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 11/1/1401 : تاريخ
 ال/143/1401 شماره :

 تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین 1صفحه 

 

  متري چمن 45، نبش و صنايع وزارت جهاد کشاورزي جنب معاونت آب و خاک جاده محمد شهر، 4،کيلومتر : کرجنشانی
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وقت فردا از منطقه البرز  ليامروز پنجشنبه تا اوا یموج کوتاه و تندر کيبا گذر  نيفرورد 7 خيبه تار 3به هشدار شماره  باتوجه :آینده نگری

نقاط رگبار پراکنده و رعد و برق و در  یهوا، در پاره ا تیفیو گرد و خاک ، کاهش ک دينسبتا شدلحظه ای ساعات وزش باد  یدر بعض یمرکز

تند در استان ادامه خواهد  بیدما با ش شياست از فردا مجددا روند افزا یشود. گفتن یم ینیب شیبرف و باران پ باررگساعات  یارتفاعات بعض

 داشت.

 (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

C 

 بيشينه دما

C  

بيشينه باد 

 لحظه اي

(
Sec

m ) 

 پنجشنبه

11/1/1401 

نسبتا شديد و لحظه ای و در بعضی ساعات وزش باد  ،یابرنیمه قسمتی تا 
 رگبار موقت و پراکنده ، رعد و برق  گردوخاک، کاهش کیفیت هوا،

8 21 18 

 جمعه

12/1/1401 

 صاف تا قسمتی ابری
 5 23 9 نیمه ابری همراه با مه رقیق ، به تدريج صافو جاده های کوهستانی ارتفاعات 

 شنبه

13/1/1401 
 5 25 12 کمی تا نیمه ابری، عصر تمام ابری، روند افزايش دما

 یکشنبه

14/1/1401 
 5 27 13 ، غبار محلیصاف 

 شنبهدو

15/1/1401 
 5 27 12 تا قسمتی ابریصاف 

 فردیس زیدشت دیزین آسارا شهرستانک نظرآباد اشتهارد هشتگرد طالقان کرج منطقه

 (cدما)

 8 6 0 1 -2 4 10 9 4 9 کمينه

 21 14 10 19 16 22 22 18 19 20  بيشينه

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