بسمه تعالی
تاریخ69/80/12:
شماره /12 :س

صورت جلسه کمیته هواشناسی کشاورزی استان ایالم(سال زراعی ) 99-97
وضعیت جوی چند روز گذشته(از تاریخ  69/80/21تا :)69/80/18

هفته گذشته مطابق انتظار هفته ای همراه بابارش خفیف که مقدارکل بارش 12.میلیمترکه درتاریخ8/11یک
میلی ودودهم درتاریخ8/11رخ داد.بهمراه آسمانی عمدتا ابری و پدیده قابل مالحظه که تنها در برخی ساعات
روزهای اول هفته مشاهده کردیم پدیده میست و گردوغبار رقیق وهیز بود؛ کمینه مطلق دما 421مربوط به
 49/28/.2و بیشینه  .928که درروز 49/28/19رخ داد .سمت وسوی باد بیشینه عمدتاجنوبشرقی و شمالغربی؛
 11212که در روز  49/28/.2رخ داد .کمینه رطوبت نسبی  ..وبیشینه  41درصد و کمینه دمای سطح خاک
 121و بیشینه .8در طی هفته گذشته اتفاق افتاد.
پیش بینی وضعیت جوی :
شرح مختصری از پیش بینی وضعیت جوی
پارامتر

99/80/42

99/80/44

99/80/42

99/80/42

بارش

-

-

-

-

وضعیت آسمان

صاف تا قسمتی ابری

صاف تا قسمتی ابری گاهی

صاف تا قسمتی ابری گاهی

صاف تا قسمتی ابری

گاهی وزش باد

وزش باد

وزش باد

گاهی وزش باد

درجه حرارت بیشینه)(°C

18

12

12

12

درجه حرارت کمینه)(°C

7

0

28

28

رطوبت نسبی بیشینه)(%

78

78

98

98

رطوبت نسبی کمینه)(%

18

18

12

12

سرعت باد

7

7

7

7

سمت باد

228

228

228

228

کمینه دمای سطح خاک

1

1

2

2

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-2 :ضد عفونی بذور گندم و جو طبق توصیه کارشناسان انجام گیرد  -1تهیه و آماده سازی زمین جهت
کشت غالت پاییزه
توصیه های بخش باغبانی و کشت های متراکم -2 :تهویه و تنظیم دمای گلخانه ها  -1مبارزه با آفات و بیماری ها در باغات  -2با
توجه به روند فصلی کاهش دما و تسریع در خزان باغات دور آبیاری کاهش یابد -1 .جمع آوری و معدوم نمودن میوه های آلوده در
باغات انار
توصیه های بخش دامداری و عشایر -2 :با وجود سامانه جدید در اوایل هفته آینده به دامداران توصیه می شود از توقف و چرای دام
در حاشیه رودخانه ها و ارتفاعات خودداری فرمایند.
توصیه های بخش پرورش طیور -2:به مرغداران و دامداران توصیه می شود با توجه به احتمال بارندگی فصلی و زراعت و مشکل
تردد در مسیر های روستایی نسبت به ذخیره دان و علوفه اقدام کنند
توصیه های بخش پرورش زنبورعسل -2 :به زنبور داران توصیه می شود دریچه کندو ها را تنظیم و با وزش باد پاییزی نسبت به
بستن دریچه اقدام نمایند و از استقرار زنبورستان ها در مسیر سیالب و شیب های تند خودداری کنند.
توصیه های بخش پرورش آبزیان -2 :الیروبی و مرمت کانال های ورودی و خروجی و همچنین دریچه ها  -1مرمت سیل بند ها و
تاسیسات موجود جهت جلوگیری از ورود هرز آبها به داخل استخر ها  -2صید و برداشت ماهیان بازاری از استخرهای گرمابی و
خشک نمودن و آهک پاشی استخرهای خاکی  -4به کار گیری تمهیدات الزم به منظور داشتن آمادگی در صورت گل آلودگی منابع
آب مزارع

کارشناسان کشاورزی

حوزه فعالیت

کارشناسان هواشناسی
مجتبی میهن پرست
قدرت اله جهانگیری
سمیه عزیزمنش

