
 
 

 روزه 6پيش بيني 

 استان گيالن وضعيت جوي

 

 آينده نگزي

طی ایه مدت، افسایص  بىابرایه. جریاوات جىًبی تا ضىبٍ در مىطقٍ است استقرار دَىدٌ وقطٍ َای ًَاضىاسی وطان

پیص بیىی  (ضدید گاَی /باد گرم، بٍ يیژٌ در ارتفاعات ي دامىٍ َا) وسبی دما ي در بعضی ساعات يزش باد جىًبی

در ایه مدت گاَی بٍ سبب ضکل عاليٌ بر ایه، . مٍ دير از اوتظار ویستاحتمال در پارٌ ای وقاط َمچىیه  .ضًد می

ي احتمال تگرگ ( وقاط مًقتی ضدید پارٌ ای)برق رگبار ي رعديگیری واپایداری َای مًقتی ي َمرفتی، يقًع 

ابرواکی ي مٍ آلًد  ساماوٍ واپایدار ي ضمالی ضدن جریاوات،ضىبٍ با وفًذ تدریجی ظُربعدازاز .مًرد اوتظار است

 .پیص بیىی می گرددتا ديضىبٍ  رعديبرق ي (بعضی وقاط ضدید) بارودگی ي يزش باد، کاَص دمابًدن ًَا، 

 پىجطىبٍ

31/06/1401 

 (بٍ يیژٌ ارتفاعات ي دامىٍ َا، گاَی ضدید)تا ویمٍ ابری، بعضی ساعات يزش باد جىًبی  صاف

 يبرق پراکىدٌرگبار ي رعداحتمال  گاَی افسایص ابر، 

 جمعٍ

01/07/1401 

 تا ویمٍ ابری، افسایص وسبی دما صاف

 (ضدیدگاَی يیژٌ ارتفاعات ي دامىٍ َا، بٍ )بعضی ساعات يزش باد جىًبی 

 برق پراکىدٌگاَی افسایص ابر، رگبار ي رعدي 

 ضىبٍ

02/07/1401 

 (ضدیدمًقتی يیژٌ ارتفاعات ي دامىٍ َا، بٍ ) جىًبی کمی تا ویمٍ ابری، يزش باد 

 برقيرعدرگبار ي  بعضی وقاط،(گاَی ضدید)،يزش باد ضمالی افسایص ابر طی بعداز ظُر يضب کاَص وسبی دما،

 ضىبٍیک

03/07/1401 
 رعديبرق، (،احتماال خیلی ضدیدضدید گاَی) بارودگی ي يزش باد، کاَص دما، ویمٍ ابری تا ابری ي مٍ آلًد

 ضىبٍدي

04/07/1401 

  برقرعدياحتمال ، (بعضی وقاط ضدید) بارودگی ي يزش باد، ابری ي مٍ آلًد

 واپایداری ي ابرضب بتدریج با کاَص  طی عصر ي

 سٍ ضىبٍ

05/07/1401 
 گاَی افسایص ابر ي يزش باد ،احتمال بارش پراکىدٌ  افسایص وسبی دما، ،کمی تاویمٍ ابری

بنابزاين  تغییزات احتمالی . داشت پیش بینی جوي مذکور بز اساس نقشه هاي پیش يابی امزوس تهیه شده، لذا طی روسهاي آتی احتمال تغییز در نقشه هاي هواشناسی   وجود خواهدالسم بذکز است، 

 .در پیش بینی جوي روسهاي آينده اعالم می گزدد
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