بسمه تعالی-

تاریخ0931/01/22 :
شماره391-903 :
صورت جلسه کمیته هواشناسی کشاورزی استان زنجان شهرستان خرمدره (سال زراعی ) 98-99
وضعیت جوی چند روز گذشته شهرستان خرمدره (ایستگاه خرمدره از تاریخ  8398/81/88لغایت :)8398/81/18
در طی چهار روز گذشته بارندگی  5/6میلیمتر رخ داده است  ،آسمان ابری تا صاف بوده است  .بیشینه دمای رخداده به میزان 5/6
درجه سلسیوس در طی روز چهار شنبه  01دی ماه و کمینه دمای رخداده به میزان  -5/6درجه سلسیوس در طی روز چهار شنبه 01
دی ماه بوده است .حداکثر سرعت باد به میزان  1متر برثانیه در طی روز شنبه  20دی ماه با جهت شمال شرقی بوده است .کمینه
رطوبت نسبی به میزان  52درصد و بیشینه آن به میزان  011درصد بوده است .کمینه دمای سطح خاک در طی چهار روز گذشته به
میزان ( )-02/2درجه سلسیوس در  01دی بوده است.
پیش بینی وضعیت جوی :
شرح مختصری از پیش بینی وضعیت جوی
پارامتر

98/81/11

98/81/13

98/81/12

بارش

-

بارش برف

اوایل وقت احتمال بارش

وضعیت آسمان

صاف

ابری

ابری به تدریج کاهش ابر

درجه حرارت بیشینه)(°C

2

9

2

درجه حرارت کمینه)(°C

 -6

 -2

 -4

رطوبت نسبی بیشینه)(%

31

 011

 011

رطوبت نسبی کمینه)(%

 31

 11

 15

سرعت باد

 5-01

 5-01

 5-01

سمت باد

غربی

شمالی

شمالی

کمینه دمای سطح خاک

-00

-3

-3

توصیه های بخش زراعت:
الیروبی جوی های انتقال آب به مزارع به جهت بارش های پیش بینی شده.
توصیه های بخش باغبانی و کشت های متراکم:
کنترل دما و رطوبت و تهویه در گلخانه ها باتوجه به تنش های محیطی
عملیات هرس را در ماههای سرد سال بویژه در زمستان انجام ندهید.
توصیه های بخش منابع طبیعی :
..................................................

توصیه های بخش د امداری و طیور :
به دلیل سردی و افت دما  ،لزوم مراقبت از سامانه های گرمایشی و تهویه مناسب در مرغداریها.

توصیه های بخش باغبانی :
-8پوشانیدن تنه نهال ها با چسب محافظ تنه یا گونی های کنفی و نایلون جهت محافظت از سرما و دور ماندن از جوندگان
-1متعادل نمودن دمای محیط گلخانه به علت اختالف دمای روز و شب
 -3باز بینی پوشش گلخانه و اطمینان از سالم بودن آن

توصیه های بخش شیالت:
..........................................
توصیه های بخش زنبورداری :

آماده کردن کندوهای زنبور عسل و در نظر گرفتن غذای ذخیره برای زمستان گذرانی.
پوشاندن روی کندو ها به جهت بارندگیهای پیش بینی شده.
ماشین آالت کشاورزی...............................................:
نام وامضای حاضرین در جلسه:

کارشناسان کشاورزی

حوزه فعالیت

کارشناسان هواشناسی

جعفری-گلمحمدی

باغبانی و زراعت

صرفی –سلطانی -مقتدری – مالئی-آهوی سیمین

