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اتريخ1400/2/ 11 :
شماره /1400 /667 :ال
پیوست  :ندا رد

«هشدار هواشناسی سطح نارنجی  -شماره »12
وزش باد و گرد و خاک  ،رگبار و رعد و برق ،تگرگ

پیرو هشدار زرد شماره 11به تاریخ  10اردیبهشت تحلیل آخرین الگوهای پیش یابی حاکی از تشدید سامانه بارشی در منطقه
البرز مرکزی می باشد که با توجه به ماهیت تندری و فعالیت محلی آن ،شرایط جوی به شرح زیر مورد انتظار می باشد.
نوع مخاطره :رگبار و رعد و برق ،وزش باد شدید و لحظه ای و گرد و خاک  ،تگرگ
منطقه اثر :استان البرز
زمان شروع :یکشنبه اوایل وقت 1400/2/12

زمان پایان :دوشنبه ظهر 1400/2/13

اثر مخاطره :آب گرفتگی موقت معابر شهری و اختالل در تردد جاده ای  ،سیالبی شدن موقت رودخانه ها و مسیل های فصلی،
ریزش سنگ و رانش کوه در ارتفاعات و جاده های کوهستانی ،آسیب به محصوالت کشاورزی و باغی
توصیه:

 -1با توجه به رخداد رعد و برق شدید از توقف در مجاورت درختان تک و بلند ،تپه ها ،تیرک ها ،دکل های فلزی  ،فنس ها،
لوله های فلزی آب ،مناطق و فضاهای باز و رودخانه ها جهت جلوگیری از برق گرفتگی خودداری گردد.
-2خودداری از توقف در کنار رودخانه ها و مسیل های فصلی و نیز دامنه کوه ها
 -3کوهنوردان با توجه به شرایط جوی از هرگونه صعود به ارتفاعات و قلل البرز مرکزی جدا خودداری کنند.
 -4محکم کردن سازههای موقت ،تابلوهای تبلیغاتی ،احتیاط در عبور از مجاورت ساختمان های نیمه کاره،تمهیدات الزم جهت
جلوگیری از خسارات ناشی از وزش باد شدید و لحظه ای.
-5تمهیدات الزم به جهت خسارات حاصل از بارش تگرگ برای محصوالت باغی و کشاورزی

نشانی :کرج،کيلومتر  4جاده محمد شهر ،جنب معاونت آب و خاک و صنايع وزارت جهاد کشاورزي ،نبش  45متري چمن
کدپستی 3183943161 :؛ تلفن36792305 – 36792310 :؛ نمابر36791214 :؛ نمابرگردان 36791220
تارنماي اداره کل هواشناسی استان البرز www.alborz-met.ir

