
 PSPSپا�ش هواشنا� 
 

) هست�م تا امکان  Community Wildfire Safety Programسوزی (ما در حال تکم�ل برنامه اجتما� ا�مین در برابر آ�ش  گ��ندە: 
�ان و جوامع فراهم شود.  های  وزش باد شد�د ممکن است سبب برخورد شاخه  تق��ت و بهسازی سامانه بر�ت برای حفظ ا�مین مش�ت
ا�ط نامساعد   سوزی شود. درختان و ذرات معلق در هوا به کابلهای برق، بروز خسارات ما� و وق�ع آ�ش  در نت�جه، قطع برق در �ش

ی از آ�ش  ورت �ابد. در این موارد، «قطعجوی برای پ�شگ�ی دە ممکن است �ن  Publicبرق برای حفظ ا�مین عمو�» (  سوزی گس�ت
Safety Power Shutoff� ان و جوامع، «قطع برق برای حفظ ا�مین عمو�» (  شود. ) اجرا�  Publicبرای حفظ ا�مین مش�ت
Safety Power Shutoff وری است و به دان�م که قطع شدن برق  ما � شود. عنوان راهکار آخر به کار گرفته � ) همچنان ابزاری �ن

ن دل�ل د�دگاە   را مختل کند. به همنی
گ

�ان را در نظر � ممکن است زند� ن راهکارهایی برای کاهش آثار  های مش�ت �م و در یپ �افنت گ�ی
، هست�م. Public Safety Power Shutoff, PSPSعمو� (   ناخوشایند قطع برق برای حفظ ا�مین   )، بدون به خطر افتادن ا�مین

PG&E   گذار بر سامانه برق از   رساین به خدمت گرفته است. گرو� از هواشناسان ورز�دە را برای پا�ش مستمر وضع هوا و عوامل تاث�ی
ا�ط جوی نامساعد که ممکن است زمینه این عوامل �   . سوزی شود، اشارە کرد ساز آ�شتوان به گرما و �مای شد�د، طوفان و �ش

ا�ط جویشود که احتمال بروز آ�ش «قطع برق برای حفظ ا�مین عمو�» در صوریت اجرا �  دە نا�ش از �ش و آس�ب د�دن   سوزی گس�ت
، خانه و کسب 

گ
، زند� ا�ط جوی هبه به دل�ل منح�  وکار مردم وجود داشته باشد. ا�مین ر روز، ما ترکییب از عوامل را برای  فرد بودن �ش

ورت قطع برق در نظر �  ن �ن �م. تعینی اناز این مع�ارها �  گ�ی ن ن رط��ت، معموً�   توان به م�ی ؛ پ�ش 30پاینی بیین وزش باد شد�د،  % و کم�ت
ما�ل/ساعت که اغلب در صورت    40-30ما�ل/ساعت و وق�ع تندباد با �عت ب�ش از   19و�ژە وزش مستمر باد با �عت ب�ش از به 

ان رط��ت گ�اهان؛ هشدار پرچم  ما�ل/ساعت رخ �   19وزش مستمر باد با �عت  ن ن بودن م�ی ن و پاینی دهد؛ وجود مواد خشک روی زمنی
سوزی؛ و مشاهدات  کارکنان در  ای مرکز عمل�ات ا�مین آ�ش شود؛ مشاهدات لحظه قرمز که از سوی �و�س م� هواشنا� صادر � 

ی  در فرآیند تصم�م  محدودە تحت پوشش اشارە کرد.  ورت قطع برق برای حفظ ا�مین عمو�، وجود درختان بلند و  گ�ی در�ارە �ن
ن در نظر گرفته �  برر� این مجموعه از مع�ارها گام نخست گروە هواشنا� برای   شود. احتمال برخورد این درختان با خطوط برق ن�ی

ورت قطع برق برای حفظ ا�مین عمو� است که ممکن است منجر به تحل�ل تکم�� شود. تصم�م  ی در�ارە �ن ی  برای تصم�م  گ�ی گ�ی
ی از بروز آ�ش  بندی به�ت  برای اول��ت  کن�م. های جد�دی را آزما�ش � سوزی و مقابله با پ�امدهای آن، ابزارها و فناوری در�ارە پ�شگ�ی

ی از آ�ش  فته ر�سک کمک  اقدامات پ�شگ�ی انه در جوامع و مناطق پرخطر، از الگوسازی پ��ش سوزی و هدفمندسازی اقدامات پ�شگ�ی
�م. � فته برر� احتمال آ�ش  گ�ی ی از  تر مناط�ت که تق��ت سامانه سوزی، امکان شناسایی دقیق با این الگوی پ��ش ها و اقدامات پ�شگ�ی

ورت دارد، فراهم � سوزی در آآ�ش ، نصب ا�ستگاە شود. نها �ن ن ن همچننی ت  های با��ف�ت برای بهسازی امکانا های هواشنا� و دور�نی
  2021تا پا�ان  بیین هواشنا� در دستور کار قرار گرفته است. پ�ش 

�
ا�ستگاە هواشنا� در کل محدودە   1,300، قرار است مجموعا

�ان فراهم  ترت�ب، امکان پ�ش تحت پوشش ما فعال شود. بدین  بیین تهد�دات جوی و مقابله با آنها برای محافظت از ا�مین مش�ت
  ، ق2022تا پا�ان   شود. �

�
ن با��ف�ت در محدودە تحت پوشش ما فعال شود. بدین   600رار است مجموعا ترت�ب قابل�ت مقابله  دور�نی

آوری دادە است  روزی جمع سا�ت اختصا� و �ک سامانه شبانه دارای �ک وب   PG&E شود. ا تهد�دات جوی تق��ت �کنشگرانه ب
فته را در�افت � های شبکه ا�ستگاە دادە که  روزە  - هفتبیین هواشنا�سا�ت حاوی اطالعات پ�شاین وب  کند. های هواشنا� پ��ش

ا�ط جوی که ممکن است سبب «قطع برق برای حفظ ا�مین عمو�» شود، آ�اە �  برای مشاهدە   کند. است و شما را از �ش
�ان خود �  PG&E مراجعه کن�د.  pge.com/weatherهای هواشنا� در منطقه خودتان، به ا�ستگاە  خواهد که برای کسب  از مش�ت

 Safety Actionدە و محل کار، به سوزی و اقدامات الزم برای حفظ ا�مین خانه، خانوا اطالعات ارزشمند در�ارە مخاطرات آ�ش 
Center   .برای کسب اطالعات در�ارە آخ��ن اقدامات   مراجعه کنندPG&E   ی از آ�ش های بهسازی  سوزی و روش در زمینه پ�شگ�ی

 مراجعه کن�د.  pge.com/pspsفرآیند قطع برق برای حفظ ا�مین عمو�، به 


