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  21/06/97:چهارشنبه

آسمان   بر این اساس. باشد هاي هواشناسی بیانگر جوي پایدار تا اواخر هفته می نقشه بررسی .:شهر نقیتفس
  .شود می بینی  صاف تا کمی ابري، گاهی وزش باد پیش

     درجه کاهش خواهد داشت 2تا 1ساعت آینده  24دماي هوا در : دما ينیبشیپ 
  دصاف تا کمی ابري، گاهی وزش با :چهارشنبه

  دصاف تا کمی ابري، گاهی وزش با : شنبه پنج 
   دصاف تا کمی ابري، گاهی وزش با : جمعه

 لیبه شرح ذ لنجانز شهرستان یبه کشاورزان، باغداران و مرتعداران عز يکشاورز یهواشناس يه هاین اساس توصیبر ا
  :باشد یم
نسبت به تنظیم دور آبیاري کشاورزان،باغداران و مسئولین فضاي سبز،  ،روزهاي آتیدر  دما کاهشی روند با توجه به-1

  .اقدام گرددش فواصل آبیاري و افزایباغات و مزارع 
  .اقدام نمایندو کاشت )مراکز معتبر از( سالمتهیه پیازچه ،نسبت به آماده سازي زمین لنجان زعفران کاران شهرستان -2
باغداران محترم نسبت به حذف سرشاخه ها و بادام لنجان،   توجه به اتمام برداشت بادام در سطح شهرستان با -3

  . هاي آلوده به زنبور مغز خوار بادام، همچنین خارج نمودن از باغ و معدوم نمودن آنها اقدام نمایند
 .نسبت به تنظیم دماي گلخانه ها و سالن هاي پرورش قارچ اقدام شود ، روزهاي آتیدر  دما کاهشی روندبا توجه به -4
مراتع در احتمال آتش سوزي  وشده در مراتع  خشک شدن علفها باعث ،وعدم بارندگی هواگرماي  اینکه با توجه به- 5

  )سوزي مراتع جهت اطالع رسانی آتش 1504تلفن . (افزایش یافته، لذا از برافروختن آتش در مراتع خودداري نمایند
برداشت محصوالت باغی در ساعات خنک روز انجام و  به منظور باالرفتن کیفیت و ماندگاري محصوالت باغی، - 6

  .داده شود و خنک انتقال بالفاصله پس از برداشت به محل سایه
 نسبت به، مبارزه با آفت کرم خراط  ، جهتلنجان با توجه به فرارسیدن موعد برداشت گردو در سطح شهرستان - 7

حذف سرشاخه ها وخارج نمودن آنها از باغ و معدوم نمودن آنها  و با خمیر سمی فعال الروي پوشاندن سوراخ هاي
  .اقدام نمایند

در (و یونجه کلزا، چغندر پاییزهجهت کشتهاي پاییزه؛ مزرعه کشاورزان محترم نسبت به آماده نمودن بستر -8
  .اقدام نمایند) صورت تامین آب الزم

  زي لنجانمسئول اداره هواشناسی لنجان                                                             نماینده اداره جهاد کشاور   
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   مروري بر پارامترهاي هواشناسی کشاورزي در هفته گذشته  
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