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سال  ،9311جهش تولید
دویست و ششمین توصیه نامه تهک (توسعه هواشناسی کاربردی)کشاورزی
اداره هواشناسی شهرستان نایین
با مشارکت اداره ترویج و آموزش مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان نایین
تاریخ صدور :یکشنبه مورخ 99/05/21
هفته چهل و ششم سال زراعی 98-99

پیش بینی وضعیت جوی شهرستان تا روز یکشنبه هفته آینده:
تا روز یکشنبه هفته آینده گاهی وزش باد نسبتاً شدید تا شدید بیشتر در ساعات بعدازظهر و شب و در برخی
ساعات احتمال وقوع گرد و خاک در سطح شهرستان پیش بینی می شود .از بعدازظهر دوشنبه تا صبح سه شنبه و
نیز از اواخر وقت پنجشنبه تا صبح شنبه احتمال وقوع گرد و خاک و کاهش کیفیت هوا بیشتر است .همچنین
شدت وزش باد در روز جمعه بیشتر خواهد بود .علی رغم برخی نوسانات دمایی پیش بینی می شود در مجموع
میانگین دمای شهرستان طی یک هفته آینده حدود  2درجه باالتر از مقدار نرمال بلندمدت باشد .به ویژه افزایش
فراتر از نرمال دماهای شبانه طی این مدت در سطح شهرستان پیش بینی می شود .الزم به ذکر است طی یک هفته
آینده میانگین دمای هوا در روزهای سه شنبه ،جمعه و شنبه به نسبت سایر روزها پایین تر خواهد بود.
هرگونه تغییرات احتمالی در پیش بینی فوق در کانال های اطالع رسانی اداره هواشناسی نایین اطالع رسانی خواهد
شد.
توصیه ها:
-1انجام هرگونه عملیات سم پاشی و محلول پاشی در ساعات اولیه و آرام روز به جز در روز جمعه
-2کنترل و تنظیم دما ،رطوبت و نور گلخانه ها و سالن های پرورش قارچ
-3تنظیم و تهویه دما و رطوبت در مرغداری ها و دامداری ها
-4استفاده از مالچ و ترکیبات آلی یا مواد جاذب الرطوبه در آبیاری مزارع و باغات به منظور کاهش تبخیر و کاهش
مصرف آب
-5تنظیم دور آبیاری ها با توجه به افزایش دما
-6اجتناب از روشن کردن آتش در مزارع ،باغات و عرصه های منابع طبیعی
-7اتخاذ تمهیدات الزم به ویژه در گلخانه ها برای جلوگیری از خسارات ناشی از گردبادهای محلی و موقت احتمالی
در ساعات حوالی ظهر و بعدازظهر
-8اتخاذ تمهیدات الزم با توجه به پیش بینی وزش باد شدید همراه با گرد و خاک و کاهش کیفیت هوا در زمان های
مذکور در پیش بینی فوق
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