توصیهاهی هواشناسی کشاورزی شهرستان دهلران
باسالم:
شرح مختصری از پیشبینی وضعیت جوی
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زراعت:
 -5با توجه به فصل کشت دانه روغنی کلزا توصیه می شود بعلت بارندگی در اوایل آبان ماه نسبت به کشت کلزا اقدام نمایند .و کلزا کارانی که اقدام
به کشت نموده اند نسبت به آبیاری مزارع احتمام ورزند.
 -2به کشاورزان گندمکار و جو توصیه میشود نسبت به تهیه زمین اقدام نمایند.
 -2از کودهای پایه فسفاته و پتاسه قبل از بذرپاشی استفاده گردد.
 -2به کشاورزان گندمکار توصیه میشود از بذور گواهی شده و مناسب و تحت نظارت جهاد کشاورزی استفاده نمایند.
-2کشاورزان گندمکار که از بذور خود مصرفی استفاده مینمایند حتماً از بذور خود را با سموم مناسب تحت نظارت جهاد کشاورزی ضدعفونی نمایند.
 -6به کلزاکاران توصیه میشود هر چه سریعتر نسبت به کاشت کلزا تا پایان مهرماه اقدام فرمایند.
باغبانی:
 -5در زمان ریزش برگ در پاییز تمام میوههای مومی شده و خشک شده را از درخت چیده و شاخههای مرده را هرس و قطع کنید.
 -2اولین سمپاشی دوره خواب را برای بیماریهای (لب شتری یا پیچیدگی برگ هلو و شلیل و لکه غربالی) با سم بردوفیکس  50در هزار پس از
ریزش  70درصد برگها در پاییز یا ترکیبات مس به نسبت  2-2در هزار انجام شود.
 -2برداشت میوههای انار جهت جلوگیری از جذب آب و ترکیدگی میوه
-2جمع کردن میوههای روی شاخهها و کف باغ و معدوم کردن آنها
 -2انجام سمپاشی به بعد از بارش باران موکول شود.
-6هرس شاخههای آلوده و شکسته و سوزاندن آنها با توجه به اینکه میوهها و شاخههای آلوده محل زمستان گذرانی اسپور بسیاری از بیماریهای
قارچی میباشند.

حفظ و اصالح نباتات:
 -5با توجه به احتمال بارش در هفته آینده و احتمال مهاجرت پرندهگان به منطقه (چکاوک) و خسارت شدید به مزارع کلزا توصیه گردد کشاورزان
قبل از بارندگی اقدام به کشت و دو بار آبیاری به فاصله حدا کثر سه روز نمایند تا بذور قبل از بارندگی سبز گردند تعویق کاشت به بعد از بارندگی
می تواند موجب از دست دادن فرصت کشت مطلوب می گردد.
 -2برای کاشت اول فصل گندم بویژه مزارع دیم باید ضمن برآورد دقیق میزان بارش ها باید توصیه گردد در صورت بارشی معادل بیست تا بیست و
پنج میلیمتر کشاورزان اقدام به تهیه زمین نمایند و در صورت وجود احتمال بارندگی باالی بیست میلیمتر توصیه گردد بعد از کاهش رطوبت خاک و
قبل از بارندگی بعدی اقدام به کشت نمایند تا سطح سبز مطلوب ایجاد گردد این موضوع بویژه برای کشت دیم با اهمیت است هر چند برای اراضی
آبی نیز اهمیت دارد.
 -2بعضی کشاورزان در منطقه زرین آباد در حال درو شالی هستند در این ایام مراقب خرمن شالی باشند و درو نکنند.
امور دام:
پرورش گاوشیری و پرواربندی گوساله:
-5افزایش دفعات خوراکدهی اما در مقادیر کم و در اوقات خنکتر روز 2 ،تا  6مرتبه در روز ،خوراک تازه باعث تشویق مصرف میشود.
-2استفاده از خوراکهایی با کیفیت باالتر و با خوش خوراکی بیشتر توصیه میشود.
-2طراحی سایبان در باالی آخور
حوزه مرغداریها:
-5افزایش جریان هوا با استفاده از حداکثر قدرت هواکشها
 -2خنک نمودن هوای سالن با استفاده از مهپاش و اسپری آب بر روی دیوار ،سقف داخلی و خارجی در طول ساعات گرم روز
 -2در استرس گرمایی آب بیشتری توسط طیور مصرف میشود ،لذا توصیه میشود آب خنک در اختیار گله قرار داده شود تا به کاهش دمای بدن
کمک نماید.
 -2توصیه میشود تغذیه طیور در ساعتهای خنکتر روز صبحها و عصرها صورت پذیرد.
دامپزشکی:
 -5با توجه به احتمال بارشهای پراکنده همراه با رعدوبرق خصوصاً در حوزه شمالی شهرستان الزم است کلیه دامداران از چرای دامها در ارتفاعات
به منظور جلوگیری از حوادث احتمالی خودداری کنند.
-2الزم است با توجه به اینکه دمای هوا همچنان در بازه گرم میباشد ،به منظور جلوگیری از مشکالت ناشی از این وضعیت دامداران اقدامات الزم را
در دستور کار قرار دهند.
 -2همچنان توصیه میشود که گوشت مصرفی از مراکز مجاز تهیه شود تا خطر ابتال به بیماریهای مشترک کاهش پیدا کند.
منابع طبیعی:
 -5با توجه به تداوم گرما ،آبیاری نهالهای گلدانی در ساعات خنک انجام شود.
-2هر گونه آتش سوزی در عرصههای طبیعی را با شماره رایگان امداد جنگل و مرتع  5202اطالعرسانی شود.
 -2با توجه به احتمال رخ داد رعدوبرق بویژه در حوزه شمالی شهرستان و پوشش خشک عرصههای جنگلی و احتمال خطر آتش سوزی ،تمهیدات
الزم جهت اطفاء حریق در نظر گرفته شود.
بهداشت و محیط:
 -5نظر به تغییرات جوی و بویژه بیماریهای ویروسی و سرماخوردگی نیاز هست اطالعرسانی شود و مردم تمهیدات الزم را انجام دهند تا دچار
سرماخوردگی و آنفوالنزا نشوند.
 -2با توجه به بارشهای سیل آسا و عدم نفوذپذیری زمین و جاری شدن سیل الزم است تا شهرداریها و بخشداریها و دهیاریها نسبت به الیروبی
مسیلهایی که از مسیر شهرها و روستاها عبور میکنند اقدام الزم مبذول دارند.
محیط زیست:
 -5با توجه به شروع سال زراعی و استفاده کشاورزان از کود شیمیایی و سموم در فصل کشت و مسمومیت حیات وحش از همه کشاورزان و دیگر
شهروندان تقاضا میشود در صورت مشاهده حیات وحش و پرندگان مسموم به این اداره اطالعرسانی گردد.

 -2با توجه به تغییر فصل و ورود پرندگان مهاجر جهت گذراندن فصل سرد در مناطق گرمسیر از مردم عزیز تقاضا میشود از شکار و ورود به زیستگاه
این گونه وحشی و غیر بومی و پر اهمیت تا حد ممکن جلوگیری بعمل آید.
اموعشایری:
-5با توجه به وزش باد شدید از عشایر و دامداران عزیز خواهشمند است از چرای دام در مناطق مرتفع و باالدست خودداری نمایند.
-2با توجه به احتمال بارش باران همره با رعدوبرق شدید خصوصاً در بخش زرین آباد و سراب میمه از عشایر و دامداران تقاضا میشود در مسیلها و
رودخانهها و مناطق مرتفع تردد ننمایند و از چرای دامها در این مناطق خودداری فرمایند.
حوزه صنعت و معدن و تجارت:
 -5توصیه میشود نانواییهای شهرستان ساعات کاری خود را به دلیل گرمای هوا تغییر دهند.
 -2توصیه میشود واحدهای صنفی لبنیات مواد غذایی فاسد شدنی را داخل یخچال نگهداری کنند.
حوزه شهری:
 -5با توجه به فصل بارندگی از عموم شهروندان تقاضا میشود که زباله و نخاله در سطح شهر رها نکنند که احتمال آب گرفتگی معابر را در پیش
خواهیم داشت.
پدافند غیر عامل:
 -1در جهت رعایت اصل پدافند غیر عامل و پیشگیری از خسارت احتمالی بعلت وضعیت جوی و شرایط نامطلوب جوی با توجه به مراسم اربعین از
تاریخ  52مهرماه تا  11آذرماه به فاکس  22555252فرمانداری اطالعرسانی شود.

اداره کل هواشناسی استان ایالم
مرکز تحقیقات هواشناسی کشاورزی شهرستان دهلران

