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ج امومتناوب افعالیت از  آخرين الگوهای پیش يابی حاکیتحلیل ارديبهشت  9به تاريخ  15ه  شمارمطابق با هشدار سطح زرد  :آینده نگری

کاهش  و گرد و خاک شدید و لحظه ای، وزش بادبعضی ساعات  به موجب آنکه می باشد در منطقه البرز مرکزی  دوشنبهتا  ناپایدار

 می باشد.مورد انتظار  احتمال تگرگ، پراکنده و رعد و برق رگبار ، کیفیت هوا

 (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

 سيجان فردیس زیدشت دیزین آسارا شهرستانک نظرآباد اشتهارد هشتگرد طالقان کرج منطقه

 (cدما)

 10 12 6 4 7 5 8 13 11 6 10 کمينه

 20 24 14 12 19 16 28 25 22 19 24  بيشينه

 4/9 5/2 7 6/0 8/5 5/7 6/1 4/1 2/2 4/4 1 ساعت گذشته 24بارش 
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 لحظه اي
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 شنبه

10/2/1401 
 10 25 12 و رعد وبرق پراکندهرگباربعضی ساعات ابری و گرد و خاک ، و  باد ،یابر نیمه تا کمی

 یکشنبه

11/2/1401 
 10 27 13 تگرگ ، وزش باد ،و رعد وبرق رگبارو  یابر عصر، رقیقمه  ،یابر مهیتا ن یکم

 دوشنبه

12/2/1401 
 10 22 11 ، تگرگگرد و خاک ، رگبار و رعد وبرقنسبتا شديد و  وزش باد گاهی ،مه رقیق ،یابر

 سه شنبه

13/2/1401 
 6 26 14 وزش باد، اواخر وقت پاره ای نقاط بارش پراکنده گاهی، مه رقیقتا نیمه ابری، یکم

 چهارشنبه

14/2/1401 
 6 28 15 بادبه تدريج وزش  ،مه رقیق، ابرینیمه تا کمی 
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