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 نفوذ سامانه بارشی  :1فیتوص
      03/13/1033 مورخ پنجشنبه شب شروع: مانز

 .در ارتفاعات گاهی کوالک برف و تگرگ  رعدوبرقبا احتمال  و باران ساعات بارش برف یدر بعض: مخاطره نوع

 استان تهران )به ویژه دامنه های کوهستانی و ارتفاعات(نیمه شمالی  ثر:منطقه ا

 1/11/1033مورخ  ظهر جمعهزمان پایان:  

احتمال سقوط بهمن در نقاط  ،یکوهستان یتردد در جاده ها تیوقوع مه و کوالک برف، محدود ،یافق دیمعابر و جاده ها و کاهش د یلغزندگ مخاطره: اثر

 مستعد.

و  یاز کوهنورد زیپره ،یمنیا لیچرخ و وسا ریو گردنه ها(، همراه داشتن زنج یکوهستان یجاده ها ژهی)به و یو جاده ا یدرتردد درون شهر اطیاحتتوصیه: 

 .دریاز پرواز گال زیصعود به ارتفاعات، پره

 افزایش وزش باد  :2فیتوص
 03/13/1033 مورخ عصر پنج شنبه شروع: مانز 

 گاهی خیلی شدید دیشد وزش باد: مخاطره نوع

 (ن تهراناستانیمه جنوبی و غربی  سطح استان تهران)بویژه ثر:منطقه ا

 31/11/1033مورخ  ظهر جمعهبعداززمان پایان:   

به پوشش گلخانه ها، خطر سقوط اجسام و  بیموقت و سست، احتمال آس یبه سازه ها بیاحتمال شکستن درختان فرسوده، احتمال آس : مخاطره: اثر

 ی.غاتیبلت یتابلوها

 پرهیز از پرواز گالیدر و هواپیماهای سبک.موقت و پوشش گلخانه ها،  یمحکم کردن سازه ها :هیتوص

 کاهش دما  :0فیتوص
     03/13/1033 مورخ پنجشنبه شب شروع: مانز 

 (وسیدرجه سلس 6تا  0حدود دما ) نسبیکاهش : مخاطره نوع

 بخش های شمالی استان تهرانمنطقه اثر: 

 31/11/1033مورخ  جمعهان:  زمان پای

آب و  یبه لوله ها بیاستان، احتمال آس یو جنوب یمرکز ینواح یدر بعض نیشبانه سطح زم خبندانی ،یشمال یدر نواح نیسطح زم خبندانی مخاطره: اثر

 آالت. نیبه خودروها و ماش بیاحتمال آس سات،یتاس

 .یانرژ یحامل ها تیریآالت، کنترل دما و مد نیدر خودروها و ماش خیاستفاده از ضد  ،ساتیآب و تاس یمحافظت و پوشش لوله هاتوصیه: 

 22/13/1033مورخ شنبه سه : یبروزرسان زمان.

 لیال محمدیاناقدام کننده: 
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    کل هواشناسی استان تهران اداره

   82/01/0011تاريخ :  

 001-8/82/01شماره: 
 


