
 پیش بینی سه روزه استان ایالم به تفکیک شهرستانها

                                                  
 روند به تدریج اوایل هفته پیش رو از که هواشناسی نشان می دهدبررسی و تحلیل نقشه های پیش یابی  :آینده نگري استان

ضمن اینکه طی ساعاتی از امروز و فردا  .اهد شدافزایش محسوس دما را خواهیم داشت و هوای گرم در سطح استان مستقر خو

 .وجود دارد (به ویژه مناطق مرزی)به استاننیز  قیقر احتمال نفوذ گرد و غبار رخ می دهد،وزش باد نسبتا شدید 
 .ساعت بعد روایی دارند 42ظهر آن روز تا 31پیش  بینی ها از ساعت     

 شهرستان هاساعت گذشته  42 دماییضعیت و  

 

 

 شهرستان

 ساعته 42پیش بینی

 3/2/79 جمعه

 دما
 ساعته 24پیش بینی

 4/2/79 هشنب

 دما
 ساعته 24پیش بینی

 1/2/79 هشنبیک

 دما

 حداكثر

 حداقل

 حداكثر

 حداقل

 حداكثر

 حداقل

 ایالم

 

 از اواخر وقت و نسبتا  شدید صاف گاهی وزش باد

 رقیق گرد و غباراحتمال 

13 

31 

 13  صاف گاهی وزش باد

37 

 13  صاف گاهی وزش باد

42 

 از اواخر وقت و نسبتا  شدید صاف گاهی وزش باد آبدانان

 رقیق گرد و غباراحتمال 

24 

47 

 24    صاف گاهی وزش باد

12 

 21 ش بادصاف گاهی وز

13 

 از اواخر وقت و نسبتا  شدید صاف گاهی وزش باد اركواز

 رقیق گرد و غباراحتمال 

13 

37 

 13    صاف گاهی وزش باد

42 

 13 صاف گاهی وزش باد

43 

 از اواخر وقت و نسبتا  شدید صاف گاهی وزش باد یوانا

 رقیق گرد و غباراحتمال 

12 

31 

 12    صاف گاهی وزش باد

37 

 13 صاف گاهی وزش باد

42 

 از اواخر وقت و نسبتا  شدید صاف گاهی وزش باد بدره

 رقیق گرد و غباراحتمال 

17 

42 

 17    صاف گاهی وزش باد

43 

 22 صاف گاهی وزش باد

44 

 از اواخر وقت و نسبتا  شدید صاف گاهی وزش باد دره شهر

 رقیق گرد و غباراحتمال 

21 

43 

 21    صاف گاهی وزش باد

43 

 22 صاف گاهی وزش باد

43 

 23  گرد و غبارو  نسبتا  شدید صاف گاهی وزش باد دهلران

47 

و احتمال  باد صاف گاهی وزش باد

 رقیق  گرد و غبار

23 

47 

 23 صاف گاهی وزش باد

12 

 از اواخر وقت و نسبتا  شدید صاف گاهی وزش باد سرابله

 رقیق گرد و غباراحتمال 

19 

42 

 19    صاف گاهی وزش باد

43 

 11 صاف گاهی وزش باد

44 

 از اواخر وقت و نسبتا  شدید صاف گاهی وزش باد لومار

 رقیق گرد و غباراحتمال 

22 

42 

 22    صاف گاهی وزش باد

43 

 23 صاف گاهی وزش باد

43 

 21  گرد و غبارو  نسبتا  شدید صاف گاهی وزش باد مهران

47 

و احتمال گرد  صاف گاهی وزش باد

 رقیق  و غبار

21 

47 

 22 نسبتا شدید صاف گاهی وزش باد

12 

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

 4. 44.. 1343 .34. 143. 1.44 1143 1.43 44.. 1.43 بیشینه دما

 4441 4144 3.43 4443 43 3.43 3344 3444 4343 3444 کمینه دما


