
بولتن پیش بینی اداره کل هواشناسی استان لرستان
بر اساس تحلیل آخرین نقشه های هواشناسی، طی امروز و فردا برای همه نقاط استان افزایش سرعت وزش باد و در مناطق بادخیز وزش باد قابل مالحظه تا نسبتا شدید لحظه ای و در مناطق شرقی در ساعات بعدازظهر 
افزایش پوشش ابر پیش بینی می شود. انتظار داریم تا روزهای آغازین هفته آینده همچنان تداوم هوای گرم را در سطح استان داشته باشیم. لذا صرفه جویی در مصرف آب و برق بویژه در ساعات اوج مصرف، اجتناب از 

ترددهای غیر ضروری در ساعات ظهر جهت جلوگیری از گرمازدگی، خودداری از روشن کردن آتش در مراتع و جنگل ها و ... توصیه می شود. شایان ذکر است مجددا از روز شنبه تا دوشنبه هفته آینده به دلیل وقوع ناپایداری 
های محلی(وقوع همرفت) عالوه بر پوشش ابرهای همرفتی,، افزایش سرعت وزش باد تا بازه قابل مالحظه و نسبتا شدید لحظه ای در اغلب نقاط و بویژه مناطق  شرقی و جنوب شرق طی ساعات بعدازظهر و اوایل شب بارش 
هایی بصورت رگباری و گاهی همراه با رعد و برق و احتمال رخداد تگرگ و صاعقه پیش بینی می شود. که به دنبال این شرایط مخاطراتی همچون اختالل در تردد جاده ای، لغزندگی سطح جاده ها، آبگرفتگی معابر عمومی، 

جاری شدن رواناب در مسیل ها ، شکستن درختان، خسارت به سازه های موقت مانند گلخانه ها و تابلوهای تبلیغاتی و ... را  شاهد خواهیم داشت.
*پیش بینی بیشینه دما برای روز جاری و پیش بینی کمینه دما برای صبح روز بعد می باشد.
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43

24

صاف تا قسمتي ابري 
گاھی افزايش باد

43

25

صاف تا قسمتي ابري 
بتدریج ابري گاھی افزايش 

باد از بعدازظھر بارش 
پراکنده باران گاھی 

رعدوبرق

44

26

صاف از بعدازظھر افزایش ابر 
گاھی افزايش باد

45

25

  روز: صاف تا قسمتي ابري گاھی 
افزايش باد

شب: صاف گاھی وزش باد

45

24

  روز: صاف تا قسمتي ابري گاھی 
افزايش باد

شب: صاف گاھی وزش باد
خرم آباد

36

17

صاف از بعدازظھر افزایش ابر 
در بعضی ساعتھا بارش 
پراکنده باران گاھی 

رعدوبرق گاھی افزايش باد

36

17

صاف تا قسمتي ابري 
بتدریج ابري گاھی افزايش 
باد از بعدازظھر رگبار باران 

گاھی رعدوبرق

37

18

صاف تا کمي ابري بتدریج 
ابري گاھی افزايش باد از 
بعدازظھر رگبار باران گاھی 

رعدوبرق

38

18

  روز: صاف از بعدازظھر افزایش ابر گاھی 
افزايش باد

شب: قسمتي ابري بتدریج کاھش ابر 
گاھی وزش باد

37

18

  روز: صاف از بعدازظھر افزایش ابر گاھی 
افزايش باد

شب: قسمتي ابري بتدریج کاھش ابر 
گاھی وزش باد

ازنا

33

20

صاف از بعدازظھر افزایش ابر 
در بعضی ساعتھا بارش 
پراکنده باران گاھی 

رعدوبرق گاھی افزايش باد

33

20

صاف تا قسمتي ابري 
بتدریج ابري گاھی افزايش 
باد از بعدازظھر رگبار باران 

گاھی رعدوبرق

34

21

صاف تا کمي ابري بتدریج 
ابري گاھی افزايش باد از 
بعدازظھر رگبار باران گاھی 

رعدوبرق

35

21

  روز: صاف از بعدازظھر افزایش ابر گاھی 
وزش بادشديد

شب: قسمتي ابري بتدریج کاھش ابر 
گاھی وزش باد

35

21

  روز: صاف از بعدازظھر افزایش ابر گاھی 
افزايش باد در بعضی ساعتھا بارش 

پراکنده گاھی رعدوبرق
شب: قسمتي ابري بتدریج کاھش ابر 

گاھی وزش باد

الیگودرز

38

22

صاف از بعدازظھر افزایش ابر 
با احتمال بارش پراکنده 

باران گاھی رعدوبرق گاھی 
افزايش باد

38

23

صاف تا قسمتي ابري 
بتدریج ابري گاھی افزايش 

باد از بعدازظھر بارش 
پراکنده باران گاھی 

رعدوبرق

39

24

صاف تا کمي ابري بتدریج 
ابري گاھی افزايش باد از 

بعدازظھر بارش پراکنده باران 
گاھی رعدوبرق

40

24

  روز: صاف از بعدازظھر افزایش ابر گاھی 
افزايش باد

شب: قسمتي ابري بتدریج کاھش ابر 
گاھی وزش باد

39

24

  روز: صاف از بعدازظھر افزایش ابر گاھی 
افزايش باد

شب: قسمتي ابري بتدریج کاھش ابر 
گاھی وزش باد

بروجرد

44

31

صاف تا کمي ابري گاھی 
افزايش باد

44

32

صاف تا قسمتي ابري 
بتدریج نیمه ابري گاھی 

افزايش باد

45

33

صاف از بعدازظھر افزایش ابر 
گاھی افزايش باد

46

33

  روز: صاف تا کمي ابري گاھی افزايش 
باد

شب: صاف گاھی وزش باد

46

32

  روز: صاف تا کمي ابري گاھی افزايش 
باد

شب: صاف گاھی وزش باد
پلدختر

*  پیش بینی روز از ساعت 7 تا 19 و پیش بینی شب از ساعت 19 تا 7 روز بعد
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کد:بولتن پیش بینی پنج روزه هوا
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دما دو شنبه 1401/05/17 دما یک شنبه 1401/05/16 دما شنبه 1401/05/15 دما جمعه 1401/05/14 دما پنج شنبه 1401/05/13 نام شهر

35

18

صاف تا کمي ابري گاھی 
افزايش باد

35

19

صاف تا قسمتي ابري 
بتدریج نیمه ابري گاھی 
افزايش باد از بعدازظھر 

بارش پراکنده باران گاھی 
رعدوبرق

36

20

صاف از بعدازظھر افزایش ابر 
گاھی افزايش باد در بعضی 
ساعتھا بارش خفیف باران 

گاھی رعدوبرق

37

19

  روز: صاف تا کمي ابري گاھی افزايش 
باد

شب: صاف گاھی وزش باد

37

18

  روز: صاف تا کمي ابري گاھی وزش 
بادشديد

شب: صاف گاھی وزش باد
دلفان(نورآباد)

37

23

صاف از بعدازظھر افزایش ابر 
با احتمال بارش پراکنده 

باران گاھی رعدوبرق گاھی 
افزايش باد

37

23

صاف تا قسمتي ابري 
بتدریج ابري گاھی افزايش 
باد از بعدازظھر رگبار باران 

گاھی رعدوبرق

38

24

صاف تا کمي ابري بتدریج 
ابري گاھی افزايش باد از 
بعدازظھر رگبار باران گاھی 

رعدوبرق

39

24

  روز: صاف از بعدازظھر افزایش ابر گاھی 
وزش بادشديد

شب: قسمتي ابري بتدریج کاھش ابر 
گاھی وزش باد

39

24

  روز: صاف از بعدازظھر افزایش ابر گاھی 
افزايش باد

شب: قسمتي ابري بتدریج کاھش ابر 
گاھی وزش باد

دورود

41

23

صاف تا کمي ابري گاھی 
افزايش باد

41

24

صاف تا قسمتي ابري 
بتدریج نیمه ابري گاھی 

افزايش باد

42

25

صاف از بعدازظھر افزایش ابر 
گاھی افزايش باد

43

24

  روز: صاف تا کمي ابري گاھی افزايش 
باد

شب: صاف گاھی وزش باد

43

23

  روز: صاف تا کمي ابري گاھی افزايش 
باد

شب: صاف گاھی وزش باد
رومشكان

43

27

صاف از بعدازظھر افزایش ابر 
با احتمال بارش پراکنده 

باران گاھی رعدوبرق گاھی 
وزش بادشديد

43

27

صاف تا قسمتي ابري 
بتدریج ابري گاھی افزايش 
باد از بعدازظھر رگبار باران 

گاھی رعدوبرق

43

28

صاف تا کمي ابري بتدریج 
ابري گاھی افزايش باد از 
بعدازظھر رگبار باران گاھی 

رعدوبرق

44

28

  روز: صاف از بعدازظھر افزایش ابر گاھی 
افزايش باد

شب: قسمتي ابري بتدریج کاھش ابر 
گاھی وزش باد

43

28

  روز: صاف از بعدازظھر افزایش ابر گاھی 
افزايش باد

شب: قسمتي ابري بتدریج کاھش ابر 
گاھی وزش باد

سپيد دشت

43

24

صاف تا قسمتي ابري 
گاھی افزايش باد

43

25

صاف تا قسمتي ابري 
بتدریج ابري گاھی افزايش 

باد از بعدازظھر بارش 
پراکنده باران گاھی 

رعدوبرق

44

26

صاف از بعدازظھر افزایش ابر 
گاھی افزايش باد

45

25

  روز: صاف تا قسمتي ابري گاھی 
افزايش باد

شب: صاف گاھی وزش باد

45

24

  روز: صاف تا قسمتي ابري گاھی 
افزايش باد

شب: صاف گاھی وزش باد
سراب دوره

36

13

صاف تا قسمتي ابري 
گاھی افزايش باد

36

14

صاف تا قسمتي ابري 
بتدریج ابري گاھی افزايش 

باد از بعدازظھر بارش 
پراکنده باران گاھی 

رعدوبرق

37

15

صاف تا کمي ابري بتدریج 
ابري گاھی افزايش باد از 

بعدازظھر بارش پراکنده باران 
گاھی رعدوبرق

38

15

  روز: صاف تا قسمتي ابري گاھی 
افزايش باد

شب: صاف گاھی وزش باد

37

14

  روز: صاف تا قسمتي ابري گاھی 
افزايش باد

شب: صاف گاھی وزش باد
سلسله(الشتر)

41

22

صاف تا کمي ابري گاھی 
افزايش باد

41

23

صاف تا قسمتي ابري 
بتدریج نیمه ابري گاھی 

افزايش باد

42

24

صاف از بعدازظھر افزایش ابر 
گاھی افزايش باد

43

23

  روز: صاف تا کمي ابري گاھی افزايش 
باد

شب: صاف گاھی وزش باد

43

22

  روز: صاف تا کمي ابري گاھی افزايش 
باد

شب: صاف گاھی وزش باد
كوهدشت

کبری غفوری نژاد راضیه پیله ورانپیش بین مسئول: رئیس اداره پیش بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا:

MCI System 12:23زمان بروزرسانی بولتن پیش بینی

کد:بولتن پیش بینی پنج روزه هوا
تاریخ:
ازصفحه 22

 1401/05/13
FO-11-02/00


