
هشدار هواشناسی کشاورزی-سطح زرد شماره 11 استان تهران

توصیف سامانه اول: نفوذ سامانه بارشی
زمان شروع:  بعدازظهر سه شنبه ۱۴۰۰/۱۲/۲۴

زمان پایان:   چهارشنبه ۱۴۰۰/۱۲/۲۵
نوع مخاطره: در بعضی ساعات بویژه ساعات بعدازظهر رگبار باران گاهی همراه با رعدوبرق و تگرگ و وزش باد شدید موقتی در ارتفاعات 

بارش باران و برف و مه گاهی کوالک برف 
منطقه اثر: 

سه شنبه ۱۴۰۰/۱۲/۲۴: مناطق شمالی و مرکزی استان 
چهارشنبه ۱۴۰۰/۱۲/۲۵: مناطق استان تهران

اثر مخاطره: 
لغزندگی و احتمال آبگرفتگی موقت معابر، محدودیت و اختالل تردد در جاده های کوهستانی، وقوع مه و کوالک برف

توصیه: 1-اعالم هشدار به بهره برداران و پیمانکاران عرصه منابع طبیعی و آبخیز داری به دلیل احتمال بارش باران، گاهی وزش تندباد موقت 
با احتمال رعدوبرق.

2- خودداری از تردد عشایر و چرای دام در ارتفاعات با توجه به احتمال بارش باران و وقوع صاعقه.
3- الیروبی کانال ها و زهکش های مزارع و باغات به منظور خروج آبهای سطحی ناشی از باران.

توصیف سامانه دوم: افزایش سرعت وزش باد (بویژه در بخشهای جنوبی استان)
زمان شروع:  بعدازظهر چهارشنبه ۱۴۰۰/۱۲/۲۵

زمان پایان:   پنج شنبه ۱۴۰۰/۱۲/۲۶
نوع مخاطره: وزش باد شدید گاهی خیلی شدید در بخش های جنوبی استان گاهی همراه با گردوخاک

منطقه اثر: مناطق استان تهران
اثر مخاطره: احتمال شکستن درختان فرسوده و نهال ها، احتمال آسیب به سازه های موقت و سست، احتمال آسیب به پوشش گلخانه ها.
توصیه: 1- اطمینان از استحکام سازه ها، سالم بودن پوشش های پالستیکی و بسته بودن درب و پنجره های گلخانه ها با توجه به وزش باد 

شدید.
2- استفاده از بادشکن و استحکام نهال های تازه کشت شده با نصب قیم جهت مقاومت در برابروزش باد شدید. 

3- تهویه و کنترل دما در سالن های مرغداری در شرایط باد شدید.

توصیف سامانه سوم: کاهش دما
زمان شروع:  شب چهارشنبه ۱۴۰۰/۱۲/۲۵

زمان پایان:   پنج شنبه ۱۴۰۰/۱۲/۲۶
نوع مخاطره: کاهش محسوس دما (حدود 5 تا 8 درجه سلسیوس)

منطقه اثر: مناطق استان تهران
اثر مخاطره: یخبندان شبانه سطح زمین در نواحی شمالی استان ، احتمال آسیب به لوله های آب و تاسیسات، احتمال آسیب به ماشین 

آالت کشاورزی.
توصیه: 1- پوشاندن و محافظت از تنه درختان به ویژه نهال های جوان با استفاده از عایق های مناسب جهت ممانعت از خسارت سرما در 

مناطق سردسیر و برفگیر.
2- خودداری از مصرف کودهای ازته در درختان با توجه به روند کاهشی دما و ایجاد حساسیت گیاه نسبت به سرما.

3- تنظیم و کنترل دما و تامین سوخت گلخانه ها و سالن های پرورش قارچ با توجه به افت محسوس دما طی روزهای آینده. 
4- محافظت از تاسیسات کشاورزی از جمله گلخانه ها، انبارها و... با توجه به کاهش دما.

MCI System 12:22زمان بروزرسانی

کد:
تاریخ:

ازصفحه 12

 1400/12/23
FO-11-08/00

هشدار هواشناسی کشاورزی-سطح زرد

اداره کل هواشناسی استان تهران
11شماره:


