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تا اواخر هفته از کشددر   ااري ناپا شیکم و ب یاز جد  یحاک  یابي   شیپ  یاوگدها ني لخر  لیتحل 98شدماره   یمطابق با هشداار لودگ  :آینده نگری

  یجد گر گشدت اوررز مرک   ینيیو پراکناه گر ارتفاعات، با تدجه به جهت وزه باگها گر سدطد  پا فیخف   یباشدا که مدمن رخااگ باره ها  یم

ساعات گر سطح ناساوم  یهدا گر بعض تیف یگوشنره تا پنجشنره ک یروزها کهي باشدا به ودر ی( مدرگ انتظار مPM2.5)  رگوغرار  شي رونا اف ا

 .حساس قرار خداها  رفت  ی روه ها یبرا
 ( 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 ) 

 شنبه

28/12/1400 
 5 14 2 غرار محلی  ،یابرتا نیمه  کمی

 یکشنبه

29/12/1400 
 5 17 6 ، رونا اف ايش گما یغرار محل  ،تا نیمه ابری کمی

 دوشنبه

1/1/1401 
 5 20 7 های حساس ، بعضی ساعات هداناساوم برای  روهیغرار محل ،تا نیمه ابری قسمتی

 سه شنبه

2/1/1401 

هداناساوم   رگوخاک،  ، گر بعضی ساعات وزه باگ ویغرار محلنیمه ابری تا ابری، 
 های حساس برای  روه

3 18 8 

 چهارشنبه 

3/1/1401 

هداناساوم برای   رگوخاک،   وزه باگ و کمی تا نیمه ابری، گر بعضی ساعات
 8 18 7 های حساس  روه

 فردیس  زیدشت  دیزین  آسارا شهرستانک نظرآباد اشتهارد هشتگرد  طالقان کرج منطقه

 ( cدما) 

 0 - 4 - 8 -2 - 5 -2 0 -1 - 3 0 کمينه 

 12 2 -2 7 3 14 13 8 7 13  بيشينه

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