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 َا دستگاٌ عىًان
 ٍضیالت وطاٍسصی خْاد اداسٍُ ،ساصهاى چای وطَس تٌذسویاضْش َّاضٌاسی اداسُ

 ضْشستاى آستاًِ اضشفیِ
 101:خلسِ ضواسُ
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 جلسٍ دستًر
 وطاٍسصاى ضشق ٍ واستشاى تشای( تْه) وطاٍسصی َّاضٌاسی ّای تَصیِ صذٍس ٍ آیٌذُ سٍص چٌذ خَی ضشایط تثییي

 گیالى استاى

  گاَي  ،صاف يآسماو طي ایه مذت در مىطقٍ است. بىابرایه پىجطىبٍپایذار تا غالبا  جًیاستقرار  بیاوگروقطٍ َای ًَاضىاسي

 پیص بیىي مي ضًد. ، ي يزش باد افسایص ابر
  در کاَص وسبي دما ي  ضایان رکر است بٍ تذریج از اياخر يقت پىجطىبٍ با وفًر امًاج واپایذار بٍ مىطقٍ، افسایص ابر ي يزش باد ي

   )مًقتي ضذیذ( تا ضىبٍ مًرد اوتظار است.بعضي وقاط رگبار ي رعذ ي برق

  زراعت:

 سٍص پایاى تا دٍم وطت اًدام خْت ضالیضای اساضی دس وطت تستش ساصی آهادُ  دس تسشیغ 

  پٌدطٌثِ

  آًْا دس دٍم وطت وِ ضالیضاصی اساضی دس هٌاسة صّىص ایداد 

 آخش ّای تاسًذگی اص ًاضی سٍاًاب  صحیح ّذایت ٍ آب هٌاتغ هذیشیت هٌظَس تِ   پزیشفتِ اًدام 

 فصل

 سٍص اص خَی تغییشضشایط اهىاى تِ تَخِ تا پٌدطٌثِ سٍص پایاى تا صهیٌی تادام تشداضت دس تسشیغ 

 پٌدطٌثِ

 

  :باغباوي

 لاسذ پشٍسش ّای سالي ٍ ّا گلخاًِ دس  ی تَْیِ ٍ سطَتت ٍ دها وٌتشل 

 دس  سٌتی ّای گلخاًِ دس تخصَظ اًْا هشهت تِ الذام ٍ گلخاًِ پَضص ٍ ساصُ وٌتشل ٍ تاصدیذ 

 فصل اٍاخش ّای تاسًذگی ٍ تاد ٍصش  احتوال ٍ خَی ضشایط تغییش تِ تَخِ تا ًیاص صَست

 سػایت ٍ پٌدطٌثِ سٍص پایاى تا سسیذگی صَست دس فٌذق هحصَل  آٍسی خوغ ٍ تشداضت دس تسشیغ 

 تشداضت اص پس هحصَل اًثاسی دس فٌی ًىات

 ویفیت تْثَد هٌظَس تِ(  سشخ تَ پشتمال ٍ ًاسًگی) هشوثات ٍ ویَی تاغات دس پتاسِ وَدّای هصشف 

 هحصَل
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  :وباتات حفظ

 هشوثات ٍ خشهالَ تاغات دس ای هذیتشاًِ هیَُ هگس تلفیمی وٌتشل ٍ پایص. 

 واسضٌاساى تَصیِ طثك ای هذیتشاًِ هیَُ هگس تلفیمی وٌتشل ٍ پایص.  

  طثك ًیاص صَست دس تَت ضپطه افت وٌتشل ٍ پایص تِ الذام ٍ هشوثات ٍ ویَی تاغات اص تاصدیذ 

 . واسضٌاساى ًظش

 آى اص ًاضی هضشات تِ تَخِ تا گیاّاى سایش تمایای ٍ ٍولص واُ سَصاًذى اص خَدداسی.  

  اص پس گیاّی  صای تیواسی ٍػَاهل افات هیضتاى  ایٌىِ تِ تَخِ تا ، ّشص ػلفْای حزف تِ الذام 

 .تاضٌذ هی هحصَل تشداضت

  :چای

 تاتستاًِ چیي چای سثض تشي تشداضت دس تسشیغ. 

 ُپاییضُ چیي تشای تشداضت سطح وشدى یىٌَاخت ًظش اص تَتِ ساصی آهاد. 

 ُچای سثض تشي پاییضُ تشداضت اص لثل ّفتِ دٍ حذالل( سشن)ًیتشٍطًِ وَد اص استفاد. 

 چای تاغات اص چٌذسالِ ٍ یىسالِ ّشص ّای ػلف حزف. 

 

  :پريریدام

 ضیش آٍسی خوغ ایستگاُ تِ هوىي صهاى حذالل دس ٍ دٍضص اص پس ضذُ دٍضیذُ ضیش اًتمال . 

 ّا دام خطثی ػلَفِ تاهیي خْت تشًح هضاسع ولص ٍ واُ ساصی رخیشُ تِ الذام. 

 ّا دام چشای صهاى دس ٍػذم تشدد دسحاضیِ سٍدخاًِ ّا تشق ٍ سػذ تا هَاخِْ دس ایوٌی ًىات سػایت. 

 دام ػلَفِ تاهیي خْت هضاسع دس دٍم وطت ػٌَاى تِ( ضثذس)ای ػلَفِ گیاّاى وطت تِ الذام. 

 

 : مرغذاری

 ّا هشغذاسی دس سطَتت ٍ دها تَْیِ ٍ تٌظین. 

 ّا آلَدگی ٍ تیواسیضا ػَاهل افضایص تِ تَخِ تا گلِ اصحذ تیص تشاون اص اختٌاب. 

 ّا هشغذاسی سالي دس سیضی خَخِ فاصلِ سػایت. 
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  :زوبًرداری

 ُػسل صًثَس ّای ولٌی دس گشدُ ویه اص استفاد. 

 ُػسل صًثَس خوؼیت ساصی فطشد. 

 :وًغاوذاری

 خَاى وشم پشٍسش خایگاُ سطَتت ٍ دها   تٌظین ٍ وٌتشل تِ الذام. 

   السٍّا تِ خیس تشي دادى اص اختٌاب ٍ تَت تشي ٍػذُ یه ساصی رخیشُ تِ الذام . 

 

 :ضیالت

 خوؼِ  هَاج اص دسیا . 

 تاساًی ٍ اتشی سٍصّای دس ٍ ًشهال تصَست  دّی غزا آفتاتی سٍصّای دس  ،آتی گشم هاّیاى استخش 

  اسپالش تا َّادّی ، پاضی آّه ػذم تاد ٍصش  صَست دس ،  دّی غزا واّص ٍ وَددّی  لطغ

  . چاُ یا ًْش  هثل هٌاسة آب هٌاتغ اص استفادُ تا آب تثخیش ى خثشا  ، دیگش هٌاسة ّای َّادُ یا

   َّادّی ٍ آب هٌاسة تؼَیض ، ًشهال دّی غزا  صیٌىالیَم ٍ هتشاون آتی گشم هاّیاى استخش دس 

 . ّا حَضچِ

 ظْش دس دها افضایص صَست دس ٍ حشاست دسخِ گشفتي ًظش دس تا دّی غزا  سشداتی هاّیاى استخش 

 اص  استفادُ ، آب تؼَیض ٍ  ًوایٌذ،َّادّی استفادُ غشٍب ٍ  صثح دس تیطتش سا غزائی خیشُ

 .دها  افضایص اص خلَگیشی خْت ّا حَضچِ سٍی تش هَلت سایثاى

  آب تؼَیض ًشهال، دّی غزا ، َّادّی خاٍیاسی  هاّیاى استخش.  
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