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بعضی  صاف ، سمانکه به موجب آن آتحلیل آخرين الگوهای پیش يابی حاکی از جوی پايداردر منطقه البرز مرکزی می باشد. :آینده نگری

 مورد انتظار می باشد. تا شنبه کاهش دما ساعات غبار،

 (باشديمربوط به صبح روز بعد م نهيکم يروز آینده )دما 5کرج طي  تیاستان با محورپيش بيني هواي 

 

 شرح پیش بینی روز
 کمينه دما
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 بيشينه دما

C  

 بيشينه باد 

  لحظه اي

(
Sec

m ) 

 پنجشنبه

14/7/1401 
 31 14 ینقاط وزش باد و غبار محل یصاف، پاره ا

6 

 

 جمعه

15/7/1401 
 5 29 13 روند کاهش دما، صاف، غبار محلی

 شنبه

16/7/1401 
 5 27 14 صاف، غبار محلی

 شنبهیک

17/7/1401 
 10 28 15  غباروزش باد ، افزايش  بعضی ساعات ،تا کمی ابری صاف

 دوشنبه

18/7/1401 
 5 30 14 غبار شيافزا، ساعات وزش باد  ی، بعضابری قسمتیصاف تا 

 

 

 گذشته استان البرز ساعت 24 ضعيت هواو

 شهرستانک دیزین آسارا فردیس نظرآباد اشتهارد هشتگرد طالقان کرج منطقه

 (cدما)

 - 10 6 14 6 10 18 8 11 کمينه

 - 23 30 31 34 35 29 28 32  بيشينه
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 18/7/1401  دوشنبه  17/7/1401  یکشنبه  16/7/1401  شنبه  15/7/1401  جمعه  14/7/1401  پنجشنبه  منطقه

 ، بعضی ساعات وزش بادصاف طالقان
26 

 ، روند کاهش دماف تاکمی ابری صا
24 

 ، گاهی وزش بادصاف تا قسمتی ابری
، بعضی ساعات یابر یصاف تا قسمت 23

  وزش باد

، بعضی ساعات  یابر یتا قسمت کمی 24

 وزش باد

26 

6 5 6 7 5 

 ساوجبالغ
نقاط وزش باد و غبار  یصاف، پاره ا

 یمحل

29 
 روند کاهش دما ،یصاف، غبار محل

27 
 یصاف، غبار محل

ساعات وزش باد ،  یصاف، بعض 25

 غبار شیافزا

ساعات  یبعض ،یابر یصاف تا قسمت 26

 غبار شیوزش باد ، افزا

28 

17 16 18 19 18 

 اشتهارد
نقاط وزش باد و غبار  یصاف، پاره ا

 یمحل

34 
 روند کاهش دما ،یصاف، غبار محل

31 
 یصاف، غبار محل

ساعات وزش باد ،  یصاف، بعض 30

 غبار شیافزا

ساعات  یبعض ،یابر یصاف تا قسمت 31

 غبار شیوزش باد ، افزا

33 

11 10 11 12 11 

 نظرآباد
نقاط وزش باد و غبار  یصاف، پاره ا

 یمحل

34 
 روند کاهش دما ،یصاف، غبار محل

31 
 یصاف، غبار محل

ساعات وزش باد ،  یصاف، بعض 30

 غبار شیافزا

ساعات  یبعض ،یابر یصاف تا قسمت 31

 غبار شیوزش باد ، افزا

33 

7 6 7 8 7 

 فردیس
نقاط وزش باد و غبار  یصاف، پاره ا

 یمحل

31 
 روند کاهش دما ،یصاف، غبار محل

29 
 یصاف، غبار محل

ساعات وزش باد ،  یصاف، بعض 27

 غبار شیافزا

ساعات  یبعض ،یابر یصاف تا قسمت 28

 غبار شیوزش باد ، افزا

30 

12 11 12 13 12 

 ساعات وزش باد یصاف، بعض آسارا
28 

 ، روند کاهش دمای ابر یصا ف تاکم
ساعات  ی، بعض یابر یصاف تا قسمت 26

 وزش باد

ساعات  ی، بعض یابر یصاف تا قسمت 25

 وزش باد

ساعات  ی، بعض یابر یتا قسمت کمی 26

 وزش باد

28 

5 4 5 6 5 

 ساعات وزش باد یصاف، بعض دیزین
21 

 ، روند کاهش دمای ابر یصاف تاکم
ساعات  ی، بعض یابر یصاف تا قسمت 19

 وزش باد

ساعات  ی، بعض یابر یصاف تا قسمت 18

 وزش باد

ساعات  ی، بعض یابر یتا قسمت کمی 19

 وزش باد

21 
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 و طالقان جاده چالوس تیاستان البرز با محور یجاده ا ینیبشیپ

 یباشد.که به موجب آن آسمان صاف ، بعض یم یمنطقه البرز مرکز داردريپا یاز جو یحاک یابي شیپ یالگوها نيآخر لیتحل :آینده نگری

 باشد. یساعات غبار، کاهش دما مورد انتظار م
 

 استان البرزهاي شمالي و کوهستاني جاده  ي وضع هوانيبشيپ تاریخ

 سرعت بادبيشينه 

 لحظه اي

Km/h)) 

 پنجشنبه

14/7/1401 
 25 صاف 

 جمعه

15/7/1401 
 25 ، روند کاهش دما یابر یصا ف تاکم

 شنبه

16/7/1401 
 32 گاهی وزش باد، تا قسمتی ابری  صاف
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