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

77/7/51

77/7/51

77/7/57

77/7/58

بارش

-

-

-

-

وضعیت آسمان

نیمه ابری گاهی
وزش باد

ابری گاهی وزش باد و
احتمال رگبار و
رعدوبرق پراکنده

قسمتی ابری گاهی
وزش باد نسبتاً شدید
و احتمال غبار محلی

نیمه ابری گاهی وزش
باد نسبتاً شدید و
احتمال غبار محلی

درجه حرارت بیشینه( ) c

04

04

04

04

درجه حرارت کمینه ( ) c

21

27

27

27

رطوبت نسبی بیشینه()%

34

01

34

34

رطوبت نسبی کمینه ()%

54

24

54

54

سرعت باد ( ) m / s

0

0

1

1

جهت باد

574

574

574

514

کمینه دمای سطح خاک

20

21

21

21

0

0

زراعت:
 -5با توجه به اینکه مزارع ذرت دانهای در حال دانهبندی میباشند و نیاز به آب بیشتری میباشد و با عنایت به باال بودن دمای هوا از تشنگی مزارع
جلوگیری شود ،کماکان آبیاری در ساعات خنک توصیه میشود.
 -2با توجه به احتمال وزش باد شدید از سمپاشی در ایام با وزش باد شدید اکیداً خودداری شود.
-3کشاورزانی که اقدام به کشت کلزا نمودهاند از فاصله افتادن بین خاک آب و آب دوم جداً جلوگیری نمایند و آب اول را در اسرع وقت و پس از خاک
آب به مزارع بدهند.
-0در مزارع کلزا حداکثر تالش در جهت آبیاری در ساعات خنک شبانهروز بعمل آید.
 -1در خصوص کشت محصوالت پاییزه و با توجه به کشت کلزا به کشاورزان توصیه میشود نسبت به کاشت و آبیاری اولیه مزارع اقدام گردد .و از
سموم پیش رویشی استفاده گردد-1 .در محصوالت تابستانه میتوان از کوددهی استفاده شود.
باغبانی:
 -5با توجه به مستعد شدن شرایط هوا در طی هفته آینده کنترل علفهای هرز با انجام عملیات شخم داخل باغ و برهم زدن سطح خاک در باغ (به
عبارتی پوشش گیاهی داخل را میتوانیم با خاک سطحی مخلوط نماییم) توصیه میگردد.
-2کشاورزان میتوانند با تأمین و تهیه پیاز گل نرگس و تهیه زمین به کشت این محصول مبادرت ورزند.
 -3آبیاریهای اولیه در مزارع گل نرگس در سطح شهرستان دهلران انجام گیرد.
-0در باغات مرکبات با استفاده از کودههای پتاسه نیاز کوددهی را در باغات با استفاده از کود سولفات پتاسه به میزان  344گرم برای هر درخت
تأمین گردد.
امور دام:
پرورش گاوشیری و پرواربندی گوساله:
-5استفاده از سایبان حصیری یا چوبی خارج از طویله در محیطهای باز

-2آب کافی و خنک در اختیار دام قرار داده شود.
-3خوراک در ساعات خنک در اختیار دام قرار داده شود.
پرورش دهندگان ماهیان سرد آبی:
-5اکسیژن دهی با استفاده از دستگاههای اکسیژن ساز
-2ایجاد آبشار پخش آب
-3غذادهی در ساعات خنک روز
حوزه مرغداریها:
-5کنترل سیستمهای تهویه ،رطوبت ،دما سالنهای پرورش
-2استفاده از آب خنک و سالم
-3کنترل جیره غذایی از نظر پروتئین و انرژی
حوزه زنبورستانها:
-5تا پایان مهرماه هرگونه نقل و انتقال انجام نگردد.
-2چون بحث آمارگیری زنبورستانها مدنظر میباشد از  77/7/50لغایت  77/7/34لذا بعد از طرح آمارگیری انتقال در روزهای خنک و با احتیاط
انجام گردد.
دامپزشکی:
 -5با توجه به پیشبینیهای انجام شده الزم است دامداران در خصوص تنظیم دمای محیط محلهای نگهداری دامها اقدام کنند.
 -2همچنین با توجه به پیشبینی انجام شده در خصوص وقوع رعدوبرق الزم است دامداران در خصوص این پدیده در مناطق کوهستانی توجه الزم
را داشته باشند -3 .الزم است جهت جلوگیری از بیماریهای مشترک بین انسان و دام گوشت مصرفی از مراکز مجاز عرضه تهیه شود.
منابع طبیعی:
 -5با توجه به اینکه در روزهای دوشنبه ،چهارشنبه و پنجشنبه احتمال رعدوبرق و رگبار پراکنده باران در حوزه شمالی محتمل است لذا با توجه به
خشک بودن مراتع و علفها در عرصه جنگلی آن منطقه خطر آتش سوزی وجود دارد که میبایست اقدامات و تمهیدات الزم از طرف گروههای مردم
نهاد انجام و در صورت مشاهده به تلفن رایگان امداد و جنگل  5140اطالع رسانی شود-2 .نهالستانها با توجه به دمای باالی هوا در ساعات خنک
آبیاری انجام شود.
بهداشت و محیط:
 -5با توجه به تغییرات فصلی و ورود فصل بارشها بخصوص بارشهای پاییزی که احتمال سیالبی شدن میباشد .نیاز است جهت جلوگیری از بروز
حوادث غیرمترقبه و کاهش تلفات ،هماهنگیهای الزم بین ادارات مجری در زمان اینگونه حوادث وجود داشته باشد.
-2در بحث سالمت هم در حین بروز حوادث ،نظارت کامل بر وضعیت زیرساختهای رفاهی از جمله آب ،برق ،دفع بهداشتی زبالهها و فضوالت دامی در
سطح روستاها و الیروبی مسیلهای خروجی آب و فاضالب و کانالهای و تخلیه پلها توصیه میشود.
حوزه کار و مسائل اجتماعی:
 -5با توجه به پیشبینی بارشها در دهه سوم مهر ،شرکتهای تعاونی که در زمینه دامداری و کشاورزی فعالیت دارند تسهیالت الزم را بعمل آورند.
 -2با عنایت به اینکه بارشها در آبان به صورت رگباری پیشبینی شده است لذا شرکتهای کارگری و ...حتی امکان تالش نمایند از ایجاد کمپها و
قرار گرفتن کارگران و دیگر پرسنل شرکت در مسیر سیالبها و رودخانهها خودداری نمایند.
حوزه صنعت و معدن و تجارت:
 -5با توجه به گرمای باال در روزهای آتی توصیه میشود واحدهای صنفی ،قصابان و سوپرمارکتداران که دارای مواد غذایی فاسد شدنی هستند
یخچالها و فریزرهای خود را سرویس کنند که خراب شدن یخچالها منجر به فاسد شدن مواد غذایی و گوشت میشود.
-2از گذاشتن مواد غذایی فاسد شدنی در بیرون از مغازها خودداری نمایید.

اداره کل هواشناسی استان ایالم
مرکز تحقیقات هواشناسی کشاورزی شهرستان دهلران

