اداره کل منابع طبیعی و
آبخیزداری اصفهان /کاشان

مدیریت های شهرستان
کاشان وآران و بیدگل

اداره کل سازمان میراث فرهنگی
و صنایع دستی و گردشگری
اصفهان /کاشان

شصت و هشتمین (هفته چهل و یکم سال زراعی ) دیسکاشن هواشناسی کشاورزی و منابع طبیعی شهرستانهای کاشان و آران و بیدگل ،تاریخ96/4/52:

تفسیر نقشه :تحليل نقشههاي هواشناسي بيانگر پایداري شرایط جوي طي هفته پيش رو مي باشد لذا طي آن در روزهاي آینده وضعيت هواي
به شرح ذیل پيش بيني نمود ؛
پارامتر

رطوبت هوا

دمـــــا

روز

حداکثر

حداقل

حداکثر

حــــداکثر باد

حداقل

پــــدیده غـــــــالب

()M/S

دوشنبه

99

52

52

01

01-02

سه شنبه

93

54

52

01

3-05

صاف تا کمی ابری ،در بعدازظهر همراه وزش باد

چهارشنبه

41

52

52

01

3-05

صاف تا کمی ابری ،در بعدازظهر همراه وزش باد

پنجشنبه

41

54

02

7

3-05

صاف تا کمی ابری ،در بعدازظهر همراه وزش باد

جمعه

40

56

51

01

3-05

صاف تا کمی ابری ،در بعدازظهر همراه وزش باد

شنبه

41

54

02

7

3-05

صاف تا کمی ابری ،در بعدازظهر همراه وزش باد

صاف تا قسمتی ابری ،در بعدازظهر همراه وزش باد نسبتاً شدید

الف؛ توصیه های کارشناسان جهاد کشاورزی:

 -1با توجه به گرماي هوا در طول روز ،در باغات درختان ميوه؛ محلول پاشي ،سم پاشي و آبياري در ساعات اوليه
روز انجام گيرد.
 -2باغداران درختان ميوه و گلستان داران جهت مبارزه با کنه اقدام الزم را انجام دهند و براي کسب اطالعات
بيشتر به مراکز جهاد کشاورزي یا کلينيک هاي گياه پزشکي مراجعه گردد.
 -3با توجه به پایداري دما ،اقدامات الزم جهت کاهش مصرف آب با استفاده از مالچ و ترکيبات آلي در باغات
انجام شود.
 -4با توجه به پایداري گرما در روزهاي آینده به باغداران توصيه مي شود دور آبياري درختان ميوه مخصوصاً
باغات مجهز به آبياري تحت فشار کاهش یابد.
 -5با توجه به زمان مبارزه با کنه تار عنکبوتي در مزارع پنبه جهت توصيه کارشناسي به کلينيک هاي گياه
پزشکي و مراکز جهاد کشاورزي مراجعه گردد

آدرس :کاشان – میدان بسیج – بلوار شهدا – خیابان هواشناسی -کدپستی6138 -21334:
هواگو00422555:

وبسایت:

kashanmet.

تلفن00412555 :
کانال:

نمابر00412553 :

@kashanweather

مدیریت های شهرستان
کاشان وآران و بیدگل

اداره کل منابع طبیعی و
آبخیزداری اصفهان /کاشان

اداره کل سازمان میراث فرهنگی
و صنایع دستی و گردشگری
اصفهان /کاشان

ب) توصیه های کارشناس منابع طبیعی شهرستان:
 -1با توجه به شروع دوره گرماي تابستانه و کاهش محسوس رطوبت ،خطر گزش «کنه های ناقل بیماری تب کریمه کنگو» بسيار زیادتر
ميگردد .که توصيه ميگردد ،مبارزه با کنه و ایجاد و استفاده از حمامهای ضد کنه در دستور کار قرار گيرد.
 -2وجود باد هاي گرم تابستانه عالوه بر صدمات بر بخش کشاورزي ،باعث توليد و افزایش «چشمه های ریزگرد» شده و
«گردوغبارهای» ناشي از آن ميتواند چراي دام در مرتع را به مخاطره بياندازد.
 -3بادهاي نسبتا" شدید و شدید در تابستان  ،عاملي بسيار مهم و مطلوبي است براي گسترش «آتش سوزی در مراتع» ،توصیه
میشود از خاموش شدن آتش قبل از ترک مرتع مطمئن شوید.
 -4کاهش شدید رطوبت و افزایش مضرات اشعه ماورای بنفش خورشيد به پوست بدن مرتعداران صدمه شدید ميزند .توصيه ميشود
حتما" از وسائل پوششي مناسب (کاله ،عينک و دستکش) استفاده گردد.
 -5با توجه به افزایش گرما و شدت نور خورشيد و مهمتر وزش بادهاي تابستانه و نسبتا" شدید ،توصيه ميشود ،گله گوسفندان را از
منابع آبی زیاد دور نشوند.

 -6با توجه به فصل گرماي تابستان و شروع دوره گرماي شدید(تيرماه و مردادماه) ،توصيه ميشود «پشم چینی گوسفندان» هرچه
سریعتر صورت پذیرد.
 -7توصيه و پيشنهاد ميگردد که در فصل گرماي تابستان و یا دوره گرماي شدید (تيرماه و مردادماه) مرتعداران  ،چراي دام را به
صورت «شب چر» ادامه دهند.

ج) توصیه های کارشناس فضای سبز اداره میراث فرهنگی شهرستان:
 -3با روند افزایش دما نسبت به بررسي آفات کنه تار عنکبوتي و شپشک آرد آلود بر روي درختان اقدام و در صورت نياز سم پاشي
صورت پذیرد.

حاضرین در جلسه:

رئيس اداره هواشناسي کاشان

عباس ارغواني

رئيس اداره ترویج جهاد کشاورزي
آران و بيدگل

مجيد علي نقي پور

رئيس پژوهشکده اسانس قمصر

دکتر اصغررفيع پور

کارشناس بخشداري قمصر

محمدرضا روحاني

کارشناس اداره باغباني مدیریت
جهاد کشاورزي کاشان

آزاده توکلي

کارشناس فني اداره منابع طبيعي
و آبخيزداري شهرستان کاشان

علي خالوئي

کارشناس مسئول اداره هواشناسي
کاشان

محمدرضا مبيني

کارشناس آب و هواشناسي بخش
قمصر

هدیه اکبري

