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سال  ،8931رونق تولید
صدوبیست وهشتمین توصیه نامه تهک (توسعه هواشناسی کاربردی) کشاورزی
اداره هواشناسی شهرستان نایین
با مشارکت اداره ترویج و آموزش مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان نایین
تاریخ صدور :چهارشنبه مورخ 89/30/22
هفته سی و هشتم سال زراعی 89-89

پیش بینی وضعیت جوی شهرستان تا روز یکشنبه هفته آینده:
طی ساعات بعدازظهر تا اوایل امشب ،گاهی وزش باد نسبتاً شدید تا شدید ،احتمال وقوع گردوخاک و افزایش
ابرناکی در سطح شهرستان پیش بینی می شود .البته طی امروز احتمال بارش های رگباری گاهی همراه با رعدوبرق
نیز در نواحی جنوب غربی شهرستان به صورت محلی و نقطه ای وجود دارد .همچنین از ساعات بعدازظهر پنجشنبه
تا اواخر وقت جمعه ،گاهی وزش باد نسبتاً شدید تا شدید (احتمال وزش تندبادهای موقتی) و احتمال وقوع
گردوخاک در سطح شهرستان پیش بینی می شود .شرایط جوی شهرستان طی روزهای شنبه و یکشنبه هفته
آینده نسبتاً پایدار همراه با گاهی وزش باد (مالیم تا نسبتاً شدید و بیشتر در ساعات بعدازظهر) خواهد بود .دما نیز
تا فردا (پنجشنبه) افزایش یافته ،طی روز جمعه به طور نسبی کاهش می یابد و پس از آن تا روز یکشنبه تغییرات
محسوسی نخواهد داشت .الزم به ذکر است کمینه دمای امروز صبح و بیشینه دمای روز گذشته (سه شنبه) در
شهر نایین به ترتیب  88/8و  23/8درجه سانتیگراد ثبت شده است.
بر این اساس به کشاورزان ،باغداران ،واحدهای پرورش دام و طیور و گلخانه داران شهرستان توصیه می شود:
-8با توجه به افزایش دما ،گلخانه داران نسبت به بازبینی و سرویس سیستم های تهویه اقدام نمایند.
 -3با توجه به پیش بینی وزش باد نسبتاً شدید تا شدید و احتمال تندبادهای موقتت همتراه بتا گردوختاک تتا روز
جمعه ،جهت جلوگیری از بروز خسارات احتمالی ،تمهیدات الزم در بخش های مختلف در نظر گرفته شود.
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