صورتجلسه اداره تحقیقات هواشناسی کشاورزی
شهرستان دهلران (سال زراعی )97-98

تاریخ97/8/31:
شماره/7:ت/دهلران

شماره جلسه7:
وضیعت جوی چند روز گذشته (از تاریخ 97/8/6تا :)97/8/32
هفته گذشته ،وضعیت جوی صاف تا نیمه ابری همراه با پدیده گردوغبار بوده است،کمینه مطلق دما  31.2 c 0مربوط به روز یکشنبه
 97/8/6و بیشینه دما  13.4 c 0که در روز جمعه  97/8/33رخ داده است .سمت و سرعت باد بیشینه شرقی با سرعت  7 m / sبوده
است .کمینه رطوبت نسبی  %22و بیشینه  %89و کمینه دمای سطح خاک  33.4 c 0و بیشینه دمای سطح خاک  13.2 c 0در طی هفته
گذشته در شهرستان دهلران اتفاق افتاده است.
پیشبینی وضعیت جوی:
شرح مختصری از پیشبینی وضعیت جوی
پارامتر

97/8/31

بارش

-

وضعیت آسمان

ابری گاهی وزش

97/8/34

97/8/35

97/8/36

-

-

-

ابری گاهی وزش باد ابری گااهی وزش بااد

باد نسبتاً شدید

شدید

بتدریج رگبار و

رعدوبرق و

رعدوبرق

رگبار

و

و

احتمال

تگرگ

نسبتاً شدید و رگباار و

نیمه ابری گاهی وزش
باد

رعاادوبرق و احتمااال
تگرگ

درجه حرارت بیشینه( ) c 0

27

25

25

24

درجه حرارت کمینه ( ) c 0

38

37

35

34

رطوبت نسبی بیشینه()%

80

90

300

50

رطوبت نسبی کمینه ()%

40

50

60

50

سرعت باد ( ) m / s

8

32

32

6

جهت باد

60

320

320

350

کمینه دمای سطح خاک

37

37

35

32

توصیههای هواشناسی کشاورزی در روزهای آینده:
زراعت:
 -3از قرار دادن بذور گندم و کودهای شیمیایی در فضای آزاد خودداری گردد.
-2با توجه به شرایط آب و هوایی مناسب تسریع در عملیات کاشت و تهیه زمین جهت کشتهای پاییزه
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 -1ضدعفونی و بوجاری نمودن بذور گندم خود مصرفی
-4آمادهسازی بستر کاشت جهت زارعتهای پاییزه
 -5مصرف کودهای پایه فسفاته-پتاسه در کشتهای پاییزه
 -6سرویس و نگهداری ادوات کشاورزی جهت کاشت بموقع
 -7سرویس و تنظیم خطیکار گندم جهت کشت پاییزه غالت
 -8بعلت باد شدید در روزهای دوشنبه و سه شنبه از آبیاری مزارع ذرت خودداری گردد.
 -9تسریع در کاشت گندم و جو
 -30به کشاورزان توصیه میگردد محصوالت خود را بیمه نمایند.
 -33پایش علفهای هرز و آفات در مزارع کلزا با توجه به شرایط آب و هوایی و مبارزه شیمیایی در صورت نیاز
باغبانی:
 -3خودداری از عملیات سمپاشی و محلول پاشی در روزهای دوشنبه و سه شنبه با توجه به بارندگیهای قابل مالحظه
 -2با توجه به وزش باد و بارندگی در روزهای دوشنبه و سه شنبه ضمن قیم گذاری شاخههای سنگین درختان از عملیاات آبیااری در
سطح باغات خودداری شود.
 -1تنظیم و کاهش دورههای آبیاری در طول هفته آینده
 -4تغذیه باغات میوه به روش فروت سیت در روزهای غیر بارانی ( چهارشنبه تا شنبه)
 -5هرس شاخههای خشک و آلوده و سوزاندن آنها در خارج باغ
امور دام:
مزارع پرورش ماهی:
 -3پرورش دهندگان قزل آال پیش از رهاسازی بچه ماهیها به کنترل دمای آب استخر اقدام و در صورت کاهش شدید دماای آب باه
کمتر از  30درجه سانتیگراد و یا وقوع بارندگی از رهاسازی خودداری شود.
 -2در صورت رهاسازی بچه ماهیها در هوای سرد این هفته آدابتاسیون و باز کردن آب ورودی استخر الزامی است.
مرغداریها:
 -3تأمین سوخت و تنظیم و تهویه دما و رطوبت در مرغداریها و تهیه خوراک پر انرژی
 -2تنظیم دما ،کنترل شبانه آن و تنظیم تهویه مرغداریها با توجه به روند کاهشی دما در این فصل از سال
 -1ترمیم و عایقبندی سقف سالنهای پرورش طیور و ماکیان جهت کاهش اتالف حرارتی و نفوذ بارشهای پاییزه
دامداریها:
 3خودداری از چرای دام در حاشیه مسیلها و رودخانهها با توجه به وقوع بارش
-2تأمین سوخت و تنظیم و تهویه دما و رطوبت دامداریها و تهیه خوراک پرانرژی
-1خودداری از ورود دام به مناطق مرتفع با توجه به بارندگی و احتمال وقوع صاعقه
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زنبورداری:
 -1محافظت از کندوها در مقابل بارش و انجام تغذیه مکمل کندوهای زنبور عسل
-2برنامهریزی جهت کوچ زنبورهای عسل از مناطق ییالقی به مناطق قشالقی و استقرار کندوها در مکانهای مناسب
دامپزشکی:
 -3خودداری از ورود دام به مناطق مرتفع و حاشیه رودخانهها و مسیلها برای پیشگیری از خسارت سیل و رعدوبرق
 -2تأمین و تنظیم دما در مرغداریها و دامداریها به ویژه هنگام شب
 -1تأمین علوفه الزم در انبارها برای تغذیه دامها در روزهایی که امکان چرای دام در مناطق آزاد وجود ندارد.
 -4انتقال کندوهای زنبور عسل به مناطق امن به ویژه زنبوردارانی که کندوها را در ارتفاعات مستقر کردهاند.
منابع طبیعی:
 -3با توجه بارشها مناسب در این دوره زمانی انجام عملیات کپهکاری و بیولوژیکی توسط اداره منابع طبیعی و آبخیزداری انجام شود.
 -2نسبت به بازدید سرریزها و بخش سیالبها و سازههای آبخیزداری اقدام شود.
 -1با توجه به اینکه احتمال وقوع ریزش تگرگ وجود دارد نسبت به مواظبت و مراقبت از نهالهای نهالستان شهید باهنر اقدامات الزم
صورت گیرد.
اموعشایری:
 -3با توجه به احتمال تگرگ و باد شدید ،رعدوبرق از یکشنبه شب تا پایان سه شنبه از عشایر و دامداران عزیاز خواهشامند اسات از
چرای و رفت و آمد در ارتفاعات خودداری گردد.
 -2با توجه به احتمال طغیان رودخانهها از عشایر و دامداران محترم تقاضا میشود از تردد و چرای دام در مسیر رودخانهها و مسیلهاا
خودداری نمایند.
 -1بعلت وجود مه غلیظ در روزهای سه شنبه و چهارشنبه ،عشایر و دامدارن از رفت و آمد و چرا در ارتفاعات و مسیر عباور و مارور
ماشین و وسایل نقلیه خودداری نمایند.
 -4عشایر و دامدارن عزیز بعلت شرایط خاص و وجود بارانهای شدید ،تمهیدات الزم جهت نگهاداری از دام و نهاادههاای دامای و
علوفهای خود فراهم آوردند.
محیط زیست:
 -3با توجه به شروع بارش و تگرگ در چند روز و هفته آینده و پناه آوردن حیات وحش منطقه به شهر و مناطق مسکونی و اتاق چاه-
های کشاورزی از شکار و زندهگیری حیات وحش جداً خودداری گردد.
حوزه کار و امور اجتماعی:
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 -3شرکت های تعاونی و کشاورزی و دامداری تمهیدات الزم را جهت جلوگیری از خسارت احتمالی در روزهای دوشنبه و ساه شانبه
بکار گیرند.
 -2شرکتهای و پیمانکاران جهت جلوگیری از خسارت از ایجاد و کمپهای موقت در محل مسیلها جداً خودداری نمایند.
 -1شرکت های کارگری جهت ایمنی کارگران تدابیر الزم را جهت جلوگیری از خسارات انسانی بکار بگیرند.
کارشناسان هواشناسی:

حوزه فعالیت:

کارشناسان:

حوزه فعالیت:

محمود رضایی

کارشناس پدافند غیرعامل فرمانداری

بهروز همتی

دبیر تهک حوزه جنوبی استان

مراد سبزواری

کارشناس تولیدات گیاهی

حجت اله فتحی

عضو تهک حوزه جنوبی استان

رحیم منصوری

کارشناس باغبانی

مختار محمدی

عضو تهک حوزه جنوبی استان

روح اله کرمی

کارشناس دامپزشکی

روح اله کرمی

کارشناس منابع طبیعی

رحیم جعفری

کارشناس شبکه بهداشت

محمد ملک محمدی

کارشناس محیط زیست

سعید عینی

کارشناس صنعت ومعدن و تجارت

علی عبدی

کارشناس امور عشایری

عسگر نوراله زاده

کارشناس تعاون و رفاه اجتماعی
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