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

97/6/25

97/6/26

97/6/27

97/6/28

بارش

-

-

-

-

وضعیت آسمان

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

صاف گاهی وزش باد
نسبتاً شدید و احتمال
گردوغبار

صاف تا قسمتی ابری
گاهی وزش باد نسبتاً
شدید

صاف تا قسمتی ابری
گاهی وزش باد

درجه حرارت بیشینه( ) c

47

46

46

47

درجه حرارت کمینه ( ) c

32

32

32

33

رطوبت نسبی بیشینه()%

20

25

25

20

رطوبت نسبی کمینه ()%

10

10

10

5

سرعت باد ( ) m / s

10

8

6

5

جهت باد

280

280

300

300

کمینه دمای سطح خاک

28

28

28

29

0

0

زراعت:
 -1با توجه به تداوم گرما کشاورزان ذرت کار از تنش رطوبتی به مزارع با آبیاری در ساعات خنک روز و شب صورت گیرد.
 -2از کود سرک برای تغذیه محصوالت تابستانه انجام گیرد.
 -3با علفهای هرز حاشیه مزرع مبارزه شود.
باغبانی:
-1آبیاری بعد از برداشت باغات انگور منطقه انجام و قبل از سردشدن هوا نسبت به کوددهی با کود ازته جهت تقویت باغات انگور اقدام شود.
 -2دوره آبیاری باغات گردو با توجه به روند گرم شدن هوا کوتاهتر شود.
امور دام:
 -1در مرغداریها برای جلوگیری از تنش گرمایی از ویتامین  Cاستفاده شود.
 -2استفاده از سیستمهای خنک کننده با توجه به افزایش دما
-3استفاده از مهپوش و سیستمهای خنککننده در محیط گاوداریهای شیری و پرواربندی گوساله
-4کنترل اکسیژن و هوادهی در استخرهای پرورش ماهی
دامپزشکی:
-1شیالت :جلوگیری از مسدود شدن دریچههای ورودی و خروجی توسط شاخ و برگ گیاهان که توسط باد ممکن است در مسیر دریچهها قرار
گیرند.
-2زنبورداری :تنظیم دریچه کندوها با توجه به تغییرات دمایی
-3دامداری :ایجاد پناهگاه در آغلها جهت جلوگیری از مشکالت ناشی از وزش باد شدید

 -4هوادهی آغلها بوسیله وسایل خنککننده
-5مرغداریها :تنظیم دمای هوای سالنها
 -6همچنین الزم است گوشت مصرفی جلوگیری از بروز بیماریهای مشترک بین انسان و دام از مراکز عرضه مجاز که دارای مهر دامپزشکی میباشند
تهیه کنند.
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:
 -1توصیههای بهداشتی در زمینه تأثیرات و تغییرات هوا بر سالمت مردم نظر به بازگشایی مدارس در هفته اول ماه مهر ضرورت هست تا اداره آموزش
و پرورش شهرستان نسبت به تهیه آب سالم و با کیفیت در سطح مدارس اقدام نماید.
 -2تهیه آبسردکن به تعداد مناسب در سطح مدارس و تهیه سیستمهای خنککننده در کالس به جهت جلوگیری از گرمازدگی دانشآموزان و تأثیر
بر کیفیت یادگیری الزامی است.
-3نظر به ثبات گرما در منطقه ضروری است تا نظارت بر مراکز تهیه و توزیع فروش و نگهداری مواد غذایی بیشتر انجام شود و اطالعات کامل و جامع
در اختیار مردم قرار گیرد.
محیط زیست:
-1از روشن نمودن آتش در مناطق جنگلی و مراتع خودداری شود.
-2از ریختن زباله در طبیعت ،خصوصاً حاشیه رودخانهها خودداری شود.
مسائل مربوط به کار و امور اجتماعی:
-1با توجه به استمرار هوای گرم شرکتها تعاونی(کشاورزی و دامداری) منطبق به شرایط جوی اقدامات الزم را مرتبط با کاشت ،داشت محصوالت
خویش لحاظ نمایند.
-2با توجه به شرایط گرم در منطقه شرکتها و کارگاههای شرایط رفاهی مناسب و الزم را جهت رفاه کارگران فراهم نمایند.
امور عشایری:
 -1با توجه به اینکه در روزهای آینده وزش باد شدید داریم از عشایر عزیز و دامداران محترم خواهشمند است از چرای در مناطق باالدست و مرتفع
خودداری نمایند.

اداره کل هواشناسی استان ایالم
مرکز تحقیقات هواشناسی کشاورزی شهرستان دهلران

