
هشدار هواشناسی-سطح زرد شماره 49 استان تهران

توصیف سامانه اول: فعالیت سامانه بارشی 
زمان شروع:  اواخر وقت چهارشنبه ۱۴۰۱/۰۸/۲۵

زمان پایان:  صبح جمعه ۱۴۰۱/۰۸/۲۷
نوع مخاطره: بارش باران، گاهی رگبار و رعدوبرق و وزش باد، در مناطق مستعد بارش تگرگ، ارتفاعات در بعضی ساعات پدیده مه و بارش 

برف
منطقه اثر: استان تهران، به ویژه ارتفاعات

اثر مخاطره: لغزندگی جاده ها، اختالل در سفرهای بین شهری بویژه در عبور از گذرگاه های کوهستانی، احتمال آبگرفتگی محدود و محلی 
معابر، احتمال باال آمدن آب و سیالبی شدن رودخانه ها احتمال تاخیر در پرواز و احتمال خسارت به صنعت کشاورزی

توصیه: احتیاط در سفرهای برون شهری، احتیاط در فعالیت کوهنوردی و پرهیز از صعود به قله، آمادگی زمستانی راهداری در گردنه های 
کوهستانی، انتقال محصوالت برداشت شده به انبار یا مکان های مسقف، عایق بندی سالن های پرورشی و بستن دریچه های گلخانه ها 
جهت جلوگیری از ورود آب باران، خودداری از محلول پاشی و سمپاشی باغات و مزارع در زمان بارندگی و آمادگی ارگان ها و سازمان های 

ذیربط.

توصیف سامانه دوم: افزایش سرعت وزش باد
زمان شروع:  صبح جمعه ۱۴۰۱/۰۸/۲۷

زمان پایان:  اواخر وقت جمعه ۱۴۰۱/۰۸/۲۷
نوع مخاطره: در بعضی ساعات وزش باد شدید

منطقه اثر: استان تهران
اثر مخاطره: احتمال سقوط اشیاء از ارتفاع، احتمال خسارت به سازه های موقت و شکستن درختان، احتمال کوالک در ارتفاعات باالدست.
توصیه: استحکام سازه های موقت، عدم پارک خودرو در کنار درختان، احتیاط در صعود به ارتفاعات و عدم صعود به قله ها، احتیاط در 
انجام عملیات کشاورزی در باغات و مزارع هنگام وزش باد، کنترل استحکام تاسیسات کشاورزی، گلخانه ها و سایر سازه های موقت و 

آمادگی ارگان های ذیربط.

مدیر کل هواشناسی استان:رئیس اداره پیش بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا: مازیار  غالمینسترن  قبادی
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