
هشدار هواشناسی کشاورزی-سطح نارنجی شماره 9 استان تهران

توصیف سامانه اول: فعالیت سامانه  بارشی
زمان شروع:   یک شنبه ۱۴۰۱/۱۰/۱۸
زمان پایان:   چهارشنبه ۱۴۰۱/۱۰/۲۱

نوع مخاطره: بارش باران و برف، رخداد مه، وزش باد شدید و کوالک برف در ارتفاعات
منطقه اثر: 

یک شنبه ۱۴۰۱/۱۰/۱۸: ارتفاعات استان تهران، 
دوشنبه ۱۴۰۱/۱۰/۱۹: ارتفاعات استان تهران، 
سه شنبه ۱۴۰۱/۱۰/۲۰: ارتفاعات استان تهران، 

چهارشنبه ۱۴۰۱/۱۰/۲۱: استان تهران، به ویژه مناطق شمالی استان تهران
اثر مخاطره: احتمال خسارت به صنعت کشاورزی

توصیه: 1- حفاظت از کندوهای زنبور عسل در برابر برف و باران، سرما با استفاده از پوشش های مناسب و انتقال کندوها به مکان های امن.
2- استفاده از بادشکن جهت جلوگیری از شکستن درختان و محافظت از نهالهای جوان با توجه به وزش باد شدید.
3- بازدید، حفاظت، ترمیم و مستحکم نمودن سازه و پوشش گلخانه ها با توجه به بارندگی و وزش باد شدید. 

توصیف سامانه دوم: کاهش دما و ماندگاری هوای سرد
زمان شروع:   سه شنبه ۱۴۰۱/۱۰/۲۰
زمان پایان:   جمعه ۱۴۰۱/۱۰/۲۳

نوع مخاطره: کاهش محسوس دما بین ۴ تا ۸ درجه و ماندگاری هوای سرد (کاهش دمای بیشینه به زیر صفر درجه در برخی مناطق شمالی 
استان)

منطقه اثر: استان تهران
اثر مخاطره: احتمال خسارت به صنعت کشاورزی

توصیه: 1- پوشاندن تنه درختان با محلول التکس و محافظت از نهال های جوان و آسیب پذیر جهت جلوگیری از ترک خوردگی، در برابر 
سرما و یخبندان.

2- انتقال دام ها به اماکن سرپوشیده و حفاظت از بره ها و گوساله های تازه متولد شده در مقابل سرما و سوز باد.
3- تامین سوخت و تنظیم دما و رطوبت در مرغداری ها و دامداری ها و تهیه خوراک پر انرژی با توجه به ماندگاری هوای سرد و یخبندان.

4- تسریع در جمع آوری لوله ها و تجهیزات آبیاری تحت فشار و انتقال ادوات و ماشین آالت کشاورزی به مکان های مسقف.
5- کنترل، بررسی و بازدید ضدیخ در رادیاتور ماشین آالت کشاورزی، موتورهای چاه آب و تخلیه محتویات داخل سم پاش ها.

6- بستن دریچه ها و کنترل شرایط محیطی در انبارهای محصوالت کشاورزی.
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