بسمه تعالی

تاریخ99/09/21:
شماره /19 :س

صورت جلسه کمیته هواشناسی کشاورزی استان ایالم(سال زراعی ) 96-97

وضعیت جوی چند روز گذشته(از تاریخ  99/09/00تا :)99/09/22
هفته گذشته،هفته ای بدون بارش بهمراه آسمانی عمدتا صاف تا کمی
ابری؛ کمینه مطلق دما  2.1مربوط به 07و 99/09/21و بیشینه  27.1که
در روز  99/09/22رخ داد .سمت وسوی باد بیشینه جنوبی؛ 21009که در
اکثر روزهای هفته رخ داد .کمینه رطوبت نسبی  11وبیشینه  11درصد و
کمینه دمای سطح خاک  -2.1و بیشینه  27در طی هفته گذشته اتفاق
افتاد .ضمنا رطوبت خاک در حد ظرفیت مزرعه ( )FCیا حالت گاورو(مناسب
برای عملیات خاک ورزی) است.
پیش بینی وضعیت جوی :
شرح مختصری از پیش بینی وضعیت جوی
پارامتر

06/90/51

06/90/51

06/90/51

06/90/51

بارش

0

0

0

0

وضعیت آسمان

صاف

صاف

صاف

ابری

درجه حرارت بیشینه)(°C

81

81

81

81

درجه حرارت کمینه)(°C

3

3

4

3

رطوبت نسبی بیشینه)(%

57

50

50

57

رطوبت نسبی کمینه)(%

50

50

57

30

سرعت باد

7

7

7

5

سمت باد

810

810

810

840

کمینه دمای سطح خاک

-8

-8

-8

8

لذاانتظارمیرودکشاورزان ،باغ داران ،دامداران ،مرغداران،زنبورداران
ومراکز پرورش ماهی  ،باتوجه به صدور پیش آگاهی های ذیل وبا مشورت
کارشناسان جهاد کشاورزی ومروجان مراکز خدمات کشاورزی واستفاده از

نظرات کارشناسان کلینیک های گیاهپزشکی
ذیل اقدام نمایند.

نسبت به اعمال توصیه های

توصیه های بخش زراعت :تسریع در کشت پاییزه بویزه نواحی سردسیر استان -تسریع در برداشت ذرت در نواحی جنوب استان
توصیه های بخش باغبانی و کشت های متراکم -1 :تهویه و تنظیم دمای گلخانه ها  -2مبارزه با آفات و بیماری ها در باغات  -3با
توجه به روند فصلی کاهش دما و تسریع در خزان باغات دور آبیاری باغات قطع گردد -4 .جمع آوری و معدوم نمودن میوه های
آلوده در باغات انار
توصیه های بخش دامداری و عشایر -1 :با وجود سامانه جدید به دامداران توصیه می شود از توقف و چرای دام در حاشیه رودخانه
ها و ارتفاعات خودداری فرمایند.
توصیه های بخش پرورش طیور -1:به مرغداران و دامداران توصیه می شود با توجه به احتمال بارندگی فصلی و زراعت و مشکل
تردد در مسیر های روستایی نسبت به ذخیره دان و علوفه اقدام کنند  -2تنظیم دمای مرغداریها با توجه به ورود سامانه هسته سرد
توصیه های بخش پرورش زنبورعسل -1 :به زنبور داران توصیه می شود دریچه کندو ها را تنظیم و با وزش باد و سرما پاییزی
نسبت به بستن دریچه اقدام نمایند و از استقرار زنبورستان ها در مسیر سیالب و شیب های تند خودداری کنند.
توصیه های بخش پرورش آبزیان -1 :داشتن آمادگی و انجام تمهیدات الزم در صورت وقوع سیل و گل آلودگی آب در مزارع
سردابی بویژه در شمال استان  -2بررسی دیواره سیل بندهای موجود و در صورت نیاز به مرمت و تعمیر آنها  -3ساخت سیل بند در
مزارع سردابی مجاور رودخانه ها  -4انتقال تاسیسات پمپاژ آب از کنار رودخانه ها به مکان امن و به دور از سیل و آبگرفتگی -5
با توجه به آغاز یخبندان از پنجشنبه هفته جاری تاسیسات آبی تحت مراقبت قرار گیرد

نام وامضای حاضرین در جلسه:
کارشناسان کشاورزی

حوزه فعالیت

کارشناسان هواشناسی
مجتبی میهن پرست
قدرت اله جهانگیری

