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 یبعض به موجب آنباشد که  یم یمنطقه البرز مرکزدر  کم و بیش ناپايدار جوی از یحاک یابي شیپ یالگوها نيآخر لیتحل :آینده نگری

و روزهای چهارشنبه و پنجشنبه کاهش موقت و رگبار خفیف، احتمال رعد و برق  پاره ای نقاطنسبتا شديد و گرد و غبار،  بادساعات وزش 

 باشد. یممورد انتظار ساعتی 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

 فردیس زیدشت دیزین آسارا شهرستانک نظرآباد اشتهارد هشتگرد طالقان کرج منطقه

 (cدما)

 10 5 3 5 9 5 8 9 5 7 کمينه

 22 13 12 20 18 24 25 20 18 24  بيشينه

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

 

 

   

 شرح پیش بینی روز
 کمينه دما

C 

 بيشينه دما

C  

بيشينه باد 

 لحظه اي

(
Sec

m ) 

 سه شنبه

20/2/1401 
 9 23 13  عصر وزش باد و گرد و خاک، پاره ای نقاط رگبار خفیف، رعد و برققسمتی ابری، 

 چهارشنبه

21/2/1401 
 12 26 13 و گرد و خاک، کاهش موقت کیفیت هوا بعضی ساعات وزش باد نسبتا شديد، صاف

 پنجشنبه

22/2/1401 
 14 25 11 رشد ابر عصر و شب،  هوا تیفی، کاهش موقت کو گرد و خاک شديد وزش باد صاف ،

 جمعه

23/2/1401 
 10 23 11 ، رگبار پراکنده و رعد و برق نسبتا شديد وزش بادمه رقیق، بعضی ساعات نیمه ابری، 

 شنبه

24/2/1401 
 10 23 14 نیمه ابری تا ابری، مه رقیق، بعضی ساعات وزش باد، رگبار و رعد و برق

http://www.alborz-met.ir/

