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گذر از  یحاک یابي شیپ یالگوها نيآخر لیتحل 9شماره هشدار نارنجی  وفروردين  24به تاريخ  8هشدار زرد شماره مطابق با  :آینده نگری

و  ديشدلحظه ای و وزش باد می باشد که به موجب آن منطقه البرز مرکزی از غروب يکشنبه تا اواخر وقت  نجشنبهپاز  داريناپاموج تندی و 

به  درجه ای دما 10و  کاهش محسوساست گفتنی  .دشو ییش بینی مپتگرگ  ،رعدوبرق و رگبار  ،نآم تداو وهوا  تیفیکاهش ک ،گرد و خاک 

 .رخ خواهد دادينده آتا صبح دوشنبه هفته ه برای ارتفاعات استان ژوي

 (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)

 12 8 7 4 4 3 9 13 8 10 کمينه

 30 20 14 23 19 31 32 26 24 31  بيشينه

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

25/1/1401 
 12 28 17  خاکوگرد و وزش بادعصر و شب ، یتا ابر قسمتی

 جمعه

26/1/1401 

 برقورعدو  رگبار  گردوخاک، وزش باد شديد و به تدريج، همراه با مه رقیق یابر اتقسمتی 
 25 25 11 ، روند کاهش دماتگرگاحتمال  ،

 شنبه

27/1/1401 

رعد و  وزش باد شديد و گردوخاک،بعضی ساعات ،  همراه با مه رقیق یابرابری تا نیمه 
 25 20 7 کاهش دماروند ، برق، تگرگ

 یکشنبه

28/1/1401 
 25 19 6 دمامحسوس کاهش  ،ش پراکندهبار صبح، به تدريج کاهش ابر، مه رقیق ،نیمه ابری

 شنبهدو

29/1/1401 
 5 22 9 ارتفاعات يخبندان صبحگاهی ، ما، کاهش محسوس دصاف
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