صورتجلسه اداره تحقیقات هواشناسی کشاورزی
شهرستان دهلران (سال زراعی )79-79

تاریخ79/3/02:
شماره/20:ت/دهلران

شماره جلسه20:
وضیعت جوی چند روز گذشته (از تاریخ 79/2/32تا :)79/3/37
هفته گذشته ،وضعیت جوی صاف تا قسمتی ابری از همراه با پدیده گردوغبار بوده است ،کمینه مطلق دما  0969 c 0مربوط به روز
یکشنبه  79/2/32و بیشینه دما  84 c 0که در روز پنجشنبه  79/2/39رخ داده است .سمت و سرعت باد بیشینه شمال شرقی با سرعت
 32 m / sبوده است .کمینه رطوبت نسبی  %3و بیشینه  %93و کمینه دمای سطح خاک 0068 c 0و بیشینه دمای سطح خاک  13 c 0در
طی هفته گذشته در شهرستان دهلران اتفاق افتاده است.
پیشبینی وضعیت جوی:
شرح مختصری از پیشبینی وضعیت جوی
پارامتر

79/2/02

79/2/03

79/2/00

79/2/02

بارش

-

-

-

-

وضعیت آسمان

صاف و گاهی
وزش باد شدید از
اواخر وقت

صاف و گاهی وزش باد صاف و گاهی وزش باد
شدید از اواخر وقت
گردوغبار

گردوغبار

شدید از اواخرر وقرت

صاف گاهی وزش باد
نسبتاً شدید

گردوغبار

درجه حرارت بیشینه( ) c 0

81

81

88

81

درجه حرارت کمینه ( ) c 0

22

07

07

22

رطوبت نسبی بیشینه()%

02

02

02

02

رطوبت نسبی کمینه ()%

1

1

1

1

سرعت باد ( ) m / s

32

32

32

4

جهت باد

212

292

82

202

کمینه دمای سطح خاک

09

09

09

09

توصیههای هواشناسی کشاورزی در روزهای آینده:
زراعت:
 -3با توجه به پیش بینی باال رفتن دما و وجود بادهای شدید زارعینی که اقدام به آبیاری اراضی (ماخار) مینمایند در اسرع وقت شخم
زده و پس از آن سریعاً دیسک بزنند تا از تشکیل کلوخه و نیز لولههای مویین خاک جلوگیری شود و از حجم شوری در سرطح خراک
جلوگیری شود.
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باغبانی:
 -3مبارزه با کنه تارتن در درختان انجیر که با افزایش دمای هوا جمعیت کنه نیز افزایش می یابد جهت سم پاشی از سموم کنره کرش
کنفیدور -اتیون و آبامکتین می توان استفاده کرد .سم پاشی در ساعات غروب آفتاب یا صبح و در روزهای آرام و بدون وزش باد انجام
شود.
 -0مبارزه با بیماری سفیدک در مزارع صیفی جات با سموم قارچ کش مناسب مانند زینب -ماالتیون
 -2مبارزه با سفیدک سطحی در درختان انگور به دلیل تولید میوه امکان پذیر نمی باشد و موثر نمی باشد جهت مبارزه با سفیدک بایرد
اقدامات پیشگیرانه توسط باغداران عزیز انجام شود.
 -8آبیاری باغات بدلیل گرمای زیاد در ساعات شب هنگام توصیه می شود .و کاهش فعالیت های کشاورزان در سراعات گررم روز در
صورت امکان از سیستم های خنک کننده ابتدایی (کولر آبی یا فن) در دامداریها استفاده شود.
امور دام و دامپزشکی:
با توجه به پیش بینی های صورت گرفته که در اواسط هفته دمای هوا به باالی  84درجه سرانتیگراد مری رسرد توصریه هرای زیرر بره
دامداران-زنبورداران و سایر جامعه هدف دامپزشکی ارائه میشود.
 -3جوجه ریزی سالنهای پرورش برابر ظرفیت جهت جلوگیری از استرس گرمایی
 -0ایجاد سایه بان برای کندوهای زنبورعسل و انتقال کندوها به جای خنک
 -2ایجاد سایه بان در استخرهای پرورش ماهی قزل آال در روزهای گرم و آفتابی به منظور جلروگیری از آفتراب سروختگی در مرزارع
پرورش ماهی
 -8خودداری از چرای دامها خصوصاً برهها و بزغالهها در ساعات گرم روز
 -1مبارزه مستمر با مگس و حشرات ناقل بیماری
 -9به جریان انداختن هوا با استفاده از فن در داخل اصطبلها
منابع طبیعی:
 -3با عنایت به اینکه سد دویرج در باالدست حاشیه جنگلکاری رودخانه دویرج ،پالک نهر عنبر و چمهنردی ،برقرراری حرق آبره در
فصول گرم سال ضروری بنظر میرسد.
 -0توسعه فضای سبز به عنوان بادشکن مزارع شهرستان جهت کاهش دمای منطقه
 -2ایجاد فضای سبز در اراضی پاییندست منطقه جانبازان (بهرهبرداری مناسب و کارشناسی شده از آب برکه تثبیت آب فاضالب)
 -8آبیاری در ساعات اولیه روز جهت کاهش تبخیر و استفاده بهینه از آب
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 -1مراقبت از نهالهای جوان نهالستان گرمسیری شهید باهنر شهرستان باتوجه به وزش باد شدید و گرم
 -9شماره رایگان  3128جهت ارائه گزارش هرگونه آتش سوزی -تخریب مراتع و جنگل های
محیط زیست:
 -3با توجه به افزایش غیرعادی دمای هوا در اواخر هفته افراد از کارهای و امور سنگین در خارج از منزل خودداری نمایند.
 -0در روزهای سه شنبه و چهارشنبه با توجه به غلظت گردوعبار افرادی که مبتال به بیماری آسم و بیمراران قلبری از ترردد در محریط
خارج از منزل ضرورتاً خودداری نمایند.
 -2با توجه به وزش باد شدید در طول هفته کشاورزان محترم از آتش زدن کاه و کلش بقایای مزارع جداً خودداری نمایند .چونکه هرر
گونه ایجاد آتش سوزی توسط زارعین محترم بعلت وزش باد شدید می تواند به مزارع و باغات همجوار سرایت نموده و باعث آلودگی
هوا گردد.
بهداشت و محیط:
 -3در بحث سالمت و تأثیر گرادیان دما بر انسان ،توصیه میشود با توجه به اینکه در پایان هفته درجه حرارت به باالتر از  81درجه می-
رسد نیاز هست تا از طریق رسانههای و خبرگزاریها به مردم اعالم شود تا در شرایط درجه حرارت باال از منازل خارج نشوند.
 -0به جهت جلوگیری از گرم شدن هوا پیشنهاد میشود تا از خروجی برکه تثبیت کننده فاضالب جهت فضای سبز استفاده شود.

کارشناسان هواشناسی:

حوزه فعالیت:

کارشناسان:

حوزه فعالیت:

بهروز همتی

دبیر تهک حوزه جنوبی استان

مریم سلیمی

کارشناس امور دام

حجت اله فتحی

عضو تهک حوزه جنوبی استان

مریم نوری

کارشناس باغبانی

مختار محمدی

عضو تهک حوزه جنوبی استان

روح اله کرمی

کارشناس اداره دامپزشکی

محمد پاریاب

نبی خلفیان

مسئول گروه بهداشت محیط و حرفهای

کارشناس زراعت

محمدصادق آزادی

سید محمدرضا آبساالن

کارشناس محیط زیست
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رئیس اداره هواشناسی شهرستان دهلران

