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

79/11/14

79/11/15

79/11/16

79/11/19

بارش

-

-

-

-

وضعیت آسمان

صاف تا کمی ابری
گاهی وزش باد و
احتمال مه
صبحگاهی

صاف تا کمی ابری
گاهی وزش باد

صاف گاهی وزش باد

صاف گاهی وزش باد

درجه حرارت بیشینه( ) c

19

18

20

21

درجه حرارت کمینه ( ) c

5

5

6

9

رطوبت نسبی بیشینه()%

70

80

90

90

رطوبت نسبی کمینه ()%

40

40

30

30

سرعت باد ( ) m / s

4

5

5

4

جهت باد

280

280

250

250

کمینه دمای سطح خاک

4

3

4

5

0

0

زراعت:
 -1کود پاشی در روزهای پایانی هفته در مزارع گندم و کلزا تا با بارندگیهای هفته آینده کود فوق به زیر خاک و محل فعالیت ریشه گیاهان منتقل
شود.
 -2سم پاشی مزارع گندم در ساعات میانی رور که بوته ها از شبنم شبانه خشک شده باشد.
 -3با توجه به بارندگی های بسیار زیاد در طول فصل زراعی و شستشوی زیاد امالح خاک و نیاز مزارع به کودهای مختلف به همه کشاورزان توصیه
می شود تا از کودهای ریز مغذی و محلول همزمان و همراه سموم علف کش (با قابلیت اختالط) استفاده نمایند.
 -4با توجه به روند افزایش دما و وجود رطوبت باال در خاک و هوا به همه کشاورزا توصیه میشود نسبت به بازدید دقیق مزارع اقدام نمایند تا هر گونه
آلودگی قارچی و نیز آفات به موقع تشخیص و مبارزه به موقع بعمل آید.
باغبانی:
 -1با غداران متقاضی کاشت گل محمدی در بخش زرین آباد چاله کنی به فواصل سه در سه متر جهت کاشت نهال انجام دهند.
 -2انجام چاله کنی برای غرس سایر نهالهای درختان میوه از جمله انگور در بخش زرین آباد با فواصل سه در سه متر
 -3انجام هرس انگور و سمپاشی درختان میوه جهت پیشگیری از بیماریها از جمله سفیدک پودری در انگور و انواع بیماریهای قارچی موجود در
منطقه با اکسی کلرومس و بردو به نسبت  5-3در هزار
 -4انجام چالکود برای باغات چند ساله که شامل کود حیوانی-کود شیمیایی ،ازت-فسفر-پتاسیم و ریزمغذی های ضروری میباشد جهت هر درخت
باید حداقل دو چاله در اطراف باغ احداث و زیر قطره چکان یا در مسیر آبیاری باشد.
امور دام:
مرغداریها:
 -1در مرغداریها ضمن استفاده از بقایای ذرت و سایر مکملهای غذایی در خصوص تنظیم دمای مرغداریها اقدام الزم انجام شود -2 .کنترل و تنظیم
دما و رطوبت و تهویه مرغداری ها و دامداریها به خصوص در شب -3نظارت و کنترل سیستم های تهویه سالن های پرورش (فن ها) به منظور عملکرد
بهتر در خارج کردن گردوغبار ،گازهای مضر و به ویژه آمونیاک و تأمین اکسیژن کافی جهت جوجه ها و مرغ ها -4نظارت و کنترل رطوبت سالن ها مه

پاش و رطوبت ناشی از بستر -5نظارت و کنترل سیستم های حرارتی سالن ها (هیترها) جهت تأمین دمای مناسب پرورش -6نظارت و کنترل سیستم
روشنایی و نحوه میزان نور دهی سالن ها -9تأمین و تهیه سوخت کافی  -8بررسی وضعیت موتور برق
دامداریها:
 -1با توجه به وزش باد در مناطق و کاهش دما تهمیدات الزم در پرورش دام های تازه متولد شده صورت گیرد از کوران باد در جایگاه های پرورش بره
و گوساله جلوگیری شود -2 .تمهیدات الزم برای تغذیه دستی در دستور کار قرار گیرد -3اقدامات الزم برای بهینه سازی جایگاه های نگهداری برای
جلوگیری از ورود سرما و بادهای شدید انجام شود.
زنبورداری:
 -1از باز و بسته کردن بی مورد درب کلنی ها زنبور عسل در فصل زمستان جداً خودداری شود -2تمامی درزها و سوراخ های کندوها را مسدود کنید
بجز دریچه پرواز  -3دریچه پرواز کندو با شیب زمین منطبق بوده تا در صورت ورود آب به داخل کندو به راحتی از آن خارج گردد  -4کندوها در
مسیر وزش باد ،مسیر رودخانه ها و سیالب ها ،در جاهای پست قرار ندهید -از جابه جایی و انتقال کندوها از مناطق گرمسیری به مناطق سردسیر در
فصل زمستان جداً خودداری گردد  -5درزگیری و ایزوالسیون کندوها و کوچک نمودن دریچه پرواز  -6بازسازی کندوها ،ادغام کندوهای کم جمعیت،
متراکم کردن قابهای داخل کندو  -9جهت قرار گرفتن درب کلنی ها در جهت مخالف باد غالب منطقه باشد و در مناطق آفتاب گیر مستقر شوند
مزارع پرورش ماهی:
 -1انجام عملیات هواد دهی و تنظیم جیره غذایی در حوضچه های پرورش ماهی -2تغذیه ماهیان سرد آبی در ساعاتی از روز که دما مناسب است-3
رعایت نکات بهداشتی در مزارع پرورش ماهیان سرد آبی جهت جلوگیری از بروز بیماریها در دوره سرما  -4استفاده از مکمل های ویتامینی جهت
جلوگیری از کاهش وزن و بیماری ها در پرورش ماهیان سرد آبی  -5تأمین اکسیژن مورد نیاز ماهیان با استفاده از آبشار آب یا دستگاه اکسیژن ساز
 -6تغذیه ماهیان در ساعات مناسب که وزش باد یا باران وجود ندارد.
دامپزشکی:
 -1دامداران ،مرغداران ،مزارع پرورش ماهی و زنبورداران در خصوص تنظیم دمای محیط نگهداری دقت الزم را داشته باشند.
 -2تمهیدات الزم برای تغذیه دستی در دستور کار جامعه هدف باشد.
 -3اقدامات الزم برای بهینه سازی جایگاه های نگهداری برای جلوگیری از ورود سرما و بادهای شدید انجام شود.
 -4کندوها برای دور ماندن از وزش بادهای شدید از اماکن مرتفع به مکان های مناسب منتقل شوند.
 -5واکسیناسیون دام ها علیه بیماری آنتروتوکسمی در دستور کار دامداران قرار گیرد.
 6الزم است حتماً نکات بهداشتی در خرید گوشت مصرفی در نظر گرفته شود و گوشت از مراکز مجاز عرضه که نظارت های بهداشتی به روی آنها
اعمال می شود تهیه شود.
امور عشایری:
 -1با توجه به باد شدید و مه صبحگاهی در هفته جاری از عشایر تقاضا میشود از چرای دام و تردد در مناطق مرتفع و باالدستی خودداری نمایند.
بهداشت و سالمت:
 -1با توجه به افزایش دما شرایط برای رشد حشرات (مگس) فراهم می باشد نیاز است نسبت به جمع آوری به موقع زبالهها اقدام شود.
منابع طبیعی:
 -1با توجه به پیش بینی هواشناسی مبنی بر وزش باد نسبتاً شدید نسبت به کارهای مراقبتی در نهالستان ها تمهیدات الزم اندیشیده شود.
 -2در صورت مشاهدات هر گونه تخریب اراضی ملی با شماره رایگان  1504تماس حاصل فرمایید.
حوزه محیط زیست:
 -1با توجه به مساعدت هوا و شرایط مساعد جوی و هجوم شهروندان به پارک ها و دامنه کوهستان جهت گذراندن اوقات فراغت از ریختن زباله و
روشن نمودن آتش حتی المقدور خودداری گردد.
امور شهری:
 -1با توجه به دما و رطوبت موجود جهت گل کاری ،نهال کاری شرایط مناسب می باشد -2 .آبیاری در طول روز یکبار توصیه می شود -3 .کشت انواع
نهال درخت توصیه می شود.

اداره کل هواشناسی استان ایالم
مرکز تحقیقات هواشناسی کشاورزی شهرستان دهلران

