرو

 كرم قوزه

  باغداران گرامي توصیه مي شود به منظور كنترل آفات چوبخوار و پوست خوار نسبت به اجراي مديريت صحیح آبیاري و

 غذيه طبق توصیه كارشناسان عمل كنند.ت

  در باغات انار در صورت مشاهده عاليم بیماري اسكب يا لكه آلترناريايي ،نسبت به مبارزه شیمیايي با يک قارچكش مناسب

 اقدام شود.

 ان ) با انجام مبارزه شیمیايي علیه آفت بالشک مركبات در مناطق غرب استان طبق اطالعیه صادره مديريت حفظ نباتات است

 در نظر گرفتن شرايط آب و هوايي (

 )مديريت و كنترل بیماري بالست خوشه برنج با نظر كارشناس )با در نظر گرفتن شرايط آب و هوايي 

 ها با نظر كارشناس )با در نظر گرفتن شرايط آب و هوايي(رديابي و كنترل مگس میوه مديترانه اي در باغ 

 ها با نظر كارشناس )با در نظر گرفتن شرايط آب و هوايي(ژاپني در باغلتسريع در برداشت هلو ، شلیل و ازگ 

 بند(ها )مناطق دشت و میانمصرف كودسرک در مزارع برنج و سبزي 

 بالشكها شپشكها، مینوز، علیه شیمیايي اقدام به مبارزه  

  نصب تله هاي جلب كننده مگس میوه زيتون 

 یولوژيكي با آفت كرم ساقه خوار برنج  در صورت شیوع نسل دوم كرم ساقه خوار  اقدام به مبارزه تلفیقي، شیمیايي و يا ب 

 استفاده از كود سرک پتاسه و ازته در اواخر هفته در مزارعي كه به حداكثر پنجه زني نرسیدند 

 ا هماهنگي با توجه به شرايط مساعد براي شیوع حداكثري بیماري بالست اقدام به موقع براي كنترل آن در مزارع برنج ب

 كارشناسان جهاد كشاورزي 

 كاهش كوددهي استخرهاي پرورش ماهیان گرم آبي به نصف با توجه به شرايط نیمه ابري بودن آسمان در طول هفته 

 توجه با آال در طول روز قزل سردآبي ماهیان پرورش مزرعه آب برگشت استخرهاي در كامبوجت هاي هواده از استفاده 

 ارت در طول هفتهبه باال بودن درجه حر
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 با توجه به افزايش دما در طول هفته استخرهاي بتوني پرورش ماهیان سردآبي قزل آال در ايرجت هواده از استفاده 

 هفته طول بودن درجه حرارت در توجه به باال با  كپورماهیان پرورش خاكي استخرهاي در اسپالش هاي هواده از استفاده 

 

  ،لرستان، ايالم، چهارمحال بختیاري و مركزي: استان هاي كردستان، كرمانشاه 

  احتیاط در انجام عملیات سم پاشي و محلول پاشي به دلیل وزش باد 

 ها، مرغداري ها و دامداري ها با توجه به نوسانات اندک دماكنترل دما و رطوبت و تهويه در گلخانه 

 مبارزه بابیماري زنگ زرد گندم و سپتوريوز 

 مزارع مشكوک به بیماري لكه نواري و زنگ زرد گندم توقف مصرف كود ازته در 

 كنترل آفت پروانه مینوز گوجه فرنگي با سموم غیر شیمیايي 

 رديابي مزارع گندم جهت مبارزه به موقع  با پوره سن گندم 

 مبارزه با آفت سنک كلزا 

 انجام كولتیواتور بین رديفهاي چغندر قند وبعد از آن فاروئر زني 

 نه اي و علوفه اي با ارقام مناسبانجام كشت ذرت دا 

  تسريع در كشت لوبیا با ارقام اصالح شده 

 مبارزه با سفیدكهاي پودري در باغات 

 كنترل انواع كنه در باغات و مزارع 

 انجام تغذيه مناسب در باغات طبق توصیه هاي كارشناسي 

  آفتابگرداناجراي عملیات كولتیواسیون ،مصرف كود سرک و زدن فارور درمزارع دير كاشت 

 منظور جلوگیري از سنک دانه خوار به مزارع مجاور ه شخم پس از برداشت كلزا ب 

  كاربرد تجهیزات غیر شیمیايي به منظور كنترل آفاتي نظیر پروانه برگخوار گوجه فرنگي و مگس گیالس 
 

 :استان خوزستان، هرمزگان و بوشهر 
 لیل وزش باد احتیاط در انجام عملیات سم پاشي و محلول پاشي به د 

 ها، مرغداري ها و دامداري ها با توجه به كاهش نسبي دما در خوزستان كنترل دما و رطوبت و تهويه در گلخانه 

 به منظور جلوگیري از شكستن خوشه هاي میوه نخلها نسبت به بستن و مهار آنها به پايه هاي برگها اقدام شود 

 ت با استفاده از سموم مورد تايید كارشناسان جهاد كشاورزي در ساعات خنک روز مبارزه با كنه گرد آلود وكرم میوه خوار نخیال 

  رد يابي و مبارزه  باپوره ملخ و ملخ هاي بالغ جهت كنترل  آفات با توجه به هجوم ملخ هاي صحرايي در حاجي آباد

 هرمزگان

 فظ رطوبت و مواد آلي خاکخودداري از سوزاندن گاه و كلش باقیمانده مزارع برداشت شده گندم به منظور ح 

  تامین آب شرب مناسب از چراي آزاد دام ها در ساعات میاني روز 

 هوادهي حوضچه هاي پرورش ماهي و تغذيه به موقع آنها 

 

 :استان هاي اصفهان، يزد، فارس، قم، خراسان جنوبي و كهگیلويه و بويراحمد 
  روز هاي سه شنبه و پنج شنبه و در خراسان جنوبي در محدوديت در انجام عملیات سم پاشي و محلول پاشي در قم در

 روزهاي دوشنبه و سه شنبه به دلیل وزش باد شديد در بعضي از ساعات

 درجه اي  4ها، مرغداري ها و دامداري ها در خراسان جنوبي با توجه به افزايش كنترل دما و رطوبت و تهويه در گلخانه

 دما 

  فضاهاي سبز شهري با توجه به استمرار و ماندگاري هواي گرمتنظیم دور آبیاري مزارع ، باغات و 

  محافظت از گلخانه ها و درختان جوان در قم در روز هاي سه شنبه و پنج شنبه و در خراسان جنوبي در روزهاي دوشنبه و

 سه شنبه به دلیل وزش باد شديد در بعضي از ساعات

  احتیاط انجام گیرد .سمپاشي و محلول پاشي به دلیل باد در اوايل صبح با 

 عدم آتش زدن كاه و كلش پس از برداشت گندم 
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 پايش مزارع در صورت مشاهده ملخ با كارشناسان ترويج در فارس 

  كوتاه كردن دورآبیاري مزارع 

 تغذيه باغات مركبات بر اساس توصیه كارشناسان 

 د كشاورزي پايش باغات سیب در صورت وجود بیماري آتشک ، مبارزه با آن با همكاري جها 

 پايش باغات انگور در صورت وجود سفیدک سطحي ، مبارزه با آن با همكاري جهاد كشاورزي 

 پايش مزارع سیب در صورت مشاهده مبارزه با الرو كرم سیب 

  با توجه به افزايش دما پايش باغات انار ، انجیر و پسته نسبت به آفت كنه و برگ خوار و در صورت مشاهده مبارزه با آن با

 همكاري كارشناسان جهاد كشاورزي

  مبارزه با الرو كرم برگ خوار مركبات در فارس 

 ايجاد سايبان براي گوسفندان با توجه به ورود به فصل تابستان و افزايش دما 

 

 :استان هاي البرز، تهران، قزوين و سمنان 
 و چهارشنبه و در قزوين از روز سه  محدوديت در انجام عملیات سم پاشي و محلول پاشي در تهران در روز هاي دوشنبه

 شنبه تا پنج شنبه به دلیل احتمال وزش باد شديد در ساعات پاياني روز 

 ها، مرغداري ها و دامداري ها با توجه به نوسانات اندک دمايي كنترل دما و رطوبت و تهويه در گلخانه 

 تمرار و ماندگاري هواي گرمتنظیم دور آبیاري مزارع ، باغات و فضاهاي سبز شهري با توجه به اس 

  محافظت از گلخانه ها و درختان جوان در تهران در روز هاي دوشنبه و چهارشنبه و در قزوين از روز سه شنبه تا پنج شنبه به

 دلیل احتمال وزش باد شديد در ساعات پاياني روز

 گالبي مثل دار دانه میوه درختان در كنه و پسته باغات در پسیل آفت رديابي 

 روز مساعد هاي ساعت در...(   و كنه و آتشک) بیماريها و آفات با مبارزه جهت باغات پاشي سم 

 سوختگي آفتاب از جلوگیري جهت( انار باغات ويژه به) باغات در پوششي تركیبات يا و سايبان از استفاده 

 انستقرار كندوها در زير سايه درختو ابا رنگ هاي سفید  هاي زنبور عسلرنگ آمیزي كندو 

 در مزارع برداشت شده یاهيگ يايبقا ياز آتش سوز یريتوجه و اهتمام به جلوگ 

 تهويه رطوبت و تنظیم دماي گلخانه ها جهت جلوگیري از بیماري هاي قارچي 

 انگور خوار خوشه كرم با در صورت نیاز مبارزه 

 یفيو ص يبه موقع مزارع سبز آبیاري 

 یبسدر باغات  یبنسل دوم آفت كرم س یتفعال رصد 

 ترمیم پوشش سالن ها و تنظیم نور ورودي به سالن 

 ماهي پرورش استخرهاي آب هوادهي 

 

 :استان هاي خراسان رضوي، سیستان و بلوچستان و كرمان 

  احتیاط در انجام عملیات سم پاشي و محلول پاشي در خراسان رضوي در روز هاي دوشنبه، سه شنبه و پنج شنبه به دلیل بارش

 د در ساعات پاياني روز پراكنده و وزش با

 درجه اي دما 3تا  2ها، مرغداري ها و دامداري ها با توجه به افزايش كنترل دما و رطوبت و تهويه در گلخانه 

 مبارزه با آفات پسیل و پروانه چبخوار در باغات پسته 

 صیفي جاتمبارزه باآفات  و بیماري هاي باغات و   استفاده از روشهاي جهت 

 در ساعات آرام روزلود نخلیات آنجام عملیات سمپاسي علیه كنه گرد غات و نخیالت در ساعات خنک روز و اآبیاري منظم با 

 خودداري از سوزاندن كاه و كلش باقیمانده مزارع برداشت شده گندم به منظور حفظ رطوبت و مواد آلي خاک 

  هش استرس گرماييآب خنک و تمیز در دسترس دام هاي شیري و گوساله ها بمنظور كاقراردادن 

 ستقرار كندوها در زير سايه درختانو ابا رنگ هاي سفید  هاي زنبور عسلرنگ آمیزي كندو 

 خنک سازي جايگاه دام شیري و پرورشي با ايجاد سايبان و استفاده از سیستم خنک كننده 

 تهويه رطوبت و تنظیم دماي گلخانه ها جهت جلوگیري از بیماري هاي قارچي 

  مینوز مركبات در سیتان و بلوچستانمبارزه با آفت 
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 هوادهي استخرهاي پرورش ماهي 

 


