به نام خدا

سال  ،79سال حمایت از کاالی اریانی
نود و هشتمین توصیه نامه تهک (توسعه هواشناسی کاربردی) کشاورزی
اداره هواشناسی شهرستان نایین
با مشارکت اداره ترویج و آموزش مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان نایین
تاریخ صدور :شنبه مورخ 79/01/22
هفته هفدهم سال زراعی 79-79

پیش بینی وضعیت جوی شهرستان تا پایان هفته جاری:
شنبه مورخ  :79/01/22شرایط جوی نسبتاً پایدار همراه با گاهی وزش باد
یکشنبه مورخ  : 79/01/22به تدریج افزایش ابرناکی و از ساعات بعدازظهر به بعد احتمال بارش باران و برف همراه با گاهی وزش باد نسبتاً
شدید
دوشنبه مورخ  : 79/01/22وزش باد شدید و احتمال طوفان محلی در برخی ساعات به ویژه در اوایل وقت و ساعات حوالی ظهر به بعد و
بارش متناوب باران و برف (در این روز شدت ناپایداری ها بیشتر خواهد بود)
سه شنبه مورخ  :79/01/22مه آلودگی و کاهش دید در اوایل وقت به ویژه در ارتفاعات و گاهی وزش باد نسبتاً شدید تا شدید در اوایل
وقت و ساعات حوالی ظهر و بعدازظهر
چهارشنبه مورخ  : 79/01/22گاهی وزش باد نسبتاً شدید تا شدید در ساعات حوالی ظهر و بعدازظهر
پنجشنبه مورخ  :79/01/29گاهی وزش باد نسبتاً شدید تا شدید ،احتمال طوفان محلی و از ساعات بعدازظهر بارش باران و برف
جمعه مورخ  : 79/01/22گاهی وزش باد نسبتاً شدید تا شدید ،بارش متناوب باران و برف و مه آلودگی و کاهش دید به ویژه در ارتفاعات تا
اوایل صبح شنبه
توجه :احتمال بارش برف در روزهای دوشنبه و به ویژه پنجشنبه و جمعه در ارتفاعات بیشتر است .درمجموع سامانه ناپایدار پایان هفته
سردتر خواهد بود.
پیش بینی وضعیت دمای شهرستان  :دما تا روز دوشنبه افزایش نسبی و پس از آن تا صبح شنبه هفته آینده روند کاهشی خواهد داشت.
به ویژه در روزهای جمعه و نیز شنبه هفته آینده کاهش دما محسوس خواهد بود و در این دو روز وقوع یخبندان در ساعات افت دما پیش
بینی می شود .همچنین در طول هفته جاری به جز در روز دوشنبه وقوع دمای صفر یا زیر صفر در ساعات افت دما در سطح شهرستان
انتظار می رود .الزم به ذکر است بیشینه دمای امروز (شنبه) شهر نایین  2/2درجه سانتیگراد و کمینه دمای امروز صبح نیز  2/2درجه
سانتیگراد زیر صفر ثبت شده است.
توجه :احتمال تغییرات در پیش بینی روزهای پایانی هفته وجود دارد که جزئیات بیشتر در این خصوص در توصیه نامه روز چهارشنبه
مورخ  79/01/22اطالع رسانی خواهد شد.
بر این اساس به کشاورزان ،باغداران ،واحدهای پرورش دام و طیور و گلخانه داران شهرستان توصیه می شود:
-0با توجه به شرایط کاهش دما طی هفته جاری و به ویژه کاهش محسوس دما در روزهای پایانی هفته ،تمهیددات الزم توسدط واحددهای
پرورش دام و طیور وگلخانه داران در نظر گرفته شود.
-2با توجه به پیش بینی وقوع دماهای منفی طی روزهای هفته جاری جهت جلوگیری از خسارات یخ زدگی ،بازدید وضعیت ضد یخ ماشین
آالت کشاورزی و نیز تخلیه شبکه های آبیاری و لوله های انتقال آب انجام شود .همچنین عملیات آبیاری مزارع ترجیحاً در روزهدای سده
شنبه و چهارشنبه انجام شود.
-2با توجه به پیش بینی وزش باد شدید و احتمال طوفان محلی در روزهای هفته جاری و به ویژه در روزهای دوشنبه ،پنجشدنبه و جمعده
جهت جلوگیری از بروز خسارات احتمالی ،تمهیدات الزم در بخش های مختلف در نظر گرفته شود.
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