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تاثرااحتماالکهشوندمیصادرهنگامیجویشرایطازوسیعیطیفبرایزردهشدارهای:باشیدآگاه
مکنمافرادبیشترهشدارازسطحایندر.شودایجادنقاطبرخیدرسفرهادراختاللجملهازکمیمنفی
یشتربآنهافعالیتنوعیاومکانبهبستهدیگربرخیامادهندادامهخودروزمرهکارهایبهبتواننداست
تحتتواندمیشمافعالیتآیااینکهارزیابیوهشدارمحتویبهتوجهبنابراین.می گیرندقرارتاثیرتحت
.استمهمگیردقرارهشداراینتاثیر

.  مسئولین می بایست از وجود پدیده جوی آگاه باشند و تدابیر الزم را در صورت نیاز اتخاذ نمایند

______________________________________________________________________________

مختلراماشزندگیبرنامهتواندمیواستبیشترمخربهوایازناشیمنفیتأثیراتاحتمال:باشیدآماده
تمالیاحخطروبرققطعها،راهشدنبستههوایی،وزمینیسفرهایدرتأخیراحتمالکهمعنااینبه.کند
وخودازمحافظتبرایاقداموخودهایبرنامهتغییرمورددربایدشما.داردوجودمردممالوجانبرای
خودطرافیاناوخانوادهبرهواوضعمنفیتأثیرتاباشدنیازاستممکنشرایطایندر.بیندیشیدتاناموال

.دهیدانجامآنمنفیاثراتکردنکمبرایاقداماتیبدهوایوقوعازقبلوکنیدبررسیرا

انندمخدماتیوامدادیدستگاه هایجملهازباشندداشتهخطربامواجهبرایراالزمآمادگیبایدمسئولین
...وشهرسازیوراهکلاداراتاحمر،هاللای،منطقهآبهایسازمان،فرمانداری هاوشهرداری ها

.نماینداتخاذرااحتمالیخساراتازجلوگیریبه منظورالزمتمهیدات

______________________________________________________________________________

اطراتمخاثراتازدیگرانوخودداشتننگهاماندربرایوشودمیبینیپیشخطرناکهوای:کنیداقدام
أمینتهوایی،وزمینیسفرهایدرتوجهیقابلاختاللباکهداردوجوداحتمالاین.کنیداقدامبایدجوی
دداریخومسافرتازبایدشما.شویدروبروجانیتهدیدوهازیرساختوداراییبهگستردهخسارت،انرژی

.کنیدپیرویمحلیمقاماتوامدادینیروهایهایتوصیهازونماییددوریپرخطرمناطقازو

تمدیریشاملاقداماتاین.بدهندانجامخسارتازجلوگیریمنظوریبهراالزمتمهیداتبایدمسئولین
...وراهداریتمهیدات،کشاورزیمحصوالتحفظجهتدرپیشگیرانهاقداماتها،رودخانهالیروبیسدها،

.باشدمی



هشدار قرمز هشدار نارنجی هشدار زرد پدیده  

20 10 5 250
متوسط بارش

ساالنه
40 20 10 500 250
80 40 20 500

500زیر  500-1000 1000-2000
پدیده کاهنده دید 

(متر)
(با منشا غیر رطوبت) 

(200شاخص باالتر از )ناسالم بسار
ناسالم برای همه گروه ها

(150-200)
ی ناسالم برای گروه ها

(150-100)حساس
آلودگی هوا

بستگی به قطر و زمان وقوع بستگی به قطر و زمان وقوع تگرگ
صاعقه با پهنه و شدت زیاد صاعقه رخداد رعد و برق

20بیش از  15-20 10-15 (همتربرثانی)وزش باد 
15بیش از  5-15 5کمتر از  (رسانتیمت)بارش برف

کاهش دما به زیر صفر درجه سلسیوس پس از 
شروع بهار اقلیمی و رخداد اولین کاهش دما به 

زیر صفر درجه سلسیوس در فصل پاییز
یخبندان

بررسی 
نهایی 

پیشنهادات
استان ها

تشکیل
ا جلسه  ب
روسای 
پیش 
بینی

تهیه فرم 
استاندارد

برای اظهار 
نظر

دریافت 
د  پیشنها

استان ها

مرتب سازی
پیشنهادها

ارسال نهایی و 
ت دریافت پیشنهادا

استان ها 



ساعت و 24درجه طی 8بیش از 
روز3ماندگاری بیش از 

ساعت و 24درجه طی 8بیش از 
روز3ماندگاری کمتر از 

ساعت و 24درجه طی 5-8
ماندگاری

روز5کمتر از 

دماتغییر 

درجه و بیشتر50دما 

ماندگاری هوای سرد )سرماییموج 
روز و بیشتر و به میزان5به مدت 

درجه کمتر از میانگین دمای 5
(کمینه نرمال هفتگی بیش از تدریجی تغییر 

درجه10
ماندگاری هوای گرم )موج گرمایی روز3در طی 

روز و بیشتر و به میزان5به مدت 
درجه بیش از میانگین دمای 5

(نرمال هفتگیبیشینه

عبور از رکورد دمای کمینه و بیشینه و
روز3ماندگاری 

عبور از رکورد دمای کمینه و 
بیشینه

صدور )تغییر دما 
(هشدارتوسط استان

همراه با ( و یا ماندگاری هوای گرم)32دما 
انتهای بهار و )درصد 60رطوبت بیش از 

روزبرای بیش از سه( نیز فصل تابستان

استان )دما و رطوبت
های شمالی مجاور 

(دریا

80و بیشتر همراه با رطوبت 37دمای 
روز 3درصد و بیشتر با ماندگاری بیش از 

(شرایط شرجی)

استان )دما و رطوبت
های جنوبی مجاور 

(دریا


