توصیهاهی هواشناسی کشاورزی  ،عمران معماری و شهرسازی شهرستان دهلران
باسالم:
شرح مختصری از پیشبینی وضعیت جوی
پارامتر

98/1/18

98/1/19

98/1/20

98/1/21

بارش

-

-

-

-

وضعیت آسمان

نیمه ابری تا ابری
گاهی وزش باد و
رگبار و رعدوبرق
از شب کاهش ابر

کمی تا نیمه ابری از
شب وزش باد و رگبار
پراکنده

نیمه ابری تا ابری با
وزش باد نسبتاً شدید
و رگبار و رعدوبرق و
احتمال تگرگ

نیمه ابری گاهی وزش
باد

درجه حرارت بیشینه( ) c

27

28

27

27

درجه حرارت کمینه ( ) c

18

19

18

19

رطوبت نسبی بیشینه()%

80

90

90

70

رطوبت نسبی کمینه ()%

00

50

50

00

سرعت باد ( ) m / s

0

5

6

0

جهت باد

280

250

220

220

کمینه دمای سطح خاک

12

10

10

13

0

0

زراعت:
 -1به کشاورزان توصیه می شود به توجه به احتمال خطر بارندگی همراه رعدوبرق و تگرگ در روزهای دوشنبه و سه شنبه نسبت به الیروبی نهرها و
کانالهای آبیاری اقدام نمایند.
 -2به کشاورزان توصیه میشود زهکشهای مزارع را الیروبی و تخلیه نمایند تا از ورود آب به مزرعه جلوگیری شود.
 -3ادوات و ماشینهای کشاورزی را در محل مسقف نگهداری نمایند.
 -0با توجه به رطوبت باال به کشاورزان توصیه میگردد مزارع خود را مرتباً بازدید نمایند و در صورت مشاهده آفات و امراض بعلت 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.
 -3استفاده از کودهای فروت سیت در سطح باغات هسته دار و مرکبات توصیه میشود.
 -0استفاده 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.
 -3با توجه به نوسانات دمایی الزم است مرغداریها در خصوص تنظیم دمای محیط سالنها توجه الزم داشته باشند.

 -0واکسیناسیون 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 رعدوبرق از خروج غیر ضروری و استقرار در دهانه رودخانهها و کوهنوردی در طول هفته
خودداری نمایند.
 -2ادارات مربوطه از جمله شهرداریها ،دهیاریها ،امور آب ،شرکتهای آب و فاضالب شهری و روستای تمهیدات الزم برای الیروبی جداول ،دهانه
پلها ،رودخانههای ورودی به شهرها و روستاها و مسیلها تمهیدات الزم مبذول فرمایند.
 -3آب و فاضالب شهری و روستای به جهت جلوگیری از قطع برق سیستمهای برقی بر اثر رعدوبرق تمهیدات الزم انجام داده تا مشکل آبرسانی به
وجود نیایید.
محیط زیست:
 -1با توجه به افزایش دما و در پیشرو بودن فصل گرما و خشک شدن مراتع که مستعد آتش سوزی میباشند ادارات مرتبط جهت 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 بعد از بارندگی 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 :
بخش محیط کارگاهی بسته/باز:
 -1با توجه به پیش بینی بارشهای رگباری شرکتهای کارگری و پیمانکاران از قرار دادن ماشین آالت و تجهیزات 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.
 -3با 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 انجام میگردد تمهیدات الزم در این خصوص رعایت گردد.
 -2روز سه شنبه با توجه به احتمال بارش باران تمهیدات الزم در خصوص انجام عملیاتهای ساختمانی شامل بتن ریزی لحاظ گردد.
 -3بقیه عملیات ساختمانی قابل انجام میباشد.

اداره کل هواشناسی استان ایالم
مرکز تحقیقات هواشناسی کشاورزی شهرستان دهلران

