
هشدار هواشناسی-سطح زرد شماره 63 استان تهران

توصیف سامانه اول: فعالیت سامانه بارشی
زمان شروع:  بعدازظهر دوشنبه ۱۴۰۱/۱۱/۱۷

زمان پایان:   پنج شنبه ۱۴۰۱/۱۱/۲۰
نوع مخاطره: 

بارش باران، رخداد مه و کاهش دید، گاهی رعدو برق و وزش باد شدید و در نواحی مرتفع و سردسیر بارش برف و کوالک برف، در مناطق 
ن دست بارش برف از بامداد پنجشنبه پا

منطقه اثر: 
دوشنبه ۱۴۰۱/۱۱/۱۷: ارتفاعات استان تهران، 

سه شنبه ۱۴۰۱/۱۱/۱۸: استان تهران، 
چهارشنبه ۱۴۰۱/۱۱/۱۹: ارتفاعات استان تهران، 

پنج شنبه ۱۴۰۱/۱۱/۲۰: استان تهران
اثر مخاطره: 

لغزندگی جاده ها، کوالک برف در مسیرهای کوهستانی، احتمال باال آمدن سطح آب رودخانه ها و مسیل ها، آبگرفتگی معابر، اختالل در 
سفرهای بین شهری، احتمال خسارت به صنعت کشاورزی و تاخیر در پروازها ، احتمال سقوط بهمن در مناطق مستعد و ریزش سنگ در 

مسیرهای کوهستانی 
توصیه: 

پرهیز از سفرهای غیر ضروری، به همراه داشتن تجهیزات زمستانی و سوخت کافی در هنگام مسافرت با خودرو، اجتناب از فعالیت های 
کوهنوردی، عدم توقف در حاشیه رودخانه ها و مسیل ها، الیروبی کانال ها،تمهیدات الزم برای جلوگیری از خسارات احتمالی در صنعت 

کشاورزی و آمادگی ارگان ها و سازمان های ذیربط.

توصیف سامانه دوم: وزش باد شدید
زمان شروع:  اواخر وقت سه شنبه ۱۴۰۱/۱۱/۱۸

زمان پایان:   پنج شنبه ۱۴۰۱/۱۱/۲۰
نوع مخاطره: وزش باد شدید، در ارتفاعات کوالک برف و احتمال سقوط بهمن 

منطقه اثر: استان تهران
اثر مخاطره: احتمال آسیب به سازه های موقت، شکستن درختان فرسوده، احتمال سقوط بهمن در مناطق مستعد، کوالک در ارتفاعات

توصیه: اجتناب از فعالیت های کوهنوردی و صعود به ارتفاعات، محافظت از محصوالت کشاورزی، كنترل استحكام تاسيسات كشاورزي و 
سازه های موقت، خودداری از تردد در مجاورت ساختمان های نیمه کاره و درختان 

MCI System 14:16زمان بروزرسانی

کد:
تاریخ:

ازصفحه 12

 1401/11/16
FO-11-08/00

هشدار هواشناسی-سطح زرد

اداره کل هواشناسی استان تهران
63شماره:



قرمز
اقدام فوری و همه جانبه

خسارت گسترده

نارنجی
اقدام ضروری

احتمال خسارت گسترده زیاد است

زرد
آگاهی و اقدام در صورت نیاز

احتمال وجود خسارت یا خسارت نقطه ای

www.irimo.ir ات بیشتر و اطالعات تکمیلی در تارنمای جز

MCI System 14:16زمان بروزرسانی

کد:
تاریخ:

ازصفحه 22

 1401/11/16
FO-11-08/00

هشدار هواشناسی-سطح زرد

اداره کل هواشناسی استان تهران
63شماره:

توصیف سامانه سوم: نفوذ توده هوای سرد
زمان شروع:   چهارشنبه ۱۴۰۱/۱۱/۱۹
زمان پایان:   شنبه ۱۴۰۱/۱۱/۲۲

نوع مخاطره: کاهش دما (۳ تا ۷ درجه) و یخبندان شبانه به ویژه در نیمه شمالی و ارتفاعات استان
منطقه اثر: استان تهران

اثر مخاطره: کاهش دمای شبانه، یخبندان و لغزندگی جاده ها، احتمال خسارت به صنعت کشاورزی، افزایش مصرف سوخت
توصیه: مدیریت مصرف سوخت، احتیاط الزم و به همراه داشتن تجهیزات زمستانی و سوخت کافی در سفرها بین شهری به ویژه در 

مسیرهای کوهستانی، پرهیز از صعود و عدم اسکان در ارتفاعات، محافظت و عایق بندی لوله ها و منابع آب و آمادگی ارگان های ذی ربط


