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 آينده نگزي

يصش تاد تٍ تىايب تىاتشایه . دس مىطقٍ است سٍ ضىثٍاستقشاس جشیاوات جىًتی تا وقطٍ َای ًَاضىاسی وطان دَىذٌ 

ي سيوذ افضایص وسثی دما پیص تیىی ( ضذیذ، تٍ يیژٌ استفاعات ي دامىٍ َا مًقتی خیلی ضذیذ وقاطتعضی )جىًتی 

 .مٍ یا مٍ آلًد تًدن ًَا مًسد اوتظاس است ،جلگٍ ای ي ساحلی وقاطتعضی َمچىیه طی ایه مذت دس . می ضًد

تٍ تذسیج اص سٍ . ديس اص اوتظاس ویست احتمال تاسش پشاکىذٌقاتل رکش است گاَی تا گزس امًاج کم ي تیص واپایذاس، 

 سيوذ کاَص دما، تاسوذگی ي يصش تاد، افضایص اتش، ي تاسضیًَای سشد  وفًرضىثٍ تا ضمالی ضذن جشیاوات ي 

اص  استضایان رکش . گشددي دس استفاعات ي دامىٍ َا تاسش تشف تا پایان َفتٍ پیص تیىی می ( تعضی وقاط ضذیذ)

 تاسش تشفمخلًط تشف ي تاسان یا دس وًاحی مستعذ جلگٍ ای تا تًجٍ تٍ افت محسًس دما، چُاسضىثٍ تعذ اص ظُش 

 .مًسد اوتظاس است اص سيص جمعٍ تا تضعیف تذسیجی واپایذاسی، سيوذ کاَص اتش ي یخثىذان .ديس اص اوتظاس ویست

 یکطىثٍ

16/11/1401 

 اتشی، پاسٌ ای وقاط مٍ یا مٍ آلًد، گاَی افضایص اتشویمٍ  کمی تا

 (گاَی ضذیذ، تٍ يیژٌ استفاعات ي دامىٍ َا)يصش تاد جىًتی  

 ديضىثٍ

17/11/1401 

 دما، گاَی افضایص اتش ي احتمال تاسش پشاکىذٌی، پاسٌ ای وقاط مٍ یا مٍ آلًد، افضایص وسثی اتشویمٍ  کمی تا

 (گاَی ضذیذ، تٍ يیژٌ دس استفاعات ي دامىٍ َا مًقتی خیلی ضذیذ)يصش تاد جىًتی  

 سٍ ضىثٍ

18/11/1401 

 ی، پاسٌ ای وقاط مٍ یا مٍ آلًداتشویمٍ  کمی تا

 (گاَی ضذیذ، تٍ يیژٌ دس استفاعات ي دامىٍ َا مًقتی خیلی ضذیذ)يصش تاد جىًتی  

 ( استفاعات تاسش تشفطی ضة )ي تاسوذگی( پاسٌ ای وقاط ضذیذ)يصش تاد ضمالیاتشی ي تٍ تذسیج 

 چُاسضىثٍ

19/11/1401 

 ، استفاعات ي دامىٍ َا تاسش تشف(تعضی وقاط ضذیذ) تاسوذگی ي يصش تاد ، دما آلًد، کاَصاتشی ي مٍ 

 تاسش تشفیا  طی تعذ اص ظُش ي ضة وًاحی مستعذ جلگٍ ای مخلًط تشف ي تاسان

 پىجطىثٍ

20/11/1401 

 (تعضی وقاط ضذیذ) ، تاسوذگی ي يصش تاد دما اتشی ي مٍ آلًد، کاَص وسثی

 تاسش تشفیا  وًاحی مستعذ جلگٍ ای مخلًط تشف ي تاسان، (گاَی ضذیذ)استفاعات ي دامىٍ َا تاسش تشف  

 جمعٍ

21/11/1401 

 تاسش تشفیا  وًاحی مستعذ جلگٍ ای مخلًط تشف ي تاساناتشی ي مٍ آلًد، 

 (گاَی ضذیذ)، استفاعات ي دامىٍ َا تاسش تشف (تعضی وقاط ضذیذ) تاسوذگی ي يصش تاد  

 تتذسیج کاَص واپایذاسی، طی ضة گاَص اتش ي یخثىذان

بنابزاين  تغییزات احتمالی . سی  وجود خواهد داشتالسم بذکز است، پیش بینی جوي مذکور بز اساس نقشه هاي پیش يابی امزوس تهیه شده، لذا طی روسهاي آتی احتمال تغییز در نقشه هاي هواشنا

 .می گزدددر پیش بینی جوي روسهاي آينده اعالم 
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