وزارت راه و شهرسازي
اداره كل هواشناسي گيالن

بولتن پيش بيني جادهاي
نقشه های هواشناسی نشان دهنده استقرار سامانه کم و بیش ناپایدار در منطقه است .بنابراین در بعضی ساعات بارندگی و احتمال رعدوبرق و تگرگ (بویژه
ارتفاعات و دامنه های شرقی و جنوب شرقی ،موقتی شدید) مورد انتظار است .از اواخر وقت امروز با شکل گیری جریانات جنوبی در منطقه ،مه آلود بودن هوا،
افزایش نسبی دما و وزش باد جنوبی(بویژه ارتفاعات و دامنه ها/گاهی شدید) پیش بینی می گردد .این شرایط به تناوب تا پایان هفته در منطقه تداوم دارد .قابل ذکر
است طی این مدت ،گاهی با گذر امواج کم و بیش ناپایدار ،رگبار باران و احتمال رعدوبرق دور از انتظار نیست.

یکشنبه 10
مسير

فروردین

ابرناكي

پدیده

نیمه ابری تا ابری

مه آلود ،بعضی ساعات بارندگی

گاهی کاهش ابر

و وزش بادواحتمال رعدوبرق

رشت /بندرانزلي/

نیمه ابری تا ابری

مه آلود ،بعضی ساعات بارندگی

بندرآستارا

گاهی کاهش ابر

و وزش بادواحتمال رعدوبرق

نیمه ابری تا ابری

مه آلود ،بعضی ساعات بارندگی

گاهی کاهش ابر

و وزش بادواحتمال رعدوبرق

نیمه ابری تا ابری

مه آلود ،بعضی ساعات بارندگی

گاهی کاهش ابر

و وزش بادواحتمال رعدوبرق

نیمه ابری تا ابری

مه آلود ،بعضی ساعات بارندگی

گاهی کاهش ابر

و وزش بادواحتمال رعدوبرق

ماه ( 1399عصر و شب)
تغييرات

تغييرات

تغييرات

حداقل دید

حداكثر

حداقل

افقي(متر)
رشت /الهيجان/رودسر

رشت /فومن/ماسوله
رشت /رودبار /منجيل
اسالم/خلخال

دما(سلسيوس) دما(سلسيوس)

500-1000

13-15

7-9

500-1000

13-16

9-11

500-1000

8-13

6-8

500-1000

13-15

6-8

500-1000

8-10

6-8

وضعيت
سطح جاده
لغزنده
لغزنده
لغزنده
لغزنده
لغزنده

دوشنبه  11فروردین ماه ( 1399صبح تاظهر )
مسير

رشت /الهيجان/رودسر

ابرناكي

پدیده

قسمتی ابری تاابری

مه آلود ،رگبار باران و احتمال

گاهی کاهش ابر

رعدوبرق ،وزش باد جنوبی

رشت /بندرانزلي/

قسمتی ابری تاابری

وزش باد جنوبی

بندرآستارا

گاهی کاهش ابر

رگبار باران و احتمال رعدوبرق

رشت /فومن/ماسوله
رشت /رودبار /منجيل
اسالم/خلخال

قسمتی ابری تاابری

وزش باد جنوبی

گاهی کاهش ابر

رگبار باران و احتمال رعدوبرق

کمی تانیمه ابری

وزش باد جنوبی

گاهی افزایش ابر

رگبار باران و احتمال رعدوبرق

کمی تانیمه ابری

وزش باد جنوبی

گاهی افزایش ابر

رگبار باران و احتمال رعدوبرق

تغييرات

تغييرات

تغييرات

حداقل دید

حداكثر

حداقل

افقي(متر)

دما(سلسيوس)

دما(سلسيوس)

800-2000

20-22

6-8

1000-2000

20-22

6-9

1000-2000

19-22

4-7

1000-2000

21-23

5-7

1000-2000

16-18

4-6

وضعيت
سطح جاده
لغزنده
لغزنده
لغزنده
لغزنده
لغزنده

الزم بذكر است كه پيش بيني های مذكور بر اساس نقشه های هواشناسي امروز تهيه شده و طي روزهای آتي احتمال تغيير در نقشه ها وجود دارد .لذا تغييرات احتمالي در پيش بيني های روزهای آینده
اعالم مي گردد.
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