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هواشناسی استان

سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان

اصفهان

یکشنبه 1400/04/06
تفسیرنقشه :نقشههای هواشناسی بیانگر جوی نسبتا پایدار طی این هفته بر روی استان میباشد .بر این اساس طی این مدت به سبب گذر امواج ضعیف شرایط

تفسیر نقشه استان

ابرناکی و وزش باد در اکثر مناطق استان پیشبینی میشود .همچنین در مناطق شرق و شمال استان باد و گردوخاک محلی دور از انتظار نیست.
پیشبینیدما:کمینه دمای هوا طی  ۲۴ساعت آینده در اکثر مناطق استان ۲تا ۴درجه افزایش خواهد داشت.

پیش بینی هوای

دمای واقعی روز

دمای واقعی

شهر اصفهان

گذشته

امروز

دوشنبه

یکشنبه

قسمتی ابری گاهی افزایش ابر و وزش
باد نسبتاً شدید

کمی ابری در بعدازظهر افزایش ابر و وزش باد

پدیده

سه شنبه
کمی ابری گاهی افزایش ابر و وزش باد
نسبتاً شدید و احتمال گرد و خاک محلی
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توصیههای تخصصی
گندم

جو

خودداری در انجام آبیاری سنگین در مناطق غرب و جنوب استان  -ردیابی و مبارزه با پوره سن در مناطق غرب و جنوب – مبارزه با پوره و شناسایی و ردیابی مزارع
تله و رها شده جهت جلوگیری از بازگشت به اماکن زمستان گذران در مناطق غرب و جنوب استان
خودداری در انجام آبیاری سنگین در مناطق غرب و جنوب استان  -ردیابی و مبارزه با پوره سن در مناطق غرب و جنوب  -مبارزه با پوره و شناسایی و ردیابی مزارع
تله و رها شده جهت جلوگیری از بازگشت به اماکن زمستان گذران در مناطق غرب و جنوب استان

انگور

هرس سبز انگور در مناطق غرب و جنوب استان

بادام

استفاده از کودهای پتاسه به صورت کود-آبیاری جهت پر کردن مغز

سیب درختی
انار



آبیاری باغات سیب به صورت منظم و در ساعات خنک شبانه روز انجام شود
جمع آوری انارهای روی درختان سال قبل آلوده به نسل اول کرم گلوگاه انار و انهدام آنها – استفاده از سایبان و شید جهت جلوگیری از آفتاب سوختگی میوه های انار

توصیههایعمومی 
 -1کشت ذرت علوفه ای در مناطق مرکزی استان
 -۲اتمام کاشت سیب زمینی در مناطق غرب و جنوب استان
 -3تسریع در برداشت سیب زمینی در مناطق مرکزی استان در ساعات خنک روز و از قرار دادن غده ها در مقابل آفتاب جلوگیری شود
 -۴مبارزه با کنه های تارتن در باغات کلیه مناطق استان
 -5نصب تله های فرمونی برای ردیابی و پیش آگاهی آفت مگس میوه مدیترانه ای در تمام مناطق استان
 -6نصب تله های فرمونی برای ردیابی و پیش آگاهی آفات بید سیب زمینی ،کرم غوزه پنبه و پیله خوار نخود
 -7ردیابی بیماری لکه موجی آلترناریایی در مزارع گوجه فرنگی و سیب زمینی
 -8استفاده از کودهای پتاسه به صورت کود-آبیاری در محصوالت خشکباری (گردو ،بادام ،پسته) جهت پر کردن مغز
 -9تنظیم دور آبیاری باغات و حتی االمکان آبیاری در ساعات خنک روز در تمام مناطق استان
 -11برداشت محصوالت باغی در ساعات خنک روز انجام و بالفاصله به محل های سایه منتقل شوند
 -11تمهیدات ال زم برای جلوگیری از تنش خشکی به درختان میوه (پوشش های پالستیکی ،استفاده از سایبان و پاشش کائولن)
 -1۲بیمه محصوالت زراعی و باغی ،دام و طیور ،آبزیان ،محصوالت گلخانه ای و سازه گلخانه ها و منابع طبیعی
 -13مرتعداران روستایی و عشایری و گردشگران از برافروختن آتش در عرصه ه ای منابع طبیعی جدا خودداری نمایند و در صورت مشاهده آتش سوزی با شماره تلفن رایگان
 151۴گزارش نمایند.
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