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 20/1/1401 : تاريخ
 ال/371/1401 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

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

 

 

 

به  6شماره  نارنجی یهشدار آلودگو  17به تاريخ  5فروردين و هشدار نارنجی شماره  16 خيبه تار 4شماره زرد هشدار  رویپ :***هشدار

منطقه در طی عصر و شب امروز تا فردا يکشنبه ظهرفعالیت سامانه تندری حلیل الگوهای پیش يابی حاکی از تداوم ت نيفرورد 19 تاريخ جمعه

رعد و برق و تگرگ  رگبار پراکنده و بعضی ساعات ، کاهش کیفیت هوا ،و گرد وخاک ديباد شدن وزش آکه به موجب می باشد  یالبرز مرکز

  .مورد انتظار می باشد

 (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)

 16 10 7 10 8 12 15 15 11 14 کمينه

 24 15 14 20 18 25 27 21 19 24  بيشينه

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

 

 

   

 شرح پیش بینی روز
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 بيشينه دما
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بيشينه باد 

 لحظه اي

(
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 شنبه

20/1/1401 

 ساعات وزش باد شديد و گرد و خاک و هوا ناسالم،در بعضی  ،ابریابری تا نیمه 
 20 24 11 برق، تگرگ و رعدو  رگبارعصر و شب 

 یکشنبه

21/1/1401 
 18 20 10 به تدريج کاهش ابر ،و گرد و خاک وزش باد شديد ،نیمه ابری

 شنبهدو

22/1/1401 
 5 25 14  صاف

 سه شنبه

23/1/1401 
 14 26 16  ابری ، بعضی ساعات وزش باد قسمتیتا  صاف

 چهارشنبه

24/1/1401 
 15 24 12 هوا ناسالم ،و گرد و خاک شديد وزش باد،  یابر یتا قسمت یکم

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

