بسمه تعالی

تاریخ69/40/52 :
شماره /9 :س

صورت جلسه کمیته هواشناسی کشاورزی استان ایالم(سال زراعی ) 99-96
وضعیت جوی چند روز گذشته(از تاریخ  69/40/18تا :)69/40/40
هفته گذشته مطابق انتظار هفته ای بدون بارش بهمراه آسمانی عمدتا نیمه ابری و بدون پدیده و تنها در چند روز آن شاهد کاهش
دید افقی به میزان  8یا  6کیلومتر در اثر پدیده گردوغبار بودیم ،کمینه مطلق دما  4119مربوط به صبح  69/40/40و بیشینه  0410در
روز  69/40/16رخ داد .سمت وسوی باد بیشینه شرق سو و با سرعت  11متربرثانیه که در روزهای 44و41و 69/40/40رخ داد.
کمینه رطوبت نسبی  0وبیشینه  44درصد و کمینه دمای سطح خاک  16و بیشینه  0018در طی هفته گذشته اتفاق افتاد.
پیش بینی وضعیت جوی :
شرح مختصری از پیش بینی وضعیت جوی
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84

84

لذاانتظارمیرودکشاورزان ،باغ داران ،دامداران ،مرغداران،زنبورداران ومراکز پرورش ماهی  ،باتوجه به صدور پیش آگاهی های ذیل وبا مشورت
کارشناسان جهاد کشاورزی ومروجان مراکز خدمات کشاورزی واستفاده از نظرات کارشناسان کلینیک های گیاهپزشکی نسبت به اعمال
توصیه های ذیل اقدام نمایند.
توصیه های بخش زراعت -1 :آبیاری مزارع برنج در ساعات خنک شبانه روز  -4مبارزه بیولوژیک در مزارع گوجه فرنگی با توجه به توصیه
کارشناسان مراکز خدمات جهاد کشاورزی  -4با توجه به وزش باد و افزایش دما طی هفته جاری کشاورزان از آتش زدن بقایای مزارع جدا
خودداری نمایند  -0کاهش دور آبیاری در شالیزارهای برنج
توصیه های بخش باغبانی و کشت های متراکم -1 :آبیاری منظم باغات در ساعات خنک شبانه روز صورت پذیرد  -4تهویه و تنظیم دمای
گلخانه ها  -4کاهش دور آبیاری
توصیه های بخش دامداری و عشایر -1 :با توجه به شروع فصل گرما و اثرتنش گرمایی بر تولید شیر ،توصیه می شود آب سرد دام ها با ایجاد
سایبان برای آبشخور یا روش های مرسوم دیگر اقدام شود -4.جهت جلوگیری از گرمازدگی محل نگهداری دامها در حد امکان خنک شود.
توصیه های بخش پرورش طیور -1:در واحد های مرغداری گوشتی بایستی سیستم تهویه و فن ها و سیستم برق و موتور اضطراری بازرسی
شود که سالم و دقیق کار کنند.
توصیه های بخش پرورش زنبورعسل-1 :ایجاد سایبان برای کندوهای زنبور عسل جهت جلوگیری از تنش گرما
توصیه های بخش پرورش آبزیان -1 :ایجاد سایبان در استخرهای پرورش ماهی قزل آال در روزهای گرم و آفتابی به منظور جلوگیری از
آفتاب سوختگی ماهیان  -4ا فزایش تعویض آب و در صورت امکان استفاده از دستگاه های هواده به منظور افزایش انحالل اکسیژن در آب -4
پایش دما در آب ورودی استخرها در فصل گرما از نظر میزان استاندارد دما برای رشد و تغذیه ماهیان  -0ایجاد تهویه در انبار های غذا به
منظور جلوگیری از فساد غذا
نام وامضای حاضرین در جلسه:

کارشناسان کشاورزی

حوزه فعالیت

کارشناسان هواشناسی

فرمان جایدری

مدیریت ترویج

مجتبی میهن پرست

سپیده محمدی

شرکت خدمان حمایتی کشاورزی

قدرت اهلل جهانگیری
سمیه عزیزمنش

