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توصیف سامانه های مورد انتظار :جو ناپایدار طی پنج شنبه شب تا جمعه بعدازظهر همراه با وزش باد بسیار شدید (بویژه نواحی
شرقی و جنوب شرقی استان) و رگبار پراکنده باران و همچنین فعالیت سامانه بارشی طی شنبه شب تا اواخر وقت روز یکشنبه با وزش
باد (گاهی باد لحظه ای شدید) بارش باران (بعضی ساعات همراه با رگبار باران با احتمال رعدوبرق نقاط مستعد تگرگ) در ارتفاعات مه
زمان شروع :اواخر وقت پنج شنبه شب 1401/01/18
نوع مخاطره:
طی پنج شنبه شب تا جمعه بعدازظهر :رگبار پراکنده باران تا صبح جمعه و همچنین تا جمعه بعدازظهر همراه وزش باد شدید (گاهی
باد لحظه ای شدید) بویژه نواحی شرقی و جنوب شرقی استان
طی شنبه شب تا اواخر وقت روز یکشنبه :وزش باد (بعدازظهر شنبه و یکشنبه در بعضی ساعات باد لحظه ای شدید) اوج فعالیت
سامانه بارشی یکشنبه بعدازظهر تا شب همراه با بارش باران (در بعضی ساعات همراه با رگبار باران با احتمال رعدوبرق نقاط
مستعد تگرگ) در ارتفاعات مه
منطقه اثر :وزش باد جمعه اسفراین ،فاروج ،شیروان و بخش هایی از بجنورد و فعالیت سامانه بارشی یکشنبه نواحی شمالی و شرقی
استان.
زمان پایان :اوایل صبح دوشنبه شب 1401/01/22
اثر مخاطره :لغزندگی جاده ها  ،آبگرفتگی معابر و سیالبی شدن مسیل ها ،خطر تخریب سازه های موقت ،پدیده مه و کاهش دید در
جاده ها ،کاهش محسوس  8الی  12درجه ای دما طی روز یکشنبه
توصيه های کشاورزی  ،حمل و نقل جاده ای و سالمت و انرژی:

 .1اطمینان از استحکام پوشش گلخانه ها و سازه های سبک
.2
.3
.4
.5
.6

محافظت از نهال های جوان و استفاده از بادگیرهای موقت و پایه
عدم انجام هرگونه محلولپاشی و سمپاشی ،مراقبت از ورودی و خروجی آب استخرهای آبزی پروری و ممانعت از ورود
روانآبهای آلوده و جلوگیری از مسدود شدن
جلوگیری از نفوذ روانآب به انبارها و اماکن نگهداری دام و طیور
احتیاط در تردد ،عدم اتراق و نیز عدم توقف خودرو در مجاورت دیوارهای سست ،درختان پوسیده و تابلوهای بزرگ
عدم اتراق ،عدم توقف خوردرو و نیز عدم چرای دام و استقرار کندوها در ارتفاعات و مسیلها

 .7رعایت سرعت مطمئنه و روشن نگه داشتن چراغ ها در مه
 .8احتیاط در کار در ارتفاع در شرایط وزش باد شدید
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