پيش بيني  6روزه
وضعيت جوي استان گيالن
وقطٍ َای ًَاضىاسی وطان دَىذٌ استقرار ساماوٍ سرد ي بارضی در مىطقٍ است  .بىابرایه طی  48ساعت آیىذٌ ،ضرایط
برای ابرواکی ي مٍ آلًد بًدن ًَا  ،باروذگی ي يزش باد (پارٌ ای وقاط ضذیذ) ،کاَص محسًس دما ،ارتفاعات ي دامىٍ َا

آينده نگزي

بارش برف تا اياخر ديضىبٍ مُیا می باضذ  .قابل رکر است طی یکطىبٍ ضب تا اياخريقت ديضىبٍ ،در برخی وقاط جلگٍ ای
بارش برف يمخلًط باران ي برف پیص بیىی می ضًد  .از صبح سٍ ضىبٍ با خريج مًج بارضی ،کاَص ابر ،برخی وقاط
یخبىذان صبحگاَی ي َمچىیه يزش بادجىًبی (بًیژٌ ارتفاعات ي دامىٍ َا ،عصريضب گاَی ضذیذ ) مًرد اوتظار است .

ابری ي مٍ آلًد ،کاَص دما ،باروذگی ي يزش باد (پارٌ ای وقاط ضذیذ)

یکطىبٍ

ارتفاعات ي دامىٍ َا بارش برف

1400/10/26
ديضىبٍ

طی ضب برخی وًاحی جلگٍ ای مخلًط برف ي باران ي بارش برف
ابری ي مٍ آلًد ،برخی وًاحی جلگٍ ای بارش برف(ارتفاعات ي دامىٍ َا بارش برف)
پارٌ ای وقاط باران ي مخلًط برف ي باران ي يزش باد(گاَی ضذیذ)

1400/10/27

صاف تا ویمٍ ابری ،برخی وقاط یخبىذان صبحگاَی ،طی ريز افسایص وسبی دما

سٍ ضىبٍ

يزش بادجىًبی (بًیژٌ ارتفاعات ي دامىٍ َا ،عصريضب گاَی ضذیذ)

1400/10/28

ارتفاعات ي مىاطق ضرقی صبح بارش برف پراکىذٌ،بتذریج صاف تاویمٍ ابری

چُار ضىبٍ

کمی تا ویمٍ ابری،برخی وقاط یخبىذان ،يزش بادجىًبی (ارتفاعات ي دامىٍ َا،گاَی ضذیذ)

1400/10/29

گاَی افسایص ابر ،اياخريقت بارش پراکىذٌ  ،ارتفاعات بارش برف

پىجطىبٍ
1400/10/30
جمعٍ
1400/11/1

ابری ي مٍ آلًد ،باروذگی ي يزش باد(پارٌ ای وقاط ضذیذ)
ارتفاعات ي دامىٍ َا بارش برف،برخی وًاحی جلگٍ ای مخلًط برف ي باران ي بارش برف
اياخر يقت کاَص واپایذاری ي ابر ،طی ضب یخبىذان
صاف تا قسمتی ابری /یخبىذان /طی ريز افسایص وسبی دما /گاَی افسایص ابر ي يزش باد

** السم 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 سی وجود خواهد داشت  .بنابزاين تغییزات
احتمالی در پیش بینی جوي روسهاي آينده اعالم می گزدد.
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