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 02/01/1401 : تاريخ
 ال /5/1401 شماره :

 تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین  3صفحه 

 

  متري چمن 45، نبش و صنايع وزارت جهاد کشاورزي جنب معاونت آب و خاک جاده محمد شهر، 4،کيلومتر : کرجنشانی

 36791220؛  نمابرگردان 36791214؛  نمابر: 36792305  – 36792310؛  تلفن:  3183943161کدپستی: 
 134،  هواگو     http://www.alborz-met.ir،  تارنماي اداره کل  https://Gap.im/AlborzMetOfficeپيام رسان گپ : 

 

  

 و طالقان  جاده چالوس ت یاستان البرز با محور یجاده ا ینیبشیپ

  فیضع  یاز گذر دو موج بارش  یحاک  یابي   شی پ  یالگوها  ني آخر  لیتحل 1401  ني فرورد  2  خي به تار  1هشدار زرد شماره    رویپ  :هشدار**

،  د ي و نسبتا شد   یساعات وزش باد لحظه ا  یدر بعض   یکوهستان  یدر ارتفاعات و جاده ها  ژهيباشد که به و  یم   یمنطقه البرز مرکز   از  یتندر  و

 باشد.  یهفته  مورد انتظار م یتگرگ به تناوب تا انتها ال ، احتمرعدوبرق ،یرگبار ساعت
 

 استان البرز های شمالی و کوهستانی جاده   ی وضع هوا نیبشیپ تاریخ 

 سرعت بادبیشینه 

 لحظه ای 

Km/h)) 

 سه شنبه

02/01/1400 
 52 دیمه آلود، رگبار پراکنده برف و باران، رعدوبرق، وزش باد شد ،یابر

 چهارشنبه 

03/01/1400 
 45 وزش باد و کاهش ابر  جیمه آلود، بارش پراکنده، به تدر ،یابر مهین

 نبه شپنج

04/01/1400 
 52 ساعات رگبار برف و باران، رعدوبرق  یدر بعض د،ی وزش باد شد ،یتا ابر یابر مهین

 

 رگبار ساعتی و پراکنده ، رعد و برق، وزش باد نسبتا شدید ، احتمال تگرگ   نوع مخاطره:

 به ویژه در ارتفاعات و جاده های کوهستانی   منطقه اثر:

 اختالل تردد ، ریزش سنگ در ارتفاعات و جاده های کوهستانی   لغزندگی معابر ، اثر مخاطره:

 زمان وقوع : 

 03/01/1401چهارشنبه ظهر  تا    02/01/1401موج اول :سه شنبه ظهر  

 5/1/1401تا جمعه اوایل وقت      1401/ 4/01موج دوم : پنج شنبه صبح 

 توصیه ها:

 سنگ و رگبار محلی و نقطه ای  اجتناب از توقف در دامنه کوه ها به دلیل ریزش: 1توصیه 

 کوهنوردان با توجه به شرایط جوی از هرگونه صعود به ارتفاعات و قلل البرز مرکزی خودداری کنند. :  2توصیه 
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