
 

 

                                                  
 

بررسی و تحلیل نقشه های همدیدی و مدلهای عددی نشان می دهد که طی ساعاتی از روزهای سه شنبه و چهارشنبه بعلت  :آينده نگري استان

تا چهارشنبه بعلت افزایش شیب فشاری سرعت باد به  ضمنا در ساعات عصر روزهای دوشنبه. گذر جریانات ناپایدار رگبار و رعدو برق رخ خواهد داد

نوسانات . بنظر می رسد طی اواخر هفته جاری مجددا پتانسیل بارشهای بهاری در سطح استان وجود دارد. بازه نسبتا شدید تا شدید خواهد رسید

 .دمایی محسوس نمی باشد و دمای هوا نسبت به هفته گذشته بیشتر خواهد بود
 .ساعت بعد روايی دارند 42ظهر آن روز تا 31ز ساعت  پیش  بینی ها ا

 ilammet/ir.sapp                :پیام رسان سروشدر  استان ایالم اداره کل هواشناسیکانال آدرس 

 شهرستان هاساعت گذشته  42 دمايیضعیت و        

 

 

 شهرستان

 ساعته 42پيش بيني

 13/4/79 يکشنبه

 دما

 
 ساعته 24پيش بيني

 13/4/79 دوشنبه

 ساعته 24پيش بيني دما

 3/1/79 شنبهسه 

 دما

 حداكثر

 حداقل

 حداكثر

 حداقل

 حداكثر

 حداقل

 ايالم

 

 03 گاهی وزش باد قسمتی ابری

30 

نسبتا شدید  گاهی وزش بادری نیمه اب

 در اواخر وقت احتمال رگبار پراکنده

03 

30 

نسبتا شدید در  گاهی وزش بادنیمه ابری 

 برخی نقاط رگبار و رعد و برق

03 

30 

 03 قسمتی ابری گاهی وزش باد آبدانان

22 

نیمه ابری گاهی وزش باد نسبتا شدید 

 در اواخر وقت احتمال رگبار پراکنده

03 

22 

نیمه ابری گاهی وزش باد نسبتا شدید در 

 بار و رعد و برقبرخی نقاط رگ

03 

22 

 22 قسمتی ابری گاهی وزش باد ارکواز

33 

نیمه ابری گاهی وزش باد نسبتا شدید 

 در اواخر وقت احتمال رگبار پراکنده

03 

33 

نیمه ابری گاهی وزش باد نسبتا شدید در 

 برخی نقاط رگبار و رعد و برق

03 

33 

 22 قسمتی ابری گاهی وزش باد يوانا

30 

وزش باد نسبتا شدید  نیمه ابری گاهی

 در اواخر وقت احتمال رگبار پراکنده

03 

30 

نیمه ابری گاهی وزش باد نسبتا شدید در 

 برخی نقاط رگبار و رعد و برق

03 

30 

 00 قسمتی ابری گاهی وزش باد بدره

30 

نیمه ابری گاهی وزش باد نسبتا شدید 

 در اواخر وقت احتمال رگبار پراکنده

03 

32 

گاهی وزش باد نسبتا شدید در نیمه ابری 

 برخی نقاط رگبار و رعد و برق

03 

32 

 03 قسمتی ابری گاهی وزش باد دره شهر

33 

نیمه ابری گاهی وزش باد نسبتا شدید 

 در اواخر وقت احتمال رگبار پراکنده

03 

33 

نیمه ابری گاهی وزش باد نسبتا شدید در 

 برخی نقاط رگبار و رعد و برق

03 

33 

 33 قسمتی ابری گاهی وزش باد دهلران

23 

 33 ش باد نیمه ابری گاهی وز

23 

نیمه ابری گاهی وزش باد نسبتا شدید در 

 رگبار و رعد و برق احتمال برخی نقاط

33 

23 

 03 قسمتی ابری گاهی وزش باد سرابله

30 

نیمه ابری گاهی وزش باد نسبتا شدید 

 در اواخر وقت احتمال رگبار پراکنده

03 

30 

نیمه ابری گاهی وزش باد نسبتا شدید در 

 و رعد و برقبرخی نقاط رگبار 

03 

30 

 03 قسمتی ابری گاهی وزش باد لومار

33 

نیمه ابری گاهی وزش باد نسبتا شدید 

 در اواخر وقت احتمال رگبار پراکنده

03 

33 

نیمه ابری گاهی وزش باد نسبتا شدید در 

 برخی نقاط رگبار و رعد و برق

03 

33 

 33 قسمتی ابری گاهی وزش باد مهران

23 

 33 باد نیمه ابری گاهی وزش 

23 

نیمه ابری گاهی وزش باد نسبتا شدید در 

 رگبار و رعد و برق احتمال برخی نقاط

33 

23 

 مهران لومار سرابله دهلران دره شهر بدره ایوان ارکواز آبدانان ایالم شهرستان

 0283 0083 2.83 02 .038 0283 2382 2383 0283 2.83 بیشینه دما

 2380 3383 3282 2380 3383 3283 3083 3383 .228 3083 کمینه دما


