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اترخي1399/09/ 05 :

سال جهش تولید
«هشدار هواشناسی کشاورزی سطح قرمز  -شماره »62
کوالک برف و رگبار باران  ،تگرگ در ارتفاعات

با تقویت سامانه بارشی در منطقه بارش های رگباری و شدید برف و باران ،تگرگ و رعد و برق در استان به ویژه ارتفاعات و
جاده های منتهی به آن به شرح زیر پیش بینی می شود.
نوع مخاطره :رگبار برف و باران و رعد و برق ،مه آلودگی ،تگرگ ،گاهی وزش باد شدید
منطقه اثر :کل استان البرز به ویژه ارتفاعات و جاده های منتهی به آن
زمان شروع :پنجشنبه عصر 1399/09/06
زمان پایان :جمعه ظهر 1399/09/07
اثر مخاطره :کاهش میدان دید ،لغزندگی و اختالل در تردد جاده ها ،آب گرفتگی معابر شهری ،ریزش سنگ و رانش کوه،
سقوط بهمن در ارتفاعات و جاده های کوهستانی حین و پس از فعالیت سامانه ،سیالبی شدن رودخانه ها و مسیل های فصلی.
 -1خودداری از چرای احشام در ارتفاعات با توجه به هشدارهای هواشناسی.
 -2اجتناب از توقف عشایر در حاشیه رودخانه ها و مسیل ها و همچنین اجتناب از توقف در دامنه کوه ها به دلیل ریزش سنگ و
رانش کوه و سقوط بهمن.
 -3تامین سوخت مناسب برای کنترل دما و رطوبت در سالن های تولیدی همچون گلخانه ها ،دامداری ،مرغداری و سالن های
پرورش قارچ.
 -4عدم استفاده از کودهای حیوانی در باغات.
 -5اطمینان از استحکام پوشش گلخانه ها و جلوگیری از خسارات احتمالی به سازه ها با توجه به وزش باد.
 -6خودداری از انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی.
 -7اضافه کردن ضدیخ به رادیاتورماشین آالت ،موتورهای چاه آب و تخلیه محتویات داخل سم پاش ها.
 -8محافظت از کندوهای زنبور عسل به ویژه در ارتفاعات.
 -9توصیه می شودکشاورزان دیم کار در منطقه غرب استان البرز ،در اسرع وقت نسبت به کشت اقدام نموده و از مصرف کود
اوره به علت کاهش دما خودداری کنند.
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