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از جوی نسبتا  یحاک یابی شیپ یالگوها نیآخر لی، تحل73و هشدار زرد شماره  71جو به شماره  یداریپا ینارنج روهشداریپ :آینده نگری

در  72غبار و آالینده ها و مطابق هشدارهواشناسی زرد شماره هفته در استان  یباشد که به موجب آن تا انتها یم یمنطقه البرز مرکزناپایدار در 

  .خواهد بود به ویژه ارتفاعات بارش ساعتی و پراکنده باران و برفپاره ای نقاط 

 (باشديمربوط به صبح روز بعد م نهيکم يروز آینده )دما 5کرج طي  تیپيش بيني هواي استان با محور
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 بيشينه دما
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 بيشينه باد 

  لحظه اي
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 سه شنبه
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 و پراکنده فیبارش خفنیمه ابری تا ابری ، هوا آلوده، از عصر 
 6 11 6 ارتفاعات بارش ساعتی برف و باران

 چهارشنبه

23/9/1401 

نیمه ابری تا ابری ،غبار محلی، بارش خفیف و پراکنده،ارتفاعات بارش 
 6 13 4 برف و باران ساعتی

 پنجشنبه

24/9/1401 

رقیق و هوا آلوده، ارتفاعات احتمال بارش خفیف مه  نیمه ابری تا ابری ،
 برف و باران

5 14 5 

 جمعه

25/9/1401 
 5 14 6 ی، مه رقیقابر نیمهتا  کمی

 شنبه

26/9/1401 
 7 13 4 نیمه ابری تا ابری،مه رقیق، بعضی ساعات بارش باران و گاهی برف

 

 گذشته استان البرز ساعت 24 ضعيت هواو

 دیزین آسارا فردیس نظرآباد اشتهارد هشتگرد طالقان کرج منطقه

 (cدما)

 -10 -3 1 -3 -3 3 -1 0 کمينه

 -5 - 10 11 10 7 7 11  بيشينه
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 26/9/1401  شنبه 25/9/1401  جمعه 24/9/1401  پنجشنبه 23/9/1401  چهارشنبه 22/9/1401  سه شنبه منطقه

 طالقان
، بارش  خبندانیو مه آلود ،  یابر

 برف و باران یساعت

، بارش  خبندانیو مه آلود ،  یابر 8

 برف و باران یساعت

10 
  خبندانیو مه آلود ،  یتا ابر یابر مهین

و مه آلود ،  یتا ابر یابر یقسمت 11

  فی، احتمال بارش خف خبندانی

ساعات  یبعض ، ،مهیتا ابر یابر مهین 11

 بارش باران و برف

10 

1 2- 2- 1- 3- 

 ساوجبالغ

، هوا آلوده، از  یتا ابر یابر مهین

 و پراکنده فیعصر بارش خف

 برف و باران یبارش ساعت ارتفاعات

بارش  ،ی،غبار محل یتا ابر یابر مهین 8

و پراکنده،ارتفاعات بارش  فیخف

 برف و باران یساعت

و هوا آلوده،  قی، مه رق یتا ابر یابر مهین 11

برف و  فیارتفاعات احتمال بارش خف

 باران

11 
 قیمه رق ،یابر مهیتا ن یکم

 یبعض ق،یرق ،مهیتا ابر یابر مهین 12

 برف احتمالساعات بارش باران و 

10 

5 2 3 3 2 

 اشتهارد

، هوا آلوده، از  یتا ابر یابر مهین

 و پراکنده فیعصر بارش خف

 برف و باران یبارش ساعت ارتفاعات

بارش  ،ی،غبار محل یتا ابر یابر مهین 12

و پراکنده،ارتفاعات بارش  فیخف

 برف و باران یساعت

و هوا آلوده،  قی، مه رق یتا ابر یابر مهین 14

برف و  فیارتفاعات احتمال بارش خف

 باران

14 
 قیمه رق ،یابر مهیتا ن یکم

 یبعض ق،یرق ،مهیتا ابر یابر مهین 14

 برفاحتمال ساعات بارش باران و 

13 

1- 3- 2- 2- 3- 

 نظرآباد

، هوا آلوده، از  یتا ابر یابر مهین

 و پراکنده فیعصر بارش خف

 برف و باران یبارش ساعت ارتفاعات

بارش  ،ی،غبار محل یتا ابر یابر مهین 13

و پراکنده،ارتفاعات بارش  فیخف

 برف و باران یساعت

و هوا آلوده،  قی، مه رق یتا ابر یابر مهین 15

برف و  فیارتفاعات احتمال بارش خف

 باران

15 
 قیمه رق ،یابر مهیتا ن یکم

 یبعض ق،یرق ،مهیتا ابر یابر مهین 15

 برفاحتمال ساعات بارش باران و 

14 

1- 3- 2- 2- 3- 

 فردیس

، هوا آلوده، از  یتا ابر یابر مهین

 و پراکنده فیعصر بارش خف

 برف و باران یبارش ساعت ارتفاعات

بارش  ،ی،غبار محل یتا ابر یابر مهین 12

و پراکنده،ارتفاعات بارش  فیخف

 برف و باران یساعت

و هوا آلوده،  قی، مه رق یتا ابر یابر مهین 14

برف و  فیارتفاعات احتمال بارش خف

 باران

15 
 قیمه رق ،یابر مهیتا ن یکم

 یبعض ق،یرق ،مهیتا ابر یابر مهین 15

 برفاحتمال ساعات بارش باران و 

14 

6 4 5 6 5 

 آسارا
، بارش  خبندانیو مه آلود ،  یابر

 برف و باران یساعت

، بارش  خبندانیو مه آلود ،  یابر 7

 برف و باران یساعت

9 
  خبندانیو مه آلود ،  یتا ابر یابر مهین

و مه آلود ،  یتا ابر یابر یقسمت 10

  فی، احتمال بارش خف خبندانی

ساعات  یبعض ، ،مهیتا ابر یابر مهین 10

 بارش باران و برف

9 

1- 4- 4- 3- 5- 

 دیزین
، بارش  خبندانیو مه آلود ،  یابر

 برف و باران یساعت

، بارش  خبندانیو مه آلود ،  یابر 2

 برف و باران یساعت

4 
  خبندانیو مه آلود ،  یتا ابر یابر مهین

و مه آلود ،  یتا ابر یابر یقسمت 5

  فی، احتمال بارش خف خبندانی

ساعات  یبعض ، ،مهیتا ابر یابر مهین 5

 بارش باران و برف

4 

6- 4- 4- 3- 5- 
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 و طالقان جاده چالوس تیاستان البرز با محور یجاده ا ینیبشیپ

باشد که  یم یاز عصرفردا سه شنبه به منطقه البرز مرکز نیاز نفوذ کم فشار سطح زم یحاک یابی شیپ یالگوها نیآخر لیتحل :آینده نگری

 خواهدو لغزندگی سطح جاده برف  یو مه آلود همراه با بارش ساعت یآسمان تمام ابراستان البرز هفته در ارتفاعات  یبه موجب آن تا انتها

 بود.

 

 استان البرزهاي شمالي و کوهستاني جاده  ي وضع هوانيبشيپ تاریخ

 سرعت بادبيشينه 

 لحظه اي

Km/h)) 

 سه شنبه

22/9/1401 
 30 برف و باران یو مه، بارش ساعت خبندانیو مه آلود ،  یابر

 چهارشنبه

23/9/1401 
 25 برف و باران یو مه، بارش ساعت خبندانیو مه آلود ،  یابر

 پنجشنبه

24/9/1401 
 25 برف و باران یو مه، بارش ساعت خبندانیو مه آلود ،  یتا ابر یابر مهین
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