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

79/11/16

79/11/19

79/11/18

79/11/17

بارش

-

-

-

-

وضعیت آسمان

ابری در برخی
ساعات وزش باد
نسبتاً شدید با
احتمال بارش
پراکنده باران و در
برخی نقاط مه
صبحگاهی

نیمه ابری و وزش باد
بتدریج کاهش ابر با
احتمال مه صبحگاهی

کمی ابری گاهی وزش
باد از اواخر وقت
افزایش ابر

نیمه ابری بتدریج
افزایش ابر

درجه حرارت بیشینه( ) c

17

15

16

18

درجه حرارت کمینه ( ) c

8

5

6

9

رطوبت نسبی بیشینه()%

71

71

71

71

رطوبت نسبی کمینه ()%

61

51

51

41

سرعت باد ( ) m / s

12

6

4

4

جهت باد

71

281

161

211

کمینه دمای سطح خاک

4

2

3

3

0

0

زراعت:
 -1با توجه به مساعد شدن و پایداری نسبی هوا از روز دوشنبه به بعد تا پایان هفته میتوانند نسبت به سم پاشی و محلول پاشی مزارع اقدام نمایند.
 -2ذرت کاران نسبت به برداشت مزارع خود هر چه سریعتر اقدام نمایند.
 -3گندمکاران و کلزاکاران از مزارع خود بازدید نمایند تا در صورت مشاهده آلودگی به علفهای هرز زیر نظر کارشناسان جهاد کشاورزی با علف کش
مناسب مبارزه صورت گیرد.
 -4گندمکاران از کود سرک اوره در مزارع خود استفاده نمایند.
-5کلزاکاران از کود سرک سولفات آمونیوم در مزارع خود استفاده نمایند.
 -6کشاورزان سیستمهای تحت فشار و سم پاشی خود را تخلیه نمایند.
 -9با توجه به شرایط آب و هوایی از ضد یخ در ادوات و ماشینهای کشاورزی استفاده گردد.
 -8با توجه شرایط مساعد رشد آفات و امراض از مزارع خود جهت شناسایی بیماریهای زنگ زرد بازدید نماید و در صورت مشاهده آلودگی لکهای
مبارزه گردد تا از انتشار بیماری جلوگیری بعمل آید.
باغبانی:
 -1با توجه به وزش باد در روزهای آتی ،انجام چاله کنی و هرس به روزهای بعد و بهمن ماه موکول شود.
 -2با توجه به وزش شدید باد و سرعت زیاد آن نهالهای جوان قیم بندی شوند.
 -3انجام هرس درختان انگور و سایر درختان با مشورت کارشناسان مرکز جهاد کشاورزی بخش مربوطه انجام شود.
 -4انجام محلولپاشی با کود فروت ست (ازت -بر و روی) برای زیتون و رفع سال آوری آن در اسفندماه

امور دام:
مرغداری ها:
 -1تنظیم دمای سالنها و اعمال حداقل تهویه در مرغداریها بهنگام شب و اوایل پرورش جوجه
مزارع پرورش ماهی:
 -1قطع غذا دهی در زمان بارندگی در مزارع پرورش ماهی سرد آبی
دامداریها:
 -1محافظت از احشام در مقابل سوز باد
 -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
دامپزشکی:
 -1دامداران در خصوص بهینه سازی جایگاههای نگهداری دام توجه الزم را داشته باشند تا دامها در معرض باد و سرما نباشند.
 -2الزم است در زمینه تنظیم دمای محیط نگهداری دامداریها ،مرغداریها و مزارع پرورش ماهی توجه الزم را داشته باشند.
 -3دامداران در خصوص جایگاههای نگهداری دام توجه الزم را داشته باشند ،که دما و رطوبت باال نباشد تا منجر به بیماریهایی نظیرپنومونی
نشوند.
 -4تزریق واکسن آنتروتوکسمی توصیه میشود.
اموعشایری:
 -1با توجه به احتمال باد شدید و رگبار پراکنده در روز یکشنبه همراه با باد شدید عشایر محترم از چرای دام و تردد در مناطق باالدستی و مرتفع
خودداری نمایند -2 .با توجه به مه شدید و ورود توده سرما در طول هفته جاری از عشایر عزیز تقاضا میشود از چرای دام در مناطق مرتفع و تردد
در مسیر جادهها خودداری نموده و نسبت به رعایت نکات ایمنی احتمام ورزند.
بهداشت:
 -1ضرورت دارد تا به شهروندان اطالع رسانی شود تا با پوشیدن لباس گرم و کنترل هوای منازل در نتیجه تغییرات جوی ،از شیوع سرماخوردگی
فصلی جلوگیری شود -2 .بعلت باد و مه صبحگاهی و شامگاهی ،شهروندان تمهیدات الزم را بعمل آورند تا از بروز حوادث از جمله تصادفات و پرتاب
اشیاء تیز و برنده که باعث ایجاد خطر میشود جلوگیری شود.
آموزش و پرورش:
 -1با توجه به کاهش دما در روز دوشنبه توصیه میشود قبل از حضور دانش آموزان در کالس درس بخاریهای کالسها روشن باشند -2 .اردو یا
بازدید دانش آموزان در روز دوشنبه با لباس گرم صورت گیرد -3 .صبحگاه دانش آموزان در شیفت صبح در زمان کمتری برگزار گردد.
حوزه کار و امور اجتماعی:
 -1شرکتها کارگری با توجه به پیش بینی مه تدابیر الزم را جهت رفاه کارگران بخصوص هنگام تردد در مناطق مستعد اتخاذ نمایند.

اداره کل هواشناسی استان ایالم
مرکز تحقیقات هواشناسی کشاورزی شهرستان دهلران

