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

تاریخ79/5/9:
شماره/37:ت/دهلران

شماره جلسه37:
وضیعت جوی چند روز گذشته (از تاریخ 79/4/33تا :)79/5/9

هفته گذشته ،وضعیت جوی صاف تا قسمتی ابری همراه با پدیده گردوغبار در بعضی روزهای هفته بوده است ،کمینه مطلق دما c 0
 3314مربوط به روز چهارشنبه  79/5/3و بیشینه دما  5.15 c 0که در روز جمعه  79/5/5رخ داده است .سمت و سرعت باد بیشینه
جنوبغربی با سرعت  5 m / sبوده است .کمینه رطوبت نسبی  %5و بیشینه  %33و کمینه دمای سطح خاک  35 c 0و بیشینه دمای سطح
خاک 5413 c 0در طی هفته گذشته در شهرستان دهلران اتفاق افتاده است.
پیشبینی وضعیت جوی:
شرح مختصری از پیشبینی وضعیت جوی
پارامتر

79/5/9

79/5/5

79/5/7

79/5/3.

بارش

-

-

-

-

وضعیت آسمان

کمی تا نیمه ابری
گاهی وزش باد
نسبتاً شدید و

صاف تا کمی ابری صاف گاهی وزش بااد
گاهی وزش باد نسبتاً
شدید و گردوغبار

گردوغبار

نسبتاً شادید و اتتماال

صاف گاهی وزش باد
نسبتاً شدید و اتتمال
گردوغبار

گردوغبار

درجه ترارت بیشینه( ) c 0

47

47

45

49

درجه ترارت کمینه ( ) c 0

33

33

3.

37

رطوبت نسبی بیشینه()%

35

35

3.

3.

رطوبت نسبی کمینه ()%

3.

3.

5

5

سرعت باد ( ) m / s

5

3.

3.

5

جهت باد

35.

35.

39.

39.

کمینه دمای سطح خاک

3.

3.

35

39

توصیههای هواشناسی کشاورزی در روزهای آینده:
زراعت:
 -3ذرت کاران عزیز از آبیاری مزرعه (بویژه خاک آب) در ساعات گرم روز اکیداً خودداری نمایند و در ساعت پایاانی روز ،شاو و
اوایل روز انجام دهند .همچنین آب دوم کمتر از  45ساعت بعد از خاک آب صورت گیرد.
 -3با توجه به گرمای باالی محیط و تبخیر زیاد رطوبت هوا به ذرت کاران توصیه میشود که از الگوی کشات داناه در کاو جاوی
استفاده نمایند تا عالوه بر صرفهجویی در مصرف آب با ایجاد میکروکلیما از تنشهای محیطی به بوتههاا و همچناین از وزش بااد در

1

مرتله یک برگی و دوبرگی ذرت در مراتل اولیه جلوگیری شود.
 -3با توجه به شدت گرمای خاک و تصعید باالی کودهای ازته به ذرت کاران توصیه میشود که پس از دو برگی شدن بوتهها با تدود
 5.کیلوگرم کود اوره مزرعه خود را کود پاشی نمایند.
باغبانی:
 -3با توجه به باال رفتن درجه ترارت محیط و افزایش ریزگردها در طول هفته آینده مبارزه با کنه تارتن در باغات خرماا در صاورت
تشخیص آفت از طریق کلینیکهای گیاه پزشکی بسیار ضروریست.
 -3نظر به افزایش درجه ترارت و تنش گرمایی ضمن تفظ پوششهای گیاهی داخلی درختان میوه ،میوههای انجیر ،انگور و هستهداران
در ساعات خنک روز برداشت و نگهداری صورت گیرد.
امور دام:
مرغداریهای گوشتی:
 -3با توجه به گرمای باالی  45درجه سانتیگراد ،استفاده از جیرههای غذایی که پروتئین تام آن کم و مواد معدنی و ویتامینهای آن زیاد
باشد.
 -3دادن جیره غذایی در وعده کم به دفعات زیاد در زمان خنک هوا توصیه میشود.
 -3استفاده از بیکربنات با توجه به ارزانی آن در جیره غذایی توصیه میشود.
استخرهای پرورش ماهی:
 -3کنترل فشار اکسیژن در صورت پایینتر بودن از  ، 3ppmافزایش هوادهی توسط دستگاههای هوادهی
پرواربندی گوساله:
 -3استفاده از جیرههای غذایی با پروتئین تام کم و مواد پتاسیم و سدیم باال جهت تأمین الکترولیتهای بدن
 -3استفاده از آبپاشی جهت خنک کردن فضا محیط توصیه میشود.
دامپزشکی:
 -3با توجه به وضعیت جوی پیشبینی شده و فقر علوفه در محیطهای طبیعی توصیه میشود که دامداران از علوفه دستی استفاده کرده
و برای جبران تلفات ناشی از فقر علوفه و خشکسالی بیمه دامها توصیه میشود.
 -3تنشهای گرمایی در دامها باعث ایجاد گرمازدگی و کاهش مصرف خوراک و کاهش تولید میگردد توصیه میشود در ساعات گرم
روز اقدام به خنکسازی بدن دام و جایگاه دام شود.
 -3جهت بهرهمندی از راهنمایی دامپزشکی ،دامداران میتوانند با شماره  3533روابط عمومی و  33933997دامپزشکی شهرستان دهلران
تماس تاصل نمایند.
 -4با توجه به اتتمال نفوذ گردوغبار الزم است زنبورداران مراقبتهای الزم را از کندوها با انتقال به مناطق کمتر در معرض گردوغبار
اقدام کنند.
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منابع طبیعی:
 -3هر گونه آتشسوزی را با شماره  35.4امداد جنگل و مرتع در جریان قرار دهید.
 -3با توجه به برداشت سقز در ارتفاعات بخش میمه ،زرین آباد از آتش روشن کردن در عرصه جنگل و مرتع جداً خودداری نمایند.
-3آبیاری نهالهای گلدانی در اوایل صبح و در زمانی که دمای هوا خنک میباشد صورت گیرد.
 -4با توجه به افزایش دمای هوا از پرتاب کردن ته سیگار در طبیعت جداً خودداری شود.
بهداشت و محیط:
 -3با توجه به گزارش وضع هوا در طول هفته ،نظر به ایجاد چشمههای گردوغبار در کشورهای همسایه و اتتمال ورود به منطقه نیااز
است اطالع رسانی شود تا عامه مردم در این شرایط از منازل خارج نشوند(.بخصوص اقشار آسیوپذیر مانند افاراد مسان ،کودکاان و
بیماران تنفسی).
محیط زیست:
 -3طبیعتگردان عزیز از ریختن زبالهها و بطریهای شیشهای در محیط زیست و طبیعت خودداری کنند ،به دلیل اینکه شیشه مانند ذره-
بین عمل کرده و باعث آتشسوزی در طبیعت میشود.
فضای سبز شهری:
 -3در هنگام ورود دامداران به منطقه پوشش گیاهی در نظر گرفته شود تا موجو نابودی فضای سبز محیط شهری نگردد ،الزم به ذکار
است این دامداران تداقل به جاهای دورتر از شهر انتقال داده شوند.
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کارشناسان هواشناسی:

توزه فعالیت:

کارشناسان:
محمود رضایی

کارشناس فرمانداری

تجت اله فتحی

عضو تهک توزه جنوبی استان

بهزاد رتمی

عضو شورای اسالمی شهرستان

مختار محمدی

عضو تهک توزه جنوبی استان

عباس اختیاری

معاونت فنی جهاد کشاورزی شهرستان

رتیم منصوری

توزه فعالیت:

کارشناس باغبانی

نبی خلفیان

مسئول گروه بهداشت محیط و ترفهای

روح اله کرمی

کارشناس منابع طبیعی

روح اله کرمی

کارشناس دامپزشکی

سید محمد آبساالن

کارشناس تفاظت محیط زیست
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