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  24/05/97:چهارشنبه

بر این اساس آسمان صاف تا کمی ابري، . باشد ایدار طی سه روز آینده میهاي هواشناسی بیانگر جوي نسبتاً پ بررسی نقشه :شهر نقیتفس
  .شود می بینی  در بعدازظهر گاهی وزش باد نسبتاً شدید پیش

 .ساعت آینده تغییر محسوسی نخواهد داشت 24دماي هوا در   :دما ينیبشیپ

    د نسبتا شدیدصاف، گاهی وزش با :چهارشنبه
 بادصاف، گاهی وزش  : شنبه پنج 

  صاف، گاهی وزش باد : جمعه
 لیبه شرح ذ لنجانز شهرستان یبه کشاورزان، باغداران و مرتعداران عز يکشاورز یهواشناس يه هاین اساس توصیبر ا

  :باشد یم
ختن آتش در از برافروافزایش یافته، لذا ، احتمال آتش سوزي مراتع با توجه به گرم شدن هوا و خشک شدن علفها -1

  )سوزي مراتع جهت اطالع رسانی آتش 1504تلفن ( .ي نمایندمراتع خوددار
برسانند، به کمترین مقدار را  ازته   مصرف کود در شهرستان،کشاورزان محترمنظر به کمبود بارش و خشکسالی  -2

یاه در برابر کم آبی توصیه می شود ضمنا جهت کشتهاي لیکن استفاده از کود پتاسه به دلیل افزایش مقاومت گ
  .نسبت به استفاده از کود ازته به صورت سرك و تقسیط اقدام نمایند...) ذرت ، گلرنگ و(هبهار

برداشت محصوالت باغی در ساعات خنک روز انجام و  به منظور باالرفتن کیفیت و ماندگاري محصوالت باغی، -3
  .داده شود س از برداشت به محل سایه و خنک انتقالبالفاصله پ

توجه به روند افزایش دما و اوج مصرف برق، آبیاري مزارع و باغات در ساعات خنک روز و یا هنگام شب انجام  با – 4
  .گردد

با توجه به وضعیت خشکسالی در شهرستان، استقرار سیستم آبیاري قطره اي، استفاده از مالچ و  ایجاد تشتک در - 5
 .زایش بهره وري از آب توصیه می شودپاي درختان همچنین از بین بردن علفهاي هرز  جهت اف

با خمیر  فعال الروي نسبت به پوشاندن سوراخ هاي، مبارزه با آفت کرم خراط مرحله دوم جهت  محترم، باغداران - 6
  .اقدام نمایند و شکار پروانه، سمی و تهیه تله هاي فرمونی

لذا باغداران محترم شهرستان .ی وجود داردبا توجه به افزایش دما و خشکی هوا، احتمال طغیان کنه تار عنکبوت-7 
نسبت به بازدید باغات و سمپاشی درختان، با مراجعه به کلینیکهاي گیاهپزشکی یا کارشناسان جهاد کشاورزي اقدام 

  .نمایند
توجه به احتمال فراهم شدن شرایط طبیعی جهت رشد و تکثیر آفت شته بخصوص در درختان هسته دار و دانه دار  - 8

  .اقدام گردد و در صورت نیاز مبارزه با این آفتنسبت به بازدید باغات 
  نماینده اداره جهاد کشاورزي لنجان                                               مسئول اداره هواشناسی لنجان                 
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   مروري بر پارامترهاي هواشناسی کشاورزي در هفته گذشته  
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