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

تاریخ97/2/51:
شماره/29:ت/دهلران

شماره جلسه29:
وضیعت جوی چند روز گذشته (از تاریخ 98/2/8تا :)98/2/51
هفته گذشته ،وضعیت جوی در طول هفته صاف تا کمی ابری و در آخر هفته ابری همراه با رعدوبرق و گردوغبار بوده است ،میزان
بارش به میزان  5.2میلیمتر اتفاق افتاده است،کمینه مطلق دما  5..2 c 0مربوط به روز دوشنبه  98/2/9و بیشینه دما  48.1 c 0که در روز
جمعه  98/2/54رخ داده است .سمت و سرعت باد بیشینه غربی با سرعت  7 m / sبوده است .کمینه رطوبت نسبی  %8و بیشینه  %18و
کمینه دمای سطح خاک  55 c 0و بیشینه دمای سطح خاک  15.. c 0در طی هفته گذشته در شهرستان دهلران اتفاق افتاده است.
پیشبینی وضعیت جوی:
شرح مختصری از پیشبینی وضعیت جوی
پارامتر

98/2/51

بارش

-

وضعیت آسمان

صاف تا نیمه ابری
گاهی وزش باد

98/2/5.

98/2/57

98/2/58

-

-

-

کمی تا قسمتی ابری نیمه ابری گااهی وزش
گاهی وزش باد نسبتاً
شدید

کمی ابری گاهی وزش

باد نسبتاً شدید

باد نسبتاً شدید

درجه حرارت بیشینه( ) c 0

4.

48

48

49

درجه حرارت کمینه ( ) c 0

22

22

22

22

رطوبت نسبی بیشینه()%

12

12

12

42

رطوبت نسبی کمینه ()%

52

52

22

52

سرعت باد ( ) m / s

1

.

8

8

جهت باد

222

222

212

272

کمینه دمای سطح خاک

51

5.

57

5.

توصیههای هواشناسی کشاورزی در روزهای آینده:
زراعت:
 -5با توجه به رویش زیاد علف زارها و بوته ها و کاه کلش مزارع از آتش سوزی در مزارع جدا خودداری شود
 -2برداشت مزارع گندم زیر نظر کارشناسان کشاورزی صورت گیرد
-4آتش سوزی مزارع باعث از بین رفتن موجودات زنده خاک میگردد و حاصلخیزی خاک زراعی را کاهش میدهد
باغبانی:
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 -5توصیه اکید به کاشت حداقل دو ردیف درخت غیر مثمر بعنوان بادشکن در اطراف باغ جهت کاهش خسارت بادهای گرم و خشک
تابستانی و افزایش رطوبت داخل باغ مرکبات و سایر درختان میوه
 -2آبیاری درختان میوه در ساعات اولیه صبح یا غروب انجام شود
 -4از هرگونه سمپاشی یا محلول پاشی در روزهایی که وزش باد شدید هست خودداری گردد
امور دام:
دامداریها و مرغداریها:

 -5توجه الزم به تنظیم دمای سالن های مرغداری
 -2بهسازی محل های نگهداری دام ها با توجه به وزش باد شدید
 -4مایه کوبی بر علیه بیمارهای آبله و لمپی اسکین
زنبورداری:

 -5توجه الزم به تنظیم دمای محل های کندوهای زنبور عسل
منابع طبیعی و آبخیزداری:
 -5از پرت کردن ته سیگار در حاشیه جاده ها خودداری گردد
 -2منابع طبیعی نسبت به اجرای آتش بر حاشیه جاده ها اقدام نماید
 -4از رها کردن بطری های شیشه ای در طبیعت بعلت خاصیت عدسی بودن خودداری شود
 -1از روشن کردن آتش در عرصه های جنگلی و مرتعی خودداری گردد
-1بازدید جنگل های بلوط در خصوص پروانه برگخوار بلوط
امور عشایری:

 -5خودداری از تردد و چرای دام در مناطق مرتفع در روزهای دوشنبه و سه شنبه
 -2با توجه به ایجاد پدیده گردوغبار در روز چهارشنبه از تردد و چرای دام در مناطق مرتفع و مسیر جاده ها خودداری شود
 -4با توجه به احتمال رگبار و رعدوبرق در روزهای پنج شنبه و جمعه از تردد در مناطق مرتفع و باالدستی خودداری گردد
بهداشت:
-5با توجه به شرایط گرم شدن هوا نیاز است اداره آموزش و پرورش تمهیدات الزم را برای مدارس و کالسهای درس انجام شود
شبکه برق رسانی:
-5هماهنگی الزم در زمان وزش بادهای شدید با شهرداریها جهت شاخه زنی درختان که در حریم شبکههاای بارق فشاار ضاعیف و
متوسط سطح شهر میباشد.
امور شهری:
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 -5با توجه به وزش باد شدید از شهروندان تقاضا می شود از ریختن زباله و نخاله در سطح شهر ممانعت نموده بعلت اینکه باعث بای
نظمی در سطح شهر می شود ،و زباله های خود را در محیطی قرار دهند که باد آنها را جابجا نکند.
توصیه های عمران ،معماری و شهرسازی در روزهای آینده:
بخش عمران و ساختمان:

 -5با توجه به وجود بادهای نسبتا شدید اجرای ساختمان سازی ها و پروژه ها باا رعایات تمهیادات و مباحاث مقارارت ملای
ساختمان و کار در ارتفاعات نکات ایمنی رعایت گردد
 -2بتن ریزی در این روزها قابل اجرا و مهمترین نکته در این مورد در هنگام باد شدید برای کنترل ستون ها جهت باتن ریازی و
استفاده از ریسمان کار ممنوع می باشد
 -4با توجه به درجه گرمی هوا نکات آیین نامه ای در مورد عملیات ساختمانی بخصوص هنگام بتن ریزی مورد توجه قرار گیرد
محیطهای کارگاهی باز و بسته:
 -5با توجه به روند افزایش دما شرکت های کارگری اقدامات الزم را جهت رفاه حال کارگران بعمل آورند
کارشناسان:

حوزه فعالیت:

کارشناسان هواشناسی:

حوزه فعالیت:

مجید نادری

کارشناس فرمانداری

بهروز همتی

دبیر تهک حوزه جنوبی استان

مراد سبزواری

تولیدات گیاهی کشاورزی

حجت اله فتحی

عضو تهک حوزه جنوبی استان

مریم نوری

کارشناس باغبانی

مختار محمدی

عضو تهک حوزه جنوبی استان

روح اله کرمی

کارشناس دامپزشکی

روح اله کرمی

کارشناس منابع طبیعی

نبی خلفیان

کارشناس بهداشت محیط

علی عبدی

کارشناس امور عشایری

سید محمد آبساالن

کارشناس محیط زیست

عسگر نوراله زاده

کارشناس ادره کارو رفاه اجتماعی

بابک یونسی

کارشناس شهرداری

سلیم خدامرادی

کارشناس بهره برداری برق

مصطفی رنجبر
علی کیانلوئی

کارشناس نظام مهندسی ساختمان
کارشناس عمران و معماری فنی و حرفه ای
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