
هشدار هواشناسی کشاورزی-سطح زرد شماره 5 استان تهران

توصیف سامانه اول: تداوم فعالیت سامانه بارشی 
زمان شروع:  اوایل وقت یک شنبه ۱۴۰۱/۰۹/۱۳
زمان پایان:  اوایل وقت سه شنبه ۱۴۰۱/۰۹/۱۵

نوع مخاطره: بارش باران، رخداد پدیده مه، گاهی رعدوبرق، وزش باد شدید موقتی، بارش برف در شهرهای شمالی استان و بارش پراکنده 
برف در شمال شهر تهران

منطقه اثر: 
یک شنبه ۱۴۰۱/۰۹/۱۳: استان تهران، 
دوشنبه ۱۴۰۱/۰۹/۱۴: استان تهران، 
سه شنبه ۱۴۰۱/۰۹/۱۵: استان تهران

اثر مخاطره: اختالل در سفرهای بین شهری بویژه در عبور از گذرگاه های کوهستانی، ،احتمال باال آمدن آب رودخانه ها و آبگرفتگی محدود 
معابر

توصیه: 1- اطمینان از استحکام سازه ها، سالم بودن پوشش های پالستیکی و بسته بودن درب و پنجره های گلخانه ها با توجه به بارش 
برف و باران.

2- اعالم هشدار به بهره برداران وپیمانکاران عرصه منابع طبیعی و آبخیزداری جهت جلوگیری از خسارات احتمال بارش باران.
3- الیروبی کانال ها و زهکش های مزارع و باغات به منظور خروج ابهای سطحی ناشی از باران.

توصیف سامانه دوم: کاهش دما و ماندگاری هوای سرد
زمان شروع:   یک شنبه ۱۴۰۱/۰۹/۱۳
زمان پایان:   چهارشنبه ۱۴۰۱/۰۹/۱۶

نوع مخاطره: کاهش ۵ تا ۸ درجه دماو ماندگاری هوای سرد 
منطقه اثر: استان تهران

اثر مخاطره: رخداد یخبندان در مناطق شمالی استان، احتمال خسارت به صنعت کشاورزی و احتمال یخزدگی لوله ها و مخازن آب در مناطق 
شمالی استان

توصیه: 1- حفاظت از تنه نهالها و در ختان جوان در برابر سرما و یخبندان و جوندگان توسط پوشش های مناسب و در دسترس.
2- خودداری از مصرف کود سرک اوره در مزارع گندم و جو و کلزا جهت جلوگیری از سرمازدگی بوته ها.

3- تامین سوخت و تنظیم دما و رطوبت در گلخانه ها، مرغداری ها و دامداری ها و تهیه خوراک پر انرژی با توجه به کاهش دما ماندگاری 
هوای سرد.

4- عایق بندی و محافظت کندوها در مقابل بارندگی و کاهش دما و تغذیه کمکی کلنی ها در جهت زمستان گذرانی.
5- محافظت از تاسیسات کشاورزی از جمله گلخانه ها، انبارها و ... با توجه به کاهش دما و ماندگاری هوای سرد و یخبندان.

مدیر کل هواشناسی استان:رئیس اداره پیش بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا: مازیار  غالمینسترن  قبادی
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