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 نی اشتغال آفر ان،یدانش بن  د،یتول  3صفحه 

  متري چمن 45، نبش و صنايع وزارت جهاد کشاورزي جنب معاونت آب و خاک جاده محمد شهر، 4،کيلومتر : کرجنشانی
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 و طالقان جاده چالوس تیاستان البرز با محور یجاده ا ینیبشیپ

 شیپ یالگوها نیآخر لیآذر تحل 13 خیبه تار 69و  68آذر و هشدار زرد شماره  12 خیبه تار 67هشدار زرد شماره  دییضمن تا :آینده نگری

و مه آلود، روند کاهش محسوس  یابر یباشد که به موجب آن آسمان یپرفشار سرد و چگال در منطقه استان م تیاز ادامه فعال یحاک یابی

 باشد. یباران و برف مورد انتظار م هپراکند یو بارش ها خبندانیدما، 

 

 

 استان البرزهای شمالی و کوهستانی جاده  ی وضع هوانیبشیپ تاریخ

 سرعت بادبیشینه 

 لحظه ای

Km/h)) 

 دوشنبه

14/9/1401 
 36 برف، کاهش محسوس دما ی، بارش ساعت خبندانیو مه آلود،  یابر

 سه شنبه

15/9/1401 
 36 ، بارش های خفیف و پراکنده برفخبندانیمه ،  ،یتا ابر یابر مهین

 چهارشنبه

16/9/1401 
 30 برفو پراکنده  فیخف یبارش ها خبندان،یمه ،  ،یتا ابر یابر یقسمت

 

 موارد زیر توصیه می شود. آذر 13به تاریخ  69و  68آذر و هشدار زرد شماره  12به تاریخ  67هشدار زرد شماره مطابق با 
 

چرخ باشند و احتیاط الزم را  رمجهز به زنجیو مسافرین هنگام گذر از جاده ها به دلیل لغزندگی سطح جاده ها و معابر، رانندگان :  1توصیه  

 .حین تردد بعمل آورند

و یا  گردد یخوددار (آیین نامه بتن)مطابق با با توجه به دمای هوا و یخبندان های متناوب  یزیبتن ر اتیعمل یهرگونه اجرااز :  2توصیه 

 .ردیصورت پذ نامه نیمطابق با آئ یاطیاحت ریسرد و تداب یضوابط هوا

و صنایع پایین دستی و مرتبط ، با توجه به تداوم دمای صفر و زیر صفر طی چند  بهره بردارانکشاورزان، باغداران، گلخانه داران، : 3توصیه 

 اتخاذ گردد. 69روز آینده تدابیر احتیاطی مطابق با هشدار زرد کشاورزی شماره 

 های انرژی حاملصرفه جویی و کنترل مصرف : 4توصیه 

 توجه نمایند یخبندان سطحی و زیر سطحیدلیل کوهنوردان هنگام تردد در ارتفاعات به لغزندگی و ریزش کوه به : 5توصیه 
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