
 هواشناسياصفهانآگاهی  پيشبينيو مرکزپيش

 جیتدر به یابر یبه صورت قسمت یجو تياساس وضع نیبر ا. باشد
و  وقت فردا لیاواشب تا  مهيسامانه از ن نیا تيشدت فعال. شود

در اکثر  زيسامانه فردا ن نیا تيفعال .دیخواهد گرد یو جاده ا ی
برف  الکاحتمال کو یو جنوب یو در مناطق غرب دیشد در برخی مناطق تا

  .اهد داشت

/١١/١٤٠٠ 

 جوي وضعيت
  باد در شب بارش برف و باران تدریج افزایش ابر و وزش 

باد در شب بارش برف و باران تدریج افزایش ابر و وزش 

شب بارش برف عصر و نسبتًا شدید باد تدریج  افزایش ابر و  وزش 

در شب بارش برف و بارانباد  تدریج افزایش ابر و وزش 

باد نسبتًا شدید عصر وشب بارش برف ابری گاهی وزش  

  رف و بارانبدر شب بارش  باد تدریج  افزایش ابر و وزش 

ارش شب بباد در  افزایش ابر و وزش  تدریج

باد در شب بارش تدریج افزایش ابر و وزش 

١٢/١١/١٤٠٠ 

 جوي وضعيت
    باد نسبتًا شدید و بارش برف و باران گاهی وزش آلود  و مه

باد نسبتًا شدید و بارش برف و باران  گاهی وزش 

و بارش برف  تا شدید شدیدباد نسبتًا  گاهی وزش 

و بارش برف و باران  باد نسبتًا شدید وزش  گاهیصبحگاهی  و مه

 برف و احتمال کوالک و باران و بارش برف شدیدباد نسبتًا گاهی وزش 

  و بارش برف و باران تا شدیدنسبتًاشدید باد  آلود گاهی وزش  ابری تا ابری و مه

و بارش  تا شدید نسبتًا شدیدباد  صبحگاهی گاهی وزش  نيمه ابری تا ابری و مه

باران در ارتفاعات  شدید و بارشنسبتًاباد  گاهی وزش  رقيق مه

١٣/١١/١٤٠٠ 

 جوي وضعيت
  باد   گاهی وزش  صبحگاهی ابری و مه

باد   صاف تا قسمتی ابری و مه صبحگاهی گاهی وزش 

باد   ابری و مه صبحگاهی گاهی وزش 

باد   ابری و مه صبحگاهی گاهی وزش 

باد   گاهی وزش  نيمه ابری و مه صبحگاهی

  باد   صبحگاهی گاهی وزش  صاف تا قسمتی ابری و مه

باد   صبحگاهی گاهی وزش  صاف تا قسمتی ابری و مه

باد   گاهی وزش و مه صبحگاهی 

  بهنامخدا

  ١١/١١/١٤٠٠شنبه دو  

باشد یاز عصر امروز به استان م یبارش ی نفوذ سامانه انگريب یهواشناس
شود یم ینيب شيدر غرب و جنوب استان پ ژهیبه و و ابر ورش باد و از عصر و شب بارش برف و باران

یکه منجر به اختالل در تردد شهر خواهد بودو همراه با مه آلودگی و کاهش دید
در برخی مناطق تا دینسبتًا شد سطح استانشنبه در  روز سه یوزش باد ط. مناطق استان ادامه خواهد داشت

اهد داشتخودرجه افزایش  ٧تا  ٥ مناطق استاندر اکثر ساعت آینده  ٢٤طی هوا 

/١١در روز دوشنبه    استاني جوضعيت و

 شهر نام

تدریج افزایش ابر و وزش  قسمتی ابری به آباد،فرودگاه آباد،دولت شهر،فالورجان،نجف

تدریج افزایش ابر و وزش  بهقسمتی ابری   

تدریج  افزایش ابر و  وزش  هقسمتی ابری ب  

تدریج افزایش ابر و وزش  هقسمتی ابری ب  

  تدریج  بهنيمه ابری  ،دهق،علویجهاندشتيم نیيبو،داران،فريدونشهر،چادگان،خوانسار،گلپايگان،ميمه

تدریج  افزایش ابر و وزش  هقسمتی ابری ب شهر

تدریج بهقسمتی ابری  جرقویه، کوهپایه  

تدریج افزایش ابر و وزش  قسمتی ابری به  

١٢نبه در روز سه ش استاني جوضعيت و

 شهر نام

و مهابری نيمه ابری تا  آباد،فرودگاه آباد،دولت شهر،فالورجان،نجف

گاهی وزش  و مه آلود ابری  

گاهی وزش  آلود و مه ابری  

و مهابری  نيمه ابری تا

  
گاهی وزش  آلود مه ابری ،دهق،علویجهشتدانيم نیيبو،داران،فريدونشهر،چادگان،خوانسار،گلپايگان،ميمه  

ابری تا ابری و مه نيمه شهر

نيمه ابری تا ابری و مه ، هرند، جرقویه، کوهپایه
 برف و باران 

مه ابری تا ابری نيمه
 برف

١٣نبه در روز چهارش استاني جوضعيت و

 شهر نام

ابری و مه قسمتیصاف تا  آباد،فرودگاه آباد،دولت شهر،فالورجان،نجف

 صاف تا قسمتی ابری و مه صبحگاهی گاهی وزش 

ابری و مه صبحگاهی گاهی وزش  قسمتیکمی تا   

ابری و مه صبحگاهی گاهی وزش  صاف تا قسمتی  

 ،دهق،علویجهاندشتيم نیيبو،داران،فريدونشهر،چادگان،خوانسار،گلپايگان،ميمه
نيمه ابری و مه صبحگاهیقسمتی تا   

صاف تا قسمتی ابری و مه شهر

  صاف تا قسمتی ابری و مه ، هرند، جرقویه، کوهپایه

و مه صبحگاهی صاف تا کمی ابری    

 
  

هواشناس یها قشهن :تفسير نقشه
ابر ورش باد و از عصر و شب بارش برف و باران شیافزا

و همراه با مه آلودگی و کاهش دیدبه صورت برف  شتريب
مناطق استان ادامه خواهد داشت

   .شود یم ینيب شيپ زين

هوا  یدما ی کمينه :ينی دماپيش ب

شهر،فالورجان،نجف اصفهان،خمينی

 وبيدگل آرانو  كاشان

 سميرم

 ، مهاباد و زوارهنطنز، اردستان

داران،فريدونشهر،چادگان،خوانسار،گلپايگان،ميمه

شهرنیشهرضا،دهاقان،زر،مباركه

جرقویه، کوهپایه، هرند، نايين،ورزنه

 ابانک،چوپانانيخوروب

شهر،فالورجان،نجف اصفهان،خمينی

 وبيدگل آرانو  كاشان

 سميرم

 ، مهاباد و زوارهنطنز، اردستان

داران،فريدونشهر،چادگان،خوانسار،گلپايگان،ميمه

شهرنیشهرضا،دهاقان،زر،مباركه

، هرند، جرقویه، کوهپایهنايين،ورزنه

 ابانک،چوپانانيخوروب

شهر،فالورجان،نجف اصفهان،خمينی

 وبيدگل آرانو  كاشان

 سميرم

 ، مهاباد و زوارهنطنز، اردستان

داران،فريدونشهر،چادگان،خوانسار،گلپايگان،ميمه

شهرنیشهرضا،دهاقان،زر،مباركه

، هرند، جرقویه، کوهپایهنايين،ورزنه

 ابانک،چوپانانيخوروب



 هواشناسياصفهانآگاهی  پيشبينيو مرکزپيش

 نوید حاج بابایی: معاون پيش بينی و توسعه

/١١/١٤٠٠ 

 جوي وضعيت

   باد  وزش در بعدازظهر گاهی افزایش ابر و  و غبارصبحگاهی

باد  ابری در بعدازظهر گاهی افزایش ابر و وزش 

باد  در بعدازظهر گاهی افزایش ابر و وزش 

باد  در بعدازظهر گاهی افزایش ابر و وزش 

باد  کمی ابری در بعدازظهر گاهی افزایش ابر و وزش 

   باد  و غبارصبحگاهی در بعدازظهر گاهی افزایش ابر و وزش 

باد  در بعدازظهر گاهی افزایش ابر و وزش 

باد  در بعدازظهر گاهی افزایش ابر و وزش 

١/١٤٠٠ 

 جوي وضعيت

   باد  کمی ابری و غبارصبحگاهی گاهی افزایش ابر و وزش 

باد  ابری گاهی افزایش ابر و وزش 

و بارش نسبتًا شدید  باد وزش  افزایش ابر و

نسبتًا شدید باد  کمی تا قسمتی ابری گاهی وزش 

و بارش برف و باران نسبتًا شدید باد وزش افزایش ابر و قسمتی ابری گاهی 

  تا شدیدنسبتًا شدید  باد صاف تا قسمتی  ابری گاهی وزش 

 تا شدید نسبتًا شدید باد قسمتی ابری گاهی وزش 

باد کمی تا قسمتی ابری گاهی وزش 

  بهنامخدا

  

  ١١/١١/١٤٠٠ شنبهدو

معاون پيش بينی و توسعه                    آسيه آقائی          :پيش بين مسئول

/١٤شنبه در روز پنج  استاني جوضعيت و

 شهر نام

و غبارصبحگاهی صاف آباد،فرودگاه آباد،دولت شهر،فالورجان،نجف

ابری در بعدازظهر گاهی افزایش ابر و وزش  قسمتی   

در بعدازظهر گاهی افزایش ابر و وزش صاف    

در بعدازظهر گاهی افزایش ابر و وزش صاف    

  کمی ابری در بعدازظهر گاهی افزایش ابر و وزش  ،دهق،علویجهاندشتيم نیيبو،داران،فريدونشهر،چادگان،خوانسار،گلپايگان،ميمه

و غبارصبحگاهی در بعدازظهر گاهی افزایش ابر و وزش صاف  

در بعدازظهر گاهی افزایش ابر و وزش صاف  ، هرند، جرقویه، کوهپایه   

در بعدازظهر گاهی افزایش ابر و وزش  صاف   

١٥/١١ همعجدر روز  استاني جو ضعيتو

 شهر نام

 آباد،فرودگاه آباد،دولت شهر،فالورجان،نجف
کمی ابری و غبارصبحگاهی گاهی افزایش ابر و وزش 

ابری گاهی افزایش ابر و وزش  کمی  

افزایش ابر و کمی ابری گاهی  

 کمی تا قسمتی ابری گاهی وزش 

 ،دهق،علویجهمياندشت داران،فريدونشهر،چادگان،خوانسار،گلپايگان،ميمه،بویين
 قسمتی ابری گاهی 

صاف تا قسمتی  ابری گاهی وزش  

قسمتی ابری گاهی وزش کمی تا  کوهپایه  

 کمی تا قسمتی ابری گاهی وزش 

 

 

پيش بين مسئول

 

  

  

  

  

  

شهر،فالورجان،نجف اصفهان،خمينی

 وبيدگل آرانو  كاشان

 سميرم

 ، مهاباد و زوارهنطنز، اردستان

داران،فريدونشهر،چادگان،خوانسار،گلپايگان،ميمه

 شهرنیشهرضا،دهاقان،زر،مباركه

، هرند، جرقویه، کوهپایهنايين،ورزنه

 ابانک،چوپانانيخوروب

شهر،فالورجان،نجف اصفهان،خمينی

 كاشان و آران وبيدگل

 سميرم

 اردستان، نطنز، مهاباد و زواره

داران،فريدونشهر،چادگان،خوانسار،گلپايگان،ميمه،بویين

 شهرمباركه،شهرضا،دهاقان،زرین

کوهپایه، هرند، جرقویه، نايين،ورزنه

 خوروبيابانک،چوپانان



 هواشناسياصفهانآگاهی  پيشبينيو مرکزپيش

  نوید حاج بابایی: توسعه ابراهيم هنرمند                             معاون پيش بينی و

بيشينه 
سرعت 
 وزش باد

)متربرثانيه(
روز 

 گذشته

 بينیپيش
بيشينه 

  دما

  امروز

کمينه 
  دما

 فردا

١ ١٣ ٧ 
٥ ١٥ ٩ 
٤ ١٤ ٧ 

 ٤ ١٦ 
 ٢ ٦ 
٥ ٥ ٥- 

٢  ٦  ١٠-  
٢ ١٦ ٤ 
٠  ٤  ١١  
٤ ١٥  ٦ 
١ ٥ ٥- 
٣ ١١ ١٧ 
٠ ٩ ٨ 
٠ ١٢ ٦ 
٣ ١٤ ٧ 

٤ ١٥ ٦ 
٢ ٨ ١٤ 
٢ ١٢ ١٢ 

 ٠ ٩ 
٠ ١١ ٥ 
٠ ٥ ١٠ 

٣ ١٤ ٦ 

٢ ١٣ ٦ 
٢  ٧  ٥  
٠  ١٢  ٦  

٤  ١٣  ٥  
٢  ١١  ٨  
٢  ٦  ٦-  
٢ ١١ ١٠ 
٤  ١٢  ٧  
٣  ٨  ٧  
٠ ١٢ ٥ 

  بهنامخدا

  ١١/١١/١٤٠٠ نبهدوش

ابراهيم هنرمند                             معاون پيش بينی و: پيش بين مسئول

بارندگی  واقعی  نام شهر
٢۴ 

ساعت 
گذشته 

 )مترميلی(

ارتفاع 
  برف تازه

 )سانتيمتر(

بيشين
دما ه

 دیروز

کمينه 
دما 
 امروز

   -٦ ١١ اصفهان
   -١ ١١ اردستان

   -٢ ١٢ آران و بيدگل

   -٢  ١٤ بادرود
   -٦  ٣ برزک

   - ١٧ ٢ مياندشت

      -٩  ٤ چادگان
   -٥ ١٤ چوپانان
      -٩  ٣ خوانسار

   -٢ ١٥ خوروبيابانک
   -٩ ٢ داران

   -٤ ٨ دهاقان
   -٧ ٨  دهق
   -٧ ١١  آباد دولت

   -٥ ١٢ شهر

   -١ ١٣  زواره
   -٢ ٦ سميرم
   -٦ ١٠ شهرضا

   -٦  ٨ علویجه
   - ١٠ ٩ فرودگاه

   -٦ ٢ فریدونشهر

   -٣ ١٣ کاشان

   -٧ ١٢ کبوترآباد
      -٥  ٦ گلپایگان
      -٧  ١١ مبارکه

      ٠  ١٣ مهاباد
      -٥  ١٠  خورت

      -٩  ٥ ميمه
   -٣ ١١ نایين

      -٣  ١١ آباد نجف
      -٣  ٧ نطنز
   -٩ ١١ ورزنه

 

پيش بين مسئول

نام شهر

اصفهان
اردستان

آران و بيدگل

بادرود
برزک

مياندشت  بویين

چادگان
چوپانان
خوانسار

خوروبيابانک
داران

دهاقان
دهق
دولت
شهر زرین

زواره
سميرم
شهرضا

علویجه
فرودگاه

فریدونشهر

کاشان

کبوترآباد
گلپایگان
مبارکه

مهاباد
خورت مورچه

ميمه
نایين

نجف
نطنز
ورزنه


