تعداد جلسات264 :
دیسکاشن شماره (7هفته هشتم سال زراعی  )1400-1401هواشناسی کشاورزی و منابع طبیعی شهرستانهای کاشان وآران و بیدگل ،تاریخ1400/08/25:

تفسير نقشه :تحليل نقشه هاي هواشناسي بيانگر جوي نسبتاً ناپایدار طي روزهاي آینده مي باشد .بر این اساس وضعيت هوا به شرح زیر
پيش بيني مي شود:
پارامتر
روز

دمـــــا
حداکثر

چهارشنبه
1400/08/26

پنج شنبه
1400/08/27

جمعه
1400/08/28

شنبه
1400/08/29

یک شنبه
1400/08/30

دوشنبه
1400/09/02

سه شنبه
1400/09/02

رطوبت هوا

حداقل حداکثر حداقل

حداکثر باد
()M/S

پــــدیده غـــــــالب
نیمه ابری و احتمال بارش پراکنده و در ارتفاعات بارش برف در

10

2

95

70

12-18

صبحگاه دور از انتظار نیست

11

1

80

50

10-15

قسمتی ابری همراه با وزش

12

2

75

50

10-15

قسمتی ابری همراه با وزش

15

6

75

50

10-15

17

6

70

40

10-15

16

6

75

45

10-15

16

7

80

40

10-15

قسمتی ابری همراه با وزش باد
قسمتی ابری همراه با وزش باد
نیمه ابری احتمال بارش پراکنده در ارتفاعات
قسمتی ابری همراه با وزش باد

هشدار «:دمای حداکثر در مناطق کوهستانی بین  4تا  6درجه کمتر پیش بینی شده است»

الف؛ توصيههای کارشناسان جهاد کشاورزی:
 -1غله کاران با توجه به سردتر شدن دما ،نسبت به کشت غله هرچه سریعتر اقدام نمائید.
 -2بهره برداران محترم گلخانه ها ،مرغداری ها و دامداری ها با توجه به پیش بینی کاهش محسوس دما ،نسبت به
پیش بینی تامین سوخت اقدام نمایند.
 -3پنبهکاران با توجه به شرایط دمایی پیش بینی بارش نسبت به برداشت به موقع محصول خود اقدام نمایند.
 -4جهت کاهش جمعیت باکتری عامل بیماری آتشک باغداران پس از برداشت محصول بِه و هر بارندگی نسبت به
سمپاشی با ترکیبات مسی اقدام نمایند.
 -5باغداران جهت کاهش خسارت بیماری شانکر در درختان هسته دار نسبت به سمپاشی درختان بعد از خزان برگ با
ترکیبات مسی اقدام نمایند.
کشاورزان محترم؛ سال زراعی جاری بواسطه مخاطرات آب و هوایی مناطق کاشان و آران بیدگل ناشی از تغییرات اقلیمی،
توصیه می شود نسبت به بیمه محصول خود اقدام نمایند.

ب :توصيه کارشناس کوهستان؛ جناب آقای سيد تقی عمارتی؛
 -1با توجه به ناپایداری هوا در روز سه شنبه شب که پیش بینی بارش باران و برف نیز دارد توصیه می گردد کوهنوردان محترم
لباس مناسب و لوازم فصل و بادگیر همراه داشته باشند.
 -2با توچه به بارش برف در هفته گذشته و پیش بینی بارش دوباره که این بارشها بواسطه تازه بودن و یخ نزدن آن امکان بهمن و
ریزش وجود دارد لذا رعایت شرایط توصیه می شود.
 -3با توجه هشدار نارنجی کاهش دمای محسوس در ارتفاعات ،کوهنوردان ضمن استفاده از لباس بادگیر،در زمان حداکثر وزش
باد در خط الراسها نزدیک به هم حرکت نمایند.
-4همواره در کوهنوردی داشتن پيش بيني معتبر و با حضور مربیان و راهنمایان کوهستان که آشنایی به برنامه های ارتباطی و
 ،GPSقطب نما و با رعایت پروتکلهای شرایط کرونا در در اولویت حفظ سالمت خود و اجتماع برنامه ریزی نمایند.

.ج :توصيه کارشناس محترم محيط زیست جمعيت کویر سبز؛
-1نیمه پاییز تا اوایل زمستان وضعیت وارونگی دمایی در مناطق پر جمعیت شهری قابل مالحظه است لذا توصیه می شود حتی
المقدور افراد حساس به آلودگی هوا(سالخوردگان ،بیماران قلبی و تنفسی و خردساالن) در ساعات ابتدای روز که اوج این انباشت
آلودگی است از منزل خارج نشوند.
-2با توجه به آغاز فصل پائیز و امکان حساسیت های فصلی آن و کاهش دمای روزانه  ،مراقبت نسبت به سرماخوردگی و تشدید
بیماری کرونا اقدامات الزم صورت پذیرد.
-3فرونشست زمین در اطراف مناطق ما ناشی از عدم توجه به مدیریت و اهمیت آبهای زیرزمینی است که جبران آن با هیچ مقدار
بارندگی در کوتاه مدت مقدور نیست لذا توصیه می شود با حساسیت بیشتر به نحوه مصرف آب داشته باشید.
-4با توجه به شرایط تغییر اقلیم ،سعی کنیم با حفظ محیط زیست اطراف خود باعث تشدیدی مخاطرات آن نشویم و بعبارتی با
محیط زیست خود مهربانتر باشیم.

