بولتن توسعه هواشناسی کاربردی ،کشاورزی ،عمران ،معماری و شهرسازی شهرستان دهلران
پیش بینی دما

یکشنبه 8921/9/92

دوشنبه 8921/9/93

سه شنبه 8921/9/98

چهارشنبه 8921/9/8

کمینه

بیشینه

کمینه

بیشینه

کمینه

بیشینه

کمینه

بیشینه

94

48

94

49

99

49

94

49

نیمه ابری تا ابری

قسمتی ابری از شب صاف

کمی ابری

قسمتی ابری

پوشش ابر
بارش

احتمال بارش پراکنده

-

-

-

شدت

گاهی وزش باد

گاهی وزش باد شدید

گاهی وزش باد شدید

گاهی وزش باد

وزش باد
جنوبغربی

سمت باد
رطوبت

83

غربی
43

5

جنوبغربی
93

5

غربی
93

5

93

زراعت

بعلت افزایش باد در روز سه شنبه از برداشت مزارع گندم در ساعات که باد شدید است خودداری گردد -با توجه به افزایش
دما و تراکم زیاد علفهای هرز خشک شده احتمال آتش سوزی وجود دارد جهت جلوگیری از آتش سوزی نسبت به شخم اطراف
مزارع اقدام نمایند -با توجه افزایش دما نسبت به برداشت غالت بویژه گندم در ساعات آرام روز اقدام گردد -نسبت به برداشت
محصوالت سیب زمینی و پیاز اقدام شود چونکه روند افزایش دما باالی  43درجه می باشد -کشاورزانی که اقدام به کشت بهاره
نوده اند بعلت افزایش دما و تبخیر باال نسبت به آبیاری مزارع خود اقدام نمایند .سعی شود در ساعات خنک نسبت به آبیاری
اقدام شود -به کشاورزان توصیه میشود نسبت به شخم پس چر مزارع خود بمنظور افزایش حاصلخیزی خاک و جلوگیری از
آتش سوزی اقدام موثر صورت گیرد -از آتش زدن مزارع خودداری کرده و طبق قانون جرم محسوب می شود -با کم کردن
علف هرز اطراف مزارع خطر آتش سوزی را کاهش دهید
با توجه وزش باد در طی دو روز آینده از انجام عملیات سمپاشی و محلول پاشی خودداری شود -ایجاد نظم در آبیاری باغات
در ساعات خنک انجام شود -نصب قیم در کنار نهال ها تازه کشت شده با توجه به وزش بادهای روزهای آینده -پوشال گذاری
در نخل های تازه کشت شده ضروریست

دام
سبک و
سنگین و
مرغداری
ها
زنبورداری

با توجه به باال رفتن دمای هوا و احتمال وقوع برخی بیماری ها از جمله تب کریمه کنگو و لمپی اسکین وجود دارد -با توجه
به وجود علوفه و مراتع و چرای آزاد دام ها واکسیناسیون آنتروتوکسمی توصیه می شود -تنظیم درجه دمای محیط های
نگهداری مرغداری ها -طراحی سایه بان در باالی آخورها با توجه به باال رفتن دما -تغذیه طیور و مرغداری ها در ساعات
خنک و افزایش جریان هوا با استفاده از هواکش با توجه به باال رفتن دما

باغبانی

کندوها طوری قرار گرفته شود که در معرض وزش بادها و تندبادها نباشند -انتقال کندوها به مکان های که در مسیر وزش باد
شدید و تابش مستقیم آفتاب نباشد

شیالت

طراحی سایه بان در باالی کانال های پرورش ماهی تا در معرض تابش مستقیم آفتاب نباشد

عمران و معماری و

اجرای ساختمان سازی بالمانع و در صورت بتن ریزی سازه ها کیورینگ حتما به مدت  5روز در نظر گرفته شود -با توجه به
سرعت زیاد باد می تواند باعث مشکل شود در مورد کارهای که در ارتفاع و محیط باز انجام می گیرد بخصوص بتن ریزی با
جرثقیل -با توجه به باد شدید در روزهای آتی ،کار در ارتفاعات با در نظر گرفتن تمهیدات و استفاده از وسایل ایمنی برای
افراد کارگاه الزامی می باشد -گرمای بیشتر از حد معمول 91درجه که برای بتن ریزی می تواند مشکل ساز باشد .که با توجه
به رعایت نمودن نکات مهم در مورد بتن ریزی انجام این عملیات هم امکان پذیر می باشد -رتفع سازی نقاط حادثه خیز با
توجه به وزش باد شدید و رگبار پراکنده باران -در جهت جلوگیری از خسارات احتمالی با توجه به پیش بینی وزش شدید باد
اقدامات الزم اعمال گردد -با توجه به پیش بینی افزایش دما شرکت های پیمانکاری و کارگری در جهت رفاه حال کارگران
تمهیدات الزم را بعمل آورند
با توجه به گرمای هوا همشریان از تردد غیر ضروری اجتناب نمایند -با توجه به رگبار و رعدوبرق در ارتفاعات از رفتن به
دامنه کوه و ارتفاعات خودداری نمایند -با توجه به فصل گرما و تابش شدید آفتاب از وسایل حفاظت فردی از جمله عینک،
کرم ضد آفتاب و کاله و قرار نگرفتن در معرض نور خورشید -با توجه به فصل امتحانات دانش آموزان ،وسایل سرمایشی
مناسب با توجه به گرمای هوا تهیه گردد
با توجه به گرمای هوا و احتمال شیوع بیماری سالک پیشنهاد میشود شهرداری نسبت به جمع آوری زباله¬ها و نخاله¬ها
سطح و حاشیه شهر اقدام نمایند -از رهاسازی بطری های شیشه ای و پالستیکی حاوی آب مانند ذره بین عمل کرده تا از
ایجاد آتش سوزی جلوگیری شود
با توجه به افزایش دما از شهروندان تقاضا می شود که نسبت به آبیاری درختان درب منازل و بلورهای سطح شهر نزدیک
منازل در ساعات خنک صبح و شب شهرداری را یاری نمایید
پاکسازی و الیروبی سیل بندها و سازه ها مالتی با توجه به رگبار بودن بارش ها -اطمینان از خاموش کردن آتش و اطفای
حریق در مراتع -با توجه به افزایش درجه حرارت و خشک شدن مراتع و خار و خاشاک از رهاسازی بطری های شیشه ای و
قوطی ها فلزی خودداری شود
با توجه به احتمال باد شدید و گردوغبار محلی در روزهای دوشنبه و سه شنبه از چرای دام و تردد در مناطق باالدستی خودداری
نمایند -با توجه به احتمال وقوع تندباد در ساعات ظهر گاهی در طول هفته از چرای دام و تردد در مناطق باالدستی خودداری
نمایند
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