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 22/12/1400 : تاريخ
 ال /7162/1400 شماره :

ه یی و مانع زدا   ه ی بان ی پشت   د، یتول  1صفحه 
 

  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 : 

 

 

 

 

ی آالينده ها در استان تا صبح سه  افزايش ساعتاز    یحاک   یاب ي   شیپ  یالگوها  ني آخر  لیتحل  95زرد شماره    یهشدار آلودگ  رویپ  :آینده نگری

رگبارهای رخداد  از منطقه البرز مرکزی    جاریدر روزهای سه شنبه و پنجشنبه هفته    يدار بارشیوج ناپامدو  ذر  شنبه می باشد. گفتنی است با گ 

   تان مورد انتظار می باشد.در اس ، احتمال تگرگ دوخاکساعتی و پراکنده، وزش باد و گر
 ( باشدي مربوط به صبح روز بعد م  نهيکم  يروز آینده )دما  5کرج طي   تیپيش بيني هواي استان با محور

 

 گذشته استان البرز  ساعت 24 ضعيت هواو
 

 

 

 

 

   

 شرح پیش بینی  روز
 کمينه دما 

C• 

 بيشينه دما 

C•  

بيشينه باد 

 لحظه ای 

 (
Sec

m ) 

 یکشنبه

22/12/1400 
 5 20 8 ، در بعضی ساعات هواناسالم برای گروه های حساس غبار محلی، صاف

 دوشنبه

23/12/1400 

هواناسالم برای گروه های  در بعضی ساعات   ، غبار محلی صاف تا قسمتی ابری،
 5 18 7 وقت رشد ابرحساس، اواخر 

 سه شنبه

24/12/1400 
 8 18 7 رق بوو رعد پراکنده در بعضی ساعات رگبار ، خاکوگردباد و  ابری تا ابری،  نیمه

 شنبه چهار

25/12/1400 
 12 16 1 بارش پراکندهساعات  یدر بعض، خاکو گردباد و  ،ابریتا ابری  قسمتی

 شنبه پنج

26/12/1400 

، خاکوگردباد و  تگرگ،، احتمال رقبوو رعد  پراکنده رگبار ، ابریابری تا  نیمه
 برف ساعتی ، ارتفاعات بارش کاهش محسوس دما

4 11 6 

 فردیس  زیدشت  دیزین  آسارا شهرستانک نظرآباد اشتهارد هشتگرد  طالقان کرج منطقه

 ( cدما) 
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