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و  وزش باد و گرد و غبار زآخرين الگوهای پیش يابی حاکی ا حلیلت 33و شماره  31شماره  زردسطح  هواشناسی هشدار رویپ :آینده نگری

ينده تا دوشنبه با آهفته گفتنی است از شنبه .می باشد البرز استاندر تا اوايل هفته آينده و روند افزايش دما  کیفیت هوا موقت و ساعتی کاهش

 می شود. پیش بینیوزش باد شديد و گرد و خاک  ،گذر موج ناپايدار روند کاهش دما

 (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

 شهرستانک دیزین آسارا فردیس نظرآباد اشتهارد هشتگرد طالقان کرج منطقه

 (cدما)

 - 13 - 17 14 20 14 12 17 کمينه

 - 28 - 39 43 42 37 36 40  بيشينه

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

9/4/1401 
 8 38 38 20 کاهش موقت کیفیت هوا ،و گرد و غبار ساعات وزش باد یبعض، صاف

 جمعه

10/4/1401 
 10 39 40 22 هوا تیفی، کاهش کوزش باد شديد و گرد و غبار بعضی ساعات ، صاف

 شنبه

11/4/1401 
 14 42 39 17 ، کاهش کیفیت هوا بعضی ساعات وزش باد شديد و گرد و غبارصاف ، 

 یکشنبه

12/4/1401 
 14 34 33 15 کاهش دما ، و گرد و غبار ديساعات وزش باد شد یصاف ، بعض

 دوشنبه

13/4/1401 
 8 31 31 16 هوا تیفیباد و گرد و غبار، کاهش موقت کساعات  یبعض ،تا کمی ابریصاف 
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