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سال  ،79سال حمایت از کاالی اریانی
شصت و سومین جلسه تهک (توسعه هواشناسی کاربردی)کشاورزی
اداره هواشناسی شهرستان نایین
با مشارکت اداره ترویج و آموزش مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان نایین
تاریخ برگزاری جلسه :یکشنبه مورخ 79/23/32
هفته سی وچهارم سال زراعی 79-79

پیش بینی وضعیت جوی شهرستان تا پایان هفته جاری:

در طول هفته جاری از امروز (یکشنبه) تا پایان هفته ناپایداری هایی به شکل گاهی وزش باد نسبتاً
شدید تا شدید ،احتمال طوفان لحظه ای ،بارش های رگباری متناوب گاهی همراه با رعدوبرق و
احتمال بارش تگرگ در سطح شهرستان پیش بینی می شود .احتمال و شدت ناپایداری در روزهای
دوشنبه و جمعه کمتر خواهد بود .دما نیز تا فردا (دوشنبه) افزایش و پس از آن تا صبح جمعه روند
کاهشی خواهد داشت .الزم به ذکر است به علت رگباری بودن بارش ها در این ایام ،آبگرفتگی معابر،
جاری شدن روان آب و سیالبی شدن مسیل ها در سطح شهرستان دور از انتظار نیست .همچنین
براساس آخرین تحلیل ها پیش بینی می شود ناپایداری ها تا اواسط خرداد سال جاری با شدت و
ضعف در سطح شهرستان ادامه داشته باشد.
بر این اساس به کشاورزان ،باغداران ،واحدهای پرورش دام و طیور و گلخانه داران شهرستان توصیه می شود:

-1جهت استفاده بهینه از بارش های رگباری فصل بهار ،کشاورزان نسبت به پاکسازی و احیاء معابر
آبی و مسیل ها اقدام نمایند.
-2با توجه به پیش بینی وزش باد شدددید و طوفان لحظه ای در طول هفته جاری ،برای جلوگیری از
بروز خسدارات احتمالی تمهیدات الزم توسط گلخانه داران و واحدهای پرورش دام و طیور در نظر
گرفته شود.
-3با توجه به شدرایط ناپایدار جوی در هفته جاری ،پیش از هرگونه عملیات سدمااشی در خصو
آخرین پیش بینی وضعیت جوی از اداره هواشناسی استعالم شود.
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