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

97/6/18

97/6/19

97/6/20

97/6/21

بارش

-

-

-

-

وضعیت آسمان

صاف گاهی وزش
باد نسبتاً شدید

صاف گاهی وزش باد

صاف تا کمی ابری با
وزش باد نسبتاً شدید

صاف گاهی وزش باد

درجه حرارت بیشینه( ) c

45

46

47

48

درجه حرارت کمینه ( ) c

30

31

33

33

رطوبت نسبی بیشینه()%

22

21

20

20

رطوبت نسبی کمینه ()%

7

7

8

6

سرعت باد ( ) m / s

6

5

7

6

جهت باد

270

280

270

260

کمینه دمای سطح خاک

26

27

28

29

0

0

زراعت:
 -1با توجه به شرایط و تداوم گرما در هفته آینده به کشاورزان توصیه میشود دوره آبیاری متناسب با وضعیت خاک و شرایط دمایی تنظیم گردد.
-2عملیات آبیاری در زارعتهای ذرت ،سبزی و صیفی جات در ساعات خنک روز و در صورت امکان در شب صورت گیرد.
 -3در آبیاری و کوددهی در مزارع ذرت دانهای جهت جلوگیری از تنش رطوبتی ،دوره آبیاری کوتاه گردد.
 -4انجام عملیات مبارزه با علفهای هرز و مصرف کود سرک در زراعتهای تابستانه و تغذیه بهینه محصوالت تابستانه زراعی با نظر کارشناسان
کشاورزی صورت گیرد.
باغبانی:
 -1انجام عملیات سمپاشی و محلول پاشی در سطح باغات میوه هسته دار و دانه دار و میوه ریز بالمانع میباشد.
 -2نظارت مستمر و الزم در موقع انجام عملیات آبیاری در سطح باغات مرکبات
-3جمع آوری میوههای آلوده در پای درختان انجیر ،انار و معدوم و خارج نمودن آنها از سطح باغات
-4تهویه و تنظیم حرارت در سالن گلخانهها و مراکز پرورش قارچ
 -5انجام عملیات کوددهی سرک همراه با عملیات آبیاری
 -6جلوگیری از برهم زدن خاک داخل باغات و خودداری از پوشش گیاهی در سطح باغات مرکبات
امور دام:
گاوداری(شیری و پرواربندی گوساله):
 -1استفاده از آب پاش جهت خنک کنندگی محیط برای گاوهای شیری و پرواربندی گوساله
-2استفاده از جیره غذایی با پروتئین کم

مزارع پرورش ماهی:
 -1کنترل اکسیژن و استفاده از سیستم هوادهی
گله جوجههای گوشتی:
 -1برای مرغداریها استفاده از تست سیستمهای خنک کننده با حداکثر قدرت به مدت نیم ساعت
-2استفاده از ویتامین  cدر جیره غذایی و مواد معدنی الزم
-3استفاده از جیره غذایی با پروتئین کم
دامپزشکی:
-1پرورش دهنگان دام سبک و بویژه دام سنگین دامهای خود را کمتر در معرض مستقیم نور آفتاب نگه دارند و در ساعات خنکتر روز اقدام به
علف چرانی یا ورود به محوطه باز اصطبل نمایند ،ضمن اینکه الزم است توسط دستگاههای خنک کننده دمای محیطی را کاهش داده تا استرس
ناشی از گرما و شوک حرارتی به بدن دام وارد نشود.
-2الزم است پرورش دهندگان طیور نیز ضمن تهویه دمای سالن و همچنین تنظیم دما از ویتامین  cجهت کاهش استرس و شوک حرارتی استفاده
کنند.
-3الزم است پرورش دهندگان ماهی و زنبور عسل نیز جهت جلوگیری از تابش مستقیم نور آفتاب تمهیدات الزم را با اعمالی نظیر ایجاد سایه بان بر
روی استخرها و انتقال کندوها به محیطهای سایه و خنک انجام دهند.
-4الزم است در زمینه خرید گوشت مصرفی مردم توجه الزم را داشته و از خرید گوشت از اماکن غیرمجاز خودداری کرده و گوشت خریداری را برای
جلوگیری از برخی بیماریهای مشترک بین انسان و دام تا  24ساعت در یخچال نگهداری و سپس مصرف نمایند .شماره تلفن  33722769اداره
دامپزشکی شهرستان آماده پاسخگویی به سواالت است.
منابع طبیعی:
 -1از پرتاب سیگار و کبریت مشتعل در اراضی جنگلی و مرتعی خودداری نماید.
-2از انداختن بطری و شیشه در جنگل و مرتع خودداری کنید بعلت اینکه باعث تمرکز نور و ایجاد حرارت و اشتعال در این اراضی میگردد.
-3از روشن کردن آتش در جنگل و مرتع با توجه به پوشش خشک جداً خودداری فرمایید اگر مجبور به روشن کردن آتش شدید در هنگام ترک محل
از خاموش شدن آتش اطمینان پیدا نمایید.
 -4با مشاهده کوچکترین آتش در اراضی جنگلی و مرتعی ضمن مشارکت در خاموش کردن آن و جلوگیری از یک فاجعه زیست محیطی بالفاصله با
شماره رایگان امداد جنگل و مرتع  1504تماس حاصل فرمایید.
بهداشت و محیط:
 -1با توجه به افزایش دما و تداوم آن تا انتهای هفته ،افراد در صورت امکان از تردد از ساعات  12ظهر تا  18عصر خودداری نمایند و قرار گرفتن در
معرض نور مستقیم خورشید جلوگیری نمایند.
 -2در صورت خروج از منزل در ساعات گرم ظهر از لباسهای نخی و بلند و روشن استفاده کنند.
 -3ترجیحاً از کرمهای ضد آفتاب مجاز استفاده نمایند و آب آشامیدنی خنک همراه داشته باشند.
 -4افراد برای کاهش تنش حرارتی و گرمایی در ساعات پیک گرما از آب آشامیدنی خنک ،عرق نعنا و آب میوه استفاده کنند و از نوشیدنیهای داغ
مثل چای و قهوه خودداری نمایند.
محیط زیست:
 -1با توجه به گرمای هوا ،کشاورزان محترم دارای چاههای آب کشاورزی در کنار اراضی خود نسبت به ایجاد آبشخور جهت استفاده پرندگان حیات
وحش اقدام نمایند .طبیعت گردان از ریختن زباله در طبیعت جداً خودداری نمایید.
مسائل مربوط به کار و امور اجتماعی:
 -1توصیه میگردد با توجه به استمرار هوای گرم ،شرکتها و کارگاهها کارگری شرایط مناسب در جهت رفاه و ایمنی کارگران فراهم گردد.
مسائل صنعتی:
 -1با توجه به گرمای منطقه دهلران واحدهای صنفی و سوپرمارکت داران که دارای مواد انباری هستند از انبار مواد فاسد شدنی خودداری نمایند و به
اندازه نیاز و فروش و عرضه به مردم خریداری نمایند.

اداره کل هواشناسی استان ایالم
مرکز تحقیقات هواشناسی کشاورزی شهرستان دهلران

