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

77/8/27

77/8/28

77/8/27

77/8/30

بارش

-

-

-

-

وضعیت آسمان

کمی تا نیمه ابری
گاهی وزش باد

نیمه ابری تا ابری
گاهی وزش باد

نیمه ابری تا ابری
گاهی وزش باد از شب
کاهش ابر

صاف تا نیمه ابری
گاهی وزش باد

درجه حرارت بیشینه( ) c

23

23

23

24

درجه حرارت کمینه ( ) c

14

15

14

14

رطوبت نسبی بیشینه()%

70

70

70

70

رطوبت نسبی کمینه ()%

60

60

60

60

سرعت باد ( ) m / s

6

6

8

8

جهت باد

شرقی

شمال شرقی

جنوب غربی

غربی

کمینه دمای سطح خاک

13

14

12

13

0

0

زراعت:
 -1گندمکاران عزیز با سرعت بیشتری مبادرت به کاشت گندم اقدام فرمایید.
-2دیمکاران عزیز در خصوص کاشت گندم و جو با توجه به ریسک باالی دیمکاری در مناطق گرم بسیار حساب شده عمل نمایند و از کاشت گندم و
جو در اراضی شیب دار و خاکهای خیلی شور و سبک خودداری نمایند.
 -3کلزاکاران عزیز با توجه به پیش بینی دمای مناسب برای روزهای آینده و رطوبت باالی هوا و خاک از مزرعه خود سرکشی نمایند تا هرگونه آلودگی
به آفات و بیماریها تشخیص داده شده مبارزه مناسب و به موقع بعمل آید.
باغبانی:
 -1خودداری از عملیات محلول پاشی و سم پاشی در سطح باغات طی روزهای جمعه تا یکشنبه
 -2جمعآوری شاخ و برگها ،میوههای پوسیده انار و سوزاندن این بقایای مربوطه در خارج باغ
 -3خودداری از عملیات آبیاری طی هفته آینده در سطح باغات
 -4تسریع در برداشت محصوالت صیفی و جالیزی
امور دام:
مزارع پرورش ماهی:
 -1پرورش دهندگان قزل آال پیش از رهاسازی بچه ماهیها به کنترل دمای آب استخر اقدام و در صورت کاهش شدید دمای آب به کمتر از  10درجه
سانتیگراد از رها سازی خودداری شود.
 -2در صورت رها سازی بچه ماهیها در هوای سرد این هفته آدابتاسیون و باز کردن آب ورودی استخر الزامی است.
مرغداریها:
 -1تأمین سوخت و تنظیم 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
 -3ترمیم و عایقبندی سقف سالنهای پرورش طیور و ماکیان جهت کاهش اتالف حرارتی و نفوذ بارشهای پاییزه
دامداریها:
 -1محافظت از برهها در مقابل سرما  -2تهیه سوخت مناسب جهت گرم کردن آغلها
زنبورداری:
 -1برنامهریزی جهت کوچ زنبورهای عسل از مناطق ییالقی به مناطق قشالقی و استقرار کندوها در مکانهای مناسب
 -2محافظت از کندوها در مقابل باد شدید و انجام تغذیه مکمل کندوهای زنبور عسل به خصوص
دامپزشکی:
 -1الزم است دامداران نسبت به انجام واکسیناسیون دامها علیه بیماری آنتروتوکسمی با توجه به تغییر علوفه دام از خشک به تر اقدام شود.
 -2با توجه به کاهش دمای محیط الزم است به دامداران و دیگر جامعه هدف از جمله زنبورداران و مراکز پرورش ماهی نسبت به موضوع بهینهسازی
مکان نگهداری دامها و انتقال کندوها به مناطقی که کمتر در معرض باد و سرما باشند اقدام کنند.
 -3با توجه به اینکه احتمال بارندگی در پایان هفته پیشبینی شده است الزم است از چرای دامها در مسیلها اجتناب شود.
منابع طبیعی:
 -1هر گونه تخریب و تعرض اراضی ملی و مرتعی و جنگلی را با شماره امداد و جنگل  1504تماس حاصل نمایید.
 -2با توجه به وضعیت مناسب بارشها اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان نسبت به انجام عملیات بیولوژیکی و کپهکاری اقدام الزم صورت
گیرد.
 -3با توجه به شرایط آب و هوایی کشاورزان نسبت به کاشت طرحهای زراعت چوب و توسعه فضای سبز اقدام الزم صورت گیرد.
 -4نسبت به بازدید سرریزها و بندهای خاکی و تورکینستها و پخش سیالبها اقدام الزم صورت گیرد.
اموعشایری:
 -1با توجه به وجود مه شدید از عشایر عزیز خواهشمند است از رفت و آمد و چرای دام در مناطق مرتفع و مسیر جادهها خودداری نمایند.
 -2با توجه به باد شدید در روزهای سه شنبه و چهارشنبه از چرای دام در مناطق باالدستی و مرتفع خودداری نمایند -3 .با توجه به فصل سرما و
ورود تودههای سرد نسبت به تهیه سوخت در جایگاههای عشایری اقدام شود.
محیط زیست:
 -1با توجه به سردی هوا و بارندگی در هفته آینده و پناه آوردن حیات وحش به مناطق مسکونی با حیوانات مدارا شود.
بهداشت:
 -1با توجه به اینکه اختالف دما در طول روز و شب متفاوت است نیاز به تنظیم دمای محیط برای جلوگیری از بیماری میباشد -2 .با توجه به اینکه
گرما محیط مناسبی برای رشد حشرات میباشد در مقابله به آنها باید دقت الزم بعمل آید -3 .بعلت افزایش مگس در منطقه الزم است که در دفع و
نگهداری زبالهها دقت کافی بعمل آید.
حوزه کار و امور اجتماعی:
 -1شرکتهای کارگری با توجه به پیشبینی مه آلود بودن جادهها تمهیدات الزم را جهت ایمنی و رفاه کارگران در هنگام تردد اتخاذ نمایند.
 -2واحدهای معدنی شهرستان واقع در بخش موسیان بدلیل مه آلود بودن منطقه احتیاط الزم جهت حمل و جابجایی مواد معدنی را رعایت فرمایند.
حوزه شهری:
 -1بهترین زمان ایجاد فضای سبز شهری بعلت رطوبت و دمای مناسب محیط-2خودداری از قرار دادن آشغالها در روز و موکول کردن به ساعات پایانی
روز در جلوی درب منازل -3ایجاد مبلمان فضای سبز و گل کاری بعلت شرایط مناسب رطوبتی و دمای در طول هفته جاری

اداره کل هواشناسی استان ایالم
مرکز تحقیقات هواشناسی کشاورزی شهرستان دهلران

