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

تاریخ97/1/25:
شماره/27:ت/دهلران

شماره جلسه27:
وضیعت جوی چند روز گذشته (از تاریخ 98/1/19تا :)98/1/24
هفته گذشته ،وضعیت جوی در طول هفته نیمه ابری تمام ابری همراه با بارش باران و رعدوبرق با میزان بارش  699میلی متر بوده
است،کمینه مطلق دما  1496 c 0مربوط به روز دوشنبه  98/1/19و بیشینه دما  2996 c 0که در روزهای پنجشنبه و شنبه 22و 98/1/24رخ
داده است .سمت و سرعت باد بیشینه شرقی با سرعت  7 m / sبوده است .کمینه رطوبت نسبی  %26و بیشینه  %86و کمینه دمای سطح
خاک  10 c 0و بیشینه دمای سطح خاک  3292 c 0در طی هفته گذشته در شهرستان دهلران اتفاق افتاده است.
پیشبینی وضعیت جوی:
شرح مختصری از پیشبینی وضعیت جوی
پارامتر

98/1/25

بارش

-

وضعیت آسمان

صاف گاهی وزش
باد

98/1/26

98/1/27

98/1/28

-

-

-

صاف گاهی وزش باد نیمههه ابههری از اواخههر
از اواخر وقت افزایش
ابر

وقت باد شدید و رگبار

ابری همراه با وزش باد
شدید و رگبار و
رعدوبرق

و رعدوبرق پراکنده
درجه حرارت بیشینه( ) c 0

31

33

32

30

درجه حرارت کمینه ( ) c 0

16

18

19

19

رطوبت نسبی بیشینه()%

60

60

80

90

رطوبت نسبی کمینه ()%

30

40

40

50

سرعت باد ( ) m / s

5

6

8

14

جهت باد

250

250

140

150

کمینه دمای سطح خاک

11

13

14

15

توصیههای هواشناسی کشاورزی در روزهای آینده:
زراعت:
 -1بازدید از مزارع گندم زیر نظر کارشناسان کشاورزی و در موقع مناسب برداشت نمایند
 -2بازدید از مزارع کلزا و در صورتیکه که آماده برداشت باشند با هماهنگی کارشناسان کشاورزی در موقع مناسب برداشت نمایند
 -3با توجه به احتمال وزش بادهای شدید در مزرعه گندم آبی که هنوز نیاز به آب در ساعاتی که باد شدید نسبت آبیاری صورت گیرد
 -4در ساعاتی که باد شدید است از برداشت مزرعه خود خودداری نمایند تا ریزش محصول کمتر شود
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 -5در آبیاری صیفی و سبزی دقت شود تا آبیاری در ساعات گرم روز انجام نشود تا از باال رفتن رطوبت هوا جلوگیری شده و شهرای
برای رشد عوامل بیماریزا فراهم نشود.
باغبانی:
 -1در باغات انگوری که سابقه سفیدک پودری دارند استفاده از گوگرد میکرونیزه و سموم مخصوص این بیماری
 -2جهت جلوگیری از ماندابی آب باید زهکش به عمق یک متر در خروج باغات احداث شود
 -3استفاده از کود مخصوص افزایش میوه (فروت سیت) بعد از ریزش گلبرگها و تشکیل میوه(فندقی شدن میوه)
 -4استفاده از سموم دیازینون یا کنفیدور برای مبارزه با شته در صورت مشاهده در مرکبات
 -5در زمان شکوفایی گلها از هر گونه کود دهی و محلول پاشی اجتناب شود
امور دام:
دامداریها و مرغداریها:
-1کنترل و تنظیم دما و رطوبت سالن های مرغداری و دامداری ها به خصوص در ساعت گرم روز
-2رعایت بهداشت و سمپاشی در سالن های مرغداری
-3در مرغداری ها از بقایای ذرت و سایر مکمل های غذایی استفاده شود
پرورش آبزیان:
-1رعایت نکات بهداشتی در مزارع پرورش ماهیان سرد آبی جهت جلوگیری از بروز بیماری ها
-2تنظیم ورودی و خروجی آب استخرهای پرورش ماهی های سرد آبی
-3خودداری از صید ماهی در زمان بارندگی
-4بستن ورودی آب مزارع ماهی های سرد آبی در زمان بارندگی و گل آلود شدن آب رودخانه
-5کنترل فشار و هوادهی به علت افزایش درجه حرارت
-6قطع غذادهی در زمان بارندگی
زنبورداری:
-1قرار دادن درب کلونی ها در جهت مخالف باد غالب منطقه
-2بازسازی کندو ها و متراکم کردن قاب های داخل کندو
-3عدم بازدید از کلونی های زنبور عسل در ساعتی که باد شدید است
-4استفاده از پارچه ضخیم در زیر کندو ها با توجه به رطوبت باالی منطقه
منابع طبیعی و آبخیزداری:
 -1بمنظور تغذیه سفره های زیر زمینی و افزایش نفوذ پذیری خاک در باالدست سازه های مالتی در بخش زرین آبهاد و سهراب میمهه
انجام شود و الیروبی و پاکسازی و بسترسازیهای انجام گردد.
-2هرس شاخه های خشک و شکسته شده درختان در بخش شمالی شهرستان انجام گردد.
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-3جهت افزایش نفوذپذیری خاک و جلوگیری از فرسایش خاک طرحهای آبخیزداری در کل شهرستان صورت گیرد.
امور عشایری:
-1خودداری از چرای دام و تردد در مناطق مرتفع و کوهستانی بعلت وزش باد شدید در روزهای سه شنبه ،جهارشهنبه و جمعهه هفتهه
جاری
بهداشت:
-1با توجه به افزایش دما توصیه میشود مدارس جهت رفاه دانش آموزان از آبسردکن و سیستمهای سرمایشی استفاده نمایند.
-2با توجه به بارندگیهای اخیر توصیه میشود ساختمانهایی که تخریب میشود فعالیتهای ساختمان منازل تحت نظر شههرداری بهه
مکان مناسب تخلیه شوند تا محلی برای تجمع حشرات از جمله پشه سالک نگردد.
 -3با توجه به تابش نور خورشید به شهروندان توصیه میشود از لباسهای با رنگ روشن و کاله و عینک آفتابی طبی استفاده نمایند.
محی زیست:
 -1با توجه به افزایش دما و در پیشرو بودن فصل گرما و خشک شدن مراتع که مستعد آتش سوزی میباشهند ادارات مهرتب جههت
پیشگیری از آتش سوزی تمهیدات الزم را مبذول فرمایند.
توصیه های عمران ،معماری و شهرسازی در روزهای آینده:
بخش عمران و ساختمان:

 -1روزهای یکشنبه و دوشنبه مشکلی برای عملیات ساختمانی ایجاد نخواهد شد.
 -2در روزهای سه شنبه و چهارشنبه با توجه به وزش باد شدید کارهای ساختمانی که در فضای باز انجهام میگهردد بها رعایهت
نکات ایمنی صورت گیرد.
 -3در صورت بارش باران هم عملیات ساختمانی قابل انجام نمی باشد.
کارشناسان:

حوزه فعالیت:

کارشناسان هواشناسی:

حوزه فعالیت:

مراد سبزواری

تولیدات گیاهی کشاورزی

بهروز همتی

دبیر تهک حوزه جنوبی استان

مریم نوری

کارشناس مسئول باغبانی

حجت اله فتحی

عضو تهک حوزه جنوبی استان

کرم رضا حیدری

کارشناس امور دام

مختار محمدی

عضو تهک حوزه جنوبی استان

هوشنگ قادریان

کارشناس منابع طبیعی

سید یوسف ابراهیمیان کارشناس مسئول بهداشت محی
علی عبدی

کارشناس امور عشایری
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سید محمد آبساالن
مصطفی رنجبر

کارشناس محی زیست
کارشناس نظام مهندسی ساختمان
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