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جلسه مورخ  95/05/19در محل سالن همايش فرمانداري شهرستان شيروان برگزار گرديد .اين جلسه با دعوت از
آقاي مهندس حقيقت معاونت محترم شبكه پليش و رئيس اداره هواشناسي كشور و با حضور حدوداً  100نفر كه
در بين آنها فرماندارمحترم شهرستان شيروان ،رياست و معاونت محترم دانشگاه آموزش عالي شيروان ،دبير محترم
خانه كشاورز ،مدير و همكاران محترم شركت خدمات حمايتي كشاورزي ،دوستداران محيط زيست ،عمده
كشاورزان شهرستان شيروان ،چند تن از كارمندان جهاد كشاورزي شيروان و تعدادي از متصديان ايستگاههاي
باران سنجي شيروان كه در زمينه كشاورزي فعال هستند حضور داشتند.
كارگاه با قرائت قران مجيد و پخش سرود مقدس جمهوري اسالمي ايران و صلوات خاصه امام رضا(ع) آغاز گرديد.
تمامي شركت كنندگان پس از ثبت اسامي خود وارد سالن همايش مي شدند .پس از آن فرماندار محترم
شهرستان شيروان پس از تبريك دهه كرامت و ميالد امام هشتم و خوشامدگويي به ميهمانان به توليد مازاد كشور
و لزوم صادرات اشاره نمودند .ايشان به برداشت محصول در برخي استانها و دريافت هزينه مربوطه توسط
كشاورزان اشاره نموده و اعالم كردند كه متاسفانه در استان ما كشاورزان هزينه مربوطه را دريافت ننموده اند.
ايشان در ادامه فرمودند كه با توجه به كشاورزي توسعه يافته استان ،كشاورزان شيرواني در امر تحقيقات و فنون
كشاورزي و سيستم آبياري پيشقدم هستند .پيش آگاهيهاي هواشناسي در دسترس تمامي افراد قرار دارد و پيش
بيني هاي فصلي به واقعيت بسيار نزديك مي باشد و حضور پرشور كشاورزان محترم در جلسه نشان دهنده لزوم و
اهميت اين پيش آگاهي و پيش بيني هاي هواشناسي در بحث كشاورزي مي باشد.
ايشان اشاره اي نيز به ايستگاه تحقيقات هواشناسي كشاورزي داشتند كه به زودي با عقد قرارداد بين دانشگاه و
هواشناسي اين ايستگاه احداث و بحث هواشناسي با رويكرد كشاورزي مورد مطالعه و بررسي قرار و كشاورزي امروز
در بحث كمي و كيفي ورود كرده است.
در ادامه جلسه آقاي مهندس حقيقت معاون محترم مدير شبكه پايش سازمان هواشناسي كشور ،تشكر ويژه اي از
كشاورزان و متخصصين به عنوان سرمايه هاي اصلي كشور و اركان اصلي اقتصاد مقاومتي داشتند .ايشان حمايت از
كشاورزان و پرداخت به موقع هزينه هاي آنان را جزو واجبات دانستند.

ايشان وظايف سازمان هواشناسي را پايش منطقه و كشور در زمينه راه و ترابري ،هوايي ،زميني ،محيط زيست،
بهداشت عمومي و ...و يكي از مهمترين وظايف اين سازمان را هواشناسي كشاورزي و پرداختن به اين سرمايه ملي
دانستند .ايشان در ادامه صحبت فرمودند كه اولين ايستگاه هواشناسي كشاورزي در سطح كشور در سال  1001در
كرج تاسيس گرديد و اين نشان دهنده ارتباط تنگاتنگ كشاورزي با هواشناسي است.
با اين وجود در سالهاي اخير به دليل كمبود منابع آبي كشور ،توجه به داده ها و اطالعات هواشناسي بيشتر شده
است.در صورت استفاده مناسب و درست از اقليم و انرژي كشاورزي پايدار خواهيم داشت كه خود منجر به توليد
پايدار خواهد شد .هدف اصلي سازمان هواشناسي در اختيار گذاردن اطالعات و دادههاي هواشناسي براي كشاورزان
عزيز با خلوص نيت كامل است.
بحث كشاورزي ،بخشهاي زراعت ،باغباني ،گلخانه ،حمل و نقل محصوالت ،خوار و بار ،زمان كاشت و برداشت،
زمان آبياري ،علفكشي و  ...هواشناسي مي تواند كمك حال كشاورز عزيز باشد.
بحث دامداري ،در بخش جيره غذايي ،نوع سازه و تاسيسات ،و  ...بحث زنبورداري ،مديريت آفات و امراض و ...
اطالعات و داده هاي هواشناسي مي تواند تا حد ممكن به دامداران و زنبورداران عزيز كمك نمايد.
بحث شيالت و پرورش ماهي همچنين كوچ و اسكان عشاير عزيز و هم وطن نيز اطالعات مورد نياز فراهم و در
اختيار آنها قرار خواهد گرفت.
سازمان هواشناسي جهاني با  1كميسيون فعال ،يكي از كميسيونها مربوط به كشاورزي بوده و بر اساس اسناد
سعي در بهبود و پيشرفت دانش هواشناسي كشاورزي دارند.
آقاي مهندس حقيقت فرمودند با توجه به  01مركز تحقيقات هواشناسي كشاورزي در كشور ،اين استان فاقد مركز
بوده و ان شااهلل با هدف كمك به كاربر نهايي اين مركز احداث و راه اندازي خواهد شد.
ساختار سامانه تهك از شهريور ماه سال  1090شكل گرفته و در تالش است تا با وجود پيش بيني ها و اطالعيه و
اخطاريهها ،در كوتاهترين زمان ممكن مورد بهرهبرداري كشاورزان قرار گيرد .حتي در اين سامانه با بهرهگيري از
اطالعات و خواستههاي كاربران عزيز ،به نوع دريافت اطالعات توجه خاص شده زيرا امكان دسترسي برخي از
كاربران به پيامك نيست به همين دليل ساير راههاي ممكن مانند راديو محلي ،شبكه خبر يا شبكه استاني نيز به
عنوان راههاي ارتباطي و اطالع رساني مدنظر قرار خواهد گرفت.
گام بعدي پس از انتقال اطالعات ،ظرفيت سازي و آموزش است كه با كمك جهاد كشاورزي و خانه كشاورز و
شركت خدمات حمايتي كشاورزي و  ...جامعه كشاورزي آموزش الزم را خواهند ديد تا با اصطالحات بارش موثر و
پراكنده ،بيشينه و كمينه دما و  ...آگاه شوند.
گام بعدي بازخورد ارائه اطالعات و ميزان استفاده و بهره وري اين اطالعات از جامعه كشاورزان است .كه بايد
درست و غلط بودن پيش بيني ها و ميزان تاثير آنها را اعالم نمايند.

و در نهايت گام آخر مستند سازي مراحل فوق است تا فضاهاي اشتباه و خالء هاي موجود تكرار نگردد.
در ادامه جلسه آقاي دكتر خيرخواه معاون محترم دانشگاه آموزش عالي شيروان سخنراني داشتند .ايشان اين
فضاي به وجود آمده را فتح بابي جهت ارتباط بيشتر با كشاورزان و هواشناسي دانستند .ايشان به جغرافياي
كشاورزي اشاره داشته كه مرتبط با اقليم متفاوت ايران است و نشان دهنده شرايط مناسب در هر منطقه براي
كشت نوع گياهان خاص مي باشد كه در اين رابطه به كشت زعفران كه در گذشته فقط در بيرجند و قائنات و
اكنون در منطقه ما نيز رايج شده است اشاره نمودند .به دليل تقارن زمان برداشت گل زعفران با چغندر قند به
كمبود نيروي انساني جهت برداشت محصوالت برخورد كرده كه معموال باعث ضرر و زيان كشاورزان ميگردد در
اين راستا با مكانيزه شدن يكي از محصوالت مي توان به بهبود و ازدياد محصول ديگر در استان كمك نمود.
ايشان اشاره داشتند طبق پيش بينيها و مطالعات انجام آمده در سال  0005حدود  00درصد بارش كاهش مي
يابد و بارش بيشتر به صورت باران روي خواهد داد و آب منطقه كمتر شده و كشت گلخانهاي رايج گشته و برخي
محصوالت از الگوي كشت حذف خواهند شد.
ايشان كشت گياهان دارويي را در ارتفاعات با توجه به بارش موثر منطقه پيشنهاد نمودند و هدف را برقراري زراعت
و عدم ترك روستاييان از محل سكونت خود دانستند.
سخنران بعدي جلسه آقاي مهندس اليق حصاري ،مدير محترم شركت خدمات حمايتي استان به برقراري تفاهم
نامه بين هواشناسي و شركت خدمات حمايتي كشاورزي اشاره داشتند و برقراري سامانه  1559براي كشاورزان
جهت تشكيل باشگاه كشاورزان را كمك شاياني به اين بخش دانستند .از طريق اين سامانه پيش بيني هاي
تخصصي هواشناسي همچنين نهادهاي كشاورزي در اسرع وقت در اختيار كشاورزان قرار گرفته و با توجه به
اهميت آزمايش خاك اين عمل براي تمامي كشاورزان عضو باشگاه به صورت كامال رايگان انجام خواهد شد.
با توجه به دانش محور بودن توليدات و جلوگيري از ضرر و زيان كشاورزان اطالعات الزمه از طريق پيامك در
اختيار كشاورزان قرار خواهد گرفت.
در ادامه جلسه آقاي مهندس جاللي مديركل محترم اداره كل هواشناسي خراسان شمالي ،ضمن عرض تشكر از
تمامي ميهمانان ،به اهميت كشاورزي در استان پرداختند و با توجه به اينكه  00درصد استان به كشاورزي
مشغولند به اهميت لزوم مركز تحقيقات هواشناسي كشاورزي در استان اشاره نمودند.
ايشان ضمن معرفي انواع خشكساليها ،خشكسالي هواشناسي و خشكسالي كشاورزي و حشكسالي هيدرولوژيكي و
در نهايت ايجاد خشكسالي اجتماعي اقتصادي را معرفي و اشاره نمودند كه با پيش بيني به موقع و پيشگيري از
خشكسالي هواشناسي مي توان از ساير خشكساليها جلوگيري نمود.

در استان اولين قدم به سوي ارتباط بيشتر با دانشگاه برداشته شده تا با اساتيد مجرب و توانمند دانشگاه آموزش
عالي شيروان بتوان اطالعات مفيدتر اين اساتيد را ،در اختيار كشاورزان قرار داد .ايشان تاسيس مركز تحقيقات
هواشناسي كشاورزي در شيروان به عنوان يكي از قطبهاي مهم كشاورزي استان را الزامي دانستند.
ايشان ارائه اطالعات را به كشاورزان از طريق پيامك و آوانك اعالم نمودند تا در هرصورت اطالعات در اختيار اين
عزيزان قرار گيرد.
بر اساس دستور كار كارگاه در قسمت پرسش و پاسخ كشاورزان حاضر سواالتي مطرح نمودند كه مسئولين مربوطه
به تمامي سواالت با حوصله كامل پاسخ دادند.
آقاي مهندس حقيقت نيز حق همه كشاورزان دانستندكه به خواسته هاي خود و اطالعات دقيق تر دسترسي
داشته و وظيفه هواشناسي دانستند تا پيش بيني هاي دقيق تر و كوتاهتري در اختيار آنان قرار دهد.
جلسه ساعت  10ظهر و با ذكر صلوات خاتمه يافت .گزارش تصويري جلسه در ادامه آورده شده است.

