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 بسمه تعالي                                                   
    يشهر سازوزارت راه و  

 كشور  هواشناسي سازمان  

 مديريت شبكه پايش هواشناسي            
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 تحلیل وضعیت دما و بارش طي هفته گذشته كشور:

میلیمتر بوده  33ازه زماني میلیمتر مي باشد. میزان بارش در سال گذشته در اين ب 3/291جاري  ماه سال اسفند پنجمزراعي تا سال میانگین بارندگي كل كشور از ابتداي 

 4/19 بوده است كه بارش سال جاري 3/233 . همچنین میانگین بلند مدت كشور در بازه زماني مذكورگذشته مي باشدر از سال بیشتدرصد  9/293است، كه بارش سال جاري 

گرم  ینمیانگمیلیمتر بوده است.  2/49 به میزان هرمزگان استان میناب متعلق به منطقه بیست و دوممي باشد. بیشترين میزان بارش در هفته  بیشتر از سال بلند مدتدرصد 

درجه  24منفي  به میزان شرقيآذربايجان استان  سراب ترين منطقه سرد میانگیندرجه سلسیوس و  3/13 به میزان سیستان و بلوچستان استان زرآباد ترين منطقه

  سلسیوس بوده است.
 

 (79/ 22/  19لغایت  79/ 22/  12پیش بینی  وضع هوا )از تاریخ                                                        

بارش پراکنده در اصفهان، یزد، کرمان،  دوشنبه: اعات البرز در تهران و سمنان.: بارش پراکنده برف و باران در چهارمحال و بختیاری، اصفهان، لرستان، مرکزی، همدان، کرمان، سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی و ارتفیکشنبه بارش:

ازبعدازظهر بارش برف و باران در آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی،  سه شنبه:یستان و بلوچستان، مازندران، گلستان، شمال سمنان و خراسان شمالی؛ وزش باد شدید در سیستان و بلوچستان و هرمزگان. خراسان جنوبی، شمال س

بارش باران، رعدوبرق و وزش باد شدید،  چهارشنبه:ویه وبویراحمد، ارتفاعات خوزستان، ایالم، شمال فارس، ارتفاعات البرز در قزوین، البرز و تهران. کردستان و زنجان؛ بارش پراکنده در کرمانشاه، لرستان، چهارمحال و بختیاری، کهگیل

بختیاری، اصفهان، همدان، مرکزی، کرمانشاه، زنجان، کردستان، آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، خوزستان، بوشهر، فارس، نیمه غربی کرمان، شمال هرمزگان؛ بارش باران و برف در ایالم، لرستان، کهگیلویه وبویراحمد، چهارمحال و 

ید در جنوب، نواحی مرکزی، شرقی و جنوب شرقی نده در یزد و سیستان و بلوچستان؛ وزش باد شداردبیل، قزوین، البرز، تهران، سمنان، خراسان شمالی، خراسان رضوی، خراسان جنوبی؛ بارش باران در گیالن، مازندران، گلستان؛ بارش پراک

ربی، آذربایجان شرقی، اردبیل، زنجان، کردستان؛ بارش برف وباران در بارش باران در جنوب فارس، هرمزگان، جنوب سیستان و بلوچستان؛ بارش پراکنده در خراسان جنوبی و خراسان رضوی؛ بارش برف در آذربایجان غ پنجشنبه:کشور. 

بارش باران گاهی با وزش باد شدید و رعدوبرق در سیستان و  جمعه: صفهان و مرکزی.لرستان، ایالم، چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه وبویراحمد؛ بارش باران در گیالن، مازندران؛ بارش پراکنده در قزوین و البرز، تهران، اکرمانشاه، 

: بارش پراکنده در آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، کردستان، اردبیل و شنبه شمالی، خراسان رضوی؛ بارش پراکنده در سمنان، گلستان، خراسان جنوبی، یزد و کرمان. بلوچستان، نیمه شرقی هرمزگان،؛ بارش برف و باران در خراسان

  زنجان

درجه در  9تا  5درجه در نواحی مرکزی و نیمه غربی کشور؛ افزایش  3تا  1افزایش  سه شنبه:سواحل دریای خزر. درجه  در  3تا  1: کاهش دوشنبهدرجه درغرب، نواحی مرکزی و سواحل دریای خزر.  3تا  1کاهش  یکشنبه: دما :

 شنبه: درجه در جنوب شرق. 3تا  1کاهش  معه:ج درجه در نیمه شرقی کشور. 3تا  1: کاهش پنجشنبه درجه در سواحل دریای خزر و نیمه غربی . 3تا  1درجه در نیمه شرقی؛ کاهش  3تا  1افزایش  چهارشنبه: سواحل دریای خزر.

 درجه در کل کشور. 3تا  1افزایش 
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 میانگین دماي خاک)درجه سلسیوس( مجموع واحد حرارتي)درجه روز( )%( رطوبت خاک
 آفات و

 بیماريها

 

 مرحله

 فنولوژي

 

 واريته

 

 نام محصول

 
 

 نام ايستگاه

211 31 31 11      21 3 23 21 3 1 211 31 31 11 21 3      

 زرقان گندم سیروان پنجه زنی - 103 703 707 702 209 3309 3303 7 . . 6303 6909 63 6.03 92 -

 آمل سیر محلی چند  برگی - 203 209 201 3.03 3303 3607 7203 9303 07. . 69 67 - 33 33 -

 اردبیل گندم حیدری پنجه زنی - 303 303 909 902 303 709 707 . . . - - - - - -

مهاجران  خواب -  فاقد گزارش

 همدان

د اسماعیل آبا یونجه

 اهواز گندم مهرگان گل دادن - 3709 3309 3309 3303 3706 3107 2703 3903 9703 301 - - - - - - قزوین

 بسطام گندم پیشگام پنجه زنی کامل - 909 309 703 307 703 109 3306 . . . 37 3307 3706 3302 - -

 بسطام گوران سرخ فخری خواب - 909 309 703 307 703 109 3306 . . . - - - - - -

 برازجان - - - - 3709 3307 3303 3307 3706 - 3.303 7303 6303 303 - - - - - -

واشنگتن  تشكیل جوانه  - 3902 3307 3907 39 36 3307 1303 3303 3303 . - - - - - -

 ناول

 داراب پرتقال

 داراب گندم انسیرو ساقه رفتن  - 3902 3307 3907 39 36 3307 1303 3303 3303 . - - - - - -

 دهلران گندم سیروان ساقه رفتن - 3309 3607 3309 3306 3703 37 11 76 31 03. - - - - - -

 فرخشهر کلزا اکاپی رکود - 307 303 303 7 309 109 309 . . . .3 37 93 93 - -

-

9993 

 فرخشهر گندم میهن برگی 3تا  6 - 307 303 303 7 309 109 309 . . . 1 32 93 99 -

 گلمکان انگور کشمشی ریزش برگ - 303 703 703 703 306 103 9.03 07. . . 3301 3702 3107 3207 37 39

 گلمکان گندم باران آغاز پنجه زنی - 303 703 703 703 306 103 9.03 07. . . 3607 3309 3701 3301 36 3909

 گنبد کاووس کلزا دلگان غنچه - 206 207 207 203 3303 3903 7207 9307 307 . - - - - - -

 اکباتان گندم  سرداری سه برگی - 307 607 603 607 307 707 106 . . . 33 37 31 - 96 -

 قراخیل گندم گنبد ساقه رفتن - 101 202 3.06 3.02 3906 39 76 31 3 . 67 63 66 33 37 -

 قراخیل پرتقال تامسون پیدایش جوانه - 101 202 3.06 3.02 3906 39 76 31 3 . 67 69 69 33 37 -

 حاجی آباد پرتقال محلی خواب - 3903 3903 3902 3603 3703 3103 1302 6309 309 . 33 3307 3301 37 3703 -

 حاجی آباد گندم چمران ساقه رفتن - 3903 3903 3902 3603 3703 3103 1302 6309 309 . 37 3709 31 3103 3203 -

 هاشم آباد گندم N 2337 پنجه زنی - 203 102 203 3.03 3303 3901 7709 9.09 03. . - - - - - -

 جهرم پرتقال واشنگتن خواب - 33 3309 3309 3307 3903 3307 3201 6301 . . 37 33 39 93 - -

 جهرم خرما شاهانی خواب - 33 3309 3309 3307 3903 3307 3201 6301 . . 37 33 39 93 - -

 کبوترآباد جو ارمغان پنجه زني كامل - 109 103 703 703 102 3.01 6207 7 . . - - - - - -

 کبوترآباد گندم رخشان آغاز پنجه زنی - 109 103 703 703 102 3.01 6207 7 . . - - - - - -

 کرج گندم بهار ساقه دهی - 303 306 303 302 7 203 6.02 903 . . - 6 - 2 7 -

 خسرو شاه  گندم پیشگام ساقه دهی - 303 607 309 303 709 301 9701 07. . . .9 96 37 37 39 .3

 میاندوآب آلو شابلون خواب - 307 303 309 703 707 303 97 . . . - - - - - -

 دانشگاه زنجان گندم آذر آغاز پنجه زنی - 606 609 603 606 303 703 3306 . . . 33 33 37 32 - -

ظهور گلها  - 9606 3203 3203 3207 9.01 9301 36703 3.903 6307 . 3609 3602 3309 3707 3103 .9

 زایشی

 میناب انبه محلی

 میناب کنار محلی رسیدن میوه - 9606 3203 3203 3207 9.01 9301 36703 3.903 6307 . 3609 3602 3309 3707 3103 .9

 فاقد  گزارش
 میانده جیرفت خرما مضافتي رشد -

 فتمیانده جیر پرتقال وانسیا رسیدن میوه -

 نازلو ارومیه سیب گلدن خواب - 306 303 303 703 303 303 37 . . . 9609 9903 9301 3203 3301 33

 نازلو ارومیه شلیل ردگلد خواب - 306 303 303 703 303 303 37 . . . 9.01 3203 3109 3301 3309 3903

 نجف آباد بادام  شاهرود خواب - 203 203 2 102 3.06 3301 6703 7 . . 7 33 36 33 39 .3

 نجف آباد انگور عسکری خواب - 203 203 2 102 3.06 3301 6703 7 . . 7 33 39 36 39 .3

تربت  رشد برگ - 303 303 303 307 306 103 3202 03. . . 9709 9309 9303 9309 9.03 3101

 حیدریه

 نیشابور زعفران

 نیشابور گندم سیروان پنجه زنی - 303 303 303 307 306 103 3202 03. . . 93 9901 9903 9303 9.01 3101

 اولتان مغان گندم مروارید ساقه دهی - 703 106 702 1 207 3303 33 3302 . . 3703 3301 3707 3303 3307 3306

 رفسنجان پسته فندقی خواب - 3606 3603 3609 3606 37 3303 7207 9307 307 . - - - - - -

 رشت برنج هاشمی - - 3302 39 3301 .3 3907 3901 7202 9301 . . - - - - - -

 الهیجان چای هیبرید چینی - - 202 207 203 .3 3.02 39 7703 9.03 . . - - - - - -

 منجیل زیتون روغنی - - 202 207 203 201 3.07 3907 3707 6907 303 . - - - - - -

 سامان بادام ودیشاهر خواب - 907 903 6 603 302 703 3603 . . . - - - - - -

 صفی آباد گندم  9چمران  ساقه دهی - 3703 3307 3306 3302 3701 3701 1107 7607 3107 . 3209 3107 3103 3107 3109 3109

 سرآرود گندم  9آذر  - - - 703 703 309 707 207 93 9 . . - - - - - -

 سیالخور جو بهمن پنجه زنیآغاز  - 307 309 707 309 703 2 9102 03. . . 33 .9 93 91 .6 .6

 سیالخور گندم پیشگام آغاز پنجه زنی - 307 309 707 309 703 2 9102 03. . . 33 .9 93 91 .6 .6

تربت  رشد ساقه و برگ - 707 701 303 307 703 3.09 6609 703 . . 3302 3609 3306 3.02 3.07 7

 حیدریه

 طرق زعفران

 طرق زرد آلو شاهرودی خواب - 707 701 303 307 703 3.09 6609 703 . . 3102 3209 3206 3701 3703 3209

 زهک گندم افق ساقه دهی - 3603 3309 3307 3703 3303 31 1707 7.07 3206 301 - - - - - -

  جدول وضعیت رشد محصوالت در مراكز تحقیقات هواشناسي كشاورزي طي هفته گذشته 
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 (22/21/89لغایت  50/21/89کشاورزی )تاریخ توصیه های هواشناسی 

 رقي، زنجان، همداناستان هاي اردبیل، آذربايجان غربي، آذربايجان ش 

   پايش مزارع و مخصوصا باغات به منظور مبارزه با موش و جوندگان و جلوگیري از خسارت 

  عدم مسدود كردن كامل پنجره ها ، دريچه ها و ايجاد تهويه مناسب در دامداري ها جهت جلوگیري  از ابتالي دام ها به

 بیماري هاي قارچي و تنفسي

 نترل آفات خاک زي از قبیل كرم مفتولياجراي يخ آب زمستانه براي ك 

 پايش  مزارع  كشت هاي پايیزه جهت كنترل آفات و بیماري ها و وضعیت رشد 

 تنظیم و تهويه دما و رطوبت در مرغداري ها و دامداري ها 

 جلوگیري از كوران هوا در داخل اصطبل گاوداري ها و گوسفنداري ها 

 ر كف اصطبل دامداري هااستفاده از كاه وكلش جهت تهیه بستر خشک د 

  كنترل درمان بیماري نوزما در زنبور عسل 

 پخش كود سولفات آمونیوم در مزارع كلزا به صورت سرک 

 نظیم دما و تهويه گلخانه ها و كارگاههاي پرورش قارچ در جهت كاهش شیوع عوامل بیماري زا 

 

  :استان هاي گیالن، مازندران، گلستان، خراسان شمالي 
 وراک هاي پر انرژي براي مقابله با استرس سرمايياستفاده از خ 

 عدم انجام هرگونه عملیات برش و هرس در خراسان شمالي 

  درجه سلسیوس 21خودداري از رهاسازي ماهیان سردآبي در دماي آب استخر كمتر از 

 شكستن اليه يخ احتمالي بسته شده بر سطح آب استخر پرورش ماهي 

 یفي كه دچار تنش غرقابي شده اند در صورت خروج آب از مزرعه نسبت به مصرف كود در مزارع گندم ، جو ، سبزي و ص

 ازته بصورت سرک اقدام

  درصد گلدهي قرار دارند ، جهت پیشگیري از بیماريهاي پوسیدگي اسكلروتینايي از روز  11مزارع كلزا كه در مرحله

 چهارشنبه به بعد  با يک قارچكش مناسب اقدام به سمپاشي

 خم و شیار زمستانه اراضي شالیزاريانجام ش 

 انجام عملیات هرس درختان هلو و شلیل در مازندران 

  ضدعفوني محل برشها، شكافها و پارگي ها با تركیبات مسي و پوشاندن آن با چسب پیوند مركبات 

 اقدام به هرس درختان  و تغذيه باغات فندق از روز چهارشنبه به بعد 

 هیان از روز چهارشنبه تا جمعه بدلیل شرايط مساعد جويصید ماهیان استخرهاي كپور ما 

 افزايش بخش انرژي جیره غذايي دامها با توجه به كاهش دما از روز چهارشنبه 

 انتقال كندوها در روزهاي آخر هفته از ارتفاعات به دلیل نزوالت برفي 

 ط جوي(هاي جوان با تركیبات مسي )با در نظر گرفتن شرايمحلول پاشي مركبات و نهال 

 

 استان هاي كردستان، كرمانشاه، لرستان، چهارمحال بختیاري، مركزي، ايالم:   
 انجام چاله كني و كاشت نهال درختان میوه مختلف از جمله انگور و گل محمدي 

  انجام چالكود در محدوده سايه انداز درخت براي هر چاله بايد حداقل پنج كیلو گرم كود حیواني با كودهاي سولفات

 نسیم، سولفات آمونیوم، سوپرفسفات تريپل و كودهاي میكرو استفاده شود.پتا

  گندمكاراني كه در مزرعه خود عالئم زنگ زرد را مشاهده نموده اند در ساعات میاني روز نسبت به سمپاشي خود اقدام

 نمايند.

 با توجه به وزش باد شديد در مناطق و كاهش دما تمهیدات الزم در پرورش دام هاي تازه متولد شده صورت گیرد 

 .از كوران باد در جايگاههاي پرورش بره و گوساله جلوگیري شود 
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  درجه سانتیگراد( 11تا  29جلوگیري از كاهش دما و تنظیم دماي سالن هاي پرورش قارچ و گلخانه ها)بین 

 ده از كودهاي پتاسه به روش چالكود، بر اساس نیاز باغات جهت افزايش مقاومت به آفات، بیماري ها و خسارت سرما.استفا 

  ،هرس شاخه هاي آلوده توسط سوسک هاي شاخک بلند روزاسه مخصوصا درختان هسته دار مانند: هلو، بادام، گیالس

 آلبالو و ....

 پس از اطمینان از تنظیم و كالیبره بودن سمپاشها درانتخاب علف كش مناسب  گندم و جوكاران مناطق گرم استان بهتر است

 از نظركارشناسان محل بهره گرفته شود.

 .مزارع كوه پايه اي مناطق گرم استان از نقطه نظر حضور سن مضر غالت مورد پايش قرارگیرند 

 .عدم انجام خاكورزي و تردد ماشین االت در زمین تا گاورو شدن خاک 

 در كشت مكانیزه حبوبات بصورت انتظاري با استفاده از عمیقكارها درصورت گاورو شدن زمین. تسريع 

  .اقدام به كشت حبوبات ديم  و گلرنگ 

 .پايش مزارع كلزا از نظر آلودگي به شته مومي 

 انجام كشت زود هنگام حبوبات )نخود( و گلرنگ ديم در صورت گاورو بودن خاک 

 

  ،بوشهر:استان خوزستان، هرمزگان 
   نسبت به هرس شاخه هاي خشک ، شكسته و بیمار درختان باغات مركبات اقدام  و نسبت به سوزاندن آنها اقدام شود 

  .در اسرع وقت نسبت به برداشت محصوالت آماده برداشت صیفي و سبزي اقدام شود 

  از برداشتن پالستیک ها در كشتهاي زير پالستیک خودداري گردد 

 ه ها و كارگاه هاي پرورش قارچ  تنظیم دماي گلخان 

 .سمپاشي و محلول پاشي محصوالت در اوايل روز تا روز دوشنبه 

  تنظیم دما و بهبود شرايط تهويه در مرغداري ها وگاوداري ها 

   .تنظیم دماي سردخانه ها 

  مراقبت كندوها در مقابل سرما و تغذيه آنها 

 تغذيه ماهي ها  و هوادهي حوضچه ها انجام شود 

 

 ستان هاي اصفهان، يزد، فارس، قم، خراسان جنوبي، كهكیلويه و بويراحمد:ا 

 . عملیات كودپاشي سرک 

 مبارزه با علفهاي هرز مزارع گندم و كلزا 

 پايش مزارع به آفت شته در مزارع كلزا 

 انجام عملیات هرس و حذف پاجوش هاي اضافي در درختان انار 

  دارانجام عملیات محلول پاشي در درختان هسته 

 .مراقبت از كلني ها به علت وزش باد 

 .تنظیم دما در گلخانه ها و سالن هاي پرورش قارچ 

 .اطمینان از استحكام سازه گلخانه ها به علت وزش باد 

  از اين هفته عملیات هرس سبز درختان پسته ، كوددهي با كودهاي پوسیده دامي بهمراه كودهاي شیمیايي مانند فسفات و

 م و آب دادن به چالكود هاي ايجاد شده براي درختان پسته انجام شود.پتاس همراه با شخ

  در اغلب نقاط استان يزد بخشي از نیاز سرمايي درختان پسته تامین نشده است لذا جهت تامین باقیمانده نیاز سرمايي و

 خروج همزمان جوانه هاي گل درختان پسته به روغن پاشي با روغن ولک نیاز مي باشد.

  به وزش باد شديد در اين هفته و احتمال پراكنش آلودگي، به ضد عفوني بستر سالن پرورش و انبار خوراک طیور با توجه

 اقدام گردد.
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 :استان هاي البرز، تهران، قزوين، سمنان 

 تنظیم درجه حرارت ،تهويه ورطوبت گلخانه ها ،سالنهاي پرورش قارچ، مرغداري ها و دامداري ها وپیش بیني سوخت دوم 

 خودداري از انجام هرگونه هرس در باغات با توجه به كاهش دما 

 پوشاندن تنه نهال ها جهت حفاظت از سرما 

  استفاده از پوشش پالستیكي در مزارع سبزي وصیفي 

 .با توجه به بارندگي و كاهش دما ،از انجام آبیاري و كوددهي در مزارع غالت و كلزا خودداري شود 

 پس از مناسب شدن رطوبت خاک نسبت به شخم زدن اراضي جهت آماده سازي كشت بهاره   با توجه به بارندگیها اخیر

 اقدام

  با توجه به شرايط مناسب جوي ، غرس نهال، هرس درختان میوه و در مناطق گرمسیر سم پاشي پیش بهاره در باغات میوه

 توصیه مي شود.

 

 :استان هاي خراسان رضوي، سیستان و بلوچستان، كرمان 

 ه به افت دما و زمان گرده افشاني خرما پوشش مناسب خوشه هاي خرما در استان كرمان در مناطق بم، نرماشیر، فهرج با توج

 و بورا انجام شود

 .نخلداران با توجه به زمان گرده افشاني خرما ، گرده افشاني در ساعات گرم و آرام روز انجام گیرد 

 ما اقدام شود.پابیل كردن كودهاي آلي و حیواني  در باغات خر 

 .استفاده از مكمل هاي معدني و ويتامین ها در جیره غذايي و هوادهي استخر ها 

 .جلوگیري از ورود روان آب و سیالب به استخر ها 

  .تقويت استحكامات و تاسیسات گلخانه ها 

 .مبارز با آفات وطغیان آفات بويژه ملخ 

 ام به پاكسازي كانال ها و جوي ها ي آبهاي مزارع و باغات گردد.با توجه به وقوع بارشهاي پراكنده تا پايان هفته، اقد 

 .با توجه به شرايط جوي تا پايان هفته از روغن پاشي در باغات خودداري گردد 

 خودداري از كود اوره به درختان 

   عدم آبیاري مزارع گندم و چغندر قند با توجه به بارندگیهاي اخیر و مناسب 

 ز   تمهیدات الزم جهت كشت پیا 

 استفاده از زير شكن يا سلب سويلر در باغات با توجه به رطوبت زياد و كاهش دما 

 

 


