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تثییي ضزایظ جَي چٌذ رٍس آیٌذُ ٍ صذٍر تَصیِ ّاي َّاضٌاسی کطاٍرسي تزاي کارتزاى ٍ کطاٍرساى استاى گیالى

پیص بیٌي ٍضؼیت جَیً :قطِ ّای َّاضٌاسي ًطاى دٌّذُ استقشاس ساهاًِ غالبا پایذاس تا اٍاسط ّفتِ دس هٌطقِ است .بٌابشایي طي ایي هذت،
آسواى صاف ٍ سًٍذ افضایص ًسبي دها هَسد اًتظاس استّ .وچٌیي طي ایي هذت گاّي با گزس اهَاج کن ٍ بیص ًاپایذاس ،سگباس باساى ٍ سػذ ٍ بشق
(بَیژُ استفاػات ٍ داهٌِ ّا) هَسد اًتظاس است .ػالٍُ بش ایي دس بشخي ًقاط (بَیژُ ًَاحي جلگِ ای) ٍقَع پذیذُ هِ ،دٍس اص اًتظاس ًیست .اص سٍص
سِ ضٌبِ با ًفَر ساهاًِ ًسبتا ًاپایذاس ،کاّص ًسبي دها ،افضایص ابش ،سگباس باساى ٍ سػذٍبشق ٍ ٍصش باد پیص بیٌي هي ضَد.

چای:
 تزداضت چیي اٍل (تْارُ) تزگ سثش چاي در هٌاعك چایخیش
 پٌاُ گزفتي در هکاى اهي در سهاى رػذ ٍ تزق احتوالی ٌّگام تزداضت تزگ سثش چاي
منابع طبیعی و آبخیسداری 4
 پٌاُ گزفتي در هکاى ّاي اهي در هَالغ رػذ ٍ تزق تَیژُ در کَّپایِ
 رػایت حزین رٍدخاًِ ّا تا  4ساػت پس اس تارًذگی تَیژُ در ًماط سیل گیز ٍ تحزاًی در هٌاعك رگثاري تا ضذت تاال
 ػذم اًتمال دام تِ هزاتغ تاتَجِ تِ ضزایظ جَي ٍ جلَگیزي اس تخزیة آى
 اعالع تِ ًشدیک تزیي پایگاُ هٌاتغ عثیؼی در صَرت ٍلَع آتص سَسي یا تزٍس سیل ٍ تواس تا تلفي ۴054
شیالت4
 توْیذات السم در هْار آب ٍرٍدي استخزّاي پزٍرش هاّی لشل آال در هٌاعك کَّپایِ اي اس رٍس دٍضٌثِ تا آخز ّفتِ
 ػذم کَددّی استخزّاي خاکی پزٍرش کپَر هاّیاى اس سِ ضٌثِ تا آخز ّفتِ
 ػذم غذادّی در استخزّاي خاکی ٍ سیٌکالیَهی غیزهسمف پزٍرش کپَر هاّیاى اس سِ ضٌثِ تا آخز ّفتِ
 استفادُ اس فیلتزاسیَى ٍ َّادّی در آب تزگطتی استخزّاي رسَتگیز پزٍرش هاّیاى سزداتی هٌاعك کَّپایِ اي در صَرت تزٍس گل آلَدگی آب
رٍدخاًِ اس سِ ضٌثِ تا آخز ّفتِ
 حذف آسٍال ً،ی ٍ لَیی در استخزّاي خاکی پزٍرش کپَرهاّیاى ضوي رّاساسي تچِ هاّیاى آهَر  055گزم تِ تاال در ایي استخزّا
 ػذم غذادّی استخزّاي هاّیاى سزداتی غیزهسمف در صَرت تارًذگی ضذیذ اس سِ ضٌثِ تا آخز ّفتِ
 استفادُ اس َّادُ ّاي اسپالش در استخزّاي گزهاتی در سِ رٍس اٍل ّفتِ ٍ استفادُ َّادُ ایزجت ٍ اسپالش در استخزّاي پزٍرش هاّیاى سزدآتی
در عَل ّفتِ
ًَ ار کطی استخزّاي خاکی پزٍرش کپَر هاّیاى جْت جلَگیزي اس ّجَم پزًذگاى ضکارچی

تَسؼِ َّاضٌاسي کاسبشدی (تْک)
نوغانذاری4
 الذام تِ چیذى تزگ در ساػات خٌکی رٍس ( صثح یا ػصز) ٍ اجتٌاب اس چیذى تزگْاي حاضیِ جادُ ّا
 الذام تِ تٌظین ٍ کٌتزل دها ٍ رعَتت سالي پزٍرش هتٌاسة تا سي الرٍي تخصَظ در ساػات سزد ضة ٍ رػایت تَْیِ هٌاسة در ساػات گزم رٍس
زراعت4
 کٌتزل دهاي هحیظ خشاًِ تزاي خشاًِ ّاي هَجَد ،تزداضتي پَضص خشاًِ چٌذ رٍس لثل اس اًتمال ًطا تِ سهیي ٍ تسزیغ در ػولیات ًطاکاري
 استفادُ درست ٍ تْیٌِ اس کَدّاي تَصیِ ضذُ ٍ جلَگیزي اس ّذررفت کَدّاي هصزفی
 تؼزیض ٍ تزهین هزس کزت ّا ،الیزٍتی اًْار فزػی .تستي خزٍجی کزتْا
 آهادُ ساسي سهیي ٍ کطت هحصَالت جالیشي ،حثَتات ٍ تادام سهیٌی در هشارع تالیواًذُ
دامپروری:
 اًتمال ضیز دٍضیذُ ضذُ پس اس دٍضص ٍ در حذالل سهاى هوکي تِ ایستگاُ جوغ آٍري ضیز
 تشریك ٍاکسي لوپی اسکیي تِ دام ّا
 هحافظت دام ّا تَسظ داهذاراى اس تزخَرد صاػمِ تِ خصَظ در هٌاعك کَّپایِ اي
 خَدداري اس چزا تزدى گَسفٌذاى ،در کٌار رٍدخاًِّا تذلیل احتوال جاري ضذى سیل در سهاى رگثار تاراى
مرغذاری:
 تٌظین ٍ تَْیِ دها ٍ رعَتت در هزغذاري ّا
 اجتٌاب اس تزاکن تیص اسحذ گلِ تا تَجِ تِ افشایص ػَاهل تیواریشا ٍ آلَدگی ّا
 رػایت فاصلِ جَجِ ریشي در سالي هزغذاري ّا
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