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له    یجناب آاقي دکتر عبدا

ر    محترم استان البرز استاندا

 با  سالم و احترام؛

شدار آلودگمطابق  :آینده نگری شور  داريناپا شیکم و ب یاز جو یحاک یابي شیپ یالگوها نيآخر لیتحل 98شماره  یبا ه تا اواخر هفته از ک

 یجو در دشت البرز مرکز ینيیو پراکنده در ارتفاعات، با توجه به جهت وزش بادها در سطوح پا فیخف یباشد که ضمن رخداد بارش ها یم

شد به طور یمورد انتظار م( PM2.5گردوغبار ) شيروند افزا شنبه تا پنجشنبه ک یروزها کهيبا سالم  یهوا در بعض تیفیدو سطح نا ساعات در 

 حساس قرار خواهد گرفت. یگروه ها یبرا
 (باشديمربوط 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
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 بيشينه دما

C  

بيشينه باد 

 لحظه اي

(
Sec

m ) 

 یکشنبه

29/12/1400 
 6 17 6 ساعات وزش باد و رشد ابر یبعض، یغبار محل ،ابری قسمتیتا صاف 

 دوشنبه

1/1/1401 
 5 19 8 های حساسساعات هواناسالم برای گروه، بعضی یغبار محل ،تا نیمه ابری قسمتی

 سه شنبه

2/1/1401 
 8 18 3 پراکندهبارش ابری، در بعضی ساعات وزش باد و گردوخاک، نیمه تا  قسمتی

 چهارشنبه

3/1/1401 
 8 17 8 مه رقیق، به تدريج کاهش ابر و وزش بادنیمه ابری، 

 شنبهپنج

4/1/1401 
 12 19 5 کمی تا نیمه ابری، وزش باد شديد

 فردیس زیدشت دیزین آسارا شهرستانک نظرآباد اشتهارد هشتگرد طالقان کرج منطقه

 (cدما)

 1 0 -5 -2 -5 -2 -1 3 0 0 کمينه

 14 4 0 11 7 15 15 10 9 14  بيشينه

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ساعت گذشته 24بارش 
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