توصیهاهی هواشناسی کشاورزی شهرستان دهلران
باسالم:
شرح مختصری از پیشبینی وضعیت جوی
پارامتر

79/5/14

79/5/15

79/5/16

79/5/19

بارش

-

-

-

-

وضعیت آسمان

صاف گاهی وزش
باد و احتمال
گردوغبار

صاف گاهی وزش باد و
احتمال گردوغبار

صاف گاهی وزش باد و
احتمال گردوغبار

صاف گاهی وزش باد و
احتمال گردوغبار

درجه حرارت بیشینه( ) c

49

47

50

50

درجه حرارت کمینه ( ) c

33

34

34

34

رطوبت نسبی بیشینه()%

20

25

20

20

رطوبت نسبی کمینه ()%

10

5

5

5

سرعت باد ( ) m / s

4

5

5

6

جهت باد

260

300

300

290

کمینه دمای سطح خاک

27

30

30

30

0

0

زراعت:
 -1بعلت دمای باالی هوا و افزایش ساعات آفتابی و کاهش رطوبت نسبی و تبخیر شدید محصوالت کشت شده در فصل تابستان مانند ذرت و سایر
محصوالت آبیاری بیشتری در ساعات خنک روز صورت گیرد تا رطوبت مزرعه حفظ شود.
-2پیشنهاد میگردد در حوزه منطقه برتش احداث یک ایستگاه باران سنجی با توجه تفاوت زیاد و معنی دار دادههای بارندگی این منطقه با ایستگاه
هواشناسی دهلران که بخش اعظم محصوالت کشاورزی و زمین های زراعی بخش مرکزی شهرستان شامل میگردد با مساعدت و همکاری مدیریت
محترم هواشناسی استان ایالم دایر گردد.
باغبانی:
 -1به تمامی باغداران توصیه میشود نسبت به آبیاری باغات خود با دبی بیشتر در ساعات پایانی روز و در شب اقدام الزم انجام گیرد.
 -2با توجه به مشکل آفتاب سوختگی میوههای انار به دلیل تابش شدید آفتاب توصیه میشود که باغداران از سایبان و محلولپاشی با کائولین در
تنه درختان استفاده نمایند تا از انعکاس نور خورشید جلوگیری کرده و باعث کاهش دمای هوا شود.
 -3آبیاری باغات در ساعات اولیه صبح یا شب هنگام انجام شود تا میزان تبخیر کم شود.
امور دام:
مرغداریهای گوشتی:
 -1اصالح جیره غذایی و تعادل میان ترکیبات آن به همراه استفاده از غذاهایی که هضم راحتری دارند.
 -2استفاده از دان پالت
استخرهای پرورش ماهی:
 -1کنترل اکسیژن در طول روز
 -2هوادهی بیشتر در استخر پرورش ماهی

گاو شیری:
 -1استفاده از نیاسین  6گرم در روز به ازای هر دام
 -2نسبت  3به  1پتانسیم به سدیم در جیره حفظ گردد.
دامپزشکی:
 -1تنظیم دما و بهبود شرایط تهویه در واحدهای دامداری و مرغداریها
 -2جابه جایی کندوهای عسل و انتقال آنها به مناطق خنک و ایجاد سایهبان برای کندوها
 -3خنکسازی آغلها از طریق نصب سایهبان
 -4تهیه کوشت مصرفی از مراکز مجاز عرضه و دارای مهر دامپزشکی جهت جلوگیری از انتقال بیماریهای مشترک بین انسان و دام
 -5هوادهی استخرهای پرورش ماهی به دلیل تداوم و ماندگاری هوای گرم
 -6جهت بهرهمندی از راهنمایی دامپزشکی ،دامداران میتوانند با شماره  1512روابط عمومی و  33922967دامپزشکی شهرستان دهلران تماس
حاصل نمایند.
منابع طبیعی:
 -1از پرتاب کبریت نیمه افروخته و ته سیگار به عرصههای جنگلی و مرتعی خودداری فرمائید .چرا که احتمال ایجاد حریق در این عرصهها وجود دارد.
 -2بطریهای شیشهای را در طبیعت رها نکنید ،ته بطری بصورت ذرهبین عمل میکند و باعث ایجاد حریق در اراضی جنگلی و مرتعی میشود.
 -3با مشاهده کوچکترین آتش در طبیعت نسبت به خاموش کردن آن اقدام فرمائید یا بالفاصله با شماره رایگان  1504امداد جنگل و مرتع تماس
حاصل فرمائید.
بهداشت و محیط:
 -1نظر به افزایش قیمت اجناس مواد غذایی و افزایش نگهداری مواد غذایی در مغازهها و منازل مسکونی نیاز هست تا اطالع رسانی شود تا شرایط
نگهداری مواد غذایی و سریع الفساد با توجه به افزایش دمای هوا صحیح اقدام گردد.
-2در خصوص نگهداری محصوالت در منزل اطالع رسانی شود که مواد غذایی حبوبات ،غالت (برنج) اگر در فصل تابستان بمدت زیاد در منزل نگهداری
شوند حتماً دچار آفت زدگی خواهند شد.
 -3ادارات وابسته به وزارت نیرو نیاز است با توجه به گرمای هوا از قطع آب و برق خودداری نمایند.
-4توصیه میشود تا برنامههای ورزشی کوهنوردی در این هفته کنسل و به زمان دیگری موکول گردد.
محیط زیست:
 -1با توجه به اینکه در تابستان زبالههای شهری به سرعت دچار بوی نامطبوع میگردند ،شهرداری در روزهای تعطیل نیز زبالههای سطح شهر را جمع
آوری کنند.
 -2گردشگران آب باقیمانده خود را جهت استفاده جانوران حیات وحش درون چالههای طبیعی بریزند.

اداره کل هواشناسی استان ایالم
مرکز تحقیقات هواشناسی کشاورزی شهرستان دهلران

