
   به نام خدا                               

                                                   
  

  25/07/97:چهارشنبه

بر این اساس . باشد می شهرستانهاي هواشناسی بیانگر جوي ناپایدار طی سه روز آینده بر روي  نقشه بررسی: شهنقر يتفس
و احتمال رعدوبرق  هاي رگباري پراکنده  آسمان صاف گاهی افزایش ابر و وزش باد نسبتاً شدید ، در برخی ساعات بارش

 .شود بینی می پیش
  . کاهش خواهد داشت درجه  2تا  1 ساعت آینده  24بیشینه دماي هوا در : دما ينيبشيپ   

  و احتمال رگبار پراکنده غبار محلی گاهی افزایش ابر و وزش باد سمتی ابري و ق :چهارشنبه
  و احتمال رگبار پراکنده  دصبحگاهی گاهی افزایش ابر و وزش با قسمتی ابري و غبار : شنبه پنج 

  گبار پراکندهو احتمال ر  دصبحگاهی گاهی افزایش ابر و وزش با قسمتی ابري و غبار : جمعه
 لیبه شرح ذ لنجانز شهرستان یبه کشاورزان، باغداران و مرتعداران عز يکشاورز یهواشناس يه هاین اساس توصیبر ا

  .:باشد یم
   گندمکاران و جوکاران شهرستان نسبت به کاشت محصول اقدام نمایند-1
الن هاي پرورش گلخانه داران  و س ، با توجه به افزایش سرعت وزش باد و احتمال بارشهاي رگباري در  روزهاي آتی-2

 .قارچ  نسبت به استحکام سازه ها، تمهیدات الزم را درنظر بگیرند
ازطریق محلول پاشی در مواقع عدم بارندگی،  ،برداشت شده ی که محصول آنهاباغات )فروت ست(تغذیه برگی- -3

 .درختان صورت پذیرد
پوشاندن  نسبت به، مبارزه با آفت کرم خراط  با توجه به اتمام برداشت گردو در سطح شهرستان لنجان، جهت-4

  حذف سرشاخه ها وخارج نمودن آنها از باغ و معدوم نمودن آنها اقدام نمایند و با خمیر سمی فعال الروي سوراخ هاي
باغداران محترم نسبت به حذف سرشاخه ها و بادام لنجان،   مام برداشت بادام در سطح شهرستانتوجه به ات با - 5

  . هاي آلوده به زنبور مغز خوار بادام، همچنین خارج نمودن از باغ و معدوم نمودن آنها اقدام نمایند
سبز، نسبت به تنظیم دور آبیاري کشاورزان،باغداران و مسئولین فضاي  با توجه به روند کاهشی دما در روزهاي آتی، - 6

  .باغات و مزارع و افزایش فواصل آبیاري اقدام گردد
  .صورت گیرد تنظیم و تهویه دما و رطوبت درمرغداریها ، دامداریها بدلیل نوسانات دما- 7
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