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 7/1/1401 : تاريخ
 ال/46/1401 شماره :

 تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین 1صفحه 

 

  چمنمتري  45، نبش و صنايع وزارت جهاد کشاورزي جنب معاونت آب و خاک جاده محمد شهر، 4،کيلومتر : کرجنشانی

 36791220؛  نمابرگردان 36791214؛  نمابر: 36792305  – 36792310؛  تلفن:  3183943161کدپستی: 
134،  هواگو     http://www.alborz-met.ir،  تارنماي اداره کل  https://Gap.im/AlborzMetOfficeپيام رسان گپ : 

 

 

 

شماره پیرو ه :آینده نگری سبتا جوی از یحاک یابي شیپ یالگوها نيآخر لیتحل 3شدار زرد  منطقه در  واج کوتاه و کم دامنهمو فعالیت محلی اناپايدار  ن

از روز  و راکندهپبسیار خفیف و  بارشه در ارتفاعات ژو به ويو گرد و خاک  نسبتا شديد وزش باد پاره ای نقاطدر به موجب آن باشد که  یم یالبرز مرکز

شديد و گرد و مجددا وزش باد نسبتا روزهای چهارشنبه و پنجشنبه در ک موج ناپايدار يبا گذر گفتنی است . مورد انتظار می باشددما  شيسه شنبه روند افزا

 پیش بینی می شود. در استان البرز ده و رعد و برقپراکن رگبار ،خاک 

 (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 ) 

 یکشنبه

7/1/1401 

ارتفاعات احتمال بارش ، و گرد وخاک نسبتا شديد وزش باد پاره ای نقاط ،صاف
 12 15 5 خفیف

 دوشنبه

8/1/1401 

و گرد وخاک ،ارتفاعات احتمال بارش  دينقاط وزش باد نسبتا شد ی، پاره اصاف
 فیخف

4 16 12 

 شنبهسه 

9/1/1401 
 6 17 7 ، غبار محلیصاف

 چهارشنبه

10/1/1401 

اواخر وقت رگبار  ،گرد وخاک نسبتا شديد و بادبعضی ساعات کمی تا نیمه ابری، 
 12 20 11 پراکنده و رعد و برق

 پنجشنبه

11/1/1401 
 8 20 9 رگبار پراکنده و رعد و برق ،باد نسبتا شديد و گرد و خاک ،یابر مهیتا ن یکم

 فردیس زیدشت دیزین آسارا شهرستانک نظرآباد اشتهارد هشتگرد طالقان کرج منطقه

 (cدما)

 2 -5 -9 -3 -7 -4 -1 0 -4 0 کمينه

 13 3 1 7 5 13 14 9 7 12  بيشينه

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