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اداره تحقیقات هواشناسی کشاورزی  جلسهصورت

 (97-98شهرستان دهلران )سال زراعی 

 20/8/97تاریخ:

  /ت/دهلران8:شماره
 8شماره جلسه: 

 (:22/8/97تا  6/8/97وضیعت جوی چند روز گذشته )از تاریخ

 0c32کمینه مطلق دما بوده است، مترمیلی 2662ارش به میزان ببا پدیده همراه  تا تمام ابری  نیمه ابری وضعیت جویهفته گذشته، 

 شرقی باد بیشینه  سرعترخ داده است. سمت و  32/8/79کشنبهی که در روز 0c6622و بیشینه دما   62/8/97 چهارشنبه مربوط به روز

m/با سرعت s22 0و کمینه دمای سطح خاک %49و بیشینه  %24. کمینه رطوبت نسبی بوده استc220دمای سطح خاکبیشینه  وc

 در طی هفته گذشته در شهرستان دهلران اتفاق افتاده است. 2664

 بینی وضعیت جوی:پیش

 بینی وضعیت جویشرح مختصری از پیش

 23/8/97 22/8/97 22/8/97 20/8/97 پارامتر

 - - - - بارش

ابری تا ابری نیمه  وضعیت آسمان

در برخی نقاط 

رگبار و رعدوبرق 

 و از شب صاف

تا قسمتی ابری صاف 

 گاهی وزش باد

ابری گاهی وزش نیمه  گاهی وزش باداف ص

باد نسبتاً شدید و 

احتمال رگبار و 

 رعدوبرق

 25 25 25 26 (0cدرجه حرارت بیشینه)

 25 26 26 27 (0cدرجه حرارت کمینه )

 90 70 80 90 رطوبت نسبی بیشینه)%(

 50 40 50 50 رطوبت نسبی کمینه )%(

m/سرعت باد ) s) 4 4 4 6 

 شرقیمال ش غربینوب ج ربیغنوب ج غربینوب ج جهت باد

 23 22 22 22 خاککمینه دمای سطح 
 
 های هواشناسی کشاورزی در روزهای آینده:صیهتو

 زراعت:

 آرام صورت گیرد.مبارزه با علف های هرز مزارع کلزا در اسرع وقت در ساعات  -2

 پایش تراکم علف های هرز و آفت شته در مزارع کلزا و کنترل آنها با نظر کارشناسان فنی با توجه به شرایط آب و هوایی -2

 سرویس و تنظیم ادوات کشت گندم )بخصوص خطی کار گندم( -3

 تسریع در کشت گندم و جو پاییزه جهت بر آوردن نیازهای دمایی -4

 کشت گندم پس از گاو رو شدن زمین بمنظور پیشگیری از آلودگی سیاهک پنهان و آشکار -5
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 ضد عفونی و بوجاری بذور خود مصرفی -6

 های سر پوشیدهنگهداری بذور و کود شیمیایی در مکان -7

 و قبل از بارندگی در اواخر هفتهتوقف آبیاری مزارع ذرت در صورت باد شدید  -8

کشاورزان کلزاکار جهت کود پاشی و سم پاشی در روزهای دوشنبه و سه شنبه بعلت آرامش شرایط پایداری هووا در ایون دو روز    -9

 صورت گیرد.

 اغبانی:ب

 خودداری از عملیات محلول پاشی و سم پاشی در روزهای بارانی -2

 زش بادهای درختان به منظور محافظت در برابر وهای تازه کشت شده و شاخهاستفاده از قیم برای نهال -2

 استفاده از کود پتاس به صورت محلول پاشی -3

  مور دام:ا

 :مزارع پرورش ماهی

 قطع غذا دهی در زمان بارندگی در مزارع پرورش ماهی سرد آبی -2

 کنترل آب ورودی مزارع پرورش ماهی -2

 :هارغداریم

 ها به هنگام شب و اوایل پرورش جوجهها و اعمال حداقل تهویه در مرغداریتنظیم دمای سالن -2

 صوصاً کف آنهاو مطمئن شدن از گرم شدن سالن خریزی بل از جوجهساعت ق 48های پرورشی طیور گرم کردن سالن -2

 ها:امدارید

 محافظت از احشام در مقابل سوزباد -2

 هاتهیه سوخت مناسب و جایگزین جهت گرم کردن آغل -2

 نبورداری:ز

 ها زنبور در ساعت سرد روز و بارندگیعدم بازدید کلونی -1

 های مرکزی، موسیان و دشت عباسبه مناطق بخشهای سرد شهرستان انتقال کندو بخش -2

 گذرانیآماده کردن کندو برای زمستان -3

 گذرانی زنبور عسلدر نظر گرفتن غذای ذخیره برای زمستان -4

 :امپزشکید

الزم است دامداران و زنبورداران تمهیدات الزم را با توجه به احتمال بارندگی در خصوص چرای دام و عودم تمرکوز کنودوها در     -2

 ر نظر داشته باشند.ها دارتفاعات و مسیل

هوای  سازی اماکن نگهداری با توجه به وزش باد و بارندگیمات الزم را در زمینه بهینهاقدا الزم است دامداران و سایر جامعه هدف -2

 بینی شده در نظر داشته باشند.پیش

هوا بوه اینگونوه منواطق در خصووص      با توجه به اینکه علف تازه در منطقه رویش داشته است الزم است دامداران قبل از ورود دام -3
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 اقدام الزم را انجام دهند. آنتروتوکسمیها علیه بیماری واکسناسیون دام

 نابع طبیعی:م

 کاری و بیولوژیکی توسط اداره منابع طبیعی و آبخیزداری انجام شود.ها مناسب در این دوره زمانی انجام عملیات کپهبارشبا توجه  -2

 های آبخیزداری اقدام شود.ها و سازهنسبت به بازدید سرریزها و بخش سیالب -2

 اموعشایری:

شود از چرای های چهارشنبه و پنجشنبه هفته جاری و همچنین باد شدید در مناطق مرتفع از عشایر محترم تقاضا میبا توجه به بارش -2

 ها خودداری شود.ها و مسیلر رودخانهدام در مناطق باالدستی و رفت و آمد در مسی

 حیط زیست:م

-های نگهبانی و چاههای مداوم در صورت پناه آوردن حیات وحش منطقه به مراکز مسکونی و اتاقکبا توجه به سردی هوا و بارش -2

 های کشاورزی با مدارا نسبت به حیات وحش برخورد داشته باشیم.

موم شویمیایی اسوتفاده شوده مسوموم     های کشاورزی که به علت استفاده از سدر زمینچرنده و  ر صورت مشاهده هر گونه پرندهد -2

 شود. جلوگیریگردیده با اداره محیط زیست هماهنگ نموده تا از تلف شدن 

 بهداشت:

 شود.ن توصیه میبا توجه به برودت دما در ساعات اولیه روز، پوشش لباس گرم برای کودکان و دانش آموزا -2

پاشی احتمالی در روزهای آرام هفته، استفاده از وسایل حفاظت فردی مانند ماسک، لباس کار با توجه به آغاز فصل کشاورزی و سم -2

 ضروری است. و چکمه جهت کشاورزان و افراد دیگر در این موضوع

کاهش اثورات  های آموزشی برای سمپاشی مزارع و شود کشاورزان با هماهنگی جهاد کشاورزی جهت استفاده از توصیهتوصیه می -3

 ناشی از عوارض سمپاشی به مراکز بهداشتی شبکه بهداشت مراجعه نمایند.

 المت کشاورزان توسط شبکه بهداشت انجام گیرد.معاینات و آزمایشات الزم جهت س -4

 :وزه کار و امور اجتماعیح

 پاشی محصوالت خود بکار بگیرند.سمدر زمینه باغداری، کشاورزی تمهیدات الزم را در زمان های تعاونی شرکت -2

 شهری: حوزه

با توجه به بارندگی و باد در روزهای آتی از شهروندان عزیز از گذاشتن و ریختن هر گونه زباله در داخل جداول جوداً خوودداری    -2
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 ها خواهد شد.نکه باعث آب گرفتگی معابر و پلنموده بعلت ای

 در جلوی درب منازل خودداری نمایند و این کار به بعد بارندگی موکول کنند.ها های بارانی از گذاشتن زبالهدر شب-2

 حوزه فعالیت:          کارشناسان: 

 پدافند غیرعامل فرمانداری کارشناس           محمود رضایی

 فرهنگی اجتماعی سپاه پاسداران شهرستاننژاد     سلیمانین حس

 کارشناس تولیدات گیاهی            مراد سبزواری

 کارشناس باغبانی               نوریریم م

 رضا حیدری       کارشناس امور دامکرم 

 دامپزشکیکارشناس            روح اله کرمی

 کارشناس منابع طبیعی            احسانیحمد ا

 شبکه بهداشتکارشناس              شیخییمان پ

 محمد ملک محمدی     کارشناس محیط زیست

 علی عبدی              کارشناس امور عشایری

 عسگر نوراله زاده      کارشناس تعاون و رفاه اجتماعی

 یونسی            کارشناس فضای سبز شهرداریبابک 

 :کارشناسان هواشناسی:           حوزه فعالیت

 بهروز همتی                        دبیر تهک حوزه جنوبی استان

 عضو تهک حوزه جنوبی استانحجت اله فتحی                   

 مختار محمدی                     عضو تهک حوزه جنوبی استان

 پاریاب                     رئیس اداره هواشناسی شهرستانمحمد 

 

 

 

 


