صورتجلسه اداره تحقیقات هواشناسی کشاورزی
شهرستان دهلران (سال زراعی )97-98

تاریخ97/1/18:
شماره/26:ت/دهلران

شماره جلسه26:
وضیعت جوی چند روز گذشته (از تاریخ 98/1/11تا :)98/1/17
هفته گذشته ،وضعیت جوی در طول هفته تمام ابری همراه با بارش باران و رعدوبرق شدید با میزان بارش  19.39میلی متر بوده
است،کمینه مطلق دما  1232 c 0مربوط به روز چهارشنبه  98/1/14و بیشینه دما  .936 c 0که در روز جمعه  98/1/16رخ داده است.

سمت و سرعت باد بیشینه شرقی با سرعت  1. m / sبوده است .کمینه رطوبت نسبی  %22و بیشینه  %98و کمینه دمای سطح خاک c 0
 732و بیشینه دمای سطح خاک  2836 c 0در طی هفته گذشته در شهرستان دهلران اتفاق افتاده است.
پیشبینی وضعیت جوی:
شرح مختصری از پیشبینی وضعیت جوی
پارامتر

98/1/18

98/1/19

98/1/29

98/1/21

-

-

-

بارش

-

وضعیت آسمان

نیمه ابری تا ابری

کمی تا نیمه ابری از نیمه ابری تاا اباری باا

گاهی وزش باد و

شب وزش باد و رگبار

رگبار و رعدوبرق

پراکنده

از شب کاهش ابر

وزش باد نسبتاً شدید و

نیمه ابری گاهی وزش
باد

رگبااار و رعاادوبرق و
احتمال تگرگ

درجه حرارت بیشینه( ) c 0

27

28

27

27

درجه حرارت کمینه ( ) c 0

18

19

18

19

رطوبت نسبی بیشینه()%

89

99

99

79

رطوبت نسبی کمینه ()%

49

59

59

49

سرعت باد ( ) m / s

4

5

6

4

جهت باد

289

259

229

229

کمینه دمای سطح خاک

12

14

14

1.

توصیههای هواشناسی کشاورزی در روزهای آینده:
زراعت:
 -1به کشاورزان توصیه می شود به توجه به احتمال خطر بارندگی همراه رعدوبرق و تگرگ در روزهای دوشنبه و سه شنبه نسابت باه
الیروبی نهرها و کانالهای آبیاری اقدام نمایند.
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 -2به کشاورزان توصیه میشود زهکشهای مزارع را الیروبی و تخلیه نمایند تا از ورود آب به مزرعه جلوگیری شود.
 -.ادوات و ماشینهای کشاورزی را در محل مسقف نگهداری نمایند.
 -4با توجه به رطوبت باال به کشاورزان توصیه میگردد مزارع خود را مرتباً بازدید نمایند و در صورت مشاهده آفات و امراض بعلات
شرایط آب و هوایی زیر نظر کارشناسان کشاورزی نسبت به مبارزه اقدام الزم صورت گیرد.
باغبانی:
 -1احتیاط در عملیات سمپاشی و محلول پاشی
 -2با توجه به افزایش دما و رطوبت هوا طی هفته آینده و جاری عملیات مبارزه با بیماریهای قارچی با استفاده از بردوفیکس به میزان
ده در هزار در سطح باغات معتدله ضرورت دارد.
 -.استفاده از کودهای فروت سیت در سطح باغات هسته دار و مرکبات توصیه میشود.
 -4استفاده از کودهای سولفات آمونیوم در سطح باغات مرکبات
 -5الیروبی مسیر کانالها و جوییهای آبیاری در باالدست باغات ضروری بنظر میرسد.
دامپزشکی:
 -1از چرای دامها در مسیر مسیلها و اطراف رودخانهها با توجه به مخاطرات احتمالی اجتناب شود.
-2کندوهای زنبور عسل در مناطقی که در معرض بارشها قرار میگیرند جا به جا شوند.
 -.با توجه به نوسانات دمایی الزم است مرغداریها در خصوص تنظیم دمای محیط سالنها توجه الزم داشته باشند.
 -4واکسیناسیون دامها علیه بیماری آنتروتوکسمی توصیه میشود.
-5عشایر کوچرو مسیر تردد خود را از اطراف رودخانهها که در معرض سیالب میباشند تغییر دهند.
 -6گوشت مصرفی از مراکز که دارای برچسب دامپزشکی است تهیه شود.
بهداشت:
-1نیاز است شهروندان با توجه به پیش بینی بارش همراه با رعادوبرق از خاروغ غیار ضاروری و اساتقرار در دهاناه رودخاناههاا و
کوهنوردی در طول هفته خودداری نمایند.
 -2ادارات مربوطه از جمله شهرداریها ،دهیاریها ،امور آب ،شرکتهای آب و فاضاالب شاهری و روساتای تمهیادات الزم بارای
الیروبی جداول ،دهانه پلها ،رودخانههای ورودی به شهرها و روستاها و مسیلها تمهیدات الزم مبذول فرمایند.
 -.آب و فاضالب شهری و روستای به جهت جلوگیری از قطع برق سیستمهای برقی بر اثر رعادوبرق تمهیادات الزم انماام داده تاا
مشکل آبرسانی به وجود نیایید.
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محیط زیست:
 -1با توجه به افزایش دما و در پیشرو بودن فصل گرما و خشک شدن مراتع که مستعد آتش سوزی میباشاند ادارات مارتبط جهات
پیشگیری از آتش سوزی تمهیدات الزم را مبذول فرمایند.
منابع طبیعی و آبخیزداری:
 -1منابع طبیعی خاکبرداری و الیروبی از سدها و سیل بندها بویژه منطقه تنگ طاپو مورد توجه قرار دهد.
امور شهری:
 -1شهروندان از انداختن زباله و نخاله در سطح شهر با توجه به احتمال بارندگی و باد شدید خودداری و تا روز بعاد از بارنادگی در
محیط نگهداری نمایند و از انداختن آنها در داخل جوی آب و جداول و خیابانها جداً خودداری فرمایید.
 -2فروشگاههای عمده فروش از انداختن کارتنهای خالی در سطح شهر خودداری نمایند.
توصیه های عمران ،معماری و شهرسازی در روزهای آینده:
بخش محیط کارگاهی بسته/باز:
 -1با توجه به پیش بینی بارشهای رگباری شرکتهای کارگری و پیمانکاران از قرار دادن ماشین آالت و تمهیزات در مسیلها ،خشک
رودها و رودخانههای فصلی حتی به صورت موقت اکیداً خودداری نمایند.
 -2شرکتها از قرار دادن مصالح از جمله سیمان در فضای باز با توجه به احتمال بارندگی حتی االمکان ممانعت بعمل آید.
 -.با توجه به رطوبت باال ،نکات الزم در خصوص دستگاههای حساس به رطوبت لحاظ گردد.
بخش عمران و ساختمان:

 -1نکات ایمنی برای عملیات ساختمانی که در ارتفاع و محیط باز انمام میگردد تمهیدات الزم در این خصوص رعایت گردد.
 -2روز سه شنبه با توجه به احتمال بارش باران تمهیدات الزم در خصوص انمام عملیاتهای ساختمانی شامل بتن ریزی لحااظ
گردد.
 -.بقیه عملیات ساختمانی قابل انمام میباشد.
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کارشناسان:

حوزه فعالیت:

کارشناسان هواشناسی:

حوزه فعالیت:

مراد سبزواری

تولیدات گیاهی کشاورزی

بهروز همتی

دبیر تهک حوزه جنوبی استان

رحیم منصوری

کارشناس مسئول باغبانی

حمت اله فتحی

عضو تهک حوزه جنوبی استان

روح اله کرمی

کارشناس دامپزشکی

مختار محمدی

عضو تهک حوزه جنوبی استان

هوشنگ قادریان

کارشناس منابع طبیعی

نبی خلفیان

کارشناس بهداشت محیط

زهرا چراغیپور

کارشناس امور عشایری

سید محمد آبساالن

کارشناس محیط زیست

ایرغ شاه رضایی

کارشناس منابع طبیعی و آبخیزداری

عسگر نوراله زاده

کارشناس تعاون ،کار و امور اجتماعی

ممتبی آبساالن

کارشناس فرهنگی هنری آموزش و پرورش

مصطفی رنمبر

کارشناس نظام مهندسی

بابک یونسی

کارشناس شهرداری
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