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 نشیو چ یانیسطوح م داریاز گذر امواج ناپا یحاک یابی شیپ یالگوها نیآخر لیتحل 56شماره  یمطابق با هشدار نارنج :آینده نگری

آن از دوشنبه تا  یمحل تیو فعال یسامانه تندر نیا تیباشد که با توجه به ماه یم یدر منطقه البرز مرکز نیفشار مناسب  سطح زم

و محدود برف( وزش باد نسبتا  فیو قلل بارش خف یو برق ، تگرگ )ارتفاعات شمال رعدساعات رگبار و  یعصر سه شنبه در بعض

 باشد. یبه همراه گردوخاک در استان مورد انتظار م دیشد
 (باشديمربوط به صبح روز بعد م نهيکم يروز آینده )دما 5کرج طي  تیپيش بيني هواي استان با محور

 

 شرح پیش بینی روز
 کمينه دما

C 

 بيشينه دما

C  

 بيشينه باد 

  لحظه اي

(
Sec

m ) 

 یکشنبه

8/8/1401 
 5 20 11 ، بتدريج ابری صاف تا قسمتی ابری، کاهش محسوس دما

 دوشنبه

9/8/1401 

و نسبتا شديد وزش باد به تدريج ابری عصر و شب ، قسمتی ابری
 17 21 14 ، احتمال تگرگرگبار و رعدوبرقبعضی ساعات گردوخاک ، 

 سه شنبه

10/8/1401 

بعضی و گردوخاک، نسبتا شديد باد بعضی ساعات ابری، نیمه ابری تا 
 ، تگرگ، قلل شمالی البرز بارش برفرگبار و رعدوبرق ساعات

10 20 17 

 چهارشنبه

11/8/1401 
 5 19 9 ، پاره ای نقاط استان يخبندان صبحگاهی، مه قیقابریصاف تا قسمتی 

 شنبهپنج

12/8/1401 
 5 19 7 ، پاره ای نقاط استان يخبندان صبحگاهیصاف تا قسمتی ابری

 

 

 گذشته استان البرز ساعت 24 ضعيت هواو

 دیزین آسارا فردیس نظرآباد اشتهارد هشتگرد طالقان کرج منطقه

 (cدما)

 2 3 7 4 7 5 4 6 کمينه

 11 21 22 23 22 19 18 23  بيشينه
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