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فردا عصراز  نیاز نفوذ کم فشار سطح زم یحاک یابی شیپ یالگوها نیآخر لی، تحل 71جو به شماره  یداریپا ینارنج روهشداریپ :آینده نگری

و مه آلود همراه با بارش  یارتفاعات آسمان تمام ابر ژهیهفته در استان به و یباشد که به موجب آن تا انتها یم یبه منطقه البرز مرکزسه شنبه 

 باشد. یباران و برف مورد انتظار م فیپراکنده و ضع یها و بارش ها ندهیهمچنان حضور آال زیاستان ن یشهر ها دربرف  خواهد بود ،  یساعت

 (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 ) 

 دوشنبه

21/9/1401 
 6 10 2 و يخبندان، هوا آلوده، روند افزايش دمامه  صاف تا قسمتی ابری،

 سه شنبه

22/9/1401 

 و پراکنده فیبارش خفابری و مه آلود، هوا آلوده، از عصر قسمتی تا 
 6 11 4 برف و بارانساعتی بارش ارتفاعات 

 چهارشنبه

23/9/1401 

 نیمه ابری تا ابری و مه آلود، هوا آلوده، بارش خفیف و پراکنده
 برف و بارانساعتی بارش ارتفاعات 

4 12 5 

 پنجشنبه

24/9/1401 

  رقیق و هوا آلودهمه  نیمه ابری تا ابری ،
 5 13 3 برف و باران ارتفاعات احتمال بارش خفیف 

 جمعه

25/9/1401 
 5 13 4 ، مه رقیقیابر یتا قسمت میک

 

 گذشته استان البرز ساعت 24 ضعيت هواو

 دیزین آسارا فردیس نظرآباد اشتهارد هشتگرد طالقان کرج منطقه

 (cدما)

 -13 -7 -2 -6 -5 -1 -7 -4 کمينه
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