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

99/9/11

99/9/11

99/9/11

99/9/11

بارش

-

-

-

-

وضعیت آسمان

کمی تا نیمه ابری
گاهی وزش باد با
مه صبحگاهی

کمی تا نیمه ابری
گاهی وزش باد و مه
صبحگاهی

کمی تا نیمه ابری
گاهی وزش باد نسبتاً
شدید از اواخر وقت
بارش پراکنده

ابری با وزش باد نسبتاً
شدید گاهی رگبار و
رعدوبرق

درجه حرارت بیشینه( ) c

11

11

11

11

درجه حرارت کمینه ( ) c

11

11

11

11

رطوبت نسبی بیشینه()%

16

96

96

166

رطوبت نسبی کمینه ()%

16

16

16

16

سرعت باد ( ) m / s

1

1

8

8

جهت باد

116

116

116

166

کمینه دمای سطح خاک

16

16

11

11

0

0

زراعت:
 -1به کشاورزان توصیه میشود با توجه به بارندگیهای اخیر نسبت به بیمه محصوالت خود اقدام نمایند.
 -1به کشاورزان توصیه میشود در هنگام گاورو شدن زمین نسبت به کشت اقدام نمایند.
 -1با توجه به ریزش نزوالت جوی در ساعات مناسب و زمان کاهش سرعت باد نسبت به کود پاشی سرک اقدام نمایند.
 -1به کشاورزان توصیه میشود مرتب از مزارع خود بازدید نمایند به علت شرایط مناسب رشد علفهای هرز بموقع و با نظر کارشناسان کشاورزی
مبارزه نمایند.
 -1به کشاورزان گندمکار توصیه میشود در فرصت باقی مانده نسبت به کشت در شرایط مناسب اقدام نمایند.
 -1بعلت وجود شرایط مناسب دما و رطوبت در مزارع کلزا و رشد سریع کانون آفات بخصوص آفت شته از حاشیه مزارع بازدید نمایند.
 -9در زمان باد شدید در اواخر هفته از سم پاشی در این شرایط خودداری شود.
باغبانی:
 -1جمع آوری برگهای ریخته شده در کف باغ و سوزاندن آنها جهت جلوگیری از زمستان گذرانی برخی آفات و بیماریها
 -1جمع آوری میوههای کف باغ و خشک شده روی شاخهها و انتقال به خارج باغ
 -1عدم مصرف کودهای حیوانی و کودهای ازته به دلیل ایجاد حساسیت به سرمازدگی
 -1خودداری از سمپاشی و محلولپاشی در روزهای بارانی و روزهای با وزش باد شدید
 -1استفاده از قیم برای شاخههای جوان و بارده به منظور حمایت در برابر وزش باد شدید
امور دام:
مزارع پرورش ماهی:

 -1قطع غذا دهی در زمان بارندگی در مزارع پرورش ماهی سرد آبی
 -1کنترل آب ورودی مزارع پرورش ماهی
مرغداریها:
 -1تنظیم دمای سالنها و اعمال حداقل تهویه در مرغداریها بهنگام شب و اوایل پرورش جوجه
 -1گرم کردن سالنهای پرورشی طیور  18ساعت قبل از جوجهریزی و مطمئن شدن از گرم شدن سالن خصوصاً کف آنها
دامداریها:
 -1محافظت از احشام در مقابل سوزباد
 -1تهیه سوخت مناسب و جایگزین جهت گرم کردن آغلها
زنبورداری:
 -1آماده کردن کلونیها زنبور در ساعت سرد روز و بارندگی
 -1انتقال کندو بخشهای سرد شهرستان به مناطق بخشهای مرکزی ،موسیان و دشت عباس
دامپزشکی:
 -1دامداران عزیز نسبت به واکسیناسیون دامها علیه بیماری تب برفکی و آنتروتوکسمی توجه الزم داشته باشند.
 -1با توجه به پیشبینی های صورت گرفته ،الزم است دامداران نسبت به بهینهسازی جایگاه نگهداری دامها و کندوهای زنبور عسل توجه الزم
بعمل آورند.
 -1الزم است با توجه به اینکه بارش برای روزهای پایانی هفته پیشبینی شده است دامداران از چرای دامها در مناطقی که در معرض مسیلها و
رودخانههای فصلی میباشند خودداری نمایند.
 -1با توجه به اینکه احتمال مرگ و میر دامها بر اثر علوفه تازه و عدم واکسیناسیون دامها بر اثر بیماری آنتروتوکسمی باال میرود ،شهروندان
گرامی الزم است در خصوص تهیه گوشت قرمز از مراکز مجاز و عرضه با مهر دامپزشکی میباشد دقت بعمل آورند.
منابع طبیعی:
 -1شماره تلفن رایگان  1161از سوی یگان حفاظت از منابع طبیعی اعالم شده تا مردم گزارشهای مربوط به قطع درختان ،بوتهکنی ،تخریب و
تصرف اراضی ملی و آتش سوزی جنگل را با آن در میان بگذارند.
 -1مسافران باید از رها کردن ظروف یکبار مصرف مانند بطری نوشابه ،ظروف یکبار مصرف پالستیکی به دلیل تجزیه نشدن و آلودگی خاک پرهیز
کنند زیرا این مواد حدود  116تا  166سال طول میکشد تا تجزیه شوند.
 -1همشهریان گرامی ،محل اسکان خود را در اماکنی انتخاب کنند که از پوشش گیاهی و جنگلی کمتری برخوردار باشد و از لگدمال کردن گیاهان و
شکستن سرشاخه های درختان خودداری شود.
 -1حاشیههای رودخانهها و نهرهای طبیعی را پاکیزه نگه دارید.
 -1تردد خودرو در جنگل باعث کوبیدگی خاک شده و کاهش نفوذپذیری نزوالت جوی در خاک را به دنبال داشته و باعث خفگی خاک میشود ،پس
باید از آوردن خودرو به داخل جنگل خودداری کرد.
 -1از بستن طناب و تاب بر روی درختان به دلیل آسیب رساندن به درختان نیز اقدامی مغایر با حفظ منابع طبیعی است.
 -9تفریح و تفرج باید به گونهای باشد که در پایان محدوده تفرجگاهی به شکل اول خود باز گردد و حضور ما باعث صدمه زدن به چهره طبیعت
نشود.
 -8با رعایت نکات ایمنی و حفاظتی میتوانیم محیطی سالم و با نشاط و با کمترین آسیب به جنگلها و منابع طبیعی را تجربه کنیم و میراث طبیعی
کشور را به طور کامل مورد حراست و حفاظت قرار دهیم.
اموعشایری:
 -1با توجه به باد شدید و رگبار و رعدوبرق در روزهای سه شنبه و چهارشنبه از عشایر و دامداران محترم تقاضا میشود از رفت و آمد و چرای دام در
مناطق مرتفع و باالدستی خودداری نمایند.
 -1با توجه به باران شدید و رعدوبرق از روز پنجشنبه تا پایان روز جمعه از عشایر و دامداران درخواست میشود از چرای دام در مناطق مرتفع و رفت
و آمد در مسیر مسیلها و رودخانهها خودداری شود.
 -1با توجه به وقوع مه غلیظ در پایان روز جمعه و ادامه آن در روزهای شنبه و یکشنبه از عشایر و دامداران تقاضا میشود از رفت و آمد در مسیر
جادهها بعلت مهگرفتگی و خطر تصادف خودداری فرمایند.

محیط زیست:
 -1با توجه به بارندگی و برودت هوا احتمال پناه آوردن پستانداران و پرندگان از حیات وحش به سکونتگاهای انسانی بویژه روستاها وجود دارد لذا از
عموم مردم درخواست میشود در صورت مشاهده اینگونه موارد ،از زندهگیری پرندگان یا پستانداران پرهیز نمایند و موضوع به اداره محیط زیست
شهرستان دهلران با شماره تلفن  99722733اطالع دهند و همچنین اجازه ندهند افراد سودجو و فرصت طلب این گونه وحوش را مورد آزار و اذیت
قرار دهند.
 -2کشاورزان عزیز در هنگام بارندگی و باد از سمپاشی خودداری نمایند چون باران باعث شستشو سم و باد باعث انتقال سم به مکان دیگری خواهد
شد که این موضوع باعث متضرر شدن کشاورزان و همچنین باعث اثرات نامطلوب به محیط زیست میشود.
 -9گردشگران محترم در باغها از بریدن درختان و ریختن پسماندهای مواد غذایی حتماً مواردی که به سرعت قابل تجزیه در طبیعت خواهد شد
جداً خودداری فرمایند.
بهداشت:
 -1با توجه به اینکه فصل گردشگری است نیاز است که مردم در رعایت و جمع آوری زبالهها دقت الزم داشته باشند.
 -2با توجه به تغییرات دما احتمال انتقال سرماخوردگی زیاد میباشد.
 -9در رعایت بهداشت فردی و رعایت فاصله با افراد سرماخورده دقت الزم شود.
حوزه کار و امور اجتماعی:
 -1شرکتها و کارگاههای با توجه به پیش بینی باد شدید تمهیدات الزم جهت ایمنی و رفاه کارگران و جلوگیری از خسارات احتمالی اتخاذ نمایند.
 -1با توجه به پیش بینی بارشهای در اواخر هفته شرکتهای کارگری از ساختن کمپهای موقت و قرار دادن تجیهزات در مسیر مسیلها و رودخانهها
فصلی اکیداً خودداری نمایند.
 -1شرکتهای کشاورزی و دامداری (تعاونیها) تمهیدات و توصیههای کارشناسان جهاد کشاورزی را در زمینه سمپاشی و کودپاشی را منطبق با پیش
بینی بارشها و وزش باد شدید بکار گیرند.

اداره کل هواشناسی استان ایالم
مرکز تحقیقات هواشناسی کشاورزی شهرستان دهلران

