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

تاریخ79/3/79:
شماره/33:ت/دهلران

شماره جلسه33:
وضیعت جوی چند روز گذشته (از تاریخ 79/3/72تا :)79/3/79
هفته گذشته ،وضعیت جوی صاف تا قسمتی ابری از همراه با پدیده گردوغبار بوده است ،کمینه مطلق دما  7282 c 0مربوط به روز
پنجشنبه  79/3/72و بیشینه دما  22 c 0که در روز دوشنبه  79/3/72رخ داده است .سمت و سرعت باد بیشینه غربی با سرعت 22 m / s
بوده است .کمینه رطوبت نسبی  %2و بیشینه  %77و کمینه دمای سطح خاک 72 c 0و بیشینه دمای سطح خاک  2782 c 0در طی هفته
گذشته در شهرستان دهلران اتفاق افتاده است.
پیشبینی وضعیت جوی:
شرح مختصری از پیشبینی وضعیت جوی
پارامتر

79/3/79

79/3/72

79/3/77

79/3/32

بارش

-

-

-

-

وضعیت آسمان

صاف و گاهی

صاف و گاهی وزش باد صاف و گاهی وزش باد

وزش باد نسبتاً

شدید از اواخر وقت

شدید از اواخر

احتمال گردوغبار

وقت گردوغبار

شدید از اواخرر وقرت

صاف گاهی وزش باد
نسبتاً شدید همراه با
گردوغبار محلی

احتمال گردوغبار

درجه حرارت بیشینه( ) c 0

23

23

23

24

درجه حرارت کمینه ( ) c 0

32

32

32

37

رطوبت نسبی بیشینه()%

24

24

24

24

رطوبت نسبی کمینه ()%

4

4

4

4

سرعت باد ( ) m / s

22

22

22

2

جهت باد

322

322

322

322

کمینه دمای سطح خاک

72

72

72

77

توصیههای هواشناسی کشاورزی در روزهای آینده:
زراعت:
 -2با توجه به پیش بینی درجه حرارت هوای محیط ،زارعینی که قصد کشت ماش بعنوان کود سبز را دارند در اسرر وقرت اقرداه بره
کشت و آبیاری نمایند که تا پیش از اوجگیری گرمای محیط سطح سبز مناسبی ایجاد شود.
باغبانی:
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 -2با توجه به سطح تبخیر در طول هفته در سطح خاک توصیه میشود ضمن ایجاد نظم در آبیاری باغات نسبت به حفظ گیاهان پوششی
در باغ اقداه الزه نمایند.
 -7توصیه میشود از انجاه تغییر سطح خاک باغات (همانند شخم داخلی) خودداری نمایند.
 -3با توجه به افزایش درجه حرارت در طول هفته نسبت به انجاه عملیات سمپاشی علیه بیماریهای قارچی در سطح باغات اقداه شود.
امور داه و دامپزشکی:
 -2باتوجه به شرو فصل گره سال شاهد افزایش آلودگی داهها به انگلهای خارجی هستیم که دامداران باید نسبت به کاهش آلرودگی
محیط نگهداری داهها با انجاه عملیات سمپاشی و همچنین بهسازی جایگاه داهها اقداه نمایند.
 -7باتوجه به اینکه شرو فصل گره سال افزایش فعالیت کنهها که ناقل عامل بیماریهرایی همچرون ترر کریمره کنگرو الزه اسرت،
اقدامات خود مراقبتی مانند خرید گوشت دارای مهر دامپزشکی و برچسر مصرف رعایت شود همچنین الزه است گوشرت خریرداری
شده در دمایی  2-2درجه سانتیگراد قبل از مصرف به مدت  72ساعت نگهداری شود.
منابع طبیعی:
 -2در صورت مشاهده کمترین دود یا آتش سوزی سعی کنید آن را خاموش و بالفاصله با شماره امداد جنگرل و مرترع  2422تمرا
فرمایید.
 -7ته سیگار خود را در طبیعت رها نکنید مراقر باشید هنگاه سفر ته سیگار را در جنگل و مرتع پرتاپ نکنید.
 -3در تفریح خانوادی در منطقه زرین آباد و سراب میمه از افروختن آتش خودداری کنیم و قبل از ترک تفرجگراه از خراموش شردن
کامل آتش اطمینان حاصل نمایید.
 -2از انداختن بطری شیشها ی در طبیعت خودداری کنیم ،این موضو باعث تمرکز نور خورشید بر روی خار و خاشاک ،و شیشه مثرل
ذرهبین عمل میکند و موجبات آتشسوزی را فراهم میکند.
بهداشت و محیط:
 -2با توجه به اینکه گردوغبار در دو روز آینده احتمال وقو وجود دارد ،نیاز به اطال رسانی است تا از ماسکهای  N95استفاده شود
و خروج آحاد مرده در اوج گردوغبار از منازل ممنو شود و این توصیه برای اقشار آسیرپذیر جامعه بیشتر مورد تأکید میباشد.
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کارشناسان:
عبا

اختیاری

ایرج جامخانه
رحیم منصوری

حوزه فعالیت:

کارشناسان هواشناسی:

حوزه فعالیت:

رئیس تولیدات گیاهی

بهروز همتی

دبیر تهک حوزه جنوبی استان

حجت اله فتحی

عضو تهک حوزه جنوبی استان

مختار محمدی

عضو تهک حوزه جنوبی استان

فرمانداری

کارشنا

کارشنا

باغبانی

روح اله کرمی

کارشنا

نبی خلفیان

مسئول گروه بهداشت محیط و حرفهای

روح اله کرمی

کارشنا

اداره دامپزشکی
منابع طبیعی
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