تاریخ97/12/19:

صورتجلسه اداره تحقیقات هواشناسی کشاورزی

شماره/24:ت/دهلران

شهرستان دهلران (سال زراعی )97-98
شماره جلسه24:

وضیعت جوی چند روز گذشته (از تاریخ 97/12/12تا :)97/12/18
هفته گذشته ،وضعیت جوی در اوایل هفته صاف تا کمی ابری در اواخر هفته نیمه ابری تا تمام همراه با بارش پرکنده باران با میزان ./4
میلی متر بوده است،کمینه مطلق دما  6.6 c 0مربوط به روز دوشنبه  97/12/11و بیشینه دما  21.2 c 0که در روز پنجشنبه  97/12/16رخ
داده است .سمت و سرعت باد بیشینه شرقی با سرعت  7 m / sبوده است .کمینه رطوبت نسبی  %21و بیشینه  %89و کمینه دمای سطح
خاک  ./6 c 0و بیشینه دمای سطح خاک  26.4 c 0در طی هفته گذشته در شهرستان دهلران اتفاق افتاده است.
پیشبینی وضعیت جوی:
شرح مختصری از پیشبینی وضعیت جوی
پارامتر

97/12/19

بارش

-

وضعیت آسمان

صاف تا نیمه ابری
گاهی وزش باد

97/12/22

97/12/21

97/12/22

-

-

-

کمی تا نیمه ابری گاهی صاف گاهی وزش بااد
وزش باد نسبتاً شدید

از اواخر وقت افازایش

نیمه ابری تا ابری گاهی
وزش باد نسبتاً شدید

ابر
درجه حرارت بیشینه( ) c 0

21

22

24

24

درجه حرارت کمینه ( ) c 0

9

12

12

11

رطوبت نسبی بیشینه()%

72

62

72

72

رطوبت نسبی کمینه ()%

12

22

12

12

سرعت باد ( ) m / s

4

6

4

6

جهت باد

282

262

242

252

کمینه دمای سطح خاک

5

6

6

7

توصیههای هواشناسی کشاورزی در روزهای آینده:
زراعت:
 -1بازدید از مزارع و در صورت مشاهده آلودگی به بیماریهای قارچی بخصوص زنگ زرد نسبت به سمپاشی اقدام گردد.
-2بعلت عدم بارش مناسب در طول هفته کشاورزان نسبت به آبیاری مزارع خود اقدام فرمایند.
-1گشاورزان گندمکار نسبت به محلول پاشی و استفاده از کود سرک اقدام نمایند.
 -4پایش مزارع کلزا از نظر آفات و امراض و در صورت مشاهده آلودگی مبارزه موثر زیر نظر کارشناسان کشاورزی صورت گیرد.
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 -5سم پاشی در ارقام گندم حساس به بیماری زنگ زرد زیر نظر کارشناسان کشاورزی
باغبانی:
 -1خودداری از انجام سمپاشی و محلول پاشی در روزهای بارانی و دارای وزش باد
 -2استفاده از کود فروت ست برای مرکبات و سایر درختان میوه
 -1در تغذیه به روش چالکود استفاده از کود سولفات آمونیوم و پتاسیم ،کالت آهن و ریز مغذیها توصیه می شود
 -4اولین کود فروت سیت در مرحله تورم جوانه ها در اسفندماه انجام شود
امور دام:
مرغداریها:
 -1کنترل و تنظیم دما ،رطوبت ،تهویه ،تامین سوخت ،تهیه خوراک پر انرژی
دامداریها:
 -1با توجه به مساعد شدن بودن رطوبت و دما هوا نسبت به واکسیناسیون و آبله کوبی دام ها در اسرع وقت انجام شود
-2کنترل و تنظیم دما و رطوبت و تهویه دامداریها و مرغداریها به خصوص به هنگام شب
زنبورداری:
 -1درزگیری و ایزوالسیون کندوها و کوچک نمودن دریچه پرواز
 -2بازسازی کندوها و ادغام کندوهای کم جمعیت ،متراکم کردن قابهای داخل کندو و عدم رهاسازی زنبورهاای در روزهاای آخار
هفته بعلت وزش باد شدید و رگبار پراکنده باران
-1جهت قرار گرفتن درب کلنی ها در جهت مخالف باد غالب منطقه و در مناطق آفتابگیر مستقر شوند.
مزارع پرورش ماهی:
 -1انجام عملیات هوا دهی با توجه به افزایش درجه حرار و تنظیم جیره غذایی در حوضچه هایی پرورش ماهی ،تغذیاه مااهی هاا در
ساعاتی از روز که درجه حرارت مناسب و سرعت وزش باد آرام یا مالیم باشد.
 -2استفاده از مکمل های ویتامینی جهت جلوگیری از کاهش وزن و بیماری ها در پرورش ماهیان سرد آبی
-1رعایت نکات بهداشتی در مزارع پرورش ماهیان سرد آبی جهت جلوگیری از بروز بیماریها در دوره سرما
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دامپزشکی:
 -1توصیه می شود دامداران و زنبورداران جهت جلوگیری از مشکالت ناشی از وزش باد نسبتاً شدید نسبت به بهینه سازی جایگاههای
نگهداری اقدام کنند.
 -2با توجه به علوفه تازه در محیط و چرای آزاد دام هاا الزم اسات داماداران در خصاوص جلاوگیری از بیمااری آنتروتوکسامی و
واکسیناسیون علیه این بیماری اقدام کنند.
 -1تهیه گوشت مصرفی از مراکز مجاز عرضه توصیه می شود.
امور عشایری:
-1خودداری از چرای دامها در مناطق مرتفع و تردد در مسیر جادهها بعلت ریزگردها ،در روز چهارشنبه بعلت احتمال رعادوبرق و در
روزهای پنجشنبه و جمعه بعلت وزش بادهای نسبتاً شدید
بهداشت:
 -1با توجه به احتمال وقوع گردوغبار در اواخر هفته ،از شهروندان محترم تقاضا میشود بجز کارهای ضروری از منزل خارج نشاوند و
در صورت امکان از ماسکهای استاندارد استفاده نمایند.
فضای سبز شهری:
 -1شهروندان میتوانند عملیات درخت کاری را در داخل یا درب منازل انجام دهند.
 -2با توجه به نزدیک شدن به ایام تعطیالت نوروزی از شهروندان تقاضا میشود نسبت به پااکیزه نماودن شاهر ،شاهرداری را یااری
رسانند.
توصیه های عمران ،معماری و شهرسازی در روزهای آینده:
بخش محیط کارگاهی بسته/باز:

 -1با توجه به پیش بینی وزش باد نسبتاً شدید در اواخر هفته شرکتهای تسطیح اراضی تمهیادات الزم را در ایان زمیناه اتخاا
نمایند.
-2شرکتهای کارگری و پیمانکاری جهت جلوگیری از خسارت احتمالی اقدامات الزم را بعمل آورند.
بخش راه سازی و راهداری:
 -1با توجه به بارندگیهای پیشرو در روز پنجشنبه توصیه میشود از کارهای راهداری در حاشیه جاده اجتناب شود.
-2با توجه به احتمال بارش پراکنده در اواخر هفته کارهای آسفالت جاده در این مدت متوقف گردد.
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 -1گشتهای مستمر طول جاده برای بررسی وضعیت کلی جاده و رانندگان
بخش عمران و ساختمان:

 -1انجام کارهای که در ارتفاع و محیط باز انجام میگردد بعلت وزش باد نسبتاً شدید تمهیدات الزم در خصوص ایمنای رعایات
گردد.
-2تمام عملیاتهای ساختمانی قابلیت اجرا میباشد.
کارشناسان:

حوزه فعالیت:

کارشناسان هواشناسی:

حوزه فعالیت:

مجید نادری

کارشناس فرمانداری

بهروز همتی

دبیر تهک حوزه جنوبی استان

حجت اله فتحی

عضو تهک حوزه جنوبی استان

مختار محمدی

عضو تهک حوزه جنوبی استان

مراد سبزواری

تولیدات گیاهی کشاورزی

احسان یونسی

کارشناس زراعت

رحیم منصوری

کارشناس باغبانی

کرم رضا حیدری

کارشناس امور دام

روح اله کرمی

کارشناس دامپزشکی

هوشنگ قادریان

کارشناس منابع طبیعی

سید ابراهیم ابراهیمیان کارشناس مسئول بهداشت محیط
علی عبدی

کارشناس امور عشایری

عسگر نوراله زاده

کارشناس تعاون ،کار و امور اجتماعی

رضا زمانی

کارشناس آموزش و پرورش

احمد فتاحی پور

کارشناس راهداری

مصطفی رنجبر

کارشناس نظام مهندسی

بابک یونسی

کارشناس شهرداری
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