
هشدار هواشناسی-سطح زرد شماره 55 استان تهران

توصیف سامانه اول: فعالیت سامانه بارشی 
زمان شروع:  اواخر وقت چهارشنبه ۱۴۰۱/۱۰/۱۴

زمان پایان:   جمعه ۱۴۰۱/۱۰/۱۶
نوع مخاطره: بارش برف و باران، پدیده مه، وزش باد شدید و کوالک برف در ارتفاعات

منطقه اثر: استان تهران
اثر مخاطره: اختالل در سفرهای بین شهری به ویژه در عبور از گذرگاههای کوهستانی، کاهش دید به ویژه در مسیرها و جاده های 

کوهستانی، یخبندان و لغزندگی در مسیرها به ویژه مسیرهای کوهستانی و احتمال ریزش سنگ در مسیرهای کوهستانی، آب گرفتگی 
محلی و محدود معابر، احتمال تاخیر در پرواز و احتمال خسارت به صنعت کشاورزی

توصیه: پرهیز از سفرهای غیر ضروری، به همراه داشتن تجهیزات زمستانی و سوخت کافی هنگام مسافرت با خودرو، تمهیدات الزم در 
صنعت کشاورزی برای جلوگیری از خسارات احتمالی ناشی از سرما و یخبندان، اجتناب از فعالیت های کوهنوردی، الیروبی کانال ها، آمادگی 

ارگان ها و سازمان های ذیربط.

توصیف سامانه دوم: وزش باد شدید
زمان شروع:   جمعه ۱۴۰۱/۱۰/۱۶
زمان پایان:   شنبه ۱۴۰۱/۱۰/۱۷

نوع مخاطره: وزش باد شدید، کوالک برف در ارتفاعات
منطقه اثر: 

جمعه ۱۴۰۱/۱۰/۱۶: ارتفاعات استان تهران، 
شنبه ۱۴۰۱/۱۰/۱۷: استان تهران

اثر مخاطره: شکستن درختان فرسوده و آسیب به سازه های موقت، خطر ریزش سنگ از کوه در جاده های کوهستانی ، کوالک برف در 
ارتفاعات، احتمال سقوط بهمن در مناطق مستعد

توصیه: احتیاط در تردد از جاده های کوهستانی، محکم کردن سازه های موقت و پوشش گلخانه ها، اجتناب از پرواز گالیدر و هواپیماهای 
سبک، اجتناب از فعالیت کوهنوردی، آمادگی ارگان ها و سازمان های ذیربط
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