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

79/8/20

79/8/21

79/8/22

79/8/23

بارش

-

-

-

-

وضعیت آسمان

نیمه ابری تا ابری
در برخی نقاط
رگبار و رعدوبرق و
از شب صاف

صاف تا قسمتی ابری
گاهی وزش باد

صاف گاهی وزش باد

نیمه ابری گاهی وزش
باد نسبتاً شدید و
احتمال رگبار و
رعدوبرق

درجه حرارت بیشینه( ) c

25

25

25

26

درجه حرارت کمینه ( ) c

15

16

16

19

رطوبت نسبی بیشینه()%

70

80

90

70

رطوبت نسبی کمینه ()%

50

50

40

50

سرعت باد ( ) m / s

4

4

4

6

جهت باد

جنوب غربی

جنوب غربی

جنوب غربی

شمال شرقی

کمینه دمای سطح خاک

11

12

12

13

0

0

زراعت:
 -1مبارزه با علف های هرز مزارع کلزا در اسرع وقت در ساعات آرام صورت گیرد.
 -2پایش تراکم علف های هرز و آفت شته در مزارع کلزا و کنترل آنها با نظر کارشناسان فنی با توجه به شرایط آب و هوایی
 -3سرویس و تنظیم ادوات کشت گندم (بخصوص خطی کار گندم)
 -4تسریع در کشت گندم و جو پاییزه جهت بر آوردن نیازهای دمایی
 -5کشت گندم پس از گاو رو شدن زمین بمنظور پیشگیری از آلودگی سیاهک پنهان و آشکار
 -6ضد عفونی و بوجاری بذور خود مصرفی
 -9نگهداری بذور و کود شیمیایی در مکانهای سر پوشیده
 -8توقف آبیاری مزارع ذرت در صورت باد شدید و قبل از بارندگی در اواخر هفته
 -7کشاورزان کلزاکار جهت کود پاشی و سم پاشی در روزهای دوشنبه و سه شنبه بعلت آرامش شرایط پایداری هوا در این دو روز صورت گیرد.
باغبانی:
 -1خودداری از عملیات محلول پاشی و سم پاشی در روزهای بارانی
 -2استفاده از قیم برای نهالهای تازه کشت شده و شاخههای درختان به منظور محافظت در برابر وزش باد
 -3استفاده از کود پتاس به صورت محلول پاشی
امور دام:
مزارع پرورش ماهی:
 -1قطع غذا دهی در زمان بارندگی در مزارع پرورش ماهی سرد آبی

 -2کنترل آب ورودی مزارع پرورش ماهی
مرغداریها:
 -1تنظیم دمای سالنها و اعمال حداقل تهویه در مرغداریها به هنگام شب و اوایل پرورش جوجه
 -2گرم کردن سالنهای پرورشی طیور  48ساعت قبل از جوجهریزی و مطمئن شدن از گرم شدن سالن خصوصاً کف آنها
دامداریها:
 -1محافظت از احشام در مقابل سوزباد
 -2تهیه سوخت مناسب و جایگزین جهت گرم کردن آغلها
زنبورداری:
 -1عدم بازدید کلونیها زنبور در ساعت سرد روز و بارندگی
 -2انتقال کندو بخشهای سرد شهرستان به مناطق بخشهای مرکزی ،موسیان و دشت عباس
 -3آماده کردن کندو برای زمستانگذرانی
 -4در نظر گرفتن غذای ذخیره برای زمستانگذرانی زنبور عسل
دامپزشکی:
 -1الزم است دامداران و زنبورداران تمهیدات الزم را با توجه به احتمال بارندگی در خصوص چرای دام و عدم تمرکز کندوها در ارتفاعات و مسیلها
در نظر داشته باشند.
 -2الزم است دامداران و سایر جامعه هدف اقدامات الزم را در زمینه بهینهسازی اماکن نگهداری با توجه به وزش باد و بارندگیهای پیشبینی شده
در نظر داشته باشند.
 -3با توجه به اینکه علف تازه در منطقه رویش داشته است الزم است دامداران قبل از ورود دامها به اینگونه مناطق در خصوص واکسناسیون دامها
علیه بیماری آنتروتوکسمی اقدام الزم را انجام دهند.
منابع طبیعی:
 -1با 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.
اموعشایری:
 -1با توجه به بارشهای چهارشنبه و پنجشنبه هفته جاری و همچنین باد شدید در مناطق مرتفع از عشایر محترم تقاضا میشود از چرای دام در
مناطق باالدستی و رفت و آمد در مسیر رودخانهها و مسیلها خودداری شود.
محیط زیست:
 -1با توجه به سردی هوا و بارشهای مداوم در صورت پناه آوردن حیات وحش منطقه به مراکز مسکونی و اتاقکهای نگهبانی و چاههای کشاورزی با
مدارا نسبت به حیات وحش برخورد داشته باشیم.
 -2در صورت مشاهده هر گونه پرنده و چرنده در زمینهای کشاورزی که به علت استفاده از سموم شیمیایی استفاده شده مسموم گردیده با اداره
محیط زیست هماهنگ نموده تا از تلف شدن جلوگیری شود.
بهداشت:
 -1با توجه به برودت دما در ساعات اولیه روز ،پوشش لباس گرم برای کودکان و دانش آموزان توصیه میشود.
 -2با توجه به آغاز فصل کشاورزی و سمپاشی احتمالی در روزهای آرام هفته ،استفاده از وسایل حفاظت فردی مانند ماسک ،لباس کار و چکمه
جهت کشاورزان و افراد دیگر در این موضوع ضروری است.
 -3توصیه میشود کشاورزان با هماهنگی جهاد کشاورزی جهت استفاده از توصیههای آموزشی برای سمپاشی مزارع و کاهش اثرات ناشی از
عوارض سمپاشی به مراکز بهداشتی شبکه بهداشت مراجعه نمایند.
 -4معاینات و آزمایشات الزم جهت سالمت کشاورزان توسط شبکه بهداشت انجام گیرد.

حوزه کار و امور اجتماعی:
 -1شرکتهای تعاونی در زمینه باغداری ،کشاورزی تمهیدات الزم را در زمان سمپاشی محصوالت خود بکار بگیرند.
حوزه شهری:
 -1با توجه به بارندگی و باد در روزهای آتی از شهروندان عزیز از گذاشتن و ریختن هر گونه زباله در داخل جداول جداً خودداری نموده بعلت اینکه
باعث آب گرفتگی معابر و پلها خواهد شد.
-2در شبهای بارانی از گذاشتن زبالهها در جلوی درب منازل خودداری نمایند و این کار به بعد بارندگی موکول کنند.

اداره کل هواشناسی استان ایالم
مرکز تحقیقات هواشناسی کشاورزی شهرستان دهلران

